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 الشكر والتقدير

وما كنا لنيتدي لوًل  ،الذي ىدانا لنعمة العمم حمد هلل رب العالمينبسم اهلل الرحمن الرحيم، ال      

 سيدنا محمد الصادق الوعد األمين. والصالة والسالم عمى  أن ىدانا اهلل،

أستاذي الكريم لى إبجزيل الشكر وعظيم اًلمتنان  ًل يسعني في ىذا المقام إًل أن أتقدم       

، ولم يبخل عمّي بجيده راف عمى ىذه األطروحةتفضل باإلش األستاذ الدكتور عبد اهلل خطايبة الذي

ثراء األطروحة باآلراء الفكرية القيمة. ووقتو  الثمين في تقديم النصح والمشورة وا 

تذة األفاضل أعضاء لجنة لى األساإكما ويسرني أن أتقدم بخالص شكري ووافر تقديري       

والدكتور وليد  الرؤوف ساري حمادنةعبد تورالدكذ الدكتور محمود بني خمف و األستا المناقشة

خميصيا ه من جيد في قراءتيا وتلو ناقشة ىذه األطروحة، وعمى ما بذبم عمى تفضميمحسين نوافمة 

كّل نصح من شأنو اًلرتقاء بمستوى ىذا العمل وخروجو في أفضل  من األخطاء، وعمى تقديميم

 صورة، فبارك اهلل بكم جميًعا.

طمبة الدراسات العميا الذين ىيئوا الظروف لي، وذلموا  وزميالتي شكر زمالئيوًل أنسى أن أ      

 نجازه.ا  الصعاب أمامي، فالشكر موصوٌل لكل من مّد لي يد العون في إتمام ىذا البحث و 
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 الجـودة، ضـمان لمعـايير األردنيـة الجامعـات فـي التـدريس ىيئـة أعضـاء تمثـل منـاور. خولة، الجراح
طروحــة . أالوظيفيــة وقــيميم التدريســية، بممارســاتيم وعالقتيــا والعشــرين، الحــادي القــرن وميــارات

م. )المشـرف 2021دكتوراة في فمسفة التربية في مناىج العموم وأساليب تدريسيا، جامعة اليرموك، 
 الرئيس: أ.د. عبد اهلل محمد خطايبة(

 الممخص

 ضػػماف لمعػػايير األردنيػػة الجامعػػات فػػي التػػدريس ىيئػػة أعضػػاء الكشػػؼ عػػف درجػػة تمثػػؿ ىػدفت الدراسػػة
 كلتحقيػؽالكظيفيػة.  كقػيميـ التدريسػية، بممارسػاتيـ كعبلقتيػا يف،كالعشر  الحادم القرف كميارات الجكدة،

تكػكف مجتمػع الدراسػة مػف أعضػاء الييئػة التدريسػية . المسػحي اسػتخدـ المػنيج الكصػفي راسػةأىداؼ الد
، ( عضػػك ىيئػػة تػػدريس250فػػي جػػامعتي)اليرمكؾ، كالعمػػـك كالتكنكلكجيػػا(، كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

داد كتصػػػميـ أدكات الدراسػػػة كالتحقػػػؽ مػػػف خصائصػػػيا السػػػيككمترية، كاشػػػتممت كلجمػػػع البيانػػػات، تػػػـ إعػػػ
عػػايير، كاالسػػتبانة الثانيػػة م ةثبلثػػ( فقػػرة مكزعػػة عمػػى 36) مػػفاألكلػػى تككنػػت  اسػػتبانات، األدكات عمػػى 
( فقػرة مكزعػة عمػى 33( فقرة مكزعة عمى أربع ميارات، كاالسػتبانة الثالثػة تككنػت مػف )35تككنت مف )

 لمعػايير األردنيػة الجامعػات فػي التػدريس ىيئػة أعضػاء تمثؿ درجة أف أظيرت النتائج .أساسية أربع قيـ
 لمعيػػارتمثػػؿ  درجػػة كأقػػؿ الدراسػػية، الخطػػط لمعيػػار كػػاف درجػػة أعمػػى أفك  ،مرتفعنػػا كػػاف الجػػكدة ضػػماف
 كنػػكع ،األكاديميػػة الرتبػػة تعػػزل إلػػى إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد كلػػـ التعميميػػة، المخرجػػات تقػػكيـ
 جميػػع فػػي الخدمػػة سػػنكات عػػدد فػػي إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد كلػػـ المعػػايير، جميػػع فػػي الكميػػة

 جامعػة لصػال  الفػركؽ كجػاءت المعايير، جميع في الجامعة ألثر إحصائينا دالة فركؽ ككجكد المعايير،
 الحػػػادم القػػػرف تلميػػػارا التػػػدريس ىيئػػػة أعضػػػاء تمثػػػؿ درجػػػة أفكأظيػػػرت النتػػػائج  .كالتكنكلكجيػػػا العمػػػكـ

 التفكيػر لميػارةتمثػؿ  درجػة كأقػؿ الفعػاؿ، االتصػاؿ لميػارة كػاف درجة أعمى أفك ، متكسطنا كاف كالعشريف
 جميػع فػي الكميػة كنػكع ،الخدمػة سػنكات عػدد تعػزل إلػى إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجد كال اإلبداعي،
 باسػػتثناء الميػػارات جميػػع فػػي ديميػػةاألكا مرتبػػةل تعػػزل إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد كال الميػػارات،
 باسػػػتثناء الميػػػارات جميػػػع فػػػي الجامعػػػة ألثػػػر إحصػػػائينا دالػػػة فػػػركؽ ككجػػػكد الفعػػػاؿ، االتصػػػاؿ ميػػػارات
 العمػػػػػكـ جامعػػػػػة لصػػػػػال  الفػػػػػركؽ كجػػػػػاءت العاليػػػػػة، اإلنتاجيػػػػػة كميػػػػػارات اإلبػػػػػداعي، التفكيػػػػػر ميػػػػػارات

األردنيػػة لمقػػيـ  الجامعػػات فػػي التػػدريس ئػػةىي أعضػػاء تمثػػؿ درجػػة أفالنتػػائج كمػػا أظيػػرت . كالتكنكلكجيػػا
كأقؿ درجة تمثؿ لمقيـ االقتصادية، ، لمقيـ االجتماعيةكانت تمثؿ كاف مرتفعنا، كأف أعمى درجة الكظيفية 

 فػػي عػػدد سػػنكات الخدمػػة، كألثػػر الكميػػة، كألثػػر الجامعػػة تعػػزل إلػػى إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد كال
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، كجػػاءت القػػيـ جميػػع فػػي األكاديميػػة الرتبػػة تعػػزل ألثػػر إحصػػائية ةداللػػ ذات فػػركؽ جميػػع القػػيـ، ككجػػكد
  في القيـ الكظيفية ككؿ. الفركؽ لصال  أستاذ مشارؾ

، ميارات القرف الحادم كالعشريف(، )معايير البرامج األكاديمية معايير ضماف الجكدة الكممات الدالة:
.ىيئة التدريس أعضاء، الجامعات األردنية، القيـ الكظيفية، الممارسات التدريسية
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 لالفصل األو
 الدراسة خمفية

   ةمقدم

تعد الجكدة إحدل كسائؿ التطكير كالتحسيف كأساس البقاء كاالستمرار ألم مؤسسة، كنظرنا لمدكر      

الميـ لمؤسسات التعميـ العالي في تنمية المجتمع؛ فيي تسعى لمكاكبة التطكرات كالتغيرات العصرية 

مكاكبة ة، ألنيا أصبحت ضركرة ممحة لمتعميـ العالي في جميع أنحاء العالـ، ك عف طريؽ ضماف الجكد

تؤدم المنافسة دكرنا كبيرنا في التجكيد تشيدىا مؤسسات التعميـ العالي، كما  التغيرات المتسارعة التي

 كالتحسيف كتحديد نقاط الضعؼ كالقكة كمعالجتيا. 

يمة في ىذا الكقت، في ظؿ ما يفرضو الكاقع قضية ضماف الجكدة مف القضايا الم كتعتبر     

المعاصر مف متغيرات، كما تتطمبو العكلمة مف االنفتاح عمى العالـ كظيكر المنافسة في البرامج 

ـ أميف المخرجات النكعية التي تتبلءالتربكية كنكعيتيا، ككفاياتيا الداخمية كالخارجية، كطرائؽ تنفيذىا، لت

قيا سكؽ العمؿ المحمي كالعالمي عمى حد سكاء، كاالسياـ في التنمية مع المتطمبات التي يسعى ليحق

 (. 2011)الجبمي، االقتصادية كاالجتماعية

يستكمؿ مسيرة التعميـ العاـ، ؛ إذ كيعد التعميـ العالي ركيزة أساسية مف ركائز تطكير المجتمعات     

مكانيات في أعمى المستكل كبشك رتياد الؿ متخصص، حيث تؤىمو كيزكد المتعمـ بميارات كقدرات كا 

قتدار. كيسيـ في الكقت نفسو في البحث العممي الذم ييدؼ إلى تطكير جميع اسكؽ العمؿ بقكة ك 

مناحي حياة المجتمع: االقتصادية، كاالجتماعية، كالسياسية، كبالرغـ مف أف بعض مؤسسات التعميـ 

بيتيا تزاكج في عمميا بيف التدريس كالبحث العالي تختص بالتدريس كال تيتـ بالبحث العممي، إال أف أغم

الذم يسيـ في حؿ ك العممي، األمر الذم يجعؿ البحث العممي ركننا أساسينا مف أركاف التعميـ العالي، 

المشكبلت كاالرتقاء في رفع كفايات الخريجيف المؤىميف لسكؽ العمؿ، كتحسيف أداء األفراد كالمؤسسات 
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 ات المتعارؼ عمييا عالمينا، لتعميـ التي تتطابؽ مع المكاصفا في خدمة المجتمع، كتحقيؽ جكدة

 (.2017، )بطاح تتكافؽ مع حاجات المجتمع كمتطمباتوك 

كقد تناكلت الدراسات كالبحكث مكضكع الجكدة مف عدة زكايا، حيث يتـ تقكيميا مف منظكر      

، كمف منظكر القيمة التي كمف منظكر سكؽ العمؿ، كمف منظكر المؤسسة التي تقدـ الخدمة ،المستفيد

، Assurance ( إلى خمسة أبعاد لمجكدة: الضمافKotler, 2000تعكسيا الخدمة. كقد أشار ككتمر)

 ، كالتجسيد المادمResponsiveness ، كاالستجابةEmpathy ، كاالعتناؽReliability كاالعتمادية

Tangibility تي تقكـ عمييا إدارة الجكدة االستراتيجيات األساسية ال أحد. كأصب  ضماف الجكدة

تبايف كجية نظر الباحثيف كمداخبلتيـ في التعامؿ مع كالتي تحقؽ الرضا لممستفيديف، كت الشاممة،

إلى حد ما، ألنيا  ةبأف الجكدة بحد ذاتيا تعبير غامض Ellisقاؿ أليس فقدالجكدة في الحقؿ التربكم، 

 (.2008 كمجيد، الزيادات)كاء تتضمف دالالت تشير إلى المعايير كالتميز عمى حد س

نظامنا متكامبلن بجميع كظائفو، فالتفاعؿ التربكم داخؿ المؤسسة التعميمية التعميـ العالي  شكؿكي     

س، ؽ درجة مف التكافؽ كالتكامؿ كاالنسجاـ بيف أطراؼ العممية التعميمية مف أعضاء ىيئة تدرييحق

دارييف، كي الذم يحقؽ التنمية ك تكنكلكجي لمكصكؿ لمتعمـ الفعاؿ، كفر التقدـ العممي كالكمتعمميف، كا 

كتككيف شخصية المتعمميف االجتماعية كالثقافية التي تكاكب التطكرات الشاممة لجميع المستفيديف، 

الحالية كالتغيرات المستقبمية، كيككف ذلؾ مف خبلؿ تكفير الخدمات التي ترتبط ارتباطنا قكينا بحياة 

و عمى التكيؼ كالمشاركة الفعالة في حياة المتعمميف الجامعييف، كتبذؿ ىذه المتعمـ كصحتو، كمساعدت

جيكدنا كبيرة في تحقيؽ جكدة التعميـ في تكفير البنية التحتية، كتطبيؽ معايير الجكدة التي المؤسسات 

  (.2016 )األحمد، تحدد نسبة الطمبة ألعضاء ىيئة التدريس
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ة تطبيؽ الجكدة عمى مؤسسات التعميـ العالي كمنيا: الزيادة كما تعددت المبلم  التي تبيف ضركر      

اليائمة بأعداد الطمبة الممتحقيف بمؤسسات التعميـ العالي، كتنكع أىداؼ كمجاالت كأنماط كبرامج التعميـ 

العالي، كتزايد القناعة لدل المسؤكليف باالىتماـ بالبرامج التعميمية كالتدريبية ذات النكعية الجيدة في 

سات التعميـ العالي، كظيكر الحاجة إلى التكامؿ كاالنسجاـ في المجتمع الجامعي بيف جميع مؤس

)اإلدارة الجامعية، كىيئة التدريس، كالطمبة، كأكلياء األمكر(، كحاجة مجتمع  المستكيات المختمفة

ا إلى إيجاد السبؿ لمتكصؿ إلى العبلقة الحقي  )الزياداتفيو  قية لتطكير األداء كاإلنتاجيةالجامعة أيضن

 (. 2008كمجيد، 

ىذه التطكرات،  ةكالذم حتـ عمينا مجارا األلفية الثالثةكبسبب التطكر السريع الذم حصؿ في 

كاالىتماـ بالميارات الضركرية كالكافية لمنجاح في الحياة كالعمؿ، فأصب  مف الضركرم تنمية 

ت في جميع التخصصات بكاسطة منظمة الميارات البلزمة لمنجاح، كقد بدأت المناداة بيذه الميارا

( التي Partnership for 21st Century skills) الشراكة مف أجؿ ميارات القرف الحادم كالعشريف

أنشئت مف خبلؿ شراكة بيف قسـ التربية بالكاليات المتحدة األمريكية، كمجمكعة مف المؤسسات 

كقد أصبحت ىذه الشراكة اآلف مف أىـ قيادات التجارية، مثؿ: ميكركسكفت، كالرابطة القكمية لمتربية، 

 (.2019، العيد) ـ ميارات القرف الحادم كالعشريفتنمية كتعمي

كمف أجؿ إعداد المتعمميف بشكؿ يناسب سكؽ العمؿ في عصر االقتصاد المعرفي، ك تحقيؽ 

لعشريف متطمبات العالـ المتطكر، يجب عمى المؤسسات غرس كفايات تناسب ميارات القرف الحادم كا

ستخداـ التكنكلكجيا كدمج كالتي تتعمؽ بتنمية الميارات العميا لمتفكير، كالتفاعؿ مع الثقافات المختمفة، كا

منيج القرف الحادم العشريف أف يشتمؿ عمى خميط مف ميارات المعرفة، كما يجب لك  عناصرىا.
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كاكساب المتعمميف الميارات كالتفكير، كالتجديد، كاإلصبلح، كالمعمكمات، كاالتصاؿ، كالتكنكلكجيا، 

 (.2020 )الحريرم، الحياتية التي تساعدىـ في النجاح في حياتيـ

( كرشتي عمؿ حكؿ مكضكع National Research Council) لمبحكث القكمي المجمس كعقد      

كالتي صممت حكؿ الميارات المطمكبة  2007ميارات القرف الحادم كالعشريف، الكرشة األكلى عاـ 

 كالتفكير المعقدة، المشكبلت م كالعشريف كتـ تحديدىا بخمس ميارات كىي )القدرة عمى حؿدالحا لمقرف

،  المختمفة التقنيات مف متنكعة كاستخداـ مجمكعة الثقافات، مختمؼ مف أشخاص مع الناقد، كالتكاصؿ

كالكرشة الثانية ، المتغيرة( كمدل اختبلؼ الميارات مع الخبرات التعميمية السابقة البيئات مع كالتكيؼ

لمعرفة التقاطعات بيف أىداؼ تعميـ العمـك كاإلصبلح كميارات القرف الحادم كالعشريف،  2009عاـ 

مع كجكد بعض التقييمات العديدة لميارات القرف الحادم كالعشريف التي نحتاج لممزيد مف البحث 

 (. Koenig, 2011لكضع تقييمات عديدة لكضع أطر كاضحة لتقييـ ىذه الميارات )

إطارنا لميارات القرف الحادم كالعشريف منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية  تكما كضع     

(Organization of Economics Cooperation and Development, 2005  كفي ىذا ،)

اإلطار تـ تقسيـ ميارات القرف الحادم كالعشريف إلى ثبلثة مجاالت رئيسة كىي: استخداـ األدكات 

فاعمينا مثؿ استخداـ التكنكلكجيا كالمعارؼ كالمعمكمات بشكؿ تفاعمي، كالتفاعؿ في مجمكعات متباينة ت

كتتضمف االتصاؿ مع اآلخريف كالتعاكف كالعمؿ في فريؽ كاحد، كالتصرؼ بشكؿ مستقؿ مف خبلؿ 

 التخطيط كتنفيذ مشركعات شخصية كالدفاع عف الحقكؽ كالحاجات كاالىتمامات.

ف الحادم كالعشريف المختبر التربكم ت التي اىتمت كحددت ميارات القر اكمف المؤسس

(، The Northern Central Regional Educational Laboratory) المركزم لئلقميـ الشمالي

كتـ تحديدىا مف مجمكعة العمميات التي تناكلت خصائص القكل العاممة المطمكبة في القرف الحادم 
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ة ىي: ميارات كالعشريف إلى أربع مجمكعات رئيس ت القرف الحادمكالعشريف، حيث قسمت ميارا

 ميارات اإلنتاجية العاليةالعصر الرقمي، كميارات التفكير االبداعي، كميارات االتصاؿ الفعاؿ، ك 

 (. 2018 ،)المنصكر

كبسبب األسباب االقتصادية كالمدنية لتطكير نظـ التعمـ حسب حاجات القرف الحادم 

مف حؿ المشكبلت، كمعرفة كيفية التكاصؿ، تمكنيـ لمتعمميف بحاجة إلى ميارات فإف اكالعشريف، 

عدادىـ لمعمؿ  كالتعاكف، كتككيف مجتمع مترابط عالمينا، كربط ىذه الميارات بحياة المتعمميف كا 

، كتكظيؼ التكنكلكجيا بشكؿ فاعؿ في التدريس، كتكفير الفرص لتطبيؽ ميارات القرف كالمكاطنة

 (.2015، )شكاىيف التدريسريف باستخداـ النيج القائـ عمى الكفاءة في عممية الحادم كالعش

الذم نتج مف المتغيرات المتسارعة في كسائؿ االتصاؿ كتقنياتيا، كالتحديات كبير ال محدكالت

ضافة تحسينات نكعية في عمميتي: التعمـ كالتعميـ، مع ما إيفرض التي أنتجيا االقتصاد المعرفي 

ت أعضاء اتحسيف ميار في مستمر  ئؽ التدريس كتطكيرات نكعية في طر احداث تغير إف يتطمبو ذلؾ م

في المناىج كأساليب التقكيـ كالقياس كالتدريب بما ك كاديمي داء األرتقاء بمستكل األىيئة التدريس كاال

كجكد بضماف جكدة التعميـ العالي ك  إاليتحقؽ  ال كىذا كمو ،يحقؽ التميز في مؤسسات التعميـ العالي

كالعمؿ عمى تكفير متطمباتيا كتحقيؽ  ،عتماد أكاديمية يتكجب عمى الجامعات مراعاتياامعايير 

بما يخدـ مخرجات التعميـ  بالممارسة التدريسيةالتميز في ا كراء تحقيؽ أىداؼ عالية شركطيا سعين 

 (. 2007 المحياكم،) العالي

مداد كالتدريس الجامعي في قمة السمـ التعميمي، كيؤدم دكرن  ا ميمنا في تنمية الثركة البشرية كا 

تعمؿ عمى تحقيؽ الخطط التنمكية، كتمبية حاجات التي المجتمع بجميع قطاعاتو بالككادر المؤىمة، ك 

 أف إلى العممي البحث أدبيات كتشير(. 2016، )األحمد المتعمميف كتشكؿ اليكية الشخصية المينية
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 متعمميفال إعداد في فاعمية كأكثرىا الجامعات تؤدييا لتيا الكظائؼ أىـ مف الجامعي التدريس كظيفة

 ككؿ كالقيمية، اإليجابية السمككية كاالتجاىات التخصصية بالمعارؼ تزكدىـ إذ المستقبمية، لمحياة

، الجنابي(المجتمع  خدمة في فاعميف أعضاء يصبحكا كي لتأىيميـ البلزمة كالعممية العممية الميارات

2009.)  

يكجيكف أداءىـ في ، ك محكرم في مؤسسات التعميـ العاليدكر ىيئة التدريس ب يقكـ أعضاءك 

 التي تسيـ في االرتقاء بمستكل البحث العممي كخدمة المجتمع تنمية المتعمميف كاستثمار قدراتيـ

 كجو، أكمؿ عمى كالفعاؿ كالميـ الرئيس بدكره التدريس ىيئة عضك يقـك كلكي .(2016 )األحمد،

 التخطيط :بفعالية التدريسي باألداء يقـك تجعمو التي الممارسات كالميارات بعض ؾيمتم أف ينبغي

 ىيئة ألعضاء الممارسات التدريسية كتعد عالية، بكفاءة التدريس كتقكيـ التدريس، لمتدريس، كتنفيذ

 طريؽ العممية عف ينقؿ كالذم الجامعة، أىداؼ تحقيؽ في التعميمية المدخبلت أىـ مف التدريس

حداث الطبلب مستكل لتطكير كالخبرات؛ كالمعمكمات، المعرفة ريسية،التد  المطمكب اإليجابي التغير كا 

 (.2018، البابطيف( لدييـ

إحداث التغير المطمكب الذم يحتاج إليو المجتمع يجب أف يمتمؾ عضك ىيئة التدريس يدؼ بك 

تمثؿ جكىر اإلنساف الحقيقي،  مجمكعة مف القيـ، كخاصة القيـ الكظيفية ألف ىذه القيـ ضركرية؛ فيي

كمف خبلليا ينبع السمكؾ اإلنساني كبناء تصكراتو التي تحدد منظكمتو القيمية التي ليا أىمية بتحديد 

 (.2005، )الجبلد منظمات السمكؾ لدل الفرد فيما ينبغي أف يتحمى بو، كفيما ينبغي أف يتركو

ز التي تستند إلييا أم مؤسسة مف أجؿ تحقيؽ فالقيـ الكظيفية كااللتزاـ بيا مف أىـ الركائ      

أىدافيا، كمراعاة قيـ المجتمع الذم تنتمي إليو كما تحتكيو مف كاقع كتراث كتطمعات، كيعد مفيكـ القيـ 

الكظيفية مف المفاىيـ الدينامية، أم أنيا مؤثرة كمتأثرة بما حكليا، فيي مؤثرة في اختيار المتعمـ ألنماط 
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تأثرة بالمتغيرات المحيطة بو، لذا يجب أف تنبع القيـ مف ذات المتعمـ كنزعاتو معينة مف السمكؾ، كم

الشخصية، كتككف متكافقة مع بيئة الكظيفة الداخمية كالخارجية، ألف ىذه القيـ تؤثر في إنتاجية 

 (.2006 )حمادات، المؤسسة كمخرجاتيا

 نمك كتقرر المتعمـ شخصية تصنع تياألكلكية كأسمكب الحياة لممتعمـ، فيي ال تحدد كألف القيـ     

ا طبيعتو بحكـ اإلنساف يكتسبيا المتأصمة القيـ ىذه ،كاألمة كالمجتمع كاألسرة الفرد  خبلؿ مف كأيضن

 أك األمنية االحتياجات أك االجتماعية االحتياجات مثؿ العميا احتياجاتو لتمبية المتعمـ تحرؾك  ،رعايتو

 أساس عمى االحتياجات كتعتمد احتياجاتنا عمى بناءن  األشياء نقدر ننا، فإالذات تحقيؽ إلى الحاجة

 .(Singh, 2009) لدينا القيـ نظاـ

كالقيـ تعد مصدرنا أساسينا ألىداؼ التربية، كاألىداؼ التربكية تعبر عف األحكاـ القيمية. كالقيـ 

ت التعميمية تؤثر في ىي نتاج لعمميات العمـ لذا تتأثر بالعكامؿ التي تؤثر في أشكاؿ التعمـ، كالخبرا

تشكيؿ كتغيير االتجاىات كالقيـ ذات العبلقة باألنشطة التعميمية، كالقيـ غير ثابتة قابمة لمتغير عبر 

األجياؿ كالمجتمعات كالحضارات، كتشكؿ المرجع كالمحؾ الذم يستند إلية المتعمـ كيصب  المجتمع 

، فالرساالت السماكية تكجب المكازنة بيف قكم كمتماسؾ إذا اشترؾ أفراده في قيـ معينة تسكد بينيـ

مختمؼ الجكانب مف أجؿ ضماف جيبلن كاعينا قادرنا عمى تطكير المجتمع كالتفكؽ عمى المجتمعات 

 (.2006 )حمادات، األخرل

 تطبيؽ معايير ضماف الجكدةمدل  عمىتسميط الضكء بيذه الدراسة ىتماـ االكمف ىنا جاء           

ألعضاء ىيئة (، كميارات القرف الحادم كالعشريف كعبلقتيا بالممارسات التدريسية )البرامج األكاديمية

قد ك  ،ة فييا كالحد مف مكاطف الضعؼتعزيز مكاطف القك  أجؿمف ، كدراستيا كقيميـ الكظيفيةالتدريس 

معايير ضماف الجكدة لمبرامج األكاديمية، كميارات القرف الحادم كالعشريف  دراسة عمىال تاعتمد



8 

 

 The Northern Central Regional)المختبر التربكم المركزم لئلقميـ الشمالي  اراتلمي

Educational Laboratory)بحاث كالدراسات العممية الحديثة بأىميتيا كضركرة ، كما بينتو األ

، التي تعمؿ بيا متحركةكال ثابتة تطبيقيا، فيي الككاشؼ التي تكشؼ عف تمؾ الخصائص ال

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لمعايير ضماف الجكدة، كميارات القرف كالستقصاء تمثؿ 

 الحادم كالعشريف، كعبلقتيا بممارساتيـ التدريسية، كقيميـ الكظيفية.

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا

في مجاؿ تطكير البرامج التعميمية؛ لتمبية حاجات المجتمع  محكرمدكر بلجامعات تقكـ ا      

يقـك العصر في ظؿ معايير الجكدة كتحديات المنافسة العالمية، كمف أبرز المعايير التي  كمتطمبات

النظاـ التعميمي في الجامعات األردنية خمؽ ميناخ اجتماعي داخؿ الجامعات، حيث إف تطبيؽ عمييا 

نيـ، كيتـ مفيكـ الجكدة في التعمـ العالي يقكـ برفع مستكل التدريس كالبحكث العممية كتحديد دكر كؿ م

الكشؼ عف كاقع الممارسات التدريسية لعضك ىيئة التدريس في الجامعات األردنية في ضكء معايير 

ضماف الجكدة. كال سيما حكؿ امتبلؾ عضك ىيئة التدريس لميارات القرف الحادم كالعشريف، ال بد أف 

ارات عمى العممية يمتمؾ ىذه الميارات ليجيد في مينتو كيعمؿ بكفاءة عالية، كتنعكس تمؾ المي

 التعميمية التعممية.

مف أبرز فإف العمـ كالمعرفة كالبحث العممي كالمجتمع؛  كفي إطار قياـ الجامعات بدكرىا في      

رتبط أىداؼ المجتمع ت ع كضماف استمرارية التعميـ. كعميوأىدافيا تأىيؿ خريجيف مؤىميف لخدمة المجتم

، حيث تؤثر القيـ التي تتبناىا الجامعات في تشكيؿ سمكؾ داؼ الجامعات بالتركيز عمى القيـمع أى

المتعمميف؛ فالجامعة نظاـ إدارم يتككف مف مجمكعة مف المكارد البشرية الذيف يبنكف أخبلقيات كقيـ 

الفكرية كبناء  االتجاىات كثقافات تتفاعؿ فيما بينيا، كتعمؿ القيـ الكظيفية كمكجيات عامة في تحديد
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كظير أف ىناؾ أعضاء ىيئة تدريس ال يطبقكف معايير ضماف ، التدريس الشخصية لعضك ىيئة

تتمثؿ مشكمة ك الجكدة، كال ميارات القرف الحادم كالعشريف، كال القيـ الكظيفية في ممارساتيـ التدريسية، 

 الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:

لمبرامج  الجودة نضما لمعايير األردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء تمثل ما درجة

 ؟الوظيفية وقيميم التدريسية، بممارساتيم وعالقتيا والعشرين، الحادي القرن ومياراتاألكاديمية، 

 الفرعية اآلتية: سئمةكينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األ

: ما درجة تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لمعايير ضماف الجكدة السؤال األول

 ؟ديميةلمبرامج األكا

ة لميارات القرف الحادم الجامعات األردنيفي ة التدريس : ما درجة تمثؿ أعضاء ىيئالسؤال الثاني

 ؟كالعشريف

 ؟الكظيفيةالجامعات األردنية لمقيـ في ا درجة تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس : مالسؤال الثالث

الجامعات األردنية لمعايير  في التدريس ىيئة ألعضاء التدريسية الممارسات ىؿ تختمؼ: السؤال الرابع

)الرتبة األكاديمية، كعدد سنكات الخدمة، كالكمية،  لمتغيرات التالية:ا باختبلؼ ضماف الجكدة،

 كالجامعة(؟

بالجامعات األردنية لميارات  التدريس ىيئة ألعضاء التدريسية الممارسات ىؿ تختمؼ: السؤال الخامس

)الرتبة األكاديمية، كعدد سنكات الخدمة، كالكمية،  ت التالية:لمتغيراباختبلؼ االقرف الحادم كالعشريف ،

 كالجامعة(؟
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الجامعات األردنية لمقيـ في  التدريس ىيئة ألعضاء التدريسية الممارسات ىؿ تختمؼ: السؤال السادس

 ؟)الرتبة األكاديمية، كعدد سنكات الخدمة، كالكمية، كالجامعة( لمتغيرات التالية:باختبلؼ ا الكظيفية ،

 راسةالد أىداف

 :تياآلبالدراسة  أىداؼتتمخص  

الجامعات األردنية مف خبلؿ عرض كمناقشة المفاىيـ كاألفكار كاقع الجكدة في  الكشؼ عف :ًلً أو 

 لمبرامج األكاديمية، كعبلقتيا بممارساتيـ التدريسية المرتبطة بمفيكـ ضماف جكدة التعميـ العالي

 .ألعضاء ىيئة التدريس

ميارات القرف الحادم لفي الجامعات األردنية تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس  ؼ عف درجةالكش ثانًيا:

 .بممارساتيـ التدريسية، كعبلقتيا كالعشريف

لمقيـ الكظيفية، كعبلقتيا في الجامعات األردنية تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس  الكشؼ عف درجة  ثالثًا:

 .بممارساتيـ التدريسية

لمناسبة لمجيات ذات العبلقة في ضكء نتائج الدراسة، لمكقكؼ عمى مدل تقديـ التكصيات ا :رابًعا

كما  كتمثؿ القيـ الكظيفية، ،ات القرف الحادم كالعشريفكتطبيؽ ميار ، معايير ضماف الجكدةأىمية 

، كاتخاذ القرارات المناسبة بشأف ذلؾ، كاقتراح بعض ألعضاء ىيئة التدريس كالمتعمميفتعكسو مف فائدة 

 المستقبمية.الدراسات 

 ومبرراتيا راسةدال أىمية

كتحفيػػػز االىتمػػػاـ بمكضػػػكع  معػػػايير ضػػػماف الجػػػكدة، تسػػػتمد ىػػػذه الدراسػػػة أىميتيػػػا مػػػف كاقػػػع 

مؤسسات التعميـ العالي عمى االنفتػاح كالتطػكير بمػا يتماشػى مػع المعػايير الدكليػة فػي تطػكير مخرجػات 
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قميمينػا كدكلينػا، مؤسسات التعميـ العالي األردنية، كتعزيز قدراتيا التن  التػي تللفػت كتكاممػتك افسية كطنينا كا 

كالتركيز عمييا بكصفيا ميارات معاصػرة ينبغػي امتبلكيػا كتكظيفيػا  مع ميارات القرف الحادم كالعشريف

عػف تكليفػة  ليكػكف النتػاج تعبيػران زيػادة الػكعي بمفيكميػا،  معتنمية القيـ الكظيفية ك  ،في المسيرة التعميمية

 كميارينا كقيمينا. كفكريان  كتربكيان  ب معرفيان تحقيؽ المطمك 

 حكؿ تربكم أدب مف تكفره بماكبصفة أكثر تحديدنا، فإف األىمية النظرية ليذه الدراسة تتمثؿ           

القرف الحادم كالعشريف، كميارات  )البرامج األكاديمية(، ضماف الجكدةمعايير  مفاىيـ كبرل ىي:

 الشأف بيذا كالميتميف أماـ الباحثيف الطريؽ تفت  كبالتالي .ـ الكظيفيةالتدريسية، كالقي كالممارسات

 األردنية كالبيئة عاـ، بشكؿ العربية البيئة عمى المجاؿ ىذا في المرتبطة الدراسات مف المزيد إلجراء

 بيف لمعبلقة المعرفية القاعدة تشكيؿ في األساس تككف لممعمكمات قاعدة تككيف محاكلةك  .خاص بشكؿ

 ،ؿ معايير ضماف الجكدة كميارات القرف الحادم كالعشريف، مع الممارسة التدريسية، كالقيـ الكظيفيةتمث

يذا ب الصمة ذات كالتطبيقية النظرية البحكث في المجٌمعة البيانات مف ىذه االستفادة إمكانية كبالتالي

 .مكضكعال

 أيعػػدت التػػي كاألدكات جػػراءاتاإل مػػف االسػػتفادة فػػي فتتمثػػؿ الدراسػػة ليػػذه العمميػػة األىميػػة أمػػا

القرار عمػى مسػتكل التعمػيـ العػالي فػي األردف  متخذك منيا يستفيد أف يمكف كالتي الدراسة ىذه ألغراض

ي لتمثػؿ تطبيقػتقػديـ إطػار  خػبلؿ مػفكرؤسػاء الجامعػات كذلػؾ لتحسػيف مسػتكل العمػؿ فػي الجامعػات 

 راسػػةتشػػكؿ ىػػذه الدأخػػرل، ك  مسػػتقبمية كدراسػػات ،الجػػكدة فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػاليمعػػايير ضػػماف 

ػػ فػػي ىػػذا المجػػاؿ، لتعزيػػز  العميػػا الميتمػػكف راسػػاتلمبحػػث التربػػكم قػػد يطرقيػػا طمبػػة الد جديػػدةن  ا بكابػػةن أيضن

راسػػة ضػػكء مػػا خمصػت إليػػة الدي أخػػرل فػ كرأك لمناقشػػتيا مػف محػػا راسػػةالنتيجػة التػػي تكصػػمت إلييػا الد

 .مف تكصيات
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 اإلجرائية وتعريفاتيا راسةدال مصطمحات

تشتمؿ الدراسة عمى مجمكعة مف المفاىيـ كالمصطمحات التي تحتاج إلى تكضيحات كعمى النحك   

 اآلتي:

: الكسػػيمة لمتأكػػد مػػف أف المعػػايير األكاديميػػة المسػػتمدة مػػف رسػػالة الجيػػة المعنيػػة قػػد تػػـ ضــمان الجــودة

ا أك عالمينػا، كأف مسػتكل جػكدة فػرص تعريفيا كتحقيقيا بما يتكافؽ مػع المعػايير المنػاظرة ليػا سػكاء قكمينػ

الػػػتعمـ كاألبحػػػاث كالمشػػػاركة المجتمعيػػػة مبلئمػػػة كتسػػػتكفي تكقعػػػات مختمػػػؼ أنػػػكاع المسػػػتفيديف مػػػف ىػػػذه 

 (2008كجريسات، كمجيد، )الحاج،  الجيات

: المكاصفات التي ينبغي تطبيقيا في جميع عناصر نظاـ التعميـ العالي، بحيث معايير ضمان الجودة

 (. 2002، )السيد عيا إلى مخرجات عالية الجكدة تمبي احتياجات المستفيديفتؤدم جمي

في الكميات العممية بالجامعات األردنية،  طبيقياتالتي ينبغي  ضكابطكتعرؼ إجرائينا بأنيا: مجمكعة ال

 كالخطط كالتعٌمـ، التعميـ سياسات:)رئيسية كاآلتي معايير كمعيار البرامج األكاديمية كالذم يضـ

، بمتكسط األداء عمى األداة التي أعدت لقياسياتـ قياسيا ، ك ( التعميمٌية المخرجات كتقكيـ دراسية،ال

   .(5ممحؽ )

: كىي مجمكعة مف الميارات التي ينبغي أف يمتمكيا أعضاء الييئة ميارات القرن الحادي والعشرين

نجاح في حياتيـ العممية كالعممية، كسابيا لطمبتيـ حتى يتمكنكا مف الإالتدريسية، ليككنكا قادريف عمى 

كقد حددتيا الباحثة بأربع ميارات رئيسة، ىي: ميارات العصر الرقمي، كميارات التفكير االبداعي، 

كميارات االتصاؿ الفعاؿ، كميارات اإلنتاجية العالية، كحددت إجرائينا بالقائمة المعدة ليذا الغرض 

 .(6) ، ممحؽكالمتضمنة في أداة الدراسة
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، قاعة المحاضرةكتصرفاتو كأنشطتو في  عضك ىيئة التدريس: عبارة عف سمكؾ مارسة التدريسيةالم

لعرض  عضك ىيئة التدريسكمف بينيا استراتيجيات التدريس، ككسائؿ ككسائط التعميـ التي يستخدميا 

ية كمدل ، كاألىداؼ الفرعية كاألساسةبمؽ عرض المادة، كتقديميا لمطائمحتكل المادة التعميمية، كطر 

 (.2016 )المقرف، لؤلىداؼ هانجاز 

كتعرؼ إجرائينا بأنيا: مجمكعة القدرات كالميارات التي يمتمكيا عضك ىيئة التدريس الجامعي، كالتي 

تؤىمو لمتدريس بالجامعة بكفاءة مف خبلؿ قيامو بمجمكعة مف السمككيات التدريسية المنظمة كالمتسمسمة 

م كالعشريف، كالقيـ ، كميارات القرف الحادبرامج األكاديميةلم الجكدة ضماف المتضمنة لمعايير

 .الكظيفية

عبارة عف مجمكعة مف المعايير كاألحكاـ التي تتككف لدل عضك ىيئة التدريس مف  القيم الوظيفية:

تـ أجؿ تكظيفيا في سمككو العممي، ك خبلؿ تفاعمو مع المكاقؼ كالخبرات، كتتجسد اىتماماتو بيا مف 

 .(7، ممحؽ )داـ األداة التي تـ إعدادىاستخقياسيا با

: جميع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية، ممف ىـ برتبة: أستاذ، أعضاء ىيئة التدريس

 كأستاذ مشارؾ، كأستاذ مساعد.

مدل انعكاس معايير ضماف الجكدة، كميارات القرف الحادم كالعشريف في الممارسات  التمثل:

 ظيفية لدل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية.التدريسية، كالقيـ الك 
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 الدراسة ومحدداتيا حدود    

 :اآلتية الحدكد ضكء في جزئينا الدراسة ىذه نتائج تعميـ يتكقؼ

 .ـ2021-2020 الدراسي لعاـا في ه الدراسةىذ تـ إجراء :الزمانية الحدود

 ىذه عمى التعميـ ،العمكـ كالتكنكلكجيا(ك  رمكؾ،)اليجامعتي  فيطبقت ىذه الدراسة : المكانية الحدود 

 .فقط البيئة

أستاذ مشارؾ، ك )أستاذ، أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات األردنية عينة مف :البشرية الحدود

 .أستاذ مساعد(ك 

ا بأٌنو: الحدود الموضوعية تـ التحقؽ مف الخصائص  مدل صدؽ األدكات المستخدمة كثباتيا، عممن

 أدكات استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمىمدل صدؽ كمكضكعية كدقة ، ية لكؿ منياالسيككمتر 

 الدراسة.

أعضاء ىيئة  تمثؿدرجة المستخدمة في جمع البيانات المتمثمة بأداة  كاتياىذه الدراسة محددة بأدو     

المعايير الرئيسة ضـ الجكدة لمبرامج األكاديمية، كالتي تالتدريس في الجامعات األردنية لمعايير ضماف 

 (.التعميمٌية المخرجات الدراسية، كتقكيـ كالتعٌمـ، كالخطط التعميـ اتػاسػ)سي التالية:

كأداة تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لميارات القرف الحادم كالعشريف، كتضـ أربع 

ميارات التفكير االبداعي، ك ميارات:)ميارات العصر الرقمي)الميارات المعمكماتية كالتكنكلكجية(، 

 ميارات اإلنتاجية العالية(.ك ميارات االتصاؿ الفعاؿ، ك 
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)القيـ  كأداة تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لمقيـ الكظيفية، كتضـ أربعة قيـ كظيفية:

يؿ اإلحصائي كطبيعة التحمتصادية، قيـ الدافعية كاالنجاز(. العممية، القيـ االجتماعية، القيـ االق

 جرائية لمدراسة. البيانات، كفي ضكء المصطمحات اإل المستخدـ في معالجة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ـ  أربعػػة محػػاكر أساسػػية،  يتكػػكف ىػػذا الفصػػؿ مػػف جػػزأيف رئيسػػيف كىمػػا اإلطػػار النظػػرم كقػػد ضػػ

أنكاع ضػماف ك التطكر التاريخي لضماف الجكدة،  تناكؿ: كالذم المحكر األكؿ تحدث عف ضماف الجكدة

 التعمػػػيـ فػػػي الجػػػكدة ضػػػماف معػػػاييرك كمفيػػػـك ضػػػماف الجػػػكدة، الجػػػكدة فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي، 

كالمحكر الثاني  .األكاديمية البرامج جكدة ضمافك الجكدة،  ضماف كحدة عمؿ آلياتك األردني،  الجامعي

 كالعشػػػريف، الحػػػادم القػػػرف لميػػػارات العػػػاـ ريف مػػػف حيػػػث اإلطػػػارنػػػاقش ميػػػارات القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػ

كالعشػػػريف،   الحػػػادم القػػػرف لميػػػارات ةالرئيسػػػ لمجمكعػػػاتكتعريػػػؼ ميػػػارات القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف، كا

عضػػك ىيئػػة كالتحػػديات التػػي تكاجػػو  المنظمػػات، مػػف لمعديػػد كالعشػػريف الحػػادم القػػرف ميػػارات كتصػػنيؼ

كالػػذم تنػػاكؿ:  كالمحػػكر الثالػػث تحػػدث عػػف الممارسػػة التدريسػػية عشػػريف.القػػرف الحػػادم كال التػػدريس فػػي

المفيػػػـك الحػػػديث لمتػػػدريس، مبػػػادئ الممارسػػػات التدريسػػػية، الجػػػكدة فػػػي الممارسػػػات التدريسػػػية، تكامػػػؿ 

و، مفيكمػكالمحكر الرابع تـ فيو مناقشػة بعػض القػيـ الكظيفيػة، مػف حيػث  الممارسات التدريسية كالبحث.

. كتصنيؼ القػيـ الكظيفيػة مصادر القيـ الكظيفية في مؤسسات التعميـ العالي، ك ،كظيفيةكتطكر القيـ ال

 كأما الجزء اآلخر مف ىذا الفصؿ فقد تناكؿ الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة.

 أوًًل: اإلطار النظري

 ضمان الجودة المحور األول:

مكضػػكع ضػماف الجػػكدة؛ التطػكر التػػاريخي لضػػماف يتنػاكؿ الحػػديث فػي األدب النظػػرم المتعمػؽ ب       

 كحدة عمؿ آلياتك  ،األردني الجامعي التعميـ في الجكدة ضماف معاييرالجكدة، كمفيكـ ضماف الجكدة، 

  .األكاديمية البرامج جكدة ماف، كضالجكدة ضماف
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 التطور التاريخي لضمان الجودة

تكػػارات الثػػكرة الصػػناعية، بػؿ كانػػت فػػي القػػرف الجػكدة ليسػػت كمػػا يػدعي الغػػرب بأنيػػا ابتكػػار مػف اب     

الثػػامف عشػػر قبػػؿ المػػيبلد عنػػد البػػابمييف فػػي العػػراؽ، كدليػػؿ ىػػذا مػػا كرد فػػي مسػػمة حمػػكرابي مػػف أنظمػػة 

كقػػكانيف تشػػير إلػػػى الجػػكدة فػػػي جميػػع مجػػػاالت الحيػػاة. كفػػػي القػػرف الخػػػامس عشػػر قبػػػؿ المػػيبلد كانػػػت 

ء الفراعنػػة فػػي البنػػاء كصػػبد المعابػػد المصػػرية. ككانػػت األىرامػػات المصػػرية دليػػؿ عمػػى الجػػكدة مػػف أدا

ق( أكؿ مدرسة طبقت 625المدرسة المستنصرية التي افتتحيا الخميفة العباسي المنتصر باهلل في عاـ )

 معايير الجكدة بيف المدرسيف، كالطمبة، كالمنيج الدراسي. 

آليػػات اكػػف كردت الكثيػػر مػػف ، لرد نػػص لفظػػي يػػدؿ عمػػى مفيػػـك الجػػكدةكفػػي القػػرآف الكػػريـ لػػـ يػػ     

الكماؿ في العمؿ الذم لػـ يبمغػو  تقاف: بمعنىجكدة كمف ىذه المفاىيـ: مفيـك اإلالقرآنية ذات العبلقة بال

ػػٍنعى حػد مػف البشػر لقكلػو تعػالى  أ ًبيػره  ًإن ػػوي  شىػٍيءو  كيػؿ   أىٍتقىػفى  ال ػًذم الم ػوً  صي ػا خى (. أمػػا 88،  )النمػؿتىٍفعىميػكفى  ًبمى

 فىمىفٍ فساد كالعمؿ الصال  كىك ثمرة اإليماف الحقيقي باهلل، لقكلو تعالى  نقيض اإل بلح: كىكمفيكـ اإلص

ػػفى  ػػٍكؼه  فىػػبلى  كىأىٍصػػمى ى  آمى مىػػٍيًيـٍ  خى نيػػكفى  ىيػػـٍ  كىالى  عى (. كمفيػػـك العمػػـ كشػػيكعو فػػي المجتمعػػات 48،  )األنعػػاـيىٍحزى

نيػكا ال ػًذيفى  الم ػوي  يىٍرفىػعً  كضركرتو في حياة األفػراد مػف متطمبػات الجػكدة، لقكلػو تعػالى  ـٍ  آمى  أيكتيػكا كىال ػًذيفى  ًمػنكي

ـى  اتو  اٍلًعٍم تتضػمف معرفػة الحػؽ (. كمفيكـ الحكمة: كىي درجة أعمى مف العمػـ فيػي 11،  )المجادلةدىرىجى

ػةى  ييػٍؤًتي صابة بالقكؿ كالعمػؿ لقكلػو تعػالى كالعمؿ بو، كاإل ػف اٍلًحٍكمى مىػف يىشىػاءي  مى ػةى اٍلحً  ييػٍؤتى  كى  أيكتًػيى  فىقىػدٍ  ٍكمى

ٍيرنا  (.269،  )البقرةكىًثيرنا  خى

 :ىيمراحؿ  لمفيـك الجكدة بسبعالحديثة  كقد مٌرت مراحؿ التطكر    
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تخػػتص ىػػذه : (Operator) مرحمػػة مػػا قبػػؿ الثػػكرة الصػػناعية: مرحمػػة ضػػبط العامػػؿ المنفػػذ لمجػػكدة-1

حسػاس باإلنجػاز دل العامػؿ مػف خػبلؿ اإلافز العمػؿ لػالمرحمة باإلنتػاج داخػؿ المصػنع، كالػذم يخمػؽ حػ

 كالفخر. 

بسبب ظيكر الصناعات   :(Forman) مرحمة ما بعد الثكرة الصناعية: ضبط رئيس العماؿ لمجكدة-2

الحديثة كتكسعيا، كزعت األعماؿ عمى أكثر مف عامؿ كتػـ تكميػؼ رئػيس العمػاؿ بمسػؤكلية الجػكدة فػي 

 اإلنتاج.

كضػػعت فػػي ىػػذه المرحمػػة  :(Inspection) ضػػبط الجػػكدة كالتفتػػيش مرحمػػة اإلدارة العمميػػة: مرحمػػة-3

مكاصفات قاسية في التصنيع، كظيرت ميمة التفتيش  التي مكرست بعمميػات صػارمة كسػميت بالرقابػة 

 البكليسية.

بسػبب زيػادة اإلنتػاج أدل إلػى  :(Statistical Quality Control) إحصػائينا مرحمػة ضػبط الجػكدة-4

ي ممػػا أدل إلػػػى ضػػركرة اتبػػػاع أسػػمكب فحػػص العينػػػات مػػع االعتمػػػاد عمػػى لكحػػػات تعقيػػد التفتػػيش الكمػػػ

مػػف مؤسسػػي كمطػػكرم نظريػػة ضػػبط الجػػكدة  Walter Shewartالضػػبط، كيعػػد العػػالـ كالتػػر شػػيكرات

 اإلحصائية.

االسػػػػتراتيجيات  أصػػػب  ضػػػماف الجػػػػكدة أحػػػد :(Quality Assurance) مرحمػػػة ضػػػماف الجػػػػكدة-5

ػػ األساسػػية التػػي تقػػكـ عمييػػا عػػالي الجػػكدة  اإدارة الجػػكدة الشػػاممة؛ فاإلنتػػاج مػػف دكف أخطػػاء يعنػػي إنتاجن

 كىذا يحقؽ رضا المستفيديف.

تركػز إدارة الجػكدة  :( Strategic Quality Management) مرحمػة إدارة الجػكدة االسػتراتيجية -6

رضا ؤكلية الجميػع مػف قمػة الجػكدة مسػ المستيمؾ، كنفذت المعػايير التاليػة: ءاالستراتيجية عمى الجكدة كا 
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) األنظمػػػة، الثقافػػػة التنظيميػػػة، الييكػػػؿ ى قاعدتػػػو، كتحقيػػػؽ الجػػػكدة فػػػي كػػػؿ شػػػيءاليػػػـر التنظيمػػػي حتػػػ

 التنظيمي، أساليب إجراءات العمؿ(.

إف إدارة الجػكدة الشػاممة أكثػر  :( Total Quality Management) مرحمػة إدارة الجػكدة الشػاممة -7

ة االسػػتراتيجية، كاسػػتخدمت أسػػاليب متطػػكرة لتحسػػيف الجػػكدة كالتعامػػؿ مػػع عمقنػػا كشػػمكالن مػػف إدارة الجػػكد

 (.2008، كمجيد الزياداتجكدة )المستفيديف ليصب  أسمكبنا رقابينا عمى ال

كفي فترة التسعينيات مػف القػرف العشػريف انتقػؿ مفيػـك ضػماف الجػكدة إلػى مجػاؿ التعمػيـ العػالي،        

دخؿ الحقيقي لتحقيؽ الجكدة في التعميـ، كاالعتمػاد ىػك االعتػراؼ حيث أصبحت معايير الجكدة ىي الم

كبػػػالرغـ مػػػف اتسػػػاع (. 2012كأحمػػػد، ـ بػػػأف المؤسسػػػة التعميميػػػة قػػػد حققػػػت معػػػايير الجػػػكدة المعمنػػػة)إما

أطػر تػـ االتفػاؽ الحقؿ المعرفي لمجكدة في المجاؿ الصػناعي، ككجػكد التحفيػز كجػكائز عالميػة كمػا كلػو 

ختصاص، إال أنو مازالت مؤسسات التعميـ العالي تفتقر لمثؿ ىػذه األطػر كأنيػا دكف عمييا عند ذكم اال

 (.2017)اتحاد الجامعات العربية، العالمية المبنية عميياجكائز الجكدة  كأالمستكل المطمكب، 

ضػماف الجػكدة أ(  :(2015)حمادنػة، إلػى قسػميف ضمان الجودة في مؤسسـات التعمـيم العـالي ويقسم 

يتـ إدارتيا داخؿ المؤسسة بنفسيا كفقنا لمعايير كمؤشرات محددة، لضماف برامجيػا كأنشػطتيا. الداخمية: 

ضماف الجكدة الخارجية: يتـ تقكيـ كمراجعة المؤسسة بكاسطة ىيئة خارجية كفقنا لمعايير كمؤشرات ب( 

 صادرة عف تمؾ الييئة.

 مفيوم ضمان الجودة

؛ فعمى الرغـ مف اىتماـ اص الذيف تناكلكا ضماف الجكدةشختباينت كجيات النظر كأىداؼ االكقد      

الباحثيف كالمختصيف بضماف الجػكدة فػي التعمػيـ العػالي، إال أنيػـ لػـ يتفقػكا عمػى تعريػؼ محػدد لضػماف 
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الجكدة، كال يكجد اتفاؽ بينيـ عمى كيفية قياسو. كمف أجؿ التعرؼ عمى مفيكـ ضماف الجكدة ال بد مف 

 ة، كمفيـك إدارة الجكدة الشاممة، كمف ثـ تعريؼ مفيكـ ضماف الجكدة.التعرؼ عمى مفيـك الجكد

متعػػػدد األبعػػػاد كالمسػػػتكيات، كيتعمػػػؽ بنظػػػاـ التعمػػػيـ ىػػػك مفيػػػـك مفيػػػـك الجػػػكدة فػػػي التعمػػػيـ العػػػالي      

 كرسػػػػالة المؤسسػػػػة كأىػػػػدافيا، كيأخػػػػذ تعريفػػػػات متعػػػػددة تعتمػػػػد عمػػػػى: مفيػػػػـك المسػػػػتفيديف مػػػػف الخدمػػػػة

) كالمػػػدخبلت، كالمخرجػػػات(، كخصػػػػائص  ىيئػػػة التػػػدريس(، كمرجعيػػػات الجػػػكدة )كػػػالطبلب، كأعضػػػاء

ككمػػػا عػػػرؼ  (.2012، )إمػػػاـ كأحمػػػد كصػػػفات المجتمػػػع األكػػػاديمي، كالتطػػػكر التػػػاريخي لمتعمػػػيـ العػػػالي

الجػػػكدة: بأنيػػػا الدرجػػػة التػػػي تمبػػػي بيػػػا مجمكعػػػة مػػػف الخصػػػائص ( 2015)األعرجػػػي كالعجػػػرش كمنػػػى

 ماد المؤسسي في تحقيؽ جكدة المنتج التعميمي.التعميمية، كفؽ برامج االعت

عبارة عف مفيـك شامؿ يؤكد عمى العديػد مػف العكامػؿ مثػؿ التحسػيف فيي أما إدارة الجكدة الشاممة      

 ككمػػػا يعرفيػػػا حمادنػػػة (.2012، )إمػػػاـ كأحمػػػد المسػػػتمر، كالتركيػػػز عمػػػى العميػػػؿ، كاإلدارة االسػػػتراتيجية

ة مة في التعميـ نظاـ تعاكني في المؤسسة التعميمية ممثمة بأعضػاء ىيئػ( بأف إدارة الجكدة الشام2015)

 تشارككف في تكفير كتغطية طمبات المستفيديف كىـ الطمبة كالمجتمع.التدريس كالمكظفيف كاإلدارييف ي

عبػػارة عػػف السياسػات كالعمميػػات كاإلجػػراءات التػي يػػتـ مػػف ينظػر إلييػػا عمػػى أنيػا  :كضػماف الجػػكدة     

كمف الدكافع الميمة لضػماف الجػكدة المسػؤكلية كالتعػديؿ، كالجػزء  حفاظ عمى الجكدة كتطكيرىا،خبلليا ال

أنػو بمفيػكـ ضػماف الجػكدة فػي التعمػيـ العػالي يعػرىؼ ك  (.2011)عطػا، األساسي لضماف الجػكدة التقيػيـ

إحػداث التغييػر التكجو التربكم العالمي لبلستفادة مف تطبيؽ آليات المحاسبية، كاالعتماد األكاديمي فػي 

كاإلصػػػبلح لمتعمػػػيـ العػػػالي كمؤسسػػػاتو فػػػي عػػػدة أبعػػػاد منيػػػا: االىتمػػػاـ بمسػػػتكل الػػػدعـ، كاإلنفػػػاؽ العػػػاـ 

ات التعميميػة العامػة، كتػدكيؿ كتحقيػؽ ىػدؼ التنافسػية فػي الخػدملممجتمػع، كتأىيػؿ كأداء القػكل العاممػة، 

 ،ة أكثػر شػمكالن مػف ضػبط الجػكدةكيعػد ضػماف الجػكد .(2017غػانـ كالخمػؼ، ) مؤسسات التعميـ العالي
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ضػػػبط الجػػػكدة نظػػػاـ يقػػػيس المعيػػػار المحػػػدد لمنجػػػاح فػػػي امتحػػػاف أك اختبػػػار كيركػػػز عمػػػى كشػػػؼ  ألف

االنحرافػػػات كاألخطػػػاء بعػػػد حػػػدكثيا، أمػػػا ضػػػماف الجػػػكدة فيػػػك نظػػػاـ كقػػػائي أم منػػػع حػػػدكث األخطػػػاء 

األداء، بؿ يجب أف تبنى  كتصحيحيا مف أكؿ مرة، كيركز عمى مبدأ أف الجكدة ال يجب أف تفحص في

ف ضماف الجػكدة يعػد االعتماد األكاديمي، إذ إككما يختمؼ ضماف الجكدة عف  (.2015 )حمادنو، فيو

سسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي، كاعتمػػػاد الجػػػكدة كىػػػي عمميػػػة تقػػػكيـ جػػػكدة جػػػزء مػػػف منظكمػػػة إدارة الجػػػكدة لمؤ 

ى نحػػك متػػرادؼ ليشػػيرا إلػػى نفػػس مػػمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ككػػؿ، كأحياننػػا مػػا يسػػتخدـ المصػػطمحيف ع

 (.2017غانـ كالخمؼ، )الشيء 

نيـ مجمكعػػة مػػف المعػػايير كالمكاصػػفات المتكقعػػة التػػي أكقػػد تػػـ تعريػػؼ ضػػماف الجػػكدة كاالعتمػػاد بػػ     

مف ف تتكافر في المدخبلت كاألعماؿ كاألنشطة كالمخرجات لممؤسسات التعميمية، كىي مجمكعة أيجب 

عبر بدقة عف جػكىر التربيػة فػي كػؿ أبعادىػا مػف أجػؿ الكصػكؿ إلػى تحقيػؽ الخصائص كالسمات التي ت

 (.2017، )اتحاد الجامعات العربية األىداؼ المنشكدة

 معايير ضمان الجودة في التعميم الجامعي األردني   

عبارة عف المكاصفات كالشركط التي يجب تكفرىا في نظاـ التعمػيـ فيي معايير ضماف الجكدة أما      

لي، لضػػماف جكدتػػو، كزيػػادة المنافسػػة التربكيػػة العالميػػة، كتتمثػػؿ المعػػايير بجػػكدة اإلدارة، كسياسػػات العػػا

القبػػػكؿ، كالبػػػرامج التعميميػػػة، كتػػػكفر البنيػػػة التحتيػػػػة كأعضػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية كاإلداريػػػة، بحيػػػث تنػػػػتج 

ماف االرتقػػاء كمػف أجػؿ ضػ (.2015 مخرجػات تتصػؼ بػالجكدة كتمبػي احتياجػات المسػتفيديف )حمادنػو،

بنكعيػػػة التعمػػػيـ العػػػالي كمخرجاتػػػو، شػػػكؿ مجمػػػس االعتمػػػاد لجػػػاف متخصصػػػة طػػػكرت معػػػايير االعتمػػػاد 

حػػػد األدنػػػى ال ةاألكاديميػػػة المختمفػػػة، كتػػػـ تحديػػػد اإلطػػػار العػػػاـ لػػػذلؾ مػػػف خػػػبلؿ زيػػػاد الخاصػػػة بػػػالبرامج
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نػة القسػـ فػي مجػاؿ طػرح كتقميص التداخؿ بيف المجاالت المعرفية، كزيادة مرك ألعضاء ىيئة التدريس، 

 (.2010 )الخطيب كالخطيب، مكاد ذات ارتباط بحاجات سكؽ العمؿ

كقػػػػد كاكبػػػػت تجربػػػػة المممكػػػػة األردنيػػػػة الياشػػػػمية تكسػػػػعنا سػػػػريعنا كىػػػػائبلن لضػػػػماف جػػػػكدة كاالعتمػػػػاد      

( 20)األكاديمي لمؤسسات التعميـ العالي، فمنذ صدكر قانكف ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي رقػـ 

فػػي الجريػػدة الرسػػمية، عممػػت الييئػػة عمػػى صػػياغة رؤيتيػػا كرسػػالتيا كأىػػدافيا االسػػتراتيجية  2007لسػػنة 

كتحقيقيػػا بشػػكؿ مؤسسػػي كمنيجػػي، كلكػػي تحػػافظ الييئػػة عمػػى مسػػتكل جػػكدة مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي 

ات دليػػػؿ إجػػػراءات كمعػػػايير ضػػػماف الجػػػكدة فػػػي مؤسسػػػ 2009كبرامجيػػػا التعميميػػػة، أصػػػدرت فػػػي عػػػاـ 

 (.2015، )حمادنو ؽالتعميـ العالي األردنية؛ لممساعدة عمى مراجعة برامجيا بشكؿ دقي

فينػاؾ  2016)، العػالي التعمػيـ لمؤٌسسػات دةالجػك  ضػماف معػايير قيػاس كحسب مػا كرد فػي )دليػؿ     

عية، ر إلى معايير فر ىذه المعايي عمى شيادة ضماف الجكدة، كتـ تكزيعثمانية معايير معتمدة لمحصكؿ 

 . المطمكبة كالكثائؽ كاألدلة امؤشراتي كبياف العناصر، مف مجمكعةالمعايير الفرعية إلى  كمف ثـ تكزيع

كالقػيـ،  كالغايػات، كالرسػالة، الرؤيػة، كتككف مػف المعػايير الفرعيػة: اإلستراتيجي المعيار األكؿ: التخطيط

 التشػريعات، كالقيػػادة ف المعػايير الفرعيػػة:الحككمػة كتكػػكف مػ: الثػاني المعيػارأمػػا  .اإلسػتراتيجية كالخطٌػة

 األكاديميػػة كتكػػكف مػػف المعػػايير الفرعيػػة: البػػرامج: الثالػػث المعيػػارككػػاف  .المؤسسػػية كاإلدارة، كالنزاىػػة

 البحػث: الرابػع المعيػارأمػا  .التعميمٌيػة المخرجػات الدراسػية، كتقػكيـ كالػتعٌمـ، كالخطػط التعمػيـ سياسػات

فػي حػيف  .كالبشػرٌية كالمادٌيػة، المالٌيػة، المصػادر: الخامس المعياركتعمؽ  اعات.كاإلبد كاإليفاد، العممي،

الطبلبػي،  كاإلرشػاد كتككف مف المعايير الفرعية: التكجيو الطبٌلبي، الخدماتعمى  السادس المعيارركز 

خارجٌيػة. ال كالعبلقػات المجتمػع خدمة :السابع المعياركمٌثؿ  .الخٌريجيف مع الخدمات المساندة، التكاصؿ

 المؤٌسسػي كتكػكف مػف المعػايير الفرعيػة: االلتػزاـ الجػكدة، ضػماف إدارةبػ المتعمػؽ الثػامف المعيػاركأخيػرنا 
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 كالمعػايير المؤٌشػرات دة،الجػك  ضػماف عمػؿ دة، نطػاؽالجػك  ضػماف عمػؿ دة، نطػاؽالجػك  بتحسػيف

 .التقكيـ مف المستقؿ المرجعية، التحٌقؽ كالمقارنات

مػف أجػؿ تحقيػؽ النتػائج  آليات عمػؿ كحػدة ضػماف الجػكدة( 2017العربية )كقد كض  اتحاد الجامعات 

حيػث  :الخطػة االسػتراتيجيةأ(  حسػب التكضػي  التػالي: العمؿ بطريقػة سػميمة كمنيجيػةكضبط المرجكة، 

يتعػػػيف عمػػػى المؤسسػػػػة التعميميػػػة إعػػػػداد الخطػػػط االسػػػػتراتيجية، كتكثيػػػؽ سياسػػػػات كعمميػػػات التخطػػػػيط، 

 التقػػكيـ البرامجػػي كالمؤسسػػي كالتغذيػػة الراجعػػة، كاشػػراؾ الجيػػات ذات العبلقػػة.كضػػماف اسػػتخداـ نتػػائج 

مػػف أجػػؿ مػػف خػػبلؿ االحتفػػاظ بػػدليؿ يصػػؼ تكامػػؿ أنشػػطة ضػػماف الجػػكدة،  :دليػػؿ ضػػماف الجػػكدةب( 

كيتضػمف ىػذا  :كتػاب الحقػائؽ كالمعمكمػاتج(  تحسيف عمميػات المؤسسػة التعميميػة كبرامجيػا باسػتمرار.

 ات شاممة يتـ تحديثيا بشكؿ سنكم حكؿ المؤسسة التعميمية كنتائج التقكيـ المختمفة.الكتاب عمى معمكم

غػػبلؽ حمقػػة الجػػكدةد(  كىػػذه مػػف أىػػـ خطػػكات التخطػػيط الفاعػػؿ، كتتضػػمف  :خطػػط التقػػكيـ كالتحسػػيف كا 

، اإلجػػراءات العامػػة لضػػماف الجػػكدة الفاعميػػة المؤسسػػية، كالمبػػادئ التكجيييػػة لتقػػكيـ البػػرامج األكاديميػػة

عبارة  : كىيقياس الفاعمية المؤسسيةق(  كالمبادئ التكجييية لمتقكيـ اإلدارم ككحدات الدعـ األكاديمي.

لػػػى أم مػػػدل تحققػػػت أىػػػدافيا، كالمؤسسػػػة التعميميػػػة تحػػػدد  عػػػف تقػػػكيـ طريقػػػة أداء المؤسسػػػة التعميميػػػة كا 

  التي تقدميا.النتائج المتكقعة مف برامجيا التعميمية كخدمات الدعـ اإلدارم كالتعميمي 

 ةضمان جودة البرامج األكاديمي

، امعيالجػ اداالعتم ىعم كؿالحص مافلض ةالميم اييرالمع دأح ةاألكاديمي امجالبر  كرمح ؿيمثك        

 عمػػى مقػػدرتيا كتضػػمف، اليػػ ةالتعميميػػ الةالرسػػ عمػػ ؽتتفػػ حةكاضػػ ةكأنظمػػ داؼأىػػ اليػػكيجػػب أف يكػػكف 

 ةمكاجيػػػ يفػػػيـ تسػػػ كالتػػػي ،منيػػػا المرجػػػكة كاألىػػػداؼ لتعميميػػػةا الرسػػػالة تحقيػػػؽ فػػػي االسػػػتمرار إمكانيػػػة
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 كالػذم ات التعميميػةالمؤسسػ اتمخرجػ فعػ دكليكالػ يالمحمػ عالمجتمػ ارضػ بككسػ رف،القػ ذاى اتمتطمب

 (.2015 مؤسسات التعميـ العالي، ىيئة اعتماد) عدمو أك المؤسسة ىذه استمرارية تحديد شأنو مف

التػي  مسؤكلة عف تقديـ المعارؼ المتخصصة كالميارات العقميػة كالمينيػةىي الالبرامج األكاديمية ك      

ليا عبلقة بتحقيؽ مخرجات الػتعمـ كفقنػا لمعػايير أكاديميػة دكليػة معتمػدة. كىػي التػي تسػعى إلػى تحسػيف 

فاعمية الجكدة مما يؤدم إلى زيادة القدرة عمى التنبؤ باحتياجات سكؽ العمؿ المحمية كاإلقميمية كالدكلية 

اتحػػػاد ) لسػػػكؽ العمػػػؿكذلػػػؾ بػػػالتخطيط الجيػػػد مػػػف أجػػػؿ الحصػػػكؿ عمػػػى الميػػػارات المتميػػػزة كالمطمكبػػػة 

 (.2017 العربية، الجامعات

معيػار البػرامج ( 2017) اتحػاد الجامعػات العربيػةفػي ككما تناكؿ مجمس ضماف الجكدة كاالعتماد      

 إلى عدة معايير فرعية كىي: بتكزيعواألكاديمية 

: أىػػداؼ يجػػب أف تكػػكف أىػػداؼ البػػرامج األكاديميػػة كاضػػحة  :البػػرامج األكاديميػػة كمخرجػػات الػػتعمـ أكالن

كمالػػو يجػػب عمػػى المػػتعمـ أف يحققيػػا بعػػد إ كمحػػددة، بحيػػث تصػػؼ ىػػذه األىػػداؼ مخرجػػات الػػتعمـ التػػي

ـ أك لكافة المقررات الدراسية لمبرامج األكاديمية، كأف تتناسب ىذه األىداؼ مع ما يجب أف يعرفو المتعم

نجػػػازه. ككمػػا يجػػب أف يكػػكف دكر أعضػػػاء ىيئػػة التػػدريس محكرينػػا فػػػي  يدركػػو كيسػػتطيع تنفيػػذه كفعمػػو كا 

 .كضع أىداؼ البرامج األكاديمية كتطكيرىا

: تطػكير كتقػكيـ أىػداؼ البػرامج األكاديميػة، كتقػكيـ كىػي كيحتكم ىذا المعيار عمى عناصر رئيسة     

يميػػػة، تقػػػكيـ كتصػػػميـ المنيػػػاج الدراسػػػي، كالتكافػػػؽ مػػػع منظكمػػػة كمراجعػػػة مخرجػػػات تعمػػػـ البػػػرامج األكاد

 .المؤىبلت الكطنية، كالمقارنات المرجعية

مػػف خػػبلؿ تنػػكع أسػػاليب التػػدريس يػػتـ قيػػاس مػػدل فاعميػػة أسػػاليب التعمػػيـ كالػػتعمـ، : ثانينػػا: التعمػػيـ كالػػتعمـ

سػػية التػػي يتطمبيػػا سػػكؽ كمػػدل مسػػاىمة أسػػاليب التػػدريس كالػػتعمـ فػػي إكسػػاب كتطػػكير الميػػارات األسا
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ككػػذلؾ مػػدل اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا كاالتصػػاالت فػػي العمميػػة العمػػؿ، كتعزيػػز الػػتعمـ الػػذاتي لػػدل الطمبػػة. 

جػػػراءات لمتحسػػػيف المسػػػتمر، عمػػػى أف تكػػػكف ىػػػذه اإلجػػػراءات  التعميميػػػة، ككجػػػكد تقػػػكيـ بشػػػكؿ دكرم كا 

ات قيػػاس فاعميػػة مشػػاريع التخػػرج كاضػػحة كمعتمػػدة بالكتػػاب الجػػامعي المعتمػػد لكػػؿ مقػػرر دراسػػي، كآليػػ

 كالتدريب الميداني. 

تصميـ كتقكيـ المادة التعميمية لممقررات الدراسػية،  :ىذا المعيار عمى عناصر رئيسة كىي كيحتكم     

تصميـ كتقكيـ كتنفيذ األعماؿ المنزلية لممقرر الدراسي، تصميـ كتقكيـ اختبارات الطمبة، تنفيػذ الػدرجات 

ؾ( لتقػػػكيـ أعمػػػاؿ الطمبػػػة، تقػػػكيـ المحاضػػػرات الصػػػفية، إنشػػػاء كتطػػػكير كتقػػػكيـ ممػػػؼ )الركبػػػر  المتدرجػػػة

 المقرر الدراسي.

كىي عممية منتظمة تحدد المعارؼ كالميارات كاالتجاىات التي يجػب أف  : ثالثنا: قياس مخرجات التعمـ

التأكػد مػف تحقيػؽ لعمميػة التدريسػية،  ك يكتسبيا المتعمـ، حيث تعد عمميػة قيػاس مخرجػات الػتعمـ جػكىر ا

كاديميػػػػة المرجعيػػػػة، كتحديػػػػد نقػػػػاط القػػػػكة كنقػػػػاط الضػػػػعؼ فػػػػي تحقيػػػػؽ مخرجػػػػات البػػػػرامج المعػػػػايير األ

 األكاديمية، كتحديد مجاالت التطكير كالتحسيف البلزميف.

أىمية كأىداؼ عمميػة تقػكيـ المخرجػات التعميميػة،  :ىذا المعيار عمى عناصر رئيسة كىيكيحتكم      

القياس، خطة تقكيـ مخرجات التعمـ، خطكات تقػكيـ مخرجػات الػتعمـ لمبػرامج األكاديميػة، كسائؿ كأدكات 

، إعػداد تقريػر تقػكيـ مخرجػات آلية االستفادة مف نتائج تقكيـ مخرجات الػتعمـ، تحميػؿ النتػائج كصػياغتيا

 .التعمـ

عمػػى معػػايير الجػػكدة  ءن تتضػػمف قيػػاـ المؤسسػػة التعميميػػة بتقػػكيـ نفسػػيا بنػػا :رابعنػػا: تقريػػر التقػػكيـ الػػذاتي

، كبػػذلؾ يػػتـ كتابػػة تقريػػر التقػػكيـ الػػذاتي الػػذم يعتبػػر الكثيقػػة المرجعيػػة التػػي يعتمػػد عمييػػا فريػػؽ المعتمػػدة

ا لتقكيـ جكدة البرامج األكاديمية كفؽ أسس عممية.  التقكيـ الخارجي، ألنو يكفر إطارنا عامن
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مبلحػػػؽ ، تقػػػكيـ البرنػػػامج األكػػػاديمي، المقدمػػػة :ىػػػذا المعيػػػار عمػػػى عناصػػػر رئيسػػػة كىػػػي كيحتػػػكم     

التقرير مثؿ) كثيقة مكاصفات البرنػامج األكػاديمي، معمكمػات عػف الطمبػة كالكػكادر التدريسػية كالمسػاندة، 

 مصادر التعمـ(، الكثائؽ المساندة. 

 الثاني: ميارات القرن الحادي والعشرينالمحور 

 اإلطار العام لميارات القرن الحادي والعشرين

في مطمع يتميز القرف الحادم كالعشريف بالتقدـ التكنكلكجي ككجكد التقنيات الرقمية في حياتنا، ك        

استخدمت المنظمات كالكيانات االقتصادية مصطمحات مختمفة لكصؼ األىداؼ التي القرف ىذا 

 :( اآلتي1) مجدكؿكفقنا ليسعكف إلييا مكضحة 

 .(8، ص2015)جيان وآخرون، قتصاديةت أو الكيانات اًلالمصطمحات التي تستخدميا المنظما (1) الجدول

 المنظمات/ الكيانات اًلقتصادية المصطمح

ميارات القرف الحادم 

 كالعشريف

 يات المتحدةمنظمة الشراكة مف أجؿ ميارات القرف الحادم كالعشريف بالكال

(Partnership for 21st Century Skills of  US) 

كفاءات القرف الحادم 

 ريفكالعش

 قتصادم كالتنمية، سنغافكرةمنظمة التعاكف اال

 كركبيتحاد األاال ساسيةألالكفاءات ا

 أستراليا القدرات العامة

 ىكنج ككنج، الصيف الميارات العامة

 تايكاف الصينية، كالبر الرئيسي لمصيف الكفاءات الرئيسية
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كذلؾ مف خبلؿ الكثائؽ الرسمية لخمس  كتـ تقسيـ القكل الدافعة لميارات القرف الحادم كالعشريف     

 كياف اقتصادم، إلى ثبلث فئات كاالتي: 24منظمات دكلية ك

)العكلمة، كعصر المعرفة،  الفئة األكلى: التغيرات كالتحكالت في العمكـ كالتكنكلكجيا، كتضـ ىذه الفئة:

 كالتطكر العممي كالتكنكلكجي(.

)النمك االقتصادم، كاالحتياجات  عية، كتضـ ىذه الفئة:الفئة الثانية: التنمية االقتصادية كاالجتما

 المينية، كالتغيرات الديمكجرافية، كالتعددية الثقافية، كالتنمية البيئية كالتنمية المستدامة(.

 )تحسيف جكدة التعميـ، كالمساكاة في التعميـ(. الفئة الثالثة: تطكير التعميـ، كتضـ ىذه الفئة:

 دي والعشرينف ميارات القرن الحايوتعر 

 مجمكعة مف الميارات التي تتضمف عدة ميارات منيا: :بأنيا( Silva,2009يعرفيا سيمفا)ك      

 ، التطبيقية كالميارات ، اآلخريف مع التعامؿ كميارات ، العاممة القكل الحياتية، كميارات الميارات

يحتاجيا المتعمـ ارات التي بأنيا: المي Stauffer, 2020)ستكفر) كتعرفيا .المعرفية غير كالميارات

ميارات التعمـ  أ(المينية، مف خبلؿ عصر المعمكمات.كقسمت إلى ثبلثة فئات:  لمنجاح في حياتو

(، Critical thinking) النقدم التفكير (:4Cكسميت ىذه الفئة بداللة أكؿ حرؼ مف كؿ كممة )

  (.Communication) ، كالتكاصؿCollaboration)) (، كالتعاكفCreativity) كاإلبداع

: ثقافة (IMT) الميارات المعرفية كسميت بداللة أكؿ حرؼ مف كؿ كممةب( 

(، كالثقافة Media literacy(، كالثقافة اإلعبلمية)Information literacyالمعمكماتية)

 (.Technology literacyالتكنكلكجية)
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، ) Flexibility) المركنة :FLIPS)الميارات الحياتية كسميت بداللة أكؿ حرؼ مف كؿ كممة) ج(

(، كالميارات Productivity) (، كاإلنتاجيةInitiative) ( ، كالمبادرةLeadership) كالقيادة

 (.Social skills) االجتماعية

مجمكعات كما  ثبلث في ميارات القرف الحادم كالعشريف( فيٌصؼ  2013أما ترلينج كفادؿ )      

  يأتي:

كتركز ىذه المجمكعة عمى ميارات التعمـ الناقد  :رات التعمـ كاإلبداعاألكلى: ميا المجمكعة     

 )تفكير الخبير(، كاالتصاؿ كالتشارؾ كاإلبداع كمف ىذه الميارات: التفكير الناقد كحؿ المشكبلت

)التخيؿ كاالختراع التطبيقي(. كتحقؽ ىذه الميارات التعمـ مدل  )االتصاؿ المعقد(، كاالبتكار كاإلبداع

، كالعمؿ االبتكارم مف أجؿ اختراع خدمات كمنتجات مستمرة، كتنمي ميارات االتصاؿ كالتشارؾ الحياة

 في العممية التعميمية.

كتضـ ىذه المجمكعة الميارات الفرعية التالية  :المجمكعة الثانية: ميارات المعمكمات كاإلعبلـ كالتقنية

تقنية المعمكمات كاالتصاؿ. كبإتقاف ىذه الميارات  كىي: الثقافة المعمكماتية، كالثقافة اإلعبلمية، كثقافة

فإنو يسد الثغرة في معالجة الكـ اليائؿ مف المعمكمات كالكسائؿ التقنية. كىذا يتطمب مف المتعمميف فيـ 

ما يدكر حكليـ ككيفية التطبيؽ لمكسائؿ الرقمية المكجكدة حكليـ، ك فيـ دكر اإلعبلـ في المجتمعات، 

 االستخداـ األفضؿ لتقنيات المعمكمات كاالتصاؿ مف أجؿ التعمـ.  كتكفير اإلرشاد حكؿ

مف أجؿ تحسيف العمؿ كالحياة في القرف الحادم كالعشريف  :المجمكعة الثالثة: ميارات الحياة كالمينة

فإننا نحتاج إلى عدة ميارات لتنمية ذلؾ كىي: ميارة المركنة كالتكيؼ، كميارة المبادرة كالتكجيو الذاتي، 

تفاعؿ االجتماعي كالتفاعؿ متعدد الثقافات، كميارة اإلنتاجية كالمساءلة، كميارة القيادة كالمسؤكلية. كال

لقد أصبحت ىذه الميارات ذات أىمية كبيرة عما كانت عمييا في الماضي، ليصبحكا ماىريف اجتماعينا 
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لتكيؼ مع حؿ المشكبلت قادريف عمى فيـ الثقافات المختمفة، لدييـ المركنة كالقدرة عمى تنميتيا كا

التقنية،  كقادريف عمى استخداـ مبادراتيـ إلنجاز أعماليـ كمعتمديف عمى ذاتيـ، كمف أجؿ الكفاءة في 

بد مف تحديد األىداؼ كتحقيقيا، كتحديد األكلكيات، كاستخداـ الكقت مف أجؿ دعـ  عمؿ األشياء ال

مكجكدة إال أنيا اكتسبت أىمية جديدة مع العمؿ كالتعمـ عمى نحك المساكاة، رغـ أف ىذه الميارات 

 . األدكات الرقمية المتكفرة  اآلف في التعمـ كالعمؿ

  تصنيف ميارات القرن الحادي والعشرين

تـ تبني عدد مف األطر لميارات القرف الحادم كالعشريف مف قبؿ سياسات تعميمية مختمفة حكؿ      

كتـ تطكير ىذه األطر لتمبية متطمبات القرف الحادم العالـ، كالتي تـ طرحيا مف قبؿ منظمات عديدة 

 ,Chu et alمدل الحياة مكاكبيف لتطكرات التكنكلكجيا) ريف مف أجؿ أف يككف لدينا متعممكفكالعش

2016.) 

ـ لمتعميـ أف التعمي الدكلية المجنة عف الصادر لميكنسكك (Delors, 1996كحسب تقرير ديمكر)     

 يكنسكك أف التعميـ يبنى عمى أربعأكصت ال ، كعميو1996ا عميو في عاـ المستمر سيذىب إلى أبعد م

تككف. إذ إف ىذه  أف كتعمـ معنا العيش كتعمـ تفعؿ، أف كتعمـ تعرؼ، أف ركائز رئيسية كىي: تعمـ

الركائز تساىـ في التعمـ مدل الحياة، كاالستفادة مف الفرص التي يكفرىا المجتمع. كيعد ىذا اإلطار 

 ديمكر لميكنسكك األكؿ مف نكعو، ليككف األساس ألطر أخرل. الذم قدمو
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 The Organization for Economic)والتنمية اًلقتصادي التعاون منظمة عمى مبني أوًًل:إطار

Cooperation and Development)  

 التعاكف لمنظمة عمؿ إطار ( ,Ananiadou& Claro 2009) ككبلرك أنانيادك كضع      

 لمتعممي كالعشريف الحادم القرف ككفاءات ميارات في كثيقة بعنكاف  (OECD)كالتنمية االقتصادم

 كاضحة تعريفات كتيدؼ ىذه الكثيقة إلى كضع  . االقتصادم التعاكف منظمة في دكؿ الجديدة األلفية

 ة:كالعشريف. كاشتمؿ ىذا اإلطار عمى أبعاد ثبلث الحادم بالقرف المتعمقة لمميارات كالكفاءات كفيـ

 كتأثيرىا االجتماعي. كاألخبلؽ كالمعمكمات، االتصاؿ،

   والعشرين الحادي القرن ميارات أجل من إطار الشراكة ثانًيا:

، 2009حيث أقرت ىذا اإلطار في عاـ ، 2002كية في عاـ تأسست ىذه المنظمة األمري     

كلكجيا المعمكمات في تصكرنا لميارات القرف الحادم كالعشريف كالذم ركز عمى مجاؿ تكن ككضعت

 التعمـ ميارة تـ تصنيفيـ إلى ثبلثة عناصر جكىرية: ميارات ةالتعميـ، حيث تككف مف إحدل عشر 

اإلطار  كدعـ ىذا .كالكظيفية الحياتية كالميارات كالتكنكلكجيا، كاإلعبلـ المعمكمات كاالبتكار، كميارات

 (.Chu et al., 2016) كبيئات التعمـ الميني، كالتطكير كالتعميمات، كالمناىج، كالتقييمات، المعايير،

  المركزي الشمالي لإلقميم التربوي إطار المختبر ثالثًا:

 North Central Regional Educationalالمركزم) الشمالي لئلقميـ التربكم صنؼ المختبر     

Laboratory  العشريف إلى أربع مجمكعات رئيسةالحادم ك ( ميارات القرف (2003NCREL, :) 
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كيقصد بيا القدرة عمى استخداـ التقنية الرقمية  (Digital Age Literacy):  الرقمي العصر مياراتأ( 

 كالعممية األساسية الثقافة مياراتكأدكات االتصاؿ، كالشبكات لمكصكؿ إلى المعمكمات، كتشمؿ 

 عالمي.ال كالكعي ةالمتعدد الثقافات كفيـ المعمكماتيةالثقافة ك  كالبصرية كالتقنية كاالقتصادية

دارة  : (Inventive Thinking)ميارات التفكير اإلبداعيب(  كىي عبارة عف ميارات التكيؼ، كا 

التعقيد كالتكجيو الذاتي، كحب االستطبلع اإلبداعي، كتحمؿ المخاطر، كميارات التفكير العميا، 

 كالتفكير السميـ.

: كتشمؿ ميارات العمؿ الجماعي (Effective communication ) ميارات االتصاؿ الفعاؿج( 

كالتعاكف، كميارات التعاكف مع اآلخريف، كالميارات الشخصية كاالجتماعية كالمدنية، كالتكاصؿ 

 التفاعمي.

: كتشمؿ ميارات تحديد األكلكيات، كالتخطيط، (High productivity)ة ميارات اإلنتاجية العاليد( 

 جكدة ذات منتجات إنتاج عمى عاؿ ألدكات التكنكلكجيا، القدرةكاإلدارة لتحقيؽ النتائج، كاالستخداـ الف

 عالية. 

 والجامعات للكليات األمريكية للجمعية والعشريه الحادي القرن رابًعا: مهارات

 The American Association of collegesكضعت الجمعية األمريكية لمكميات كالجامعات)     

and Universities )قرف الحادم كالعشريف، مف خبلؿ سعي التعميـ العالي إلى إطارنا لميارات ال

غرس ميارات التعمـ عف طريؽ العمؿ كليس استيعاب المعمكمات، كيجب عمى المتعمميف االستعدلد 

 كالعالـ البشرية الثقافات معرفة: أ( (Dede,2009)لتحديات القرف الحادم كالعشريف مف خبلؿ اكتساب

 كالتاريخ كاإلنسانية االجتماعية كالعمكـ كالرياضيات العمكـ في راسةالد خبلؿ كالطبيعي، مف المادم

 التفكير الناقد كاإلبداعي، االستقصاء كالتحميؿ، الميارات الفكرية كالعممية كمنيا:ب(  كالفنكف. كالمغات

  المعمكمات ، العمؿ الجماعي كحؿ المشكبلت. الثقافة الكمية، كثقافة التكاصؿ الكتابي كالشفيي،



32 

 

، كاالنخراط المحمي كالعالمي، المعرفة جتماعية كتتضمف: المعرفة المدنيةالمسؤكلية الشخصية كاال ج( 

 التكاممي التعمـد(  الحياة.بتنكع الثقافات، كالتفكير كالعمؿ األخبلقي، كأسس كميارات التعمـ مدل 

 .كالمتخصصة العامة الدراسات عبر المتقدـ كاإلنجاز اإلبداع :كيتضمف

 

 The Assessment and)والعشرين الحادي لمقرن والقياس التعمم منظمة ميارات إطار خامًسا:

Teaching of 21st century) 

أىـ المشاريع التي حددت ATC21ST) ) ـ كالقياس لمقرف الحادم كالعشريفكضعت منظمة التعم

 ةعشر  لحدإلدل الميارات الشاممة كالحديثة  ميارات القرف الحادم كالعشريف، كالذم استعرض كحمؿ

منظمة دكلية، حيث خمص الباحثكف إلى تقسيـ ميارات القرف الحادم كالعشريف إلى أربعة مجاالت، 

 Ways of) : طرؽ التفكيرالمجال األول :(Suto, 2013) تضـ عشر ميارات رئيسة كما يمي

thinkingالقرار، صنعك  المشكبلت (، كيضـ ثبلث ميارات: اإلبداع كالتفكير الناقد كالتجديد، كحؿ 

(، كيضـ Ways of working) : طرؽ العمؿالمجال الثاني .المعرفة كراء كما التعمـ كيفية كتعمـ

(، كيضـ Tools for working) : أدكات العمؿالمجال الثالث ميارتيف: االتصاؿ، كفرؽ العمؿ.

 رات العيش في العالـ: مياالمجال الرابع ميارتيف: الثقافة المعمكماتية، كتقنية االتصاؿ كالمعمكمات.

(Living in the worldكيضـ ثبلث ميارات: المكاطنة ،) كالمسؤكلية كالحياة، كالعالمية، المحمية 

 كالجماعية. الفردية

 

 التعليم في للتكنىلىجيا الدولية الجمعية مهارات سادًسا: إطار

ميارات التي تركز عمى ( مجمكعة مف الISTE) حددت الجمعية الدكلية لمتكنكلكجيا في التعميـ     

االستفادة مف األدكات الرقمية المتاحة، مف أجؿ بناء المتعمـ فكرينا كاجتماعينا كثقافينا، كمف ىذه 

 التفكير ميارات لتنمية كذلؾ كاالبتكار؛ اإلبداع ميارات  :(Suto, 2013كما جاء في سكتك) الميارات



33 

 

نتاجيا، المعرفة بناء يضمف بما بداعياإل  .التكنكلكجيا كسائؿ باستخداـ كالعمميات لمنتجاتا كتطكير كا 

 لمتكاصؿ الرقمية كاإلعبلـ االتصاالت، كسائؿ مختمؼ باستخداـ كذلؾ كالتعاكف، التكاصؿ ميارات

 التكنكلكجيا أدكات كاستخداـ بتطبيؽ كذلؾ المعمكمات، كتدفؽ البحكث مياراتك  . التعاكني كالعمؿ

 كذلؾ القرارات، كاتخاذ المشكبلت كحؿ الناقد، التفكير اراتميك  .المعمكمات استخداـ كتقييـ لجمع

جراء لتخطيط الناقد التفكير ميارات باستخداـ دارة البحكث، كا   كاتخاذ المشكبلت، كحؿ المشاريع، كا 

 القضايا بفيـ كذلؾ الرقمية، المكاطنة مياراتك  .الرقمية كالمكاد األدكات باستخداـ ناجحة قرارات

 .بيا المتعمؽ كاألخبلقي القانكني السمكؾ كممارسة بالتكنكلكجيا، المتعمقة كالمجتمعية ةكالثقافي اإلنسانية

 .كعممياتيا كنظميا، لمتكنكلكجيا، السميـ بالفيـ كذلؾ التكنكلكجية، كالمفاىيـ العمميات مياراتك 

االتفاؽ مف خبلؿ استعراض األطر السابقة لميارات القرف الحادم كالعشريف، نجد أنو لـ يتـ ك      

ختبلؼ أىداؼ التعميـ بيف المنظمات ت القرف الحادم كالعشريف نظرنا العمى قائمة محددة لميارا

نما اليدؼ األساسي   اإلبداع عمى قادريف كجعميـ المتعمميف، تعميـ في يتمثؿ الميارات ليذه الدكلية، كا 

 كالحياة لمتعمـ كضركرية ميارات عصرية يمتمككا أف عمى كتساعدىـ المسؤكلية، كتحمؿ كاالبتكار،

 .العمؿ كفي المجتمع في بفاعمية

(: 2018وتشمل)إبراىيم، القرن الحادي والعشرين التحديات التي تواجو عضو ىيئة التدريس فيأما 

مطالب بتعميؽ الشعكر بمجتمعو كتكضي  القيـ، لما يشيده  عضك ىيئة التدريسالتحدم الثقافي: أ( 

ؼ التي األىداالذم ييدد سمككيات كقيـ المجتمع، مف أجؿ أف يحقؽ ىذا العصر مف الصراع الثقافي 

دعـ اليكية الثقافية لممجتمع العربي كاإلسبلمي، كشرح الخطط الكطنية  تؤدم إلى استيعاب الثقافة

التربية المستدامة: كىي تربية تمتد ب(  لتعزيز األفكار كالقيـ اإليجابية المكجكدة في المجتمع. كالقكمية

أف يراعي  عضك ىيئة التدريسعمى حياة، كخارج حدكد الدراسية النظامية، ففي ىذه التربية طكاؿ ال

: التعمـ لممعرفة كالذم يتضمف كيفية البحث عف مصادر المعمكمات كاإلفادة جكانب تحقيؽ التربية مثؿ
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كالتعمـ  مف أجؿ اكتساب المتعمـ لمكفايات التي تؤىمو،مف فرص التعمـ مدل الحياة، كالتعمـ لمعمؿ 

زالة الصراعات كفيـ الذات كاآلخريفلمتعايش مع اآلخريف كذلؾ باالستعداد    .لحؿ النزاعات كا 

مف تكافر ثقافة كاسعة كقدرات متميزة لدل  بدى  مف أجؿ اإلرتقاء بمينة التعميـ ال تمييف التعميـ:ج( 

، كالمعرفة المتميزة، كاستخداـ ، كاالستقبللية في اتخاذ القرار، كالحرية في االختيارعضك ىيئة التدريس

مع التقدـ اليائؿ في  إدارة التكنكلكجيا:د( التكنكلكجيا، كتصميـ بيئة التعمـ كأدكاتيا بشكؿ محترؼ. 

 ف التحديات، كبيدؼ اكساب عضك ىيئة التدريستكنكلكجيا االتصاالت، أصب  التعميـ يكاجو عددنا م

التكنكلكجيا سميت المستحدثات التكنكلكجية التعميمية،  لميارات التعامؿ مع أنماط تعميمية متجانسة مع

ليس فقط استخداـ الكسائؿ التقنية، لكف المتكقع أف يصمـ لبيئة  عضك ىيئة التدريسفإنو يتطمب مف 

 .كبرامجياالتقنية 

 

 الممارسة التدريسية  :المحور الثالث

حداث  ريسدالتعف عممية استخداـ بيئة  يعبر التدريس      فييا عف طريؽ تنظيـ عناصرىا تغير كا 

 كتمكنو مف أداء سمكؾ معيف  لتحقيؽ أىداؼ محددة كمقصكدة. المتعمـكمككناتيا، بجيث تحث 

، كمف األمكر الميمة )التخطيط، كالتنفيذ، كالتقكيـ( كتتضمف عممية التدريس ثبلث ميارات رئيسة كىي

ثارتيـ؛  لم في التدريس نجاح المدرس في تكجيو المتعمميف )إبراىيـ،  كصكؿ إلى المعرفة كاإللماـ بياكا 

2018.) 

يتطمب التدريس تكافر المكىبة لدل المدرس، كال يمكنو ممارسة التدريس إال بعد اإلعداد ك       

إلعداد  كميات التربيةدكر تقانو لمميارات األساسية البلزمة لنجاحو، كيعكد ىذا لإالميني لو كالتأكد مف 

نما يشمؿ ال يقتصر التدريس عمى طرائؽ التدريس فقط،  ، حيثهالمدرس ضمف مكاصفات محدد كا 

نحك عممو  درسأف يككف عمى عمـ بأسس التدريس كالتي تشمؿ اتجاىات المالممارسات التدريسية ب
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كطبلبو كمدل إخبلصو كتفانيو كتضحيتو في ممارسة التدريس. كالممارسة التدريسية تككف مرىكنة 

لممارسة التدريس ينبغي عمى يؤدم إلى عدـ كجكد قكاعد محددة  كذاتيتو، كىذا درسبشخصية الم

 (.2019البدرم، ك )السامرائي  المدرس اتباعيا أثناء قيامة بعممية التدريس

 المفيوم الحديث لمتدريس

كتتطمب كجكد تجييزات كتتمثؿ في التدريس: عبارة عف عممية تكاصؿ بيف المدرس كالمتعمـ،      

 شطة، كتتضمف ثبلث ميارات رئيسة ىي التخطيط كالتفيذ كالتقكيـاألداء التدريسي كاألن

ىك األسمكب الذم يستخدمو يركف التدريس بأنو  (2019إاٌل أف السامرائي كالبدرم ) (.2018)إبراىيـ،

كاستخداـ المدرس لترجمة محتكيات المنيج عممينا، كتحقيؽ أىداؼ التعميـ كاقعينا في سمكؾ المتعمميف، 

حداث تغير مقصكد فييا كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ عناصرىا كمككناتيا، كاختيار بيئة المتعمـ  ه لطريقة كا 

يصاؿ المادة التعميمية لممتعمميف، كقدرة المدرس عمى التقكيـ بأسمكب تدريس ككسائؿ معينة في إ

 .صحي  كناج 

التعميمية عمى  مف أىـ العكامؿ  التي تساعد المؤسساتييعد كاألداء الجامعي لعضك ىيئة التدريس      

، تحقيؽ أىدافيا، فيك يمارس التدريس بكصفو متطمبنا أساسينا لدكره ككظيفتو في الجامعة )األحمد

الممارسات التدريسية: ىي السمككيات التي تظير مف خبلؿ الممارسات في صكرة لذا ف (.2016

البدرم، ك السامرائي ) اءاستجابات انفعالية أك حركية أك لفظية تتميز بعناصر الدقة كالسرعة في األد

2019.) 

 مبادئ الممارسة التدريسية

إيجاد  أ( :عمى النحك اآلتي مبادئ ممارسات التدريس الجيدة إلى (2006غيبلسبي)كيشير      

تحتؿ مراكز التدريس مكاننا مميزنا في بنية عبر اإلصغاء إلى المنطمقات كافة:  أصحاب المصمحة
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ا لمتدريس، كتكفير الدعـ المؤسسة ألف ميمتيا التصدم لمصا ل  كاحتياجات المجتمع األكاديمي دعمن

 ، كتحديد القضايا التي يتعيف التصدم ليا كاألكلكيات التي ينبغي كضعيا.كالخدمة لمقادة األكاديميف

دارة فعالة: بد مف كجكد شخص يككف  صمحة المف أجؿ إيجاد أصحاب الم ب( ضماف قيادة برامج كا 

 .يجاد الخدمات كتطكيرىا كتقييمياإده رؤية كالتزاـ في البرنامج عن قيادةفي 

تدؿ الدراسات عمى أف برنامج تطكير ىيئة التدريس تككف أكثر  ج( التأكيد عمى ممكية ىيئة التدريس:

ىيئة التدريس، كتؤمف االحتياجات لبلضطبلع بدكر قيادم في تدريس ممكية عمى فعالية عندما تنطكم 

 لطبلب.التطكير كالتجديد كتعمـ ا

يقـك اإلداريكف األكاديميكف بدكر حاسـ في بياف قيمة التدريس، فاإلدارة  د( تشجيع االلتزاـ اإلدارم:

بتطكير ىيئة التدريس تقكـ بإيجاد بنية ايجابية لمتدريس، كالتكجيو بشأف تطكير البرامج الممتزمة 

 المستقبمية.

جراءات تقيياستحداث مبادئ تكجي ق( صياغة المبادئ أك األسس التكجييية  ـ:يية كأىداؼ كاضحة كا 

بشأف األنشطة المتعمقة بتطكير ىيئة التدريس، ككضع إطار مفاىيمي يساعد في تحديد األىداؼ 

كمشاركة أعضاء ىيئة التدريس في كاألنشطة كتحديد األكلكيات لبلستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة، 

 تعمـ الطبلب في الجامعة. تقييميـ كرضاىـ في تغييرات ثقافة التدريس كنتائج

لبعضيـ البعض في المشاركة  دعـ أعضاء ىيئة التدريس جيع الحياة الجامعية كاالجتماعية:تش ك(

باألفكار المتعمقة بالتدريس، كاالستفادة مف فرص تطكير الييئة التدريسية كاستثمار مكاىبيـ مف خبلؿ 

 عقد حمقات نقاش بينيـ.

الثناء كالتقدير لمساىمات ىيئة التدريس تحثيـ عمى المشاركة  :افلتتكفير تدابير لمتقدير كالمك م(

كاالبتكار لتكفير اآلليات في تطكير أنفسيـ، فيذه أفكار قميمة التكمفة لكف ليا قيمة عالية مف حيث 

  ىيئة التدريس، لذا فالتقدير يعتبر نقطة البداية.إرضاء 
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 الجودة في الممارسات التدريسية  

الجديدة كالدكر المتغير الذم يجب عمى المدرس القياـ بو ينبغي أف يتمحكر حكؿ الممارسة      

، كالنكعية الجديدة لمتعميـ تمكينو مف تقديـ النكعية التعميمية الجديدة التي يفرضيا مجتمع المعرفة

 :اآلتي (2) كفقنا لمجدكؿ مجمكعة مف التحكالت في الممارسات التعميمية يفرض

 ( 2) جدولال
 (309، ص2011)الحريري، ت في الممارسات التدريسيةالتحوًل

 إلى الممارسات التدريسية التي تركز عمى اًلنتقال من الممارسات التدريسية التي تركز عمى

 تنمية ميارات التجديد كاالبتكار. - تنمية ميارات الحفظ كاالستظيار. -

 تفسير كاالبداع.تدعيـ ميارات التحميؿ كال - غرس قيـ االحتراـ كاالمتثاؿ. -

التدريب عمى ثقافة الحد األدنى، كالتدريب عمى  -

 ثقافة التمقي.

التأكيد عمى ثقافة االتقاف كالجكدة، كالتدريب  -

 عمى ميارات االستقصاء كالتقكيـ.

 تربية التفرد كالتميز كاالختبلؼ. - تربية التشابو كالتطابؽ كاالئتبلؼ. -

غرس عادات االعتماد عمى الذات، كالتدريب  - لكؼ كالمأىكؿ.تكريس ميارات التعامؿ مع المأ -

 عمى المغامرة العممية.

فالتنمية المستمرة كاالطبلع عمى المستجدات التربكية مثؿ نمك التفكير، كالنمك االنفعالي      

معايير كالتقكيـ المعرفي كالنفسي، كالقياـ باألدكار الجديدة كفقنا لمتطمبات الجكدة تدعـ كاألخبلقي، 

  (.2011، )الحريرم العممية التعميمية

  والبحثالتدريسية تكامل الممارسات 

كالبحث  الممارسة التدريسيةإلى العبلقة كالتكامؿ بيف  (2016)اليت ككككس ككالكنسكيشير      

كتتمركز ممارسة التدريس في تصكرات التعمـ الممارسة تعرؼ مف خبلؿ البحث، أ(  :ضمف أربعة طرؽ
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لمعرفة، كالدافعية، كالنمك البشرم، كتركيز التدريس عمى تسييؿ االستيعاب المفاىيمي، كفيـ حكؿ ا

   التعمـ العممي.

إف أعضاء ىيئة التدريس في التعميـ العالي يحضركف خبراتيـ الغنية ، الممارسة في مقابؿ البحثب( 

كاديمية يمكف أف يحضركا في التعمـ إلى مكقؼ التعمـ كالتدريس، كمف خبلؿ دراستيـ كأبحاثيـ األ

  .لمكاجيتيـ مع المتعمميف كتجربة مشتركة مف المتعة أك المعاناة في التعمـ

كتطكير الممارسة الفردية كالجماعية لؤلبحاث كالنظريات كتقدـ ، الممارسة المسترشدة بالبحثج( 

إلرشادات كميارات الفرص التالية: التشارؾ في فيـ مشترؾ مع الزمبلء كالطبلب، اكتساب سمسمة مف ا

إعادة االنسجاـ في الممارسة األكاديمية مف خبلؿ األداء كاالتصاؿ ككفايات تدريسية متخصصة، 

 خبرات التعمـ المشتركة، كتحسيف التعمـ الشخصي عند الممارسة.

يس كعممية بحث ليست نتيجة نيائية فيي تصؼ الممارسة مف ، إف فيـ التدر الممارسة كعممية بحثد( 
  .بحث اإلجرائي كطريقة لتطكير التعمـ كالتدريسخبلؿ ال

  

 المحور الرابع: القيم الوظيفية

القيـ سيمة بسيطة كاسعة االنتشػار بػيف النػاس، لكنيػا معقػدة الرتباطيػا بػالتراث الفمسػفي االنسػاني،      

بشػػكؿ  كتكمػػف القػػيـ خمػػؼ السػػمكؾ كتكجيػػو لتعطيػػو المعنػػى كقػػد نالػػت القػػيـ بشػػكؿ عػػاـ كالقػػيـ الكظيفيػػة

 الميمػةالقػيـ كالمتعتقػدات مػف العكامػؿ كتيعػد (.  2006 )حمػادات، خاص اىتماـ العديد مػف المختصػيف

التػػػي تػػػؤثر عمػػػى سػػػمكؾ اإلنسػػػاف عنػػػدما يمػػػارس كظيفتػػػو، كيكػػػكف أداء الكظيفػػػة عالينػػػا كالثقػػػة المتبادلػػػة 

 .(2008 )أبك النصر، كاالستمرارية إذا تكافقت قيـ اإلنساف مع القيـ الكظيفية
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 القيم مفيوم

لقػػػػيـ كيرجػػػػع ذلػػػػؾ إلػػػػى تعػػػػدد المجػػػػاالت الحياتيػػػػة كالعمميػػػػة التػػػػي يغطييػػػػا تعػػػػددت تعريفػػػػات ا لقػػػػد      

 (.2010)أبك بكر،  المكضكع، إضافة إلى اختبلؼ التركيز مف قبؿ الباحثيف حسب المجاالت المتعددة

س ثقافة المجتمع كيشارؾ فييا ( القيـ بأنيا المعتقدات لما ىك مرغكب، كىي تعك2008بدير) رفياعفقد 

فإنيػػا تصػػب  ىػػدفنا لػػو، كمحصػػمة القػػيـ ىػػي  كعنػػدما يقبػػؿ الفػػرد قيمػػة مػػا لنفسػػو أغمػػب أعضػػاء المجتمػػع،

تفاعػؿ الفػػرد بإمكاناتػػو الشخصػػية مػػع المكاقػػؼ كالخبػػرات المختمفػػة التػػي تتجسػػد فػػي سػػياقاتو السػػمككية أك 

( بأنيا أحكاـ مكتسبة مػف الظػركؼ االجتماعيػة، 2011كعرفيا ناصر) المفظية أك اتجاىاتو كاىتماماتو.

كتحػدد مجػاالت تفكيػره كتحػػدد سػمككو كتػؤثر فػػي تعممػو، كتختمػؼ القػيـ بػػاختبلؼ المجتمعػات كقػد تكػػكف 

فػػالقيـ الذاتيػػة كػػؿ مػػا يعتبػػر جػػديرنا  باالىتمػػاـ  ؛معنيػػاف ذاتػػي كمكضػػكعيكلكػػؿ قيمػػة  .إيجابيػػة أك سػػمبية

تعبػر عػف مصػمحة  أمػا القػيـ المكضػكعية .أك اجتماعيػة أك اقتصػاديةلدل فػرد معػيف، كقػد تكػكف نفسػية 

يحظػػى بالتقػػدير كالقبػػكؿ كالرغبػػة لمغالبيػػة العظمػػى  ة النػػاس فػػي المجتمػػع الكاحػػد ككػػؿ شػػيءكاىتمػػاـ كافػػ

 لجميع األفراد في المجتمع.

يميمةالمبادئ كالمقاييس التي تعتبر  عف القيـكتعٌبر       جابيػة أقرىػا جػزء ، كتعتبر تكقعػات سػمككية كا 

يرل عمماء النفس أف إذ  ألمانة، كالعدالة، كالعطاء.كبير مف المجتمع، كمف أمثمة ىذه القيـ: الصدؽ، كا

القػػيـ ميمػػة فػػي حيػػاة اإلنسػػاف، ألنيػػا ترشػػد كتكجػػو السػػمكؾ اإلنسػػاني، فيػػي تعكػػس أىػػدافنا كاىتماماتنػػا 

المقػػاييس التػػي تعتبػػر ىامػػة لنػػا كلغيرنػػا كنطالػػب كحاجاتنػا كالثقافػػة التػػي تنشػػأ فييػػا، كالقػػيـ ىػػي المبػادئ ك 

بتحقيقيػػا، كنقػػـك ببنائيػػا مػػف خبراتنػػا كتجاربنػػا. أمػػا عممػػاء الػػنفس التحميمػػي يػػركف أف القػػيـ تػػرتبط باألنػػا 

 )الضمير(. Super Egoاألعمى 
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 بينمػػا يػػرل عممػػاء االجتمػػاع أف القػػيـ ىػػي عناصػػر بنائيػػة تشػػتؽ مػػف التفاعػػؿ االجتمػػاعي، كتعتبػػر     

 (.2008)أبك النصر،  في البناء االجتماعي ميمةحقائؽ أساسية ك 

 كثيقػةصػمة كصنفت القيـ حسػب بعػد درجػة االلتػزاـ إلػى ثػبلث فئػات كىػي: القػيـ الممزمػة التػي ليػا      

بالمبػػادئ التػػي تمػػس كيػػاف المصػػمحة العامػػة، كالقػػيـ التفضػػيمية تحػػث أفػػراد المجتمػػع عمػػى االلتػػزاـ بيػػا 

سػػمكؾ الفػػرد لكػػف مػػف الصػػعب أف  تػػؤثر فػػي تكجيػػولصػػاـر لمخالفتيػػا، القػػيـ المثاليػػة كيتطمػػب العقػػاب ا

لػذم ال يتفػؽ كلممػدرس دكر فعػاؿ كنشػط فػي تعمػيـ القػيـ مػف خػبلؿ كػؼ السػمكؾ ا .تتحقؽ بصكرة كاممة

لػػدكافع عنػػدىـ نجازىػػا كالتػػي تقػػكم اإبإعطػػاء المػػتعمـ بعػػض الميمػػات التػػي يجػػب  مػػع المعػػايير الخمقيػػة

غيػػػػر المباشػػػػرة، كالسػػػػعي نحػػػػك از كتتطمػػػػب بعػػػػض القكاعػػػػد الخمقيػػػػة بعػػػػض الصػػػػعكبات لئلنجػػػػ يػػػػةبمكاج

التػػػي تتػػػأثر بأسػػػاليب األداء التػػػي تصػػػدر عػػػف الفػػػرد بمعػػػايير الجماعػػػة التػػػي ينتمػػػي األىػػػداؼ المقبكلػػػة 

مصػػطم  لػػو صػػمة  :الكظيفػػةكبيػػذا ييبلحػػظ الػػربط بػػيف القػػيـ الكظيفيػػة كمككناتيػػا ف .(2008)بػػدير، إلييا

نشػاط يمارسػو الشػخص كفقنػا لنظػاـ معػيف: حضػكرنا أك أداءن كانصػرافنا، كيكػكف مكتبػي عمؿ كيعني أم بال

أمػػا  (.2008)األشػػعرم،  عميػػو لعػػاـ أك الخػػاص مقابػػؿ راتػػب محػػدد مسػػبقنا متفػػؽأك إدارم فػػي القطػػاع ا

محػددة، عبػارة عػف مجمكعػة األسػس كالقكاعػد كالضػكابط التػي تتشػكؿ مػف مصػادر فيػي القيـ الكظيفية: 

 نضبط قيمينا مف كجيو نظر المؤسسةبما يترتب عميو السمكؾ الكظيفي كاإلدارم كالقيادم كالمؤسسي الم

 (.2010بكر، )أبك  كالمجتمع

 تطور القيم الوظيفية

تعرضت القيـ الكظيفية لمتطػكر كالتغييػر، كلػـ تكػف ثابتػة عبػر مراحػؿ الػزمف المختمفػة، كمػرت لقد       

 :(2006)حمادات،  ة كىيعبر سبع مراحؿ رئيس
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عكست ىذه المرحمة آراء كنظريات المدرسة الكبلسيكية التي ظيػرت فػي أعقػاب الثػكرة : المرحمة األولى

الصناعية، كالتي أكدت عمى المفاىيـ السمطكية كأساس لمقيادة، كيمكف تحفيز العمؿ عف طريؽ الدكافع 

 االقتصادية كزيادة األجر.

المرحمػػػػة بعػػػػد تزايػػػػد قػػػػكة االتحػػػػادات العماليػػػػة، كزيػػػػادة المشػػػػاكؿ داخػػػػؿ جػػػػاءت ىػػػػذه : المرحمــــة الثانيــــة

المؤسسػػػات، حيػػػث تػػػـ المنػػػاداة باالىتمػػػاـ بمشػػػاكؿ المجتمػػػع كتنميػػػة الػػػركح المعنكيػػػة لمعػػػامميف كعبلقػػػات 

 العمؿ، كتـ التركيز عمى قيمة التدريب لمرؤساء كالمشرفيف.

ينية، كتمثػؿ فػي ىػذه المرحمػة مفيػـك الحريػة فػي ظيرت استجابة لظيكر االتحادات الم: المرحمة الثالثة

 بيئة العمؿ بسبب تـ البحث عف طرؽ جديدة لحؿ مشكبلت القكة كالييمنة.

قامػت عمػػى أسػاس الحريػة فػػي بيئػة العمػػؿ، كانتقمػت اإلدارة مػف المػػديريف إلػى العمػػاؿ، : المرحمـة الرابعــة

 كتـ تكضي  أنظمة القيـ اإلدارية.

ىذه المرحمة باإلدارة باألىداؼ كالتي تمثمت في تأييد مبدأ المشاركة، كتحقيؽ تمثمت : المرحمة الخامسة

العدالة الديمكقراطية في التقييـ مف خبلؿ التعرؼ عمػى األىػداؼ كااللتػزاـ بيػا مػف قبػؿ العػامميف كاإلدارة 

 معنا.

ــة السادســة ميػػؿ كسػػميت بمرحمػػة التطػػكير التنظيمػػي، حيػػث اىتمػػت بنكعيػػة ظػػركؼ العمػػؿ كتح: المرحم

 الجكانب غير اإلنسانية المسببة لمضغكط في البيئة الكظيفية.

تمثمػػت ىػػذه المرحمػػة بمػػزيج مػػف المراحػػؿ السػػابقة، كظيػػرت قػػيـ المسػػؤكلية الذاتيػػة، : المرحمــة الســابعة

 كاستغبلؿ الفرص الفردية، كالبقاء لؤلصم ، كالعمؿ الجاد يقكد إلى النجاح. 



42 

 

ىنػػاؾ بػػأف  القػػيـ الكظيفيػػة فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي مصػػادر( إلػػى 2010أبػػك بكػػر) كيشػػير     

 مصػػدراف رئيسػػاف لمقػػيـ الكظيفيػػة فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي يػػتـ بناؤىػػا كتطكيرىػػا مػػف ىػػذه المصػػادر:

القػػػيـ كالثقافػػػة السػػػائدة فػػػي البيئػػػة ك  القػػػيـ اإلنسػػػانية األساسػػػية المنبثقػػػة مػػػف الػػػديف أك العقيػػػدة الصػػػحيحة.

 اآلخركف. كالمجتمع كما يفعمو 

 

 تصنيف القيم الوظيفية

اختمفت باختبلؼ المنطمقات الفكرية، كمف التي مف التصنيفات  كقد خضعت القيـ الكظيفية لعدد     

خمسة لمقيـ اإلدارية، حيث تـ تقسيميا إلى  (Buchholz)أىـ التصنيفات لمقيـ الكظيفية قيـ بككيكلز

قيات الكظيفة: يجب اإلخبلص ليذا النظاـ ألنو نظاـ قيـ أخبلأ(  :(2006)حمادات،  أنظمة قيمية

نظاـ قيـ التكجيو الجماعي: تكتسب الكظيفة معناىا ضمف إطار القيـ، ب(  يمن  الفرد كرامة كشرفنا.

نما كسيمة لخدمة اىتمامات كمصال  المجمكعة، كتكظيؼ قدرات  فالكظيفة ليست غاية في حد ذاتيا كا 

ـ ىتماتؤكد عمى االنظاـ القيـ اإلنسانية: ج(  احو في المؤسسة.المجمكعة لصال  الفرد الذم يعزز نج

نظاـ قيـ د(  أكثر مف االىتماـ بالجكانب المادية.كتطكره اإلنساني  هنمك باإلنساف في مكقع الكظيفة، كب

نظاـ قيـ ق(  المشاركة الجماعية: كفقنا ليذه القيـ فإف الكظيفة ىي األساس إلشباع الحاجات المتعددة.

 .كالفراغ: إعطاء المجاؿ لمراحة لممكظفيف ليشعركا بإنسانيتيـ كيمارسكا ىكاياتيـ الراحة
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 ثانًيا: الدراسات السابقة

حيث رتبت عمى أساس المتغيرات: ضماف  ليا الرجكع تـ التي مدراساتل استعراض فيما يمي     

الكظيفية، ثـ عمى أساس  التدريسية، كالقيـ ممارساتالجكدة، كميارات القرف الحادم كالعشريف، كال

 الترتيب الزمني مف القديـ إلى الحديث. 

 في التعميم العالي أوًًل: دراسات تتعمق بضمان الجودة

كقد كشفت ة القدس، دراسة تحميمية لكاقع ضماف جكدة التعميـ في جامع( 2004أجرل أبك فارة )     

قيؽ ضماف جكدة التعميـ العالي، كأف جامعة نتائج الدراسة، أف ممارسات اإلدارة العميا ال تركز عمى تح

القدس ال تتبنى نظامنا فاعبلن لتحقيؽ جكدة التعميـ العالي، ىذا باإلضافة إلى أف جامعة القدس تركز 

 عمى ضماف جكدة مدخبلتيا المختمفة في حيف ال تركز عمى ضماف جكدة عممياتيا كمخرجاتيا.

قياس ضماف جكدة برامج المغة االنجميزية التي  فتدراسة ىد( Jafar, 2004) جعفر كفي أجرل     

النتائج أف  أظيرت. أجؿ الحصكؿ عمى درجة البكالكريكستقدميا الجامعات الحككمية في األردف مف 

) قدرة الطبلب عمى  درجة التكافؽ بيف برامج المغة االنجميزية لدرجة البكالكريكس في الجامعة الياشمية

كقدرة الطمبة عمى فيـ الثقافة األجنبية( كمعايير ضماف الجكدة المطكرة أقؿ  التكاصؿ بالمغة االنجميزية،

مف المتكسط، أما قدرة الطبلب عمى استخداـ المغة االنجميزية لتعزيز معرفتيـ في التخصصات 

األخرل، كقدرة الطبلب عمى فيـ طبيعة المغة اإلنجميزية مقارنة بالمغة العربية في المتكسط مع كمعايير 

 الجكدة المطكرة.  ضماف

 الجكدة إدارة ( ىدفت إلى تقييـ Brookes, Becket, 2006) كبيكت برككس كفي دراسة أجرتيا     

 إمكانية أف إلى كأشارت النتائج .المتحدة المممكة في العالي التعميـ أقساـ في،  ك الجامعة إدارات في

 مف ليس ربما. البلحؽ التغيير تنفيذك  التقييـ إجراء بيا يتـ التي بالطريقة تتحدد الجكدة تحسيف
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 إدارة لتعزيز إمكانية كىناؾ داخمينا المشتقة الكمية البيانات عمى حالينا اتركيزن  ىناؾ يككف أف المستغرب

 كاختبرت الجكدة تدقيؽ أداة تطكير ركز عمى لمبحث كحيث كاف ىناؾ قيكد .العالي التعميـ برامج جكدة

 . لمتحدةا المممكة في كاحد قسـ داخؿ ذلؾ

لمعرفة في ضماف الجكدة في ( إلى بياف أثر تطبيؽ مفيكـ إدارة ا2008) المحاميد كىدفت دراسة    

عتماد عمى خصائص الييئات التدريسية العاممة فييا كخصائص البنية الجامعات األردنية الخاصة، باال

اللة د عبلقة ذات دجك النتائج عدـ ك  أظيرتالتحتية لتكنكلكجيا المعمكمات في تمؾ الجامعات، 

األردنية  إحصائية بيف النشاطات العممية التي تنجزىا الييئة التدريسية كضماف الجكدة في الجامعات

)األستاذ المشارؾ، كاألستاذ المساعد(  اللة إحصائية بيف المراتب العمميةالخاصة. ككجكد عبلقة ذات د

األردنية الخاصة.  جكدة في الجامعاتكالسعي لمحصكؿ عمييا مف قبؿ الييئة التدريسية كضماف ال

 سنكات( كضماف الجكدة في الجامعات10-5) اللة إحصائية بيف الخبرة التدريسيةككجكد عبلقة ذات د

سنكات 5) اللة إحصائية بيف الخبرات التدريسية، كعدـ ككجكد عبلقة ذات داألردنية الخاصة

 األردنية الخاصة. سنة فأكثر( كضماف الجكدة في الجامعات16سنة؛ 15-11فأقؿ؛

في التعميـ حكؿ مفاىيـ التقييـ ( دراسة  Fletcher et al.,2012) كآخركفكأجرل فميتشر       

 مفاىيـالنتائج إلى كجكد اختبلؼ في  أظيرت .في نيكزلندا ريس كالطبلبتدعضاء ىيئة الالعالي أل

ميمة في التعميـ العالي، كزاد  بيف الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس مما أظيرت انطباعات التقييـ كفيميا

بسبب تأثيره عمى مخرجات  بيف الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس االىتماـ بأىمية فيـ منظكر التقييـ

التعميـ كالتعمـ؛ فأعضاء ىيئة التدريس ينظركف لمتقييـ بأنو عممية جديرة بالثقة تساعد في عممية التعميـ 

عمى المحاسبة كالمساءلة، كأف التقييـ  ركز بشكؿ أساسبأنو ي كالتعمـ، أما الطبلب فينظركف إليو

المدرؾ كالمبلحظ ال صمة لو بالمكضكع أك ميمؿ في عممية التعميـ كالتعمـ. كحصؿ أعضاء ىيئة 
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 التدريس عمى درجات أعمى في تحسيف التعميـ، كصبلحية التعميـ مف درجات مستكل الطبلب، ككانت

 لصال  اإلناث، التقييـ إليجابية مفاىيـ التدريس ىيئة عضاءأ لصال  إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ

 .التقييـ بيا مع المرتبطة السمبية لمجكانب أعمى درجات عمى الطبلب حصؿ بينما

ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في التي ( 2014) كفي دراسة حمادنة    

الجامعات األردنية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.  برامج الدراسات العميا في كميات التربية في

أظيرت النتائج أف تقديرات أفراد العينة لدرجة تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في برامج الدراسات العميا 

جاءت كبيرة. كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف تقديرات أفراد العينة تعزل لمتغير 

كالخدمات الطبلبية لصال  )اإلناث(، ككذؾ تعزل لمتغير الرتبة األكاديمية في  الجنس في مجاؿ الطمبة

)األستاذ(، كفي مجاؿ البحث العممي، كمجاؿ إدارة ضماف  مجاؿ الطمبة كالخدمات الطبلبية لصال 

 )أستاذ مساعد(. جكدة برامج الدراسات العميا لصال 

 في الجكدة ضماف نظاـ تطبيؽ كآفاؽ قاتمعك  دراسة ( دراسة ىدفت إلى2014) كأجرت رقاد      

 كالخارجية الداخمية التحديات كؿ مف دفع عف الدراسة نتائج . أظيرتالجزائرية العالي التعميـ مؤسسات

 إلى كجكد باإلضافة بيا، الجكدة ضماف نظاـ تطبيؽ إلى الجزائرية العالي التعميـ مؤسسات تكاجو التي

 ضماف نظاـ لتطبيؽ المناسبة السياسة حكؿ الجكدة ضماف مسؤكلي نظر كجيات في اختبلفات

 ضماف نظاـ تطبيؽ مف تحدٌ  التي المعكقات مف جممة كجكد عف نتائج الدراسة كشفت كما الجكدة،

 مستكل عمى كالتنظيمي اإلدارم الكصية كالجانب الكزارة مستكل عمى القيادم بالجانب كالمتعمقة الجكدة

 عكامؿ جممة مف كجكد عف الدراسة كشفت كما بتطبيقو، المعنية ؼلؤلطرا السمككي كالجانب المؤسسة،

 القرار صانعي عمى يتعيف مما الجكدة، ضماف مسؤكلي نظر كجية مف متفاكتة أىمية ذات النجاح

 .الجزائرية العالي التعميـ مؤسسات في الجكدة ضماف تطبيؽ نظاـ نجاحإل األخذ بيا
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لتقييـ جكدة  إلى التحقؽ مف إمكانية تطبيؽ مقياس ( kontic,2014) دراسة ككنتيؾ ىدفتك      

صبلح التعميـ العالي في صربيا الخدمة مف الجكدة المدركة  د تحميؿ النتائج أظيرت مستكل عاؿو . كبعكا 

( أبعاد مف كجية نظر طبلب السنة األكلى، ككانت المظاىر الخارجية مثؿ المباني 5( مف )4في )

الضماف، ثـ  سبة ليـ، كترتيب األبعاد لطبلب السنة األكلى كاآلتي:كالبيئة المحيطة أقؿ أىمية بالن

مبعد األكثر طبلب السنة الخامسة كاف الترتيب لالمكثكقية، كبعد ذلؾ االستجابة، كأخيرنا التعاطؼ. ك 

 الذككر الطبلب كأعطى .أىمية المكثكقية، ثـ الضماف، كبعد ذلؾ االستجابة، كأخيرنا التعاطؼ. 

 اإلناث. مف االستجابة بياناتل أعمى تقييمات

التعرؼ إلى اختبار فعالية تطبيؽ أبعاد ضماف الجكدة مف  دراسة ىدفت( 2016) كأجرت قرشام     

)البرامج األكاديمية، كالخدمات  خبلؿ محاكر الدراسة الرئيسية المتمثمة ببعض أبعاد ضماف الجكدة

اكر أداء الجامعات الرئيسة كالمتمثمة بلؿ محية( عمى أداء الجامعات مف خالطبلبية، كالنزاىة المؤسس

ردنية في)أداء أعضاء ىيئة التدريس، كمعدؿ النمك، كممارسات المسؤكلية االجتماعية( في الجامعة األ

داللة إحصائية لتطبيؽ أبعاد ضماف الجكدة  نتائج الدراسة كجكد أثر ايجابي ذاأظيرت كجامعة البترا. 

ديمية، كالخدمات الطبلبية، كالنزاىو المؤسسية( عمى األداء بأبعاده )البرامج األكا بأبعاده مجتمعة

)أداء أعضاء ىيئة التدريس، كمعدؿ النمك، كممارسات المسؤكلية االجتماعية(.ككجكد فركؽ  مجتمعة

ذات داللة إحصائية في أثر تطبيؽ أبعاد ضماف الجكدة عمى أداء الجامعات بيف الجامعتيف 

 البترا. المبحكثتيف كلصال  جامعة

( إلى معرفة مستكل تطبيؽ معايير ضماف الجكدة كاالعتماد 2017) كىدفت دراسة المجاىد     

اسة)أعضاء ىيئة األكاديمي كعبلقتيا بمستكل جكدة الخدمة التعميمية مف كجية نظر عينة الدر 

الة الكمية ) رس . كأظيرت النتائج بأف معايير ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديميالتدريس، الطبلب(



47 

 

كأىدافيا كمخرجات تعمـ البرامج األكاديمية، كبنية البرامج األكاديمية، كالبنية التنظيمية كاإلدارية، 

دارتيا( تساىـ في إحداث التغيرات عمى  كالبنية المادية لمكميات، كالمكارد المالية لمبرامج األكاديمية كا 

ا أظيرت النتائج بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة %(. بينم32.4) جكدة الخدمة التعميمية بنسبة معيارية

إحصائية في إجابات أفراد العينة حكؿ مستكل تطبيؽ معايير ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي تعزل 

لمتغير النكع، كالدرجة العممية، كالتخصص، كالكمية، كسنكات الخبرة، كعدد الدكرات في مجاؿ ضماف 

لؾ أظيرت النتائج بأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات الجكدة كاالعتماد الكاديمي . ككذ

أفراد العينة حكؿ مستكل جكدة الخدمة التعميمية تبعنا لمتغير: النكع  لصال  الذككر كتبعنا لمتغير 

 التخصص  لصال  التخصصات العممية، كتبعنا لمتغير  الكمية  لصال  كمية اليندسة، كلـ تظير فركؽ 

 ر نظاـ الدراسة .بالنسبة لمتغي

تقييـ إلى  (Vykydal, Folta, Nenadál,2020كنيناداؿ ) كفكلتا، ، فيكيداؿ كىدفت دراسة      

 رضا مستكل . كتكصمت ىذه الدراسة إلى ارتفاعلعالي في سياؽ التنمية المستدامةالجكدة في التعميـ ا

 رضا مستكل برصد يتعمؽ ا، كفيم٪84 إلى ٪77 مف ارتفع كقد ،2015 عاـ منذ دائـ بشكؿ الطبلب

 مف القيمة متكسط فاختمؼ (كالتطكير لمجامعات البحث تساىـ في أنشطة الشركات فإ حيث الشركات

األمثؿ. كما كأف استخداـ مجمكعة  ىك 1.0 حيث ؛الماضية أعكاـ األربعة خبلؿ 1.1 إلى 1.04

أساسي لمتعميـ العالي،  ISOيـكمتنكعة مف األساليب كالنماذج مثؿ نمكذج التميز كأساس لمجكدة، كمف

 مؤسسة الستدامة حاسـ مسبؽ شرط اإلدارة ىك كجكدة ؛ اإلدارة جكدة إلى التقميدية الجكدة إدارة كتحكيؿ

 .الطكيؿ المدل عمى كنجاحيا العالي التعميـ
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 في التعميم العالي ثانًيا: دراسات تتعمق بميارات القرن الحادي والعشرين

( إلى اكتشاؼ التقاطع بيف ميارات القرف الحادم كالعشريف Hilton, 2010تكف)كىدفت دراسة ىيم     

كالتربية العممية بأمريكا مف خبلؿ كرشة العمؿ التي شارؾ بيا عدد مف أساتذة التربية العممية كالمتمثمة 

، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اعتمدت إطار مؤسسة شراكة مف أجؿ ميارات القرف الحادم  في معايير العمـك

كالعشريف في تقكيـ تضميف ىذه الميارات في معايير مناىج العمكـ الحالية، كطبقت ىذه الدراسة في 

( كاليات أمريكية، كاستنتجت الدراسة أف كجكد ىذه الميارات في المعايير فقط ال يضمف تحقيقيا 9)

ة، كقدمت ىذه الدراسة بالكاقع، ككجكد تداخؿ متكسط بيف الميارات كمعايير العمـك في الكاليات األمريكي

 .  نماذج لكيفية تطكير مناىج العمكـ كأساليب تقييـ ميارات القرف الحادم كالعشريف في العمـك

( دراسة ىدفت إلى تحديد دكر مؤسسات التعميـ العالي في سمطنة 2016كأجرل التكبي كالفكاعير)

( 70تككنت عينة الدراسة مف)عماف في إكساب خريجييا ميارات كمعارؼ القرف الكاحد كالعشريف، كقد 

طالبنا كطالبة مف طمبة التأىيؿ التربكم كالذيف أنيكا مرحمة البكالكريكس مف مختمؼ الكميات 

فقرة مكزعة  82كالجامعات، كأعدى الباحثاف استبانة ميارات القرف الكاحد كالعشريف كالتي تككنت مف 

كميارات التعميـ كاالبتكار، كميارات  ة كىي: الميارات كالمعارؼ العامة،ة مجاالت رئيسعمى خمس

التكاصؿ كالتعاكف، كالميارات التكنكلكجية، كالميارات الحياتية كالكظيفية، كأظيرت النتائج بأف أكبر 

دكر لمؤسسات التعميـ العالي في اكساب خريجييا ميارات كمعارؼ القرف الحالي كاف أكليا ميارات 

يا المعمكمات كاإلعبلـ، أما أقؿ دكر كاف في مجاؿ الميارات الحياة كالكظيفة، يمييا ميارات تكنكلكج

 العامة. 

( إلى تعرؼ مدل اكتساب الخريجيف كالخريجات مف جامعة طيبة 2017) دراسة بعطكط سعتك      

بكمية التربية الفنية في قسـ التربية الفنية لميارات القرف الحادم كالعشريف، كاقتصرت الدراسة عمى 
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كالتكاصؿ، كالتكنكلكجيا، كاإلدارة الذاتية، كالتفكير، كاألكاديمية التخصصية(، ميارات)االتصاؿ 

كاستخدمت المنيج الكصفي التحميمي كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ استبياف كأداة تككنت مف 

طالبة(، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 43طالبنا، 28(عبارة، كطبقت عمى عينة )46)

لمتغير الجنس، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ الدراسي، إحصائية تعزل 

كأف درجة اكتساب الطبلب كالطالبات لمميارات عمى النحك اآلتي:) االتصاؿ كالتكاصؿ، كاإلدارة 

 الذاتية، كالتفكير، كاألكاديمية التخصصية( بدرجة غالبنا، كالتكنكلكجيا بدرجة أحياننا.

( إلى دمج التقنية في التعميـ كدكره في تنمية ميارات القرف الحادم 2019) دراسة السيدكىدفت      

( عضك ىيئة تدريس، كتـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف 147كالعشريف، كتككنت عينة الدراسة مف )

  صفي كأعد استبانة تكزعت عمى ثبلثالجامعات المصرية كالسعكدية، كاستخدـ الباحث المنيج الك 

 تقديرات في فركؽ كجكد عدـوالحياة. وأظهرت النتائج  المهنة الرقمية، الثّقافة واإلبداع، مهارات: التّعلم

 الحادم القرف ميارات تنمية في كدكره الٌتعميـ في التٌقنية حكؿ دمج الٌتدريس ىيئة أعضاء درجات

 عمى الٌتدريس ىيئة ءأعضا أف كالعشريف لمجنس، كلمتخصصات األدبية كالعممية، كيعزل ذلؾ إلى

 كالتٌقنية كالبشرية المادية كاإلمكانات اإلدارية الظركؼ نفس في تقريبان  يعممكف تخصصاتيـ اختبلؼ

 تقديرات في فركؽ متباينة، أما بالنسبة لمخبرة فقد كجكدت كغير متقاربة استجاباتيـ كتكجياتيـ فجاءت

 بحكـ أنيـ إلى سنكات كيعزك ذلؾ 10 مف أكثر خبراتيـ لمف لصال  التدريس ىيئة أعضاء درجات

 طكاؿ مختمفة تدريسية طرقان  مارسكا حيث بأنفسيـ ازدت ثقتيـ المكتسبة كالميارات كالنضج الخبرة

 المقدمة في جاءت حيثالقرن الحادي والعشريه  خبراتيـ. كبالنسبة لدرجة أىمية دمج ميارات سنكات

المينة  ميارات تمييا (،% 72,60) بنسبة الفرعية ياراتياكم أكلى رئيسة كميارة الٌتعمـ كاإلبداع ميارات

 الفرعية الرقمية كمياراتيا الثٌقافة ميارات النياية كفي (،% 70,06بنسبة) الفرعية كمياراتيا كالحياة

 (.% 69,77) بنسبة
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 في التعميم العالي ثالتًا: دراسات تتعمق بالممارسة التدريسية

إلى تقصي المياـ الضركرية كالميارات الخاصة التي ,Smith) 2010) دراسة سميثىدفت       

ينبغي تكافرىا لدل أعضاء ىيئة التدريس في كميات المجتمع الجامعية المتكسطة، حيث تبيف أف الدكر 

الرئيس كالكظائؼ كالميارات الخاصة بكمية المجتمع الجامعية المتكسطة ىي في قيد التطكر، كقد 

نترنت بغية إلبلزمة لمتكاصؿ عبر شبكة الفي مجمكعة الميارات اكصؼ الباحث العناصر المؤثرة 

 بكجكد أعضاء ىيئة تدريس مؤىميف كمتدربيف عمى اليمكف أف يتحقؽ ذلؾ إ الكصكؿ لمنجاح، كال

كالتطكير، كىذا يتطمب تكفير برامج تدريبية  ،كالتقكيـ ،كالتنفيذ ،التخطيط :الميارات التدريسية

 .ئة التدريس الجيدمتخصصة يخضع ليا أعضاء ىي

الممارسات التربكية لدل طمبة الدراسات العميا  التعرؼ إلى (2014)دراسة المحاسيس ىدفت ك       

في جامعة اليرمكؾ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة أنفسيـ، كالكصكؿ إلى أىـ 

فقرة،  (42)ستبانة تضمنت المقترحات لتصكيب الممارسات التربكية السمبية لدييـ، كاستخدمت الباحثة ا

مف أعضاء ىيئة التدريس فييا، ( 74)مف طمبة جامعة اليرمكؾ،  (300)كبمغت عينة الدراسة 

جاءت بدرجة كبيرة  (ببلالط)كتكصمت الدراسة إلى أف المتكسطات الحسابية لدل أفراد عينة الدراسة 

جاءت بدرجة متكسطة  (سأعضاء ىيئة التدري(المتكسطات الحسابية لدل أفراد عينة الدراسة ك 

الدارسات العميا  ةبمة إحصائية في استجابات طلكتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دال

 .ت الدارسةاكأعضاء ىيئة التدريس تعزل إلى متغير 

إلى تقييـ فاعمية أداء أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الزرقاء  (2015)دراسة الجعافرة كىدفت      

كطالبة،  اطالبن ( 910)طالب في ضكء معايير جكدة التعميـ، كبمغت عينة الدراسة مف كجية نظر ال

داء ألتية: أف مستكل تقييـ الطالب آلستبانة أداة لمدراسة، كتكصمت الدراسة إلى النتائج اكاستخدمت اإل
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ت التخطيط الأعضاء ىيئة التدريس جاء بدرجة مرتفعة مف كجية نظر أفراد الدراسة، كحصمت مجا

كتنفيذ التدريس عمى درجة مرتفعة مف كجية نظر أفراد الدراسة، بينما حصؿ مجاؿ التقكيـ  ،دريسلمت

 .عمى درجة متكسطة

أعضاء ىيئة التدريس  )تدريب(ىدفت إلى الكشؼ عف كاقع تككيففقد  (2016) دراسة زرقافأما      

ستبانة كأداة ستخدمت االعضك ىيئة تدريس، كا( 150)الدراسة عينة في الجامعة الجزائرية، كبمغت 

تية: حصؿ أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ التدريس الفعاؿ آللمدراسة، كتكصمت الدراسة إلى النتائج ا

عضاء ىيئة التدريس الجامعي ألكمجاؿ التقييـ عمى درجة ضعيفة، كاتض  أف ىناؾ احتياجات تدريبية 

مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في ا لمعايير الجكدة في مجالي التدريس الفعاؿ كالتقييـ كفقن 

 .الجامعة  الجزائرية

إلى التعرؼ عمى الممارسات التربكية لدل أعضاء ىيئة التدريس  (2016)دراسة القرني كىدفت      

كجية نظرىـ، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قامت الباحثة  فيفي كمية التربية بالدكادمي بجامعة شقراء 

ىيئة التدريس، كقد  عضك( 25تككنت مف )قرة طبقت عمى عينة ف (29)بتطكير استبانة تضمنت 

سة جاءت بدرجة كبيرة ، ار سات التربكية لدل أفراد عينة الدتكصمت الدارسة إلى أف مستكل الممار 

ت أفارد ار لتقدي إحصائية بيف المتكسطات الحسابية لةكأظيرت نتائج الدارسة عدـ كجكد فركؽ ذات دال

عقد مجمكعة مف المقاءات  :ت الدارسة، كقد تضمنت الدارسة تكصيات منياار عينة الدارسة تعزل لمتغي

لترشدىـ إلى أىـ  الجدد، ابيف أعضاء ىيئة التدريس أنفسيـ لتبادؿ الخبارت كخصكصن  كاالجتماعات

 .يجابية التي يجب التقيد بيا داخؿ الجامعةإلالممارسات ا

عضاء ىيئة التدريس ألداء التدريسي ألدرجة ا ىدفت إلى التعرؼ عمى (2018) دراسة البابطيفك      

( 339)ب كمية التربية، كبمغت عينة الدراسة بلفي كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد مف كجية نظر ط
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عضاء ىيئة ألداء التدريسي ألأف جميع عبارات ا ي:، ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدارسة ما يمطالبنا

داء التدريسي ألدرجة عالية كمتكسطة، كلـ تحصؿ أم عبارة مف استبانة جاءت بالالتدريس الكاردة في ا

 (0.01)لةاللة إحصائية عند مستكل الدالعمى درجة منخفضة أك معدكمة، كما أف ىناؾ فركؽ ذات د

عضاء ىيئة ألت الدراسة كالدرجة الكمية الداء التدريسي في مجاألفي أراء عينة الدراسة حكؿ درجة ا

 .كاديمي كالمستكل الدارسيألالدارسة: القسـ ا تاؼ متغير بلالتدريس باخت

 التدريس ك طرؽ األساتذة صفات تحديد (Guzmán,2018) دراسة غكزماف في حيف تناكلت     

في  أجريت التيألساتذة التعميـ العالي  الجيدة التدريس ممارساتأفضؿ ، ك االقتراحات بعض كتحديد

 النفس عمـ( أستاذ مف كميات 40ككنت عينة الدراسة مف). ت، كالتأثير عمى تدريب المعمميفمختمفة دكؿ

. لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإجراء المستقمة الكطنية المكسيؾ جامعة في كالطب كاليندسة

 أف . أظيرت نتائج الدراسةكالزمبلء الطبلب قبؿ مف اختيارىـ تـجيديف مع أساتذة  متعمقة مقاببلت

 طبلبيـ، مع جيدة شخصية عبلقات كالبحث لتطكير بالتدريس يستمتعكف مقابمتيـ تمت الذيف األساتذة

تقافك   ممارسات كمساىمة ىذه الدراسة في  .لمكضكعاتيـ المحددة التدريس كالمحتكياتجكانب  ا 

 عمى اآلخريف تساعد أف يمكف التي الفعاؿ التدريس ماىية تشكؿ :تككف مف خبلؿ الجيدة التدريس

 مف مستمدة كليست حقيقية مكاقؼ مف استخبلصيا تـي بيئية قيمة لياكأف يككف  تعميميـ، تحسيف

 لؤلجياؿ معركفة تككف أف يمكف حتى الممارسات ىذه عمى الحفاظ في ةساعدكالم النظرية، المكاقؼ

في  الطريقة تعديؿىذه النتائج أكصى الباحث  كفي ضكء .إنجازاتيـ تستمر كلكي المعمميف مف الجديدة

ا كنشير ،حالينا إجراؤىا يتـ التي ميفالمعم تدريب برامج ، جدد أساتذة كتعييف المعمـ تقييـ إلى أيضن

 .الجامعي لتحسيف التدريس بدائؿ ريتكفك 
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 في التعميم العالي رابًعا: دراسات تتعمق بالقيم الوظيفية

العبلقة بيف آراء اإلطارات المسؤكلة نحك القيـ تقصي إلى ( 2010) ىدفت دراسة عجاؿ     

 في السائدة القيـ أىمية عمى ركزتك  ،ظيمية بأبعادىا اإلدارية كآرائيـ نحك جكدة التعميـ العاليالتن

 العميا اإلدارة ممارسات تحسيف خبلؿ مف العالي، التعميـ جكدة كتطكير لتحسيف الجامعية المؤسسة

جامعة بسكرة  أستاذ مف (100كتككنت عينة الدراسة مف ) أبعادىا، بجميع التعميمية العممية كتطكير

، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت التحميمي الكصفي المنيج الباحثة اتبعت( أنثى، 39( ذكر ك)61منيـ )

 محاكر)إدارة اإلدارة، كالميمة، كالعبلقات، كالبيئة( ةالباحثة ببناء استبانة القيـ التي تككنت مف أربع

حاكر)جكدة ممارسة اإلدارة العميا، م ة، كاستبانة لمجكدة تككنت مف أربع( عبارة30كتككنت مف )

أظيرت نتائج الدراسة  ( عبارة،30كتككنت مف ) كالمدخبلت، كالعمميات، كالمخرجات، كظركؼ العمؿ(

الجكدة داخؿ الجامعة ترتفع بارتفاع درجة ممارسة القيـ التنظيمية، كانت درجة ممارسة أف ممارسة 

(، 3.13، كأقميا إدارة البيئة 3.34سابية)إدارة العبلقات مرتبة تنازلينا حسب أكساطيا الح متكسطنا القيـ 

، 3.48درجة ممارسة الجكدة متكسطنا مرتبة تنازلينا حسب أكساطيا الحسابية) جكدة ظركؼ العمؿ ك 

بيف درجة ممارسة الجكدة ترتفع  عبلقة طردية ايجابية(. كلذلؾ يكجد 2.33كأقميا جكدة المخرجات 

، كفي ضكء ىذه النتائج أكصت الباحثة ضركرة دعـ القيـ لتنظيميةبارتفاع درجة ممارسة القيـ ا

التنظيمية التي ثبتت عبلقتيا بجكدة التعميـ، كضركرة االىتماـ بالتكازف النفسي كاالجتماعي كالفكرم 

 لؤلستاذ الجامعي.

( في دراستيا التي ىدفت إلى الكشؼ عف القيـ التنظيمية السائدة لدل 2012) أشارت عبادك     

 بطريقة اختيارىا تـ، ك كأستاذة اأستاذن  )447(عينة الدراسة مف كتككنتأساتذة الجامعات بالجزائر، 

 الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ،الجزائرم بالجنكب كبسكرة كغرداية كالكادم كرقمة ياتالبك طبقية عشكائية
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 أساتذة لدل ائدةالس التنظيمية القيـ لتحديد  ككدككؾ فرانسيس ديؼ استبانة  :عمى لدراسةا اعتمدت

 كبعد العبلقات، كبعد ،الميمة بعدك  دارة،إلا بعد: ىي أبعاد ةكأربع ا،بندن  (43) احتكت كالتي الجامعات،

 بيا تتعامؿ التي الكيفية كيعني: دارةإلا بعد: يمي كما قيمة ةعشر  اثنتا بعادألا ىذه تحت كتندرج البيئة،

 فييتـ: الميمة بعد أما. كالمكافأة كالصفكة القكة،: ىي دارةإلدارة اإل تتبع التي كالقيـ النفكذ، مع دارةإلا

 بعد ثـ. قتصادالكا كالكفاءة الفعالية،:ىي البعد ىذا تتبع التي كالقيـ العمؿ، بأداء العبلقة ذات بالقضايا

 المنظمة، في المكظفيف مف إسياـ أفضؿ عمى الحصكؿ بكيفية الصمة ذات بالقضايا كييتـ: العبلقات

 مع المنظمة تنافس بعممية ييتـ: البيئة كبعد. كالنظاـ كالقانكف، العدؿ،: ىي البعد ىذا عتتب التي كالقيـ

 :ىي البعد ىذا تتبع التي كالقيـ منيا، ستفادةكاال البيئة ىذه عمى التأثير ككيفية بيا، المحيط العالـ

 تكصمت كقد ،كثباتيا كصدقيا داةألا صبلحية مف التحقؽ الفرص كبعد كاستغبلؿ كالتنافس، الدفاع،

 العمؿ، فرؽك  العدؿ،ك  ،القكة ىي الجامعات أساتذة لدل السائدة القيـ: يةاآلت النتائج إلى الدراسة

 بيعد كأخيرنا الميمة، بعد ثـ العبلقات بعد يميو كلىألا المرتبة في دارةإلا بعد كيأتي ،الصفكةك  الكفاءة،ك 

 بأبعادىا التنظيمية القيـ في جامعاتال أساتذة بيف – إحصائية لةالد ذات – فركؽ البيئة، كتكجد

 – فركؽ تكجد الكالحياة، ك كالطبيعة المادة كعمكـ التكنكلكجيا العمكـ أساتذة لصال  التخصص باختبلؼ

قدمية، ألالرتبة، كا باختبلؼ بأبعادىا التنظيمية القيـ في الجامعات أساتذة بيف -إحصائية لةالد ذات

 باختبلؼ بأبعادىا التنظيمية القيـ في الجامعات ساتذةأ بيف – إحصائية لةالد ذات –فركؽ كتكجد

 .بسكرة جامعة صال ل الجامعات

أداء العامميف في  كأثرىا عمىقيـ العمؿ  التعرؼ عمى( إلى 2014) دراسة شعبلف سعتك      

( 208( ذكر، ك)89( مكظفنا تكزعت )297الجامعات الخاصة األردنية، تككنت عينة الدراسة مف )

مت الدراسة العينة العشكائية الطبقية، كالمنيج الكصفي التحميمي، لتحقيؽ أىداؼ الدراسة أنثى كاستخد

قامت الباحثة بتطكير استبانة حكؿ قياس قيـ العمؿ كأداء العامميف تككنت مف جزأيف: األكؿ تككف مف 
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نجاز، كالسيطرة االنتماء لمعمؿ، كالدافعية لبل( تقيس قيـ العمؿ )األمانة، كالعدالة في التعامؿ، ك 34)

الكظيفية، كالشعكر بالمسئكلية اتجاه اآلخريف(، كالجزء الثاني: تككف مف أربعة محاكر لؤلداء 

الكظيفي)جكدة العمؿ، ككمية العمؿ المنجز، كالمعرفة بمتطمبات الكظيفة، كاالستثمار األفضؿ لمكقت(، 

قيـ  ، ككانت قكة العبلقة بيففعةأف المتكسطات الحسابية لقيـ العمؿ كانت مرتأظيرت نتائج الدراسة 

%( كأنيـ حريصكف عمى أداء أعماليـ طبقنا لمعايير الجكدة، كحريصكف 65.6العمؿ كجكدة العمؿ)

نيـ حيث إ%( 63.3عمى استثمار المكارد المتاحة، كقكة العبلقة بيف قيـ العمؿ ككمية العمؿ المنجز)

قة بيف قيـ العمؿ كاالستثمار األفضؿ لمكقت حريصكف عمى عدـ تأجيؿ األعماؿ المطمكبة، كقكة العبل

%( كىذا يدؿ عمى أف المكظفيف الذيف يمتمككف قيـ العمؿ يستثمركف كقتيـ في العمؿ بشكؿ 42.4)

 .جيد

 ( إلى انعكاس البيئة االجتماعية في قيـ العمؿ لؤلستاذ الباحث،2014) كىدفت دراسة بف عمر     

كقد   ، كصنؼ ب ، كأستاذ تعميـ عالي(،اؼ متعددة)صنؼ أ( أستاذنا مف أصن26كتككنت العينة مف)

الباحث  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـفصكؿ كتناكؿ الباحث المنيج الكصفي، ك  ةقسمت الدراسة إلى ثبلث

كبيف الطمبة  ،أف ىناؾ تأثير متبادؿ بيف األساتذة فيما بينيـالدراسة نتائج أظيرت ، ك أداة االستبانةببناء 

كالثقافة المشتركة، كأف لمخمفية االجتماعية كاألسرية دكر كبير في تشكيؿ الحياة العممية في مجاؿ القيـ 

لؤلساتذة، كالظركؼ المادية كالفيزيقية مساعدة في سيركرة العمؿ، كأف البيئة االجتماعية تؤثر أكثر 

 عمى قيـ العمؿ لؤلستاذ مقارنة بالبيئة الجامعية. 

 اإلدارم كاإلبداع العمؿ قيـ بيف العبلقة تحديد إلىراسة ىدفت د ( 2016) أحمد بينما أجرل      

 األصالة، لممشكبلت، الحساسية) اإلدارم اإلبداع عناصر تكافر كمدل الطائؼ بجامعة اإلدارييف لدل

 ككذلؾ (.لدييـ كمكاصمتو باالتجاه االحتفاظ كالربط، التحميؿ عمى القدرة المخاطرة، المركنة، الطبلقة،
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 السعي االجتماعية، القيمة االقتصادية، القيـ األفضمية، ندماجية،اال الفخر،):العمؿ يـق تكافر مدل

 الخبرة، سنكات باختبلؼ يختمؼ لدييـ اإلدارم اإلبداع كاف إذا كما (.لدييـ لئلنجاز الدافعية لمترقي،

 ذككر، (76) منيـ إداريا (215) مف سةاالدر  عينة كتككنت .العممي المؤىؿك  ، لتخصصكا الجنس،

 استبانة تطبيؽكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ب الكصفي، المنيج استخدـ كقد إناث، (139ك)

 متكفر اإلدارم اإلبداع مستكل سةاالدر  أظيرت نتائجك  العمؿ، قيـ كمقياس اإلدارم اإلبداع عناصر

 األصالة بعد بينما األكؿ، الترتيب في كالربط التحميؿ عمى القدرة بعد كجاء اإلدارييف، لدل كبيرة بدرجة

 قيمة كجاءت متكسطة، بدرجة اإلدارييف لدل العمؿ قيـ تكافر النتائج أظيرت بينما األخير، الترتيب في

 في فركؽ كجدتك  ،األخير الترتيب في األفضمية قيمة جاءت بينما األكؿ، الترتيب في لمعمؿ االنتماء

 حيف في ،خبرة األكثر اتجاه في القيـ بقية كفي برةخ األقؿ اتجاه في لئلنجاز كالدافعية الفخر قيمة

 كالمخاطرة األصالة أبعاد عدا ما خبرة األكثر اتجاه في لمخبرة كفقا اإلدارم اإلبداع في فركؽ كجدت

 كمكاصمتو. باالتجاه كاالحتفاظ

رف كميارات الق تطبيؽ معايير ضماف الجكدة أىمية مدلمف مراجعة الدراسات السابقة   ييبلحظ     

 بنتائج كخرجت، خاص بشكؿ سابقان  المذككرة الجكانب عمى الدراسات تمؾ ركزت كقد الحادم كالعشريف،

معايير ضماف الجكدة، بشكؿ منفصؿ عف المتغيرات  أىمية عمى تؤكد جميعيا كانت كلكنيا ،متفاكتة

 التالية: ميارات القرف الحادم كالعشريف،  كالممارسة التدريسة، كالقيـ الكظيفية.

 كفي ،دراسة كؿ في المستخدمة البحث منيجية عمى التعٌرؼ الدراسات تمؾ مفتـ االستفادة  كقد     

جراءاتيا كأسئمتيا الحالية الدراسة أىداؼ كضع  الدراسة إلييا تتكصم التي النتائج مناقشة كتدعيـ، كا 

معايير  -  دراسةاختصت ب ثةالباح عمـ حدكد في - سابقة دراسات  يكجد ال بأنو عممان ، الحالية
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 كمفكميارات القرف الحادم كالعشريف كعبلقتيا بممارساتيـ التدريسية، كقيميـ الكظيفية،  ضماف الجكدة

 .الحالية الدراسة إجراء أىمية جاءت ىنا

تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث مجاؿ مكضكعيا، كىك تمثؿ أعضاء ىيئة ك      

الجكدة، إال أنيا تميزت مف حيث منطمؽ التطكير لتطبيؽ معايير ضماف  التدريس لمعايير ضماف

كميارات القرف الحادم كالعشريف كعبلقتيا بممارساتيـ التدريسية، كقيميـ  ،الجكدة  لمبرامج األكاديمية

فإف ما يميز الدراسة الحالية سعييا إلى تطكير تطبيؽ معايير ضماف الجكدة لمبرامج  كعميو .الكظيفية

 التعٌرؼ في الدراسات تمؾكاديمية مف ناحية، كعينة الدراسة مف ناحية أخرل. فقد تمت اإلفادة مف األ

جراءاتيا كأسئمتيا الحالية الدراسة أىداؼ كضع كفي ،دراسة كؿ في المستخدمة البحث منيجية عمى ، كا 

 .الحالية الدراسة إلييات تكصم التي النتائج مناقشة كتدعيـ
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 ثالفصل الثال

 اتجراءاإلالطريقة و 

التأكد مف  كيفيةك  يا،كبناء أدكات تياكعين ياكمجتمع يامنيجك  يتناكؿ ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة     

استخداميا في اإلجابة عف  تـكثباتيا، باإلضافة إلى المعالجات اإلحصائية التي  أدكات الدراسة صدؽ

 أسئمة الدراسة كالتكصؿ إلى نتائجيا كتحميميا.

 الدراسة جمني

كذلػؾ لمكشػؼ عػف درجػة تمثػؿ أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي  ،تـ استخداـ المنيج الكصفي المسػحي      

الجامعػػات األردنيػػة لمعػػايير ضػػماف الجػػكدة، كميػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف، كعبلقاتيػػا بممارسػػاتيـ 

جمػػع  مكب الكٌمػػي فػػياألسػػ تمػػدحيػػث اعلطبيعػػة ىػػذه الدراسػػة،  ريسػػية، كقػػيميـ الكظيفيػػة، لمبلءمتػػوالتد

 ليا. البيانات

 الدراسة مجتمع 

)اليرمكؾ، كالعمـك كالتكنكلكجيا(،  يتة مف أعضاء الييئة التدريسة في جامعتككف مجتمع الدراس    

، كاليند ، كعدد أعضاء الييئة التدريسية سة كتكنكلكجيا المعمكمات، كالطب(كلمكميات العممية)كمية العمـك

 ـ. 2020/2021عضكنا( لمعاـ الدراسي  806) حسب الرتبة األكاديمية

 عينة الدراسة

 (اليرمكؾ، كالعمػػـك التكنكلكجيػػاة تػػدريس فػػي جػػامعتي)( عضػػك ىيئػػ250تمثمػػت عينػػة الدراسػػة مػػف)     

ة مػف مجتمػع الدراسػة، كقػدر بقيػطالعشػكائية ال بالطريقػة كقد تـ اختيارىػاـ. 2020/2021لمعاـ الدراسي 
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( 3) الجػدكؿ كيمثػؿ. (Krejcie & Morgan,1970كريجسػي كمكرجػاف) حجػـ العينػة باسػتخداـ جػدكؿ

 .الدراسة متغيرات العينة حسب أفراد تكزيع

 (3جدول )ال
 متغيرات الدراسةحسب  والنسب المئوية عداداألالفئات و  

 )%(النسبة عددال الفئات المتغيرات

 26.4 66 أستاذ الرتبة األكاديمية

 31.6 79 مشارؾ أستاذ 

 42.0 105 مساعد أستاذ 

عدد سنكات 
 الخدمة

 23.2 58 5اقؿ مف 

5-10 64 25.6 

 51.2 128 01مف  أكثر

 26.8 67 العمـك الكمية

 37.6 94 كتكنكلكجيا المعمكمات اليندسة 

 35.6 89 الطب 

 39.6 99 اليرمكؾ الجامعة

 60.4 151 العمكـ كالتكنكلكجيا 

 100.0 250 المجمكع 

 

 أدوات الدراسة

 أدكات لمدراسة كاآلتي: ثبلث، تـ استخداـ لئلجابة عف أسئمة الدراسة 

  لمبرامج األكاديميةمعايير ضمان الجودة  األداة األولى: استبانة

األبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي بحثػػت كالكتػػب ك  األدب النظػػرم تػػـ بنػػاء ىػػذه األداة بػػالرجكع إلػػى     

 ؛2015اليكيػػػدم، ؛ 2014، العػػػزاـ؛ 2014 )حمادنػػػو، دراسػػػات، كمنيػػػا حػػػكؿ معػػػايير ضػػػماف الجػػػكدة
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أداة الدراسػػػة  تككنػػػكت ،(2020 التقيػػػيـ الػػػذاتي لجامعػػػة اليرمػػػكؾ،؛ 2017المجاىػػػد، ؛ 2016قرشػػػام، 

 :يفجزأمف )االستبانة( 

 االستبانة.بتعبئة  ـقاالذم  عضك ىيئة التدريس عف العامة: كيشمؿ المعمكمات الجزء األول

ــاني عػػايير لمبػػرامج األكاديميػػة كىػػي )سياسػػات ( م3مكزعػػة عمػػى ) ( فقػػرة36عمػػى ) كيشػػتمؿ: الجــزء الث

عػػف ىػػذه  اإلجابػػة تػػـك ( ، 4التعمػػيـ كالػػتعمـ، كالخطػػط الدراسػػية، كتقػػكيـ المخرجػػات التعميميػػة(، الجػػدكؿ )

 قميمة جدنا(.ك قميمة، ك متكسطة، ك كبيرة، ك )كبيرة جدنا،  الفقرات مف خبلؿ مقياس ليكرت الخماسي

 (4)الجدول 
 معايير ومؤشرات وأرقام الفقرات لالستبانة المتعمقة بمعايير ضمان الجودة لمبرامج األكاديمية

 عدد الفقرات الفقرات أرقام معيارالاسم  المعيار

 األول

 12 12-1 سياسات التعميـ كالتعمـ كيضـ 
سياسات استحداث البرامج األكاديمية كتطكيرىا  -

يقافيا   كا 
1-4 4 

 4 8 – 5 إلجراءات المتعمقة بالقبكؿ كالتخرج السياسات كا -
التحسيف المستمر ألساليب عمميتي التعميـ  -

 كالتعمـ
9 - 12 4 

 الثاني

 16 28-13 الخطط الدراسية كيضـ 
 المطركحة لمبرامج الدراسية الخطط كضكح -

 كتكامميا
13 - 16 4 

 4 20 – 17 لمطمبة األكاديمي كالتكجيو اإلرشاد برامج -
 بمؤىبلت المدرسيف مف كاؼو  عدد تكفير -

 المطركحة البرامج لمجاالت مناسبة كتخصصات
 كمستكياتيا

21 - 24 4 

 الدراسات برامج في كالخطط القبكؿ سياسات -
 المطركحة العميا

25-28 4 

 الثالث

 8 36-29 التعميمٌية كيضـ  المخرجات تقكيـ
جراءاتيا الطمبة أداء تقييـ عممية سياسات -  4 32-29 كا 
 التدريس ىيئة أعضاء أداء تقييـ عممية سياسات -

جراءاتو  كا 
33 – 36 4 

 36 مجموع الفقرات
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 صدق األداة )اًلستبانة(
المنػاىج  عمى مجمكعػة مػف المحكمػيف فػي( 1الممحؽ )تـ عرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية      

إبػػداء الػػرأم فػػي فقػػػرات أداة  يـإلػػي، كطيمػػب (4ممحػػػؽ ) مػػيف( محك10، كبمػػد عػػددىـ ) كطػػرؽ التػػدريس

الدراسة مػف حيػث صػياغة الفقػرات، كمػدل مناسػبتيا لممجػاؿ الػذم كضػعت فيػو، إمػا بالمكافقػة عمييػا أك 

كتػػـ األخػػذ بػػرأم األغمبيػػة فػػي عمميػػة تحكػػيـ فقػػرات األداة، أك حػػذؼ بعػػض الفقػػرات تعػػديؿ صػػياغتيا، 

تصميميا مف جديد، كبذلؾ يككف قد  إعادةبعد ( 5)الممحؽ كأصبحت أداة الدراسة في صكرتيا النيائية 

 .الصدؽ الظاىرمتحقؽ ليا 

كؿ فقرة كبيف الدرجة الكميػة، ارتباط الستخراج دالالت صدؽ البناء لممقياس، استخرجت معامبلت      

كالدرجػة الكميػة، فػي عينػة المجػاالت ببعضػيا ، كبػيف التػي تنتمػي إليػوبالمعيػار ارتباطيػا ك كبيف كػؿ فقػرة 

، كقػػػد تراكحػػػت معػػػامبلت عضػػػك ىيئػػػة تػػػدريس (01تككنػػػت مػػػف )مػػػف خػػػارج عينػػػة الدراسػػػة  اسػػػتطبلعية

يبيف  (5)كالجدكؿ  (0..1-0..1)المعيار كمع  ،(0..1-1.50)بيف  مامع األداة ككؿ ارتباط الفقرات 

 .ذلؾ
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 (5جدول)ال

 لمبرامج الجودة ضمان بمعايير مقةالمتع التي تنتمي إليو والمعياروالدرجة الكمية  الفقرةمعامالت اًلرتباط بين 
 األكاديمية

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

 المجاؿمع 

معامؿ 
 االرتباط
 مع األداة

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

 المجاؿمع 

معامؿ 
 االرتباط
 مع األداة

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

 المجاؿمع 

معامؿ 
 االرتباط
 مع األداة

1 .77** .72** 13 .87** .86** 25 .82** .81** 

2 .82** .74** 14 .91** .92** 26 .88** .87** 

3 .87** .80** 15 .84** .87** 27 .84** .83** 

4 .70** .73** 16 .86** .89** 28 .89** .88** 

5 .68** .59** 17 .79** .79** 29 .83** .81** 

6 .71** .58** 18 .85** .86** 30 .91** .76** 

7 .72** .61** 19 .83** .79** 31 .90** .83** 

8 .62** .57** 20 .74** .71** 32 .86** .81** 

9 .83** .85** 21 .84** .79** 33 .87** .86** 

10 .76** .80** 22 .81** .76** 34 .86** .80** 

11 .75** .76** 23 .85** .81** 35 .81** .76** 

12 .83** .86** 24 .89** .87** 36 .84** .77** 

  (.1.15دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) *
 (.1.10دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) **
، اكدالػػة إحصػػائين  أف جميػػع معػػامبلت االرتبػػاط كانػػت ذات درجػػات مقبكلػػةإلػػى كتجػػدر اإلشػػارة  

 كلذلؾ لـ يتـ حذؼ أم مف ىذه الفقرات.

 المعػػػاييرمعػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف ك ، الدرجػػػة الكميػػػةب المجػػػاؿ ارتبػػػاطمعامػػػؿ  كمػػػا تػػػـ اسػػػتخراج 

 .يبيف ذلؾ (6)مجدكؿ كفقنا لعضيا بب
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 (6)جدولال

  األكاديمية لمبرامج الجودة ضمان بمعاييرالمتعمقة  الدرجة الكميةبعضيا و المعايير ببمعامالت اًلرتباط بين 

 
سياسات التعميـ 

 كالتعمـ
 الخطط الدراسية

تقكيـ المخرجات 
 التعميمية

 معايير ضماف
 الجكدة

    1 سياسات التعميـ كالتعمـ

   1 (**)815. الخطط الدراسية

تقكيـ المخرجات 
 التعميمية

.715(**) .797(**) 1  

 1 (**)831. (**)886. (**)853. معايير ضماف الجكدة

 (.1.15دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) *
 (.1.10دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) **
 

ممػا ، اكدالػة إحصػائين  أف جميع معامبلت االرتباط كانػت ذات درجػات مقبكلػة (.دكؿ )يبيف الج 

 .يشير إلى درجة مناسبة مف صدؽ البناء

 لمبرامج األكاديمية معايير ضمان الجودةأداة ثبات 

عػادة االختبػار )  ( test-retestلمتأكد مف ثبات أداة الدراسػة، فقػد تػـ التحقػؽ بطريقػة االختبػار كا 

عادة تطبيقو بعد أسبكعيف عمى مجمكعة مػف خػارج عينػة الدراسػة مكٌكنػة مػف )المقياسبتطبيؽ   (01، كا 

 ، كمف ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف تقديراتيـ في المرتيف.عضك ىيئة تدريس

( يبيف 0االتساؽ الداخمي حسب معادلة كركنباخ ألفا، كالجدكؿ ) كتـ أيضان حساب معامؿ ثبات 

كاعتبرت ىذه  كالدرجة الكميةامؿ االتساؽ الداخمي كفؽ معادلة كركنباخ ألفا كثبات اإلعادة لممجاالت مع

 القيـ مبلئمة لغايات ىذه الدراسة.
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 (7جدول )ال
 الجودة ضمان المتعمقة بمعايير والدرجة الكميةمجاًلت مكرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لبطريقة معامل اًلتساق الداخمي 

 األكاديمية جلمبرام
 االتساؽ الداخمي ثبات اإلعادة عدد الفقرات المجاؿ

 ...1 0..1 00 سياسات التعميـ كالتعمـ

 0..1 0..1 .0 الخطط الدراسية

 1..1 1..1 . تقكيـ المخرجات التعميمية

 0..1 0..1 .0 معايير ضماف الجكدة

 

 لميارات القرن الحادي والعشرين األداة الثانية: استبانة

األبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي بحثػػت كالكتػػب ك  األدب النظػػرم تػػـ بنػػاء ىػػذه األداة بػػالرجكع إلػػى     

ددت ميارات القر ، كمنيا  كالعشريف الحادم القرف حكؿ ميارات ف الحادم كالعشػريف مػف المختبػر كما حي

 The North Central Regional Educational Laboratoryالتربػكم المركػزم لئلقمػيـ الشػمالي

(NCREL,2003؛Koenig,2011 العيػػػػد؛ 2019 ،عسػػػػقكؿ؛ 2019، بطػػػػيف؛ 2018، المنصػػػػكر؛ ،

 :يفجزأمف )االستبانة( أداة الدراسة  تككن(، كت2019

 االستبانة.بتعبئة  سيقكـالذم  عضك ىيئة التدريس عف العامةالمعمكمات عمى : كيشمؿ الجزء األول

ـــاني  الرقمػػػي العصػػػر ميػػػارات كىػػػي )ميػػػارات( 4ة عمػػػى )مكزعػػػ ( فقػػػرة35كيشػػػتمؿ عمػػػى ): الجـــزء الث

 ميػارات الفعػاؿ، ك االتصػاؿ االبػداعي، كميػارات التفكير ، كميارات(كالتكنكلكجية المعمكماتية الميارات)

عػػف ىػػذه الفقػػرات مػػف خػػبلؿ مقيػػاس ليكػػرت  اإلجابػػة تػػـك ( يبػػيف ذلػػؾ، 8العاليػػة(، كالجػػدكؿ ) اإلنتاجيػػة

 تكسطة، قميمة، قميمة جدنا(.)كبيرة جدنا، كبيرة، م الخماسي
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 (8الجدول )
 والعشرين الحادي معايير وأرقام الفقرات لالستبانة المتعمقة بميارات القرن

 عدد الفقرات الفقرات أرقام معيارالاسم  المعيار

 األول
 المعمكماتية الميارات) الرقمي العصر ميارات

 (كالتكنكلكجية
1-10 10 

 9 19-11 اعياالبد التفكير ميارات الثاني
 7 26-20 الفعاؿ االتصاؿ ميارات الثالث
 9 35-27 العالية اإلنتاجية ميارات الرابع

 35 مجموع الفقرات
 

 صدق األداة )اًلستبانة(
المناىج  عمى مجمكعة مف المحكميف في( 2الممحؽ )تـ عرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية      

إبداء الرأم في فقرات أداة  يـإلي، كطيمب (4ممحؽ ) يفم( محك10كطرؽ التدريس، كبمد عددىـ )

الدراسة مف حيث صياغة الفقرات، كمدل مناسبتيا لممجاؿ الذم كضعت فيو، إما بالمكافقة عمييا أك 

كتـ األخذ برأم األغمبية في أك حذؼ بعض الفقرات، أك إضافة بعض الفقرات، تعديؿ صياغتيا، 

 بعد إعادة( 6)الممحؽ أداة الدراسة في صكرتيا النيائية  عممية تحكيـ فقرات األداة، كأصبحت

 .الصدؽ الظاىرمتصميميا مف جديد، كبذلؾ يككف قد تحقؽ ليا 

كؿ فقرة كبيف الدرجة الكميػة، ارتباط الستخراج دالالت صدؽ البناء لممقياس، استخرجت معامبلت      

كالدرجػػة الكميػة، فػػي عينػػة مجػػاالت ببعضػيا ال، كبػػيف التػي تنتمػػي إليػوبالمجػػاؿ ارتباطيػػا ك كبػيف كػػؿ فقػرة 

، كقػػػد تراكحػػػت معػػػامبلت عضػػػك ىيئػػػة تػػػدريس (01تككنػػػت مػػػف )اسػػػتطبلعية مػػػف خػػػارج عينػػػة الدراسػػػة 

يبػيف  (.)كالجدكؿ  (0..1-...1) المجاؿكمع  ،(0..1-1.50)بيف  مامع األداة ككؿ ارتباط الفقرات 

 .ذلؾ
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 (9جدول)ال

 والعشرين الحادي القرن بميارات المتعمقة التي تنتمي إليو والمجالجة الكمية والدر  الفقرةمعامالت اًلرتباط بين 

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

 المجاؿمع 

معامؿ 
 االرتباط
 مع األداة

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

 المجاؿمع 

معامؿ 
 االرتباط
 مع األداة

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

 المجاؿمع 

معامؿ 
 االرتباط
 مع األداة

1 .84** .77** 13 .75** .54** 25 .91** .84** 

2 .68** .63** 14 .76** .67** 26 .92** .85** 

3 .80** .74** 15 .84** .73** 27 .88** .84** 

4 .81** .70** 16 .84** .75** 28 .88** .86** 

5 .84** .77** 17 .81** .75** 29 .92** .89** 

6 .82** .74** 18 .82** .84** 30 .91** .88** 

7 .85** .85** 19 .85** .87** 31 .89** .89** 

8 .81** .76** 20 .87** .88** 32 .85** .78** 

9 .87** .83** 21 .93** .89** 33 .82** .78** 

10 .87** .80** 22 .87** .82** 34 .90** .84** 

11 .93** .86** 23 .93** .84** 35 .85** .82** 

12 .90** .88** 24 .94** .91**    

  (.1.15دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) *
 (.1.10دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) **
، كلػذلؾ اكدالػة إحصػائين  كتجدر اإلشارة أف جميػع معػامبلت االرتبػاط كانػت ذات درجػات مقبكلػة 

 لـ يتـ حذؼ أم مف ىذه الفقرات.

 المجػػػاالتمعػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف ، ك لدرجػػػة الكميػػػةاب المجػػػاؿ ارتبػػػاطمعامػػػؿ  كمػػػا تػػػـ اسػػػتخراج 

 .يبيف ذلؾ (01)كالجدكؿ عضيا بب
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 (22) جدولال

 والعشرين الحادي القرن بميارات المتعمقة الدرجة الكميةبعضيا و بب المجاًلتمعامالت اًلرتباط بين 

 
ميارات العصر 

 الرقمي

ميارات التفكير 
 اإلبداعي

ميارات 
 االتصاؿ الفعاؿ

 ميارات
اإلنتاجية 
 العالية

ميارات القرف 
الحادم 
 كالعشريف

     1 ميارات العصر الرقمي

    1 (**)707. ميارات التفكير اإلبداعي

   1 (**)690. (**)731. ميارات االتصاؿ الفعاؿ

  1 (**)813. (**)738. (**)726. ميارات اإلنتاجية العالية

ميارات القرف الحادم 
 كالعشريف

.826(**) .815(**) .845(**) .857(**) 1 

 (.1.15دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) *
 (.1.10دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) **
مما ، كدالة إحصائيا أف جميع معامبلت االرتباط كانت ذات درجات مقبكلة (01يبيف الجدكؿ ) 

 .يشير إلى درجة مناسبة مف صدؽ البناء

 حادي والعشرينميارات القرن ال أداةثبات 

عػادة االختبػار )  ( test-retestلمتأكد مف ثبات أداة الدراسػة، فقػد تػـ التحقػؽ بطريقػة االختبػار كا 

عادة تطبيقو بعد أسبكعيف عمى مجمكعة مف خارج عينة الدراسة مكٌكنػة مػف )المقياسبتطبيؽ  (، 01، كا 

 كمف ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف تقديراتيـ في المرتيف.

( 00) معادلػػة كركنبػػاخ ألفػػا، كالجػػدكؿاالتسػػاؽ الػػداخمي حسػػب  أيضػػان حسػػاب معامػػؿ ثبػػات كتػػـ 

 كالدرجػػػة الكميػػػةيبػػػيف معامػػػؿ االتسػػػاؽ الػػػداخمي كفػػػؽ معادلػػػة كركنبػػػاخ ألفػػػا كثبػػػات اإلعػػػادة لممجػػػاالت 

 كاعتبرت ىذه القيـ مبلئمة لغايات ىذه الدراسة.
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 (22جدول )ال
 الحادي القرن بميارات المتعمقة والدرجة الكميةمجاًلت مكرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لة بطريقمعامل اًلتساق الداخمي 

 والعشرين
 االتساؽ الداخمي ثبات اإلعادة عدد الفقرات المجاؿ

 1..1 0.91 01 ميارات العصر الرقمي

 1..1 0.93 . ميارات التفكير اإلبداعي

 0..1 0.89 0 ميارات االتصاؿ الفعاؿ

 0..1 0.90 . نتاجية العاليةميارات اإل

 0..1 0.92 05 ميارات القرف الحادم كالعشريف

 
 

 لقيم الوظيفيةا األداة الثالثة: استبانة

األبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة التػػي بحثػػت كالكتػػب ك  األدب النظػػرم تػػـ بنػػاء ىػػذه األداة بػػالرجكع إلػػى     

، شػػػعبلف؛ 2012، يكسػػػؼ؛ 2010، عجػػػاؿ؛ 2010)الطبلفػػػي ،  دراسػػػة، كمنيػػػا  حػػػكؿ القػػػيـ الكظيفيػػػة

 :يفجزأمف )االستبانة( أداة الدراسة  تككنكت(، 2019، العجمي؛ 2014

 االستبانة.بتعبئة  سيقكـالذم  عضك ىيئة التدريس عف العامةالمعمكمات عمى : كيشمؿ الجزء األول

االجتماعيػة ،  كالقػيـ العمميػة ، قػيـ كىػي )القػيـ( 4مكزعة عمى ) ( فقرة33كيشتمؿ عمى ): الجزء الثاني

عف ىذه الفقرات مف  اإلجابة تـك ( يبيف ذلؾ، 12نجاز(، كالجدكؿ )كاإل الدافعية قيـ االقتصادية، ك القيـ

 )كبيرة جدنا، كبيرة، متكسطة، قميمة، قميمة جدنا(. خبلؿ مقياس ليكرت الخماسي
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 (12الجدول )
 بالقيم الوظيفيةمعايير ومؤشرات وأرقام الفقرات لالستبانة المتعمقة 

 عدد الفقرات الفقرات أرقام معيارالاسم  المعيار
 8 8-1 العممية القيـ األول
 8 16-9 االجتماعية القيـ الثاني
 8 24-17 االقتصادية القيـ الثالث
 9 33-25 كاالنجاز الدافعية قيـ الرابع

 33 مجموع الفقرات
 

 صدق األداة )اًلستبانة(
المناىج  عمى مجمكعة مف المحكميف في( 3الممحؽ )اسة في صكرتيا األكلية تـ عرض أداة الدر      

إبداء الرأم في فقرات أداة  يـإلي، كطيمب (4ممحؽ ) ميف( محك10كطرؽ التدريس، كبمد عددىـ )

الدراسة مف حيث صياغة الفقرات، كمدل مناسبتيا لممجاؿ الذم كضعت فيو، إما بالمكافقة عمييا أك 

كتـ األخذ برأم األغمبية في عممية تحكيـ فقرات األداة، أك حذؼ بعض الفقرات تعديؿ صياغتيا، 

تصميميا مف جديد، كبذلؾ يككف قد  بعد إعادة( 7)الممحؽ كأصبحت أداة الدراسة في صكرتيا النيائية 

 .الصدؽ الظاىرمتحقؽ ليا 

رة كبيف الدرجة الكميػة، كؿ فقارتباط الستخراج دالالت صدؽ البناء لممقياس، استخرجت معامبلت      

كالدرجػػة الكميػة، فػػي عينػػة المجػػاالت ببعضػيا ، كبػػيف التػي تنتمػػي إليػوبالمجػػاؿ ارتباطيػػا ك كبػيف كػػؿ فقػرة 

، كقػػػد تراكحػػػت معػػػامبلت عضػػػك ىيئػػػة تػػػدريس (01تككنػػػت مػػػف )اسػػػتطبلعية مػػػف خػػػارج عينػػػة الدراسػػػة 

 (00)كالجػػدكؿ  (0..1-1.00) المجػػاؿكمػػع  ،(0..1-.1.0)بػػيف  مػػامػػع األداة ككػػؿ ارتبػػاط الفقػػرات 

 .يبيف ذلؾ
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 (23جدول)ال

 الوظيفية بالقيم المتعمقة التي تنتمي إليو والمجالوالدرجة الكمية  الفقرةمعامالت اًلرتباط بين 

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

 المجاؿمع 

معامؿ 
 االرتباط
 مع األداة

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

 المجاؿمع 

معامؿ 
 االرتباط
 داةمع األ

رقـ 
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط

 المجاؿمع 

معامؿ 
 االرتباط
 مع األداة

1 .85** .80** 12 .84** .81** 23 .78** .63** 

2 .86** .81** 13 .85** .83** 24 .75** .74** 

3 .93** .84** 14 .84** .81** 25 .72** .76** 

4 .90** .84** 15 .82** .82** 26 .84** .71** 

5 .89** .82** 16 .84** .82** 27 .46** .38* 

6 .91** .80** 17 .78** .70** 28 .53** .38* 

7 .86** .83** 18 .77** .67** 29 .68** .52** 

8 .88** .80** 19 .74** .69** 30 .73** .69** 

9 .85** .72** 20 .62** .49** 31 .75** .81** 

10 .87** .73** 21 .72** .74** 32 .72** .71** 

11 .80** .70** 22 .33* .71** 33 .68** .83** 

  (.1.15دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) *
 (.1.10دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) **
، كلػذلؾ اكدالػة إحصػائين  كتجدر اإلشارة أف جميػع معػامبلت االرتبػاط كانػت ذات درجػات مقبكلػة 

 لـ يتـ حذؼ أم مف ىذه الفقرات.

 المجػػػاالتمعػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف ، ك الدرجػػػة الكميػػػةب المجػػػاؿ ارتبػػػاطمعامػػػؿ تخراج كمػػػا تػػػـ اسػػػ 

 .يبيف ذلؾ (00)كالجدكؿ عضيا بب
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 (24) جدولال

 الوظيفية بالقيم المتعمقةالدرجة الكمية بعضيا و بب المجاًلتمعامالت اًلرتباط بين 

 القيـ العممية 
القيـ 

 االجتماعية

القيـ 
 االقتصادية

عية قيـ الداف
 كاإلنجاز

 القيـ الكظيفية

     1 القيـ العممية

    1 **821. القيـ االجتماعية

   1 **808. **720. القيـ االقتصادية

قيـ الدافعية 
 كاإلنجاز

.827** .755** .684** 1  

 1 **902. **879. **930. **927. القيـ الكظيفية

 (.1.15دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) *
 (.1.10ة إحصائيا عند مستكل الداللة )دال **
مما ، اكدالة إحصائين  أف جميع معامبلت االرتباط كانت ذات درجات مقبكلة (00يبيف الجدكؿ ) 

 .يشير إلى درجة مناسبة مف صدؽ البناء

 

 القيم الوظيفية أداةثبات 

عػادة االختبػ  ( test-retestار )لمتأكد مف ثبات أداة الدراسػة، فقػد تػـ التحقػؽ بطريقػة االختبػار كا 

عادة تطبيقو بعد أسبكعيف عمى مجمكعة مف خارج عينة الدراسة مكٌكنػة مػف )المقياسبتطبيؽ  (، 01، كا 

 كمف ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف تقديراتيـ في المرتيف.

االتسػػاؽ الػػداخمي حسػػب معادلػػة كركنبػػاخ ألفػػا، كالجػػدكؿ رقػػـ  كتػػـ أيضػػان حسػػاب معامػػؿ ثبػػات 

 كالدرجػة الكميػةف معامؿ االتساؽ الداخمي كفػؽ معادلػة كركنبػاخ ألفػا كثبػات اإلعػادة لممجػاالت ( يبي05)

 كاعتبرت ىذه القيـ مبلئمة لغايات ىذه الدراسة.
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 (25جدول )ال
 الوظيفية بالقيم المتعمقة والدرجة الكميةمجاًلت مكرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لبطريقة معامل اًلتساق الداخمي 

 االتساؽ الداخمي ثبات اإلعادة المجاؿ

 0..1 0.93 القيـ العممية

 ...1 0.90 القيـ االجتماعية

 .1.0 0.91 القيـ االقتصادية

 .1.0 0.92 قيـ الدافعية كاإلنجاز

 0..1 0.92 القيـ الكظيفية

 الدراسة )اًلستبانة( تصحيح أدوات

 : كبيرةتياآل رجات المكافقة، عمى النحكذم التدريج الخماسي لد( Likertليكرت )تـ استخداـ مقياس 

( 1( درجتاف، كقميمة جدان )2( درجات، كقميمة )3( درجات، كمتكسطة )4( درجات، ككبيرة )5ا )جدن 

 ألغراض تحميؿ النتائج:تمثؿ اللتحديد درجة كقد تـ اعتماد المقياس التالي  درجة كاحدة،

 قميمة   0.00 -0.11مف 

  متكسطة   0..0 -0.00 مف

 كبيرة    5.11 -...0 مف

 كىكذا

 كقد تـ احتساب المقياس مف خبلؿ استخداـ المعادلة التالية:

 (0)الحد األدنى لممقياس  -( 5)الحد األعمى لممقياس 

 (0) عدد الفئات المطمكبة          

     5-0            =0.00  

       0 
 إلى نياية كؿ فئة.  (0.00)كمف ثـ إضافة الجكاب 
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 ات الدراسةإجراء

 تـ تنفيذ الدراسة كفقنا لمخطكات اآلتية

جػػػراء بحػػػث يتعمػػػؽ كتحديػػػد المشػػػكمة صػػػياغة (1 الكتػػػب  باسػػػتخداـ الدراسػػػة، بمكضػػػكع اسػػػئمتيا، كا 

كالػػدكريات كالمراجػػع، كالشػػبكة العنكبكتيػػة، كقكاعػػد البيانػػات العربيػػة كاألجنبيػػة، كمراجعػػة األدب 

 الدراسة. النظرم كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع

تـ تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا، كما كتـ بناء أدكات الدراسة كتعديميا بالصكرة النيائية،  (2

 كالتحقؽ مف خصائصيا السيككمترية.

عمى عينة استطبلعية خارج عينة الدراسة )عينة مماثمة لمجتمع الدراسة مف  تطبيؽ األدكاتتـ  (3

الدراسػػػة  عينػػػةنات عمػػػى اتكزيػػػع االسػػػتب ـ تػػػـجػػػامعتي اليرمػػػكؾ كالعمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا(، كمػػػف ثػػػ

بكساطة مكتب العميد لكمية التربية بجامعة اليرمكؾ، ككحػدة العبلقػات العامػة كاإلعػبلـ بجامعػة 

اإلجابػة عمػى بعػد العمكـ كالتكنكلكجيا، كايمػيبلت أعضػاء ىيئػة التػدريس، كقػد تػـ جمػع البيانػات 

 فقرات االستبانة مف قبؿ العينة المستيدفة.

التػػػي تشػػػمؿ جميػػػع األدكات إلػػػى ذاكػػػرة ك اؿ البيانػػػات الناتجػػػة عػػػف عمميػػػات التحميػػػؿ كاممػػػةن إدخػػػ (4

برنػػػامج الرزمػػػة اإلحصػػػائية لمعمػػػـك الحاسػػػكب كتحميػػػؿ النتػػػائج كتفسػػػيرىا، كمعالجتيػػػا باسػػػتخداـ 

، كالكصػكؿ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS)االجتماعيػة 

 كصياتيا.إلى مقترحات الدراسة كت

 متغيرات الدراسة

ظيػػػػر خػػػػبلؿ الدراسػػػػة مجمكعػػػػة مػػػػف المتغيػػػػرات التصػػػػنيفية، كذلػػػػؾ حسػػػػب طبيعػػػػة الدراسػػػػة التػػػػي      

المنيج الكصفي المسحي كذلؾ لمكشؼ عف درجة تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات استخدمت 
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تيػػا بممارسػػاتيـ التدريسػػية، األردنيػػة لمعػػايير ضػػماف الجػػكدة، كميػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف، كعبلق

 :كقيميـ الكظيفية، كالتي تمثمت بػ

 ) أستاذ مشارؾ، كأستاذ، كأستاذ مساعد(. مستكيات ثبلثة كليا  :الرتبة األكاديمية -

 10سنكات، كأكثر مف  10-5سنكات، كمف  5) أقؿ مف  : كليا ثبلثة مستكياتعدد سنوات الخدمة-
 سنكات(.

 )العمكـ، كاليندسة كتكنكلكجيا المعمكمات، كالطب(. كميات : كاشتممت عمى ثبلثالكمية-

 اليرمكؾ، كالعمكـ كالتكنكلكجيا(. ): كاشتممت عمى جامعتيف الجامعات األردنية -

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لمعايير ضماف  تمثؿ كأما المتغير التابع فيك     
 عبلقتيا بممارساتيـ التدريسية، كقيميـ الكظيفية.الجكدة، كميارات القرف الحادم كالعشريف، ك 

 

 المعالجة اإلحصائية

لتحميػؿ ( SPSSالبرنػامج اإلحصػائي )ا باسػتخداـ حصػائين إتـ ادخاؿ البيانات إلػى الحاسػكب كمعالجتيػا 

 نتائج الدراسة.

 :اإلحصائية اآلتية معالجاتسة، تـ استخداـ الرالئلجابة عف أسئمة الدك 

 حسب متغيرات الدراسة. المئكية كالنسب راراتتـ استخداـ التك (1

 Cronpachعادلة كركنباخ الفا )كم لحساب ثبات االستقرار،تـ استخداـ معامبلت ارتباط بيرسكف ( 2

Alpha) الدراسة )االستبانة(، كثبات اإلعادة. رات أداةفقلحساب االتساؽ الداخمي ل 

)أعضػاء ىيئػة  سػةرات عينػة الديراعياريػة حػكؿ تقػدالم فاتحراتـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالن( 3

 التدريس في الجامعات األردنية(.
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، كذلػػػؾ لبيػػػاف الفػػػركؽ الزكجيػػػة الدالػػػة إحصػػػائينا بػػػيف تػػػـ اسػػػتخداـ المقارنػػػات البعديػػػة بطريقػػػة شػػػفيو( 4

 المتكسطات الحسابية.

 ربػػػػػاعيبػػػػػايف الاختبػػػػػار تحميػػػػػؿ الت، ك (MANOVA) تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف المتعػػػػػدد( 5

(ANOVA) رات )الرتبة األكاديمية، كعدد سنكات الخدمة، كالكمية، كالجامعة(. ألثر متغي 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسةعرض 

ػػا لمنتػػائج التػػي        سػػة بعػػد تطبيػػؽ أدكاتيػػا كجمػػع البيانػػاتراإلييػػا الد خميصػػتيتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ عرضن

أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات األردنيػػػة تمثػػػؿ لمكشػػػؼ عػػػف درجػػػة راسػػػة كتحميميػػػا؛ إذ ىػػػدفت الد

لمعػػايير ضػػماف الجػػكدة، كميػػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف، كعبلقتيػػػا بممارسػػاتيـ التدريسػػية، كقػػػيميـ 

 الكظيفية.

 ألسئمتيا ج الدراسة كفقنانتائلكفيما يمي عرض 

 عرض نتائج سؤال الدراسة األول 

ضـمان  لمعـايير األردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء تمثل درجة ام "نّص ىذا السؤال عمى: 

 ؟"لمبرامج األكاديمية الجودة

لمعايير ضماف المعيارية تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  ،لئلجابة عف ىذا السؤاؿ

 .(.0يكض  الجدكؿ ) ك ،المطبقة في الجامعات األردنيةلمبرامج األكاديمية الجكدة 

 (26جدول )ال
لمبرامج لمعايير ضمان الجودة لدرجة تمثل أعضاء ىيئة التدريس المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية 

 المطبقة في الجامعات األردنية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةاألكاديمية 

 المعايير الرقـ الرتبة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المستكل المعيارم

كاإلجراءات المتعٌمقة بالقبكؿ السياسات  0 0
 كالتخٌرج.

 مرتفع 6171. 4.28

ألساليب عمميتي  التحسيف المستمر 0 0
 التعميـ كالتعٌمـ.

 متكسط 7751. 3.47

األكاديمية  سياسات استحداث البرامج 0 0
يقافيا.  كتطكيرىا كا 

 متكسط 8251. 3.37
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 المعايير الرقـ الرتبة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 المستكل

 مرتفع 6202. 3.70 سياسات التعميم والتعمم

0 0 

 تكفير عدد كافي مف المدرسيف

 مناسبة كتخصصات بمؤىبلت
 المطركحة البرامج لمجاالت

 .كمستكياتيا

 مرتفع 7661. 3.92

 برامج في سياسات القبكؿ كالخطط . 0
 .المطركحة العميا الدراسات

 مرتفع 7391. 3.81

 األكاديمي اإلرشاد كالتكجيوبرامج  . 0
 .لمطمبة

 مرتفع 7871. 3.69

لمبرامج  كح الخطط الدراسيةكض 5 0
 المطركحة كتكامميا.

 متكسط 7961. 3.66

 مرتفع 6662. 3.77 الخطط الدراسية

 الطمبة أداءسياسات عممية تقيـ  . 0
جراءاتيا.  كا 

 متكسط 7701. 3.54

 ىيئة أعضاء أداءسياسات عممية تقيـ  01 0
جراءاتيا.  التدريس كا 

 متكسط 7641. 3.45

 متوسط 7192. 3.49 ميميةتقويم المخرجات التع
 مرتفع 6202. 3.69 معايير ضمان الجودة

 

 لمعيارلدرجة تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس أف المتكسطات الحسابية  (.0) يتض  مف الجدكؿ 

( 4.28) قد تراكحت بيف ضماف الجكدة المطبقة في الجامعات األردنيةفي  سياسات التعميـ كالتعمـ

سياسات استحداث البرامج ( لمؤشر )3.37ك) ،(كالتخٌرج بالقبكؿ المتعٌمقة السياسات كاإلجراءات) مؤشرل

يقافيا ، كقع (0.01ككؿ ) سياسات التعميـ كالتعمـكبمد المتكسط الحسابي ل (األكاديمية كتطكيرىا كا 

 في المستكل المتكسط. معيارىذا ال في فامؤشر كاحد منيا في المستكل المرتفع، كمؤشر 
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الخطط لمعيار  لدرجة تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس  سطات الحسابيةأف المتك كما يتبيف  

تكفير عدد ( لمؤشر )3.92في ضماف الجكدة المطبقة في الجامعات األردنية قد تراكحت بيف) الدراسية

( 3.66ك) ،(كمستكياتيا المطركحة البرامج لمجاالت مناسبة كتخصصات كافي مف المدرسيف بمؤىبلت

 للخطط الدراسيةكبمد المتكسط الحسابي  ،(اسية لمبرامج المطركحة كتكاممياكضكح الخطط الدر لمؤشر )

ىذا المعيار في المستكل  في في المستكل المرتفع، كمؤشر اتمؤشر ثبلثة ، كقع (0.00ككؿ )

 المتكسط.

في  تقكيـ المخرجات التعميميةلمعيار  لدرجة تمثؿ أعضاء ىيئة التدريسالمتكسطات الحسابية ك  

سياسات عممية تقيـ ( لمؤشر )3.54) المطبقة في الجامعات األردنية قد تراكحت بيف ضماف الجكدة

جراءاتيا سياسات عممية تقيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس ( لمؤشر )3.45ك) ،(أداء الطمبة كا 

جراءاتيا ىذا المعيار  امؤشر ع كقك ، (.0.0ككؿ )تقكيـ المخرجات التعميمية كبمد المتكسط الحسابي ل ،(كا 

في المستكل  (3.69معايير ضماف الجكدة ككؿ )كبمد المتكسط الحسابي ل ،المستكل المتكسطفي 

 .المرتفع

 

 عرض نتائج سؤال الدراسة الثاني

 القـرن لميـارات األردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء تمثل درجة ما نّص ىذا السؤال عمى: "

 "؟والعشرين الحادي

لدرجة تمثؿ المعيارية ـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ت ،لئلجابة عف ىذا السؤاؿ     

كالجدكؿ أدناه يكض   ،لميارات القرف الحادم كالعشريف في الجامعات األردنية أعضاء ىيئة التدريس

 ذلؾ.
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 (27جدول )ال
لحادي والعشرين لميارات القرن ا لدرجة تمثل أعضاء ىيئة التدريسالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية المطبقة في الجامعات األردنية

 الميارات الرقـ الرتبة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المستكل المعيارم

 مرتفع 7841. 3.79 ميارات االتصاؿ الفعاؿ 0 0

)الميارات  ميارات العصر الرقمي 0 0
 المعمكماتية كالتكنكلكجية(

 مرتفع 6391. 3.68

 متكسط 7231. 3.54 العالية اإلنتاجيةميارات  0 0

 متكسط 7071. 3.33 اإلبداعيميارات التفكير  0 0

 متكسط 6361. 3.57 رف الحادم كالعشريفقميارات ال  

  

لميارات القرف  لدرجة تمثؿ أعضاء ىيئة التدريستكسطات الحسابية المأف ( 00يبيف الجدكؿ )     

في المرتبة  ميارات االتصاؿ الفعاؿ تحيث جاء، (.0.0-0.00)قد تراكحت مابيفشريف، الحادم كالع

)الميارات  كميارات العصر الرقمي ،مرتفعكبمستكل  (.0.0)متكسط حسابي بمدبأعمى األكلى 

( كبمستكل مرتفع، كميارات اإلنتاجية العالية 3.68المعمكماتية كالتكنكلكجية( بمتكسط حسابي بمد)

في المرتبة  ميارات التفكير اإلبداعي تبينما جاء( كبمستكل متكسط، 3.54سابي بمد)كبمتكسط ح

رف قميارات الكبمد المتكسط الحسابي لمتكسط، كبمستكل  (0.00ألخيرة كبمتكسط حسابي بمد )ا

 .متكسطكبمستكل  (0.50) ككؿ الحادم كالعشريف

 عرض نتائج سؤال الدراسة الثالث

 لمقـــيم األردنيـــة الجامعـــات فـــي التـــدريس ىيئـــة أعضـــاء تمثـــل درجـــة مـــا نـــّص ىـــذا الســـؤال عمـــى: "

 "؟الوظيفية
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لدرجة تمثؿ المعيارية تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  ،لئلجابة عف ىذا السؤاؿ     

 .(.0يكض  الجدكؿ ) ك ،المطبقة في الجامعات األردنية لمقيـ الكظيفية أعضاء ىيئة التدريس

 (28جدول )ال
المطبقة في  لمقيم الوظيفية لدرجة تمثل أعضاء ىيئة التدريس  متوسطات الحسابية واًلنحرافات المعياريةال

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية الجامعات األردنية

 القيـ الرقـ الرتبة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 المستكل

 مرتفع 5541. 4.25 القيـ االجتماعية 0 0

 مرتفع 6501. 4.20 القيـ العممية 0 0

 مرتفع 4891. 3.86 كاإلنجازقيـ الدافعية  0 0

 مرتفع 5241. 3.78 القيـ االقتصادية 0 0

 مرتفع 4581. 4.02 القيـ الكظيفية  

قد تراكحت مابيف  لدرجة تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس المتكسطات الحسابيةأف ( .0يبيف الجدكؿ )     

 ،(4.25)متكسط حسابي بمد بأعمى في المرتبة األكلى  القيـ االجتماعية تث جاءحي، (3.78-4.25)

كقيـ الدافعية كاإلنجاز  ( بمستكل مرتفع،0.01) كالقيـ العممية في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي بمد

في  القيـ االقتصادية تبينما جاء( بمستكل مرتفع، .0.0) في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي بمد

 (0.10) ككؿ مقيـ الكظيفية(، كبمد المتكسط الحسابي ل3.78لمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمد )ا

 كبمستكل المرتفع.

 عرض نتائج سؤال الدراسة الرابع

 الجامعــاتفـي  التــدريس ىيئـة ألعضـاء التدريســية الممارسـات فختمــىـل ت نـّص ىـذا الســؤال عمـى: "

 األكاديميــة، الرتبــة) التاليــة لمتغيــراتا بــاختالفألكاديميــة لمبــرامج ا الجــودة ضــمان لمعــايير األردنيــة

 ؟"(والجامعة والكمية، الخدمة، سنوات وعدد
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درجة اختبلؼ ل تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،لئلجابة عف ىذا السؤاؿ     

لمبرامج  ضماف الجكدةالممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات األردنية لمعايير 

 الجدكؿيكض  ، ك الجامعة، ك الكمية، ك عدد سنكات الخدمة، ك الرتبة األكاديمية األكاديمية حسب متغيرات

(0.). 

 (29جدول )ال
درجة اختالف الممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات األردنية ل المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية

 الجامعة، و الكمية، و عدد سنوات الخدمة، و الرتبة األكاديميةحسب متغيرات لمبرامج األكاديمية الجودة  لمعايير ضمان

   
سياسات 
 التعميـ كالتعمـ

الخطط 
 الدراسية

تقكيـ 
المخرجات 
 التعميمية

معايير ضماف 
 الجكدة

الرتبة 
 األكاديمية

 3.66 3.37 3.79 3.68 المتكسط الحسابي أستاذ

 6641. 7911. 7171. 6051. عيارماالنحراؼ الم

 3.70 3.45 3.83 3.71 المتكسط الحسابي مشارؾ أستاذ 

 6061. 6931. 6411. 6181. االنحراؼ المعيارم 

 3.69 3.60 3.72 3.71 المتكسط الحسابي دمساع أستاذ 

 6081. 6801. 6531. 6371. االنحراؼ المعيارم 

عدد سنكات 
 الخدمة

 3.56 3.52 3.59 3.56 لحسابيالمتكسط ا 5اقؿ مف 

 6711. 7751. 7011. 6831. االنحراؼ المعيارم

 3.80 3.66 3.85 3.83 المتكسط الحسابي 5-10 

 6171. 6901. 6651. 6451. االنحراؼ المعيارم 

 3.69 3.40 3.82 3.71 المتكسط الحسابي 01مف  أكثر 

 5911. 6971. 6401. 5651. االنحراؼ المعيارم 

 العمكـ لكميةا

  

 3.62 3.34 3.72 3.68 المتكسط الحسابي

 6451. 7021. 7001. 6331. االنحراؼ المعيارم

 اليندسة 
كتكنكلكجيا 
 المعمكمات

 3.69 3.50 3.80 3.67 المتكسط الحسابي

 االنحراؼ المعيارم 
.5681 .5711 .6771 .5521 

 3.73 3.60 3.77 3.76 المتكسط الحسابي الطب 

 6711. 7621. 7351. 6651. نحراؼ المعيارماال 

 3.53 3.36 3.61 3.54 المتكسط الحسابي اليرمكؾ الجامعة

 5931. 6901. 6201. 6241. االنحراؼ المعيارم

العمـك  
 كالتكنكلكجيا

 3.79 3.58 3.88 3.81 المتكسط الحسابي

 6191. 7261. 6771. 5961. االنحراؼ المعيارم 
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درجة لفي المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ظاىريان  ( تباينان .0يبيف الجدكؿ ) 

بسبب الجكدة  بالجامعات األردنية لمعايير ضمافاختبلؼ الممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس 

 .الجامعة، ك الكمية، ك عدد سنكات الخدمة، ك الرتبة األكاديميةاختبلؼ فئات متغيرات 

الرباعي  كؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ تحميؿ التبايفكلبياف داللة الفر  

 (.00جدكؿ )لؤلداة ككؿ  الرباعي تحميؿ التبايفك  (01جدكؿ )ممعايير، لالمتعدد 

 (02جدول )ال
 ضمانعمى معايير  الجامعة، و الكمية، و عدد سنوات الخدمة، و الرتبة األكاديمية ألثرالمتعدد  الرباعي تحميل التباين

 الجودة

 المعايير مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 
 اإلحصائية

 0901. 2.437 8821. 2 1.763 سياسات التعميـ كالتعمـ الرتبة األكاديمية

 5411. 6161. 2631. 2 5261. الخطط الدراسية 959.كيمكس=

 1511. 1.907 9451. 2 1.890 تقكيـ المخرجات التعميمية 121.ح=

عدد سنكات 
 الخدمة

 سياسات التعميـ كالتعمـ
3.387 2 1.693 4.680 .0101 

 0591. 2.862 1.223 2 2.445 الخطط الدراسية 934.كيمكس=

 1781. 1.739 8621. 2 1.723 تقكيـ المخرجات التعميمية 011.ح=

 8021. 2201. 0801. 2 1591. سياسات التعميـ كالتعمـ الكمية

 7741. 2571. 1101. 2 2201. الخطط الدراسية 963.كيمكس=

 6261. 4701. 2331. 2 4661. تقكيـ المخرجات التعميمية 169.ح=

 0001. 12.474 4.513 1 4.513 سياسات التعميـ كالتعمـ الجامعة

 0031. 8.923 3.812 1 3.812 الخطط الدراسية 052.ىكتمنج=

 0141. 6.077 3.010 1 3.010 تعميميةتقكيـ المخرجات ال 007.ح=

   3621. 242 87.559 سياسات التعميـ كالتعمـ الخطأ

   4271. 242 103.377 الخطط الدراسية 

   4951. 242 119.879 تقكيـ المخرجات التعميمية 

    249 95.778 سياسات التعميـ كالتعمـ الكمي

    249 110.493 الخطط الدراسية 

    249 128.783 جات التعميميةتقكيـ المخر  
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 :( اآلتي00)يتبيف مف الجدكؿ      

في جميع  الرتبة األكاديمية ألثر( تعزل   =1.15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية )عدـ  -

 المعايير.

جميع  في عدد سنكات الخدمةألثر تعزل  (  =1.15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية )عدـ  -

 .المعايير

 المعايير.في جميع  الكميةألثر تعزل  (  =1.15فركؽ ذات داللة إحصائية ) كجكدعدـ  -

المعايير كجاءت في جميع  الجامعةزل ألثر تع (  =1.15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ) -

 .كىي األعمى في المتكسط الحسابي العمـك كالتكنكلكجياالفركؽ لصال  

 (02جدول )ال
 الجودة يير ضمانمعا عمى الجامعة، و الكمية، و عدد سنوات الخدمة، و لرتبة األكاديميةا ألثر الرباعي تحميل التباين

 لألداة الكمية

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

 2221. 1.515 5591. 2 1.117 الرتبة األكاديمية

 0411. 3.230 1.191 2 2.381 عدد سنكات الخدمة

 9691. 031. 0121. 2 0231. الكمية

 0011. 10.439 3.847 1 3.847 الجامعة

   3691. 242 89.188 الخطأ

    249 95.831 الكمي

 :( اآلتي00يتبيف مف الجدكؿ )     

، حيث بمغت الرتبة األكاديميةتعزل ألثر  (  =1.15جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )عدـ ك  -

 . 1.000لة إحصائية بمغت كبدال 0.505قيمة ؼ 
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، حيث بمغت عدد سنكات الخدمةتعزل ألثر  (  =1.15جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )ك  -

بيف ا الدالة إحصائين كلبياف الفركؽ الزكجية ، 1.100كبداللة إحصائية بمغت  3.230قيمة ؼ 

 .(00ف في الجدكؿ )كما ىك مبي شفيوالمتكسطات الحسابية تـ استخداـ المقارنات البعدية بطريقة 

، حيث بمغت قيمة ؼ ( تعزل ألثر الكمية  =1.15جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )ك عدـ  -

  .....1بمغت  إحصائيةكبداللة  1.100

، حيث بمغت قيمة ؼ ألثر الجامعة( تعزل   =.0.0جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )ك  -

  .العمكـ كالتكنكلكجيالصال  ، كجاءت الفركؽ 1.110بمغت  إحصائيةكبداللة  10.439

 (00جدول )ال
 ككل معايير ضمان الجودةعمى  عدد سنوات الخدمةألثر  شفيوالمقارنات البعدية بطريقة 

 سنكات الخدمة 
المتكسط 
 الحسابي

 10-5 5 مف اقؿ
 مف أكثر

10 

معايير ضماف 
 ككؿ الجكدة

    3.56 5 مف اقؿ

5-10 3.80 .24*   

  11. 13. 3.69 10 مف أكثر

 (.  =1.15دالة عند مستكل الداللة ) *

 10-5ك5 مف اقؿ بيف (  =1.15)( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 00يتبيف مف الجدكؿ ) 

 .ككؿ معايير ضماف الجكدةل 10-5كجاءت الفركؽ لصال  

 عرض نتائج سؤال الدراسة الخامس

 الجامعــاتفـي  التــدريس ىيئـة اءألعضـ التدريســية الممارسـات فىـل تختمــ نـّص ىـذا الســؤال عمـى: "

ــة ــرن لميــارات األردني ــة) التاليــة لممتغيــرات بــاختالف والعشــرين الحــادي الق  وعــدد األكاديميــة، الرتب

 ؟"(والجامعة والكمية، الخدمة، سنوات
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درجػة اخػتبلؼ ل تـ استخراج المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة ،لئلجابة عف ىذا السؤاؿ     

التدريسػػػية ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػات األردنيػػػة لميػػػارات القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف الممارسػػػات 

 .(00)الجدكؿ يكض  ، ك الجامعة، ك الكمية، ك عدد سنكات الخدمة، ك الرتبة األكاديمية حسب متغيرات

 (03جدول )ال
ضاء ىيئة التدريس بالجامعات درجة اختالف الممارسات التدريسية ألعل المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية
 الجامعة، و الكمية، و عدد سنوات الخدمة، و الرتبة األكاديميةحسب متغيرات األردنية لميارات القرن الحادي والعشرين 

   

ميارات 
العصر 
 الرقمي

ميارات 
التفكير 
 اإلبداعي

ميارات 
االتصاؿ 
 الفعاؿ

ميارات 
 اإلنتاجية
 العالية

ميارات الفرف 
الحادم 
 كالعشريف

الرتبة 
 األكاديمية

المتكسط  أستاذ
 الحسابي

3.58 3.25 3.48 3.32 3.41 

االنحراؼ 
 المعيارم

.7571 .7901 .9011 .7851 .7431 

المتكسط  مشارؾ أستاذ 
 الحسابي

3.67 3.33 3.97 3.64 3.64 

االنحراؼ  
 المعيارم

.5681 .6881 .6991 .6641 .5861 

المتكسط  مساعد أستاذ 
 الحسابي

3.74 3.39 3.84 3.59 3.63 

االنحراؼ  
 المعيارم

.6061 .6671 .7151 .7031 .5861 

عدد سنكات 
 الخدمة

المتكسط  5اقؿ مف 
 الحسابي

3.71 3.42 3.81 3.62 3.63 

االنحراؼ 
 المعيارم

.6761 .6771 .7591 .7791 .6241 

المتكسط  5-10 
 الحسابي

3.79 3.36 3.89 3.65 3.66 

االنحراؼ  
 عيارمالم

.5311 .6111 .6321 .6251 .5391 

المتكسط  01اكثر مف  
 الحسابي

3.61 3.28 3.72 3.44 3.50 

االنحراؼ  
 المعيارم

.6661 .7641 .8591 .7351 .6811 

المتكسط  العمـك الكمية
 الحسابي

3.52 3.17 3.61 3.51 3.44 

 6381. 6771. 7011. 7361. 6521.االنحراؼ 
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ميارات 
العصر 
 الرقمي

ميارات 
التفكير 
 اإلبداعي

ميارات 
االتصاؿ 
 الفعاؿ

ميارات 
 اإلنتاجية
 العالية

ميارات الفرف 
الحادم 
 كالعشريف

 المعيارم

المتكسط  ةاليندس 
 الحسابي

3.75 3.42 3.83 3.55 3.63 

االنحراؼ  
 المعيارم

.5221 .6141 .7001 .6391 .5231 

المتكسط   الطب 
 الحسابي

3.72 3.37 3.87 3.55 3.62 

االنحراؼ  
 المعيارم

.7231 .7621 .9071 .8381 .7301 

المتكسط  اليرمكؾ الجامعة
 الحسابي

3.55 3.29 3.63 3.49 3.48 

النحراؼ ا
 المعيارم

.6161 .6111 .7431 .6801 .5701 

العمـك  
 كالتكنكلكجيا

المتكسط 
 الحسابي

3.76 3.36 3.89 3.57 3.63 

االنحراؼ  
 المعيارم

.6421 .7641 .7971 .7501 .6711 

  

ؼ درجة اختبلل( تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 00يبيف الجدكؿ )     

الممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات األردنية لميارات القرف الحادم كالعشريف 

 .الجامعة، ك الكمية، ك عدد سنكات الخدمة، ك الرتبة األكاديميةبسبب اختبلؼ فئات متغيرات 

باعي كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ تحميؿ التبايف الر  

 (.05( كتحميؿ التبايف الرباعي لؤلداة ككؿ جدكؿ )00جدكؿ )الفرعية  ياراتالمتعدد عمى الم
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 (04جدول )ال
ميارات القرن عمى  الجامعة، و الكمية، و عدد سنوات الخدمة، و الرتبة األكاديمية ألثرالمتعدد  الرباعي تحميل التباين

 الحادي والعشرين

 ياراتالم مصدر التبايف
كع مجم

 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 
 اإلحصائية

 5631. 5751. 2271. 2 4551. ميارات العصر الرقمي الرتبة األكاديمية

 9091. 0961. 0481. 2 0961. اإلبداعيميارات التفكير  1351.كيمكس=

 0001. 7.939 4.513 2 9.025 ميارات االتصاؿ الفعاؿ 000.ح=

 0771. 2.593 1.334 2 2.668 العالية اإلنتاجيةت ميارا 

عدد سنكات 
 الخدمة

 ميارات العصر الرقمي
.4581 2 .2291 .5801 .5611 

 8981. 1081. 0541. 2 1081. اإلبداعيميارات التفكير  955.كيمكس=

 6771. 3911. 2221. 2 4441. ميارات االتصاؿ الفعاؿ 196.ح=

 6591. 4171. 2151. 2 4301. العالية اإلنتاجيةميارات  

 2411. 1.431 5661. 2 1.131 ميارات العصر الرقمي الكمية

 1691. 1.793 8991. 2 1.798 اإلبداعيميارات التفكير  916.كيمكس=

 6131. 491. 2791. 2 5581. ميارات االتصاؿ الفعاؿ 007.ح=

 8021. 221. 1141. 2 2271. العالية اإلنتاجيةميارات  

 0111. 6.534 2.584 1 2.584 ميارات العصر الرقمي الجامعة

 4991. 4591. 2301. 1 2301. اإلبداعيميارات التفكير  070.ىكتمنج=

 0051. 7.946 4.517 1 4.517 ميارات االتصاؿ الفعاؿ 003.ح=

 2151. 1.548 7961. 1 7961. العالية اإلنتاجيةميارات  

   3951. 242 95.691 ميارات العصر الرقمي الخطأ

   5011. 242 121.320 اإلبداعيميارات التفكير  

   5681. 242 137.566 ميارات االتصاؿ الفعاؿ 

   5151. 242 124.517 العالية اإلنتاجيةميارات  

    249 101.696 ميارات العصر الرقمي الكمي

    249 124.531 اإلبداعيميارات التفكير  

    249 153.153 ميارات االتصاؿ الفعاؿ 

    249 130.085 العالية اإلنتاجيةميارات  

  

 ( اآلتي:00)يتبيف مف الجدكؿ  
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عمى بعد كاحد عمى األقؿ مف أبعاد عزل ( ت  =1.15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية )      -

التصاؿ ميارات ا ، كبتحميؿ التبايف األحادم تبيف أف ىذا األثر كاف عمى بعدالرتبة األكاديميةمتغير 

، كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيا بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ المقارنات البعدية الفعاؿ

 (..0بطريقة شفيو كما ىك مبيف في الجدكؿ )

جميع  في عزل ألثر عدد سنكات الخدمة( ت  =1.15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية )عدـ  -

 يارات.الم

 .ياراتالمألثر الكمية في جميع ( تعزل   =1.15لة إحصائية )كجكد فركؽ ذات دالعدـ  -

يارات المزل ألثر الجامعة في جميع ( تع  =1.15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ) -

العمـك كجاءت الفركؽ لصال   ميارات اإلنتاجية العالية، ك ميارات التفكير اإلبداعيباستثناء 

 .كالتكنكلكجيا

ؿ التبايف الرباعي ألثر متغيرات الدراسة عمى درجة تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس كما تـ إجراء تحمي     

 (.05لميارات القرف الحادم كالعشريف عمى المقياس الكمي كما في جدكؿ )

 (05جدول )ال
 يارات القرن الحاديم عمى الجامعة، و الكمية، و عدد سنوات الخدمة، و الرتبة األكاديمية ألثر الرباعي تحميل التباين

 لألداة الكمية والعشرين

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 
 اإلحصائية

 156. 1.875 742. 2 1.483 الرتبة األكاديمية

 929. 074. 029. 2 059. عدد سنكات الخدمة

 483. 731. 289. 2 578. الكمية

 050. 3.869 1.531 1 1.531 الجامعة

   396. 242 95.734 طأالخ

    249 100.786 الكمي
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 ( اآلتي:05يتبيف مف الجدكؿ )     

، حيث بمغت الرتبة األكاديمية( تعزل ألثر   =1.15جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )عدـ ك  -

 . .1.05كبداللة إحصائية بمغت  1.875قيمة ؼ 

، حيث عدد سنكات الخدمة ( تعزل ألثر  =1.15جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )ك عدـ  -

 ..0..1كبداللة إحصائية بمغت  1.100بمغت قيمة ؼ 

، حيث بمغت قيمة ؼ ( تعزل ألثر الكمية  =1.15جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )عدـ ك  -

 . 1.0.0كبداللة إحصائية بمغت  1.000

ؼ  ، حيث بمغت قيمة( تعزل ألثر الجامعة  =1.15جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )ك  -

 .العمكـ كالتكنكلكجيا، كجاءت الفركؽ لصال  1.151كبداللة إحصائية بمغت  3.869

 (06جدول )ال
 ميارات اًلتصال الفعالعمى  الرتبة األكاديميةألثر  شفيوالمقارنات البعدية بطريقة 

 الرتبة األكاديمية 
المتكسط 
 الحسابي

 أستاذ
 أستاذ

 مشارؾ

 أستاذ

 مساعد

 االتصاؿ ميارات

  الفعاؿ

    3.48 أستاذ

   *49. 3.97 مشارؾ أستاذ

  13. *36. 3.84 مساعد أستاذ

 (  =.0.00دالة عند مستوى الداللة ) *

مف جية  أستاذ بيف (  =1.15)( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية .0يتبيف مف الجدكؿ ) 

، مشارؾ أستاذكؿ مف مف جية أخرل كجاءت الفركؽ لصال   مساعد أستاذ، ك مشارؾ أستاذككؿ مف 

 .مساعد أستاذك 
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 عرض نتائج سؤال الدراسة السادس

 الجامعــاتفـي  التــدريس ىيئـة ألعضـاء التدريســية الممارسـات ختمــفىـل ت : "نـّص ىـذا الســؤال عمـى

 والكميـة، الخدمـة، سنوات وعدد األكاديمية، الرتبة) التالية لممتغيرات باختالف الوظيفية لمقيم األردنية

 ؟"(والجامعة

درجة اختبلؼ ل تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،لئلجابة عف ىذا السؤاؿ     

الرتبة  حسب متغيراتالممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات األردنية لمقيـ الكظيفية 

 .(00)الجدكؿ يكض  ، ك الجامعة، ك الكمية، ك عدد سنكات الخدمة، ك األكاديمية

 
 (07دول )جال

درجة اختالف الممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات ل المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية
 الجامعة، و الكمية، و عدد سنوات الخدمة، و الرتبة األكاديميةحسب متغيرات األردنية لمقيم الوظيفية 

 القيـ العممية   
القيـ 

 االجتماعية

القيـ 
 االقتصادية

قيـ الدافعية 
 كاإلنجاز

 القيـ الكظيفية

الرتبة 
 األكاديمية

المتكسط  أستاذ
 الحسابي

3.97 4.15 3.71 3.74 3.89 

االنحراؼ 
 المعيارم

.9001 .6931 .6821 .5891 .6221 

المتكسط  مشارؾ أستاذ 
 الحسابي

4.33 4.35 3.93 3.93 4.13 

االنحراؼ  
 المعيارم

.4221 .4291 .4621 .3941 .3251 

المتكسط  مساعد أستاذ 
 الحسابي

4.25 4.24 3.72 3.88 4.02 

االنحراؼ  
 المعيارم

.5701 .5311 .4271 .4741 .4011 

عدد سنكات 
 الخدمة

المتكسط  5اقؿ مف 
 الحسابي

4.25 4.23 3.67 3.87 4.00 

االنحراؼ 
 المعيارم

.5861 .5691 .3911 .5051 .4201 

المتكسط  5-10 
 الحسابي

4.28 4.29 3.82 3.91 4.07 

 3561. 3871. 4531. 4461. 5401.االنحراؼ  
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 القيـ العممية   
القيـ 

 االجتماعية

القيـ 
 االقتصادية

قيـ الدافعية 
 كاإلنجاز

 القيـ الكظيفية

 المعيارم

المتكسط  01مف  أكثر 
 الحسابي

4.14 4.25 3.82 3.83 4.00 

االنحراؼ  
 المعيارم

.7231 .5971 .6011 .5261 .5171 

المتكسط  العمـك الكمية
 الحسابي

4.13 4.27 3.79 3.93 4.03 

االنحراؼ 
 المعيارم

.7071 .4561 .4441 .4321 .4001 

المتكسط  اليندسة 
 الحسابي

4.22 4.20 3.79 3.82 4.00 

االنحراؼ  
 المعيارم

.5041 .4731 .4961 .4261 .3781 

المتكسط   الطب 
 الحسابي

4.22 4.29 3.77 3.85 4.03 

االنحراؼ  
 المعيارم

.7411 .6871 .6081 .5811 .5671 

المتكسط  اليرمكؾ الجامعة
 لحسابيا

4.29 4.28 3.74 3.91 4.05 

االنحراؼ 
 المعيارم

.4831 .4831 .4371 .4231 .3691 

العمـك  
 كالتكنكلكجيا

المتكسط 
 الحسابي

4.14 4.24 3.81 3.83 4.00 

االنحراؼ  
 المعيارم

.7361 .5971 .5741 .5261 .5071 

 

درجة لاالنحرافات المعيارية ( تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية ك 00يبيف الجدكؿ ) 

بسبب اختبلؼ اختبلؼ الممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات األردنية لمقيـ الكظيفية 

 .الجامعة، ك الكمية، ك عدد سنكات الخدمة، ك الرتبة األكاديميةفئات متغيرات 

حميؿ التبايف الرباعي كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ ت 

 (..0جدكؿ )ال( كتحميؿ التبايف الرباعي لؤلداة ككؿ .0جدكؿ )الكظيفية ال قيـالأبعاد أداة المتعدد عمى 
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 (08جدول )ال
 لقيم الوظيفيةاعمى  الجامعة، و الكمية، و عدد سنوات الخدمة، و الرتبة األكاديمية ألثرالمتعدد  الرباعي تحميل التباين

 قيـال مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 
 اإلحصائية

 0211. 3.934 1.615 2 3.229 القيـ العممية الرتبة األكاديمية

 1011. 2.315 7121. 2 1.423 القيـ االجتماعية 958.كيمكس=

 0221. 3.873 1.043 2 2.086 القيـ االقتصادية 241.ح=

 1011. 2.309 5461. 2 1.091 نجازكاإلقيـ الدافعية  

عدد سنكات 
 الخدمة

 القيـ العممية
.0141 2 .0071 .0171 .9831 

 8911. 1161. 0361. 2 0711. القيـ االجتماعية 982.كيمكس=

 3851. 9571. 2581. 2 5151. القيـ االقتصادية 818.ح=

 9881. 0121. 0031. 2 0061. كاإلنجازقيـ الدافعية  

 6931. 3671. 151. 2 3011. يـ العمميةالق الكمية

 5161. 6641. 204. 2 4081. القيـ االجتماعية 965.كيمكس=

 9641. 0371. 010. 2 0201. القيـ االقتصادية 374.ح=

 2871. 1.254 296. 2 5931. نجازقيـ الدافعية كاإل 

 1131. 2.535 1.040 1 1.040 القيـ العممية الجامعة

 6031. 2711. 0831. 1 0831. االجتماعية القيـ 041.ىكتمنج=

 3141. 1.020 2751. 1 2751. القيـ االقتصادية 049.ح=

 4181. 6571. 1551. 1 1551. نجازقيـ الدافعية كاإل 

   4101. 242 99.322 القيـ العممية الخطأ

   3071. 242 74.394 القيـ االجتماعية 

   2691. 242 65.173 القيـ االقتصادية 

   2361. 242 57.171 نجازقيـ الدافعية كاإل 

    249 105.319 القيـ العممية الكمي

    249 76.453 القيـ االجتماعية 

    249 68.437 القيـ االقتصادية 

    249 59.433 نجازقيـ الدافعية كاإل 
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 ( اآلتي:.0)يتبيف مف الجدكؿ      

 .الرتبة األكاديميةتعزل ألثر (   =1.15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية )عدـ  -

 .ألثر عدد سنكات الخدمة( تعزل   =1.15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية )عدـ  -

 .ألثر الكمية( تعزل   =1.15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية )عدـ  -

 .زل ألثر الجامعة( تع  =1.15كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية )عدـ  -

 (09جدول )ال
لألداة  لقيم الوظيفيةا عمى الجامعة، و الكمية، و عدد سنوات الخدمة، و الرتبة األكاديمية ألثر الرباعي التباينتحميل 

 الكمية 

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
الداللة 
 اإلحصائية

 0121. 4.472 9221. 2 1.843 الرتبة األكاديمية

 9101. 0941. 0191. 2 0391. عدد سنكات الخدمة

 8561. 1551. 0321. 2 0641. الكمية

 5131. 4301. 0891. 1 0891. الجامعة

   2061. 242 49.868 الخطأ

    249 52.159 الكمي

  

 ( اآلتي:.0يتبيف مف الجدكؿ )     

قيمة ، حيث بمغت الرتبة األكاديمية( تعزل ألثر   =1.15جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )ك  -

ا بيف المتكسطات كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائين  ،1.100كبداللة إحصائية بمغت  4.472ؼ 

 (.01الحسابية تـ استخداـ المقارنات البعدية بطريقة شفيو كما ىك مبيف في الجدكؿ )

، حيث ( تعزل ألثر عدد سنكات الخدمة  =1.15جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )ك عدـ  -

 .01..1كبداللة إحصائية بمغت  1.1.0ة ؼ بمغت قيم
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، حيث بمغت قيمة ؼ ( تعزل ألثر الكمية  =1.15جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )عدـ ك  -

  ..5..1كبداللة إحصائية بمغت  1.055

، حيث بمغت قيمة ؼ ( تعزل ألثر الجامعة  =1.15جكد فركؽ ذات داللة إحصائية )ك عدـ  -

 .1.500غت كبداللة إحصائية بم 1.001

 (30جدول )
 ككل لقيم الوظيفيةعمى ا الرتبة األكاديميةألثر  شفيوالمقارنات البعدية بطريقة 

 الرتبة األكاديمية 
المتكسط 
 الحسابي

 أستاذ
 أستاذ

 مشارؾ
 أستاذ

 مساعد
    3.89 أستاذ الكظيفية القيـ

   *241. 4.13 مشارؾ أستاذ

  111. 131. 4.02 مساعد أستاذ

 (.  =1.15عند مستكل الداللة )دالة  *

 ( اآلتي:01يتبيف مف الجدكؿ ) 

، كجاءت الفركؽ مشارؾ أستاذك أستاذ  يف( ب  =1.15)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  -

 .كظيفية ككؿال القيـ في مشارؾ أستاذلصال  

جػػػػكدة، تمثػػػػؿ أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فػػػػي الجامعػػػػات األردنيػػػػة لمعػػػػايير ضػػػػماف الدرجػػػػة  كلتحديػػػػد     

 مجػػاالت لفقػػرات كميػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف، كعبلقتيػػا بممارسػػاتيـ التدريسػػية، كقػػيميـ الكظيفيػػة

( 10) كالممحػػؽ مجػػاؿ، كػػؿ لفقػػرات المعياريػػة كاالنحرافػػات الحسػػابية المتكسػػطات اسػػتخراج تػػـ الدراسػػة،

 .ذلؾ يبيف
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

ػػا لمناقشػػة نتػػائج الد لفصػػؿا ىػػذا يتنػػاكؿ       المعالجػػات عمػػى بنػػاء إلييػػا التكصػػؿ تػػـ التػػي سػػةراعرضن

 عف فضبلن . الدراسة أدكات خبلؿ مف بيانات مف كتحميمو جمعو تـ ما في ضكء أجريت اإلحصائية التي

 كعمػى أسػئمتيا تسمسػؿ حسػب النتػائج مناقشػة عػرض كتػـ. فػي ضػكء النتػائج التكصػيات مػف تقديـ جممػة

 :تيالنحك اآل

 األول  السؤال نتائج مناقشة

 ضـمان لمعـايير األردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء تمثل درجة ما نّص ىذا السؤال عمى: "

 "؟لمبرامج األكاديمية  الجودة

 لمعػػػاييرتمثػػػؿ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات األردنيػػػة درجػػػة أف  ىػػػذا السػػػؤاؿبينػػػت نتػػػائج      

لمعيار الخطط تمثؿ عمى درجة ، كما أظيرت النتائج أف أارتفعن كاف م األكاديمية لمبرامج  الجكدة ضماف

 كاف المتكسػط الحسػابي لممعيػار الفرعػي تػكفير عػدد كػافي مػف المدرسػيف حيث  بمستكل مرتفع، الدراسية

الخطػػط كػػاف بالمسػػتكل الثػػاني بمسػػتكل مرتفػػع، أمػػا بمسػػتكل مرتفػػع، كالمعيػػار الفرعػػي سياسػػات القبػػكؿ ك 

مستكل الثالث المعيار الفرعي برامج اإلرشاد كالتكجيو بمستكل مرتفع، كأخيػرنا المعيػار الفرعػي كضػكح بال

 الخطط الدراسية بمستكل متكسط.

حيػػث كػػاف المتكسػػط كانػػت بالمرتبػػة الثانيػػة بمسػػتكل مرتفػػع،  معيػػار سياسػػات التعمػػيـ كالػػتعمـأمػػا       

كاف  التحسيف المستمربمستكل مرتفع، كالمعيار الفرعي  السياسات كاإلجراءاتالحسابي لممعيار الفرعي 

 ثالػػث، كأخيػرنا المعيػار الفرعػي سياسػػات اسػتحداث البػرامج بالمسػتكل التكسػػطبالمسػتكل الثػاني بمسػتكل م

 .بمستكل متكسط
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حيث كاف المتكسط الحسابي لممعيار الفرعي  ،بمستكل متكسطتقكيـ المخرجات التعميمية  معيارك       

كالمعيػار الفرعػي سياسػات عمميػة تقػيـ أداء أعضػاء  ،متكسػطبمسػتكل   مية تقيـ أداء الطمبةعمسياسات 

 .ىيئة التدريس بمستكل متكسط

لدرجة تطبيؽ معايير ضماف الجكدة ( 2014) حمادنة دراسة ىذه الدراسة مع نتائجنتائج اتفقت      

كجكد أثر ل (2016) قرشام اسةدر نتائج ككما اتفقت مع في برامج الدراسات العميا جاءت كبيرة. 

)البرامج األكاديمية، كالخدمات  داللة إحصائية لتطبيؽ أبعاد ضماف الجكدة بأبعاده مجتمعة ايجابي ذم

بأف معايير ضماف الجكدة ( 2017) مجاىدكما اتفقت مع نتائج دراسة ك  .الطبلبية، كالنزاىو المؤسسية(

كمخرجات تعمـ البرامج األكاديمية، كبنية البرامج  ) رسالة الكمية كأىدافيا كاالعتماد األكاديمي

األكاديمية، كالبنية التنظيمية كاإلدارية، كالبنية المادية لمكميات، كالمكارد المالية لمبرامج األكاديمية 

دارتيا( تساىـ في إحداث الت  غيرات عمى جكدة الخدمة التعميمية.كا 

أف ممارسات ( كالتي تكصمت إلى 2004أبك فارة ) كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة     

دراسة  . كاختمفت مع نتائج اإلدارة العميا ال تركز عمى تحقيؽ ضماف جكدة التعميـ العالي

( أف درجة التكافؽ بيف برامج المغة االنجميزية لدرجة البكالكريكس في الجامعة Jafar, 2004جعفر)

مف ( 2008) محاميد كاختمفت مع نتائج دراسة .كسطكمعايير ضماف الجكدة المطكرة أقؿ مف المت

عدـ كجكد عبلقة ذات دالاللة إحصائية بيف النشاطات العممية التي تنجزىا الييئة التدريسية  حيث

 كدة في الجامعات األردنية الخاصة.كضماف الج
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لمبرامج  ضماف الجكدةىذه النتيجة إلى تمثؿ أعضاء ىيئة التدريس لمعايير  يمكف أف تعزلك      

أف الجامعات اتخذت اجراءات تحفيزية لتطبيؽ ىذه المعايير عمى ك ، ، ككعييـ بيذه المعاييراألكاديمية

أرض الكاقع كفقنا الحتياجات الجامعة كمتطمباتيا كتطمعاتيا المستقبمية، كاإلرتقاء بالبرامج األكاديمية 

إلى تحسيف سياسات البرامج لتمبية  كتحسيف نكعيتيا كتحقيؽ التميز ألعضاء ىيئة التدريس، كالسعي

 حاجات المتعمميف المتجددة، كتقديـ خدمات تعميمية عالية الجكدة.

تيدؼ إلى ضماف مؤىبلت المتعمميف التي ، ك المؤسساتكألىمية مكضكع الجكدة التي تؤكد عمييا      

بلؿ ضماف الجكدة فمف خكتزكيدىـ بالمعارؼ المتقدمة كالتقنيات البلزمة لدخكليـ إلى سكؽ العمؿ، 

تنكعت النظـ كالبيئة األكاديمية كاالختصاصات كحسنت جكدة مستكل أعضاء ىيئة التدريس في 

بحث العممي كالتطكر الذاتي، المؤسسات التعميمية، كأصبحكا قادريف عمى مكاجية مشكبلت العمؿ كال

عطا كأمنت ء كؿ ما يتقنكه مف ميارات ليـ مكانة اجتماعية كمالية الئقة ليـ ليتفرغكا لمبحث العممي كا 

ـ مع التطكرات االقتصادية أعضاء ىيئة التدريس لجعميا تتبلء ، كحدثت مناىجيا بكاسطةإلى المتعمميف

كالتكنكلكجية المعاصرة، كجكدة البرامج كالمناىج تعتبر جزء ال يتجزأ مف جكدة أعضاء ىيئة التدريس 

متيا لمسياسات مكضكعة لمتعميـ كمدل مبلءىداؼ الفي التعميـ العالي، كىي تركز عمى جكدة األ

 (.2008، )الحسيني الكطنية كالسياسات الخاصة لممؤسسات التعميمية
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 الثاني  السؤال نتائج مناقشة

 القـرن لميـارات األردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء تمثل درجة ما نّص ىذا السؤال عمى: "

 "؟والعشرين الحادي

تمثؿ أعضاء ىيئة التػدريس فػي الجامعػات األردنيػة لميػارات درجة أف  ا السؤاؿ إلىىذبينت نتائج      

لميػػارة االتصػػاؿ الفعػػاؿ بمسػػتكل كػػاف متمثػػؿ لأف أعمػػى درجػػة ك  ،اكػػاف متكسػػطن  القػػرف الحػػادم كالعشػػريف

ت المرتبػػة الثالثػػة ميػػاراتػػبله فػػي تفػػع، ك ميػػارات العصػػر الرقمػػي بالمرتبػػة الثانيػػة بمسػػتكل مر  تػػبلهمرتفػػع، 

  نتاجية العالية بمستكل متكسط، كأقؿ درجة لميارة التفكير اإلبداعي بمستكل متكسط.اإل

مف ( Ahonen & Kinnunen, 2015اتفقت ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أىكنيف ككينكيف)ك      

أف أكثر الميارات التي يحتاجيا الطمبة ىي ميارات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، ثـ حيث 

ت الحياة كالعمؿ؛ كمنيا الميارات االجتماعية كالتعاكف. ككما اتفقت مع دراسة التكبي ميارا

كساب خريجييا دكر لمؤسسات التعميـ العالي في إ أف أكبرالتي أظيرت نتائجيا ( 2016كالفكاعير)

كمات ميارات كمعارؼ القرف الحالي كاف أكليا ميارات الحياة كالكظيفة، يمييا ميارات تكنكلكجيا المعم

 كاإلعبلـ، أما أقؿ دكر كاف في مجاؿ الميارات العامة. 

بداع انت في المقدمة ميارة التعمـ كاإل( حيث ك2019كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة السيد )     

 %(. 69.7%(، كبنسبة أقؿ ميارة الثقافة الرقمية مقدارىا)72.6بنسبة)

التي أظيرت بأف درجة اكتساب الطبلب  (2017) كاتفقت مع بعض النتائج لدراسة بعطكط     

االتصاؿ كالتكاصؿ، كاإلدارة الذاتية، كالتفكير، كاألكاديمية ) كالطالبات لمميارات عمى النحك اآلتي:

التخصصية( بدرجة غالبنا، كاختمفت مع بعض نتائجيا مثؿ ميارة التكنكلكجيا بدرجة أحياننا التي كانت 

 في النياية.  
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لمتأكيػد  ميػارات االتصػاؿ الفعػاؿ ىػذه النتيجػة إلػى امػتبلؾ أعضػاء ىيئػة التػدريس كيمكف أف تعػزل     

ـ في عممية نقؿ األفكػار كتبػادؿ المشػاعر كاسػتعراض األخبػار، كتناقػؿ كجيػات يمعمى دكر االتصاؿ ال

النظػػػر كتصػػػحي  المكاقػػػؼ كتػػػكفير المعمكمػػػات، مػػػا يجعػػػؿ العمميػػػة اإلتصػػػالية مػػػف أساسػػػيات كمقكمػػػات 

أف التركيػػز مػػا زاؿ عمػػى المػػنيج الدراسػػي، كعػػدـ إيػػبلء إلػػى  كيمكػػف أف تعػػزل .مػػيـ العػػاليمؤسسػػات التع

 ميارات القرف الحادم كالعشريف االىتماـ البلـز كالمطمكب.

عػػداد ك نريػػد تعميميػػا لممتعممػػيف يجػػب أف تكػػكف مرتبطػػة بحيػػاتيـ لكػػي ال ينسػػاىا، التػػي ميػػارات الك       ا 

ختمفػة التػي يدرسػيا، فتسػاعد عمػى عمييا مف خبلؿ المكاضػيع الم دريبمف خبلؿ التميارات مالمتعمميف ل

 (.2015)شكاىيف،  ترسيخيا كاكسابيا لممتعمـ

 

 الثالث  السؤال نتائج مناقشة

 لمقـــيم األردنيـــة الجامعـــات فـــي التـــدريس ىيئـــة أعضـــاء تمثـــل درجـــة مـــا نـــّص ىـــذا الســـؤال عمـــى: "

 "؟الوظيفية

لمقػػيـ تمثػػؿ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات األردنيػػة درجػػة  أف ىػػذا السػػؤاؿ إلػػىبينػػت نتػػائج      

بمسػتكل مرتفػع، القيـ االجتماعية جاءت بالمرتبػة األكلػى  أفك ، ككؿ لمقيـ الكظيفية ارتفعن م جاء الكظيفية

 المرتبػة الثالثػة قػيـ الدافعيػة كاإلنجػػازبمسػتكل مرتفػػع، كتبلىػا فػي المرتبػة الثانيػة القػيـ العمميػة تبلىػا فػي 

 .بمستكل مرتفع المرتبة الرابعة القيـ االقتصادية، كفي مستكل مرتفعب

أف البيئة االجتماعيػة تػؤثر نتائجيا ب أظيرتالتي ( 2014مع دراسة بف عمر) اتفقت ىذه الدراسةك      

التػػي ( ك 2014) ككمػػا اتفقػت مػػع دراسػة شػػعبلف أكثػر عمػػى قػيـ العمػػؿ لؤلسػتاذ مقارنػػة بالبيئػػة الجامعيػة.

كأنيػػػـ  قكيػػػة قػػػيـ العمػػػؿ كانػػػت مرتفعػػػة، ككانػػػت قػػػكة العبلقػػػة بػػػيف قػػػيـ العمػػػؿ كجػػػكدة العمػػػؿأظيػػػرت أف 

حريصػػكف عمػػى أداء أعمػػاليـ طبقنػػا لمعػػايير الجػػكدة، كحريصػػكف عمػػى اسػػتثمار المػػكارد المتاحػػة، كقػػكة 
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نيػػػـ حريصػػػكف عمػػػى عػػػدـ تأجيػػػؿ األعمػػػاؿ حيػػػث إ قكيػػػة العبلقػػػة بػػػيف قػػػيـ العمػػػؿ ككميػػػة العمػػػؿ المنجػػػز

كىػذا يػدؿ عمػى أف المػكظفيف  ضػعيفةبة، كقكة العبلقة بيف قيـ العمؿ كاالستثمار األفضػؿ لمكقػت المطمك 

  الذيف يمتمككف قيـ العمؿ يستثمركف كقتيـ في العمؿ بشكؿ جيد.

 اإلداريػػػيف لػػػدل العمػػػؿ قػػػيـ تػػػكافر أظيػػػرتالتػػػي ( 2016) مػػػع دراسػػػة أحمػػػد كاختمفػػػت ىػػػذه الدراسػػػة     

 فػػػي األفضػػػمية قيمػػػة جػػػاءت بينمػػػا األكؿ، الترتيػػػب فػػػي لمعمػػػؿ االنتمػػػاء قيمػػػة كجػػػاءت متكسػػػطة، بدرجػػػة

  . األخير الترتيب

يجابية د عبلقة طردية إك كجيـ كالجكدة كالتي أظيرت نتائجيا بيف الق (2010ككازنت دراسة عجاؿ)     

ة كفػػػي ضػػػكء ىػػػذه النتػػػائج أكصػػػت الدراسػػػ درجػػػة ممارسػػػة القػػػيـ التنظيميػػة،ك بػػيف درجػػػة ممارسػػػة الجػػػكدة 

ضػػػركرة دعػػػـ القػػػيـ التنظيميػػػة التػػػي ثبتػػػت عبلقتيػػػا بجػػػكدة التعمػػػيـ، كضػػػركرة االىتمػػػاـ بػػػالتكازف النفسػػػي 

 كاالجتماعي كالفكرم لؤلستاذ الجامعي.

أثنػػاء فػػي تمثػػؿ عضػػك ىيئػػة التػػدريس لمقػػيـ الكظيفيػػة كتطبيقيػػا ىػػذه النتيجػػة إلػػى  يمكػػف أف تعػػزلك      

تماعيػػػة التػػػي بػػػدكرىا تقػػػيـ عبلقػػػات الصػػػمة كعػػػدـ التصػػػنع مػػػع ممارسػػػاتو التدريسػػػية، كتفعيػػػؿ القػػػيـ االج

بػػػراز قيمػػػة العبلقػػػات االتعممػػػيف، الم كىػػػي ضػػػركرية ألسػػػمكب التفػػػاىـ كتبػػػادؿ االحتػػػراـ بػػػيف  جتماعيػػػةكا 

مػف  أثنػاء حياتػو اليكميػةفػي نجػاز كتكظيػؼ القػيـ العمميػة كدافعيػة اإلأعضاء ىيئة التدريس كالمتعمميف، 

 .لؾ بتكفير الجك المبلئـ لمتعمـأجؿ الدعـ المتكاصؿ كذ

التعمػػيـ العػػالي يصػػنع مكانتػػو، كيركػػز عمػػى الميػػارات المتخصصػػة التػػي يكسػػبيا لممػػتعمـ، كمػػا أف      

فيكجد عبلقات أكاديمية بيف عضك ىيئة التدريس كالمػتعمـ،  حيػث يػتـ دمػج األبعػاد الفكريػة كالشخصػية 

ف كجكد قيـ ك (. 2016، الرحمف )عبد كاالجتماعية كظيفية مشتركة بػيف أعضػاء ىيئػة التػدريس تعطػي ا 

قػػكة لممؤسسػػة التعميميػػة، فيػػي جػػكىر فمسػػفة المؤسسػػة لتحقيػػؽ النجػػاح، كمػػف خػػبلؿ ىػػذه القػػيـ يشػػعركف 

، ككمػػػا أف القػػػيـ الكظيفيػػػة تحػػػدد نػػػكع المعمكمػػػات التػػػي يجػػػػب بػػػأىميتيـ فػػػي المؤسسػػػة كتثػػػار دافعيػػػتيـ
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ف تمػع القيميػة تجعػؿ المتعممػيف حريصػيز عمػى معػايير المجالحصكؿ عمييا عند اتخاذ القػرارات، كالتركيػ

 (.2006، )حمادات عمييا كعدـ العبث بيا ألنيا أقكل مف ذكاتيـ

 

 الرابع السؤال نتائج مناقشة

 الجامعــاتفـي  التــدريس ىيئـة ألعضـاء التدريســية الممارسـات فىـل تختمــ نـّص ىـذا الســؤال عمـى: "

 األكاديميــة، الرتبــة) التاليــة لمتغيــراتا األكاديميــة بــاختالف لمبــرامج الجــودة ضــمان لمعــايير األردنيــة

 "(؟والجامعة والكمية، الخدمة، سنوات وعدد

ألكاديمية في جميع تعزل ألثر الرتبة اعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا  ىذا السؤاؿ إلىبينت نتائج      

تدريسية يمركف بنفس الظركؼ إلى أف جميع أعضاء الييئة الكيمكف أف تعزل ىذه النتيجة المعايير، 

 مادنةدراسة حمع نتائج  كاختمفت. كالكفايات التي تبتغييا الجامعة في أداء عضك ىيئة التدريس

في مجاؿ البحث العممي، كمجاؿ كاديمية لصال  )أستاذ مساعد( ألثر الرتبة األالتي عزت ( 2014)

 ضماف جكدة برامج الدراسات العميا.إدارة 

كيمكػػػف أف تعػػػزل ىػػػذه فػػػي جميػػػع المعػػػايير،  الكميػػػةتعػػػزل ألثػػػر كؽ دالػػػة إحصػػػائينا فػػػر  عػػدـ كجػػػكدك      

يقكمكف بأدكارىـ بالعمؿ عمى تنفيذ األىداؼ كالخطػط كالسياسػات إلى أف أعضاء ىيئة التدريس النتيجة 

المعمكؿ بيا في الجامعات األردنية، كأف جميع الكميػات المسػتيدفة كميػات عمميػة، ممػا أدل إلػى ظيػكر 

  .النتيجة ىذه

كجػكد فػركؽ دالػة ك سنكات الخدمة في جميع المعػايير  تعزل ألثر عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا ك      

مػف ، كجػاءت الفػركؽ لصػال  سػنكات 10سنكات، كأكثػر مػف  10-5سنكات، كمف  5أقؿ مف إحصائينا 

ض مػػف ذكم كيمكػػف أف تعػػزل ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف بعػػ ، كمعػػايير ضػػماف الجػػكدة ككػػؿ.سػػنكات 5-10

سنكات الخدمة المرتفعة يعارضكف التغيير، كيركف عدـ الحاجة إليو كيميمكف إلى الثبػات. كذكم سػنكات 
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الخدمػة الحديثػة تكػكف لػدييـ درجػة الدافعيػة كالحمػاس مرتفعػة فػي بدايػة تػكظيفيـ، كيسػعكف إلػى تحسػيف 

 أدائيـ كرفع كفاءتيـ اإلدارية كالكظيفية.

عبلقػة ذات دالاللػة إحصػائية بػيف  تكجكدحيث ( 2008) المحاميد ع دراسةكاتفقت ىذه النتائج م     

 .سنكات( كضماف الجكدة في الجامعات األردنية الخاصة10-5الخبرة التدريسية)

تعػػزل  (α= 0.05)كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائينا عنػػد مسػػتكل الداللػػة اإلحصػػائية أظيػػرت النتػػائج ك      

كيمكػف أف تعػزل  .الفػركؽ لصػال  جامعػة العمػـك كالتكنكلكجيػا الجامعة فػي جميػع المعػايير كجػاءتألثر 

طالعمػـك كالتكنكلكجيػا جامعةفي ىذه النتيجة إلى إعطاء األىمية لتمثؿ معايير ضماف الجكدة  بلعيػا ، كا 

 عمى آخر المستجدات في ىذا الجانب.

ئة التدريس في فاعمية أداء أعضاء ىي التي قيمت (2015)دراسة الجعافرة مع نتائج  كتكافقت     

داء أعضاء ىيئة التدريس جاء بدرجة مرتفعة ألأف مستكل تقييـ الطالب بضكء معايير جكدة التعميـ، 

كتنفيذ  ،التخطيط لمتدريسالممارسات التدريسية: كت المف كجية نظر أفراد الدراسة، كحصمت مجا

 .كيـ عمى درجة متكسطةالتدريس درجة مرتفعة مف كجية نظر أفراد الدراسة، بينما حصؿ مجاؿ التق

عف كاقع تككيف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة الجزائرية،  تكشفالتي  (2016) دراسة زرقافك 

حصؿ أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ التدريس الفعاؿ كمجاؿ التقييـ عمى درجة ضعيفة، كاتض  أف ك 

ا يس الفعاؿ كالتقييـ كفقن عضاء ىيئة التدريس الجامعي في مجالي التدر ألىناؾ احتياجات تدريبية 

 .لمعايير الجكدة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة  الجزائرية

 الخامس السؤال نتائج مناقشة

 الجامعــاتفـي  التــدريس ىيئـة ألعضـاء التدريســية الممارسـات فىـل تختمــ نـّص ىـذا الســؤال عمـى: "

 سنوات وعدد األكاديمية، الرتبة) التالية يراتلمتغباختالف ا والعشرين الحادي القرن لميارات األردنية

 "(؟والجامعة والكمية، الخدمة،
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ة تعػزل عمػى بعػد كاحػد عمػى األقػؿ مػف دالة إحصػائيذات كجكد فركؽ  ىذا السؤاؿ إلىبينت نتائج      

ميػػارات  كبتحميػػؿ التبػػايف األحػػادم تبػػيف أف ىػػذا األثػػر كػػاف عمػػى بعػػد ، الرتبػػة األكاديميػػةأبعػػاد متغيػػر 

تػػػػـ اسػػػػتخداـ الحسػػػػابية التصػػػاؿ الفعػػػػاؿ،  كلبيػػػػاف الفػػػػركؽ الزكجيػػػػة الدالػػػػة إحصػػػػائينا بػػػػيف المتكسػػػػطات ا

بػػيف أسػػتاذ مػػف جيػػة ككػػؿ مػػف كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائينا المقارنػػات البعديػػة بطريقػػة شػػفيو، حيػػث تبػػيف 

تاذ أسػتاذ مشػارؾ، كأسػػتاذ مسػاعد مػػف جيػة أخػرل، كجػػاءت الفػركؽ لصػػال  كػؿ مػف أسػػتاذ مشػارؾ، كأسػػ

 مساعد. 

إلػػػى أف جميػػػع أعضػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية يمػػػركف بػػػنفس الظػػػركؼ كيمكػػػف أف تعػػػزل ىػػػذه النتيجػػػة      

كالػػدكرات التدريبيػػة المختمفػػة كالكفايػػات التػػي تبتغييػػا الجامعػػة فػػي أداء عضػػك ىيئػػة التػػدريس، كبالنسػػبة 

مسػاعد، كيمكػف أف يعػزل لميارات االتصاؿ الفعاؿ التػي كانػت لصػال   كػؿ مػف أسػتاذ مشػارؾ، كأسػتاذ 

العصػػػر الرقمػػػي، كميػػػارات التفكيػػػر اإلبػػػداعي، كميػػػارات اإلنتاجيػػػة اىتمػػػاـ األسػػػتاذ بميػػػارات  ذلػػػؾ إلػػػى

ككمػا كصػفت  ممػا أدل إلػى ظيػكر ىػذه النتيجػة. العالية، أكثر مػف االىتمػاـ بميػارات االتصػاؿ الفعػاؿ،

العناصػر  بػأفكميػارات التكاصػؿ،  العبلقػة بػيف الممارسػات التدريسػية ,Smith) 2010) سػميثدراسػة 

يمكف أف  نترنت بغية الكصكؿ لمنجاح، كالإلبلزمة لمتكاصؿ عبر شبكة الالمؤثرة في مجمكعة الميارات ا

 ،التخطػػػيط : بكجػػػكد أعضػػػاء ىيئػػػة تػػػدريس مػػػؤىميف كمتػػػدربيف عمػػػى الميػػػارات التدريسػػػيةاليتحقػػػؽ ذلػػػؾ إ

بػػرامج تدريبيػػة متخصصػػة يخضػػع ليػػا أعضػػاء ىيئػػة كالتطػػكير، كىػػذا يتطمػػب تػػكفير  ،كالتقػػكيـ ،كالتنفيػػذ

 .التدريس الجيد

عػدـ كجػكد تعزل ألثر عدد سػنكات الخدمػة فػي جميػع الميػارات. ك  اعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائين ك      

إلػػػى أف كيمكػػػف أف تعػػػزل ىػػػذه النتيجػػػة تعػػػزل ألثػػػر الكميػػػة فػػػي جميػػػع الميػػػارات. فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائينا 

كف بػأدكارىـ بالعمػؿ عمػى تنفيػذ األىػداؼ كالخطػط كالسياسػات المعمػكؿ بيػا أعضاء ىيئة التدريس  يقكم

في الجامعات األردنية، كأف جميع الكميات المستيدفة كميات عمميػة، ممػا أدل إلػى ظيػكر ىػذه النتيجػة. 



114 

 

 العممػػي ف الٌتخصػصإ ، إذ(2014نتػائج دراسػػة شػنقاؿ، كشػػفيقة) ىػذه الدراسػػة مػعنتػػائج  كعػدـ اتفػاؽ

 تخصص. كؿ كطبيعة لخصكصية نظرنا متفاكتة بنسب استخداـ التكنكلكجيا في دكر لو لؤلساتذة

تعػػزل ألثػر الجامعػػة فػػي جميػع الميػػارات باسػػتثناء كجػػكد فػػركؽ دالػة إحصػػائينا كمػا أظيػػرت النتػائج      

ميػػػػػارات التفكيػػػػػر اإلبػػػػػداعي، كميػػػػػارات اإلنتاجيػػػػػة العاليػػػػػة، كجػػػػػاءت الفػػػػػركؽ لصػػػػػال  جامعػػػػػة العمػػػػػـك 

إلػػػػى البيئػػػػة الجامعيػػػػة ككيفيػػػػة التنػػػػكع باسػػػػتخداـ ميػػػػارات القػػػػرف الحػػػػادم  ذلػػػػؾا. كقػػػػد يعػػػػزل كالتكنكلكجيػػػػ

، كدمػج ىػذه الميػارات فػي مجػاالت النظػاـ التعميمػي المكجػكد فػي كالعشريف كتكظيفيا في الحيػاة العمميػة

 .جامعة العمـك كالتكنكلكجيا

 السادس السؤال نتائج مناقشة

 الجامعــاتفـي  التــدريس ىيئـة ألعضـاء التدريســية الممارسـات ىـل تختمــف نـّص ىـذا الســؤال عمـى: "

 والكميـة، الخدمـة، سنوات وعدد األكاديمية، الرتبة) التالية لمتغيراتباختالف ا الوظيفية لمقيم األردنية

 "(؟والجامعة

 أستاذ بيفكجكد فركؽ دالة إحصائينا ك كجكد فركؽ دالة إحصائينا  ىذا السؤاؿ إلى عدـبينت نتائج       

كيمكػػف أف تعػػزل ىػػذه  فػػي القػػيـ الكظيفيػػة ككػػؿ. أسػػتاذ مشػػارؾ، كجػػاءت الفػػركؽ لصػػال  أسػػتاذ مشػػارؾك 

اىتمامو بالقيـ االجتماعية كقيـ الدافعية كاإلنجاز تكلد كتنتج باقي  قناعة األستاذ بأف إلى درجة النتيجة 

ر المتبػػادؿ بػػيف أعضػػاء ىيئػػة ، كالسػػعي نحػػك عمميػػة التػػأثيالقػػيـ ، كىمػػا قيمتػػاف أساسػػيتاف لمقػػيـ الكظيفيػػة

ػػا إلػػى تطػػكير مياراتػػو  التػػدريس كالمتعممػػيف كالتفاعػػؿ لترسػػيخ ىػػذه القػػيـ، كاألسػػتاذ المشػػارؾ يسػػعى دائمن

 .لزيادة االتقاف مف أجؿ أف ينمي قدراتو

 تعػزل ألثػر عػدد سػنكات الخدمػة فػي جميػع القػيـ.كجكد فركؽ دالػة إحصػائينا عدـ أظيرت النتائج ك      

فػركؽ ذات داللػة إحصػائية  مػف حيػث عػدـ كجػكد( 2012) ائج ىذه الدراسة مع دراسػة عبػادككاتفقت نت

كعدـ  تعزل ألثر الكمية في جميع القيـ.كجكد فركؽ دالة إحصائينا كعدـ  .لمقيـ التنظيمية تعزل لؤلقدمية
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كعػي  إلػى كيمكػف أف تعػزل ىػذه النتيجػة تعزل ألثر الجامعة في جميع القيـ.كجكد فركؽ دالة إحصائينا 

، مػػػف خػػػبلؿ انعكػػػاس البيئػػػة الداخميػػػة فػػػي الجامعػػػات مػػػف خػػػبلؿ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس لمقػػػيـ الكظيفيػػػة

العبلقات االجتماعية التػي يسػعى ليػا عضػك ىيئػة التػدريس إلػى تعزيػز القػيـ الكظيفيػة التػي يبنػى عمييػا 

  .المستقبؿ الكظيفي لممتعمميف

 بعػػػض كتحديػػػد التػػػدريس طػػػرؽك  األسػػػاتذة ات( صػػػفGuzmán,2018دراسػػػة غكزمػػػاف ) حػػػددتك      

 ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي  كسػػػاىمت .ألسػػػاتذة التعمػػػيـ العػػػالي الجيػػػدة التػػػدريس االقتراحػػػات، كأفضػػػؿ ممارسػػػات

 تسػػاعد أف يمكػػف التػػي الفعػػاؿ التػػدريس تشػػكؿ ماىيػػة: تكػػكف مػػف خػػبلؿبػػأف  الجيػػدة التػػدريس ممارسػػات

 كليسػػت حقيقيػػة مكاقػػؼ مػػف استخبلصػػيا يئيػػة يػػتـب قػػيـ كأف يكػػكف ليػػا ، تعمػػيميـ تحسػػيف عمػػى اآلخػػريف

 تكػػػكف أف يمكػػػف حتػػػى الممارسػػػات ىػػػذه عمػػػى الحفػػػاظ فػػػي كالمسػػػاعدة ، النظريػػػة المكاقػػػؼ مػػػف مسػػػتمدة

  .إنجازاتيـ تستمر كلكي المعمميف مف الجديدة لؤلجياؿ معركفة
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 التوصيات

 :باآلتي يكصى فإنو الدراسة؛ نتائج عمى بناءن 

فػػي تطػػكير ميػػاراتيـ بشػكؿ دائػػـ عبػػر الػػدكرات التدريبيػػة التػػي تتكافػػؽ  اء ىيئػػة التػػدريسأعضػػ مسػاعدة(1

 مع احتياجاتيـ.

(حث المسؤكليف عمى االلتزاـ بالقيـ الكظيفية كخاصة عند تطبيؽ نظاـ الحكافز، سكاء الحكافز المادية 2

 أك المعنكية.

 .القيـ الكظيفيةلتزاـ بة لبليئة الكظيفية التي تشكؿ حاضن(حرص الجامعات عمى تكفير الب3

عػادة تصػميـ البػرامج الجامعيػة القرف الحادم كالعشريف فػي بػرامج الجامعػة(دمج كتضميف ميارات 4 ، كا 

 مع متطمبات كحاجات السكؽ المحمي في ىذا القرف.

ميارات القرف الحادم  عمى كتدريبيـفي الجامعات المتعمميف  إعداد ببرامج المسؤكليف اىتماـ (ضركرة5

 .لدييـ تنميتيا كسبؿ كالعشريف،

، لمػا لػو مػف أثنػاء القيػاـ بتطبيػؽ معػايير ضػماف الجػكدة فػي الجامعػات أعضػاء ىيئػة التػدريس(تحفيز 7

 دكر في نجاح الجيكد المبذكلة في التحسيف المستمر.

كدة إلػى تطبيػؽ معػايير أخػرل لمجػ تيػدؼ التػي المماثمػة التربكيػة كالبحػكث الدراسات مف المزيد إجراء (6

تطبيػؽ معػايير الجػكدة فػي  في التطكر مستكل عمى لمكقكؼ كذلؾكذلؾ بزيادة عدد الجامعات األردنية، 

 مؤسسات التعميـ العالي.
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. مجمس ضماف دليؿ الجكدة لمؤسسات التعميـ العالي العربية(. 2017اتحاد الجامعات العربية. )

 الجكدة كاالعتماد.

نماذج عربية كعالمية.  عميـ الجامعيمعايير اعتماد مؤسسات الت(. 2012إماـ، كماؿ كأحمد، لمياء)
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عضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة ألداء التدريسي ألدرجة ا (.2018)البابطيف، عبد الرحمف

الجمعية السػػػػعكدية لمعمـك التربكية  .ب كمية التربيةبلالممؾ سعكد مف كجية نظر ط

 .جامعة الممؾ سعكد، الرياض(، 60)رسالة التربية كعمـ النفس، العدد، كالنفسػػػػية

 (. عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.1ط) ،التعمـ النشط(. 2008بدير، كريماف)

 (. عماف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.1، ط)قضايا معاصرة في التعميـ العالي(. 2017بطاح، أحمد)

تقكيـ محتكل الدراسات االجتماعية لممرحمة األساسية العميا في ضكء (. 2019بطيف،عبد الرحمف)

رسالة ماجستير  .ميارات القرف الحادم كالعشريف كمدل اكتساب  طمبة الصؼ التاسع ليا

 غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف. 

خريجي  (. مدل اكتساب ميارات القرف الحادم كالعشريف مف كجية نظر2017بعطكط، صفاء)

دراسات عربية في التربية كعمـ النفس: رابطة كخريجات قسـ التربية الفنية بجامعة طيبة. 

 .348-331، (89التربكييف العرب،)

 .انعكاس البيئة االجتماعية في قيـ العمؿ لؤلستاذ الباحث: دراسة ميدانية(. 2014بف عمر، محمكد)

 قمو، الجزائر.كر -رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة قاصدم مرتاح
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، ترجمة ميارات القرف الحادم كالعشريف: التعمـ لمحياة في زمننا(. 2013ترلينج، بيرني كفادؿ، تشارلز)

 الرياض: النشر العممي كالمطابع. .بدر الصال 

-2019، لمعاـ الجامعي مركز االعتماد كضماف الجكدة(. 2020التقييـ الذاتي لجامعة اليرمكؾ)

2020. 

(. دكر مؤسسػات التعمػيـ العػالي فػي سػمطنة عمػاف فػي إكسػاب 2016 كالفػكاعير، أحمػد)التكبي، عبػداهلل

 & Global Institute for Study ،خريجييػا ميػارات كمعػارؼ القػرف الكاحػد كالعشػريف

Research Journal (GISR-J) 2016/ February ISSN: 2397-0308 

Vo,2. No,2 كتركنػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف المكقػػػػػػػػػػع االل (6/8/2020) بتػػػػػػػػػػاريخ اسػػػػػػػػػػػترجعت

http://gisr.org.uk/Layouts/PDFSubject/The_role_of_higher_e_Gisr-

j%202-2_2016_2_SummaryAR.pdf  

)األىداؼ،  األكاديمية في المؤسسات التعميميةضماف جكدة كاعتماد البرامج (. 2011الجبمي، سكسف)

المؤتمر الثاني لرابطة جامعة لبناف بالتعاكف مع المكتب الكطني  اإلجراءات، النتائج(.

( نيساف، تحت شعار 30-29)  لمبرامج إيرازمكس األكركبي الذم عقد ببيركت خبلؿ الفترة

 ناف.نحك بناء منظكمة كطنية كضماف جكدة التعميـ العالي في لب

. فاعمية أداء أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الزرقاء مف كجية نظر (2015)ـبللجعافرة، عبد السا

-140، (1،)42مجمة دراسات العمكـ التربكية، .ب في ضكء معايير جكدة التعميـبلالط

152. 

http://gisr.org.uk/Layouts/PDFSubject/The_role_of_higher_e_Gisr-j%202-2_2016_2_SummaryAR.pdf
http://gisr.org.uk/Layouts/PDFSubject/The_role_of_higher_e_Gisr-j%202-2_2016_2_SummaryAR.pdf
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، القيـ تعمـ القيـ كتعميميا، تصكر نظرم كتطبيقي لطرائؽ كاستراتيجات تدريس(. 2005)الجبلد، ماجد

 (. عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.1)ط

 كانعكاساتو الجامعة في التدريس ىيئة ألعضاء التدريسي األداء (. تقكيـ2009)الرازؽ عبد الجنابي،

 .الككفة جامعة ،الجكدة مؤتمر .العالي التعميـ جكدة في

(. 2015)كتاف، كريس؛ كخيا، ليككركم، كم؛ كتشند، ليك؛ كماف، شي؛ كبينياف، زك؛ جياف، ليك؛ 

التعميـ مف أجؿ المستقبؿ التجربة العالمية لتطكير الميارات ككفاءات القرف الحادم 

 . كرقة مقدمة إلى مؤتمر القمة العالمي لبلبتكار في التعميـ، مؤسسة قطر.كالعشريف

لمجامعات  دليؿ ضماف الجكدة كاالعتماد(. 2008الحاج، فيصؿ كمجيد، سكسف كجريسات، إلياس)

 . عماف: األمانة العامة التحاد الجامعات العربية.العربية

 International Journal of(. ميارات القرف الحادم كالعشريف. 2020الحريرم، رافدة)

Pedagogical InnovationsISSN 2210-1543Int. J. Ped. Inn. 8,(1), 

(Jan. 2020). 

. عماف: دار المسيرة (1)ط ،المناىج كطرؽ التدريس الجكدة الشاممة في(. 2011الحريرم، رافدة)

 لمنشر كالتكزيع.

(. بيركت: الدار العربية 1)ط ،التنمية البشرية كبناء مجتمع المعرفة(. 2008الحسيني، عبد الحسف)

 لمعمـك ناشركف.

. 1ط ،قيـ العمؿ كااللتزاـ الكظيفي لدل المديريف كالمعمميف في المدارس(. 2006حمادات، محمد)

 ر كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع.ماف: داع
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درجة تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في برامج الدراسات العميا في كميات (. 2014حمادنو، ىماـ)

رسالة دكتكراة غير  .التربية في الجامعات األردنية: معكقات التطبيؽ كمقترحات التطكير

 منشكرة، جامعة اليرمكؾ، األردف.

. ليؿ معايير ضماف جكدة برامج الدراسات العميا في مؤسسات التعميـ العاليد(. 2015حمادنو، ىماـ)

 اف: دار المناىج لمنشر كالتكزيع.عم

)أنمكذج االعتماد كضبط الجكدة في الجامعات العربية(. 2010الخطيب، أحمد كالخطيب، رداح)

 إربد: عالـ الكتب الحديث. .1ط ح(،مقتر 

 التعميـ مؤٌسسات اعتماد ىيئة (.2016) .العالي التعميـ ساتلمؤسٌ  الجٍكدة ضماف معايير قياس دليؿ

 العالي.

 آفاقو :الجزائرية التعميـ العالي مؤسسات في الجكدة ضماف نظاـ تطبيؽ (.2014رقاد، صميحة)

رسالة دكتكراة غير  .لمشرؽ الجزائرم العالي التعميـ بمؤسسات ميدانية دراسة كمعكقاتو

 ر.الجزائ ،1منشكرة، جامعة سطيؼ

عضاء ىيئة التدريس في ضكء احتياجاتيـ التدريبية أل. برنامج تدريبي مقترح (2016)زرقاف، ليمى

جكدة  فالمجمة العربية لضػػػػما .داء التدريسي بجامعة سطيؼ بالجزائرألكمعايير جكدة ا

 .32-3، (25) ،9كالتكنكلكجيا، التعميـ الجامعي، جامعة العمكـ 

الجكدة كاالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميـ العاـ (. 2008)سكسف ،كمجيد ، محمدالزيادات

 (. األردف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.1ط) كالجامعي،
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عماف: دار الرضكاف  (.1،)طالتدريس مياراتو كاستراتيجياتو(. 2019السامرائي، قصي كالبدرم، فائدة)

 لمنشر كالتكزيع.

التعميـ بالمممكة العربية السعكدية في ضكء معايير تصكر مقترح لتطكير نظاـ (. 2002السيد، نادية)

 .المركز العربي لمتعميـ كالتنمية: القاىرة .الجكدة الشاممة

. دمج التقنية في التعميـ كدكره في تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف(. 2019السيد، محمد)

 .2019ابريؿ  21-20، المؤتمر القكمي العشريف)العربي الثاني عشر(

قيـ العمؿ كأثرىا عمى أداء العامميف في الجامعات الخاصة األردنية دراسة (. 2014ف، ياسميف)شعبل

 رسالة ماجستير، جامعة عماف العربية: دار المنظكمة. .ميدانية

استخداـ تكنكلكجيات االتصاؿ كالمعمكمات في التعميـ  (.2014شنقاؿ، طارؽ كشفيقة، ميرم)

 . الممتقى الكطني الثاني حكؿ2ك1 ف أساتذة جامعة سطيؼالجامعي: دراسة ميدانية لعينة م

 .2014مارس  6-5، )الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ العالي(

إربد: عالـ الكتب  (.1)ط ،التعميـ المبني عمى الميارات كالمناىج المدرسية(. 2015شكاىيف، خير)

 الحديث لمنشر كالتكزيع.

 في الباحث مجمة،  دراسة ميدانية: األستاذ الجامعي تنظيمية لدللقيـ ال(. ا2012)عبادك، خديجة

 . 89-71(،26)، 8اإلجتماعية، ك اإلنسانية العمكـ

الحككمية في ضكء  جكدة البرامج التربكية لمدراسات العميا في الجامعات األردنية(. 2014العزاـ، ميسـ)

 المنظكمة. رسالة دكتكراة، جامعة اليرمكؾ: دار .معايير ىيئة االعتماد
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رسالة  . دراسة ميدانية القيـ التنظيمية كعبلقتيا بجكدة التعميـ العالي(. 2010عجاؿ، مسعكدة)

 ماجستير غير منشكرة، جامعة بسكرة: الجزائر.

في ضكء التجارب  داء كالتقيـ في مؤسسات التعميـ العاليألمعايير الجكدة كا(. 2011عطا، عدم)

 (، عماف: دار البداية ناشركف كمكزعكف.1ط) العالـ،المعاصرة لمجامعات الرصينة في 

تحميؿ محتكل كتب التكنكلكجيا لممرحمة األساسية في ضكء ميارات القرف (. 2019العيد، سمية)

رسالة ماجستير غير منشكرة،  .الحادم كالعشريف كمدل اكتساب طمبة الصؼ العاشر ليا

 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف. 

  أصكؿ نظرية كتطبيقات إدارة ضماف الجكدة بالجامعات(. 2017مؼ، غساف)غانـ، عصاـ كالخ

 .(، عماف: دار االعصار العممي لمنشر كالتكزيع1عالمية معاصرة ، ط)

   إرشادات عممية، كأمثمة، كمصادر ،دليؿ لتطكير ىيئة التدريس(. 2006))محرر(.غيبلسبي، كام

 . ترجمة زىير السميكرم، الرياض: مكتبة العبيكاف

اختبار فعالية تطبيؽ أبعاد ضماف الجكدة عمى أداء الجامعات األردنية: دراسة (. 2016قرشام، دينا)

 رسالة دكتكراة غير منشكرة، جامعة العمـك اإلسبلمية العالمية، عماف، األردف. .مقارنة

دكادمي . الممارسات التربكية لدل أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بال(2016)القرني، نكرة

لنفسية، ؤلبحاث كالدراسات التربكية كالمجمة جامعة القدس بجامعة شقراء مف كجية نظرىـ. 

 .204-181(، 4)، 13جامعة القدس المفتكحة، 

التعمـ كالتعميـ في التعميـ العالي . (2016. )؛ ككالكنس، سكزانا)محرريف(اليت، غريد؛ ككككس، ركم

 حمف، الرياض: دار جامعة الممؾ سعكد لمنشر.. ترجمة عبداهلل عبدالر الميني التأممي
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مستكل تطبيؽ معايير ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي كعبلقتو بجكدة (. 2017المجاىد، إبراىيـ)

الخدمة التعميمية في جامعة ذمار: دراسة ميدانية آلراء عينة مف أعضاء ىيئة التدريس 

 جامعة ذمار، اليمف.رسالة ماجستير غير منشكرة،  .كالطبلب بجامعة ذمار

الجكدة كاالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميـ العاـ (. 2008مجيد، سكسف كالزيادات، محمد)

 عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع (.1، ط)كالجامعي

الممارسات التربكية لدل طمبة الدراسات العميا في جامعة اليرمكؾ مف . (2014)المحاسيس، ميساء

رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة  .لتدريس كالطمبة أنفسيـكجية نظر أعضاء ىيئة ا

 .ردفألربد، اإاليرمكؾ، 

دكر إدارة المعرفة في تحقيؽ ضماف جكدة التعميـ العالي: دراسة تطبيقية في (. 2008المحاميد، ربا)

 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط، األردف. .الجامعات األردنية الخاصة

مجمة اتحاد الجامعات دارة الجامعات في ضكء معايير الجكدة الشاممة. (. إ 2007)م، قاسـ المحياك 

 (4)ف، العدد المتخصص رقـرد، عماف: األتحاد الجامعات العربيةمانة العامة الالعربية، األ

 .176-133 لتعميـ العالي في الكطف العربي،بعنكاف: الجكدة في ا

التدريسية لدل معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية عمى  (. الممارسات2016المقرف، انتصار)

المجمة التربكية  .ضكء النظرية المعرفية، كعبلقتيا بمتغيرم الجنس كالخبرة التدريسية

 .283-265(،9)، 5المتخصصة، 

درجة تضميف كتب العمـك لمرحمة التعميـ األساسي في األردف لميارات (. 2018المنصكر، عريف)

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة آؿ البيت، المفرؽ، األردف.الحادم كالعشريفالقرف 
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 (. عماف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع. 1،)طعمـ االجتماع التربكم(. 2011ناصر، ابراىيـ)

أثر تطبيؽ معايير االعتماد الخاص عمى تحسيف جكدة التعميـ العالي في (. 2015اليكيدم، كفاء)

. رسالة ماجستير، جامعة عماف العربية: دار ي الجامعات األردنيةكميات اليندسة ف

 المنظكمة.

 مؤسسات الجكدة في ضماف كمعايير إجراءات دليؿ(. 2015ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي)

 األردف. .العالي التعميـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 ثانًيا: قائمة المراجع األجنبية

Ananiadou, K. & Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for 

New Millennium Learners in OECD Countries. OECD Education 

Working Papers, No. 41, OECD Publishing. Retrieved on 

(28/Jan/2021) from http://dx.doi.org/10.1787/218525261154 

Brookes, M. & Becket, N.(2006).  Evaluating quality management in 

university departments.  Article in Quality Assurance in Education,    

discussions, stats, and author profiles for this publication. Retrieved on 

(5/8/2020) from   https://www.researchgate.net/publication/242023642 

Chu, S., Reynolds, R., Notari, M., Taveres, N., & Lee, C. (2016). 21st 

Century Skills Development through Inquiry Based Learning From 

Theory to Practice. Springer Science. , retrieved on (28/Jan/2021) 

from https://www.researchgate.net/publication/308495767. 

Dede, C. (2009). Comparing Frameworks for “21st Century Skills”. 

Retrieved on (30/Jan/2021) from 

http://sttechnology.pbworks.com/f/Dede_(2010)_Comparing%20Fra

meworks%20for%2021st%20Century%20Skills.pdf 

Delors, J. et al. (1996). Learning: The treasure within. UNESCO. Paris: 

UNESCO. Retrieved on (28/Jan/2021) from 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf 

Gombrill, D. (2001). Educational Policy and Accreditation Standards: Do 

they Work for Clients? Journal of Social Work  Education, 37, (2), 

226-234. 

http://dx.doi.org/10.1787/218525261154
https://www.researchgate.net/publication/242023642
https://www.researchgate.net/publication/308495767


117 

 

Hilton.M. (2010). Exploring the Intersection Education and 21
st
 Century 

skills: A Workshop Summary. The National Academies Press, 

Retrieved on (6/Aug/2020) from  https//www.nap.edu. 

National Research Council. (2011). Assessing 21st Century Skills:Summary of 

a Workshop. J.A. Koenig, Rapporteur. Washington, DC: The National 

Academies Press. 

NCREL. (2003). Engauge® 21st century skills: literacy in the digital age. 

North Central Regional Educational Laboratory and the Metiri Group. 

Retrieved on: (01/Jan/2000), from https://www.researchgate. 

net/publication /234731444_enGauge_21st_Cent 

OECD.(2005). 21st Century Learning: Research, Innovation and 

Policy. OECD/CERI International Conference “Learning in 

the 21st Century: Research, Innovation and Policy”, retrieved 

on (24/Jan/2021) from: 

http://www.oecd.org/site/educeri21st/40554299.pdf. 

Jafar, F. (2004). The Congruence between the BA programs of English at the 

public universities in Jordan and the Developed Quality Assurance 

Standards. Unpublished doctoral Dissertation, Amman Arab 

University, Amman, Jordan. 

Fletcher. R., Meyer. L., Anderson. H., Johnston. P., Rees. M. (2012). Faculty 

and Students Conceptions of Assessment  in Higher Education. 

Higher Education (2012) 64:119–133 DOI 10.1007/s10734-011-

9484-1. 

Guzmán,  Jesus C. (2018). Best teaching practices of higher education 

professors1,Article in Revista Iberoamericana sobre Calidad, 

https://www.researchgate/


118 

 

Eficacia y Cambio en Educación, Retrieved on (28/ Mar/2021) from 

https://www.researchgate.net/publication/324937712 

Koenig, J. (2011). Assessing 21
st
 Century Skills: Summary of a Workshop, 

National Academies Press. ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/yarmouku-

ebooks/detail.action?docID=3378887. 

Kontic L  .  )2014(. "Measuring Service Quality in Higher Education: The 

Case of Serbia," Human Capital without Borders: Knowledge and 

Learning for Quality of Life; Proceedings of the Management, 

Knowledge and Learning International Conference 2014” 

ToKnowPress. retrieved on (18/Mar/2021) from 

http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-

610.pdf 

Kotler, P. (2000). Marketing management. Upper saddle river. New jersey. 

NJ: prentice international.inc 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for 

research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 

607-610. 

Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st-century learning. Phi Delta Kappa, 

90(9), 630-634. 

Singh, A. (2009). Six Types of Human Values. retrieved on (2/4/2021) from  

https://ezinearticles.com/?Six-Types-of-Human Values&id=2843537. 

  

Smith, C. (2010). Essential tasks and skills for on line community College 

Faculty. New Directions for Community Colleges.(150),43-55.  

http://ebookcentral.proquest.com/lib/yarmouku-ebooks/detail.action?docID=3378887
http://ebookcentral.proquest.com/lib/yarmouku-ebooks/detail.action?docID=3378887
https://ideas.repec.org/h/tkp/mklp14/645-654.html
https://ideas.repec.org/h/tkp/mklp14/645-654.html
https://ideas.repec.org/s/tkp/mklp14.html
https://ideas.repec.org/s/tkp/mklp14.html
https://ideas.repec.org/s/tkp/mklp14.html
http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-610.pdf
http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-610.pdf
https://ezinearticles.com/?Six-Types-of-Human


119 

 

Stauffer, B. (2020). What Are 21st Century Skills?. retrieved on (30/ 

Jan/2021) from https://www.aeseducation.com/blog/what-are-

21st-century-skills. 

Suto, I . (2013). 21st Century Skills: Ancient, ubiquitous, enigmatic 

Research Matters. Cambridge Assessment Publication, (15). 

retrieved on (30/Jan/2021) from 

https://www.amymcconnellfranklin.com/wpcontent/uploads/2

015/03/21st-Century-Skills-Ancient-ubiquitous-enigmatic.pdf. 

Vykydal, D., Folta M., & Nenadál J. (2020). A Study of Quality Assessment 

in Higher Educationwithin the Context of Sustainable 

Development:A Case Study from Czech Republic. Sustainability 

journal, 12, 4769. doi:10.3390/su12114769. 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 
 

 المبلحؽ
 

 

 

 

 

 



121 

 

 (1الممحق )

 ستبانة في صورتيا األوليةاًل

 ةضمان الجودة لمبرامج األكاديمي درجة ممارسة أعضاء التدريس في الجامعات األردنية لمعايير

 األستاذ الدكتكر............................................................المحتـر

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعد،

تمثل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لمعايير بإجراء دراسة عنكانيا:   ة قـك الباحثت 
، وعالقتيا بممارساتيم التدريسية، وقيميم ضمان الجودة، وميارات القرن الحادي والعشرين

مناىج العمـك  في الفمسفة تخصص الدكتكراهمتطمبات الحصكؿ عمى درجة  ستكماالن ال ،  الوظيفية
(فقرة عمى نمط ليكرت 40كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء استبانة مككنو مف ) .ياأساليب تدريسك 

 ( معايير.3مكزعة عمى )

مف خبرة ككفاءة، أرجك التكـر بإبداء رأيكـ كمبلحظاتكـ حكؿ صبلحية فقرات  كنظرنا لما تتمتعكف بو
 االستبانة المرفقة مف حيث:

 *سبلمة الصياغة المغكية.
 *درجة انتماء الفقرة لممجاؿ كالمكضكع.

 *كضكح الفقرة.
 *تعديؿ ما تركنو مناسبنا.

 لكـ حسف تعاكنكـ شاكرنا

  الباحثة: خكلو مناكر الجراح
 باعي:...................................................األسـ الر 

 .. المؤىؿ:.......................................................
 التخصص:......................................................
 الكظيفة/ الرتبة:..................................................
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                                                            ليرموكامعة اج
 التربيةكمية 
                                                                         المناىج وطرق التدريسقسم 

 

/ةحضرة األستاذ الدكتكر/ة ..................................................  .....المحتـر

تمثل أعضاء ىيئة بإجراء دراسة عنكانيا:   ة قـك الباحثتالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعد، 
التدريس في الجامعات األردنية لمعايير ضمان الجودة، وميارات القرن الحادي والعشرين، وعالقتيا 

 الدكتكراهمبات الحصكؿ عمى درجة لمتط  ، كذلؾ استكماالن  بممارساتيم التدريسية، وقيميم الوظيفية
 .ياأساليب تدريسمناىج العمكـ ك  في الفمسفة تخصص

( أماـ الدرجة التي عمييا بكضع إشارة ) كاالستجابةلذا يرجى التكـر بقراءة فقرات االستبانة بعناية 
 تنطبؽ عمييا، عممان بأف البيانات ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط. 

 

  العامةالمعمومات : أوًلً 

 أنثى.     .ذكر النوع اًلجتماعي:    (1

   أستاذ مساعد.    أستاذ مشارك.     أستاذ. الرتبة األكاديمية:   (2
 أخرى...........

 .سنوات 10كثر من أ    .سنوات 10 -5من  سنوات.  5قل من أ الخبرة: سنوات  (3

 الصيدلة.  طب. ال تكنولوجيا المعمومات.  اليندسة.  العموم.  الكمية:  (4
 الزراعة. التمريض. 

جرش  جدارا.  إربد األىمية.       العموم والتكنولوجيا.   اليرموك.  الجامعة:  (5
 األىمية.

 فقرات اًلستبانة: ثانياً 
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 : التالية( في المربع الذي يتفق مع رأيك أمام كل فقرة من الفقرات أرجو وضع إشارة )

 عميم والتعّمم.سياسات التالمعيار األول: 
يقافيا.المؤشر األول:   سياسات استحداث البرامج األكاديمية وتطويرىا وا 

 درجة الممارسة الفقرة الرقم

كبيرة 
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
جػػػػراءات مكثٌقػػػػة  -1 لػػػػدل المؤٌسسػػػػة سياسػػػػات كا 

 كمعمنة الستحداث البرامج األكاديمية. 
     

جراءات القبكؿ مع رسػالة تنسجـ سياسات كا   -2
 المؤٌسسة كمتطمبات البرامج األكاديمية. 

     

جػػػػراءات مكثٌقػػػػة  -3 لػػػػدل المؤٌسسػػػػة سياسػػػػات كا 
 كمعمنة لتطكير البرامج األكاديمية.

     

جػػػػراءات مكثٌقػػػػة  -4 لػػػػدل المؤٌسسػػػػة سياسػػػػات كا 
 كمعمنة إليقاؼ البرامج األكاديمية.

     

كاضػػػػػػحة لػػػػػػدل المؤٌسسػػػػػػة آليػػػػػػات مكتكبػػػػػػة ك  -5
جػػػػػػػراءات اسػػػػػػػتحداث  لمراجعػػػػػػػة سياسػػػػػػػات كا 

يقافيا.  البرامج كتطكيرىا كا 

     

 السياسات واإلجراءات المتعّمقة بالقبول والتخّرج.المؤشر الثاني: 

كبيرة   
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
جػػػػراءات مكثٌقػػػػة  -6 لػػػػدل المؤٌسسػػػػة سياسػػػػات كا 

 لقبكؿ الطمبة.  كمعمنة
     

جػػػػراءات مكثٌقػػػػة لػػػػدل الم -7 ؤٌسسػػػػة سياسػػػػات كا 
 كمعمنة لمتخٌرج كمن  الدرجات العممية.

     

لػػػػػػػدل المؤٌسسػػػػػػػة تعميمػػػػػػػات كأسػػػػػػػس مكثٌقػػػػػػػة  -8
 كمعمنة لمنجاح كالرسكب.

     

يكجػػػػػػػػد فػػػػػػػػي المؤٌسسػػػػػػػػة إجػػػػػػػػراءات مكتكبػػػػػػػػة  -9
 ككاضحة لحفظ العبلمات. 
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يكجػػػػػػػػد فػػػػػػػػي المؤٌسسػػػػػػػػة إجػػػػػػػػراءات مكتكبػػػػػػػػة  -10
ميمػػػػات كاإلجػػػػػراءات ككاضػػػػحة لمراجعػػػػة التع
 المتعٌمقة بالقبكؿ كالتخٌرج.

     

 التحسين المستمر ألساليب عمميتي التعميم والتعّمم.المؤشر الثالث: 

كبيرة   
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
يكجػػػػػػد تحسػػػػػػيف مسػػػػػػتمر ألسػػػػػػاليب التعمػػػػػػيـ  -11

 كالتعٌمـ.
     

لػػػدل المؤٌسسػػػة إجػػػراءات مكتكبػػػة ككاضػػػحة  -12
 يـ فعالية البرامج بشكؿ دكرم.لتقي

     

يكجػػد فػػي المؤٌسسػػة خطػػط لتحسػػيف البػػرامج  -13
 األكاديمية.

     

تسيـ جيات االختصاص المختمفة في دعـ  -14
 كتعزيز عمميتي التعميـ كالتعٌمـ.

     

 المعيار الثاني: الخطط الدراسية.

 كامميا.وضوح الخطط الدراسية لمبرامج المطروحة وت المؤشر األول:

كبيرة   
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
يكجد درجة كضكح الخطط الدراسػية لمبػرامج  -15

 المطركحة.
     

الخطػػػػػػػػػػط الدراسػػػػػػػػػػية لمبػػػػػػػػػػرامج المطركحػػػػػػػػػػػة  -16
 متكاممة.

     

تبػػػػٌيف الخطػػػػط الدراسػػػػية المتطٌمبػػػػات العامػػػػة  -17
 لمبرامج المطركحة بكضكح.

     

طركحة مع رؤية كرسالة تنسجـ البرامج الم -18
 كغايات المؤٌسسة.

     

جػػػػػراءات  -19 يكجػػػػػد لػػػػػدل المؤٌسسػػػػػة سياسػػػػػات كا 
مكثٌقػػػػػػػة كمعمنػػػػػػػة لتقيػػػػػػػيـ كتطػػػػػػػكير الخطػػػػػػػط 
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 الدراسية بشكؿ دكرم.
جػػػػػراءات  -20 يكجػػػػػد لػػػػػدل المؤٌسسػػػػػة سياسػػػػػات كا 

 مكثٌقة كمعمنة لتقييـ المكاد الدراسية.
     

 توجيو األكاديمي لمطمبة.برامج اإلرشاد وال المؤشر الثاني:

كبيرة   
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
تػػكٌفر المؤٌسسػػة اإلرشػػاد كالتكجيػػو األكػػاديمي  -21

 لمطمبة. 
     

تػػػػػكٌفر المؤٌسسػػػػػة أدلٌػػػػػة اإلرشػػػػػاد األكػػػػػاديمي  -22
 المناسبة لمطمبة.

     

تكجػػد إجػػراءات محػػٌددة لمتعامػػؿ مػػع الطمبػػة   -23
 . المنذريف أكاديميان 

     

تكجػػػػػد آليػػػػػات محػػػػػٌددة لمتعامػػػػػؿ مػػػػػع الطمبػػػػػة  -24
 المتفٌكقيف أكاديميان.

     

توفير عدد كاٍف من المدرسين بمؤىالت وتخصصات مناسبة لمجاًلت البرامج  المؤشر الثالث:
 المطروحة ومستوياتيا.

كبيرة   
 جداً 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

ف أعضػػػػاء لػػػػدل المؤٌسسػػػػة العػػػػدد الكػػػػافي مػػػػ -25
 ىيئة التدريس في البرامج المختمفة. 

     

تتناسػب تخصصػات أعضػاء ىيئػة التػػدريس  -26
مػػػػػػػػػع المجػػػػػػػػػاالت المعرفيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػرامج 

 األكاديمية المطركحة.

     

تػػػػػػب  -27 لػػػػػػدل المؤٌسسػػػػػػة العػػػػػػدد الكػػػػػػافي مػػػػػػف ري
أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس التػػػػي تتناسػػػػب مػػػػع 

 مستكيات البرامج.

     

سة المؤٌىبلت العممية ألعضاء تراعي المؤسٌ  -28
 ىيئة التدريس في البرامج المختمفة.
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 .الدراسات العميا المطروحةفي برامج والخطط : سياسات القبول رابعالمؤشر ال

كبيرة   
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
جراءات موثّقة  -29 لدى المؤّسسة سياسات وا 

راسات الدومعمنة لقبول الطمبة في برامج 
 .العميا المطروحة

     

مستكل تحٌقؽ الشمكلية )نظرم كعممي( فػي  -30
خطػػػػػط بػػػػػرامج الدراسػػػػػات العميػػػػػا المطركحػػػػػة 

 مناسب.

     

يراعػػي مسػػتكل تركيػػز مػػكاد الدراسػػات العميػػا  -31
 عمى العمؽ المعرفي لمتخٌصص. 

     

يراعػػػػػي مسػػػػػتكل التسمسػػػػػؿ المنطقػػػػػي لممػػػػػكاد  -32
الدراسػػػات العميػػػا الدراسػػػية فػػػي خطػػػط بػػػرامج 

 المطركحة.

     

 تقويم المخرجات التعميمّية.المعيار الثالث: 

جراءاتيا.المؤشر األول:   سياسات عممية تقييم أداء الطمبة وا 

كبيرة   
قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
جػػػػراءات مكثٌقػػػػة  -33 لػػػػدل المؤٌسسػػػػة سياسػػػػات كا 

 كمعمنة لتقييـ أداء الطمبة.
     

قػػػػػػكـ المؤٌسسػػػػػػة بػػػػػػإجراء دراسػػػػػػات تحميميػػػػػػة ت -34
 لنتائج الطمبة.

     

تطٌبػػؽ المؤٌسسػػة أدكات لقيػػاس مػػدل تحقيػػؽ  -35
 الطمبة لمخرجات التعٌمـ.

     

درجػػػػػػة التنػػػػػػػٌكع فػػػػػػػي أشػػػػػػػكاؿ تقيػػػػػػػيـ الطمبػػػػػػػة  -36
 مناسبة.

     

جراءاتيا.المؤشر الثاني:   سياسات عممية تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس وا 
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رة كبي  
 قميمة متوسطة كبيرة جداً 

قميمة 
 جداً 

جػػػػراءات مكثٌقػػػػة  -37 لػػػػدل المؤٌسسػػػػة سياسػػػػات كا 
 لتقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس. 

     

تقػػػػػػكـ المؤٌسسػػػػػػة بػػػػػػإجراء دراسػػػػػػات تحميميػػػػػػة  -38
 لنتائج تقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس. 

     

مسػػػػػػػػػػتكل أداء أعضػػػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس  -39
 ر الطمبة.اإلجمالي مف كجية نظ

     

درجة التنػٌكع فػي أشػكاؿ تقيػيـ أعضػاء ىيئػة  -40
 التدريس مناسبة.
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 (2ممحق)

 ستبانة في صورتيا األوليةاًل

 تمثل أعضاء الييئة التدريسة في الجامعات األردنية لميارات القرن الحادي والعشرين

 ...........................المحترماألستاذ الدكتور.................................

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد،

تمثل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لمعايير بإجراء دراسة عنوانيا: " ة قوم الباحثت 
ضمان الجودة، وميارات القرن الحادي والعشرين، وعالقتيا بممارساتيم التدريسية، وقيميم 

مناىج العموم  في الفمسفة تخصص الدكتوراهمتطمبات الحصول عمى درجة  ستكماًلً ًل، " الوظيفية
(فقرة عمى نمط ليكرت 37ولتحقيق أىداف الدراسة تم بناء استبانة مكونو من ) .ياأساليب تدريسو 

 ( ميارات.4موزعة عمى )

كم حول صالحية فقرات ونظرًا لما تتمتعون بو من خبرة وكفاءة، أرجو التكرم بإبداء رأيكم ومالحظات
 اًلستبانة المرفقة من حيث:

 *سالمة الصياغة المغوية.
 *درجة انتماء الفقرة لممجال والموضوع.

 *وضوح الفقرة.
 *تعديل ما ترونو مناسًبا.

 لكم حسن تعاونكم شاكرًا
  الباحثة: خولو مناور الجراح

 ......األسم الرباعي:.............................................
 .. المؤىل:.......................................................

 التخصص:......................................................
 الوظيفة/ الرتبة:..................................................

 



129 

 

                                                            ليرموكجامعة ا

 التربيةكمية 

                                                                         المناىج وطرق التدريسقسم 

 

 حضرة األستاذ الدكتور/ة .......................................................المحترم/ة

تمثل أعضاء ىيئة بإجراء دراسة عنوانيا: " ة قوم الباحثت، السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد
التدريس في الجامعات األردنية لمعايير ضمان الجودة، وميارات القرن الحادي والعشرين، وعالقتيا 

 الدكتوراهلمتطمبات الحصول عمى درجة  "، وذلك استكماًلً  بممارساتيم التدريسية، وقيميم الوظيفية
 .ياأساليب تدريسج العموم و مناى في الفمسفة تخصص

( أمام الدرجة التي عمييا بوضع إشارة ) واًلستجابةلذا يرجى التكرم بقراءة فقرات اًلستبانة بعناية 
 تنطبق عمييا، عممًا بأن البيانات ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط. 

  المعمومات العامة: أوًلً 

 أنثى.     .ذكر النوع اًلجتماعي:    (6

   أستاذ مساعد.    أستاذ مشارك.     أستاذ. األكاديمية:  الرتبة  (7
 أخرى...........

 .سنوات 10كثر من أ    .سنوات 10 -5من  سنوات.  5قل من أ الخبرة: سنوات  (8

 الصيدلة.  الطب.  تكنولوجيا المعمومات.  اليندسة.  العموم.  الكمية:  (9
 الزراعة. التمريض. 

جرش  جدارا.  إربد األىمية.   العموم والتكنولوجيا.   موك. الير  الجامعة:  (10
 األىمية.

 فقرات اًلستبانة: ثانياً 
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 : التالية( في المربع الذي يتفق مع رأيك أمام كل فقرة من الفقرات أرجو وضع إشارة )

: ميارات العصر الرقمي)الميارات المعمكماتية  أكالن
 درجات التقدير كالتكنكلكجية(

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  المعايير ـالرق

تكجيو المتعمميف نحك مصادر المعمكمات  -1
 المتضمنة في المساؽ.

     

حث المتعمميف عمى الرجكع إلى مصادر  -2
 خارجية.

     

حث المتعمميف عمى االلتزاـ بثقافة األمانة  -3
 العممية في نقؿ المعمكمات كتداكليا.

     

تضميف مكاقؼ تعميمية تتطمب مف  -4
المتعمميف الكصكؿ إلى المعمكمات بفاعمية 

 ككفاءة.

     

تضميف مكاقؼ تعميمية خبرات تساعد  -5
المتعمميف عمى تحميؿ المعمكمات مف 

مصادر مختمفة لمعالجة قضية معينة أك 
 مشكؿ.

     

تكضي  لممتعمميف كيفية التعامؿ مع  -6
ستخداـ المعرفة الجكانب األخبلقية في ا

 التكنكلكجية.

     

يقدـ لممتعمميف أساليب تقكيـ المعمكمات  -7
 التي يصمكف إلييا.
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يقدـ خبرات تطمب مف المتعمميف استخداـ  -8
 الكسائؿ التكنكلكجية في التعمـ.

     

يبيف لممتعمميف أىمية التكنكلكجيا لتحقيؽ  -9
 أىداؼ العمـ.

     

أمثمة عمى التقنيات  يعرض لممتعمميف -10
ا مساىمتيا في التقدـ  الحديثة مكضحن

 العممي.

     

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  ثانًيا: ميارات التفكير اًلبداعي

يشجع عمى تعزيز العمؿ اإلبداعي مع  -11
 اآلخريف.

     

يتـ التطرؽ إلى كيفية تغمب المتعمميف عمى  -12
 الصعكبات.

     

      يعزز عند المتعمميف الدافعية الداخمية. -13

      يتـ اكساب المتعمميف ميارة التسأكؿ. -14

      يناقش أفكارة بطريقة ابداعية . -15

يمتمؾ المقدرة عمى حؿ المشاكؿ بطريقة  -16
 ابداعية.

     

يمتمؾ المقدرة عمى إنتاج أكبر قدر مف  -17
 األفكار.

     

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  اًلتصال الفعالثالثًا: ميارات 

     يحدد لممتعمميف حدكد استخداـ بيئات  -18
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 االتصاؿ الفعاؿ.

      يكض  لممتعمميف أىداؼ التكاصؿ الفعاؿ. -19

يكض  لممتعمميف طريقة استخداـ العمميات  -20
 المناسبة لؤلجيزة اإلعبلمية.

     

ميف تأثير كسائط التعبير في يكصؼ  لممتعم -21
 البيئات االفتراضية.

     

يساعد المتعمميف في إدارة التفاعؿ إلكتركنينا  -22
 بكفاءة.

     

يتضمف اآللية لسرية المعمكمات لدل  -23
 المتعمميف.

     

يصؼ لممتعمميف الجكانب األخبلقية  -24
 لمتكاصؿ الفعاؿ.

     

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  ليةرابعنا: ميارات اإلنتاجية العا

يحث المتعمميف لقضاء الكقت المناسب في  -25
 تحديد األسئمة.

     

      يثمف لممتعمميف فاعمية المصادر ككفاءتيا. -26

      يساعد المتعمميف بأىمية التقييـ المستمر. -27

      يحدد لممتعمميف مفاىيـ التخطيط. -28

  لممتعمميف إنتاجية الفرد مف حيث يكض -29
 النكع.
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يصؼ لممتعمميف إنتاجية الفرد مف حيث  -30
 الكـ.

     

يصؼ لممتعمميف إنتاجية الفرد مف حيث  -31
 الكظيفة.

     

      يكجو المتعمميف بأىمية تكقع العقبات. -32

      يكجو المتعمميف التخطيط ضمف العقبات. -33

      مميف بأىمية تكزيع المياـ.يحث المتع -34

      يتطرؽ إلى أىمية كضع التخطيط البديؿ. -35

      يكسب المتعمميف ميارات التقييـ الذاتي. -36

تزكيد المتعمميف بخبرات إدارة الكقت بالشكؿ  -37
 األمثؿ.
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 (3ممحق)

 صورتيا األوليةاًلستبانة في 

 ة في الجامعات األردنية لمقيم الوظيفية.تمثل أعضاء الييئة التدريس

 األستاذ الدكتور............................................................المحترم

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد،

تمثل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لمعايير بإجراء دراسة عنوانيا: " ة قوم الباحثت 
الجودة، وميارات القرن الحادي والعشرين، وعالقتيا بممارساتيم التدريسية، وقيميم ضمان 
مناىج العموم  في الفمسفة تخصص الدكتوراهمتطمبات الحصول عمى درجة  ستكماًلً ًل"،  الوظيفية

(فقرة عمى نمط ليكرت 50ولتحقيق أىداف الدراسة تم بناء استبانة مكونو من ) .ياأساليب تدريسو 
 ( قيم وظيفية.4عمى )موزعة 

ونظرًا لما تتمتعون بو من خبرة وكفاءة، أرجو التكرم بإبداء رأيكم ومالحظاتكم حول صالحية فقرات 
 اًلستبانة المرفقة من حيث:

 *سالمة الصياغة المغوية.
 *درجة انتماء الفقرة لممجال والموضوع.

 *وضوح الفقرة.
 *تعديل ما ترونو مناسًبا.

 نكملكم حسن تعاو  شاكرًا
  الباحثة: خولو مناور الجراح

 األسم الرباعي:...................................................
 .. المؤىل:.......................................................

 التخصص:......................................................
 ....................................الوظيفة/ الرتبة:..............
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                                                            ليرموكجامعة ا

 التربيةكمية 

                                                                         المناىج وطرق التدريسقسم 

 

 .............................................المحترم/ةحضرة األستاذ الدكتور/ة ..........

تمثل أعضاء ىيئة بإجراء دراسة عنوانيا: " ة قوم الباحثتالسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد، 
التدريس في الجامعات األردنية لمعايير ضمان الجودة، وميارات القرن الحادي والعشرين، وعالقتيا 

 الدكتوراهلمتطمبات الحصول عمى درجة  "، وذلك استكماًلً  ، وقيميم الوظيفيةبممارساتيم التدريسية
 .ياأساليب تدريسمناىج العموم و  في الفمسفة تخصص

( أمام الدرجة التي عمييا بوضع إشارة ) واًلستجابةلذا يرجى التكرم بقراءة فقرات اًلستبانة بعناية 
 اض البحث العممي فقط. تنطبق عمييا، عممًا بأن البيانات ستستخدم ألغر 

  المعمومات العامة: أوًلً 

 أنثى.     .ذكر النوع اًلجتماعي:    (11

   أستاذ مساعد.    أستاذ مشارك.     أستاذ. الرتبة األكاديمية:   (12
 أخرى...........

 10كثر من أ    .سنوات 10 -5من  سنوات.  5قل من أ الخبرة: سنوات  (13
 .سنوات

 الصيدلة.  الطب.  تكنولوجيا المعمومات.  اليندسة.   العموم. الكمية:  (14
 الزراعة. التمريض. 

جرش  جدارا.  إربد األىمية.   العموم والتكنولوجيا.   اليرموك. الجامعة:  (15
 األىمية.

 

 



136 

 

 فقرات اًلستبانة: ثانياً 

 : لتاليةا( في المربع الذي يتفق مع رأيك أمام كل فقرة من الفقرات أرجو وضع إشارة )

 درجات التقدير أوًًل: القيم العممية

 اقميمة جدً  قميمة متوسطة كبيرة اكبيرة جدً  المعايير الرقم

      االبتعاد عف التحييز في إصدار األحكاـ. -1

عدـ التعصب لآلراء الشخصية كاالنفتاح عمى  -2
 آراء الغير.

     

      ترسيخ العمؿ الجماعي كالتعاكف مع الزمبلء. -3

      تجنب إصدار أحكاـ قبؿ التأكد منيا. -4

      الصبر عمى اإلحباطات التي قد تكاجيؾ. -5

التأني عند القياـ بنشاط عممي كمكاجية العكائؽ  -6
 التي تظير عند إجراء النشاط.

     

      االىتماـ باالنتقادات كعدـ إىماليا. -7

      . تحديد جكانب االستفادة مف االنتقادات -8

      تقبؿ التكجييات كالنصائ  دكف انزعاج. -9

األخذ بجميع المعمكمات كالبيانات عند العمؿ عمى  -10
 التعميـ.

     

      استشارة المختصيف عند تقصي المعمكمات. -11

     التعبير عف الرغبة في الحصكؿ عمى معمكمات  -12
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 جديدة.

في المكضكعات االستفسار عف المكاقؼ الجديدة  -13
 كالقضايا.

     

االعتراؼ بدكر العمماء في مناحي الحياة  -14
 المختمفة.

     

 اقميمة جدً  قميمة متوسطة كبيرة اكبيرة جدً  ثانًيا:القيم اًلجتماعية

أفضؿ كظيفة في مجاؿ تخصصي الذم يحقؽ  -15
 مكانة اجتماعية عالية.

     

يدنا مف جانب االلتحاؽ بكظيفة تمنحني تقديرنا ج -16
 أسرتي كأصدقائي.

     

      كسب احتراـ اآلخريف. -17

      مجاالت جديدة لمتفاعؿ مع اآلخريف. -18

      عبلقات كمعارؼ اجتماعية. -19

      القدرة عمى مساعدة األقارب كالمعارؼ. -20

      الشعكر بتقدير اآلخريف لؾ. -21

ية في اتخاذ أفضؿ كظيفة التي تكفر لي الحر  -22
 القرار.

     

      أحافظ عمى ممتمكات كظيفتي مف أم ضرر. -23

العدالة في التعامؿ مع الطمبة جميعيـ بإعطائيـ  -24
 فرص متساكية.
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      يقسـ الكاجبات بيف الطمبة بعدالة. -25

      أشعر بالفخر لكظيفتي في ىذه الجامعة. -26

 اقميمة جدً  قميمة متوسطة كبيرة ايرة جدً كب ثالثًا: القيم اًلقتصادية

الكظائؼ المرغكبة  التي تكفر حكافز مالية أكثر  -27
 مف غيرىا.

     

      الكظيفة المفضمة التي تتي  إمكانية االدخار. -28

      أقدـ مصمحة الكظيفة عمى المصمحة الشخصية. -29

ف أتمسؾ بكظيفتي كال أنكم اإلنتقاؿ منيا ميما كا -30
 الراتب.

     

استمر في إتماـ الكاجبات الكظيفية المطمكبة دكف  -31
 التطمع لمتعكيض.

     

      استغؿ مكانتي الكظيفية لمصمحتي الشخصية. -32

      ضعؼ نظاـ الحكافز كالعبلكات المادية كالمعنكية. -33

      استقرار الدخؿ المادم. -34

      مبلئمة الدخؿ مع مدة العمؿ. -35

      تحصيؿ دخؿ مادم أكثر مف الكظائؼ األخرل. -36

 اقميمة جدً  قميمة متوسطة كبيرة اكبيرة جدً  رابًعا: قيم الدافعية واًلنجاز

      يعتمد االنجاز المتميز عمى العمؿ المبدع. -37

     أفضؿ بيئات الكظيفة التي تستثير نشاطي  -38
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 كىمتي.

      الكظيفة أساس النجاح.القدرة عمى التكيؼ في  -39

اكتساب ميارات جديدة أساس االرتقاء في  -40
 الكظيفة.

     

أفضؿ تنفيذ األعماؿ دكف االلتزاـ بالقكانيف  -41
 كاألنظمة المعمكؿ بيا.

     

      أفضؿ الكظيفة التي ال تتطمب مجيكدنا كبيرنا. -42

      أفضؿ الكظيفة التي تتميز بساعات عمؿ محددة. -43

أساس الكظيفة الناجحة االلتزاـ بالنظاـ كاالنضباط  -44
 كالدقة في المكاعيد.

     

أبذؿ الجيد إلتماـ الكاجبات الكظيفية المطمكبة في  -45
 الكقت المحدد.

     

أتنافس مع زمبلئي في الجامعة لتحقيؽ كفاءة  -46
 أعمى في أداء كظيفتي.

     

ة التي تكمفني بيا أتحمؿ المسؤكليات اإلضافي -47
 الجامعة.

     

أنجز أعمالي في الجامعة دكف المجك إلى مساعدة  -48
 اآلخريف.

     

حريص عمى حضكر البرامج التدريبية التي  -49
 تمكنني مف إنجاز أعمالي في الجامعة.

     

      أساعد المكظفيف الجدد لمتكيؼ في بيئة الكظيفة. -50
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 (4ممحق)

 محكمين ألداة الدراسة )االستبانة(قائمة بأسماء ال

 التخصص الرتبة ومكان العمل االسم

مناهج العلوم وأساليب  أستاذ/ جامعة اليرموك أ.د. محمود بني خلف

 تدريسها

مناهج العلوم وأساليب  أستاذ مشارك/ جامعة اليرموك د. وليد نوافله

 تدريسها

 ج التربية االبتدائيةمناه أستاذ مشارك/ جامعة اليرموك د. ابتسام ربابعة

مناهج العلوم وأساليب  مشرف تربوي/ وزارة التربية والتعليم د. زياد الجراح

 تدريسها

مناهج العلوم وأساليب  مشرف تربوي/ وزارة التربية والتعليم د. يوسف القشي

 تدريسها

معلم علوم/ وزارة التربية والتعليم  د. أسامة الزيود

 الفلسطينية

أساليب مناهج العلوم و

 تدريسها

محاضر متفرغ/ جامعة الملك سعود  د.ختام طوالبة

 للعلوم الصحية

مناهج العلوم وأساليب 

 تدريسها

مناهج اللغة العربية واساليب  معلم لغة عربية/ وزارة التربية والتعليم د.عبدهللا الشرمان

 تدريسها

علوم وأساليب مناهج ال مشارك/ جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ د.منال مومني

 تدريسها

مشرف تربوي/ وزارة التربية والتعليم  د. رشا جرادات

 في لواء الرمثا

مناهج العلوم وأساليب 

 تدريسها
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 (5ممحق)

 لمعايير ضمان الجودة لمبرامج األكاديميةفي الجامعات األردنيةتمثل أعضاء ىيئة التدريس  استبانة

 )الصورة النيائية(

                                                            ليرموكجامعة ا
 التربيةكمية 
                                                                         المناىج وطرق التدريسقسم 

 

/ة  حضرة األستاذ الدكتكر/ة .......................................................المحتـر

تمثل أعضاء ىيئة عنكانيا:    بإجراء دراسةة قـك الباحثتسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعد، ال
التدريس في الجامعات األردنية لمعايير ضمان الجودة، وميارات القرن الحادي والعشرين، وعالقتيا 

 الدكتكراةرجة لمتطمبات الحصكؿ عمى د  ، كذلؾ استكماالن  بممارساتيم التدريسية، وقيميم الوظيفية
 .ياأساليب تدريسمناىج العمكـ ك  في الفمسفة تخصص

( أماـ الدرجة التي يا بكضع إشارة )نع كاإلجابةلذا يرجى التكـر بقراءة فقرات االستبانة بعناية 
 تنطبؽ عمييا، عممان بأف البيانات ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط. 

 

  المعمومات العامة: أوًلً 

   أستاذ مساعد.    أستاذ مشارك.     أستاذ. كاديمية:  (الرتبة األ 1

 10كثر من أ    .سنوات 10 -5من  سنوات.  5قل من أ الخدمة: سنوات (عدد 2
 .سنوات

 اليندسة وتكنولوجيا المعمومات.  الطب.    العموم. (الكمية: 3

 العموم والتكنولوجيا.   اليرموك.   (الجامعة: 4
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 ت اًلستبانةفقرا: ثانياً 

 : التالية( في المربع الذي يتفق مع رأيك أمام كل فقرة من الفقرات أرجو وضع إشارة )

 سياسات التعميم والتعّمم.المعيار األول: 
يقافيا.المؤشر األول:   سياسات استحداث البرامج األكاديمية وتطويرىا وا 

 درجة الممارسة الفقرة الرقم

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 جداً 

جػػراءات مكثٌقػػة  -1 لػػدل المؤٌسسػػة سياسػػات كا 
 كمعمنة الستحداث البرامج األكاديمية. 

     

جػػراءات القبػػكؿ لػػدل  -2 المؤٌسسػػة سياسػػات كا 
مػػػػع رسػػػػالة المؤٌسسػػػػة كمتطمبػػػػات تنسػػػػجـ 

 البرامج األكاديمية. 

     

جػػراءات مكثٌقػػة  -3 لػػدل المؤٌسسػػة سياسػػات كا 
 امج األكاديمية.كمعمنة لتطكير البر 

     

جػػراءات مكثٌقػػة  -4 لػػدل المؤٌسسػػة سياسػػات كا 
 كمعمنة إليقاؼ البرامج األكاديمية.

     

 السياسات واإلجراءات المتعّمقة بالقبول والتخّرج.المؤشر الثاني: 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً   
 جداً 

جػػراءات مكثٌقػػة  -5 لػػدل المؤٌسسػػة سياسػػات كا 
 قبكؿ الطمبة. ل كمعمنة

     

جػػراءات مكثٌقػػة  -6 لػػدل المؤٌسسػػة سياسػػات كا 
 كمعمنة لمتخٌرج كمن  الدرجات العممية.

     

لػػػػػدل المؤٌسسػػػػػة تعميمػػػػػات كأسػػػػػس مكثٌقػػػػػة  -7
 كمعمنة لمنجاح كالرسكب.

     

المؤٌسسػػة إجػػراءات مكتكبػػة ككاضػػحة  لػػدل -8
 لحفظ العبلمات. 
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 ر ألساليب عمميتي التعميم والتعّمم.التحسين المستمالمؤشر الثالث: 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً   
 جداً 

تحسػػػيف مسػػػتمر ألسػػػاليب  لػػػدل المؤٌسسػػػة -9
 التعميـ كالتعٌمـ.

     

لػػدل المؤٌسسػػة إجػػراءات مكتكبػػة ككاضػػحة  -10
 لتقييـ فعالية البرامج بشكؿ دكرم.

     

المؤٌسسػػػػػة خطػػػػػط لتحسػػػػػيف البػػػػػرامج  لػػػػػدل -11
 كاديمية.األ

     

 جيػػات اختصػػاص مختمفػػة لػػدل المؤٌسسػػة -12
فػػػػي دعػػػػـ كتعزيػػػػز عمميتػػػػي التعمػػػػيـ  تسػػػػيـ
 كالتعٌمـ.

     

 المعيار الثاني: الخطط الدراسية.

 وضوح الخطط الدراسية لمبرامج المطروحة وتكامميا. المؤشر األول:

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقرة الرقم
 جداً 

مخطػػػػػػط لدرجػػػػػػة كضػػػػػػكح  لػػػػػػدل المؤٌسسػػػػػػة -13
 الدراسية لمبرامج المطركحة.

     

الخطػط الدراسػية لدل المؤٌسسة تكامؿ في  -14
 لمبرامج المطركحة.

     

البرامج المطركحة  لدل المؤٌسسة انسجاـ -15
 مع رؤية كرسالة كغايات المؤٌسسة.

     

جػػراءات مكثٌقػػة  -16 لػػدل المؤٌسسػػة سياسػػات كا 
يػػػيـ كتطػػػػكير الخطػػػط الدراسػػػػية كمعمنػػػة لتق

 بشكؿ دكرم.

     

 برامج اإلرشاد والتوجيو األكاديمي لمطمبة. المؤشر الثاني:
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 قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً   
قميمة 
 جداً 

تػػػػػػػػػػػػكٌفر المؤٌسسػػػػػػػػػػػػة اإلرشػػػػػػػػػػػػاد كالتكجيػػػػػػػػػػػػو  -17
 األكاديمي لمطمبة. 

     

تػػػػكٌفر المؤٌسسػػػػة أدلٌػػػػة اإلرشػػػػاد األكػػػػاديمي  -18
 لمطمبة. المناسبة

     

تكجد إجراءات محٌددة لمتعامؿ مع الطمبة   -19
 المنذريف أكاديميان. 

     

تكجػػػد آليػػػات محػػػٌددة لمتعامػػػؿ مػػػع الطمبػػػة  -20
 المتفٌكقيف أكاديميان.

     

توفير عدد كاٍف من المدرسين بمؤىالت وتخصصات مناسبة لمجاًلت البرامج  المؤشر الثالث:
 المطروحة ومستوياتيا.

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً   
 جداً 

لػػدل المؤٌسسػػة العػػدد الكػػافي مػػف أعضػػاء  -21
 ىيئة التدريس في البرامج المختمفة. 

     

تتناسػػػػػػػػػب تخصصػػػػػػػػػات أعضػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػػة  -22
التػػػػػػدريس مػػػػػػع المجػػػػػػاالت المعرفيػػػػػػة فػػػػػػي 

 البرامج األكاديمية المطركحة.

     

تػػػػػ -23 ب لػػػػدل المؤٌسسػػػػػة العػػػػدد الكػػػػػافي مػػػػف ري
أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس التػػي تتناسػػب مػػع 

 مستكيات البرامج.

     

تراعػػػػػػػػػي المؤٌسسػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػؤٌىبلت العمميػػػػػػػػػة  -24
ألعضػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة التػػػػػػػدريس فػػػػػػػي البػػػػػػػرامج 

 المختمفة.

     

 .الدراسات العميا المطروحةفي برامج والخطط : سياسات القبول رابعالمؤشر ال

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً   
 جداً 
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جراءات مكثٌقة  -25 لدل المؤٌسسة سياسات كا 
الدراسات كمعمنة لقبكؿ الطمبة في برامج 

 .العميا المطركحة

     

مسػػػتكل تحقٌػػػؽ الشػػػمكلية )نظػػػرم كعممػػػي(  -26
فػػػػػػػػػي خطػػػػػػػػػط بػػػػػػػػػرامج الدراسػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػا 

 المطركحة مناسب.

     

يراعي مستكل تركيز مكاد الدراسات العميا  -27
 تخٌصص. عمى العمؽ المعرفي لم

     

يراعػػػي مسػػػتكل التسمسػػػؿ المنطقػػػي لممػػػكاد  -28
الدراسية فػي خطػط بػرامج الدراسػات العميػا 

 المطركحة.

     

 تقويم المخرجات التعميمّية.المعيار الثالث: 

جراءاتيا.المؤشر األول:   سياسات عممية تقييم أداء الطمبة وا 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً   
 جداً 

جػػراءات مكثٌقػػة  -29 لػػدل المؤٌسسػػة سياسػػات كا 
 كمعمنة لتقييـ أداء الطمبة.

     

تقػػػػكـ المؤٌسسػػػػة بػػػػإجراء دراسػػػػات تحميميػػػػة  -30
 لنتائج الطمبة.

     

تطٌبؽ المؤٌسسة أدكات لقياس مدل تحقيؽ  -31
 الطمبة لمخرجات التعٌمـ.

     

درجػػػػػة التنػػػػػٌكع فػػػػػي أشػػػػػكاؿ تقيػػػػػيـ الطمبػػػػػة  -32
 مناسبة.

     

جراءاتيا.لمؤشر الثاني: ا  سياسات عممية تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس وا 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً   
 جداً 

33- 
جػػراءات مكثٌقػػة  لػػدل المؤٌسسػػة سياسػػات كا 
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 لتقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس. 
تقػػػػكـ المؤٌسسػػػػة بػػػػإجراء دراسػػػػات تحميميػػػػة  -34

 ىيئة التدريس.  لنتائج تقييـ أداء أعضاء
     

مسػػػػػػػػتكل أداء أعضػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس  -35
 اإلجمالي مف كجية نظر الطمبة.

     

درجػػػػة التنػػػػٌكع فػػػػي أشػػػػكاؿ تقيػػػػيـ أعضػػػػاء  -36
 مناسبة.األداة ىيئة التدريس 
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 (6ممحق)

 ادي والعشرينلميارات القرن الحفي الجامعات األردنية تمثل أعضاء ىيئة التدريس  استبانة

 )الصورة النيائية(

                                                            ليرموكجامعة ا

 التربيةكمية 

                                                                         المناىج وطرق التدريسقسم 

 ....................................المحترم/ةحضرة األستاذ الدكتور/ة ...................

تمثل أعضاء ىيئة بإجراء دراسة عنوانيا: " ة قوم الباحثتالسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد، 
التدريس في الجامعات األردنية لمعايير ضمان الجودة، وميارات القرن الحادي والعشرين، وعالقتيا 

 الدكتوراةلمتطمبات الحصول عمى درجة  "، وذلك استكماًلً  الوظيفيةبممارساتيم التدريسية، وقيميم 
 .ياأساليب تدريسمناىج العموم و  في الفمسفة تخصص

( أمام الدرجة التي يا بوضع إشارة )نع واإلجابةلذا يرجى التكرم بقراءة فقرات اًلستبانة بعناية 
 ممي فقط. تنطبق عمييا، عممًا بأن البيانات ستستخدم ألغراض البحث الع

  المعمومات العامة: أوًلً 

   أستاذ مساعد.    أستاذ مشارك.     أستاذ. (الرتبة األكاديمية:  1

 10كثر من أ    .سنوات 10 -5من  سنوات.  5قل من أ الخدمة: سنوات (عدد 2
 .سنوات

 اليندسة وتكنولوجيا المعمومات.  الطب.  العموم.  (الكمية: 3

 العموم والتكنولوجيا.   ليرموك. ا (الجامعة: 4

 فقرات اًلستبانة: ثانياً 
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 : التالية( في المربع الذي يتفق مع رأيك أمام كل فقرة من الفقرات أرجو وضع إشارة )

أوًًل: ميارات العصر الرقمي )الميارات المعموماتية 
 درجات التقدير والتكنولوجية(

 قميمة جداً  ميمةق متوسطة كبيرة كبيرة جداً  المعايير الرقم

يكجو المتعمميف نحك مصادر المعمكمات  -1
 المتضمنة في المساؽ.

     

يحث المتعمميف عمى الرجكع إلى مصادر  -2
 متنكعة خارجية.

     

يحث المتعمميف عمى االلتزاـ باألمانة  -3
 العممية في تداكؿ المعمكمات.

     

      يصمـ مقررات دراسية الكتركنية. -4

      ستخدـ المدكنات كالمنصات االلكتركنية.ي -5

تضميف مكاقؼ تعميمية كخبرات تساعد  -6
المتعمميف عمى تحميؿ المعمكمات مف 
مصادر مختمفة لمعالجة القضايا ك 

 المشكبلت.

     

يكض  لممتعمميف المعايير األخبلقية  -7
 كالقانكنية في استخداـ المعرفة التكنكلكجية.

     

متعمميف بأساليب تقكيـ المعمكمات تعريؼ ال -8
 التي يصمكف إلييا.

     

     يبيف أىمية التكنكلكجيا لممتعمميف لتحقيؽ  -9
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 أىداؼ العمـ.

ا  -10 يعرض أمثمة عمى التقنيات الحديثة مكضحن
 مساىمتيا في التقدـ العممي.

     

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  ثانًيا: ميارات التفكير اًلبداعي

      يطمع المتعمميف عمى األعماؿ اإلبداعية. -11

      يشجع النشاطات الفردية كالجماعية. -12

      يشجع األعماؿ اليدكية. -13

يتطرؽ إلى كيفية تغمب المتعمميف عمى  -14
 الصعكبات.

     

      يعزز الدافعية الداخمية لدل المتعمميف. -15

      ميارة فرض العبلقات. يكسب المتعمميف -16

يستخدـ أسمكب العصؼ الذىني لمناقشة  -17
 األفكار.

     

يعطي لممتعمميف الحرية لمتعبير عف  -18
 أفكارىـ.

     

يشجع عمى إنتاج األفكار الجديدة  -19
 )الغريبة(.

     

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  ثالثًا: ميارات اًلتصال الفعال

      يكفر بيئة تعميمية داعمة لمتكاصؿ. -20

21- .       يظير تكاصبلن شفكينا ككتابينا فاعبلن
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يستخدـ األجيزة اإلعبلمية ككسائؿ  -22
 التكاصؿ.

     

      يحتـر أفكار المتعمميف كيستمع ليا. -23

      يدير تفاعبلن إلكتركنينا بكفاءة. -24

لدل يحافظ عمى سرية المعمكمات  -25
 المتعمميف.

     

      يراعي الجكانب األخبلقية لمتكاصؿ الفعاؿ. -26

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  رابًعا: ميارات اإلنتاجية العالية

يعطي المتعمميف الكقت المناسب في تحديد  -27
 األسئمة.

     

      يثمف فاعمية المصادر ككفاءتيا. -28

      عمميف أىمية التقييـ المستمر.يكض  لممت -29

يكض  لممتعمميف إنتاجية الفرد مف حيث  -30
 النكع.

     

يصؼ لممتعمميف إنتاجية الفرد مف حيث  -31
 الكـ.

     

      يحث المتعمميف عمى تكزيع المياـ. -32

      يؤكد عمى أىمية كضع التخطيط البديؿ. -33

      لتقييـ الذاتي.يحث المتعمميف عمى ميارات ا -34

      يدير الكقت بشكؿ أمثؿ. -35
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 (7ممحق)

 تمثل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لمقيم الوظيفية انةستبا

 )الصورة النيائية(

                                                            ليرموكجامعة ا

 التربيةكمية 

                                                                         يسالمناىج وطرق التدر قسم 

 حضرة األستاذ الدكتور/ة .......................................................المحترم/ة

تمثل أعضاء ىيئة بإجراء دراسة عنوانيا: " ة قوم الباحثتالسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد، 
تدريس في الجامعات األردنية لمعايير ضمان الجودة، وميارات القرن الحادي والعشرين، وعالقتيا ال

 الدكتوراهلمتطمبات الحصول عمى درجة  "، وذلك استكماًلً  بممارساتيم التدريسية، وقيميم الوظيفية
 .ياأساليب تدريسمناىج العموم و  في الفمسفة تخصص

( أمام الدرجة التي يا بوضع إشارة )نع واإلجابةستبانة بعناية لذا يرجى التكرم بقراءة فقرات اًل
 تنطبق عمييا، عممًا بأن البيانات ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط. 

  المعمومات العامة: أوًلً 

   أستاذ مساعد.    أستاذ مشارك.     أستاذ. (الرتبة األكاديمية:  1  

 10كثر من أ    .سنوات 10 -5من  ات. سنو  5قل من أ الخدمة: سنوات (عدد 2
 .سنوات

 اليندسة وتكنولوجيا المعمومات. الطب.  العموم.  (الكمية: 3

 العموم والتكنولوجيا.  اليرموك.  (الجامعة: 4
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 فقرات اًلستبانة: ثانياً 

 : التالية( في المربع الذي يتفق مع رأيك أمام كل فقرة من الفقرات أرجو وضع إشارة )

 درجات التقدير أوًًل: القيم العممية

 اقميمة جدً  قميمة متوسطة كبيرة اكبيرة جدً  المعايير الرقم

      ابتعد عف التحيز في إصدار األحكاـ. -1

ابتعد عف التعصب لآلراء الشخصية كاالنفتاح عمى  -2
 آراء الغير.

     

      أرسخ العمؿ الجماعي كالتعاكف مع الزمبلء. -3

      جنب إصدار األحكاـ قبؿ التأكد منيا.أت -4

      أىتـ باالنتقادات كال أىمميا. -5

      أحدد جكانب االستفادة مف االنتقادات.  -6

      أتقبؿ التكجييات كالنصائ  دكف انزعاج. -7

      أعترؼ بدكر العمماء في مناحي الحياة المختمفة. -8

 اقميمة جدً  قميمة متوسطة كبيرة اجدً كبيرة  ثانًيا: القيم اًلجتماعية

أيفضؿ الكظيفة في مجاؿ تخصصي التي تحقؽ  -9
 مكانة اجتماعية عالية.

     

أيفضؿ االلتحاؽ بالكظيفة التي تمنحني تقديرنا جيدنا  -10
 مف جانب أسرتي كأصدقائي.

     

      أيفضؿ بناء عبلقات كمعارؼ اجتماعية. -11
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      ر اآلخريف لي.أيفضؿ الشعكر بتقدي -12

      أفضؿ الكظيفة التي تكفر لي الحرية في اتخاذ القرار. -13

أيفضؿ المحافظة عمى ممتمكات الكظيفة مف أم  -14
 ضرر.

     

أيفضؿ العدالة في التعامؿ مع الطمبة جميعيـ  -15
 بإعطائيـ فرص متساكية.

     

أيفضؿ الشعكر بالفخر بسبب كظيفتي في ىذه  -16
 امعة.الج

     

 اقميمة جدً  قميمة متوسطة كبيرة اكبيرة جدً  ثالثًا: القيم اًلقتصادية

أفضؿ الكظائؼ التي تكفر حكافز مالية أكثر مف  -17
 غيرىا.

     

      أفضؿ الكظيفة التي تتي  إمكانية اإلدخار. -18

      أقدـ مصمحة الجامعة عمى المصمحة الشخصية. -19

كال أنكم االنتقاؿ منيا ميما كاف  أتمسؾ بكظيفتي -20
 الراتب.

     

استمر في إتماـ الكاجبات الكظيفية المطمكبة دكف  -21
 التطمع لمتعكيض.

     

      استغؿ مكانتي الكظيفية لمصمحتي الشخصية. -22

أفضؿ الكظيفة التي تكض   نظاـ الحكافز كالعبلكات  -23
 المادية كالمعنكية.
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ظيفة التي يتبلئـ فييا الدخؿ مع مدة أفضؿ الك  -24
 العمؿ.

     

 اقميمة جدً  قميمة متوسطة كبيرة اكبيرة جدً  رابًعا: قيم الدافعية واًلنجاز

      أفضؿ بيئات الكظيفة التي تستثير نشاطي كىمتي. -25

      أساس االرتقاء في الكظيفة اكتساب ميارات جديدة . -26

ف االلتزاـ بالقكانيف كاألنظمة أفضؿ تنفيذ األعماؿ دك  -27
 المعمكؿ بيا.

     

      أفضؿ الكظيفة التي ال تتطمب مجيكدنا كبيرنا. -28

      أفضؿ الكظيفة التي تتميز بساعات عمؿ محددة. -29

أساس الكظيفة الناجحة االلتزاـ بالنظاـ كاالنضباط  -30
 كالدقة في المكاعيد.

     

كاجبات الكظيفية المطمكبة في أبذؿ الجيد إلتماـ ال -31
 الكقت المحدد.

     

أتنافس مع زمبلئي في الجامعة لتحقيؽ كفاءة أعمى  -32
 في أداء كظيفتي.

     

أتحمؿ المسؤكليات اإلضافية التي تكمفني بيا  -33
 الجامعة.
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 (8ممحق )

س في الجامعات األردنية تمثل أعضاء ىيئة التدري فات المعياريةراالمتوسطات الحسابية واًلنح

 لمعايير ضمان الجودة لمبرامج األكاديمية

 الفقرات الرقـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 A1 3.55 .953 

 A2 3.46 .982 

 A3 3.45 .936 

 A4 3.01 1.014 

 A5 3.90 .932 

 A6 4.36 .700 

 A7 4.42 .719 

 A8 4.42 .714 

 A9 3.58 .871 

 A10 3.38 .920 

 A11 3.46 .812 

 A12 3.47 .919 

 A13 3.97 .850 

 A14 3.68 .828 

 A15 3.62 .915 

 A16 3.39 .985 

 A17 3.67 .934 

 A18 3.61 .930 

 A19 3.93 .911 

 A20 3.55 .931 

 A21 3.77 .928 

 A22 3.96 .808 

 A23 4.02 .850 

 A24 3.91 .869 

 A25 4.00 .862 

 A26 3.70 .874 

 A27 3.78 .780 

 A28 3.78 .820 

 A29 3.98 .744 

 A30 3.40 .956 

 A31 3.35 .984 

 A32 3.42 .916 
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 الفقرات الرقـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 A33 3.53 .932 

 A34 3.36 .961 

 A35 3.65 .784 

 A36 3.25 .881 

 

 (9ممحق )

ردنية تمثل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األ  فات المعياريةراالمتوسطات الحسابية واًلنح

 لميارات القرن الحادي والعشرين

 الفقرات الرقـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 B1 3.82 .719 

 B2 3.61 .780 

 B3 3.85 .825 

 B4 3.60 .869 

 B5 3.91 .848 

 B6 3.50 .818 

 B7 3.55 .873 

 B8 3.53 .856 

 B9 3.72 .782 

 B10 3.67 .780 

 B11 3.34 .803 

 B12 3.55 .864 

 B13 2.93 .965 

 B14 3.21 .864 

 B15 3.33 .764 

 B16 3.20 .795 

 B17 3.38 .907 

 B18 3.64 .825 

 B19 3.42 .933 

 B20 3.72 .836 

 B21 3.71 .890 

 B22 3.71 .955 

 B23 3.84 .857 
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 الفقرات الرقـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 B24 3.66 .896 

 B25 3.89 .892 

 B26 3.95 .890 

 B27 3.71 .805 

 B28 3.68 .808 

 B29 3.61 .825 

 B30 3.48 .803 

 B31 3.44 .816 

 B32 3.50 .856 

 B33 3.40 .945 

 B34 3.42 .929 

 B35 3.57 .849 

 

 (22ممحق )

تمثل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لمقيم  فات المعياريةراالمتوسطات الحسابية واًلنح

 الوظيفية

 الفقرات الرقـ
سط المتك 

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 C1 4.24 .802 

 C2 4.34 .724 

 C3 4.13 .831 

 C4 4.20 .754 

 C5 4.09 .819 

 C6 4.07 .755 

 C7 4.12 .764 

 C8 4.40 .711 

 C9 4.08 .808 

 C10 4.04 .833 

 C11 3.84 .892 

 C12 4.00 .821 

 C13 4.47 .706 

 C14 4.53 .666 

 C15 4.66 .634 
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 الفقرات الرقـ
سط المتك 

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 C16 4.40 .771 

 C17 4.01 .862 

 C18 4.06 .881 

 C19 4.16 .807 

 C20 3.73 1.032 

 C21 4.33 .727 

 C22 1.84 1.041 

 C23 4.04 .849 

 C24 4.10 .818 

 C25 4.41 .666 

 C26 4.38 .737 

 C27 2.74 1.219 

 C28 2.82 1.021 

 C29 3.22 1.164 

 C30 4.30 .819 

 C31 4.48 .654 

 C32 3.98 .885 

 C33 4.41 .695 
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 (11ممحق)

 خطاب جامعة اليرموك لجامعة العموم والتكنولوجيا األردنية
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( 12الممحق )  

 البحوث المقبولة لمنشر
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Abstract 

     The study aimed to reveal the degree of  Representing teaching staff in 

Jordanian universities for quality assurance standards, and the 21st Century 

skills, and their relationship to their teaching practices, and their jobs values.  

To achieve the purposes of the study, the researcher used the descriptive 

approach. The study population consisted of  teaching  staff at the universities 

of (Yarmouk  and  University of  Science and Technology), and the study 

sample consisted of (250) teaching staff. To collect data, study tools were 

prepared and designed and their psychometric properties were verified. The 

tools included questionnaires, the first consisted of (36) items distributed into 

three criteria, and the second questionnaire consisted of (35) items distributed 

over four skills, and the third questionnaire consisted of (33) Paragraph 

divided into four values. The study concluded that the degree of 

representation of teaching staff in Jordanian universities for quality assurance 

standards was high, and there are no statistically significant differences in 

academic rank and college type in all standards, and there are no statistically 

significant differences in the number of years of service in all criteria, and the 

presence of statistically significant differences in the impact of the university 

In all criteria, differences were in favor of  the University of Science and 

Technology. The results also showed that the degree of representation of 

teaching staff in Jordanian universities for the skills of the twenty-first 

century was medium, and there are no statistically significant differences in 

the number of years of service and the type of college in all skills, and there 

are no statistically significant differences in the academic rank in all skills 

except for effective communication skills, and the presence of statistically 

significant differences in the impact of the university in all Skills With the 

exception of creative thinking skills and high productivity skills, the 

differences were in favor of the University of Science and Technology. The 

results also showed that the degree of representation of teaching staff  in 

Jordanian universities for job values was high, and there are no statistically 
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significant differences in the number of years of service, the effect of the 

faculty, the impact of the university in all values, and the existence of 

statistically significant differences due to the effect of the academic rank in all 

values, and the differences came in favor of an associate Co-professor in 

values Functional as a whole.  

Key words: Quality Assurance Standards (Academic Program Standards), 

21st Century Skills, Teaching Practices, Job Values, Jordanian universities, 

teaching staff. 


