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درجةةة عاعميةةة ت ةةويم عداء ععئةةاء ىييةةة التةةدريس عةةي الجامعةةات 
 األردنية لتح يق الميزة التناعسية لجامعاتيم

 
 *د.عدنان بدري اإلبراهيمي

 
 لملخصا

 
دنيددى هدد ا اردرا ددى مرددة دررةددى درةددى ةاعأيددى تةدد هي ةدال ةعيددال هيجددى ارادددره  ةددي ار ادرددات ا ر  تهددد 

راحةيددا ارميددلة اراياةلدديى ر ادردداتهي  ردررةددى درةددى الددا   رةهددات اريجددر هدد ا بددالا   ار ادرددى  راررت ددى 
(ةةددرة د زعددى مرددة    ددى 66ا كادهميددى  راراص،ددل رارص رة  رراحةيددا هدد ا اراددرا ةعددد ا ددا انى د  نددى ددد  

ةددا ددد  ادددبها ر  اتهددا ر  ةهددا ةهدددا  ار ادرى ةهدددا  اررددادأي  رتح د ددا ت هيألا هدددا  ا  دداراتي يى 
 ( عي  هيجى تدره .426عأة عييى د  نى د   

 ةظهرت ناائج اردرا ى دا هأيأل      
 ةالت درجي آرال ةعيال هيجى ارادره  ةي تة هي ا دال دا  طى بارمةياس كاد ً. - 6
ر،دار  ةجدى  يرهياك الا   ةي تةدهرات ةعيدال هيجدى اراددره  هردلى مردة ارماايدر ارملدمة ارد ظي  - 2

 دااير اراص،ل ر جى  منلاني(. ة ااذ( 
رلأ،ددد   ردددي  هيددداك الدددا   ةدددي تةددددهرات ةعيدددال هيجدددى اراددددره  بدددالا   ار ادردددى رارص رة. - 3

 اردرا ى مرة برض ارمةارحات اراي د  ةهمهاأل
رهدا دد  ةهميدى  اررمل عأة زهادة مبياع ةعيال هيجى ارادره  ةي ار ادرات ا ردنيى برمأيدى تةد هي ا دال رمدا 

ك يددرة ةددي ار ادرددى رحيدداة اررددادأي  ةيهددا راعامدداد دصرةاتهددا ةددي ر ددي ارليا ددات رر دد  ا  دداراتي يات اراددي 
 تيم  ن اح ار ادرى رتدعيي دركلها اراياةلي.

 ار أمات ارم ااحيىألةعيال هيجى ارادره   ةاعأيى تة هي ا دال  ار ادرات ا ردنيى ارميلة اراياةليى.
 
 
 األردن. –جامعة الريموك  –رتبية * كلية ال
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 م دمةال -1
تعد  اصتامعدات الددع تإدعا صو اضتلددوي ةلدا ميدد ة تخالإدية مددي ةداي دةيددا   ي دة ال دد ر   

، وتعددد  ةةليدددة تاددددو  ددا  ومطددداػته  رتيدددؤ  ددددضا  األةيدددا  ياتليهدددا ردددادرة ةلدددا صدراك  دددلوك
يف حتايدددمل اظتيددد ة  تددضدد دوراك كبدددرياك الدددع دةيددا   ي دددة ال ددد ر   مدددي العةليددات األ ا دددية، واظتهةدددة 

تإدد م ن ا دداذه  ددمل العةليددة يف وتددؤ  يا ددات دكثدد  موتددوةية تيددةي  صذال خالإدية للاامعددة، 
تخالإية للاامعدة.صن الد ور  ةاا  م ان األليل ألةيا   ي ة ال  ر  ، و ما يف ذاته لتامل مي  

لددد راك ذتيخددداك،  ددد ةل تدددةي العخلددد  الب ددد د م عددد اا دددرتاتياد ردارة دةيدددا   ي دددة ال ددد ر    
دةيا  اعتي ة ال  ر إية د د  ملدادر الادول ال خالإدية صذا  ع   و العوامل اا  ثةار ة يف اصتامعة،

صكتداد ةلا ؿتو ماذ ، وصن ما نتي  الد ور الدمد  ادون بده دةيدا   ي دة ال د ر   يف   ج ت صدارهت
ارد اظتلددددادر األةدددد ل، لاظتلددددادر اظتيدددد ة ال خالإددددية  ددددو اا دددد ة ار ة واددددعوبة ال اليدددد  مااراددددة ببدددد

 الطبيعية دو األمواي دابحت  هلة اظتخاي وليإت و يلة د ا ية للةخالإة وال ةي  ال اذ .
و ديلة بوادهها لما رك  الباحثون واظتم لون يف غتاي صدارة اظتدوارد الب د  ة ةلدا ةةليدة األدا  

مدؤ األ د ا  وؼت جداهت  أللد اد  إ طيؤ ال ؤ ا )اظت   ون( مي ةاعتا ال أك  مي توالدمل دا دطة ا
ي ةدددداي ؾتاحهددددا يف ال عامددددل مددددؤ دال خظيةيددددة، وصن اصتامعددددة تإدددد طيؤ حتايددددمل اظتيدددد ة ال خالإددددية مدددد

 ,Raymond &John) مل مددا  لددد دمد لتادددو  األدا  الددداي تادددي ةدددال حدد  ات ال خالإددية مدد

1994: 34)   
 مل مؤ ال اااة اصت   ة.ال أك  مي دن األل اد نت لكون اظتهارات األ ا ية لل عا. 6
 ز ادة مع لة األل اد بال اااة واظتخالإة اطتارجية وال اةلية.. 2
ت ةي  صدراك األلد اد ولهةهد  لكيهيدة العةدل ةلدا ؿتدو لاةدل مدي ةداي الهد   اظتإداة ة . 3

 .يف تع    اوةية اظتخ ه
 ثاالة اصتامعة ةلا ارب اع وال علي .ت كي  تأكي  . 4
 يعةلوا ةلا ؿتو دكث  لاةلية ليةا بيخه .صة اد األل اد ل. 5
 العةل ةلا جعل مهارات األل اد مطلاة لي عاملوا مؤ دد تغيري.. 6
اصتامعددة ت كدد  ةلددا اا دد ثةار يف ردس اظتدداي الب دد د مددي ةدداي ااة ةدداد ةلددا ا دداذه تاددو  ل
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 حتادددددملن د ةدددددل لتاألدا  يف األلددددد اد ذود اظتهدددددارات والكهدددددا ات العاليدددددة، وال ددددد ر   ال دددددامل، و 
مددي هري ددا مددي اصتامعددات  دكثدد خادداح يف تخهيددم ال اااددة اظت ا مددة واظدد  اصتددودة ال دداملة لااصتامعددة 

اة يدددار دةيدددا   ي دددة ال ددد ر   ذود اظتهدددارات مدددؤ لالدددع ا ت كددد  ةلدددا مثدددل  دددمل اا ددد ثةارات، 
دةيدا   صن اوةيدة صذاظتوااهات الوظيهية  و دحد  اظت طلبدات األ ا دية ل حايدمل اظتيد ة ال خالإدية، 
  ارب اةيددة ودداذهدد   ي ددة ال دد ر   تإدده  يف رلددؤ الكهددا ة ويف حتايددمل ال ةيدد  مددي ةدداي دلكددار 

أةيددا   ي ددة ال دد ر   الددم ي   ةيدد ون يكااددة وظيهيددة  ل، صلدديه  عددايف يف تخهيددم األةةدداي اظتوكلددةال
  كبدرية، و لإدلة وا ددعة مدي اظتهدارات الددع تخامدت ةدل ةةليددات ال ادو  ةلدا ؿتددو مإد ة   ددو 

  ةكخددون مددي تاليددل ااا ظددار ونتخحددون صحإا دداك دكددل ألدا  اظتهةددة كاملددة دو العةددل، وت دددكل 
رتيدؤ  دمل العوامددل  اردة كامخدة ل حإددو األدا  وحتايدمل م ا ددا تخالإدية، ومدي و ارؾتدداز ةلدا ؿتددو 
احيح، كةدا نتكدي دتيد  دةيدا   ي دة ال د ر   يهدارات وا دعة وم خوةدة مدي اا د اابة بهاةليدة 

 طلبات العل  اظت غرية بإ ةة وجودة ةالية و و ما لتإي دتي  اصتامعة يف اصتودة.ظت 
 صن ااة ةدداد ةلدددا ا ددداذه تادددو  األدا  يف اة يدددار دةيدددا   ي دددة ال ددد ر   اظتاذةدددو واظت طابادددة

وا ددددرتاتياياهتا  دددديضدد صو ال ةيدددد  يف األدا  كةددددا اادددده  اردددد راهت  مددددؤ صمكاايددددة اصتامعددددة وحاجاهتدددد
 ا ار يف اصتامعدددددة وختهددددديا معددددد ي دوران العةدددددل ، وػتلدددددلة ذلددددد  كلددددده حتايدددددمل يململ اا ددددد ددددد

باصتامعدددات اظتخالإدددة األةددد ل  اك األ ددد ا  الكليدددة ومدددي و ز دددادة الاددد رة ال خالإدددية للاامعدددة ريا ددد
و يا د تخاوي موتوع البحث مي ةاي اضت  ث ةي مههون الهاةلية، وبيان دقتيدة تادو  ددا  

العوامددل و   دد ا  تاددو  ددا  اظتددوارد الب دد  ة، ومكواددات األدا  الهعدداي،اظتددوارد الب دد  ة، وتعدد   د
 .اظتضث ة يف اظتي ة ال خالإية

 
 مشكمة البحث وعسيمتو -2

مدددي لادد  احدددا الباحددث مدددي ةدداي ةةلددده يف دكثدد  مدددي جامعددة دردايدددة دن اصتامعددات تعددداين 
 ذل  لأل باب ال الية م كات كثرية يف غتاي تاو  ددا  دةيا   ي ة ال  ر   ل  ها، و  جؤ 

ةدددد ن وتددددوح الدددد ؤل ألقتيددددة ةةليددددة تاددددو  ددا  دةيددددا   ي ددددة ال دددد ر   يف  اصتامعددددات  -ة  
 األرداية.  
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ةدددد ن وجددددود اظددددان ػتدددد د ل اددددو  ددا  دةيددددا   ي ددددة ال دددد ر    أةددددم يف اضتإددددبان تلبيددددة  -ب
  ةوحات كل مي اصتامعة والعاملو ليها.

 بة ةي الإضالو ال اليو ور  حت دت م كلة البحث مي ةاي ارجا
مدددا درجدددة لاةليدددة تادددو  ددا  دةيدددا   ي دددة ال ددد ر   يف اصتامعدددات األردايدددة ل حايدددمل  -2-6

 اظتي ة ال خالإية صتامعاهت ؟.
 دددل خت لددد  عرا  دةيدددا   ي دددة ال ددد ر   يف تادددو  ددا  اصتامعدددات األردايدددة ل حايدددمل  -2-2

 دخوات ة د امعة، ال تبة األكادنتية، ال ملص، اظتي ة ال خالإية صتامعاهت  تبعا صو اة ا  )اصت
 اطتلة(؟
 
 عىداف البحث -3

  ه   البحث صو حتايمل اعت لو ال اليو 
تع   م ل لاةلية تاو  ددا  دةيدا   ي دة ال د ر   يف اصتامعدات األردايدة ل حايدمل  -3-6

 اظتي ة ال خالإية صتامعاهت .
   يف تادو  ددا  اصتامعدات األردايدة الك   ةي اةد ا  عرا  دةيدا   ي دة ال د ر  -3-2

ل حايدددمل اظتيددد ة ال خالإدددية صتامعددداهت  تبعدددا صو اةددد ا  )اصتامعدددة، ال تبدددة األكادنتيدددة، ال ملدددص، 
  خوات اطتلة(

 
 عىمية البحث -4

  تكةي دقتية البحث يف ما  لد
ة يف بيدددان مإددد ول لاةليدددة تادددو  ددا  دةيدددا  اعتي دددة ال  ر إدددية يف اصتامعدددات األردايددد -4-6

 حتايمل اظتي ة ال خالإية صتامعاهت .
ن ا ددددهدا  الددددا  الهدددد و  بددددو عرا  دةيددددا  اعتي ددددة ال  ر إددددية يف تادددد      ظتإدددد ول  -4-2

 لاامعات الع  عةلون ليها.لتاونته  يف حتايمل اظتي ة ال خالإية 
تضمددددل اا دددد هادة مددددي ا دددداذه البحددددث بددددأن تهيدددد  اردارات اصتامعيددددة يف اصتامعددددات  -4-3
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 ال خالإية للاامعات األرداية. ن يف حتايمل اظتي ةا هية لإلاألردا
 
 د البحثو حد -5

 د البحث ةلا ما  أيت و تا ل  ح 
األربددددددددؤ جدددددددد ل تطبيدددددددمل البحدددددددث يف اصتامعددددددددات اضتكوميدددددددة  ارحددددددددرد ارم انيدددددددىأل -5-6

 )األرداية،الريموك، عي البيت،اعتامشية(
ذود ال تددددددددددد   دةيدددددددددددا   ي دددددددددددة ال ددددددددددد ر   يف اصتامعدددددددددددات ارحددددددددددددرد ار  دددددددددددرهىأل -5-2

 األكادنتية)د  اذ، م ارك،د  اذ مإاة (
 .5002-5002ج ل البحث ةاي العان ال را د  ارحدرد ارلدانيىأل-5-3
 
 عريفات اإلجرايية لمصطمحات البحثالت -6
 ار اعأيى-6-6
يف ها دددة األقتيدددة ألاددده معيددار مهددد  يف حت  ددد  ؾتددداح   عدد  ال وادددل صو مههدددون الهاةليدددة دمدد اك     

 للهاةلية دقتها  اتمو مههة ة ل له، و خاك  ال خظي  دو
بأهنا"مدد ل اظتا مددة وال والددمل بددو بي ددة اصتامعددة وكددل  (Cumming,1980:105)وة لهددا كومخددمل

ومدددي  دددما ال ع  ددد  ؾتددد  ظهدددور ةخلددد  البي دددة ودقتي ددده يف  العخااددد  ال اةليدددة للخظدددان ااج ةددداةد.
للخظددان دو للبي ددة الددع تددضث  يف  ددما  حتايددمل الهاةليددة مددؤ ةدد ن توتدديحه لطبيعددة العخاادد  ال اةليددة

يف تو  مدا  دبمل كتد  الباحدث و اظتههون"، ولمل  نتكي ة ل مي ال ع  هات العامة وهري احمل دة، 
ةلدددا حتايدددمل د ددد الها مدددي ةددداي ال خبدددض باظت دددكات ورابلي هدددا دن الهاةليدددة  دددد رددد رة  اصتامعدددة 

 معها، ووتؤ اضتلوي اظتاذةة عتا.ال اةلية واطتارجية الع   واجهها يف اظتإ ابل، وال كي  
 
 تة هي ا دال -6-2
بأادده "اظددان رشتددد مددخظ  للايدداس وال اددو  وال ددأثري يف  (Schuler,1995:306) ع لدده  ددكل     

دزتد  ةلاذص كل موظ  وما له ةارة بعةله،وكدمل  لل دأثري يف تلد لاهت  وصا اجياهت "،و عد  
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حت  دد  مدد ل كهددا ة ددا  العدداملو ألةةدداعت "، كتدد د مددي ةالدده  اك (ال اددو  "اظامدد 8991مددا  )
( بأاه"ػتاولدددة ل حليدددل ددا  الهددد د بكدددل مدددا   علدددمل بددده مدددي 5000يف حدددو ة لددده الإدددا  وادددا  )

هندددا تدددةااة د ا دددية ادددهات اهإدددية دو ب ايدددة دو مهدددارات لخيدددة دو م ك  دددة دو  دددلوكية، وذلددد  أل
 ل حايمل لاةلية اصتامعة اآلن ويف اظتإ ابل".

ع    اظتمكور دن تاو  األدا   و "ةةلية ؼتططة مإ خ ة صو رواةد  ود دالي   احا مي ال 
هددد تادد ن معلومددات مهيدد ة ةددي ددا  الهدد د لعةلدده و ددلوكه لػتدد دة ةلددا ؿتددو موتددوةد، ومددي و 

 ةاي م ة زمخية معيخة".
الباحدث تادو  األدا  و ديلة )دو ددا ( لغد ض توجيده األةيدا  وحتايدمل   ليف تو  مدا  دبمل  د

 ا ، وكمل  ظتإاة ة العاملو يف تطدو   دداذهد  با د م ان   اذدمل ػتد دة و،داملة، وذلد  األ 
واظت ؤو دو ونتيدل صو دن  دا  ال ما  يف العةل،أللغ ض صج ا  ةةلية تاو   اك رشتي اك   طل   اظام
 مع لاك،ومعواك ةليه.  كون ةاداك،

 ارميلة اراياةليى-6-3
أهنا"اظددددان ت ددددوال  ليدددده اظتيدددد ة الددددع تهددددو  مددددا   ددددوال  لدددد ل لادددد  ةدددد    يدددد ر اظتيدددد ة ال خالإددددية ب

". ةاظتخالإدددددددو، وصن الهكددددددد ة ت تكددددددد  يف الايةدددددددة الدددددددع ةلههدددددددا ل  و ددددددد  ال بدددددددون وبط  ادددددددة كهدددددددو 
(Heizer,2001:34) 

ةلدددا تاددد   ورابلي هدددا يف تدددو  مدددا  دددبمل كتددد  الباحدددث دن اظتيددد ة ال خالإدددية  د"رددد رة اصتامعدددة 
ا  إداة  اصتامعدة ةلدا يدال مدان واظتكدان اظتاذةدو وبأردل ال كدالي   اطت مات باصتودة العالية ويف

اا دد ة ار يف حتايددمل د دد ا  يف ظددل وجددود جامعددات مخالإددة مددؤ رخاة هددا بددأن الباددا  لألليددل 
 واضتلوي ةلا ل وع ج   ة".

 
 
 اإلطار النظري - 7

 وحتايمل اظتي ة  تكةي للإهة اصتامعات األرداية يف العةل ةلا حتايمل اصتودة ال عليةية عتا،
 ال خالإية عتا مااراة باصتامعات األة ل، و يا د تخاوي اظتوتوع مي ةاي احملاور ال الية 
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 مداخل دراسة الفاعمية -7-1
  ل را ة الهاةلية ةلا الخحو اآليتنتكي تلخي  اظت اةل ال الية    
 (Resource approach)مدخل الموارد -7-1-1

م ادل دن اصتامعدات كتد  دن تكدون ااجحدة يف اضتلدوي ةلدا  اون  ما اظت ةل ةلا الرتاض 
مدددددد ةات اظتددددددوارد اظتم لهددددددة للخظددددددان ال خظيةد)مثددددددل دةيددددددا  اعتي ددددددة ال  ر إددددددية واردار ددددددة،موارد 

،  هدددداوداظة اصتامعات،داظةدددة اظتعلومات،اعتيكددددل ال خظيةددددد، للإددددهة اصتامعددددة  رددددوااو اصتامعددددات
تكددون اصتامعددة لاةلددة تددةي  ددما  لدداةاك، حددو خل(كد  كددونصالطلبددة، م الددمل اصتامعددات.......

اظتددد ةل ل رجدددة دهندددا تإددد طيؤ اضتلدددوي ليهدددا ةلدددا كدددل اظتدددوارد الخدددادرة والايةدددة مدددي البي دددة وتكدددون 
، وردد  د،ددار روبددخ   (Narayanan&nath,1993, 176)م كيهددة مددؤ البي ددة وم هاةلددة معهددا. 

(Robbins)   صو اظتض، ات الع   يةخها  ما اظت ةل(Robbins,1990, 78). 
مورددد  اظتإددداومة و دددد رددد رة اصتامعدددة ةلدددا ا ددد غاي بي  هدددا يف اك إددداب مدددوارد ادددادرة  .6

 ومهةة.

 ر رة اااعد الا ار يف الخظان ةلا اردراك وال هكري ال ريمل طتلاذص البي ة اطتارجية. .2

 احملالظة ةلا األا طة ال خظيةية ال اةلية اليومية . .3

 ت البي ية .ر رة اصتامعة ةلا اا  اابة للة غريا .4

 (Operations Approach) مدخل العمميات -7-1-2
تاددداس الهاةليدددة بوادددهها ةةليدددة كهدددا ة مهةدددة داةليدددة للاامعدددة، لاصتامعدددة الهاةلدددة  دددد الدددع 

ورددادرة ةلددا حتايددمل  دت لدد  ةةليددات داةليددة تكددون ليهددا دا ددطة األرإددان مخإدداةة مددؤ بعيددها
عخلدددد  اظتهدددد  يف الهاةليددددة  ددددو كيدددد  ت لدددد   صا اجيددددة ةاليددددة وت ددددع  العدددداملو ليهددددا بال تددددا، وال

   ات عتما اظت ةل امك  ا ليةا  لداصتامعة يف اظتوارد الع دت لكها؟و خاك مض،
 .العةلية األكادنتية الرتبو ة 

  العةليددددات اردار ددددة ال دددداملة،)العةليات اظت عاربددددة( وت ددددةل ال مطي ،وال خظي ،وصدارة
 ابة، وصة اد اظتوازاات.اظتوارد الب   ة، والايادة،وال خإيمل،وال ر

 .)العةليات اردار ة اظتإ ة ة وت ةل ااتلاات، حل اظت كات، اختاذ الا ارات 
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  البي ة اطتارجية  وتاإ  صو اوةو 

وت ةثددددل يف مض إددددات اي ةددددؤ احمللددددد الددددمد لتددددي  بكددددل جامعددددة، مددددي  ار يجددددى ارةره ددددىأل -ة
 مض إات ووزارات وااابات.....صخل

 وت ةثل يف اي ةؤ الع يب وال ويف. ار يجى ار ريدةأل -ب

 (The goal-Attainment Approach) مدخل تح يق اليدف -7-1-3
كااددددت  اظتددددا كااددددت اصتامعددددات تخ ددددأ مددددي دجددددل حتايددددمل د دددد ا  ػتدددد ودة يف بي ددددة معيخددددة، وظتدددد

دن تاددون مددي ةدداي مدد ل  كددان ةلددا اصتامعددةاصتامعددات ا تإددري ةلددا ؿتددو  ددلي  دون د دد ا   
دن تكددون األ دد ا  درياددة، تدد ورة مددي ةدداي و دداذلها، و ضكدد   ددما اظتدد ةل حتاياهددا أل دد الها 

 (.44، ص 5000وواتحة، ورابلة لل حايمل، وبارمكان ريا ها. )مض   الإا ،
دن  خددداك (Jackson&morgan,1998, 244-247)  و ددد ل كدددل مدددي جاكإدددون، مورهدددان

ومدددا كتددد  دن  كدددون دا دددطة د ا دددية تإددداة  كدددل اصتامعدددات ةلدددا حت  ددد  األ ددد ا  ال خظيةيدددة، 
 ا طة ةلا الخحو اآليت األةليه األدا  ومي و الهاةلية، ونتكي تاإي   مل 

 اضتلوي ةلا اظتوارد. -د  
 اظتوا مة بو اوةية اظت ةات و اظتم جات. -ب
 صا اج ؼت جات يف ،كل  لؤ دو ة مات. -ج 
 ةااين ور،ي . الايان ب أد ة اظتهان الهخية واردار ة ةلا ؿتو -د  
 اا  ثةار يف اصتامعة. - د
 اام ثاي للاواة  الإلوكية. -و   
 ص،باع ال هبات الع   ة لألل اد وايةوةات اظتم لهة. -ز   

لدددهن  دددما اظتددد ةل ا متلدددو مدددي اظت دددكات لوجدددود الع  ددد  مدددي األ ددد ا  يف مخظةدددة  ودةدددرياك 
 (.44، ص5000الإا ، واح ة ر   ضدد صو تخارا األ  ا  مؤ بعيها. )مض  

 (The Systems Approach)مدخل النظم -7-1-4
  يددح مدددي مدد ةل الدددخظ  دن  دددما اظتدد ةل   كددد  ةلددا األ ددد ا  لاددد  معيدداراك ظتايددداس لاةليدددة 

مدي اللدورة  اك جد   صااصتامعة، ولكي اضتكد  ةلدا الهاةليدة مدي ةداي معيدار اعتد   ا  اد ن لخدا 
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صتامعدة كتد  دن تادون مدي حيدث مد ل ن اصصذ الكلية للةخظةة، ألاه   ك  ةلا اظتم جات لا   
وحتو ل  مل اظت ةات صو ؼت جدات وتوز عهدا صو جااد   ر رهتا ةلا اضتلوي ةلا اظت ةات،

ما رهتا يف احملالظة ةلدا ال دوازن واا د ا ار،مي ااحيدة دةد ل  لدهن مد ةل الدخظ  ا  لغدد دقتيدة 
 معدددا ري الهاةلية.)مض ددد األ ددد ا  ،ولكخددده  ضكددد  دهندددا ةخلددد  واحددد  لاددد  يف غتةوةدددة معاددد ة مدددي 

 (.5000 44الإا ،
ت رتددددددة معددددددا ري الهاةليددددددة صو مض،دددددد ات صمكاايددددددة  (Robbins,1990:57-58)و دددددد ل روبددددددخ  
 ها ات يف ذاهتا ومي ذل  ما  أيت وو اذل وليإت 

الادد رة ةلدددا صرامددة ةاردددات بالبي ددة احمليطدددة تكهددل اضتلدددوي ةلددا اظتددد ةات وتلددد     -د  
 اظتم جات.

  ال ااوب مؤ اظت غريات البي ية.اظت واة يف -ب
 كها ة العةليات ارا اجية دو ال حو لية. -ج 
 وتوح ةطوط ااتلاات. -د  
 درجة مابوي مي الل اةات الع نتكي الإيط ة ةليها. - د
 مإ ول مابوي مي ال تا الوظيهد. -و   

لكيددد  ( دن ةيدددوب  دددما اظتددد ةل تكةدددي يف ادددعوبة ريددداس اظتعدددا ري، 5000) و ددد ل الإدددا 
صةطددا  األقتيددة اهإددها للو دداذل  يةدد ااددي  معيددار م واددة ا دد اابة اصتامعددة للبي ددة اظت غددرية ليدداك ك 

 (.44، ص5000الإا ، مااراة بالغا ات واأل  ا .)مض  
 (The Strategic Constituencies) مدخل العناصر االستراتيجية -7-1-5

لبددددات اصتهددددات دو األ دددد ا   هددددرتض  ددددما اظتدددد ةل دن اصتامعددددة الهعالددددة  ددددد الددددع ت تددددد  
اظتوجددودة يف بي  ها،تلدد  األ دد ا  الددع تأةددم مخهددا موارد ددا دو الدد ة  مددي دجددل تددةان توااددل 
وجود دا، و ددما اظتد ةل   ددبه مدد ةل الدخظ  ودادده ركدد  ةلدا جواادد  ؼت لهددة، لكاقتدا  ضكدد  دقتيددة 

ي يدة وصفتدا قتده صرتدا  ال هاةل البي د،ولكي  ما اظت ةل ا   ك  ةلا ال هاةل مؤ كل اظت غدريات الب
، 5000الإدا ، العخاا  دو األج ا  البي ية الع تضث  ا رتاتيايا يف ا  ة ار ةةل اصتامعة.)مض د 

 (.42ص
 (The Competing-values Approach)مدخل ال يم المتناعسة -7-1-6
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ولمل  ما اظت ةل لهن معيار رياس لاةلية اصتامعدة  ع ةد  ةلدا مدي تكدون دادت، ومدا ال هبدات 
دو الاي  الع تهيلها، و اون  ما اظت ةل ةلا ة ن وجود     واح    همل ةليده اصتةيدؤ ةلدا 
ؿتددو ةددان، وكددمل  لددي   خدداك صرتدداع ةلددا دد األ دد ا  الددع تهيددل ةلددا األ دد ا  األةدد ل، 
لمل  ؾت  دن الهاةليدة  دد موتدوع ،ملدد، دد مد تب  بدالاي  ال ملدية لله د)اظتادون( الدمد 

 او ،  وتهيياته ورهباته ومدي  دمل ال او دة اإد طيؤ الادوي  صن ال ادو  ريدا  اون ب خهيم ةةلية ال
 ,Robbins)متلادددا ةدددي اظتادددون وريةددده دكثددد  ؽتدددا متلادددا ةدددي اظتورددد  اضتايادددد لهاةليدددة اصتامعدددة.

199057-58). 
مدي الادي  ال خالإدية  د )مض د  الإدا ،  اتةدو وولااك عتما اظت ةل نتكدي ت دميص ثداث غتة

 (49 -47، ص ص5000
وجتإد   دمل    (Flexibility-ControL) ارمررندى  دد ارلديطرة ارم م عدى ا رردةأل -ة

ايةوةددددة بعدددد  ي م خاريددددو مددددي الاددددي  للهيكددددل ال خظيةددددد لاظت واددددة تعكإددددها م غددددريات اربدددد اع 
 لإيط ة ي غريات الثبات والخظان وصمكااية ال خبض .اوال كي  وال غري، بيخةا ت اإ  

ت عامدل  دمل    (People-Organization) نيىألا ةراد  د ار ماعىارم م عى ارثا -ب
 ايةوةة مؤ اظتعيار صذا كان  ه   باألل اد ومإ ابله  دو  ه   باصتامعة ومإ ابلها .

دقتيدددددة تضكددددد  الو دددداذل  صذ أل(Ends-mean) ارااهددددات-ار  دددددائل  ارم م عددددى ارثارثددددى-ج 
الخ دددداذه الخهاذيددددة يف اظتدددد ل دقتيددددة الغا ددددات العةليددددات ال اةليددددة يف اظتدددد ل الطو ددددل بيخةددددا تضكدددد  

 الالري.
 عىمية ت ويم عداء الموارد البشرية -7-2

تع  ةةلية تاو  ددا  اظتوارد الب   ة مي العةليدات األ ا دية واظتهةدة صتةيدؤ اصتامعدات بغدا 
الخظدد  ةددي  بيعددة ةةلهددا وحاةهددا، وا نتكددي اا دد غخا  ةخهددا بددأد حدداي مددي األحددواي مددا دان 

و، واظتطالبددة ةلددا  ظةددة غتةوةددة مددي األ دد ا  تإددعا صو حتاياهددا بهاةليددة وكهددا ة ةدداليلكددل مخ
، لهددددد صذن ةةليددددة مهةددددة لكددددل مددددي اصتامعددددة ب  ددددميص اظتددددوارد الب دددد  ة الكهددددو ة ؿتددددو مإدددد ة 

والعدداملو ليهددا ةلددا حدد   ددوا ، وتظهدد  الخادداط ال اليددة دبعدداد  ددمل األقتية )مض دد  الإددا  وعةدد ، 
 .(52ص 8990ل ال ةاع وعة ،(، )ةلي821،ص 5000
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ويف تددو  ا دداذه تاددو  ددا  اظتددوارد الب دد  ة تإدد طيؤ اصتامعددة وتددؤ  يا ددات دكثدد  موتددوةية 
 ردارة ددا  اظتوارد الب   ة ليها تيةي اا  م ان األليل عتمل اظتوارد وحتايمل مي ة تخالإية عتا. 

تادددو   يا ددد ها اظتم لهدددة يف  وتإددد طيؤ اصتامعدددة ومدددي ةددداي ا ددداذه تادددو  ددا  اظتدددوارد الب ددد  ة
غتدداي ال وظيدد  وال دد ر   واألجددور واظتكالددوت وهري ددا، وال أكدد  مددي مدد ل لاةلي هددا وكها هتددا يف 

 .ايمل األ  ا  الع ةط  عتا مي ربلحت

  حت د اصتامعة اظت ةي  ي مي اظتوظهو وتيعه  يف اللورة دمان اظتإدضولو والد ما  اختداذ
 .ةعه  صو م اك  وظيهية دةلا يف اصتامعيالا ارات ب أن ت ري ه  وت ل

   ددول  تاددو  األدا  ل اددة ظتإدداة ة الهدد د اصت  دد  يف تههدد  مددا   ورعدده مخدده رذيإدده اظتبا،دد 
 واصتامعة لهن  ما ال او   اي  لاةلية ا  م ان اصتامعة ظتوارد ا الب   ة.

   د لواجبدددات تإددداة  ةةليدددة تادددو  األدا  يف ريددداس وتادددو  العاردددة بدددو كهدددا ة ددا  الهددد
 ةلا األدا  األليل.وما رته وكل مي  لوك اله د ومهامها الوظيهة الع   غلها 

 ىداف ت ويم عداء الموارد البشريةع -7-3
 د د ا  اظتخظةدة ل ادو  األدا  بثاثدة د د ا   دد Raymond & john))لتد د رنتواد  وجدون

(Raymond & john,1994)  
 اليدف االستراتيجي -7-3-1

 ب  لخظان تادو  األدا  مدي الد ب  بدو د د ا  األلد اد و د د ا  اصتامعدة، و  ةثدل يف الب   ا
دحدددد  األ ددددالي  ال ذيإددددة يف  ددددما ايدددداي يف تخهيددددم اا ددددرتاتيايات مددددي ةدددداي تع  دددد  الخ دددداذه 
والإلوكيات، وشتات األلد اد اليد ور ة للخهدوض  دمل اا درتاتياية، ومدي و صةد اد داظةدة ريداس 

ظ  اظت ل المد  ادون ليده األلد اد الإدةات، ومد اجه  يف الإدلوكيات، ومدي وتغم ة ةكإية   ع
و الواددوي صو الخ دداذه ومددي دجددل حتايددمل  ددما اعتدد   اا ددرتاتياد لددهن الخظددان كتدد  دن  كددون 
م اداك وذلد  صذا مدا تغدريت األ د ا  اا ددرتاتياية لدهن الخ داذه والإدةات اله د دة  د ح اج ح ةدداك 

 .ري يف اظتاابليصو تغ
 اليدف اإلداري -7-3-2

تإددددد م ن اصتامعدددددات معلومدددددات تاونتهدددددا ألدا  دةيدددددا   ي دددددة ال ددددد ر   اختددددداذ الع  ددددد  مدددددي 
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، وصهندددا  اطت مددددة، وال عيدددو وهدددري ذلددد  مددددي ات اردار دددة الدددع ت علددددمل بال واتددد ، والرتريددداتالاددد ار 
ومدددات والدددم ي   دددكلون ملددد ر اظتعل الاددد ارات ظتدددا عتدددا مدددي دقتيدددة ذلددد  دن الع  ددد  مدددي اظتددد    ي،

 خظدد ون صو ةةليددة تاددو  األدا  لكوادده د ددلوباك تدد ور اك لادد  ومه وتدداك ةلدديه  الايددان بدده ل إددهيل 
مل ال اونتدات صو األلد اد م طلبات ةةلها، و  ع ون بع ن ال احة جتال تاو  اآلةد  ي و صبداه  د

 . ولمل  لان معلومات تاو  األدا  تلبح هري ذات ج ول تا  باك.داهإه 
 يدف التطويريال -7-3-3

صن اعتددد   الثالدددث مدددي تادددو  األدا    ةثدددل ب طدددو   دلددد اد لددداةلو يف ددا  دةةددداعت  لعخددد ما ا 
  عةل األل اد كةا كت  ةليه  لهن اظان تاو  األدا   بحث ةي حتإو رداذه .

ال ادو  ةةليدة  (Pinnington &Edward,2000:136) د ل كدل مدي بخك دون وصدوارد كدمل و 
ةلددا ت ددكيل ةددلات ال علددي  الددع حتهدد  العدداملو لغدد ض تطددو   داهإدده  وحتإددو حتهي  ددة تعةددل 

 دداذه .
دن اعتدددد   مددددي اظددددان تاددددو  األدا  الهاةددددل  ددددو الدددد ب  بددددو د دددد ا   ددددبمل ذكدددد ل   يددددح ؽتددددا 

 اا رتاتياية للاامعة و ول  تغم ة ةكإية تطو   ة.
الدددع حتادددمل ميددد ة تخالإدددية  وةليددده لدددهن حتايدددمل  دددمل األ ددد ا  الثاثدددة  عددد  مدددي األمدددور اظت ك  دددة

 للاامعة مي ةاي تاو  ددا  اظتوارد الب   ة ليها.
 مكونات األداء الفعال -7-4

صن الإلوك المد  ظه ل اله د يف اصتامعة  و ا داج تهاةدل ةلداذص بي دة العةدل مدؤ بعيدها، 
 (.22-22ص ص 8912)دزت  ةا،ور،  ا دو رذيإو قتدت اوةدا دن ا رجه حتدونتكخخ
و الدددد  بدددده ريددددان الهدددد د باألا ددددطة واظتهددددان ذات العارددددة بعةلدددده، ك ةدال اررمددددلأل  ددددأ   -6

   الهدد د يف تدوذها و ددمل األبعداد  ددد ونتكخخدا دن فتيد  بددو ثاثدة دبعدداد ج ذيدة نتكددي دن  اداس ددا 
 .بموي، واوةية اصته ، وفت  األدا كةية اصته  اظت

ن  عددل ةخدده ب رجددة رتددال صن رتددا الهدد د ةددي ةةلدده نتكددي د   ددأ ك ارر ددا عدد  اررمددل -2
الكلدددد دو العدددان ةدددي العةدددل، كةدددا نتكدددي ال عبدددري ةخددده بال تدددا ةدددي جوااددد  ج ذيدددة ت كدددون ليهدددا 
اظت اة  جتال العةل مثل درجة ال تدا ةدي األجد ، دو درجدة ال تدا ةدي ار،د ا  دو درجدة ال تدا 
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 .وػت وال ةي اوع العةل
 خطوات ت ويم عداء الموارد البشرية -7-5

و  األدا  مددي العةليددات اللددعبة واظتعادد ة ل أث  ددا بالع  دد  مددي اظت غددريات ذات تعدد  ةةليددة تادد
 ن  مل العةلية األ اس يف حياة اصتامعة والعاملو ليها. ال أثري اظتبا، ، وهري اظتبا،  أل

لما   طل  األم  توال  ال رة ال امة ةخ  الايان  مل العةلية ، و خا ا بد  مدي ار،دارة صو ااده 
ك اتهدددا  ةلدددا اطتطدددوات الواجددد  اتباةهدددا ةخددد  الايدددان  دددمل العةليدددة اةددد ا  تلددد  لدددي   خدددا

حإدددي ةدددان نتكدددي األةدددم بددداطتطوات اآلتيدددة ) ب دددكلدةددد ل ولكدددي صو  اطتطدددوات مدددي مض إدددة
 .(547-544، ص ص8999،  ال ةيب
 تحديد معايير األداء -7-5-1

  مددي ااة ةداد ةلدا حتليددل لبخدا  معدا ري معيخدة ألدا  كددل ةةدل مدي األةةدداي يف اظتض إدة ا بد
اظت ورعدة يف اظتهدان األ ا دية اظتوتدحة دو اوةي ه العةل ،لاظتعيار احمل د لألدا   وتح كةية األدا  

اظتعيددددار احملدددد د لدددألدا   صو ةامددددل دو م غددددري  ه وكددددمل    دددريمدددي ةدددداي حتليددددل العةدددل وتلددددةية
(Factor) ل ػتد د لاظتعيدار اظتاذد   مت لد   ع  مض، ا لهاةليدة ددا  مدي ربدل األلد اد العداملو لعةد

، ولددمل   (Job Specification)و،دد و ه  (Description job)بدداة ا  موااددهات العةددل 
لاظتعلومات الع حتلل ةليها مي ةةلية حتليل العةل وتؤ اظتعا ري اظتاذةة تإداة اا ةلدا وتدؤ 

يف ددا  كدل ةةدل ان معظد   اظتعا ري اظتاذةة لألدا  الهعاي، ومي اظتةكي اة ةاد معا ري م عد دة
 .وجواا  م ع دة األةةاي يف اظتض إات معا ة وت يةي دبعاداك 

 ن ل توقعات األداء لألعراد العاممين -7-5-2
بعدد  حت  دد  اظتعددا ري اليدد ور ة لددألدا  الهعدداي ا بدد  مددي توتدديحها لأللدد اد العدداملو ظتع لددة مددا 

تكدون ةةليدة ااتلداي ةلدا الخحدو اآليت  كت  دن  عةلوا ؟وماذا   ورؤ مخه  ؟ ومي األليدل دن
  
   ها معه  وال أك  مي لهةه  عتاتخال اظتعلومات مي اظت    صو م ؤو يه لغ ض مخار  . 

    ا ب  مي تولري تغم ة ةكإية(Feedback) .      مي اظت ؤو و صو م 

 قياس األداء -7-5-3
اضتلدوي ةلدا اظتعلومدات  كت د الايداس مدي ةداي رتدؤ معلومدات ةدي األدا  الهعلدد ونتكدي 
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 مي الو اذل اآلتية  دكث اطتااة بأدا  اله د بواح ة دو 
ويوجبهددا  كددون الدد ذي  يف مكددان العةددل و احددا األدا    د حجددى ا ةددراد اررددادأي  .ة 

الهعلد مي حيث الط اذمل اظتإ م مة واوع العةدل وكةي ده ومورد  العداملو، وتعد   دمل الو ديلة 
 اظت ار  اورة واتحة ةةا لت ث يف مكان العةل.يخ لة اتلاي مبا،  تعطد 

مدي األلد اد  دكث   ر  تأةم اورة  لإلة مي اظتاابات مؤ واح  دو اراةارهر ار   هى .ب 
يف ،ددددكل غتةوةددددات ادددددغرية ،دو صجدددد ا  ماابلدددددة مددددؤ غتةوةددددة كبدددددرية مددددي األلددددد اد حيددددث جتددددد د 

 مخار ات هري رشتية ، وهالبا ما تإ كةل باظتاحظة ال ملية .

  تإدد م ن ال اددار   اظتك وبددة يف رتيددؤ اصتامعددات  وةلددا ؿتددو ةدداص رهر ارم ا بددىاراةددا .ج 
الكبرية مخها رةطا  معلومات ةدي األدا  الهعلدد وت يدةي  دمل ال ادار   ةدادة معلومدات ،داملة 

 (.8917،482م ةةة بارحلاذيات والبيااات الي ور ة .)زكد  ا، ،

لدددادة مدددي كدددل اظتعلومدددات اظتوجدددودة ليهدددا كتددد  دن  احدددا اظت ددد لون  دددمل ال ادددار   ب ردددة وار
  او  ددا  العاملو وتطو   دداذه  .بلغ ض ددا  الواجبات وربطها 

 معيار األداء المعياريبم ارنة األداء الفعمي  -7-5-4
ةي ااؿت الات بو األدا  اظتعيارد واألدا  الهعلدد ومدي  ي  ما ارج ا   و الك  اعت   م

جدد ا  صمكاايددة اظتاددون مددي الواددوي صو ا ياددة حايايددة واددادرة تعكدد  األمددور اظتهةددة يف  ددما ار
 األدا  الهعلد لله د .

  مناقشة نتايج الت ويم مع األعراد العاممين -7-5-5
ا  كهددد دن  عدد   األلدد اد العدداملون ا دداذه ةةليددة تاددو  دداذهدد  بددل مددي اليدد ورد د يددا دن 

ية بيدددخه   وبدددو اظتادددون دو اظت ددد   اظتبا،ددد  تكدددون  خددداك مخار دددة لكدددل اصتوااددد  اركتابيدددة والإدددلب
ل وتدديح بعددا اضتدداات الإددلبية الددع ا  دد ركها الهدد د يف دداذدده وال حاددمل مددي حدد ة تددأثري الخ دداذه 

 الع تعك  األدا  الإليب.
 العوامل المؤثرة عي عممية ت ويم عداء الموارد البشرية -7-6

 تادو  ددا  اظتدوارد الب د  ة دقتهدا مدا  دأيت   ري ل اش صو غتةوةة مدي العوامدل اظتدضث ة يف ةةليدة
(French,1994)  



 2009 – الثانيالعدد  -السابعلمجمد  ا...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 

 
 

44 

  وتي  ثاثة ةوامل  د Organizational Consideration االعتبارات -7-6-1
  تكددددون اظتهدددارات الاياد دددة مطلوبددددة وةلدددا ؿتدددو كبددددري يف الع  ددد  مددددي  ة دددأ ب ارةيدددادة  ة .

ط وحددة  ادد ن اضتلددوي للة ددكات اظتجواادد  اظددان ال اددو  يف حالددة رهبددة اصتامعددة بخظددان تعدداوين 
، لاد  تكدون  دمل اظتهدارات مطلوبدة ةخد  البد   ب طدو   الخظدان بط  ادة تعاوايدة وموجهاك للةإد ابل

مددددؤ العدددداملو واظت دددد لو وتكددددون مطلوبددددة د يددددا ةخدددد  العةددددل مددددؤ األلدددد اد واصتةاةددددات يف وتددددؤ 
 األ  ا .

و  لهددد حالددة رهبددة اصتامعددة  ددضث  يف ا دداذه ماددابات ال ادد  ب. ارميدداخ ارايجيمددي ارم  دد 
باخاةدددة ال دددمص العامدددل العاليدددة بع الدددة اظدددان ال ادددو ، لدددهن مخددداخ اصتامعدددة كتددد  دن   اددده ؿتدددو 
غتةوةددة مددي األ دد ا  مثددل الثاددة اظت  ا دد ة ،ارا اجيددة ،اظتإدداا ة، والط  اددة ال طو   ددة لل عامددل مددؤ 

 األةيا  .
اظدددان مدددي داظةدددة ال ادددو  وبغدددا يف ؾتددداح دد     كدددون مهةددداك  اراددددرهل عأدددة اراةددد هي  ج.

الخظ  ةي الط  اة اظتإ م مة، ليا  دن  كدون اظتاومدون ةلدا درجدة كاليدة مدي ال د ر   ب دأن  
كيهيدددة ا دددد م ان الط  اددددة ةلددددا ؿتددددو ماذدددد  واددددحيح ويددددا  الددددل مددددي حدددد وث دةطددددا  ال ادددد    

صو اـتهدداض لال دد ر   ةلددا ا دد م ان اظتاددا ي  اظتع ةدد ة ةلددا اظتيدد ة واظتاحظددة الإددلوكية  ددضدد 
 .يف رتيؤ األوراتدةطا  ال ا    

 
 (Appropriateness to the Job)الطري ة الماليمة إلى العمل -7-6-2
صن اة يدار    اددة ال اددو  ما لدد  ةلددا ااة يددار بددو الط  اددة الددع تع ةدد  ةلددا اللددهة اظتةيدد ة  
كتدا بدو ااثخدو، صن الط  اة الع تكون مع ة ة ةلدا الإدلوك دو بعدا الط اذدمل الدع تكدون م   ود

  اذددمل ال اددو  الددع ت كدد  ةلددا اددهات دو ةلدداذص ال ددمص العامددل داددبحت مإدد م مة ةدد ة 
  خوات ونتكي تطو   ا ةلا ؿتو    ؤ ا  م امها يف الع    مي األةةاي. 

 العوامل المؤثرة عي الميزة التناعسية - 7 – 7
 .(8،ص 8999،)حإي ال ةيبو لا  دوتح ال ةيب دن اظتي ة ال خالإية تخ أ مي ةامل    
  (Comparative Efficiency) الكفاءة الم ارنة -7-7-1
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و د صمكااية صا اج اصتامعة ظتم جدات بكلهدة ددم مدي اظتخالإدو وت دأث  بعد ة ةوامدل د ا دية 
  د 
  الكهددا ة ال اةليدددة(Internal Efficiency)   ودتثددل مإددد ول ال كددالي  ال اةليدددة الدددع

 ت حةلها اصتامعة.

 لكهدددا ة ال خظيةيدددة اظت بادلدددة ا(Interior Generational Efficiency) وت دددري صو  
 ال كالي  الع ت حةلها اصتامعة يف تعاملها مؤ اصتامعات األة ل 

 (Bargaining Bower)قوة المساومة  -7-7-2
و ددد ت دديح للاامعددة حتايددمل حدداات اظتإدداومة مددؤ زباذخهددا وغته  هددا  ظتلددلح ها اطتااددة وت ددأث  

 ع ة ةوامل د ا ية  د ب
 و ددددد ال كددددالي  (Search\Related Costs)ال كددددالي  اظت تبطددددة بالبحددددث وال طددددو   .د 

 .قتاوتطو    ختطي  كل مي اظتم ج والعةلية اتةو اظت للة ي   

 و دد ةلداذص  (Unique Product Features)اطتلداذص اظت هد دة للم مدة/اظتم ج .ب 
 ص مخ اات اظتخالإو.اطت مات/اظتخ اات الع جتعلها ؼت لهة ةي ةلاذ

 
 الدراسات الساب ة - 8

 نتكي توتيح د   ال را ات الع دج  ت ةلا موتوع ال را ة ةلا الخحو ال ايف 
 (Powers,1992)دراسة بورز -1 – 8

 ددددعت ال را ددددة صو حت  ددددد   رعي انهددددا ارارأدددديي ارردددداري ةددددي ارةدددددرن ارحددددادي رارر ددددره  
ه ل لبيدددة حاجدددات وا دددة ميخإدددوتا الرتبو دددة، ورددد  جدددات وال إدددهيات لل علدددي  العدددايف وتلدددةيةااضت

 توالت ال را ة صو الخ اذه ال الية 
ال هكددري وصةددادة الخظدد  يف البخيددة األ ا ددية الددع   تكدد  ةليهددا الخظددان ال عليةددد العددايف يف  -6
 الوا ة.
اا  ةان والرتكي  ةلدا الخوةيدة يف ال علدي  مدي اظت مللدو يف ال مللدات اصتامعيدة يدا  -2
 امل الا رة ال خالإية للاامعات.لت
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  (Smart,1991)دراسة سمارت - 2 -8
د،دددارت صو صمكاايدددة ال خبدددض بهعاليدددة ال علدددي  اصتدددامعد مدددي ةددداي  دددلوكيات ال علدددي  اصتدددامعد 

وذل  مدي ةداي  دلوكيات ةيدو  ي دة ال د ر   داةدل احملاتد ة،  الهعالة لعيو  ي ة ال  ر  ،
ت دداؤ الطلبددة ةلددا اظت دداركة اللددهية، وصثددارة اضتةا دددة،   لكدددوصتاحددة الهدد ص للطلبددة للةخار ددة 

 كلها تإه  يف ال خبض بهاةلية ال علي  ل ل ةيو  ي ة ال  ر  .
 Education) ات عةةةةةي عمريكةةةةةاةةةةةةةواليةة لمةةةةةةةربيةة التةة لجنةةةةةةاسةةةةةدر  – 3 – 8

Commission of the States,  1996)  
/ 85رامدددت صتخدددة الرتبيدددة للوا دددات يف دم  كدددا بخدددا  ةلدددا ا ددداذه األ ددداث اظت خوةدددة، بددداررتاح/ 

ةااددية  "للخوةيددة" يف بدد امه ال علددي  العددايف يف مإدد ول البكددالور وس. و يدد  ال ا  دد  ثاثددة دبعدداد 
 يد  كدل بعد  مخهدا  (Education Commission of the States,  1996)للخوةيدة يف ال علدي   

 مي العخاا     ة داك 
     كدد  ةلددا دن الخوةيددة تخطلددمل مددي مض إددة عتددا ثاالددة تادد ر  ال ورعددات العاليددة، وحتددرتن ا رل

 اظتوا   اظت خوةة ود الي  ال عل ، وت ك  ةلا الإخوات األوو يف ال را ة.  
ة بدو وح اتده، وةلاتده مبخيد مخطايداك      ك  ةلا اظتخهه الخدوةد الدمد   طلد    ت ابطداك رارثاني

 هارات،  وال علي  م تب  باطتلة. ةلا اظتةلا بعيها، وليه ت ر   
    ك  ةلا اوةية ال د ر   يف اظتض إدة اظتبخيدة ةلدا الد عل  الخ د ، وال ادو  وال غم دة رارثارث

تواادددل لعددداي بدددو الطلبدددة  ليددداك ةددديال اجعدددة، وال عددداون، وصةطدددا  وردددت كدددا  رؾتددداز اظتهدددان،  
 ات ات.واأل اتمة ةارج راةات احمل

 ( 1997دراسة درة ) - 4 – 8
 دددعت ال را دددة صو  ،ار ادردددات اررربيدددى رتحددددهات ارةدددرن ارحددادي  رارر دددره  رعي انهددا

ارجابدددة ةدددي الإدددضاي الددد ذي  ال دددايف  د دددي  تادددؤ اصتامعدددات الع بيدددة مدددي حتددد  ات الاددد ن اضتدددادد 
 والع   ي ودب ز ا العوظتة والخوةية  اظت ةي ة ،والا رة ال خالإية؟

هندددا د دددرية اظتخظومدددة  خددداك جوااددد  تدددع  يف اصتامعدددات الع بيدددة ألدن ادددلت ال را دددة صو تو 
الهك  ة ال الي  ة واب  مي وتؤ اظان ل او  دةيا  اعتي ة ال  ر إية حىت لتادمل ال ةيد  ألةيدا  

 اعتي ة ال  ر إية، و إه  يف حتايمل الخةو اظتهين عت .
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 (2000دراسة طناش ) - 5 – 8
ارارأيمددي ار رددال ددد  رةهددى نجددر ةعيددال هيجددى ارادددره  ةددي ار ادرددات  ا دال رعي انهددا

   ال را دة صو تعدد   األدا  ال عليةدد الهعداي  وردد  ا د م ن الباحددث هتدد ا ردنيدى ارح  ديدى 
ذتاايددة غتدداات رذيإددة ق ال حاددمل مددي ةلددا اظتددخهه الواددهد مددي ةدداي ا دد م ان ا دد بااة حت ددود 

 ات ( ةيددو  ي ددة تدد ر   يف جامعدد511يخددة مكواددة مددي)ادد رها وثباهتددا وجدد ل تطبياهددا ةلددا ة
األرداية، والريموك، والعلون وال كخولوجيا،ومضتة، وا  م ن حتليل ال با ي األحدادد، واظت و دطات 

(  ددلوكاك تعليةيددا  دد ل دةيددا  اعتي ددة 79اضتإدابية ا دد م اج الخ دداذه ،وردد  بيخددت ا دداذه ال را ددة )
بددو  وجهددات اظدد  دةيددا   ي ددة   تظهدد  الخ دداذه ل وردداك اي، و ال  ر إددية دهنددا ت ددري صو األدا  الهعدد

 (.5000ال  ر   يف رتيؤ غتاات ال را ة. ) امة  خاش،
 (Huba & Freed, 2000 )دراسة ىيوبا وعريد - 6 – 8

دن ال اددو  وال غم ددة ال اجعددة اظتإدد ة ة قتددا  (Huba & Freed, 2000)و ضكدد   يوبددا ول  دد  
لثاثدددة للخوةيددددة الإددداباة.  لدددال او  الددددمد   كددد  ةلددددا تعلددد  الطلبددددة، د ا ددديان ل حايدددمل األبعدددداد ا

و  له واتدح، وجد   مدي ةةليدة مإد ة ة،  و طد ح د د لة هتد  اصتةيدؤ، و يد  ل دات م خوةدة مدي 
 اظته ةدددددو بخ ددددداذه ال علدددددي  اصتدددددامعد، وداددددده دداة رو دددددة ل حإدددددو ال علدددددي  يف م حلدددددة البكدددددالور وس

 .هوتع  ل
 
 (2001با الخيل)دراسة شحاتة وع - 7 – 8

رعي انهدددددداأل ارادددددددره  راراةدددددد هي ار ددددددادري ةددددددي كأيددددددى ار يددددددات ةددددددي ارممأ ددددددى اررربيددددددى 
جددددا ت  ددددمل ال را ددددة يف د ددددار دقتيددددة ةةليددددة ال دددد ر   وال اددددو    ارلر دهى"درا ددددى نةدهددددى "

اه الوظيهة األوو للاامعة، وتإعا ال را دة صو الك د  ةدي واردؤ ال د ر   وال ادو  اصتامعد أل
عتدما  تةد د( ةيو  ي ة ت ر   مي ةداي ا د بااة 850ج ل تطبيمل ال را ة ةلا ) اصتامعد،

و  الغدد ض، جدد ل ا دد م ان حتليددل ال بددا ي األحددادد واظت و ددطات اضتإددابية ا دد م اج الخ دداذه، 
  دددد  ا دددداذه ال را ددددة صو م ددددكات تواجدددده دةيددددا   ي ددددة ال دددد ر   يف ةةليددددة تاددددو  دداذهدددد ،ت

وصن  ، عل  لدددد ل دةيددددا  اعتي ددددة ال  ر إدددديةية ومهددددارات الددددواةدددد ا  ت تيدددد  الإددددةات ال ملدددد
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 .(5008ال او   ضث  يف كها ات ةيو  ي ة ال  ر  .)حإي ،حاته وعة  ،
 (2002دراسة شحاتة) - 8 – 8

   ال را دة صو بيدان دقتيدة ال ادو  هتد  رعي انهاأل اراة هي ار اتي  عيال ارهيجى ارادرهليى
يف اصتامعدات ودور دا يف حتإدو لعاليدة ال د ر   اصتدامعد وجعدل  المايت ألةيا  اعتي دة ال  ر إدية

ةيو  ي ة ال  ر   رادراك ةلا حت  د  ااداط الادوة ل  ده للةحالظدة ةليهدا وتطو   دا والخاداط هدري 
اظتاذةددددة لعةلدددده ومددددي و اة يددددار د ددددالي  ج  دددد ة يف العةل،وردددد مت ال را ددددة فتوذجدددداك مارتحدددداك 

 دددة ةلدددا دن ال ادددو  الدددمايت لعيدددو  ي دددة ال ددد ر    إددده  يف دلدددت ا ددداذه ال راو لل ادددو  الدددمايت  
 حتايمل اصتودة ال عليةية ألدا  دةيا  اعتي ة ال  ر إية.

 (2004دقة) دراسة عبو - 9 – 8
و دددد   رعي انهددداأل اراة هي رع بادددي باحلدددي  ن عيدددى ارارأددديي ةدددي بدددرادج ارارأددديي اررددداري(

وحتإدددو  اوةيدددة ال علدددي  العدددايف،  د،دددارت    صو بيدددان العاردددة بدددو  ال ادددو  هتددددرا دددة اظ  دددة 
ةةلية تاو  مد ةات اظدان ال علدي  العدايف ومعاصتدة ااةد اات ليده جتعدل مدي دن ا اذاها  صو 

  لد  ودةت صو ماةلا اظتخالإة  ورادراك  م ةي اك   ما الخظان اظاماك 
واصتامعدة يف  اا  ةان بعةل ب امه ل او  ؼت جدات الد عل  ةلدا مإد ول اظتإدا  والدلامه -6

 اظتض إات األكادنتية يف للإطو مؤ م اةاة الوارؤ الهلإطيين.

اا  ةدددان ب طدددو   كها دددات دةيدددا   ي دددة ال ددد ر   يف غتددداي ال ادددو  الرتبدددود مدددي حيدددث     -2
ا دد م ان ددوات ريدداس وتاددو  م خوةددة ت كدد  ةلددا تعلدد  الطلبددة، وا دد م ان ددوات ريدداس م خوةددة 

ية اااهعاليدددددة وااج ةاةيدددددة .. صخل (، مدددددؤ الرتكيددددد  ةلدددددا ارتادددددان لايددددداس كدددددل ايددددداات )الخهإددددد
 واا  هادة مي ال غم ة ال اجعة اظتإ ة ة ةخ  صج ا  دد تع  ل دو تطو  .

ا ددددد  ثاالدددددة ال ادددددو  والخوةيدددددة واظتبدددددادي اظت علادددددة بدددددمل  بدددددو دةيدددددا   ي دددددة ال ددددد ر     -3
اك علددي  والدد عل ، ولددي  جدد  اك صتدداليمددي ةةليددة ال  اك جدد  بواددهه وت ددايعه  ةلددا ؽتار ددة ال اددو  

 .   عتةا

ال  وع يف صا ا  م ك  و ين مإ ال للاياس وال او  يف للإطو   رتك ليده اظتم لدون  -4
ة العاليدة يف  دما ايداي،  دما اظت كد   يإداة  يف  دمي اصتامعات الهلإطيخية واطتدلات ذات الكها
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،  الدددددع نتكددددي دن تإددددد م مها وتطو   ددددا تاخددددو اة بددددارات الابدددددوي واا دددد ع اد واظتيدددددوي وهري ددددا
 اصتامعات وةااة ةخ  ربوي الطلبة اصت د.

 عي األردن( 2006) دراسة خصاونة - 10 – 8
اتبددؤ الباحددث اظتددخهه  ،ر ردةارحددات"(اآرال رةة دد»رعي انها ةادرددى ارملدداة ل ةددي ا ردن

لل علدددي  العدددايف     ال را دددة صو تطدددو   ا دددرتاتياية ج  ددد ةوهتددداا ددد ا اذد والوادددهد ال حليلدددد 
تعدددل ةخهدددا، للإدددهةك ورؤ دددةك ور دددالةك ةلدددا دن ت يدددةي اا دددرتاتياية،  ت يدددةي باليددد ورة الواددداك 

 حت   اك وتع  هاك، ودظه ت ا اذاها 

تدد ورة تلددةي  ةطدد  العةددل اظتاذةددة ل خهيددم ا ددرتاتياية ال علددي  العددايف ةلددا دن جتدد د  -6
 دواهتا وو اذلها وتاو  دداذها. با  م ان تاخيات اردارة اضت  ثة اظت ا مة يف د

ةددادة الخظدد  يف صا ددا  اصتامعددة دو يف صةددادة تخظيةهددا ةلددا د دداس ال رجددة العلةيددة الددع ص -2
 دتخحها والوظيهة الع تضد ها ةلا الخحو اآليت  

دةيددددا   ي دددة ال دددد ر   مدددي الكليددددات اراإدددااية دقتيددددة دكدددل )تددددةي اظتإدددد ول  ا دةطددد - 6
اصتامعد اظت كامل مي دةيا   ي ة ال  ر   مي الكليدات العلةيدة، دمدا  اظت تهؤ( طتلاذص اظتخهاج

ةي م ل ال حامل للي   خاك ل   بو ايةوة و صذ كاادت درجدة ال حادمل يف الواردؤ الهعلدد يف 
 مإ ول اظت و  .

 أل  اذ اصتامعد المد لت ث ل راك اوةياك يف اضتياة اصتامعية واظت ةي   و ن اص - 2
  رة يف ا  عةاي اللغة.المد  عل  ال -د 
  ددددارك الطلبددددة دو  ادددداشته  اظتإددددضولية الهك  ددددة )اة يددددار مددددواد درا ددددية وال مطددددي  عتددددا  -ب

 وتخهيم ا(.
 رب  األلكار األكادنتية  ياة الطال . -ج 
 مإاة ة الطلبة ةلا ااـت اط يف اصتةاةات الكبرية كالل  الكثري الع د. -  د
  اذ.تعلي  الطلبة دن  هك وا كاأل  -د 
 ت ايؤ الطلبة ةلا ااة ا  مؤ األ اتمة. -  و  
 تعلي  دقتية ال ليل دو الل ان دو اظتثاي يف اظتور . -  ز  
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 مكاملة األلكار مي ؼت ل  األاظةة اظتع لية ليةا بيخها -  ح
ةلددددداذص اصتامعدددددات العامدددددة واطتاادددددة  ال ددددداملة، اظتهخيدددددة، اظت مللدددددة، البحدددددث يف  - 3

 الااذةة، اا  ةان ال  د ماابل اا  ةان البحثداصتامعات، ال خالإية 

 ترةيل عأة اردرا ات ارلابةى
بع  ا د ع اض ال را دات الإداباة كتد  الباحدث دهندا تخاولدت موتدوع ال ادو  الدمايت والهاةليدة 
لل علددددي  العددددايف، وحت  دددد  اضتاجددددات اليدددد ور ة للةخددددا مل ال عليةيددددة، وان ال علددددي  العددددايف  دددديواجه 

يف األلهيدددددة الثالثدددددة ةلدددددا جدددددودة الخظدددددان ال عليةدددددد وحتإددددديخه ؿتدددددو األليدددددل، وصن تخالإدددددية كبدددددرية 
مددي حيددث البددظ ال خظيةيددة ليهددا، ظتواكبددة ال طددورات اضت  ثددة الددع  اصتامعددات الع بيددة تواجدده تددعهاك 

جددد ت يف العددددا ، ومخهدددا العوظتددددة واضت اثدددة وهري ددددا مدددي اظتهددددا ي  اار لددداد ة الددددع ددةلدددت ةلددددا 
ة مددي اجددل حتايددمل ال ةيدد  واظتخالإددة، وصهنددا مبخيددة ةلددا حتايددمل الهاةليددة لخظددان الاطاةددات اي ةعيدد

ال علددي  العددايف، وردد  ا دد هاد الباحددث مددي ال را ددات الإدداباة مددي حيددث اا دداع ةلددا اظتخهايددة 
وصن درا د ه خت لد   العلةية الع اتبع ها  مل ال را ات واألدب الخظ د ب أن موتوع البحدث،

ي حيث تخاوعتا ظتوتوع ج    ب دت اصتامعات واألجه ة اظتإدضولة ةدي ةي ال را ات الإاباة م
 ال علي  العايف يف البحث ليها.

 
 
 الدراسة الميدانية -9

و  يةي  ما اصت   واهاك ظتخهه البحث وغت ةعده وةيخ ده ودداتده واظتعاصتدة ارحلداذية ظت غدريات 
 ال را ة، ةلا الخحو ال ايف 

 منيج البحث - 1 – 9
د صذ رددددان يإددددح لل را ددددات الإدددداباة الددددع  ثددددت يف ث اظتددددخهه الواددددهد ال حليلدددداتبددددؤ الباحدددد

موتددددوع ال را ددددة وحت  دددد  غتااهتددددا ، مددددي دجددددل األ دددد هادة مددددي ا اذاهددددا وا دددد خباط األداة الددددع 
 تخا       البحث.

 مجتمع البحث - 2 – 9



 د.عدنان اإلبراىيمي ........……...............……..امعات األردنيةدرجة عاعمية ت ويم ععئاء ىيية التدريس عي الج
 
 

 

 
 

53 

موك،عي )األردايددة،الري األربددؤ تكددون غت ةددؤ البحددث مددي دةيددا   ي ددة ال دد ر   يف اصتامعددات 
 د دددد اذ مإدددداة (، والبددددال  ةدددد د  و  د دددد اذ م ددددارك،و  البيت،اعتامشيددددة( ؽتددددي  دددد  ب رجة)د دددد اذ،

     .ةيواك  (8294)
 عينة البحث -3 – 9

( مددي غت ةددؤ البحددث، ٪57)خإددبة ( ةيددو  ي ددة تدد ر  ، ب452تكواددت ةيخددة البحددث مددي)
 ولدملدلد اد ةيخدة البحدث  (  بدو توز دؤ8)ررد  العيخة بط  ادة ة دواذية ةخاود دة، واصتد وي اة ريت 

 وال ملص، واطتلة. م غريات اصتامعة، وال تبة األكادنتية،
 

 (6 ربي ار درل 
 داايرات ار ادرى  اررت ى ا كادهميى  راراص،ل  ر ي ات ارص رة رةات زه  عييى اردرا ى  ه ي 

 ار ادرى

  ي ات ارص رة اراص،ل اررت ى ا كادهميى
ارم م  
ةبل د   منلاني عأمي ااذ دلاعدة  ة ااذ د ارك ة ااذ ع

61 
ةكثر 
 61د 

 852 22 70 22 70 52 20 20 األرداية

 804 49 22 44 20 89 52 20 الريموك

 99 21 48 29 40 59 52 52 عي البيت

 91 41 20 49 49 45 52 50 اعتامشية

 452 580 582 507 589 852 852 822 ايةوع

 عداة البحث -9-4
دداة  دث، و دد ا دد بااة درجدة لاةليدة تاددو  ددا  دةيدا   ي دة ال دد ر   ردان الباحدث ب طددو   

( لاددد ة ودةطدددد 82يف اصتامعدددات األردايدددة ل حايدددمل اظتيددد ة ال خالإدددية صتامعددداهت ، ا،ددد ةلت ةلدددا )
لكددل لاددد ة مددي لاددد ات اا ددد بااة وزن مدد رج ولدددمل  ددل  ليكددد ت اطتةا دددد ل ادد    درجدددة لاةليدددة 

جددد اك( ودتثدددل ررةيدددا ةلدددا الرتتيددد   مخمهيدددة مخمهيدددة، طة،م و ددد كبدددرية، )كبدددرية جددد اك، الهاددد ة
(  وتدح توز دؤ لاد ات 5)ررد  (، وهطت  مل الها ات ثاثدة غتداات، واصتد وي 8،5،5،4،2)

 اا  بااة ةلا اياات.
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 (2 ربي ار درل ُ  
 ت زه  ةةرات ا  ا انى عأة ارم ا ت

 ارم م ع ار ةرات ارم ال ربي ارم ال

 4 4،5،5،8 ايةاأل  ا  اا رتاتي 8

 2 80،9،1،7،2،2 د  ا  اصتامعة 5

 2 82،82،84،85،85،88 د  ا  العاملو 5

 66 ارم م ع

 
 بناء االستبانة كيفية - 5 -9
 ال را ة. م اجعة األدبيات الع تخاولت موتوع  - 6
األ ددد ا  اا دددرتاتياية، ود ددد ا  اصتامعدددة، ود ددد ا  حت  ددد  غتددداات ال را دددة و دددد   - 2

 .العاملو
ا  الددا  الهدد و  بددو عرا  اددياهة لادد ات اظتايدداس ب ددكل ةبددارات تا    ددة هتدد   صو  - 3

ن تاددددددونته  يف حتايددددددمل اظتيدددددد ة ال خالإددددددية ا ددددددهصدةيددددددا  اعتي ددددددة ال  ر إددددددية يف تادددددد       ظتإدددددد ول 
 ( لا ة.50)ةلا ور  اح ول اظتاياس يف ايغ ه األولية  لاامعات الع  عةلون ليهال

ةلددددا ةدددد د مددددي احملكةددددو، وذلدددد  لل أكدددد  مددددي اللدددد   الظددددا  د  ة تدددت اا دددد بااة - 4
للددداحية  اك مدددي اطتدددلا  ةلدددا الهاددد ة معيدددار  ٪10ووتدددوح الهاددد ات، ورددد  اة ةددد ت اإدددبة اتهدددا  

اآلةد  وحدم  دربدؤ لاد ات  ابعدا الهاد ات ودمده بعيده تالها ة. وبخا  ةلا عرا  اطتلا  ةد ل
 .لا ة( 82وبمل  دابح اظتاياس   كون مي )

بعدد  ال أكدد  مددي ادداحية الهادد ات ظا   دداك  بددمل اظتايدداس   طبيددمل اا دد طاةد األوي ال - 5
، وذلددد  لل أكددد  مدددي ةيدددو  ي دددة تددد ر   )مددي ةدددارج ةيخدددة البحدددث(  ستإدددة ة ددد  (82)ةلددا 

 وتوح الها ات وال مي اظتإ غ   لإلجابة وضتإاب اطتلاذص الإيكومرت ة للةاياس.
  تطبيددمل اظتايدداس يددةد ومدداك ستإددة ة دد  ( 82) ال طبيددمل اا دد طاةد الثدداين  بعدد  مدد ور - 6

 ةلا العيخة اا  طاةية ضتإاب ثبات اظتاياس.
  لددددددع ةيددددددعت لل حليددددددلااألوي والثدددددداين  واا دددددد طاةي و طبيادددددداليف تددددددو  ا دددددداذه  - 7
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 ارحلاذد وج  الباحث دن 
 ددخهددا الهادد ات رتيعهددا واتددحة صذ    عددانا دةيددا  اعتي ددة ال  ر إددية ةخدد  ارجابددة ة - ة   

 ( درياة كة و   لا .52ن الورت اظتإ غ   يف ارجابة )كاو اعوبات 
بلدد  معامددل ااتإددا  الدد اةلد لهادد ات اظتايدداس والددمد حإدد  ةددي    ددمل ا دد م ان  -ب  

اظتايددداس   ةيددد    (، و دددما  ددد ي ةلدددا دن0.12وصتةيدددؤ الهاددد ات  إددداود )لك وابددداخ معادلدددة الها
اددد   اظتايددداس، ويف تدددو  ا ددداذه ةلدددا ض،ددد  جيددد  ب رجدددة ةاليدددة مدددي ااتإدددا  الددد اةلد و دددو م

ال حليددددل ارحلدددداذد للةايدددداس اتيددددح دن اظتايدددداس   ةيدددد  ب رجددددة ةاليددددة مددددي اللدددد   والثبددددات، 
 لل طبيمل. اك ودابح جا   

 إجراءات تطبيق عداة الدراسة - 6 – 9
 ران الباحث ةخ  تطبيمل ال را ة بارج ا ات ال الية 

  اع ةلا ال را ات الإاباة ظتوتوع ال را ة.حت    موتوع ال را ة مي ةاي اا -6
حت  دد  غت ةددؤ ال را ددة مددي دةيددا  اعتي ددة ال  ر إددية يف اصتامعددات األربددؤ والبددال  ةدد د    -2

 /ةيو  ي ة ت ر إية.8294/
وزةدت اا دد بااة ةلدا دةيددا  اعتي ادة ال  ر إددية مددي ةداي تعدداون رؤ دا  األرإددان ودلدد اد  -3

ة ةلددا ةيخددة ال را ددة مبا،دد ة، وردد  ا دد عو بعدد د مددي مإدداة د ةيخددة ال را ددة  صذ وزةددت األدا
 البحث ل وز ؤ األداة ورتعها مي دةيا  اعتي ة ال  ر إية يف ةيخة ال را ة.

 صدق األداة - 7 – 9
ردددددان الباحدددددث بال أكددددد  مدددددي اددددد   دداة ال را دددددة مدددددي ةددددداي م اجعدددددة ال را دددددات الإددددداباة 

ةلدا دربعدة مدي األ داتمة اظتم لدو يف اردارة اا د بااة  ت، وة تدهاوالبحوث اظت علادة يوتدوة
ه  صبد ا  عراذهد  وماحظداهت  ومارتحداهت  صلدي لد  و الرتبو ة والاياس وال او  يف جامعة الريمدوك 

هها واا ةاؤ ددا يدداات ال را ددة، ويف و وحكةهد  ةلددا الهادد ات مددي حيددث وتددوحها و ددامة ادد
يددث العدد د واحمل ددول ومدد ل ما م هددا لادد ات األداة مددي ح تتددو  ماحظدداهت  واررتاحدداهت  ةدد ل

الهادد ات الددع ردوا تعدد  لها يددا  دد ا ن مددؤ   تيدداات ال را ددة، وردد  دةددم الباحددث بددوراذه  وةدد ل
 . وموتوةها د  ا  ال را ة



 2009 – الثانيالعدد  -السابعلمجمد  ا...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 

 
 

54 

 ثبات األداة - 8 – 9
لل حادددمل مدددي ثبدددات األداة ردددان الباحدددث  إددداب معامدددل الثبدددات عتدددمل  اا ددد بااة ب طبياهدددا   

ةيددو  ي ددة تدد ر   )مددي ةددارج ةيخددة البحددث ( ةددي ستإددة ة دد  ( 82ة مددي )ةلددا ةيخددة مكوادد
وبهددار  د ددبوةو بددو ال طبيددمل األوي وال طبيددمل  (Test-Retest)   ددمل ااة بددار واةددادة ااة بددار 

( 5)ررد  ( صتةيدؤ غتااهتدا، واصتد وي 0.11الثاين،     ا  م اج معامل ارتباط بري دون بلد  )
 ااات الثاثة بط  اة بري ون. وتح ري  معامات الثبات للة

 
 (3 ربي ار درل 

 بيي دراد ت ارث ات رأم ا ت ارلاى بطرهةى بير  ن .
 ارم م ع بيي درادل ارث ات ارم ال ربي ارم ال

 4 0.12 األ  ا  اا رتاتياية 8

 2 0.17 د  ا  اصتامعة 5

 2 0.17 د  ا  العاملو 5

 
 (.0.11ور  بل  معامل الثبات الكلد للةاياس )

 
 
 

 متغيرات البحث - 10
 تخاوي البحث اظت غريات اآلتية 

 رً ألارماايرات ارملاةأى رت ملألد
 اعتامشية.و  عي البيت،و  الريموك،و  األرداية، ألاتار ادر -6
 د  اذ مإاة .و  د  اذ م ارك،و  د  اذ، اررت ى ا كادهميىأل -2
 صاإاين.و ةلةد،  اراص،لأل -3
  خوات. 80دكث  مي و   خوات، 80درل مي   ي ات ارص رةأل -4
 أل ارمااير ارااب  ره ملأل انياً 
درجة لاةلية تاو  ددا  دةيا   ي دة ال د ر   يف اصتامعدات األردايدة ل حايدمل اظتيد ة ال خالإدية  
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 صتامعاهت .
 

 المعالجة اإلحصايية - 11
 ددددة لإلجابددددة ةددددي الإددددضاي األوي ا دددد م ن الباحددددث اظت و ددددطات اضتإددددابية وااؿت الددددات اظتعيار 

األداة كاملة، ولإلجابة ةي الإضاي الثاين ا د م ن الباحدث  يرجابات دةيا   ي ة ال  ر   ة
 اة بار)ت(، وحتليل ال با ي األحادد.

 
 نتايج البحث ومناقشتيا -12

 ةرً أل ناائج تحأيل ار يانات ارمارأةى باإلةابى ع  ارلؤال ا رل ردياب اهاأل
راحةيدا ارميدلة  جى ارادره  ةي ار ادرات ا ردنيىدا درةى ةاعأيى تة هي ةدال ةعيال هي

 ر ادراتهي؟ اراياةليى
اظت و ددطات اضتإدابية وااؿت الددات اظتعيار ددة آلرا  الباحدث لإلجابدة ةددي  دما الإددضاي ا دد م اج 

(  وتح اظت و طات اضتإابية وااؿت الات اظتعيار دة لكدل 4)رر  دةيا   ي ة ال  ر  ، واصت وي 
 ث .غتاي مي غتاات البح

 
 (4 ربي ار درل 

 ارما  طات ارحلابيى را نحراةات ارمريارهى ر ل د ال د  د ا ت ار حث
 اررت ى ا نحرا  ارمرياري ارما  ط ارحلابي ارم ال

 8 0.21 5.05 األ  ا  اا رتاتياية

 5 0.21 5.05 د  ا  اصتامعة

 5 0.27 5.20 د  ا  العاملو

  1.29 2.85 ار أي

 
 وي دن م و دددطات عرا  دةيدددا   ي دددة ال ددد ر   يف اصتامعدددات األردايدددة يف مدددي اصتددد احدددا و 

 صذ (0.25(، وبهدددار )5.20و  5.05تادددو  األدا  تبعدددا يددداات البحدددث، رددد  ت اوحدددت بدددو )
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( وةلدددا اظت تبددددة 5.05حلدددل ايددداي األوي )األ ددد ا  اا دددرتاتياية ( ةلددددا م و ددد  حإدددايب )
( وةلدددا اظت تبدددة 5.05معدددة( ةلدددا م و ددد  حإدددايب )األوو، وحلدددل ايددداي الثددداين )د ددد ا  اصتا

(وةلددا اظت تبددة 5.20إددايب )الثاايددة، وحلددل ايدداي الثالددث )د دد ا  العدداملو (ةلددا م و دد  ح
 .الثالثة

 احددا دن تاددو  األدا  ألةيددا   ي ددة ال دد ر   يف اصتامعددات األردايددة جددا  م و ددطاك ونتكخخددا 
تلددددد  اصتامعددددات  ددددد  ةيخددددة م اااإدددددة يف ن دةيددددا   ي دددددة ال دددد ر   يف ددن ا جددددؤ الإدددددب  صو 

( صو 2)رردد   اجتا دداهت  مددي حيددث تاددو  األدا  يف اصتامعددات الددع  خ ةددون صليهددا، و  ددري اصتدد وي
ورددد   م  ددد  مدددي ال وتددديحات للة و دددطات اضتإدددابية ل اددد   ات ةيخدددة البحدددث م غدددريات البحدددث،

، و (Powers,1992)رزا اذه  ما الإدضاي مدؤ ا داذه ال را دات الإداباة و د درا دة بدو  توالات
 (Smart,1991)  ( ، ودرا دددة5008( و درا دددة ،دددحاتة ودبدددا اطتيدددل)5005درا دددة ،دددحاتة)

 (.5004)  (، ودرا ة دبو درة5007(، ودرا ة ةلاواة )8997) درا ة درةو 
 
 
 
 
 
 

 (5 ربي ار درل 
 داايرات اردرا ى رةاارما  طات ارحلابيى راةدهرات عييى ار حث 

 ارما  ط ارحلابي رددار ار انرى ارماايرات

 

 5.18 852 األرداية

 5.12 804 الريموك

 5.14 99 عي البيت

 5.18 91 اعتامشية

 ال تبة األكادنتية

 5.82 822 د  اذ

 5.15 852 د  اذ م ارك

 5.49 852 د  اذ مإاة 

 5.14 582  خوات 80ارل مي  اطتلة
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  انياألناائج اإلةابى ع  ارلؤال ارثاني ردياب اهاأل

 دددل خت لددد  عرا  دةيدددا   ي دددة ال ددد ر   يف تادددو  ددا  دةيدددا   ي دددة ال ددد ر   يف اصتامعدددات 
 وال ملص، و خوات اطتلة(؟ األرداية تبعا صو اة ا )اصتامعة، وال تبة األكادنتية،

 ار ادرى -6
( 2) ررد  حتليدل ال بدا ي األحدادد واصتد ويالباحدث الإدضاي لاد  ا د م ن  لإلجابة ةدي  دما 

  وتح ذل .
 (6 ربي ار درل 

 دااير ار ادرى. رةاناائج تحأيل ت اه  ا حادي إله اد ار ررق بي  ةةراد اررييى 
 دلا ى ارد رى بيمى   دا  ط ارمربرات درةات ارحرهى د م ع ارمربرات د،در ارا اه 

 0.244 0.785 0.02899 5 0.812 بو ايةوةات

 0.1298 455 52.274 داةل ايةوةات

  425 36.861 ارم م ع

 ولددملاصتدد وي الإددابمل لدد و  ذات دالددة صحلدداذية يف عرا  دةيددا   ي ددة ال دد ر     تظهدد  يف 
 د ي دن ال رجدة الكليدة آلرا  دةيدا   و ما( 0.244بلغت ريةة   احملإوبة ) صذم غري اصتامعة 

 لدد  بدداة ا  اصتامعة.وردد   عدد ل الإددب  يف ذلدد  ختال دد ر   ل اددو  ددا  اصتامعددات ا   ي ددة
صو دن دةيدددددا   ي دددددة ال ددددد ر   يف اصتامعدددددات األردايدددددة  خ ةدددددون صو غت ةدددددؤ واحددددد  لددددده اظتهدددددا ي  
والطبددداذؤ، والاددددي  واظتع ادددد ات ذاهتددددا والخظددددان اظتعي ددددد وال االيدددد  ولددددي   خدددداك تهدددداوت  ددددمك  يف 

دد صهندد  ا ددضوا يف ظدداي غت ةددؤ موحدد ، واصتامعددة مددي تددةي  ددما  ؛ دد  رتيعدداك  الظدد و  احمليطددة
ن دةيدا   ي دة ال د ر   يف تلد  اصتامعدات  د  ةيخدة داي ةؤ، كةا نتكخخا دن ا جدؤ الإدب  صو 

 م اااإة يف اجتا اهت  مي حيث تاو  األدا  يف اصتامعات الع  خ ةون صليها.
 اررت ى ا كادهميى-2

 5.15 580  خوات 80اكث  مي 

 ال ملص
 5.05 589 ةلةد

 5.25 507 صاإاين
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(  وتدح حتليدل ال بدا ي ألثد  7)ررد  حتليل ال بدا ي األحدادد، واصتد وي  باحثا  م ن اللا  
 ال تبة األكادنتية.

 
 (7 ربي ار درل 

 حلل دااير اررت ى ا كادهميى.عأة ناائج تحأيل ارا اه  ا حادي إله اد ار ررق بي  ةةراد اررييى 

 د،در ارا اه 
د م ع 
 ارمربرات

 دلا ى ارد رى  بيمى  دا  ط ارمربرات درةات ارحرهى

 *0.005 2.47 5.842 5 4.595 بو ايةوةات

 0.595 455 52.227 داةل ايةوةات

  425 41.861 ارم م ع

 *دارى مح،ائيا
 

ن ريةدددة ) ( احملإدددوبة ظت غدددري ال تبدددة األكادنتيدددة دالدددة صحلددداذيا صااحدددا مدددي اصتددد وي الإدددابمل 
ةيددا   ي ددة ال دد ر   ل اددو  األدا ، وبددال جوع صو لددة صحلدداذيا يف عرا  داد اك يعددظ دن  خدداك ل وردد

ن م و ددد  عرا  ص صذ( ؾتددد  دن الهددد   للدددا  ل دددة )د ددد اذ( 2)ررددد  جددد وي م و دددطات اضتإدددابية 
( ، يف حددددو كددددان م و دددد  عرا  دةيددددا   ي ددددة 5.82دةيددددا   ي ددددة ال دددد ر   مددددي ل ددددة د دددد اذ )

ي ةيدا   ي دة ال د ر   مد(، يف حدو كدان م و د  عرا  د5.15ال  ر   مي ل ة د  اذ م ارك )
ل ددددة د دددد اذ ردددد   يف(،وردددد   عددددود الإددددب  يف ذلدددد  صو دن مددددي  دددد  5.49ل ددددة د دددد اذ مإدددداة  )

اك إدددبوا ةدددلة يف غتددداي ال ادددو  و دددو مدددا ددل صو رهبددد ه  يف اا ددد اابة بهاةليدددة، و ددد  ردددادرون 
كد  ال عددود ةلدا الههد  اصتيدد  ألقتيدة تاددو  األدا  وردادرون ةلددا ال عدا ش مدؤ كددل دادواع ال اددو   

 والعادة .
 اراص،لأل -3

(  وتدددددح اة بدددددار ) ت ( ألثددددد  1)ررددددد   وي اصتدددددو  اة بدددددار تالباحدددددث لاددددد   ا ددددد م ن 
 ال ملص. 

 (8 ربي ار درل 
 دااير اراص،ل.رةا ناائج الا ار  ت( إله اد ار ررق بي  ةةراد اررييى 
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 دلا ى ارد رى درةات ارحرهى ت ارم ال

 0.082 454 5.452 األوي

 0.058 454 5.00 الثاين

 0.081 454 5.520 الثالث

 1.169 424 3.221 ار أي

 
ولددمل اصتد وي الإددابمل لد و  ذات دالدده صحلداذية يف عرا   دةيدا   ي ددة ال د ر   يف    تظهد 

( ؾتدد  دن الهدد   ظتلددلحة 2)رردد   و ددطات اضتإددابية اظتم غددري ال ملددص . وبددال جوع صو جدد وي 
عرا  دةيدددا   ي دددة ال ددد ر   مدددي ذود ال مللدددات  صن م و ددد  صذذود ال مللدددات العلةيدددة 

 مللددات ال(، يف حددو كددان م و دد  عرا  دةيددا   ي ددة ال دد ر   مددي ذود 5.25اراإددااية )
(، ورددد   عددد ل الإدددب  صو وتدددوح ةةليدددة ال ادددو  لددد ل  دددمل اله دددة، وصو مع لدددة 5.05علةيدددة )ال

ن ال مللددات اراإددااية ن  عدد ل الإدب  صو ددتلد  اله ددة أل د ا  ةةليددة ال ادو ، كةددا نتكدي 
 اك ل  اددلدد  ه  بواددهه  روح العةددل  صزكددا رددادرة ةلددا ال هاةددل، وال هددا   مددؤ الخدداس والادد رة ةلددا 

ن العارات اراإااية  د ج   ا   ا د مي العةل اليومد ل لد  اله دة، دمدا دو  بو دل اد اصتامعة،
ي ؼت لهددددة وؼت ددددلات ذوو ال مللددددات العلةيددددة لادددد   عددددود الإددددب  صو اا ددددغاعت  بطبيعددددة دةةددددا

 تإ غ   الكثري مي اصته  والورت، والعةل معاك تةي اله  مل الواح . 
، (Powers,1992) درا ددة بددورزأل لادد  توالاددت ا دداذه ال را ددة مددؤ ا دداذه ال را ددات الإدداباة

ودرا ددددددددددددة  ،(Smart,1991) (،ودرا ددددددددددددة5008) اطتيددددددددددددل ودبددددددددددددا (،5005درا ددددددددددددة ،ددددددددددددحاتة)و 
( مدددددي حيدددددث تددددد ورة 5004، ودرا دددددة دبدددددو دردددددة) (5002(، ودرا دددددة ةلددددداواة )8997درة)

توتدديح  دد   تاددو  دةيددا  اعتي ددة ال  ر إددية يف اصتامعددة مددي دجددل حتايددمل الهاةليددة عتدد   دد   
 ونخددال حتايددمل اظتيدد ة ال خالإددية للاامعددة الددع  عةلددون ليهددا ومددي و  ددخعك  ةلددا ة كتددد اصتامعددة و 

 .الإةعة اظت ةي ة
 ةألارص ر -4
 ألث  اطتلة. (  وتح اة بار )ت(9)رر  (، واصت وي  بار )تاة الباحث لا  ا  م ن    
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 (9 ربي  درل ار
 دااير ارص رة رةاناائج الا ار  ت (إله اد ار ررق بي  ةةراد اررييى 

 دلا ى ارد رى درةات ارحرهى بيمى ت ارم ال

 0.512 454 0.127 األوي

 0.910 454 0.052 الثاين

 ى ارد رىدلا   درةات ارحرهى بيمى ت ارم ال

 0.952 454 0.094 الثالث

 0.250 454 0.24 الكلد

 
 ولدددملاصتددد وي الإدددابمل لددد و  ذات دالدددة صحلددداذية يف عرا  دةيدددا   ي دددة ال ددد ر   ظهددد  يف ت

يف عرا  دةيددا  اعتي ددة  م غددري اطتددلة لددي  لدده دثدد دن م غددري اطتددلة، و ددود الباحددث ار،ددارة  خددا صو 
دداذده  كدون  ن اجتدال ةيدو  ي دة ال د ر   ؿتدو تادو صو د عدود ال  ر إية يف تاو  دداذهد ، و دما 

ت داد اجتا اهت  اركتابية مي ةاي الابدوي  دما األمد  و زادت اطتلة ل  ه    اذصاكتابياك وةلوااك 
 مؤ ز ادة اطتلة .

 
 

 الم ترحات - 13
 الباحث ما  لد   ارتحيف تو  ا اذه البحث   -
ي دددة ال ددد ر   يف اصتامعدددات األردايدددة بعةليدددة تادددو  العةدددل ةلدددا ز دددادة صرخددداع دةيدددا    . 6

األدا  ظتددا عتدددا مدددي دقتيدددة كبددرية يف حيددداة اصتامعدددة وحيددداة العدداملو ليهدددا واة ةددداد ؼت جاهتدددا يف ر ددد  
الإيا ددات ووتددؤ اا ددرتاتيايات الددع تيددةي ؾتدداح اصتامعددة وتدد ةي  م ك  ددا ال خالإددد، وذلدد  

 ي ت ر به .مي ةاوتثايهه  ب وةية دةيا   ي ة ال  ر   

دةدوة اصتامعددات األردايدة صو تدد ورة تلدةي  اظددان ل ادو  األدا   بددظ ةلدا د دد  ةلةيددة .  2
مه يف حتايدمل د د ا  الاإد  الدمد ا دهصل  ده الاد رة ةلدا ريداس ددا  كدل ةيدو ومد ل  ، دليةة
د  ا  اصتامعة وم ل ا  ع ادل ل حةل مإضوليات دكدل يف اظتإد ابل، حتامل ومي و  ، عةل به

  باا دددد عااة بددددمود اطتددددلة وال ملددددص مددددي دةيددددا   ي ددددة ال دددد ر   العدددداملو باظتكاتدددد  وذلدددد
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 اا   ار ة يف اصتامعات األرداية ل لةي  مثل  ما الخظان .
، وذلد  مدي ةداي وكها  ده   طل  مي صدارة اصتامعات ز دادة لاةليدة  اظدان تادو  األدا  . 3

خدا  راةدد ة معلومددات م طددورة ةااددة بأةيددا  العةدل ةلددا تددولري اظتإدد ل مات كلهددا ويف مادد م ها ب
 ، ي ددة ال دد ر   يف اصتامعددات ونتكددي اا دد هادة مددي م اكدد  اضتا دد  اآليف اظتوجددود يف اصتامعددات

ااة بأةيا   ي دة ال د ر   وحتايمل ذل  مؤ األةم يف اضتإبان حت  ث البيااات واظتعلومات اطت
ان ليةدا   علدمل بكيهيدة ال عامدل معده تد ر   الاداذةو ةلدا  دما الخظد ليداك ةدي ،ودة ل بو م ة

 واضتلوي ةلا دليل ؼت جات.
ص خاد وظاذ  ذات مهان ومإدضوليات اكدل للعخااد  الدع  ثبدت اظدان تادو  األدا  دهند   . 4

 ة.    ةي ون يإ و ات ةالية مي الكها
العددان واطتدداص اظت علاددة لةيددؤ الددلامه وااة لااددات   تدد ورة تطبيددمل معددا ري ااة ةدداد . 5

 ود   الابوي ةلا اصتامعات ال شتية واطتااة ةلا الإوا .
 
 

 المراجع
 

 العربيةالمراجع 
اراة هي رع باي باحلي  ن عيدى ارارأديي ةدي بدرادج  (.5004 خا  صب ا ي  )دبو درة  -

ورردددة ةلةيدددة دةددد ت ظتدددضدت  الخوةيدددة يف ال علدددي  اصتدددامعد الهلإدددطيين الدددمد ةاددد ل  ارارأددديي اررددداري
-5داذدد ة تددب  الخوةيددة يف جامعددة الادد س اظته وحددة يف م  خددة ران ا  يف الهددرتة  ب اددامه الرتبيددة و 

 8ص2/7/5004

ةالد    ت رتدة ،نجرهدى ارايجيي/ديجد ر كأدي ردةدارة(8991جاكإون جون، ومورهان) -
 صدارة البحوث.  اظتةلكة الع بية الإعود ة حإي رزو  معه  اردارة العامة،

ر اعرا  ودلكددددددددد عدددددددددة اظتإددددددددد ابل يف األردنجام"(. 5002ةلددددددددداواة  دددددددددامد ةبددددددددد ا  ) -
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 .ارم أى ا ردنيى رأرأ م ارارب هى "ومارتحات

، ار ادرات اررربيى رتحددهات ارةدرن ارحدادي رارر دره (. 8997درة ةب  البارد ) -
، 820-822ص ص ايلدددد  األةلددددا للعلددددون وال كخولوجيددددا، األ ددددبوع العلةددددد اضتددددادد ة دددد ،

 .األردن

نجددام ارمرأ دددات ا  دداراتي ي ةددي بيددال رتطدد هر  ة ددر(. 8999الدد ةيب حإددي ةلددد ) -
.  ددث مادد ن صو اظتددضدت  العلةددد الإددابؤ ارملاهددا اراياةلدديى رتحةيددا ع ادددل ارا دد ق اراياةلددي

 األردن -ةةان يل  األةلا للعلون وال كخولوجيا،

 ،ناألرد ،8ط .نجرهدددى ارميجمدددى.ارهي ل رارا،دددميي(. 5000مض ددد   دددعي  ) الإدددا   -
 . للخ   دار واذل  ةةان

 ،مدارة ارمددد ارد ار  دددرهى(. 5000الإدددا  مض ددد   دددعي ، و ادددا  ةدددادي ح حدددوش، ) -
 .جامعة بغ اد، 22-44ص

اراةدددددد هي اردددددد اتي  عيددددددال ارهيجددددددى ارادرهلدددددديى ارارأيي  (.5005حإددددددي ) ،ددددددحاتة -
 الطبعة األوو.، 52ص  ،ال ار الع بية للك اب  الاا  ة ،مل  ار ادري راراة هي ار ادري 

اددددره  راراةددد هي ار دددادري ةدددي كأيدددى ار (5008، وليلدددا دبدددا اطتيدددل)،دددحاتة حإدددي  -
 الطبعددة الدد ار الع بيددة للك دداب،  "درا ددة اا  ددة". ملدد ار يددات ةددي ارممأ ددى اررربيددى ارلددر دهى

 .8ص  األوو،

 ،5ط 8990 نجرهددى ارميجمددى(. 5005ػتةدد ، وزتدد  ةيددري كدداظ  ) ةليددل ال ددةاع -
 دار اظتإرية.

ال عليةدددددد الهعددددداي مدددددي وجهدددددة اظددددد  دةيدددددا   ي دددددة  األدا " (.8994 خددددداش  دددددامة ) -
 - (اصتامعددددة األردايددددة4، العدددد د )82، ايلدددد د أددددى درا ددددات ترب هددددى، "ال دددد ر   يف اصتامعددددات

 .8ص  ةةان،

دار   . ار ددددددكخ ر ة،22ص  مدارة ارةددددد ى اررادأدددددى( 8912ةا،دددددور دزتددددد  ادددددا  ) -
 .اظتع لة اصتامعية

 .ار كخ ر ة جامعة  مل ، 2. طمدارة ارم ارد ار  رهى (.8991ما   دزت  ) -
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مخ ددورات ذات الكو ددت   ،8.طمدارة ارمدد ارد ار  ددرهى( 8917زكددد ػتةددود ) ا،دد   -
 .الإا ل
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