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  مخلص
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق معايير ھيئة االعتماد للبرامج التربوية 

وتم استخدام المنھج الوصفي  في الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية،
ووزعت على  ,معايير ھيئة االعتمادحسب  استبانهحيث تم تصميم  للدراسةمته ءالتحليلي لمال

ً أكاديمي اً قائد 23منھم (أساتذة الجامعات األردنية الحكومية  ھيئة  اً من أعضاءعضو 161و ا
يئة االعتماد ايير ھتطبيق مع في وجود  مستوى متوسط ،، وأظھرت نتائج الدراسة)تدريسال

العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية، وعدم وجود فروق  للبرامج التربوية للدراسات
ً لمتغير الجنس، وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجامعة  ،ذات داللة إحصائية تبعا

ر ضرورة توفيب الجامعة أن تقوم والجامعة األردنية، وأوصت الدراسة ،ولصالح جامعة أل البيت
من أعضاء ھيئة  المتكافئة داعداألضرورة توفير و والخدمات الالزمة، ،اإلنشاءات والتسھيالت
ضرورة و مع البرامج التربوية التي تطرحھا، ھذه األعداد بحيث تتالءم ،التدريس برتب مختلفة

والتوعية للتكيف مع البرامج التربوية  ،يقدم لھم اإلرشاد للطلبة برنامج إرشادي الجامعةتوفير 
 ،بمعايير االعتماد عند تصميم الجامعةالتزام ضرورة و من خالل توفير المعلومات ذات العالقة،

 .وتخطيط البرامج التربوية

ة ات المفتاحي ات : الكلم ا، الجامع ات العلي ة، الدراس رامج التربوي اد للب ة االعتم ايير ھيئ مع
  .الحكومية األردنية

 
                                                 

 .البحث مستل جزئياً من رسالة الدكتورة للطالبة ميسم العزام *
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Abstract 
This study aimed to identify the level of applying the standards of the 

accreditation body in the educational programs of the graduate studies in 
the ffecult of education in the Jordanian universities. the analytical 
method was used due to its suitability to the nature of the study where a 
questionnaire was designed for the standards of the accreditation body 
and distributed to a sample of the public Jordanian university professors 
(of whom 23 academic commanders and 161 faculty members) in the 
public Jordanian universities. The study showed medium level and the 
absence of statistically significant differences due to the variable of the 
university to favor of Al elbait and Jordanian University, The study 
recommended that the University provide the construction, facilities, and 
necessary services, the need that the faculty provide a number of faculty 
members of various ranks in order to fit with the educational programs it 
offers, the need that the University provide the students with a program 
providing them with guidance and education to adapt to the educational 
programs through the provision of relevant information, and finally the 
need that the University is committed with the accreditation standards 
when designing and planning the educational programs . 

Key words: Standards of the accreditation body in the educational 
programs, The graduate studies, The Jordanian governorate universities.  

 
  المقدمة

الي جزءاً أساسياً في األكاديمييعد االعتماد  يم الع يم في مؤسسات التعل  ؛تطوير أنظمة التعل
وعلى رأس معايير االعتماد  والتعليمي بالمؤسسات التربوية، ،العمل اإلداري ألنھا تشكل لتطوير

أتي ذه ت ل ھ ة مث دول المتقدم ي ال ة ف ايير المجرب ة ؛المع دة األمريكي ات المتح  وال شك أن. الوالي
اديمي ر ييامع اد األك اساالعتم ر األس ل الحج ة تمث وير المنظم تالفلتط ى اخ ا ، وعل  ،أنواعھ
نھم العمل في أي مجالو ذين يمك ؤھلين الل ين الم ل من المتعلم اد جي أو  ،أنشطتھا، فإذا أردنا إيج

ان،  دول  ينبغيمك تفادة من تجارب ال الي، واالس يم الع اء بجودة التعل ا األخرىاالرتق ، والتي لھ
ي  بق ف يخالس ة ترس اتھا التربوي ي مؤسس اديمي ف اد األك وم االعتم ة  ،مفھ د، (والتعليمي مجي

اداتو اد  )293، ص 2008، الزي توى االعتم ان مس اول بي ة تح ذه الدراس أن ھ ة ف ذه األھمي ولھ
  .وتطبيقاته في برامج الدراسات العليا في كليات التربية بالجامعات األردنية الحكومية ،األكاديمي
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  مشكلة الدراسة
 ،بوضع مجموعة من الشروط والبحث العلمي ،وزارة التعليم العاليقامت ھيئة االعتماد في 

اد التخصصات ة والمعايير العتم ات في  المختلف اتالكلي ة جامع كواستندت  ،األردني ى  في ذل إل
ة  ايير الدولي اةالمع ع مراع ة م روف البيئي الي  ،الظ يم الع ات العل ة لمؤسس ات المادي واإلمكاني

ي،  انياألردن ث تع ات حي ن الجامع ق  م عوبة تطبي ن ص د م اييرالعدي اد  ،مع روط االعتم وش
د من التخصصات،  ،أعداد الطلبة المتنامي بسبباألكاديمي  وقلة أعضاء ھيئة التدريس في العدي

ة  رامج التربوي اد للب ة االعتم ايير ھيئ ق مع ى مستوى تطبي وتتمثل مشكلة الدراسة في التعرف عل
ة ة في الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردني ر من ، والالحكومي اني الكثي ي تع ت

ايير اه  .الصعوبة في تطبيق ھذه المع ائج باتج ابقة أظھرت نت وحظ أن بعض الدراسات الس د ل وق
إيجابي نحو برامج التعليم العالي في ضوء معايير ھيئة االعتماد، وقد وجھت الدعوة في دراسات 

دريبوسابقة عديدة، ألخذ ھذا األمر على محمل الجد،  امعيينا المحاضرين أوصت بت ى لج  عل
اد  تطبيق ة االعتم يم في معايير ھيئ ل الجامعي التعل ة استخدام وتفعي ات الحديث يم في التقني  التعل
ة، فعالة قبول سياسة وتحديد والتعلم، ادة للطلب ا المحاضرين عدد وزي امعيين بم  مع يتناسب الج
  .المحلي المجتمع مع العالقة وتفعيل الجامعة، في الطلبة أعداد

  الدراسةأھمية 
ق  تستمد ھذه الدراسة أھميتھا في كونھا محاولة بحثية لموضوع يتسم بالحداثة نسبياً أخذ يطب

المي وطني ،والعربي ،في مؤسسات التعليم العالي بشكل واسع على الصعيد الع بشكل خاص  وال
الي والبحث العلمي في ا يم الع ألردن أال وھو نظام االعتماد األكاديمي، حيث اھتمت وزارة التعل

ة ى مراجع ات ،إل اد الجامع ايير اعتم وير مع ة  ،وتط ا لمواجھ الي فيھ يم الع ات التعل ومؤسس
ات . واالجتماعية ،والتحديات االقتصادية ،التطورات كما وتنبع أھمية ھذه الدراسة كونھا تخدم فئ

يما الجامعات ،لھا فاعلية عالية في المجتمع األردني ةوال ،وال س ي ،طلب وسوق  ،والمجتمع المحل
ا ،مساعدة المؤسسات التعليمية على رفع مستوى الجودةكما تعمل على  .العمل  ،وتحسين فاعليتھ

ً وانسجامھا مع أفضل المعايير  ،ودعم جھودھا للسير نحو التميز في إطار توافقھا ، المعتمدة عالميا
قدرة على التنافس والدولية، وال ،والمھنية ،وتيسير سبل االعتراف بھا من قبل األوساط األكاديمية

ع الجامعات وجود إطار موحد يمّك التي يتطلب الھدف من المعاييرھذا أن ومع زميالتھا،  ن جمي
ا أدء طالبھ ة ب ات المتعلق س التوقع ق نف ن تحقي وعي  .م ع ال ودم اين الموج ات للتب ين الجامع  ،ب

  .لكل جامعة ذلك البعد عند التقييم النھائي مراعاةمع  وظروفھا

واستراتيجيات للوقوف  ،ورسم سياسات ،كما أنھا مھمة للمشتغلين في تطوير التعليم العالي
اد ايير االعتم ى مع توى ،عل يط  ومس ي التخط ا ف ي تطبيقھ ا ف ات العلي ة للدراس رامج التربوي للب

  .الجامعات األردنية الحكومية
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  أھداف الدراسة
ة ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق معا رامج التربوي اد للب يير ھيئة االعتم
ة ة في الجامعات األردني ايير ،في الدراسات العليا في كليات التربي ذه المع ين ھ ة ب ة العالق  ،وحال

  .وضمان الجودة في برامج التعليم العالي في كليات التربية

  دراسةأسئلة ال
  راسة اإلجابة عن األسئلة التاليةتحديداً تحاول ھذه الد

توى  .1 ا مس ادم ة االعتم ايير ھيئ ق مع ي تطبي ة ا ف رامج التربوي ات للب ي كلي ا ف لدراسات العلي
 ؟الحكومية التربية في الجامعات األردنية

اد  .2 ة االعتم ايير ھيئ ق مع ا ھل يختلف مستوى تطبي ة للدراسات العلي رامج التربوي في في الب
ة ات األردني ي الجامع ة ف ات التربي ة كلي اً الختالف  ،الحكومي رتبع ة  ،الجنس( اتمتغي الرتب

 ؟)العلمية، الجامعة

  مصطلحات الدراسة
ى  ،ومنظمة من المقررات الدراسية ،ھي مجموعة مميزة :البرامج التربوية ؤدي إل والتي ت

وي  ).13، 2008الحاج، (منح الدرجة األكاديمية المرتبطة بھذا البرنامج  امج الترب ويعرف البرن
ا داف :  إجرائي ن األھ ة م ة منظم و خط ةھ ة ،التربوي رات التعليمي ة  ،والخب اطات المرافق والنش

  .متطلبات الدرجة العلمية المرتبطة بالبرنامج حسب أنظمة الجامعة إتماماألخرى التي تؤدي إلى 

ة من إحدى  :ھيئة اعتماد التعليم العالي راف بالمؤسسة التعليمي ھي عبارة عن نظام لالعت
رامج لمستوى والبرامج المھنية التي  ،ھيئات االعتماد تيفاء المؤسسة، والب ى أساس اس تقدمھا عل
ن األداء دد م ل ،مح اديمي،  ،والتكام ط األك ة الوس ل ثق ا لني ددة تؤھلھ ايير مح اً لمع ودة وفق والج

ا ).21، ص 2003الموسوي، (والجمھور المستھدف  الي إجرائي يم الع : وتعرف ھيئة اعتماد التعل
يم تشكلھا السلطات العلي أكاديميةھي ھيئة  نا المسؤولة عن التعل الي م رامج  الع أجل النظر في ب

المھني المحدد في  واألداء ،المطلوب األكاديميالمستوى  ضمان التعليم العالي وفق معايير بھدف
ة  برامج التعليم العالي ين مؤسسات لخدم من اجل الحصول على الثقة االكاديمية وسط المنافسة ب

  .المجتمع المحلي

ادة  اديميينالق ع  :األك م جمي ة، وھ ات األردني ي الجامع ية ف ة التدريس داء أعضاء الھيئ العم
   .ورؤساء األقسام في الجامعات األردنية

  الدراسات السابقة
مستوى تطبيق معايير  تعددت الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العالقة المباشرة في

 ،العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية ھيئة االعتماد للبرامج التربوية في الدراسات
  :ومن ھذه الدراسات
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وافر مدى على التعرف ھدفت إلى" (2005): بدراسة الطالعقام  ة نموذج عناصر ت  الھيئ
ة والجودة الوطنية لالعتماد يم لمؤسسات والنوعي الي التعل اده غزة، قطاع جامعات في الع  بأبع

ام ورؤساء ،الكليات عمداءمن  )95(من  الدراسة عينة تكونت وقد .عشر األحد  وأعضاء ،األقس
ا ألن المفتوحة القدس جامعة باستثناء كل جامعة في الجودة لجان ة لھ ت واستخدم  .خاصة طبيع

د، المنھج الوصفي الدراسة ائج أسفرت وق ر أن النت ة نموذج عناصر مجاالت أكث ة الھيئ  الوطني
ائج توصلت كما  .العامة واألھداف والرسالة الدراسة ونظام النجاح، نسب :ھي توافراً  ً  النت  أيضا
ً  لةدال ذات ھناك فروق أن إلى ً  إحصائيا ا ر تبع ة اسم لمتغي ين الجامع ثالث الجامعات ب  لصالح ال

ً  اللةد ذات فروقً  توجد وأنه ال اإلسالمية، الجامعة وم كليات بين إحصائيا ة العل ات ،الطبيعي  وكلي
ً  اللةد ذات فروقً  توجد ال وأنه ،الوطنية الھيئة عناصر نموذج توفر في اإلنسانية العلوم  إحصائيا
 .العناصر ھذه توفر في العليا وبرامج الدراسات ،البكالوريوس برامج بين

اد بدراسة  :)2009( الثقفي قامو ھدفت إلى التعرف على محاولة وضع قائمة بمعايير االعتم
اديمي ودة ،األك مان الج ي  ،وض وم ف ات العل ي كلي يات ف ام الرياض ة بأقس رات الخاص والمؤش

، والتعرف )البرنامج التعليمي، والبيئة التعليمية، والھيئة التدريسية(الجامعات السعودية من حيث 
د .المعاييرعلى مدى مناسبة توفر ھذه  ة تكونت وق من أعضاء  اً عضو) 123(الدراسة من  عين

ا  ومنالمنھج الوصفي،  ةت الدراسس، واستخدمھيئة التدري ا م ان من أھمھ ي ك نتائج الدراسة الت
ي اديمي :يل اد األك ايير االعتم ع مع ي ،جمي امج التعليم ودة للبرن مان الج ة  ،وض ة التعليمي والبيئ

د مستوى ذات داللة مناسبة، وعدم وجود فروق ة  إحصائيا عن ين  )α≤0.05( اإلحصائيةالدالل ب
اديمي اد األك ايير االعتم دريس حول مناسبة مع ة الت وضمان  ،متوسطات استجابات أعضاء ھيئ

اد  ايير االعتم الجودة للبرنامج بين متوسطات استجابات أعضاء ھيئة التدريس في توفر معظم مع
 للبرنامج التعليمي بأقسام الرياضيات تعزى لمتغير الجامعة، ووجود ،وضمان الجودة ،األكاديمي
روق ة ف توى ذات دالل د مس ائيا عن ة  )α≤0.05(إحص اء ھيئ تجابات أعض طات اس ين متوس ب
ر  ،في توفر معايير االعتماد األكاديمي ،التدريس ة تعزى لمتغي ة التعليمي وضمان الجودة في البيئ
 .الجامعة

الن وتناول واريوالعرايضة  ،العق  (AL-Araidah & AL- Aqlan, Hawari 2010) والھ
ى : دراسة ادھدفت التعرف عل ة  ،موضوع االعتم ى والجودة في الجامعات األردني التركيز عل ب

ة يم الھندس اع تعل وم .قط ة العل رت جامع ات  ،واختي ة للجامع ية ممثل ة دراس ا كحال والتكنولوجي
ةةاألردني ة المبذول ود الجامع ة جھ رت الدراس اد  ،، وأظھ ة االعتم ل ھيئ ن قب اد م ق االعتم لتحقي

م  ،دسةاألمريكية للھن ية، وت اد األساس ايير االعتم والتكنولوجيا حيث تبين أن ثالثة أقسام تحقق مع
اھج وير المن ا تط اد منھ ة باالعتم ددة متعلق اييس متع ة مق بكات  ،مناقش ين ش رات، وتحس والمختب

ى ) 60(و أستاذاً ) 15(تكونت عينة الدراسة من  والتعليم االلكتروني، ،الكمبيوتر اً أجابت عل طالب
ي ،تتعلق بالوضع العام في الجامعة أسئلة نھج الوصفي التحليل ذه الدراسة وتم استخدام الم . في ھ

از ،من المشاركين يقيمون الوضع العام بالجيد%) 50-40(النتائج أن  ومن أبرز والنسبة  ،والممت
طة ا متوس ى أنھ اد عل ة باالعتم ب المتعلق ت الجوان ة قيم عيفة ،المتبقي دت. وض ة أن  وأك الدراس

نوعية التعليم في المؤسسات  ويعززاالعتماد ضمن معايير دولية يحسن الجودة للبرامج المختلفة، 



 "......ـ مستوى تطبيق معايير ھيئة االعتماد لل"ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1350

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )7( 29المجلد ) العلوم االنسانية( مجلة جامعة النجاح لألبحاث

ة ويزيد ،واألردنية ،التربوية رامج ،من رضا الطلب ة عن الب دة ،والھيئ ام المعتم ويحسن  ،واألقس
يم الھندسة ،من سمعة المؤسسة التربوية، وتوصي الدراسة بتحسين جودة او ،تعل  تطوير نوعيتھ

 .الجامعات األردنية وغيرھا من ،والتكنولوجيا ،في جامعة العلوم

د  ت العم ا قام دفت): 2013(كم ة ھ اديمي بدراس اد األك ايير االعتم ى مع رف عل  ,التع
رف ة والتع ات األردني ي الجامع ايير ف ذه المع ق ھ ع تطبي ى واق راء ،عل ورھا الخب ا يتص  ،كم
وتكونت عينة  .مقترحات لتطوير نظام االعتماد األكاديمي تقديمومن ثم  واألكاديميين، ،والمعنيين

ين ،من أكاديميين) 109(الدراسة من  ق أھداف .وإداري ذه ولتحقي د استخدم ھ  سلوبأ الدراسة فق
ى ،واألسئلة المفتوحة ،المعمقة المقابالت ائج  لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وتوصلت الدراسة إل النت
ة اق  :التالي اماتف اديمي الع اد األك ام االعتم ق نظ ة تطبي ى إمكاني اركين عل ى  ،المش اص عل والخ

ة ات األردني ى  ،الجامع ا توصلت إل ال، كم ي المج راء ف ة نظر الخب ذ بالمقترحات من وجھ األخ
ة راد العين ة ومال ،المستقبلية ألف ر واقعي ا أكث ك لجعلھ ة في ظل ءوذل ع الجامعات األردني ة لواق م
 .لبيئة األكاديميةالظروف المحيطة با

ى الى ھدفت بدراسة ) Patil& Condner, 2007(وكودنر  ،باتل قام كل منو التعرف عل
الم ن دول الع د م ي العدي اد ف ة االعتم ة ،أنظم دريس الھندس ة بت وة ،والمتعلق ب الق اوال جوان  ،وتن

اد ايير االعتم ا أن مع ة ،والضعف في ھذه األنظمة، وبين ى نوعي اظ عل ومستوى  ،ضرورية للحف
ة وبالتالي ،ھذه الشھادة حاملي ة الدراسة من  زيادة ثق ي، وتكونت عين ) 184(سوق العمل المھن

ة اد المحلي ة االعتم ن أنظم د م ود العدي ة وج ائج الدراس ت نت في، وبين نھج الوص تخدم الم  ،واس
ة و ،وكثيرة التعقيد، وغير دقيقة ،معظم ھذه األنظمة بأنھا غير منظمة ويمكن وصف والدولية قليل
ذي وھذا. الشفافية ى التشويش األمر ال ؤدي إل دير ،ي ق حول التق د القل ادل ،وتزاي والحراك  ،المتب

ذلك  .العالمي لمھنة الھندسة أن ونتيجة ل د الحاجةف نظم تتزاي اد م وفر نظام اعتم ى ت منھجي و ،إل
ة .لتعليم الھندسة ة العالمي ارات المھني في كل  وخصائص خريجي الھندسة ،قادر على تقييم المھ

  .الجامعات

ابقة ات الس ى الدراس ب عل ات  -: تعقي س دراس ى خم ابقة عل ات الس تملت الدراس عاش  أرب
ة ات العربي ي المجتمع ت ف ات أجري دة ،دراس ة وواح ات الغربي ي المجتمع ذه . ف ت ھ د أجري وق

 ).م2005 – 2013(الدراسات الخمس خالل الفترة ما بين 

ذه الد ت ھ ةواختلف ابالت المعمق لوب المق ا أس دة منھ ة، واح ا المنھجي ي طرائقھ ات ف  ،راس
نھج الوصفي  والدراسات األربعة ،واألسئلة المفتوحة األخرى قد استخدمت االستبانة، واعتمد الم
ة كانت . لمتغيرات فيھالوبيان العالقات القائمة  ،التحليلي للمفاھيم وان معظم ھذه الدراسات القائم
ي موض اطع ف اديميتتق اد األك ايير االعتم ى مع ه عل زت في ي رك تھا الت ي  ،وع دراس ودة ف والج
الي لمختلف دول . البرامج الوطنية يم الع دة في التعل كما أن بعضھا تناول المعايير العالمية المعتم

رامج ي الب ية ف الم بھدف التنافس ي  ،الع ام والخاص ف اد الع ايير االعتم اول مع بعض اآلخر تن وال
ة السعودية فضال ات األعالجام وم بالمملك ردنية، ومعايير االعتماد في برامج الرياضيات في العل

 .عن واقع النظم التعليمية  في الجامعات الفلسطينية
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زام  ة االلت ية، بوھذه الدراسات جمعيھا أكدت على أھمي رامج الدراس اد في الب ايير االعتم مع
تال ى اخ امعي عل يم الج ي التعل ودة ف توى الج ة مس ذه وأھمي وير ھ ف تخصصاته، وضرورة تط

واألخر في بيئاتھا المختلفة لتمثل التجديد في المتغيرات الثقافية، والتوازن مع  ،البرامج بين الحين
ة  ايير العالمي اة المع اعي، ومراع ع االجتم ة الواق المستجدات المعرفية، وفعالية ھذه البرامج لخدم

  . والثقافي في عصر العولمة بين الشعوب المختلفة ،في الدراسات العليا بسبب التقارب االجتماعي

ى أن  ات إل م الدراس يتوصلت معظ امج التعليم ودة البرن ايير ضمان ج ع مع ة  ،جمي والبيئ
دير متوسطة ذه الدراسات في  ،التعليمية جاءت في الجامعات بدرجة تق ان من ھ اد الباحث د أف وق

وال . منھا في مناقشة نتائجه استفاداه؛ كما والمنھجية المستخدمة في ،وتطوير أدائه ،تصميم البحث
ا ناشك أن دراست ا تختلف عنھ ة إال أنھ د  ،ھذه تقع في سياق ھذه الدراسات بصورة عام في تحدي

ة في تطبيق معايير ھيئة االعتماد في امستوى  ات التربي ا في كلي لبرامج التربوية للدراسات العلي
  .ة منھا في البيئة األردنيةالجامعات األردنية الحكومية، يمكن االستفاد

  ئتھاوأجرا منھجية الدراسة
  .مته لطبيعة ھذه الدراسةلمالء الوصفي التحليليتم استخدام المنھج  :منھج الدراسة

داء ورؤساء  :مجتمع الدراسة اديميين من العم ادة األك ع الق تكون مجتمع الدراسة من جمي
ات  ي كلي ام ف ة األقس ددھم التربي الغ ع ا، والب ا دراسات علي د فيھ ي تتواج د) 39(الت ً أكاديمي اً قائ  ا

ً عض )265(و ة و من ا ة الحكومي ة، (أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردني ة األردني الجامع
ن طالل ة الحسين ب ه، جامع ة مؤت ت، جامع ة آل البي ة الھاشمية، جامع ) جامعة اليرموك، الجامع

  .2013/2014للعام

من أساتذة الجامعات األردنية الحكومية ) 184(تكونت عينة الدراسة من  :الدراسةعينة 
ً أكاديمي اً قائد 23منھم ( وتم اختيارھم بالطريقة ، )تدريسالھيئة  اً من أعضاءعضو 161و ا

 ،%)95(منھا بنسبة استرجاع ) 184(استبانة تم جمع ) 195(حيث تم توزيع العشوائية الطبقية 
  .يع أفراد العينة تبعاً للمتغيراتيوضح توز )1(والجدول 

  .توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية: )1(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغيرات

  الجنس
  88.6  163  ذكر
 11.4  21  أنثى

 100.0  184  المجموع

  الرتبة العلمية

  23.4  43  أستاذ
  40.2  74  أستاذ مشارك
  36.4  67  أستاذ مساعد
 100.0  184  المجموع
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 )1(تابع جدول رقم ... 
  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغيرات

  الجامعة

  34.2  63  اليرموك
  19.6  36  األردنية
  12.5  23  آل البيت
  10.9  20  الھاشمية

  8.7  16  مؤتة
 14.1  26  الحسين بن طالل

 100.0  184  المجموع

ى أ الباحثاناستخدم  :أداة الدراسة ئلة ،ھداف الدراسةبغرض الوصول إل ة عن أس  واإلجاب
ات،  ع المعلوم يلة لجم تبانة كوس اييراالس ن مع تبانة م رات االس تخالص فق م اس د ت اد وق  االعتم

  .وفيما يلي عرض إجراءات بناء أداة الدراسة) 2012(في وزارة التعليم العالي لعام  األكاديمي

اد التي استخلصتھا  أداة الدراسة، بتطوير الباحثانقام  :بناء أداة الدراسة ايير االعتم من مع
ام  تبانة، ، )2012(لع رات االس ي صياغة فق ابقة ف ات الس تعانا بالدراس ى واس تملت عل ث اش حي
  : جزأين

انياشتمل على المعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، واشتمل  :األول ى  :الجزء الث عل
ة  االت الدراس ال مج داف، ا: األولالمج الة واألھ ا والرس الرؤي اني مج ال الث ةالمج  ل الحاكمي

ة،  الرابع مجالالامج التعليمي، نالبرالثالث المجال واإلدارة،  الالالطلب ة  الخامس مج أعضاء ھيئ
ة،  ة واإلداري وادر الفني دريس والك الالالت ادس مج ادر،  الس الالالمص ابع مج ع  الس ل م التفاع

ة  التاسع مجالالالبحث العلمي والتبادل التعليمي،  الثامن مجالاللية، المجتمع والعالقات الدو فاعلي
رامج و الب ث تك ن حي االت م ع المج رات جمي رة) 59(ن فق م  فق تبانة ) 1(ملحق رق يوضح االس

  .النھائيةبصورتھا 

ك بعرضھا  ،داة الدراسةأل الخارجي بالتأكد من صدق قام الباحثان :صدق أداة الدراسة وذل
ين ديالتھم، من حيث ،واألخذ بمالحظاتھم ،على مجموعة من المحكم ة مدى  :وتع  سالمةمعرف

ذي الصياغة اللغوية،  رة للمجال ال اء الفق درجانتم ه تن ة الءمدى مال، تحت راتم ا مع  ،فق وتوافقھ
ى  .إجراء أي تعديالت ترونھا مناسبةمجال الدراسة،  اء عل اعوبن د عن  إجم ا يزي من ) %80(م

رات ) 7(، حيث تم حذف مجموعة المحكمين ل حذف الفق تبانة قب ر) 66(فقرات، كانت االس ة، فق
رة، ) 59(وبعد التحكيم اصبحت  ديلفق ة ،وإضافة ،تع ة للمجاالت المختلف رات التابع   وحذف الفق

  .الدراسة بصورتھا النھائية باعتماد أداة قام الباحثان

ات أداة الدراسة :ثبات أداة الدراسة د من ثب ي  ،بغرض التأك ارق زمن رتين بف ا م م تطبيقھ ت
ة استطالعية مكون من  ة  اً من أعضاءعضو) 20(أسبوعين على عين اتذة الھيئ دريس من أس ت

ن ارھم م م اختي ة ت ة الحكومي ات األردني ة الجامع ع الدراس ليةو ،مجتم ة األص ارج العين م  ،خ وت
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ات  .لتطبيقين الستخراج ثبات اإلعادةحساب معامل ارتباط بيرسون بين ا ة ثب كما تم تطبيق معادل
 ،واألداة ككل ،على جميع مجاالت الدراسةلفحص االتساق الداخلي للفقرات ) كرونباخ ألفا(األداة 

   .يوضح ذلك) 2(والجدول 

  .واألداة ككل ،معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة: )2(جدول 

عدد   المجال الرقم
  فقراتال

معامل 
كرونباخ 
  ألفا

معامل 
ثبات 
  اإلعادة

  0.85  0.83  6 الرؤيا والرسالة واألھداف  1
  0.89  0.88  7 الحاكمية واإلدارة  2
  0.84  0.80  7 البرنامج التعليمي  3
  0.83  0.79  6 الطلبة  4
  0.88  0.86  6 واإلدارية أعضاء الھيئة التدريسية والكوادر الفنية  5
  0.90  0.88  7 المصادر  6
  0.91  0.88  6 التفاعل مع المجتمع والعالقات الدولية  7
  0.90  0.89  6 البحث العلمي والتبادل التعليم  8
  0.89  0.87  6 فاعلية البرنامج  9

  0.94  0.97  63    األداة ككل

داخلي )2(جدول تبين من  ا ،أن معامل االتساق ال رات ومجاالتھ ين الفق ات  ،وب ومعامل الثب
ادة( ات اإلع غ )ثب والي) 0.94 ،0.97( بل ى الت امالت وھي ،عل ة مع ة ألغراض  ،مرتفع ومقبول

  .الدراسة

ار اس معي تخدم الباحث :المقي اس  اناس دريجمقي ي الت ة  خماس راد عين اس آراء أف دف قي بھ
بدرجة ، )3(بدرجة متوسطة  ،)4(بدرجة كبيرة , )5(بدرجة كبيرة جداً حيث تم إعطاء , الدراسة

ة  داً  ،)2(قليل ة ج ة قليل ارة  ،)1(بدرج ع إش ك بوض ة ) ×(وذل س درج ي تعك ة الت ام اإلجاب أم
 من أقل :موافقتھم، كما تم االعتماد على التصنيف التالي للحكم على المتوسطات الحسابية كالتالي

  .كبيرة) 5.00إلى  3.66(من متوسطة، بدرجة  )3.66أقل من 2.3( ، منبدرجة قليلة) 2.33(

  اإلحصائية المعالجة

لنسب وا ،التكرارات :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية
واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة  ،المتوسطات الحسابيةالمئوية للمتغيرات الوظيفية، 

ومعامل االرتباط  ،معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفااسة عن جميع مجاالت أداة الدراسة، الدر
وتحليل التباين  )MANOVA( المتعدد الثالثي تحليل التباين، بيرسون الستخراج ثبات اإلعادة

 .)ANOVA(الثالثي 



 "......ـ مستوى تطبيق معايير ھيئة االعتماد لل"ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1354

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )7( 29المجلد ) العلوم االنسانية( مجلة جامعة النجاح لألبحاث

  عرض النتائج ومناقشتھا
واالنحرافات المعيارية لكل مجال  ،تم حساب المتوسطات الحسابية ،لإلجابة عن ھذا السؤال

  .يوضح ذلك) 3(ول من مجاالت الدراسة واألداة ككل الجد

واألداة ككل الدراسة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت: )3(جدول 
  .)184=ن(

المتوسط   المجال الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  الرتبة  المعياري

  كبيرة  1 0.72 3.83 الحاكمية واإلدارة  2
  كبيرة 2 0.68 3.77 الرؤيا والرسالة واألھداف  1
أعضاء الھيئة التدريسية والكوادر   5

  كبيرة  2 0.69 3.77 الفنية واإلدارية

  متوسطة  4 0.64 3.59 البرنامج التعليمي  3
  متوسطة  5 0.80 3.49 الطلبة  4
 متوسطة  6 0.75 3.40 فاعلية البرنامج  9
 متوسطة  7 0.86 3.37 البحث العلمي والتبادل التعليم  8
 متوسطة  8 0.76 3.21 المصادر  6
 متوسطة  9 0.81 3.09 التفاعل مع المجتمع والعالقات الدولية  7

 متوسطة - 0.58 3.50  األداة ككل

، كان )3.83- 3.09(أن المتوسطات الحسابية للمجاالت تراوحت بين ) 3(يظھر من جدول 
وبالمرتبة  ،كبيرةوبدرجة ) 3.83(بمتوسط حسابي بلغ " الحاكمية واإلدارة"أعالھا للمجال 

الفنية والكوادر  وأعضاء الھيئة التدريسية" "الرؤيا والرسالة واألھداف"الثانية المجالين 
التفاعل مع "، وبالمرتبة األخيرة المجال كبيرةوبدرجة ) 3.77(بمتوسط حسابي بلغ " واإلدارية

توسط متوسطة، وبلغ الم وبدرجة) 3.09(بمتوسط حسابي بلغ " المجتمع والعالقات الدولية
مجموعة وجود يعود السبب في ذلك إلى قد وبدرجة متوسطة، و) 3.50(الحسابي لألداة ككل 

  وبرامج  ،واالرتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي ،األسس الموجھة نحو النھوض
وأھمية  ،واقتناع أعضاء الھيئة التدريسية بمعايير ھيئة االعتماد ،الدراسات العليا التربوية

  واتفقت نتائج الدراسة  .عتبارھا أداة فاعلة لتطوير العملية التعليمية ومخرجاتھاوا ،تطبيقھا
 من عناصر متوسط مستوى أظھرت أن ھناك يالت) 2005(الحالية مع نتائج دراسة الطالع 

 الثالث، حيث غزة قطاع جامعات في متوفرة والنوعية الجود العتماد الوطنية الھيئة نموذج
والھوا  ،والعرايضة ،وأظھرت نتائج دراسة العقالن(%68.2)  الكلي للبعد المئوية النسبة بلغت
الجھود الجامعية المبذولة لتحقيق  ،(AL-Araidah & AL- Aqlan, Hawari, 2010) ري

والتكنولوجيا األردنية،  ،االعتماد من قبل ھيئة االعتماد األمريكية التكنولوجيا في جامعة العلوم
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تحقق معايير االعتماد الدولية األساسية، وتم مناقشة مقاييس متعددة  حيث تبين أن ثالثة أقسام
والتعليم  ،ت الكمبيوتروالمختبرات، وتحسين شبكا ،متعلقة باالعتماد منھا تطوير المناھج

إلى اتفاق المشاركين من الخبراء التربويين على  )2013(وتوصلت دراسة العمد االلكتروني، 
والخاص على الجامعات األردنية، وتوصلت  ،إمكانية تطبيق نظام االعتماد األكاديمية العام

 ،وذلك لجعلھا أكثر واقعية ،الدراسة إلى أنه يجب األخذ بالمقترحات المستقبلية ألفراد العينة
 .لظروف المحيطة بالبيئة األكاديميةلواقع الجامعات األردنية في ظل ا ومالئمة

ھل يختلف مستوى تطبيق معايير ھيئة االعتماد للبرامج التربوية في  :السؤال الثاني
 ،الجنس(الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية تبعاً الختالف للمتغيرات ال 

 ؟)الجامعةوالرتبة العلمية، و
ت ق لإلجابة عن ھذا السؤال تم اس ة لتطبي ات المعياري ابية واالنحراف خراج المتوسطات الحس

رات  زى للمتغي ة تع ة الحكومي ات األردني ي الجامع ة ف رامج التربوي اد للب ة االعتم ايير ھيئ مع
ةوا, الجنس( ة، والجامع ة العلمي اد  ،)لرتب ة االعتم ايير ھيئ ق مع ى تطبي روق عل وللكشف عن الف

اين ل التب ي للبرامج التربوية ككل تم استخدام تحلي روق في )ANOVA( الثالث ، للكشف عن الف
اين ل التب م استخدام تحلي ة ت ي مجاالت تطبيق معايير ھيئة االعتماد للبرامج التربوي دد  الثالث المتع

)MANOVA ( للمتغيرات)وضح ذلكي )4(ول والجد) الجامعةوة العلمية، الرتبو ،الجنس.  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة واألداة ككل تبعاً : )4(جدول 
  .)الرتبة العلمية، والجامعةوالجنس، (للمتغيرات 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفئات  المتغير  المجال

الرؤيا 
والرسالة 
  واألھداف

 الجنس
 0.69 3.75 ذكر
 0.59 3.90 أنثى

  الرتبة العلمية
 0.77 3.87  أستاذ

 0.62 3.89  أستاذ مشارك
 0.64 3.57  أستاذ مساعد

  الجامعة

 0.72 3.67  اليرموك
 0.73 3.98  األردنية
 0.45 4.24  آل البيت
 0.63 3.90  الھاشمية

 0.41 3.47  مؤتة
 0.47 3.37  الحسين بن طالل
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  )4(تابع جدول رقم ... 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفئات  المتغير  المجال

الحاكمية 
  واإلدارة

 0.71 3.83 ذكر الجنس
 0.76 3.78 أنثى

  الرتبة العلمية
 0.76 3.90  أستاذ

 0.60 4.03  أستاذ مشارك
 0.73 3.56  أستاذ مساعد

  الجامعة

 0.73 3.61  اليرموك
 0.74 4.15  األردنية
 0.48 4.39  آل البيت
 0.55 3.79  الھاشمية

 0.31 4.05  مؤتة
 0.53 3.29  الحسين بن طالل

البرنامج 
  التعليمي

 0.63 3.59 ذكر الجنس
 0.75 3.58 أنثى

  الرتبة العلمية
 0.74 3.75  أستاذ

 0.62 3.57  أستاذ مشارك
 0.58 3.51  أستاذ مساعد

  الجامعة

 0.67 3.54  اليرموك
 0.66 3.64  األردنية
 0.54 4.11  آل البيت
 0.56 3.74  الھاشمية

 0.36 2.93  مؤتة
 0.43 3.49  الحسين بن طالل

  الطلبة

 0.79 3.47 ذكر الجنس
 0.93 3.60 أنثى

  الرتبة العلمية
 0.87 3.60  أستاذ

 0.80 3.38  أستاذ مشارك
 0.76 3.54  أستاذ مساعد

  الجامعة
 0.75 3.38  اليرموك
 0.87 3.73  األردنية
 0.85 3.59  آل البيت
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  )4(تابع جدول رقم ... 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفئات  المتغير  المجال

    
 0.72 3.39  الھاشمية

 0.65 3.03  مؤتة
 0.83 3.69  الحسين بن طالل

أعضاء 
الھيئة 

التدريسية 
والكوادر 

الفنية 
  واإلدارية

 0.69 3.77 ذكر الجنس
 0.73 3.80 أنثى

  الرتبة العلمية
 0.80 3.76  أستاذ

 0.71 3.89  أستاذ مشارك
 0.59 3.65  أستاذ مساعد

  الجامعة

 0.70 3.61  اليرموك
 0.76 4.05  األردنية
 0.50 4.33  آل البيت
 0.71 3.73  الھاشمية

 0.36 3.76  مؤتة
 0.40 3.34  الحسين بن طالل

  المصادر

 0.75 3.23  ذكر الجنس
 0.80 3.09 أنثى

  الرتبة العلمية
 0.97 3.40  أستاذ

 0.67 3.28  أستاذ مشارك
 0.66 3.02  أستاذ مساعد

  الجامعة

 0.69 3.19  اليرموك
 0.80 3.55  األردنية
 0.73 3.70  آل البيت
 0.89 3.07  الھاشمية

 0.43 3.04  مؤتة  
 0.41 2.61  الحسين بن طالل

التفاعل مع 
المجتمع 

والعالقات 
  الدولية

 0.80 3.11 ذكر الجنس
 0.93 2.99 أنثى

  الرتبة العلمية
 1.06 3.19  أستاذ

 0.68 3.05  أستاذ مشارك
 0.77 3.08  أستاذ مساعد
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  )4(تابع جدول رقم ... 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفئات  المتغير  المجال

  الجامعة  

 0.81 2.97  اليرموك
 0.84 3.35  األردنية
 1.01 3.26  آل البيت
 0.84 2.83  الھاشمية

 0.43 2.81  مؤتة
 0.61 3.25  الحسين بن طالل

البحث 
العلمي 

والتبادل 
  التعليمي

 0.82 3.39 ذكر الجنس
 1.09 3.16 أنثى

  العلمية الرتبة
 1.09 3.32  أستاذ

 0.74 3.40  أستاذ مشارك
 0.81 3.35  أستاذ مساعد

  الجامعة

 0.89 3.03  اليرموك
 0.99 3.65  األردنية
 0.54 3.93  آل البيت
 0.77 3.27  الھاشمية

 0.56 3.10  مؤتة
 0.63 3.52  الحسين بن طالل

فاعلية 
  البرنامج

 0.74 3.40 ذكر الجنس
 0.83 3.40 أنثى

  الرتبة العلمية
 0.97 3.39  أستاذ

 0.66 3.46  أستاذ مشارك
 0.69 3.33  أستاذ مساعد

  الجامعة

 0.84 3.21  اليرموك
 0.83 3.63  األردنية
 0.51 4.01  آل البيت
 0.63 3.29  الھاشمية

 0.49 3.07  مؤتة
 0.41 3.27  الحسين بن طالل

 0.57 3.50 ذكر الجنس  األداة ككل
 0.65 3.47 أنثى



 1359ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصالح عليمات، ميسم العزام

 2015، )7( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )4(تابع جدول رقم ... 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفئات  المتغير  المجال

  

  الرتبة العلمية
 0.75 3.58  أستاذ

 0.52 3.55  أستاذ مشارك
 0.50 3.39  أستاذ مساعد

  الجامعة

 0.59 3.36  اليرموك
 0.67 3.74  األردنية
 0.46 3.96  آل البيت
 0.55 3.44  الھاشمية

 0.19 3.26  مؤتة
 0.29 3.29  الحسين بن طالل

وجود فروق ظاھرية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على ) 4(يظھر من الجدول 
رات  اً للمتغي ع مجاالت الدراسة تبع ةوالجنس، (جمي ة، والجامع ة العلمي ة  ،)الرتب ة الدالل ولمعرف

دد  اين المتع ل التب ق تحلي م تطبي روق ت ك الف ع مجاالت  (MANOVA)اإلحصائية لتل ى جمي عل
  .  يبين ذلك) 5(والجدول  الدراسة
للكشف عن الفروق على جميع ) MANOVA(المتعدد الثالثي نتائج تحليل التباين: )5(جدول 

  .)العلمية، والجامعةالرتبة والجنس، (مجاالت الدراسة تبعاً للمتغيرات 

مجموع  المجال  المتغير
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة  F المربعات

  اإلحصائية

  الجنس
  قيمة ھوتلنج

Value 
(0.083)  

F(1.373) 
Sig(0.197)  

الرؤيا والرسالة
  0.111  2.559  1.010  1  1.010 واألھداف

  0.946  0.005  0.002  1 0.002 الحاكمية واإلدارة
  0.503  0.450  0.156  1 0.156 البرنامج التعليمي

  0.282  1.165  0.723  1 0.723 الطلبة
أعضاء الھيئة

التدريسية والكوادر 
 الفنية واإلدارية

0.040  1  0.040  0.099  0.753  

  0.496  0.466  0.225  1 0.225 المصادر
التفاعل مع المجتمع
  0.749  0.102  0.066  1  0.066 والعالقات الدولية

البحث العلمي والتبادل
  0.390  0.742  0.483  1  0.483 التعليمي

  0.725  0.125  0.063  1 0.063 فاعلية البرنامج
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  )5(تابع جدول رقم ... 

مجموع  المجال  المتغير
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة  F المربعات

  اإلحصائية

  الرتبة العلمية
  قيمة ويلكس

Value 
(0.816)  

F(1.780) 
Sig(0.022)  

الرؤيا والرسالة
  0.199  1.630  0.643  2  1.287 واألھداف

  0.054  2.971  1.180  2 2.359 الحاكمية واإلدارة
  0.390  0.947  0.328  2 0.657 البرنامج التعليمي

  0.329  1.120  0.695  2 1.390 الطلبة
أعضاء الھيئة

التدريسية 
والكوادر الفنية 

 واإلدارية
0.608  2  0.304  0.748  0.475  

  0.839  0.176  0.085  2 0.170 المصادر
التفاعل مع

المجتمع 
 والعالقات الدولية

0.215  2  0.107  0.167  0.846  

البحث العلمي
  0.647  0.436  0.284  2  0.568 والتبادل التعليمي

  0.727  0.319  0.161  2 0.321 فاعلية البرنامج

  الجامعة
  قيمة ويلكس

Value 
(0.356)  

F(3.862)  
Sig(0.000)  

الرؤيا والرسالة
  0.000  5.030  1.985  5  9.926 واألھداف

  0.000  8.225  3.266  5 16.332 الحاكمية واإلدارة
  0.000  7.623  2.643  5 13.213 البرنامج التعليمي

  0.031  2.528  1.569  5 7.845 الطلبة
أعضاء الھيئة

التدريسية 
والكوادر الفنية 

 واإلدارية
15.169  5  3.034  7.470  0.000  

  0.000  6.644  3.217  5 16.087 المصادر
التفاعل مع

المجتمع 
 والعالقات الدولية

6.859  5  1.372  2.132  0.064  

البحث العلمي
  0.000  5.822  3.790  5  18.952 والتبادل التعليمي

 0.000  5.834  2.936  5 14.678 فاعلية البرنامج
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  )5(تابع جدول رقم ... 

مجموع  المجال  المتغير
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة  F المربعات

  اإلحصائية

  الخطأ

الرؤيا والرسالة
     0.395  175  69.065 واألھداف

     0.397  175 69.499 الحاكمية واإلدارة
     0.347  175 60.667 البرنامج التعليمي

     0.621  175 108.622 الطلبة
أعضاء الھيئة

التدريسية 
والكوادر الفنية 

 واإلدارية
71.068  175  0.406     

     0.484  175 84.746 المصادر
التفاعل مع

المجتمع 
 والعالقات الدولية

112.607  175  0.643     

البحث العلمي
     0.651  175  113.933 والتبادل التعليمي

    0.503  175 88.063 فاعلية البرنامج

المجموع 
  المصحح

والرسالةالرؤيا
       183  84.162 واألھداف

       183 93.962 الحاكمية واإلدارة
       183 75.461 البرنامج التعليمي

       183 118.458 الطلبة
أعضاء الھيئة

التدريسية 
والكوادر الفنية 

 واإلدارية
88.350  183       

       183 105.221 المصادر
التفاعل مع

المجتمع 
 والعالقات الدولية

120.152  183       

البحث العلمي
       183  134.176 والتبادل التعليمي

      183 103.427 فاعلية البرنامج

  ).α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 
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  : ما يلي) 5(يظھر من جدول 

في جميع مجاالت الدراسة  )α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  −
ة تبعاً لمتغير الجامعة ات الدولي دا مجال التفاعل مع المجتمع والعالق ع  .ما ع ة مواق ولمعرف

يفيه  ار ش ق اختب م تطبي ى مجاال) scheffe(الفروق ت ة عل ات البعدي اً للمقارن ت الدراسة تبع
  .يوضح ذلك) 6(الجدول  لمتغير الجامعة

ة إحصائ − روق ذات دالل ة عدم وجود ف د مستوى الدالل ع مجاالت ) α=0.05(ية عن في جمي
يم  ،الدراسة تبعاً لمتغير الجنس م تصل ق ة اإلحصائية" f"حيث ل ى مستوى الدالل وعدم . إل

في جميع مجاالت الدراسة ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  . مستوى الداللة اإلحصائيةإلى " f"حيث لم تصل قيم  ،تبعاً لمتغير الرتبة العلمية

للكشف عن الفروق في مجاالت الدراسة تبعاً لمتغير ) scheffe(نتائج تطبيق اختبار : )6(جدول 
  .الجامعة

الرؤيا والرسالة
 واألھداف

المتوسط
الحسين   مؤتة  الھاشمية  آل البيت  اليرموك  األردنية الحسابي

  بن طالل
  0.61  0.51  0.08  -0.26 0.31 - 3.98  األردنية
  0.30  0.20  -0.23  -0.27  -  - 3.67  اليرموك
  *0.87  0.77  0.34  -     4.24  آل البيت
  0.53  0.43  -       3.90  الھاشمية

  0.10  -         3.47  مؤتة
  -           3.37  الحسين بن طالل

الحاكمية 
  واإلدارة

المتوسط
الحسين   مؤتة  الھاشمية  آل البيت  اليرموك  األردنية الحسابي

  بن طالل
  0.86  0.10  0.36  -0.24 0.54  4.15  األردنية
  0.32  -0.44  -0.18  0.12    - 3.61  اليرموك
  *1.1  0.34  0.60  -     4.39  آل البيت
  0.50  -0.26  -       3.79  الھاشمية

  0.76  -         4.05  مؤتة
  -           3.29  الحسين بن طالل

البرنامج 
 التعليمي

المتوسط
الحسين   مؤتة  الھاشمية  آل البيت  اليرموك  األردنية الحسابي

  بن طالل
  0.15  *0.71  -0.10  -0.47 0.10 - 3.64  األردنية
  0.05  0.61  -0.20  -0.57  -   3.54  اليرموك
  0.62  1.18  0.37  -     4.11  آل البيت

   



 1363ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصالح عليمات، ميسم العزام

 2015، )7( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )6(تابع جدول رقم ... 

الرؤيا والرسالة 
  واألھداف

المتوسط 
  مؤتة الھاشمية آل البيت اليرموك  األردنية  الحسابي

الحسين 
بن 

  طالل
  0.25  0.81  -       3.74  الھاشمية

  -0.56  -         2.93  مؤتة
  -           3.49  الحسين بن طالل

المتوسط   الطلبة
  مؤتة  الھاشمية  آل البيت  اليرموك  األردنية  الحسابي

الحسين 
بن 

  طالل
  0.04  *0.70  0.34  0.14 0.35 - 3.73  األردنية
  -0.31  0.35  -0.01  -0.21  -   3.38  اليرموك
  -0.10  0.56  0.20  -     3.59  آل البيت
  -0.30  0.36  -       3.39  الھاشمية

  -0.66  -         3.03  مؤتة
  -           3.69  الحسين بن طالل
أعضاء الھيئة

التدريسية 
والكوادر الفنية 

 واإلدارية

المتوسط 
  مؤتة  الھاشمية  آل البيت  اليرموك  األردنية  الحسابي

الحسين 
بن 

  طالل

  0.71  0.29  0.32  -0.28 0.44 - 4.05  األردنية
  0.27  -0.15  -0.12  -0.72  -   3.61  اليرموك
  *0.99  0.57  0.60  -     4.33  آل البيت
  0.39  -0.03  -       3.73  الھاشمية

  0.42  -         3.76  مؤتة
  -           3.34  الحسين بن طالل

المتوسط   المصادر
  مؤتة  الھاشمية  آل البيت  اليرموك  األردنية  الحسابي

الحسين 
بن 

  طالل
  0.58  0.15  0.12  -0.51 0.36 - 3.55  األردنية
  0.94  0.51  0.48  -0.15  -   3.19  اليرموك
  *1.09  0.66  0.63  -     3.70  آل البيت
  0.46  0.03  -       3.07  الھاشمية

  0.43  -         3.04  مؤتة
  -           2.61  الحسين بن طالل
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 )6(تابع جدول رقم ... 

العلمي  البحث
 والتبادل التعليمي

المتوسط 
  مؤتة  الھاشمية  آل البيت  اليرموك  األردنية  الحسابي

الحسين 
بن 

  طالل
  0.13  0.55  0.38  -0.28 0.62  3.65  األردنية
  -0.49  -0.07  -0.24 *-0.90    - 3.03  اليرموك
  0.41  0.83  0.66  -     3.93  آل البيت
  -0.25  0.17  -       3.27  الھاشمية

  -0.42  -         3.10  مؤتة
  -           3.52  الحسين بن طالل

المتوسط   فاعلية البرنامج
  مؤتة  الھاشمية  آل البيت  اليرموك  األردنية  الحسابي

الحسين 
بن 

  طالل
  0.36  0.56  0.34  -0.38 0.42 - 3.63  األردنية
  -0.06  0.14  -0.08  -0.80  -   3.21  اليرموك
  0.74  *0.94  0.72  -     4.01  آل البيت
  0.02  0.22  -       3.29  الھاشمية

  -0.20  -         3.07  مؤتة
  -           3.27  الحسين بن طالل

  ). α =0.05(الفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

دول  ن الج ر م االت ) 6(يظھ ي المج روق ف داف(أن الف الة واألھ ا والرس ة  ،الرؤي الحاكمي
ةأعضاء الھيئة التدريسية والكوادر الفنية  ،واإلدارة ادل  ،المصادر ،واإلداري البحث العلمي والتب
ر) فاعلية البرنامج ،التعليمي ر  ،تبعاً لمتغي اً لمتغي ة تبع ات الدولي ة والعالق ة لصالح الجامع الجامع

عات مقارنة والالمركزية بالنسبة للجام ،وربما يعود السبب في ذلك إلى التفويض الفعالاألردنية، 
معايير ھيئة االعتماد نظراً فقد برزت بعض الجامعة األردنية إلى مع جامعة آل البيت أما بالنسبة 

ايير ،لطول عمر الجامعة امج  ،وتوفير ھيئات مشرفة على مستوى تطبيق تلك المع وخاصة البرن
ائج . التفاعل مع المجتمع والعالقات الدولية ،الطلبة ،التعليمي ة مع نت واتفقت نتائج الدراسة الحالي

ي  د مستوى  )2009(دراسة الثقف ة إحصائيا عن روق دال ي أظھرت وجود ف ين ) α=0.05(الت ب
اديمي اد األك ايير االعتم م مع وافر معظ ي ت دريس ف ة الت اء ھيئ تجابات أعض طات اس    ،متوس

ودنر  ل وك ة بات ائج دراس ت نت ة، وبين ر الجامع زى لمتغي ي تع امج التعليم ودة للبرن وضمان الج
)Patil& Condner, 2007( ة اد المحلي ة االعتم د من أنظم ة، وتتصف  ،وجود العدي والدولي

  .وقليلة الشفافية ،وكثيرة التعقيد، وغير دقيقة ،معظم ھذه األنظمة بأنھا غير منظمة
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األداة ككل تبعاً للكشف عن الفروق على ) ANOVA( الثالثي نتائج تحليل التباين: )7(جدول 
  .)والجامعة ,الرتبة العلميةوالجنس، (للمتغيرات 

مجموع  المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
" f"داللة  "f"قيمة  المربعات

 اإلحصائية
  0.832  0.045  0.013  1  0.013 الجنس

  0.901  0.104  0.030  2  0.061 الرتبة العلمية
 0.000  6.372  1.849  5  9.243 الجامعة
     0.290  175  50.764 الخطأ

    184  61.299المجموع المصحح

في ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )7(يظھر من الجدول 
ة , األداة ككل تبعاً لمتغير الجامعة ة إحصائية ) f) "6.372"حيث بلغت قيم ، وعدم )0.00(بدالل

ة  د مستوى الدالل ة إحصائية عن ري ) α=0.05(وجود فروق ذات دالل اً لمتغي في األداة ككل تبع
ة اإلحصائية) f(حيث لم تصل قيم ) الرتبة العلميةو, الجنس( ى مستوى الدالل ع . إل ة مواق ولمعرف

يفيه  ار ش ق اختب م تطبي ة ت ر الجامع ى متغي روق عل ى األداة ) scheffe(الف ة عل ات البعدي للمقارن
  .يوضح ذلك) 8(الجدول , ككل

ً لمتغير  للكشف عن الفروق في) scheffe(نتائج تطبيق اختبار : )8(جدول  األداة ككل تبعا
  .الجامعة

المتوسط   األداة ككل
الحسين   مؤتة الھاشمية  آل البيت  اليرموك  األردنية  الحسابي

  بن طالل
  0.45  0.48  0.30  -0.22 -0.38 - 3.74  األردنية
  0.07  0.10  -0.08  -0.60  -   3.36  اليرموك
  0.67  *0.70  0.52  -     3.96  آل البيت
  0.15  0.18  -       3.44  الھاشمية

  -0.03  -         3.26  مؤتة
  -           3.29  الحسين بن طالل

  ). α =0.05(الفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

ً لمتغير الجامعة كانت لصالح جامعة ) 8(يظھر من الجدول  أن الفروق في األداة ككل تبعا
يشاركون ) جامعة أل البيتفي (يعود السبب في ذلك إلى أن أعضاء ھيئة التدريس قد آل البيت، و

والمؤتمرات  ،والبحث العلمي ،بفاعلية في تطبيق معايير ھيئة االعتماد الخاصة بالحاكمية
أعضاء من وجھة نظر  تطبيق الجودةلذلك برزت معايير  أكثر من الجامعات األخرى،الخارجية 

واتفقت . ت األخرىفي الجامعاأكثر من أعضاء ھيئة التدريس  ھيئة التدريس في جامعة أل البيت
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التي أظھرت وجود فروق دالة إحصائيا ) 2009(نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الثقفي 
بين متوسطات استجابات أعضاء ھيئة التدريس في توافر معظم معايير ) α=0.05(عند مستوى 

   .وضمان الجودة للبرنامج التعليمي تعزى لمتغير الجامعة ،االعتماد األكاديمي

  التوصيات

، حيث اإلنشاءات والتسھيالت والمرافق والخدمات الالزمة الجامعاتضرورة توفير  −
 .أظھرت النتائج ضعف في التسھيالت والمرافق الالزمة للطلبة

تالءم مع  الجامعاتضرورة توفير  − ة بحيث ت دريس برتب مختلف ة الت عدداً من أعضاء ھيئ
 .كليات التربية البرامج التربوية التي تطرحھا

وفير  − اتضرورة ت اد والتو الجامع م اإلرش دم لھ ادي يق امج إرش ة برن ع للطلب ة للتكيف م عي
 .من خالل توفير المعلومات ذات العالقةالبرامج التربوية 

رورة  − زام ض اتالت ة  الجامع رامج التربوي يط الب ميم وتخط د تص اد عن ايير االعتم بمع
 .الالزمة لتنفيذھا الضرورية يالتالتعليمية والتسھ وتوفير المصادروتخطيطھا وتنفيذھا 

ي  − ا ف ة للدراسات العلي رامج التربوي اد الب ة االجراءات الخاصة باعتم ة كاف ضرورة مراجع
 . الجامعات األردنية
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  المالحق
  )1(ملحق 

  استبانه
  ...................................................الدكتورة   /حضرة الدكتور

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

ة "بدراسة تھدف إلى التعرف على  يقوم الباحثان جودة برامج التربوية للدراسات العليا في الجامعات األردني
ك  "الحكومية في ضوء معايير ھيئة االعتماد ة، وذل لذا نرجو التكرم باإلجابة على االستبانه التي بين أيديكم بكل دق

ذه  ،وأھميتھا ،أمام العبارة التي تراھا مناسبة إلجابتك حسب أولويتھا) ×(بوضع عالمة  ونود أن نحيطكم علماً بأن ھ
  .والدراسة فقط ،المعلومات ستكون محاطة بسرية تامة وھي ألغراض البحث العلمي

  :البيانات الشخصية: أوالً 

  محاضر متفرغ {  }أستاذ مساعد    {  }أستاذ مشارك   {  }أستاذ   {  } :الرتبة العلمية

   الھاشمية{   } آل البيت  {   }األردنية  {   }اليرموك  {   }: موقع الجامعة
  الباحثان

  الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 

  جداً 

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جداً 

  المجال األول الرؤيا والرسالة واألھداف
            .ا وإعالنھا للمھتمين،تقوم الكلية بصياغة رؤيته .1

ة  .2 اء ھيئ راك أعض ى إش ة عل رص الكلي تح
  .واإلداريين في إعداد الخطط ،التدريس

          

3. 
يط  ة التخط يح عملي ى توض ة عل رص الكلي تح

وير( يم والتط ع  )التقي جم م ا ينس ا (بم رؤيتھ
  ).ورسالتھا وأھدافھا

          

4. 
ة  ة بمراجع وم الكلي دافھا(تق التھا وأھ ) رس

ين  ل التحس ن أج ا م ة وتنقحھ ورة منتظم بص
  .والتطوير

          

ة  .5 رامج األكاديمي ى تطوير الب ة عل تحرص الكلي
  .في ضوء المعايير للبرامج التربوية

          

ى .6 ية  تحرص الكلية عل ا الدراس ة خططھ مراجع
  .في ضوء المعايير

          

  الحاكمية واإلدارة: المجال الثاني

ق .7 ھا وف ة مجالس كل الكلي ايير (تش ات ومع آلي
  ).واضحة ومعلنة

          

8. 
ة ام مسؤولون  ،يعد مجلس الكلي ومجالس األقس

ة رارات األكاديمي اذ الق ن اتخ ة ،ع  ،واإلداري
  .ومفاھيمھا

          

ميم  .9 د تص ة عن تقاللية الكامل ة باالس ع الكلي تتمت
  .خططھا الدراسية 
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10. 
ة  ة األكاديمي وفير الحري ى ت ة عل تحرص الكلي
ار الممارسات  دريس في اختي ألعضاء ھيئة الت

  .األكاديمية المناسبة

          

ي  .11 ة ف ادة األكاديمي ؤوليات القي ة مس دد الكلي تح
  .الكلية والبرنامج األكاديمي

          

ادة  .12 ار القي حة الختي ات واض ة سياس ع الكلي تتب
  .األكاديمية المناسبة

          

13. 
ا  تعمل الكلية على إدارة عملية التعلم والتعليم بم
يكفل وصول جميع الطلبة إلى مستويات اإلتقان 

  .المقررة

          

ال التخصص  .14 ي مج م ف يس قس ة رئ وفر الكلي ت
  .وبكفاءة عاليه

          

  البرنامج التعليمي :المجال الثالث

15. 
ديھا  ية ل ة الدراس ة للخط ة لجن وفر الكلي ت

اھج والخطط ( الصالحيات الكاملة لتصميم المن
  ).الدراسية

          

16. 
ميم د تص اد عن ايير االعتم ة بمع زم الكلي  تلت

ادر ( وفير المص رامج وت يط الب وتخط
  ).الضرورية

          

تحرص الكلية  أن تكون برامج الدراسات العليا  .17
  .التي تُقدمھا مستندة إلى أھداف تربوية 

          

18. 
ة  ية مواكب ا الدراس ي خطتھ ة ف ي الكلي تراع
ا يناسب  التطورات في مجال العلوم التربوية بم

  .التعليم الحديث

          

دراً تراعي .19 ية ق الكلية أن تتضمن الخطة الدراس
  .أساسياً من المحاور األكاديمية المتنوعة

          

20. 
ة أعضاء ين ( تشرك الكلي دريس وممثل ة الت ھيئ

ية لإلشراف ) في أعداد وصياغة الخطة الدراس
  .على تنفيذ الخطة الدراسية

          

رامج  .21 ى إدارة الب ق مشرف عل ة فري وفر الكلي ت
  .للخطة الدراسية

          

22. 
ة  ي مراجع ة ف ھم الكلي ط (تس رامج والخط الب

ية وق ) الدراس ع وس ات المجتم ة حاج لموائم
  .العمل

          

23. 
ة عناصره  امج بكاف ة البرن ة بمراجع وم الكلي تق

اركة  ة (بمش دريس والمؤسس ة الت اء ھيئ أعض
  ).التربوية

          

24. 
حة  ة واض ع سياس ى وض ة عل رص الكلي تح

رامج )مخرجات مدخالت، عمليات،(ألنظمة  الب
  التربوية للدراسات العليا لضمان الجودة فيھا
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  الطلبة: المجال الرابع

ول واضحة  .25 ي وضع سياسات قب ة ف تسھم الكلي
  .للطلبة

          

26. 
ة  ات المعني ع الجھ اورات م ة بالمش دد الكلي تح

ة داد الطلب ة تخصصاتھم(إع اة ) طبيع ع مراع م
  .حاجات المجتمع

          

27. 
ع  توفر ة توزي الكلية سياسات محددة توجه عملي

الطلبة ووضع المواد المختلفة المتضمنة الخطة 
  .الدراسية التي تقدمھا الكلية

          

28. 
م  دم لھ ادي يق امج إرش ة برن ة للطلب وفر الكلي ت
ة  رارات األكاديمي اذ الق ة التخ اد والتوعي اإلرش

  .من خالل توفير المعلومات ذات العالقة

          

ق  .29 ا يتعل حة فيم ات واض ة سياس د الكلي تعتم
  .باعتماد العالمات التي يحصل عليھا الطلبة

          

ة لإلشراف  .30 توفر الكلية الكوادر البشرية المؤھل
  .على الخدمات الطالبية

          

31. 
ة ة المستجدين  توفر الكلي تقبال للطلب امج اس برن

ة  ة المقدم ة والكلي ات الجامع ريفھم بعملي لتع
  .ويوزع عليھم خالله دليل الطلبة

          

ريجين  .32 ة الخ ب لمتابع ة مكت ي الكلي وفر ف يت
  .وحاجاتھم، مع تحديد مھامه وآليات عمله

          

  أعضاء الھيئة التدريسية والكوادر الفنية واإلدارية :المجال الخامس

دريس .33 ة الت اء ھيئ ن أعض دداً م ة ع وفر الكلي ت
  .برتب مختلفة

          

ي  .34 ة ف ي الكلي دريس ف ة الت اء ھيئ ارك أعض يُش
  .التخطيط األكاديمي

          

ام  .35 دريس القي ة الت اء ھيئ ة أعض جع الكلي تش
  .بالبحث العلمي

          

ة يُشارك أعضاء ھيئة  .36 ة بفعالي التدريس في الكلي
  .بالمؤتمرات العلمية

          

37. 
راءات  ات وإج ع سياس ى وض ة عل ل الكلي تعم
ين  ين واإلداري ار الفني واضحة ومحددة في اختي

  .العاملين في الكلية

          

  المصادر: المجال السادس

38. 
وفر ل  ت ن قب ة م ة الالزم وارد المالي ة الم الكلي

ة  ي موازن مينھا ف ة وتض الس المختلف المج
  .الجامعة

          

39. 
ه  اف لتوجي ي ك تقالل ذات ة باس ع الكلي تتمت
ة  الح العملي ه ص ا في ة لم ادر المالي المص

  .األكاديمية في الكلية
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ق  .40 ھيالت والمراف اءات والتس ة اإلنش وفر الكلي ت
  .والخدمات الالزمة

          

41. 
ة  دات التدريبي رات والوح ة المختب وفر الكلي ت
ة  رامج األكاديمي يھا الب ي تقتض ة الت التعليمي

  .والخطط الخاصة بھا

          

ادر  .42 ة المص وفر الكلي ة (ت ة والمالي المادي
  .لدعم برامجھا التربوية) والتكنولوجية

          

43. 
كل دوري، زة بش يانة لألجھ ة ص وفر الكلي  ت

ان استخدامھا في الوظائف  بحيث يكون باإلمك
  .المصممة لھا على أتم وجه

          

44. 
ة  ال تقني ي مج ل ف ادر مؤھ ة ك وفر الكلي ت
ة  اء ھيئ اعدة ألعض دم المس ات يق المعلوم

  .التدريس والطلبة عند الحاجة لھا

          

45. 
ع ن المراج باً م دداً مناس ة ع وفير الكلي ت

ب ة والكت ة المحكم دوريات العلمي ة  وال باللغ
  العربية واللغة اإلنجليزية

          

ة  .46 ة لتغطي اوين بإصدارات حديث ة عن وفر الكلي ت
  .كافة المجاالت المعرفية للتخصص

          

  التفاعل مع المجتمع والعالقات الدولية: المجال السابع

47. 
رص ين  تح ا ب اء م ل بن اد تفاع ي إيج ة ف الكلي

ي  ة ف ات ذات العالق ة والقطاع ع (الكلي المجتم
  )والخارج

          

48. 

ي  ا والت ذ المشاريع المخطط لھ تقوم الكلية بتنفي
ات ذات  ع والقطاع وير المجتم ي تط ھم ف تس
ع  ا ينسجم م اً بم ة وتحديث الخطط دوري العالق

  .أولوياتھا

          

اد  .49 ي إيج ة ف ھم الكلي ات تس ع مؤسس ات م اتفاقي
  .علمية للتبادل العلمي

          

50. 
ن  ين م افة متخصص ى استض ة عل ل الكلي تعم
ويمھم  ن تق تفادة م رى لالس ات األخ المؤسس

  .لجودة البرامج التربوية

          

  البحث العلمي والتبادل التعليمي: المجال الثامن

العالقة بين  تسعى الكلية في إيجاد سياسة تجذير .51
  .البحث العلمي والتعليم

          

52. 
ي  اركة ف ة للمش داد الطلب ي إع ة ف جيع الكلي تش

ؤتمرات( ة والم وث العلمي الل )البح ن خ ، م
  .الخطط الدراسية الموضوعه

          

53. 
ادي (تحرص الكلية في توفير  الدعم المالي والم

الالزم لتشخيص البحث العلمي في ) واإلداري
  .الكلية
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رق  .54 ة ضمن ف ام ببحوث جماعي تحفز الكلية القي
  .أكاديمية متنوعة

          

  فاعلية البرنامج: المجال التاسع

55. 
دريس  ة الت اء ھيئ ة وأعض ة الطلب رك الكلي تش
امج  يم البرن ي تقي ة ف ات ذات العالق والقطاع

  .التعليمي بصورة منتظمة

          

56. 
امج  تشرك الكلية كافة المعنيين في تطوير البرن

يم ة التقي ائج عملي ا لنت ي تبع دم  ،التعليم والتق
  .والمستجدات العالمية ،العلمي

          

57. 
ة في استخدام  اييس(تسھم الكلي وإجراءات  ،مق

تعلم ) معيارية ا تحقق من مخرجات ال لتحديد م
  .لخريجي الكلية

          

د  تحدد الكلية الكفايات .58 ة عن التي سيكتسبھا الطلب
  .التخرج

          

د توظيف  .59 ة تعتم توفر الكلية لطلبة برامج تربوي
  .والتعليم اإللكتروني ،استخدام أساليب التعلم

          

  


