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املقال   :عنوان

ومؤشرات ودة ا متطلبات ضوء ردنية امعات ا بية ال ليات ر تطو

سية التدر يئات ال أعضاء نظر ة وج من العاملي ح" التنافس مق   "تصور
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املواضية.د سالمة الزرقاء/ رضا عافرة.دجامعة ا السالم الزرقاء/عبد   جامعة

كنعان.د الزرق/ اشرف ون .داءجامعة الز سليم ردنية/ مالك امعة   ا

عناب ع والتعليم/ رشا بية ال   وزارة
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ليات ر منتطو العاملي التنافس ومؤشرات ودة ا متطلبات ضوء ردنية امعات ا بية ال

سية التدر يئات ال أعضاء نظر ة ح"وج مق   "تصور

  

املواضية.د سالمة الزرقاء/ رضا   جامعة

عافرة.د         ا السالم الزرقاء/عبد   جامعة

كنعان.د الزرقاء/ اشرف   جامعة

ون .د          الز سليم ردنية/ مالك امعة   ا

عناب ع والتعليم/ رشا بية ال   ردن- وزارة

  

  

ص   :امل

ردنيـــــــــــــة         امعــــــــــــات ا ــــــــــــ بيــــــــــــة ال ليــــــــــــات ر لتطــــــــــــو ح ــــــــــــ مق تصــــــــــــور تقــــــــــــديم ــــــــــــ إ الدراســــــــــــة ــــــــــــدفت

يئـــــــــة أعضـــــــــاء نظـــــــــر ـــــــــة وج مـــــــــن العـــــــــال التنـــــــــافس ومؤشـــــــــرات ـــــــــودة ا متطلبـــــــــات ضـــــــــوء ـــــــــ وميـــــــــة ا

ر تطــــــــــو تــــــــــم ا ــــــــــداف أ ولتحقيــــــــــق ، ــــــــــ التحلي الوصــــــــــفي املــــــــــن الدراســــــــــة ــــــــــذه اعتمــــــــــدت وقــــــــــد س، التــــــــــدر

م عــــــــدد البــــــــالغ الدراســــــــة عينــــــــة أفــــــــراد مــــــــن البيانــــــــات جمــــــــع لغــــــــرض بانة س) 56(اســــــــ تــــــــدر يئــــــــة عضــــــــو

وميـــــــــــة ا ردنيـــــــــــة امعـــــــــــات ا لتّصـــــــــــورات .مـــــــــــن ســـــــــــابية ا املتوســـــــــــطات أّن الدراســـــــــــة نتـــــــــــائج ـــــــــــرت أظ

يئــــــــة متطلبــــــــاتأعضــــــــاء ضــــــــوء ــــــــ وميــــــــة ا ردنيــــــــة امعــــــــات ا ــــــــ بيــــــــة ال ليــــــــات لواقــــــــع س التــــــــدر

ي حســـــــــا بمتوســـــــــط متوســـــــــطة بدرجـــــــــة جـــــــــاءت ، العـــــــــال التنـــــــــافس ومؤشـــــــــرات ـــــــــودة وانحـــــــــراف) 2.53(ا

ــــــــ  ).0.67(معيــــــــاري  ع
ً
معتمــــــــدا منظمــــــــة علميــــــــة أســــــــس وفــــــــق ح ــــــــ مق تصــــــــور بنــــــــاء ــــــــ إ البــــــــاحثون وتوصــــــــل

اليـــــــــــة، ا الدراســـــــــــة عـــــــــــننتـــــــــــائج م وتوصـــــــــــيا م حـــــــــــا ومق الدراســـــــــــة عينـــــــــــة أفـــــــــــراد إجابـــــــــــات ـــــــــــ ع نـــــــــــاًء و

ــــــا إل املشــــــار البحثيــــــة دبيــــــات و ــــــا، ع أجــــــابوا ــــــ ال املفتوحــــــة مــــــن .ســــــئلة عــــــدد ــــــ إ الدراســــــة وتوصــــــلت

ــــــــا أبرز بيــــــــةالتوصــــــــيات، ال ليــــــــات ر تطــــــــو ــــــــ ــــــــة نا تجــــــــارب ــــــــا ل دول مــــــــع اتيجية إســــــــ ات شــــــــرا بنــــــــاء

ي وتص معاي عامليةوفق   .فات

  

املفتاحية لمات ردنية، :ال امعات ودة، ا ا العال  متطلبات التنافس   .مؤشرات
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The Development of the Education Faculties in Jordanian 
Governmental Universities in Light of Quality Requirements and 

Global Competition Indicators from the Viewpoint of Faculty 
Members “Conceived Proposal” 

 
 

Abstract: 
      The study aimed to provide conceived proposal to develop the 
education faculties at Jordanian governmental universities in light of the 
quality requirements and global competition indicators from the 
viewpoint of faculty members, this study used descriptive analytical 
method. To achieve the study objectives, a questionnaire was developed 
to collect data from the study sample that its number was 56 faculty 
members from the Jordanian governmental universities. The main 
results of the study were as the following: 
The means of faculty members’ perceptions about the reality of 
education faculties at Jordanian governmental universities in the light of 
the quality and global competition indicators were a medium degree 
with a mean (2.53) and standard deviation (0.67). 
This research built conceived proposal in accordance with organized 
scientific method that depend on the current study results, the answers to 
the study sample, their suggestions, and recommendations on the open 
questions that addressed to them, and the research literature. 
The study found a number of recommendations, most notably 
recommendation was building strategic partnerships with countries with 
successful experiences in the development of colleges of education in 
accordance with the standards and global rankings. 
Keywords: Jordanian universities, Quality requirements, Global 
competition indicators. 
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  :مقدمة

ات واملتغ التحديات من جملة ردن التعليم يواجھ

ونقص ، بالتغي املرتبط ستقرار كعدم ة  العصر

التعلمية، التعليمية للعملية الالزمة املادية املصادر

ور وظ ، العال عتماد و ودة ا ضمان وتطبيق

املعرفية والثورة منالعوملة، ا وغ والتكنولوجية

ليات ا ف بما التعليمية املؤسسات وتجد التحديات،

ملواكبة ماسة بحاجة ا أ التحديات، ذه أمام بية ال

والتخطيط الواقع، يص ق طر عن ائل ال التطور

متطلبات للمستقبل، تواكب حديثة معاي ووضع

ن والعشر ادي ا القرن   .ومستجدات

عدو
ُ

امعا املؤتا تحتاجالتي اديميةسسات من

رإلى  االمستمر  التطو أنظم ايةاإلدارجميع ل يا و

س،)Munshi & Bhatti, 2009( التنظيمية و

امعات افة؛ا ات املستو ر التطو إ ردنية

العاملية ات التوج امجالبروجودةة ـنوعيملواكبة

االتي اديمية عدد،تقدم ادة ز طلبتها ضوء

يئةيـوتوسعها الجغراف أعضاء اد ا والنقص ،

يئة ملعاي
ً
وفقا التخصصات، من كث س التدر

العا التعليم مؤسسات شة،(اعتماد را   ).2011 ا

من الرغم و
ّ
إال امعات، ا ذه حققتھ الذي التطور

زالتالعم أنظمةالممارسة اإلدارية وأن ما ا ف  ل

الناظمةإلى  بحاجة عات شر ال النظر وإعادة ر، تطو

ن للتحس م، وتدر ا ف ن العامل يل وتأ ا، لعمل

معاي وتطبيق امعات، ا العام داء املستمر

ا مخرجا ودة
ً
ضمانا والتم ن،(عتماد حس

2008.(  

والبندري  طعيمة رى ي) 2006(و عا بية ال ليات أّن

ود؛من ا من د املز بذل ع ا تح ايدة م ضغوط

ا أبرز ومن ا، ومعا ا وتحليل املشكالت ذه ة   :ملواج

العا التعليم ع ايد امل الطلن،الطلب عقص ب

الطلبة، أعداد ة ،ك العمل سوق التخصصات عض

يئة أعضاء عض أداء مستوى ي ،تد س تراجعالتدر

التعليم   .جودة

ع امعات، ا ودة با تمام أصبح لھ ذا ول

ا ع ير ال املنتج بجودة املعنية باألطراف تمام

افة مضاعفة من البد ذا ول ل؛ ك واملجتمع املستفيد

دمات ا أفضل لتحقيق التعليمية ود  ,Heinz( ا

يمثل. )2013
ً
معاصرا

ً
ا اتجا ادي عتماد عد وُ

 
ً
داءإطارا م لتقو العالم؛ دول معظم

ً
مرجعيا

مؤشرات تكشف كما ا، ر وتطو التعليمية املؤسسات

و ، ادي النظام إدارة امة ال املشكالت داء

فشل أو نجاح ع ا ضو يحكم ال داة

الشك ومما ا؛ داف أ لتحقيق الوصول امعات ا

نع س ر التطو ذا أن عفيھ ي إيجا ل ش كس

امعة وا باملجتمع، اًء وان الطالب من
ً
بدءا املستفيدين

ا طلب إنجازات وفق ا مصداقي تب معروف و أبو(كما

ب،   ).2015ش

ع املحتملة ا ا وتأث العوملة نحو التوجھ إطار و

التنافسية يم مفا سيخ ب يتعلق فيما خاصة التعليم

املفتوحة منسواق رة الظا ذه ستفرضھ وما ،

املستوى ع س ل ا رامج و املؤسسات ودة معاي

عدم فإن ، العال املستوى ع بل فحسب الوط

بجودة إبرامجتمام يؤدي قد املؤسسات،

 
ً
ليا ا اندثار ما ور ا، ش العوملة. م ن ب فالعالقة

ال املؤسسات أن إذ ة قو عالقة ودة ا الوضمان

قد الدولية، سس و املعاي ع بناًء ا جود تحدد

باملستوى ست ل ا مخرجا ون ت أن إ ذلك ا يؤدي

  . املطلوب
ً
ومحليا

ً
عامليا املؤسسات لتلك ة م اجة ا وأصبحت

إ
ً
وصوال العاملية، املعاي وفق التعليم جودة لضمان

ا ا العصر متطلبات تلبية ع قادرة مما ؛مخرجات

من التعليمية نظمة النظر إعادة ضرورة فرض

السياق مع لتتالءم املناسب التغي إحداث أجل

امج ل ة ومم عالية جودة ولضمان ومتطلباتھ، العال

املح املستوى ع املنافسة من ا تمك ال التعليم
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والعال بالعالم.والوط التعليم أنظمة تمت ا وقد

ي الزمنالعر من لة طو ة لف ظلت ا أ
َّ
إال ودة، با

كب تمام ا دونما ا، ملخرجا الكمية الكفاية ع عتمد

ذا و باملخرجات، خلل ب س مما النوعية؛ بالكفاية

إدارة إ التوجھ إ ية العر نظمة من العديد دعا

قبل من عتماد ع صول وا التعليم ودة ا

دو  ومحليةمنظمات املعطي(لية   . )2015،عبد

، بالتم سم ي امل مت علي نظام إ وللوصول

القائم التنظي املناخ
ً
ا جذر

ً
ا ً غ يتطلب

ً
مكثفا

ً
با تدر يتطلب وم املف ذا وتحقيق ومحدداتھ،

يئة ف ، العال والتنافس التم ثقافة بناء أجل من

إ لتحقيق أسا شرط املالئم ودةاملناخ ا اتيجية س

نظمة مع التفاعل يتطلب كما ديث، ا ا وم بمف

ادي ا فالقرن لذا للمجتمع، ونة امل املجتمعية

خاصة، مواصفات ذوي ن معلم يتطلب ن والعشر

عالية ومحاسبة مرتفع، أداء ومستوى عالية ارات وم

من التعليمية، املؤسسات تواجھ ال التحديات ة ملواج

إعداد إطارأجل العمل، سوق دور م ل ون ي أفراد

العال والتنافس بالتم ي،(تمام   ). 2008الز

ا وأسئل الدراسة لة   :مش

تقوم ردنيةلذلك امعات ا بية ال ليات

م يل وتأ ن، املعلم إعداد س رئ بدور ومية ا

ذه ع يحتم الذي مر افة، التعليمية املراحل

املستمر ر التطو ع العمل مسؤولية امعات ا

واملجتمع جانب، من الطلبة احتياجات لتل ا امج ل

باستمرا س وأن آخـر، جانب جودةمن لضمان ر

التعليم نة بم سيعملون الذين للطلبة املقدم التعليم

من ،
ً
جيدا

ً
إعدادا تتطلب نة امل ذه و م، تخرج عند

ال ارات وامل ات، وا املعارف، ساب اك حيث

و فيھ الوحيد الثابت أصبح عالم مع للتعامل م ل تؤ

املرات آالف تفوق سرعة س ده ش الذي ، التغي

وأجدادناعما آباؤنا شة،( ألفھ را نا) 2011ا ومن ،

ساؤل ال عن جابة خالل من الدراسة لة مش ثق تن

ي س بية: الرئ ال ليات ر تطو يمكن كيف

ودة ا متطلبات ضوء ومية ا ردنية امعات ا

؟ العال التنافس   ومؤشرات

الفرعيان ساؤالن ال ساؤل ال ذا من تفرع   :تيانو

ومية - 1 ا ردنية امعات ا بية ال ليات واقع ما

ئية ال أعضاء نظر ة وج من ودة ا متطلبات ضوء

سية؟  التدر

امعات - 2 ا بية ال ليات ر لتطو ح املق التصور ما

والتنافس ودة ا متطلبات ضوء ومية ا ردنية

؟  العال

الدراسة داف   :أ

الدراسة بيةدفت ال ليات ر تطو إ الية ا

ودة ا متطلبات ضوء ومية ا ردنية امعات ا

خالل من العال   :والتنافس

امعات - 1 ا ودة ا متطلبات واقع إ التعرف

يئة ال أعضاء نظر ة وج من ومية ا ردنية

سية  .التدر

تصور - 2 وتقديم الدراسة، نتائج ضوء الواقع رصد

السابقةمق البحثية دبيات خالل من  . ح

الدراسة مية   :أ

ة النظر مية: مية أ من الدراسة مية أ بع ت

العال والتنافس ودة ا وم مف إن إذ ا، موضوع

حديثان ومان مف التطبيقية، الناحية من ان، عت

ردن، التعليمية املؤسسات إدارة ر تطو
ً
يا س

ستوجب المما والتحليل البحث من د املز إجراء

الواقع، أرض ع النظري دب لتطبيق الفرصة ء ت

للقادة
ً
ما م

ً
مرجعا ل ش قد الدراسة ذه أن كما

والتنافس ودة ا موضوع ن والباحث ن اديمي و

 .العال

العملية العملية: مية الناحية من ا مي أ تتمثل

مية أ عن عملية معلومات تقديم ساعد س ا أ

ومية ا ردنية امعات ا بية ال ليات ر تطو

ا وديناميكي العال والتنافس ودة ا متطلبات ، ضوء

ال النتائج خالل من ا م ستفادة يمكن ثمَّ ومن

ا ا،يأمل إل الوصول ميةلباحثون أ ز ت نا ومن
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ر تطو العل بالتحليل ناول ت إذ الية ا الدراسة

ومية ا ردنية امعات ا بية ال   .ليات

السابقة   :الدراسات

العالقـــــــة ذات الســـــــابقة الدراســـــــات ـــــــزء ا ـــــــذا نـــــــاول ي

ا سلســـــــل حســـــــب ـــــــا ترتي تـــــــم وقـــــــد الدراســـــــة، بموضـــــــوع

من  إالزم   .قدم حدث

والعنــــــــادي مــــــــل و بــــــــن ر) 2015(دراســــــــة تطــــــــو عنــــــــوان

الســـــــــعودية يـــــــــة العر اململكـــــــــة ـــــــــ املعلـــــــــم إعـــــــــداد نظـــــــــام

ر تطــــــو ــــــ إ ــــــدفت وفنلنــــــدا، اليابــــــان ــــــ تجر ضــــــوء ــــــ

الســـــــــعودية يـــــــــة العر اململكـــــــــة ـــــــــ املعلـــــــــم إعـــــــــداد نظـــــــــام

واســــــــــــــتخدمت وفنلنــــــــــــــدا، اليابــــــــــــــان ــــــــــــــ تجر ضــــــــــــــوء ــــــــــــــ

ال املــــــــــن أبـــــــــــرزالدراســــــــــة مــــــــــن ــــــــــان و املقـــــــــــارن، ــــــــــ تحلي

ســــــــــــــــب أن ــــــــــــــــا إل الدراســــــــــــــــة توصــــــــــــــــلت ــــــــــــــــ ال النتــــــــــــــــائج

يـــــــة العر باململكـــــــة املعلـــــــم إعـــــــداد مؤسســـــــات ـــــــ القبـــــــول

باليابـــــــــــــــــان مقارنـــــــــــــــــة ة ـــــــــــــــــ كب ســـــــــــــــــب ب تـــــــــــــــــتم الســـــــــــــــــعودية

يـــــــؤثر ممـــــــا ـــــــا، القبـــــــول معـــــــاي لضـــــــعف
ً
نظـــــــرا وفنلنـــــــدا

ــــــــــــ ترك ضــــــــــــعف ــــــــــــ إ
ً
إضــــــــــــافة ــــــــــــا، مخرجا جــــــــــــودة ــــــــــــ ع

ا إعـــــــداد مـــــــنبـــــــرامج ـــــــان و البحثيـــــــة، ـــــــارة امل ـــــــ ع ملعلـــــــم

الطالـــــــــب قبـــــــــول معـــــــــاي رفـــــــــع ضـــــــــرورة التوصـــــــــيات أبـــــــــرز

قبــــــــــول ليــــــــــتم باململكــــــــــة، املعلــــــــــم إعــــــــــداد مؤسســــــــــات ــــــــــ

فقــــــــط، العاليــــــــة والقــــــــدرات ــــــــارات امل ذوي مــــــــن الطالــــــــب

ومنـــــــا ـــــــ البح انـــــــب ا ـــــــ ع ـــــــ ك ال ضـــــــرورة وكـــــــذلك

إعـــــــداد مؤسســـــــات بـــــــرامج يخـــــــص فيمـــــــا ـــــــ العل البحـــــــث

أكاملع ل ش باململكة   .لم

الدوســــــــري ــــــــودة) 2013(قــــــــام ل ح ــــــــ مق تصــــــــور بوضــــــــع

ة ــــــــــــ م جامعــــــــــــة بيــــــــــــة ال ليــــــــــــة ل ــــــــــــادي عتمــــــــــــاد و

عـــــــض ضـــــــوء ـــــــ الســـــــعودية يـــــــة العر اململكـــــــة ـــــــ نـــــــورة

العامليـــــــــــــة موضـــــــــــــوع التجـــــــــــــارب الدراســـــــــــــة ـــــــــــــذه تناولـــــــــــــت

الضــــــوء إلقــــــاء خــــــالل مــــــن ــــــادي عتمــــــاد و ــــــودة ا

ا ـــــــــــذين ـــــــــــ خــــــــــــذع رات ـــــــــــ م واســـــــــــتعراض ن ــــــــــــوم ملف

ـــــــادي عتمـــــــاد و ـــــــودة ا استعرضـــــــت. بنظـــــــام كمـــــــا

عتمــــــــــــــاد و ــــــــــــــودة ا مجــــــــــــــال ــــــــــــــ التجــــــــــــــارب الدراســــــــــــــة

مصــــــــــــــر مثــــــــــــــل يــــــــــــــة العر الـــــــــــــدول عــــــــــــــض ــــــــــــــ ـــــــــــــادي

املتحـــــــــدة الواليـــــــــات مثـــــــــل يـــــــــة جن والـــــــــدول مـــــــــارات، و

واليابــــــــــــان طانيــــــــــــا بر كيــــــــــــة، الدراســــــــــــة. م اســــــــــــتخدمت

عتمـــــــــاداملـــــــــن نظـــــــــم وصـــــــــف ـــــــــ ـــــــــ التحلي الوصـــــــــفي

اســــــــــــــتخدمت كمـــــــــــــا ورة، املـــــــــــــذ البلـــــــــــــدان ـــــــــــــ ـــــــــــــودة وا

الـــــــــــــــــدول تجـــــــــــــــــارب مـــــــــــــــــن لالســـــــــــــــــتفادة املقـــــــــــــــــارن املـــــــــــــــــن

الصــــــــــدد ــــــــــذا ــــــــــ ــــــــــ. املتقدمــــــــــة ع الدراســــــــــة اقتصــــــــــرت

بيــــــة ال التوصــــــل-ليــــــة تــــــّم حيــــــث نــــــورة ة ــــــ م جامعــــــة

التجـــــــــــارب مـــــــــــن لالســـــــــــتفادة ح ـــــــــــ مق تصـــــــــــور وضـــــــــــع ـــــــــــ إ

يـــــــــــة ــــــــــــالعر ـــــــــــادي عتمــــــــــــاد و ـــــــــــودة ل والعامليــــــــــــة

امعة ا   . ذه

بخـــــــــــــش ـــــــــــــ) 2010(دراســـــــــــــة عامليـــــــــــــة تجـــــــــــــارب عنـــــــــــــوان

ــــــــــــــ إ ــــــــــــــدفت ــــــــــــــ وال ،
ً
نيــــــــــــــا م املعلــــــــــــــم وتنميــــــــــــــة إعــــــــــــــداد

تتخـــــــــذ أن ـــــــــ ب ي ـــــــــ ال جـــــــــراءات ـــــــــم أ ـــــــــ ع الوقـــــــــوف

يــــــــــــــــــــة العر اململكــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــ املعلــــــــــــــــــــم إعــــــــــــــــــــداد ن لتحســــــــــــــــــــ

و  الوصــــــــــفي، املــــــــــن واســــــــــتخدمت توصــــــــــلتالســــــــــعودية،

املســــــــــــــــــتقبلية التصــــــــــــــــــورات عــــــــــــــــــض لوضــــــــــــــــــع الدراســــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــات تجا ضـــــــــــــــــوء ـــــــــــــــــ تنميتـــــــــــــــــھ و املعلـــــــــــــــــم إلعـــــــــــــــــداد

كفـــــــــــــــاءة رفــــــــــــــع ــــــــــــــدف املعاصـــــــــــــــرة العامليــــــــــــــة والتجــــــــــــــارب

ومـــــــــن ـــــــــة، بو وال التعليميـــــــــة بالعمليـــــــــة ـــــــــوض لل املعلـــــــــم

ــــــــــــــات تجا ــــــــــــــ ع الســــــــــــــبل ــــــــــــــل ب الوقــــــــــــــوف ا توصـــــــــــــيا

مجـــــــــــــا ـــــــــــــ املتقدمـــــــــــــة الـــــــــــــبالد ـــــــــــــ املعاصـــــــــــــرة لالعامليـــــــــــــة

ناســــــــب ي بمـــــــا ـــــــا م ســــــــتفادة و املعلـــــــم ب وتـــــــدر إعـــــــداد

اململكـــــــــــة ـــــــــــ التعلـــــــــــيم نظـــــــــــام انيـــــــــــات وإم ظـــــــــــروف مـــــــــــع

السعودية ية   .العر

ورد أبـــــــــو و الناقـــــــــة إعـــــــــداد) 2009(دراســـــــــة  عنـــــــــوان

التحــــــــــديات وتنميتـــــــــھ املعلـــــــــم ضـــــــــوء ــــــــــ نًيـــــــــا م

ــــ إ ــــدفت ــــ التعــــرف املســــتقبلية، ــــات ع  تجا

ــ نًيــا، وتنميتــھ املعلــم إعــداد املعاصــرة ــ م  دراســة و

تقـــوم تحليليـــة ـــ وصـــفية م مـــن عمليـــة  ملجموعـــة

يـــة دبيـــات يـــة العر جن  بموضـــوع املتعلقـــة ( و

ــ للوقــوف ) الدراســة املعاصــرة أحــدث ع ــات  تجا

نيـا وتنميتــھ املعلـم إلعــداد والـنظم  خــالل مـن وذلــك م

ــــا م أ محــــاور ـــات :عـــدة  املعاصــــرة العامليــــة تجا

بيــــة، ليــــات ــــ الطلبــــة قبــــول  سياســــة حــــول  ال

ديثـــــة ا ـــــات امـــــل حـــــول  تجا ن الت إعـــــداد بـــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
70 

 

ن دمــــة قبــــل املعلمــــ م ا ــــا، وتنميــــ خالل نًيــــا  م

ــــات ديثــــة تجا ــــا الدراســــة نظــــام ــــ ا رامج و

ليـــات ـــات ب تجا بيـــة، امج ال ـــ ل ديثـــة بيـــة ا  ال

ــات العمليــة، ديثــة تجا ب بــرامج حــول  ا  تــدر

ن دمــــة أثنــــاء املعلمــــ ــــرت وقــــد. ا  الدراســــة أظ

ايـــــد تمـــــام  والناميـــــة املتقدمـــــة للـــــدول  امل

ــات ديثــة باالتجا مجــال ا  وتنميتــھ املعلــم إعــداد ــ

نًيـــا  توصـــلت كـــذلك العـــام، التعلـــيم مراحـــل ـــ م

ـــ الدراســة إعــداد إ  مســتمرة عمليـــة ــ املعلـــم أن

دمـــة قبـــل عـــداد شـــمل ب ا  أثنـــاء ـــ والتـــدر

دمــة فــإن ا نيــة التنميــة وعليــة  عمليــة للمعلــم امل

ــ وال بالديمومــة تتصــف ت  مــن الطالــب تخــرج عنــد ت

وقــد ليــة، ح تصــور  بتقــديم الدراســة اختتمــت ال ــ  مق

ر بمـــا وتنميتـــھ املعلـــم إعـــداد نظـــام لتطـــو نًيـــا  م

ناســب ــات مــع ي الباحثــان طــرح وقــد املعاصــرة تجا

ــداف ضــوء ــ جرائيــةالتوصــيات مــن مجموعــة  أ

ا الدراسة ا املستخدم واملن وأسئل  .ف

أحمــــــــــد إعــــــــــداد) 2008(دراســــــــــة بــــــــــرامج ر تطــــــــــو عنــــــــــوان

معـــــــــــاي عـــــــــــض ضـــــــــــوء ـــــــــــ بيـــــــــــة ال ليـــــــــــات ـــــــــــ املعلـــــــــــم

تصــــــــــــور وضــــــــــــع ــــــــــــ إ ــــــــــــدفت وقــــــــــــد الشــــــــــــاملة، ــــــــــــودة ا

بيــــــة ال ليــــــات ــــــ املعلــــــم إعــــــداد بــــــرامج ر لتطــــــو ح ــــــ مق

ــــــــ ة املصــــــــر امعــــــــات ــــــــودةبا ا معــــــــاي عــــــــض ضــــــــوء

، املســـــــــــــــ الوصـــــــــــــــفي املـــــــــــــــن واســـــــــــــــتخدمت الشـــــــــــــــاملة،

ونـــــــــــــــت وت للدراســـــــــــــــة، كـــــــــــــــأداة بانة ســـــــــــــــ واســـــــــــــــتخدمت

يئــــــــــــة أعضــــــــــــاء مــــــــــــن مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الدراســــــــــــة عينــــــــــــة

مـــــــن ة، املصــــــر امعــــــات با بيــــــة ال ليــــــات ــــــ س التــــــدر

ر لتطـــــــــــو ر لتطـــــــــــو ح ـــــــــــ مق تصـــــــــــور وضـــــــــــع ـــــــــــا نتائج ـــــــــــم أ

ليـــــات ـــــ املعلـــــم إعـــــداد عـــــضبـــــرامج ضـــــوء ـــــ بيـــــة ال

ن قســـــــم مـــــــن ـــــــون م الشـــــــاملة ـــــــودة ا القســــــــم:  معـــــــاي

ي الثــــــــــــا والقســــــــــــم ر للتطــــــــــــو جرائيــــــــــــة طــــــــــــوات ا ول

التغلـــــــــــب وســـــــــــبل بيـــــــــــة ال ليـــــــــــات ومعوقـــــــــــات مشـــــــــــكالت

عــــــــــــــــــض ــــــــــــــــــ ع واشــــــــــــــــــتملت املشــــــــــــــــــكالت، ــــــــــــــــــذه ــــــــــــــــــ ع

ــــــــــــ مة املســــــــــــا ــــــــــــا خالل مــــــــــــن يمكــــــــــــن ــــــــــــ ال التوصــــــــــــيات

ح املق التصور   .تنفيذ

غـــــــــــان إعـــــــــــداد) 2008(مدراســـــــــــة نظـــــــــــام ر تطـــــــــــو عنـــــــــــوان

عــــــض ات ــــــ خ ضــــــوء ــــــ بمصــــــر الواحــــــد الفصــــــل معلــــــم

تصـــــــور وضـــــــع ـــــــ إ ـــــــدفت وقـــــــد مقارنـــــــة، دراســـــــة الـــــــدول

بمصــــــــر الواحــــــــد الفصــــــــل إعــــــــداد نظــــــــام ر لتطــــــــو ح ــــــــ مق

ـــــــــ الـــــــــدول عـــــــــض ات ـــــــــ خ مـــــــــن ســـــــــتفادة خـــــــــالل مـــــــــن

أبـــــــرز ومـــــــن املقـــــــارن، املـــــــن واســـــــتخدمت املجـــــــال، ـــــــذا

بـــــــــــــر  أن ـــــــــــــا ـــــــــــــنتائج إ تحتـــــــــــــاج مصـــــــــــــر ـــــــــــــ عـــــــــــــداد امج

املعاصـــــــــــــرة، ـــــــــــــات تجا مـــــــــــــع تتفـــــــــــــق بحيـــــــــــــث مراجعـــــــــــــة

ــــــــــ معل إعــــــــــداد لنظــــــــــام ح ــــــــــ مق تصــــــــــور بوضــــــــــع ــــــــــت وان

ــــــــ النظــــــــر إعــــــــادة ضــــــــمنھ مــــــــن بمصــــــــر الواحــــــــد الفصــــــــل

ات املســـــــــــــــتو ـــــــــــــــ ع ن املعلمـــــــــــــــ ـــــــــــــــ معل إعـــــــــــــــداد عمليـــــــــــــــة

ة بو وال والتخصصية ة واللغو   .الثقافية

كنعــــــــان نعنــــــــوان) 2007(دراســــــــة املعلمــــــــ إعــــــــداد ــــــــة رؤ

كخطــــــــــــوة ــــــــــــودة ا أنظمــــــــــــة متطلبــــــــــــات وفــــــــــــق م يل وتــــــــــــأ

ـــــــــــــــذه ـــــــــــــــدفت وقـــــــــــــــد ، ـــــــــــــــ املدر لإلصـــــــــــــــالح أساســـــــــــــــية

املســـــــــــــــــــتقبل معلـــــــــــــــــــم مواصـــــــــــــــــــفات لتحديـــــــــــــــــــد الدراســـــــــــــــــــة

إعـــــــــــــداد بـــــــــــــرامج م لتقـــــــــــــو مقيـــــــــــــاس إعـــــــــــــداد ومتطلبـــــــــــــات

وذلـــــــــك العامليـــــــــة ـــــــــودة ا أنظمـــــــــة ومتطلبـــــــــات ن، املعلمـــــــــ

اســــــــــــتخدام وتــــــــــــم ، ــــــــــــ املدر صــــــــــــالح املــــــــــــنلتحقيـــــــــــق

مـــــــــــن عــــــــــدد ــــــــــ ع ـــــــــــ مب ومقيــــــــــاس ، ــــــــــ التحلي الوصــــــــــفي

مجتمـــــــــــــع ـــــــــــــون وت للدارســـــــــــــة، كـــــــــــــأداة واملعـــــــــــــاي اللــــــــــــوائح

دمشــــــــــق بجامعــــــــــة بيــــــــــة ال ليــــــــــة طــــــــــالب مــــــــــن الدراســــــــــة

م العينـــــــــــة400وعـــــــــــدد انتقـــــــــــاء وتـــــــــــم وطالبـــــــــــة، طالـــــــــــب

ا وعـــــــــدد عشـــــــــوائية قـــــــــة وطالبـــــــــة، 148بطر طالـــــــــب

عــــــــــدا مجــــــــــال ــــــــــ
ً
قصــــــــــورا نــــــــــاك أن ــــــــــا نتائج دومــــــــــن

بمـــــا ـــــا ف النظـــــر إعـــــادة ـــــ إ ماســـــة حاجـــــة نـــــاك و ، ـــــ امل

ا توصـــــــــــــــيا ومـــــــــــــــن ن، املعلمـــــــــــــــ متطلبـــــــــــــــات مـــــــــــــــع يـــــــــــــــتالءم

املســــــــــــــتوى ــــــــــــــ ع م يل وتــــــــــــــأ ن املعلمــــــــــــــ إعــــــــــــــداد ميــــــــــــــة أ

ــــــ العامليــــــة ات ــــــ التغ مــــــع يتواكــــــب بمــــــا ــــــ واملح ــــــي العر

العاملية ودة ا ألنظمة
ً
وطبقا املجال،   .ذا

ــــــــــ ال ســــــــــ) 2006(دراســــــــــة بديلــــــــــةعنــــــــــوان ات و نار

باململكـــــــــــة املعلـــــــــــم إعـــــــــــداد ومؤسســـــــــــات ليـــــــــــات ر لتطـــــــــــو

عــــــــام ــــــــ ح الســــــــعودية يــــــــة ــــــــدفت2020العر ــــــــ وال م،

ومؤسســـــــات ليـــــــات ر لتطـــــــو املســـــــتقبلية الـــــــرؤى ملعرفـــــــة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
71 

 

املعاصــــــرة، العامليــــــة التحــــــديات ضــــــوء ــــــ املعلــــــم إعــــــداد

أداة واســـــــــتخدمت ، ـــــــــ التحلي الوصـــــــــفي املـــــــــن واتبعـــــــــت

نت ومــــــــــــــن و، نار والســــــــــــــ نار لســــــــــــــ مالمــــــــــــــح وضــــــــــــــع ــــــــــــــا ائج

ـــــــــ ح املســـــــــتقبلية والتوقعـــــــــات ـــــــــاري ابت وآخـــــــــر إصـــــــــال

و2020عــــــــــــــــام نار الســــــــــــــــ مالمــــــــــــــــح أبــــــــــــــــرز مــــــــــــــــن ــــــــــــــــان و م

ـــــــداف أ ـــــــ ر تطـــــــو حـــــــدوث املتوقـــــــع مـــــــن أنـــــــھ ـــــــاري بت

حيـــــــــث مـــــــــن املعلـــــــــم إعـــــــــداد ومؤسســـــــــات بيـــــــــة ال ليـــــــــات

ن العــــــــامل ن بــــــــو ال كفــــــــاءة برفــــــــع بيــــــــة ال ليــــــــات قيــــــــام

د ا ســـــــــــنواتأثنـــــــــــاء عـــــــــــدد ـــــــــــادة ز املتوقـــــــــــع ومـــــــــــن مـــــــــــة،

ـــــــــ إ املعلـــــــــم إعـــــــــداد ليـــــــــات ب ــــــــــ5الدراســـــــــة ع ســـــــــنوات

خرى  ن امل   .غرار

آن بــــــــــرامج:عنــــــــــوان)Ann, 2001(دراســــــــــة إصــــــــــالح

ملعــــــــاي دراســــــــة ية، باملحاســــــــ وعالقتــــــــھ ن املعلمــــــــ إعــــــــداد

انــــــــا ز لو واليــــــــة مســــــــتوي ــــــــ ع املطبقــــــــة ن املعلمــــــــ جــــــــودة

مجموعــــــــــــة تحديــــــــــــد ــــــــــــ إ الدراســــــــــــة ــــــــــــدفت كيــــــــــــة، مر

ــــــــــان ال إحــــــــــدى ا صــــــــــاغ ــــــــــ ال ن املــــــــــر ــــــــــودة معــــــــــاي

العــــــــــام خــــــــــالل انــــــــــا ز لو بواليــــــــــة املتخصصــــــــــة التعليميــــــــــة

ـــــــــــ ـــــــــــ) 1999/2000( الدرا رئ ل شـــــــــــ تركـــــــــــز ـــــــــــ وال ،

مــــــــــــــن ورة املــــــــــــــذ نــــــــــــــة ال حــــــــــــــات ومق توصــــــــــــــيات ــــــــــــــ ع

إعــــــداد بــــــرامج إصــــــالح خ وتــــــار ممارســــــات ســــــياق منظــــــور

التعليميــــــــــــــــة املعــــــــــــــــاي دعــــــــــــــــائم ــــــــــــــــ ع املرتكــــــــــــــــزة ن املــــــــــــــــر

ــــــــ معل مــــــــن الدراســــــــة عينــــــــة ونــــــــت وت ســــــــلفا، املحــــــــددة

الدراســـــــــــة اعتمـــــــــــدت حيـــــــــــث كيـــــــــــة، مر انـــــــــــا ز لو واليـــــــــــة

ـــــــــ مـــــــــعع الـــــــــة ا دراســـــــــات إجـــــــــراء يـــــــــة من اســـــــــتخدام

ثنواجرافيــــــــــــــــــــة و خيــــــــــــــــــــة التار باملعلومــــــــــــــــــــات ا تــــــــــــــــــــدعيم

التاليـــــــة النتـــــــائج ـــــــم أ ـــــــ إ الدراســـــــة وتوصـــــــلت : املتاحـــــــة،

عــــــــــة ال تطبيــــــــــق ن بــــــــــ مــــــــــا والتــــــــــوترات املشــــــــــكالت ــــــــــادة ز

العمـــــــل ـــــــ نيـــــــة لفكـــــــر-امل إرشـــــــاديا نموذجـــــــا تمثـــــــل ـــــــ ال

مجـــــــــــال امج ـــــــــــ ب تمـــــــــــام ة ناســـــــــــتمرار املـــــــــــر -إعـــــــــــداد

ـــــــــــــ ال صـــــــــــــة وا ـــــــــــــة الالمركز نحـــــــــــــو التوجـــــــــــــھ ن ـــــــــــــ و

السياســــــــــات منظــــــــــور مــــــــــن ــــــــــا تمــــــــــام ــــــــــادة بز ــــــــــ تتم

ن الرا الوقت املطبقة  .التعليمية

الســــــــــــــــــــــابقة، الدراســــــــــــــــــــــات اســــــــــــــــــــــتعراض خــــــــــــــــــــــالل مــــــــــــــــــــــن

ن تبـــــــــــ املســـــــــــتخدمة البحـــــــــــث منـــــــــــا عـــــــــــض واســـــــــــتقراء

ن بــــــــ الدارســــــــات ــــــــ املســــــــتخدمة البحــــــــث منــــــــا تنــــــــوع

،املــــــــ ــــــــ والتحلي واملســــــــ الوصــــــــفي واملــــــــن املقــــــــارن ن

أداء ي تـــــــــد ـــــــــ ع الســـــــــابقة الدراســـــــــات معظـــــــــم واتفقـــــــــت

امعــــــــــات، ا ــــــــــ بيــــــــــة ال إعــــــــــادةليــــــــــات ــــــــــ إ اجــــــــــة وا

املعلــــــــــم إعــــــــــداد بــــــــــرامج ــــــــــ تصــــــــــورتــــــــــمو ،النظــــــــــر وضــــــــــع

بيــــــــــــة ال ليــــــــــــات واقــــــــــــع ــــــــــــ لتغي ــــــــــــ امعــــــــــــاتيك ا ــــــــــــ

ة واملصــــــــــــــــــر ب2013الدوســــــــــــــــــري،(الســــــــــــــــــعودية خــــــــــــــــــش،؛

ورد،2010 أبـــــــــــــــــــو و الناقــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــد،2009؛ ،) 2008؛

ميـــــــــــــة  املتقدمـــــــــــــة،وأ الـــــــــــــدول تجـــــــــــــارب مـــــــــــــن ســـــــــــــتفادة

املعلـــــــــم إعـــــــــداد ر لتطـــــــــو ح ـــــــــ مق تصـــــــــور وضـــــــــع وضـــــــــرورة

ــــــــــودة ل والعامليــــــــــة يــــــــــة العر التجــــــــــارب مــــــــــن لالســــــــــتفادة

امعـــــــــــــــــــة ا ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــادي عتمـــــــــــــــــــاد ،الدوســـــــــــــــــــري (و

ورد،2010بخـــــــــــــــــــــــــش،؛2013 وأبـــــــــــــــــــــــــو الناقـــــــــــــــــــــــــة ؛2009؛

أحمـــــــــــــــــد2008غـــــــــــــــــانم، الدارســـــــــــــــــة .)2008،؛ وتختلـــــــــــــــــف

الدارســـــــــــات معظـــــــــــم مـــــــــــع اليـــــــــــة عـــــــــــدمالســـــــــــابقةا ـــــــــــ

أســـــــــــــلوب ـــــــــــــ ع ـــــــــــــا العتماد
ً
نظـــــــــــــرا لعينـــــــــــــة ا اســـــــــــــتخدام

تناولــــــــــــــت التحليــــــــــــــل، الدراســــــــــــــةكــــــــــــــذلك ليــــــــــــــات ــــــــــــــذه ل

ا ــــــــ بيــــــــة ردنيــــــــةال اململكــــــــة ــــــــ وميــــــــة ا امعــــــــات

العال التنافس مؤشرات ضوء اشمية،   .ال

الدراسة ات   :مصط

بية - ال إ: ليات دف عاٍل عليم مؤسسات

ن املعلم   .إعداد

العال - خدمة: التنافس تقديم ع لية ال قدرة

ع
ً
إيجابيا ينعكس مما ودة، ا عالية حثية و عليمية

مر ا، ف س التدر يئة وأعضاء ا ج خر مستوى

تنافسية ومزايا قدرات م يكس العملالذي سوق

ثقة عكس الوقت نفس و املختلفة، اتھ بمستو

ا، مع التعاون ثم ومن ا ف ي (املجتمع ). 2008،الز

سابق و العال التنافس عت إجرائية ناحية ومن

الثالث ا وظائف فضل تحقيق أجل من ليات  ال

املجتمع( وخدمة ، العل والبحث والوصول) التعليم،

العاملية  إ ات   .املستو

ح - املق من: التصور ن يب شمو بناء أو إطار وضع

ردنية امعات ا بية ال ليات ر تطو انية إم خاللھ
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العال والتنافس ودة ا متطلبات ضوء ومية ا

املطلوب املستوى إ ،( للوصول عرفھ). 2012ال و

 
ً
إجرائيا التغ : الباحثون من لياتمجموعة ات

بما ، و ومية ا ردنية امعات ا بية ال

معاي مع واملتوافقة املرجوة داف تحقيق يضمن

ا اح اق تم ال العال والتنافس ودة   .ا

الدراسة   :محددات

تية املحددات ع الدراسة   :اقتصرت

ي- ا امل د دون:  ا ومية ا ردنية امعات ا

اصة   .ا

شري - ال د ثالث: ا سية التدر يئة ال أعضاء

اشمية: جامعات وال موك، وال ت، الب   .آل

ي- الزما د الدرا: ا   ).2017/ 2016(العام

الدراسة ية   :من

الذي التحلي الوصفي املن الدراسة اعتمدت

واملصادر املراجع إ بالرجوع ؛
ً
يا مكت

ً
ا م يتضمن

زة ا ستطالعا و للدراسة، النظري طار لبناء

ا وتحليل الدراسة أداة بواسطة البيانات مع ي امليدا

الدراسة أسئلة عن لإلجابة
ً
  .إحصائيا

ا  وعين الدراسة   :مجتمع

يئة ال أعضاء جميع من الدراسة مجتمع ون ت

سية منالتدر ل بية ال امعةليات ا

اشمية ت،ال الب آل لغ،وجامعة و موك، ال وجامعة

لعام العا التعليم إحصائيات حسب م ل الك العدد

س) 154( 2016/20177 تدر يئة عينة. عضو ونت وت

من قة) 56(الدراسة بطر وا اخت س تدر يئة عضو

سرةالصدفة ياملت النحو ع ن موزع ،: )16 (
ً
عضوا

و ت، الب آل جامعة جامعةع) 18(من من
ً
ضوا

و موك، اشمية) 22(ال ال امعة ا من
ً
  .عضوا

البحث   : أدوات

بناء السابقة والدراسات النظري باألدب ستعانة تم

بانة امعاتإس ا ودة ا متطلبات واقع موضوع

ومية ا يئة. ردنية أعضاء عض آراء أخذ وتم

مؤتھ وجامعة ردنية امعة ا س عينة(التدر خارج

فقرات) الدراسة بانةومجاالتوضع عرضو . س تم

ع بانة س) 11(س التدر يئة أعضاء من
ً
محكما

ردني امعات نا واملتخصص ية والعر ة

بانة، س فقرات صدق مدى من للتحقق ن؛ اديمي

الفقرات، عض صياغة وإعادة م، بمالحظا خذ وتم

ة املطلو التعديالت وإضافةوإجراء وحذف عديل ،من

بانة س ن مضام ن ب التوازن يحقق دقيق ل ش

من ائية ال ا بصور ونت وت ا، تم.ةفقر ) 54(فقرا كما

ات مستو خمسة النحوالستجابةاعتماد ع فقرة ل

بدرجة: (ي ه، كب بدرجة جدا، ه كب بدرجة

جدا قليلھ بدرجة قليلھ، بدرجة وأعطيت) متوسطھ،

التوا) 5،4،3،2،1(وزان املجاالت. ع عدد لغ و

ائية ال ا الفقرات) 9(صور دول)54(وعدد وا ،

ا) 1( مجاال ع بانة س فقرات ع توز واعتمد. يو

الفقرات ع كم ل ي ضعيفة،) 2.33 -1.00(املعيار

من( من(متوسطة،) 3.66 -  2.33أك ) 5.00 – 3.66أك

ة .كب
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البحث): 1(جدول   مجاالت

الفقرات املجال رقم  سلسل

ا 1 ورسال امعة ا ة  3-1 رؤ

واملاديةاملوارد 2 ة شر  7-4 ال

وكمھتفعيل 3  19-8 ا

شاركيھ 4  25-20 ال

س 5 التدر يئة  33-26 عضو

 39-34 الطالب/ املعلم 6

سية 7 التدر  45-40 املواد

بوي  8 ال  50-46 املناخ

  

الدراسة أداة   :ثبات

ع ُعرضت داة ثبات من أعضاء) 10(وللتأكد من

الزرقاء جامعة ة بو ال العلوم لية س التدر يئة

اصة الدراسة(ا عينة خارج ع)من التوز إعادة وتم ،

الداخ ساق حساب ثم ومن ن، أسبوع عد

ة مو والنتائج مجال، ل ل ألفا كرونباخ باستخدام

ت). 2(جدول الثباتحيث درجة كرونباخ(راوحت

ن) ألفا من)0.723-0.664(ب عاٍل مستوى ع يدل مما ،

الدراسة املستخدم للمقياس الداخ   .ساق

بانة): 2(جدول س ملجاالت كرونباخ ألفا الثبات   معامل

الثبات املجال الرقم معامل  قيمة

امعة 1 ا ة ارؤ  715. ورسال

واملادية 2 ة شر ال  716. املوارد

وكمھتفعيل 3  664. ا

شاركيھ 4  701. ال

س 5 التدر يئھ  712. عضو

 680. الطالب/ املعلم 6

سية 7 التدر  723. املواد

بوي  8 ال  720. املناخ

ودة  9 ا  732.  توكيد

  

حصائية ة   املعا

ا،لتحقيق أسئل عن جابة و الدراسة داف أ

للعلوم حصائية الرزمة برنامج اسُتخدَم

سابية)SPSS(جتماعية ا املتوسطات واستخرجت ،

ة املعيار نحرافات   .و

ا ومناقش النتائج   :عرض
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ول امعات: ونصھ: السؤال ا إعداد واقع ما

يئة ال أعضاء نظر ة وج من ومية ا ردنية

سية؟ا   لتدر

املتوسطات بحساب الباحثون قام السؤال عن لإلجابة

ة املعيار نحرافات و سابية عينةا الستجابات

املقياس مجاالت عن جدول الدراسة   ).3(كما

مجاالت): 3(جدول عن الدراسة عينة الستجابات ة املعيار نحرافات و سابية ا   املقياساملتوسطات

رقم

املجال الرتبة  املجال  عنوان

عدد

 الفقرات

املتوسط

ي سا  ا

نحراف

التقدير املعياري   درجة

ا 8 1 ورسال امعة ا ة   ضعيفة 0.73 2.33 7 رؤ

وكمھتفعيل 2  2 ا  متوسطة 0.71 2.71 7 

واملادية 7  3 ة شر ال   متوسطة 0.71 2.47 5 املوارد

لقات 9  4 شاركيھا ال   ضعيفة 0.72 2.24 6 

س 1  5 التدر يئة   متوسطة 0.60 2.72 8 عضو

)املعلم(الطالب 6  6  متوسطة 0.69 2.50 6 

سية 5  7 التدر   متوسطة 0.61 2.53 6 املواد

بوي  4  8 ال   متوسطة 0.65 2.60 5 املناخ

ودة 3  9 ا   متوسطة 0.62 2.68 4 توكيد

لية   متوسطة 0.67 2.53 54 ال

  

جدول  ن ن) 3(يب ماب تراوحت سابية ا املتوسطات ( أن

مجال ،)2.24- 2.72 س"وجاء التدر يئة " عضو

ي حسا متوسط بأع و بانحراف) 2.72(املرتبة

مجال ،)0.60(معياري  جاء نما لقات"ب شاركيھا " ال

ي حسا متوسط و ة خ انحرافو )2.24(املرتبة

الك 0.72)(معياري  ي سا ا املتوسط وجاء

معياري ) 2.53(لألداة انحراف توافر ،)0.67(و درجة و

اديمية. متوسطة امج ال ضعف ع يدل ذا و

مع تتوافق يجة الن ذه و ومية، ا ردنية امعات ا

السابقة منالدراسات ل ت اجر اململكةال

ية العر مصر ة ور وجم السعودية ية مل(العر و بن

أحمد،5015والعنادي، كنعان،2008؛ عزى ).2007؛ و

اعتبارات عدة إ ومية :ذلك ا امعات ا إدارة إن

والدنيا والوسطى العليا ا ا مستو ستطعبمختلف لم

اللوائح والتكنولوجية العلمية التطورات مواكبة

ن تمام،ظمةو الشاملةو ودة ا ثقافة شر ب

أو التوجھ ذا تدعم ولم امعة ا ا مباد وترسيخ

افية ال بالصورة ده املالية .تؤ املوارد ضعف وأدى

التباطؤ إ ا ع توز ا،وسوء وتج ي املبا ن تحس

ل نبوتمو للعامل نية امل التنمية مصادرتحديثو رامج

و ملعلوماتا ونية، لك املعلومات بمصادر اك .ش

أعضاءأدىو  نات عي ية واملحسو الواسطة تدخل

سية التدر يئات الكفاءاتال استقطاب وجودوعدم إ

و غرات امعات ا اديمية ضعفالعملية

الطالب .املخرجاتجودة قبول معاي ي تد وأدى

مستوى ي تد إ بية ال   .املخرجاتليات

يا الثا رما : ونصھ:لسؤال لتطو ح املق التصور

ضوء ردنية امعات ا بية ال متطلباتليات

ودة العالا التنافس الباحثون  ؟ومؤشرات قام

وما السابقة، البحثية دبيات خالل من للواقع بتحليل

عنھ جابة مكن و امليدانية، الدراسة عنھ أسفرت

تيةبالص   :ورة
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للبحــــــث ح ــــــ املق التصــــــور بنــــــاء تــــــم ســــــبق ملــــــا
ً
واســــــتكماال

بــــــاع ــــــم ل الــــــذين ن املحكمــــــ مــــــن مجموعــــــة ــــــ ع
ً
معتمــــــدا

مــــن التصــــور صــــدق مــــن للتأكــــد املجــــال، ــــذا ــــ ــــل طو

قابليتــــھ ودرجـــة واقعيتـــھ، ودرجــــة وضـــوحھ، درجـــة خـــالل

ســــــــــب وال التكــــــــــرارات ن يبــــــــــ التــــــــــا ــــــــــدول وا للتطبيــــــــــق

ن محكم حالستجابات املق   .التصور

دول    )4(ا

ح املق التصور ن محكم الستجابات سب وال   التكرارات

  العبارة

  

عدد

ن   املحكم

ة كب متوسطھ  بدرجة ضعيفة  بدرجة   بدرجة

ة  التكرار املئو سبة سبة  التكرار  ال ال

ة   املئو

سبة  التكرار ال

ة   املئو

الوضوح   0  0  0  0  %100  7  7  درجة

الواقعية   0  0  %14  1  %86  6  6  درجة

التطبيق   0  0  %14  1  %86  6  6  درجة

      

درجــــة فقــــرة أن
ً
ســــابقا إليــــھ املشــــار ــــدول ا مــــن ــــ ت و

ــــــة مئو ســــــبة ب ة ــــــ كب بدرجــــــة جــــــاءت ،%)100(الوضــــــوح

ــــــــة مئو ســــــــبة ب ة ــــــــ كب بدرجــــــــة جــــــــاءت الواقعيــــــــة ودرجـــــــة

درجـــة%)92( ســـبة،وإمـــا ب ة ـــ كب بدرجـــة جـــاءت التطبيـــق

ـــــة التصـــــور%). 92(مئو محـــــاور الباحـــــث ســـــيعرض لـــــذلك

التا سلسل ال وفق ح  املق

  

  :املقدمة

بية ال ليات ر لتطو ح مق تصور وضع تم

ودة ا متطلبات ضوء ومية ا ردنية امعات ا

مخطط وضع خالل من ، العال التنافس ومؤشرات

من ن بيةيب ال ليات ر تطو انية إم خاللھ

ومؤشرات ودة ا متطلبات وفق ردنية، امعات ا

ا، بمستوا رتقاء أجل من ؛ العال ي التنافس وفيما

التصورات   :أبرز

 
ً
ح-أوال املق التصور   :مصادر

السابقة - البحثية   .دبيات

ل-  ال املعاصرة العاملية ات تجا عض باعتحليل ا

بية ال ليات ل   .طو

واملالحظة- الواقعية شة   .املعا

ردنية- امعة ا مؤتمر العا: املشاركة التعليم

العاملية التنافسية نحو ي العر   .الوطن

العلوم- لتعليم امس ا العال املؤتمر املشاركة

التخصصات"والتكنولوجيا متعددة املمارسات مؤتمر

والتكنولوجياعليم عقد)" ICASE(العلوم الذي

نوفم-أنطاليا   .2016تركيا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
76 

 

 
ً
ميتھ-ثانيا وأ ح املق التصور داف   :أ

ي تحقيق إ ح املق التصور   :دف

توجھ - ة وا اتيجيھ اس داف وأ ورسالة ة رؤ تب

إ جم وت ردنية العا التعليم مؤسسات عمل

اد وأ اتيجيھ اس مخطط س عليمية رامج و يمية

ومجال تخصص ل ل مرجوة عليمية  . مخرجات

الطلبة - أداء عزز بحيث والتعلم التعليم أساليب ر تطو

املعرفية والتنمية العلمـي، البحـث ارات وم الوظيفي،

التعلم ة  .واستمرار

ن - املعلم إعداد ليات القبول سياسات  .توحيد

ع - ن القائم و مستوى امرفع ا عداد برامج

و ساسية لقة ا  .ملعل

إجازة - ن ج ر ا الطلبة منح فكرة بية ال ليات تب

التخرج من عام عد س  .التدر

بالطرق - املشكالت تحليل من بية ال ليات إدارة ن تمك

يحة ال  .العلمية

ع - ك ال عن
ً
عوضا جرائية البحوث ع ك ال

ةالبحو  النظر  .ث

معل - لدى ا توافر الواجب نية امل الكفايات تحديد

بية ال  .ليات

ليات - برامج العال والتنافس التم مبادئ ترسيخ

بية  .ال

بية - ال ليات املتبعة س التدر طرق النظر إعادة

الالزمة سية التدر الكفاءات يحقـق بمـا ـا ـوض  . وال

التصور مية حأ   :املق

بية - ال ليات امج ل متقدمة ة و تر ة رؤ  .عطي

خفاقات - من للتخلص ة بو ال للنظم نجاة طوق يمثل

ا ف تحدث  .ال

جراءات - توضيح ا عل از رت يمكن فعالة أداة عُد

بية ال ليات لنظام طوات  .وا

باالحتياجات - تفي الضعف نقاط لسد ة ر تطو أداة عُد

ساسية املرحلة ملعلم واملستقبلية نية التعليمية

 .و

ومقوماتھ ح املق التصور   :منطلقات

التم - مؤشرات إلعداد ح املق التصور أن الباحثون يرى

إشعاع ا ل ال املنطلقات إ ند س العال والتنافس

ي باآل ا إيجاز يمكن وال معاملھ، بلورة ومن ء   :م

املؤسسات -
ً
وتطبيقا

ً
فكرا التم ثقافة شر ب تمام

 .التعليمية

بية - ال ليات ل اتي س التخطيط مقومات تحديد

ومية ا ردنية امعات  .ا

طة - ل التنفيذية طط ل ثة ث وا ة الدور عة املتا

اتيجية  .س

نحو - املؤسسة س خالل من ر التطو بإدارة يمان

بيةالتم ال ليات العال  والتنافس

ردنية - امعات ا بية ال ليات ل جديدة ة رؤ وضع

ومية  .ا

ليات - ب لاللتحاق ن املتقدم الطلبة الختيار أسس وضع

بية  .ال

ن - ب امدة ا الفواصل ل يز عل وي تر منظور تب

ن ب أو عل قسم ّل داخل سواء العلمية، قسام

ا املعرفةقسام لوحدة
ً
تحقيقا ا، ببعض  .لعملية

بية - ال ليات برامج والتتا ام الت باالتجاه خذ

و ساسية لقة ا  .ملعل

إشراك - ع عمل ال بية ال ليات برامج إن

ية التدر حتياجات تحديد ن  .املعلم

ر  - تطو مجال العاملية التجارب من لياتستفادة

ومية ا ردنية امعات ا بية  .ال

العا - التعليم ر تطو امللكية ات التوج ع  .عتماد

لية - ال داخل ر والتطو لإلبداع مركز س  .تأس

ومية - ا ات ا ن ب شاركيھ ال برامج حلقات توسيع

اصة وزارة(وا ب، للتدر رانيا امللكة اديمية أ مثل
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والتعلي بية شركةال ، للتعليم لومينوس شركة م،

نية الذ للعمليات لو  ).لو

ح املق التصور   :مجاالت

 
ً
التخطيطي-أوال عتبارات: البعد ع البعد ذا شتمل

  :تية

لية - 1 ال ة تية: رؤ تفعيل ب ة :ي رؤ لية لل ون ت

ة ووا معلنة خاصة للتطبيقورسالة قابلة ون وت

 .وواقعية

اتي - 2 س تية: التخطيط تفعيل ب طة :ي ا

ا اصة ا اتيجية التنفيذيةس ا  ومؤشرا

 
ً
التنظي-ثانيا عتبارات: البعد ع البعد ذا شتمل

 :تية

التنظي- 1 ل ي يتوافر: ال أن ب القيادات: ي مسؤوليات

زماتو .اديمية إلدارة   .وحدة

وكمھ - 2 ا تية:تفعيل يتوافر إن ب معتمد :ي نظام

والتوثيق عتمادو .للمعلومات متطلبات لية ال ساير

اص وا  .العام

بوي  - 3 ال تية: املناخ تتوافر أن ب الفرصة :ي إتاحة

داخل والتعلم التعليم شطة أ ملمارسة للطلبة املة ال

لية غرسو .ال و الطلبة لدي خالقية القيم ترسيخ

مقيم عند واملواطنة للوطن  .نتماء

املادية - 4 تية: املوارد تتوافر أن ب آمنة :ي مادية موارد

دمات وا امج ال جودة سالمة وضمان دعم م سا

مثل لية الصفية(ال القاعات ات، املخت ي، املبا

التكنولوجية ساليب بأحدث زة بيانات ).املج قاعدة

سا حتياجات امجعن ال بجودة عالقة ا ل ال سية

لية بالكفايةو .ال سم ي امل مت معلومات نظام

القرار ملتخذي ودقيقة عة سر معلومات  .توف

ة - 5 شر ال تية: املوارد تتوافر أن ب ل :ي ش التحديد

باختيار املتعلقة جراءات و للمعاي ووا عل

والقيادات ن إلجراءاتسياساتو .دار موثقة

و  قالتوظيف طر عن ة شر ال املوارد فاعلية م تقو

ا أدا م  .تقو

 
ً
ري - ثالثا التطو ع: البعد البعد ذا شتمل

تية   :عتبارات

ليات: املعلم/ الطالب-1 القبول سياسة نظم تحديد

تية عتبارات حسب بية   :ال

ع - للطلبة قبول اختبارات ول إجراء ن، يتعلق: نوع

يتعلق ي الثا والنوع ستعدادات، و بالقدرات

للطلبةتفعو .بالتحصيل صية ال املقابالت دور يل

والسمعيةو  سمية ا العيوب من الطالب خلو

ة درجةو .والبصر ع صول ا سنوات رفع

إ وس الور ونوا) سنوات5(الب ت امسة ا لسنة

ي ميدا ب   .تدر

اراتتحتوي-2 وامل املعارف ع الدراسية طة ا

مع ناسب ي الذي امل املت عداد تحقق ال ات تجا و

العصر تية. معطيات يتطلب ذا ود :و ا توحيد

من بية ال ليات امج ل موحدة خطط اعتماد الوطنية

عتماد يئة مثل ه خ ذات ات ج وزارة .قبل مع سيق الت

والتعل بية الدراسيةال طة ا وضع أنو .يم فضل

التالية وانب ا ع الدراسية طة ا ون( تحتوى امل

سبة ب سبة% 20الثقا ب ادي ون امل امل% 50، ،

سبة  %).30ب

سية3- التدر يئة عتبارات: ال ع املجال ذا شتمل

يئة :تية عليمات وفق سية تدر يئة أعضاء توف

 .عتماد 

يئة - ال أعضاء من ا اجا ة وا ة رؤ وضع

ا رؤ إ ندة مس سية ة. التدر وا معاي تحديد

س التدر يئة عضو يلو .الختيار التفرغس إجراءات

و  ن للمدرس نيةالعل امل التنمية سياسة توف
ً
وإقليما

ً
محليا سية التدر يئة ال ألعضاء املستمرة

 
ً
 .وعامليا

العمليةال - 4 تية: بية عتبارات ع املجال ذا  :شتمل

القسم ورسالة ة رؤ بيةوت.تحديد ال عليمات حديد

 .العملية

ودة - 5 ا املجال: ضمان ذا لتفعيل :شتمل نظام توف

الشاملة ودة ا بية و.إدارة ال ليات ن ب تفاقيات تفعيل
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عاملية( ، ية عر ،  ).محلية

 
ً
عا التنافسية: را عد عتبارات: ُ ع البعد ذا شتمل

  :تية

منھ - 1 تفرع و لية ال ودة ل مركز س وحدة :تأس

حصائية يزو .  الدراسات شعبة يزو  . 9001وحدة

يزو - عتمادو .9001:2015شعبة  . وحدة

 

ليات - 3 امج ب املتعلقة العاملية املرجعية املعاي تطبيق

بية مؤسسات .ال يئة عن الصادرة املحلية املعاي تطبيق

ي رد العا  .التعليم

ليات - 4 ن ب واملحلية قليمية و العاملية تفاقيات تفعيل

بية   .ال

العل- 5   .البحث

سية - التدر يئة ال ألعضاء قية ال أسس النظر إعادة

ردنية امعات موحد .ا نظام ميعاعتماد

قية ال عليمات ردنية امعات املشاركة.ا

عاملية وحدة .أبحاث لية ال داخل مكتبة توف

ن .منفصلة الباحث يئة ن عي ليةتفعيل  .ال

  :التوصيات

إ التوصل ثم ومناقشتھ البحث ذه نتائج تحليل عد

التوصيات من   :مجموعة

  دول مع اتيجيھ اس ات شرا بناء تجاربضرورة ا ل

عاملية معاي وفق امعات، ا بية ال ليات ر تطو

العاملية يفات  .والتص

 بية ال ليات ر بتطو املتعلقة ة بو ال املؤتمرات تفّعيل

ردنية امعات  . ا

 ليات برامج عن للتحدث عالم وسائل دور تفّعيل

ومية ا ردنية امعات ا بية  .ال

 وزارةالعمل ِقبل من ح املق التصور ذا تطبيق ع

العا  .التعليم

  :املراجع

الرحيم عبد عال إعداد). 2008. (أحمد، برامج ر تطو

معاي عض ضوء بية ال ليات ودة املعلم ا

شورة غ دكتوراه رسالة .الشاملة  الفيوم، جامعة. م

  .مصر

شة عا ب، عتماد). 2015(أبوش و ودة ا سياسات

العا التعليم للتقييم. ادي الدو املؤتمر

ادي عتماد و ودة عمانوا الزرقاء، جامعة ، :

  .مارس26- 23ردن،

طھ الھ وتنمية). 2010. (بخش، إعداد عاملية  تجارب

  املعلم
ً
نيا ية العلمي للمؤتمر مقدم بحث .م تر  الثالث

ي املعلم يلھ العر  العلوم لية ،معاصرة رؤى: وتأ

ة، بو   .ردن جرش، جامعة ال

مبارك عب ، العنادي و ناصر سام إب مل، و . بن

ية). 2015( العر اململكة املعلم إعداد نظام ر تطو

فنلندا و اليابان تجر ضوء املجلة. السعودية

املتخصصة ة بو ال املجلدالدولية ) 2(العدد). 4(،

32-50.   

العظيم عبد سالمة ن، عتماد). 2008(حس و ودة ا

بوي  ةال سكندر ديدة: ، ا امعة ا   .دار

عمر شة، را ادي). 2011(ا عتماد معاي

ردنية، امعات ا بية ال ليات ودة ا وضمان

والنفسية ة بو ال الدراسات   .138 - 105،)2(،5،مجلة

نوف عتماد). 2013(الدوسري، و ودة ل ح مق تصور

ضوء نورة ة م جامعة بية ال لية ل ادي

عبد ت ب نورة ة م جامعة العاملية، التجارب عض

امالرحمن، ا التعليم عدراسات ،24.  

يم إبرا ي، والصفية). 2008(الز املدرسية  دارة

ودة ا رةالشاملةمنظور القا ي: ، العر الفكر   .دار

محمد والبندري، رشدي؛ ليات). 2006(طعيمة، ر تطو

ودة ا ومؤشرات عتماد معاي ن ب بية سلطنة،ال

العا: عمان التعليم   .وزارة

ن حـس أحمد املعطي، عتمـاد). 2015(عبد و ـودة ا

طبالتعليم رة1، شر: القا لل اب ال عدار   .والتوز

الســتار عبــد إكــرام ر). 2008. (غــانم، إعــداد نظــام تطــو

ات ضـوء ـ بمصـر الواحـد الفصل معلم ـ الـدول عـض خ
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