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 ملخص

ؽريػػا اللىمػػيػ لسىػػاعور ا ملسػػاد  ػػؼ  ر ػػى  عػػر هػػت ا الترا ػػى إلػػر اللىػػرؼ إلػػر دررػػى تحنوػػ   ػػرا   ت شؽل 
 ػ  تمػغ البػرا  ت  ت ؽ ػا أ ػراد الترا ػى  ػؼ الطمبػى السلؽقػف تخػرر ػ  ػ   ػرا   ت شؽلؽريػا اللىمػيػ  ػ   الطمبػى

 ( طالبًا  طالبى.258الجا ىات األرد يى  البالغ متدهػ )
اللأكػت  ػؼ قػتؽ أداة الترا ػى  اللحنػ   ػؼ  تػ إمتاد أداة الترا ى با ملساد ممر  ىاعور هوئى ا ملسػادت  تػػ 

ت شؽلؽريا اللىمػيػ  ػ  ضػؽء  ىػاعور   را   دررى تحنو أظ رت الشلائ  أفَّ  ثبات ا.     ضؽء تحمول البيا اتت
أظ ػػرت الشلػػائ   رػػؽد  ػػر ؽ ذات د لػػى كسػػا  ا ملسػػاد  ػػؼ  ر ػػى  عػػر الطمبػػى تلسلػػف  تررػػى  ؽا نػػى  رت ىػػى.

  ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ػػ  الجا ىػػات األرد يػػى  ػػ  ضػػؽء  ىػػاعور ا ملسػػاد تىػػ   إحرػػائيى لتررػػى تحنوػػ   ػػرا 
ا هلسػػاـ لسلغوػػر  دػػلؽ  البر ػػا   )بوػػالؽريؽس/  اردػػلور( لرػػالل طمبػػى البوػػالؽريؽس.   ػػؼ أهػػػ تؽقػػيات الترا ػػى 

 أكثر بالسداقات الترا يى  ؼ خالؿ تخريص  مف ل ل  داؽ علزسؼ  يا ات كا مى حؽله.
 : ت شؽلؽريا اللىميػت  را   ت شؽلؽريا اللىميػت  ىاعور ا ملساد.تاحيةالكمسات السف

 

Abstract 
      This study aimed to examine the Degree of achievement of educational technology 

programs in Jordanian universities to the accreditation standards from Students’ 

Perceptions. The study instrument was prepared according to standards of accreditation 

commission. The instrument’s validity and reliability were verified. The sample of the 

study was all students expected to graduate in the technology programs of education in the 

same universities. The sample consisted of (258) students. 

      The showed the instructional technology programs had a high degree in light of the 

accreditation standards from the students’ perceptions. Also it showed there were statistically 

significant differences between the instructional technology programs variable level at 

                                                 

 را ىى آؿ البوا. (1)
 .د يىالجا ىى األر ( 2)
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Jordanian universities in behalf of undergraduate level in light of the accreditation standards. 

One of the most important recommendations of the study is to pay more attention to the 

courses by assigning a file for each course that contains complete data about it.  

Key words: instructional technology; instructional technology programs; accreditation 

standards. 
 

 .املكدمة
تذػػػ ت الجا ىػػػات تطػػػؽرًا كبوػػػرًا  ػػػ   جػػػاؿ تحػػػتعث  را ج ػػػا األكاد سيػػػى  تطؽيرهػػػا كػػػ  تؽاكػػػ  

 ػػرا   ت شؽلؽريػا اللىمػػيػي اللػ  تدػػاهػ بذػول كبوػػر  ػػ   تحػت ات الىرػػر الل شؽلؽريػى  اللػػ   ػؼ  وش ػػا
د ات  األ ػػالو  اللىمػػيػ  الػػلىمعػت مػػؼ طريػػ  ا ػػلختاـ األ لػػ مسمو ت  ػػ الل شؽلؽريػػى تطػػؽير   ػػارات الطمبػػى

الل شؽلؽريػػػػى الحتعثػػػػىت  لػػػػؽ ر هػػػػ م البػػػػرا   مػػػػتدًا  ػػػػؼ ال ػػػػرص اللىميسيػػػػى اللػػػػ  ت ػػػػتؼ إلػػػػر إمػػػػتاد أ ػػػػراد 
رػػوؼ  ػػ   جػػاؿ ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ػػؼ خػػالؿ  جسؽمػػى  ػػؼ السدػػاقات الشعريػػى  الىسميػػى اللطبيكيػػى   لخرع

  تاع     جاؿ تخرره.الل  تجىمه  ؤهاًل لإل اتبحوث علػ إكداب الطال  السىر ى  الس ار 
  ػػ  ظػػل هػػ م األ ضػػاع السلغوػػرة  ػػتأ اللحػػؽؿ  ػػؼ اللىمػػيػ ا مليػػادن الػػ ن  نػػـؽ ممػػر تمنػػوؼ 
السىمؽ ػػات  ح ع ػػات  املبػػار السىمػػػ  حػػؽر الىسميػػى اللىميسيػػىت  السرػػتر الؽحوػػت لمسىر ػػى إلػػر الػػلىمػ 

مبػػى  رىػػػل الطالػػ   حػػػؽر الشذػػا الػػػ ن  نػػـؽ ممػػػر الػػلىمػ الػػػ ات ت   رامػػاة ال ػػػر ؽ ال رد ػػى  ػػػوؼ الط
الىسميى اللىميسيى اللىمعسيىت  أقبحا مسمولا اللىميػ  اللىمعػ  ذػاطوؼ ل سػا   ػائم سا  ردارت سػا السىنػتة 

 (.2118) ب افت  السلذابوى  ل سا أهتا  سا   لائج سا الل  تخزف لملنؽيػ
لىمػيػ  ػ  اللىمػيػ (ت أف ا لختاـ ت شؽلؽريا ال1999)  آخر ف  ممر قىوت  لرل عر  رساؿ التعؼ 

الجا ى ت  ىسل ممر تؽ ور أد ات    ائل رتعػتة للنػت ػ السػادة الىمسيػى  ػ  السحاضػرات  حمنػات الشنػاشت 
 ك لغ تسوعؼ الطال   ؼ الترا ػى السدػلنمىت  تحنوػ  ا ترػاؿ الػتائػ  ػوؼ ا  ػات ة  الطمبػى داخػل الجا ىػى 

 د رًا بارزًا    ه ا الذأف. خارر ا بذول  ؽرن   ل امل  تمى  السؤتسرات السرئيى 
 بسا أف الجا ىى  ؤ دى ا لاريى لمنؽ  البذريى الستربى تشل  ال  اءات  الىنػؽؿ الس  ػرةت هشػاؾ 
ال ثوػر  ػؼ اللدػاؤ ت  ا  لنػػادات حػؽؿ  اقػف الجا ىػػات ا رد يػى  تػت    دػػلؽاها  ػؽاًء ممػر  دػػلؽ  

مػػر  راكػػ   لنت ػػى  ػػ  اللرػػشي ات الجا ىػػى كوػػل ا  ممػػر  دػػلؽ  البػػرا  ت  كػػ لغ مػػتـ حرػػؽل ا م
الىالسيى أل زل الجا ىات  ػ  الىػالػ. ذلػغ ألف ا مػ  ا  ػات ة عمجػؤ ف إلػر الكيػاـ  ػت رهػ اللنموػتن 
   اللىميػت  املساد  تطبو   عاـ الجؽدة الذا مى    الجا ىات ا رد يػى    سوػؼ اف عبنػر بسدػلؽ  

 أداء تمغ الجا ىات.
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 اللػػػ  أحػػػتثا  تللػػػ  هػػػ تها الىنػػػت األخوػػػر  ػػػؼ النػػػرف الىذػػػريؼ  ليجػػػى لاحػػػتاث السلالحنػػػى ا
تغوػرات كثوػػرة  ػ  الػػشعػ ا قلرػاد ى  ا رلساثيػػى  الثناتيػىت  تركػػا برػسات ا قرػػرًا أ  اخليػارًا ممػػر 

جلسىػػات السخلم ػػىت  رىمػػا اللغووػػر لالرتنػػاء بػػاللىميػ أ ػػرًا ضػػر ريًا  ػػ  الس اللىميسيػػىكثوػػر  ػػؼ الػػشعػ 
لمبناءت تدىر  ىعػ ا  عسى  الحوؽ ات إلػر ا هلسػاـ بالشعػاـ اللىميسػ  اللربػؽن  تحدػوشه  تطػؽيرمت 
كؽ ػػه السايػػار الحكينػػ  لحزػػارة ا  ػػىت  الػػ ن  ػػؼ خاللػػه  دػػلطيف ا لذػػراؼ السدػػلنبل  ا جػػاد روػػل 

  ػ  النريػى ال ؽ يػى اللػ  تاػي   (.2117)الخطوػ ت  امػل  ػف  لغوػرات الىرػر ؤهل قػادر ممػر الل
 وا ػى  الذػا مى الجػؽدة و ا كا ى السجلسىات    إطار  ؼ اللشا س  اللحتن  ؼ أرل البنػاءت احلمػا 

الرتارة    ت  ور ا قلرادعوؼ  اللربؽيوؼ للحدوؼ  ؽثيػى اللىمػيػ بوا ػى  دػلؽياته   ػ  رسيػف أبىػادم 
 (. 2111 مشاقرم )الخطو ت 

 
 .وأسئلتها مشكلة الدراسة

ا ملسػػػاد  ضػػػساف الجػػػؽدةت إف اهلسػػػاـ الباحثػػػاف بسجػػػاؿ ا ملسػػػادت  طبيىػػػى مسػػػل أحػػػتهسا  جػػػاؿ 
تخرػص أحػت البػاحثوؼ   حا لػى بىػا الجا ىػات ا رد يػى  – إل ناط ذلغ ممر  ر ا   ت شؽلؽريػا اللىمػيػ

الؽقؽؿ إلػر ترػشيع مػالس  ل ػا ا  إلحػت  كميات ػا ا   را ج ػا بدػب  مػتـ املسادهػا  ػ  بىػا الػت ؿت 
لترا ػػى  اللسحػػيص تػػلمخص  ػػ   ػػب  كػػل هػػ م ا  ػػباب قػػت هػػوعما لػػت  الباحثػػاف  ذػػومى بحثيػػى تدػػلح  ا

 متـ حرؽؿ ا م   را   را ىاتشا ممر ترشي ات  املسادات اقميسيى أ  د ليى.
 بشاًء ممر  ا تػ مرضهت   ليجى لالهلساـ السل اعػت مالسيػال للطبوػ   ىػاعور ا ملسػاد  ػ  السؤ دػات 

د  ؤ دػات اللىمػيػ الىػال  اللربؽيى بذول ماـ  الجا ىػات بذػول خػاصت  تساهػيًا  ػف تؽر ػات هوئػى املسػا
 ػؼ  ذػاكل  ػ  تحنوػ   األرد يى  لطبو   ىاعور ا ملساد ممػر الجا ىػاتت  لسػا تىا يػه الجا ىػات األرد يػى

 ال ن أد     بىا ا حيػاف إلػر ا نػاؼ النبػؽؿ  ػ  بىػا اللخررػات   ػتؼ الؽقػؽؿ  ته م السىاعور
 ا ػلختاـ الؽ ػائل اللىميسيػى بذػلر أ ؽام ػا حوػث أ ػالو  اللػتريس  إلر  دلؽ  أ زل لمبرا   الترا يى  ؼ

الىسميػى  الس شيػى بدػ ؽلى  يدػر  ػؽاكبوؼ أن تطػؽر   الخر ج    الش ا ى بطمبػى قػادريؼ ممػر  لابىػى حيػات ػ
  سوؼ أف  حرل     جاؿ تخرر ػ ) ذلغ  ؼ خالؿ خبرة احت الباحثوؼ     جاؿ مسمه(.

 دػػلؽ  الجا ىػػات األرد يػػى  قمػػى السىر ػػى  ػػؼ   لؽرػػؽد مػػتد قموػػل  ػػؼ  ػػرا   ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ ممػػر
ـ لمطمبػػى  ػػؼ خػػالؿ  دػػاقاته الشعريػػى  ِقْبػػل ال ثوػػريؼ بساليػػى هػػ ا اللخرػػص  الس ػػارات  ال  ا ػػات اللػػ  تخنػػتع
 الىسميػى   ػرص الىسػػل اللػ   دػػلطيف اف  حرػل ممو ػػا خػرعي  هػ ا اللخرػػص الػ ن  ىسػػل ممػر تؽظيػػع 

   اللربؽيى الحتعثى لخم   وئات تىميسيى تىمعسيى تليل لمطال   رص  ائل الل شؽلؽريات  د ج ا  ف األ الو

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6100
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6100
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6100
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  شاء  تطؽير   اراته    اللؽاقل  الل  ور  اللىمػ السدلسر.
 2115  األ لػػ  لمجا ىػػات لمىػػاـ Webo Metrics  نػػت أظ ػػرت  لػػائ  اإلقػػتار األ ؿ لسؤهػػر  

الػػف را ىػػى  25ال يػػى  البحثيػػى لشحػػؽ  السىػػر ؼ مالسيػػًا باللرػػشيع اإل ػػبا   للنوػػيػ رػػؽدة الخػػت ات الط
را ىػى ممػر  دػلؽ   511  ى ت ماٍؿ ممر  دلؽ  الىػالػ. أف هشػاؾ رػا ىلوؼ مػربولوؼ  نػا  ػؼ أ زػل 

 تRanking Web of Universities. )2115 براعػر  11الىػالػت  ذلػغ   نػًا لملنريػر الػ ن اخممػؼ  ػ  
2015). 

شؽلؽريػػا اللىمػػيػ لسىػػاعور ا ملسػػاد با  لرهػػاد  ػػرا   ت دررػػى تحنوػػ  إف هػػتؼ هػػ م الترا ػػى  ىر ػػى 
بسىاعور هوئى املساد  ؤ دػات اللىمػيػ الىػال  األرد يػى. باملبػار أف الؽقػؽؿ إلػر  ىػاعور  ل ػ  ممو ػا  ػؼ 
قبػػػػل اقػػػػحاب ا خلرػػػػاص  ػػػػؼ السسوػػػػؼ اف  ذػػػػول  نمػػػػه  ؽثيػػػػى  ػػػػ   قػػػػؽؿ را ىػػػػات أرد يػػػػى ضػػػػسؼ 

ف تؽ رم  ؼ ا وا ػات  طاقػات تزػف السجلسػف  ػ  السوػاف اللرشي ات الىالسيى لزساف الجؽدة.   ا  سوؼ ا
 ػنف هػ م الترا ػى حا لػا الؽقػؽؼ ممػر دررػى تحنوػ   ػرا     مميػهت الالئػ  بػه  ػوؼ السجلسىػات البذػريى.

األرد يػػى الحوؽ يػػى  الخاقػػى  ػػ  ضػػؽء  ىػػاعور ا ملسػػاد اللػػ  تىلسػػتها  ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ػػ  الجا ىػػات
 الىال  األرد يى.  هوئى املساد  ؤ دات اللىميػ

 حا لا الترا ى ا رابى مؼ ا  ئمى األتيى:
 ػػا دررػػى تحنوػػ   ػػرا   ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ػػ  الجا ىػػات األرد يػػى لسىػػاعور ا ملسػػاد  ػػؼ  ر ػػى  -1

   عر الطمبى؟
تؽرػػت  ػػر ؽ  ػػ  دررػػى تحنوػػ   ػػػرا   ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ػػ  الجا ىػػات األرد يػػى لسىػػػاعور  هػػل -2

 ر الطمبى تى   لسدلؽ  البر ا   )بوالؽريؽست  اردلور(؟ا ملساد  ؼ  ر ى  ع
 

 .أهداف الدراسة

دررػػػػى تحنوػػػػ   ػػػػرا   ت شؽلؽريػػػػا اللىمػػػػيػ لسىػػػػاعور ا ملسػػػػاد  ػػػػ   ىر ػػػػى هػػػػت ا الترا ػػػػى إلػػػػر 
 ػ  الجا ىات األرد يى الحوؽ يى  الخاقػى ممػر  دػلؽ  البوػالؽريؽس  الساردػلور  ػؼ  ر ػى  عػر الطمبػى 

 تمغ البرا  . 
 

 .الدراسة أهمية

تلعزل أهسيى ه م الترا ى  ؼ خالؿ السؽضؽع الػ ن تشا للػه  السلسثػل  ػ  الؽقػؽؼ ممػر دررػى 
تحنوػػ   ػػرا   ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ػػ  الجا ىػػات األرد يػػى  ػػ  ضػػؽء  ىػػاعور ا ملسػػادت  هػػؽ السؽضػػؽع 
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ا لمؽقػؽؿ إلػر ال ن ع لػ به األكاد سوؽف    الجا ىات  السىاهت ا كاد سيىت  اللشا س الحاقل  وش ػ
 دػلؽيات ماليػػى  ػػؼ اللرػشي ات السحميػػى  الىالسيػػىت  تخدػ ػ هػػ م الترا ػػى  لنػت ػ  نلرحػػات  تؽقػػيات 
 شا ػػػبى تدػػػامت إدارة الجا ىػػػات  ػػػ  اتخػػػاذ قػػػرارات تلىمػػػ   لحدػػػوؼ  دػػػلؽ  تمػػػغ البػػػرا    تطؽيرهػػػا. 

 ىػػػػاعور ا ملسػػػػاد باإلضػػػػا ى إلػػػػر إثػػػػراء السوػػػػتاف اللربػػػػؽن بسثػػػػل هػػػػ م الترا ػػػػات اللػػػػ  ت ػػػػلػ  لحنوػػػػ  
لمحرؽؿ ممر  را   ذات  دلؽيات ماليىت   ػلل السجػاؿ أ ػاـ البػاحثوؼ لترا ػى  ؽاضػيف رتعػتة ل ػا 

  مالقى  ل شؽلؽريا اللىميػ.
 

 .حمددات الدراسة
دت ه م الترا ى بسا  أت : تع  حخ

دػػلور  ػرا   لل شؽلؽريػا اللىمػيػ ممػر  دػلؽ  البوػالؽريؽس  السار ىاقلرػرت هػ م الترا ػى ممػر خسدػ -1
  ػ  الجا ىػػات األرد يػى الحوؽ يػػى  الخاقػىت  ذلػػغ بدػب  مػػتـ  رػؽد  ػػؽ  هػ م البػػرا    ػ  را ىػػات

 السسم ى األرد يى ال اهسيى.
ممػر ا ػػلبا ى  ؽر ػى لمطمبػػىت حػؽؿ البػرا   النائسػػى حاليػًات  ػػ  ضػؽء  ىػػاعور  اقلرػرت هػ م الترا ػػى -2

سػػػيػ  لػػػائ  الترا ػػػى ممػػػر الخرػػػائص هوئػػػى املسػػػاد  ؤ دػػػات اللىمػػػيػ الىػػػال  األرد يػػػى.  ينلرػػػر تى
 الديوؽ لريى ل  م األد ات.

 تػ تحتعت دررى تحنو   را   ت شؽلؽريا اللىميػ  ؼ خالؿ  ر ى  عر الطمبى    تمغ البرا    نا. -3
 

 .مصطلحات الدراسة
 تبشعا الترا ى الحاليعى السرطمحات اآلتيى:

 برامج تكشهلهجيا التعميم: -
 الساردػلور  ػ  ت شؽلؽريػا اللىمػيػ السىلسػتة  ػ  الجا ىػات ا رد يػى ه  تخررات طمبػى البوػالؽريؽس  

لسدػػػلؽ  الساردػػػلور  1984)األرد يػػػىت  الور ػػػؽؾت  الىربيػػػى الس لؽحػػػىت  الذػػػرؽ األ  ػػػات  رػػػتارا(  شػػػ  الىػػػاـ 
 لسدلؽ  البوالؽريؽست  الل  تشا لل ا الترا ى الحاليى بالبحث  اللنر  تحكينًا ألهتا  ا.  2118 الىاـ 

قف  را   ت شؽلؽريػا اللىمػيػ: الؽضػف النػائػ حاليػًا  ػ   ػرا   ت شؽلؽريػا اللىمػيػ  الػ ن تػػ اللىػرؼ  ا
 مميه  ؼ خالؿ ا لجابات الطمبى    ه م البرا  .

 : Standardsالسعايير  -
  حوػ أ  قامتة أ   دلؽ   ىوؼ  دىر لمؽقؽؿ اليه ممر :( ممر أ  ا2115 خىرع  ا ر زاف )
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  ا   تؼ قياس الؽاقف    ضؽئه لملىرعؼ ممػر  ػت  اقلػراب هػ ا الؽاقػف  ػؼ السدػلؽ  أ ه  ا ى  ج  تحكين
 (.189السطمؽب  )ص:

 ل ػ  ( بأ ه  مسميى الكياـ بنرراع أ ر ه ء  ىػوؼ إلػر أ ػاس  ررىػ  2115 يىرع ه دمحمت  قر   )
 (.283بذأف قيسلهت قت ت ؽف  اد ى أ   ىشؽيى  )ص: 

سؤهػرات الشؽثيػى اللػ  املسػتت ا الترا ػى الحاليػى لملحنػ   ػؼ  يىرع ه الباحثاف: بأ ػه  جسؽمػى ال
 املسػاد  ػػرا   ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ػ  الجا ىػػات ا رد يػػى السدػػلستة  ػػؼ  شعؽ ػى  ىػػاعور هوئػػى املسػػاد  ؤ دػػات

 اللىميػ الىال  ا رد يى.
 معايير االعتساد: -

 ا ملسػادت هػ ادة ءإلمطػا السؤهمػى السنؽ ػات تػؽا ر  ػت   كيفيػى لكيػاس كسيػى أداء  ؤهػرات
 إ  ػا تملنػ  إ  تشؽم ػا إ وا يػى  ر ػػ ا ملسػاد  شعؽ ى  ؼ رئيس ر ء األداء أف  ؤهرات  ىش   ه ا

  اضػحى ت ػؽف  أف  و ػا  يذػلرط ل ػا اللابىػى  السؤ دػات الػؽزارة تحػتدها الل  األهتاؼ حؽؿ الش ا ى   
 (.2119  البر ارنت )باهوؽة   حتدة
جسؽمى  ؼ السؤهرات ا كاد سيى الل   سوػؼ  ؽا ػطل ا اللأكػت  ػؼ قػترة  تىرعؼ اررائيًا با  ا   

ال ميات  البرا      الجا ىات ممر تحنو  ا هػتاؼ اللػ  تدػىر ل ػات  اللػ  تىػت بسثابػى األخطػر السررايػى 
ا رد يػػػىت  ػػػؼ هوئػػػى ا ملسػػػاد  اللػػػ   سوػػػؼ لمجا ىػػػى ا ملسػػػاد ممو ػػػا لملنػػػتـ بطمػػػ  لالملسػػػاد ا كػػػاد س 

    دلؽ  رؽدة الىسميى اللىميسيى   خررات ا.للحدوؼ 
 :االعتساد االكاديسي -

 البػػرا    هػػؽ  ذػػاط  ؤ دػػ  ممسػػ   ؽرػػه  حػػؽ الش ػػؽض  ا رتنػػاء بسدػػلؽ   ؤ دػػات اللىمػػيػ
الػػػى   ػػػؤثرة لزػػػساف رػػػؽدة الىسميػػػى اللىميسيػػػى   خررات ػػػا  ا ػػػلسراريى تطؽيرهػػػا  الترا ػػػيى  هػػػؽ أداة  ىع

(National Quality Assurance and Accreditation2004 ت). 
( ممػػػر أ ػػػه  مسميػػػى اللنوػػػيػ الخػػػارر  لمجػػػؽدة اللػػػ  عػػػلػ ا ػػػلختا  ا 2117تخىرَّ ػػػه د ػػػترن  هػػػؽؾ )

 ؽا طى اللىميػ   تؼ تحنو  ضساف الجؽدة     ػرا   السؤ دػات اللىميسيػىت  تحدػوؼ رؽدت ػات  يذػور 
ؼ  دػػلؽيات ات تىسػػل إلػػر  ػػت  الىسميػػات اللػػ  عػػلػ ا ػػلختا  ا لزػػساف اف السؤ دػػات اللىميسيػػىت ممػػر اخػػلال

    ظل  ىاعور الجؽدة اللػ  ت ػتؼ إلػر تحدػوؼ رػؽدة السػتخالتت الىسميػاتت السخررػاتت  اإلدارة  الخػت ات
 (.246السنت ى  )ص:

( بأ ه  ليس قرارًا علخ     ح   ؤ دى  ل  جسؽمى ارراءات 2113 يىر ه هحاتهت  الشجار )
 ىمؽ ات  تحمل  تشاق  لللبمؽر  ش ا اللؽقياتتذسل رسف  ىمؽ ات ها مى حكيكيىت تػ تترس ه م الس
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 (.54 النرارات لل ؽف هشاؾ ارراءات  حنى تنـؽ   ا السؤ دى  ؼ أرل تحدوؼ الىسميى اللىميسيى  )ص:
بأ ه: املػراؼ  ػؼ قبػل هوئػى املسػاد  ؤ دػات اللىمػيػ الىػال  بػأف  ر ػا   ت شؽلؽريػا  يىرع ه الباحثاف 

ممسيػى  شػاًء  لسطمؽبى  يسوؼ قبػؽؿ طمبػى تيػه  حرػؽل ػ ممػر دررػاتاللىميػ حاقل ممر رسيف الذر ط ا
 ممر اللىميسات الل  ترترها الجا ىى الل  تنت ه.

 

 .الدراسات الشابكة

 نـؽ الباحثاف    ه ا ال رل بىرض لمس اليػ ذات الىالقػى  ل شؽلؽريػا اللىمػيػت  اللركوػ  ممػر 
 الج ات اللػ  تسشح ػات  ذلػغ لمؽقػؽؼ مشػت هػ م   اليػ ا ملساد ا كاد س   كيفيى الحرؽؿ ممو ات 

 الس اليػ  ا  ل ادة  ش ا لبشاء أد ات الترا ى  ؼ ر ىت  ت دور   شاقذى  لائج ا  ؼ ر ى أخر .
 :في مجال تكشهلهجيا التعميم

كميػػى  ( إلػػر ال ذػػف مػػؼ تنػػؽيػ  ر ػػا   إمػػتاد  ىمػػػ الل شؽلؽريػػا  ػػ 2115درا ػػى مػػؽض ) هػػت ا
ذلػغ تػػ ا ػلختاـ السػش     ػ ة  ػ  ضػؽء  ىػاعور الجػؽدة الذػا مىت  للحنوػ  ػ  قرر اللربيى    را ىى ا 

(  ايػارًا  ػؼ  ىػاعور الجػؽدة الذػا مىت 54الترا ػى السوؽ ػى  ػؼ ) أداة  الؽقػ   اللحمومػ ت  بنمػتاد  ترػسيػ
 ػ   ػف رئػيس  ر ػا   الل شؽلؽريػا  ( طالبػًا  طالبػىت كسػا تػػ ارػراء  نا مػى46موشػه الترا ػى  ػؼ )  ت ؽ ػا

هػػتؼ السنا مػػى تػػػ إمػػتاد قائسػػى بسىػػاعور الجػػؽدة الذػػا مى  كميػػى اللربيػػى  ػػ  را ىػػى ا قرػػر بغػػ ة.  للحنوػػ 
(  ايػارًا مشػت إرػراء 71الترا ػى إلػر تػؽا ر )  قػت تؽقػما  لػائ  الل شؽلؽريا    ال ميػى. لبر ا   إمتاد  ىمػ

 (14(  ايػار  تررػى كبوػرةت  )45ا ر ) ل ػؼ  ػتررات  ل ا تػىت  نػت تػؽ  السنا مػى  ػف رئػيس قدػػ الل شؽلؽريػا
(  ايػار  تررػه ضػاي ى. كسػا تؽقػما  لػائ  الترا ػى إلػر أف دررػه تػؽا ر 11 ايار  تررػى  لؽ ػطىت   )

 رتبػه اذا حرػل لػه السجػاؿ  الطمبػى رػاءت  ىاعور الجؽدة الذا مى     ر ا   الل شؽلؽريػا  ػؼ  ر ػى  عػر
ر اللرتوػػ  األ ؿت ثػػػ رػػػاء  ػػ  اللرتوػػ  الثػػا   السجػػػاؿ الثالػػث ) ىػػاعور طػػرؽ اللػػتريس  ػػػ  البر ػػا  ( ممػػ

الرابػػف ) ىػػاعور أمزػػاء هوئػػى اللػػتريس  ػػ  البر ػػا  (ت ثػػػ رػػاء  ػػ  اللرتوػػ  الثالػػث السجػػاؿ األ ؿ) ىػػاعور 
ا ملسػػاد ا كػػاد س   الس شػػ   اللربػػؽن  الثنػػا    ػػ  البر ػػا  (ت ثػػػ رػػاء  ػػ  اللرتوػػ  الرابػػف السجػػاؿ الثػػا   

لىسمػػػ (.  أ قػػػا الترا ػػػى بنمػػػادة الشعػػػر  ػػػ   ىػػػاعور ا ملسػػػاد األكػػػاد س   ػػػ   ر ػػػا   ) ايػػػار اللربيػػػى ا
 الل شؽلؽريا بجا ىى ا قرر   ىالجى النرؽر  و ا.

تأهوػػػل  ( إلػػر اللىػػرؼ ممػػر الؽاقػػف ال ىمػػ  لبػػػرا   د مػػـؽ2112درا ػػى الػػػ  ابات  الذػػنراف ) هػػت ا
 (Information Communication Technology)السىمسػوؼ اللربػؽن  ػ  ت شؽلؽريػا السىمؽ ػات  ا ترػا ت

 لػائ   .  اظ ػرت2111/2111كميػى ت شؽلؽريػا السىمؽ ػات  ػ  را ىػى الور ػؽؾ لمىػاـ الترا ػ   السش ػ   ػ 
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لرػالل أداء السػترب بسلؽ ػا  الترا ى أف أممر السلؽ طات الحدػا يى  ػ  ا ػلجابات السلػتربوؼ قػت  ػجما
كوػػل  (  لػػاداة 3.72كا ػػا لرػػالل اللدػػ يالت اللنشيػػى )الحدػػا يى  (  أد ػػر السلؽ ػػطات4.11حدػػا   )

 لرػػػالل  وػػػر  (. كسػػػا اظ ػػػرت الشلػػػائ  اف هشػػػاؾ  ػػػر ؽ ذات د لػػػى  ػػػوؼ ا ػػػلجابات السلػػػتربوؼ3.91)
الترا ػػػى  ػػػ  إرػػػراء الس يػػػت  ػػػؼ  الحا ػػػؽبيى.  أ قػػػا ىالسذػػػاركوؼ  ػػػ   ػػػرا   تتريبيػػػى  ػػػابنى مػػػؼ الثنا ػػػ

اللربػػػؽن  ػػػ  ت شؽلؽريػػػا السىمؽ ػػػات  ا ترػػػا ت  ػػػ  ضػػػؽء  ـؽالترا ػػػات اللػػػ  تلشػػػا ؿ  اقػػػف  ػػػرا   الػػػت م
  لغورات اخر .

( إلر تنؽيػ  ر ػا   إمػتاد  ىمسػ  ت شؽلؽريػا اللىمػيػ  ػ  2116) هت ا درا ى أ ؽ هنور  أ ؽ هاباف
 مدػػطوؼ  ػػ  ضػػؽء  ىػػاعور الجػػؽدة الىالسيػػىت اتبىػػا الترا ػػى السػػش   الؽقػػ   اللحمومػػ ت  للحنوػػ   ػػرض 

باحثاف  بشاء أداة تحمول  حلؽ  تػ  شاءها  ؼ خالؿ الررػؽع إلػر السىػاعور الىالسيػى لل شؽلؽريػا الترا ى قاـ ال
(  ايػػارًا لمجػػؽدة الىالسيػػى الؽارػػ  تؽا رهػػا  ػػ   ػػرا   إمػػتاد السىمسػػوؼ 27(ت  قػػت تزػػسشا )NETSاللىمػػيػ )

الىالسيػى  ػ   ػؽاد الجا ػ  لل شؽلؽريا اللىمػيػ. أظ ػرت  لػائ  الترا ػى مػتـ تػؽا ر الىتعػت  ػؼ  ىػاعور الجػؽدة 
 األكاد س   الجا   الس ش .

( درا ػػى هػػت ا إلػػر تنػػؽيػ  ػػرا   ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ لتررػػى الساردػػلور  ػػ  2113 أرػػر  الىػػؽهم  )
را ىى السمغ  ىؽد    السسم ى الىربيى الدػىؽد ى  ػؼ  ر ػى  عػر أمزػاء هوئػى اللػتريس  الطمبػىت ت ؽ ػا 

( طالبػػػًا تػػػػ اخليػػػارهػ بالطرينػػػى الىذػػػؽائيىت  ا ػػػلختـ 25ى اللػػػتريس  )( أمزػػػاء هوئػػػ7أ ػػػراد الترا ػػػى  ػػػؼ )
(  نرة  ؽزمى ممر  لى  جػا تت  أظ ػرت الشلػائ  أف تنػتعرات أ ػراد الىوشػى 49الباحثاف ا لبا ى تزسشا )

لؽاقػف البر ػا   كا ػػا كبوػرة  ػػؼ  ر ػى  عػػر أمزػاء هوئػى اللػػتريست  وشسػا كا ػػا  لؽ ػطى  ػػؼ  ر ػى  عػػر 
ا قػػا الترا ػػى  لؽظيػػع أ ػػالو   خلم ػػى للنػػؽيػ البر ػػا    مػػتـ ا ملسػػاد ممػػر ا خلبػػارات  الطمبػػىت  قػػت

 اللحريريى  نا.
( درا ػى هػت ا إلػر تنػؽيػ  ػرا   ت شؽلؽريػا اللىمػيػ  ػ  الجا ىػات Adeniyi, 1998أرػر  ادعشوػ  )

وؼت قػػػاـ الباحثػػػاف الشيجوريػػػى  تحدػػػوش ات ت ؽ ػػػا موشػػػى الترا ػػػى  ػػػؼ  ر ػػػا ج  ت شؽلؽريػػػا اللىمػػػيػ  ػػػ  رػػػا ىل
 لحموػػػػل أهػػػػتا  سات  األ ػػػػالو  السلبىػػػػى  ػػػػ  تحنوػػػػ  األهػػػػتاؼت   دػػػػلؽ  إتنػػػػاف هوئػػػػى اللػػػػتريس  الؽ ػػػػائل 
 األد ات السدػػػلخت ى  ػػػ  مسميػػػى اللػػػتري . ت ؽ ػػػا موشػػػى الترا ػػػى  ػػػؼ الطمبػػػى السىمسػػػوؼ   ػػػؼ الخػػػريجوؼت 

ى  دػػػػلؽ  إتنػػػػاف ال  ا ػػػػات اللػػػػ   ا ػػػػلختـ الباحثػػػػاف ا ػػػػلبا ى  ؽحػػػػتة لمطمبػػػػى السىمسػػػػوؼ  الخػػػػريجوؼ لسىر ػػػػ
تزػػسشل ا أهػػػتاؼ البر ػػػا  ت أظ ػػرت الشلػػػائ  تزػػػارب  ػػ  آراء الطمبػػػى السىمسػػػوؼ  الخػػريجوؼ حػػػؽؿ  امميػػػى 
السؽاد الترا يى السلىمنى با لختاـ الحا ؽب  ػ  اللىمػيػت   نػررات الجا ػ  الىسمػ  السلىمنػى بن لػاج الؽ ػائل 

 للش و  البر ا  . اللىميسيىت   رؽد  نص    األر  ة الالز ى
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 .الدراسات الدابقة في مجال االعتساد
( إلػػر اللىػػرؼ ممػػر  اقػػف اللىمػػيػ الجػػا ى  ال مدػػطوش   اإللسػػاـ بس  ػػـؽ 2114 هػػت ا درا ػػى الحػػؽل  )

رػػؽدة اللىمػػيػ  كػػ ا اقلػػراح ترػػؽر للحدػػوؼ رػػؽدة اللىمػػيػ الجػػا ى  ال مدػػطوش .  كا ػػا أد ات الترا ػػى ثبػػارة 
ؽقػؽؿ إلػر تحدػوؼ رػؽدة اللىمػيػ الجػا ى  ال مدػطوش  تػػ مرضػ ا ممػر أمزػاء هوئػى مؼ ا لبا ى  نلرحػى لم

اللػػتريس  الكيػػادات األكاد سيػػى  ػػ  الجا ىػػى النػػتس الس لؽحػػىت هػػسما  ػػبف  حػػا ر هػػ : )إ ذػػاء  حػػتة لمجػػؽدة 
ات    كل را ىى  مدػطوشيىت إ ذػاء السركػ  الػؽطش  للطػؽير اللىمػيػ الجػا ى ت تى يػ  البحػث الىمسػ  بالجا ىػ

ال مدطوشيىت إ ذاء هوئػى  ذػلركى لملىػا ف  اللشدػو   ػوؼ  ىاليػات كػل  ػؼ  ػؽؽ الىسػل  اللىمػيػ الىػال ت تحنوػ  
:ت إ ذػاء 65   ـؽ السىاقرة    اللىميػ  الؽظي ى    البػرا   السنت ػىت ر ػف  دػبى النبػؽؿ  ػ  الجا ىػات إلػر 

ترا ػػػى ممػػػر أمزػػػاء هوئػػػى اللػػػتريس  ركػػػ  لإلرهػػػاد الش دػػػ   ا رلسػػػام   ػػػ  كػػػل را ىى(. هػػػسما موشػػػى ال
 الكيػػادات األكاد سيػػى  ػػ   شطنػػى رشػػوؼ اللىميسيػػى ب مدػػطوؼ.  تؽقػػما الترا ػػى إلػػر مػػتة  لػػائ   ػػؼ أهس ػػا  ػػا 

تحتعت رؽا   قرؽر اللىمػيػ الجػا ى  ال مدػطوش ت  ش ػا )ارت ػاع ت ػاليع اللىمػيػ الىػال   قػىؽبى الدػ ر  عم :
ن(. تحتعػػػت  ىػػػاعور تنوػػػيػ رػػػؽدة الخت ػػػى اللىميسيػػػى  هػػػ : )السػػػش  ت  اللشنػػػل بدػػػب   ىؽقػػػات ا حػػػلالؿ الو ػػػؽد

السررػػفت أمزػػاء هوئػػى اللػػتريست أ ػػمؽب اللنوػػيػت الشعػػاـ اإلدارنت اللدػػ يالت الساد ػػى(. اقلػػراح د رة   ػػارات 
 ػػػػامى تتريبيػػػػى( تذػػػػسل  ػػػػا  ؽاضػػػيف هػػػػ : )   ػػػػـؽ اللىمػػػػيػ الجػػػػا ى   تحت اتػػػػهت  45اللػػػتريس الجػػػػا ى  )

 د س ت ممػ   س السرحمى الجا ايىت طرؽ اللتريس    الجا ىىت اللنؽيػت اللنشيات اللىميسيى(.اإلرهاد األكا
( تجربى السسم ى الىربيى الدػىؽد ى  ػ   جػاؿ تؽكوػت الجػؽدة 2117تىرض درا ى در ترن  هؽؾ )

ملسػػاد  ا ملسػػاد األكػػاد س  لسؤ دػػات اللىمػػيػ الىػػال  لبشػػاء ممو ػػا مشػػت إ ذػػاء  عػػاـ للؽكوػػت الجػػؽدة  ا 
األكػػاد س  بػػاللىميػ الىػػاـ.  هػػ  ت ػػتؼ لملىػػرؼ ممػػر  اقػػف تطبوػػ  اإلرػػراءات األ ليػػى الخاقػػى بػػاللنؽيػ 
 تؽكوػػت الجػػؽدة  ػػ  الجا ىػػات الدػػىؽد ى  ػػؼ خػػالؿ ا ػػلطالع آراء النػػائسوؼ   ػػ م الىسميػػى  السذػػاركوؼ 

دة بسؤ دػػات اللىمػػيػ  و ػػا. كسػػا ت ػػتؼ لملىػػرؼ ممػػر ا حليارػػات الالز ػػى لمكيػػاـ بىسميػػات تؽكوػػت الجػػؽ 
الىػػػال  بالدػػػىؽد ىت  الرػػػىؽبات اللػػػ  تؽار  ػػػا  ػػػ  هػػػ ا السجػػػاؿت  تنػػػت ػ بىػػػا الحمػػػؽؿ السسوشػػػى ل ػػػا. 

بحوػث عػلػ  ػؼ خاللػه تنوػيػ  capacity building أ قػر الباحثػاف بزػر رة تبشػ   سػؽذج لبشػاء النػترة 
اد  البػػػرا    السؤ دػػػاتت احليارػػػات اللػػػتري  الخاقػػػى بوػػػل را ىػػػى أ  كميػػػى  ذلػػػغ ممػػػر  دػػػلؽ  األ ػػػر 

  يرسػ ل ل  ش ا  ر ا   تتريب    رل   سرحلت  يلػ تش و م   لابىله     ؽاقف السؤ دات   د ا. 
 اللىمػيػ بسؤ دػات األكاد سيػى البػرا   إلػر  اليػى ( إلر اللىرؼ2114درا ى الحؽل  ) هت ا

  ػش    دػلخت اً  الىال  اللىميػ  ؤ دات    األكاد سيى البرا   للطؽير مسميى آليات  اقلراح الىال 
  ػرا   لخطػا  قػؽ ً  السؽضػؽعت  ػ  السىاقػرة  ا تجاهػات باللجػارب   دلأ دػاً  تحمومػ ت  قػ  
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 األكاد سيػى البػرا   للطػؽير آليػات الترا ػى اقلرحػا  قػت   ظيفيػى   ر ػى.  أقػومى حتعثػى أكاد سيػى
 .الىال  اللىميػ بسؤ دات

 الجا ىػات  ػ  اللربيػى كميػات  ػؼ السطمؽب السىاعور ر ىإلر  ى (2112درا ى الخرابذى ) هت ا
 األكػاد س  ا ملسػاد إلػر تحنوػ    لطمبات ػا  قػؽ  تػؽ ور هػر ط ا ممػر  الىسػل تحكين ػا األرد يػى
هػ م   خررات    الجؽدة ضساف  نبؽلى  ؼ دررى تحنو   زسؼ ال ن األ ر  الخاص الىاـ  شؽثيه
 .بالشليجى الجؽدة  ضساف الىسل  ؽؽ  ممر إ جابا عشىوس أف هأ ه  ؼ  ال ن الخريجوؼ الطمبى  ؼ ال ميات

 مرضػا ثػػ األكػاد س  ا ملسػاد  ػ   الىربيػى الىالسيػى اللجػارب لػبىا الترا ػى تىرضػا  قػت
  ػ  اللربيى كميات    الخاص  ا ملساد الىال  األرد يى اللىميػ  ؤ دات    الىاـ ا ملساد لسىاعور

 أهسيػى هػ م  ت سػؼ .األردف  ػ  لملػتريس السىلسػتة اللربؽيػى ررػاتاللخ رسيػف   ػ  السؤ دات ه م
كميػات   تدػامت  الخاصت الىاـ بذكيه األكاد س  ا ملساد  ىر ى  ىاعور    تدامت أ  ا    الترا ى
 الجا ىػات إدارات  لطمبات ػات  باللػال  تدػامت  تػؽ ور تحكين ػا ممػر األرد يػى الجا ىػات  ػ  اللربيػى
 قػؽ  إلػر  ا  لراتيج  النرارات  اللخطيا  اتخاذ الديا اتت ممر ر ػ الخاقى   الر سيى األرد يى
  اللىمػيػت اللربيػى لػؽزارة السػ  د الػرئيس تىػت اللػ  اللربيػىت كميػات  ػ  الىػال  اللىمػيػ رػؽدة ضػساف

 تحنو  ر الل ات  ؼ السؤ دات للسووؼ ه م الالز ى  الخبرات الخاص بال  اءاتت اللىميػ   ؤ دات
  رؽدها.  ؼ  ى الغا

 

 التعقيب عمى الدراسات الدابقة:
تشا لا الترا ات الدابنى ا ملساد ا كاد س     اللىميػ الىال   ؼ متة  حا ر تزػسشا ال يفيػى 
الل  علػ   ا تطبو  ه م السىاعورت   ىر ى دررى تحنػ   ىػاعور ا ملسػاد  ػ  الجا ىػات لمحرػؽؿ ممػر 

ترا ػػى الحاليػػى ممػػر  ػػرا   ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ػػ  كميػػات الىمػػػـؽ  رػػتاقيى البػػرا   السنت ػػىت   تركػػ  ال
حوػػث  سوػػؼ  ػػؼ خالل ػػا تنوػػيػ  اللربؽيػػى  ػػ   حا لػػى لسىر ػػى دررػػى تحنػػ  هػػ م البػػرا   لسىػػاعور ا ملسػػاد

 أداء ه م البرا   بسا  زسؼ تحدوش ا   تطؽيرها.
  اللحمومػ  الػ ن  ىلسػت ممػػر ات نػا الترا ػى الحاليػى  ػف الترا ػات الدػابنى  ػ  إتبػاع السػش   الؽقػ 

 قف العاهرة  تحموم ا   ت دورها  اللىبور مش ا بذول كس   كي    ػؼ خػالؿ ا  ػلبا ات حوػث تػػ  شػاء 
ا ػػػلبا ى تلزػػػسؼ  جسؽمػػػى  ػػػؼ السىػػػاعور الخاقػػػى با ملسػػػاد لبػػػرا   ت شؽلؽريػػػا اللىمػػػيػ  ػػػ  كميػػػات الىمػػػـؽ 

ت ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ األ ا ػػيى لػػت  الطمبػػىت  اللػػ  اللربؽيػػى.   ػػ  ا ػػلختاـ ا  ػػلبا ى لملىػػرؼ ممػػر ك ا ػػا
 الطمبى    حوؼ كا ا اهارت  لائج ا إلر أف  ىال  ال مسات هؽ أكثر السىارؼ  الس ارات الل  علنش ا
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 النزا ا األخالقيى  ا رلساثيى  النا ؽ يى  ؼ اقل السىارؼ  الس ارات الل  علنش ا الطمبى.
لترا ات  ػ  ا ػلختاـ السىػاعور الىالسيػى لل شؽلؽريػا اللىمػيػ  اخلم ا ه م الترا ى  ف متد  ؼ ا

  ىر ى  اقف  را   إمتاد  ىمس  ت شؽلؽريا اللىمػيػ  اللػ  أظ ػرت  ػ   لائج ػا مػتـ تػؽا ر الىتعػت  ػؼ 
  ىاعور الجؽدة الىالسيى  و ا. 

 يسوػػؼ ا  ػػل ادة  ػػؼ  لػػائ   تؽقػػيات الترا ػػات الدػػابنى  ػػ  أف  ىعس ػػا خمػػص إلػػر تحتعػػت 
ا ػػػات ت شؽلؽريػػػا اللىمػػػيػ اللػػػ   حلػػػاج إلو ػػػا الطمبػػػى داخػػػل قامػػػات السحاضػػػراتت كػػػ لغ ال  ا ػػػات ك 

 الخاقى  ؽ ائل ا تراؿ اللىميسيىت  دررى تنتعرهػ ل ا.
تىػػت هػػ م الترا ػػى ا  لػػر  ػػؼ  ؽم ػػا )حدػػ  ممػػػ الباحثػػاف( اللػػ  تشا لػػا دررػػى تحنوػػ   ػػرا   

رد يػػى )الحوؽ يػػى  الخاقػػى( لطمبل ػػات  مميػػه  سوػػػؼ أف ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ الػػ ن تنت ػػه الجا ىػػات األ
 دلتؿ ممر حتاثى  ؽضؽع اللىرؼ ممر  اقف ه م البرا  ت باإلضا ى إلر غياب الترا ات السوتا يى 
 ػػ  اطػػار البوئػػى الىربيػػى  السحميػػى اللػػ  تشا لػػا  اقػػف هػػ م البػػرا  . كسػػا تىػػت  لػػائ  الترا ػػات الدػػابنى 

ه ممػػػر السىػػػاعور  ال  ا ػػػات الؽارػػػػ  تؽا رهػػػا لػػػت  الطمبػػػى  بػػػػرا   بسثابػػػى السؤهػػػر الػػػ ن  دػػػلتؿ  شػػػػ
    كميات الىمـؽ اللربؽيى. ت شؽلؽريا اللىميػ

 

 .الطريكة واإلجراءات

علشػا ؿ هػ ا ال رػػل  قػ ًا لمسش جيػػى السلبىػى  ػػ  هػ م الترا ػػىت  كػ لغ  قػػ ًا لسجلسػف الترا ػػى 
للحنػػ   ػػؼ قػػتق ا  ثبات ػػات كسػػا علزػػسؼ  موشل ػػات  األد ات السدػػلخت ى  ػػ  رسػػف البيا ػػات  طػػرؽ ا

 السىالجى اإلحرائيى السدلخت ى     ىالجى البيا ات.
 

 .مههجية الدراسة

املست الباحثاف  ػ  درا ػله ممػر السػش   الؽقػ    هػؽ السػش   السشا ػ  ألهػتاؼ هػ م الترا ػى أل ػه 
الؽاقػػف  ػػ   ( إلػػر  قػػف العػػاهرة كسػػا هػػ 1999ع ػػتؼ كسػػا عػػر  )مبوػػتاتت  أ ػػؽ  رػػارت   بيزػػوؼت 

  ق ًا كسيًا دقينًا  يىبر مش ا تىبورًا كيفيًا أ  تىبورًا كسيًا.
 

 .أفراد الدراسة

ضػسؼ  2115/2116الطمبػى السلؽقػف تخػرر ػ  ػ  ال رػل الرػي     هػػ  جلسػف الترا ػى  ػؼ
( طالبػًا  طالبػىي  قػت تػػ اخليػارهػ 298 را   ت شؽلؽريػا اللىمػيػ  ػ    ػس الجا ىػات  البػالغ مػتدهػ )

برت ػ خالؿ  شؽات الترا ى    تمغ البرا    السلسثمى     ر ا جوؼ ممر  دلؽ  البوػالؽريؽس  ػ  لخ
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الذػػرؽ ا   ػػات  رػػتارا  ثالثػػى  ػػرا   ممػػر  دػػلؽ  الساردػػلور  ػػ  الجا ىػػات )ا رد يػػىت  ل رػػا ى
.  تػػػ اخليػػػارهػ 2115/2116 الور ػػؽؾت  الىربيػػى الس لؽحػػى( لم رػػل الرػػػي    ػػؼ الىػػاـ الجػػا ى  

  البريػت ا ل لر  ػ  اللػ  ألطرينى النرت ىت  الل  تػ اللؽاقل  ف ا مبول ػ مؼ طري  رقػ ال ػاتف با
تػ ت  يت الباحثاف   ا  ؼ قبل د ائر اللدجول    الجا ىات اللػ  تىػ ر الؽقػؽؿ إلػر بىػا الطمبػى 

 أ راد الترا ى.تؽزيف ( عؽضحاف 2( ( 1)  و ا.  الجتا ؿ
 

 د الدراسة( يبين تهزيع أفرا1الجدول )
العربية  اليرمهك األردنية الجامعة

 السفتهحة
الذرق  جدارا

 األوسط
 السجسهع

 258 42 88 22 62 44 األفراد
 

 حدب الجامعة والسدتهى  ( يهضح تهزيع األفراد السذاركين من الطمبة2) الجدول

 الستغير/ الجامعة
 اليرمهك األردنية

العربية 
 جدارا السفتهحة

الذرق 
 عالسجسه  االوسط

 الشدبة% العدد العدد العدد العدد العدد العدد

 البرنامج
 %51 131 42 88 - - - بكالهريهس
 %49 128 - - 22 62 44 ماجدتير

 %111 258 42 88 22 62 44 السجسهع
 

 .أداة الدراسة

لسىر ػػى دررػػى تحنوػػ   ػػرا   ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ػػ  الجا ىػػات ا رد يػػى لسىػػاعور ا ملسػػاد  و ػػات 
ـ الباحثػػػاف بنمػػػتاد أداة الترا ػػػى با ملسػػػاد ممػػػر  ىػػػاعور هوئػػػى املسػػػاد  ؤ دػػػات اللىمػػػيػ الىػػػال  قػػػا

ا رد يػػىت  تلزػػسؼ السىػػاعور  ؤهػػرات أداء  خدػػلتؿ   ػػا ممػػر  ىمؽ ػػات تذخيرػػيى  اياريػػى   حويػػى 
السررػػف لشػػؽاح  الزػػىف  النػػؽة لبػػرا    ؤ دػػات اللىمػػيػ الىػػال  مشػػت  نار ل ػػا  ػػف بىزػػ ا الػػبىات 

 (.2115  ؤ دات اللىميػ الىال تهوئى املساد )
كسا تػ الررػؽع إلػر مػتد  ػؼ الترا ػات اللػ  املسػتت ممػر  ىػاعور ت شؽلؽريػا اللىمػيػت كترا ػى 

  (.2116ا ؽ هنور  أ ؽ هاباف ) (ت  درا ى2115مؽض )
 ادػػػػػػػػ با  لره ذات الرمى الررؽع لادب اللربؽن  بىا الترا ات ؼ خالؿ  ا  لبا ى طؽرت
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تػػ تندػيس ا إلػر قدػسوؼ: الندػػ ا  ؿ  ثبسىاعور هوئى املساد  ؤ دات اللىميػ الىػال  األرد يػىت بحوػ
ال نػرات السلىمنػى بسىػاعور ا ملسػاد لبػػرا     حلػؽن ممػر  ىمؽ ػات ما ػىت  الندػػ الثػا    حلػؽن ممػر
(  ىػاعور 6مػى ممػر )(  ايػارًا  رثيػًا  ؽز 49ت شؽلؽريػا اللىمػيػ   جا ت ػات حوػث تزػسؼ هػ ا الندػػ )

كػػاللخطيا  رئيدػػيىت با ػػلثشاء بىػػا السىػػاعور اللػػ    تلشا ػػ   ػػف السىمؽ ػػات اللػػ   سلم  ػػا الطمبػػى
 ا  لراتيج   الحؽكسىت  رسيى ا تػ قيا ل ا قيا ى  مؽكيى لللشا    ف ترسيػ  نرات ا  لبا ى.

سشا ػبى  ػؼ ضػسؼ خسػس  يجو  ممو ا السدػلجو  ممػر دررػى السؽا نػى  ؽضػف إهػارة ممػر الخا ػى ال
 خيارات )كبورة رتًات كبورةت  لؽ طىت قمومىت قمومى رتًا(.

 

 :بذكل نهائي سالحعات التي قدمها السحّكسهن، والتي ساعدت في اظهار االستبانةال
 السالحعات الجههرية:

  تنمول متد ال نرات. -1
 اللىتعل ممر البيا ات ا  ليى السطمؽبى. -2
 ت شؽلؽريا اللىميػ.ربا  ىاعور ا ملساد  بر ا    -3
سوؼ أرسىؽا ممر أف ال نرات كثورة. -4  تػ ح ؼ متد  ؼ ال نرات  ور السشا بى ألف أ م  السحوع
 تػ د    جسؽمى  ؼ ال نرات  ف بىز ا البىا. -5
 إمادة قيا ى ال نرات لللشا    ف  اقف البرا   لولسوؼ السدلجو   ؼ الحخ ػ ممر ه ا الؽاقف. -6
 وؼ إلر هتؼ  احت.تػ اخلرار ال نرات ذات ال ت  -7
  هط  ال نرات السلذا  ى. -8

 

 السالحعات الذكمية:
 تغوور  رآة ا  لبا ى بذول  شا  . -1
 اخلرار ال نرة إذا كا ا طؽيمى. -2
 

 :محاور االستبانة السهجهة لمطمبة
 :القدم األول

 .(11-1السايار األ ؿ: أهتاؼ البر ا  ت  تسثمه الابارات  ؼ )
 (.17-12للتريس  ال ؽادر السدامتةت  تسثمه الابارات  ؼ )السايار الثا  : أمزاء هوئى ا

 (.25-18السايار الثالث: ال ل   الت ريات  السىارػت  تسثمه الابارات  ؼ )
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 (.36-26السايار الرابف: مسميات الل شؽلؽريا    اليس ا )السحلؽ (ت  تسثمه الابارات  ؼ )
  (.44-37ميسيىت  تسثمه الابارات  ؼ )السايار الخا س: اللج و ات  األد ات  الؽ ائل اللى

 (.49-45السايار الدادس: تنؽيػ الطمبىت  تسثمه الابارات  ؼ )
 .( عبوؼ متد  نرات تمغ السحا ر3 الجت ؿ )

 
 ( يهضح مفردات أداة الدراسة السهجهة لمطمبة مهزعة عمى السحاور3جدول )

 عدد الفقرات السحاور/ السعايير الفرعية
 11 أهتاؼ البر ا  

 6 أمزاء هوئى اللتريس  ال ؽادر السدامتة.
 8 ال ل   الت ريات  السىارػ.

 11 مسميات الل شؽلؽريا    اليس ا )السحلؽ (.
 8 اللج و ات  األد ات  الؽ ائل اللىميسيى.

 5 تنؽيػ الطمبى.
 49 السجسهع

 

 .و ثباتها صدم أداة الدراسة

سػػوؼ ذ ن الخبػػرة ا  ػػلب لملأكػػت  ػػؼ قػػتؽ أداة الترا ػػىت مرضػػا ا ى ممػػر  جسؽمػػى  ػػؼ السحوِع
 ا خلرػػػػػاص  ػػػػػ   جػػػػػا ت: ت شؽلؽريػػػػػا اللىمػػػػػيػت  اإلدارة اللربؽيػػػػػىت  الكيػػػػػاس  اللنػػػػػؽيػت  ا ملسػػػػػاد 
 الجػػؽدةت  المغػػى الىربيػػػى. إل ػػتاء آرائ ػػػػ حؽل ػػات   الء ل ػػػا لسؽضػػؽع الترا ػػػى  أ  ػػا تحنػػػ   ىػػاًل  ػػػا 

 ات  تىتعم ا  شاًء ممر ذلغت  قت  مغ متد السحوسػوؼ  ضىا  ؼ أرمهت   ؼ ثػ أخ   الحعات ػ ممو
سػػػًا  ػػػؼ أقدػػػاـ: السشػػػاه   اللػػػتريست  الىمػػػـؽ الش دػػػيىت  اإلدارة اللربؽيػػػىت  المغػػػى الىربيػػػىت 18) (  حوع

 باإلضا ى إلر هوئى املساد  ؤ دات اللىميػ الىال . 
 ا ى بىػا السحػا ر أقلرح أمزاء هوئى اللحويػ بىا اللىت الت الل  ممر ضػؽئ ا تػػ حػ ؼ  اضػ

  ال نرات حلر ظ رت ا  لبا ى برؽرت ا الش ائيى. 
( لسىر ػى Cronbach Alphaال ػا ) - لملحن   ؼ ثبات أداة الترا ى تػػ تطبوػ   ىادلػى كر  بػاخ

 (.4ا تداؽ التاخم  لم نرات كسا هؽ  بوؼ    الجت ؿ )
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 ( معامالت الثبات كرونباخ الفا لسعايير أداة الدراسة4جدول )
 معامل كرونباخ الفا السعيار ت
 0.82 أهتاؼ البر ا   1
 0.84 أمزاء هوئى اللتريس  ال ؽادر السدامتة. 2
 0.81 ال ل   الت ريات  السىارػ. 3
 0.85 مسميات الل شؽلؽريا    اليس ا )السحلؽ (. 4
 0.85 اللج و ات  األد ات  الؽ ائل اللىميسيى. 5
 0.87 تنؽيػ الطمبى. 6
 0.83 ت الكميالثبا 

 

 .إجراءات تطبيق أداة الدراسة
 ا داة   نًا لمخطؽات اللاليى: اللطبو  تػ

الترا ى  و ا  ف ا  لىا ى  بىا ال  الء  ػ  تمػغ  ال هاب إلر الجا ىات السىشيى الل  طبنا -1
 الجا ىاتي للطبو  أدات  الترا ىت   لابىى ذلغ  ى ػ بذول د رن.

 لجا ىات الل  لتع ا تخررات ت شؽلؽريا اللىميػ ت وػت  لطبوػ الحرؽؿ ممر  ؽا نى  ؼ رئا ى ا -2
 أدات  الترا ى ممر أ راد الترا ى.

 /2115ا ػػلغرقا مسميػػى اللطبوػػ   رسػػف البيا ػػات طومػػى ال رػػل الرػػي    ػػؼ الىػػاـ الترا ػػ   -3
 ـ كا اًل.2116

 (.SPSSى )تػ ادخاؿ البيا ات الخاقى بالترا ى إلر الحا ؽب با لختاـ  ر ا   الحـ  ا حرائي -4
 أل ػػراض تحتعػػت دررػػى تحنوػػ   ىػػاعور ا ملسػػاد تػػػ ا ػػلختاـ السايػػار اللػػال . ت ػػؽف  لحننػػػى 

(ت   لؽ ػطى إذا كا ػا 2.33-1 تررى  شخ زػى إذا كا ػا قيسػى السلؽ ػطات الحدػا يى  اقىػى  ػوؼ )
(ت   رت ىػػػػى إذا كا ػػػػا قيسػػػػى السلؽ ػػػػطات 3.66-2.34قيسػػػػى السلؽ ػػػػطات الحدػػػػا يى  اقىػػػػى  ػػػػوؼ )

 (  أكثر.3.67ا يى )الحد
 

 .املعاجلة االحصائية
 ؼ أرل  ىالجى البيا ات احرائيًا ا لختـ الباحثػاف  ر ػا   الحػـ  اإلحرػائيى السحؽ ػ   ػ  

 السىالجػػػات اإلحرػػػائيى الؽقػػػفيى اللحموميػػػى السلسثمػػػى  ػػػ  السلؽ ػػػطات  SPSSالىمػػػـؽ ا رلساثيػػػى 
 ت حوث تػ ا لختاـ:الحدا يى  ا  حرا ات الساياريى  اإلحراء ا  لت ل 
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 حداب السلؽ طات الحدا يىت  ا  حرا ات الساياريى   لجابات األ راد ممػر أداة الترا ػىت  ل ػل -1
  جاؿ  ؼ  جا ت ا.

ل حص د  ت ال ر ؽ  ػ  السلؽ ػطات الحدػا يى  (T-testإرراء اخلبارات الت لى ا حرائيى )
    را ىات ػ.   لجابات الطمبى حؽؿ  اقف  را   ت شؽلؽريا اللىميػ

 

 .نتائج الدراسة

 الشتائج الستعمقة بالدؤال األول: 
لإلرابى مؼ:  ا دررى تحنو   را   ت شؽلؽريا اللىميػ    الجا ىات األرد يى لسىاعور ا ملساد 

تػ حداب السلؽ طات الحدا يى  ا  حرا ػات الساياريػى لتررػى تحنوػ   ػرا     ؼ  ر ى  عر الطمبى؟
 ػػ  ضػػؽء  ىػػاعور ا ملسػػاد  ػػؼ  ر ػػى  عػػر الطمبػػى  ػػ  الجا ىػػات األرد يػػى  ل ػػل ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ 

 ( ذلغ.5 ايار  ؼ  ىاعور األداةت  يع ر الجت ؿ )
 

 (5الجدول )
برامج تكشهلهجيا التعميم في ضهء  الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والرتب لدرجة تحقيق
 لجامعات األردنيةمعايير االعتساد من وجهة نعر الطمبة في ا

 الستهسط السجال الرقم
 الحدابي

 االنحراف
 السعياري 

 السعيار الرتبة

  رت ف 1 0.56 3.83 السايار األ ؿ: أهتاؼ البر ا   1

  رت ف 2 0.61 3.81 السايار الثالث: ال ل   الت ريات  السىارػ 3

  رت ف 3 0.61 3.80 السايار الثا  : أمزاء هوئى اللتريس  ال ؽادر السدامتة 2

  رت ف 3 0.50 3.80 السايار الرابف: مسميات الل شؽلؽريا    اليس ا )السحلؽ ( 4

  رت ف 5 0.63 3.79 السايار الدادس: تنؽيػ الطمبى 6

  رت ف 6 0.57 3.76 السايار الخا س: اللج و ات  األد ات  الؽ ائل اللىميسيى 5

 مرتفع 0.66 3.80 الدرجة الكمية
 

( أف دررػى تحنوػ   ػرا   ت شؽلؽريػا اللىمػيػ  ػ  ضػؽء  ىػاعور ا ملسػاد 5ت ؿ ) الحظ  ػؼ الجػ
( 3.81 ػػػؼ  ر ػػػى  عػػػر الطمبػػػى  ػػػ  الجا ىػػػات األرد يػػػى كػػػاف  رت ىػػػات إذ  مػػػغ السلؽ ػػػا الحدػػػا   )
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(ت  رػػػػػاءت  ىػػػػػاعور األداة رسيى ػػػػػا  ػػػػػ  السدػػػػػلؽ  السرت ػػػػػفت إذ ترا حػػػػػا 1.66بػػػػػا حراؼ  ايػػػػػارن )
(ت  رػػػاء  ػػػ  الرتبػػػى األ لػػػر   السايػػػار األ ؿ: أهػػػػتاؼ 3.76 -3.83السلؽ ػػػطات الحدػػػا يى  ػػػوؼ )
(ت   ػ  الرتبػى الثا يػى رػاء   السايػار 0.56( با حراؼ  ايػارن )3.83البر ا    ت بسلؽ ا حدا   )

(ت  رػػاء 0.61( بػػا حراؼ  ايػػارن )3.81بسلؽ ػػا حدػػا   ) الثالػػث: ال لػػ   الػػت ريات  السىػػارػ  
( بػا حراؼ  ايػارن 3.76ار الدادس: تنؽيػ الطمبى   بسلؽ ا حدػا   )   الرتبى قبل ا خورة  الساي

(.  رػػػاء  ػػػ  الرتبػػػى ا خوػػػرة   السايػػػار الخػػػا س: اللج وػػػ ات  األد ات  الؽ ػػػائل اللىميسيػػػى   1.57)
 (ت0.57( با حراؼ  ايارن )3.76بسلؽ ا حدا   )

 أ ا بالشدبى ل نرات كل  ايار   ا ا الشلائ  ممر الشحؽ اآلت :
 

 عيار األول: أهداف البرنامج:الس
تػ حداب السلؽ طات الحدا يى  ا  حرا ات الساياريػى  الرتػ  لتررػى تحنوػ   ػرا   ت شؽلؽريػا 
اللىمػػػيػ  ػػػ  ضػػػؽء  ىػػػاعور ا ملسػػػاد  ػػػؼ  ر ػػػى  عػػػر الطمبػػػى  ػػػ  الجا ىػػػات األرد يػػػىت ل نػػػرات هػػػ ا 

 ( عؽضل ذلغ.6السايارت  الجت ؿ )
 (6الجدول )

برامج تكشهلهجيا التعميم في ضهء  واالنحرافات السعيارية والرتب لدرجة تحقيقالستهسطات الحدابية 
 معايير االعتساد من وجهة نعر الطمبة في الجامعات األردنية لسعيار أهداف البرنامج

 الفقرة الرقم
 الستهسط
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار الرتبة السعياري 

  رت ف 1 1.00 4.05  شؽلؽريا اللىميػ.تشبث  أهتاؼ البر ا    ؼ الس  ـؽ الحتعث لل 6

  رت ف 2 1.03 3.92  سوؼ قياس األهتاؼ  تنؽيس ا. 5

  رت ف 3 1.03 3.91 تلؽاءـ أهتاؼ  داقات البر ا    ف أهتاؼ البر ا   الىا ى. 7
  رت ف 4 0.97 3.90 تلدػ أهتاؼ  ر ا   ت شؽلؽريا اللىميػ بالؽضؽح. 1

  رت ف 4 1.01 3.90   حارات الطمبى.ترام  أهتاؼ  داقات البر ا  8

  رت ف 6 1.07 3.86 تلرف أهتاؼ  داقات البر ا   بالل ا ل. 9

11 
تذػػػػػػلسل أهػػػػػػتاؼ  دػػػػػػاقات البر ػػػػػػا   ممػػػػػػر   ػػػػػػارات تؽاكػػػػػػ  

 ا تجاهات الل شؽلؽريى السىاقرة.
  رت ف 7 1.14 3.77

  رت ف 8 1.12 3.72 ترتبا أهتاؼ البر ا   ب مد ى الجا ىى  رؤيل ا. 2
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  رت ف 8 1.08 3.72 تذلسل األهتاؼ ممر السىارؼ  الس ارات السطمؽب اكلدا  ا. 4

10 
تحن  أهتاؼ البر ا   اللؽازف  وؼ الشعريػى  اللطبوػ   ػ  تىمػػ 

 الطمبى.
  رت ف 10 1.08 3.69

  لؽ ا 11 1.10 3.65 تلرف أهتاؼ البر ا   بالسر  ى. 3

  رت ف 0.56 3.83 التررى ال ميى
 

( أف دررػى تحنوػ   ػرا   ت شؽلؽريػا اللىمػيػ  ػ  ضػؽء  ىػاعور ا ملسػاد 6ؼ الجػت ؿ ) الحظ  ػ
 ؼ  ر ى  عر الطمبى    الجا ىات األرد يى لسايار أهػتاؼ البر ػا   كػاف  رت ىػات إذ  مػغ السلؽ ػا 

(ت  رػػاءت  نػػرات هػػ ا السايػػار  ػػ  السدػػلؽيوؼ السرت ػػف 0.56( بػػا حراؼ  ايػػارن )3.83الحدػػا   )
(ت  راءت    الرتبى األ لر ال نػرة 3.65 -4.05إذ ترا حا السلؽ طات الحدا يى  وؼ ) السلؽ ات 

( اللػػ  تػػشص ممػػر  تشبثػػ  أهػػتاؼ البر ػػا    ػػؼ الس  ػػـؽ الحػػتعث لل شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ت بسلؽ ػػا 6)
 يىػػؽد ذلػػغ إلػػر ا هلسػػاـ ال بوػػر  ػػؼ  (  بسدػػلؽ   رت ػػفت1.00( بػػا حراؼ  ايػػارن )4.05حدػػا   )

 هوئى اللتريس بن زاح أهتاؼ البرا    اللركو  ممر كل  ا هؽ حتعث    ه ا السجاؿتقبل أمزاء 
( اللػ  تػشص ممػر  تلرػف أهػتاؼ البر ػا   بالسر  ػى.  بسلؽ ػا 3 راءت    الرتبى ا خورة ال نرة )

  لؽ ا. (  بسدلؽ  1.10( با حراؼ  ايارن )3.65حدا   )
 

 ر السداعدة:السعيار الثاني: أعزاء هيئة التدريس والكهاد
تػ حداب السلؽ طات الحدا يى  ا  حرا ات الساياريػى  الرتػ  لتررػى تحنوػ   ػرا   ت شؽلؽريػا 

ل نػػػرات هػػػ ا  تاللىمػػػيػ  ػػػ  ضػػػؽء  ىػػػاعور ا ملسػػػاد  ػػػؼ  ر ػػػى  عػػػر الطمبػػػى  ػػػ  الجا ىػػػات األرد يػػػى
 ( عؽضل ذلغ.7السايارت  الجت ؿ )



 فريد وهال الشوا ........................................................................................................ درجة حتكيل برامج تكهولوجيا التعليم

 

 

    (325)                                                                                              م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 (7الجدول )
برامج تكشهلهجيا التعميم في ضهء  عيارية والرتب لدرجة تحقيقالستهسطات الحدابية واالنحرافات الس

معايير االعتساد من وجهة نعر الطمبة في الجامعات األردنية لسعيار أعزاء هيئة التدريس والكهادر 
 السداعدة

 الستهسط الفقرة الرقم
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار الرتبة السعياري 

12 
سميػى قا مػى لملش وػ   نتـ أمزاء هوئى اللتريس تػتريبات م

    السوتاف.
  رت ف 1 0.92 4.05

13 
عػػػػػتعر أمزػػػػػاء هوئػػػػػى اللػػػػػتريس السحاضػػػػػرات  مػػػػػرض 

 الشذاطات بذول  شعػ   امل.
  رت ف 2 0.91 3.93

  رت ف 3 1.12 3.76  نـؽ أمزاء هوئى اللتريس  لنت ػ خت ات لمسجلسف. 15

14 
 دػػػػػلختـ أمزػػػػػاء هوئػػػػػى اللػػػػػتريس  السذػػػػػر وؼ أ ػػػػػالو  

 يى  لشؽمى بحوث  وؽف  و ا الطال   لىمػ  ذا.تتريد
  رت ف 4 1.17 3.70

  رت ف 5 1.02 3.69  ذارؾ أمزاء هوئى اللتريس    حل  ذاكل طمبل ػ. 16

17 
 دػػػػػلختـ أمزػػػػػػاء هوئػػػػػػى اللػػػػػتريس اللنشيػػػػػػات اللىميسيػػػػػػى 

 السخلم ى    تتريد ػ.
  لؽ ا 6 1.12 3.64

  رت ف 0.61 3.80 التررى ال ميى
 

( أف لتررى تحنوػ   ػرا   ت شؽلؽريػا اللىمػيػ  ػ  ضػؽء  ىػاعور ا ملسػاد 7ؼ الجت ؿ ) الحظ  
 ؼ  ر ى  عر الطمبى    الجا ىات األرد يى لسايار أمزاء هوئى اللتريس  ال ػؽادر السدػامتة كػاف 

(ت  رػاءت  نػرات هػ ا السايػار 0.61( بػا حراؼ  ايػارن )3.80 رت ىات إذ  مغ السلؽ ا الحدػا   )
(ت  رػاءت 3.64 -4.05ؽيوؼ السرت ف  السلؽ ات إذ ترا حػا السلؽ ػطات الحدػا يى  ػوؼ )   السدل

( اللػػ  تػػشص ممػػر   نػػتـ أمزػػاء هوئػػى اللػػتريس تػػتريبات مسميػػى قا مػػى 12 ػػ  الرتبػػى األ لػػر ال نػػرة )
(  بسدػػلؽ   رت ػػفت  يىػػؽد 0.92( بػػا حراؼ  ايػػارن )4.05لملش وػػ   ػػ  السوػػتاف ت بسلؽ ػػا حدػػا   )

 رػػاءت  ػػ  الرتبػػى ا خوػػرة ال نػػرة  البر ػػا    تطبيناتػػه الىسميػػى داخػػل الجا ىػػى  خاررػػا. ذلػػغ طبيىػػى
 بسلؽ ا ( الل  تشص ممر   دلختـ أمزاء هوئى اللتريس اللنشيات اللىميسيى السخلم ى    تتريد ػ 17)
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 (  بسدلؽ   لؽ ا.1.12( با حراؼ  ايارن )3.64حدا   )
 

 السعاجم:السعيار الثالث: الكتب والدوريات و 
تػ حداب السلؽ طات الحدا يى  ا  حرا ات الساياريى  الرت  لتررى تحنو   ػرا   ت شؽلؽريػا  

ل نػػػرات هػػػ ا  تاللىمػػػيػ  ػػػ  ضػػػؽء  ىػػػاعور ا ملسػػػاد  ػػػؼ  ر ػػػى  عػػػر الطمبػػػى  ػػػ  الجا ىػػػات األرد يػػػى
 ( عؽضل ذلغ.8السايارت  الجت ؿ )

 

 (8الجدول )
برامج تكشهلهجيا التعميم في ضهء  ارية والرتب لدرجة تحقيقالستهسطات الحدابية واالنحرافات السعي

 معايير االعتساد من وجهة نعر الطمبة في الجامعات األردنية لسعيار الكتب والدوريات والسعاجم

 الستهسط الفقرة الرقم
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار الرتبة السعياري 

18 
الخطػػى  علػػؽا ر خسدػػى مشػػا يؼ  خلم ػػى ممػػر األقػػل ل ػػل  دػػاؽ  ػػ 

 الترا يى  بؽاقف  دخلوؼ ممر األقل  ؼ كل مشؽاف.
  رت ف 1 0.97 3.91

22 
%(  ػػػػػؼ الىشػػػػػا يؼ بنقػػػػػتارات حتعثػػػػػى آلخػػػػػر  ػػػػػشلوؼ 11علػػػػػؽا ر )

 للغطيى كا ى السجا ت السىرتيى لملخرص.
  رت ف 2 0.97 3.90

25 
علػػػؽا ر الىػػػتد ال ػػػا    ػػػػؼ السىػػػارػ  السرارػػػف ا ل لر  يػػػى  الؽرقيػػػػى 

 لخرص ت شؽلؽريا اللىميػ.الالز ى ل
  رت ف 3 1.03 3.87

( مشػػػػؽاف حػػػػتعث ممػػػػر األقػػػػل  ػػػػ   جػػػػا ت ت شؽلؽريػػػػا 51علػػػػؽا ر) 19
 اللىميػ.

  رت ف 4 1.07 3.83

21 
علػػػػػؽا ر مػػػػػتد  شا ػػػػػ   ػػػػػؼ ال لػػػػػ   السرارػػػػػف  الػػػػػت ريات بالمغػػػػػات 

 األرشبيى الزر ريى لملخرص
  رت ف 5 1.08 3.78

شػػػػػؽاف  ػػػػػ   جػػػػػا ت ت شؽلؽريػػػػػا ( م311علػػػػػؽا ر  ػػػػػا    نػػػػػل مػػػػػؼ ) 20
 اللىميػ.

  رت ف 6 1.08 3.76

23 
علػػػػػػؽا ر د ريػػػػػػات للخرػػػػػػص ت شؽلؽريػػػػػػا اللىمػػػػػػيػ  شؽمو ػػػػػػا الػػػػػػؽرق  

  اإلل لر    لخسس  شؽات  ابنى ممر األقل.
  رت ف 7 1.04 3.75

24 
%(  ػػػػؼ  جسػػػػؽع الػػػػت ريات السطمؽبػػػػى 51علػػػػؽا ر  ػػػػا    نػػػػل مػػػػؼ )

 قيى.للخرص ت شؽلؽريا اللىميػ برؽرة  ر 
  لؽ ا 8 1.10 3.67

 مرتفع 0.61 3.81 الدرجة الكمية
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( أف دررػػى تحنوػػ   ػػرا   ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ػػ  ضػػؽء  ىػػاعور ا ملسػػاد  ػػؼ 8 الحػػظ  ػػؼ الجػػت ؿ )
 ر ى  عر الطمبى    الجا ىات األرد يى لسايار ال ل   الت ريات  السىػارػ كػاف  رت ىػات إذ  مػغ السلؽ ػا 

(ت  رػػػػاءت  نػػػػرات هػػػػ ا السايػػػػار  ػػػػ  السدػػػػلؽيوؼ السرت ػػػػف 0.61ؼ  ايػػػػارن )( بػػػػا حرا3.81الحدػػػػا   )
(ت  رػػػاءت  ػػػ  الرتبػػػى األ لػػػر ال نػػػرة 3.67 -3.91 السلؽ ػػػات إذ ترا حػػػا السلؽ ػػػطات الحدػػػا يى  ػػػوؼ )

( الل  تشص ممر  علؽا ر خسدى مشػا يؼ  خلم ػى ممػر األقػل ل ػل  دػاؽ  ػ  الخطػى الترا ػيى  بؽاقػف 18)
(  بسدػػلؽ  0.97( بػػا حراؼ  ايػػارن )3.91ؼ كػػل مشػػؽاف  ت بسلؽ ػػا حدػػا   ) دػػخلوؼ ممػػر األقػػل  ػػ

 رت ػػفت  يىػػؽد ذلػػغ للركوػػ  هوئػػى ا ملسػػاد ممػػر تػػؽ ر مػػتد  ىػػوؼ  ػػؼ الىشػػا يؼ الخاقػػى بوػػل مشػػؽاف  ػػؼ 
( اللػػػ  تػػػشص ممػػػر  علػػػؽا ر  ػػػا    نػػػل مػػػؼ 24 رػػػاءت  ػػػ  الرتبػػػى ا خوػػػرة ال نػػػرة ) مشػػػا يؼ اللخرػػػص.

ريات السطمؽبػػػى للخرػػػص ت شؽلؽريػػػا اللىمػػػيػ برػػػؽرة  رقيػػػى.  بسلؽ ػػػا حدػػػا   %(  ػػػؼ  جسػػػؽع الػػػت  51)
 (  بسدلؽ   لؽ ا.1.10( با حراؼ  ايارن )3.67)
 

 السعيار الرابع: عسميات التكشهلهجيا ومفاهيسها )السحتهى(:
تػ حداب السلؽ طات الحدا يى  ا  حرا ات الساياريػى  الرتػ  لتررػى تحنوػ   ػرا   ت شؽلؽريػا 

ػ  ػػػ  ضػػػؽء  ىػػػاعور ا ملسػػػاد  ػػػؼ  ر ػػػى  عػػػر الطمبػػػى  ػػػ  الجا ىػػػات األرد يػػػىت ل نػػػرات هػػػ ا اللىمػػػي
 ( عؽضل ذلغ.9السايارت  الجت ؿ )

 (9الجدول )
 برامج تكشهلهجيا التعميم الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والرتب لدرجة تحقيق

األردنية لسعيار عسميات التكشهلهجيا  في ضهء معايير االعتساد من وجهة نعر الطمبة في الجامعات
 ومفاهيسها )السحتهى(

 الستهسط الفقرة الرقم
 الحدابي

 االنحراف
 السعياري 

 السعيار الرتبة

تلزػػػػػػػسؼ السدػػػػػػػاقات  ؽضػػػػػػػؽمات مػػػػػػػؼ ا ػػػػػػػلختاـ ال ػػػػػػػا ورات  31
الرقسيػػىت  كػػػا ورات ال وػػتعؽت  السا ػػػحات الزػػؽئيىت  ػػػف أر ػػػ ة 

 الحا ؽب.

  رت ف 1 0.90 3.98

آليػػػػى لسراقبػػػػى تش وػػػػ  الستر ػػػػوؼ لؽقػػػػف السدػػػػاؽ  تػػػػؽ ور  عؽرػػػػت 36
  شؽدم.

  رت ف 2 0.93 3.94

تىػػػال  السدػػػاقات كػػػل  ػػػا علىمػػػ  بالبحػػػث مػػػؼ السىمؽ ػػػات  ػػػ   28
 ا  لر ا.

  رت ف 3 0.97 3.92

35 
 ىلست  قف السداقات ممر  بػتأ الذػسؽليى  الؽضػؽح: )تحتعػت 

 ال تؼ  السادة السطمؽبى(.
  رت ف 4 0.99 3.83
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29 
تلزػػػػػسؼ السدػػػػػاقات در  ػػػػػًا مػػػػػؼ كيفيػػػػػى إ ذػػػػػاء ر ػػػػػـؽ  يا يػػػػػى 

 لمبيا ات الرقسيى با لختاـ الجتا ؿ ا ل لر  يى.
  رت ف 5 1.10 3.79

تلزسؼ السداقات  ؽاضيف ت د  السلىمسوؼ   ػارات اللؽاقػل  33
  ف  تر و ػ  تيسا  وش ػ ل يادة  سار ل ػ لمل شؽلؽريا.

  رت ف 6 1.14 3.78

26 
دػػػػػاقات  ؽاضػػػػػيف ت دػػػػػ  الطمبػػػػػى   ػػػػػارات الػػػػػلىمػ تلزػػػػػسؼ الس
 ا ل لر   .

  رت ف 7 1.10 3.76

ػػؼ السػػلىمػ  ػػؼ  30 تلزػػسؼ السدػػاقات  ىالجػػى لمسؽاضػػيف اللػػ  تسوع
 إ ذاء ق حات ممر ا  لر ا.

  رت ف 8 1.16 3.75

  رت ف 9 1.08 3.71 عؽرت آليى لسرارىى الخطا الترا يى لمبرا   د ريًا. 34

27 
قات ممػػػػر در س للىمػػػػيػ كيفيػػػػى ارػػػػراء الرػػػػيا ى تذػػػػلسل السدػػػػا

 لمحا ؽب.
  رت ف 10 1.09 3.69

32 
تلزػػػػسؼ السدػػػػاقات در  ػػػػًا تخ دػػػػ  السلىمسػػػػوؼ   ػػػػارات الػػػػلىمػ 

 ال ات      وئات اللىمػ ا ل لر   .
  لؽ ا 11 1.14 3.64

 مرتفع 0.50 3.80 الدرجة الكمية

 
ؽريػا اللىمػيػ  ػ  ضػؽء  ىػاعور ا ملسػاد ( أف دررػى تحنوػ   ػرا   ت شؽل9 الحظ  ػؼ الجػت ؿ )

 ؼ  ر ى  عر الطمبى    الجا ىات األرد يى لسايار مسميػات الل شؽلؽريػا    اليس ػا )السحلؽ (كػاف 
(ت  رػاءت  نػرات هػ ا السايػار 0.50( بػا حراؼ  ايػارن )3.80 رت ىات إذ  مغ السلؽ ا الحدػا   )

(ت  رػاءت 3.64 -3.98 ػطات الحدػا يى  ػوؼ )   السدلؽيوؼ السرت ف  السلؽ ات إذ ترا حػا السلؽ 
( اللػػػػ  تػػػػشص ممػػػػر  تلزػػػػسؼ السدػػػػاقات  ؽضػػػػؽمات مػػػػؼ ا ػػػػلختاـ 31 ػػػ  الرتبػػػػى األ لػػػػر ال نػػػػرة )

ال ا ورات الرقسيىت  كا ورات ال وتعؽت  السا حات الزؽئيىت  ف أر  ة الحا ؽب  ت بسلؽ ا حدػا   
غ  هلسػػاـ الطمبػػػى  ػػ  هػػ ا الىسػػػر (  بسدػػلؽ   رت ػػػفت  يىػػؽد ذلػػ0.90( بػػا حراؼ  ايػػارن )3.98)

باللطبينػػػات الحتعثػػػى  اللػػػ  اقػػػبحا  ػػػ   لػػػتا ؿ الجسيػػػف  بأ ػػػىار  نبؽلػػػى  لسػػػا ل ػػػا بىالقػػػى كبوػػػرة 
( اللػػ  تػػشص ممػػر  تلزػػسؼ السدػػاقات در  ػػًا 32 لخررػػات ػ.  رػػاءت  ػػ  الرتبػػى ا خوػػرة ال نػػرة )

( 3.64لر  ػػ .  بسلؽ ػػػا حدػػػا   )تخ دػػ  السلىمسػػػوؼ   ػػارات الػػػلىمػ الػػ ات   ػػػ   وئػػات الػػػلىمػ ا ل 
 (  بسدلؽ   لؽ ا.1.14با حراؼ  ايارن )
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 السعيار الخامس: التجهيزات واألدوات والهسائل التعميسية:
تػ حداب السلؽ طات الحدا يى  ا  حرا ات الساياريػى  الرتػ  لتررػى تحنوػ   ػرا   ت شؽلؽريػا 

  الجا ىػات األرد يػىت ل نػرات هػ ا السايػارت اللىميػ    ضؽء  ىاعور ا ملساد  ؼ  ر ى  عر الطمبػى  ػ
 ( عؽضل ذلغ.11 الجت ؿ )

 (10الجدول )
برامج تكشهلهجيا التعميم في ضهء  الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والرتب لدرجة تحقيق

 معايير االعتساد من وجهة نعر الطمبة في الجامعات األردنية لسعيار التجهيزات 
 ئل التعميسيةواألدوات والهسا

 الفقرة الرقم
 الستهسط
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار الرتبة السعياري 

44 
عؽرػػػػت  ذػػػػرات  رقيػػػػى  ال لر  يػػػػى  ز ػػػػى لملىريػػػػع باللخرػػػػص 

  أهتا هت  الخطى الترا يىت   خررات اللىمػت   حؽم.
  رت ف 1 0.89 4.05

37 
علػػػػػػؽا ر أر ػػػػػػ ة مػػػػػػرض  أر ػػػػػػ ة  دػػػػػػا تة لملػػػػػػتريس: إل لر  يػػػػػػى 

  ى كاتيى   لختا ات الطمبى. تنموت
  رت ف 2 1.14 3.83

  رت ف 3 1.00 3.80 علؽا ر  ذغل علػ تيه إ لاج الؽ ائل اللىميسيى  ا لختا  ا. 40

41 
تلػػؽا ر  ر ػػى  رػػادر تىمػػػ تذػػلسل ممػػر   ػػائل تىميسيػػى رػػاه ة 

   ؽاد تدلختـ    تش و  األ ذطى.
  رت ف 4 1.08 3.79

42 
 لر  ػػػ  الخػػػاص بالندػػػػ ممػػػر الذػػػبوى علػػػؽا ر ممػػػر السؽقػػػف ا ل

 التاخميى لمجا ىى كا ى السىمؽ ات األكاد سيى.
  رت ف 5 1.03 3.78

علػػػػؽا ر مػػػػتد كػػػػاٍؼ  ػػػػؼ  خلبػػػػرات الحا ػػػػؽب ) ج ػػػػ ة بػػػػأر  ة  39
 حتعثى(.

  رت ف 6 1.13 3.74

  لؽ ا 7 1.17 3.65 تلؽا ر لؽحات إمال يى كاتيى    ال ميى )تنموت ى أ  ال لر  يى(. 43

  لؽ ا 8 1.12 3.44 تلؽا ر  ر جيات تىميسيى  لىمنى باللخرص. 38

  رت ف 0.57 3.76 الدرجة الكمية
 

( أف دررى تحنو   را   ت شؽلؽريا اللىميػ    ضػؽء  ىػاعور ا ملسػاد 11 الحظ  ؼ الجت ؿ )
سيػػى كػػاف  ػؼ  ر ػػى  عػر الطمبػػى  ػ  الجا ىػػات األرد يػػى لسايػار اللج وػػ ات  األد ات  الؽ ػائل اللىمي
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(ت  رػاءت  نػرات هػ ا السايػار 0.57( بػا حراؼ  ايػارن )3.76 رت ىات إذ  مغ السلؽ ا الحدػا   )
(ت  رػاءت 3.44 -4.05   السدلؽيوؼ السرت ف  السلؽ ات إذ ترا حػا السلؽ ػطات الحدػا يى  ػوؼ )

لىريػػػع ( اللػػػ  تػػػشص ممػػػر  عؽرػػػت  ذػػػرات  رقيػػػى  ال لر  يػػػى  ز ػػػى لم44 ػػػ  الرتبػػػى األ لػػػر ال نػػػرة )
( 4.05باللخرػػػػص  أهتا ػػػػهت  الخطػػػػى الترا ػػػػيىت   خررػػػػات الػػػػلىمػت   حػػػػؽم  ت بسلؽ ػػػػا حدػػػػا   )

 يىؽد ذلػغ لطمػ  هوئػى ا ملسػاد  ػؼ الجا ىػات  لػؽ ور  (  بسدلؽ   رت فت0.89با حراؼ  ايارن )
ى  رػاءت  ػ  الرتبػ متد  ىوؼ  ؼ الشذرات الؽرقيى  ال لر  يى الالز ى لملىريػع باللخرػص  أهتا ػه.

( الل  تشص ممر  تلؽا ر  ر جيات تىميسيى  لىمنى باللخرص.  بسلؽ ا حدا   38ا خورة ال نرة )
 (  بسدلؽ   لؽ ا.1.12( با حراؼ  ايارن )3.44)
 

 السعيار الدادس: تقهيم الطمبة:
تػ حداب السلؽ طات الحدا يى  ا  حرا ات الساياريػى  الرتػ  لتررػى تحنوػ   ػرا   ت شؽلؽريػا 

ل نػػػرات هػػػ ا   ػػػ  ضػػػؽء  ىػػػاعور ا ملسػػػاد  ػػػؼ  ر ػػػى  عػػػر الطمبػػػى  ػػػ  الجا ىػػػات األرد يػػػىتاللىمػػػيػ 
 ( عؽضل ذلغ.11السايارت  الجت ؿ )

 (11الجدول )
برامج تكشهلهجيا التعميم في ضهء  الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والرتب لدرجة تحقيق
 األردنية لسعيار تقهيم الطمبة معايير االعتساد من وجهة نعر الطمبة في الجامعات

 الستهسط الفقرة الرقم
 الحدابي

 االنحراف
 السعيار الرتبة السعياري 

46 
عؽظػػػػف البر ػػػػا   أد ات تنػػػػؽيػ   ائيػػػػى  شا ػػػػبى لكيػػػػاس 

 تحرول الطمبى.
  رت ف 1 1.04 3.85

  رت ف 2 1.12 3.85  دلختـ البر ا     ائل  خلم ى للنؽيػ أداء الطمبى. 47

48 
لػؽ  السدػػاقات لمطمبػى  سار ػػى اللنػؽيػ الػػ ات   دػسل  ح
 للىمس ػ.

  رت ف 3 0.90 3.84

49 
علػػػيل البر ػػػا    ىػػػاعور تحنػػػ  السؽضػػػؽثيى مشػػػت الكيػػػاـ 

 بىسميى اللنؽيػ.
  رت ف 4 1.07 3.77

  رت ف 5 1.06 3.69 تذسل السداقات اللتريديى أ الو  تنؽيػ  شا بى لمطمبى. 45
  ف رت 0.63 3.79 التررى ال ميى
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( أف دررى تحنوػ   ػرا   ت شؽلؽريػا اللىمػيػ  ػ  ضػؽء  ىػاعور ا ملسػاد  ػؼ 11 الحظ  ؼ الجت ؿ )
 ر ػػى  عػػر الطمبػػى  ػػ  الجا ىػػات األرد يػػى لسايػػار تنػػؽيػ الطمبػػى كػػاف  رت ىػػات إذ  مػػغ السلؽ ػػا الحدػػا   

رت ػػػػفت إذ (ت  رػػػػاءت  نػػػػرات هػػػػ ا السايػػػػار رسيى ػػػػا  ػػػػ  السدػػػػلؽ  الس0.63( بػػػػا حراؼ  ايػػػػارن )3.79)
( اللػ  تػشص 46(ت  رػاءت  ػ  الرتبػى األ لػر ال نػرة )3.69 -3.85ترا حا السلؽ طات الحدا يى  ػوؼ )

( 3.85ممػػر  عؽظػػف البر ػػا   أد ات تنػػؽيػ   ائيػػى  شا ػػبى لكيػػاس تحرػػول الطمبػػى  ت بسلؽ ػػا حدػػا   )
هوئػى اللػتريس  ػ  تمػغ (ت  يىػؽد ذلػغ لمخبػرات اللراكسيػى اللػ  علسلػف   ػا أمزػاء 1.04با حراؼ  ايارن )

تذػػسل السدػػاقات اللتريدػػيى أ ػػػالو  “( اللػػ  تػػشص ممػػػر 45البػػرا  .  رػػاءت  ػػ  الرتبػػى ا خوػػػرة ال نػػرة )
 (.1.06( با حراؼ  ايارن )3.69تنؽيػ  شا بى لمطمبى.  بسلؽ ا حدا   )

 
   :الشتائج الستعمقة بالدؤال الثاني

ت شؽلؽريا اللىميػ    الجا ىات األرد يػى لإلرابى مؼ: هل تؽرت  ر ؽ    دررى تحنو   را    -3
 لسىاعور ا ملساد  ؼ  ر ى  عر الطمبى تى   لسدلؽ  البر ا   )بوالؽريؽست  اردلور(؟

تػػ حدػاب السلؽ ػػطات الحدػا يى  ا  حرا ػات الساياريػػى دررػى تحنوػ   ػػرا   ت شؽلؽريػا اللىمػػيػ 
ر  دػػػلؽ  البر ػػػا   )بوػػػالؽريؽس/  ػػػ  الجا ىػػػات األرد يػػػى  ػػػ  ضػػػؽء  ىػػػاعور ا ملسػػػاد تىػػػ   لسلغوػػػ

 ( ذلغ. 12(  يع ر الجت ؿ )t-test اردلور(ت كسا تػ تطبو  اخلبار )
 

 (12الجدول )
الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية لدرجة تحقيق برامج تكشهلهجيا التعميم في الجامعات األردنية 

 (.t-testكالهريهس/ ماجدتير(، واختبار )في ضهء معايير االعتساد تعزى لستغير مدتهى البرنامج )ب

مدتهى  السجال
الستهسط  العدد البرنامج

 الحدابي
االنحراف 
 مدتهى  قيسة ت السعياري 

 الداللة

السايػػػػػار األ ؿ: أهػػػػػتاؼ 
 البر ا  

 0.000* 12.646 0.45 4.17 130 بوالؽريؽس
   0.43 3.48 128  اردلور

السايػػار الثػػا  : أمزػػاء 
ؽادر هوئػػػى اللػػػتريس  ال ػػػ

 السدامتة

 0.000* 9.615 0.52 4.11 130 بوالؽريؽس

   0.53 3.48 128  اردلور

السايػػػار الثالػػػث: ال لػػػ    0.000* 10.405 0.52 4.13 130 بوالؽريؽس
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 السجال
مدتهى 
 العدد البرنامج

الستهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 قيسة ت السعياري 

 مدتهى 
 الداللة

   0.50 3.48 128  اردلور  الت ريات  السىارػ
السايػػار الرابػػف: مسميػػات 
الل شؽلؽريػػػػػػا    اليس ػػػػػػػا 

 )السحلؽ (

 0.000* 11.828 0.39 4.09 130 بوالؽريؽس

   0.42 3.50 128  اردلور

السايػػػػػػػػػػػػػػػار الخػػػػػػػػػػػػػػػا س: 
اللج وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ات  األد ات 

  الؽ ائل اللىميسيى

 0.000* 12.543 0.45 4.11 130 بوالؽريؽس

   0.45 3.40 128  اردلور

السايػػار الدػػادس: تنػػؽيػ 
 الطمبى

 0.000* 9.487 0.54 4.12 130 بوالؽريؽس

   0.54 3.48 128  اردلور

 ىػػاعور ا ملسػػاد لبػػرا   
 ت شؽلؽريا اللىميػ

 0.000* 16.296 0.31 4.12 130 بوالؽريؽس
   0.33 3.47 128  اردلور

 

( α≤1.15( إلر  رػؽد  ػر ؽ ذات د لػى إحرػائيى مشػت  دػلؽ  )12تذور الشلائ     الجت ؿ )
اعور ا ملسػػػاد تىػػػ    ػػػرا   ت شؽلؽريػػػا اللىمػػػيػ  ػػػ  الجا ىػػػات األرد يػػػى  ػػػ  ضػػػؽء  ىػػػ لتررػػػى تحنوػػػ 

ا ػػػػلشادًا إلػػػػر قيسػػػػى )ت( السحدػػػػؽبى إذ  مغػػػػا  لسلغوػػػػر  دػػػػلؽ  البر ػػػػا   )بوػػػػالؽريؽس/  اردػػػػلور(ت
( لمتررػػػى ال ميػػػى  لجسيػػػف السىػػػاعورت حوػػػث كػػػاف ال ػػػرؽ لرػػػالل 0.000د لػػػى ) (  بتررػػػى16.296)

الحدا يى.  يىؽد ات ػ ل تلول ارت اع  لؽ ط ) اردلور(  دلؽ  )بوالؽريؽس( مشت  نار له  ف  دلؽ  
ذلػػغ لطبيىػػى السدػػاقات الىسميػػى  ػػ   ػػرا   البوػػالؽريؽس  مػػتدها ال بوػػر  طػػؽؿ  لػػرة الترا ػػى  تػػؽ ر 
السخلبرات  البر جيات  ك لغ  قا ال راغ بالشدػبى لطمبػى البوػالؽريؽس  اللػ   وػؽف طؽيػل  نار ػى  ػف 

 رلساثيى. طمبى الساردلور   ذغا ت ػ    أمسال ػ أ   ف أ رهػ  مالقات ػ ا 
 

 .مهاقشة الهتائج والتوصيات

أظ ػػرت  لػػائ  الترا ػػى أف دررػػى تحنوػػ   ػػرا   ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػ  ػػ  ضػػؽء  ىػػاعور ا ملسػػاد   
 يسوػؼ   هػ  دررػى  رت ىػى  ػؼ السؽا نػى.( 81.3) ؼ  ر ى  عػر الطمبػى  ػ  رسيػف السىػاعور  مغػا 

للػػ  تنػػـؽ   ػػا الجا ىػػات األرد يػػى  بػػاألخص ت دػػور هػػ ا اإلرسػػاع  ػػ  اللؽا ػػ  إلػػر الج ػػؽد ال بوػػرة ا
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الجا ىػػات الخاقػػى )لخبػػرة احػػت البػػاحثوؼ  ػػ   جػػاؿ مسمػػه( ممػػر تطبوػػ   ىػػاعور ا ملسػػاد  ممػػر رسيػػف 
 را ج ػػػات كسػػػا أف  يا ػػػى اللىمػػػيػ الىػػػال   ػػػ  األردف  اللػػػ  تنػػػـؽ  لطبين ػػػا هوئػػػى املسػػػاد  ؤ دػػػات اللىمػػػيػ 

ملسػػاد أ  مت ػػه أ  تأرومػػهت كػػل هػػ ا  ػػامت  ػػ  إ جػػاد  ػػرا    هػػ  الج ػػى السدػػؤ لى مػػؼ  ػػشل ا  الىػػال  
  أكاد سيى    الجا ىات األرد يى   ش ا  را   ت شؽلؽريا اللىميػ بحوث تلسلف بنتر ماٍؿ  ؼ السىاعور.

  ػػؼ خػػالؿ خبػػرة احػػت البػػاحثوؼ  ػػ   جػػاؿ ا ملسػػاد  ال يػػارات اللػػ  قػػاـ   ػػا إلػػر الجا ىػػات السىشيػػى  
يػػف الجا ىػػات  حننػػى لسايػػار أمزػػاء هوئػػى اللػػتريس  ػػ   جػػاؿ ت شؽلؽريػػا اللىمػػيػت بالترا ػػىت  رػػت أف رس

 جسيػػػف الستر ػػػوؼ النػػػائسوؼ ممػػػر  ػػػرا   ت شؽلؽريػػػا اللىمػػػيػ  لخررػػػوؼ  ػػػ  هػػػ ا السجػػػاؿت  مػػػتدهػ كػػػاٍؼ 
( اللػ  أظ ػرت أف اممػر 2112بالشدبى لسىاعور ا ملسادت  ه ا عل    ػف  لػائ  درا ػى الػ  ابات  الذػنراف )

    سوػػػؼ إ  ػػػاؿ تػػػؽا ر البشيػػػى اللحليػػػى  ػػػ  الجا ىػػػات  سلؽ ػػػطات الحدػػػا يى كا ػػػا لرػػػالل أداء السػػػترب.ال 
كوػػػلت  أ مػػػ  الجا ىػػػات األرد يػػػى علػػػؽا ر  و ػػػا الىػػػتد ال ػػػا    ػػػؼ السخلبػػػرات السج ػػػ ة بأحػػػتث األر ػػػ ة 

اء هوئػػى اللػػتريس  السىػػتات  البػػرا   اللىميسيػػىت  كػػ لغ السذػػا ل  الؽ ػػائل اللىميسيػػى اللػػ   حلار ػػا أمزػػ
   الطمبىت   علؽ ر  و ا  ذر ؽ  خلبرات   شوؽف  لخررؽف     جاؿ الحا ؽب  ت شؽلؽريا اللىميػ.

 بالشدػػبى للرتوػػ  دررػػى كػػل  ايػػار  ػػؼ  ىػػاعور ا ملسػػاد الدػػلى  ػػؼ  ر ػػى  عػػر الطمبػػىت  نػػت رػػاء  
 الػػت ريات  السىػػارػ   ػػ  السرتبػػى  ايػػار  أهػػتاؼ البر ػػا    بالسرتبػػى األ لػػرت  رػػاء السايػػار الثالػػث  ال لػػ  

الثا يىت  راء السايار الثا    أمزاء هوئى اللػتريس  ال ػؽادر السدػامتة   ػ  السرتبػى الثالثػىت  رػاء السايػار 
الرابػػػف  مسميػػػات الل شؽلؽريػػػا    اليس ػػػا   ػػػ  السرتبػػػى الرابىػػػىت  رػػػاء السايػػػار الدػػػادس  تنػػػؽيػ الطمبػػػى   ػػػ  

رػػاء  ايػػػار  اللج وػػ ات  األد ات  الؽ ػػػائل .  يالحػػػظ  الداد ػػى  األخوػػػرة  السرتبػػى الخا دػػػىت   ػػ  السرتبػػػى
حرػػؽؿ رسيػػف السىػػاعور ممػػر دررػػى  رت ىػػى  يسوػػؼ ت دػػور هػػ ا ا رت ػػاع  لػػؽا ر الحػػت األد ػػر  ػػؼ  ىػػاعور 
ضساف الجؽدة الل  تنـؽ  لؽ وري ا الجا ىات لمطمبىت  دلوػل رضػاهػ مسػا هػؽ  نػتـت باإلضػا ى إلػر الىسػل 

عث الخطػػػا الترا ػػػيى  ػػػ  ا مػػػ  الجا ىػػػات بذػػػول د رن  ذلػػػغ  ػػػؼ خػػػالؿ إطػػػالع الباحثػػػػاف ممػػػر تحػػػت
(  ػ   رػؽد رؽا ػ  2114 زيارات سا السوتا يى لمجا ىػات السىشيػى بالترا ػىت  اخلم ػا  ػف درا ػى مررػاش )

  قرؽر تىا    ش ا كميات اللربيى     جا ت الجؽدة.
 رػػػؽد  ػػػر ؽ ذات د لػػػى إحرػػػائيى مشػػػت  دػػػلؽ   تذػػػور الشلػػػائ  السلىمنػػػى بالدػػػؤاؿ الثػػػا   إلػػػر 

(0.05≥α)  لتررػػػػى تحنوػػػػ   ػػػػرا   ت شؽلؽريػػػػا اللىمػػػػيػ  ػػػػ  الجا ىػػػػات األرد يػػػػى  ػػػػ  ضػػػػؽء  ىػػػػاعور
ا ػلشادًا إلػر قيسػى )ت( السحدػؽبى  ا ملساد تىػ   لسلغوػر  دػلؽ  البر ػا   )بوػالؽريؽس/  اردػلور(ت

ميػػى  لجسيػػف السىػػاعورت كػػ لغ  رػػؽد  ػػر ؽ ( لمتررػػى ال 0.000د لػػى ) (  بتررػػى15.388إذ  مغػػا )
( 15.388ذات د لػػى احرػػائيى  ػػ  رسيػػف السجػػا تت ا ػػلشادًا إلػػر قيسػػى )ت( السحدػػؽبى إذ  مغػػا )
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 ( حوػػث كػػاف ال ػػرؽ لرػػالل  دػػلؽ  )بوػػالؽريؽس( مشػػت  نار لػػه  ػػف  دػػلؽ  1.111د لػػى )  بتررػػى
ؽد إلػػػر  رػػػؽد  جػػػا ت  ىرتيػػػى  ػػػتلول ارت ػػػاع  لؽ ػػػطات ػ الحدػػػا يى.  لىػػػل الدػػػب   ىػػػ ) اردػػػلور(

خاقه  برا   البوالؽريؽس   ؼ ضسش ا تخرص ت شؽلؽريا اللىمػيػ   وػر  لػؽ رة لبػرا   الساردػلور 
 هػػػ م السجػػػا ت علؽرػػػ  ممػػػر الندػػػػ الىسػػػل   ػػػا  ا للػػػ اـ  و ػػػات  تلسحػػػؽر هػػػ م حػػػؽؿ أمزػػػاء هوئػػػى 

ألد ػػػر  ػػػؼ ال لػػػ   السرارػػػف اللػػػتريست  تخررػػػات ػ التقينػػػىت  رتػػػب ػ الىمسيػػػىت  ممػػػر تػػػؽ ور الحػػػت ا
باإلضػػا ى   السىػػارػت  ا هػػلراؾ بالػػت ريات الىربيػػى  الىالسيػػىت  تػػؽ ور السخلبػػرات  السذػػر وؼ ممو ػػات 

إلػػر تركوػػ   ػػرا   البوػػالؽريؽس ممػػر اللػػتري  الىسمػػ    ذػػاريف اللخػػرج اكثػػر  ػػؼ  ر ػػا   الترا ػػات 
  الىميا )الساردلور(.

 

 .التوصيات واملكرتحات

ئ  هػػ م الترا ػػىت   ػػؼ أرػػل تنػػت ػ خػػت ات تىميسيػػى بجػػؽدة أ زػػلت  ػػنف الباحثػػاف  ػػ  ضػػؽء  لػػا
 عؽقياف بسا عم :

 ادراج تخرص ت شؽلؽريا اللىميػ ضسؼ البرا   السطمؽبى لؽزارة اللربيى   ورها  ؼ الؽزارات. -
 اعورلسىػرراء درا ػات رتعػتة تلىمػ   تررػى تحنوػ   ػرا   ت شؽلؽريػا اللىمػيػ  ػ  الجا ىػات األرد يػى إ -

 ا ملساد.
 ضف  ىاعور خاقى بسثل ه ا الشؽع  ؼ البرا    الل  تجسػف  ػا  ػوؼ الجا ػ  اللربػؽن  اللنشػ   -

  الش د  لمطمبى.
 

 .املصادر واملراجع

 .السراجع العربية
(ت تنػػػؽيػ  ر ػػػا   إمػػػتاد  ىمسػػػ  ت شؽلؽريػػػا اللىمػػػيػ  ػػػ  2116أ ػػػؽ هػػػنورت دمحم  أ ػػػؽ هػػػابافت  ػػػسر ) -

السؤتسر الدشهي الرابع، تطهير بررامج كميرة التربيرة برالهلن العربري ىالسيػىت  ضؽء  ىاعور الجؽدة ال
  براعر. 9-8ت السجمت ا  ؿت ال قازي : في ضهء السدتجدات السحمية والعالسية

(ت  سػػػػاذج اإلدارة اللىميسيػػػى السىاقػػػػرة  ػػػػوؼ 2119باهػػػوؽةت حدػػػػؼ مبػػػػت ،ت البػػػر ارنت  ػػػػ ار ) -
السجمرة العربيرة لزرسان جرهدة درا ػى  نار ػىت  -ت الىالسيػى  لطمبات الجؽدة الذا مى  اللحػؽ 

 .131-115(ت 3) 2ت التعميم الجامعي
 ةرررردليل مراجعت تنويػ  ؽثيى  تأثور البرا   األكاد سيى: )2115( ر ا   األ ػ السلحتة لملطؽير -
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 ت األردف.مهضهع أكاديسي
يس لسلطمبػػػػات ا ملسػػػػاد (ت إدراؾ أمزػػػػاء هوئػػػػى اللػػػػتر 2115البشػػػػات مػػػػادؿ   ػػػػا   مسػػػػارة ) -

الرقسي الدشهي الثاني عذر لسركرز تطرهير أداء الجامعرات العربيرة  ضساف الجؽدةت السؤتسر 
 .ت الناهرةت  ررفي ضهء معايير الجهدة الذاممة وتشعيم االعتساد األكاديسي

دليل إعداد تقريرر (ت 2115الجراحت مسر  أ ؽ الربت مساد  الخؽالتةت إخميع  بطاعشىت  ش ر) -
 ت  زارة اللىميػ الىال   البحث الىمس ت األردف.لبرنامج أكاديسي ال ات لتقهيم ا

(تا ػػػلختاـ ت شؽلؽريػػػا السىمؽ ػػػات 1999مبػػت، ) دمحم  باحذػػؽفت ممػػػ   با ػػػميػت رسػػاؿ الػػػتعؼت -
-117(ت4) تواإلندرانية مجمرة العمرهم االجتساعيرة اللىميسيػىت  ا ترا ت كػأداة  دػامتم  ػ  الىسميػى

121. 
(ت  ترؽر  نلرح للحدوؼ رؽدة اللىميػ الجا ى  ال مدطوش  ت 2114ممياف مبت ، ) ت الحؽل -

ت راـ ،ت را ىػػى النػػتس 2114/ 7/ 5-3ت  ػػ مررؤتسر الشهعيررة فرري التعمرريم الجررامعي الفمدررطيشي
   الس لؽحى.

 اللىميػ بسؤ دات األكاد سيى البرا   للطؽير  نلرحى (ت آليات2114الحؽل ت ممياف مبت، ) -
ت را ىػى ال رقػاءت ا ردفت العرالي التعمريم جهدة لزسان الرابع الدولي العربي السؤتسرالىال ت 

 . 16-11ا ريلت  1-3
 الجػؽدة ضػساف  ػ  ال اهػسيى األرد يػى السسم ػى تجربى (ت2112، ) مبت دمحم الخرابذىت مسر -

 لزرسان الثراني ليالردو  العربري السرؤتسراللربؽيػىت  ال ميػات  ػ  األكػاد س  ا ملسػاد   ىػاعور
 .612-589ت 5/4/2112-4ت الجا ىى الخميجيىت  سم ى البحريؼت العالي التعميم جهدة

(ت تنػػػؽيػ  ر ػػػا   إمػػػتاد  ىمػػػػ الل شؽلؽريػػػا  ػػػ  كميػػػى اللربيػػػى بجا ىػػػى 2116الخ  ػػػتارت  ائمػػػى ) -
السرؤتسر األقرر    ضؽء اتجاهات ت شؽلؽريا للىميػ  ؼ  ر ى  عػر مزػؽ هوئػى اللػتريست  

هي الرابررع، تطررهير برررامج كميررة التربيررة بررالهلن العربرري فرري ضررهء السدررتجدات السحميررة الدررش
  براعر. 9-8ت السجمت ا  ؿت ال قازي : والعالسية

ت  ؤ دػػػػػى حسػػػػػادة لمترا ػػػػػات اإلدارة الجامعيرررررة دراسرررررات حديثرررررة(ت 2111الخطوػػػػػ ت أحسػػػػػت ) -
 .ت إربت: األردفالجا ايى

عور   عػػػ الجػػؽدة الذػػا مى  ػػ  السؤ دػػات اللىميسيػػىت (ت  ػػتخل لملطبوػػ   ىػػا2117الخطوػػ ت دمحم ) -
 التربهية والشفديةورقه عسل مقدمه إلى المقاء الدشهي الرابع عذر، الجسعية الدعهدية لمعمهم 
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 )ردلؼ(ت )الجؽدة    اللىميػ(.
هػػػػػ(ت درا ػػػػى ا ػػػػلطالثيى آلراء بىػػػػا السدػػػػؤ لوؼ 1428در ػػػػترنت إقبػػػػاؿ   هػػػػؽؾت طػػػػاهر ) -

مػػؼ إرػػراءات تطبوػػ  مسميػػات اللنػػؽيػ  تؽكوػػت الجػػؽدة  ػػ  الجا ىػػات  أمزػػاء هوئػػى اللػػتريس 
دراسررة مقدمررة لمقرراء الدررشهي الرابررع عذررر لمجسعيررة الدررعهدية لمعمررهم التربهيررة الدػػىؽد ىت 

 .الرياض السسم ى الىربيى الدىؽد ى والشفدية " الجهدة في التعميم العام"،
 الػت مـؽ  ر ػا   (ت  اقف2112) الرحسؼ مبت إ راليػ الذنرافت را      الح دمحم ال  اباتت بالؿ -

 السىمسػوؼ عػر   ر ػى (  ػؼICT ا ترػا ت ) السىمؽ ػات  ػ  ت شؽلؽريػا الىػال  اللربػؽن 
 لألبحراث السفتهحرة القردس جامعرة مجمرةالور ؽؾت  را ىى    السملحنوؼ بالبر ا    اإلداريوؼ
 .128-111 (ت1)32 توالدراسات

 لسؤ دػات  ا ملسػاد البػرا   رػؽدة ضػساف  ىػاعور (ت2114الؽهػاب ) مبػت دمحم تيرػل ػىوتت  -
 العربري السرؤتسراللطبوػ ت   آليػات الشعريػى أهسيػى  ػوؼ  ػا الدػىؽد ى الىربيػى بالسسم ػى الىػال  اللىمػيػ
 . 74-62ا ريلت  3-1ت را ىى ال رقاءت ا ردفت العالي التعميم جهدة لزسان الرابع الدولي

ضرسان جرهدة مؤسدرات وبررامج التعمريم العرالي، ورمرة العسرل الخا رة (ت 2114 ال ىت ر  ن ) -
 .والخارجيبالتقهيم الذاتي 

 رػر: . النػاهرةت معجرم السررطمحات التربهيرة والشفدرية(ت 2113هحاتهت حدؼ  الشجػارت زيشػ  ) -
 التار المبشا يى لمشذر  اللؽزيف.

دليل تقييم وتعزيرز األداء الشرهعي لبررامج التعمريم (ت 2115) لإل تاع  الل ؽؽ  قشت ؽ الحدوؼ -
 ت األردف.العالي في األردن

القهاعرررد مشهجيرررة البحرررث العمسررري: (ت 1999مبوػػػتاتت دمحم  أ ػػػؽ  رػػػارت دمحم   بيزػػػوؼت منمػػػى ) -
 ت مسافت دار  ائل لمطبامى  الشذر. 2ت طوالتطبيقات  السراحل

 اللربيػى كميػى  ػ  الل شؽلؽريػا  ىمػػ إمػتاد  ر ػا   تنػؽيػ (ت2115ممػ  )  ػىوت مػؽضت  شوػر -
 لمدراسرات اإلسرالمية الجامعرة مجمرةالذػا مىت  الجؽدة ضؽء  ىاعور    بغ ة األقرر بجا ىى

 .271-239ص: (ت1)23 تالتربهية والشفدية
ال رقػػػػاء  (ت ا ملسػػػػاد  ضػػػػساف الجػػػػؽدة: تجربػػػػى را ىػػػػى2115 وػػػػثت مبػػػػت الدػػػػالـ  قػػػػتادةت ثيدػػػػر ) -

 .483-452ت را ىى البحريؼت  سم ى البحريؼت ص وقائع مؤتسر جهدة التعميم الجامعياألهميى. 
 (ت ا لراتيجيى  نلرحى للطؽير  شعؽ ى2115دمحمت دمحم مبت الحسوتي  قر  ت أ ا ى  حسؽد ) -
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ث درا ػى  نت ػى لمسػؤتسر الدػشؽن الثالػ، إمتاد السىمػ  ػ  ضػؽء  ىػاعور ا ملسػاد لػبىا الػت ؿ
ت كميػى 3جت 2115عشػاعر  25 -24(ت االعتساد وضرسان جرهدة السؤسدرات التعميسيرةمذػر )

 اللربيى  ش   ؽيعت را ىى الناهرة.
  .مساف: دار الياز رن  تاستخدام الحاسهب في التعميم (ت2118)  حور  ب افت -
 لي والبحرثوزارة التعمريم العرا(ت 2115هوئى املساد  ؤ دات اللىميػ الىػال ت السؽقػف ا ل لر  ػ ) -

 ت األردف.العمسي
 التعميم العالي والبحث العمسري فري السسمكرة األردنيرة(ت 2015 زارة اللىميػ الىال   البحث الىمسػ  ) -

 ت األردف.الهامسية
 اللػتريس هوئػى أمزاء اتجاهات(ت 2112 حيا نت ال اـ  بؽ مسىت حويسى  مبتالرستت  جؽ  ) -

 السرؤتسر وتا يػىت  بػالج ائر: درا ػى باتشػى را ىػى  ػ  الجػؽدة ضػساف  لطمبات تطبو   ت   حؽ
-4ت الجا ىػى الخميجيػىت  سم ػى البحػريؼت العرالي التعمريم جهدة لزسان الثاني الدولي العربي

 .421-411ت 5/4/2112
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