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تقدمة التقرير
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رئي�س هيئة مديري �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق
حمافظ البنك املركزي الأردين
هذا هو التقرير الأول من نوعه الذي ي�صدره �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق .وي�سعدين يف تقدمي التقرير �أن �أعرب عن تقديري
للجهود التي بذلها ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء هيئة املديرين وفريق عمل ال�صندوق يف �إدارة وتنفيذ م�شاريع تعك�س بو�ضوح امل�س�ؤولية املجتمعية
للقطاع البنكي نحو حتقيق الطموحات التنموية يف الأردن.
ت�أ�س�س �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق ،ك�شركة غري ربحية ،عام 1999م مببادرة ومتويل من القطاع البنكي يف الأردن كجزء من
م�س�ؤوليته املجتمعية ،وذلك بهدف امل�ساهمة يف دفع عجلة التنمية امل�ستدامة يف الأردن ،وتعزيز الإبداع وت�شجيع االبتكار على م�ستوى
الأفراد وامل�ؤ�س�سات .ويت�شرف ال�صندوق بالرعاية ال�سامية والرئا�سة الفخرية جلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم.
كان م�شروع �ضمان جودة الربامج الأكادميية يف اجلامعات الأردنية من امل�شاريع الرائدة التي �أطلقها ال�صندوق عند ت�أ�سي�سه ،وحر�ص
�أن يوظف له خرية الطاقات العربية والدولية يف هذا املجال .وكان ال�صندوق بذلك �أول م�ؤ�س�سة عربية تعمل على تقييم جودة الربامج
اجلامعية ح�سب معايري قيا�س عاملية ،من �أجل االرتقاء بهذه الربامج ولرفع كفاءة خريجيها لتتواءم ومتطلبات �أ�سواق العمل املحلية
والإقليمية.
نظم ال�صندوق خالل الع�شر �سنوات املا�ضية ،وبالتعاون مع خرباء وم�ؤ�س�سات دولية يف جمال جودة التعليم العايل ،ت�سع ( )9جوالت
مراجعة ت�ضمنت مراجعة وتقييم ثالثة وثمانني ( )83برناجما جامعيا يف �سبعة ( )7تخ�ص�صات �أكادميية �شملت �سبع ع�شرة ()17
جامعة حكومية وخا�صة و�سبع كليات متو�سطة .يقدم هذا «التقرير ال�شامل» خال�صة هذه اجلهود ،و�آراء وتو�صيات اخلرباء الدوليني
يف تقييم هذه الربامج .كما ي�شيد بجوانب القوة ،ويلقي ال�ضوء على اجلوانب التي يجب االهتمام بها وحت�سينها .كما يعك�س التقرير
وب�شكل موجز التطورات التي مرت بها بنية التعليم العايل يف الأردن خالل العقدين املا�ضيني ،وذلك نتيجة اجلهود احلثيثة والق ّيمة
التي بذلها �أ�صحاب و�صانعو القرار يف هذا القطاع ،والتي تُوجت �أخريا ب�إن�شاء هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية يف عام
.2007
�إننا ن�ضع هذا التقرير �أمام ر�ؤ�ساء اجلامعات ،وخرباء وم�س�ؤويل �ضمان اجلودة ،وامل�س�ؤولني و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
الأردنية ،و�أ�صحاب و�صانعي القرار؛بهدف تزويد املهتمني والباحثني يف جمال التعليم العايل باملعلومات وال�شواهد التي ميكن �أن
تعينهم على التخطيط الدقيق والفاعل يف �سبيل حت�سني وتطوير برامج التعليم العايل يف الأردن.
كما ن�أمل �أن ي�شجع هذا التقرير امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة ،على حد �سواء ،على �إطالق ورعاية ودعم م�شاريع ت�سهم يف تعزيز
وحت�سني كفاءة وتناف�سية برامج التعليم العايل الأردين مبا يتواءم مع متطلبات التنمية وحاجات �أ�سواق العمل املحلية والإقليمية.
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تقدمي
علي عبد الغني ياغي
مدير عام �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق
�أود �أن اغتنم فر�صة تقدمي هذا التقرير لأعر�ض بع�ض جوانب خربتي املتوا�ضعة نتيجة العمل لأكرث من  25عاما يف قطاع التعليم
العايل ،ولأكرث من ع�شرة �أعوام يف جمال جودة م�ؤ�س�سات وبرامج التعليم العايل يف الأردن ويف املنطقة العربية ب�شكل عام .لقد
منحتني خربات العمل تلك فر�صة االلتقاء والعمل املبا�شر مع العديد من اجلامعات و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية وخرباء اجلودة وخرباء
التعليم العايل والرتبويني ومنظمي و�صانعي ال�سيا�سات التعليمية ووا�ضعي اخلطط الرتبوية يف العامل ب�شكل عام .وال �شك �أن جميعهم
يتفقون يف ر�ؤية م�شرتكة ،وهي �أن التعليم العايل اجليد واملدعم ببنية حتتية قوية وم�ستدامة ،يف �أي دولة من الدول ،هو مبثابة النواة
التي تعمل على حت�سني تناف�سية الدولة وكافة قطاعاتها االقت�صادية.
يقدم هذا التقرير ال�شامل تقييما ملجموعة من الربامج الأكادميية تقدمها جامعات �أردنية .و“التقييم” هو �أحد اجلوانب الهامة التي
ت�سهم يف و�ضع خط �أ�سا�س قيا�سي للتطوير والتح�سني� ،آخذين بعني االعتبار �أن “ما ال ميكن تقييمه ال ميكن تطويره” .ولذا ،ف�إنني �أود
�أن �أ�شري �إلى �أهمية هذا التقرير من حيث كونه ميهد الطريق لتحقيق التطوير املبني على النتائج املن�شودة بهدف تعزيز قطاع التعليم
العايل يف الأردن.
  
لقد �شهد قط ــاع التعليم العايل ،خالل العقدين املا�ضيني ،تطورات هائلة يف جميع �أنحاء العامل .ومل تُ�ستثن املنطقة العربية من هذه
التطورات ،فقد �أُن�شئت خالل الع�شر �سنوات املا�ضية اثنتي ع�شرة هيئة وطنية ل�ضمان اجلودة بالإ�ضافة �إلى �أربع �شبكات �إقليمية .وقد
�شهد الأردن باملثل وترية �سريعة للتطورات يف هذا القطاع على مدى الع�شرين �سنة املا�ضية ،فقد كان من �أوائل الدول التي و�ضعت
قوانني لرتخي�ص واعتماد اجلامعات اخلا�صة كما كان من �أوائل الدول العربية التي عملت على �إن�شاء هيئة العتماد و�ضمان جودة
م�ؤ�س�سات التعليم العايل بهدف مواجهة التحديات الإقليمية املتنامية والتي متثلت يف ظهور التعليم العايل اخلا�ص ،وتناف�سية الربامج
الأكادميية ،وموائمة خمرجات التعليم العايل مع متطلبات �أ�سواق العمل ،وتوفري املوارد املالية ،وغريها.
تطور مفهوم �ضمان جودة التعليم العايل يف الأردن خالل ال�سنوات املا�ضية ،وال زال يحتل �صدارة جدول �أعمال املخططني واملنظمني
و�صانعي ال�سيا�سات التعليمية بهدف تعزيز القدرة التناف�سية وكفاءة �سوق العمل خلريجي هذه الربامج .وبينما ت�شكل عملية �ضمان
اجلودة امل�ؤ�س�سية �إطارا للحوكمة الر�شيدة ،ف�إن عملية �ضمان جودة الربامج والدوائر الأكادميية �ضرورية لتمكني الطالب والأ�ساتذة
وم�ؤ�س�سات التوظيف العامة واخلا�صة من التوا�صل مع ،وامل�ساهمة يف بناء ،جمموعة اخلربات والكفاءات واملهارات التي تخدم
احتياجات ال�سوق املتغرية ،كما �أنها �ضرورية لت�سليط ال�ضوء على �إمكانيات ال�سوق امل�ستقبلية.
�أخذ �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق على عاتقه ،منذ ت�أ�سي�سه ،مراجعة جودة جمموعة من الربامج الأكادميية التي تقدمها
اجلامعات يف الأردن وذلك بهدف امل�ساهمة يف التنمية ال�شاملة لقطاع التعليم العايل .ويعر�ض هذا “التقرير ال�شامل” تقارير مراجعة
هذه الربامج والتي �شملت علم احلا�سوب و�إدارة الأعمال واحلقوق والتمري�ض وغريها ،وعلى فرتات خمتلفة خالل الع�شر �سنوات
املا�ضية .وعلى الرغم من �أن هذه التقارير ت�شكل عينة متوا�ضعة للربامج التي تقدمها اجلامعات الأردنية ،والتي ت�صل �إلى �أكرث من
 500برنامج يف تخ�ص�صات خمتلفة� ،إال �أنها تعك�س الكثري من النقاط امل�شرتكة بني برامج التعليم العايل.
باملقابل� ،أطلق املكتب الإقليمي للدول العربية بربنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( 1)UNDP-RBASم�شروعا �إقليميا هدف �إلى تقييم
برامج �أكادميية خمتارة يف جمموعة من اجلامعات العربية� .أُطلق امل�شروع يف �شهر كانون ثاين /يناير  2002وا�ستمر حتى �شهر �آذار/
مار�س  .2009قام امل�شروع «تطوير الأداء النوعي ورفع كفاءة التخطيط امل�ؤ�س�سي يف اجلامعات العربية» خالل تلك الفرتة بتقييم 73
UNDP-RBAS: United Nations Development Programme – Regional Bureau for Arab States 1
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برناجما �أكادمييا يف �أربعة تخ�ص�صات خمتلفة يف  38جامعة توزعت على  14دولة عربية� .شارك الأردن يف امل�شروع مبراجعة ت�سعة
برامج من �أربع جامعات خمتلفة .وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن النتائج التي جاءت يف تقارير املراجعة التي �أ�صدرها م�شروع برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي عن و�ضع الربامج الأكادميية يف اجلامعات العربية تتفق والكثري من النقاط التي �أوردتها تقارير مراجعة
م�شروع �صندوق احل�سني عن الربامج يف اجلامعات الأردنية.
وفيما اتفقت التقارير على الإ�شادة ببع�ض النقاط امل�ضيئة يف الربامج املُراجعة � ،اّإل �أنها �ألقت ال�ضوء على بع�ض التحديات الواجب
رعايتها وتعزيزها .على �سبيل املثال� ،أكدت تقارير امل�شروعني (م�شروع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وم�شروع �صندوق احل�سني
للإبداع والتفوق) على �ضرورة ربط جميع مكونات العملية التعليمية التع ّلمية؛ من منهاج ،وطرق تعليم وتعلم ،وطرق تقييم ،وم�صادر
ب�شرية ومادية؛ مع خمرجات التعلم املق�صودة وذلك ل�ضمان ح�صول الطالب ومتلكهم ملجموعة املعارف واملهارات املتوقعة من
خريجي هذه الربامج .كما يجب �أن ت�صمم خمرجات التعلم املق�صودة بحيث تلبي حاجات �سوق العمل املحلية وبحيث ت�ست�شرف
الفر�ص الكامنة يف �أ�سواق العمل الإقليمية والدولية .ولذا ف�إن ت�صميم هذه املخرجات يجب �أال يقت�صر على الأكادمييني والعاملني
يف جمال التعليم العايل بل يجب �أي�ضا �إ�شراك منظمات وهيئات العمل الرئي�سة وخرباء ال�سوق والوزارات اخلا�صة ب�ش�ؤون التخطيط
والعمل والتوظيف.
عالوة على ذلك ،ففي الوقت الذي ترتكز فيه طرق التعليم والتعلم على املحا�ضرات املبا�شرة واملفاهيم النظرية� ،أ�شارت التقارير �إلى
�أن معظم طرق تقييم الطلبة تفتقر �إلى التحدي� ،إذ �أنها تعتمد اال�سرتجاع املبا�شر للمعلومات وال تخاطب يف �أغلب الأحيان املهارات
العليا لدى الطلبة كمهارات التحليل النقدي وكتابة التقارير .كما ت�شري التقارير �إلى �أن الأ�ساتذة واملدر�سني يعمدون يف كثري من
الأحيان �إلى ا�ستخدام �أ�سئلة «االختيار من متعدد» للتغلب على م�شكلة الأعداد الكبرية للطلبة وتعدد ال�شعب الدرا�سية.
ال �شك �أن املهتمني بحقل التعليم والتعليم العايل ،يعملون حاليا لتغيري الفل�سفة الأ�سا�سية للتعليم بحيث تخاطب وتنمي الإبداعات
العقلية للطلبة عالوة على تعليمهم و�إك�سابهم املعارف واملهارات التقليدية ،وذلك بهدف جعل الطلبة «�صناعا لفر�ص العمل» ال
«باحثني عنها» ،وبالأخ�ص �ضمن الظروف احلالية من ُ�ش ّح فر�ص العمل �إقليميا وعامليا .وال �شك �أننا متفقون على �أن التعليم العايل
اجليد هو امل�سار الذي يتيح البيئة املنا�سبة لتكوين وت�شكيل قادة املجتمع وعلمائه واقت�صادييه ورجال �أعماله ومدر�سيه وكافة اخلربات
التي يحتاجها املجتمع يف جميع املجاالت .كما �أنه يوفر الآلية التي ت�ساعد الأجيال القادمة على ت�شكيل م�ستقبلهم من خالل تزويدهم
باملعارف واملهارات ومن خالل التوظيف الفاعل للتقنيات احلديثة ودعم االبتكارات والأفكار الإبداعية والتغلب على ما يواجهونه من
حتديات اقت�صادية وبيئية و�سيا�سية.
و�إذ نقدر ونرحب مبالحظات القراء واملعنيني بقطاع التعليم العايل ،ف�إننا ن�أمل �أن ي�سهم هذا التقرير يف تقدمي معلومات تاريخية
بناءة ت�ساعد الباحثني ،وم�س�ؤويل �ضمان اجلودة ،واجلامعات وجميع املعنيني بعملية التعليم العايل يف الك�شف عن التحديات الراهنة
واال�ستفادة من نقاط القوة ونقاط ال�ضعف التي مت حتديدها يف هذا التقرير ،وامل�ساهمة يف تطوير اخلطط الإ�سرتاتيجية لتعزيز
وتطوير قطاع التعليم العايل يف الأردن.
علي ياغي
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المقـــدمة

�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق
ت�أ�س�س �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق عام 1999م حتت رعاية جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني ك�شركة غري ربحية مت
متويلها من قبل معظم البنوك العاملة يف الأردن ( يف ذلك الوقت) وذلك كجزء من م�س�ؤوليتها املجتمعية .تركزت غايات ال�صندوق
و�أهدافه ،كما جاءت يف النظام الأ�سا�سي لل�صندوق ،على امل�ساهمة يف تنمية ورعاية الإبداع والتفوق يف املجاالت التكنولوجية
والتنموية ،وتنمية املواهب والقدرات وامللكات وذلك من خالل تخطيط وتنفيذ م�شاريع يف املجاالت التالية:
•امل�ساهمة يف حت�سني وتعزيز جودة الربامج الأكادميية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
•دعم وت�شجيع البحث العلمي على م�ستوى الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
•الإ�سهام يف نقل التكنولوجيا وتطويعها لتعزيز التنمية.
•دعم و�إ�صدار الكتب واملجالت العلمية والدوريات املح ّكمة التي تن�سجم مع �أهداف ال�صندوق.
تتولى �إدارة ال�صندوق هيئة مديرين ير�أ�سها حمافظ البنك املركزي الأردين وت�ضم �ستة �أع�ضاء �آخرين تنتخبهم الهيئة العامة
لل�صندوق والتي تتكون من ممثلي الهيئات امل�صرفية والبنكية امل�ساهمة فيه .يتم تدقيق ح�سابات ال�صندوق من قبل مدققني قانونيني
م�ستقلني ،وترفع �إلى هيئة املديرين للم�صادقة عليها يف �ضوء امل�شاريع واخلطط التي ي�ضعها ال�صندوق وتوافق عليها هيئة املديرين.
ت�شكلت عند ت�أ�سي�س ال�صندوق جلنة علمية ا�ست�شارية� ،ضمت وزراء �سابقني و�أكادمييني ومهتمني يف تطوير التعليم العايل يف الأردن
(انتهى عمل اللجنة يف مطلع  .)2005و�ضعت اللجنة خطة ت�ضمنت جمموعة من الأن�شطة وامل�شاريع لتحقيق غايات ال�صندوق .وقد
كانت تو�صيات اللجنة العلمية اال�ست�شارية وقرار هيئة املديرين لل�صندوق موفقة ورائدة حينئذ باختيار �إطالق م�شروع تقييم جودة
الربامج الأكادميية يف اجلامعات الأردنية .فقد كانت املفاهيم واملعايري والإجراءات اخلا�صة ب�ضمان جودة التعليم العايل �أفكارا
جديدة وغري م�سبوقة على اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية الأردنية ،وحتى م�ؤ�س�سات التعليم العايل العربية ،ما �أعطى الأردن يف ذلك
الوقت ق�صب ال�سبق يف جمال جودة التعليم العايل .ومن اجلدير بالذكر �أنه ،عالوة على كون ال�صندوق �أول م�ؤ�س�سة �أردنية تعمل يف
جمال �ضمان جودة الربامج اجلامعية ،ف�إنه �أي�ضا �أول م�ؤ�س�سة عربية ت�أ�س�ست يف هذا املجال .وكان امل�شروع رياديا متميزا� ،إذ ارتكز
يف حينه على �أحدث املعايري والإجراءات التي كانت معتمدة لدى وكالة �ضمان اجلودة باململكة املتحدة.

نبذة عن التعليم العايل يف الأردن
ت�أ�س�ست �أول جامعة �أردنية “اجلامعة الأردنية” يف العا�صمة عمان عام  ،1962وتبعتها بعد ذلك جامعة الريموك يف مدينة اربد عام
 ،1976ثم جامعة م�ؤتة يف مدينة الكرك عام  .1981ويف عام � 1986أن�شئت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية يف مدينة �إربد،
تكونت حينها من ف�صل بع�ض الكليات العلمية عن جامعة الريموك .وتوالى بعدها �إن�شاء عدة جامعات �أردنية حكومية على فرتات
زمنية متفرقة ويف خمتلف حمافظات اململكة .ويبلغ عدد اجلامعات الأردنية احلكومية الآن ع�شرة جامعات موزعة على خمتلف
حمافظات اململكة.
�أما من الناحية القانونية والت�شريعية ،فقد �صدر �أول قانون للتعليم العايل عام  1980و�أن�شئ بعد ذلك جمل�س التعليم العايل عام
 .1982ويف عام � 1985أن�شئت وزارة التعليم العايل و�صدر قانون التعليم العايل رقم ( )28ل�سنة  1985الذي حدد �أهداف التعليم
العايل كما حدد �صالحيات وم�س�ؤوليات جمل�س التعليم العايل ووزارة التعليم العايل وعالقتها مب�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة.
ويف عام � 1989صدر قانون اجلامعات الأهلية ،والذي �سمح مبوجبه بت�أ�سي�س جامعات خا�صة .ت�أ�س�ست �أول جامعة خا�صة يف الأردن
عام  .1990ثم تال ذلك �إن�شاء عدة جامعات بلغ عددها حتى الآن ع�شرين جامعة.
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يف عام � 1998صدر قانون التعليم العايل رقم ( ،)6والذي مت مبوجبه �إلغاء وزارة التعليم العايل وا�ستبدالها مبجل�س التعليم العايل،
كما مت �إحلاق كليات املجتمع بجامعة البلقاء التطبيقية.
يف حزيران عام  2000ت�ضمن كتاب التكليف ال�سامي بت�شكيل حكومة جديدة �إن�شاء وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لتتولى
الإ�شراف واملراقبة عن كثب على م�ؤ�س�سات التعليم العايل الر�سمية واخلا�صة والعمل على النهو�ض مب�ستواها ،وحتى تكون اخلطط
والربامج التعليمية مرتبطة بحاجات املجتمع وتطلعاته.
يف عام � 2007صدر قانون رقم ( )20والذي مت مبوجبه �إن�شاء «هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل» كهيئة تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية
ذات ا�ستقالل مايل و�إداري تهدف �إلى حت�سني نوعية التعليم العايل يف اململكة و�ضمان جودته وتطويره با�ستخدام معايري قيا�س
تتما�شى مع املعايري املتبعة دوليا .ثم �صدر القانون رقم ( )13ل�سنة  2009كقانون معدل لقانون هيئة االعتماد ( .)2007وقد �أوكل
القانون للهيئة و�ضع معايري االعتماد و�ضمان اجلودة للتعليم العايل يف الأردن ،ومراقبة مدى التزام م�ؤ�س�سات التعليم العايل بالقوانني
والتعليمات واملعايري ،كما �أوكل لها اعتماد هذه امل�ؤ�س�سات وبراجمها الأكادميية وتقييم براجمها وجودة خمرجاتها.
�أ�صدرت الهيئة عام « 2009دليل �إجراءات ومعايري �ضمان اجلودة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل» والذي حددت فيه اثني ع�شر معيارا
ل�ضمان جودة امل�ؤ�س�سات التعليمية ،كما �أ�صدرت عام « 2010دليل م�ؤ�س�سات التعليم العايل لإجراء درا�سة التقييم الذاتي».
�أما عمليات اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،فقد كانت تتناول جانبني �أ�سا�سيني :االعتماد العام للم�ؤ�س�سة واالعتماد اخلا�ص لكل
درجة جامعية تقدمها امل�ؤ�س�سة بناء على معايري كمية حددتها �أنظمة وتعليمات االعتماد .وكانت عمليات االعتماد تدار من قبل جلان
ي�شكلها جمل�س التعليم العايل ،وكانت هذه اللجان ت�ضم �أع�ضاء هيئة تدري�س خمتارين من خمتلف اجلامعات الأردنية يقومون بزيارة
اجلامعة والق�سم املعني بالدرجة للإطالع على امل�صادر الب�شرية واملادية املتوفرة للدرجة واملطلوبة العتمادها .وكانت هذه اللجان
ترفع تقاريرها وتو�صياتها �إلى جمل�س االعتماد للم�صادقة عليها و�إقرارها.

معايري ومنهجية ال�صندوق لتقييم جودة الربامج الأكادميية
عند �إطالق م�شروع �صندوق احل�سني لتقييم الربامج الأكادميية (عام  ،)2000عقد ال�صندوق اتفاقية تعاون مع وكالة �ضبط اجلودة
يف اململكة املتحدة ( ،Quality Assurance Agency – United Kingdom (QAA-UKوهي �إحدى الوكاالت الرائدة يف جمال
تقييم و�ضمان جودة الربامج اجلامعية .ت�ضمنت االتفاقية قيام خرباء من الوكالة ب�إعداد معايري ومنهجية العتمادها من قبل
�صندوق احل�سني لتقييم الربامج اجلامعية يف الأردن .وقد بنيت تلك املعايري واملنهجية ب�شكل �أ�سا�سي على املعايري املتبعة من قبل
الوكالة يف اململكة املتحدة بعد �إجراء بع�ض التعديالت الطفيفة عليها لتتواءم مع احلاجات التنموية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية.
تبنى ال�صندوق املعايري التالية يف جودة الربامج اجلامعية:
•ت�صميم املنهاج وحمتوياته وتنظيمه.
•التعليم ،والتعلم ،وتقييم الطلبة.
•تقدم الطلبة وحت�صيلهم.
•دعم الطلبة و�إر�شادهم .
•م�صادر التعلم.
•فاعلية �إدارة اجلودة وتعزيزها.
ومن اجلدير بالذكر هنا �أن االختالف الوحيد ما بني معايري ال�صندوق واملعايري التي كانت متبعة حينئذ يف اململكة املتحدة هو يف
«�أهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة  .»Programme Aims and Intended Learning Outcomesفقد قرر
اخلرباء ،نظرا حلداثة املو�ضوع على اجلامعات الأردنية ،االكتفاء مبراجعتها و�إبداء مالحظاتهم وتو�صياتهم دون �إ�صدار حكم عليها.
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�أ�صدر ال�صندوق “دليل تقييم الأداء النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية” باللغتني العربية واالجنليزية ،وذلك يف �شهر كانون الثاين من
عام  .2005يحتوي الدليل على معايري ومنهجية ال�صندوق يف التقييم الذاتي ويف املراجعة اخلارجية ،كما يحتوي على مالحق ومناذج
م�ساعدة لعملية التقييم الذاتي.
تلخ�صت منهجية ال�صندوق يف مراجعة الربامج الأكادميية باخلطوات التالية:
 1.1دعوة اجلامعات للم�شاركة الطوعية يف جولة املراجعة.
2.2تر�شيح اجلامعة امل�شاركة يف التقييم ملمثلني عن الربنامج امل�شارك.
3.3عقد ور�شة عمل تدريبية يتم خاللها تعريف امل�شاركني( ممثلي الربامج امل�شارك) ،مبنهجية املراجعة ،وبعملية التقييم الذاتي
وكيفية كتابة تقارير التقييم الذاتي للربنامج امل�شارك ح�سب معايري التقييم املتبعة.
4.4دعوة خرباء دوليني يف اجلودة للقيام مبراجعة خارجية (مراجعة نظراء  )peer reviewلكل من اجلامعات امل�شاركة .يقوم
اخلرباء املكلفون باملراجعة ،بعد درا�سة تقرير التقييم الذاتي ،بزيارة الربنامج (اجلامعة) ملدة يومني �إلى ثالثة �أيام ،يتم خاللها
الإطالع على ال�شواهد والأدلة ،ومقابلة القائمني على الربنامج وطلبة الربنامج وذوي امل�صلحة والعالقة بالربنامج ،كما يقومون
بزيارة امل�صادر املادية املتاحة للربنامج مثل قاعات املحا�ضرات واملختربات وور�ش العمل واملكتبة.
املراجع .ي�صف التقرير نقاط القوة يف الربنامج ،وي�شري �إلى
5.5يف نهاية زيارة املراجعة التقييمية ،يقدم اخلرباء تقريرا عن الربنامج َ
النقاط التي يراها اخلرباء بحاجة �إلى حت�سني ،ويقدم تو�صيات ومقرتحات لتطوير وحت�سني هذه اجلوانب  .
6.6يجتمع اخلرباء املراجعون امل�شاركون يف جولة املراجعة ،مع خرباء ال�صندوق و�إدارته ،للنظر ب�صورة نهائية يف نتائج التقييم،
ومناق�شة النتائج ونقاط القوة وال�ضعف يف الربامج امل�شاركة ،وتقييم كل منها .ثم يقدمون تقريرا عن كل برنامج متت مراجعته
وير�شحون الربامج املتميزة لنيل جائزة احل�سني للتميز .يرفع تقرير املراجعة اخلا�ص بكل برنامج على حده �إلى رئا�سة اجلامعة
ب�شكل مكتوم.
7.7يقوم م�ست�شار ال�صندوق جلولة املراجعة ،وهو �أحد خرباء املراجعة يف املو�ضوع العلمي اخلا�ضع للتقييم ،بتقدمي تقرير عام
لل�صندوق يلخ�ص نتائج تقارير املراجعة الفردية للربامج امل�شاركة .يت�ضمن التقرير العام نتائج عملية تقييم التخ�ص�ص يف
اجلامعات امل�شاركة ب�شكل عام ،ويو�ضح نقاط اجلودة يف هذه الربامج ،وي�شري �إلى املمار�سات اجليدة الواجب تعميمها على
اجلامعات .ثم ي�سلط التقرير ال�ضوء على النقاط التي يرى اخلرباء �أنها بحاجة �إلى رعاية وتطوير وتعزيز على م�ستوى جميع
الربامج.
حر�ص ال�صندوق ،خالل تقييم الربامج الأكادميية ،على العمل يدا بيد مع اجلامعات الأردنية ممثلة بر�ؤ�سائها وم�سئويل وحدات
وخرباء اجلودة فيها ،وممثلي الربامج امل�شاركة من �أجل بناء القدرات الوطنية يف جمال اجلودة ،ومبا يتما�شى مع املعايري املتعارف
عليها عامليا.

مراجعات ال�صندوق
نفذ ال�صندوق خالل الع�شر �سنوات املا�ضية ت�سع ( )9حلقات مراجعة ت�ضمنت مراجعة وتقييم ثالثة وثمانني ( )83برناجما جامعيا
يف �سبعة ( )7تخ�ص�صات �أكادميية �شملت �سبع ع�شرة ( )17جامعة حكومية وخا�صة و�سبع كليات متو�سطة .وقدم ال�صندوق يف نهاية
املراجع واجلوانب التي يجب حت�سينها ،كما ت�ضمن التقرير تو�صيات
كل حلقة تقريرا للجامعة املعنية ت�ضمن جوانب القوة يف الربنامج َ
خرباء املراجعة للتح�سني والتطوير� .شملت هذه املراجعات:
•علم احلا�سوب (احللقة الأولى) ،ال�سنة الدرا�سية � ،2002/2001شاركت فيها ع�شر( )10جامعات.
•علم احلا�سوب (احللقة الثانية) ،ال�سنة الدرا�سية � ،2004/2003شاركت فيها ثماين ( )8جامعات.
•�إدارة الأعمال (احللقة الأولى) ،ال�سنة الدرا�سية � ،2006/2005شاركت فيها �سبع ( )7جامعات.
•�إدارة الأعمال (احللقة الثانية) ،ال�سنة الدرا�سية � ،2006/2005شاركت فيها خم�س ( )5جامعات.
•القانون (� ،)2006شاركت فيها ثماين ( )8جامعات.
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•التمري�ض (� ،)2006شاركت فيها �ست ( )6جامعات و�سبع ( )7كليات متو�سطة.
•املحا�سبة (� ،)2006شاركت فيها �أحدى ع�شرة ( )11جامعة.
•اللغة االجنليزية و�آدابها ،ال�سنة الدرا�سية � ،2008شاركت فيها ع�شر ( )10جامعات.
•العلوم املالية وامل�صرفية ،ال�سنة الدرا�سية � ،2008شاركت فيها �أحدى ع�شرة ( )11جامعة.
وان�سجاما مع ر�سالته لدعم التميز ،قام ال�صندوق مبنح “جائزة �صندوق احل�سني للتميز الأكادميي” ،املكونة من درع ال�صندوق
ومكافئة مالية ،لكل من اجلامعات التي ح�صلت على املراتب الأولى يف حلقات املراجعة .ومن اجلدير بالإ�شادة هنا �أن جميع
اجلامعات التي ح�صلت على جائزة احل�سني للتميز ر�صدت القيمة املالية للجائزة يف �صندوق الطالب.

م�شاريع �أخرى لل�صندوق
تركزت غالبية �أن�شطة ال�صندوق منذ ت�أ�سي�سه على تعزيز جودة الربامج اجلامعية ،وذلك من خالل تقييم برامج يف تخ�ص�صات
�أكادميية خمتلفة ومن خالل تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س ممثلي الربامج امل�شاركة على مفاهيم ومعايري و�إجراءات �ضمان اجلودة
من منظور عاملي .ومل تقت�صر �أعمال ال�صندوق على ذلك فقط ،بل قام ب�إطالق ودعم بع�ض امل�شاريع الفرعية التي هدفت �إلى بناء
القدرات الوطنية ودعم وتعزيز تناف�سية التعليم يف الأردن .من هذه امل�شاريع:

ور�شة العمل اال�ست�شارية عن �ضمان جودة التعليم العايل يف الأردن:

عقد ال�صندوق (يف �أكتوبر  2003وملدة يومني متتاليني) ور�شة عمل هدفت �إلى مناق�شة حاجة الأردن لنظام �شامل وم�ستقل ل�ضمان
اجلودة يف التعليم العايل ،وتعزيز مفاهيم خمرجات التعلم وربطها ب�أ�سواق العمل ،والت�أكيد على املهارات العليا والتحليلية يف الربامج
اجلامعية .كما ناق�شت الور�شة �ضرورة �إ�شراك �أكرب عدد من ذوي امل�صلحة ومن قطاعات املجتمع الر�سمية واخلا�صة يف تقييم
وحت�سني خمرجات هذه الربامج .كان من �أهم نتائج الور�شة التو�صية ب�إن�شاء “املجل�س امل�ستقل ل�ضمان اجلودة” (Independent
 )Council for Quality Assuranceكهيئة م�ستقلة تعمل بالتن�سيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وهيئة االعتماد
ل�ضمان جودة الربامج اجلامعية.
ح�ضر الور�شة ممثلون عن �أكرث من ثالثني م�ؤ�س�سة ر�سمية وخا�صة ،منها وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم وممثلون عن
معظم الوزارات الأردنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ور�ؤ�ساء وممثلون عن اجلامعات الأردنية .كما ح�ضرها خرباء دوليون وحمليون يف
اجلودة وممثلون عن كثري من املنظمات غري احلكومية وممثلون عن بع�ض ال�سفارات الأجنبية يف الأردن.

التخطيط اال�سرتاتيجي و�ضمان اجلودة امل�ؤ�س�سية:

نفذ ال�صندوق ،خالل ال�سنة الدرا�سية  ،2008/2007م�شروع هدف �إلى بناء القدرات يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي و�ضمان
اجلودة امل�ؤ�س�سية يف اجلامعات الأردنية .تبنى ال�صندوق يف امل�شروع �أهدافا ومعايري عاملية للتخطيط اال�سرتاجتي امل�ؤ�س�سي ،و ُن ّفذ
امل�شروع بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �ضمان اجلودة للتعليم العاملي بالواليات املتحدة الأمريكية� .شاركت يف امل�شروع ثماين ع�شرة ()18
جامعة حكومية وخا�صة ،و�شمل مرحلتني:
املرحلة الأولى :ور�شة عمل تدريبية يف التخطيط اال�سرتاتيجي واجلودة امل�ؤ�س�سية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
املرحلة الثانية :تقييم اخلطط الإ�سرتاتيجية للجامعات امل�شاركة من قبل فرق متخ�ص�صة �ضمت خرباء من مركز �ضمان اجلودة يف
التعليم الدويل بالواليات املتحدة ( )Center for Quality Assurance in International Education CQAIEبالإ�ضافة �إلى
خرباء من اجلامعات الأردنية.
يف نهاية امل�شروع قدم ال�صندوق تقريرا لكل جامعة م�شاركة ت�ضمن تقييما خلطتها الإ�سرتاتيجية ،م�شريا �إلى جوانب القوة،
والتو�صيات التي ر�آها اخلرباء �ضرورية للتح�سني والتطوير.
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دعم ور�ش العمل:

قدم ال�صندوق دعما ماليا وتقنيا لبع�ض اجلامعات لعقد ور�ش تدريبية لبناء القدرات يف جمال جودة التعليم العايل ،على �أن تتم دعوة
جميع اجلامعات الأردنية للم�شاركة يف الور�شة .وهدف م�شروع الدعم هذا �إلى تعزيز روح التعاون بني اجلامعات الأردنية ،احلكومية
منها واخلا�صة ،و�إلى تعزيز التناف�سية الوطنية لدى قطاع التعليم العايل الأردين وحت�سني كفاءة �سوق العمل يف هذا القطاع .وقد
ا�ستفادت من هذا امل�شروع خم�س جامعات.

دعم وحدات �ضمان اجلودة:

ت�شجيعا جلهود اجلامعات الأردنية على �إن�شاء مراكز ووحدات ل�ضمان اجلودة داخل هذه اجلامعات ،قام ال�صندوق خالل العامني
( )2007-2006بتقدمي دعم متوا�ضع لكل جامعة رغبت يف �إن�شاء وحدة ل�ضمان اجلودة داخل حرمها اجلامعي .ت�ضمن الدعم تزويد
هذه املراكز والوحدات باحلوا�سيب الالزمة ومعدات �أخرى .وقد ا�ستفادت من هذا امل�شروع حوايل ع�شرين جامعة.

دعم م�شاريع على م�ستوى التعليم (دون اجلامعي):

من هذه امل�شاريع:
•تبني تدري�س جمموعة من الطلبة من خارج حمافظة العا�صمة يف مدر�سة اليوبيل ()2001
•دعم م�شاركة الأردن يف الفعاليات الدولية للأوملبياد العاملي للعلوم ()2001
•متويل م�شاركة الأردن يف الأوملبياد الدويل ملادة الريا�ضيات (.)2001
•متويل م�شاركة الأردن يف الأوملبياد الدويل ملادة الفيزياء (.)2001
•دعم �صندوق الأمرية منى لدعم طالب التمري�ض (.)2006
•دعم م�شاركة الأردن يف الأوملبياد الآ�سيوي للفيزياء (.)2006

ور�شة التعليم والتعلم والتقييم يف التعليم العايل

نظم ال�صندوق (يف �شهر نوفمرب  )2010ور�شة عمل بعنوان “طرق التعليم والتعلم والتقييم يف التعليم العايل” ،وذلك برعاية معايل
وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،وبالتعاون مع خرباء من كلية مبربوك بجامعة �أك�سفورد (Pembroke College, Oxford
 ،)Universityومركز �أك�سفورد للتعلم يف اململكة املتحدة ( ،)Oxford Learning Center, United Kingdomوجامعة �سيدين
با�سرتاليا ( .)University of Sydney, Australiaا�ستمرت الور�شة ملدة يومني ،وح�ضرها � 60أ�ستاذا جامعيا ميثلون  25جامعة
�أردنية.

م�شروع تطوير دليل ال�صندوق ملراجعة وتقييم الربامج اجلامعية:

�إن الدليل الذي ا�ستخدمه ال�صندوق لتقييم الربامج اجلامعية خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية يرتكز �أ�سا�سا على املعايري التي كانت
ت�ستخدمها وكالة �ضبط جودة التعليم العايل الربيطانية عام  .2000ويف ظل التطورات املحلية والإقليمية والعاملية التي ح�صلت على
معايري و�إجراءات �ضمان اجلودة يف التعليم العايل ،فقد ر�أت �إدارة ال�صندوق �ضرورة تطوير الدليل مبا يتواءم مع التطورات العاملية
يف جمال جودة التعليم العايل� .أجرت �إدارة ال�صندوق �أبحاثها وم�شاوراتها مع العديد من اخلرباء والباحثني يف جمال اجلودة وقامت
بتطوير دليل جديد لل�صندوق ( .2011الدليل حاليا يف طور التحرير والن�شر).

هذا التقرير
ت�ضمنت التقارير العامة يف نهاية كل جولة من جوالت املراجعة نقاط القوة امل�شرتكة يف الربامج امل�شارِكة ،كما �أ�شارت �إلى نقاط
م�ضيئة يف بع�ض الربامج و�أ�شادت بها و�أو�صت ب�إبرازها ليحتذى بها يف اجلامعات الأخرى .كما ت�ضمنت التقارير بع�ض العقبات
والتحديات التي ظهرت خالل عمليات املراجعة وتو�صيات اخلرباء يف �سبل جتاوزها وحلها.
ي�شكل هذا التقرير “التقرير ال�شامل” جمموعة التقارير العامة التي قدمها خرباء ال�صندوق يف نهاية جوالت املراجعة بعد �أن �أجريت
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عليها بع�ض �أعمال التنقيح والتحرير .ويهدف �إلى و�ضع هذه التقارير �أمام الباحثني واملهتمني وذوي امل�صلحة ب�ش�ؤون جودة التعليم
العايل ،ولذا ف�إننا ن�أمل �أن يقر�أ التقرير يف هذا ال�سياق.
ولأن الهدف الرئي�سي من ن�شر هذا التقرير هو تعزيز وحت�سني جودة الربامج الأكادميية �سواء من خالل الإ�شادة بالنقاط امل�ضيئة
و�إبرازها �أو من خالل التنبيه �إلى نقاط ال�ضعف العامة يف هذه التخ�ص�صات ،فقد حر�صنا خالل حترير التقرير �أال ن�شري �إلى �أية
جامعة با�سمها �إذا كان الأمر يتعلق ب�إبراز نقطة �ضعف �أو م�شكلة ،وباملقابل �أن نذكر ا�سم اجلامعة يف حال كان الأمر يتعلق بنقطة قوة
ت�ستحق الإ�شادة والت�شجيع والتعميم كمثال للجودة.
ورغم �أن التقارير الفردية والتقارير العامة ،التي �أ�صدرت يف نهاية كل جولة من جوالت املراجعة� ،أ�شارت �إلى ترتيب اجلامعات
امل�شاركة ور�شحت �أف�ضل اجلامعات ملنحها جائزة احل�سني للتميز� ،إال �أننا ولنف�س الغر�ض �أعاله �ألغينا الإ�شارة �إلى الرتتيبات ونقاط
الأحكام التي رتبت اجلامعات على �أ�سا�سها .فقد كانت م�شاركة اجلامعات يف جوالت التقييم م�شاركة طوعية .ويجب الإ�شادة هنا
ببع�ض اجلامعات التي ا�شرتكت (طوعا) حلر�صها على بناء قدراتها يف تعزيز مفاهيم اجلودة اجلامعية �أكرث من حر�صها على
الرتتيب ونيل اجلوائز.
كما �أننا ن�أمل �أن يقر�أ التقرير يف �سياق تطور التعليم العايل وت�شريعاته وقوانينه خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،ويف �سياق تطور
مفاهيم اجلودة خالل تلك الفرتة والتي توجت ب�إن�شاء هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية.
ويقت�ضى التنويه �إلى �أن جوالت املراجعة اخلم�س الأولى (علم احلا�سوب – اجلولة الأولى ،علم احلا�سوب اجلولة الثانية� ،إدارة
الأعمال – اجلولة الأولى� ،إدارة الأعمال – اجلولة الثانية ،برامج القانون) نفذها ال�صندوق بالتعاون مع خرباء من وكالة �ضمان
اجلودة باململكة املتحدة � . QAA-UKأما اجلوالت الأربع الأخرية (التمري�ض ،املحا�سبة ،اللغة االجنليزية و�آدابها ،العلوم املالية
وامل�صرفية) فقد نفذها ال�صندوق بالتعاون مع مركز �ضمان اجلودة يف التعليم الدويل ( )CQAIEبالواليات املتحدة .ورغم �أن
املعايري واملنهجية يف املرحلتني كانت تلك التي اعتمدها ال�صندوق يف الدليل اخلا�ص به� ،إال �أنه ظهر اختالف يف الرتكيز ناجت عن
اختالف املدر�ستني الأمريكية والربيطانية يف جمال اجلودة� .إال �أن هذا االختالف مل يف�سد الغر�ض الأ�سا�سي من التقييم ،وهو تعزيز
جودة هذه الربامج واالرتقاء بها �إلى املعايري الدولية للجودة.

�شكر وتقدير
مل يكن ال�صندوق ليحافظ على م�سريته وينفذ م�شاريعه دون اجلهود احلثيثة واملخل�صة التي بذلها الكثري من �أهل الر�أي وامل�س�ؤولية
يف كافة القطاعات الر�سمية واخلا�صة� ،سواء من القطاع البنكي �أم يف قطاع التعليم العايل .ونرى �أن من الإن�صاف التوجه بال�شكر
والتقدير �إلى كل من �ساهم يف حتقيق هذه االجنازات.
يتقدم فريق ال�صندوق بوافر ال�شكر والتقدير �إلى �أ�صحاب املعايل والعطوفة الذين �شغلوا من�صب حمافظ البنك املركزي خالل تلك
الفرتة ،والذين بحكم النظام الأ�سا�سي لل�صندوق تر�أ�سوا هيئة املديرين ،وهم معايل د .زياد فريز ( ) 2000-1999ومعايل د� .أمية
طوقان ( ) 2010-2001وعطوفة ال�شريف فار�س �شرف (  ) 2011-2010وعطوفة ال�سيد حممد �سعيد �شاهني ()2012-2011
ورئي�س هيئة املديرين احلايل معايل د .زياد فريز  .كما يتقدم ال�صندوق بال�شكر والتقدير �إلى �أ�صحاب املعايل والعطوفة الذين كانوا
�أع�ضاء يف هيئة مديري ال�صندوق منذ ت�أ�سي�سه وحتى الآن.
�أما يف قطاع التعليم العايل ،فيذكر ال�صندوق بال�شكر والتقدير �أ�صحاب املعايل وزراء التعليم العايل والبحث العلمي الذين �أ�سهموا يف
جناح م�شاريع ال�صندوق من خالل ما قدموه من دعم فني ومعنوي ومن م�شورة �سواء خالل التخطيط مل�شاريعه �أم تنفيذها.
كما يتقدم ال�صندوق بال�شكر والتقدير لوكالة �ضبط جودة التعليم العايل باململكة املتحدة ( ،)QAA-UKومركز �ضمان اجلودة
يف التعليم الدويل ( )CQAIEبالواليات املتحدة ،واخلرباء الذين �شاركوا يف عمليات املراجعة اخلارجية من امل�ؤ�س�ستني ،ولر�ؤ�ساء
وم�س�ؤويل وخرباء اجلودة يف هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردين.
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وال يفوتنا �أن نذكر �شركاءنا يف تنفيذ هذا امل�شروع ،وهم اجلنود احلقيقيون لنجاح امل�شروع واالرتقاء باجلودة يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية،
وهم ر�ؤ�ساء اجلامعات الأردنية التي �شاركت يف جوالت املراجعة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ممثلي الربامج امل�شاركة ،والذي كان على
عاتقهم ح�ضور الور�ش التدريبية وكتابة تقارير التقييم الذاتي وا�ستقبال فرق التقييم وامل�شاركة يف املراجعات الن ّدية (مراجعة
النظراء) لربامج خارج جامعاتهم .و�ساهم البع�ض فيهم يف ترجمة ومراجعة بع�ض التقارير التي ت�ضمنها هذا التقرير ال�شامل.
ويف اخلتام ،ف�إن هذا التقرير ال�شامل هو تراكم جلهود مدراء لل�صندوق وموظفني عملوا بجد وتفانٍ خالل جوالت املراجعة و�إ�صدار
تقاريرها ،فلهم كل ال�شكر والتقدير.
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تقييم جودة برامج علم الحاسوب في عشر
( )10جامعات أردنية
تقرير عام

(أيلول  /سبتمبر )2001

اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:
•جامعة �آل البيت
•جامعة عمان الأهلية
•جامعة البلقاء التطبيقية
•جامعة الإ�سراء اخلا�صة
•جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
•جامعة م�ؤتة
• جامعة فيالدلفيا اخلا�صة
•جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا
•اجلامعة الأردنية
•جامعة الزرقاء اخلا�صة

خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم:
•االن�سة لينا با�سو
•�أ.د .تريين�س بيلي�س
•د .ريت�شارد بيبي
•�أ.د .رود بريغي�س
•د� .أنثوين كاولينغ
•�أ.د .راي �إيرين�شو
•د� .آن جيم�س
•د .فريوز قمر الدين
•�أ.د .ديليب كومار باتيل
•�أ.د� .سونيل فاديرا

�إعداد التقرير الإجنليزي:

•�آرثر براون (م�ست�شار �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق)

ترجمة الن�سخة العربية:
•د .عماد الدين �أبو الرب

املراجعة اللغوية:
•د.عاطف كنعان

�إعداد التقرير العربي وحتريره:
•د .علي عبد الغني ياغي
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1.1تقييم جودة برامج احلا�سوب (اجلولة الأولى)
مت تقييم برامج علم احلا�سوب مب�شاركة  10جامعات �أردنية ،ب�إ�شراف ورعاية �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق .وقد اعتمد يف
التقييم على �أ�سلوب الدمج بني التقييم الأكادميي ،وتقييم الربامج الأكادميية ح�سب معايري وكالة �ضمان اجلودة التعليم العايل يف
بريطانيا ،حيث مت تطويرها لتنا�سب الواقع املحلي الأردين .مت �إعداد وثائق التقييم الذاتي من قبل اجلامعات امل�شاركة يف امل�شروع
ح�سب اخلطوط العري�ضة لدليل تقييم الأداء النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية املعد من قبل �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق� ،إ�ضافة
�إلى �أدلة تقييم الربامج الأكادميية امل�ستخدمة من قبل وكالة �ضمان اجلودة الربيطانية .وتعد تقارير تقييم برامج احلا�سوب اخلا�صة
بكل جامعة م�شاركة� ،إ�ضافة �إلى نتائج اجتماعات فرق التقييم التي متت يف الأردن ،هي الأ�سا�س لهذا التقرير.
وقد طلب �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق من املقيمني امل�شاركني يف امل�شروع بعد االنتهاء من عملية التقييم� ،إجراء مقارنة بني
برامج علم احلا�سوب ،التي مت تقييمها مع برامج علم احلا�سوب خارج الأردن ،وبالتحديد مع الواليات املتحدة الأمريكية ،وبريطانيا.
ومبا �أن مثل هذه املقارنة قد ال تكون مو�ضوعية حيث الظروف ،والبيئة ،والثقافة خمتلفة ،فقد قام ر�ؤ�ساء فرق التقييم بعمل مقارنات
كلما �شعروا �أنها مفيدة ومو�ضوعية .ومبا �أن خلفية وخربة فرق التقييم كانت بريطانية ،فقد متت املقارنة يف الغالب مع اجلامعات
الربيطانية ،وخا�صة �أن �أ�سلوب التقييم يف هذا امل�شروع هو ح�سب ما هو معمول به يف بريطانيا.
مت الطلب من املقيمني عمل ترتيب للجامعات امل�شاركة ،ح�سب الأداء النوعي .وقد ا�شرتط �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق �أن تكون
اجلامعة امل�شاركة خ ّرجت فوجني على الأقل حتى تكون م�ستوفية ل�شروط التناف�س على اجلائزة ،التي �سيتم تقدميها لأف�ضل جامعة
م�شاركة ،وبناء على ذلك ،فقد مت ا�ستثناء جامعة واحدة لعدم ا�ستيفائها لهذا ال�شرط .كذلك مت ا�شرتاط �أن تكون اجلامعة احلا�صلة
على الرتتيب الأول قد ح�صلت على تقرير امتياز ،ح�سب معايري وكالة �ضمان اجلودة املعمول بها يف بريطانيا؛ ليت�سنى لها احل�صول
على اجلائزة .وقد قام ر�ؤ�ساء فرق التقييم ب�شكل فردي بو�ضع تقرير لكل جامعة م�شاركة بناء على تقرير فريق التقييم ،ونقاط القوة
وال�ضعف املبينة يف التقرير ،وقد مت ترتيب اجلامعات وفق متو�سط الدرجات التي مت احل�صول عليها.

2.2منهجية �صندوق احل�سني يف تقييم الربامج
�أما �أهم خ�صائ�ص �أ�سلوب التقييم الذي مت اعتمادها ،فهي:

 1-2التقييم املعتمد على الأهداف

بالرغم من �أن جمل�س اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأردن يفر�ض على اجلامعات معايري و�أ�س�سا موحدة� ،إال �أن هناك اختالفا
يف جماالت كثرية بني اجلامعات ،فهناك اختالف يف احلجم ،والعمر ،والتاريخ .فن�صف اجلامعات امل�شاركة يف التقييم ر�سمية،
ون�صفها الآخر خا�صة ،ولكل منها درجة من اال�ستقاللية� ،سواء يف �صياغة ر�سالتها على م�ستوى اجلامعة� ،أو �أهدافها على م�ستوى
الربامج الأكادميية.

 2-2تقييم تعلم الطلبة ومنجزاتهم

يعتمد تقييم نوعية الأداء على فح�ص �شامل لكل ما ي�ؤثر على عملية تعلم الطلبة ومنجزاتهم .ويتم خالله تغطية عري�ضة لن�شاطات
التعليم والتعلم املختلفة ،مبا فيها مراقبة مبا�شرة لبع�ض املحا�ضرات ال�صفية ،وور�ش العمل ،واملختربات ،و�أ�سلوب تقييم �أعمال
الطلبة ،وحت�صيل ومنجزات الطلبة ،واملنهاج الدرا�سي ،والكادر التدري�سي وتطويره ،وا�ستغالل م�صادر التعلم املختلفة من مكتبة،
وجتهيزات حا�سوبية ،ودعم الطلبة و�إر�شادهم .وهذه املجاالت من الأن�شطة حمددة مبجاالت التقييم ال�ستة لتقييم الربامج
الأكادميية.
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�أما جماالت تقييم الربامج الأكادميية ،فهي:
1.1ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه
2.2التعليم والتعلم والتقييم
3.3تقدم الطلبة ومنجزاتهم
4.4دعم الطلبة و�إر�شادهم
5.5م�صادر التعلم
�6.6إدارة اجلودة وحت�سينها

 3-2تقييم النظراء

امل�شاركون يف فرق التقييم هم زمالء �أكادمييون متخ�ص�صون يف علم احلا�سوب� ،أغلبهم �أع�ضاء هيئة تدري�س يف جامعات بريطانية،
وبع�ضهم يعمل يف ال�صناعة يف جماالت ذات عالقة باحلا�سوب.

 4-2دمج �إجراءات التقييم الداخلي واخلارجي

تتكون �إجراءات التقييم من عدة مراحل:
•�إعداد وثيقة التقييم الذاتي للتخ�ص�ص من قبل الق�سم الأكادميي بناء على �أهداف وخمرجات التخ�ص�ص ،وح�سب الهيكلية
واخلطوط العري�ضة املعتمدة يف �إعداد وثيقة التقييم الذاتي.
•زيارة ميدانية ملدة يومني ون�صف من قبل فريق التقييم للجامعة.
•اجتماعات تقييميه يومية ،ي�شارك فيها جميع املعنيني يف عملية التقييم.
•�إر�سال تقارير التقييم املعدة بعد الزيارة امليدانية من قبل فرق التقييم اخلا�صة بكل جامعة م�شاركة ،حيث �إن هذه التقارير هي
الأ�سا�س يف �إعداد التقرير العام للم�شروع.
•منح اجلائزة للجامعة التي ح�صلت على �أعلى تقرير ،على �أن تكون ح�صلت على تقرير امتياز.

3.3ملخ�ص التقرير
يع ّد علم احلا�سوب �أحد املجاالت احليوية الهامة ذات الأثر على االقت�صاد الأردين .ويحتوي قطاع تكنولوجيا املعلومات على �شركات
كبرية متعددة اجلن�سيات ،تقوم بتوظيف �أف�ضل اخلريجني بغ�ض النظر عن جن�سياتهم� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن تطلع الأردن ليكون
مركز ًا متميز ًا لتطوير و�صناعة الربجميات ،يتطلب احلاجة �إلى مربجمني ذوي كفاءة عالية ،لي�س فقط يف قدرتهم على كتابة
الربجميات ،ولكن �أي�ضا يف قدرتهم على توظيف هند�سة الربجميات حلل امل�شكالت املختلفة� ،إ�ضافة �إلى القيام بالأعمال مبهنية
عالية ،ومعرفة اجلوانب الأخالقية والقانونية فيما يتعلق بطبيعة عملهم .لهذه الأ�سباب ،يرتتب على اجلامعات الأردنية �أن تقدم
تعليم ًا متميز ًا �ضمن �أف�ضل املمار�سات الأكادميية العاملية ،وعمل عالقات �شراكة مع �سوق العمل وال�صناعة .وقد تو�صل املقومون �أن
م�ستوى الأداء العام لربامج علم احلا�سوب يف اجلامعات الأردنية الع�شر ،التي �شاركت يف امل�شروع هو مر�ض وذلك ح�سب املعايري
الربيطانية.
هدفت جميع اجلامعات �إلى تقدمي برامج �أكادميية يف علم احلا�سوب� ،أو نظم املعلومات ،التي يحتاجها كل من �سوق العمل املحلي
والإقليمي .وهدفت جميع الربامج �إلى تزويد الطلبة باجلوانب النظرية واملهارات التخ�ص�صية ب�شكل جيد� ،إال �أن هذه املهارات هي يف
العادة تركز يف الدرجة الأولى على الربجمة بد ًال من االعتماد على مبد�أ الت�صميم� .إن االهتمام بتحفيز املهارات الذهنية واملعرفية
ال يلقى االهتمام الكايف ،حيث �إن قليال من اجلامعات اهتمت ب�شكل وا�ضح يف �أهدافها باملهارات املعرفية ،والل ّينة وتطويرها �إلى
م�ستويات �أعلى .ويع ّد االعتماد الأكادميي للربامج ذا �أهمية للجامعات� ،إال �أنه ي�ضع بع�ض القيود على مرونة املنهاج ،وي�ؤدي �إلى قتل
الإبداع والتميز .هناك تو�سع �أفقي يف املنهاج وفيه تركيز على اجلانب النظري ،و�أنظمة احلا�سوب والربجمة� ،إال �أن هناك عدم
اهتمام باملهارات الل ّينة اخلا�صة بعلم احلا�سوب ،فقد لوحظ �أن بع�ض املناهج مث ًال تفتقد للموا�ضيع احلديثة اخلا�صة بعلم احلا�سوب.
وهناك فر�ص خمتلفة لكي يطور الطلبة مهاراتهم الفردية واجلماعية من خالل فرق العمل ،وخا�صة يف م�شاريع التخرج التي يتم
االهتمام بها ب�شكل وا�ضح .وب�شكل عام ،ف�إن معظم اجلامعات تواجه م�شكلة يف تغطية املنهاج من حيث مراعاة الفروق الفردية
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للطلبة ،والأخذ بعني االهتمام �أن هناك طلبة متميزين و�آخرين ذوي قدرات �ضعيفة .ويعتقد املقومون �أن هذه امل�شكلة ما زالت قائمة،
وال بد من �إيجاد احللول ملعاجلتها حيث �إن هناك عدم اهتمام بالطلبة �أ�صحاب القدرات واملهارات العالية يف بع�ض اجلامعات ،وال
ي�شعر ه�ؤالء الطلبة ب�أن طريقة تقدمي املنهاج ترتقي �إلى تطلعاتهم وقدراتهم .
الحظ املق ّيمون �أن للطلبة كفاءة عالية يف قدرتهم على حتويل الأفكار واملفاهيم املجردة �إلى برجميات ،ويعود ذلك �إلى طريقة
التدري�س املعتمدة ،التي الحظها املق ّيمون مبراقبة بع�ض املحا�ضرات ال�صفية� .إن �أع�ضاء هيئة التدري�س يقومون ب�إعطاء حما�ضرات
�صفية لها �أهداف وا�ضحة ومعدة ب�شكل جيد .ويرى املق ّيمون �ضرورة التنوع يف �أ�ساليب التعليم ،وا�ستخدام الأدوات والأ�ساليب
امل�ساعدة ،ملا لها من �أثر فعال على العملية التعليمية لدى الطلبة� ،إذ ينبغي �أن ي�ؤدي ذلك �إلى �إظهار الفروق الفردية لدى الطلبة خالل
مراحل الدرا�سة املختلفة .وب�شكل عام ،يتم تقييم �أعمال الطلبة ب�شكل جيد� ،إال �أنه ال يتم توثيق الإجراءات املتبعة.
هناك اختالف يف تقدم الطلبة خالل مراحل الدرا�سة من جامعة لأخرى ،ويظهر ب�شكل وا�ضح �أن هناك حاجة لبع�ض اجلامعات
للقيام مبزيد من الدرا�سة والتحليل والتوثيق حلاالت الر�سوب واالن�سحاب ،واالنتقال ب�شكل دقيق .وبالرغم من �ضرورة تف�سري وحتليل
منجزات الطلبة� ،إال �أن املخرجات جيدة؛ حيث �إن �أرباب العمل يثنون ب�شكل وا�ضح على خريجي علم احلا�سوب.
ب�شكل عام ،يتم دعم الطلبة �أكادميي ًا و�إر�شاديا لكن بطريقة غري ر�سمية ،وهو دعم فعال ،ويتم على ح�ساب وقت �أع�ضاء هيئة
التدري�س� ،أما الدعم والإر�شاد الر�سمي ،فيتمان ب�شكل �ضيق ب�سبب العبء التدري�سي العايل لأع�ضاء الهيئة التدري�سية.
هناك تنوع يف م�صادر التعلم ،لكن هناك حاجة للتطرق مل�شكالت بع�ض اجلامعات فيما يتعلق بالعالقة ،والتوا�صل بني الأق�سام
واملكتبة ،وحت�سني تنظيم املكتبة .ويوجد نق�ص وا�ضح يف الكوادر امل�ؤهلة يف املكتبات ،وخا�صة �أ�صحاب اخلربات ،التي ينبغي االهتمام
بها ومعاجلتها� .أما فيما يتعلق بتجهيزات املكتبات ،و�أماكن اجللو�س ،فهي جيدة ب�شكل عام ،وهناك جمال للتح�سني.
العنا�صر الرئي�سة فيما يتعلق ب�إدارة اجلودة متوفرة ب�شكل عام ،وهناك حاجة �إلى م�أ�س�سة وتوثيق الإجراءات ب�شكل �أف�ضل .وميكن
�أن تقوم اجلامعات بتبني بع�ض املمار�سات احل�سنة امل�ستخدمة يف اجلامعات الربيطانية ،وخا�صة فيما يتعلق بالتقييم الداخلي على
م�ستوى الربامج ،من خالل جمع البيانات وحتليلها ب�شكل دوري ،وقيا�س مدى حتقيق خمرجات الربامج� .إن ات�ساع النتائج التي مت
التو�صل �إليها بعملية التقييم حتتاج �إلى اهتمام عدد من امل�ستويات ابتداء من الأق�سام الأكادميية التي مت تقييمها ،ومرور ًا بالإدارة
العليا للجامعات ،وانتها ًء بامل�ستويات الإدارية العليا يف وزارة التعليم العايل.

4.4التقرير العام للتقييم
 1-4املقدمة

1.1ميثل هذا التقرير العام حقائق ونتائج التقييم يف عام  2001جلودة التعليم العايل يف برامج علم احلا�سوب للجامعات امل�شاركة يف
امل�شروع وعددها  .10ويهدف هذا التقرير �إلى �إبراز امليزات الإيجابية ،و�إظهار مواطن اخللل للتح�سني والتطوير امل�ستقبلي ،ون�شر
املمار�سات احل�سنة.
2.2مت تقييم الأداء النوعي لربامج احلا�سوب من قبل فرق تقييم متخ�ص�صة يف علم احلا�سوب .وقد تو�صلت فرق التقييم �إلى �أحكام
ونتائج بناء على �أهداف الق�سم الأكادميي ،وخمرجات التعليم اخلا�صة بالطلبة .وتو�صلت كذلك �إلى �أن الأداء النوعي للعملية
مر�ض ،مع وجود جمال للتح�سني يف كل جامعة.
التعليمية يف جميع اجلامعات امل�شاركة يف امل�شروع هو ٍ
 3.3كما هو احلال يف التخ�ص�صات العلمية والتكنولوجية ،ف�إن لعلم احلا�سوب �أثرا حيويا وهاما على االقت�صاد الأردين .فال�شركات
الكبرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات هي يف الغالب �شركات متعددة اجلن�سيات ،وتقوم بتوظيف �أف�ضل اخلريجني والكفاءات،
بغ�ض النظر عن جن�سياتهم .لهذا ال�سبب ،ف�إن هناك حتديا للجامعات الأردنية لتقدمي تعليم ذي نوعية عالية مناف�سة لأف�ضل
املمار�سات الأكادميية العاملية ،وعمل عالقات �شراكة مع �سوق العمل وال�صناعة.
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 4.4تعتمد برامج علم احلا�سوب يف جميع اجلامعات على النموذج الأمريكي ،الذي يهدف �إلى مراعاة التو�سع الأفقي ،والتعمق
العمودي يف املنهاج .ويتم التو�سع الأفقي من خالل عدد من املواد العامة الإجبارية على م�ستوى جميع اجلامعات ،مثل :اللغة
العربية ،واللغة الإجنليزية ،ومهارات احلا�سوب� ،إ�ضافة �إلى عدد من املواد الإجبارية ذات العالقة بتخ�ص�ص علم احلا�سوب،
كالفيزياء ،والريا�ضيات ،والإدارة� .أما التعمق العمودي ،فيتم من خالل التعمق يف مواد علم احلا�سوب ،التي ت�شكل ن�سبة %60-50
من املواد التي ي�أخذها الطالب .وتعد اخلطوط العري�ضة ملنهاج  IEEE/ACMن�سخة عام  1991نقطة البداية يف بناء وت�صميم
الربامج الأكادميية لعلم احلا�سوب يف معظم اجلامعات� ،إال �أن هناك عددا متزايدا من اجلامعات التي حتاول اخلروج من هذا
الإطار لعدم القناعة ب�صالحيته .وقد قامت �إحدى اجلامعات بالتقدم ملراجعة وتقييم تخ�ص�ص نظم املعلومات احلا�سوبية �ضمن
هذا امل�شروع ،حيث �إن هناك عددا �آخر من اجلامعات تتطلع �إلى ا�ستحداث برامج جديدة م�شابهة.
5.5من بني اجلامعات الع�شر امل�شاركة يف امل�شروع ،هناك جامعة ت�أ�س�ست منذ � 40سنة� ،أما اجلامعة الأحدث ،فقد ت�أ�س�ست عام .1997
كذلك يوجد اختالف يف حجم اجلامعات من حوايل � 20ألف طالب لأكرب جامعة� ،إلى حوايل  100طالب لأ�صغر جامعة .وتتفاوت
�أحجام الأق�سام امل�شاركة من  300طالب� ،إلى  750طالبا� ،أما �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،فرتاوحت �أعدادهم بني � 8إلى � ،27إال �أن
بع�ض هذه الأرقام يت�ضمن م�ساعدي التدري�س .وب�شكل عام ،هناك �صعوبة يف ح�ساب ن�سبة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية للطلبة ب�شكل
دقيق ،ولعل ذلك يعود �إلى وجود �أع�ضاء هيئة تدري�س من غري تخ�ص�ص احلا�سوب يف �أق�سام احلا�سوب لتدري�س املواد امل�ساندة غري
التخ�ص�صية .وقد بلغت ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س �إلى الطلبة يف اجلامعات اخلا�صة � ،1:20إال �أن املقيمني يرون �أن الن�سبة قد
تكون �أعلى من هذا.

� 2-4أهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة

6.6حتى يتم احلكم على جودة الربنامج الأكادميي للتخ�ص�ص ،ي�شرتط املقيمون وجود �أهداف وا�ضحة ال حتتمل اللب�س ،وتعرب عن
تطلعات وخ�صو�صيات اجلامعة .وبالتحديد ،ف�إن و�ضوح الأهداف ،وخمرجات التعليم اخلا�صة بالطلبة ت�ساعد على فهم املنهاج
وتطبيقه ،بينما توفر الأهداف القابلة للقيا�س للجامعة طريقة وا�ضحة لقيا�س الأداء الأكادميي ،و�إدارة اجلودة والتح�سني امل�ستمر.
7.7و�ضعت معظم اجلامعات يف تقاريرها ر�سالتها قبل و�ضع �أهدافها .وبالرغم من �أن جميع الأهداف مل تكن ذات عالقة مبو�ضوع
الربنامج الأكادميي املطلوب تقييمه� ،إال �أن جميع اجلامعات حددت �أهدافا وا�ضحة مت ا�ستخدامها ك�أ�سا�س يف عملية التقييم .ويف
بع�ض احلاالت� ،شعر املقومون �أن حتديد الأهداف ب�شكل �أو�ضح� ،سي�ساعد الأق�سام يف حتديد املنهاج ب�شكل �أدق .وتو�صلت جميع
الأق�سام �إلى حاجة اخلريجني ملعرفة جيدة باجلوانب النظرية للتخ�ص�ص ،فالتو�سع الأفقي ملجاالت التخ�ص�ص والتعمق املعريف
ميكنان اخلريج من االلتحاق ب�سوق العمل� ،أو ا�ستكمال الدرا�سات العليا .وحددت معظم الأق�سام يف �أهدافها احلاجة �إلى تزويد
الأردن باخلريجني امل�ؤهلني؛ لكي حتقق تطلعاتها و�أهدافها يف جعل الأردن متميز ًا يف �صناعة الربجميات يف املنطقة .وبالرغم من
�أن معظم الأق�سام ركزت بطريقة مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة على تعليم مهارات الربجمة كهدف رئي�س� ،إال �أن هناك بع�ض الأق�سام
ت�ضمنت القدرة على حتليل الربجميات وت�صميمها وفح�صها  ،ومتلك املهارات املتنقلة �أو فهم وا�ستيعاب الق�ضايا املهنية ذات
العالقة بالتخ�ص�ص.
8.8حددت معظم وثائق التقرير الذاتي الأهداف اخلا�صة بالق�سم� ،إال �أن هذه الأهداف مل ترتق �إلى م�ستوى �أهداف وا�ضحة ميكن
قيا�سها وحتقيقها ،و�إمنا �أهداف عامة .وبالرغم من ذلك ،ف�إن بع�ض الأق�سام حددت �أهدافا قابلة للقيا�س ،وقد ظهر ذلك
باملناق�شات مع فرق التقومي.
9.9يحث املقيمون الأق�سام لتطوير وحتديد �أهداف وا�ضحة لرباجمهم الأكادميية ،ون�شرها لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،والطلبة بطريقة
تبني عالقتها باملنهاج ،وطريقة تنفيذه وتقييمه.

 3-4ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه

1010تقدم جميع اجلامعات تعليما بتو�سع �أفقي ،وبتخ�ص�صات يتم حتديدها من قبل الأق�سام ،مثل البكالوريو�س يف علم احلا�سوب،
الذي تقدمه جميع اجلامعات� ،إال �أن هناك جامعة واحدة تقدم تخ�ص�صا �آخر ،وهناك توجه عند معظم الأق�سام لطرح
تخ�ص�صات جديدة يف تكنولوجيا املعلومات .جميع الربامج التي تطرحها اجلامعات تعتمد على النموذج الأمريكي ،حيث يتم
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االعتماد على املتطلبات ال�سابقة لتحديد ما ي�أخذه الطالب من مواد ،ومدى تقدمه يف الدرا�سة .ويعتقد املقومون �أن هذه الهيكلية
املبنية على املتطلبات ال�سابقة من املواد ،ميكن �أن حتقق التو�سع والتعمق يف املنهاج �إذا مت ت�صميم املتطلبات ال�سابقة بعناية.
وعلى الرغم من ذلك ،فقد مت يف بع�ض الأحيان من خالل املراجعة التو�صل �إلى وجود حاجة لنظام متطلبات �سابقة �أف�ضل،
�ضمانا لتقدم الطلبة ،وح�صولهم على التو�سع والتعمق يف املنهاج يف �آن واحد.
1111عدد ال�ساعات املعتمدة للتخ�ص�ص للح�صول على ال�شهادة اجلامعية تراوحت بني � 125إلى �135ساعة معتمدة ،وكانت يف �إحدى
احلاالت � 151ساعة معتمدة.
1212يحتوي املنهاج على � 20إلى � 30ساعة معتمدة من متطلبات اجلامعة ،وعدد من هذه املتطلبات هو على امل�ستوى الوطني مثل :اللغة
العربية ،واللغة الإجنليزية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،توجد مواد حرة ميكن اختيارها من �شريحة وا�سعة من املواد .وقد مت حديث ًا
�إ�ضافة مادة مهارات احلا�سوب كمتطلب وطني ،حيث ا�ستح�سن املقومون هذه اخلطوة ،وهناك حتفظات على الكادر التدري�سي
املطلوب لهذه املادة ،و�سيتم التطرق لهذا املو�ضوع ب�شكل مف�صل الحق ًا يف هذا التقرير .حتقق مثل هذه املواد م�س�ألة التو�سع
الأفقي يف املنهاج وباجتاه حتقيق الهدف الوطني يف تنمية املهارات الأ�سا�سية املطلوبة ل�سوق العمل.
1313يحتوي املنهاج على حوايل � 25ساعة معتمدة يف املتو�سط كمتطلبات م�ساندة لتخ�ص�ص علم احلا�سوب ،وهذه املتطلبات هي
متطلبات كلية .واملجال الذي تغطيه هذه املواد بحاجة �إلى مراجعة ،فهناك تربير لبع�ض املواد كالتي تعنى ب�آلية عمل منظمات
الأعمال وال�شركات ،وال يوجد تربير للرتكيز على مواد الريا�ضيات والعلوم ،التي لي�ست بال�ضرورة ذات عالقة مبا�شرة
بالتخ�ص�ص .ويجد املقومون �صعوبة يف معرفة �سبب اختيار هذه املجاالت وما ميكن �أن تقدمه للتخ�ص�ص .ونرى �أن هذه الق�ضايا
جديرة باالهتمام ب�سبب تغطيتها عددا ال ب�أ�س به من ال�ساعات املعتمدة للتخ�ص�ص .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن جمل�س االعتماد يفر�ض
على اجلامعات وجود مواد يف املنهاج كالفيزياء مثال رغم عدم قناعة بع�ضهم بذلك ،ما ي�ؤدي �إلى حرمانهم من و�ضع مواد �أكرث
فائدة للتخ�ص�ص .ويرى املقومون �أن معرفة الهدف من هذه املواد ومدى ا�ستفادة الطلبة منها يف �سوق العمل بعد التخرج� ،سي�ؤدي
�إلى اختيار �أف�ضل يف املنهاج للمجاالت التي ميكن �أن تغطيها مواد متطلبات الكلية ،بحيث يكون لها ت�أثري وا�ضح على املهارات
واملعارف ،التي يحتاجها خريج علم احلا�سوب يف �سوق العمل.
1414عدد املواد الكبري ن�سبي ًا ي�صل �إلى  %50من خارج الق�سم ،وهو يعك�س الهدف العام للجامعات الأردنية بتوفري تعليم جيد بتو�سع
�أفقي .وبالرغم من ذلك ،ف�إن املقومني قلقون على �أن الن�سبة الكبرية لهذه املواد يف املنهاج� ،ستكون على ح�ساب مواد التخ�ص�ص،
والتعمق يف املهارات واملعارف اخلا�صة بالتخ�ص�ص .واالهتمام بهذه املواد العامة �سيكون له �أثر �سلبي على امل�ساحة املتاحة يف
املنهاج للمهارات املنتقلة الأ�سا�سية ،والق�ضايا الأخالقية ،والقانونية ،واملهنية املتعلقة بالتخ�ص�ص.
�1515أ�شارت �أغلب التقارير �إلى �إمتام حتديث وتطوير املنهاج عام 2000؛ ليواكب التطورات احلديثة يف علم احلا�سوب وحاجة �سوق
العمل ،ومن امل�ؤ�سف �أن املناهج اجلديدة قد اعتمدت على �أ�سا�س منهاج  IEEE/ ACMلعام  1991الذي ال يواكب التطورات
احلديثة ب�سبب قدمه .ولعل ال�سبب يف ذلك يعود �إلى عدم اال�ستعانة بخرباء خارجيني عند تطوير املناهج ،حيث يتم يف الغالب
اال�ستعانة باخلربات املحلية من اجلامعات الر�سمية .وهناك عدد قليل من اجلامعات خرجت عن هذا امل�سار العام ،لكنها على
�أر�ض الواقع ركزت على �إدخال تكنولوجيا جديدة بد ًال من الرتكيز على التغيريات الأ�سا�سية يف �أ�صول املنهاج ،واملوا�ضيع احلديثة
يف علم احلا�سوب.فقد قامت �إحدى اجلامعات باال�ستفادة من بع�ض اال�ست�شارات اخلارجية ،وقامت ب�إجراء تعديالت على هيكلية
املنهاج ،ولكن بقدر ي�سري ب�سبب امل�ساحة ال�ضيقة املتاحة للمرونة يف املنهاج من قبل جمل�س االعتماد .وقد وجد املقيمون �أدلة
كافية لدى بع�ض اجلامعات يف رغبتها امللحة لتطوير وحتديث مناهجها ،حيث يجب �أن ي�شجعوا بد ًال من �أن يتم و�ضع القيود
عليهم.
1616علم احلا�سوب تخ�ص�ص حيوي وغني ،وميكن �أن ينبثق منه تخ�ص�صات كثرية ،قد حتقق الكثري من الأهداف .تتبع اجلامعات يف
الوقت الراهن منوذجا واحدا ،لكن بع�ض اجلامعات بد�أت باتباع مناذج �أخرى ،وقليل منها لديها �أهداف ور�ؤيا وا�ضحة للم�ستقبل.
ويف معظم احلاالت ،يتم تغيري املنهاج ب�إدخال تكنولوجيا جديدة دون �إجراء تغيريات جذرية على املجاالت املعرفية للمنهاج .كل
هذا �أدى �إلى وجود عدد ال ب�أ�س به من املواد التقليدية يف املنهاج ،مثل �أنظمة احلا�سوب ،وبرجمة النظم ،والتحليل العددي .ويف
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الوقت نف�سه ،هناك موا�ضيع حيوية جديدة ال يتم التطرق لها �إال بحدود �ضيقة ،مثل :التفاعل بني الإن�سان واحلا�سوب ،وهند�سة
الربجميات ،وموا�ضيع متعلقة باملعلومات ،وقواعد البيانات ،وتكنولوجيا الويب ،وال�شبكات ،وحتليل النظم ،واخلادم ،وامل�ستفيد،
و�أمنية الإنرتنت ،وتنقيب البيانات ،و�أمنية احلا�سوب .ال يرغب املقومون بالتقليل من �أهمية تدري�س الربجمة ،التي تعد �إحدى
نقاط القوة على امل�ستوى الوطني� ،إال �أن هناك تكرارا يف تدري�س لغات الربجمة املختلفة ،التي تت�صف باملوا�صفات نف�سها ،فبع�ض
اجلامعات حتولت �إلى التدري�س با�ستخدام لغة � ++Cأو لغة جافا� ،إال �أنها مل تقم ب�إلغاء تدري�س اللغات القدمية من املنهاج.
�1717أف�ضل املناهج لها �أهداف وا�ضحة ور�ؤية للم�ستقبل ،وتعمل بالنموذج املعتمد على الهدف بدال ًمن �إ�ضافة لغة معتمدة على الهدف،
حيث يتم �أخذ قرار وا�ضح باللغة الأولى امل�ستخدمة يف املنهاج ،على �أن يتم الأخذ بعني الأهمية �أن الربجميات اجليدة ال ميكن
�إنتاجها �إال بالعقلية العلمية الهند�سية .وال�شك ًر لأثر منوذج  ACMاجليد على املناهج ،حيث �إن جميع اجلامعات تركز على
اجلانب النظري بتدري�س الريا�ضيات املتقطعة التي تكون الأ�سا�س لعدد من املواد ،مثل :اخلوارزميات ،ونظرية احل�سابات ،و�أ�صول
لغات الربجمة ،والذكاء اال�صطناعي .لكن على معظم اجلامعات التطلع للم�ستقبل ،كما هو احلال عند بع�ض اجلامعات الأكرث
حداثة.
1818م�شروع التخرج �إجباري يف معظم اجلامعات ،ويوفر للطلبة الفر�صة للتعمق يف جماالت معينة واكت�ساب املهارات املنتقلة ،ويعد
�إحدى نقاط القوة الرئي�سة يف ت�صميم املناهج ،ومن املمكن زيادة عدد ال�ساعات املعتمدة مل�شروع التخرج ،كما هو احلال يف
بريطانيا .وي�ساهم م�شروع التخرج بتطوير املهارات املنتقلة ،وبالتحديد �إدارة الوقت ،والعمل بروح الفريق الواحد ،ومهارات
العر�ض والتقدمي ،وكتابة التقارير.
1919ي�شرتط عدد قليل من اجلامعات حاليا قيام الطلبة بالتدريب امليداين خالل الف�صل ال�صيفي بعد اجتياز عدد معني من ال�ساعات.
وتعتمد هذه اجلامعات بالدرجة الأولى على عالقاتها مع ال�شركات املحلية لتدريب طلبتها يف �شركات ،وم�ؤ�س�سات منا�سبة ،لفرتة
ت�صل �إلى � 150ساعة تدريبية .والهدف الرئي�س من هذا هو �إعطاء الفر�صة للطلبة لتطبيق املفاهيم النظرية على �أر�ض الواقع
باملمار�سة العملية .ويرى املقومون �أن التدريب امليداين هو �إحدى نقاط القوة للجامعات التي تقوم بذلك ،وميكن حت�سني ذلك
بربط م�شروع التخرج بالتدريب امليداين �إن �أمكن ،حيث �إن هذا من املمار�سات احل�سنة ،التي قد تتبناها بقية اجلامعات.
2020الن�شاطات الأكادميية امل�صاحبة للمناهج يف معظم اجلامعات هي من الأمور الهامة ،التي ت�ؤدي �إلى �إكمال احللقة للمادة
التعليمية .وهذه الن�شاطات تت�ضمن حما�ضرات وندوات دورية ملحا�ضرين زائرين،التي ت�ساعد على ا�ستكمال اجلوانب املهنية
واالجتماعية للتخ�ص�ص .كما يت�ضمن ذلك الدورات التدريبية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،والطلبة كا�ستخدام برجميات وتطبيقات
حديثة .وت�ستخدم بع�ض اجلامعات اخلا�صة هذا الأ�سلوب يف تدري�س بع�ض الربجميات ،واللغات احلديثة ب�سبب القيود التي
ناد للحا�سوب� ،أو الإنرتنت ،الذي يقوم بتوفري مثل
يفر�ضها جمل�س االعتماد .ومن املمار�سات احل�سنة يف بع�ض اجلامعات وجود ٍ
هذه الدورات التدريبية للطلبة.
2121ب�شكل عام ،يرى املقيمون �أن ا�ستخدام اخلرباء اخلارجيني كمحا�ضرين غري متفرغني من املمار�سات احل�سنة؛ حيث ي�ستفاد من
خربتهم الغنية يف �إثراء املنهاج� ،إال �أن اال�ستفادة من ذلك على �أر�ض الواقع �ضعيف .وي�شجع املقومون اجلامعات على �ضرورة
عمل ندوات منهجية يحا�ضر فيها خرباء متميزون يف جمال عملهم بال�صناعة.
2222حدد املقيمون م�شكالت �أ�سا�سية يف عدد من الأق�سام فيما يتعلق بالن�شاط العلمي لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ب�شكل عام،
وللن�شاطات يف البحث العلمي ب�شكل خا�ص .ولعل من الأمثلة على ذلك ،عدم وجود �أع�ضاء هيئة تدري�س �أ�صحاب خربة تدري�سية
وبحثية ،وعدم الو�ضوح يف التفريق بني البحث العلمي والتكنولوجيا اجلديدة ،والأعباء الزائدة لأع�ضاء هيئة التدري�س ،وعدم
االهتمام بالبحث العلمي .وبالرغم من امل�ستوى العام لن�شاط البحث العلمي� ،إال �أن بع�ض �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الن�شيطني
بحثي ًا قاموا بتطوير مواد ذات عالقة بن�شاطهم البحثي ،مثل املعاجلة املتوازية ،والنظم املوزعة كما يف �إحدى اجلامعات .كذلك
ف�إن بع�ض الأق�سام تعمل جاهدة لتطوير مهاراتها البحثية بدعم امل�شاركات يف امل�ؤمترات العلمية.
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2323يرتتب على اجلامعات االهتمام بالكادر التدري�سي ،وتطوير قدراتهم البحثية ، ،ب�صرف النظرعن وجود م�شكلة ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س ك ّما ونوع ًا� ،إ�ضافة �إلى �ضرورة االهتمام بت�صميم املنهاج من خالل ربطه مبو�ضوعات البحث العلمي لأع�ضاء الهيئة
التدري�سية ،ما �سي�ؤدي �إلى حت�سني كفاءة اجلامعات واالرتقاء الأكادميي على امل�ستوى الوطني.

 4-4التعليم والتعلم والتقييم

2424قليل من اجلامعات لديها ا�سرتاتيجية تعليم حمددة وموثقة ،مع �أن معظم اجلامعات لديها �سيا�سة تعليم تقليدية متعارف عليها،
�إال �أن هناك جامعة واحدة لديها �آلية موثقة للمحا�ضرات .واملتعارف عليه يف معظم اجلامعات وجود حما�ضرتني �إلى ثالث لكل
مادة �أ�سبوعي ًا ،ويتم تدعيمها باجلانب العملي كلما ا�ستدعى ذلك� ،إ�ضافة �إلى املناق�شات ال�صفية �أحيانا .ويظهر وجود اختالف
طفيف يف هذه الآلية ،وكذلك ف�إن الطلبة يف �سنتهم الأولى يتم التعامل معهم بالطريقة نف�سها يف ف�صولهم الدرا�سية الأخرية.
وت�ستخدم بع�ض اجلامعات الندوات والدورات الق�صرية جزءا من العملية التدري�سية .ويرى املقيمون �ضرورة التنوع يف ا�ستخدام
�أ�ساليب التعليم والتعلم ،مثل :الندوات ،والدورات الق�صرية ،وور�ش العمل ،وا�شرتاك حما�ضرين خارجيني يف تقدمي حالة درا�سة
واقعية من �سوق العمل ،وذلك لت�شجيع الطلبة لالعتماد على النف�س ،والتعلم الذاتي ،وملراعاة الفروق الفردية بني الطلبة.
و�سي�ؤدي هذا �إلى وجود ا�سرتاتيجية تعلم م�شرتكة ،مع توفري بيئة منا�سبة للطلبة للتعلم الذاتي مبجاالت خمتلفة ،كما هو احلال يف
�إحدى اجلامعات.
2525حجم ال�صفوف خمتلف ب�شكل وا�ضح ،فهو قليل يف اجلامعات اخلا�صة ،حيث حتدد �سعة ال�صفوف بـ  40طالب ًا ،و�سعة املختربات
بـ  30طالب ًا حد ًا �أق�صى .ويتم يف العادة الإ�شراف على املختربات من قبل م�شريف املختربات والفنيني .وبالرغم من �ضرورة ف�صل
ال�شعب الكبرية �إلى �شعب �أ�صغر� ،إال �أن ذلك ي�ؤدي �إلى زيادة الأعباء التدري�سية� ،إ�ضافة �إلى قيام بع�ض �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
بالتدري�س خارج تخ�ص�صاتهم .ويتم تدري�س بع�ض املواد من �أكرث من ع�ضو هيئة تدري�س يف الف�صل نف�سه ،ويتم عادة �إدارتها
ب�شكل جيد ل�ضمان جودة التعليم والتعلم ،والتقومي النوعي.
2626ت�شرتط معظم اجلامعات على �أع�ضاء الهيئة التدري�سية �إعطاء الطلبة خطة املادة يف بداية الف�صل الدرا�سي .و�أف�ضل هذه
اخلطط تلك التي حتتوي على خمرجات تعلم تتوافق مع حمتوى املادة ،وطريقة التدري�س ،و�أ�ساليب التقومي ،ومراجع املادة،
بالإ�ضافة �إلى �أنها موحدة يف طريقة العر�ض .ولكن ل�سوء احلظ ،ف�إن بع�ض خطط املواد غري فعالة ،فعلى �سبيل املثال ،ال يوجد
توافق بني عمق املو�ضوع الذي يجب تغطيته يف املادة مع خمرجات التعليم املقابلة له .وا�ستخدام كتاب معتمد للمادة �أمر �إيجابي،
�إال �أنه قد ال يكون حافز ًا للطلبة ملطالعة مراجع �أخرى حول املادة ،ولعل ذلك من الأ�سباب التي ذكرها بع�ض الطلبة لعدم
ارتيادهم املكتبة للمطالعة يف مراجع �أخرى.
2727يف عدد قليل من اجلامعات ،يتم تزويد الطلبة مبالحظات املادة بو�ضعها على املوقع الإلكرتوين ،ما يوفر دعم للعملية التدري�سية
للطلبة .وبالرغم من �أن معظم هذه املواقع ما زالت يف مراحل تطوير مبكرة� ،إال �أنها متثل تطويرا نوعيا يف التعليم ،وي�شجع
املقومون على تعميم هذه املمار�سة .وكذلك احلال يف ا�ستخدام الأقرا�ص الليزرية امل�صاحبة للكتب ،حيث يندر ا�ستخدامها يف
العملية التدري�سية .ويرى املقومون �أن ا�ستخدام ملخ�صات ومالحظات املواد ب�شكل انتقائي ،ال يتوافق مع فكرة الكتاب املعتمد،
حيث �سي�ؤدي ذلك �إلى عدم تعمق الطلبة يف املادة .ومعظم الأق�سام يف اجلامعات الربيطانية لديها مواقع �إلكرتونية ممتازة،
حتتوي على املعلومات التف�صيلية اخلا�صة باملادة.
2828بالنظر �إلى �أن املحا�ضرات التي مت ح�ضورها كانت قليلة جد ًا ل�ضيق الوقت ،فال ميكن احلكم على مدى جودتها وطريقة �إلقائها.
كما هو متوقع ،فهناك اختالف يف جودة املحا�ضرات التي مت ح�ضورها من قبل املقومني ،ويالحظ قلة ا�ستخدام و�سائل التعليم
امل�ساعدة واالعتماد على الكتابة على اللوح بالدرجة الأولى ،حيث يقوم الطلبة بن�سخ ذلك خالل املحا�ضرة .ويرى املقومون �أن
ا�ستخدام �أجهزة العر�ض املختلفة داخل املحا�ضرة ي�ساعد املحا�ضر على عر�ض املادة ب�شكل �أب�سط و�أف�ضل ،ويح�سن العملية
التعليمية.
2929هناك عدد قليل من الأق�سام ي�ستخدم التكنولوجيا يف �إعطاء املحا�ضرات ،حيث عاين املقومون ذلك يف بع�ض املحا�ضرات التي
�شاركوا فيها ،وخا�صة ا�ستخدام برجميات العر�ض التقدميي يف �إلقاء املحا�ضرات ،وا�ستخدام بع�ض الربجميات لإي�ضاح و�شرح
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بع�ض الأفكار .وقدمت �إحدى اجلامعات مقرتحا لربط القاعات ال�صفية �إلكرتوني ًا لدعم تدري�س مادة مهارات احلا�سوب ،ويرى
املقيمون �أن هذا التطوير من املمار�سات احل�سنة التي ميكن �أن ت�ساهم يف حل م�شكلة نق�ص الكادر التدري�سي لتدري�س مادة
مهارات احلا�سوب لطلبة ال�سنة الأولى.
3030كانت معظم املحا�ضرات التي مت ح�ضورها �سل�سة ،وتت�صف باالحرتام املتبادل بني املدر�س والطلبة ،وكان التح�ضري جيدا والإلقاء
كذلك .و�أحيانا يتم ربط موا�ضيع املحا�ضرة باملحا�ضرة ال�سابقة ،و�إعطاء �أمثلة عملية للموا�ضيع النظرية .وكان تفاعل الطلبة
واهتمامهم وا�ضحا ،بالرغم من �أن التوا�صل بني املحا�ضر والطلبة و�إ�شراكهم كان خمتلف ًا من حما�ضرة لأخرى� ،سوى عدد قليل
من املحا�ضرات كانت تعاين من م�شكالت �شكلية تتمثل بعدم وجود حت ّد وتفاعل يف املحا�ضرة .وب�شكل عام ،ف�إن املقيمني �أعجبوا
بنوعية التدري�س وجودته من خالل املحا�ضرات التي �شاركوا فيها.
3131من الوا�ضح �أن معظم اجلامعات �أعطت �أهمية للعمل اجلماعي ،ملا له من فوائد ،مع االنتباه �إلى �سيئاته .ويتم ا�ستخدام �أ�سلوب
الفريق الواحد يف بع�ض الن�شاطات الف�صلية للمواد ،ويعد الأ�سا�س يف م�شروع التخرج ،حيث يعمل الطلبة يف فريق واحد وعلى
امل�شروع نف�سه .والفوائد التي يجنيها العمل بالفريق الواحد وا�ضحة من خالل احلاجة للعمل بروح الفريق ،وكتابة التقارير،
ومهارات العرو�ض .هناك نظام درجات للمفا�ضلة بني �أفراد الفريق الواحد من حيث الدرجات يف عدد من اجلامعات ،بينما
ال يوجد ذلك عند بع�ضهم ،حيث يتم ر�صد الدرجة نف�سها تقريب ًا جلميع �أفراد الفريق .ويرى املقومون �أن �أ�سلوب الفريق يف
العمل هو من امليزات احل�سنة التي تنتهجها اجلامعات ،ملا له من �أثر وا�ضح يف حت�سني مهارات الطلبة ،وخا�صة مهارات التقدمي
والعر�ض.
3232يظهر �أنه ال يتم حتفيز الطلبة يف الغالب لتطوير مهارات التعلم الذاتي ،فعلى �سبيل املثال :اجلانب العملي يف املخترب حمدد،
ويتم عمل امل�شاريع بفريق عمل� ،إ�ضافة �إلى �أن التدري�س يتم بكتاب حمدد .بالرغم من ذلك ،ف�إن م�شروع التخرج يوفر فر�صة
للتعلم الذاتي امل�ستقل ،ويثمن املقومون اجلامعات التي ت�سمح بعمل م�شاريع فردية ،وخا�صة عندما تكون مرتبطة بتدريب ميداين،
وبظروف حقيقية من واقع احلياة .يف معظم اجلامعات ،يطلب من كل طالب يف فريق العمل �أن يعر�ض اجلزء اخلا�ص به الذي
قام بتطويره .ومعظم اجلامعات لها تعليمات وخطوط عري�ضة وا�ضحة للم�شروع ،ويتم �إر�شاد الطلبة ب�شكل جيد ويكون تقوميهم
ح�سب نظام درجات وا�ضح .وي�شجع املقومون الأ�سلوب الذي تنهجه بع�ض اجلامعات من حيث توثيق جيد لطريقة تقييم �أعمال
الطلبة يف م�شاريع التخرج.
3333تقوم اال�سرتاتيجية املعتمدة يف تقومي �أعمال الطلبة على امتحانني خالل الف�صل ،وامتحان نهائي يف �آخر الف�صل ،وقد مت
التعوي�ض عن ذلك يف بع�ض احلاالت بن�شاطات وواجبات �أخرى .فعلى �سبيل املثال ،يتم يف عدد من اجلامعات تكليف الطلبة
بوظائف منزلية ،وا�ستبدال �أحد االمتحانات الف�صلية ببع�ض الأعمال والن�شاطات العملية ،وتقدمي م�شاريع جماعية ،وتقومي
�أعمال املخترب ،وكتابة تقرير .ويرى املقومون �أن ما تقوم به �إحدى اجلامعات ب�إعطاء الطلبة يف جميع املواد ن�شاطات بحثية هو
من املمار�سات احل�سنة ،التي ينبغي تعميمها على باقي اجلامعات .وقد الحظ املقومون �أن هناك اختالفا يف طريقة تقييم الطلبة
و�أعمالهم من مادة لأخرى ،حيث مت ا�ستخدام طرق تقييم تتنا�سب مع طبيعة املادة �أحيان ًا ،فيما مت تقييم بع�ض املواد بطريقة
تقليدية .وقد لوحظ �أن �إحدى اجلامعات حتفز �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ال�ستخدام طرق تقييم �إبداعية وحديثة ومتنوعة،
ويرى املقومون �ضرورة تعميم املمار�سات احل�سنة يف هذا املجال و�ضمان �أن يتم ا�ستخدام �أ�ساليب تقييم تتنا�سب وطبيعة املادة
وخمرجات التعلم اخلا�صة بها� ،إ�ضافة �إلى م�ساهمتها يف عملية التعلم والتعليم.
�3434إن جودة االمتحانات والتقومي يتوافقان مع �أهداف املواد ب�شكل عام ،وهناك بع�ض احلاالت ملمار�سات ح�سنة يف هذا املجال .وعلى
الرغم من ذلك ف�إن العديد من االمتحانات النهائية تكونت من �أ�سئلة ق�صرية اعتمدت على احلقائق ،ما ي�ستدعي احلفظ دون
التحليل والتفكري .ويف بع�ض احلاالت ،مل يكن من الوا�ضح كيف يتم التقييم بحيث يبني �إجناز الطلبة فيما يتعلق مبخرجات التعلم
املق�صودة .وقد بدا وا�ضح ًا من التقارير الفردية للجامعات �أنه ال يوجد تعمق يف �أ�سئلة االمتحانات ،مع انتقال الطلبة من مرحلة
�إلى �أخرى ون�ضوجهم �أكادميي ًا يف تخ�ص�صهم ،بحيث يتم زيادة قدرات الطلبة املتميزين.

 32تقييم جودة برامج علم احلا�سوب يف ع�شر ( )10جامعات �أردنية

3535وجد املقومون القليل من الأدلة التي تبني وجود �آلية وا�ضحة وحمددة يف عملية التقييم ،وو�ضع العالمات على �أعمال الطلبة.
وهناك تفاوت واختالف يف جودة الت�صحيح وو�ضع املالحظات على العمل املقوم من قبل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية .ويف بع�ض
احلاالت النادرة ،كان الت�صحيح �شفاف ًا ،ويتم و�ضع مالحظات مكتوبة للطلبة ،كما يتم �إرجاع الأوراق امل�صححة ،و�إعادة
حل الأ�سئلة يف ال�صف .وب�شكل عام� ،أكد الطلبة على �إرجاع الأوراق امل�صححة ومناق�شة احللول والدرجات� ،إال �أن عدم و�ضع
مالحظات على �أوراق الإجابات �سي�ؤدي �إلى �ضعف يف ال�شفافية والتوثيق.

 5-4تقدم الطلبة ومنجزاتهم

3636من الوا�ضح �أن تخ�ص�ص علم احلا�سوب ينمو ويتطور بن�سبة متزايدة ،و�أنه �سي�ستمر يف النمو يف املرحلة القادمة .وبالرغم
من هذا النمو املتزايد ،ف�إن القبول ب�شكل عام ال يخ�ضع لنظام موحد .ففي اجلامعات الر�سمية يتم قبول الطلبة تناف�سي ًا من
خالل جلنة القبول املوحد يف جمل�س التعليم العايل ،بنا ًء على رغبات الطلبة ،واملقاعد املتوفرة يف اجلامعات ،يف حني ال تخ�ضع
اجلامعات اخلا�صة لهذا النظام ،حيث يقوم الطلبة بالتقدم للقبول ب�شكل مبا�شر.
3737تقبل اجلامعات الر�سمية الطلبة الذين تزيد معدالتهم يف �شهادة التوجيهي عن  ،%80ويف بع�ض اجلامعات عن  ،%90كما هو يف
اجلامعة الأردنية ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا .وب�شكل عام ،تقبل اجلامعات اخلا�صة معدالت �أقل من هذا بكثري ،فالغالبية حتدد
احلد الأدنى للقبول بـ  %55بالرغم من �أن �أغلب املقبولني على �أر�ض الواقع ترتاوح معدالتهم بني  ،%80-65ويف �إحدى احلاالت بلغ
معدل القبول  .%80ب�شكل عام ،والطلبة الأردنيون م�ؤهلون للقبول يف اجلامعات ،وبع�ض اجلامعات حمظوظة باحل�صول على طلبة
ذوي ت�أهيل عال ويناف�سون �أف�ضل اجلامعات يف العامل .وال يتم توثيق ن�سبة الطلبة �إلى الطالبات ،وال يوجد �أي حتيز يف �سيا�سة
القبول بني الطالب والطالبات.
 3838بالإ�ضافة �إلى الطلبة الأردنيني املقبولني ،ف�إن معظم اجلامعات الر�سمية لديها مقاعد خا�صة لبع�ض املجموعات ،مثل الطلبة
الأجانب ،والدرا�سة امل�سائية ،وطلبة �أبناء العاملني يف اجلي�ش ،والطلبة املج�سرين من كليات املجتمع ،والطلبة �أ�صحاب الإعاقة،
والطلبة املنتقلني .وبالرغم من وجود �صعوبة يف معرفة معدل القبول لهذه الفئات ،ف�إنه يتم قبولهم مبعدالت منخف�ضة عن �شروط
القبول .ويالحظ �أن هذه الفئة من الطلبة امل�ستثنيني من �شروط القبول عالية يف �إحدى اجلامعات الر�سمية ،حيث بلغت ن�صف
عدد املقبولني.
 3939يتم متابعة تقدم الطلبة يف كل ف�صل ،وعلى الطلبة �أن يح�صلوا على عالمة  %60للح�صول على ال�ساعات املعتمدة ملادة معينة،
وعلى معدل ف�صلي  %60لكي يبقوا يف التخ�ص�ص وينتقلوا �إلى املرحلة التالية .ويعطى الطلبة الذين ال يجتازون ف�صال معينا،
ف�صال �آخر ليجتازوه ،ويعطى الطالب الذي ي�ستمر بالر�سوب �إنذارا �أكادمييا وي�صبح يف م�ستوى اال�ستدراكي .ويف حال عدم قدرة
الطالب على حت�سني و�ضعه الأكادميي ،فيتم ف�صله من التخ�ص�ص .ومعظم املواد لديها متطلبات �سابقة ،وعلى الطالب �أخذ
املتطلب ال�سابق للمادة �أو ًال قبل احل�صول على ال�ساعات املعتمدة للمادة ،ويرى املقيمون �أن هذه الطريقة من املمار�سات احل�سنة.
4040الربامج م�صممة لكي يتم االنتهاء منها واحل�صول على الدرجة العلمية خالل  8ف�صول درا�سية ،وبالرغم من �أن الفرتة قد تكون
�أطول �أو �أق�صر قلي ًال .ي�ستطيع الطالب �سحب مادة قبل االمتحانات الن�صفية للف�صل ،وي�ستطيع �أخذ املادة التي تليها مع املادة
التي ر�سب فيها يف الف�صل نف�سه ،وبذلك يكون قد �أخذ مادة قبل �أن ي�أخذ متطلبها ال�سابق وهذا ي�ؤثر على التح�صيل العلمي
للطالب.
4141تختلف طريقة تعامل اجلامعات مع املجموعات اخلا�صة ،حيث �إن جتربة �إحدى اجلامعات مع املج�سرين كانت جيدة ،يف حني �أن
جتربتها مع الربنامج الدويل غري مر�ض .كذلك تقبل املقيمون اهتمام اجلامعات بالدرا�سات امل�سائية� ،إال �أن الطلبة الذين ينهون
درا�ستهم يف الوقت املحدد �أقل من الطلبة الذين يدر�سون يف نظام الدرا�سة بتفرغ كامل.
4242يقدر املقيمون �أن ن�سبة الطلبة الذين ال يكملون درا�ستهم بني  %30-20وهذه الن�سبة جديرة باالنتباه ،وهناك �أدلة على �أن هذه
الن�سبة يف تفاقم .وقد عزتها اجلامعات �إلى عدة عوامل ،منها :زيادة �أعداد الطلبة يف تخ�ص�ص علم احلا�سوب ،والطلبة املقبولني
يف الربامج اخلا�صة اال�ستثنائية ،وقبول الطلبة باحلد الأدنى من متطلبات القبول غري امل�ؤهلني لدخول اجلامعة ،وانتقال الطلبة
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اجليدين �إلى جامعات �أخرى .وعلى الرغم من ذلك ،فلم يكن هناك �أي بيانات تدعم هذه املقرتحات ،فهناك تفاوت يف اجلامعات
يف توثيق تقدم الطلبة وان�سحابهم .واحتفظت �أف�ضل اجلامعات مبعلومات دقيقة تعرب عن ن�شاطاتها بهذا اخل�صو�ص ،يف حني مل
توفر اجلامعات الأخرى �إال معلومات ي�سرية ومل تبد �أي �أهمية لقيا�س تقدم الطلبة و�أدائهم .ويقرتح املقيمون �ضرورة االهتمام
بقيا�س تقدم �أداء الطلبة للمجموعات املختلفة ،وميكن �أن يكون دور ملجل�س االعتماد بتوفري معيار موحد جلميع اجلامعات لهذه
الغاية ،كما هو يف منوذج الر�سم االن�سيابي املعمول به يف بريطانيا يف اعتماد برامج الهند�سة.
4343وللحد من ن�سب الت�سرب واالن�سحاب ،يتم �أخذ احل�ضور والغياب يف املحا�ضرات ،ومتابعة ر�سمية للأعمال يف املختربات ،ومناق�شة
النتائج يف �آخر الف�صل من قبل جمال�س الأق�سام .وقد ا�ستخدمت الأق�سام طرقا وو�سائل خمتلفة لهذه امل�شكلة ،منها :حتديد
�ساعات مكتبية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وحما�ضرات عملية جماعية للطلبة ،وتواجد ر�ؤ�ساء الأق�سام واملر�شدين خالل فرتة
ت�سجيل املواد مل�ساعدة الطلبة و�إر�شادهم .وتوجيه �إنذارات �شفوية �أو كتابة للطلبة الذين لديهم م�شكالت يف املحافظة على ح�ضور
املحا�ضرات.
4444يرتكز �سجل درجات اخلريجني يف معظم اجلامعات يف منطقة اجليد ،مع وجود �أعداد قليلة يف منطقة اجليد جد ًا واالمتياز ،ويف
بع�ض احلاالت ح�صل �أكرث من  %50على جناح فقط .وت�شري تقارير اجلامعات �إلى عدد من التحفظات فيما يتعلق بعدم توزيع
الدرجات على اخلريجني ب�شكل طبيعي ،ولعل ذلك يعود �إلى �أن كثريا من الطلبة الذين يدخلون اجلامعات غري م�ؤهلني للدرا�سة
اجلامعية بعد انتهائهم من مرحلة الدرا�سة الثانوية .ومن غري املعقول �أن يتم افرتا�ض �أن الأداء اجليد يف املرحلة الثانوية ي�ؤدي
�إلى �أداء جيد يف اجلامعة ،ف�إن نقاط ال�ضعف التي متت الإ�شارة �إليها يف هذا التقرير من �ضعف يف ت�صميم املنهاج والتعليم
والتعلم ،والتقييم ،والدعم والأكادميي تنوه �إلى �ضرورة االهتمام بهذا املو�ضوع.
4545فح�ص املقومون �أعمال الطلبة يف جميع اجلامعات ،وتبني يف جامعتني �أن �أعمالهم على م�ستوى عال ،وي�ستطيعون تطبيق املفاهيم
التي در�سوها .وبع�ض م�شاريع التخرج فيها حتد و�إجناز� ،إال �أن �أغلب اجلامعات مل تقدم دليال على وجود بحث علمي يف م�شاريع
التخرج مع قلة التعمق الأكادميي وعدم وجود حتد و�إبداع يف �أعمال الطلبة .ومع ذلك يقرتح �أن يتم تطوير وحت�سني �أعمال الطلبة
من حيث التحليل والتفكري والتقييم مبا يعك�س املهارات واملفاهيم املت�ضمنة يف املنهاج.
4646بالرغم من �أن م�شاريع التخرج موجهة باجتاه التطبيقات بد ًال من البحث العلمي ،ف�إن هناك حاجة ملحة ال�ستخدام املهارات
ال�ضرورية للخريج ،وبالتحديد ا�ستخدام املراجع الرئي�سة والثانوية ،وكيفية الرجوع للمراجع ح�سب الأ�صول العلمية ،والقدرة على
كتابة التقارير مبهارة عالية يف التحليل والتقييم واال�ستنتاج .ويرى املقومون �أن مثل هذه املهارات مفقودة ،بالرغم من �أن امل�شاريع
قد �أظهرت قدرة عالية لتطوير �أعمال فنية جيدة .ويف معظم املراجعات ،تبني �أن امل�شاريع تركز على تطوير الربجميات ،با�ستثناء
جامعة واحدة حيث �إن خمرجات التعلم املق�صودة للمادة تختلف عن البقية.
4747وجد املقومون �أدلة كافية على قدرة الطلبة يف التعامل مع اللغة الإجنليزية ،ويف قراءة التقارير الفنية والكتابة والعرو�ض
التقدميية .وقد ح�ضروا عددا من مناق�شات التخرج ،فوجدوا الطلبة متمكنني من املادة خالل العر�ض ،وقادرين على الإجابة عن
الأ�سئلة مبهنية عالية .وت�ضمنت العرو�ض عر�ضا للربجميات التي مت تطويرها ،وللمبادئ الأ�سا�سية للجانب النظري� ،إ�ضافة �إلى
�إجراءات الفح�ص النهائية للربجمية .وجميع املقيمني �أعجبوا من قدرة الطلبة على الربجمة مع �أنهم يرون �أن هذا على ح�ساب
تعلم مهارات املراحل الأولى والأخرية يف دورة النظام.
4848ويف مو�ضوع تقدم الطلبة ،ف�إن معظم اجلامعات ال حتتفظ ب�سجالت خا�صة لتقدمهم ،وال للخريجني ،بل يتم االعتماد على �أدلة
غري متكاملة وغري دقيقة ،وب�سبب عدم توفر البيانات ف�إن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ي�أخذون انطباع ًا بعدم وجود �أي م�شكلة لدى
الطلبة يف احل�صول على عمل ،و�أن معظمهم يعملون يف تطوير الربجميات ،وهم لي�سوا متفائلني  .وتبني يف اجلامعات القليلة التي
تقوم بجمع البيانات واملعلومات ب�شكل ممنهج� ،أن ن�سبة  %80من اخلرجني يعملون يف �شركات حا�سوب ،ويعمل البقية يف التعليم،
ويف الإ�شراف على خمتربات احلا�سوب ،ويف �أعمال �أخرى متنوعة ،وهذه الن�سب معقولة يف بريطانيا .و�أظهرت البيانات املتوفرة
�أن ن�سبة  %5من الطلبة يتابعون درا�ساتهم العليا .وقد ظهر �أن �إحدى اجلامعات اجلديدة بد�أت بداية جيدة فيما يتعلق بت�شغيل
اخلريجني ،حيث تبني �أن ن�سبة  %50من اخلريجني حديث ًا لعام  2001قد ح�صلوا على فر�صة عمل.
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4949ي�ستنتج �أن كثريا من وثائق التقييم الذاتي حتتوي على �أهداف عامة لتخ�ص�ص احلا�سوب ويتم حتقيقها ،وكذلك احلال بالن�سبة
للأهداف املتعلقة بحاجة �سوق العمل .ف�إن معيار الأعمال العملية عال يف اجلامعات ،وهذا يوفر تهيئة جيدة للطلبة يف اال�ستعداد
للعمل ،وخا�صة للوظيفة الأولى .ومع ذلك ،ميكن حت�سني املعايري الأكادميية بالرتكيز ب�شكل �أكرث على التفكري ،والتحليل ،والتقييم،
�إ�ضافة �إلى �إن�ضاج �أعمال الطلبة ،وزيادة م�ستوى التحدي فيها لتنا�سب الطلبة املتميزين .وعدم الرجوع ملراجع يف تقارير م�شاريع
التخرج غري مقبول مهنيا ويعود �إلى عدم ن�ضج �أكادميي .لذلك ،ف�إن فاعلية تبني الأهداف التي تت�سم مبعايري �أكادميية ،ودولية
عالية ،وتهيئة الطلبة ليكونوا قادة ،هي من الأمور التي بحاجة �إلى �إجابات ،حيث �إن هناك حاجة ما�سة ملراجعة الآليات ل�ضمان
احل�صول على معايري �أكادميية عالية.
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5050تقوم جميع اجلامعات بعمل برامج التهيئة والتعريف للطلبة اجلدد مع اختالف التفا�صيل .ويظهر �أن هناك بع�ض الإيجابيات
يف الطريقة ،التي تقوم بها بع�ض اجلامعات بتحديد �أهداف تف�صيلية ووا�ضحة لهذه الربامج ،فقد تبني �أن بع�ض اجلامعات ال
يت�ضمن برناجمها التعريف بتخ�ص�ص الطالب وق�سمه الأكادميي .ويتم تزويد الطالب اجلديد يف معظم اجلامعات بدليل الطالب
الذي يحتوي على معلومات تف�صيلية عن ر�سالة اجلامعة ،والهيكل التنظيمي ،وتعليمات ت�أديب الطلبة ،وتعليمات منح �شهادة
البكالوريو�س ،واملنح الدرا�سية ،ولكن ال يتم تزويده مبادة تف�صيلية عن برناجمه الأكادميي .كذلك ت�ستخدم اجلامعات برنامج
التهيئة والتعريف لتقييم كفاءة الطالب اجلديد يف بع�ض املجاالت ،مثل :اللغة الإجنليزية ،وحتديد التخ�ص�ص الذي �سيقبل
فيه الطالب .ويظهر �أن الأدلة التعريفية وا�ضحة و�شاملة ،كما �أن ترتيبات برامج التهيئة والتعريف مر�ضية ب�شكل عام .ومل تتم
الإ�شارة يف �أي من التقارير �إلى برامج تهيئة وتعريف للطلبة القدامى ،مع �أنها قد تكون مفيدة يف حتديد م�ستوى تقدم الطلبة
خالل العملية التدري�سية ،مثل املهارات العليا ،والتعلم الذاتي.
5151تختلف الرتتيبات اخلا�صة بتزويد الطلبة بالإر�شاد الأكادميي يف التخ�ص�ص من جامعة لأخرى ،وهي ب�شكل عام مر�ضية ،لكن،
لي�س دائم ًا .وبع�ض اجلامعات تزود الطلبة ب�إر�شادات مكتوبة حول هيكلية التخ�ص�صات ،وهناك عدد منهم حول هذه الوثائق �إلى
وثائق �إلكرتونية عرب ال�شبكة الداخلية الإلكرتونية للجامعة .يو�صي املقومون جميع اجلامعات بتزويد الطلبة مبعلومات مكتوبة
�شاملة للتخ�ص�صات واملواد ،واتباع املمار�سة احل�سنة لأف�ضل اجلامعات الأردنية يف هذا املجال من خالل عمل مواقع �إلكرتونية
�شاملة و�سهلة اال�ستخدام على ال�شبكة الداخلية الإلكرتونية للجامعة .ويف معظم اجلامعات ،يقوم املر�شد الأكادميي بدور رئي�س يف
�إر�شاد الطلبة خالل درا�ستهم.

5252تقوم معظم اجلامعات بتحديد مر�شد �أكادميي للطلبة اجلدد خالل برنامج التهيئة والتعريف ،ويالزم املر�شد الأكادميي الطالب
حتى تخرجه .ويقوم بدور املر�شد الأكادميي واملعنوي له ،والدور الأكادميي �أكرث و�ضوح ًا وفهم ًا .وعادة ما يكون دور املر�شد حمددا
ب�شكل وا�ضح ،لكنه لي�س بال�ضروري فعاال .كثري من الطلبة بينوا �أنهم ال يرون مر�شديهم �إال عند االنتهاء من الدرا�سة الن�شغال
املر�شدين ب�أمور �أخرى ،ويتوافق هذا مع العبء التدري�سي العايل لأع�ضاء الهيئة التدري�سية يف معظم اجلامعات .وب�شكل عام،
يعتمد الطلبة على �سيا�سة الباب املفتوح ،وال�ساعات املكتبية ،والنوايا احل�سنة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية .وهذا ال يتوافق مع ما هو
معمول به يف بريطانيا ،حيث �إن هذا يزيد من ال�ضغط على �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،حيث يتوقع �أن يجدهم الطالب حال الطلب.
من املمكن �أن يتم تعريف منط �إر�شاد �أكادميي بحيث يتم و�ضع جدول حمدد يتم فيه �إر�شاد الطلبة بالتخ�ص�ص واملهارات املنتقلة.
وبالرغم من �أن مثل هذا اجلدول �سيتطلب من �أع�ضاء هيئة التدري�س حتديد �أوقات معينة للإر�شاد� ،إال �أنه ذو فائدة يف تقليل عدد
املراجعات والت�سا�ؤالت.
5353الطبيعة الإيجابية للمجتمع الأردين يف الدعم املعنوي غري الر�سمي تقلل من احلاجة �إلى خدمة الدعم املعنوي ،وهذا متوفر من
خالل عمادة �ش�ؤون الطلبة ،والرتتيبات والإجراءات املتعلقة بهذا الدعم فعالة يف معظم اجلامعات .ويف �إحدى اجلامعات ،كل
ع�ضو هيئة تدري�س له عائلة �أو جمموعة من الطلبة ،يلتقي بهم بانتظام يف �أن�شطة اجتماعية للمجتمع املحلي .وهذه من مناذج
املمار�سات احل�سنة والفعالة يف تهيئة بيئة داعمة وم�شجعة للطلبة.
 5454يتم الإر�شاد الوظيفي عادة ب�شكل غري ر�سمي ،فال يوجد مر�شدون مهنيون متخ�ص�صون كما هو احلال يف اجلامعات الربيطانية.
وي�ستخدم الق�سم عالقاته وروابطه مع �سوق العمل وال�صناعة لت�أمني فر�ص عمل للخريجني .ومعظم الطلبة يتقبلون هذه الآلية،
�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق 35

غري �أن العالقات مع �سوق العمل يف معظم اجلامعات غري ر�سمية ،وال تكفي لإيجاد فر�صة عمل جلميع الطلبة .واقرتاح بع�ض
الأق�سام �إن�شاء وحدات �إر�شاد وظيفي للطلبة.
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5555تختلف ترتيبات �شراء و�صيانة وحتديث �أجهزة احلا�سوب من جامعة لأخرى .ويف العادة يتم ال�صرف على العطاءات الرئي�سة
ب�شكل مركزي من اجلامعة� ،أو من م�صدر خارجي ،مثل البنك الدويل كما يف بع�ض احلاالت .وهذه الرتتيبات منا�سبة وخا�صة
لأق�سام احلا�سوب.
5656ن�سبة �أجهزة احلا�سوب �إلى الطلبة يف الأق�سام تبلغ حوايل  ،2:1وهذه الن�سبة �أف�ضل من معظم اجلامعات الربيطانية .وبالرغم
من �أن معظم الأق�سام لديها �أجهزة حا�سوب مبوا�صفات عالية ،فهناك عدد منها لديها بالإ�ضافة لذلك بيئة ت�شغيل يونك�س.
وبالرغم من ظهور بع�ض الأجهزة غري �أجهزة احلا�سوب ال يتم ا�ستغاللها ب�شكل جيد ،ف�إن املقيمني يدعمون فكرة �إعطاء الطلبة
�إمكانية ا�ستخدام عدد خمتلف من الأجهزة ونظم الت�شغيل� .شكا الطلبة يف جامعتني من نق�ص يف عدد �أجهزة الطباعة ،ويف كلتا
احلالتني مت �إعالم املقيمني �أن الأجهزة و�صلت حديث ًا ومل يتم ت�شغيلها ،وفيما عدا ذلك ف�إن عدد الأجهزة الطرفية ونوعها بدا
مر�ضي ًا.
5757الدعم املقدم للأجهزة احلا�سوبية جيد ب�شكل عام ،وهناك مركز حا�سوب على م�ستوى اجلامعة ،وي�شرف على املختربات م�شرفو
خمتربات يقومون مب�ساعدة الطلبة و�صيانة التجهيزات� .إن �ساعات العمل اخلا�صة باملختربات احلا�سوبية �أقل بكثري مما هو
معمول به يف بريطانيا ،وتقدم املكتبة واملختربات خدماتها يف معظم اجلامعات اخلا�صة يف �ساعات العمل الر�سميه فقط �أي من 9
حتى  ،5وللأ�سف يظهر �أن ذلك ال يزعج الطلبة.
5858تقرتح التقارير بع�ض التحفظات فيما يتعلق بعملية تنظيم ا�ستخدام خمتربات احلا�سوب يف بع�ض اجلامعات ،حيث يوجد �شعور
�أن مادة مهارات احلا�سوب وا�ستخدام املختربات من قبل الطلبة من غري تخ�ص�ص احلا�سوب ،قد ي�ؤثر على قدرة طلبة احلا�سوب
يف ا�ستخدام التجهيزات احلا�سوبية عندما يحتاجونها .ويف �إحدى اجلامعات ،يتم القيام بالأعمال العملية احلرة للمواد يف
املختربات على مبد�أ الوقت احلر بد ًال من ال�شعب املخربية املغلقة ،وهذا ي�ضع عبئا �إ�ضافيا على املختربات.
5959هناك اختالف بني اجلامعات يف ا�ستخدام الطلبة للإنرتنت .ومعظم اجلامعات لديها البنية التحتية الأ�سا�سية من الأجهزة
والتجهيزات اخلا�صة بالإنرتنت� ،إال �أن تنظيم تقدمي هذه اخلدمة �إلى الطلبة دون امل�ستوى املطلوب يف كثري من اجلامعات.
وقد مت �إعالم املقيمني �أن هناك خططا م�ستقبلية لتقدمي خدمة �إنرتنت �أف�ضل .و�أف�ضل اجلامعات قدمت للطلبة خدمة �إنرتنت
جيدة ،حيث ت�ستخدمها �شريحة وا�سعة من الطلبة يف احل�صول على املعلومات لكتابة التقارير العلمية والبحوث .كذلك ف�إن هذه
اجلامعات قامت بتطوير �شبكة �إلكرتونية داخلية ووفرت فيها ت�سهيالت مفيدة للطلبة .ويعد املقيمون ا�ستخدام الإنرتنت �أمرا
�أ�سا�سيا لطلبة احلا�سوب ،و�أن وجود مواقع جيدة للأق�سام واجلامعات هو جزء �أ�سا�سي من حياة اجلامعة الع�صرية.
6060لدى اجلامعات جميع الربجميات التي يحتاجونها للمواد ،ويظهر �أن م�شكلة تراخي�ص الربجميات التي �سجلت �سابق ًا متت
معاجلتها.
6161جودة املكتبات خمتلف ب�شكل كبري من جامعة لأخرى من حيث طبيعة البناء� ،أو و�ضع الكتب على الرفوف .وهناك جامعتان
�ستح�صالن على �أبنية مكتبات جديدة يف القريب العاجل ما �سي�ؤدي �إلى حل م�شكلة البناء� ،إال �أن م�شكالت تنظيم املكتبة
واال�ستخدام وال�شراء ما زالت قائمة� .أ�شارت العديد من التقارير �إلى �أن حمتويات املكتبة من الكتب غري مالئمة من حيث
املجاالت التي تغطيها وم�ستواها .و�أ�شار املقيمون �أن كتب احلا�سوب احلديثة حمدودة ،ومعظمها قدمية ،ومعظمها كتب يف حزم
الربجميات ،وبع�ضها ال ترقى لتكون كتبا �أكادميية .وقد �شكا املقيمون �أي�ض ًا من �صعوبة احل�صول على كتالوج مطبوع ملقتنيات
املكتبة من كتب احلا�سوب ،ولقيت هذه املالحظات دعما من الطلبة يف هذه اجلامعات .ويف جامعات �أخرى� ،أ�شار املقيمون
�أن املكتبات منظمة ب�شكل جيد ولديها مقتنيات جيدة من الكتب ومل�ستويات خمتلفة ،ويتوفر يف هذه اجلامعات طرق فاعلة� ،إذ
ي�ستطيع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية �أن يو�صوا باحل�صول على كتب من دائرة التزويد يف املكتبة .ويقرتح املقيمون �أن يقوم كل ق�سم
بتطوير طريقة ل�شراء الكتب التي تعك�س �أهداف املواد ،وتغطي الكتب املعتمدة للتدري�س والكتب املتقدمة ،وتغطية جميع جماالت
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التخ�ص�ص� ،إ�ضافة �إلى تغطية املجاالت التي لي�ست �ضمن اهتمامات الق�سم ،بحيث ميكن �أن ي�ستخدمها الطلبة يف م�شاريع
التخرج .كذلك ممكن �أن يتم تقليل �شراء كتب حزم الربجميات وو�ضع هذه الكتب يف املختربات بد ًال من املكتبة.
6262كما هو احلال للكتب ،ف�إن و�ضع املجالت خمتلف من جامعة لأخرى .وقد �أ�شارت التقارير �أن هناك عددا حمدودا من املجالت
الورقية رغم �أنها متوفرة �إلكرتوني ًا .و�أ�شار بع�ضها �إلى وجود �إجراءات منا�سبة للح�صول على ن�سخ من البحوث العلمية املن�شورة،
وغري املتوفرة يف املكتبة ،من خالل املكتبة الربيطانية �أو غريها.
6363اكت�شف املقيمون احلاجة �إلى تنظيم �أف�ضل ملحتويات املكتبة من الكتب ،وتوفر �أنظمة �أر�شفة �إلكرتونية ،وهناك �أكرث من جامعة
قامت بتطوير �أنظمتها املكتبية الإلكرتونية حملي ًا .وقد �شكا �أحد التقارير من الفهر�سة والت�صنيف ال�ضعيف.
6464لعل �أهم ما يقلق يف املكتبة �أن كثريا من الطلبة ال ي�ستخدمونها ،و�صرح بع�ض مديري املكتبات �أنه ال توجد م�شكلة يف �ساعات
دوام املكتبة الق�صرية .وبالرغم من عدم �إهمال ا�ستخدام الإنرتنت� ،إال �أن املكتبة الأكادميية لها دور هام يف البيئة الأكادميية
باحتوائها على املعرفة املحكمة واملوثقة ،التي من املفرو�ض �أن يزيد ا�ستخدام الطلبة لها كلما تقدموا يف م�ستواهم الأكادميي
وازدادوا ن�ضج ًا ،ويظهر �أن هذا ال يحدث يف العادة ،ولعله من بني �أ�سباب �ضعف التعمق الأكادميي يف بع�ض �أعمال الطلبة.
6565جودة القاعات ال�صفية التي ر�آها املقيمون تتنا�سب واملطلوب� ،إال �أن عددا من التقارير انتقد عدم توفر �أب�سط التجهيزات
الداعمة للتعليم مثل :الألواح البي�ضاء ،و�أجهزة عر�ض ال�شفافيات ،و�أجهزة العر�ض الإلكرتوين .وكما متت الإ�شارة يف �أماكن
�أخرى من هذا التقرير ،فقد �شعر املقيمون �أنه من املمكن حت�سني �أداء معظم املحا�ضرات ال�صفية ،با�ستخدام مثل هذه الأجهزة،
وهذا لن يتم دون توفرها.
6666جميع التقارير كانت متحفظة على م�ستوى الكادر التدري�سي يف اجلامعات ،مع �أنهم يعدون �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س م�ؤهلون
ب�شكل عام ،وي�شكلون نقطة قوة حيث �إنهم يف الغالب خريجو جامعات �أمريكية و�أوروبية .وامل�شكلة الأولى تتمثل بعدد الكادر
التدري�سي املتوفر ،حيث �أ�شارت التقارير �إلى �أن ن�سبة الطلبة للكادر التدري�سي و�صلت  1:50يف بع�ض احلاالت ،وانخف�ضت �إلى
ن�سبة  1:20يف حاالت �أخرى .ويظهر �أن هناك خلال يف طريقة احل�ساب من حيث عدم احت�ساب بع�ض الأعباء لبع�ض املجاالت،
�أو احت�ساب الكوادر التدري�سية من غري احلا�سوب وم�شريف املختربات .وامل�شكلة الثانية �أنه يف الغالب يوجد نق�ص حاد يف الكوادر
التدري�سية �أ�صحاب التجربة واخلربة .و�سي�صبح النق�ص يف الكادر التدري�سي �أ�سو�أ مع ت�ضمني مادة مهارات احلا�سوب يف برامج
اجلامعات ،وخا�صة مع التوجهات امل�ستقبلية لزيادة ذلك.
6767م�شكلة الكادر التدري�سي ت�ؤثر على جماالت التعليم الأكادميي كافة وعلى �أداء الطلبة� ،إ�ضافة �إلى �إحباط الكادر التدري�سي نف�سه.
ومن الوا�ضح �أن �ضيق الوقت املتاح لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ي�ؤثر على قدراتهم لعمل ن�شاط وبحث علمي ،وباملقابل ي�ؤثر على
ترقياتهم العلمية ما ي�ساهم يف نق�ص �أ�صحاب اخلربة والكفاءة .كذلك ف�إن نق�ص الكادر التدري�سي ي�ؤدي �إلى التدري�س خارج
جمال التخ�ص�ص ،وتقييد املنهاج مبجاالت الكادر املتاح ،وتدري�س عدد كبري من املواد ،وكل هذا ي�ؤدي �إلى حت�سني �أداء الطلبة
التعليمي يف التو�سع والتعمق يف املنهاج .ويعتقد املقيمون �أن النق�ص يف الكادر التدري�سي م�شكلة جدية تهدد املعايري الأكادميية،
ولديهم ثقة حمدودة من قدرة عدد من اجلامعات من اال�ستمرار يف جودة املعايري الأكادميية ،مع ا�ستمرار التوجه والرتكيز على
منهاج ذي طبيعة عملية تعتمد على املخترب بالدرجة الأولى.
6868املقيمون قلقون جد ًا حول م�شكلة ا�ستقطاب كادر تدري�سي جيد ،ولكنهم يعتقدون �إمكانية التغلب على هذا بالتنظيم احلذر،
وبتح�سني وتطوير الكادر التدري�سي بالدورات التدريبية املتقدمة .ويف الوقت احلايل ،يتم تدري�س عدد من مواد �سنة �أولى
الأ�سا�سية مثل مهارات احلا�سوب من قبل الكادر التدري�سي املتفرغ ممن يحملون درجة الدكتوراه .ويقرتح املقيمون �أن تدري�س
مواد معاجلة الن�صو�ص ،واجلداول الإلكرتونية ،ومبادئ الربجمة ،ال ينبغي �أن يتم من قبل حملة الدكتوراه يف علم احلا�سوب ،بل
من قبل متخ�ص�صني يف احلا�سوب بدرجات علمية �أقل من ذلك.
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6969كذلك ي�ؤكد املقيمون على �أهمية �إر�سال م�ساعدي التدري�س �إلى اخلارج لإكمال �شهادة الدكتوراه لدعم الكادر التدري�سي ،فاحلاجة
ملحة لوجود كادر تدري�س م�ؤهل لعمل برنامج دكتوراه على امل�ستوى الوطني .وهناك �شك يف قدرة �أي جامعة منفردة لعمل مثل
هذا الربنامج يف الوقت احلا�ضر .ويقرتح املقيمون �إن�شاء مركز وطني لذلك ،بحيث يزود يف البداية بكادر تدري�سي ذي خربة
وكفاءة يف البحث العلمي من اخلارج ،ودعمه ب�أع�ضاء هيئة تدري�س من بع�ض اجلامعات املحلية للإ�شراف على الطلبة و�إر�شادهم.
وميكن لهذا املركز �أن ي�ست�ضيف مكتبة لتخ�ص�ص احلا�سوب من الطراز الأول.
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7070تعمل الأق�سام عادة يف �إطار الأنظمة والتعليمات اخلا�صة بالكلية واجلامعة� ،إ�ضافة �إلى جمل�س التعليم العايل .وبالرغم من ندرة
ما مت التعرف على نظام �إدارة للجودة� ،إال �أن التعليمات املتعلقة ب�أي مو�ضوع يف اجلامعة موجودة وموثقة ،والإجراءات حمددة
ووا�ضحة للهيئات املختلفة للح�صول على معلومات كافية ملعرفة كفاءة الأق�سام ،وقدرتها لتدري�س التخ�ص�صات املختلفة .وب�شكل
عام� ،أ�شارت التقارير �إلى وجود خطوط توا�صل وا�ضحة بني الأق�سام واملجال�س العليا ،بالرغم من ظهور خطوط التوا�صل باجتاه
واحد �أحيانا.
7171جمال�س الأق�سام هم املعنيون باتخاذ القرارات املتعلقة بعلم احلا�سوب ،وعليهم م�س�ؤولية كاملة لإدارة اجلودة وحت�سينها .وجميع
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف الق�سم هم �أع�ضاء يف جمل�س الق�سم ،ويجتمعون بانتظام ملناق�شة الق�ضايا املتعلقة بالتخ�ص�ص يف
تدري�س وق�ضايا املنهاج وتقييم الطلبة .وهناك �أدلة على �أن جمال�س الأق�سام ت�سهم ب�شكل فاعل يف �إدارة اجلودة.
7272تخ�ضع اجلامعات اخلا�صة �إلى زيارات �سنوية العتماد براجمها الأكادميية ،ويف حالة واحدة يتم عمل تقييم داخلي ا�ستعداد ًا
لالعتماد .وعلى الأق�سام �أن تعد وثائق وجتمع بيانات �أ�سا�سية عنها وعن اجلامعة لغايات االعتماد .ويف بريطانيا ،ال يتكرر اعتماد
الربامج وتقييمها بهذه ال�سرعة ،حيث يتم كل �أربع �سنوات ،ومعظم اجلامعات ترى �أن وجود مراجعة وتقييم داخلي جزءا من
�إجراءات اجلودة ي�ساعدها يف اال�ستعداد للمراجعة والتقييم اخلارجي.
7373هناك �أنظمة فعالة يف جميع اجلامعات ت�ضمن �أن يتم مناق�شة التغيريات على املنهاج .وهذه املناق�شات تتدرج من امل�ستوى
الفردي� ،إلى مناق�شات جمل�س الق�سم الر�سمية و�إقرارها ،ثم �إقرارها الر�سمي من اجلامعة وجمل�س االعتماد .وبالرغم من دقة
التقييم الداخلي �إال �أن املقيمني لديهم حتفظ على مدى جودة بع�ض هذه التغيريات .يتم حتديث املنهاج ليعك�س حاجة �سوق العمل
والتطورات احلديثة يف علم احلا�سوب� ،آخذين بعني الأهمية وجهة نظر �سوق العمل وما هو معمول به يف �أوروبا و�أمريكا .وقد ظهر
�أن وجهة نظر جمال�س الأق�سام �ضيقة يف �إجراء التعديالت ،حيث ال تراعي متطلبات الهيئات الدولية الغربية التي ت�سعى بع�ض
اجلامعات للح�صول على اعتمادها .ووجهة النظر ال�ضيقة هذه يف التخ�ص�ص �أدت �إلى عدم التنوع يف املجاالت املعرفية و�إلى
�ضعف التخ�ص�ص ،بعك�س ما هو معمول به يف �أوروبا.
7474تقرتح �أف�ضل املمار�سات �أن يتم تقييم املادة من قبل الق�سم مبا�شرة يف نهاية الف�صل الذي تطرح فيه .ويقوم كل من�سق مادة
ب�إعداد ملخ�ص عن خمرجات املادة ،والتن�سيق بني ال�شعب املختلفة للمادة ،وعمل �إح�صائية موحدة للنتائج يف �آخر الف�صل،
ثم تعر�ض جميع التقارير على الق�سم وتناق�ش ب�شكل مف�صل ويتم �إجراء �أي تعديالت وحت�سينات �ضرورية ،كما يقوم جمل�س
الق�سم مبناق�شة واعتماد درجات الطلبة املتوقع تخرجهم يف ف�صل معني .وبرفع حم�ضر جل�ساته التي تبني كافة �إجراءاته �إلى
املجال�س العليا حتى تبقى ب�صورة ما يجري وامل�صادقة على ذلك .ويعد املقيمون هذه الإجراءات ب�سيطة وفعالة ملراقبة الأق�سام
والتخ�ص�صات ،فمعظم اجلامعات لديها �إجراءات م�شابهة لكن لي�س بال�ضرورة كاملة .ويو�صي املقيمون بتبني معيار وطني مبني
على �أف�ضل املمار�سات ،ويت�ضمن املراقبة ال�شاملة والبيانات الإح�صائية.
7575العالقة مع ال�صناعة والتغذية الراجعة جيدة يف عدد قليل من اجلامعات .وب�شكل عام ،تعاين اجلامعات من نق�ص يف العالقات
والتغذية الراجعة اخلارجية ،وبالتحديد يف جمالني� .أو ًال ،الطبيعة املهنية لتخ�ص�ص احلا�سوب ،حيث �إن ر�أي املجال�س اال�ست�شارية
ال�صناعية هام و�ضروري ولي�س من الكماليات التي ميكن اال�ستغناء عنها .ثاني ًا ،الأردن بلد �صغري ونظامه التعليمي ملّا ين�ضج بعد.
ويرى املقيمون �أن جميع �أق�سام احلا�سوب بحاجة �إلى خدمات خرباء خارجيني ،بحيث يكونوا �أ�صدقاء حقيقيني يف �إعطاء ن�صيحة
يف تطوير وحت�سني املعايري الأكادميية ،وتطوير املنهاج وت�صميم االمتحانات.
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7676تقوم اجلامعات عادة ب�أخذ ر�أي الطلبة ،وب�شكل جاد قبل �أن يتم اتخاذ قرار �إذا كان العمل املطلوب �ضروريا .وهناك عدة طرق
لأخذ ر�أي الطلبة ،ويرى املقيمون �أن االجتماع املفتوح للطلبة مع الرئي�س والعمداء من املمار�سات احل�سنة ال�ستقبال الأ�سئلة
واال�ستف�سارات املفتوحة .لكن هذا الأ�سلوب ال يكفي جلميع الغايات حيث �إن عددا من اجلامعات تعتمد اال�ستبانات لأخذ ر�أي
الطلبة يف موا�ضيع حمددة؛ لأنها ت�ساعد النتائج يف عمليات املراجعة والتقييم والتح�سني ،هناك عدد من اجلامعات لديها جمال�س
للكادر التدري�سي والطلبة على م�ستوى اجلامعة .و�أ�شارت التقارير �إلى �ضرورة وجود هيئات وجمال�س ر�سمية لتمثيل الطلبة بحيث
ي�ستطيعون مناق�شة ق�ضاياهم التي تخ�ص ق�سمهم .وقد �شكا الطلبة يف بع�ض اجلامعات عن املكتبة ،ومثل هذه الق�ضايا ميكن �أن
تناق�ش يف مثل هذه املجال�س.
7777يظهر �أن هناك اختالفا يف طريقة تعامل اجلامعات مع مو�ضوع تطوير الكوادر التدري�سية ،وحتديدا مبا يتعلق بتطوير التعليم.
ويف �أف�ضل احلاالت ،يتم تخ�صي�ص �أحد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية القدامى للم�ساعدة والإ�شراف على الع�ضو اجلديد ،مع �أن
هناك تدريبا ر�سميا على تدري�س التعليم العايل ،وهناك تدريب �إ�ضايف يتطلب من الكادر التدري�سي الذين يتقدمون للرتقيات
الأكادميية ،ويف �أ�سو�أ احلاالت يقوم الكادر التدري�سي اجلديد بالتدري�س املبا�شر دون �أي دعم �أو تدريب .ويف ال�سنوات الأخرية،
مت مراقبة وتدريب املحا�ضرين اجلدد ،ما ي�ؤدي �إلى ا�ستخدام �أف�ضل يف التعامل مع املادة التعليمية والتكنولوجيا وخربة �أف�ضل
للطلبة .ويتقبل املقيمون �أن مثل هذا التدريب قد يكون فوق قدرة معظم اجلامعات ،ولكن ميكن �أن يتم على امل�ستوى الوطني
لتوفري طرق لتح�سني �إجراءات التعليم والتعلم يف اجلامعات ،ولكي يتم �إن�شاء مركز لنقل التجارب احل�سنة بني اجلامعات .يوجد
القليل من تقييم النظراء الر�سمي للتعليم يف الأق�سام ،بالرغم من �أن بع�ض التقييم غري الر�سمي يتم يف ال�شعب املتعددة للمواد.
يتم عادة عمل تدريب جيد مل�شريف املختربات اجلدد .وتقوم بع�ض الأق�سام بعقد دورات تدريبية على التطبيقات اجلديدة لالرتقاء
مبهارات الكادر التدري�سي وامل�شرفني.
7878هناك تعليمات يف اجلامعات لرتقية الكادر التدري�سي ،تت�ضمن :البحوث املن�شورة ،والبحث العلمي ،والتعليم ،والأمور الأخرى
ذات العالقة باحلياة الأكادميية .وبالرغم من �أن �شروط الرتقية لي�ست �صعبة� ،إال �أن قليال من الكادر التدري�سي ح�صل على رتبة
الأ�ستاذية ،ولعل ذلك يعود �إلى العبء التدري�سي العايل مع وجود �أ�سباب �أخرى ،فعلى �سبيل املثال يعمل الكادر التدري�سي يف �إحدى
اجلامعات بعقود �سنوية وهذا ال ي�شجع على ثقافة تطوير الكادر التدري�سي والرتقية.
7979ترى بع�ض اجلامعات �أن تطوير الكادر التدري�سي على قدر كبري من الأهمية حيث يتم �صرف الوقت واملال الالزمني لذلك .وعادة
يتم تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ابتدا ًء كم�ساعدي تدري�س ،ويف حال جناحهم يف التدري�س يكونون م�ؤهلني للح�صول
على منحة درا�سية لإكمال �شهادة الدكتوراه يف �أمريكا �أو �أوروبا .وبعد عودتهم يعملون يف اجلامعة التي دعمتهم ،وهذه الطريقة
بطيئة حيث �إن الذين يح�صلون على منح درا�سية قليلون وال ي�سدون النق�ص الكبري الناجت عن منو تخ�ص�ص علم احلا�سوب
يف اجلامعات .يتوفر بع�ض طرق االرتقاء بالعمل البحثي لأع�ضاء هيئة التدري�س ،مثل� :إجازات البحث العلمي ،وامل�شاركة يف
امل�ؤمترات ،والت�شجيع لإعطاء حما�ضرات وندوات داخلية.
8080يف امللخ�ص ،وجد املقيمون �أدلة لأنظمة جودة فعالة ،ومع �أنها لي�ست دائم ًا ممنهجة �أو موثقة ب�شكل كامل ،لكنها توفر نظاما
مر�ضيا .وكانت وثائق التقييم الذاتي ب�شكل عام نزيهة ،وتعك�س الواقع ب�شفافية ،ومن املمكن �أن تكون �أ�سا�سا وبداية لتح�سني
اجلودة .وقد خ�ضعت �إحدى اجلامعات حديث ًا لتقييم خارجي ،وتبني �أن لديها النية اجلادة ،والتوجه للتجاوب ب�سرعة لتو�صيات
م�ست�شار التقييم.

 9-4النتائج والتو�صيات

8181حاجة الأردن لتوفري خريجني بكفاءة عالية لتلبية حاجة ال�سوق املحلي والعربي والعاملي ،يتطلب من اجلامعات تقدمي برامج
تناف�س الربامج العاملية ،وعمل روابط قوية مع �سوق العمل وال�صناعة .وبالرغم من االنتقادات واملالحظات �إال �أن املقيمني
وجدوا يف اجلامعات الع�شر التي مت زياراتها قدرة فاعلة للطلبة للتعامل مع لغة غري لغتهم الأ�صلية ،وقدرتهم يف حتويل املبادئ
والأفكار �إلى برجميات .لذلك ف�إنهم يحكمون على اجلودة ب�أنها مر�ضية ،ويعتقدون �أن عددا من اجلامعات ت�ستطيع �أن حت�صل
على االمتياز يف القريب العاجل بوجود دعم خلطة حت�سني حمددة ووا�ضحة .وعلى املدى البعيد� ،ست�ستفيد جميع اجلامعات يف
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حال عمل �إجراء على امل�ستوى الوطني لإن�شاء مركز� ،أو �شبكة متيز يف علم احلا�سوب .بالإ�ضافة �إلى الأحكام العامة ،فقد ركزت
التقارير الفردية للجامعات على عدد من الأمور الهامة وهي:
�أ .ي�شجع املقيمون الأق�سام لتطوير �أهداف خا�صة بهم لربامج البكالوريو�س ،بحيث يتم �إي�صالها �إلى الطلبة والكادر التدري�سي
بطريقة تبني عالقتها مع املنهاج وتطبيقه ،وكيفية ا�ستخدام الأهداف يف مراقبة وتقييم الربنامج.
ب .يوجد دليل على �ضعف التعمق الأكادميي يف عدد من اجلامعات ،وين�صح املقيمون وجود نظام �أقوى للمتطلبات ال�سابقة ل�ضمان
التو�سع والتعمق.
جـ� .أ�ضافت اجلامعات مواد يف �سبيل حتقيق التو�سع يف جماالت املنهاج ،وامل�ساهمة يف التوجه الوطني لتح�سني املهارات الأ�سا�سية،
ومن املمكن �أن يتم تو�سيعها لال�ستفادة من �ضمان اكت�ساب الطلبة املهارات املنتقلة الأ�سا�سية.
د .املواد الإجبارية يف تخ�ص�ص علم احلا�سوب غري مركزة ب�شكل منا�سب على التخ�ص�ص يف معظم اجلامعات .ووجود �أهداف
وا�ضحة لهذه املواد �سي�ؤدي �إلى تخريج طلبة لديهم معرفة �أف�ضل يف تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها ،ودورها يف ال�صناعة ،و�سوق
العمل.
هـ .املنهاج يف عدد من اجلامعات قدمي وينق�صه و�ضوح يف الر�ؤية امل�ستقبلية .والتعديالت والإ�ضافات على املنهاج �شكلية ولي�ست
متكاملة �أو جوهرية ،وقد يكون ذلك ب�سبب متطلبات االعتماد .وين�صح املقيمون �أن تكون �إجراءات االعتماد يف امل�ستقبل مركزة
على م�صادر التعلم والإجراءات ،وال على حمتوى املنهاج.
و .تعد م�شاريع التخرج عامل قوة يف الربامج ،وكثري منها �إبداعية وفيها حتد� ،إال �أنها ال تظهر دائم ًا املهارات املطبقة يف امل�شروع،
والتي متيز بني الطلبة اخلريجني ،وغري اخلريجني.
ز .ا�ستخدام الدورات التدريبية خارج مواد املنهاج لتقدمي برجميات وتكنولوجيا �سوق العمل هو مثال جيد للممار�سات احل�سنة.
ح .ا�ستخدام ال�صناعة لتح�سني خربة الطلبة ومهاراتهم ،هي �إحدى جماالت قوة عدد من اجلامعات.
ط .ا�سرتاتيجيات التعليم نادر ًا ما تكون وا�ضحة وحمددة ،وهناك عدم كفاية يف �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة ،وبالتحديد حاجات
املجموعات املختلفة من الطلبة ،للمفا�ضلة بني الطلبة الأقوياء وال�ضعفاء وكذلك بني الطلبة يف �سنتهم الأولى والأخرية خالل
درا�ستهم.
ي .يعد ا�ستخدام �أدلة املنهاج عامل قوة ،ويجب �أن يتم ا�ستخدامها يف اجلامعات كافة ،ومن ال�ضرورة الت�شجيع على �إتباع بع�ض
اجلامعات الرائدة يف ت�صميم مواقعهم الإلكرتونية .وبهذا ميكن �إتباع العديد من الأق�سام الأكادميية يف بريطانيا ،التي لديها
مواقع �إلكرتونية ممتازة حتتوي على املعلومات التف�صيلية كافة عن املواد واملنهاج.
ك .بالرغم من �أن العينة كانت حمدودة� ،إال �أن هناك العديد من �أع�ضاء الكادر التدري�سي موهوبون يف التدري�س.
ل .ا�ستخدام العمل اجلماعي ب�شكل وا�سع هو من مظاهر القوة الرئي�سة ،التي ت�شجع على تطوير العديد من املهارات .ويجب اعتماد
ا�ستخدام �أف�ضل املمار�سات احل�سنة يف تقييم �أعمال الطلبة اجلماعية ب�شكل �أو�سع.
م .يظهر �أن هناك قليال من الت�شجيع للطلبة لتطوير مهارات التعلم الذاتي.
ن .بالرغم من �أن مناق�شة �أعمال الطلبة ب�شكل فردي هي قوة� ،إال �أن معظم جماالت التقييم بحاجة �إلى عناية يف العديد من
اجلامعات .وبالتحديد ،تتطلب الأ�سئلة �إجابات ميكانيكية وال يتم التفريق يف �أداء وتطوير الطلبة ،وهناك نق�ص يف التعمق
الأكادميي ،والتقييم ال يكون عادة لتقييم املنجز من خمرجات التعلم املق�صودة املعلنة .واملالحظات املكتوبة على املادة اخلا�ضعة
للتقييم غري موجودة غالب ًا ،ونادر ًا ما يكون هناك �أي حماولة لتزويد هيكلية للدرجات �أو طريقة مكتوبة.
�ص� .إن جودة الطلبة الأردنيني عالية ب�شكل عام ،وبع�ض اجلامعات حتظى يف قدرتها على ا�ستقطاب �أف�ضل الطلبة.
ع .بالرغم من �أن العديد من اجلامعات حاولت التطرق مل�س�ألة ت�سرب الطلبة وان�سحابهم� ،إال �أنها تبقى ن�سبة عالية يف كثري منها ،كما
�أن املعلومات املحدثة املتوفرة غري كافية لل�سماح بعمل حتليل منهجي ملقدار اخل�سارة يف عدد الطلبة.
ف .عدد قليل من �أعمال اجلامعات كان مبوا�صفات فنية ونظرية عالية ،كما �أن الطلبة ي�ستطيعون ب�شكل وا�ضح تطبيق املفاهيم ب�شكل
جيد ،لكن يف معظم اجلامعات كان هناك دليل قليل على خلفية البحث ،وحتى يف م�شاريع التخرج ،ويف �أعمال مواد ال�سنة
الأخرية ،وكذلك يف العمق الأكادميي ونق�ص التحدي .وكثري من الطلبة ف�شلوا يف القدرة على ا�ستخدام املراجع وامل�صادر،
والرجوع للمراجع ب�شكل �صحيح ،وكتابة التقارير التي تظهر املهارات العالية يف تطبيق التحليل واال�ستنتاج والتقومي.
�س .متكن الطلبة من اللغة الإجنليزية كان مر�ضي ًا ب�شكل عام ،وكانوا قادرين على عمل عر�ض تقدميي فاعل ،وفهم الأ�سئلة املوجهة
لهم ،ومتابعة املادة.
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ق .يرحب املقيمون ب�أن اخلريجني يح�صلون على عمل منا�سب وهناك �إعجاب بهم� ،إال �أنهم يرون �أن هذا ال يتم بطريقة منهجية؛ لأن
القليل من اجلامعات تقوم بجمع البيانات بطريقة منهجية ومو�ضوعية.
ر .يح�صل الطلبة الفاعلون على دعم و�إر�شاد �أكادميي ومعنوي جيد� ،إال �أن وجود دعم �أكادميي ممنهج �سيفيد الطلبة الأقل فاعلية،
و�سيقلل الت�سرب ،ويخفف العبء على الكادر التدري�سي.
�ش .جودة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف اجلامعات عالية ب�شكل عام وي�ستخدمها الطلبة بفعالية عالية.
ت .بينت الزيارات التقوميية للمكتبة وجود نواق�ص ذات معنى يف عدد من اجلامعات .ومعظم االنتقادات مركزة على الكتب
والدوريات ويف بع�ض احلاالت القليلة على تنظيم املكتبة .ويو�صي املقيمون ،بالإ�ضافة �إلى معاجلة امل�شكالت التنظيمية ،ب�ضرورة
�أن يقوم كل ق�سم بتطوير طريقة ل�شراء الكتب ،بحيث تعك�س �أهداف املواد ب�شكل خا�ص ،وتغطي الكتب التعليمية والكتب البحثية
املتقدمة ،وتغطي جماالت خمتلفة غري املجاالت التي يركز عليها املنهاج لتكون �أ�سا�سا مل�شاريع تخرج �إبداعية.
ث .بالرغم من �أن الكادر التدري�سي على كفاءة عالية �إال �أن عدده وعدد �أ�صحاب اخلربة قليلون جد ًا لدعم الق�سم للو�صول �إلى
الأهداف التي ت�ؤدي �إلى بيئة �أكادميية منا�سبة للطلبة والكادر التدري�سي ال�ستخدام �إمكاناتهم على �أف�ضل وجه.
خ .بالرغم من �أن جميع اجلامعات لديها �إجراءات خمتلفة ت�سهم يف �إدارة اجلودة� ،إال �أنه لي�س لدى �أي منها نظام �إدارة جودة
متكامل وموثق ب�شكل جيد.
ذ .بالرغم من وجود نظام فعال يف جميع اجلامعات ل�ضمان مناق�شة التغيريات على املنهاج ب�شكل منا�سب� ،إال �أن املقيمني لديهم
حتفظات على جودة تقييم بع�ض املناهج.
�ض .من الوا�ضح �أن تطوير الكادر التدري�سي مهم جد ًا للعديد من اجلامعات ،و�أف�ضل اجلامعات تقدم فر�صا جيدة للتعليم ون�شاطات
البحث العلمي.
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تقييم جودة برامج علم الحاسوب في ثماني
( )8جامعات أردنية
تقرير عام

(آذار  /مارس )2003

اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:
•جامعة �آل البيت
•جامعة الإ�سراء اخلا�صة
•جامعة عمان الأهلية
•جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
•جامعة فيالدلفيا اخلا�صة
•جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا
•اجلامعة الأردنية
•جامعة الزرقاء اخلا�صة

خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم:
•�أ.د .تريين�س بيلي�س
•د .ريت�شارد بيبي
•د� .أنثوين كاولينغ
•�أ.د .راي �إيرين�شو
•د� .آن جيم�س
•د .فريوز قمر الدين
•�أ.د .ديان ميهان
•�أ.د .ديليب كومار باتيل
•�أ.د� .سونيل فاديرا

�إعداد التقرير الإجنليزي:

•�آرثر براون وتريين�س بيلي�س (م�ست�شارو �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق)

ترجمة الن�سخة العربية:
•د .عماد الدين �أبو الرب

املراجعة اللغوية:
•د.عاطف كنعان

�إعداد التقرير العربي وحتريره:
•د .علي عبد الغني ياغي
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 -1تقييم جودة برامج علم احلا�سوب (اجلولة الثانية)
�أنهى �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق بنجاح امل�شروع اال�ستطالعي لتقييم جودة برامج علم احلا�سوب يف  10جامعات �أردنية عام
 .2001وقد �أظهرت املرحلة الأولى من التقييم فوائد امل�شروع اال�ستطالعي واحلاجة لعمل �إجراء التقييم.
وقد قرر جمل�س �إدارة �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق بناء على تو�صية من جلنتهم العلمية اال�ست�شارية بتو�سعة امل�شروع اال�ستطالعي
الأول �إلى جولة ثانية من التقييم عام  .2003وجاءت النتيجة بنا ًء على امل�شاركة الإيجابية جلميع اجلامعات الأردنية ،والرغبة يف
�إعادة ت�شكيل �أق�سام علم احلا�سوب التي بد�أت تظهر من خالل تقارير التقييم التي �أجنزت من قبل فريق املقيمني اخلارجيني يف
�أيلول عام  .2001ومت اختيار  8جامعات من اجلامعات الع�شر التي �شاركت يف اجلولة الأولى للم�شاركة يف هذه اجلولة.

� 1-1أهداف اجلولة الثانية

الأهداف املرجو حتقيقها من اجلولة الثانية من التقييم هي ما يلي:
•دعم �إجراءات التطوير امل�ستمر جلودة التعليم وم�ستواه.
•عمل تقرير عن اجلودة وامل�ستوى والتح�سني ،الذي مت منذ التقييم الأول الذي مت خالل امل�شروع اال�ستطالعي يف عام .2001
•حتديد الق�سم الذي يح�صل على املرتبة الأولى ،واحلا�صل على �أف�ضل ترتيب يف اجلودة وامل�ستوى ،والق�سم الذي يح�صل على املرتبة
الثانية ،من خالل �إظهار تقدم حقيقي ولديه نظرة يف التطوير الدائم يف اجلودة واملعايري.

� 2-1أ�سلوب التقييم

�أ�سلوب التقييم امل�ستخدم يف اجلولة الثانية هو الأ�سلوب نف�سه امل�ستخدم يف امل�شروع اال�ستطالعي الأول مع بع�ض التعديالت للح�صول
على الأهداف امل�شار �إليها �أعاله.
ويعتمد �أ�سلوب التقييم على �أ�سلوب تقييم الربنامج الأكادميي امل�ستخدم يف وكالة �ضمان اجلودة الربيطانية للتعليم العايل حتى
تاريخ كانون �أول  ،2001املتوفر على موقع الوكالة الر�سمي على العنوان  www.qaa.ac.ukحتت عنوان :من�شورات دليل مراجعة
برنامج للفرتة �أيلول عام � 2000إلى كانون �أول عام  .2001وقد قامت اجلامعات بتزويد تقارير التقومي الذاتي با�ستخدام اخلطوط
العري�ضة نف�سها التي ا�ستخدمت يف �إعداد وثائق التقومي الذاتي يف اجلولة الأولى ،بوجود بند يف جزء التقييم الذاتي ي�أخذ بعني
النظر التطويرات اجلديدة التي متت� ،إ�ضافة �إلى اجلز�أين الو�صفيني �أ و ج بحيث يتم �إعادة كتابتهما يف حال وجود تغيري حقيقي يف
التفا�صيل .وقد مت تنظيم ور�شة عمل يف عمان من قبل �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق بالتعاون مع وكالة �ضمان اجلودة الربيطانية
للم�شاركني يف امل�شروع .وقد زودت ور�شة العمل امل�شاركني مبعلومات عن �أ�سلوب التقييم ،و�ساعدت ممثلي اجلامعات امل�شاركة ب�إجراء
عملية التقييم ب�أف�ضل طريقة.
يجب على املقيمني واجلامعات التي مت تقييمها �أن يكونوا مدركني لآلية التقييم و�أ�سلوبه و�أن ي�شعروا بثقة كاملة �أنها عادلة و�شفافة
وقابلة للتطبيق.
ينطبق الإطار العام لتقييم وبيان جودة الربامج على تقرير التقييم الذاتي ،و�إجراء عملية التقييم ،وكتابة تقرير تقييم املو�ضوع.
ويحتوي الإطار العام على مقدمة ،وفقرة عن الأهداف ،واملجاالت ال�ستة للتعليم ،والنتيجة� .أما املجاالت ال�ستة فهي:
1.1ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه
2.2التعليم والتعلم والتقييم
3.3تقدم الطلبة ومنجزاتهم
4.4دعم الطلبة و�إر�شادهم
5.5م�صادر التعلم
�6.6إدارة اجلودة وحت�سينها
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يف اجلولة الأولى من امل�شروع ،مل يتم ت�ضمني الدرجات يف تقارير التقييم اخلا�صة بكل ق�سم ،فقد و�ضعت درجات عامة للأق�سام
بعد زيارات التقييم يف التقرير العام بنا ًء على طلب �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق� .أما يف اجلولة الثانية من امل�شروع ،و�ضعت
درجات يف التقرير العام ويف التقارير الفردية اخلا�صة بكل ق�سم ،حيث مت بيان الدرجات التف�صيلية للمجاالت ال�ستة املعتمدة يف
التقييم .و�أعطيت عالمة من  4درجات لكل جمال من قبل فريق التقييم ح�سب الآلية املبينة �أدناه .وفيما يتعلق مبجال �إدارة اجلودة
وحت�سينها ،قام كل فريق بعمل تقييم للإجناز الذي مت منذ اجلولة الأولى با�ستخدام مقيا�س من  4درجات� .أما املقايي�س الو�صفية
التي ا�ستخدمت يف تقييم مدى الإجناز واال�ستمرارية يف التح�سني ف�سيتم بيانها �أدناه.
�سيتم اختيار الق�سم الفائز من قبل �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق بنا ًء على تو�صيات هيئة امل�ست�شارين املكونة من ر�ؤ�ساء فرق
التقييم ،حيث �ست�ستخدم الهيئة الدرجات التي ر�صدتها فرق التقييم .ويكون ملخ�ص درجات اجلودة واملعايري با�ستخدام املجاالت
ال�ستة هو الأ�سا�س يف عملية و�ضع الدرجات النهائية ،بحيث ميكن �أن يتم احل�صول على  4درجات حد ًا �أق�صى لكل جمال .وكانت
�إحدى امليزات الرئي�سة لتقومي الربنامج يف اجلولة الأولى هي البحث عن معايري يف مناهج علم احلا�سوب .وقد �أخذ هذا الأ�سلوب
بعني االهتمام اخلطوات املتخذة من قبل الوزارة واجلامعات ملوافقة براجمها يف علم احلا�سوب للمعايري واملتطلبات الوطنية اخلا�صة
باالعتماد ،بالإ�ضافة �إلى �صلتها وعالقتها باملعايري الأكادميية العاملية .ركزت مناق�شة املعايري الأكادميية ب�شكل رئي�س على جماالت
من مثل :ت�صميم املنهاج ،التنظيم واملحتوى (يعك�س املنهاج متطلبات الوزارة والتطورات احلديثة يف علم احلا�سوب) ،وتقدم الطلبة
ومنجزاتهم (تقييم املنجز مقابلة بالأهداف املعلنة) ،و�إدارة اجلودة وحت�سينها (الإجراءات امل�ستخدمة يف اجلامعة التي ت�ضمن �أن
اجلودة واملعايري الأكادميية مطبقة ويتم تطويرها).

� 3-1إعطاء الدرجات للمجاالت

يظهر ملخ�ص الدرجات مدى و�ضوح خربات تعلم الطلبة ومنجزاتهم يف حتقيق الأهداف املو�ضوعة من قبل الق�سم ،والتقدم الذي
مت منذ عام  ،2001و�أن جميع املجاالت يف ملخ�ص الدرجات لها الأوزان نف�سها .و�أن و�ضع العالمة لكل جمال من املجاالت هو ق�ضية
تقديرية للمقيمني بناء على الرباهني وال�شواهد التي مت احل�صول عليها� ،سواء من تقرير التقييم الذاتي� ،أو زيارة التقييم.
يو�صي املق ّيمون بنقاط القوة العامة لأف�ضل ق�سم ملجل�س �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق للرت�شيح للجائزة .ومن املتوقع �أن يربهن
الق�سم املر�شح للجائزة ح�صوله على درجات مر�ضية يف جميع املجاالت وح�سب املعايري العاملية ،بحيث ال تكون هناك �أي درجة �أقل من
 .3كذلك على الق�سم �أن يربهن �أن هناك حت�سن ًا يف برناجمه بامل�شاركة يف م�شروع �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق.
وقد مت احل�صول على ملخ�ص الدرجات ب�إعطاء درجة لكل جمال من املجاالت ال�ستة .فهناك �أربع درجات ممكنة لكل جمال يف ميزان
الدرجات امل�ستخدم ،وهي ،4 ،3 ،2 ،1 :ملقيا�س ت�صاعدي للأف�ضل.
تعطى  4درجات عندما ي�ساهم املجال م�ساهمة كاملة يف حتقيق �أهداف التعلم املعلنة ،مع حتقيق الأهداف .وتعطى  3درجات عندما
ي�ساهم املجال م�ساهمه جوهرية يف حتقيق �أهداف التعلم املعلنة ،مع حتقيق الأهداف ب�شكل عام ووجود تو�صيات ملزيد من التح�سني.
تعطى درجتان عندما ي�ساهم املجال م�ساهمة مر�ضية يف حتقيق �أهداف التعلم املعلنة ،مع حتقيق الأهداف جزئي ًا .تعطى درجة
واحدة عندما ال ي�ساهم املجال يف حتقيق �أهداف التعلم املعلنة� ،أو ال تزود الأهداف الطلبة باخلربات واملنجزات التي تدعم �إعطاء
حكم على حتقيق الأهداف ،مع التو�صية ب�إيجاد حلول �سريعة وجذرية.
تت�ضمن عملية املراجعة ،حتت بند �إدارة اجلودة وحت�سينها ،مدى جودة اجلامعة والرباهني وال�شواهد على اال�ستمرارية .لذلك ،جتد
لدى املقيمني ثقة واحتمالية معقولة باملمار�سات احل�سنة احلالية التي ميكن اال�ستمرار فيها يف امل�ستقبل القريب .ومقيا�س ذلك هو:
•ظهور �آلية لدى الأق�سام ل�ضمان جودة الربامج والعمل على توثيقها ب�شكل دوري ،ويت�ضمن ذلك تطبيق الإجراءات ملعرفة �أي �إجراء
�ضروري لتح�سني اجلودة وملراقبة فاعلية الإجراء الذي مت.
•م�شاركة الأق�سام �أ�صحاب العالقة ،من �ضمنهم :الطلبة وهم على مقاعد الدرا�سة ،و�أرباب العمل ،وغريهم ،ل�ضمان العالقة
املتوا�صلة والثقة بالربامج.
 46تقييم جودة برامج علم احلا�سوب يف ثماين ( )8جامعات �أردنية

•توافر خطط م�ستقبلية لدى الأق�سام بالتعاون مع اجلامعات وداعمني خارجيني للمحافظة على م�صادر التعلم ،وترابط وات�ساق
معايري التعلم للربامج ،وفر�ص �أف�ضل لتح�سني جودة التعلم للطلبة.
يع ّقب املق ّيمون عند احل�صول على النتائج ،ونقاط القوة للربامج على التقدم الذي مت منذ اجلولة الأولى .وعند بيان ذلك ،ي�أخذ
املحكمون بعني االهتمام ما يلي:
•امل�سافة املقطوعة منذ �أول تقييم ذاتي لإظهار نقاط القوة ،ومناق�شة نقاط ال�ضعف ،وبيان �أثر ذلك.
•الإجراءات املتبعة ،ومن �ضمنها قوة التقييم الذاتي وج ّديته ،واخلطط الإجرائية ،والتقارير ،واخلطوات املتخذة ملراقبة الأداء
والتقدم.

 -2ملخ�ص التقرير
مت �إجراء  8مراجعات للتقييم يف �شهري كانون الثاين و�شباط عام  ،2003وذلك بعد �إجراء عدد من الدورات والن�شاطات للجامعات
امل�شاركة خالل الفرتة  ،2002-2001لتح�سني الأداء ولإعداد تقارير تقييم ذاتي جديدة.
مت عر�ض احلقائق اخلا�صة بكل تقييم يف التقارير الفردية الثمانية لكل من اجلامعات امل�شاركة واملوجودة يف امللحق (�أ)� .أما
هذا التقرير فيعر�ض �أهم املالحظات ب�شكل عام للجامعات امل�شاركة .وبالرغم من عدم ح�صول �أي من اجلامعات امل�شاركة على
عالمة كاملة يف جميع املجاالت ،مت احلكم على جميع اجلامعات الثماين بدرجة مر�ض على الأقل ،بينما ميكن احلكم على �ست من
اجلامعات بدرجة مقبول على املعايري العاملية .ويرى �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق �أن من �ضمن اجلامعات ال�ست هناك جامعات
ت�ستحق للرت�شيح للجائزة .يف حني مت توثيق التقدم يف حت�سني اجلودة لدى جميع اجلامعات امل�شاركة ،و فيما يتعلق بالتح�سني فقد
وجد �أن هناك جامعتني ح�صلتا على �أعلى الدرجات منذ اجلولة الأولى للتقييم.
�أما النتائج الرئي�سة التي مت التو�صل �إليها ،فهي على النحو الآتي:
�أ .طبيعة التعليم العايل وفر�ص التوظيف العاملية لتخ�ص�ص علم احلا�سوب ي�ستدعي تعاون اجلامعات لالرتقاء باملعايري ملقابلة
التناف�س اخلارجي.
ب .هناك حاجة ملحة لعمل موا�صفات الربنامج جلميع الربامج الأكادميية يف اجلامعات كافة ،وربط خمرجات التعلم املق�صودة
املطورة يف هذه املوا�صفات مع جماالت التقييم ،وبالتحديد التعليم والتعلم ،والتقييم ،ومراقبة الإجناز ،وا�ستمرار توفر م�صادر
تعلم منا�سبة ،و�إجراءات �ضمان اجلودة.
ج .لدى اخلريجني القدرة على كتابة الربجميات ،ولكن قدرتهم اقل يف هند�سة احللول للم�سائل ،و�إجناز العمل مبهنية كاملة،
ومراعاة اجلوانب الأخالقية والقانونية لعملهم.
د .ارتبطت جميع اجلامعات باملنهاج املقرتح من  IEEE/ACMلعام  ،2001كما ا�ستعان بع�ضهم ببع�ض املرجعيات اخلارجية الأخرى.
هـ .هناك حاجة لزيادة التخطيط اال�سرتاتيجي فيما يتعلق ب�صيانة املعايري الأكادميية ،وم�صادر التعلم ،والكادر التدري�سي ،و�ضمان
اجلودة وحت�سينها.
و .ف�شل التقييم املتكرر يف �ضمان اختبار وقيا�س جميع خمرجات التعليم ،والتفريق بني الطلبة ال�ضعفاء والأقوياء ،واختيار قدرة
الطلبة على التحليل والتفكري و�صياغة احللول ب�شكل و�صفي.
يثمن املق ّيمون حر�ص اجلامعات امل�شاركة يف امل�شروع على التطوير ،و�أثر ذلك على م�صلحة الطلبة وفائدتهم .فهم يو�صون اجلامعات
امل�شاركة باال�ستمرار يف البناء على ما مت يف �إجراءات التقييم لتطوير برامج بجودة عالية .وميكن لنتائج التو�صيات يف هذا التقرير �أن
تعالج يف الق�سم نف�سه �أو على م�ستوى الكلية �أو اجلامعة ،ومن املمكن �أي�ض ًا �أن تكون بحاجة لإجراء على امل�ستوى الوطني ،مما يتطلب
تعاون اجلامعات ،ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
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 -3التقرير العام للتقييم
 1-3املقدمة

1.1يعر�ض هذا التقرير العام احلقائق وامل�شاهدات لتقييم عام  2003جلودة التعليم العايل لربامج احلا�سوب يف اجلامعات املذكورة
يف امللحق (�أ) .وهدفه الرئي�س هو �إبراز امليزات الإيجابية ،و�إظهار جماالت التح�سني املحتملة ،وحت�سني ن�شر املمار�سات احل�سنة.
كما يظهر التقرير التقدم خالل فرتة امل�شروع مبقارنة الو�ضع احلايل مع التقييم الأخري يف عام .2001
2.2مت تقييم جودة التعليم لأق�سام علم احلا�سوب من قبل فرق املق ّيمني املخت�صني يف علم احلا�سوب ،املذكورين يف امللحق (ب) .وقد
تو�صلت الفرق يف احلاالت جميعها �إلى �أحكام مر�ضية بالرغم من الأهداف وخمرجات التعلم العامة املو�ضوعة للطلبة من قبل
اجلامعات التي تطرح الربامج.
 3.3كما هو احلال يف الربامج العلمية والتكنولوجية الأخرى ،لعلم احلا�سوب �أهمية و�أثر مبا�شر على االقت�صاد يف الأردن .فال�شركات
الكبرية يف قطاع احلا�سوب ،والكثري من امل�ستهلكني الرئي�سني للحوا�سيب والربجميات هم متعددو اجلن�سيات ،لذلك ف�إنهم
يوظفون �أف�ضل اخلريجني ،بغ�ض النظر عن جن�سياتهم .لهذا ال�سبب ،ف�إن على اجلامعات الأردنية �أن تقدم تعليم ًا مناف�س ًا لأف�ضل
املمار�سات العاملية ،وعمل روابط وعالقات قوية مع ال�صناعة و�سوق العمل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي قاما بعمل م�شروع يهدف �إلى حت�سني معايري التعليم العايل ورفعها .ويهدف �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق �أن يكون له
دور فاعل يف هذا امل�شروع التطويري.
 4.4تعتمد برامج احلا�سوب على امل�ستوى الوطني يف جميع اجلامعات على النموذج الأمريكي ،الذي يهدف �إلى مراعاة التو�سع الأفقي
والتعمق العمودي يف املنهاج .تعد اخلطوط العري�ضة  ملنهاج  IEEE/ACMلربامج علم احلا�سوب لعام  ،2000هي نقطة البداية يف
بناء وت�صميم الربامج الأكادميية لعلم احلا�سوب يف معظم اجلامعات .ومعظم اجلامعات م�ستمرة يف طرح برامج علم احلا�سوب،
غري �أن عددا من اجلامعات تطرح �أي�ض ًا برنامج نظم املعلومات احلا�سوبية� ،أو برنامج هند�سة الربجميات ،وهناك ثالث جامعات
تطرح برنامج ماج�ستري يف علم احلا�سوب .ويظهر على امل�ستوى الوطني �أن جمال تكنولوجيا املعلومات على م�ستوى التخ�ص�ص
�أ�صبح �أو�سع مقارنة بالتقييم ال�سابق .ومن �آثار امل�شروع �أن عددا من اجلامعات در�ست نقاطا مرجعية �أخرى ،من �ضمنها املعايري
الأكادميية لربامج علم احلا�سوب املن�شورة من قبل وكالة �ضمان اجلودة الربيطانية.
5.5من بني اجلامعات الثماين امل�شاركة يف امل�شروع ،هناك جامعة ت�أ�س�ست منذ � 40سنة واجلامعة الأحدث ت�أ�س�ست عام  .1991كذلك
يوجد اختالف يف �سعة اجلامعات فهي تتدرج من � 25ألف طالب لأكرب جامعة� ،إلى حوايل  1000طالب لأ�صغر جامعة .وتتفاوت
�أعداد الأق�سام امل�شاركة من  300طالب �إلى  500طالب� .أما �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،فرتاوحت �أعدادهم من � 11إلى � ،35إال �أن
بع�ض هذه الأرقام تت�ضمن م�ساعدي التدري�س .ب�شكل عام ،هناك �صعوبة يف ح�ساب ن�سبة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية للطلبة ب�شكل
دقيق ،ولعل ذلك يعود �إلى وجود �أع�ضاء هيئة تدري�س من غري تخ�ص�ص احلا�سوب يف �أق�سام احلا�سوب لتدري�س املواد امل�ساندة غري
التخ�ص�صية� .أما ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س �إلى الطلبة يف اجلامعات اخلا�صة كانت � ،25:1إال �أن املق ّيمني يرون �أن الن�سبة قد
تكون �أعلى من هذا.

� 2-3أهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة

6.6بالإ�شارة �إلى التقييم الأخري ،فقد ذكر التقرير العام ب�أنه “ حتى يتم احلكم على جودة الربنامج الأكادميي للتخ�ص�ص ،ي�شرتط
املق ّيمون وجود �أهداف وا�ضحة ال حتتمل اللب�س ،وتعرب عن تطلعات وخ�صو�صيات اجلامعة .وبالتحديد ،ف�إن و�ضوح الأهداف
وخمرجات التعليم اخلا�صة بالطلبة ت�ساعد على فهم املنهاج وتطبيقه ،بينما توفر الأهداف القابلة للقيا�س طريقة وا�ضحة
للجامعة لقيا�س الأداء الأكادميي ،ومن ثم �إدارة اجلودة والتح�سني امل�ستمر”.

7.7بالرغم من �أن العبارة �أعاله تبقى �صحيحة� ،إال �أن التعليم العايل العاملي قد خطا خطوات للأمام وحتديدا يف علم احلا�سوب.
وهناك تغيريات رئي�سة يف جماالت منهاج علم احلا�سوب بينتها اخلطوط العري�ضة ملناهج  IEEE/ACMلعام  ،2001ومعايري
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علم احلا�سوب لوكالة �ضمان اجلودة الربيطانية .مل تقت�صر هذه التعديالت على حمتوى املنهاج فح�سب ،مع �أن هذا قد مت ،بل
على املتطلبات املطلوبة من الأق�سام لبيان املخرجات واملهارات املطلوبة خلريجيهم الواجب �إجنازها عند احل�صول على ال�شهادة.
ويتزاوج هذا مع احلرية اجلديدة املتاحة لتعريف الربنامج ح�سب ما يراه الق�سم منا�سب ًا ،مما �أتاح فر�صة غنية للجامعات
لرتكيز براجمها باجتاه معني ،مع م�س�ؤولية كبرية وحاجة �إلى و�ضوح يف املنهاج وكيفية �إعطائه .لذلك ،وب�صرف النظر عن �شكل
عملية التقييم و�إطارها� ،سيتم يف امل�ستقبل الرتكيز ب�شكل �أ�سا�س على الإجراءات واملخرجات ،بد ًال من الرتكيز على الإجراءات
واملدخالت كما هو معمول به يف الوقت احلايل.
8.8هذه التغيريات لها �أثر رئي�س على جميع اجلامعات وتطورها ،وعلى تطوير االقت�صاد ومن �ضمنها الأردن .وبنا ًء على مبد أ�
موا�صفات الربنامج الذي يحتوي على خمرجات تعلم قابلة للقيا�س (مثل :ما الذي يجب �أن يعرفه الطلبة وميكن عمله فيما يتعلق
بالربجمة؟)� ،سيتم تعريف املنهاج فيما يتعلق باملعرفة والفهم ،واملهارات العملية ،واملهارات الذهنية ،واملهارات الأ�سا�سية .كما
يحتوي موا�صفات الربنامج تعريفا تف�صيليا بكيفية احل�صول على كل مهارة وتقييمها ،من مهارات الفهم واملعرفة واملهارات
الأخرى املكت�سبة .و�سيكون لهذا ت�أثري جوهري يف امل�ستقبل ،حيث �أن الكثري من اجلامعات يف العامل تتجه نحو تعريف وا�ضح
وحمدد ملا يجب على خريجيهم معرفته والقدرة على عمله.
 9.9و�ضعت معظم اجلامعات يف التقييم الأخري ر�سالتها قبل و�ضع �أهدافها .وللأ�سف ،فكما هو احلال يف التقييمات ال�سابقة ،مل تكن
جميع الأهداف ذات عالقة مبو�ضوع الربنامج املطلوب تقييمه بالرغم من حت�سن الغالبية العظمى .فقد حددت جميع اجلامعات
�أهدافا وا�ضحة ميكن ا�ستخدامها �أ�سا�سا لعملية التقييم .ويف بع�ض احلاالت� ،شعر املقيمون �أن حتديد الأهداف ب�شكل �أو�ضح
�سي�ساعد الأق�سام يف حتديد املنهاج ب�شكل �أدق .فعلى �سبيل املثال ،ذكرت ثالثة �أق�سام الربجمة �أهدافها ،كما ذكرت ثالثة �أق�سام
�أخرى �أدوات الربجمة احلديثة .ومع ذلك ،ف�إن جميع اجلامعات الثماين تعلم طلبتها ب�شكل عام طرق الربجمة بلغات متعددة،
والعديد منها يت�ضمن ا�ستخدام منهجية حديثة مثل :الربجمة املبنية على الهدف ،والربجمة املبنية على الويب ،والربجمة املرئية،
والربجمة املبنية على احلدث� .إن وجود هدف وا�ضح فيما يتعلق بالربجمة جنب ًا �إلى جنب مع خمرجات التعلم املق�صودة� ،سيمكن
الأق�سام من حتديد املواد املطلوبة ب�شكل �أو�ضح مع امل�ستوى الذي يجب الو�صول �إليه .والأ�سئلة املتعلقة بتدري�س الطلبة �ست لغات
برجمة خمتلفة ،ميكن �أن ي�شار �إليها ب�شكل مبا�شر للأهداف املعلنة وخمرجات التعلم املق�صودة.
1010جميع الأق�سام تو�صلت �إلى حاجة اخلريجني ملعرفة جيدة باجلوانب النظرية للتخ�ص�ص ،فالتو�سع الأفقي ملجاالت التخ�ص�ص
والتعمق املعريف مي ّكن اخلريج من االلتحاق ب�سوق العمل �أو ا�ستكمال الدرا�سات العليا .فقد حددت معظم الأق�سام ب�شكل وا�ضح
هدف حتقيق تطلعات الأردن الإقليمية والعاملية يف جمال تكنولوجيا املعلومات .ومن املده�ش �أن معظم الأق�سام ركزت بطريقة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة على تعليم مهارات الربجمة كهدف رئي�س� ،إال �أن القليل منها ت�ضمن القدرة على حتليل الربجميات
وت�صميمها وفح�صها .ومن امل�شجع �أن جميع الأق�سام الآن تهدف �إلى تزويد الطلبة باملهارات املتنقلة واملعرفة بالق�ضايا املهنية.
ويعد هذا تطورا نوعي ًا على احلالة التي كانت عليها اجلامعات يف تقرير عام  ،2001ويعود الف�ضل يف هذا �إلى ت�أثري امل�شروع
اال�ستطالعي لتقييم برامج علم احلا�سوب ،الذي قام به �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق.
1111ا�ستمرت وثائق التقييم الذاتي يف حتديد الأهداف اخلا�صة بالق�سم ،لكن هذه الأهداف مل تكن قابلة للقيا�س يف الغالب و�أخذت
منط الأهداف العامة الزائدة .ومل يكن يف �أي من احلاالت و�ضوح كامل يف الأهداف ليتمكن املق ّيم اخلارجي من حتديد ما ميكن
�أن يدر�س ،و�إلى �أي م�ستوى .يو�صي املق ّيمون بقوة �أن تتبنى جميع اجلامعات النموذج املبني على املخرجات للو�صول �إلى موا�صفات
الربامج مع خمرجات التعلم املق�صودة املربوطة مع �أهداف التعلم واملواد الدرا�سية على م�ستوى الربنامج ،وهذا ما �سيبني
اخلوا�ص الرئي�سة للربنامج ب�شكل وا�ضح.
1212النتائج التالية متعلقة ب�شكل مبا�شر بهذا املجال يف التقييم الأخري:
•يحث املق ّيمون الأق�سام لتطوير وحتديد �أهداف وا�ضحة لرباجمهم الأكادميية ،و�ضرورة ن�شرها لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
بطريقة تبني عالقتها باملنهاج وطريقة تنفيذه وتقييمه� ،شريطة �أن ت�ستخدم الأهداف على م�ستوى املواد مع مراقبة تطبيق املنهاج.
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1313بينت التقارير النتائج الآتية فيما يتعلق بهذا املجال :
�أ .نقاط القوة وجماالت التح�سني
•املهارات املتنقلة مت�ضمنة يف الأهداف اخلا�صة عند جميع الأق�سام ،ومب�ستوى �أقل عند اخلريجني.
•الق�ضايا الأخالقية واملهنية مت�ضمنة يف الأهداف عند معظم الأق�سام.
•الكثري من الكلمات الهامة التي كانت مفقودة ب�شكل كبري يف عام  ،2001مت �إ�ضافتها �إلى الأهداف ،من مثل :التميز الأكادميي،
والتحفيز الذهني ،والإبداع.
ب .نقاط ال�ضعف
•بقيت الأهداف عامة وغري قابلة للقيا�س ،والعبارات امل�ستخدمة يف خمرجات التعلم املق�صودة غري مرتبطة بالأهداف ،وهي بحاجة
�إلى مزيد من التطوير.
•على اجلامعات تقدمي الدعم للأق�سام والكليات يف تطوير موا�صفات الربامج الأكادميية.

 3-3ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه

1414ا�ستمرت اجلامعات يف تقدمي تعليم �أفقي ال يوجد فيه تعمق عامودي� ،سبع جامعات منها يف تخ�ص�ص علم احلا�سوب ،وواحدة
يف تخ�ص�ص نظم املعلومات احلا�سوبية ،وواحدة يف كال التخ�ص�صني .من ناحية �أخرى� ،أ�شارت التقارير �إلى وجود منو معقول
يف تخ�ص�صي نظم املعلومات احلا�سوبية ،وهند�سة الربجميات منذ عام  ،2001وهناك �ست جامعات من �أ�صل ثمان م�شاركة
يف امل�شروع تقدم الآن �أكرث من برنامج يف تكنولوجيا املعلومات .وهذا التغيري �صاحبه تغيريات يف التنظيم ،ف�سبعة من الثمانية
�أق�سام ت�شكل الآن جزءا من كلية تكنولوجيا املعلومات ،ما زالت الربامج لديها م�ستوى حمدود من التقدم الأكادميي با�ستخدام
مواد يف امل�ستوى املبتدئ واملتو�سط واملتقدم ،وما زالت املتطلبات ال�سابقة للمواد هي املحدد الرئي�س لت�سل�سل املواد التي �سيتم
درا�ستها .ويعتقد املق ّيمون �أن هذه الهيكلية املبنية على املتطلبات ال�سابقة من املواد ،ميكن �أن حتقق التو�سع والتعمق يف املنهاج �إذا
مت ت�صميم املتطلبات ال�سابقة بعناية .وعلى الرغم من ذلك ،فقد مت يف بع�ض الأحيان وباملراجعة ،التو�صل �إلى وجود حاجة لنظام
متطلبات �سابقة �أف�ضل� ،ضمانا لتقدم الطلبة وح�صولهم على التو�سع والتعمق يف املنهاج يف �آن واحد.

�1515أ�صبح الآن عدد ال�ساعات املعتمدة للح�صول على ال�شهادة اجلامعية �أكرث جتان�س ًا ويرتاوح بني � 126إلى �135ساعة معتمدة،
�أما اجلامعة التي كانت تتطلب � 151ساعة معتمدة �سابق ًا فقد عملت على تقليلها .وتبني �أن هناك اختالفا يف عدد املتطلبات
اجلامعية ،فهي بني � 21إلى  .36وقد �أدى النمو يف كليات تكنولوجيا املعلومات �إلى تغيري يف حمتوى متطلبات الكلية ،بالرغم من �أن
عدد ال�ساعات املعتمدة بقي قريب ًا من ال�سابق بني � 21إلى .33
1616ا�ستمرت اجلامعات يف تعريف املنهاج من خالل خليط من املتطلبات الإجبارية واحلرة ،ومن بني هذه املتطلبات ما هو على
امل�ستوى الوطني ،مثل :اللغة العربية ،واللغة الإجنليزية .ثم يتم اختيار املواد االختيارية من قائمة عري�ضة من املواد .و�أ�صبحت
مواد مهارات احلا�سوب التي مت �إ�ضافتها حديث ًا كمتطلبات على امل�ستوى الوطني خالل التقييم الأخري ،جزءا �أ�سا�سيا من املنهاج.
وتقرتح التقارير �أن تكون هذه املواد �أكرث مرونة ،حيث يتم ا�ستخدام املادة الثانية يف مهارات احلا�سوب كمادة �أولى ل�سل�سة مواد
يف الربجمة ملناهج كليات تكنولوجيا املعلومات ،فيما يتم ا�ستخدامها وبا�ستخدام لغة �أخرى هي لغة الربجمة املرئية كمادة �أخرية
يف تدري�س الربجمة ملناهج الكليات الأخرى غري املتخ�ص�صة يف الربجمة .وما زال لدى املق ّيمني حتفظات فيما يتعلق بتوفري
الكادر التدري�سي لهذه املواد ،و�سيتم التطرق لهذا املو�ضوع ب�شكل مف�صل الحق ًا يف هذا التقرير .ومثل هذه املواد حتقق م�س�ألة
التو�سع الأفقي يف املنهاج باجتاه الهدف الوطني الذي يرمي �إلى تنمية املهارات الأ�سا�سية املطلوبة ل�سوق العمل.
 1717حتتوي املناهج �أي�ض ًا على � 27ساعة معتمدة يف املتو�سط كمتطلبات كلية� ،أو م�ساندة يف بع�ض احلاالت .وب�شكل عام ،ف�إن التقارير
�أكرث �إيجابية بهذه املواد عما كان عليه التقييم ال�سابق .واملجال الذي تغطيه هذه املواد �أ�صبح �أكرث مالءمة يف خم�س جامعات
من الثماين ،وتبقى هناك حاجة �إلى مزيد من الأهمية يف جامعة واحدة� .أما يف اجلامعتني املتبقيتني ،فقد ا�ستمرت متطلبات
اجلامعة بالرتكيز على الريا�ضيات التقليدية وبالتحديد التفا�ضل والتكامل ،واجلرب اخلطي ،والفيزياء� ،إلى م�ستوى  %50من
ن�سبة املواد .وكما ورد يف التقرير املا�ضي ،هناك �صعوبة يف معرفة �سبب اختيار هذه املواد حيث �أنها ال تغطي املجاالت الهامة
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يف الريا�ضيات لطالب احلا�سوب ،كما هو احلال يف ريا�ضيات احلا�سوب .وب�شكل �أكرث حتديد ًا ،ف�إن هذه املواد حتدد حجم مواد
التخ�ص�ص يف املنهاج بتغطيتها م�ساحة وا�سعة على ح�ساب مواد التخ�ص�ص .وي�ؤثر هذا ب�شكل مبا�شر وغري مقبول على مناهج
علم احلا�سوب ،حيث يتم ت�أخري املواد البدائية واملتو�سطة للتخ�ص�ص �إلى ال�سنة الثالثة والرابعة ،يف الوقت الذي يجب �أن ي�أخذ
فيه الطالب يف هذه الفرتة مواد التخ�ص�ص املتقدمة ،مما يحرمه من �أخذ مواد حديثة و�أكرث تقدم ًا وعمق ًا يف التخ�ص�ص.
مواد متطلبات الكلية منا�سبة يف �أغلب اجلامعات لطلبة علم احلا�سوب ،وت�ستمر يف تو�سعة خرباتهم باحتوائها مواد مثل:
�إدارة امل�شاريع ،وكتابة التقارير ،والإح�صاء ،والق�ضايا املهنية والأخالقية ،والريا�ضيات املتقطعة ،وتكنولوجيا املعلومات ،ونظم
املعلومات .وما زال لدى املق ّيمني القناعة ب�ضرورة و�ضوح خمرجات التعلم املق�صودة لهذه احلزمة من املواد ،وزيادة الواقعية فيما
يتعلق بكيفية اال�ستفادة منها لتخريج طلبة لديهم معارف ومهارات ذات عالقة بتخ�ص�صهم يف �سوق العمل.
1818و�صل عدد ال�ساعات املعتمدة من خارج الق�سم بن�سبة  ،%43حيث تعك�س الهدف العام للجامعات الأردنية بتوفري تعليم جيد ذي
تو�سع �أفقي .وبالرغم من ذلك ،ف�إن املقيمني �أقل حتفظ ًا من فريق التقييم ال�سابق الذي و�صف هذه املتطلبات ب�أنها �ستحد من
ن�سبة مواد التخ�ص�ص يف املنهاج ،و�ست�ؤثر على التعمق يف املعارف اخلا�صة بالتخ�ص�ص .ويظهر �أن التقييمات ال�سابقة ل�صندوق
احل�سني للإبداع والتفوق قد �أثرت يف عمل تغيريات يف متطلبات الكلية وغريها من املتطلبات ،التي حتتوي يف معظم احلاالت على
املهارات املتنقلة الأ�سا�سية ،والق�ضايا الأخالقية والقانونية ،بحيث تكون عامة وذات عالقة بالتخ�ص�ص.
�1919أ�شارت التقارير ال�سابقة �إلى االنتهاء من حتديث وتطوير املنهاج عام 2000؛ ليواكب التطورات احلديثة يف علم احلا�سوب،
والأهداف اخلا�صة بالق�سم ،وحاجة �سوق العمل ،حيث قانت اجلامعات كافة بتعديل مناهجها حتى �أ�صبحت مناهجها الآن متوافقة
ب�شكل كبري مع منهاج  IEEE/ACMلعام  ،2001بالرغم من �أن بع�ض املجاالت الرئي�سة امل�شار �إليها يف وثيقة املنهاج و�ضعتها بع�ض
اجلامعات متطلبات اختيارية� .إن التعديالت املتكررة للمنهاج �أدت �إلى وجود عدة جمموعات من الطلبة يف اجلامعة نف�سها ويف
الربنامج نف�سه حتت ثالثة مناهج خمتلفة ،ويقرتح املق ّيمون يف معظم احلاالت وجود فرتة منا�سبة لال�ستقرار قبل �إجراء �أي تعديل
على املناهج .وي�شري التقييم الأخري �إلى �أنه ال يوجد متطلب يف النظام لال�ستعانة بر�أي متخ�ص�صني خارجيني خالل �إجراءات
ً
ت�صميم املناهج ،وحني تكون احلاجة لذلك ي�ستعان غالبا بخرباء داخليني من اجلامعات الر�سمية ،وهذا لي�س هو احلال حاليا حيث
ا�ستجابت اجلامعات ب�شكل جيد ملقرتحات فرق التقييم ل�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق .ا�ستمرت بع�ض اجلامعات بالرتكيز على
�إدخال تكنولوجيا جديدة وتطبيقاتها ،بد ًال من الرتكيز على التغيريات الأ�سا�سية يف �أ�صول املنهاج واملجاالت احلديثة يف البحث يف
علم احلا�سوب ،وتكنولوجيا املعلومات .وقد وجد املق ّيمون �أدلة كافية يف االختالف عند بع�ض اجلامعات التي حتر�ص على الإبداع
والتفوق ،ومن ال�ضروري العمل على ت�شجيعها مل�ساهمتها يف التح�سني على امل�ستوى الوطني.
2020ي�شجع منهاج  IEEE/ACMلعام  2001اجلامعات ال�ستثمار التنوع والغنى يف املنهاج ،بتقدمي عدة تخ�ص�صات فرعية يف
احلا�سوب ،التي ت�ؤدي �إلى حتقيق العديد من الأهداف .يف الوقت احلايل ،يوجد منط يف التغيريات على املنهاج حيث يغلب عليها
املوا�ضيع التكنولوجية بد ًال من التغيري يف �أ�صول املنهاج ،ك�أن يتم عمل منهاج يركز على جمال املعاجلة املوزعة .وقد وجد املق ّيمون
بع�ض الأدلة على �أن اجلامعات بد�أت باالجتاه بعيد ًا عن عقلية التفكري النمطي املوحد عام  ،2001الذي ي�صلح للجميع� ،إال �أن هذا
يواجه عادة مبعايري االعتماد وب�أنظمة اجلامعة .فعلى �سبيل املثال� ،إحدى اجلامعات لديها مبد�أ القوة يف اجلانب النظري ملواد
احلا�سوب يف املنهاج ،لكنها مقيدة مبزيد من التطوير ب�سبب �أنظمة اجلامعة التي تن�ص على �أنه ال يجوز �أن تكون املادة االختيارية
متطلبا ملادة �أخرى .لقد طر�أت تغيريات هامة ومفيدة على املنهاج ،فعلى �سبيل املثال مت حتويل بع�ض املواد التقليدية القدمية
كالربجمة بلغة �أ�سمبلي والتحليل العددي وبرجمة النظم �إلى مواد اختيارية .كذلك ،ف�إن هناك موا�ضيع �أكرث �أهمية مت �إ�ضافتها
على قائمة املواد االختيارية ،من مثل :التفاعل بني الإن�سان واحلا�سوب ،ونظم قواعد البيانات ،وتكنولوجيا الويب ،وال�شبكات،
وتكنولوجيا اخلادم وامل�ستفيد ،و�أمنية الإنرتنت ،وتنقيب البيانات ،و�أمنية احلا�سوب .وللأ�سف ف�إن بع�ض التغيريات يف املناهج مل
تكن منا�سبة ،وهناك �إ�شارة يف بع�ض التقارير على �أن بع�ض املواد املتقدمة ال يرتقي حمتواها �إلى التعمق املطلوب ملادة متقدمة
ب�سبب عدم وجود متطلب �سابق منا�سب لها.
2121ترى العديد من اجلامعات �أن الربجميات اجليدة يجب �أن تعتمد على العقلية الهند�سية لذلك قامت ب�إدخال مواد هند�سة
الربجميات وت�صميم النظم وحتليلها ،كمواد ابتدائية تدر�س يف ال�سنة الأخرية من مرحلة الدرا�سة .وهذه املواد تقدم مهارات
تطوير الربجميات الأ�سا�سية ،تعطى يف ال�سنوات الأولى من الدرا�سة ،وميكن �إحلاق ذلك مبادة ثانية متقدمة يف كل حالة.
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اعتمدت �أف�ضل املناهج تدري�س الربجمة وفق النموذج املعتمد على الهدف ،بد ًال من �إ�ضافة لغة معتمدة على الهدف للمنهاج،
واتخذ قرار وا�ضح يف اللغة الأولى امل�ستخدمة يف تعليم �أ�صول الربجمة .وللأ�سف ،ف�إن هذا لي�س �صحيح ًا ب�شكل عام ،فبالرغم من
�أن معظم اجلامعات غريت لغة الربجمة الأولى ،ف�إن الطلبة يف بع�ض اجلامعات يعانون من �صعوبة يف تعلم املهارات الأ�سا�سية.
والظاهر �أن جزءا من امل�شكلة يعود �إلى عدم تعليم الطلبة �أ�ساليب حل امل�سائل احلديثة ،واملهارات الالزمة لذلك ،فعلى �سبيل
املثال ما زال ا�ستخدام املخطط االن�سيابي �ساريا يف التدري�س ،بالرغم من �أنه من الأ�ساليب ال�سيئة يف التدري�س منذ �أكرث من
� 20سنة .كذلك هناك ت�سا�ؤل عن �أن�سب لغة لتكون اللغة الأولى ،التي يتم اتباعها يف الكثري من اجلامعات بعدة لغات �أخرى،
حيث بلغت �ست لغات يف �إحدى اجلامعات .مثل هذا املنهاج يحفز الإجابة على �س�ؤالني :ما الغاية من تدري�س عدة لغات ومل
ي�ستوعب الطلبة اللغة الأولى؟ وما الفائدة التي �سيكت�سبها الطلبة يف تعليمهم ب�إعادة اخلربات التعليمية املتجان�سة نف�سها؟ ال
يرغب املق ّيمون بذم تدري�س الربجمة ،التي تعدّ �إحدى نقاط القوة الرئي�سة على امل�ستوى الوطني يف مناهج احلا�سوب ،لكن هناك
تركيزا زائدا على �إعادة تدري�س لغات برجمة تت�صف باملوا�صفات نف�سها .ي�شجع املقيمون الأق�سام على حتديد خمرجات التعلم
املق�صودة للربجمة ،وتدري�س لغة �أ�سا�سية مثل :جافا مع تركيز كثيف على حل امل�سائل �ضمن �شريحة متنوعة من امل�سائل وبيئة
خمتلفة ،من مثل :برامج هيكلية تقليدية ،وبرامج ا�ستدعاء الذات ،والربجمة املرئية ،والربجمة املعتمدة على احلدث ،و�أنظمة
الربجميات التطبيقية احلديثة.
�2222أ�صبح الآن م�شروع التخرج �إجباريا جلميع اجلامعات امل�شاركة يف امل�شروع .يوفر م�شروع التخرج للطلبة الفر�صة للتعمق يف
جماالت معينة ،واكت�ساب املهارات املتنقلة ،حيث يعدّ �إحدى نقاط القوة الرئي�سة يف ت�صميم املناهج� ،إال �أنه من املمكن زيادة عدد
ال�ساعات املعتمدة مل�شروع التخرج ،كما هو احلال يف بريطانيا .وي�ساهم م�شروع التخرج بتطوير املهارات املتنقلة للطلبة ،ومبنحهم
فر�صة ال�ستخدام مهارات التخرج التي ح�صلوا عليها ،مثل التعلم الذاتي ،والبحث ،والتقييم ،وا�ستخدام املراجع� ،إ�ضافة �إلى
ا�ستخدام جميع املعارف واملهارات املختلفة التي اكت�سبوها خالل درا�ستهم يف م�شروع واحد متكامل.
2323ا�ستمرت احلالة بوجود خم�س جامعات على الأقل ت�شرتط قيام الطلبة بالتدريب امليداين يف الف�صل ال�صيفي بعد اجتياز عدد
معني من ال�ساعات .تعتمد هذه اجلامعات بالدرجة الأولى على عالقاتها مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املحلية لفرتة ت�صل �إلى 150
�ساعة تدريبية .والهدف الرئي�س من هذا هو �إعطاء الفر�صة للطلبة لتطبيق املفاهيم النظرية على �أر�ض الواقع باملمار�سة العملية.
ما زال املق ّيمون يرون �أن التدريب امليداين هو �إحدى نقاط القوة للجامعات التي تقوم بذلك ،وميكن العمل على حت�سني ذلك بربط
م�شروع التخرج بالتدريب امليداين �إن �أمكن ،حيث �أن هذا من املمار�سات احل�سنة ،التي ميكن �أن تتبناها اجلامعات الأخرى.
2424الن�شاطات الأكادميية والتدريبية امل�صاحبة للمنهاج يف كثري من اجلامعات هي من الأمور الهامة التي ت�ؤدي �إلى �إكمال احللقة
للمادة التعليمية .ويت�ضمن ذلك الدورات التدريبية للكادر التدري�سي والطلبة ،كا�ستخدام برجميات وتطبيقات حديثة ،وهي لي�ست
متطلبا لأي من املواد .ويع ّد املق ّيمون ا�ستخدام الدورات التدريبية خارج املواد التدري�سية طريقة مقبولة لتعريف الطلبة بتطبيقات
ولغات �إ�ضافية ،مثل تطبيقات �شركات �سن ،و�سي�سكو ،و�أوراكل .ا�ستمرت �إحدى اجلامعات با�ستخدام مميز لنادي الإنرتنت الذي
يقوم بتوفري مثل هذه الدورات التدريبية للطلبة ،وهناك ممار�سة م�شابهه يف �إحدى اجلامعات الأخرى على النمط نف�سه .و�أدلة
جيدة وق�ص�ص جناح مل�ساهمة هذه املمار�سات يف حت�سني كفاءة الطلبة ملتطلبات �سوق العمل.
2525بالرغم من �أن م�ستوى الن�شاط العلمي ب�شكل عام والبحث العلمي ب�شكل خا�ص بقي منخف�ض ًا يف اجلامعات امل�شاركة� ،إال �أن هناك
�أدلة وم�شاهدات على زيادة هذه الأن�شطة� .أ�شارت �أربعة تقارير �إلى وجود �أ�سا�س جيد لن�شاط بحث علمي على م�ستوى الق�سم،
وكان لهذا �أثر جيد على املنهاج وتدري�س املواد ،لكنه حمدود وقليل يف ثالث جامعات �أخرى .يقرتح املق ّيمون �أن �إحدى الفروق
الرئي�سة بني اجلامعات الأردنية واجلامعات املناف�سة لها خارج الأردن هو م�ستوى ن�شاط البحث العلمي والن�شاطات العلمية .وعلى
املدى البعيد ،ف�إن وجود ثقافة بحث علمي ن�شطة هو متطلب �أ�سا�سي للمحافظة واالرتقاء باملعايري الأكادميية.
2626ا�ستنتج التقرير العام عام  2001وجود نق�ص يف الكادر التدري�سي ،وعلى اجلامعات االهتمام بنقاط القوة الكامنة بالرتكيز على
الن�شاطات العلمية ،لي�س فقط على البحث العلمي ،بل على ت�صميم املنهاج ،حيث �سيمكنهم هذا من الربط بني البحث العلمي
والتدري�س على خمتلف امل�ستويات ،وي�ؤدي ذلك كله �إلى حت�سني قدرة اجلامعات بالتزاماتهم وتطلعاتهم الأكادميية ،على امل�ستوى
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الوطني” .وتبقى هذه اجلملة جزئي ًا �صحيحة ،فهناك العديد من اجلامعات التي �أ�صبح لديها منهاج �أكرث و�ضوح ًا وتركيز ًا من
عام  ،2001حيث �أ�صبحت التعديالت الفنية يف مكانها ال�صحيح ،وت�شكل هذه التعديالت ر�ؤية �أكادميية طويلة الأمد مل�ستقبل
تدري�س علم احلا�سوب ،ي�ستفيد منها عدد جيد من اجلامعات.
�2727أ�شار التقرير العام ال�سابق �إلى النتائج التالية املتعلقة ب�شكل مبا�شر بهذا املجال:
�أ .هناك دليل على وجود نق�ص يف التعمق الأكادميي يف عدد من اجلامعات ،ويو�صي املق ّيمون بنظام متطلبات �سابقة �أقوى؛ ل�ضمان
التعمق والتو�سع يف الوقت نف�سه.
ب .تعتمد اجلامعات مواد لتحقيق التو�سع يف املنهاج؛ لت�ساهم يف حتقيق الأهداف الوطنية بالإ�ضافة �إلى حت�سني املهارات الأ�سا�سية،
وميكن تو�سعتها ب�شكل مفيد ل�ضمان ح�صول جميع الطلبة على املهارات املتنقلة الأ�سا�سية.
ج .املواد الأ�سا�سية ملجال احلا�سوب غري مركزة ب�شكل فاعل يف معظم اجلامعات ،ووجود �أهداف �أو�ضح لهذه اخلدمة من املواد
�سي�ؤدي �إلى خريجني لديهم معرفة ذات عالقة �أكرث بتكنولوجيا املعلومات ،وتطبيقاتها ،ودورها يف ال�صناعة ،ويتم اال�ستمرار يف
احل�صول على خريجني يفهمون احلاجة للمجال النظري.
د .يحتوي املنهاج يف عدد من اجلامعات على بع�ض الأجزاء القدمية التي عفى عليها الزمن والتي لي�س لها و�ضوح يف الر�ؤية
امل�ستقبلية .كانت التغيريات على املنهاج يف الغالب �شكلية وب�سيطة دون و�ضع جهد معقول عليها ،ويف بع�ض الأحيان ينتج منهاج
غري متكامل و�شامل ،ويتم تقييد التعديالت احل�سا�سة من قبل االعتماد .ويو�صي املق ّيمون �أن يهتم االعتماد يف امل�ستقبل على
امل�صادر والإجراءات ،ال على حمتوى املنهاج.
هـ .تع ّد م�شاريع التخرج نقطة قوة ب�شكل عام يف جميع الأق�سام ،وكثري منها �إبداعي وفيها حت ّد ،وال يتم تطبيق املهارات التي متيز بني
اخلريجني وغري اخلريجني ب�شكل دائم .كانت املهارات العليا للتحليل والبناء والتقييم مفقودة من معظم امل�شاريع .وبالتحديد،
القدرة على ا�ستخدام امل�صادر الرئي�سة والثانوية ،وا�ستخدام املراجع ب�شكل �صحيح ،وكتابة التقارير.
و .يع ّد التدريب امليداين نقطة قوة وميكن �أن ي�ستخدم ب�شكل �أو�سع ،و�أن فكرة ربط التدريب العملي مع م�شاريع التخرج عندما يكون
ممكن ًا هي من املمار�سات احل�سنة التي من املمكن تعميمها للجميع.
ز .ا�ستخدام الدورات التدريبية خارج نظام التدري�س لتقدمي تطبيقات وتكنولوجيا حمددة يف �سوق العمل ،هو من املمار�سات احل�سنة.
ح .ا�ستخدام العالقات مع ال�صناعة لتح�سني جتربة الطلبة ،من املمار�سات احل�سنة يف العديد من الأق�سام.
2828كان معدل اجلامعات الثماين لهذا املجال  .3.5وقد بينت التقارير النتائج التالية فيما يتعلق بهذا املجال:
�أ .نقاط القوة وجماالت التح�سني
•يظهر منو ملحوظ يف برامج نظم املعلومات احلا�سوبية وهند�سة الربجميات منذ عام .2001
•هناك �سبع من اجلامعات الثماين هي حالي ًا جزء من كلية تكنولوجيا املعلومات ،حيث �أدى هذا �إلى حت�سن جمال املواد التي ت�شكل
متطلبات الكلية .وهي الآن �أكرث مالءمة يف خم�س جامعات من اجلامعات الثماين.
•مواد مهارات احلا�سوب مت�ضمنة الآن يف املناهج ،ويتم التطرق ملوا�ضيع املهارات املتنقلة والق�ضايا املهنية والأخالقية ذات العالقة
بتكنولوجيا املعلومات.
•تعتمد مناهج علم احلا�سوب على منهاج  IEEE/ACMل�سنة  2001يف اجلامعات كافة.
•ا�ستجابت اجلامعات ب�شكل جيد ملقرتحات م�شروع التقييم اال�ستطالعي ل�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق.
•�ألغيت بع�ض املواد التقليدية القدمية� ،إذ �أ�صبحت هذه املواد اختيارية ،ومل تعد برجمة النظم تهيمن على املنهاج ،كما مت �إدخال
موا�ضيع حديثة �إلى املنهاج.
ب .نقاط ال�ضعف
•هناك حاجة �إلى نظام �أقوى للمتطلبات ال�سابقة ل�ضمان ح�صول الطلبة على العمق والتو�سع يف �آن واحد.
•ما زالت متطلبات الكلية م�شوهة يف جامعتني ،وهذا ي�ؤدي �إلى �أخذ املواد البدائية واملتو�سطة لل�سنوات الدرا�سية املت�أخرة ،حيث ال
ي�ستطيع الطلبة �أخذ مواد متقدمة وحديثة.
•بع�ض التغيريات على املناهج مل تكن ناجحة بامل�ستوى املطلوب ،حيث �أ�شارت التقارير �إلى �أن بع�ض املواد املتقدمة مل حتتو على تعمق
منا�سب ،وعدم فاعلية املواد املتقدمة كان ب�سبب عدم وجود متطلبات �سابقة منا�سبة� ،أو عدم اختيار املواد املنا�سبة.
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•ا�ستمرار بع�ض اجلامعات يف الرتكيز على تدري�س لغات الربجمة با�ستخدام املنهجية نف�سها و�إعادة التكرار با�ستخدام لغات
خمتلفة مع مزاوجة ذلك �أحيان ًا بتطوير �ضعيف ملهارات حل امل�سائل.
•على اجلامعات �إن�شاء ثقافة البحث العلمي يف الأق�سام.
•تقييم املنهاج يف الوقت احلا�ضر حمدود ب�إجراء تغيريات تقنية وفنية ،وعلى الأق�سام �أن تقوم مبراجعة للمبادئ والأ�صول من حيث
الأهداف والر�ؤية مل�ستقبل الربنامج.

 4-3التعليم والتعلم والتقييم

2929هناك م�ؤ�شرات قليلة يف الوقت احلا�ضر على �أن اجلامعات بد�أت بالتحرك باجتاه ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعليم وا�ضحة ،بالرغم
من وجود دليل على �أن العديد من اجلامعات بد�أت تتقبل احلاجة ملناق�شة ق�ضايا متعلقة بالتعليم وتو�سيع ن�شاطات التعليم والتعلم.
فعلى �سبيل املثال� ،أخذ ق�سم احلا�سوب يف �إحدى اجلامعات بعني االهتمام الت�أثري اجليد للعالقة بني �أ�ساليب التعليم وخمرجات
التعلم املق�صودة .ويف معظم اجلامعات ،ي�ستطيع الطالب �أن يتوقع �ساعتني �أو ثالثا من املحا�ضرة التقليدية لكل مادة يف كل �أ�سبوع
مدعمة بتطبيق عملي كلما كان ذلك ممكن ًا .هناك بع�ض الأدلة على زيادة ا�ستخدام الدرو�س اخل�صو�صية العملية للمحا�ضرات
العملية وا�ستخدام �أو�سع للن�شاطات املرتكزة على الطلبة مثل املناق�شات .كذلك هناك بع�ض الأدلة على �أن املحا�ضرات تطوع
ح�سب حاجة جمموعات الطلبة ،فعلى �سبيل املثال ،املختربات العملية لها عالمات يف ال�سنة الأولى ،يف حني تظهر املناق�شات
والندوات يف ال�سنوات املت�أخرة يف الدرا�سة .ثم �إن هناك عددا من الأمثلة على املمار�سات احل�سنة يف جامعات خمتلفة ،فعلى
�سبيل املثال ،يتم يف �إحدى اجلامعات تخفي�ض عدد �ساعات املحا�ضرة على ح�ساب ن�شاطات الطلبة ،ويف جامعة �أخرى يتم �إعطاء
م�شروع يحتوي على  18طالبا يف موا�ضيع منتقاة يف املواد املتقدمة بهدف �إنتاج �أوراق علمية ،ويف جامعة ثالثة يتم ا�ستخدام �آلية
�إيجابية لإ�شراك كل طالب يف جميع املحا�ضرات .يوجد دليل كاف على ا�ستخدام �أجهزة عر�ض ال�شفافيات ،و�أجهزة العر�ض
الإلكرتوين ،وغريها من التكنولوجيا امل�ساعدة يف التعليم ب�شكل �أو�سع مما كان عليه احلال عام  ،2001كما �أن ن�صف اجلامعات
ت�ستخدم �أنظمة �إدارة املحتوى التعليمي الإلكرتوين لدعم الطريقة التقليدية يف التدري�س .ويرى املق ّيمون �أن هناك تنوعا كبريا
يف �أ�ساليب التعليم والتعلم �أكرث مما كان عليه الو�ضع منذ التقييم الأخري ،وهناك �أدلة على �أن العديد من اجلامعات تقدم الآن
للطلبة �شريحة �أو�سع من الأن�شطة .وبالرغم من �أن الو�ضع حت�سن يف معظم اجلامعات ،فقد وجد املق ّيمون بع�ض الأدلة على �أن
بع�ض الطلبة غري منخرطني جدي ًا يف العملية التعليمية ،وي�شجعون الأق�سام بتبني ممار�سات ح�سنة واال�ستمرار يف �إيجاد واختالق
املزيد من طرق وفر�ص التعلم الذاتي مبا يتوافق مع �أهدافهم.
3030يظهر �أن عدد الطلبة يف املحا�ضرة حمدد بـ  40طالب ًا يف معظم اجلامعات ،ويف بع�ضها ي�صل �إلى  80طالب ًا ،بينما يحدد العدد يف
املختربات بـ  30طالب ًا ليتنا�سب مع حجم املخترب .يتم الإ�شراف عادة على املختربات من قبل م�ساعدي التدري�س .كما هو احلال
يف التقييم الأخري ،يتم ف�صل املواد التي ت�ستقطب عددا كبريا من الطلبة �إلى عدة �شعب حيث يتم تدري�سها من قبل عدة مدر�سني.
وهناك �أدلة جيدة على حت�سني �إدارة ال�شعب املتعددة ،فعلى �سبيل املثال ،توجد يف �إحدى اجلامعات جمموعة عمل لكل مادة ،كما
�أن عددا من الأق�سام لديها من�سق لل�شعب املتعددة .وهناك عدد من اجلامعات ال يقت�صر جناحها على �إدارتها للمواد املتعددة،
بل تقوم بطرح املواد نف�سها يف الفرتتني ال�صباحية وامل�سائية .وهذه املمار�سات ت�ؤدي �إلى �إدارة فاعلة ،وت�ساعد على �ضمان جودة
التعليم والتعلم والتقييم.
3131تقوم الآن جميع اجلامعات بتزويد الطلبة بخطة املادة يف بداية الف�صل الدرا�سي .و�أف�ضل هذه اخلطط هي التي حتتوي على
خمرجات تعلم تتوافق مع حمتوى املادة ،وطريقة التدري�س ،و�أ�ساليب التقييم ،ومراجع املادة ،بالإ�ضافة �إلى �أنها موحدة يف
طريقة العر�ض .ولكن ل�سوء احلظ ،ف�إن بع�ض خطط املواد غري فعالة ،فعلى �سبيل املثال ،ال يوجد توافق بني عمق املو�ضوع الذي
يجب تغطيته يف املادة مع خمرجات التعليم املقابلة له .واخلطط الدرا�سية على موقع الق�سم الإلكرتوين مل ت�صبح من املمار�سات
املتعارف عليها ب�شكل �ضمني.
�3232أ�صبح تزويد الطلبة مبالحظات املادة �أكرث �شيوع ًا الآن من خالل و�ضعها على املوقع الإلكرتوين ،وهذا ي�شكل دعما للعملية
التدري�سية لدى الطلبة .فعلى �سبيل املثال ،قامت �إحدى اجلامعات با�ستخدام بيئة تعلم افرتا�ضية با�ستخدام نظام بالك بورد
لإدارة حمتوى التعلم الإلكرتوين ،حيث يتطلب من جميع الكادر التدري�سي و�ضع مالحظاتهم على النظام ،بينما يتم يف جامعات
�أخرى قيام �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�شكل فردي بعمل �إجراءات م�شابهة .وقد الحظ املق ّيمون �أن التح�سن يف بع�ض اجلامعات بطيء
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رغم حت�سن املواقع الإلكرتونية .ويرى املق ّيمون �أن ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين واملالحظات يتوافقان مع فكرة الكتب املعتمدة،
ويعتقدون �أن عملية انتقاء و�ضع املالحظات �سي�ساعد يف تنوع املنهاج وتعمقه .وي�شجعون الأق�سام لدرا�سة بع�ض مواقع اجلامعات
املمتازة يف بريطانيا ،التي حتتوي على املعلومات التف�صيلية عن كل مادة لتح�سني خربات الطلبة التعليمية.
3333نظر ًا ل�ضيق الوقت خالل التقييم ،فقد مت ح�ضور عدد قليل من املحا�ضرات ،وتبني �أن هناك بع�ض الأدلة على زيادة ا�ستخدام
�أجهزة العر�ض الإلكرتونية وو�سائل التعليم امل�ساعدة ،على الرغم من �أن هذه لي�ست هي احلالة العامة .ومبا �أن املحا�ضرات
التي مت ح�ضورها كانت قليلة ،وال ميكن ا�ستخدامها لإ�صدار �أحكام عامة على التعليم� ،إال �أن هناك اختالف ًا متنامي ًا بني التعليم
لدى �أف�ضل الأق�سام وبقية الأق�سام الأخرى التي ا�ستمرت با�ستخدام الأ�سلوب التقليدي ،وكان تفاعل الطلبة يف املحا�ضرة يف
حده الأدنى .وي�شجع املقيمون جميع الكادر التدري�سي على �ضرورة حت�سني �أ�ساليب التعليم لتزويد الطلبة بخربات �أغنى وتطوير
خرباتهم التعليمية.
3434ا�ستمر عدد قليل من اجلامعات با�ستخدام التكنولوجيا يف �إعطاء املحا�ضرات ،وبالتحديد برجميات العر�ض التقدميي وبع�ض
الربجميات لإي�ضاح بع�ض الأفكار و�شرحها .وت�ستخدم �إحدى اجلامعات الآن نظاما لربط القاعات ال�صفية �إلكرتوني ًا لدعم
تدري�س مادة مهارات احلا�سوب لل�سنة الأولى� ،إال �أن املقيمني �أبدوا بع�ض التحفظات فيما يتعلق بفوائده الأكادميية ،بالرغم من
حداثة التجربة وعدم ن�ضوجها على �أر�ض الواقع .وكما �أ�شري �سابقا ،هناك زيادة يف ا�ستخدام �أنظمة التعلم الإلكرتوين التجارية
بالرغم من عدم وجود �أي حماوالت لتقييم فوائدها الأكادميية.
3535هناك عدد من التغريات نحو الأف�ضل فيما يتعلق بتطوير املهارات والتعلم الذاتي ،وقد حت�سنت الأمور يف عدد من اجلامعات
بالتحول التدريجي من الأ�سلوب التلقيني �إلى الأ�سلوب املعتمد على الطالب مع تنوع يف �أ�ساليب التعلم .كانت �إحدى اجلامعات يف
املقدمة يف هذا الإجراء من خالل م�صفوفة املهارات التي توثق العالقة بني خمرجات التعلم املق�صودة واملواد .وبالإ�شارة �إلى بند
الأهداف الوارد �سابقا ،ميكن ت�صنيف خمرجات التعلم حتت العناوين :الفهم واملعرفة ،واملهارات العملية ،واملهارات الذهنية،
واملهارات الأ�سا�سية .وكانت �إيجابية م�صفوفة املهارات لهذه اجلامعة هي �ضمان تغطية جميع جماالت وحماور املادة يف امل�ستوى
املطلوب دون �أن يتم حذف �أي �شيء .ويقرتح املق ّيمون �أن هذه امل�صفوفة من الأهمية مبكان ويجب �إ�ضافتها �إلى وثائق الأق�سام
الأكادميية ،وفيما يتعلق باملهارات املتنقلة الرئي�سة �ستظهر بع�ض الأمور املحذوفة ،وتكون هناك حاجة �إلى توثيق مهارات حل
امل�سائل التي ظهرت يف بع�ض التقارير.
3636كما ورد يف التقرير ال�سابق ،ف�إن �إيجابية وم�شكلة ا�ستخدام الأعمال اجلماعية وا�ضحة جلميع اجلامعات .وب�شكل عام ،ف�إن
الأعمال اجلماعية هي ميزة يف املواد وب�شكل خا�ص يف م�شاريع التخرج .فوائد و�إيجابيات التعلم مفهومة وم�ستثمرة ،لكنها
بحاجة �إلى العمل يف فريق ،وكتابة التقارير ،ومهارات العر�ض والتقدمي .ويظهر �أن هناك بع�ض التح�سينات فيما يتعلق بتمييز
�أداء الأفراد داخل الفريق الواحد من خالل حت�سني الوثائق والنماذج امل�ستخدمة يف م�شروع التخرج .وما زال املق ّيمون يرون �أن
الأعمال اجلماعية يف اجلامعات هي �إحدى �سمات القوة ،وهناك حت�سن يف تقييم مهارات العر�ض والتقدمي.
�3737أ�شار التقرير الأخري �إلى �أنه ال يتم عادة ت�شجيع الطلبة لتطوير قدراتهم يف التعلم الذاتي .فعلى �سبيل املثال ،اجلانب العملي يف
املخترب حمدد ،ويتم عمل امل�شاريع من خالل فريق عمل� ،إ�ضافة �إلى �أن التدري�س يتم من خالل كتاب حمدد بغ�ض النظر عما �إذا
كان هذا الكتاب منا�سب ًا .و�أ�شار التقرير �أي�ض ًا �إلى �أن تقارير م�شاريع التخرج ،وغريها من التقارير �سواء فردية �أو جماعية ،تزود
الطلبة بفر�ص التعلم الذاتي .ويرحب املق ّيمون ب�إجراء بع�ض التغيريات على املواد التي يتم تدري�سها ،بحيث يتم ت�شجيع الطلبة
لتعلم املادة وفهمها ب�شكل �أف�ضل .ي�ستح�سن الطلبة الزيادة يف الن�شاطات اخلا�صة بهم مثل الندوات واملناق�شات ،التي ت�ساهم
يف التعلم الذاتي مب�شاركة �أو�سع .ا�ستمرت معظم اجلامعات يف حت�سني الإر�شاد مل�شاريع التخرج ،حيث �أنها منظمة ويتم تقييم
امل�شاريع ب�شكل دقيق ووا�ضح.
3838ما زالت �إجراءات تقييم �إجنازات الطلبة نقطة �ضعف رئي�سة يف الربامج املقيمة .مع مالحظة بع�ض التح�سن ،وما زال لدى
املق ّيمني م�ستوى �ضعيف من الثقة يف �إجراءات التقييم املعمول بها .بالرغم من مرونة نظام التقييم ،غري �أن معظم التقييم
على �أر�ض الواقع يعتمد على االمتحانات بن�سبة تزيد عن  ، %90حيث يتم االعتماد على الأرقام والقيم ال على اجلهد املبذول
�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق 55

من قبل الطالب .وينتج عن هذا �إعطاء الوظائف والواجبات  %20-10من جمموع ن�سبة التقييم ،مما ي�ؤدي �إلى تخفي�ض فر�ص
التعلم الذاتي لدى الطلبة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،فهناك بع�ض الأدلة على وجود عدد ال ب�أ�س به من االمتحانات التي تتكون فقط من
الأ�سئلة الق�صرية� ،أو �أ�سئلة االختيار من متعدد .هذه الإجراءات قد ت�ؤدي �إلى م�شاكل مثل :الإفراط يف التقييم ،و�صعوبات يف
اجلدولة ،وقيا�س العمق الأكادميي ،والتمييز بني الطلبة الذين يفهمون وي�ستوعبون املادة ،والطلبة الذين يحفظونها دون فهم،
ومقدار املهارات املكت�سبة مقارنة مع خمرجات املادة .وهذه الأمور �ستظهر ب�شكل �أو�ضح يف �ضوء التوجه �إلى ت�صميم املواد على
�أ�سا�س خمرجات التعلم� .إ�ضافة �إلى ذلك� ،أ�صبح من الوا�ضح حذف تقييم خمرجات التعلم من جدول التقييم على ح�ساب تقييم
�إجراء حمدد يف املعرفة .وقد �أ�شار املقيمون لهذه النقاط ب�شكل �صريح يف التقارير ،ويف بع�ض احلاالت تكررت �أكرث من نقطة يف
التقرير الواحد نف�سه .ويقرتحون �أن يكون هناك مرونة يف الإطار العام للتقييم ،و�أن حتتوي كل مادة على جدول يبني كيفية تقييم
خمرجات التعلم للمادة من معرفة ،ومهارات ،بطرق و�أ�ساليب منا�سبة .ومن هنا ،ف�إن �أف�ضل املمار�سات ميكن �أن تتجاوز هذه
النقاط بعدم التفريط يف التقييم ،واالعتماد على جمموعة متكاملة من �أ�ساليب التقييم على م�ستوى الربنامج .وقد وجد املقيمون
بع�ض الأدلة على تقييم دون تغذية راجعة للطلبة ،وقد ي�صعب ت�صحيحها وبذلك ف�إن قيمتها يف التعليم والتعلم تكون قليلة.
3939ا�ستمر وجود اختالف يف جودة �أوراق االمتحانات ،ففي ثالث جامعات تطرح برامج متقدمة تبني �أن العمق الأكادميي حمدود.
ومع ذلك ،ف�إن هناك حت�سنا ملحوظا يف جامعات �أخرى يف �إجراءات جودة �إعداد االمتحانات ،وحتديدا فيما يتعلق مبطابقتها
مع خمرجات التعلم .وبالرغم من وجود تطورات وحت�سينات عند العديد من اجلامعات� ،إال �أن املمار�سات احل�سنة لدى بع�ض
اجلامعات ينبغي التنويه لها ،فقد قامت �إحدى اجلامعات بعمل نظام ملراجعة وتقييم االمتحانات قبل موعد االمتحان ،ومت الت�أكد
�أن التقييم منا�سب ،ويغطي خمرجات التعلم� ،إ�ضافة �إلى ا�ستخدام املمتحنني اخلارجيني لتقييم الدرجات واالمتحانات بعد
االمتحان .ويف جامعة �أخرى ،مت ا�ستحداث نظام ملراجعة االمتحان وتقييمه قبل عقده ،حيث ميكن تطوير هذا النظام ليقابل
�أف�ضل املمار�سات .وميكن �أن تقوم اجلامعات الأخرى با�ستخدام هذه النماذج اجليدة لتطوير �إجراءات التقييم اخلا�صة بها
وحت�سينها.
4040وجد املقيمون �أدلة متزايدة على خمطط توزيع درجات لالمتحانات ومقيا�س وا�ضح للتقييم ،ومع ذلك فان جودة املالحظات
والتغذية الراجعة للطلبة على �أوراق االمتحانات ما زالت متفاوتة .ففي بع�ض احلاالت القليلة ،كان الت�صحيح �شفافا ومت تزويد
الطلبة مبالحظات مكتوبة ح�سب منوذج متفق عليه .ويف بع�ض االمتحانات الأخرى ،يتم حل �أ�سئلة االمتحان ومناق�شتها يف
غرفة ال�صف بعد �أن يتم ت�صحيحها و�إعادتها للطلبة .وب�شكل عام� ،أكد الطلبة �أن هذه النقا�شات تتم ب�شكل منتظم ،و�أنها من
الن�شاطات واملمار�سات املفيدة .ومع ذلك ،ف�إن املالحظات والتغذية الراجعة باملناق�شات الفردية واملناق�شات ال�صفية دون وجود
توثيق لها ت�ؤدي �إلى �ضعف ال�شفافية والأر�شفة.
�4141أ�شار التقرير العام ال�سابق �إلى النتائج التالية املتعلقة ب�شكل مبا�شر بهذا املجال:
�أ .نادر ًا ما تكون ا�سرتاتيجيات التعليم وا�ضحة وهناك عدم تنا�سب وتنوع يف �أ�ساليب التدري�س ،للمجموعات املختلفة من الطلبة
مثل :الطلبة الأقوياء وال�ضعفاء ،والطلبة يف ال�سنة الأولى والأخرية.
ب  .ا�ستخدام اخلطط اال�سرت�شادية هو �إحدى نقاط القوة ،ويفرت�ض �أن يتم تبنيها من قبل جميع اجلامعات ،وين�صح املقيمون بتطوير
مواقع �إلكرتونية كما هو احلال عند بع�ض اجلامعات ال�سباقة يف هذا املجال .وميكن اال�ستفادة من اجلامعات الربيطانية ،حيث �أن
الكثري من الأق�سام لديها مواقع �إلكرتونية ممتازة حتتوي على املعلومات التف�صيلية للربنامج ومواده.
ج .ظهور العديد من الكادر التدري�سي املوهوبني على الرغم من حمدودية العينة.
د .انت�شار ا�ستخدام الأعمال اجلماعية هو من نقاط القوة التي ت�شجع على تطوير العديد من املهارات .ويجب تبني املمار�سات
احل�سنة يف تقييم الأعمال اجلماعية ب�شكل وا�سع.
هـ .يظهر �أن هناك القليل من الت�شجيع ومن الفر�ص لتطوير مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة.
و .بالرغم من �أن مناق�شة الأعمال الفردية للطلبة هي نقطة قوة� ،إال �أن معظم جماالت التقييم بحاجة �إلى انتباه يف معظم
اجلامعات .وبالتحديد ،ف�إن االمتحانات تتطلب �إجابات مبا�شرة فقط ،وال يتم التفريق يف تقدم الطلبة ،وهناك نق�ص يف التعمق
الأكادميي ،وال يقوم التقييم دائم ًا بقيا�س منجزات الطلبة من خمرجات التعلم املق�صودة املعلنة ،واملالحظات املكتوبة مفقودة،
وال يوجد �أي حماولة يف العادة لعمل مقيا�س مكتوب للدرجات.

 54تقييم جودة برامج علم احلا�سوب يف ثماين ( )8جامعات �أردنية

 4242بلغ معدل اجلامعات الثماين لهذا املجال  .3.5وقد بينت التقارير النتائج التالية لهذا املجال:
�أ .نقاط القوة وجماالت التح�سني
•قبلت العديد من اجلامعات فكرة احلاجة لتو�سيع مدى ن�شاطات التعليم والتعلم ،وهناك عدد من الأمثلة ملمار�سات ح�سنة يف عدد
من اجلامعات ،بالرغم من قلة توثيق الإجراءات.
•هناك دليل على ا�ستخدام �أجهزة عر�ض ال�شفافيات ،و�أجهزة العر�ض الإلكرتونية ،وغريها من التكنولوجيا� ،أكرث مما كان عليه عام
 ،2001وقد ا�ستخدمت خم�س جامعات �أنظمه تعلم �إلكرتوين لتح�سني طريقة التدري�س التقليدية.
•هناك عدد من التغيريات لتطوير املهارات والتعلم الذاتي.
•مت حت�سني �إدارة ال�شعب املتعددة للمواد بهدف جودة التدري�س والتعلم والتقييم.
•هناك تطوير يف �إجراءات �إعداد �أوراق االمتحانات لتح�سني اجلودة ،وخمرجات التعلم.
•يظهر �أن جميع اجلامعات الآن تزود الطالب بخطة املادة يف بداية الف�صل.
ب .نقاط ال�ضعف
•التقييم موجه ب�شكل كبري نحو ا�ستخدام االمتحانات ،التي عادة تتكون من �إجابات ق�صرية� ،أو خيارات متعددة ،وي�ؤدي هذا �إلى
�صعوبة يف قيا�س التعمق الأكادميي ،ويف التمييز بني الطلبة الذين تعلموا وفهموا املادة ،والطلبة الذين يعتمدون على احلفظ ،ويف
قيمة املهارات املتعلقة مبخرجات املادة .ويف الوقت احلايل ،ال يوجد لدى املقيمني القناعة ب�أن التقييم امل�ستخدم حالي ًا ي�ضمن
املعايري الأكادميية.
•ال يرتبط التقييم مع خمرجات التعلم ،لذلك ال ت�ضمن الأق�سام حتقيق هذه املخرجات.
•ما زال هناك اختالف يف جودة �أوراق االمتحانات ،فقد لوحظ �أن التعمق الأكادميي حمدود يف املواد املتقدمة يف بع�ض اجلامعات.
•ما زالت جودة الت�صحيح واملالحظات على �أوراق االمتحانات خمتلفة من جامعة لأخرى مع وجود عدد قليل من املواد بجودة مقبولة.

 5-3تقدم الطلبة ومنجزاتهم

4343يت�ضح من التقارير �أن الطلبة الذين لديهم رغبة يف درا�سة الربامج ذات العالقة بتكنولوجيا املعلومات ،قد توزعوا من تخ�ص�ص
علم احلا�سوب �إلى تخ�ص�صات جديدة مثل :نظم املعلومات وهند�سة الربجميات .و�أ�شار املقيمون بالرغم من وجود نظام تناف�سي
للقبول يف اجلامعات الر�سمية� ،إلى �أن هذه اجلامعات تقوم الآن بقبول جمموعة �أخرى من الطلبة مبعدالت منخف�ضة يف التوجيهي
من خارج الأردن� ،أو جمموعات خا�صة �أخرى متعددة� .أما اجلامعات اخلا�صة ،فهي غري م�شمولة يف �أ�س�س القبول التناف�سي
املوحد بالرغم من وجود �أ�س�س قبول خا�صة بها على امل�ستوى الوطني.
4444تقبل اجلامعات الر�سمية �ضمن �أ�س�س القبول املوحد التناف�سي الطلبة الذين تزيد معدالتهم يف �شهادة التوجيهي عن  ،%80وي�صل
متو�سط القبول يف بع�ض اجلامعات املرغوبة من قبل الطلبة �إلى  .%90وب�شكل عام ،تقبل اجلامعات اخلا�صة معدالت �أقل من هذا
بكثري ،بالرغم من �أن العديد من التقارير �أ�شارت �إلى �أن متو�سط القبول  %70وهناك عدد قليل من املقبولني كانت معدالتهم
حوايل  .%80ويختلف معدل القبول يف اجلامعات اخلا�صة من جامعة لأخرى ،حيث حتاول بع�ض اجلامعات حتديد احلد الأدنى
للقبول بـ  %70بالرغم من �أن احلد الأدنى للقبول هو  %55ح�سب �أ�س�س القبول الوطنية للجامعات اخلا�صة .ومل يكن مبقدور
التقارير حتديد ن�سبة الطلبة املقبولني مبعدل يقل عن  %60بالرغم من �أن �أحدها �أ�شار �إلى � ،%15أو ن�سبة الطلبة املقبولني يف
اجلامعات الر�سمية دون تطبيق �أ�س�س القبول املوحد عليهم ،بالرغم من �أن �أحد التقارير كذلك �أ�شار �إلى  .%65وهذا االختالف
الكبري يف معدالت القبول يف اجلامعات الر�سمية ،بني من يقبلون �ضمن �أ�س�س القبول املوحد التناف�سي الذين ت�صل معدالتهم �إلى
 %90وغريهم من �أ�صحاب اال�ستثناءات مبعدالت منخف�ضة ،يطرح العديد من الت�سا�ؤالت� ،إذ كيف يتم تدري�س الطلبة ال�ضعفاء
ودعمهم �أكادميي ًا؟
4545اقرتح تقريران �أن ال يكون التوجيهي هو �أف�ضل �أ�سلوب لتحديد �أداء الطلبة يف اجلامعة ،و�أن رغبة الطالب يف التخ�ص�ص يجب
�أن ت�ؤخذ بعني االهتمام .وال يوجد دليل موثق على �أن االعتماد على رغبة الطالب �سيكون فاع ًال يف حتديد تخ�ص�صه يف اجلامعة،
والظاهر �أن التخ�ص�صات التي تعتمد على املهارات العملية قد تكون منا�سبة للطلبة ذوي املعدالت املنخف�ضة مع وجود الرغبة
يف التخ�ص�ص .وتقوم �إحدى اجلامعات بعقد امتحان م�ستوى باللغة العربية للذين ال يتكلمون العربية ،وامتحان م�ستوى باللغة
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الإجنليزية لبع�ض التخ�ص�صات .ويقرتح املقيمون اعتماد �أ�س�س قبول مبنية على الرغبة على امل�ستوى الوطني من خالل �آلية قبول
منا�سبة ومتكاملة.
4646بالإ�ضافة �إلى الطلبة الأردنيني املقبولني ،ف�إن العديد من اجلامعات الر�سمية لديها مقاعد خا�صة لبع�ض املجموعات ،مثل :الطلبة
الأجانب ،والدرا�سة امل�سائية ،وطلبة �أبناء العاملني يف اجلي�ش ،والطلبة املج�سرين من كليات املجتمع ،والطلبة �أ�صحاب الإعاقة،
والطلبة املنتقلني .وبالرغم من وجود �صعوبة يف معرفة معدل قبول هذه الفئات� ،إال �أنهم يقبلون مبعدالت منخف�ضة عن �شروط
القبول .ون�سبة ه�ؤالء الطلبة يف بع�ض املجموعات عالية ،فعلى �سبيل املثال ،عدد طلبة الدرا�سات امل�سائية يفوق عدد الطلبة
املنتظمني يف �إحدى اجلامعات .ولعل مثل هذه الإجراءات ت�ساعد على توفري فر�ص التعليم العايل للطلبة.
4747يتم متابعة تقدم الطلبة يف كل ف�صل درا�سي ،وعلى الطلبة �أن يح�صلوا على درجة ال تقل عن  %50للنجاح يف املادة ،وعلى معدل
ال يقل عن  %60لكي يبقوا يف التخ�ص�ص وينتقلوا �إلى املرحلة التالية .ويعطى الطلبة الذين ال يجتازون ف�صال معينا ف�صال �آخر
ليجتازوه ،ويتم �إعطاء الطالب الذي ي�ستحق الر�سوب �إنذار ًا �أكادميي ًا ويتحول الطالب �إلى الربنامج اال�ستدراكي .ويف حال عدم
قدرة الطالب على حت�سني و�ضعه الأكادميي ،يتم ف�صله من التخ�ص�ص .فمعظم املواد لديها متطلبات �سابقة ،وعلى الطالب
االلتحاق باملتطلب ال�سابق للمادة قبل درا�ستها ،ولكن يف بع�ض اجلامعات ي�ستطيع الطلبة درا�سة املادة فقط دون النجاح فيها حتى
يتمكن من ت�سجيل املادة التي تليها .ويرى املقيمون �أن هذه الآلية من املمار�سات ال�سيئة.
4848الربامج م�صممة لكي يتم االنتهاء منها واحل�صول على الدرجة العلمية خالل  8ف�صول درا�سية ،بالرغم من �أن الفرتة احلقيقية
قد تكون �أق�صر بدرا�سة الف�صل ال�صيفي� ،أو �أطول .وقد حتفظت بع�ض التقارير على الن�سبة  %30من الذين ال ينهون درا�ستهم
يف الوقت املحدد ،فبع�ضهم يرى �أن الن�سبة �أعلى من هذا بكثري ،لأن املرونة يف الأنظمة والتعليمات هي ال�سبب يف عدم وجود �أي
�سلبية يف هذا املجال.
 4949تختلف طريقة تعامل اجلامعات مع املجموعات اخلا�صة ،فبالرغم من �أن بع�ض اجلامعات تقوم بعمل تقييم دقيق ووا�ضح لأداء
هذه املجموعات من الطلبة� ،إال �أن الأدلة املتوفرة لدى املقيمني �شفوية وغري موثقة .ويقرتح املقيمون �أن املراقبة املنا�سبة لأداء
الطلبة يف املجموعات اخلا�صة �ضروري ل�ضمان توفري دعم و�إر�شاد �إ�ضايف لهم ،عندما تدعو ال�ضرورة لذلك.
5050يقدر املقيمون ن�سبة الطلبة الذين ال يكملون درا�ستهم بني  ،%30-20مع �أن ن�سبة الذين ين�سحبون من الدرا�سة تراوحت بني %3
يف حدها الأدنى �إلى  %50يف حدها الأعلى .وهذه الن�سب جديرة باالنتباه وخا�صة يف عدد الطلبة الذين ير�سبون ،وما زالت هناك
�صعوبة كبرية يف احل�صول على بيانات دقيقة ب�سبب عدم قيام بع�ض اجلامعات مبراقبة وتوثيق االن�سحاب .ويرى املقيمون �أن
قبول الطلبة ال�صحيح ،والتقييم املنا�سب ،والتدري�س الفعال �سي�ؤدي حتم ًا �إلى النجاح .وعلى اجلامعات التي تقوم برت�سيب �أعداد
كبرية من الطلبة ،لي�س عليهم فقط معرفة �أنهم يفعلون ذلك و�إمنا ملاذا ير�سب الطلبة؟
5151تعزو اجلامعات ن�سب الر�سوب �إلى عدة عوامل ،منها :زيادة �أعداد الطلبة يف تخ�ص�ص علم احلا�سوب ،والطلبة املقبولون يف
الربامج اخلا�صة اال�ستثنائية ،وقبول الطلبة باحلد الأدنى من متطلبات القبول غري امل�ؤهلني لدخول اجلامعة ،وانتقال الطلبة
اجليدين �إلى جامعات �أخرى .وفوق هذا مل تظهر�أي بيانات تدعم هذه املقرتحات ،فهناك تفاوت يف اجلامعات يف توثيق تقدم
الطلبة وان�سحابهم .فقد احتفظت �أف�ضل اجلامعات مبعلومات دقيقة تعرب عن ن�شاطاتها بهذا اخل�صو�ص ،يف حني مل توفر
اجلامعات الأخرى �إال معلومات ي�سرية ومل تبد �أي �أهمية لقيا�س تقدم الطلبة و�أدائهم .ويقرتح املقيمون �ضرورة االهتمام بقيا�س
تقدم �أداء الطلبة للمجموعات املختلفة ،وميكن �أن يكون دور ملجل�س االعتماد بتوفري معيار موحد جلميع اجلامعات لهذه الغاية،
كما هو احلال يف منوذج الر�سم االن�سيابي املعمول به يف بريطانيا يف اعتماد برامج الهند�سة.
5252ولكي يتم �ضبط ن�سب الت�سرب واالن�سحاب ،يجب ر�صد احل�ضور والغياب يف املحا�ضرات ،ومتابعة ر�سمية للأعمال والواجبات يف
املختربات .وتوجيه �إنذارات مكتوبة �أو �شفوية للطلبة .ونتائج تقييم الطلبة واحل�ضور والغياب تناق�ش يف العادة مبجال�س الأق�سام،
وبهذه الإجراءات يتو�صل �إلى معرفة الطلبة الرا�سبني يف مراحل مبكرة .وقد ا�ستخدمت الأق�سام طرقا وو�سائل خمتلفة لهذه
الغاية ،منها :تقدمي حما�ضرات �إ�ضافية للطلبة ،وحتديد �ساعات مكتبية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وحما�ضرات ت�سجيل جماعية
للطلبة ،وح�ضور ر�ؤ�ساء الأق�سام واملر�شدين يف فرتة ت�سجيل املواد مل�ساعدة الطلبة و�إر�شادهم.
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 5353يرتكز �سجل درجات اخلريجني يف معظم اجلامعات يف منطقة اجليد ،و�أعداد قليلة يف منطقة اجليد جدا ً ،واالمتياز ،ويح�صل
�أكرث من  %50على درجة ناجح فقط .وعلى الرغم من خطورة املقارنة بني الأداء يف املرحلة الثانوية ويف اجلامعة ،فقد يظهر �أن
اجلامعة تزيد من م�ستوى الطلبة وترتقي بهم ،مع �أن هناك العديد من احلاالت التي ال يكون فيها دور �إيجابي للجامعة لالرتقاء
ب�أداء الطالب .ويت�ضح �أن هناك اعتقاد ًا خاطئا من قبل الطلبة ،فقد جاءوا للجامعة مبعدل ممتاز يف الثانوية ويريدون �أن
يتخرجوا من اجلامعة باملعدل نف�سه ،وهذا بالطبع ال يحدث� .إن لدى الكثري من اجلامعات اهتمام ًا حول معاجلة قلة �أعداد الطلبة
احلا�صلني على درجات امتياز� ،أو جيد جد ًا  .ويرى املق ّيمون �أن م�سالة الأداء والقيمة امل�ضافة مبا فيها الر�سوب ،بحاجة �إلى
ا�ستك�شاف ودرا�سة متعمقة .ويجب �أن ي�أخذ �أي بحث يف هذا املو�ضوع بعني االهتمام ،ولعل ف�شل الطلبة يف احل�صول على درجات
�أعلى يف خمتلف املراحل يعود �إلى جمموعة من العوامل �أهمها :ف�شل يف فهم مبادئ املعرفة ،واحل�صول على املهارات الأ�سا�سية،
مثل :حل امل�سائل ،وخمرجات التعلم امل�صوغة بطريقة خاطئة ،والت�صميم ال�ضعيف للتقييم ،والتقييم الذي ال مييز بني الطالب
الذي يعتمد على احلفظ والطالب الذي يعتمد على الفهم ،والتقييم الذي ال مييز بني الطالب القوي وال�ضعيف.
5454فح�ص املقيمون �أعمال الطلبة يف اجلامعات كافة .وتبني يف التقييم ال�سابق وجود دليل يف عدد قليل من اجلامعات على �أن �أعمال
الطلبة ذات م�ستوى عال يف اجلانب النظري والفني ،و�أن بع�ض م�شاريع التخرج كانت مبنية على مفاهيم فيها حتد� ،إال �أن هناك
القليل من الأدلة ت�ؤكد وجود بحث علمي يف �أعمال الطلبة وم�شاريع التخرج ومواد ال�سنة الأخرية ،دون �أن يكون فيها حت ّد وعمق
�أكادميي و�إبداع .وهناك الكثري من الأعمال التقييمية للطلبة التي حتتوي على الو�صف واحلفظ ،بد ًال من التحليل والتطبيق
والتفكري ،حتى يف املواد املتقدمة.
�5555أ�شار التقييم ال�سابق �إلى �أنه “ بالرغم من �أن م�شاريع التخرج موجهة باجتاه التطبيقات بد ًال من البحث العلمي ،ف�إن هناك حاجة
ملحة ال�ستخدام املهارات التي متيز الطالب اخلريج من غري اخلريج ،وبالتحديد ا�ستخدام املراجع الرئي�سة والثانوية ،وكيفية
الرجوع للمراجع ح�سب الأ�صول العلمية ،والقدرة على كتابة التقارير مبهارة عالية يف التحليل والتقييم واال�ستنتاج” .وما زال
املقيمون يرون �أن مثل هذه املهارات مفقودة ،بالرغم من �أن امل�شاريع قد �أظهرت قدرة عالية لتطوير �أعمال فنية جيدة.
 5656مل يكن مطلوب ًا من املق ّيمني تقييم �أداء الطلبة بامتالك مهارة اللغة الإجنليزية حتديدا ،وحني كان التقييم باللغة الإجنليزية،
متكن بع�ض الطلبة من �إجادتها .فقد كانت املحا�ضرات باللغة العربية ،واملالحظات والكتابة على اللوح بالإجنليزية .يف حني �أن
املقيمني يتفهمون �أ�سباب ا�ستخدام العربية يف ال�شرح والتو�ضيح لوجود طلبة غري متمكنني من اللغة الإجنليزية وال ي�ستطيعون
متابعة النقا�ش واحلوار �أو التعبري عن �أنف�سهم� ،إال �أنهم يقرتحون �أن يتم تدري�س بع�ض املواد باللغة الإجنليزية بالكامل .كذلك
احلال بالن�سبة للكتابة بالإجنليزية ،فبالرغم من �أن الطلبة اجليدين ي�ستطيعون الكتابة ب�شكل جيد باللغة الإجنليزية� ،إال �أن
غريهم ممن هم �أقل كفاءة وقدرة ،كانت �إجاباتهم باللغة العربية .ومع �أن املق ّيمني يتقبلون �أن العديد من الطلبة لديهم القدرة
واملهارة الكافية لقراءة املادة العلمية باللغة الإجنليزية و�إلقاء العرو�ض التقدميية� ،إال �أن هناك بع�ض الطلبة ال ميلكون املهارة
الكافية للغة مما ي�ؤثر �سلب ًا على قدرتهم يف الدرا�سة بنجاح .وينبغي على اجلامعات �أن تعيد النظر يف حمتوى مواد اللغة
الإجنليزية ،و�ضمان الرتكيز ب�شكل منا�سب على ا�ستخدام اللغة الإجنليزية الفنية.
 5757ما زال معظم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يعتقدون �أن ال م�شكلة لدى الطلبة اخلريجني يف احل�صول على فر�صة عمل ،يف حني �أن
هناك �أدلة ت�شري �إلى وجود �صعوبة يف احل�صول على عمل ،ووجهة النظر هذه �شاركنا فيها بع�ض الطلبة .وقد تبني �أن ن�صف
اجلامعات حتتفظ ب�سجالت معقولة عن تقدم خريجيهم ،فيما يعتمد الن�صف الآخر على �أدلة غري متكاملة وغري دقيقة.
فاجلامعات التي تقوم بجمع البيانات واملعلومات ب�شكل ممنهج ،اتّ�ضح �أن ن�سبة  %80من اخلريجني يعملون يف �شركات احلا�سوب
والبقية يف التعليم ،ويف الإ�شراف على خمتربات احلا�سوب ،وغريها من الأعمال ،وهذه الن�سب معقولة ملا هو قائم يف بريطانيا.
فالبيانات واملعلومات املتوفرة لدى �إحدى اجلامعات تظهر �أن  %15من اخلريجني يتابعون درا�ستهم العليا� ،إال �أن البيانات يف
معظم اجلامعات تظهر �أن ن�سبة الذين يكملون درا�ستهم العليا حوايل  %3-2وهي ن�سبة متدنية جد ًا.
 5858قد يتم حتقيق الأهداف اخلا�صة لتعلم تكنولوجيا املعلومات ب�شكل عام ،وكذلك احلال الأهداف املتعلقة بحاجة �سوق العمل.
�إذ يف�ضل �أن يكون معيار الأعمال العملية يف اجلامعات عايل امل�ستوى ،وميكن حت�سينه لريكز ب�شكل �أكرب على التفكري والتحليل
والتقييم� ،إ�ضافة �إلى �إن�ضاج �أعمال الطلبة وزيادة م�ستوى التحدي فيها لتنا�سب الطلبة املتميزين� .إن وجود م�شكالت مثل عدم
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الرجوع ملراجع يف تقارير م�شاريع التخرج ،ي�ؤدي �إلى عدم الن�ضج الأكادميي وهذا غري مقبول مهني ًا .وبالرغم من وجود حت�سن
وا�ضح لدى بع�ض اجلامعات ،ف�إن فاعلية ت�صميم وبناء الأهداف التي تت�سم مبعايري �أكادميية ودولية ما زالت حمل ت�سا�ؤل ،وهناك
حاجة لال�ستمرار يف تقييم الإجراءات ل�ضمان معايري �أكادميية منا�سبة.
�5959أ�شار التقرير ال�سابق �إلى النتائج التالية املتعلقة بهذا املجال:
�أ .جودة الطلبة الأردنيني ب�شكل عام عالية وهناك بع�ض اجلامعات املحظوظة يف القدرة على ا�ستقطاب �أف�ضل الطلبة.
ب .بالرغم من �أن العديد من اجلامعات حاولت التطرق مل�شكلة الت�سرب واالن�سحاب� ،إال �أن الن�سب تبقى مرتفعة يف العديد من
الربامج ،ويتم جمع البيانات لتحليلها ب�شكل ممنهج ملعرفة �أ�سباب الت�سرب ،ب�صرف النظر عن نق�صانها وعدم انتظامها.
ج .الأعمال يف عدد قليل من اجلامعات ذات م�ستوى عال من حيث اجلانب النظري واملعايري الفنية ،وي�ستطيع الطلبة تطبيق املفاهيم
ب�شكل جيد .وبالرغم من ذلك ،فهناك �أدلة قليلة يف معظم اجلامعات على وجود خلفية بحثية يف م�شاريع التخرج ومواد ال�سنة
الأخرية� ،إ�ضافة لقلة التعمق الأكادميي ونق�ص التحدي .فقد ف�شل العديد من الطلبة يف القدرة على ا�ستخدام امل�صادر الرئي�سة
والفرعية ،وتوثيق املراجع ب�شكل �صحيح ،وكتابة التقارير التي تظهر تطبيق املهارات العليا يف التحليل والتقييم واال�ستنتاج.
د .مت ّكن الطلبة من اللغة الإجنليزية كان مر�ضي ًا ب�شكل عام ،فقد ا�ستطاعوا تقدمي عرو�ض فاعلة ،وفهم الأ�سئلة ،ومتابعة املادة
العلمية.
هـ .تقبل املقيمون فر�صة ح�صول اخلريجني على وظائف منا�سبة ،و�أنهم يحظون بتقدير �سوق العمل ب�شكل جيد ،فقد ظنّ املق ّيمون �أن
عدد ًا قليال من اجلامعات تقوم بجمع املعلومات بطريقة ممنهجة و�صحيحة.
6060بلغ معدل اجلامعات الثماين يف هذا املجال  .3.6وقد بينت التقارير النتائج التالية لهذا املجال:
�أ .نقاط القوة وجماالت التح�سني
•هناك �إعادة توزيع للطلبة الذين يدر�سون يف تخ�ص�صات تكنولوجيا املعلومات من علم احلا�سوب� ،إلى تخ�ص�صات نظم املعلومات
وهند�سة الربجميات.
•�أدت الرتتيبات اخلا�صة ال�ستقطاب طلبة جدد �إلى تو�سعة دائرة التعليم العايل.
•�سمح للجامعات الر�سمية قبول دفعة ثانية من الطلبة مبعدالت منخف�ضة يف التوجيهي.
•�إعطاء الطلبة الرا�سبني فر�صة ال�ستدراك ما فاتهم.
•و�ضعت بع�ض الأق�سام مقايي�س �إيجابية خا�صة بالدرجات املتدنية وحاالت الر�سوب.
•ا�ستمرت ن�سبة التوظيف باالرتفاع.
ب .نقاط ال�ضعف
•بقي هناك اختالف يف �آلية تعامل اجلامعات الر�سمية مع املجموعات اخلا�صة من الطلبة ،ويظهر �أن القليل من اجلامعات تقوم
بعمل تقييم لأداء طلبة هذه املجموعات.
•بلغ معدل االن�سحاب والت�سرب بني  %30-20من املجموع ،وو�صل يف الذروة �إلى  %50يف �إحدى اجلامعات� ،إال �أن معظم اجلامعات ال
تراقب الت�سرب.
•ا�ستمر �سجل درجات اخلريجني يف معظم اجلامعات يف التمحور حول منطقة اجليد ،مع وجود عدد قليل من الطلبة اخلريجني
الذين يح�صلون على درجة امتياز �أو جيد جدا.
•ا�ستمر يف بع�ض اجلامعات وجود �أدلة قليلة للبحث العلمي يف م�شاريع التخرج و�أعمال مواد ال�سنة الأخرية؛ حيث تفتقد التحدي
وحت�صيل التعمق الأكادميي.

 6-3دعم الطلبة و�إر�شادهم

6161ا�ستمرت جميع اجلامعات بعمل برامج التهيئة والتعريف للطلبة اجلدد مع اختالف يف الرتتيبات والتفا�صيل ،ويتم الآن التعريف
بتخ�ص�ص الطالب وق�سمه الأكادميي .وتقوم جميع اجلامعات الآن بتزويد الطالب اجلديد بدليل الطالب الذي يحتوى على
معلومات تف�صيلية عن ر�سالة اجلامعة ،والهيكل التنظيمي ،وتعليمات ت�أديب الطلبة ،وتعليمات منح �شهادة البكالوريو�س ،واملنح
الدرا�سية ،ومعلومات تف�صيلية عن برناجمه الأكادميي .كذلك ت�ستخدم بع�ض اجلامعات برنامج التهيئة والتعريف لتقييم كفاءة

 60تقييم جودة برامج علم احلا�سوب يف ثماين ( )8جامعات �أردنية

الطالب اجلديد يف بع�ض املجاالت مثل اللغة الإجنليزية ،وحتديد التخ�ص�ص الذي �سيقبل فيه الطالب .ويظهر �أن الأدلة التعريفية
وا�ضحة و�شاملة ،كما �أن ترتيبات برامج التهيئة والتعريف مر�ضية ب�شكل عام .مل تتم الإ�شارة يف �أي من التقارير �إلى برامج تهيئة
وتعريف للطلبة القدامى ،مع �أنها قد تكون مفيدة يف حتديد م�ستوى تقدم الطلبة خالل العملية التدري�سية ،مثل املهارات العليا
والتعليم الذاتي.
6262تختلف الرتتيبات اخلا�صة بتزويد الطلبة بالإر�شاد الأكادميي يف التخ�ص�ص من جامعة لأخرى ،وهي ب�شكل عام مر�ضية .ومعظم
اجلامعات تزود الطلبة ب�إر�شادات مكتوبة حول هيكلية التخ�ص�صات ،وهناك عدد منها حول هذه الوثائق �إلى وثائق �إلكرتونية
عرب ال�شبكة الداخلية الإلكرتونية للجامعة .يو�صي املقيمون جميع اجلامعات بتزويد الطلبة مبعلومات مكتوبة �شاملة للتخ�ص�صات
واملواد ،و�إتباع املمار�سة احل�سنة لأف�ضل اجلامعات الأردنية يف هذا املجال من خالل عمل وثائق �إلكرتونية �شاملة و�سهلة
اال�ستخدام على ال�شبكة الداخلية للجامعة .يقوم املر�شد يف معظم اجلامعات بدور رئي�س يف �إر�شاد الطلبة خالل درا�ستهم.
6363تقوم معظم اجلامعات بتحديد مر�شد �أكادميي للطلبة اجلدد خالل برنامج التهيئة والتعريف ،ويالزم املر�شد الأكادميي يف العادة
الطالب حتى تخرجه .ويقوم املر�شد الأكادميي عادة �إ�ضافة �إلى دوره بدور املر�شد النف�سي� ،إال �أن الدور الأكادميي �أكرث و�ضوح ًا
وفهم ًا .وعادة ما يكون دور املر�شد حمددا ب�شكل وا�ضح ومفعال ،بالرغم من �أن العديد من الطلبة بينوا �أنهم ال يرون مر�شدهم
�إال عند االنتهاء من الدرا�سة� .إن �إحدى اجلامعات لديها الآن نظام ت�سجيل و�إر�شاد حمو�سب مما يلغي احلاجة للإر�شاد .ويظهر
�أن دور املر�شدين الآن �أ�صبح رقابي ًا مع وجود �إجراء جيد لنظام معلومات الطلبة .ومن املمكن �أن يتطور النظام حتى يرى الطلبة
مر�شديهم �أف�ضل م�صدر ملعلومات الإر�شاد الأكادميي .وهذا لي�س �صحيح ًا ب�شكل عام يف الوقت احلا�ضر؛ لأن الطلبة يف�ضلون
�سيا�سة الباب املفتوح وال�ساعات املكتبية والنوايا احل�سنة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وهذا لي�س متوفرا يف جميع اجلامعات،
وال يتوافق مع ما هو معمول به يف بريطانيا ،وهذا التوجه يزيد من ال�ضغط على �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،فيتوقع الطالب �أن
يجدهم يف كل حني .وكما مت الإ�شارة �إليه يف عام  ،2001فمن املمكن �أن يو�ضع جدول حمدد لإر�شاد الطلبة بالتخ�ص�ص واملهارات
املتنقلة .وهذا اجلدول �سيتطلب من �أع�ضاء هيئة التدري�س حتديد �أوقات معينة للإر�شاد ،نظرا لفائدته يف تقليل عدد املراجعات
والت�سا�ؤالت.
6464يت�ضح من التقارير �أن بع�ض اجلامعات قامت بتح�سني خدمات دعم الطلبة بطرق خمتلفة ،فعلى �سبيل املثال :قامت �إحدى
اجلامعات بعمل مركز تعلم �إلكرتوين مل�ساعدة الطلبة ال�ضعفاء ،وبع�ضها الآخر ا�ستخدمت م�شريف املختربات لتقدمي حما�ضرات
عملية لدعم الطلبة ،ووفرت جامعة �أخرى مركز ًا خا�ص ًا مل�ساعدة الطلبة ال�ضعفاء ،كما �أن عددا من هذه اجلامعات ق ّدمت مواد
�إ�ضافية لدعم الطلبة .ويرى املق ّيمون �أن هذه الن�شاطات تعد من الن�شاطات الأ�سا�سية التي يتوجب على اجلامعات كافة القيام
بها مع توفري الدعم والإر�شاد الأكادميي املنا�سب للطلبة لإعطائهم الفر�صة ليتجاوزوا م�شكالتهم .وما زال الوقت مبكر ًا للحكم
على �أن هذه الأن�شطة �أدت �أو مل ت�ؤد �إلى حت�سني ن�سب االن�سحاب والت�سرب .فما زال الإر�شاد الوظيفي الر�سمي غري مف ّعل،
ويتم عن طريق عالقات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية� ،إذ �إن هناك جامعة واحدة يتوافر فيها مكتب متخ�ص�ص للإر�شاد الوظيفي.
وهناك جامعتان تقومان بعمل معر�ض �سنوي للوظائف ،وجامعة ثالثة تقوم بو�ضع �إعالنات التوظيف على موقعها الإلكرتوين.
ويف هذه احلالة الأخرية ،تكون عالقة الق�سم مع �سوق العمل وال�صناعة جيدة ،وهناك عدد �آخر من الأق�سام التي توثق عالقاتها
مع ال�صناعة للح�صول على فر�ص عمل خلريجيها .وبالرغم من �أن معظم الطلبة يتقبلون هذه احلالة� ،إال �أن عالقات الأق�سام
بال�صناعة غري ر�سمية وهذه العالقات غري كافية دائم ًا لإيجاد فر�ص عمل جلميع الطلبة .ومع حت�سن هذا الو�ضع منذ عام ،2001
فما زال هناك طريق طويل قبل �أن يقال� :إن جميع اجلامعات توفر خدمات توظيف جيدة وتتوا�صل مع خريجيها بفاعلية .ويقرتح
املقيمون بقوة �أن على جميع اجلامعات �إن�شاء مكاتب توظيف بهدف م�ساعدة الطلبة على �إيجاد فر�ص عمل منا�سبة ،والتوا�صل مع
اخلريجني ،وتزويد اجلامعة مبعلومات دقيقة عن و�ضع التوظيف خلريجيها.
� 6565أ�شار التقرير ال�سابق �إلى النتائج التالية املتعلقة ب�شكل مبا�شر بهذا املجال:
�أ .يتم دعم الطلبة الن�شيطني �أكادميي ًا ومعنوي ًا ب�شكل جيد� ،إال �أن وجود نظام دعم �أكادميي وا�ضح �سيفيد الطلبة الأقل ن�شاطاً،
ويح�سن الت�سرب واالن�سحاب ،ويخفف العبء على الكادر التدري�سي.
6666بلغ معدل اجلامعات الثماين لهذا املجال  .3.75و�أظهرت التقارير النتائج التالية فيما يتعلق بهذا املجال:
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�أ .نقاط القوة وجماالت التح�سني
•ا�ستمرت جميع اجلامعات بعمل برامج التعريف والتهيئة للطلبة اجلدد ،وهناك بع�ض اجلامعات تعمل على تقييم الطلبة يف بع�ض
املجاالت الرئي�سة.
•يتوفر الآن دليل الطالب يف جميع اجلامعات وهو ب�شكل عام منا�سب وي�ساعد الطلبة.
•الرتتيبات اخلا�صة بتقدمي الإر�شاد الأكادميي للطلبة عن براجمهم منا�سبة ب�شكل عام ،وميكن حت�سني ذلك باالعتماد على
(الويب).
•تقوم جميع اجلامعات بتحديد مر�شد �أكادميي للطلبة اجلدد خالل برنامج التعريف والتهيئة ،ويبقى املر�شد عادة مالزما للطالب
خالل �سنوات درا�سته حتى تخرجه.
•يقوم معظم املر�شدين الآن بدور املراقب للطلبة ،ولديهم القدرة على الإطالع على معلومات الطلبة.
•قامت عدد من اجلامعات بتح�سني خدمات دعم الطلبة بطرق متعددة.
•ظهور فاعلية الرتتيبات للدعم املعنوي والنف�سي.
ب .نقاط ال�ضعف
•بالرغم من �أن املر�شدين الأكادمييني هم م�صدر هام للن�صح الأكادميي للطلبة وخا�صة يف املراحل الأولى من الدرا�سة� ،إال �أن
الغالبية منهم يعتمدون على �سيا�سة الباب املفتوح للكادر التدري�سي ونواياهم احل�سنة.
•ما زال الإر�شاد الوظيفي والعالقة بني اجلامعة واخلريجني حمدودا يف العديد من اجلامعات.
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6767تختلف الرتتيبات ل�شراء �أجهزة احلا�سوب و�صيانتها من جامعة لأخرى ،وهناك �أدلة جيدة على التخطيط املتعلق مبختربات
احلا�سوب من حيث التجهيزات الأ�سا�سية من الأجهزة �أو التجهيزات اخلا�صة .ومع ذلك ،فال يكاد يكون هناك دليل على �أن
التخطيط للم�صادر مرتبط مبخرجات التعلم املق�صودة للربنامج �أو املواد .ويقرتح املقيمون �أن الت�صميم اجليد ملوا�صفات
الربنامج ،يتم بتعريف وحتديد كامل ملخرجات التعلم املق�صودة لكل برنامج ولكل مادة ،وي�ؤدي ذلك �إلى احل�صول على قائمة
من امل�صادر التي يحتاجها التخ�ص�ص ملقابلة خمرجات حمددة ووا�ضحة .وهناك دليل على �أن اجلامعات ت�ستجيب للمالحظات
اخلارجية لتقييم �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق .حيث قامت �إحدى اجلامعات ب�إن�شاء مبنى جديد خا�ص بطلبة احلا�سوب منذ
�آخر زيارة ،و�سارت جامعة �أخرى على اخلطى نف�سها .والظاهر �أن هذه الرتتيبات تعمل جيد ًا ،خا�صة فيما يتعلق بالتجهيزات
احلا�سوبية.
6868التجهيزات احلا�سوبية يف جميع اجلامعات جيدة ،و�أ�شارت التقارير �إلى �أن ن�سبة الطلبة �إلى �أجهزة احلا�سوب حوايل  1:2يف بع�ض
اجلامعات .وب�شكل عام ،ف�إن التجهيزات احلا�سوبية ذات موا�صفات عالية ،و�أن عددا من الأق�سام لديها بيئة ت�شغيل حتت نظام
يونك�س .وبالرغم من ظهور �أجهزة غري �أجهزة احلا�سوب ال يتم ا�ستغاللها ب�شكل جيد ،ف�إن املقيمني يدعمون فكرة �إعطاء الطالب
�إمكانية ا�ستخدام عدد خمتلف من الأجهزة ونظم ت�شغيل خمتلفة .وتقدم بع�ض الطلبة يف جامعتني ب�شكوى لوجود نق�ص يف عدد
�أجهزة الطباعة ،وفيما عدا ذلك ف�إن عدد الأجهزة الطرفية وتنوعها يبدو مر�ضي ًا .فالنمو والتو�سع يف مواد مهارات احلا�سوب
املمنوح جلميع طلبة اجلامعة �أدى �إلى زيادة ا�ستخدام �أجهزة احلا�سوب من قبل طلبة غري طلبة احلا�سوب .ويظهر �أن معظم
اجلامعات عاجلت هذه الق�ضية بتوفري خمتربات كبرية لال�ستخدام العام ،فعلى �سبيل املثال ،قامت �إحدى اجلامعات بتوفري
خمترب �ضخم لال�ستخدام العام يت�سع ل  400جهاز� ،إال �أن هذا قد يكون م�شكلة يف جامعة �أخرى.
6969هناك منو يف التجهيزات احلا�سوبية اخلا�صة منذ �آخر زيارة يف عدد من اجلامعات ،ويظهر �أنها �إ�ضافة على املختربات
احلا�سوبية العادية .وبالتحديد ،هناك جتهيزات للح�صول على خمتلف ال�شهادات املهنية التي �أ�صبحت �شائعة ،مثل ميكرو�سوفت،
و�سي�سكو ،و�أوركل ،و�سن .بالإ�ضافة لذلك ،ف�إن عددا من اجلامعات لديها خمترب لعمارة احلا�سوب ،والتعلم عن بعد ،وعددا لديها
خمتربات يونك�س ،ولينك�س ،بديال عن نظام النوافذ .ومبا �أن هذه التجهيزات ال تتعار�ض مع التجهيزات احلا�سوبية الأ�سا�سية
با�ستخدام �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية ،ف�إن املقيمني يدعمون هذا التنوع لتقدمي ر�ؤيا �أو�سع للطلبة يف عامل تكنولوجيا املعلومات
املتنوع.
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7070الدعم املقدم للأجهزة احلا�سوبية جيد ،ويف العادة يكون هناك مركز حا�سوب على م�ستوى اجلامعة ،وي�شرف على املختربات
م�شرفو خمتربات يقومون مب�ساعدة الطلبة و�صيانة التجهيزات .و�ساعات العمل اخلا�صة بالتجهيزات احلا�سوبية �أقل بكثري مما
هو معمول به يف بريطانيا ،حيث تقدم املكتبة واملختربات خدماتها يف معظم اجلامعات اخلا�صة خالل �ساعات العمل الر�سمية
فقط� ،أي من ال�ساعة  9حتى .5
7171هناك م�شكلة يف جدولة املختربات لدى العديد من اجلامعات ب�سبب �أن معظم املواد فيها جزء من الأعمال العملية ،دون �أن
يخ�ص�ص لها حما�ضرة عملية يف املخترب .وهذه امل�شكلة التنظيمية بحاجة �إلى اهتمام وعناية ،وبالتحديد يجب �أن يتم جدولة
املختربات بطريقة ما ،بحيث يتوفر وقت للطلبة ال�ستخدام املختربات يف �أوقاتهم احلرة ،وهذا ال يحدث دائم ًا .ومن املمكن �أن
يغري الطلبة ممار�ساتهم العملية بحيث ت�ستخدم املختربات يف الأوقات غري ال�شائعة.
7272ا�ستمر االختالف بني اجلامعات يف ا�ستخدام الطلبة للإنرتنت ،على الرغم من حت�سنها ووجود جدول ال�ستمرار حت�سنها� .إذ
�إن جميع اجلامعات لديها البنية التحتية الأ�سا�سية من الأجهزة والتجهيزات اخلا�صة بالإنرتنت .وكما جاء يف التقييم ال�سابق،
يظهر �أن ا�ستخدام الإنرتنت من قبل الطلبة ما زال يعاين من م�شكالت يف التنظيم واالت�صال عند بع�ض اجلامعات .وقد قدمت
�أف�ضل اجلامعات خدمة �إنرتنت جيدة للطلبة ،وهناك �شريحة وا�سعة من الطلبة يح�صلون على املعلومات لكتابة التقارير العلمية
والبحوث .كذلك قامت هذه اجلامعات بتطوير �شبكة �إلكرتونية داخلية ووفرت فيها ت�سهيالت مفيدة للطلبة .يف حني ال يتوفر بريد
�إلكرتوين للطلبة على نطاق اجلامعة ،وال يتم التوا�صل الإلكرتوين بني الطلبة والكادر التدري�سي ،ويرى املقيمون �أن عدم ا�ستخدام
الربيد الإلكرتوين خ�سارة جدية حيث �أن االنت�شار الوا�سع يف ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين �سي�ساعد يف حت�سني العمل وزيادة
التوا�صل .ويعد املقيمون ا�ستخدام الإنرتنت �أمرا �أ�سا�سيا لطلبة احلا�سوب ،و�أن وجود مواقع جيدة للأق�سام واجلامعات هو جزء
�أ�سا�سي من حياة اجلامعة الع�صرية.
 7373ب�شكل عام ،يتوافر لدى اجلامعات الربجميات التي يحتاجونها للمواد.
7474حت�سنت جودة املكتبات ب�شكل ملحوظ منذ عام  ،2001وهناك �أبنية جديدة وتو�سع يف مكتبتني .وهناك جامعة تخطط لعمل مكتبة
�إلكرتونية متقدمة بالتعاون مع �شركات �أكادميية وجتارية .وقد ا�ستثمرت جميع اجلامعات رفوف الكتب ،ومت معاجلة العديد
من ال�شكاوى املتعلقة بقدم الكتب وعدم �صالحها .وللأ�سف ،ف�إن هذا لي�س �صحيح ًا عند اجلميع ،فما زال الطلبة واملقيمون
يبدون ال�شكاوى على الكتب القدمية يف ن�صف اجلامعات ،وبالتحديد ما زال هناك اهتمام زائد بكتب الربجمة ونق�ص يف الكتب
املتقدمة .فمن الناحية الأكادميية ،تبني �أن �إحدى اجلامعات لديها جمموعة مذهلة من الكتب ،وكذلك احلال يف جامعة �أخرى.
وقد �أيد الطلبة يف هذه اجلامعات �أنهم ي�ستخدمون املكتبة ،بينما �أ�شار الطلبة يف اجلامعات ذات املكتبات ال�ضعيفة �إلى عدم
الرغبة يف ا�ستخدام املكتبة� .أما و�ضع الدوريات العلمية فيظهر �أنه م�شابه لو�ضع الكتب ،حيث توفر املكتبات اجليدة عددا كبريا
ومتنوعا من الدوريات.
7575يظهر �أن تنظيم املكتبة قد بدا عليه التح�سن مع �أن الغالبية لديها فهر�س �إلكرتوين متوفر للطلبة عرب الإنرتنت ،ويرتتب على بع�ض
اجلامعات توفري هذا النوع من الفهار�س للطلبة .يقرتح املقيمون �أن يقوم كل ق�سم بتطوير �آلية ل�شراء الكتب التي تعك�س �أهداف
مواده ،وتغطية الكتب املعتمدة للتدري�س والكتب املتقدمة ،وتغطية جماالت غري املجاالت الأ�سا�سية يف املنهاج لإمكانية ا�ستخدامها
يف م�شاريع تخرج �إبداعية .وحتتوي العديد من املكتبات على مركز بيع كتب ،وما زال هناك بع�ض التقارير عن وجود ت�أخري يف
طلبات الكتب .ويقرتح املقيمون �ضرورة االتفاق على كتاب معتمد لكل مادة من املواد البدائية واملتو�سطة قبل وقت كاف و�أن يتم
االلتزام بالكتاب بغ�ض النظر عن مدر�س املادة ،ولعل هذه الآلية ت�ساعد يف حت�سني عملية طلب الكتب و�شرائها.
�7676أ�شار التقرير يف التقييم الأخري �إلى �أن �أهم ما يبعث على القلق يف املكتبة �أن كثريا من الطلبة ال ي�ستخدمونها ،و�صرح بع�ض
مديري املكتبات بعدم وجود �أي م�شكلة يف �ساعات دوام املكتبة الق�صرية” .ويرى املقيمون �أن على الكادر التدري�سي ا�ستخدام كل
فر�صة للرتكيز على �أهمية قراءة الطلبة ملختلف الكتب وبخا�صة الكتب املتقدمة .وهذا التوجه ال يتعار�ض مع التقدم باجتاه التعلم
الإلكرتوين ،ولكنه يتعلق بعدم قدرة معظم النا�س مبا فيهم الطلبة على قراءة ن�صو�ص كبرية على ال�شا�شة ،وعدم قدرتهم على
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تقييم املعلومات املوجودة على الويب خا�صة غري املحكمة .وبالرغم من عدم �إهمال ا�ستخدام الإنرتنت� ،إال �أن املكتبة الأكادميية
لها دور هام يف البيئة الأكادميية باحتوائها على املعرفة املحكمة واملوثقة ،التي من املفرو�ض �أن يزيد ا�ستخدام الطلبة لها كلما
تقدموا يف م�ستواهم الأكادميي وازدادوا ن�ضج ًا ،ويظهر �أن هذا ال يحدث يف العادة.
7777املرافق التدري�سية الآن يف حت�سن ،خا�صة مع زيادة جامعتني ملبان جديدة� ،إ�ضافة �إلى التجهيزات الب�سيطة التي تدعم العملية
التدري�سية ،التي مت الإ�شارة �إليها يف التقرير ال�سابق مثل :الألواح البي�ضاء ،و�أجهزة عر�ض ال�شفافيات ،و�أجهزة العر�ض
الإلكرتوين ،التي يظهر �أنه مت معاجلة معظمها .وكما مت الإ�شارة يف مكان �آخر يف هذا التقرير� ،شعر املقيمون �أنه ميكن حت�سني
العديد من املحا�ضرات با�ستخدام التجهيزات نف�سها املتوفرة حالي ًا.
7878ما زالت التقارير متحفظة على م�ستوى الكادر التدري�سي يف اجلامعات .ويعد املقيمون �أع�ضاء هيئة التدري�س م�ؤهلني ب�شكل عام
وي�شكلون نقطة قوة ،وهم يف الغالب خريجو جامعات �أمريكية و�أوروبية .وما زال هناك م�شكلتان رئي�ستان لهما عالقة بالكادر
التدري�سي :العدد الإجمايل للكادر الأكادميي املتوفر ،والعدد املنخف�ض للكادر التدري�سي من �أ�صحاب اخلربة والتجربة ،فهم
القادة الأكادمييون .وقد �أ�شارت التقارير �إلى �أن ن�سبة الطلبة �إلى الكادر التدري�سي و�صلت يف حدها الأعلى  ،1:44وحيثما كانت
الن�سب قليلة ف�إن ذلك يعود �إلى طريقة احل�ساب من حيث عدم احت�ساب بع�ض الأعباء يف بع�ض املجاالت� ،أو احت�ساب الكوادر
التدري�سية من غري احلا�سوب وم�شريف املختربات .وظهر �شيء من التح�سن لدى بع�ض اجلامعات حني قامت بتخفي�ض العبء
التدري�سي والإر�شادي والتقييمي للكادر التدري�سي بتعيني �أع�ضاء جدد .وتبقى الفجوة قائمة بني الواقع واملعقول من حيث حجم
العبء على الكادر التدري�سي يف معظم اجلامعات.
7979ونظرا لتدري�س متطلب مهارات احلا�سوب ،فقد زادت اجلامعات العبء التدري�سي ملدر�سي احلا�سوب ب�شكل معقول ،مع �أنه ال ميكن
تعميم ذلك على جميع اجلامعات .ففي جامعتني على الأقل ،مت �إعطاء الأعباء الإ�ضافية لأق�سام �أخرى ليقوموا بتدري�س طلبتهم ،يف
حني �أن جامعات �أخرى يقوم مدر�سو احلا�سوب بتدري�س هذه املهارات ما �أدى �إلى زيادة �أعبائهم .ولتو�ضيح الأعباء املحتملة ،كان
هناك � 16شعبة ملهارات احلا�سوب يف �إحدى اجلامعات ،التي من املفرو�ض �أن يتم تدري�سها يف الف�صل احلايل مع وجود  18ع�ضو
هيئة تدري�س .وما زال املقيمون يقرتحون عدم قيام ع�ضو هيئة التدري�س من حملة الدكتوراه يف تدري�س معاجلة الن�صو�ص ،واجلداول
الإلكرتونية ،والربجمة الب�سيطة ،وكان املفرو�ض �أن يقوموا بتدري�س املواد التي تتطلب خربتهم املعرفية يف جمال التخ�ص�ص.
8080ت�ؤثر م�شكلة الكادر التدري�سي على جماالت التعليم الأكادميي كافة مبا يف ذلك الأداء� ،إ�ضافة �إلى �إحباط الكادر التدري�سي نف�سه.
ومن الوا�ضح �أن �ضيق الوقت املتاح لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ي�ؤثر على قدراتهم يف الأن�شطة والبحث العلمي ،وهذا ي�ؤثر على
ترقياتهم العلمية وي�ساهم يف نق�ص �أ�صحاب اخلربة والكفاءة .كذلك ف�إن نق�ص الكادر التدري�سي ي�ؤدي �إلى التدري�س خارج جمال
التخ�ص�ص ،وتقييد املنهاج مبجاالت الكادر املتاح ،وتدري�س عدد كبري من املواد ،وكل هذا ي�ؤثر على �أداء الطلبة التعليمي يف
جمال التعمق يف املنهاج .ويعتقد املقيمون �أن النق�ص يف الكادر التدري�سي قد مت جتاوزه يف بع�ض اجلامعات ،لكن م�شكلة تهديد
املعايري الأكادميية تبقى قائمة عند بع�ضها.
8181يرى املقيمون �أهمية �إر�سال م�ساعدي التدري�س �إلى اخلارج لإكمال �شهادة الدكتوراه لدعم الكادر التدري�سي ،وهذا ال مينع من
وجود كادر تدري�سي م�ؤهل لعمل برنامج دكتوراه على امل�ستوى الوطني .ومثل هذا الربنامج �سريكز على ن�شاطات البحث العلمي
لأع�ضاء هيئة التدري�س ،بت�شجيع عدد �أكرب منهم ليبقوا ن�شيطني بحثي ًا .و�سيزود هذا الكادر التدري�سي احلايل بفر�صة للإ�شراف
على طلبة الدرا�سات العليا مب�شاركتهم امل�شرفني �أ�صحاب اخلربة يف البداية .وميكن لهذا امل�شروع �أن ي�ست�ضيف مكتبة لتخ�ص�ص
احلا�سوب من الطراز الأول.
�8282أ�شار التقرير ال�سابق �إلى النتائج التالية املتعلقة ب�شكل مبا�شر بهذا املجال:
�أ .جودة جتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت عالية ب�شكل عام ،ويتم ا�ستخدام التجهيزات من قبل الطلبة بفاعلية.
ب .بينت الزيارات التقييمية للمكتبة وجود نواق�ص ذات معنى يف عدد من اجلامعات .ومعظم االنتقادات مركزة على الكتب
والدوريات ،وتنظيم املكتبة .ويو�صي املقيمون بالإ�ضافة �إلى معاجلة امل�شكالت التنظيمية ،ب�ضرورة �أن يقوم كل ق�سم بتطوير �آلية
ل�شراء الكتب بحيث تعك�س �أهداف املواد ب�شكل خا�ص ،وتغطي الكتب التعليمية والكتب البحثية املتقدمة ،وجماالت خمتلفة غري
املجاالت التي يركز عليها املنهاج؛ لتكون الأ�سا�س مل�شاريع تخرج �إبداعية.
 64تقييم جودة برامج علم احلا�سوب يف ثماين ( )8جامعات �أردنية

ج .بالرغم من �أن الكادر التدري�سي ذو كفاءة عالية� ،إال �أن عدد الكادر التدري�سي وعدد �أ�صحاب اخلربة قليلون جد ًا لغايات دعم
الق�سم و�صوال �إلى الأهداف ،التي حتقق بيئة �أكادميية منا�سبة للطلبة وللكادر التدري�سي ال�ستخدام �إمكانياتهم على �أف�ضل وجه.
 8383بلغ معدل اجلامعات الثماين لهذا املجال � .3.5أظهرت التقارير النتائج التالية فيما يخ�ص هذا املجال:
�أ .نقاط القوة وجماالت التح�سني
•جتهيزات تكنولوجيا املعلومات يف جميع اجلامعات جيدة ب�شكل عام  ،وهناك منو وتو�سع منذ التقييم الأخري فيما يتعلق بالتجهيزات
احلا�سوبية املتخ�ص�صة.
•توفر �أف�ضل اجلامعات ا�ستخدام ًا جيد ًا للإنرتنت ،وهناك جامعات �أخرى تتقدم ببطء يف هذا االجتاه.
•حت�سنت جودة املكتبات ب�شكل ملحوظ منذ عام  ،2001وكان ا�ستثمار جميع اجلامعات خا�صا ب�شراء الكتب ،و�أف�ضل املكتبات ميكن
و�صفها الآن باملمتازة.
•يظهر �أن تنظيم املكتبة يف حت�سن م�ستمر ،نظرا لوجود �أر�شيف �إلكرتوين عند معظم اجلامعات وهو متوفر للطلبة عرب الإنرتنت.
•حت�سنت جودة املرافق التدري�سية ،والظاهر �أن التجهيزات الداعمة للتدري�س متوفرة ب�شكل عام.
ب .نقاط ال�ضعف
•هناك م�شكلة يف جدولة املختربات يف العديد من اجلامعات ،وينبغي جدولة املختربات بطريقة ت�سمح بوجود وقت حر للطلبة يف
املخترب ،بحيث ي�ستطيع الطلبة �إجناز وظائفهم العملية.
•ما زالت ال�شكاوى قائمة فيما يتعلق بقدم الكتب وعدم منا�سبتها للمواد يف بع�ض اجلامعات.
•يظهر �أن العديد من الطلبة ال ي�ستخدمون املكتبة ،وهناك بع�ض الأدلة على �أن اال�ستخدام �سيتح�سن �إذا حت�سنت جودة مقتنيات املكتبة.
•على الرغم من �أن الكادر التدري�سي م�ؤهل� ،إال �أن عدده بعامة وعدد �أ�صحاب اخلربة بخا�صة قليل جد ًا يف بع�ض اجلامعات لدعم
متطلبات الق�سم و�أهدافه لتوفري بيئة علمية ،ت�ستغل فيها قدرات الكادر التدري�سي والطلبة.
•وجود متطلب مهارات احلا�سوب يف جميع اجلامعات �أدى �إلى زيادة ملحوظة لأعباء الكادر التدري�سي يف احلا�سوب ،مع �أن هذا ال
ميكن تعميمه على اجلميع.

� 8-3إدارة اجلودة وحت�سينها

�8484أ�شار التقرير ال�سابق �إلى �أن الأق�سام تعمل يف �إطار �أنظمة وتعليمات الكلية واجلامعة وجمل�س التعليم العايل ،ومن الندرة مبكان
التعرف على نظام �إدارة جودة موثق .وهذا الو�ضع تغري الآن؛ حيث ع ّدت بع�ض اجلامعات �أعمال جمال�سها و�أنظمتها وتعليماتها
جزءا من نظامها وبد�أت حتاول كتابة دليل �ضمان جودة لها .بذلت �إحدى اجلامعات جهدا مميزا للعمل بهذا النظام ،حيث ذكر
التقرير �أن “�إجراءات توثيق وت�أطري جميع الإجراءات املتعلقة بهيكلية �إدارة اجلودة مذهلة ،وي�سجل هذا للكادر التدري�سي يف عمل
هيكلية منظمة وا�ضحة للإجراءات وت�أطريها وتوثيقها” .ويقرتح املقيمون �أن واجب كل �شخ�ص معرفة ما يجب فعله يف جميع
الأوقات خالل مراحل العمل املختلفة حني يتم العمل بهذه الهيكلية ،في�صبح احل�صول على اجلودة �سه ًال بد ًال من �أن يكون �صعباً.
8585جمال�س الأق�سام هم املعنيون يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالربامج ،وعليهم م�س�ؤولية �إدارة اجلودة وحت�سينها .تقوم املجال�س عادة
بتحويل بع�ض الأعمال الفرعية للجان ،فعلى �سبيل املثال� ،إحدى اجلامعات لديها  5جلان :البحث العلمي ،والعالقات اخلارجية،
وال�ش�ؤون الأكادميية ،و�ش�ؤون الكادر التدري�سي ،و�ش�ؤون الطلبة ،وامل�صادر .وجميع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية هم �أع�ضاء يف هذه
اللجان ،ويف بع�ض اجلامعات هناك طلبة ً�أع�ضاء يف املجل�س �أو يف جلانه لن�شاطات حمددة .وجتتمع املجال�س �أ�سبوعي ًا وبانتظام،
وتناق�ش الق�ضايا املتعلقة بالتعلم واملنهاج وتقييم الطلبة .وهناك دليل على �أن جمال�س الأق�سام ت�ساهم ب�شكل هام يف �إدارة
اجلودة ،وعلى الأقل من حيث التخطيط الأكادميي للمرحلة القادمة ومراقبة براجمها وموادها .وهناك دليل �آخر على توثيق
مناق�شات املجال�س ملا لها من دور هام يف حت�سني اجلودة.
8686تخ�ضع اجلامعات اخلا�صة �إلى زيارات �سنوية العتماد براجمها الأكادميية ،وعلى الأقل يف حالة واحدة يتم تقييم داخلي ا�ستعداد ًا
لالعتماد .وعلى الأق�سام �أن تعد وثائق وجتمع بيانات �أ�سا�سية لغايات االعتماد .وقد ال يتكرر االعتماد وتقييم الربامج يف بريطانيا
بهذه ال�سرعة ،فهو يتم كل �أربع �سنوات ،وترى معظم اجلامعات �أن املراجعة الداخلية هو جزء من �إجراءات اجلودة ي�ساعدها يف
املراجعة والتقييم اخلارجي.
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�8787أ�شار تقرير عام � 2001أن هناك نظاما فاع ًال يف جميع اجلامعات ل�ضمان مناق�شة التغيريات على املنهاج .ومت قبول م�ستويات
خمتلفة من املناق�شات ،من امل�ستوى الفردي �إلى مناق�شات جمل�س الق�سم الر�سمية ،ثم ي�صار �إلى �إقرارها من قبل اجلامعة
وجمل�س اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وهذه اخلطة ف�شلت ب�سبب �أن قلة من اجلامعات ت�أخذ بر�أي �أكادمييني خارجيني .تبني
�أن هناك حتفظا يف التقييم ال�سابق بخ�صو�ص النظرة ال�ضيقة للمنهاج مبا هو معمول به يف منطقة معينة فقط� .أما التقييم
احلايل ،فقد وجد �أن هناك نوعا من التحرر من النظرة ال�ضيقة حيث بد�أت الأق�سام باال�ستفادة من التجربة الأوروبية .والإطار
العام الأ�سا�سي لعمل اجلامعات الأردنية يف منهاج احلا�سوب هو منهاج  IEEE/ACMلعام  2001ويف االعتماد هو � ،ABETإال �أن
هذا تغري باجتاه النموذج املتحرر ،حيث �أ�صبحت نظرة  ABETهي تعريف خمرجات التعلم اخلا�صة بال�شخ�ص مع �ضرورة وجود
منهاج يتطابق مع هذه املخرجات و�سيكون احلكم مبنيا على مدى مالءمة املخرجات وم�ستوى حتقيقها .ويجب �أن تختفي بع�ض
الإجراءات على امل�ستوى الوطني بهذا ال�ش�أن قبل �أن ي�صبح هذا التحرر هو الأ�سا�س ،بحيث يتم �إعطاء اجلامعات م�ساحة �أو�سع
من احلرية.
8888هناك �أدلة جيدة على �أن بع�ض اجلامعات قامت بتح�سني �إجراءاتها فيما يتعلق مبراقبة �أداء املواد ،بالرغم من �أن اجلميع ا�ستمر
يف االعتماد على الإدارة بد ًال من النموذج املرتكز على الطالب .وهناك �إجراء ر�سمي يتطلب من كل من�سق مادة �إعداد ملخ�ص
ملخرجات املادة وحتليل �إح�صائي لنتائجها ،والتن�سيق بني ال�شعب املختلفة للمادة .جميع هذه التقارير يعمل بها بالتف�صيل يف
الق�سم ،ويتم عمل �إجراء ت�صحيحي كلما كان ذلك �ضروري ًا .ويتم رفع نتائج وخمرجات جمل�س الق�سم للكلية ،ثم �إلى جمال�س
اجلامعة .واملقيمون يعدون هذه الإجراءات ب�سيطة وفعالة ملراقبة املواد والربامج ،وتبقى الكلية واجلامعة على علم فيما يتعلق
ب�صحة املواد والربامج .فمعظم اجلامعات لديها �إجراءات م�شابهة لكن لي�س بال�ضرورة كاملة وموثقة .وللأ�سف ،ف�إن م�ستوى
الإجراء الت�صحيحي الذي يعمل ال يكون دائم ًا مالئم ًا ،فهناك حاالت مت الإ�شارة �إليها وهي بحاجة �إلى انتباه واتخاذ قرار،
وحتى يتم تفعيل �إدارة جودة فاعلة ف�إن ذلك يتطلب اتخاذ قرارات �صعبة .ويو�صي املقيمون بتبني معيار وطني مبني على �أف�ضل
املمار�سات �شريطة �أن يت�ضمن املراقبة ال�شاملة والبيانات الإح�صائية.
8989التغذية الراجعة جيدة من ال�صناعة ،وقوية عند عدد قليل من اجلامعات ،وحتديدا يف جامعتني ،والبقية يف حت�سن ب�شكل عام.
وبد�أت اجلامعات الأخرى ب�إن�شاء جلان تن�سيق مع ال�صناعة ،على الرغم من �أن بع�ض اجلامعات ما زالت تعاين من عدم وجود
تغذية راجعة منا�سبة من ال�صناعة .ويقرتح املقيمون �أن تقوية الأق�سام وبراجمها يتم بتو�سعة دائرة اال�ست�شارة مع �أ�صحاب
العالقة وامل�ستفيدين ،وبخا�صة ال�صناعة بو�صفها اجلهة املوظفة للخريجني.
9090الأخذ بر�أي الطلبة يتم يف �أف�ضل اجلامعات ،ورمبا يف جامعتني �أو ثالث ،حيث توجد قنوات ات�صال جيدة معهم ،وي�شعرون �أنهم
منخرطون يف الإجراءات ،وللأ�سف �أن هذا لي�س هو احلل دائم ًا ،مع �أن هناك �إجراءات ر�سمية لأخذ ر�أيهم .واجلامعات امل�شاركة
كافة ت�أخذ ر�أي الطلبة عن طريق ا�ستبانه خا�صة باملادة �أو و�سائل �أخرى .وهذه اال�ستبانة متثل �أداء املدر�س ،ويتم عادة �إرجاع
النتائج للمدر�س من قبل رئي�س الق�سم ،ثم �أخذ �إجراءات منا�سبة يف حال وجود �ضرورة ملحة .ويقرتح املقيمون �أن تكون اال�ستبانة
متمحورة حول جتربة الطالب يف املادة بد ًال من الرتكيز على املدر�س ،وقد يفتح هذا الباب مالحظات على عوامل �أخرى ت�ؤثر
على طريقة تنفيذ املادة وتدري�سها ،فالتجهيزات والإجراءات اخلا�صة باملكتبة هي مثال على العوامل الأخرى التي قد ت�ؤثر على
جناح تدري�س املادة .و�أ�شار املقيمون �إلى ا�ستخدام االجتماعات املفتوحة مع رئي�س الق�سم ،والعميد ،ورئي�س اجلامعة؛ ل�شعورهم
بفائدتها� ،إال �أنها غري كافية للرتكيز على الأمور كافة .و�أ�شارت بع�ض التقارير �إلى �ضرورة وجود هيئات وجمال�س ر�سمية لتمثيل
الطلبة لكي ي�ستطيعوا مناق�شة ق�ضاياهم التي تخ�ص ق�سمهم ،بحيث يكون هناك �إجراء ر�سمي .وقد تقدم الطلبة يف بع�ض
اجلامعات ب�شكوى عن املكتبة ،ومثل هذه الق�ضايا ميكن �أن تناق�ش يف هذه املجال�س.
�9191أ�صبح تطوير الكادر التدري�سي للجدد� ،أو املوجودين حالي ًا يف اجلامعات كافة �أف�ضل من التقييم ال�سابق بخ�صو�ص عدد
الن�شاطات وتنوعها وتنظيمها .وهناك دليل جديد على �أن العديد من اجلامعات �أخذت ب�أهمية احلاجة ل�ضمان تدري�س نوعي
وتقييم جيد كمتطلب �أ�سا�سي ،ويف غياب هذا ال ميكن حتقيق �ضمان اجلودة .وفيما يتعلق بتطوير الكادر التدري�سي ،ف�إن �أكرث من
ن�صف اجلامعات الآن يقوم ع�ضو هيئة التدري�س فيها بتقييم زميله الآخر .وقامت �إحدى اجلامعات ب�إن�شاء مركز لتطوير الكادر
التدري�سي والتدريب الأكادميي ،وهناك جامعة �أخرى تقوم بعقد ور�ش عمل تدريبية ملهارات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية اجلدد،
وتقوم �أكرث من ن�صف اجلامعات بتدريب اجلدد وتقدمي الن�صائح لهم� .إ�ضافة �إلى ذلك ،كرثة امل�شاركة يف امل�ؤمترات والبحث
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العلمي والتدريب .و�أف�ضل اجلامعات لديها الآن نظام وا�سرتاتيجيات وا�ضحة لتطوير الكادر التدري�سي ،ولي�س بال�ضرورة القيام
بتوثيق ذلك.
9292تقوم جميع اجلامعات ،با�ستثناء حالة واحدة ،بعمل تقييم �سنوي للكادر التدري�سي� ،إال �أن تقييم الكادر التدري�سي هو �إجراء مبني على
الإدارة ،وم�صمم للح�صول على خمرجات �إدارية بد ًال من تطويره .وبطريقة م�شابهة ف�إن تقييم املادة هو �إجراء مبني على الإدارة،
وتقييم النظراء ي�صب يف �إجراءات التقييم ،لكنه يقي�س الإدارة الفاعلة بد ًال من تقييم املدر�س .ومن املمكن تعديل هذه الإجراءات
بحيث يتم اال�ستمرار يف عمل التقييم الإداري للتدري�س والن�شاطات الأخرى� ،إال �أن هناك �إجراءات تطويرية تركز على م�ساعدة
املدر�سني يف تطويرهم ليكونوا مدر�سني وباحثني ،ومن الأمثلة على هكذا �إجراءات هو تقييم الزميل للزميل داخل قاعة ال�صف.
9393يوجد يف اجلامعات تعليمات لرتقية الكادر التدري�سي ،وتت�ضمن :البحوث املن�شورة ،والبحث العلمي ،والتعليم ،والأمور الأخرى
ذات العالقة باحلياة الأكادميية .وبالرغم من �أن �شروط الرتقية لي�ست �صعبة� ،إال �أن القليل من الكادر التدري�سي ح�صل على رتبة
الأ�ستاذية ،ولعل ذلك يعود �إلى العبء التدري�سي العايل مع وجود �أ�سباب �أخرى ،فعلى �سبيل املثال ،جميع الكادر التدري�سي يف
�إحدى اجلامعات يعمل بعقود �سنوية ،وهذا ال ي�شجع على ثقافة تطوير الكادر التدري�سي والرتقية.
9494تنظر عدد من اجلامعات �إلى تطوير الكادر التدري�سي ب�أهمية بالغة ،ويتم �صرف الوقت واملال الالزمني لذلك .ويف الغالب يتم
تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد م�ساعدي تدري�س ،ويف حال جناحهم يف التدري�س يكونون م�ؤهلني للح�صول على منحة درا�سية
لإكمال �شهادة الدكتوراه يف �أمريكا �أو �أوروبا .ثم عند عودتهم بعد �إنهاء درا�سة الدكتوراه يعملون يف اجلامعة التي دعمتهم،
وهذه الآلية بطيئة فالذين يح�صلون على منح درا�سية قلة ،وال ي�سدون النق�ص الكبري الناجت عن منو تخ�ص�ص علم احلا�سوب
يف اجلامعات .وما زال املقيمون يعتقدون �أن الأردن بحاجة �إلى �إن�شاء برنامج دكتوراه خا�ص بها ،مع �ضرورة حت�سني برامج
املاج�ستري وذلك بال�سماح لأي جامعة ترغب يف تطوير و�إن�شاء مثل هذه الربامج �إذا كان لديها الإمكانية.
9595يف اخلال�صة ،وجد املقيمون ب�شكل عام �أدلة تثبت حت�سن �أنظمة اجلودة وهيكليتها ،ب�صرف النظر من �أنها لي�ست ممنهجة �أو
موثقة ب�شكل كامل ،لكنها توفر نظام ًا مر�ضي ًا .وبالرغم من ذلك ،ف�إن املطلوب هو مزيد من �إجراءات �ضمان اجلودة الذاتية
وا�ستمرارها لكي يتم امل�ضي قدما يف التطوير والتح�سني .والقدرة على كتابة تقارير تقييم نزيهه و�شفافة ،م�ؤ�شر �أ�سا�سي على عمل
�إدارة جودة ذاتية .وللأ�سف ،ف�إن بع�ض وثائق التقومي الذاتي تراجعت منذ عام  ،2001واحتوت على ت�أكيدات ووعود مل تكن مفيدة
لعملية التقييم ،وف�شلت يف تزويد �أ�سا�س لتطوير دائم.
9696يرى املقيمون �أن الأمور التي ت�ؤدي �إلى نقاط ال�ضعف التي مت التعرف �إليها ،تعود �إلى �أن الأق�سام ال تقوم بعمل تخطيط
ا�سرتاتيجي ل�ضمان وجود الأنظمة ال�ضرورية ملعرفة �أن لديهم خمرجات تعليم �صحيحة ،وم�صادر ،وفر�ص تعلم �ضرورية
للح�صول على املخرجات ،و�أنهم يقومون بتقييم املخرجات يف جميع امل�ستويات ل�ضمان حتقيق الأهداف .وهناك دليل على وجود
جامعتني ت�سعيان باجتاه التخطيط اال�سرتاتيجي.
�9797أ�شار التقرير ال�سابق �إلى النتائج التالية املتعلقة ب�شكل مبا�شر بهذا املجال:
�أ .بالرغم من وجود نظام فعال يف جميع اجلامعات ل�ضمان مناق�شة التغيريات على املنهاج ب�شكل منا�سب ،ف�إن املقيمني لديهم
حتفظات على جودة تقييم بع�ض املناهج.
ً
ب .من الوا�ضح �أن تطوير الكادر التدري�سي مهم جدا للعديد من اجلامعات ،و�أف�ضل اجلامعات تقدم فر�صا جيدة للتعليم ،ون�شاطات
البحث العلمي.
9898كان معدل اجلامعات الثماين لهذا املجال  .3.25و�أظهرت التقارير النتائج التالية فيما يتعلق بهذا املجال:
�أ .نقاط القوة وجماالت التح�سني
•بد�أت عدد من اجلامعات بالنظر يف �أعمال جمال�سها و�أنظمتها على �أ�سا�س �أنها جزء من نظام متكامل ،و�سيتم توثيقها يف دليل
�ضمان اجلودة للجامعة.
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•ت�سهم جمال�س الأق�سام ب�شكل هام يف �إدارة اجلودة من خالل التخطيط الأكادميي ومراقبة الربنامج واملواد.
•هناك بع�ض الأدلة على �أن اجلامعات تقوم بتطوير �شريحة وا�سعة من تخ�ص�صات احلا�سوب.
•قامت العديد من اجلامعات بتح�سني �إجراءاتها فيما يتعلق مبراقبة املواد.
•العالقة مع ال�صناعة قوية يف عدد قليل من اجلامعات ،ومت �إن�شاء جلان تن�سيق مع ال�صناعة.
•يف �أف�ضل اجلامعات يتم االهتمام بر�أي الطلبة ،وهناك قنوات ات�صال جيدة معهم فهم ي�شعرون ب�أنهم داخل �إطار امل�شاركة.
•�أ�صبح تطوير الكادر التدري�سي للأع�ضاء اجلدد �أو املوجودين �أ�صال� ،أف�ضل مما كان عليه منذ التقييم الأخري ،خا�صة فيما يتعلق
بعدد الن�شاطات وتنوعها وتنظيمها.
•�أكرث من ن�صف اجلامعات لديها الآن نظام زيارة الزميل للزميل.
ب .نقاط ال�ضعف
•�ست�ستفيد اجلامعات من التخطيط اال�سرتاتيجي للح�صول على جودة دائمة يف جميع جماالت الربنامج.
•القليل من اجلامعات ي�شارك فيها �أكادمييون خارجيون من ال�صناعة لغايات القيام ب�إجراءات تطوير املنهاج وحتديثه.
•يظهر �أن م�ستوى الإجراءات الت�صحيحية فيما يتعلق باملواد غري منا�سبة.
•هناك حاجة يف معظم اجلامعات لإن�شاء جمال�س وهيئات ر�سمية للطلبة ملناق�شة �أي ق�ضايا ذات عالقة بتخ�ص�صهم.
•تقييم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية هو �إجراء مبني على الإدارة ،وم�صمم لتحقيق خمرجات �إدارية بد ًال من تطوير الكادر.
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9999من الوا�ضح �أن هناك تقدما يف جودة الربامج ،لكن هناك �أي�ض ًا حاجة �إلى مزيد من التطوير امل�ستمر .نتجت التو�صيات الآتية
من التحليل والتقييم ،املبنية على نقاط القوة والق�ضايا ذات العالقة ،و�أخذت بعني الأهمية املمار�سات احل�سنة امل�ستخدمة التي
مت مناق�شتها يف التقرير العام .و�سيتم عر�ضها لال�ستفادة منها من ِقبل جميع اجلامعات يف الأردن ،وخا�صة الأق�سام التي تطرح
تخ�ص�ص علم احلا�سوب.
ً
�أ .يجب �أن تكون الأق�سام �أكرث حر�صا للحاجة �إلى برنامج بحث فاعل للمنهاج والتعليم ،وميكن اال�ستفادة من ربط ا�سرتاتيجية
البحث مبراجعة �أ�سا�سية لأهدافهم ،وللنظرة امل�ستقبلية للتخ�ص�ص.
ب .على جميع الأق�سام تطوير تعليم عال مبني على املخرجات ،مع الإ�شارة �إلى موا�صفات الربنامج ،وحتديد خمرجات التعلم
املق�صودة ،وا�سرتاتيجيات لتحقيق الأهداف ،و�ضمان جودة املعايري الأكادميية.
ج .هناك حاجة لأن تقوم الأق�سام بتطوير هيكلية الربنامج وتقوية نظام املتطلبات ال�سابقة يف حمتوى موا�صفات الربنامج
وخمرجات التعلم املق�صودة ،بحيث يتقدم الطلبة �إلى املواد املتقدمة بفاعلية .و�سي�ضمن هذا مالءمة العمق الأكادميي للمواد
والربنامج.
د .ي�شجع املقيمون جميع الأق�سام لتحديد خمرجات التعلم املق�صودة للربجمة وتدري�س مادة برجمة �أ�سا�سية مثل (جافا) مع
الرتكيز على حل امل�سائل .ومبا �أن �أحد الأهداف الرئي�سة للربنامج هو تخريج طلبة قادرين على برجمة التطبيقات مبهارة،
فيمكن ا�ستخدام هذه اللغة يف �شريحة وا�سعة من البيئات واملجاالت.
هـ .ي�شجع املقيمون جميع املدر�سني على �إعادة التفكري يف طرق التعليم والتعلم .وينبغي �أن ال يكون الهدف �ضمان فهم الطلبة املادة
املعطاة من ِقبل املدر�س ومعرفة تطبيقها يف �أو�ضاع خمتلفة ،مبقدار ما ي�ستطيع الطلبة ا�ستك�شاف املادة املتعلقة مبخرجات التعلم
ب�شكل م�ستقل ومبا يتنا�سب مع متطلبات تعلمهم .وا�ستخدام �أجهزة عر�ض ال�شفافيات و�أجهزة العر�ض الإلكرتونية ،وغريها من
التكنولوجيا و�أ�ساليب التعليم املح�سنة �سيوفر جتربة وبيئة غنية للطلبة لتح�سني خرباتهم التعليمية .كذلك ال بد من االهتمام
بالبعد التعليمي ،وت�شجيع التعلم الذاتي والتو�سع يف القراءة.
و .على الأق�سام �أن تطور �إطارا تقييميا لتحديد م�ستوى التح�صيل يف خمرجات التعلم املق�صودة .ولتحقيق هذه الغاية ،يجب �أن يكون
الإطار مرن ًا ومتوافق ًا مع الأهداف وهذه املخرجات ،ويجب �أن حتتوي كل مادة على جدول يبني كيف يتم تقييم كل خمرجة تعلم
كمهارة وكفهم با�ستخدام �أ�سلوب منا�سب وم�ستوى �أكادميي معقول.
ز .ينبغي على الأق�سام �أن تتجه باجتاه التقييم الذي يتطلب من الطلبة قدرتهم على التقييم وا�ستخدام املعرفة واملهارة املطلوبة يف
املواد .ولإجناز ذلك ،يجب �أن تفح�ص الوظائف واالمتحانات املعرفة املطلوبة و�إمكانية ا�ستخدامها ،والت�أكد من ح�صول الطلبة
على تعمق �أكادميي منا�سب و�إعطاء الفر�صة للجيدين منهم ال�ستثمار قدراتهم.
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ح .على الأق�سام �أن ت�ضمن ال�شفافية ،وتطبق �أف�ضل املمار�سات يف التنظيم ور�صد الدرجات ،والتن�سيق الداخلي واخلارجي ،والتغذية
الراجعة جلميع التقييمات.
ط .على الأق�سام مراقبة تقدم الطلبة ،و�إكمال درا�ستهم ،وتوظيفهم ب�شكل ممنهج ،وفيما يتعلق باملجموعات اخلا�صة للطلبة على
امل�ستوى الوطني ،هناك حاجة لوجود نظام م�شرتك تقوم جميع الأق�سام مبراقبة وتوثيق تقدم الطلبة بطريقة موحدة بحيث ي�سهل
على النا�س بعامة عمل مقارنة بني اجلامعات.
ي .على املدر�سني الت�أكد من �أن مهارات اخلريجني املتعلقة بالبحث واحل�صول على املعلومة مت�ضمنة يف ن�شاطاتهم ،ويجب التعر�ض
لها بدرجة كبرية يف م�شروع التخرج ،الذي يكون دائم ًا دليال جيدا على القراءات ال�سابقة ،واال�ستق�صاء ،والتحليل ،والت�صميم،
وا�ستخدام املراجع ،والتقييم الذهني.
ك .جميع اجلامعات بحاجة �إلى ا�ستق�صاء كامل (على امل�ستوى املبتدئ) للأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى �سجل درجات �ضعيف للخريجني
ومعاجلة ذلك.
ل .على الأق�سام �أن ت�أخذ بعني الأهمية ا�ستحداث املزيد من املحا�ضرات العملية املنظمة ،ل�ضمان ح�ضور جميع الطلبة لهذه
الن�شاطات ،بحيث يتم تخفي�ض عبء بع�ض ن�شاطات الدعم الأكادميي عن الكادر التدري�سي.
م .على اجلامعات �أن تقدم املزيد ل�ضمان ح�صول خريجيهم على فر�ص عمل منا�سبة.
ن .على الأق�سام �أن ت�ضمن توفري امل�صادر املطلوبة للطلبة يف كل مادة و�أن تكون معروفة لدى الطلبة بطرق منا�سبة بحيث ي�سهل
ا�ستخدامها ،ويرتتب على الطلبة ا�ستخدام جميع امل�صادر لتحقيق خمرجات التعلم .وهذه امل�صادر تت�ضمن :احلوا�سيب،
والإنرتنت ،واملكتبة ،وغريها.
�س .اجلامعات والأق�سام بحاجة ل�ضمان وجود عدد كاف من الكادر التدري�سي امل�ؤهل لعمل ن�شاطات علمية ،مبا يف ذلك البحث
العلمي ،والتدري�سي ،والإر�شاد الأكادميي .ويحتاج الكادر التدري�سي الوقت الكايف لعمل �أبحاث علمية لغايات الرتقية ،بحيث يتوفر
عدد كاف من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية �أ�صحاب اخلربة والكفاءة يف الأق�سام ليكونوا قادة �أكادمييني.
ع .على جميع اجلامعات حتديد �إ�سرتاتيجية لتطوير الكادر التدري�سي مع توفري الإجراءات ال�ضرورية التي ت�ضمن جناح
الإ�سرتاتيجية ،بهدف الو�صول �إلى تدري�س جميع املواد ب�شكل جيد ،وبهذا يكون التعلم متجذرا ،وي�ضمن التقييم مالءمة املعايري
الأكادميية.
ف .الأق�سام بحاجة �إلى تعريف �إطار عام ل�ضمان ا�ستمرار اجلودة الأكادميية لرباجمهم .وتزود موا�صفات الربنامج وخمرجات
التعلم معيارا لقيا�س مدى �إجنازات الق�سم .وهناك �ضرورة ال�ستمرار مراجعة هذه الأمور بالتعاون مع الطلبة ،وجمتمع التوظيف،
و�أ�صحاب العالقة الآخرين .وهذه القيا�سات ،بتكافلها مع الإجراءات التي ت�ضمن اتخاذ القرارات الت�صحيحية عند احلاجة،
�ستكون الأ�سا�س جلودة �أكادميية دائمة.
ك .على امل�ستوى الوطني ،ما زال املقيمون يعتقدون �أن الأردن بحاجة �إلى �إن�شاء براجمها اخلا�صة فيها ملرحلة الدكتوراه ،وحت�سني
برامج املاج�ستري بال�سماح يف �إن�شاء مثل هذه الربامج يف �أي جامعة لديها الرغبة والإمكانية .بالإ�ضافة لذلك ،هناك حاجة لإن�شاء
منتدى تتعاون فيه اجلامعات لتح�سني معايريها بحيث تطابق مناف�سيها من خارج الأردن� ،أو تتفوق عليهم.
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مالحق:
امللحق (�أ)  -اجلامعات امل�شاركة يف التقييم
•جامعة �آل البيت
•جامعة الإ�سراء اخلا�صة
•جامعة عمان الأهلية
•جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
•جامعة فيالدلفيا اخلا�صة
•جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا
•اجلامعة الأردنية
•جامعة الزرقاء اخلا�صة

امللحق (ب)  -خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم
•�أ.د .تريين�س بيلي�س
•د .ريت�شارد بيبي
•د� .أنثوين كاولينغ
•�أ.د .راي �إيرين�شو
•د� .آن جيم�س
•د .فريوز قمر الدين
•�أ.د .ديان ميهان
•�أ.د .ديليب كومار باتيل
•�أ.د� .سونيل فاديرا

امللحق (ج)  -املراجع واملواقع الإلكرتونية

موقع وكالة �ضمان اجلودة الربيطانية
http://qaa.ac.uk

رابط ل�صفحة موا�صفات الربنامج يف موقع وكالة �ضمان اجلودة الربيطانية

http://qaa.ac.uk/crntwork/progspec/centents.htm

رابط لقواعد املمار�سة للممتحنني واملقيمني اخلارجيني

http://qaa.ac.uk/public/cop/codesofproctice.htm
رابط ملنهاج احلا�سوب  IEEE/ACMلعام 2001
http://computer.org/education/cc2001/
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تقييم جودة برامج إدارة األعمال في سبع ()7
جامعات أردنية
تقرير عام

(كانون ثاني  /يناير )2004

اجلامعات امل�شاركة يف التقييم
•اجلامعة الأردنية
•جامعة الزرقاء
•جامعة الزيتونة
•جامعة العلوم التطبيقية
•اجلامعة الها�شمية
•جامعة الريموك
•جامعة فيالدلفيا

خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم:
•مايكل بورن
•جيف بيوتل (من�سق مراجعة)
•ليندا كار
•بيرت كالرك (من�سق مراجعة)
•توين جرينهالغ
•نايجل هول (من�سق مراجعة)
•ليندا ماك كورماك
•توين بوف
•جوناثان �سالك
•كارول فيلبا
•نك وايزمان

�إعداد التقرير الإجنليزي:

•مايكل �إميري
م�ست�شار ال�صندوق مل�شروع تقييم برامج �إدارة الأعمال

ترجمة الن�سخة العربية:
•د .رفعت عودة اهلل ال�شناق

املراجعة اللغوية:
•د.عاطف حممد كنعان.

�إعداد التقرير العربي و حتريره:
•د .علي عبد الغني ياغي
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 -1تقييم جودة برامج �إدارة الأعمال (اجلولة الأولى)
لقد مت تقييم برامج �إدارة الأعمال يف �سبع جامعات �أردنية حتت مظلة �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق ،بدعم من وكالة �ضبط
جودة التعليم العايل يف اململكة املتحدة .ومنذ ت�أ�سي�س �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق عام  ، 1999ف�إنه يحمل ر�سالة ترويج التفوق
واالبتكار يف املجاالت الأكادميية واالقت�صادية واالجتماعية.
بد�أ العمل بتنفيذ الزيارات التقييمية للجامعات بني �شهري ت�شرين �أول ،وكانون �أول من عام  .2003واعتمد تقييم الأداء النوعي
للتخ�ص�ص �أ�سا�س ًا على املعايري املن�شورة من قبل وكالة �ضبط جودة التعليم العايل الربيطانية مع تعديل ينا�سب املتطلبات الوطنية،
با�ستخدام عنا�صر من معايري التقييم وعمليات التطوير امليدانية امل�ستخدمة يف الوكالة الربيطانية  .وعقد �صندوق احل�سني ور�شة
تدريبية مل�ساعدة اجلامعات امل�شاركة يف حت�ضري وثيقة التقييم الذاتي وموا�صفات الربنامج .حيث قدمت جميع اجلامعات امل�شاركة
ل�ست من اجلامعات امل�شاركة ك�أ�سا�س معتمد للزيارة التقييمية لكل اجلامعات .وقد
وثيقة التقييم الذاتي مع موا�صفات الربنامج ًّ
قامت فرق التقييم املقدمة من الوكالة الربيطانية بعد �أن ت�شكل لكل منها ثالثة خرباء تقييم برامج مبا فيهم من�سق تقييم ،بالزيارات
و�إعداد تقارير التقييم .وت�شكل التقارير التقييمية ال�سبعة املقدمة عن برامج �إدارة الأعمال بالإ�ضافة �إلى اجتماعات الفريق يف الأردن
ولندن� ،أ�سا�س هذا التقرير العام لتقييم الأداء النوعي يف تخ�ص�ص �إدارة الأعمال.

 -2منهجية ال�صندوق يف تقييم الربامج
�أما �أهم خ�صائ�ص �أ�سلوب التقييم الذي مت اعتمادها ،فهي:

 1-2التقييم املعتمد على الأهداف

يعمل جمل�س اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأردن على �ضمان وجود معايري و�أ�س�س موحدة للجامعات الأردنية� .إال �أن هذه
اجلامعات تختلف فيما بينها يف الر�ؤية والر�سالة واحلجم وال�سعة و�سنة الإن�شاء .هناك �أربعة من اجلامعات امل�شاركة يف التقييم
خا�صة (�أهلية) ،وثالث جامعات ر�سمية .ولكل منها درجة من اال�ستقاللية� ،سواء يف �صياغة ر�سالتها على م�ستوى اجلامعة� ،أو
�أهدافها على م�ستوى الربامج الأكادميية.
تتم عملية التقييم بالنظر �إلى �أهداف الربنامج وغاياته وخمرجات التعلم املق�صودة منه كما تقرره اجلامعة .ويقي�س التقييم مدى
جناح ُمقدم التخ�ص�ص (اجلامعة والق�سم) يف حتقيق هذه الأهداف والغايات (خمرجات التعلم املق�صودة).

 2-2تقييم تعلم الطلبة ومنجزاتهم

يعتمد تقييم نوعية الأداء على فح�ص �شامل لكل ما ي�ؤثر على عملية تعلم الطلبة ومنجزاتهم .ويتم خالله تغطية عري�ضة لن�شاطات
التعليم والتعلم املختلفة ،مبا فيها مراقبة مبا�شرة لبع�ض املحا�ضرات ال�صفية ،وور�ش العمل ،واملختربات ،و�أ�سلوب تقييم �أعمال
الطلبة ،وحت�صيل ومنجزات الطلبة ،واملنهاج الدرا�سي ،والكادر التدري�سي وتطويره ،وا�ستغالل م�صادر التعلم املختلفة من مكتبة،
وجتهيزات حا�سوبية ،ودعم الطلبة و�إر�شادهم .هذه املجاالت من الأن�شطة حمددة ب�ستة جماالت لتقييم الربامج الأكادمييةُ ،يعطى كل
جمال منها درجة من � 1إلى .4
�أما جماالت التقييم هذه فهي:
1.1ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه
2.2التعليم والتعلم والتقييم
3.3تقدم الطلبة ومنجزاتهم
4.4دعم الطلبة و�إر�شادهم
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5.5م�صادر التعلم
�6.6إدارة اجلودة وحت�سينها

 3-2و�ضع الدرجات ملجاالت التحكيم ال�ستة

يظهر التقييم بالدرجات الأمور التالية:
1.1املدى الذي بلغته خربات الطالب التعلمية ،وامل�ستوى الأكادميي الذي حققه لإثبات �أن الأهداف التي و�ضعتها اجلامعة لربنامج
تخ�ص�ص احلقوق قد متت تلبيتها.
2.2املدى الذي ي�سهم فيه كل جانب من جوانب التقييم يف حتقيق �أهداف وخمرجات التعلم املق�صودة التي و�ضعتها اجلامعة.
لكل جمال من املجاالت ال�ستة الوزن نف�سه يف عملية التحكيم .ويتم تطبيق نظام التقييم بالدرجات من خالل منح درجة لكل جمال
من جماالت التحكيم .وهناك �أربع درجات رقمية ( ،)4 ،3 ،2 ،1ويرتبط منح الدرجة مبهنية التحكيم بو�ساطة فريق التقييم ،ا�ستنادا
�إلى البيانات وال�شواهد التي تقدمها اجلامعة .وتتبع فرق التقييم املعايري التالية يف �إطالق الأحكام (و�إعطاء الدرجات):
الدرجة

و�صف درجة معيار

1

�أهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة ( )ILOsاملعتمدة من مقدمي التخ�ص�ص مل يتم حتقيقها .و�ضع الربنامج ال يتوافق
مع الأهداف املن�صو�ص عليها ،وال يتوافق مع  ،ILOsهناك ثغرات رئي�سة يجب �سدها وت�صحيحها.

2

و�ضع الربنامج ي�سهم ب�شكل مقبول يف حتقيق �أهداف التعلم املق�صودة ،ولكن هناك جمال لتحقيق حت�سن كبري� .أهداف الربنامج
املن�صو�ص عليها من مقدم مادة التخ�ص�ص قد مت تلبيتها ب�شكل معقول.

3

و�ضع الربنامج ي�سهم ب�شكل جوهري يف حتقيق �أهداف التعلم املق�صودة  ،ILOsولكن هناك جمال للتح�سني .الأهداف املن�صو�ص
عليها من مقدم مادة التخ�ص�ص يتم تلبيتها ب�شكل جوهري.

4

و�ضع الربنامج ي�سهم ب�صورة كاملة يف حتقيق �أهداف التعلم املق�صودة  .ILOsكما �أن �أهداف الربنامج املعلنة من قبل مقدم
التخ�ص�ص يتم تلبيتها ب�شكل كامل.

يعد الربنامج من حيث معايريه وجودته مقبوال ،ويح�صل على درجة «مقبول � ،»Approvedإذا ح�صل على درجة ( )2فما فوق يف
كل املجاالت التي يتم تقييمها .وللح�صول على درجة «ممتاز  ،»Excellentوالتي ت�شري �إلى �أن الربنامج يعمل مبعايري عاملية ،على
الربنامج �أن يح�صل على جمموع  21درجة على الأقل يف جمموع الدرجات للمجاالت ال�ستة على �أن ال يح�صل يف �أي منها على درجة
�أقل من .3
�إن �أي قرار بخ�صو�ص هذه اجلائزة يكون مبني ًا على مراجعة تقارير التقييم ،والتحقق من ملف التقييم بالدرجات .ويتم الإعالن عن
النتائج بعد فرتة وجيزة من انتهاء جدول الزيارات امليدانية لتقييم الربامج امل�شاركة.

 4-2تقييم النظراء

جميع املراجعني الأحد ع�شر الذين �شاركوا يف عملية التقييم هم زمالء �أكادمييون متخ�ص�صون يف �إدارة الأعمال ،و�أغلبهم �أع�ضاء
هيئة تدري�س يف جامعات بريطانية .وبع�ضهم خمت�صون يف علوم �إدارة الأعمال وعملوا من�سقني ور�ؤ�ساء فرق يف مراجعة وتقييم
برامج �إدارة الأعمال يف اململكة املتحدة بتكليف من وكالة �ضبط اجلودة  .QAAعالوة على ذلك ،نظم �صندوق احل�سني للإبداع
والتفوق اجتماعات متهيدية لفرق املراجعني قدم من خاللها منهجية ال�صندوق مل�شروع املراجعة ووثائق التقييم الذاتي وموا�صفات
الربامج للجامعات امل�شاركة ،كما قام بالرتتيبات اللوج�ستية لعمليات املراجعة .مت دعم الفرق خالل الزيارات امليدانية للمراجعة
مبخت�صني ومرتجمني �أردنيني.
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 5-2دمج �إجراءات التقييم الداخلي واخلارجي

تتكون �إجراءات التقييم من عدة مراحل:
•�إعداد وثيقة التقييم الذاتي للتخ�ص�ص من قبل الق�سم الأكادميي بناء على �أهداف وخمرجات التخ�ص�ص ،وح�سب الهيكلية
واخلطوط العري�ضة املعتمدة يف �إعداد وثيقة التقييم الذاتي.
•زيارة ميدانية ملدة يومني ون�صف من قبل فريق التقييم للجامعة.
•اجتماعات تقييميه يومية ،ي�شارك فيها جميع املعنيني يف عملية التقييم.
•�إر�سال تقارير التقييم املعدة بعد الزيارة امليدانية من قبل فرق التقييم اخلا�صة بكل جامعة م�شاركة ،حيث �إن هذه التقارير هي
الأ�سا�س يف �إعداد التقرير العام للم�شروع.
•منح اجلائزة للجامعة التي ح�صلت على �أعلى تقرير ،على �أن تكون ح�صلت على تقرير امتياز.

 -3ملخ�ص التقرير
�إن جودة برامج �إدارة الأعمال ومعايريها الأكادميية التي مت تقييمها يف اجلامعات ال�سبعة يف الأردن معتمدة ب�شكل عام .ثالث
من هذه اجلامعات �أعطيت عالمة � 21أو �أكرث عرب حماور التقييم ال�ستة ،يف حني �أن اثنني من هذه املحاور متوافقان مع املعايري
العاملية املقبولة .وطلبة هذه الربامج ينجحون يف العادة يف احل�صول على قبوالت لإكمال درا�ستهم العليا يف املاج�ستري والدكتوراه يف
اجلامعات الأردنية ،والأوروبية ،والأمريكية .وقد لوحظ �أن هناك تباينا يف اجلودة واملعايري بني اجلامعات ،يرتاوح بني احل�صول على
 22نقطة (�أي مبعدل  3.7درجات) مع الإ�شارة �إلى  16نقطة (�أي مبعدل  2.7درجة) بالإ�ضافة �إلى وجود �أربعة تقديرات �أعطيت
درجتني .ومن بني جميع امل�شاركني ح�صل  %45من حماور التقييم على درجة  ،4وهي ن�سبة عالية ،كما ح�صل  %38من املحاور على
درجة  .3وبالرغم من ذلك ح�صلت �سبعة حماور على درجة  2فقط� ،أي ما يعادل  ،%17حيث �أن الو�ضع يتطلب الكثري من عوامل
التح�سني .كان �أف�ضل تقييم خا�صا مبحور دعم الطلبة و�إر�شادهم ،حيث ح�صلت جميع اجلامعات على درجة  ،4وتال ذلك م�صادر
التعلم التي بلغ معدل درجاتها  ،3.5وكان �أ�ضعف املحاور هو حمور التعليم والتعلم والتقييم مبعدل  3.8درجات ،ثم حمور �إدارة
وحت�سني اجلودة (مبعدل  2.7درجة) ،ويليه التعليم والتعلم ،والتقدير ،وتقدم الطالب ،و�إجنازه  .وهذه املحاور كلها حتتوي على
حمورين ح�صال على درجة  2من بني اجلامعات ال�سبع .
هناك ا�سرتاتيجيات فاعلة لكل اجلامعات ،يف دعم الطلبة و�إر�شادهم ،ويف جميع احلاالت هناك اهتمام وا�ضح بالطلبة ،حيث يتم
تقدمي الدعم الأكادميي واملدين على م�ستوى الأق�سام ،وخدمات �أخرى متنوعة على م�ستوى اجلامعة� .إن م�صادر التعلم تدعم تعلم
الطالب ب�شكل فاعل حيث املكتبات احلديثة وغرف احلا�سبات املنت�شرة بكرثة ،وهي كلها ت�ساعد على دعم التعلم الإلكرتوين وتقدمه
تطوره� .أما �أماكن التدري�س ،فهي وا�سعة� ،سواء كانت غرفا �أو مدرجات .لقد عك�ست املناهج �أهداف الربامج وهذه املناهج مهيكلة
مع حمتوى عام ال�سنة الأولى ،وال�سنة الثانية والرتكيز على الق�ضايا املهنية يف ال�سنتني الثالثة والرابعة ،وم�شروع تخرج يف ال�سنة
النهائية .راقب املقيمون حما�ضرات ممتازة يف ال�صفوف تدعمها �أبحاث العاملني وا�ست�شاراتهم� .إن معدالت التقدم لدى الطلبة
جيدة ب�شكل عام بعد ال�سنة الأولى من الربنامج .ويالحظ �أن هناك وعي ًا عاما ب�أهمية اجلودة واملعايري الأكادميية ،مع �سعي جميع
اجلامعات لإدخال �إجراءات فاعلة للمراقبة ،وعمل هياكل للت�أكد من هذه اجلودة واملعايري .ويف �أف�ضل احلاالت ف�إن كلتا اللغتني
العربية والإجنليزية ت�ستخدم ب�شكل فاعل عرب الربامج ،وعلى نطاق وا�سع.
وفيما يلي عدد من التو�صيات املقرتحة لإدخال حت�سينات وتعزيزات م�ستمرة على اجلودة واملعايري الأكادميية ،واملكانة الدولية املقارنة
لربامج �إدارة الأعمال:
•�إن غايات و�أهداف خمرجات التعلم املق�صودة املخطط لها املت�ضمنة يف وثيقة التقييم الذاتي للربنامج ت�شكل نقطة مرجعية
لال�ستدالل لغر�ض التقييم ،وهي من�شورة يف كل تقرير تخ�ص�ص نوعي .كانت الغايات والأهداف وا�ضحة بدرجة كافية لتمكني
التخطيط والقيام بالزيارات التقييمية .ويف �إحدى احلاالت احتوت وثيقة التقييم الذاتي على غايتني وثالثة �أهداف فقط .وكانت
هذه الغايات والأهداف وا�سعة جدا ،وبالكاد كافي ًة ال�ستمرارية التقييم والتح�سني خلربات الطلبة التعلمية وحت�صيلهم.
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•طلب من جميع اجلامعات تقدمي موا�صفات الربنامج .وكان �أغلبها ميثل خطوة هامة يف تعزيز اجلودة ،وفائدة مبا�شرة لربنامج
تقييم �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق .وقد اختارت �إحدى اجلامعات �أن ال تقدم موا�صفات لربناجمها .وتعد موا�صفات الربنامج
وثيق ًة مهمة ت�ستند �إليها �إدارة اجلودة والتعزيز ،وحتتوي على املعلومات الأ�سا�سية لهيئة التعليم والطلبة واملوظفني .ولذلك يو�صى
ب�أن تكون موا�صفات الربنامج م�ستخدمة ب�شكل �أو�سع.
•يجب �أن يكون التقدم الأكادميي وا�ضح ًا يف املنهاج ب�شكل جلي يف ال�سنوات �أو امل�ستويات الأربعة ،مبا يف ذلك م�شروع تخرج ال�سنة
النهائية  .ويف بع�ض الأحيان مل يكن الو�ضع كذلك حيث يقدم طلبة ال�سنة النهائية �أعما ًال و�صفية ال ترقى �إلى املعايري املطلوبة
ويعوزها النظرة التقييمية والتحليلية.
•يعد اعتماد الربامج اجلامعية حمدد ًا وم�ؤثر ًا على التطوير الفاعل للمناهج .وقد ح�صل هذا يف عدة حاالت ،ويف �إحداها على وجه
اخل�صو�ص ،كان املنهاج املعرو�ض قدمي ًا وجامد ًا� .إن عملية االعتماد ق ّيمة ولكنها بحاجة لل�سماح مبرونة للتطوير املنهاجي .وقد
لوحظ يف اجلامعات العامة �أن هناك حتديد ًا �أقل ،ومنهاجا �أن�سب يت�ضمن تقييم ًا �أكرث من قبل الطلبة وحتلي ًال �أعمق وتدرج ًا يف
ال�صعوبة .وبالرغم من ذلك ف�إن االعتماد مير بعملية تغري مهمة .ويدعم هذا التقرير الإ�صالح امل�ستمر لعملية االعتماد ،كما يدعم
�أهمية ا�ضطالع اجلامعات للقيام بدورها املتميز يف الت�صميم والتطبيق املنهاجي.
•يعد وجود فر�ص تدريبية عملية جانب ًا مهم ًا من الربنامج ،وهذا ال يتحقق يف جميع الربامج لأنه ق�صري جد ًا ،فهو ملدة �شهر واحد،
ونادر ًا ما تكون م�ساهمته �أ�سا�سية للدرجة اجلامعية النهائية .ولهذا ف�إنه يو�صي ب�أن يكون طابع ًا ر�سمي ًا �أ�سا�سي ًا يف جميع برامج
�إدارة الأعمال ذات الأربع �سنوات .و�أن تطول مدته �إلى �سنة مث ًال ،وي�ساهم لغر�ض احل�صول على الدرجة اجلامعية.
•يعد امل�ستوى العام جلودة التعليم والتعلم كافيا� .إال �أن الطرق الدارجة للتعليم والتعلم تقت�صر على املحا�ضرات والندوات بتفاعل
قليل من الطلبة .ويرتتب على اجلامعات �أن يكون لديها ا�سرتاتيجيات تعليم وتعلم منا�سبة ومكتوبة ،بالإ�ضافة �إلى ن�شاطات تطوير
الهيئة التعليمية التي تدعم وت�شجع طرق تعليم وتعلم �صفية �أكرث ابتكار ًا .ويقت�ضي الأمر ن�شر الأ�ساليب املثلى للتعليم والتعلم يف
جميع امل�ساقات والربامج ،للجامعات كافة.
•بالرغم من ج ّدية تقييم حت�صيل الطلبة غري �أنه جامد؛ لرتكيزه على االمتحانات الر�سمية التي ال ميكنها تقييم املدى الكامل
ملخرجات التعلم املق�صودة ب�صورة دائمة ،كما هي مبينة يف موا�صفات الربنامج .كذلك ف�إن التعليمات اجلامعية ال تعطي الكثري من
املرونة عند عقد االمتحانات كما يح�صل حالي ًا يف �إحدى اجلامعات ،لذا ف�إن هناك حاجة لطرق تقييم �أكرث لكي ت�ستخدم اختبارا
يف جمال قدرات الطلبة مبا يتما�شى مع �أهداف خمرجات التعلم املبينة للربنامج.
•يتم تزويد الطلبة بتغذية راجعة عن �أعمالهم ،ولكن ذلك مييل لأن يكون ب�شكل غري ر�سمي� .إال �أن هناك حاجة لتغذية راجعة
مكتوبة ،وم�ؤطرة ،ومقدمة ب�شكل �أكرث تنظيم ًا جلميع الطلبة عن �أعمالهم .ويجب ا�ستخدام �صفحة �أمامية مل�صقة للعمل املقدم،
على �شكل �سجل ر�سمي ميكن الرجوع �إليه؛ للت�أكد من الو�ضوح وال�شفافية .
•حتتاج الربامج �إلى بيانات كاملة عن تقدم الطلبة .وميكن لهذه البيانات �أن ت�ساعد يف تتبع جمموعات الطلبة لكل �سنة من �سنوات
براجمهم الدرا�سية الأربع .ويجب �أن تت�ضمن هذه البيانات �أعداد امل�سجلني ،وعدد املحولني من الربنامج و�إليه ،وحت�صيل الطلبة
وبيانات التوظيف الدقيقة بحيث يتم تفح�صها وحتليلها وتقييمها بعد كل ف�صل �أو كل �سنة.
•يحب توفري معلومات كاملة عن الربنامج للمر�شحني للقبول .وميكن توفري مواقع على ال�شبكة العنكبوتية كما هو احلال يف جامعتني
من اجلامعات .تت�ضمن موا�صفات الربنامج التي حتتوي على معلومات املنهاج وطرق التعليم والتعلم وطرق التقييم وكيفية ح�صول
الطلبة على الدعم والإر�شاد.
•يقوم �أع�ضاء الهيئة التعليمية بن�شاطات عمل الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات� ،إال �أن ذلك غري كاف جلعل هيئة التعليم وطلبتهم
مواكبني للتطورات ،وخبريين يف ممار�سات الأعمال احلديثة .وميكن لن�شاطات تطوير الهيئة التعليمية �أن تت�ضمن برناجم ًا يف
التوا�صل مع ال�شركات جلعلهم مواكبني للممار�سات احلديثة يف جمال الأعمال ،بحيث يتعزز تعليمهم وي�ضيف جديد ًا للتطوير
املنهاجي.
•يظهر �أن هناك �إدارة للجودة ،وعمليات ت�أكيدها متباين يف جميع احلاالت .والتعيني الذي جرى �أخري ًا ملوظفني متخ�ص�صني يف
ت�أكيد اجلودة ،يظهر حتقق الفائدة منذ ذلك احلني .كما جرى حديث ًا يف جامعتني ،بوجود �إجراءات موثقة ب�شكل جيد على م�ستوى
اجلامعة والكلية والق�سم ،بحيث تبني دورة التقييم والإجراء املنوي اتخاذه والتح�سني املتوقع من ذلك.
•يجب على اجلامعات �أن تقدم �أ�سلوبا �أكرث ج ّدية للت�أكد من توا�ؤم املعايري الأكادميية مع املعايري الدولية .ويف �إحدى احلاالت مت
ا�ستخدام نظام املمتحنني اخلارجيني ،وتبني الحق ًا �أنه نظام فاعل .وميكن له�ؤالء املمتحنني اخلارجيني �أن يقدموا نظر ًة خارجية
عن اجلودة واملعايري .وميكنهم كذلك عقد مقارنة بني جامعاتهم وجامعات �أخرى منا�سبة .ومن جانب �آخر فقد يقومون ب�إبداء
مالحظات عن املنهاج ،وطرق التدري�س ،والت�صحيح ،والتقييم .وميكن ا�ستخدام �أ�سلوب «الأ�صدقاء الناقدين» بدي ًال �آخر يوظف
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للغر�ض نف�سه.
•هناك �إمكانية لعقد مقارنات وطنية خارجية� ،أو دولية ،مل�ؤ�شرات الداللة من م�صادر معلومات خمتلفة .وهذا مطبق �إلى حد ما يف
عدد من اجلامعات .وهناك جمال ال�ستخدام امل�صادر الدولية ،ومقارنات م�ؤ�شرات الداللة ،واملقاربات ب�صورة �أف�ضل .وقد تكون
هذه امل�صادر ،على �سبيل املثال ،بروتوكول املمار�سة اجليدة لوكالة �ضبط اجلودة الربيطانية� ،أو بيان م�ؤ�شرات الداللة لربامج
البكالوريو�س يف الإدارة والأعمال لوكالة �ضبط اجلودة الربيطانية� ،أو الإر�شادات العامة لتح�ضري موا�صفات الربنامج� ،أو �أحدث
معلومات عن اجلودة واملعايري يف تقرير التعليم العايل ملجل�س متويل التعليم العايل يف �إجنلرتا (� ،)HEFCEأو اختبارات احلقول
الرئي�سة املطورة من قبل خدمات االختبارات التعليمية يف الواليات املتحدة� ،أو �إر�شادات من النقابات املهنية.
•�إن الو�ضع احلايل يبني اختالف ًا يف ا�ستخدام اللغة الإجنليزية و�إتقانها يف اجلامعات ،وي�ستدعي احلاجة لإحداث حت�سينات �شاملة
ومهمة� .إن اللغة الإجنليزية هي اللغة الدولية للأعمال ،ويجب على اجلامعات كافة الت�أكد من �إتقان الطلبة والأ�ساتذة لهذه اللغة
بثقة وفهم لال�ستخدام �شفوي ًا وكتابي ًا ،وكذلك احلال بالن�سبة للغة العربية .وميكن تعليم برامج �إدارة الأعمال ب�شكل فاعل باللغة
الإجنليزية �إ�ضاف ًة �إلى اللغة العربية ،مع قيام الطلبة بتقدمي �أعمال معينة وم�شاريع باللغة الإجنليزية ،كما هو الو�ضع يف �أف�ضل
احلاالت .وهذا العمل �سي�ساعد اجلامعات يف احل�صول على معايري دولية ،ومكانة عاملية لربامج �إدارة الأعمال لديهم ،ويف جذب
عدد �أكرب من الطلبة الدوليني ،كما �سي�ساعد اخلريجني يف احل�صول على الوظائف.

 -4التقرير العام للتقييم
 1-4املقدمة

 1.1لقد مت عمل هذا التقرير ا�ستناد ًا �إلى تقارير تقييم الأداء النوعي لتخ�ص�ص �إدارة الأعمال (مت تغيري الت�سمية حديث ًا يف اجلامعة
الأردنية لت�صبح �إدارة الأعمال) لزيارات التقييم ال�سبعة وزيارة �إعادة تقييم يف العام ( 2003ملحق �أ) .والهدف الأ�سا�سي من هذا
التقرير هو �إظهار امليزات الإيجابية ،والرتكيز على الأمور التي ت�ستوجب التح�سينات وامل�ساعدة يف ن�شر املمار�سات اجليدة.
2.2مت تقييم جودة ومعايري برامج �إدارة الأعمال من قبل فرق مقيمني متخ�ص�صة يف املو�ضوع ،وير�أ�س كل منها من�سق تقييم (ملحق
ب) .وتو�صل كل فريق �إلى حالة �إجماع للحكم يف �ضوء غايات و�أهداف اجلامعة (خمرجات التعلم املق�صودة) املقررة للطلبة.
3.3هناك �أهمية اقت�صادية واجتماعية لربامج �إدارة الأعمال ت�ؤثر على املجتمع الأردين .وميكن مل�ؤ�س�سات الأعمال الكبرية متعددة
اجلن�سيات �أن توظف �أف�ضل اخلريجني بغ�ض النظر عن ماهية بلد الأ�صل لهم .ولهذا ف�إن على اجلامعات الأردنية �أن تقدم برامج
تعليم يف �إدارة الأعمال ت�ضاهي �أف�ضل املعرو�ض الدويل ،وخريجني ميكن �أن يناف�سوا بنجاح يف عامل الأعمال .وميكن ملثل هذه
الربامج عالية اجلودة� ،أن ت�ستقطب طلبة �أكفاء من داخل الأردن ومن البلدان الأجنبية ما ي�ساعد االقت�صاد الأردين.
4.4تتبنى الربامج التي مت تقييمها النموذج الأمريكي ،الذي يعتمد على نظام ال�ساعات املعتمدة ويهدف �إلى حتقيق تغطية عري�ضة
مهمة ،بالإ�ضافة �إلى تغطية معمقة �إلى حد ما يف جمال �إدارة الأعمال .وتتحقق التغطية العري�ضة ب�شكل جزئي من امل�ساقات
(الأجزاء) التي تعد متطلبات وطنية كاللغة العربية ،واللغة الإجنليزية ،واملهارات القابلة للتحويل �أو النقل ،بالإ�ضافة �إلى دفع
الطلبة لدرا�سة عدد من املواد االختيارية وهي متعلقة ب�شكل عام ب�إدارة الأعمال� .أما التغطية املعمقة ،ف�إنها تتحقق بدرا�سة
امل�ساقات الرئي�سة الباقية وهي عاد ًة ت�شكل � 50إلى  % 60من جمموع ال�ساعات املعتمدة الكلي ،وهي حمددة بالأعمال ولها بع�ض
املتطلبات ال�سابقة.
5.5ومن بني اجلامعات ال�سبع التي مت زيارتها كانت اجلامعة الأردنية �أقدمها و�أكربها ( 28000طالب) وقد م�ضى على ت�أ�سي�سها �أكرث
من �أربعني �سنة .ومن بني اجلامعات الأخرى �أربع جامعات خا�صة ،ت�أ�س�ست منذ حوايل � 10سنوات .وقد تراوح عدد امل�سجلني يف
الربامج ،لدى اجلامعات كلها ،من � 150إلى  800طالب ،بحيث كانت الأرقام الأكرب يف اجلامعات العامة .وكان عدد امل�سجلني يف
اجلامعات العامة  570طالبا ،ويف اجلامعات اخلا�صة  250طالبا.

� 2-4أهداف الربنامج وغاياته (خمرجات التعلم املق�صودة)

6.6كانت �صياغة الغايات يف الغالب منا�سبة بحيث عرب عنها بطريقة عامة متكن من تطبيقها على جميع �سنوات الربامج .فعلى �سبيل
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املثال كان بع�ضها مرتبط ًا بحل امل�شكالت ،وبع�ضها الآخر بزرع روح البحث لدى الطلبة ،وبع�ضها بتح�صيل املهارات .وكان عدد
منها ي�شري �إلى القيام بالأعمال بنجاح مثل اكت�ساب مهارات االت�صال .ولغايات �إ�صدار الأحكام ف�إن املقيمني يريدون �أن تكون
الغايات والأهداف (خمرجات التعلم املق�صودة) وا�ضحة لدى اجلامعات كافة ،وكان هذا هو احلال يف الواقع الفعلي� .إال �أن
�إحدى احلاالت ،كان هناك ذكر لغايتني وثالثة �أهداف كما ورد يف وثيقة التقييم الذاتي ،ومن الطبيعي �أن هذا ال يفي بالغر�ض �إال
ب�صعوبة.
7.7ورد ذكر الأهداف التعلمية (خمرجات التعلم املق�صودة) يف وثيقة التقييم الذاتي عند اجلامعات كافة .واجلامعة الأردنية مثال
جيد على ذلك� .إ�ضافة �إلى �أن الأهداف التعلمية مف�صلة يف موا�صفات الربنامج حتت بند املعرفة والفهم وحت�صيل املهارات.
وهذا مي ّكن املقيمني من �إ�صدار حكم على قدرة الطلبة يف تكملة الربامج ومدى حتقق غاياتها.
8.8قدمت �ست جامعات موا�صفات لرباجمها تت�ضمن غايات الربنامج وخمرجات تعلمه وت�صميمه .وقدمت جامعة �أخرى تفا�صيل
�إ�ضافية ميكن حتويلها ب�سهولة �إلى موا�صفات برنامج ،مت ّكن اجلامعات من تزويد الطلبة ،والهيئة التعليمية ،واملوظفني باملعلومات
املف�صلة عن برامج �إدارة الأعمال ،وتقدمي املعايري الأكادميية املنا�سبة .ولكي تكون هذه املوا�صفات فاعلة ميكن حتديثها كل
�سنة .وبذلك ت�صبح موا�صفات الربنامج وثيقة مفيدة جد ًا ميكن ا�ستخدامها م�صدرا �أ�سا�سيا للمعلومات .وينبغي على اجلامعات
الأردنية �أن ت�ستفيد ب�شكل �أو�سع من موا�صفات الربنامج بتوفريها على مواقع ال�شبكة العنكبوتية الإلكرتونية؛ كونها ت�ساعد الأردن
على حتقيق غاياتها يف تعليم �إدارة الأعمال ،وت�ساعد يف منو اقت�صادها .ولكي تكون مفهومة ب�شكل مبا�شر ،يجب تقدمي موا�صفات
الربنامج وفق �إطار ال�صداقة للم�ستخدم.
9.9ي�شجع املق ّيمون اجلامعات التي تطرح برامج �إدارة الأعمال على تقدمي عدد منا�سب من الغايات والأهداف ،و�إعداد موا�صفات
الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة.
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1010كان لهذا املحور م�ساهمة كاملة يف حتقيق الغايات يف ثالث جامعات ،حيث منحت درجة � .4إال �أن هناك مدى �ضيقا و�أقل ثبات ًا
لإحداث التح�سني يف اجلامعات الأربع الأخرى التي منحت درجات ،تراوحت من � 2إلى  ،3يف الوقت الذي كان من بينها ثالث
ل�ست �سنوات .ويف
جامعات خا�صة .وقد كان املنهاج لدى اجلامعات كافة م�صمما لأربع �سنوات درا�سية مع �أن الفرتة قد متتد ّ
حاالت نادرة كجامعة الريموك مث ًال ،ف�إن ب�إمكان الطلبة �أن ينهوا درا�ستهم يف ثالث �سنوات �إلى �أربع� ،شريطة االنتظام بدرا�سة
الف�صل ال�صيفي .ويبلغ عدد ال�ساعات املعتمدة للربامج من � 125إلى � 135ساعة .ويتطلب �إكمال الربنامج يف اجلامعة الأردنية
على �سبيل املثال درا�سة � 126ساعة معتمدة ،ويتم ذلك بدرا�سة  42م�ساقا بواقع ثالث �ساعات لكل م�ساق.
1111متيل الربامج لأن تكون معتمدة على النموذج الأمريكي .ولقد وجد املقيمون �أن املنهاج يف عدد من اجلامعات كان عري�ض ًا ،ويعوزه
عمق التغطية وم�شروع التخرج يف ال�سنة النهائية ،وظهر هذا جلي ًا لدى اجلامعات التي ح�صلت على درجة �أقل من  .4لذا فقد كان
هناك تقدم �أكادميي حمدود يف مثل هذه احلاالت ،مع وجود عدد قليل من املتطلبات ال�سابقة التي يجب درا�ستها .وغالب ًا ما كان
هناك نق�ص يف م�سارات التخ�ص�ص التي ميكن للطلبة اتباعها .ويقرتح املقيمون �إمكانية حت�سني املعايري يف مثل هذه احلاالت
بزيادة عمق التغطية يف املنهاج ،وخا�ص ًة يف ال�سنتني الثالثة والرابعة ،وتبني نظام �أقوى للمتطلبات ال�سابقة ،وت�ضمني م�سارات
التخ�ص�ص كالت�سويق �أو �إدارة املوارد الب�شرية.
1212ميكن للربامج �أن حتتوي على ن�سبة ت�صل �إلى % 50من م�ساقات تعطى من خارج الق�سم ،وقد تكون من �أق�سام اجلامعة �أو من
الكلية .ويدرك املق ّيمون �أن هذه هي غاية عامة لتقدمي تعليم وا�سع ومفيد .وميكن لهذه امل�ساقات �أن تكون متعلقة باملتطلبات
الوطنية مثل :م�ساقات مهارات اللغة الإجنليزية  ،1ومهارات اللغة الإجنليزية  .2وقد �أ�ضيف حديث ًا يف بع�ض اجلامعات متطلب
مهارات احلا�سوب ،وهذه امل�ساقات جميعا مطروحة بالكامل يف ال�سنة الأولى ،وال�سنة الثانية من برنامج الأربع �سنوات .وفيما
يتعلق بالدرا�سة املبكرة للغة الإجنليزية ،ف�إن هذا قد يعنى نق�ص اال�ستخدام والإتقان يف ال�سنوات الثالثة ،والرابعة للربنامج،
وق�صور ًا عند الطلبة قد ي�ؤثر يف درا�ستهم ،ويقلل فر�صهم للتقدم بطلبات احل�صول على الوظائف يف الأعمال الدولية.
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1313ميكن للطلبة يف معظم الربامج �أن يقوموا بالتدريب يف جانب من اخلطة الدرا�سية ،ويعد هذا جز ًءا مهم ًا من الربنامج ،وخا�صة
لطلبة الربنامج النهاري� ،إذ ميدهم بخربة عملية ومعرفة يف حل امل�شكالت .ويعد التدريب الذي قد تكون مدته �شهرا واحدا ميز ًة
اختيارية غري حمت�سبة يف ال�ساعات املعتمدة .وعند �أف�ضل احلاالت تقدم الهيئة التعليمية قائم ًة بعناوين �أماكن الفر�ص التدريبية
املتاحة؛ مل�ساعدة الطلبة يف ت�أمني فر�صة تدريبية منا�سبة .ويف برامج الأربع �سنوات الأوروبية امل�شابهة ،ف�إن مدة التدريب يف
الغالب تكون ل�سنة كاملة .وقد علم املق ّيمون �أن الطلبة واملوظفني يحبذون �أن يكون التدريب جز ًءا �أ�سا�سي ًا من اخلطة الدرا�سية
ولفرتة �أطول .ويقرتح املق ّيمون �أن ت�ؤخذ هذه الطلبات بعني الرعاية اجلادة من قبل الأق�سام ،و�أن تُ�ض ّمن �أ�سا�س ًا يف برامج �إدارة
الأعمال.
1414تقوم جلنة اعتماد تابعة ملجل�س التعليم العايل باعتماد الربامج يف اجلامعات العامة واخلا�صة .وب�شكل عام ،ف�إن املنهاج يف
اجلامعات احلكومية الثالث يظهر بع�ض التقدم الأكادميي ،ويبدو �أكرث مرون ًة يف م�ساقات ال�سنتني الأوليني ،ما ي�ساعد يف تقدمي
ت�أ�سي�س منا�سب ،يف حني تط ّور م�ساقات ال�سنوات الالحقة املهارات املفاهيمية ،واملهارات التحليلية اخلا�صة بحل امل�شكالت
واملهارات القابلة للتحويل �أو النقل .وعلى �سبيل املثال ،هناك دليل على هذا يف جامعة الريموك يف م�ساقات �إدارة الأعمال
ال�صغرية ،و�إدارة الأعمال الدولية ،وم�ساق م�شروع التخرج يف ال�سنة النهائية .ويتم املحافظة على حداثة املنهاج بالتقييم
االعتيادي .وهذه املراجعة الدورية �أدت �إلى م�ساق جديد هو “امل�سائل الإدارية املعا�صرة”� .أما يف اجلامعة الها�شمية ،ف�إن
خمرجات التعلم املق�صودة ،واملهارات الناجتة التي تطور لبناء النماذج ،وحل امل�شكالت والتقييم والتحليل ،فهي على م�ستوى عال
يف ال�سنة الثالثة ،وال�سنة الرابعة ،وهذا يو�ضح التقدم الأكادميي يف اخلطة الدرا�سية.
1515هناك تباين وا�ضح يف املناهج الدرا�سية بني اجلامعات اخلا�صة ،ويف �أثر �إجراءات االعتماد .ففي جامعة فيالدلفيا مت �إدراج
م�ساق �إجباري جديد لغايات التحديث هو “�أخالقيات الأعمال” ،وثالثة م�ساقات اختيارية جديدة هي “�إدارة املخاطر” ،و”�إدارة
الأزمات” ،و”موا�ضيع خا�صة”� .إن تقدمي مركز حا�ضنات الأعمال املمتازة يعلم الطلبة كيف يبنون الأعمال اخلا�صة بهم .ويف
جامعة �أخرى ،بدا وك�أن خ�ضوعهم لعملية االعتماد قيد ت�صميم املنهاج� .إن هيكلة اخلطة تظهر ب�أنها قدمية ،وذات طبيعة فنية
مع توافر فر�ص حمدودة للطلبة لتعلم م�ساقات مبنية على حل امل�شكالت� ،أو املجال الآخذ بالظهور املتعلق ب�إدارة التغيري ،وتطوير
امل�ؤ�س�سات الريادية .ومع �أن �أعداد الطلبة �أقل� ،إال �أن هناك ق�صورا يف املرونة ،وطريق درا�سة واحدة يف الربنامج كله ،وعدم
وجود م�سار تخ�ص�ص ،ووجود القليل من امل�ساقات االختيارية.
1616يالحظ يف �أف�ضل احلاالت �أن الن�شاط البحثي واال�ست�شارات ،التي يقدمها �أع�ضاء الهيئة التعليمية معايري داعمة لأن يكون املنهاج
حمدث ًا وذا �صلة .وت�شكل مهارات البحث ومهارات الدرا�سة جز ًءا من الربنامج .و�إتقان املحا�ضرين اللغة الإجنليزية ،وت�أليف
الكتب املنهجية باللغة الإجنليزية ،هي القراءات املعتمدة لدعم املنهاج .ويف كثري من احلاالت ف�إن اعتماد مدخل من م�صادر
خارجية يقدم فائد ًة لت�صميم املنهاج .ومثل هذه امل�صادر قد تت�ضمن اعتماد بيان م�ؤ�شرات الداللة للربنامج من وكالة ت�أكيد
اجلودة ،وت�شكيل جتمع للموظفني ،وتقدمي وتوظيف �أ�سلوب املمتحنني اخلارجيني� ،أو “الأ�صدقاء الناقدين” للت�أكد من االلتزام
باملعايري الأكادميية باملقارنة مع برامج عاملية.
1717يدعم املوظفون خطط الربامج ،ويجدون �أن هذه اخلطط ذات �صلة يف اجلامعات كافة .وبينت التغذية الراجعة من طلبة حاليني
و�سابقني �أن لديهم قناعة �إلى حد كبري بات�ساع املنهاج ،و�أ�شاروا بكل ثقة �إلى �أن اخلطط �أعدتهم ب�شكل كاف للتوظيف.
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1818ميثل هذا املحور جانب �ضعف عند احلاالت جميعها .وتتحقق غايات الربنامج ب�شكل كامل عند واحدة من اجلامعات فقط ،وقد
�أعطيت درجة  .4ويف �أربع منها كانت الغايات حمققة �إلى حد كبري ،و�أعطيت درجة  3لكل منها .وكان هناك جمال للتح�سني عند
جامعتني �أعطيتا درجة  2لكل منهما .وب�شكل عام ف�إن التعليم والتعلم كانا كافيني �إلى حد ما يف اجلامعات كافة ،مع �ضعف عام
يتعلق با�ستخدام طرق حمدودة لتقييم الطلبة ،ويف جودة التغذية الراجعة التي تقدم للطلبة .والفرو قات يف هذا امل�ضمار قليلة
بني اجلامعات العامة ،واجلامعات اخلا�صة با�ستثناء اال�ستخدام الأو�سع للغة الإجنليزية يف اجلامعات العامة ،و�صغر ال�صفوف
التي تقت�صر يف العادة على � 10إلى  40طالب ًا يف اجلامعات اخلا�صة.

�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق 79

�1919إن �أ�ساليب التعليم والتعلم والتقييم كانت يف �أف�ضل حاالتها تت�أثر بال�سيا�سات اجلامعية .وتناق�ش هذه الأ�ساليب على م�ستوى
اجلامعة والكلية والق�سم ،وينتج عنها ا�سرتاتيجيات �صريحة لتحقيق غايات الربنامج ،ومتكني الطلبة من حت�صيل خمرجات
التعلم املبينة يف موا�صفات الربنامج .ويت�ضمن هذا التعليم �أ�سا�سا �صلبا للمعرفة والفهم ،وميكن الطلبة من حتقيق املهارات
الأكادميية والعملية والتحويلية املنا�سبة .وميكن حت�سني الفاعلية يف �أغلب اجلامعات ،بتوفري �إر�شادات وا�ضحة للتعليم والتعلم
وتقييم الهيئة التعليمية.
2020ح�ضر املق ّيمون تعليما وتعلما عاليي اجلودة يف �أف�ضل احلاالت ،ولقد ا�ستفادت ال�صفوف التعليمية ب�شكل وا�ضح من �أبحاث
الأ�ساتذة وا�ست�شاراتهم ،و�أ�ساليب التدري�س االبتكارية .ولقد متت تغطية احتياجات الطلبة ب�شكل فاعل با�ستخدام املادة التعليمية
للكتاب املقرر ،التي تتعر�ض للبيئة املحلية والإقليمية ،وتركز على �أهمية الأفكار للأعمال الأردنية .وكان هناك ترتيب وا�ضح
لل�صفوف وخمرجات تعلم مق�صودة �صريحة ،وتو�صيل حما�سي للمادة املقررة .والحظ املق ّيمون ا�ستخدام �أ�ساليب لعب الأدوار،
وعمل املجموعات ،وتقدم الطلبة .ومن النقاط القوية التي مت مالحظتها يف جامعة الزيتونة تلك املتعلقة ب�صفوف متابعة �إ�شراف
املعيدين للم�ساقات الكمية .وكان هناك ت�شجيع م�ستمر للطلبة ال�ستخدام املكتبات احلديثة وال�شاملة ،ومواد معرو�ضة على ال�شبكة
العنكبوتية لدعم تعليمهم ال�صفي .وهذا ما كان وا�ضح ًا �أي�ض ًا يف اجلامعة الأردنية� .أما يف اجلامعة الها�شمية ،فقد كان هناك
ا�ستخدام لربنامج “ ”Blackboardالذي يقدم بيئة تعليم افرتا�ضية ،وكان حجم العمل املطلوب من الطلبة ب�شكل عام يتطلب
اجلهد ،ويقدم لهم التحدي �أو ال�صعوبة املنا�سبة.
2121ال يتم ا�ستخدام اللغة الإجنليزية بكثافة يف بع�ض الربامج ،وخا�ص ًة يف اجلامعات اخلا�صة .ويف بع�ض احلاالت فقد كان عدد قليل
من امل�ساقات يدر�س باللغة الإجنليزية .ويف حاالت �أخرى مل يكن هناك �أي م�ساق من م�ساقات اجلامعة �أو الكلية يدر�س باللغة
الإجنليزية مع كونها اللغة التي مت اختيارها لتدري�س جزء ن�سبتة  % 50من م�ساقات الق�سم .وقد لوحظ �أن هناك تباين ًا كبري ًا عند
اجلامعات كافة يف �إتقان اللغة الإجنليزية ،ويف ا�ستخدامها بثقة من قبل الهيئة التعليمية والطلبة على حد �سواء .ومييل الو�ضع لأن
يكون �أكرث قو ًة يف اجلامعات العامة وخا�ص ًة يف اجلامعة الأردنية .وغالب ًا ما ذكر الطلبة للمق ّيمني ب�أنهم كانوا يف�ضلون ا�ستخداما
�أكرث للغة الإجنليزية يف براجمهم؛ لأنهم مييزون ب�أنها اللغة الدولية للأعمال .ويتفق املق ّيمون على �أهمية ذلك ويدعون ب�أن يتم
تبني اللغة الإجنليزية يف برامج �إدارة الأعمال من قبل الأ�ساتذة والطلبة ،بالإ�ضافة �إلى اللغة العربية ،على �أن يتم متابعة ذلك من
قبل اجلامعات.
�2222إن طرق التقييم امل�ستخدمة يف اجلامعات حمدودة .ويف معظم الربامج كما هو مبني يف املوا�صفات ،ف�إن ن�سبة  % 90من العالمة
تخ�ص�ص لالمتحانات ،و % 10فقط لأعمال الف�صل .وي�ستطيع املحا�ضرون مبوافقة رئي�س الق�سم تخفي�ض هذه الن�سبة لت�صبح
 ،% 70كما هو احلال يف �إحدى اجلامعات العامة؛ ليعك�س ذلك طبيعة امل�ساق وم�ستواه .ويو�صي املق ّيمون ب�أن يكون هناك ان�سجام
�أكرث بني عمليات التقييم وخمرجات التعلم املق�صودة وخا�ص ًة عند تقييم املهارات ،وم�شاريع التعليم امل�ستقلة .ويجب �أن تكون
هناك قاعدة موثقة للتقييم والتغذية الراجعة للطلبة بد ًال من التبادل ال�شفوي امل�ستخدم ب�شكل وا�سع حالي ًا ،وذلك لتمكني الطلبة
من بناء �سجل �شخ�صي ملخرجات التعلم ،وملتابعة تقدمهم الأكادميي يف �أثناء درا�ستهم الربنامج .وميكن لهذا �أن ي�شكل الأ�سا�س
الكامل ل�سجل الطالب التح�صيلي ،الذي يزوده ب�سجل واف عن �أدائه يف �سنوات درا�سته الأربع.
2323تقوم جامعة فيالدلفيا حالي ًا ،كحالة ممار�سة جيدة ،بتجربة �أولية الختبار عدد كبري من طرق التقييم املختلفة .وحتتوي قائمة
الطرق على ا�ستخدام درا�سة احلالة ،وعمل املجموعات ،وم�شاريع التخرج ،و�أعمال الف�صل املكتوبة .وهذا ي�سمح مبطابقة منا�سبة
ملخرجات التعلم املق�صودة لكل م�ساق كذلك ،ف�إن هذا الأ�سلوب ميكن الطلبة من عر�ض قدرات �أو�سع وخا�ص ًة املهارات املتعلقة
بتقدم الطلبة.

 5-4تقدم الطلبة ومنجزاتهم

 2424تراوحت درجات هذا املحور من � 4إلى  ،2بحيث ح�صلت جامعتان على درجة  4وثالث على درجة  ،3وجامعتان على درجة .2
وب�شكل عام ف�إن هذا املحور �ضعيف ن�سبي ًا .لقد احتوت معظم وثائق التقييم الذاتي على الغايات التي تعك�س ب�شكل عري�ض التعليم
العام يف جمال �إدارة الأعمال ،وهذه الغايات متحققة على الأقل بعموميتها حتى يف �أ�ضعف اجلامعات ،مع �أن هناك حاجة لإحداث
حت�سينات وا�سعة.
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2525يتم ا�ستقطاب الطلبة عن طريق نظام قبول ثنائي معتمد على نتائجهم املدر�سية يف الثانوية العامة (التوجيهي)� ،أو درجات
�شهادة الثقافة العامة (امل�ستوى املتقدم) يف املدار�س اخلا�صة .ويف اجلامعات العامة يتم قبول ن�سبة  % 55عن طريق النظام
الوطني ،ون�سبة  % 45عن طريق الطلبات املبا�شرة �أو الدولية .ويف الغالب ف�إن ن�سبة عدد الطلبة الدوليني ميكن �أن ت�صل �إلى % 10
 ،ويف حاالت ا�ستثنائية و�صل عددهم يف جامعة العلوم التطبيقية �إلى الثلثني ،وهذا يعك�س جناح ر�سالة اجلامعة التي ترمي �إلى �أن
تكون جامعة لكل العرب� .إن هذا اال�ستقطاب الدويل يغني عملية التعلم الكلية .ويف بع�ض اجلامعات ف�إن ن�سبة  % 5من املقبولني
ي�ستقطبون كطلبة جت�سري من كليات املجتمع ،ويعطون قبوالت ا�ستثنائية .ويالحظ �أن هناك توازنا جندريا عاما عند اجلامعات
كافة ،ما عدا جامعة العلوم التطبيقية حيث ت�صل ن�سبة الطلبة الذكور يف الربنامج �إلى .% 70
2626ات�ضح وجود تباين يف م�ستويات القبول لدى اجلامعات العامة واخلا�صة .ففي اجلامعة الأردنية كان �أدنى معدل للقبول % 89
 ،و�أقل معدل للقبول � .% 65أما يف جامعة الريموك ،فقد بلغ احلد الأدنى للقبول  ، % 85و�أقل معدل للقبول � % 65أي�ض ًا .وعلى
النقي�ض متاما اجلامعات اخلا�صة ،فقد كان �أدنى معدل للقبول  ،% 55وعادة ما يكون معدل عالمة القبول .% 65
2727هناك م�شكلة يف تقدم الطلبة لدى عدد من اجلامعات ،وخا�ص ًة يف ال�سنة الأولى .وقد يكون معدل االن�سحاب �أو التحويل من
الربنامج حوايل  .% 15وقد يكون هذا انعكا�سا لنظام القبول الثنائي الذي ي�سمح بقبول مبا�شر للطلبة ،مع �أن خرباتهم الأكادميية
�أقل ،ويجدون الربنامج �صعب ًا .وقد اعرتف عدد من الطلبة حتت النظام الوطني للقبول ،ب�أنهم قبلوا يف برامج مل يختاروها .وقد
كان هذا �سبب ًا يف معدالت االحتفاظ ال�ضعيفة يف ال�سنة الأولى .وتتح�سن معدالت االحتفاظ بعد ال�سنة الأولى ب�شكل كبري ،فهي
مثال  % 96يف جامعة الزيتونة .ويو�صي املق ّيمون باالحتفاظ ببيانات تف�صيلية ،وب�أخذ �إجراءات فاعلة لتقييم عمليات االن�سحاب
و�إ�صالحها .وينطبق هذا عندما تتناق�ص �أعداد امل�سجلني كما هو احلال يف جامعة الريموك.
2828جميع الربامج خمططة لأربع �سنوات .ويف اجلامعة الأردنية ينهي �أكرث من  % 80من الطلبة درا�ستهم خالل �أربع �سنوات ،وهي
�أكرث قلي ًال من  % 50يف جامعة الريموك وهي حوايل  % 64يف جامعة فيالدلفيا ،مع �أن  % 26من الطلبة ي�أخذون وقت ًا �أطول ،و
 % 10ين�سحبون من الربنامج .وي�أخذ طلبة الربنامج امل�سائي الذين غالب ًا ما يكونون مبعوثني من قبل موظفيهم وقت ًا �أطول لإنهاء
الربنامج يف جامعة الزيتونة ،وقد تكون هذه �صفة م�شرتكة عند اجلامعات كافة .لذا يو�صي املق ّيمون ب�أن تتم درا�سة الأ�سباب التي
جتعل طلبة برامج �إدارة الأعمال ي�أخذون وقت ًا �أطول ،وتفح�ص �أ�سباب ن�سب الر�سوب املرتفعة ،واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية
املنا�سبة.
�2929إن جودة ومعايري الأعمال املقدمة من طلبة اجلامعات العامة �أعلى م�ستوى يف العادة من تلك املقدمة من طلبة اجلامعات
اخلا�صة .وعلى �سبيل املثال ف�إن م�شاريع تخرج ال�سنة النهائية فيها �أ�سا�س بحثي ،وتت�ضمن التقييم والتحليل .و�أف�ضلها على
م�ستوى عال جد ًا وبجودة جتعلها قابلة للن�شر .وهي على الأغلب باللغة الإجنليزية ،و�إذا مل تكن كذلك فيمكن �أن يكون لها تلخي�ص
باللغة الإجنليزية .ويالحظ �أن هناك تركيزا �أقل على املهارات الفنية و�أكرث على مهارات حل امل�شكالت ،والقدرات التحليلية ما
يجعلها تعك�س غايات الربنامج و�أهدافه .ولكون متطلبات قبول اجلامعات اخلا�صة �أقل وت�سمح بدخول طلبة بخربات �أكادميية
�أدنى ،ف�إن املتخرجني بنجاح من هذه الربامج يعك�سون قيم ًة م�ضاف ًة �أكرب .ويف هذه احلالة ف�إن هناك تركيزا �أكرث على املهارات
الفنية بد ًال من تطبيق هذه املهارات حلل امل�شكالت والتقييم والتحليل ،وي�ستثنى من ذلك م�ساق �إدارة اال�ستثمار يف جامعة
فيالدلفيا .ويف الغالب كما هو احلال يف جامعة الزيتونة ،يح�صل ن�سبة  % 2على درجة امتياز ،و  %8على درجة جيد جد ًا ،و
 %46على درجة جيد ،و  % 44على درجة مقبول .وقد �أظهر املوظفون واخلريجون �إطرا ًء مل�ستوى حت�صيل الطلبة يف اجلامعات
ال�سبع .وقد يكون من املفيد لكل الأق�سام يف اجلامعات ال�سبع �أن توظف نظام ًا يوفر امتحان ًا خارجي ًا ليقدم تقرير ًا ر�سمي ًا عن
اجلودة ،واملعايري الأكادميية املتعلقة ب�أعمال ال�سنة النهائية والدرجات املمنوحة.
3030تبني �أن هناك نق�صا وغمو�ضا يف البيانات املتعلقة بالأماكن التي ينتهي �إليها الطلبة .وقد �أفادت �إحدى اجلامعات �أن % 80
من اخلريجني ح�صلوا على وظائف يف �سنة تخرجهم .وقامت جامعة �أخرى بتوزيع ا�ستبانات لعدد من خريجي �سنوات ما�ضية
ا�ستجاب منهم  % 67ح�صل  % 82منهم على وظائف ،و % 75ح�صلوا على وظائف خالل �سنة من تخرجهم .ويقر املق ّيمون �صعوبة
�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق 81

متابعة الأماكن التي ينتهي �إليها اخلريجون ،وخا�صة �إذا ت�أخر االت�صال بهم ل�سنوات بعد تخرجهم ،ثم يو�صي املق ّيمون ب�أن تكون
هناك متابعة مبا�شرة ومنظمة معهم .وقد يكون مثل هذا التطوير ميزة مل�شروع وطني يطبق على اجلامعات كافة يف الأردن.

 6-4دعم الطلبة و�إر�شادهم

�3131أعطيت اجلامعات كافة درجة  4عن هذا املحور؛ لأنه يحقق الغايات املق�صودة .ويالحظ وجود بيئة تعلمية مهتمة لطلبة �إدارة
الأعمال عند جميع احلاالت .ويف جامعة الزرقاء فقد ثبت �أن الروح الإ�سالمية املعلنة كانت عامل جذب خا�ص للطلبة من �أماكن
خمتلفة.
3232تتبنى اجلامعات كافة ا�سرتاتيجيات للدعم والإر�شاد .وبع�ض هذه اال�سرتاتيجيات مطبقة على م�ستوى الق�سم ،وبع�ضها الآخر على
م�ستوى اجلامعة .فقد كانت ال�سيا�سات واملعلومات موثقة ب�شكل وا�ضح .وتقدم جامعة فيالدلفيا لطلبتها كتيبا متميزا ووا�ضحا
عن مكتبتها ،ويبني فيه جميع اخلدمات املتوفرة للطلبة .وتقدم جامعة الزيتونة دلي ًال عام ًا باللغتني العربية والإجنليزية .وي�شري
املق ّيمون �إلى فاعلية مثل هذه الوثائق ،التي قد يكون �إنتاجها مكلفا �إلى حد ما .ويظهر �أن هناك عمليات للقبول ولتعريف الطلبة
عن جميع اجلامعات .ويود املق ّيمون الإ�شارة �إلى �أن هناك حاجة لتزويد الطلبة املحتملني واملقبولني حديث ًا مبعلومات حديثة
ودقيقة .وميكن �أن يتم توفري ذلك ورقي ًا �أو �إلكرتوني ًا .وقد طورت اجلامعة الها�شمية مواقع �إلكرتونية على ال�شبكة العنكبوتية
لإي�صال هذه املعلومات وموا�صفات الربنامج ،و�إذا مل تكن �صديقة للم�ستخدم ،ف�إنها �ستكون م�صدر ًا ممتاز ًا للمعلومات الأولية.
3333وعلى م�ستوى الأق�سام توجد �أنظمة قوية لتقدمي الدعم الأكادميي واملدين .وعاد ًة ما يتم تعيني م�شرف لكل طالب ميار�س دور
مراقبة �أدائه ،ودور توفري الإر�شاد املدين عند احلاجة .وميكن التوا�صل مع الهيئة التعليمية يف ال�ساعات املكتبية ما مي ّكن الطلبة
من االلتقاء مع الأ�ساتذة .ويف جامعة الزيتونة ف�إن عدد ال�ساعات املكتبية الأ�سبوعية �سبع �ساعات لكل ع�ضو من �أع�ضاء الهيئة
التعليمية ،وهناك دعم �إ�ضايف مل�شروع التخرج .ويف جميع احلاالت يبدو �أن هناك عالقات عمل جيدة بني الطلبة والأ�ساتذة .ويف
جامعة الريموك يقدم طلبة ماج�ستري �إدارة الأعمال (املعيدون) �صفوف متابعة بعد املحا�ضرات يف امل�ساقات الكمية ،ويالقون
ا�ستح�سان طلبة البكالوريو�س وتقديرهم .وقامت �إحدى اجلامعات بتوفري مر�شد للطلبة الذين يح�صلون على معدل تراكمي 60
 . %ويبدو هذا حافز ًا للهيئة التعليمية والطلبة .ويف بع�ض احلاالت يجد الطلبة �صعوبة يف احل�صول على فر�ص تدريبية ،ويكونون
بحاجة �إلى امل�ساعدة والإر�شاد .لذا يو�صي املق ّيمون ب�أن يكون هناك �أ�سلوب �أكرث ترتيب ًا ل�ضبط عمليات الفر�ص التدريبية.
3434هناك خدمات مركزية عامة تقدمها اجلامعات امل�شاركة ،من مثل :دعم الطلبة �أ�صحاب الإعاقات البدنية� ،أو ذوي االحتياجات
التعلمية اخلا�صة ،والإر�شاد وقت احلاجة .وعر�ضت �إحدى اجلامعات الدعم النف�سي لطلبتها ،وم�ساعدة الطلبة الدوليني يف
الت�أقلم مع بيئة تعلمهم اجلديدة .وهناك مراكز طبية يف اجلامعات ،و�إر�شاد درا�سي عن برامج الدرا�سات العليا املتوفرة
ومتطلبات القبول� .أما الدعم الوظيفي فيالحظ �أن هناك تباين ًا يف الدعم املقدم بني اجلامعات ال�سبع .ففي بع�ض احلاالت يكون
هذا الدعم غري ر�سمي ،مع تقدمي الن�صح للموظفني من خالل املر�شدين الأكادمييني �أنف�سهم .ويف حاالت �أخرى يقدم مر�شد
الوظائف اجلامعي �إر�شاد ًا عن �أ�ساليب املقابالت ،وكيفية �إعداد ال�سرية الذاتية ،ويقوم برتتيب مواعيد لزيارة ال�شركات التي تعلن
عن الوظائف.

 7-4م�صادر التعلم

3535لقد ح�صلت �ست من اجلامعات على درجة  4عن هذا املحور ،واجلامعة ال�سابعة على درجة  .3وهذا هو ثاين �أقوى املحاور لدى
اجلامعات كافة حيث �أن م�صادر التعلم حتقق الغايات ،وتدعم الطلبة لتح�صيل خمرجات التعلم املق�صودة يف م�ساقاتهم .وب�شكل
عام ف�إن هناك بيئة تعلمية جيدة يف كل حالة من احلاالت ،وهذا يعطي الطلبة الثقة يف اختيارهم اجلامعة التي �سيدر�سون بها
�إدارة الأعمال.
3636هناك بنية حتتية على م�ستوى اجلامعة لتوفري م�صادر حديثة ،وا�ستثمار خمطط له يف بع�ض احلاالت ،وعلى �سبيل املثال تقدم
جامعة فيالدلفيا تقييما �سنويا للم�صادر .ومثل هذه الرتتيبات متكن طلبة �إدارة الأعمال من �أن يتلقوا الدعم الذي يحتاجونه
لتعلمهم من خالل املكتبات احلديثة ،وهيئة التعليم عالية الت�أهيل� ،إ�ضافة �إلى متيز املرافق الريا�ضية واالجتماعية كما هو احلال
يف اجلامعة الأردنية ،وجامعة العلوم التطبيقية.
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3737ب�شكل عام ،ف�إن املكتبات حديثة ،وتوفر برامج التعريف والدعم ب�شكل متوا�صل .وهناك موظفو ارتباط بني املكتبات والأق�سام.
وتفتح هذه املكتبات لفرتات ترتاوح عند �أف�ضلها من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا ولغاية ال�ساعة التا�سعة م�سا ًء ،مبعدل خم�سة �أيام يف
الأ�سبوع� ،إ�ضافة �إلى الفرتة ال�صباحية يوم ال�سبت ،ما يتيح �إمكانية و�صول طلبة الربناجمني ال�صباحي وامل�سائي .وخمزون الكتب
والدوريات فيها يدعم برامج �إدارة الأعمال ،يف حني �أن �إحدى اجلامعات بحاجة لكتب منهجية باللغة الإجنليزية لدعم ا�ستخدام
هذه اللغة ،كما �أن خمزون الكتب ي�ساعد يف م�شاريع التخرج .وهناك �إمكانية حلجز الكتب املنهجية الأ�سا�سية ليوم واحد ،وتوجد
�أماكن كافية للدرا�سة ،وتتوفر حو�سبة متكاملة للو�صول �إلى الكتب بالبحث الفهر�سي دون �إطالة انتظار .وهناك 6000 – 5000
طالب م�ستخدم يومي للمكتبة ،مبا يف ذلك طلبة �إدارة الأعمال ،وهذا ي�ساهم بوجود بيئة تعلمية جمتهدة وناب�ضة باحليوية� .إال �أن
املق ّيمني وخالل زياراتهم التقييمية ،مل ي�شاهدوا �إال ا�ستخداما متوا�ضع ًا للمكتبة عند عدد من اجلامعات .ويف هذه احلاالت هناك
�إ�شارات حمدودة ملراجع يف الأعمال املكتوبة للطلبة .وعندما يكون ا�ستخدام املكتبات حمدود ًا ،ف�إن ذلك يحقق فائدة �أكرث للطلبة،
ويرتتب على اجلامعة �إعادة النظر يف تقييم �أ�سباب عزوف الطلبة عن ا�ستخدام املكتبة من �أجل و�ضع خطة للتح�سني.
3838يوجد عدد كبري من �أجهزة احلا�سوب لدى اجلامعات كافة ،وتكثف ا�ستخدامها يف فرتة �إجناز الطلبة �أعمالهم الف�صلية وم�شاريع
التخرج .ففي جامعة الزيتونة ثماين غرف لدى الكلية ،يف كل منها  21جهازا مع طابعة ،والدوام يف غرفتني من هذه الغرف
مفتوح من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا ،ولغاية التا�سعة م�سا ًء �إ�ضافة �إلى توفر الدعم الفني .والربجميات موجودة باللغتني العربية
والإجنليزية ،ولدى هذه اجلامعة خطة للتجديد كل ثالث �سنوات .ويف اجلامعة الها�شمية توجد حا�سبات لدى احتاد الطلبة ميكن
ا�ستخدامها .وب�شكل عام ،ف�إن الن�سبة الكلية لعدد �أجهزة احلا�سوب املتاحة لطلبة �إدارة الأعمال يف اجلامعة الها�شمية هي واحد
لكل ع�شرة طالب .وهناك �إمكانية ال�ستخدام الطلبة ال�شبكة العنكبوتية يف جامعة فيالدلفيا ومرفق للتعلم عن بعد� .إال �أن جميع
اجلامعات يف حاجة لتوفري مواد تعلم تفاعلية �إلكرتونية ب�شكل �أو�سع تقدم من خالل ال�شبكة العنكبوتية.
3939تتوافر �أماكن وا�سعة يف موقع جاذب �ضمن احلرم اجلامعي .ففي جامعة الزيتونة قاعات حما�ضرات تت�سع لثمانني طالب ًا مع مدرج
كبري للمحا�ضرات؛ �إال �أن الإزعاج قد ي�شكل �أحيان ًا تطف ًال خارجي ًا ي�ؤثر على �سري املحا�ضرات .ويف جامعة الزرقاء هناك قاعات
حما�ضرات يوجد فيها �أماكن للطلبة الذين يكتبون بيدهم الي�سرى .والو�سائل التعليمية يف ال�صفوف قد ال ت�صل �إلى ح ّدها الأدنى.
وتتوافر �أجهزة العر�ض ال�ضوئية ،و�أجهزة عر�ض البيانات التقدميية �أحيان ًا‘ بالإ�ضافة �إلى الألواح البي�ضاء وال�سوداء .وهناك
ا�ستخدام لنظام التعلم االفرتا�ضي “ .”Blackboardوبع�ض الغرف ال�صفية ميكن �أن ت�صبح �أف�ضل �إذا �أعيد ت�أهيلها .ويف
جامعتني كانت مقاعد الطلبة ثابتة ،وهذا ي�شكل �إعاقة ال�ستخدام �أ�سلوب التعليم القائم على املجموعات ال�صفية ال�صغرية الذي
قد يتطلب حتريك املقاعد لغر�ض ت�سهيل عملية التوا�صل وزيادة الدافعية.
�4040إن الهيئات التعليمية ب�شكل عام م�ؤهلة جيد ًا .وبع�ضهم يعمل بعقد ق�صري� ،إال �أن �أع�ضاء هيئة التعليم املثبتني معينون ب�شكل
دائم .وهناك ربط مبا�شر بني نتائج حتليل ا�ستبانات الطلبة يف تقييمهم لأع�ضاء الهيئة التعليمية ،وبني ترقية ه�ؤالء الأع�ضاء،
بالإ�ضافة �إلى �أمور �أخرى كعدد الأبحاث املن�شورة ،وم�ستوى خدمة املجتمع لدى الع�ضو املقدم للرتقية .وتوجد خطة ومتابعة
لأع�ضاء هيئة التعليم اجلدد ،وخطط ابتعاث ملن يرغب ب�إكمال الدرا�سة للح�صول على درجة الدكتوراه .ويف اجلامعات العامة
ف�إن االبتعاث للح�صول على الدكتوراه يكون يف الغالب �إلى الواليات املتحدة� ،أو �إلى اململكة املتحدة� .أما يف اجلامعات اخلا�صة،
ف�إن معظم درجات الدكتوراه قد مت احل�صول عليها من جامعات �أردنية� ،أو جامعات �أقطار عربية كالعراق ،و�أحيان ًا من جامعات
�أوروبية� ،أو من جامعات الواليات املتحدة .ويف جامعة الزيتونة تخ�ص�ص  % 5من موازنة اجلامعة لأبحاث �أع�ضاء الهيئة التعليمية
الذين يتناف�سون للح�صول عليها ،وهذا ي�شكل حافزا ن�شطا للأ�ساتذة ،ويف الوقت احلايل جنح اثنان من �أ�ساتذة �إدارة الأعمال
يف احل�صول عليها .ويف اجلامعات كلها بلغت ن�سبة الأ�ستاذ للطالب  15:1مل�ساقات الأعمال ،وهي �أعلى من ذلك بكثري مل�ساقات
اجلامعة .ومتيل هذه الن�سب لأن تكون �أقل يف اجلامعات اخلا�صة التي تقبل عددا �أقل ،وهنا يكون تدري�س املجموعات ال�صغرية
�أكرث �شيوع ًا .ومن اجلدير بالذكر �أن هناك عددا قليال من �أع�ضاء الهيئة التعليمية الإناث ،مع �أن ن�سبة قبول الطالبات اجلدد
تكون �أحيانا �أكرث من  .% 50وقد ي�شكل هذا الو�ضع م�شكل ًة يف احلاجة لأع�ضاء هيئة تعليمية من الإناث؛ لتقليل العبء الإ�شرايف
الزائد عن احلد عند املتوفر منهن ،يف الوقت الذي قد يكون لديهن التزامات ا�ست�شارية ترثي خربتهن العملية ،وت�ساعد يف
حتديث معرفتهن بتطورات ممار�سات الأعمال اجلارية .ويالحظ �أن هناك تباينا يف مدى �إتقان �أع�ضاء الهيئة التعليمية للغة
الإجنليزية يف اجلامعات املختلفة ،مع مالحظة قدرة �إتقان عدد كبري منهم يف اجلامعات العامة .وهذا الأمر بحاجة للمتابعة يف
اجلامعات كافة مع الرتكيز على �ضرورة تطوير �إتقان الأ�ساتذة للغة الإجنليزية.
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4141يعد هذا املحور من �أ�ضعف املحاور عند اجلامعات كافة ،فقد منحت جامعتان درجة  2لأن هذا املحور بحاجة �إلى حت�سينات
كبرية ،ومل تعط لأي من اجلامعات درجة  .4ومبا �أن اخل�صائ�ص م�شرتكة جلامعات القطاعني العام واخلا�ص ،ف�إن �أ�ضعف �أدائني
كانا جلامعتني خا�صتني.
4242ويف جامعة فيالدلفيا ظهر للكلية والق�سم �أهمية �إدارة اجلودة والتح�سني .وقد جرى تعيني موظفني متخ�ص�صني بت�أكيد اجلودة،
وي�ساهم �أع�ضاء الهيئة التعليمية قي عملية ت�أكيد اجلودة ،ويوجد نظام م�ستخدم من خالل جلان ربط لتقييم امل�ساق ،و�إعادة
النظر يف الربنامج ،ومتابعة التغذية الراجعة ،وعملية التقييم وتقييم �أقران لأداء الهيئة التعليمية.واالرتباطات اخلارجية مبا
يف ذلك املمتحن اخلارجي ترتبط مع التح�سني امل�ستمر للجودة واملعايري .بالإ�ضافة �إلى ذلك تقوم الكلية مبراقبة جودة الهيئة
التعليمية وقبول الطلبة ،وجودة التعليم والبحث ومدى كفاية امل�صادر لتمويل التح�سينات والتعزيزات .ويتم �ضبط عملية التقييم
من خالل برامج الق�سم لإدارة اجلودة واملتابعة .وهذه املوا�صفات للممار�سة اجليدة جديرة باال�ستخدام على نطاق �أو�سع.
4343هناك بدايات لإدارة اجلودة وعمليات حت�سني يف عدد من اجلامعات ،لكنها بحاجة ملزيد من التح�سني .ويوجد العديد من اللجان
مبا يف ذلك جلان من الطلبة والهيئة التعليمية ،تعقد االجتماعات دون االحتفاظ دائم ًا مبحا�ضرها ،وال يتم �إعالم الطلبة عن
الإجراءات املنبثقة والنتائج املرتتبة نتيج ًة لهذه االجتماعات .وهناك جلان �أخرى ب�شكل يومي ،دون و�ضع خطة متو�سطة �أو طويلة
الأمد لتح�سني برنامج �إدارة الأعمال .ويتم القيام باالعتماد الذي مبقدوره �أن ي�صبح �أكرث جدوى لو مت تزويد اجلامعات بتقرير
كامل من معايري وجودة الربامج؛ لكي يتمكنوا من اعتماد نقاط القوة ،و�أخذ �إجراءات لتح�سني نقاط ال�ضعف املر�صودة .وعاد ًة
ت�ستخدم ا�ستبانات الطلبة يف نهاية كل ف�صل ،ولي�س من الوا�ضح دائم ًا �إبداء الطلبة مالحظاتهم عن امل�ساقات التي يدر�سونها.
ويت�ضمن تطوير �أع�ضاء الهيئة التعليمية يف الغالب نظاما �إر�شاديا للأع�ضاء اجلدد ،وتقييم الأقران للأع�ضاء ،وتقييم �أع�ضاء
الهيئة التعليمية ،ودعم للأ�ساتذة للح�صول على درجات الدكتوراه و�إجراء البحوث .وميكن لهذه الن�شاطات ،لغر�ض الفائدة� ،أن
متتد ب�شكل �أكرث �شمو ًال يف بع�ض اجلامعات؛ لتت�ضمن طرق التعلم والتعليم لتعزيز جودة التعلم خالل الربنامج من قبل جميع
املحا�ضرين وم�ساعدي التعليم واملر�شدين.
4444هناك ا�ستخدام حمدود للم�صادر اخلارجية يف معظم اجلامعات .فعلى �سبيل املثال ،يتوفر للجامعات روابط مع املوظفني ميكن
�أن تكون �أكرث ات�ساعا ور�سمي ًة بحيث يتم عقد اجتماعات منتظمة ،وت�سجيل حما�ضر هذه االجتماعات .وميكن للموظفني �أن يبدوا
مالحظات ب�شكل ر�سمي عن حداثة املنهاج ،وم�ستوى �أعمال الطلبة ،وجودة خريجي اجلامعة املنبثقني عن متابعة الربنامج .ويف
معظم احلاالت ال يتم ا�ستخدام الإر�شاد اخلارجي واملرجعيات علما ب�أن هناك بع�ض االت�صاالت غري الر�سمية مع جامعات �أخرى.
ومن املفيد �أن تدر�س كل اجلامعات �إمكانية توظيف ممتحنني خارجيني ،و “�أ�صدقاء ناقدين” ،و�أي م�صادر خارجية �أخرى
لتقييم برنامج �إدارة الأعمال وتقدمي امل�شورة .وقد يخدم ا�ستخدام امل�صادر اخلارجية دعم عملية �إدامة م�ؤ�شرات الداللة املنا�سبة
للجودة واملعايري.
�4545إن ما مت �إعداده من وثائق للتقييم الذاتي وموا�صفات ملعظم برامج اجلامعات م�شجع للغاية .ومن الوا�ضح �أن اجلامعات امل�شاركة
ا�ستثمرت الكثري من اجلهد قي حت�ضري هذه الوثائق املهمة ،التي قدمت �أ�سا�س ًا منا�سب ًا لعمليات التقييم املتوقعة بالرغم من
وجود تباين يف درجة فاعليتها ،ويف �أف�ضل احلاالت ،كانت هذه الوثائق منظمة ،وذات طابع تقييمي وحتليلي ،مع ذكر لنقاط القوة
وال�ضعف والإجراءات املطلوبة والنتائج املتوقعة لت�صويب نقاط ال�ضعف ،وخطط تعزيز العتماد نقاط القوة .وقد ت�ضمنت الوثائق
�إ�شارات لأجزاء �أخرى موجودة فيها مع �إرفاق املالحق املنا�سبة .وعلى النقي�ض ،فقد كانت هناك وثائق تقييم ذاتي �أخرى و�صفية
بالكامل .وكان من املمكن �أن تتحقق فائد ًة �أكرب لو مل تقت�صر الأجزاء املتعلقة ب�إدارة اجلودة وحت�سينها يف الوثائق على و�صف
لعمليات اجلودة ،ولكنها ت�ضمنت ر�سم ًا يو�ضح هذه العمليات ،و�أي مالحق كان من املمكن �أن حتتوي على معلومات مف�صلة ودقيقة
عن تقدم الطلبة ،مبا يف ذلك االنتقال من الربنامج و�إليه .وكانت موا�صفات الربنامج املعدة من قبل �ست من اجلامعات وا�ضحة.
وميكن حتقيق ا�ستفادة �أكرب من هذه الوثائق لتزويد الأ�ساتذة والطلبة ،والطلبة املحتملني واملوظفني باملعلومات ال�ضرورية .فعلى
�سبيل املثال كان من املمكن عر�ض هذه الربامج على موقع اجلامعة على ال�شبكة العنكبوتية لتقدمي معلومات متاحة ب�شكل مي�سر.
وميكن �أي�ض ًا �أن ت�صلح قالبا جاهزا للتقارير الداخلية الدورية عن فاعلية الربامج التي متنح الدرجة.
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4646تبني �أن جودة برامج الأعمال كما مت قيا�سها بالرجوع �إلى الغايات والأهداف التعلمية (خمرجات التعلم املق�صودة) للم�شاركني
مقبولة ،ومعظمها جيدة �أو جيدة جد ًا .لذا ف�إن اخلدمة املعرو�ضة يف �إدارة الأعمال معتمدة يف اجلامعات ال�سبع ،مع تباين يف
اجلودة واملعايري فيها .ويت�ضح هذا التباين من اخلدمة التي منحت  22نقطة (�أي مبعدل درجات قدره  )3.7مع ا�ستح�سان عال
يف �إحداها ،التي �أخذت  16نقطة (�أي مبعدل درجات قدره  . )2.7وعرب كل امل�شاركني ،فقد منحت ن�سبة  % 45من املحاور درجة
 ،4وهي ن�سب ٌة مرتفعة ،بينما منحت ن�سبة  % 38من هذه املحاور درجة  ،3ومنحت ن�سبة  % 17من املحاور درجة  ،2وهذا ما ي�ؤ�شر
�إلى درجة �ضعف عالية ن�سبي ًا .وهناك اختالف يف معدل الدرجات جلامعات القطاعني العام واخلا�ص حيث كان معدل الدرجات
يف اجلامعات العامة  ،3.5واملعدل  3.2يف اجلامعات اخلا�صة ،وخم�س من الدرجات ال�سبع التي بلغت � 2أعطيت يف جامعات
خا�صة.
4747العامل امل�شرتك بني اجلامعات كافة هو �أن حموري دعم الطلبة و�إر�شادهم ،وم�صادر التعلم هي الأقوى من بني كل املحاور .و
كان لدى كل جامعة ا�سرتاتيجيات فاعلة للدعم والإر�شاد ،واهتمام قوي بالطلبة يف الربامج كلها .وكان الدعم الأكادميي واملدين
مقدمني على م�ستوى الق�سم ،يف الوقت الذي كان الدعم املدين يقدم على م�ستوى اجلامعة ،ويعمل كالهما بان�سجام تام .وتدعم
امل�صادر التعلمية طلبة �إدارة الأعمال؛ حيث يتوفر مكتبات حديثة جمهزة مبخزون كاف من الكتب والدوريات ،ويتوفر فيها
غرف حا�سبات متاحة للطلبة ميكن ا�ستخدامها عند احلاجة .وكانت م�صادر احلو�سبة منت�شرة بكرثة ،وت�ساعد على دعم تقدمي
وتطوير التعلم الإلكرتوين� .أما �أماكن التعليم فهي وا�سعة وبخا�صة القاعات التعليمية ،ومدرجات املحا�ضرات� .إن وجود مركز
حا�ضنات الأعمال يف جامعة فيالدلفيا وا�ستخدام بيئة التعليم االفرتا�ضية “ ”Blackboardيف اجلامعة الها�شمية كانت �أمثلة
على االبتكار واملمار�سة اجليدة .وقد كانت الغايات املو�ضوعة لربامج �إدارة الأعمال عامة وح�سب الأ�صول ،وتعرب ب�شكل وا�سع عن
الأهداف الرتبوية للربنامج� ،إذ كانت الأهداف التعلمية (خمرجات التعلم املق�صودة)� ،أكرث تعلق ًا وارتباطا مبجال الأعمال .وقد
كانت هناك عالق ٌة وا�ضحة بني الغايات املعلنة والأهداف (خمرجات التعلم املق�صودة) عند جميع احلاالت� .إال �أن �إدراج غايتني،
وثالثة �أهداف فقط يف �إحدى وثائق التقييم الذاتي ،ال يعد ذلك كافي ًا لربنامج �أربع �سنوات درا�سية.
4848يعك�س ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه ،غاياته يف معظم احلاالت� .إال �أن املناهج كانت عامة ب�شكل �أكرب يف ال�سنتني الأولى
والثانية ،ومهني ًة يف ال�سنتني الثالثة والرابعة ،وم�شروع التخرج �سمة �أ�سا�سية لل�سنة النهائية يف معظم الربامج .ويظهر �أن هناك
مرونة �أكرث يف اجلامعات العامة ،و�أكرث تقدير ًا للمهارات املتقدمة حلل امل�شكالت ،والتقييم ،والتحليل مع وجود دليل على التقدم
الأكادميي عرب الربنامج .كما �أن الربامج املعرو�ضة من قبل اجلامعات اخلا�صة معتمدة كمثيالتها يف اجلامعات العامة ،وهذا
االعتماد يف نظر بع�ض اجلامعات عامل حمدد لتطوير املنهاج ،ويقود �إلى تقدمي مناهج غري متطورة وجامدة .ولغر�ض �إدامة
�أهمية ودقة املناهج �ضمن حقل متغري ب�سرعة ،مثل �إدارة الأعمال ،تقوم اجلامعات بت�شجيع الأق�سام ملمار�سة مدى متييزهم
الواقعي يف ت�صميم املناهج وتنفيذها �ضمن نقاطهم املرجعية وتعليماتهم .ولقد كانت جامعة فيالدلفيا وجامعة العلوم التطبيقية،
مبدعتني يف تقدمي مناهج �أن�سب لعامل الأعمال.
4949تعد جودة التعليم كافية ب�شكل عام ،ولقد مت ح�ضور بع�ض املحا�ضرات املمتازة مع �إ�شراك الطلبة وحفزهم .و�أبحاث الهيئة
التعليمية وا�ست�شاراتهم تدعم التعليم والتعلم يف �أف�ضل احلاالت� .إال �أن طرق التقييم كانت يف الغالب �أقل مالءم ًة مع تركيز �شديد
على االمتحانات .وتقوم جامعة فيالدلفيا حالي ًا بتجربة ا�ستخدام عدد �أو�سع من طرق التقييم ما ي�سمح باختبار �أكرث فاعلي ًة
للطلبة ا�ستنادا �إلى قدراتهم.
5050يعد تقدم الطلبة وحت�صيلهم حمور ًا �ضعيف ًا ب�شكل عام ،لوجود م�شكالت االحتفاظ بالطلبة يف ال�سنة الأولى مع �أن معدالت التقدم
جيدة بعد هذه ال�سنة .وتخطط الربامج لأربع �سنوات درا�سية� ،إال �أن الن�سبة الأكرب ت�أخذ وقت ًا �أطول .ويتباين م�ستوى الأعمال
املقدم من الطلبة بني اجلامعات ،ففي بع�ض الأحيان يكون امل�ستوى و�صفي ًا بد ًال من �أن يكون حتليلي ًا وينطبق هذا على ال�سنة
النهائية .ويظهر �أن التقدم الأكادميي يف بع�ض الربامج هي يف احلد الأدنى خالل ال�سنوات الأربع .وبالرغم من ذلك ،يتم تقدمي
م�شاريع تخرج ممتازة مكتوبة باللغة الإجنليزية وبجودة عالية قد ت�صلح للن�شر .ويتباين م�ستوى �إتقان اللغة الإجنليزية عرب
اجلامعات ،فهو يف اجلامعة الأردنية جيد جد ًا ،وفاعل ب�شكل كلي� .إال �أن الطلبة ،مبا يف ذلك طلبة ال�سنة النهائية ،يجدون �صعوبةً
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يف الكتابة ،ويف القيام بنقا�ش يف جمال الأعمال باللغة الإجنليزية .ويف بع�ض احلاالت ف�إن �أع�ضاء الهيئة التعليمية غري واثقني يف
ا�ستخدامهم اللغة الإجنليزية ما يجربهم �أن يتحولوا للتحدث باللغة العربية .وهذا غري مقبول من طلبة هم على و�شك االنخراط
يف م�سار وظيفي دويل يف جمال الأعمال.
5151كان حمور �إدارة اجلودة وحت�سينها هو الأ�ضعف مع تنوع درجة فاعلية عمليات اجلودة و�إجراءاتها ،واملالحظ �أن هناك �إملاما عاما
ب�أهميتها ،وجرى حديث ًا ت�أ�سي�س وحدات �إدارة اجلودة يف اجلامعات يرتبط بع�ضها ببع�ض على م�ستوى اجلامعة والكلية والق�سم.
ويعني موظفون متخ�ص�صون لت�أكيد اجلودة لتقدمي الن�صح ،ومراقبة العمليات و�إعداد حما�ضر االجتماعات ،وكتابة التقارير،
وتطوير الهيئة التعليمية .ويف احلاالت الأقل جناح ًا ف�إن هناك حاجة لت�أطري الإجراءات حيث �أن غالبيتها غام�ض وغري مفحو�ص.
ويجب �أن يكون هناك ا�ستخدام �أكرب للنقاط املرجعية اخلارجية ،ولتحقيق ذلك ميكن توظيف ممتحنني خارجيني �أو “الأ�صدقاء
الناقدين” للربامج ،وتوثيق الروابط مع املوظفني واخلريجني لت�شكيل جلان ،وعقد اجتماعات منتظمة.
5252ومن بني التو�صيات الأخرى لربنامج �إدارة الأعمال ما ي�أتي:
�أ�	.إن فر�ص العمل التدريبية ملدة �شهر واحد ق�صري ٌة جدا ولكي تكون فاعلة الب ّد من زيادة طول الفرتة لي�صبح جزء ًا �إجباري ًا من
�ضمن اخلطة الدرا�سية ويحت�سب له �ساعات معتمدة .ويف حاالت م�شابهة لربامج �أربع �سنوات مهنية يف اململكة املتحدة و�أوروبا،
هناك �سنة تدريبية كاملة م�صممة كجزء متمم من اخلطة الدرا�سية.
ب .لقد متت م�شاهدة حما�ضرات تعليمية ممتازة ،بح�ضور طلبة متفاعلني لديهم دافعية .وكان هناك تعليم �آخر اقت�صر على
حما�ضرات ،وندوات ذات طابع ر�سمي ،لكن بتفاعل قليل مع الطلبة .وقد يكون مفيد ًا يف مثل هذه احلاالت �أن تقدم اجلامعة
ا�سرتاتيجية تعليم وتعلم مكتوبة تعتمد على عدد �أكرب من طرق التعليم والتعلم ،التي تكون �أكرث مالءم ًة ،مع �ضرورة �أن يكون ذلك
م�صحوب ًا بتطوير �أكرث ارتباطا وعلى عالقة ب�أع�ضاء الهيئة التعليمية.
ج� .ضرورة تبني عدد �أكرب من طرق التقييم .والرتكيز يف الوقت احلا�ضر يقت�صر على التقييم با�ستخدام االمتحانات الر�سمية
املحددة ،التي ال ميكنها اختبار قدرات الطالب بالكامل� .إن النظام امل�ستخدم يف اجلامعات الأوروبية ،ويجري جتربته حالي ًا
يف جامعة فيالدلفيا ،يت�ضمن �إعطاء وزن �أكرب لأعمال الطلبة مبا يف ذلك الأطروحة وامل�شاريع ،وعمل املجموعة ،والتقدميات،
وفر�ص التدريب العملي .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أعمال الطلبة عاد ًة ما ت�صحح يف �أوقاتها دون ت�أخري مع �إعالم الطلبة بذلك،
ويف الغالب تكون التغذية الراجعة غري ر�سمية .لذا ف�إن املق ّيمني يو�صون بوجود تغذية راجعة ر�سمية ومكتوبة ،وبذلك ميكن اعتماد
ورقة �أولية للمالحظات ترفق مع كل عمل من �أعمال الطلبة التي ت�سلم للأ�ساتذة.
د .هناك حاج ٌة وا�ضحة جلمع بيانات تقدم الطلبة احلاليني ما مي ّكن الهيئة التعليمية من تعقب التقدم واتخاذ الإجراءات عند
احلاجة .ويجب �أن مت ّكن البيانات من تتبع جمموعات الطلبة خالل كل �سنة من �سنوات درا�ستهم برنامج يف الأربع �سنوات.
ويجب �أن تت�ضمن البيانات حاالت النقل للربنامج �أو منه .وعلى اجلامعات �أن ت�ؤطر عملية تتبع الطلبة عند �إكمالهم للربنامج.
ومن الأف�ضل �أن يتم ذلك فور تخرج الطلبة والقيام باملتابعة احلثيثة حني ال تتوفر املعلومات من الطلبة ب�شكل مبا�شر وتلقائي.
وعاد ًة ما ت�ستخدم اال�ستبانات جلمع البيانات ،وميكن اال�ستفادة من رابطة اخلريجني لتتبع الأماكن التي ينتهي �إليها الطلبة بعد
تخرجهم .بالإ�ضافة �إلى ذلك يرتتب على اجلامعات امل�شاركة �أن تعتمد طرق ًا متكررة لتحليل البيانات الناجتة ،والت�أكد من اتخاذ
ومتابعة الإجراءات املنا�سبة.
هـ .يجب �أن ميتد �إر�شاد الطلبة للفرتة التي ت�سبق ت�سجيلهم يف الربنامج .ومن املهم �أن يتوفر للمر�شحني للقبول جمال وا�سع
من املعلومات احلديثة عن الربنامج وتنظيمه .وهناك حاالت يتم فيها تقدمي هذه املعلومات من قبل اجلامعات عرب مواقعها
الإلكرتونية على ال�شبكة العنكبوتية .وعلى جميع اجلامعات تطوير موقع �إلكرتوين على ال�شبكة العنكبوتية وتلقيمه باملعلومات
املفيدة مع �إدراج موا�صفات الربنامج على املوقع ،ما ي�ساعد على تزويد الطلبة املحتملني مبعلومات مهمة ،وذات �صلة عن
الربنامج ،مبا يف ذلك اخلطة الدرا�سية ،وطرق التقييم ،وذلك كله ميكنهم من اتخاذ قرار متعلق باختيارهم لدرا�ستهم.
و�	.إن �أع�ضاء الهيئة التعليمية م�ؤهلون متام ًا للقيام بالتعليم ،وهناك فر�ص متاح ٌة ملزيد من البحث وم�سوغات احل�صول على
الدكتوراه .ولديهم ات�صاالت غري ر�سمية مع ال�صناعة ،ويقدمون �أعماال ا�ست�شارية حتقق الفائدة لدى امللتحقني بها عندما يكون
ذلك جزءا من خطة تطوير �أع�ضاء الهيئة التعليمية ،الذين يكت�سبون خربة جديدة يف �أعمالهم ،وميكن ا�ستثمار ذلك لإحداث
الت�أثري الإيجابي يف تعليمهم وحتديث املنهاج وتطويره.
ز .يجب �أن يكون هناك ا�ستخدام مكثف للم�صادر اخلارجية لتح�سني الثقة بالربنامج ،واملحافظة على التح�سينات امل�ستمرة.
وتت�ضمن هذه امل�صادر جمتمع التوظيف ،ونقاطا مرجعية خارجية �أخرى .ويف حال عدم ا�ستخدام اجلامعات مثل هذه امل�صادر،
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عليها �أن تدخل نظاما مرجعيا خارجيا فاعال ال يقدم تقارير عن املعايري الأكادميية فقط ،ولكن عن املنهاج ،وتقييم الطلبة،
وخطط الت�صحيح .وهذه كلها ت�ساعد اجلامعات يف احل�صول على معايري دولية ومكانة عاملية لربامج �إدارة الأعمال .ومن املمكن
حتقيق فائدة �أكرب با�ستخدام بيان م�ؤ�شرات الداللة لوكالة ت�أكيد اجلودة للإدارة ،والأعمال العامة .وهنا يتوفر دلي ٌل عن املعرفة
والفهم ،واملهارات املطلوبة ،والتعليم ،والتعلم ،ومعايري التح�صيل .وتوفر هذه الوثيقة ب�شكل مفيد م�ؤ�شرات داللة دولية جلميع
برامج بكالوريو�س ال�شرف .وتت�ضمن امل�صادر اخلارجية الأخرى اختبار احلقل العام ،الذي مت تطويره من قبل خدمة االختبارات
التعليمية يف الواليات املتحدة� ،أو الأدلة املقدمه من النقابات املهنية.
ح�	.إن �أحد املن�شورات احلديثة ملجل�س متويل التعليم العايل يف �إجنلرتا “ ”HEFCEوعنوانه “تقرير معلومات عن اجلودة واملعايري
يف التعليم العايل” ،هو م�صدر �آخر مفيد للجامعات يف تطوير جمموعات بيانات الطلبة .وحتتوي هذه املن�شورات على �إر�شادات
تزود الطلبة واجلمهور باملعلومات التي يجب �أن تكون متوفرة يف اجلامعة .وتت�ضمن تفا�صيل عن تقدم الطلبة والتغذية الراجعة
من الطلبة ،و�إجراءات التقييم وموا�صفات الربنامج .وهناك فر�صة ممكنة لقيام م�شروع وطني للو�صول �إلى م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سة ،التي ت�ستند �إلى �أف�ضل ممار�سة دولية ،والتي من املمكن �أن تفيد عمليات ت�أكيد اجلودة يف اجلامعات كافة.
ط .تهدف اجلامعات ال�سبع يف هذا امل�شروع �إلى تقدمي م�ستوى عاملي يف تعليم �إدارة الأعمال ،وا�ستقطاب طلبة ذوي م�ستوى عال،
وطلبة دوليني ،وتخريج طلبة مبكانة عاملية مرتفعة .وبتكرار �إحدى التو�صيات التي ذكرت �سابق ًا ،ف�إن على هذه اجلامعات �أن
تت�أكد من �أن برامج الأعمال توا�صل ا�ستخدامها للغة الإجنليزية ،بالإ�ضافة �إلى اللغة العربية يف ال�سنوات جميعها ،وب�أن هناك
دعما للطلبة والهيئة التعليمية يف هذا املجال؛ لأنهم يتقنون اللغة الإجنليزية ،ويتحدثون بثقة وبطريقة مفهومة عند ا�ستخدامهم
هذه اللغة� ،سواء كان ذلك �شفوي ًا� ،أم كتابي ًا.
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 -1تقييم جودة برامج �إدارة الأعمال (اجلولة الثانية)
لقد مت تقييم برامج �إدارة الأعمال يف خم�س جامعات �أردنية (مبا يف ذلك زيارة �إعادة تقييم) حتت مظلة �صندوق احل�سني للإبداع
والتفوق ،وبدعم من وكالة �ضبط جودة التعليم العايل يف اململكة املتحدة .مت ت�أ�سي�س �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق عام ،1999
ور�سالته هي ترويج التفوق واالبتكار يف املجاالت الأكادميية واالقت�صادية واالجتماعية .وجاء برنامج التقييم الثاين يف �إدارة الأعمال
ا�ستجابة لكليات من اجلامعات التي مل تتمكن من امل�شاركة يف اجلولة الأولى يف العام � .2003 - 2002أما زيارة �إعادة التقييم لإحدى
اجلامعات التي مت ترتيبها من قبل �صندوق احل�سني ،فقد هدفت لتقييم تطبيق التح�سينات املقرتحة بعد الزيارة التقييمية الأولى يف
العام .2003
مت تنفيذ الزيارات التقييمية للجامعات يف �شهر �أيار  ،2005بحيث اعتمدت هذه الزيارات على معايري تقييم الأداء النوعي
للتخ�ص�ص ،واملن�شورة من قبل وكالة �ضبط جودة التعليم العايل الربيطانية مع تعديلها مبا ينا�سب املتطلبات الوطنية الأردنية،
با�ستخدام عنا�صر من معايري التقيم وعمليات التطوير امليدانية امل�ستخدمة يف الوكالة الربيطانية  .هذا وقد اهتم ال�صندوق بعقد
ور�شة تدريبية مل�ساعدة اجلامعات امل�شاركة يف حت�ضري وثيقة التقييم الذاتي وموا�صفات الربنامج .وقد قدمت جميع اجلامعات
امل�شاركة وثيقة التقييم الذاتي مع موا�صفات الربنامج �أ�سا�س ًا معتمد ًا للزيارة التقييمية لكل من اجلامعات ،وقدمت �إحدى اجلامعات
معلومات �إ�ضافية خمت�صرة .ومن بني زيارات التقييم اخلم�س كانت ثالث من الزيارات التقييمية لأول مرة ،وكانت الزيارة الرابعة
هي زيارة �إعادة تقييم بنا ًء على طلب اجلامعة املعنية ،والزيارة اخلام�سة كانت جلامعة ح�صلت على درجات متدنية خالل الزيارة
الأولى يف العام  .2003وقد �ضم كل فريق من فرق التقييم املقدمة من قبل الوكالة الربيطانية ثالثة خرباء لتقييم الربامج ،بحيث
يكون �أحد الأع�ضاء من�سق التقييم .وقامت هذه الفرق بعمل الزيارات و�إعداد تقارير التقييم� .أما يف زيارات �إعادة التقييم ،فقد ت�شكل
الفريق من من�سق ومق ّيم .وت�شكل التقارير التقييمية اخلم�سة املقدمة عن برامج �إدارة الأعمال بالإ�ضافة �إلى اجتماعات الفريق يف
الأردن ولندن� ،أ�سا�س التقرير ال�شامل لتقييم الأداء النوعي لتخ�ص�ص �إدارة الأعمال.

 -2ال�سمات الرئي�سة ملنهجية ال�صندوق يف التقييم
 1-2التقييم املعتمد على الأهداف

يعمل جمل�س اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأردن على �ضمان وجود معايري و�أ�س�س موحدة للجامعات الأردنية� .إال �أن هذه
اجلامعات تختلف فيما بينها يف الر�ؤية والر�سالة واحلجم وال�سعة و�سنة الإن�شاء .هناك �أربعة من اجلامعات امل�شاركة يف التقييم
خا�صة (�أهلية) ،وثالث جامعات ر�سمية .ولكل منها درجة من اال�ستقاللية� ،سواء يف �صياغة ر�سالتها على م�ستوى اجلامعة� ،أو
�أهدافها على م�ستوى الربامج الأكادميية.
تتم عملية التقييم بالنظر �إلى �أهداف الربنامج وغاياته وخمرجات التعلم املق�صودة منه كما تقرره اجلامعة .ويقي�س التقييم مدى
جناح ُمقدم التخ�ص�ص (اجلامعة والق�سم) يف حتقيق هذه الأهداف والغايات (خمرجات التعلم املق�صودة).

 2-2تقييم تعلم الطلبة ومنجزاتهم

يعتمد تقييم نوعية الأداء على فح�ص �شامل لكل ما ي�ؤثر على عملية تعلم الطلبة ومنجزاتهم .ويتم خالله تغطية عري�ضة لن�شاطات
التعليم والتعلم املختلفة ،مبا فيها مراقبة مبا�شرة لبع�ض املحا�ضرات ال�صفية ،وور�ش العمل ،واملختربات ،و�أ�سلوب تقييم �أعمال
الطلبة ،وحت�صيل ومنجزات الطلبة ،واملنهاج الدرا�سي ،والكادر التدري�سي وتطويره ،وا�ستغالل م�صادر التعلم املختلفة من مكتبة،
وجتهيزات حا�سوبية ،ودعم الطلبة و�إر�شادهم .هذه املجاالت من الأن�شطة حمددة ب�ستة جماالت لتقييم الربامج الأكادمييةُ ،يعطى كل
جمال منها درجة من � 1إلى � .4أما جماالت التقييم هذه فهي:
1.1ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه
2.2التعليم والتعلم والتقييم
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3.3تقدم الطلبة ومنجزاتهم
4.4دعم الطلبة و�إر�شادهم
5.5م�صادر التعلم
�6.6إدارة اجلودة وحت�سينها

 3-2و�ضع الدرجات ملجاالت التحكيم ال�ستة
يظهر التقييم بالدرجات الأمور التالية:
1.1املدى الذي بلغته خربات الطالب التعلمية ،وامل�ستوى الأكادميي الذي حققه لإثبات �أن الأهداف التي و�ضعتها اجلامعة لربنامج
تخ�ص�ص احلقوق قد متت تلبيتها.
2.2املدى الذي ي�سهم فيه كل جانب من جوانب التقييم يف حتقيق �أهداف وخمرجات التعلم املق�صودة التي و�ضعتها اجلامعة.
لكل جمال من املجاالت ال�ستة الوزن نف�سه يف عملية التحكيم .ويتم تطبيق نظام التقييم بالدرجات من خالل منح درجة لكل جمال
من جماالت التحكيم .وهناك �أربع درجات رقمية ( ،)4 ،3 ،2 ،1ويرتبط منح الدرجة مبهنية التحكيم بو�ساطة فريق التقييم ،ا�ستنادا
�إلى البيانات وال�شواهد التي تقدمها اجلامعة .وتتبع فرق التقييم املعايري التالية يف �إطالق الأحكام (و�إعطاء الدرجات):
الدرجة

و�صف درجة معيار

1

�أهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة ( )ILOsاملعتمدة من مقدمي التخ�ص�ص مل يتم حتقيقها .و�ضع الربنامج ال يتوافق
مع الأهداف املن�صو�ص عليها ،وال يتوافق مع  ،ILOsهناك ثغرات رئي�سة يجب �سدها وت�صحيحها.

2

و�ضع الربنامج ي�سهم ب�شكل مقبول يف حتقيق �أهداف التعلم املق�صودة ،ولكن هناك جمال لتحقيق حت�سن كبري� .أهداف الربنامج
املن�صو�ص عليها من مقدم مادة التخ�ص�ص قد مت تلبيتها ب�شكل معقول.

3

و�ضع الربنامج ي�سهم ب�شكل جوهري يف حتقيق �أهداف التعلم املق�صودة  ،ILOsولكن هناك جمال للتح�سني .الأهداف املن�صو�ص
عليها من مقدم مادة التخ�ص�ص يتم تلبيتها ب�شكل جوهري.

4

و�ضع الربنامج ي�سهم ب�صورة كاملة يف حتقيق �أهداف التعلم املق�صودة  .ILOsكما �أن �أهداف الربنامج املعلنة من قبل مقدم
التخ�ص�ص يتم تلبيتها ب�شكل كامل.

يعد الربنامج من حيث معايريه وجودته مقبوال ،ويح�صل على درجة «مقبول � ،»Approvedإذا ح�صل على درجة ( )2فما فوق يف
كل املجاالت التي يتم تقييمها .وللح�صول على درجة «ممتاز  ،»Excellentوالتي ت�شري �إلى �أن الربنامج يعمل مبعايري عاملية ،على
الربنامج �أن يح�صل على جمموع  21درجة على الأقل يف جمموع الدرجات للمجاالت ال�ستة على �أن ال يح�صل يف �أي منها على درجة
�أقل من .3
�إن �أي قرار بخ�صو�ص هذه اجلائزة يكون مبني ًا على مراجعة تقارير التقييم ،والتحقق من ملف التقييم بالدرجات .ويتم الإعالن عن
النتائج بعد فرتة وجيزة من انتهاء جدول الزيارات امليدانية لتقييم الربامج امل�شاركة.

 4-2التقييم من قبل النظراء

جميع املراجعني الأحد ع�شر الذين �شاركوا يف عملية التقييم هم زمالء �أكادمييون متخ�ص�صون يف �إدارة الأعمال ،و�أغلبهم �أع�ضاء
هيئة تدري�س يف جامعات بريطانية .وبع�ضهم خمت�صون يف علوم �إدارة الأعمال وعملوا من�سقني ور�ؤ�ساء فرق يف مراجعة وتقييم
 92تقييم جودة برامج �إدارة الأعمال يف خم�س ( )5جامعات �أردنية

برامج �إدارة الأعمال يف اململكة املتحدة بتكليف من وكالة �ضبط اجلودة  .QAAعالوة على ذلك ،نظم �صندوق احل�سني للإبداع
والتفوق اجتماعات متهيدية لفرق املراجعني قدم من خاللها منهجية ال�صندوق مل�شروع املراجعة ووثائق التقييم الذاتي وموا�صفات
الربامج للجامعات امل�شاركة ،كما قام بالرتتيبات اللوج�ستية لعمليات املراجعة .مت دعم الفرق خالل الزيارات امليدانية للمراجعة
مبخت�صني ومرتجمني �أردنيني.

 5-2دمج �إجراءات التقييم الداخلي واخلارجي

تتكون �إجراءات التقييم من عدة مراحل:
•�إعداد وثيقة التقييم الذاتي للتخ�ص�ص من قبل الق�سم الأكادميي بناء على �أهداف وخمرجات التخ�ص�ص ،وح�سب الهيكلية
واخلطوط العري�ضة املعتمدة يف �إعداد وثيقة التقييم الذاتي.
•زيارة ميدانية ملدة يومني ون�صف من قبل فريق التقييم للجامعة.
•اجتماعات تقييميه يومية ،ي�شارك فيها جميع املعنيني يف عملية التقييم.
•�إر�سال تقارير التقييم املعدة بعد الزيارة امليدانية من قبل فرق التقييم اخلا�صة بكل جامعة م�شاركة ،حيث �إن هذه التقارير هي
الأ�سا�س يف �إعداد التقرير العام للم�شروع.
•منح اجلائزة للجامعة التي ح�صلت على �أعلى تقرير ،على �أن تكون ح�صلت على تقرير امتياز.

 -3ملخ�ص التقرير
�شاركت �أربع جامعات يف برنامج التقييم الثاين للربامج التعليمية يف �إدارة الأعمال .وقامت جامعة خام�سة بالرتتيب مع �صندوق
احل�سني لعقد جولة �إعادة تقييم بعد م�شاركتها للمرة الأولى يف جولة العام  ،2003حيث هدفت �إلى تقييم مدى التقدم الذي �أحرزته
منذ اجلولة الأولى مع مالحظة �أنه لن يكون هناك �إعادة منح درجات بنا ًء على التقييم.
ب�شكل عام ،ف�إن اجلودة واملعايري الأكادميية لربامج �إدارة الأعمال التي مت تقييمها يف اجلامعات الأربع (ملحق �أ) يف الأردن هي يف
حكم املعتمدة� .إن اثنتني من اجلامعات �أعطيتا عالمة � 21أو �أكرث عرب حماور التقييم ال�ستة ،وهي متوافقة مع املعايري العاملية املقبولة.
وطلبة هذه الربامج ينجحون يف العادة يف احل�صول على قبول لإكمال درا�ستهم العليا يف املاج�ستري والدكتوراه يف اجلامعات الأردنية
والأوروبية والأمريكية� .إذ �إن هناك تباين ًا يف اجلودة واملعايري بني اجلامعات يرتاوح بني احل�صول على  22نقطة (�أي مبعدل درجات
 )3.66مع الإ�شارة �إلى  17نقطة (�أي مبعدل درجات  )2.83مع اثنني من املحاور بدرجة  .2وبالرجوع �إلى نتائج جميع امل�شاركني فقد
ح�صل ن�سبة  %37,5من حماور التقييم على درجة  4وهي ن�سبة عالية ،وح�صل  %54.2من املحاور على درجة  .3وبالرغم من ذلك
فقد ح�صل حموران على درجة  2فقط� ،أي ما يعادل  %8.3حيث �إن الو�ضع يتطلب الكثري من التح�سينات� .إن �أف�ضل التقييمات كان
ملحور دعم الطلبة و�إر�شادهم ،حيث ح�صلت جميع اجلامعات على درجة  ، 4ثم م�صادر التعلم حيث بلغ معدل الدرجات  3.5بينما
كان �أ�ضعف املحاور هو حمور التعليم والتعلم والتقييم مبعدل درجات بلغت  ،3.0ثم حمور �إدارة وحت�سني اجلودة (�أي مبعدل درجات
� .)3.0أما حمور ت�صميم املناهج واملحتوى والتنظيم ،فقد بلغ معدل الدرجات .3.25
لقد عك�ست املناهج �أهداف الربامج ،وقد كان لثالثة من الربامج املقيمة موا�صفات برامج مطبقة مع خمرجات تعليمية مرتبطة
بالأهداف ،وكانت املناهج مهيكلة مع حمتوى عام يف ال�سنة الأولى وال�سنة الثانية مع تركيز مهني �أكرث يف ال�سنتني الثالثة والرابعة مع
وجود م�شروع تخرج كميزة يف ال�سنة النهائية .لقد كانت جودة التعليم كما �شاهدها املقيمون جيدة يف معظم احلاالت� .أما معدالت
حت�صيل الطلبة وتقدمهم ،فقد كانت جيدة ب�شكل عام .كان لكل اجلامعات ا�سرتاتيجيات فاعلة لدعم الطلبة و�إر�شادهم ،ويف احلاالت
جميعها هناك اهتمام وا�ضح بالطلبة؛ حيث يتم تقدمي الدعم الأكادميي واملدين على م�ستوى الأق�سام ،وكذلك الدعم املدين وخدمات
�أخرى متنوعة على م�ستوى اجلامعة� .إن م�صادر التعلم تدعم الطالب وتعلمه ب�شكل فاعل ،حيث املكتبات احلديثة ،وغرف احلا�سبات
املنت�شرة بكرثة ،التي ت�ساعد على دعم التعلم الإلكرتوين وتطويره .وفيما يتعلق ب�أماكن التعليم فهي ت�ؤدي الغر�ض املطلوب على الرغم
من قدمها .ويف جامعتني تتوافر �أجهزة عر�ض تعليمية للم�ساعدة يف التعليم والتعلم� .أما عدد �أع�ضاء الهيئة التعليمية فقد كان كافي ًا
لتعليم الربنامج با�ستثناء �إحدى اجلامعات .وقد لوحظ ب�أن هناك وعي ًا عام ًا ب�أهمية اجلودة واملعايري الأكادميية ،وب�أن اجلامعات
جميعها ت�سعى لإتباع �إجراءات وتنظيم مراقبة فاعلة للت�أكد من م�ستويات اجلودة واملعايري الأكادميية .ويف احلاالت املتفوقة فقد
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ا�ستخدمت اللغة الإجنليزية رديفا للغة العربية يف الربامج ،مع �أن هناك جما ًال لتح�سني �إتقان ا�ستخدام اللغة الإجنليزية بالإ�ضافة �إلى
اللغة العربية �إذا كان املطلوب هو حتقيق الغايات والأهداف املعلنة للجامعات.
وب�شكل عام ،فقد �أظهر برنامج القراءة التقييمية الثانية حت�سن ًا يف العمليات الداخلية للتقييم الذاتي ،والرتتيبات الداخلية لتحديد
ومتابعة �أمور اجلودة .ويقدم امللخ�ص التو�صيات التالية لبيان مزيد من التح�سينات لتعزيز اجلودة واملعايري الأكادميية لربامج �إدارة
الأعمال يف اململكة:
•�إن كل غايات و�أهداف خمرجات التعلم املق�صودة املخطط لها املت�ضمنة يف وثيقة التقييم الذاتي للربنامج ،ت�شكل نقطة مرجعية
لال�ستدالل لغر�ض التقييم ،وهي من�شورة يف كل تقرير تخ�ص�ص نوعي .لقد كانت الغايات والأهداف وا�ضحة بدرجة كافية
للتخطيط والقيام بالزيارات التقييمية .ويف �إحدى احلاالت وجدت قائمة طويلة بالأهداف والتق�سيمات الفرعية� ،إال �أن فيها تكرارا
للغايات العامة رغم مالءمتها.
•طلب من جميع اجلامعات تقدمي موا�صفات الربامج .فقامت ثالث منها بالتنفيذ ف�ضال عن جامعة رابعة تقدمت مبعلومات
�إ�ضافية� .إن هذه الوثيقة مهمة ،فهي ت�ؤ�س�س لإدارة اجلودة وتعزيزها ،وحتتوي على معلومات �ضرورية للهيئة التعليمية والطلبة
واملوظفني .والتو�صية هنا تق�ضي بوجود موا�صفات برنامج جلميع الربامج يف اجلامعة.
•يجب �أن يكون التقدم الأكادميي وا�ضح ًا ،وب�شكل جلي يف منهاج ال�سنوات� ،أو امل�ستويات الأربعة مبا يف ذلك م�شروع تخرج ال�سنة
النهائية .ويف بع�ض الأحيان مل يكن الو�ضع كذلك حيث يقدم طلبة ال�سنة النهائية �أعما ًال و�صفية ال ترقى �إلى املعايري املطلوبة
ويعوزها النظرة التقييمية والتحليلية ،ويختار بع�ض الطلبة يف بع�ض الأحيان م�ساقات اختيارية غري منا�سبة ،ال ت�شكل �صعوبة �أو
حت ّديا لهم.
•�إن التدريب العملي املرتبط ب�شكل خا�ص ب�إك�ساب معرفة عن تفا�صيل العمل العملية وطرق الأعمال التطبيقية ميثل ممار�سة جيدة.
ولذلك يو�صى ب�أن يكون ذلك من ال�سمات الر�سمية جلميع برامج الأعمال ذات ال�سنوات الأربع� .إن التوا�صل التفاعلي مع امل�ؤ�س�سات
وحت�سينه بت�شكيل جلنة� ،أو جمموعة ا�ست�شارية ر�سمية على �سبيل املثال ،قد ي�ساعد يف �إيجاد فر�ص تدريبية وتعزيز الأهمية املهنية
للمناهج.
ً
•تتبع اجلامعات ا�سرتاتيجيات للتدري�س والتعلم (مع �أنها لي�ست موثقة دائما) مدعمة يف �أف�ضل احلاالت بن�شاطات تطويرية لأع�ضاء
الهيئة التعليمية� .إال �أن هذه الن�شاطات يجب �أن تت�ضمن منهجية التعليم والتعلم وت�أكيد اجلودة ،بالإ�ضافة �إلى مناق�شة للأوراق
البحثية للهيئة التعليمية.
•بالرغم من �أن تقييم حت�صيل الطلبة مقيد بالتعليم ،وغالب ًا ما يكون �شديد ًا� ،إال �أنه يطبق �أحيان ًا بطريقة �صارمة جد ًا ال مرونة
فيها .وهذا التقييم يركز حالي ًا على االمتحانات الر�سمية ،التي ال ت�ستطيع دائم ًا �أن تقيم ب�شكل عام جميع خمرجات التعلم املطلوبة
تبع ًا ملوا�صفات الربنامج ،وال م�ستويات حت�صيل الطلبة .لذلك ف�إن هناك حاجة التباع طرق تقييم �أكرث بغر�ض ا�ستخدامها يف
اختبار جمال قدرات الطلبة ،مبا يتما�شى مع خمرجات التعلم املبينة للربنامج.
• يقدم للطلبة تغذية راجعة �شفوية عن �أعمالهم ،وتلقى هذه التغذية تقدير ًا فاع ًال منهم� .إال �أن احلاجة تق�ضي بوجود تغذية راجعة
مكتوبة وم�ؤطرة ومقدمة ب�شكل �أكرث تنظيم ًا جلميع الطلبة عن �أعمالهم ،وذلك للت�أكد من وجود �سجل يحتوي على معلومات معتمدة
تبني تقدمهم.
•بالرغم من �أن هناك عملية جلمع بيانات الطلبة� ،إال �أن �أع�ضاء الهيئة التعليمية الذين لهم عالقة بالربنامج التعليمي بحاجة
�إلى جمع بيانات �أكرث تف�صي ًال و�شمولية .ومتكنت هذه البيانات من امل�ساعدة يف متابعة جمموعات الطلبة يف كل �سنة من �سنوات
براجمهم الدرا�سية الأربع .وميكن �أن تت�ضمن البيانات �أعداد امل�سجلني وعدد املحولني من الربنامج �أو �إليه ،وعدد املرتفعني �إلى
ال�سنة الأعلى ،وحت�صيل الطالب وبيانات �أول وظيفة للطالب على �أن يتم تفح�ص وحتليل البيانات مرة كل �سنة على الأقل� .إن هناك
جما ًال لتطوير م�ؤ�شرات الأداء؛ لأن ذلك �سيدعم اجلهود الفردية للجامعات لتح�سني �إدارتها يف الأداء وترويج التفوق.
•يظهر �أن هناك �إدارة للجودة وعمليات ت�أكيدها يف جميع احلاالت .وتبني يف �إحدى هذه احلاالت وجود حاجة لإظهار �شفافية �أكرث
فيما يتعلق بخطوط امل�س�ؤولية وتواريخ التقييم خالل دورة اجلودة ال�سنوية ،وحتديد �أهداف للجودة واملعايري.
•يجب على اجلامعات تقدمي �أ�سلوب �أكرث تنظيم ًا للت�أكد من مواءمة املعايري الأكادميية مع املعايري الدولية .وهذا ممكن ح�صوله
باملقارنات الر�سمية مع جامعات �أخرى كما هو معمول به يف �إحدى هذه اجلامعات .ويف جامعة �أخرى تدر�س �إمكانية ا�ستخدام
�أ�سلوب املمتحنني اخلارجيني �أو “الأ�صدقاء الناقدين” كجزء من البنية التحتية الأكادميية ،حيث �أن ه�ؤالء املمتحنني �أو
“الأ�صدقاء الناقدين” يقدمون وجهة نظر خارجية للجودة واملعايري وب�إمكانهم املقارنة بني جامعاتهم وجامعات �أخرى ذات
العالقة بالغر�ض.
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•يبني الو�ضع احلايل �أن هناك اختالف ًا يف ا�ستخدام اللغة الإجنليزية و�إتقانها يف اجلامعات ،وهناك حاجة لإحداث حت�سينات
�شاملة ومهمة لغر�ض حتقيق الغايات والأهداف املذكورة .فاللغة الإجنليزية هي اللغة الدولية للأعمال .ويجب على اجلامعات كافة
الت�أكد من �إتقان الطلبة والأ�ساتذة لهذه اللغة بثقة وفهم ،وا�ستخدامها �شفوي ًا وكتابي ًا ،وكذلك احلال يف اللغة العربية .وقد تبني ب�أن
�إحدى اجلامعات تقدم برناجم ًا موازي ًا يدر�س باللغة الإجنليزية ب�شكل كامل ،وميكن الإفادة منه لربامج الأعمال الأخرى .وهناك
جامعة �أخرى تقدم م�ساقني فقط يدر�سان با�ستخدام اللغة الإجنليزية.
ويف اجلامعة اخلام�سة التي جرى تقييم برناجمها يف �إدارة الأعمال للمرة الثانية ،فقد كانت الزيارة ليوم واحد ،وتبني ح�سب خطة
اجلامعة للتح�سينات وجود حت�سينات مهمة منذ الزيارة الأولى يف العام  .2003وي�ؤكد املقيمون �أهمية هذه التطورات .وقد منح
الربنامج درجة  4من  4للتقدم الذي مت �إجنازه وت�أثريه .وهذا النوع من التقييم بالدرجات ي�ستخدم يف مثل هذه احلاالت� .إن املقيمني
مقتنعون باجلودة ال�شاملة واملعايري املوجودة حالي ًا ،وجماالت التح�سني ما تزال م�ستمرة ،وهذا يتطلب الت�أكد من امل�ستوى املنا�سب
لأعمال الطلبة ،وح�صول الأ�ساتذة على مزيد من اخلربة العملية يف جمال الأعمال ،وتدقيق �أكرث يف بيانات تقدم الطلبة ،و�إ�ضفاء
طابع �أكرث ر�سمية على التعامل مع تقييم �أعمالهم ،وتبني تطوير نظام الإعارة املتبادلة بني مكتبات اجلامعات.

 -4التقرير العام للتقييم
 1-4املقدمة

1.1لقد مت عمل هذا التقرير ا�ستناد ًا �إلى تقارير تقييم الأداء النوعي يف تخ�ص�ص �إدارة الأعمال لزيارات التقييم الأربع ،وزيارة
�إعادة تقييم يف العام ( 2005ملحق �أ) .والهدف الأ�سا�سي من هذا التقرير هو �إظهار امليزات الإيجابية ،والرتكيز على الأمور التي
ت�ستوجب التح�سينات وامل�ساعدة يف ن�شر املمار�سات اجليدة� .إن التقرير ال�شامل ال�صادر عن �صندوق احل�سني يف العام  2004بعد
�إكمال تقييمات اجلولة الأولى لربامج �إدارة الأعمال متوفر �أي�ض ًا على موقع ال�صندوق على ال�شبكة العنكبوتية.
2.2لقد مت القيام بعمل تقييم جلودة ومعايري برامج �إدارة الأعمال من قبل فرق مقيمني متخ�ص�صة يف املو�ضوع ،وير�أ�س كل منها
من�سق تقييم (ملحق ب) .ويف احلاالت جميعها تو�صل كل فريق �إلى حالة �إجماع للحكم يف �ضوء الغايات والأهداف (خمرجات
التعلم املق�صودة) املقررة للطلبة.
�3.3إن هناك �أهمية اقت�صادية واجتماعية لربامج �إدارة الأعمال ت�ؤثر على املجتمع الأردين ،بحيث ميكن مل�ؤ�س�سات الأعمال الكبرية
متعددة اجلن�سيات �أن توظف �أف�ضل اخلريجني بغ�ض النظر عن ماهية بلد الأ�صل لهم .ولهذا ف�إن على اجلامعات الأردنية �أن تقدم
برامج تعليم يف �إدارة الأعمال ت�ضاهي �أف�ضل ما يقدم دولي ًا ،وتقدم خريجني ميكن �أن يناف�سوا بنجاح يف عامل الأعمال .وميكن ملثل
هذه الربامج الناجحة �أن ت�ستقطب طلبة �أكفاء من داخل الأردن ،ومن البلدان الأجنبية ،ما ي�ساعد االقت�صاد الأردين.

 2-4الغايات والأهداف (خمرجات التعلم املق�صودة)

4.4من �أجل التمكن من �إ�صدار حكم على جودة ومعايري الربامج ،ف�إن املقيمني يطلبون �أن تكون الغايات والأهداف (خمرجات التعلم
املق�صودة) وا�ضحة ،ويف احلاالت الأربع جميعها مت التعبري عن الغايات املتعلقة بتقدمي تعليم ذي جودة عالية ،وخريجني مهرة
ملواجهة احتياجات ال�سوق ،والكت�ساب وتعزيز مدى وا�سع من املهارات مبا يف ذلك مهارات تكنولوجيا املعلومات .وتت�ضمن الغايات
�أي�ض ًا التزام الأ�ساتذة بالبحث العلمي .لقد برز االهتمام بتح�صيل املعرفة والفهم يف الغايات جميعها .ويف بع�ض احلاالت كانت
الغايات املتعلقة مببادئ الدين الإ�سالمي مكملة لغايات اجلامعة التعليمية.
5.5لقد مت �إدراج �أهداف التعلم (خمرجات التعلم املق�صودة) يف جميع وثائق التقييم الذاتي الأربع بو�ضوح ،و�إحدى هذه الوثائق كانت
القائمة طويلة مع وجود تق�سيمات فرعية ،وبالرغم من و�ضوح معظم هذه الوثيقة ،فقد ظهر بع�ضها امتدادا للغايات ب�شكل حمدد
و�أكرث دقة .ويف حالتني من احلاالت �ضمت �أهداف الربنامج الذي يطرحه املقيمون ب�شكل يتالئم وموا�صفات الربنامج ،ويف حالة
ثالثة مت �إ�ضافة معلومات متممة لوثيقة التقييم الذاتي .ويف اجلامعة الرابعة مل يتم تقدمي موا�صفات للربنامج� ،إال �أن وثيقة التقييم
الذاتي ت�ضمنت خمرجات التعلم املق�صودة .وب�شكل عام ،ف�إن الأهداف متكن املقيمني من �إ�صدار �أحكام حول متكن الطلبة من
تكملة براجمهم ،لتحقيق غاياتها و�أهدافها على �أر�ض الواقع.
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�6.6أعرب املقيمون عن ارتياحهم؛ لأن اجلامعات الأربع عر�ضت الغايات والأهداف كما ظهر يف وثائق التقييم الذاتي لها .وكان لزاما
على اجلامعات �أن تقدم موا�صفات الربنامج؛ كونها عن�صر ًا �ضروري ًا لعمليات ت�أكيد اجلودة وتعزيزها� .أما اجلامعة التي متت
�إعادة زيارتها ،فقد �أعدت وثيقة تقييم ذاتي جديدة ،و�إن مل يكن ذلك مطلوب ًا منها.

 3-4ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه

7.7يعر�ض هذا املحور امل�ساهمة الكاملة لتحقيق الغايات يف �إحدى اجلامعات التي �أعطيت درجة  .4كما �أعطيت اجلامعات الثالث
الأخرى درجة  ،3مع وجود جمال للتح�سني .وهذا اجلانب �شكل ثالث �أقوى اجلوانب ال�ستة.
�8.8إن للربامج مناهج عري�ضة تغطي موا�ضيع وا�سعة يف الإدارة والأعمال ،متعلقة بالأنواع املختلفة للمنظمات .واملهارات امل�ضمنة
يف املناهج تزود الطلبة بكفاءات مثل :حل امل�شكالت ،والتحليل ،وعمل الفريق .والربامج مهيكلة حول �أربعة مكونات رئي�سة هي:
متطلبات اجلامعة ،ومتطلبات الكلية ،وامل�ساقات الأ�سا�سية يف جمال الإدارة والأعمال؛ وامل�ساقات االختيارية .وب�شكل عام ،ف�إن
الربامج ت�شكل حوايل � 130ساعة معتمدة موزعة على �أربع �سنوات درا�سية .وهي مطروحة يف �أثناء النهار وامل�ساء مع �أن ح�ضور
الربامج النهارية هي الأكرث �إقبا ًال.
9.9يعد الت�صميم الأكرث �شيوع ًا يف الربامج املقدمة للطلبة ،الذي يقدم يف �أول �سنتني درا�سيتني الأ�سا�س املفاهيمي من خالل عر�ض
للمعرفة العامة والفهم ب�شكل يتزامن مع املهارات الأ�سا�سية يف تكنولوجيا املعلومات ،التي يحتاجها الطالب للتخ�ص�ص الحق ًا،
ولتطبيق التحليل والتقييم ون�شاطات البحث يف ال�سنتني الثالثة والرابعة ،وكذلك مل�شروع التخرج .ولغر�ض ال�سماح مبرونة االختيار
فهناك نظام خا�ص باملتطلبات ال�سابقة الذي يتبنى التقدم الأكادميي بت�سل�سل منطقي من ال�سنوات الأولى �إلى ال�سنوات الالحقة.
وغالب ًا ما يختار الطلبة م�ساقات ال تتبع دائم ًا م�سار ًا منطقيا ً .وب�إمكان الطالب درا�سة امل�ساقات الأ�سا�سية يف �سنوات متقدمة،
ودرا�سة امل�ساقات املتقدمة يف �سنوات مبكرة .ويرتتب على الأق�سام �إعادة النظر ب�شكل منظم يف م�ستويات امل�ساقات املعرو�ضة
�ضمن براجمهم؛ للت�أكد من و�ضعها املنا�سب متما�شي ًا مع التقدم والتحدي الأكادميي الأمثل .و�سيكون من املفيد مقارنة املحتوى
املنهاجي والهيكلة لأي برنامج يف جامعة ما ،مع برامج �أخرى م�شابهة يف جامعات خارجية كجامعة الزيتونة على �سبيل املثال.
ومع ازدياد ا�ستخدام اختيار امل�ساقات �إلكرتونيا وب�شكل مبا�شر من قبل الطلبة ،ف�إن هناك �أهمية خا�صة للت�أكد من �أن �أنظمة
املتطلبات ال�سابقة واملعلومات عن امل�سارات البديلة وا�ضحة ومنطقية.
�1010أبدى الطلبة مالحظ ًة �أنهم يفهمون �أهمية حت�صيل �أ�سا�س عميق يف نظرية الإدارة والأعمال واملمار�سات .وعبرّ اخلريجون ب�أن
الربامج التي در�سوها مفيدة وذات عالقة بوظائفهم الالحقة ،وعلى العموم ،ف�إن املقيمني يكت�شفون حاالت ذات حمتوى قدمي
للمواد ،والقليل منها ذات ممار�سات جيدة .وهناك فر�ص الحقة ميكن �أن تتحقق بوجود تفاعل �أكرب مع عامل الأعمال يف برامج
�إدارة الأعمال .ومن الأمثلة املفيدة :زيارات مل�ؤ�س�سات الأعمال ،وا�ست�ضافة حما�ضرين من اخلارج ،وفر�ص �أكرب للتدريب العملي،
وعمل جمموعات� ،أو جلان عمل لال�ستفادة الفاعلة من ذوي اخلربة ب�شكل يقرتب من الواقع .وميكن لهذه امليزات �أن ت�ساعد
الأق�سام والكليات بحيث يتم الت�أكد من �أن املناهج ذات �صلة ،وميكن حتديثها يف جميع الأوقات بعد املراجعات االعتيادية.
�1111إن خمرجات التعلم املق�صودة وتطلعات الطلبة اذا �أخذت بعني الأهمية ،ف�إن تطوير ا�ستخدام اللغة الإجنليزية يف �إدارة الأعمال
هي �أحد الأمور الرئي�سة ،التي يتم التطرق لها يف اجلامعات .وحتتوي الربامج على عن�صر متغري فيما يتعلق باللغة الإجنليزية،
واللغة العربية .ويف �إحدى هذه احلاالت كان الربنامج معرو�ض ًا يف جامعة الزيتونة باللغتني العربية والإجنليزية؛ حيث يوجد % 15
من الطلبة يدر�سون �ضمن الربنامج الإجنليزي .ويدر�س الطلبة الذين يتبعون الربنامج العربي بع�ض امل�ساقات باللغة الإجنليزية.
وعلى النقي�ض متاما ففي جامعة �أخرى يت�ضمن الربنامج الكامل م�ساقني فقط باللغة الإجنليزية .وقد �أبدى الطلبة مالحظ ًة
تفيد ب�أنهم يثمنون الفر�ص التي ت�سمح لهم ب�أن يكونوا �أكرث طالقة يف ا�ستخدام لغة الأعمال الإجنليزية ،ويرحبون ب�أي فر�صة
ت�ساعدهم يف تطوير مهاراتهم باللغة الإجنليزية لأعلى م�ستوى ممكن بغ�ض النظر عن لغة التعليم ،وذلك لتح�سني فر�صهم يف
احل�صول على وظائف .ويف اجلامعات كافة هناك خمزون كبري من الكتب باللغة الإجنليزية .وتقوم �إحدى اجلامعات ب�إعادة
تقييم املنهاج وما يحتويه باللغة الإجنليزية لغر�ض حت�ضري طلبتها ب�شكل �أف�ضل لوظائف الأعمال الدولية ،ما يعك�س الغايات
والأهداف للربنامج.
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1212وفيما يتعلق بالربنامج الذي تعر�ض لإعادة التقييم ،فقد �أدخلت الكثري من التح�سينات ملنهاج اجلامعة ،حتى غدا حديث ًا بتوجه
خارجي ،وتركيز على املراقبة ،و�إعادة التقييم امل�ستمرة .وتبني �أن هناك تقدم ًا �أكادميي ًا �أف�ضل ات�ضح بجعل م�ساق منهجية البحث
�إجباري ًا يف ال�سنة النهائية منذ العام .2006 – 2005

 4-4التعليم والتعلم والتقييم

 1313لهذا املحور �أ�سا�س قوي يف اجلامعات الأربع ،لكن هناك فروقات وا�ضحة .ففي واحدة من اجلامعات فقط مت حتقيق الغايات
بالكامل ،و�أعطي هذا املحور درجة  ،4ويف اثنتني منها كانت الغايات متحققة برغم وجود جمال للتح�سني ،و�أعطي هذا املحور
يف هاتني اجلامعتني درجة  ،3ويف اجلامعة الرابعة وجد �أن هناك حاجة لإجراء حت�سينات كبرية ،ف�أعطي هذا املحور درجة .2
وب�شكل عام ،ف�إن جودة التعليم والتعلم كانت مقبولة يف اجلامعات كافة� .أما نقاط ال�ضعف ،فقد تركزت يف جانب التقييم ،الذي
كان الأ�ضعف عندها جميعا.
1414هناك ا�سرتاتيجيات فاعلة للتعليم والتعلم كما هو يف �أف�ضل اجلامعات التي تظهر مدى وا�سع ًا من طرق التعليم ذات ال�صفوف
التفاعلية ،وجمموعات الن�شاطات البحثية ،والقراءة املبا�شرة ،و�أوراق الطلبة ،والندوات التي تتبع املحا�ضرات .كما �أن هناك
تطابق ًا عام ًا بني �أ�ساليب التعليم املتبعة والتح�صيل املمكن من قبل الطلبة لغايات خمرجات التعلم .ولقد كان هذا �صحيح ًا حني
غياب ا�سرتاتيجيه موثقة للتعليم والتعلم ،وحني كانت النقا�شات الفاعلة والأ�ساليب التعاونية لفريق التعليم داعمة لأ�سلوب الزمالة.
 1515كانت جودة التعليم التي مت ر�صدها من قبل املقيمني جيدة ب�شكل عام ،وت�ضمنت ال�صفوف التي ر�صدت لهذه الغاية عدد ًا كبري ًا
من امل�ساقات وامل�ستويات ب�أ�ساليب تعليم متنوعة ،وتفاعل الطلبة خالل العملية التعليمية .لقد كان لل�صفوف �أهداف وا�ضحة
وحمتويات حديثة تطابقت مع خمرجات التعلم املق�صودة للربامج ،ويف املحا�ضرات ذات العدد الكبري ،فقد جرى ت�شجيع الطلبة
للم�شاركة والنقا�ش وطرح الأ�سئلة .وقد ت�ضمنت �إحدى اجلل�سات الناجحة تقدمي طالب ملقرتح م�شروع تخرج .وتراوح م�ستوى
التدري�س باللغة الإجنليزية من ا�ستخدام متقدم �إلى م�ستويات �أقل �إتقان ًا .ومل يكن كل �أع�ضاء الهيئة التعليمية قادرين على
ا�ستخدام اللغتني العربية والإجنليزية يف املحا�ضرة نف�سها .و�أكد طلبة حاليون و�سابقون �أن التعليم من وجهة نظرهم كان جيداً.
�1616أبدى الطلبة ارتياحهم للتغذية الراجعة التي يتلقونها على �أعمالهم .وللتغذية الراجعة ال�شفوية التي تعطى لهم بعد االمتحانات،
وميكن للطالب �أن يح�صل فرديا على مزيد من التغذية الراجعة خالل ال�ساعات املكتبية .ولكنهم لي�سوا دائم ًا على دراية كافية
بقاعدة التقييم امل�ستخدمة� ،أو بالطريقة التي توزع فيها العالمات على الأ�سئلة .ويف هذه احلالة ف�إن على الأ�ساتذة الت�أكد من �أن
طلبتهم لديهم التفا�صيل كافة عن عملية التقييم �أو الت�صحيح.
1717تقت�صر �أ�ساليب وطرق التقييم املتبعة على عدد حمدود ،والتعليمات النافذة يف هذا اجلانب تقرها وزارة التعليم العايل واجلامعات.
فاالمتحانات هي الطريقة الدارجة ،وتتنوع هذه االمتحانات يف الأ�سئلة امل�ستخدمة ،فبع�ضها يكون على منط �أ�سئلة اخليارات املتعددة،
وبع�ضها الآخر يعتمد الأ�سئلة الق�صرية والأ�سئلة ال�سردية .ويف بع�ض احلاالت تكون االمتحانات با�ستخدام الواجبات التي حتتوي
على درا�سة حالة .ويف وقت �إجراء الزيارات التقييمية ،كانت االمتحانات الر�سمية هي الطريقة امل�ستخدمة غالب ًا يف عمليات التقييم.
وهذا يجعل م�شروع التخرج االختياري �أكرث �أهمي ًة نظر ًا لكونه فر�صة لتقييم قدرات الطلبة ب�شكل �أو�سع� .إال �أن �إحدى احلاالت كانت
مهمات تقييم امل�شروع فيها حمدودة تقت�صر على التذكر� ،أو العر�ض العام ،ومل يتم تقييم املهارات ذات امل�ستوى العايل كالتحليل،
واتخاذ القرارات ب�شكل كامل ،مع �أنها كانت مدرجة �ضمن خمرجات التعلم املق�صودة� .إن طرق التقييم امل�ستخدمة حالي ًا بحاجة �إلى
مزيد من التطوير ،وهناك حاجة ال�ستخدام طرق �أخرى تتطابق مع خمرجات التعلم املق�صودة املذكورة ومع اختبار حت�صيل الطلبة
للمعرفة والفهم واملهارات ،وب�شكل خا�ص املهارات ذات امل�ستوى الأعلى ،كالتحليل ،والتقييم ،وال�سببية.
1818بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد لوحظ �أن اجلامعة التي جرى �إعادة تقييم لربناجمها ،قد مت تنفيذ عدد من التطويرات املنا�سبة فيها،
وخا�صة املتعلقة مبهارات االت�صاالت ،مبا يف ذلك اال�ستخدام الأكرث فاعلي ًة للغة الإجنليزية .وبعد اخل�ضوع لربنامج اجلامعة لعمل
التح�سينات ،تبينّ �أن طرق التقييم �أ�صبحت �أكرث تنوع ًا مع تركيز �أقل على االمتحانات الر�سمية  ،كما �أن تقييم م�شروع التخرج
�أ�صبح �أف�ضل ،وتقدم الطلبة والأوراق الف�صلية جاء متنا�سب ًا مع خمرجات التعلم املق�صودة لربنامج بكالوريو�س �إدارة الأعمال.
وكل ما تقدم ذكره فقد انعك�س على التغذية الراجعة للطلبة؛ حيث �أ�صبحت �أكرث �شمولي ًة وثبات ًا وتتبع ًا للمعايري املو�ضوعة.
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 1919لقد �أعطيت اجلامعات الأربع درجة  3على هذا املحور .يف حني �أن هناك م�ساهمة قوية يف حتقيق الأهداف املو�ضوعة ،وهناك
جمال وا�سع للتح�سني يف الربامج.
2020يتم ا�ستقطاب الطلبة بنظام مزدوج يعتمد على نتائج �شهادة الثانوية العامة (التوجيهي)� ،أو ال�شهادة العامة للتعليم الربيطانية
ح�سب درجات امل�ستوى املتقدم من املدار�س اخلا�صة .ويف اجلامعات العامة يتم قبول ما ن�سبته  % 55بالنظام الوطني ،و % 45
باال�ستقطاب املبا�شر للربامج املوازية� ،أو الربنامج الدويل .ومن املمكن �أن يتم ا�ستقطاب ما ن�سبته  % 10من الطلبة الدوليني
لإثراء العملية التعليمية ب�شكل عام .ويف بع�ض اجلامعات يتم ا�ستقطاب ما ن�سبته  % 5من خالل برنامج التج�سري لكليات املجتمع،
ويعطى الطلبة ا�ستثناءات للقبول ،ويقبل بع�ض الطلبة كبار ال�سن (النا�ضجني) يف هذه الربامج.
2121يف اجلامعتني اخلا�صتني يقبل الطلبة يف برامج �إدارة الأعمال ،مبعدل ثانوية عامة ال يقل عن � ،% 55أما يف اجلامعتني العامتني،
ف�إن احلد الأدنى للقبول يف برامج �إدارة الأعمال هو  ،% 65وغالبا ما يكون �أكرث من ذلك يف الربامج النهارية .وب�شكل عام ،ف�إن
معدالت الطلبة املقبولني يف الربامج امل�سائية �أقل� ،شريطة �أن ال يقل عن احلد الأدنى للقبول يف اجلامعات العامة وهو � .% 65إن
عدد الطلبة يف الربامج النهارية يفوق العدد يف الربامج امل�سائية وبلغت ن�سبته يف �إحدى احلاالت  .% 99وعادة يكون طلبة الربامج
النهارية �أقل عمر ًا من طلبة الربامج امل�سائية الذين مل ينهوا درا�ستهم املدر�سية يف الوقت الزمني املقرر .وترتاوح �أعمار طلبة
الربامج النهارية بني  18و � 22سنة� ،أما طلبة الربامج امل�سائية ،فعاد ًة ما يكونون �أكرب ،وترتاوح �أعمارهم بني  24و � 40سنة،
و�أغلب الطلبة اجلدد من الذكور .ويف جامعات الأقاليم الثالث يعي�ش الطلبة يف املناطق املحيطة باجلامعات ،بالإ�ضافة �إلى عدد
قليل يح�ضرون للدرا�سة من عمان� .أما الطلبة الدوليون ،فهم من الدول العربية املجاورة.

�2222إن معدل تقدم الطلبة معقول ب�شكل عام خا�ص ًة �إذا كان مبقدورالطلبة �إعادة درا�سة املواد .ومن بني الأمثلةُ :قبل  112طالب ًا يف
عام  ،2000تخرج منهم  ،72وهناك  14طالب ًا �سيتخرجون هذا العام ،وحتول  17منهم لدرا�سة برامج �أخرى ،ومت ف�صل ت�سعة من
عال ن�سبي ًا ،مع ف�شل حوايل
الطلبة لف�شلهم يف التح�صيل الأكادميي .وهذا يبني �أن ن�سبة النجاح بلغت  ،% 90وهو معدل حت�صيل ٍ
 % 10فقط من الذين مت ف�صلهم دون منحهم ال�شهادة اجلامعية .ويف حاالت �أخرى تراوح معدل التح�صيل بني  80و  .% 90ويف
جامعة �أخرى كان عدد الطلبة الذين تخرجوا من الربنامج يف �أربع �سنوات دون الن�صف بقليل.
�2323إن تقدم الطلبة يتابع من خالل �أع�ضاء الهيئة التعليمية .و�إحدى املمار�سات اجليدة كانت يف جامعة �آل البيت؛ حيث يعطى
الطالب الذي قام بت�سجيل �أحد امل�ساقات دون مراعاة خلطته الدرا�سية فرتة �أ�سبوعني ملناق�شة اختياره اخلاطئ مع من�سق امل�ساق،
وب�إمكانه ت�سجيل م�ساق بديل ،وهذا مثال على املمار�سة اجليدة .ومثال �آخر يف اجلامعة نف�سها� ،إذ ميكن للطالب �أن يقوم بت�سجيل
م�ساقاته التي يريد درا�ستها ح�سب خطته الدرا�سية �إلكرتوني ًا وهذا يوفر وقت الهيئة التعليمية الق ّيم .وهذا النظام ميكن �أن يقود
الطالب �إلى �سوء اختياره للم�ساقات ب�سبب غياب الإر�شاد الأكادميي .ويف مثل هذه احلاالت ينبغي وجود هيكلة �شاملة لنظام
املتطلبات ال�سابقة للتقليل من حاالت �سوء اختيار الطلبة.
2424ب�شكل عام ،فقد �أبدى املوظفون ر�ضاهم خلريجي برامج �إدارة الأعمال ،مع مالحظة �ضعفهم العام باللغة الإجنليزية .وات�ضح
ذلك من �أعمال الطلبة املكتوبة للم�ساقات التي تدر�س باللغة الإجنليزية .يف حني �أن غايات الربامج تقت�ضي جتهيز الطلبة
لأعمالهم� .أما على �صعيد البعد الدويل ،ف�إنه من املنا�سب �أن يكون الطلبة قادرين على عر�ض قدراتهم باللغة الإجنليزية� .إن
تطوير مهارات اللغة الإجنليزية مل�ستوى معقول كما متت الإ�شارة له �سابق ًا ،بحاجة �إلى حت�سني يف كثري من احلاالت .وهذا
�ضروري �إذا �أراد الطلبة اال�ستخدام الفاعل للم�صادر التعليمية للأعمال املتوفرة باللغة الإجنليزية ،مبا يف ذلك ا�ستخدام ال�شبكة
العنكبوتية (الإنرتنت) ،والعديد من الكتب املنهجية احلديثة املتعلقة مبوا�ضيع الأعمال.
2525قام املق ّيمون بفح�ص عدد كبري من �أعمال الطلبة التي ت�ضمنت �أوراق امتحانات ،و�أعمال الف�صل ،وا�ستخدام درا�سة احلالة ،حيث
توافرها ،بالإ�ضافة �إلى م�شاريع التخرج النهائية .وبينت مطالعة الأعمال �أن الطلبة اكت�سبوا املعرفة ،والفهم ،ومهارات الأعمال
ذات العالقة ،وكان امل�ستوى منا�سب ًا .ويف كثري من �أعمال الطلبة كان التح�صيل متما�شي ًا مع خمرجات التعلم املق�صودة� .إال �أن
م�ستوى الأعمال املقدمة لعدد قليل من امل�ساقات مل يكن منا�سبا يف ثالث من اجلامعات؛ وذلك نظر ًا مل�ستوى ال�صعوبة املتوقع ،مبا
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يف ذلك عدد م�ساقات م�ستوى ال�سنة الثالثة وال�سنة النهائية .ويف بع�ض احلاالت مل يتوفر دليل كاف على توظيف فاعل للمهارات
التحليلية والتقييمية ب�شكل يعك�س حمدودية عمليات التقييم امل�ضمنة يف مثل هذه احلاالت .ولذلك ،ف�إن هناك حاجة ملتابعة �أكرث
دق ًة بغر�ض الو�صول �إلى املعايري املقارنة مع �أعمال الطلبة يف بع�ض البلدان الأخرى.
2626ويف الربنامج الذي خ�ضع لإعادة تقييم ،ف�إن عملية متابعة حت�صيل الطلبة كانت �أكرث فاعلية .وقد لوحظ تقدم مهم يف تعقب
حت�صيل الطلبة ،وخا�ص ًة يف م�ستوى ال�سنة الرابعة؛ حيث توفر الدليل على ا�ستخدام املهارات الإدراكية ذات امل�ستوى العايل
كالتحليل ،والرتكيب .وال يزال هناك جمال للت�أكد من م�ستوى �أعمال الطلبة بحيث يكون دائم ًا منا�سب ًا خلريج برنامج �إدارة
الأعمال.

 6-4دعم الطلبة و�إر�شادهم

2727يوجد لدى اجلامعات الأربع ا�سرتاتيجيات مطورة ب�شكل ممتاز لغر�ض دعم الطلبة و�إر�شادهم ،وهي متطابقة مع احتياجاتهم،
وتتكامل ب�شكل ممتاز مع امل�صادر املركزية للجامعة وما يقدمه الق�سم .وهذه اال�سرتاتيجيات فاعلة ب�شكل عام يف دعم الطلبة
والغايات املدرجة .وهذا هو �أقوى املحاور لدى اجلامعات كافة ،حيث �أعطيت درجة  4لكونها حمققة للغايات املبينة للربامج.
ويالحظ ب�أن هناك بيئة تعليمية تهتم بطلبة �إدارة الأعمال يف احلاالت جميعها.
2828هناك �أنظمة قبول وت�سجيل و�إجراءات تعريف عاملة ب�شكل وا�ضح .ف� ً
ضال عن �إر�شادات تف�صيلية تقدم للطلبة املر�شحني للقبول.
وعاد ًة ما يتم ذلك من عمادة �ش�ؤون الطلبة .ويكمل هذا اجلهد عند تعريف الطلبة بالأق�سام من خالل ح�ضور الهيئة التعليمية
مل�ساعدتهم يف اختيار امل�ساقات املنا�سبة �ضمن اخلطة الدرا�سية .وهذا التعريف يقدم معلومات عن منا�سبات اجتماعية،
وريا�ضية ،وثقافية حيث يتعرف الطلبة اجلدد على �أع�ضاء الهيئة التعليمية الآخرين .ويف بع�ض احلاالت يجري عمل اختبارات
لتقييم مهارات الطلبة يف اللغة الإجنليزية ،ويف مهارات تكنولوجيا املعلومات .ومن امل�ؤ�سف �أن عملية التعريف ال يح�ضرها كل
الطلبة املقبولني يف برامج �إدارة الأعمال ،ومن الواجب �أن يتم ت�شجيعهم على القيام بذلك .ونظر ًا للطبيعة التناف�سية لنظام
القبول الوطني ،ف�إن عددا من الطلبة الذين يقبلون يف الربنامج مل يكن خيارهم الأول عند تقدميهم لطلب القبول املوحد .وفيما
يتعلق بجامعة م�ؤتة ،ف�إن معظم الطلبة الذين متت مقابلتهم التحقوا بالربنامج ح�سب اختيارهم .فهناك ن�سبة عالية تقدر ب40
 %ميكن قبولهم يف الربنامج امل�سائي ،والكثري منهم موظفون� ،أو طلبة حمليون ،مع �أن الن�سبة يف �إحدى اجلامعات كانت  .%1ويف
العادة ف�إن قيمة الق�سط لل�ساعة املعتمدة هو عامل مهم لتوجه الطلبة للت�سجيل يف جامعة معينة.
2929يقدم مدر�س امل�ساق الدعم الأكادميي واملدين للطلبة .ولقد وجد املقيمون �أن هذا النظام يعمل ب�شكل فاعل بوجود �ساعات مكتبية
للمدر�سني ،واتباع �سيا�سات الباب املفتوح .وميكن التوا�صل مع املدر�سني بنظام الربيد الإلكرتوين ،ويف بع�ض احلاالت باالت�صال
اخللوي للطلبة الذين يحتاجون �إلى الن�صح والإر�شاد .وقد بني الطلبة الذين متت مقابلتهم باملقيمني �أنهم يق ّدرون ب�شكل كبري
وجود بيئات تعليمية فاعلة و�صديقة ،و�أع�ضاء هيئة تعليمية ملتزمني ويعملون بحما�س على تقدمي الدعم املطلوب للطلبة ،كما هو
احلال يف جامعة جر�ش ،يف الوقت الذي كان جميع �أع�ضاء الهيئة التعليمية من الذكور ،با�ستثناء وجود مر�شدة يف �ش�ؤون الطلبة.
وهناك حالة �أخرى يف جامعة م�ؤتة ،فقد �أن�شىء برملان للطلبة يتم فيه مناق�شة امل�سائل العامة التي تهمهم .وبناء على هذا الأمر،
ف�إن املقيميني يدعمون ت�شكيل جلنة من الطلبة والأ�ساتذة على م�ستوى الق�سم لتثبيت جل�سات النقا�ش ب�شكل ر�سمي.
3030هناك عدد كبري من اخلدمات املقدمة للطلبة على م�ستوى اجلامعة ،وتت�ضمن :الإر�شاد االجتماعي الفردي ،وامل�ساعدات املالية
ممن يحتاجون امل�ساعدة يف دفع الأق�ساط الدرا�سية لف�صل درا�سي واحد ،فعلى �سبيل املثال ح�صل �أكرث من  900طالب على
م�ساعدات مالية يف جامعة جر�ش� .إ�ضافة �إلى خدمات �إر�شادية مقدمة للم�ساعدة يف البحث عن الوظائف ون�شاطات ثقافية تقدم
مركزي ًا على م�ستوى اجلامعة .ويقدم �أي�ض ًا كتاب الطالب كما هو احلال يف جامعة �آل البيت .وهناك اهتمام خا�ص من قبل جميع
اجلامعات بالطلبة غري الأردنيني ،وبالطلبة ذوي الإعاقات اجل�سدية .ومن املفيد �أن جامعة جر�ش ت�صدر كتاب ًا �سنوي ًا للخريجني،
بالإ�ضافة �إلى وجود ناد فاعل خلريجي اجلامعة.
�3131إن مهمة متابعة تقدم الطلبة مناط بها للم�شرفني ،حيث يتابع امل�شرفون م�شكالت تقدم الطلبة وتغيبهم عن املحا�ضرات .وب�شكل
عام ،ف�إن الطلبة يتلقون تغذية راجعة دورية ومنا�سبة على حت�صيلهم ال�سنوي ،ولقد �أبدى الطلبة للمقيمني ب�أنهم يجدون ذلك
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مفيد ًا و�ضروري ًا .ويف �إحدى اجلامعات يزود الطلبة باخلطة الدرا�سية لربناجمهم الدرا�سي ،ويف جامعة �أخرى �أظهر الطلبة
�إمكانية حت�سن العملية الإر�شادية بتوجيه الطلبة لدرا�سة مواد اختيارية مرتبطة بتطلعاتهم الفردية للوظائف امل�ستقبلية.
3232بالإ�ضافة �إلى ذلك فقد كان الدعم والإر�شاد الأ�صلي جيد ًا جد ًا فيما يتعلق بالربنامج الذي �أعيد تقييمه ،ويتلقى الطلبة دعما ذا
جودة عالية من هيئة تعليمية ملتزمة ومتحم�سة.

 7-4م�صادر التعلم

3333لقد منحت جامعتان درجة  4على هذا املحور ،وجامعتان �أخريان درجة  .3ويعد هذا املحور ثاين �أقوى املحاور يف جميع اجلامعات
امل�شاركة ،حيث �أن م�صادر التعلم حتقق الغايات ب�شكل كبري ،وتدعم الطلبة ب�شكل فاعل يف حت�صيل خمرجات التعلم املق�صودة
مل�ساقات براجمهم .وب�شكل عام ،ف�إن البيئة التعليمية لطلبة �إدارة الأعمال جيدة.
�3434أخذت بع�ض الطرق للإفادة من هذه امل�صادر تتطابق مع احتياجات الربامج .وعادة ما تتخذ القرارات يف املرحلة الأولى على
م�ستوى اجلامعة ،ثم على م�ستوى الكلية بعد �أخذ جمموعة من العوامل مثل� :أعداد الطلبة ،ومتطلبات التوظيف .ففي جامعة
الزيتونة هناك خم�ص�صات لن�شاطات الهيئة التعليمية البحثية ،وميكن �أن يكون هذا مثا ًال على ممار�سة جيدة يجب تبنيها ب�شكل
�أو�سع.
3535تقدم املكتبات يف جميع احلاالت الأربع بيئات تعليمية جيدة .وهي �أماكن وا�سعة ذات تهوية منا�سبة ،يتوافر فيها �أماكن كثرية
للدرا�سة .وميكن القول� :إن �ساعات الدوام للمكتبات كافية على الأقل� ،إذ متتد الثنتي ع�شرة �ساعة من يوم الأحد �إلى الأربعاء،
وثماين �ساعات يوم اخلمي�س وال�سبت ،وميكن �أن تفتح املكتبات يف الفرتة امل�سائية ح�سب احلاجة .ويف جميع احلاالت ف�إن املكتبات
تفتح مبعدل ال يقل عن خم�سني �ساع ًة �أ�سبوعيا .وهناك كمية كافية من الكتب والدوريات باللغتني العربية والإجنليزية لدعم
برامج �إدارة الأعمال .وتوجد روابط ات�صاالت فاعلة بني الهيئة التعليمية ،واملتخ�ص�صني باملكتبات .والو�صول �إلى توفري قواعد
بيانات �إلكرتونية جدير ب�أن يعزز هذه اخلدمة.
�3636إن النظرة العامة �إلى م�صادر احلو�سبة املتاحة تو�ضح ب�أن املتوفر الآن هو يف حكم احلاجة على الأقل ،ويف حالتني من احلاالت
كانت احلو�سبة ممتدة ومكثفة ب�شكل �أكرب .وتقدم الكليات خمتربات احلوا�سيب ب�شكل متزايد ،وميكن للطلبة اال�ستفادة من
خمتربات احلا�سوب املتوفرة على م�ستوى اجلامعة ،وكذلك املوجودة يف مكتبة اجلامعة .ففي جامعة جر�ش مثال تتوافر احلوا�سيب
يف �أربع غرف� ،إ�ضافة �إلى  700جهاز حا�سوب �آخر يف اجلامعة ،علم ًا ب�أن  600من هذه الأجهزة مربوط مع ال�شبكة العنكبوتية
(الإنرتنت) .ويف جامعة الزيتونة هناك حوايل  900جهاز حا�سوب يف حرم اجلامعة ،وهي متاحة للطلبة على مدى � 54ساعة
�أ�سبوعيا� .أما الربجميات ،فهي متوفرة ب�شكل كاف �إال �أن الو�ضع يف �إحدى الكليات ميكن �أن يكون �أف�ضل بتوفري الربجميات التي
تركز على املوا�ضيع غري الكمية �أو الرقمية .ويف كلية �أخرى ف�إن النية قائمة لزيادة عدد حمطات العمل (احلوا�سيب) ما �سيو�سع
جمال اال�ستخدامات العملية التطبيقية .وب�شكل عام ف�إن الطلبة مييلون ال�ستخدام امل�صادر القريبة املتاحة �ضمن كليتهم عرب
حرم اجلامعة .وقد �أبدى عدد كبري من الطلبة ب�أن لديهم حوا�سيب �شخ�صية بيتيه ت�ساعدهم يف عملية التعلم.
3737تعد ال�صفوف املدر�سية املتوفرة يف اجلامعات الأربع كافية ،غري �أنها قدمية وبحاجة �إلى التحديث .ويف �أغلب الأحيان تكون
ترتيبات اجللو�س يف الغرف ال�صفية على �شكل �أ�سطر� ،أو �صفوف ثابتة ،وهذا ال ي�سمح بتطبيق طرق تدري�س �أكرث تفاع ًال وابتكارا.
وبع�ض الغرف ال�صفية مزعجة مع ت�صميم �صوتي �ضعيف ،وقد �شكا بع�ض الطلبة ب�أن ال�صفوف حار ًة جد ًا يف ف�صل ال�صيف.
ويف جامعة الزرقاء وجامعة م�ؤتة ،هناك بع�ض الغرف جمهزة ب�أجهزة عر�ض حديثة ما ميكن الطلبة من تطوير وا�ستعرا�ض
مهاراتهم التقدميية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن هناك غرف غ�سل خا�صة للطلبة املعاقني حركي ًا ،ومن املمكن �أن يتم جدولة
�أوقات املحا�ضرات ومكانها ،بحيث تعطى يف الطابق الأر�ضي لت�سهيل عملية الو�صول �إليها من قبل الطلبة جميعهم .ويف خمتلف
اجلامعات لوحظ �أن هناك تباين ًا يف عدد وجودة �أماكن الرتفيه والن�شاطات االجتماعية ،ويف �أف�ضل احلاالت جتد مقا�صف
(كافيرتيات) ،جيدة و�أماكن ملمار�سة الريا�ضة.

 100تقييم جودة برامج �إدارة الأعمال يف خم�س ( )5جامعات �أردنية

3838يعد عدد �أع�ضاء الهيئة التعليمية يف جميع اجلامعات ما عدا واحدة منها كافي ًا لغر�ض تقدمي الربنامج .وهناك تفاوت يف اجلودة.
فعلى �سبيل املثال �إن الهيئة التعليمية يف جامعة الزيتونة عالية الت�أهيل ،وتقوم بالن�شاطات البحثية ،ون�شاطات التطوير املهني،
ما يرثي تدري�سهم للمواد ،والتعاون مع �أع�ضاء الهيئة التعليمية الذين يعملون بدوام جزئي ،وي�أتون من وزارات الدولة �أو القطاع
اخلا�ص ،واجلامعة بكل هذا تقدم بيئة تدري�س ن�شطة .ويف جامعة م�ؤتة هناك �سيا�سة لتطوير الهيئة التعليمية اجلديدة ،مع �إمكانية
ابتعاثهم للخارج لتعزيز م�ؤهالتهم وخربتهم الأكادميية .وجتري جامعة �أخرى ات�صاالت حمدودة مع اجلامعات الدولية ،ولهذا
ال�سبب فالفر�ص حمدودة لال�ستفادة من النقاط املرجعية اخلارجية لغر�ض املقارنة مع برناجمهم .كما �أن املطلوب من الهيئة
التعليمية يف هذه اجلامعة �أن تغطي م�ساقات عديدة �ضمن الربنامج ،وهذا يحد من فر�صهم للتخ�ص�ص ،ومينع تطويرهم لعمل
�أبحاث متعمقة� ،أو قيامهم بتدري�س موجه بالبحث .ويف جميع احلاالت ف�إن هناك �إمكانية الو�صول حلوا�سيب من خالل املكاتب
بدعم فني منا�سب على م�ستوى الكلية ،ويف �إحدى احلاالت قدّم خم�سة فنيني م�ستوى عاليا من الدعم يف خمتربات احلا�سوب.
3939كانت م�صادر التعلم يف اجلامعة التي �شاركت يف �إعادة الزيارة التقييمية من بني نقاط القوة يف العام  ،2003وهذا الو�ضع ا�ستمر
منذ الزيارة الأولى� .إن الهيئة التعليمية يحملون م�ؤهالت عالية ،ولديهم معرفة �شاملة بخدمات تكنولوجيا املعلومات ،مع مالحظة
�أنهم قاموا بتحديث ال�شبكة الداخلية ( ،)intranetوكذلك خدمات ال�شبكة العنكبوتية ( .)Internetولقد زودت املكتبة
مبخزون كبري من الكتب ،وتقوم بتوفري الكثري من الت�سهيالت ب�شكل ملفت لالنتباه ،مبا يف ذلك امل�صادر املتخ�ص�صة للطلبة ذوي
الإعاقات الب�صرية.

� 8-4إدارة اجلودة وحت�سينها

�4040إن هذا املحور هو الأ�ضعف عند جميع اجلامعات امل�شاركة ،التي خ�ضعت للتقييم ال�شامل .فقد ح�صلت �إحدى هذه اجلامعات على
درجة  ،4ومنحت جامعتان درجة  ، 3يف حني ح�صلت اجلامعة الرابعة على درجة  ،2وهناك م�ساهمة مقبولة لتحقيق الأهداف
املدرجة ،وجمال وا�سع لعمل حت�سينات كبرية.
4141ويف جامعة م�ؤتة اعتقاد قوي مببادئ �إدارة اجلودة وحت�سينها من خالل �إجراءات ت�أكيد اجلودة املطبقة ب�شكل فعال .وتقوم الكلية
بتقييم درجات الطلبة وت�صويبها واعتمادها ر�سمي ًا ،واملبادرة ب�إجراء التحقيقات يف حال عدم مطابقة توزيع الدرجات للأعراف
الدارجة يف الكلية� .إ�ضافة �إلى قيام الكلية ب�أخذ عينة ع�شوائية من امل�ساقات وتقييمها ب�شكل معمق؛ للت�أكد من اجلودة وااللتزام
باملعايري على امل�ستوى الأ�سا�سي للتفاعالت مع الطلبة .ويف جامعة الزيتونة تبذل جهود لدرا�سة الدالالت املتعلقة بالربنامج
باملقارنة مع برامج �أخرى م�شابهة ،با�ستخدام نقاط مرجعية خارجية للإفادة من الهيئة التعليمية ،الذين لهم خربات خارجية
�سابقة .وعلى النقي�ض لدى اجلامعة التي كانت بحاجة لعمل حت�سينات كبرية فقد كان هناك نق�ص يف �شفافية �إجراءات اجلودة،
وب�شكل خا�ص فيما يتعلق بعدم تو�ضيح خطوط امل�س�ؤولية ،وعدم و�ضوح التواريخ املربجمة لعقد عملية التقييم ،ويف الغمو�ض املتعلق
ب�أهداف اجلودة واملعايري.

4242كانت ا�ست�شارات الطلبة والتغذية الراجعة من بني املزايا يف اجلامعات الأربع .ويالحظ �أن الكليات والأق�سام منفتحة وم�ستجيبة
الهتمامات الطلبة و�آرائهم ،بالو�سائل الر�سمية وغري الر�سمية .ويف احلاالت جميعها هناك ان�سجام جيد بني الهيئة التعليمية
وامل�شرفني ،بحيث ميكن للطلبة مناق�شة املوا�ضيع ب�شكل غري ر�سمي ،وكان هذا م�ؤ�شرا ناجح ًا .ويف احلاالت الأف�ضل كانت وجهات
نظر الطلبة ت�ستق�صى ب�شكل ر�سمي با�ستبانات توزع على الطلبة يف نهاية الف�صل ،و�أكد الطلبة �أن مالحظاتهم تلقى االنتباه
املطلوب .وهناك جامعتان على و�شك �إدخال نظام ر�سمي بو�ساطة جلان االرتباط بني الطلبة والهيئة التعليمية ،ويجدر باجلامعات
درا�سة هذا التطوير املقرتح.
4343يتم حت�سني اجلودة واملنهاج يف جميع احلاالت باالت�صال مع جهات العمل ،وهذا الإجراء ي�سري ب�شكل غري ر�سمي وميكن حت�سينه
بعمل ارتباطات منظمة وم�ستمرة مع ممثلني للموظفني ،وجماعات املجتمع التي لها عالقة بامل�ؤ�س�سات؛ وهذا ينطبق على
االرتباطات غري الر�سمية مع اخلريجني .وال يوجد حالي ًا نظام ر�سمي خارجي للت�أكد من م�ستويات حت�صيل الطلبة عن طريق
اخل�ضوع لالختبارات اخلارجية �أواملمتحنني اخلارجيني �أو “الأ�صدقاء الناقدين” .وتدر�س جامعة م�ؤتة هذه االختيارات حالي ًا؛
ويف ذلك حتقيق مفيد جلميع اجلامعات ،ولأ�صحاب املنافع فيها ،حيث �سيدلل على املعايري الأكادميية ،ويزيد من م�ستويات الثقة
باخلريجني.
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4444تقوم جميع اجلامعات بجمع بيانات الطلبة ،ومن املمكن �أن تكون هذه العملية يف كل اجلامعات �أكرث تنظيم ًا وارتباطا بعدد من
م�ؤ�شرات الأداء ،مبا يف ذلك �أعداد امل�سجلني وتقدم الطلبة ،ون�سب اال�ستمرارية ،والتح�صيل ملجاميع املقبولني ،و�إح�صاءات �أولية
عن جهات العمل التي يذهب �إليها ه�ؤالء الطلبة .وبغياب مثل هذه املعلومات� ،سي�صعب على اجلامعات التي تقدم برامج �إدارة
الأعمال الت�أكد من اجلودة واملعايري وحتديد التعامل مع هذه امل�سائل الأ�سا�سية.
4545هناك برنامج مفيد يف �إحدى هذه اجلامعات؛ حيث تعقد ندوات للهيئة التعليمية للم�شاركة يف املعرفة ،ون�شر املمار�سات اجليدة.
وتركز هذه الندوات على املو�ضوع واهتمامات �أع�ضاء الهيئة التعليمية البحثية ،وطرق التعليم والتعلم .وهذا ي�ساعد ب�شكل مبا�شر
يف حت�سني اجلودة واملعايري ،ويجب �أن يكون �سمة جلميع الكليات يف ن�شر املمار�سات اجليدة .وي�شمل هذا �أع�ضاء هيئة التعليم
اجلدد الذين �سيفيدون من التعريف والتدرب على التعليم والتلمذة ،وما ي�ساعد يف حت�سني اجلودة واملعايري؛ ولغر�ض الفائدة
ميكن �أن يكرر يف �أماكن �أخرى.
4646قدمت وثائق التقييم الذاتي �أ�س�س ًا مفيدة للزيارات التقييمية الأربع ،واحتوت على مواد ذات داللة بق�صد الإفادة منها .وقد تعلم
الكثري من الهيئة التعليمية �أثناء كتابتهم لهذه الوثائق عن طرق اجلودة واملعايري ،وكذلك من قام ب�إعداد موا�صفات الربامج.
4747ويف اجلامعة التي خ�ضعت لعملية �إعادة التقييم ،لوحظ �أن هناك عملية وا�ضحة املعامل ملراقبة وتقييم الربنامج على م�ستوى
الق�سم ،والكلية ،واجلامعة .وتوجد وحدة داخلية لالعتماد يف اجلامعة مهمتها التح�ضري للتقييم من قبل وزارة التعليم العايل.
ويتم حالي ًا االعتماد على املدخل اخلارجي بالتوا�صل مع طلبة �سابقني ،وموظفني ،وم�ؤ�س�سات خا�صة وعامة .وهناك مقارنة
للم�ؤ�شرات مع برامج جلامعات �أخرى .ومع �أن ذلك مل يكن مطلوب ًا من قبل �صندوق احل�سني� ،إال �أن اجلامعة قامت بدعم زيارة
�إعادة التقييم بتح�ضري وثيقة تقييم ذاتي جديدة ،وبرنامج ل�ضمان املزيد من التح�سينات .وح�صل تقدم كبري منذ الزيارة
ال�سابقة يف العام  2003بالرغم من وجود حاجة لإك�ساب �أع�ضاء الهيئة التعليمية مزيد ًا من اخلربة العملية يف جمال الأعمال،
ولتدقيق �أكرب لبيانات تقدم الطلبة ،بالإ�ضافة �إلى �إيجاد عملية ذات طابع ر�سمي لغر�ض ترتيب تقييم �أعمال الطلبة.
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4848يعد م�ستوى جودة برامج �إدارة الأعمال يف اجلامعات الأربع التي خ�ضعت للتقييم ال�شامل كافي ًا للغر�ض .وتراوحت قوة املحاور
من دعم و�إر�شاد الطلبة بنمط ومعدل  4درجات  ،وهي الدرجة الأعلى �إلى التعليم والتعلم والتقييم� ،إن حت�صيل الطلبة وتقدمهم
و�إدارة اجلودة وحت�سينها هي املحاور الثالثة ال�ضعيفة ،حيث ح�صل كل منها على معدل  3درجات .وبالنظر لكل جامعة على
انفراد ،فقد ح�صلت �أف�ضل هذه اجلامعات على معدل درجات بلغ  3.66وهو حت�صيل مميز ،و�أ�ضعف اجلامعات ح�صلت على
معدل درجات بلغ  ،2.83وح�صول حمورين على درجة  ،2وهناك جمال للتح�سني.
4949تت�ضمن ال�سمات الإيجابية يف برامج �إدارة الأعمال يف اجلامعات الأربع ما يلي:
�أ .تقدم املناهج ب�شكل عام �أر�ضية جيدة يف �إدارة الأعمال ،وهي ذات �صلة ومفيدة للوظائف الالحقة .وهناك مدى وا�سع من
املهارات م�ضمن لتزويد الطلبة بالكفاءات ذات ال�صلة ،و�إذا ما مت عمل م�شروع التخرج ،ف�إنه ي�شكل جانب ًا مهم ًا من الربامج.
ب .يتم ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعلم وتعليم ب�شكل فاعل ،مع �أنها ال تكون يف الغالب مدونة .وتت�ضمن طرق التعليم والتعلم �صفوفاً
تفاعلية ،وجمموعة الن�شاط البحثي ،وتقدم الطلبة والندوات التي تتبع املحا�ضرات.
ج�	.إن �أ�ساليب التعليم مطابقة ب�شكل عام لتح�صيل الطلبة املمكن من خمرجات التعلم املق�صودة.
د .يتم تقدمي تغذية راجعة للطلبة عقب االمتحانات ،وب�إمكانهم احل�صول عليها ب�شكل فردي ومف�صل ،من خالل ال�ساعات املكتبية.
هـ�	.إن معدل تقدم الطلبة وحت�صيلهم معقول على �أقل تعديل ،ويكون �أحيان ًا جيدا.
و .بينت عملية فح�ص �أعمال الطلبة من قبل املقيمني ب�أنهم اكت�سبوا املعرفة ،والفهم ،ومهارات الأعمال ذات ال�صلة .وكان امل�ستوى
املعياري منا�سب ًا ب�شكل عام .وكانت �أعمال م�شاريع التخرج يف الغالب ملفتة لالنتباه ،وذات جودة قابلة للن�شر.
ز .الدعم الأكادميي واملدين كالهما فعال ،ومقدر جد ًا من قبل الطلبة .ووجد �أن هناك بيئة تعليمية مهتمة يف جميع احلاالت� .أما
تقدم الطلبة ،ف�إنه يتابع من امل�شرفني ،ويتلقى الطلبة تغذية راجعة عن تقدمهم ال�سنوي.

 102تقييم جودة برامج �إدارة الأعمال يف خم�س ( )5جامعات �أردنية

ح .هناك كم كبري من اخلدمات املقدمة للطلبة على م�ستوى اجلامعة ،وهي :الإر�شاد ،وامل�ساعدة املالية ،والن�صح الوظيفي ،وم�ساعدة
الطلبة ذوي الإعاقات.
ط .تعد م�صادر التعلم ب�شكل عام جيدة ،وهناك طرق لتوفري امل�صادر املخطط لها .وتقدم املكتبات بيئات تعليمية جيدة ،حيث �إنها
تفتح �أبوابها ملدة خم�سني �ساعة �أ�سبوعي ًا على الأقل ،وحتتوي على عدد كاف من خمزون الكتب والدوريات ،مبا قي ذلك الدوريات
الإلكرتونية ،لدعم برامج �إدارة الأعمال .وهناك اثنتان من اجلامعات ت�ستخدمان �أجهزة عر�ض حديثة.
ي� .إدارة اجلودة والتح�سينات فاعلة يف �أف�ضل احلاالت .وا�ست�شارات الطلبة والتغذية الراجعة املتعلقة ب�أمور اجلودة ميزة مهمة يف
اجلامعات كافة ،مع ا�ستجابة الأق�سام والكليات الهتمامات الطلبة و�آرائهم.
ك .تقوم واحدة من هذه اجلامعات بعمل مقارنات ر�سمية مل�ؤ�شرات الداللة ،مع برامج دولية لإدارة الأعمال .وتقوم جامعة �أخرى بعمل
مقارنات م�ؤ�شرات الداللة للربنامج ،ولكن ب�شكل غري ر�سمي.
�5050إن التو�صيات املقدمة لربنامج �إدارة الأعمال يف اجلامعات الأربع هي:
�أ .هناك حاجة عامة حثيثة ملراقبة عملية اختيار امل�ساقات لكي يتبع الطلبة برناجما �أكادمييا منطقيا ،مع التتبع املنا�سب لتدرج
ال�صعوبات يف كل م�ستوى .وتظهر املتطلبات ال�سابقة يف بع�ض احلاالت ،ويختار الطلبة �أحيان ًا م�ساقات من م�ستوى غري منا�سب.
ومع �أن عملية الت�سجيل الإلكرتوين املبا�شر ت�ساعد يف توفري وقت الهيئة التعليمية القيم� ،إال �أن ذلك قد يجعل الو�ضع �أكرث �سوءا
دون توفري معلومات وا�ضحة للطلبة ،وهذا عمل يحتاج �إلى متابعة دقيقة.
ب .معظم املناهج ميكن �أن حتقق فائدة �إذا ما مت �إثراء هذه الربامج بوجود مزيد من التوا�صل الر�سمي مع عامل الأعمال .وميكن
�أن ت�شكل جلنة ر�سمية جتتمع دوري ًا للت�أكد من �أن املناهج ذات �صلة وحم ّدثة .وهذا ي�سهل على الطلبة عملية احل�صول على فر�ص
تدريبية عملية.
ج .يجب �أن يتم حت�سني �إتقان اللغة الإجنليزية لتمكني الطلبة من ا�ستخدامها بفعالية عند تقدمهم للتوظيف يف عامل الأعمال،
حتقيق ًا للغايات والأهداف املو�ضوعة .ولقد �أبدى املوظفون مالحظاتهم عن ذلك ،وعرب الطلبة عن رغبتهم يف �أن يكونوا �أكرث
�إتقان ًا للغة الإجنليزية.
د .تقت�صر طرق التقييم امل�ستخدمة ب�شكل عام على عدد حمدود ،ويعك�س ذلك الو�ضع احلايل يف االعتماد على االمتحانات الر�سمية.
وقد يكون ا�ستخدام طرق تقييم �أكرث تعدد ًا منا�سب ًا لغر�ض االختبار ال�شامل لقدرات الطلبة يف برامج �إدارة الأعمال.
هـ .هناك بع�ض احلاالت التي ت�شري �إلى تدين م�ستوى �أعمال الطلبة باملقارنة مع املتوقع .وهذا ي�ستدعي مراقبة التقييم يف امل�ساقات
جميعها ،بحيث تغطي امل�ستويات الأربعة للت�أكد من املعيار املنا�سب ب�شكل عام.
و .قد يتطلب الأمر �أن يت�أكد امل�شرفون من اتباع ممار�سة جيدة فيما يتعلق مب�ستوى الإر�شاد املعرو�ض لطلبتهم الختيار امل�ساقات،
�ضمانا الختيار وظائفهم امل�ستقبلية ،مع الأخذ ب�أهمية �إمكانية وجود رابط فاعل بني ت�صميم خططهم الدرا�سية ،والوظائف التي
يرغبون العمل فيها.
ز .مع �أن عدد الغرف التعليمية كاف� ،إال �أن هناك حاجة لت�صليح هذه الغرف .و�سيتم توفري مبنى جديد لتوطني برنامج �إدارة
الأعمال ،وهذا عمل مرحب به .وهناك حاجة للتنبه لو�ضع املقاعد؛ لأنها ال ت�سمح با�ستك�شاف عدد من الطرق التعليمية الأخرى،
نظرا لثباتها.
ح .يجب عمل مقارنة مل�ؤ�شرات الداللة للربنامج مع نقاط مرجعية خارجية ،بحيث ي�صبح ذلك ن�شاطا دوريا لتح�سني اجلودة
وتعزيزها.
ط .يجب العمل على ا�ستمرار جمع وتبويب البيانات ،واملعلومات املتعلقة باحتياجات تقدم الطلبة وحت�صيلهم ،بحيث يتم ب�شكل منظم
دعم عمليات ت�أكيد اجلودة ،واتخاذ القرارات .وهناك جمال لتطوير هيكل وطني مل�ؤ�شرات الأداء بحيث يحوز على ثقة اجلامعات،
و�أ�صحاب املنافع لهذه اجلامعات .ويف حال القيام مبثل هذا التطوير ،ف�إنه �سيدعم جهود اجلامعات الفردية لتح�سني �إدارتهم
للمعلومات املتعلقة بالأداء ،وت�شجيع التفوق.
ي .تدر�س �إحدى اجلامعات �إمكانية ا�ستخدام ممتحنني خارجيني �أو “الأ�صدقاء الناقدين” بو�صفه مكونا لبنيتهم الأكادميية التحتية.
ويف حال تطبيق هذا االقرتاح ،ف�إنه �سي�ساعد يف الت�أكد من حتقيق اجلودة واملعايري املنا�سبة ،ذلك لأن تطوير اال�ستخدامات
املنا�سبة لنقاط مرجعية خارجية ،ي�ؤدي �إلى �أهمية هذا االقرتاح من قبل اجلامعات ،التي تعر�ض برامج �إدارة الأعمال.
ك� .إن ن�شاطات تطوير الهيئة التعليمية بحاجة لتغطية �أ�ساليب التعليم والتعلم؛ للم�ساعدة يف الت�أكد من املعايري املنا�سبة للتعليم،
بالإ�ضافة �إلى ن�شاطات �أخرى مثل :نقا�ش الأوراق البحثية لأع�ضاء الهيئة التعليمية.
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ل .يجب �أن تكون �إجراءات ت�أكيد اجلودة وحت�سينها ذات �شفافية ،وتتمتع بثقة الهيئة التعليمية و�أ�صحاب املنافع للجامعات .وعلى
اجلامعات امل�شاركة �أن حتافظ على �إدامة موا�صفات الربنامج جزءا متكامال من هذه الإجراءات.
5151لوحظ على الربنامج الذي خ�ضع لعملية �إعادة التقييم� ،أنه �أدخل حت�سينات كبرية منذ الزيارة الأ�صلية يف العام  .2003ولقد
�أعطيت  4من  4للتح�سينات املنجزة� .إن املقيمني مقتنعون باجلودة واملعايري الكلية املتحققة حالي ًا .وهناك مقارنة مل�ؤ�شرات
الداللة مع جامعات خارجية .ومت تطبيق خطة التح�سينات بنجاح ب�شكل عام من قبل هيئة تعليمية ملتزمة لتح�سني الربنامج،
وخربات طلبتهم التعلمية .ولكن يبقى هناك جمال ال�ستمرار التح�سني ،من مثل :الت�أكد من �أن �أعمال الطلبة جاءت ح�سب املعايري
املنا�سبة ،و�أن �أع�ضاء الهيئة التعليمية يتلقون خربات متعلقة بالأعمال ب�شكل �أكرب ،و�أن هناك مزيدا من التدقيق بالبيانات املتعلقة
بتقدم الطلبة ،ووجود �إطار �أكرث ج ّدية لعقد عمليات تعديالت �أعمالهم بعد التقييم ،وتطوير نظام اال�ستعارة املتبادلة بني املكتبات
اجلامعية.
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مالحق
امللحق (�أ)  -اجلامعات امل�شاركة يف اجلولة الثانية من تقييم برامج �إدارة الأعمال
•جامعة �آل البيت
•جامعة الزرقاء اخلا�صة
•جامعة الزيتونة اخلا�صة
•جامعة جر�ش الأهلية
•جامعة م�ؤتة

امللحق (ب)  -خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم
•جيف بيوتل (من�سق مراجعة)
•ليندا كار
•بيرت كالرك (من�سق مراجعة)
•توين بوف
•كارول فيلبا
•نك وايزمان
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تقييم جودة برامج الحقوق في ثماني ()8
جامعات أردنية
تقرير عام

( آذار  /مارس ) 2006

اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:
•اجلامعة الأردنية
•جامعة فيالدلفيا
•جامعة الريموك
•جامعة م�ؤتة
•جامعة العلوم التطبيقية
•جامعة الزيتونة الأردنية
•جامعة الإ�سراء
•جامعة جر�ش الأهلية

خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم:
•جون هودج�سن (رئي�س فريق)
•غاينيث بيت
•كري�ستوفر غيل
•كري�ستني بلمربدج (رئي�س فريق)
•مايك كاثبريت
•ريت�شارد وورد

�إعداد التقرير الإجنليزي:

•هيلني مار�شال (م�ست�شارة ال�صندوق مل�شروع تقييم برامج احلقوق)

مراجعة الن�سخة الإجنليزية:

•�آرثر براون (م�ست�شار وكالة �ضمان اجلودة ل�ش�ؤون �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق)

ترجمة الن�سخة العربية ومراجعتها:
•عديل برقوين� ،سيلينا احللتة ،روان �شكري

املراجعة اللغوية:
•د.عاطف كنعان

�إعداد التقرير العربي وحتريره:
•د .علي عبد الغني ياغي
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 -1تقييم جودة برامج تخ�ص�ص احلقوق
مت�شيا مع ر�سالة �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق منذ ت�أ�سي�سه عام  ،1999بتعزيز التميز والإبداع يف املجاالت الأكادميية،
واالقت�صادية ،واالجتماعية ،فقد مت تقييم برنامج احلقوق يف ثماين جامعات �أردنية ،وذلك حتت �إ�شراف ال�صندوق ،وبالتعاون مع
وكالة �ضمان جودة التعليم العايل يف اململكة املتحدة.
متت زيارات التقييم امليدانية يف �شهر �آذار  /مار�س  ،2006وكانت مبنية على املنهجية والأحكام الواردة يف “دليل تقييم الأداء
النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية” ،الذي �أ�صدره �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق يف كانون الثاين  /يناير  .2005والطريقة التي
اعتمدها ال�صندوق مبنية �أ�صال على الطريقة التي ا�ستخدمتها وكالة �ضمان اجلودة يف اململكة املتحدة  ،بعد �أن �أجرى عليها م�ست�شارو
ال�صندوق من وكالة �ضمان اجلودة بع�ض التعديالت لتتالءم مع و�ضع اجلامعات الأردنية ومع املتطلبات التنموية املحلية ،بحيث تلبى
احتياجات التعليم العايل يف الأردن.
نظم �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق ور�شة عمل تدريبية مل�ساعدة ممثلي اجلامعات امل�شاركة يف �إعداد تقارير التقييم الذاتي،
وموا�صفات الربامج الأكادميية لديهم .وقدمت كل من اجلامعات الثماين تقرير تقييم ذاتي ك�أ�سا�س لزيارة تقييم الربنامج لديها،
وقدمت �سبع جامعات منها موا�صفات فعلية وناجحة لربنامج التخ�ص�ص لديها ،كما �أحلقت �سبع جامعات خمت�صر معلومات �إ�ضافية
لتحديث البيانات املقدمة للمقيمني بخ�صو�ص تطورات براجمها منذ تاريخ عمل تقرير التقييم الذاتي يف �شهر �أغ�سط�س .2005
تكون فريق التقييم الذي مت تر�شيحه لل�صندوق من قبل وكالة  ،QAA-UKمن �ستة خرباء تقييم يف حقل التخ�ص�ص .ومت تق�سيم
اخلرباء �إلى فريقني ،تكون كل فريق من ثالثة �أع�ضاء ،رئي�س تقييم وخبريين .وتولى كل فريق مراجعة وتقييم �أربع جامعات .وقام
الفريقان عقب الزيارات امليدانية ،ب�إعداد تقرير تقييم عن كل من الربامج التي قاموا بتقييمها .تبع ذلك لقاءات لفرق التقييم،
يف عمان بالأردن ،ويف لندن باململكة املتحدة ،لو�ضع التقارير النهائية التي �أر�سلت ،وب�شكل مكتوم �إلى اجلامعات امل�شاركة .ونتج عن
هذه االجتماعات هذا التقرير ال�شامل ،الذي يلخ�ص و�ضع برامج احلقوق يف اجلامعات امل�شاركة ،والذي مت �إعداده من قبل م�ست�شار
امل�شروع.

 -2ال�سمات الرئي�سة لطريقة التقييم
 1-2التقييم ح�سب �أهداف الربامج وخمرجات التعلم املق�صودة

كانت خم�س جامعات من اجلامعات التي �شاركت يف التقييم ،جامعات خا�صة ،بينما كانت ثالث منها ر�سمية (حكومية)� .إن جمل�س
االعتماد يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،من خالل �إجراءات االعتماد ،يفر�ض وجود درجة من التماثل لدى اجلامعات
اخلا�صة .غري �أنه مينح كل جامعة درجة من اال�ستقاللية يف حتديد �أهدافها وغاياتها على م�ستوى التخ�ص�ص .وقد اختلفت اجلامعات
الثماين امل�شاركة من حيث احلجم ،ومن حيث عدد الطلبة ،ومن حيث تاريخ اجلامعة ور�سالتها ،و�أخريا من حيث احلكم الإجمايل.
�إن تقييم مادة التخ�ص�ص (احلقوق يف هذه احلالة) يتم بالنظر �إلى �أهداف التخ�ص�ص وغاياته� ،أي خمرجات التعلم املق�صودة
( ،)ILOsالتي تقررها اجلامعة .ويقي�س تقييم التخ�ص�ص مدى جناح مقدم التخ�ص�ص يف حتقيق �أهدافه وخمرجات التعلم
املق�صودة.

 2-2تقييم خربة الطالب التعلمية وحت�صيله

�إن تقييم التخ�ص�ص ي�شمل الت�أثريات التي ت�صقل خربات الطالب و�إجنازاته التعلمية وحت�صيله .ويت�ضمن هذا ن�شاطات التعلم
والتعليم ،مبا يف ذلك ح�ضور ومالحظة بع�ض املحا�ضرات التعليمية ،والطرق امل�ستخدمة لتقييم جودة �أعمال الطلبة وم�ستوياتها،
وتفح�ص بع�ض �أعمال الطلبة الفعلية وحت�صيلهم ،ومنهاج الدرا�سة ،والهيئة التدري�سية وتطويرها ،ودعم الطلبة و�إر�شادهم ،وجودة
ا�ستخدام امل�صادر املتاحة لعملية التعلم (القاعات ال�صفية والقاعات الأخرى ،واملكتبة ،وم�صادر تكنولوجيا املعلومات (،)IT
واملعدات الأخرى) وعمليات �ضمان اجلودة .ويتم تغطية جماالت التقييم هذه من خالل احلكم على �ستة جوانب رئي�سية ،يتم احلكم
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على كل منها بدرجة رقمية من (� )1إلى ( ،)4بو�صف �أن الدرجة ( )4هي الأعلى .وهذه اجلوانب هي:
1.1املنهاج :ت�صميمه ،وحمتواه ،وتنظيمه
2.2التعليم والتعلم والتقييم
3.3تقدم الطلبة وحت�صيلهم
4.4دعم الطلبة و�إر�شادهم
5.5م�صادر التعلم
6.6فاعلية �إدارة النوعية وتعزيزها

 3-2و�ضع الدرجات ملجاالت التحكيم ال�ستة

يظهر التقييم بالدرجات الأمور التالية:
•املدى الذي بلغته اجلامعة يف و�ضع وتنفيذ �أهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة.
•املدى الذي بلغته خربات الطالب التعلمية ،وامل�ستوى الأكادميي الذي حققه لإثبات �أن الأهداف التي و�ضعتها اجلامعة لربنامج
تخ�ص�ص احلقوق قد متت تلبيتها.
•املدى الذي ي�سهم فيه كل جانب من جوانب التقييم يف حتقيق �أهداف وخمرجات التعلم املق�صودة التي �أعلنتها اجلامعة.
لكل جمال من املجاالت ال�ستة الوزن نف�سه يف عملية التحكيم .ويتم تطبيق نظام التقييم بالدرجات من خالل منح درجة لكل جمال
من جماالت التحكيم .وهناك �أربع درجات رقمية ( ،)4 ،3 ،2 ،1ويرتبط منح الدرجة مبهنية التحكيم بو�ساطة فريق التقييم ،ا�ستنادا
�إلى البيانات وال�شواهد التي تقدمها اجلامعة.

 4-2املعايري املتبعة يف �إعطاء الدرجة

يتبع فريق التقييم املعايري التالية يف �إطالق الأحكام (و�إعطاء الدرجات):
الدرجات

الو�صف

1

�أهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة ( )ILOsاملعتمدة من مقدمي التخ�ص�ص مل يتم حتقيقها .و�ضع الربنامج ال
يتوافق مع الأهداف املن�صو�ص عليها ،وال يتوافق مع  ،ILOsهناك ثغرات رئي�سة يجب �سدها وت�صحيحها.

2

و�ضع الربنامج ي�سهم ب�شكل مقبول يف حتقيق �أهداف التعلم املق�صودة ،ولكن هناك جمال لتحقيق حت�سن كبري� .أهداف الربنامج
املن�صو�ص عليها من مقدم مادة التخ�ص�ص قد مت تلبيتها ب�شكل معقول.

3

و�ضع الربنامج ي�سهم ب�شكل جوهري يف حتقيق �أهداف التعلم املق�صودة  ،ILOsولكن هناك جمال للتح�سني .الأهداف املن�صو�ص
عليها من مقدم مادة التخ�ص�ص يتم تلبيتها ب�شكل جوهري.

4

و�ضع الربنامج ي�سهم ب�صورة كاملة يف حتقيق �أهداف التعلم املق�صودة  .ILOsكما �أن �أهداف الربنامج املعلنة من قبل مقدم
التخ�ص�ص يتم تلبيتها ب�شكل كامل.

يعد الربنامج من حيث معايريه وجودته مقبوال ،ويح�صل على درجة «مقبول � ،»Approvedإذا ح�صل على درجة ( )2فما فوق يف
كل املجاالت التي يتم تقييمها� .أما �إذا ح�صل الربنامج على درجة ( )2يف ثالثة �أو �أكرث من جوانب التقييم ،يقوم �صندوق احل�سني
للإبداع والتفوق بالطلب من امل�ؤ�س�سة �أن تقدم خطة تطوير يتم �إثبات مفعولها خالل فرتة زمنية منا�سبة.
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و�إذا ح�صل الربنامج على درجة ( )4يف �أربعة جماالت على الأقل ،وعلى درجة ( )3يف جماالت التقييم الأخرى ،ف�سيتم �إدراجه من
قبل �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق �ضمن الربامج املر�شحة للح�صول على جائزة التميز الأكادميي.
�إن �أي قرار بخ�صو�ص هذه اجلائزة يكون مبني ًا على مراجعة تقارير التقييم ،والتحقق من ملف التقييم بالدرجات .ويتم الإعالن عن
النتائج بعد فرتة وجيزة من انتهاء جدول الزيارات امليدانية لتقييم الربامج امل�شاركة.

 5-2التقييم بو�ساطة النظراء

�إن جميع �أع�ضاء فرق التقييم هم �أ�ساتذة �أكادمييون من ذوي اخلربة يف تخ�ص�ص احلقوق ،فهم نظراء لزمالئهم العاملني يف
الربنامج الذي يتم تقييمه .كما �أنهم مدربون على عمليات املراجعة والتقييم من قبل وكالة �ضمان جودة التعليم العايل يف اململكة
املتحدة ( ،)QAA-UKوهم ذوو خربة وا�سعة يف عمليات التقييم يف اململكة املتحدة ويف دول �أخرى خارج اململكة املتحدة� .إ�ضافة
لذلك ف�إن �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق يوفر للمقيمني بيانات موجزة عن امل�شروع ،ويوفر لهم تقارير التقييم الذاتي للربامج التي
يتم تقييمها ،وموا�صفات هذه الربنامج ،كما يقدم لهم تدريبا �إ�ضافيا (�إذا لزم ذلك) على الرتتيبات اللوج�ستية لعمليات التقييم.
كما يزود فرق التقييم مبرتجمني حمرتفني �أثناء الزيارات امليدانية.

 6-2العمليات الداخلية واخلارجية يف التقييم
ت�شمل عملية التقييم عدة مراحل ،هي:

•�إعداد تقرير التقييم الذاتي ( ،)Self Evaluation Report – SERالذي يتم �إعداده من قبل مقدمي الربنامج املراد تقييمه .وتتم
كتابة التقرير ا�ستناد ًا �إلى الأهداف اخلا�صة للجامعة ،و�إلى خمرجات التعلم املق�صودة ( )ILOsلربنامج احلقوق املراد تقييمه،
وذلك ح�سب الهيكلية املبينة يف جماالت التقييم ال�ستة .ويطلب من اجلامعة تر�شيح �أحد �أع�ضائها الأكادمييني للعمل ممثال للم�ؤ�س�سة
ويقوم بدور
“املي�سر”  Facilitatorلفريق التقييم ،وذلك من �أجل ت�سهيل مهمة الفريق ،وتوفري البيئة املنا�سبة لتنفيذ عملية املراجعة
ّ
1
على ال�شكل املطلوب والأمثل .كما ُيطلب من كلية احلقوق ت�سمية �شخ�ص “من�سق للربنامج” . Programme Coordinator
• �إعداد موا�صفات برنامج تخ�ص�ص احلقوق املراد تقييمه ،ويتم يف هذه الوثيقة �شرح الأهداف املراد حتقيقها وخمرجات التعلم
املق�صودة من الربنامج من حيث املعارف ،والفهم ،واملهارات ،وامليزات اخلا�صة الأخرى ،والو�سائل املتاحة للطلبة ،لتحقيق
خمرجات التعلم املق�صودة.
• تقييم ميداين ملدة يومني ون�صف اليوم بو�ساطة فريق من ثالثة مقيمني ،رئي�س تقييم وع�ضوين ،للجامعات الثماين امل�شاركة.
• لقاءات تقييم يومية ،خالل فرتة الزيارة امليدانية ،قام بها كل فريق تقييم ،و�شارك فيها �أع�ضاء الفريق جميعهم بالإ�ضافة �إلى
ي�سر .)facilitator
ممثل اجلامعة (املُ ِّ
• اجتماعات حتكيم نهائية عقدها كل فريق؛ كي يقرر الدرجات التي �سيتم منحها لكل جمال من جماالت التقييم ال�ستة.
• �إعداد تقرير التقييم ،مع تقرير ملخ�ص موجز ،يتم �إر�سالهما �إلى �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق.
• �إعداد تقرير �شامل بنا ًء على تقارير التقييم الثمانية ،يتم �إر�ساله �إلى �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق.
• اجتماع للتحقق من البيانات ونتائج التقييم ،ي�ضم ممثلني عن �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق ،وعن وكالة �ضمان جودة التعليم
العايل يف اململكة املتحدة  QAA-UKور�ؤ�ساء فرق التقييم ،وذلك العتماد التقارير ،ودرجات التقييم ،التي مت منحها ،ولعمل تو�صية
ل�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق بخ�صو�ص منح املكاف�أة املالية ،والدرع التذكاري جلائزة التميز الأكادميي.

 -3امللخ�ص التنفيذي للتقرير
�شاركت ثماين جامعات يف برنامج التقييم هذا والذي �شمل برامج تدري�س مادة احلقوق .ب�شكل عام� ،إن جودة ونوع املعايري الأكادميية
لربامج احلقوق التي مت تقييمها يف اجلامعات الثماين يف الأردن مت اعتمادها� .أي ح�صلت جميعها على تقدير “معتمد” .Approved
ي�سر ومن�سق الربنامج يف الدليل.
   1يرجى الإطالع على مهمات كل من املُ ِ
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ومنحت �ستة من هذه الربامج  21درجة �أو �أكرث ملجموع املجاالت ال�ستة ،و�ضعت ب�أنها ذات م�ستوى يقابل مثيالتها على امل�ستوى
الدويل .كما �أن اخلريجني منها بنجاح يح�صلون على مقاعد ال�ستكمال درجات املاج�ستري والدكتوراه يف اجلامعات الأردنية
والأوروبية ،ويف جامعات الواليات املتحدة الأمريكية .وهناك تنوع يف جودة ونوع هذه الربامج يف اجلامعات امل�شاركة ،يرتاوح هذا
التنوع بني الربامج التي ح�صلت على  24درجة� ،إلى تلك التي ح�صلت على  17درجة.
وميكن ترتيب جماالت التقييم تنازليا ،ح�سب قوتها يف هذه الربامج ،على النحو التايل:
•تقدم الطلبة وحت�صيلهم ،ودعم الطلبة و�إر�شادهم
•م�صادر التعلم ،وت�صميم املنهاج وحمتوياته وتنظيمه
•فاعلية �إدارة النوعية وتعزيزها
•التعليم ،والتعلم ،وتقييم الطلبة (�أ�ضعف املجاالت).
ت�صميم املنهاج وحمتوياته وتنظيمه:

توفر مناهج الربامج امل�شاركة وب�شكل �إجمايل� ،أ�سا�س ًا جيد ًا لتخ�ص�ص احلقوق ،كما �أنها وثيقة ال�صلة ومفيدة للطلبة يف جمال مهنهم
الالحقة .حققت غالبية هذه املناهج �أهداف تزويد الطلبة باملعارف املنا�سبة مقرتنة بالتجارب العملية املتعلقة باملهنة .وهناك هيكل
منطي م�شرتك للربنامج على م�ستوى درجة البكالوريو�س ،مع ت�صميم مرتابط ومالئم للأهداف.

ويدرك الأ�ساتذة والقائمون على الربامج ب�شكل عام �أهمية التحديث املتوا�صل ،فقد الحظ املق ّيمون وجود طرق متنوعة لتحديث
املناهج وتطويرها ،واعتماد م�ساقات درا�سية جديدة.
التعليم والتعلم والتقييم:

الحظ املق ّيمون وجود مقاربات عدة يف تنظيم وتطبيق ا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم والتقييم .و�أف�ضل الأمثلة على ذلك وجود
ا�سرتاتيجيات وا�ضحة ومف�صلة وموثقة بالكامل بحيث تتوافق مع �أهداف الربامج ،ومع خمرجات التعلم املق�صودة  .ILOsغري
�أن هناك حاجة لتحديد هذه املخرجات بو�ضوح يف بع�ض الربامج ،وربطها مب�ساقات الربنامج لتقرير املرحلة املثلى لتعليم تلك
املخرجات ،ال�سيما تلك املرتبطة باملهارات ،ومن ثم تعليمها وتقييم الطلبة فيها .وكلما كانت اال�سرتاتيجيات معربة وموثقة بو�ضوح
و�ضح فهمها من قبل هيئة التدري�س والطلبة.
كانت جودة التعليم التي متت مالحظتها من قبل املقيمني جيدة ب�شكل عام .فاملحا�ضرات ا�شتملت على جمموعة من امل�ساقات
وامل�ستويات مع جمموعة متنوعة من الطرق امل�ستخدمة مع الطلبة امل�شاركني يف العملية .كما ظهرت بع�ض الأدلة على �إدخال طرق
جديدة يف التعليم؛ ال�سيما حماكاة قاعات جل�سات املحاكم ،التي لها �أهميتها يف تطوير جمموعة من املهارات املهنية عند الطلبة،
واملهارات القابلة للنقل.
وهناك حاجة يف بع�ض اجلامعات لإدخال �أ�ساليب تعليم تدعم عملية تطوير التفكري املالئم واملهارات ال�شفهية ،ومهارات حل
امل�شكالت املن�صو�ص عليها يف الأهداف ويف خمرجات التعلم املق�صودة .ILOs
�إن جمموعة طرق التقييم و�أ�ساليبه حمدودة .فال�سيا�سة التنظيمية على امل�ستوى الوطني ت�ستدعي وجود اختبارين حتريريني ،لكل
منهما ( )%40من الدرجة الكلية حدا �أدنى� ،إ�ضافة �إلى جمهود و�أعمال الطالب يف املادة ( .)%10ف�ضال عن االختبار التحريري
النهائي الذي ي�شكل ( )%50من العالمة الكلية للم�ساق .وقد �أدخلت �إحدى اجلامعات م�ؤخر ًا نظام اختبار ن�صف الف�صل mid-
 ،termمع احت�ساب جهد الطالب ،واختبار نهائي .غري �أن ا�ستمرار �سيطرة االختبارات يف نظام تقييم الطلبة يحد من تطوير وتقييم
جمموعة املهارات الإدراكية واملهنية العليا يف برامج التعليم اجلامعي.
ويف االختبارات التي جرى الإطالع عليها وتقييمها ،مل يجد املق ّيمون �أدلة قوية على وجود �أ�سئلة ت�ستدعي من الطالب القيام بتحليل
ونقد �أكادميي معمقني .وحيث �أن اجلامعات قامت م�ؤخر ًا بتطوير الأهداف والنتائج املق�صودة لرباجمها ،ف�إنه يتوجب عليها الآن
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القيام بالنظر يف كيفية تطوير جمموعة منا�سبة من طرق تقييم الطلبة ،بحيث متكن الطلبة وبو�ضوح من �إثبات مدى حت�صيلهم
لهذه النتائج .كما ميكن تطوير وتقييم املهارات العليا ب�شكل �أف�ضل لدى الطلبة عن طريق تكليفهم ب�أعمال كتابية مو�سعة يف امل�ساقات
املختلفة و�أ�سئلة تناق�ش املهارات العليا والنقدية لديهم.
يتم قبول الطلبة يف برامج احلقوق يف اجلامعات الأردنية عامة بنا ًء على نتائجهم يف �شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) ،وو�صل احلد
الأدنى من معدالت القبول يف برامج احلقوق يف اجلامعات احلكومية �إلى  ،%73ويف بع�ض اجلامعات احلكومية التي تتطلب معدال
عاليا و�صل احلد الأدنى �إلى  .%85ويف الربامج املوازية والدرا�سات امل�سائية يف اجلامعات احلكومية ،كان احلد الأدنى للمعدالت
املقبولة يف تخ�ص�ص احلقوق � .%65أما يف اجلامعات اخلا�صة ،ف�إن احلد الأدنى للقبول ح�سب تعليمات وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،هو  .%55وهناك ترتيبات �إ�ضافية يتم تطبيقها لأولئك احلا�صلني على معدل  %50فقط يف التوجيهي بعد �أن يقوموا باجتياز
«برنامج جت�سري» يف �إحدى كليات املجتمع.
تقدم الطلبة وحت�صيلهم

كانت معدالت تقدم الطلبة وحت�صيلهم يف �أ�ضعف االحتماالت مقبولة ،وجيدة �أحيانا .وب�شكل عام ،ف�إن �أ�صحاب الأعمال يبدون
ارتياحهم من خريجي تخ�ص�ص احلقوق .وفيما يتعلق باحلا�صلني على درجات عالية عند تخرجهم ،ف�إنه غالبا ما يتم ال�سعي
لتعيينهم بوظائف يف املحاكم .غري �أن �أ�صحاب الأعمال الحظوا �أن بع�ض اخلريجني يفتقدون املهارات املتقدمة يف حل امل�شكالت
والتحليل.
دعم الطلبة و�إر�شادهم

�إن املدر�س هو الذي يقوم ب�صورة �شخ�صية بتقدمي الدعم والإر�شاد الأكادميي لطلبته .ويتم ذلك بتنظيم اجتماعات ف�صلية مع
الطلبة� ،إ�ضافة �إلى �إمكانية ات�صال الطلبة مع مدر�سيهم خالل «ال�ساعات املكتبية» ،والتي يعلن عنها ع�ضو هيئة التدري�س على باب
مكتبه يف مطلع كل ف�صل درا�سي� .إن عملية الدعم والرعاية الأكادميية لهما مفعول �إيجابي ،وتقدير كبري من طرف الطلبة.
وعلى م�ستوى اجلامعة ،فهناك جمموعة من اخلدمات املتاحة للطلبة التي ت�ستحق الإعجاب .وت�شمل هذه تقدمي الإر�شاد الفردي
للطالب ،وتقدمي م�ساعدات مالية للطلبة الذين يحتاجون للعون لدفع الر�سوم الدرا�سية .وهناك خدمات �إر�شادية ل�سوق العمل،
ون�شاطات ثقافية تقدم ب�شكل مركزي .وي�ضمن �أ�سلوب التوا�صل الفعال بني �أع�ضاء الكلية واملوظفني الإداريني باجلامعة ح�صول
الطلبة على امل�ساعدة املطلوبة عند احتياجهم لها� .أما الإر�شاد بخ�صو�ص �سوق العمل ،فيتم ذلك عن طريق موظفي اجلامعة،
بالتعاون مع �صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية.
وهناك �آليات لإدارة وتخطيط امل�صادر املتوفرة ،وهي تتوافق ب�شكل جيد مع احتياجات الربامج.
م�صادر التعلم

توفر املكتبات يف جميع الربامج الثمانية بيئات تعلم جيدة .وهي وا�سعة وبهيجة ،وفيها �أماكن كثرية للدرا�سة .وهناك خمزون جيد من
الكتب وال�صحف ،باللغتني العربية والإجنليزية لدعم درا�سة برامج احلقوق.
كما �أن القاعات ال�صفية يف امل�ؤ�س�سات الثمانية مالئمة ،وهناك كليات مت� -أو يتم حاليا -تزويدها مببان جديدة .وقد وفرت بع�ض
اجلامعات قاعات حماكاة للمحاكم ،مما عزز جمموعة ن�شاطات التعلم فيها ،ووفر بيئة ممتازة للمحاكاة وممار�سة املهارات القانونية
ال�شفهية والعملية.
فاعلية �إدارة النوعية وتعزيزها

هناك �شواهد على وجود عمليات ن�شطة وفعالة يتم تنفيذها يف عدد من اجلامعات بخ�صو�ص مراجعة مناهج التدري�س وتطويرها� .إال
�أن هناك حاجة لنظام �أكرث منهجية و�شمولية لعملية املراجعة املنتظمة والدورية ،لي�س فقط ملحتويات املنهاج ،ولكن لطريقة تقدميه
وتدري�سه وتقييم الطلبة يف معظم اجلامعات ،وذلك بهدف �إيجاد توجه �أكرث فعالية ل�ضمان وتعزيز اجلودة والنوعية.
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وت�شكل ا�ست�شارات الطلبة ،والتغذية الراجعة منهم� ،سمة مميزة يف جميع اجلامعات الثماين .فالأق�سام والكليات منفتحة ومتجاوبة
جد ًا مع اهتمامات الطلبة و�آرائهم بالطرق الر�سمية وغري الر�سمية.
يجمع املعنيون ب�إدارة اجلودة وتعزيزها البيانات من الطلبة يف معظم اجلامعات امل�شاركة� .إال �أن هذه العملية يجب �أن تكون �أكرث
تنظيم ًا ،و�أن ترتبط بعدد من م�ؤ�شرات الأداء مبا يف ذلك عدد امل�سجلني ،وتقدم الطلبة ،ومعدالت البقاء ،واالن�سحاب من الربنامج،
ومعدالت �إجناز الطلبة والإح�صائيات ال�ضرورية الأخرى .ويف غياب هذه املعلومات �سيكون من ال�صعب على مقدمي تخ�ص�ص احلقوق
�أن يت�أكدوا ب�أنف�سهم من مدى جودة ونوعية براجمهم ،و�أن يتعرفوا على امل�شكالت الرئي�سة ومعاجلتها.
�أ�صبح ا�ستخدام امل�ؤ�شرات اخلارجية الدالة للتخ�ص�ص �سمة مميزة يف بع�ض اجلامعات .ويجب على اجلامعات كافة امل�شاركة يف و�ضع
موا�صفات حمددة ووا�ضحة لرباجمهم ،واالحتفاظ بها بو�صفها جزءا ال يتجز�أ من عمليات التح�سني ،وعليهم الأخذ بعني الرعاية
ا�ستخدام النقاط املرجعية اخلارجية املالئمة لإثبات مدى �إجناز براجمهم ،والتحقق من هذه الإجنازات.

 -4التقرير العام لتخ�ص�ص احلقوق
 1-4املقدمة

 1.1لقد مت ا�شتقاق تقرير “امللخ�ص التنفيذي” ال�سابق للجامعات امل�شاركة قد مت ا�شتقاقه من تقارير تقييم تخ�ص�ص احلقوق بفعل
الزيارات امليدانية الثماين يف �شهر مار�س عام  .2006والأهداف الرئي�سة من هذا التقرير هي �إبراز ال�سمات الإيجابية لتدري�س
احلقوق يف اجلامعات الأردنية ،والرتكيز على املجاالت املر�شحة للتطوير والتح�سني ،وامل�ساعدة يف ن�شر املمار�سات اجليدة يف هذا
احلقل وتطبيقها.
 2.2متت مراجعة وتقييم جودة ونوعية برامج احلقوق بو�ساطة فريق من مقيمي املادة املخت�صني ،وت�شكل كل فريق من ع�ضوين ورئي�س
تقييم .ويف احلاالت جميعها تو�صل كل فريق �إلى �أحكام توافقية على �ضوء �أهداف كل جامعة واملخرجات املق�صود حتقيقها (.)ILOs
 3.3لربامج احلقوق �أهمية اقت�صادية واجتماعية مبا�شرة للمجتمع الأردين .ولذا ف�إن على اجلامعات الأردنية �أن توفر تعليما قانونيا
ي�ضاهي �أف�ضل املمار�سات الدولية ،و�أن ت�سهم يف ت�أهيل خريجني ميكنهم املناف�سة بنجاح يف عامل القانون والتجارة .فالربامج ذات
اجلودة العالية ،ميكن �أن جتذب املزيد من الطلبة اجليدين من داخل الأردن وخارجه ،وهذا ي�سهم بال �شك يف دعم االقت�صاد
الأردين وجمتمعه.
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4.4لبناء �أحكام بخ�صو�ص جودة ونوعية الربامج ،يحتاج املق ّيمون �أن تكون �أهداف الربامج وخمرجات التعلم املراد حتقيقها ()ILOs
وا�ضحة �أمامهم .ت�ضمنت برامج اجلامعات الثماين جمموعة مالئمة من الأهداف ذات ال�صلة الوثيقة بالتخ�ص�ص وباملهنة .وقد
تدرجت هذه من الأهداف العامة ،مثل� “ :إعطاء الطلبة املفاهيم الأ�سا�سية للحقوق” �إلى �أهداف �أكرث حتديد ًا ،مثل “ :تطوير
قدرات الطلبة للقيام ب�أبحاث قانونية نظرية وعملية ،وا�ستخدامهم م�صادر املعرفة املتنوعة ،ومتكنهم من اال�ستفادة الق�صوى من
املعلومات والبيانات” .و�أف�ضل تقارير التقييم الذاتي هي تلك التي تبد�أ بالأهداف العامة ،ثم تتدرج �إلى �أهداف �أكرث حتديدا،
وهذا املزج بني الأهداف وخمرجات التعلم هو الأكرث فعالية.
5.5كانت �سبع من اجلامعات الثماين قادرة على و�ضع جمموعة مالئمة من الأهداف ،ومن خمرجات التعلم املراد حتقيقها ()ILOs
املرتبطة باملعرفة والفهم ،واملهارات املهنية ،واملهارات الإدراكية .يف حني احتاجت �إحدى اجلامعات مزيدا من العمل لتطوير
�أف�ضل ملخرجات التعلم املق�صودة ،وذلك بالرتكيز على ملف الطالب ،واملعارف واملهارات اخلا�صة الواجب تنميتها لديه .ثم
وجد املق ّيمون يف جامعتني اثنني �أن �إدخال خمرجات التعلم املق�صودة (� )ILOsضمن موا�صفات الربنامج �سيفيد كال من هيئة
التدري�س والطلبة يف فهم كيفية ارتباط هذه العنا�صر معا على م�ستوى الربنامج ،وذلك من �أجل تعزيز املعارف واملهارات املطلوبة
لدى اخلريجني.
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 6.6يرى املق ّيمون �أن موا�صفات الربامج التي قدمت لهم من معظم اجلامعات كانت جيدة وم�شجعة .وميثل هذا بحد ذاته تعزيز ًا
كبري ًا ل�ضمان جودة الربامج ،حيث يوفر فر�ص ًا لهيئة التدري�س لربط خمرجات التعلم ،التي مت حتديدها بتطوير املعارف
واملهارات املطلوبة .وميكن هذا الربط كال من هيئة التدري�س والطلبة من التعرف على املرحلة التي يتم فيها تعليم خمرجات
التعلم وزمن ممار�ستها وتقييمها.

 3-4ت�صميم املنهاج وحمتوياته وتنظيمه:

 7.7ي�سهم هذا املجال ب�شكل كامل يف حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة يف �أربع جامعات م�شاركة ،ح�صلت كل منها على ( 4نقاط)
يف هذا املجال .وثالث منها على ( 3نقاط) ،حيث كان لديها مدى لتحقيق حت�سن �أكرث .غري �أن الدرجة ( )2منحت جلامعة
واحدة ،وذلك لوجود م�ساهمة مقبولة يف حتقيق خمرجات التعلم املن�صو�ص عليها يف تقرير التقييم الذاتي ،وهناك م�ساحة
لإجراء حت�سني كبري .ويعد هذا املجال ب�صورة عامة ثالث �أقوى جمال من جماالت التقييم ،بالت�شارك مع جمال فاعلية �إدارة
النوعية وتعزيزها.
 8.8تُد َّر�س برامج تخ�ص�ص احلقوق على م�ستوى الدرجة اجلامعية الأولى يف اجلامعات احلكومية واخلا�صة معا يف الأردن .وتعتمد
مناهج التدري�س يف اجلامعات اخلا�صة من قبل جمل�س االعتماد بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،مبوافقة من نقابة
املحامني .ويقدم برنامج احلقوق ،ب�شكل عام ،من ثمانية ف�صول درا�سية ،ويت�ضمن �أربعة م�ستويات �أكادميية (�أربع �سنوات
درا�سية) .وميكن تقلي�ص هذه الفرتة �إلى ثالث �سنوات �إذا در�س الطالب خمتارا بع�ض الف�صول ال�صيفية .ويجب �أن ال تتجاوز
فرتة �إمتام درجة احلقوق �سبع �سنوات للطلبة الذين مت قبولهم بنا ًء على معدالتهم يف �شهادة الثانوية العامة ،ويدر�سون يف
الربامج ال�صباحية املنتظمة ،و ال تتجاوز ع�شر �سنوات للطلبة الذين يدر�سون يف الربامج املوازية� ،أو امل�سائية (غالبا ما تكون هذه
الربامج بدرا�سة جزئية)� .أما يف اجلامعات احلكومية ،ف�إن مناهج التدري�س ال تخ�ضع ملتطلبات االعتماد؛ لأنها مماثلة ب�شكل كبري
لتلك املت�ضمنة يف متطلبات االعتماد .وهذا يحقق توافق ًا �إقليميا وتطورا موازيا ومت�شابه ًا بني كليات احلقوق اجلامعية �سواء يف
اجلامعات اخلا�صة� ،أو يف اجلامعات احلكومية.
9.9يجب على الطالب اخلريج يف اجلامعات التي مت تقييمها �أن ينهي بنجاح ما معدله � 132-129ساعة معتمدة ،توزع على عدد
من متطلبات الوحدات الإلزامية واالختيارية على م�ستويات اجلامعة والكلية والأق�سام .ويف اجتماع لعمداء كليات احلقوق يف
اجلامعات الأردنية ،ملراجعة مناهج احلقوق ،مت االتفاق على العدد الأمثل لل�ساعات املعتمدة املطلوبة لنيل درجة احلقوق .ويتوقع
�أن يتفق العمداء على التو�صية باعتماد العدد الأعلى املعمول به حالي ًا (� 132ساعة معتمدة) .وي�ؤيد املق ّيمون هذه املبادرة.
1010توفر املناهج اجلامعية ب�شكل عام �أر�ضية جيدة لتخ�ص�ص احلقوق ،وهي ذات عالقة وثيقة ومفيدة ملجاالت عمل الطلبة الحق ًا.
وتتفق معظم املناهج مع �أهداف تزويد الطلبة باملعارف املالئمة واملقرتنة باخلربة العملية ذات ال�صلة .وهناك منط م�شرتك
لربامج اجلامعات امل�شاركة ،مع هيكلية مرتابطة ومنا�سبة لتلبية الأهداف .فالوحدات الدرا�سية يف ال�سنة الأولى تقدم للطلبة
املبادئ العامة لتخ�ص�ص احلقوق ،وت�شمل هذه تفرعات خمتلفة للحقوق من مثل :املبادئ الأ�سا�سية للقانون التجاري ،واملدين،
والإداري ،واجلنائي ،والد�ستوري ،والقانون الدويل العام .ويف ال�سنتني الثانية والثالثة ،تتمحور وحدات الدرا�سة حول ا�ستمرار
الطلبة يف تطوير االت�ساع والعمق ال�ضروريني ك�أ�سا�س للتدريب يف جمال احلقوق .ويف ال�سنة الرابعة ،يتم الرتكيز ب�شكل �أكرب على
القانون املدين ،والتجاري ،واجلنائي ،والإداري .ويهدف كل هذا �إلى �إعداد الطلبة للجوانب العملية يف احلقوق .ويكلف الطالب يف
ال�سنة النهائية ب�إعداد بحث للتخرج حتت �إ�شراف �أحد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية .التدرج يف هذا املخطط مع اال�ستخدام املالئم
للمتطلبات ال�سابقة ي�ضمنان للطالب التقدم املنا�سب بربنامج الدرا�سة.
1111تعد حداثة املنهاج �أمرا مهما ،فثمة طرق عدة لتحديث املنهاج ،و�إدخال م�ساقات جديدة .وي�شمل ذلك مبادرة جماعية قام بها
عمداء كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية ،حيث عقدوا لقاءات عدة ملناق�شة منهاج تخ�ص�ص احلقوق ،وتو�صلوا لإجماع وا�ضح
حول طول املنهاج وحمتواه ،واحلاجة �إلى تعمق كاف يف املواد التي يغطيها .واملقرتحات التي قدمتها هذه املجموعة ،بالإ�ضافة �إلى
مقرتحات قدمتها وزارة العدل ،هي الآن حمط النظر والتدقيق من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الأردنية .ف�ضال عن
وجود م�ساقات جديدة ومتطورة تبلورت بالت�شاور مع ال�شركاء اخلارجيني ومببادرات فردية من هيئة التدري�س .ومن �أمثلة ذلك:
�إدخال م�ساقات جديدة يف جمال احلماية الفكرية ،والتجارة الدولية ،عقب عقد م�ؤمترات حول هذين املو�ضوعني وحول قوانني
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الأوراق املالية� ،شملت خرباء من جامعات العامل العربي �إلى جانب هيئة الأوراق املالية ،وخرباء من �سوق الأ�سهم بالأردن .كما مت
الأخذ ب�أهمية تو�صيات املنظمة العاملية للحماية الفكرية ( .)WIPOهذا بالإ�ضافة �إلى م�شاورات مع �شركاء خارجيني مثل :نقابة
املحامني الأردنيني ،ووزارة العدل؛ مما متخ�ض عنه �إدخال م�ساقات ق�ضائية جديدة .و هذه التعديالت ت�ضمن تطوير املناهج
وحتديثها ،وتتيح للطلبة درا�سة م�ساقات متخ�ص�صة يف مرحلة الحقة من برامج درا�ستهم.

 4-4التعليم والتعلم والتقييم

1212كان هذا املجال هو الأ�ضعف يف جماالت التقييم عرب اجلامعات امل�شاركة .فقد منحت جامعتان درجة ( ،)4وثالث جامعات درجة
( ،)3وجامعتان درجة ( )2حيث وجد فيهما �إ�سهام مقبول يف حتقيق �أهداف التعلم املن�صو�ص عليها ،وكان هناك مت�سع كبري
للتح�سني.
1313وجد املق ّيمون جمموعة من طرق تنظيم وتطبيق ا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم والتقييم .ففي �أف�ضل احلاالت ،هناك ا�سرتاتيجيات
منظمة بو�ضوح ،وموثقة بالكامل تتوافق ب�شكل جيد مع �أهداف الربنامج ،ومع خمرجات التعلم املق�صودة  .ILOsوهناك مقاربات
ت�ضمنت تنظيما ملا يتم القيام به فعال ،بالتوافق مع �سيا�سة اجلامعة .ويف بع�ض اجلامعات ما زالت هناك حاجة لتحديد خمرجات
التعلم  ILOsبو�ضوح ،وربطها بوحدات وم�ساقات الربنامج لإقرار املرحلة التي �سيتم فيها تعليم تلك املخرجات ،وال�سيما تلك
املرتبطة باملهارات ،ومن ثم ممار�ستها وتقييمها .وكلما كانت اال�سرتاتيجيات منظمة وموثقة بو�ضوح� ،أ�صبحت مفهومة �أف�ضل
لدى هيئة التدري�س والطلبة.

1414كانت نوعية التعليم ،التي متت مالحظتها من قبل املق ِّيمني جيدة ب�شكل عام .فقد ا�شتملت املحا�ضرات ،التي ح�ضرها املق ّيمون
على جمموعة من امل�ساقات وامل�ستويات التي تنوعت فيها الطرق امل�ستخدمة وتفاعل معها الطلبة .ويقدر الطلبة حقيقة �أن العديد
من �أ�ساتذتهم ميار�سون مهنة املحاماة ،وذلك ي�سهم يف تعزيز البعد العملي للمحا�ضرات التي يتلقونها .وحيث �أن املحا�ضرات هي
ال�شكل الغالب يف تقدمي املادة ،ين�صح الأ�ساتذة با�ستخدام طرق تفاعلية �أكرث .وقد لوحظ �أن هذه الطرق جنحت متاما مع الطلبة
امل�شاركني جيدا يف املحا�ضرات .كما ظهرت بع�ض الأدلة على �إدخال طرق جديدة يف التعليم ال�سيما حماكاة قاعات جل�سات
املحاكم ،التي لها �أهميتها يف تطوير جمموعة من املهارات املهنية ،واملهارات القابلة للنقل عند الطلبة .وهناك حاجة يف بع�ض
اجلامعات لإدخال �أ�ساليب تعليم تدعم عملية تطوير التفكري املنا�سب ،واملهارات ال�شفهية ،ومهارات حل امل�شكالت املن�صو�ص
عليها يف الأهداف والنتائج املق�صودة.
 1515ي�شعر الطلبة بالر�ضا �إزاء التغذية الراجعة التي يتلقونها على �أعمالهم .فالتغذية الراجعة ال�شفهية تتم عقب االختبارات،
وب�إمكان الطلبة احل�صول على تغذية راجعة مطولة ومف�صلة خالل ال�ساعات املكتبية لع�ضو هيئة التدري�س .ويعطي الأ�ساتذة يف
بع�ض اجلامعات �إجابات منوذجية لطالبهم بعد االختبار ،وذلك كجزء من عملية التغذية الراجعة لطلبتهم .ويف بع�ض احلاالت،
ال يكون الطلبة على معرفة بطريقة تقييم �إجاباتهم وت�صحيحها� ،أو �أ�س�س و�ضع العالمات .ويف هذه احلاالت يتوجب على
الأ�ساتذة �أن يت�أكدوا من �أن طلبتهم على اطالع كامل بهذا اخل�صو�ص.
�1616إن جمموعة طرق تقييم الطلبة و�أ�ساليبها حمدودة .وال�سيا�سة التنظيمية على امل�ستوى الوطني ت�ستدعي وجود اختبارين
حتريريني ،لهما ( )%40من الدرجة الكلية ح ّدا �أدنى ،وجمهود الطالب يف املادة (� .)%10إ�ضافة �إلى اختبار حتريري نهائي ي�شكل
ن�سبة ( )%50من العالمة الكلية للم�ساق .وقد �سعت بع�ض اجلامعات �إلى �إحداث بع�ض التغيريات يف نظام تقييم الطلبة ،ولكن
�ضمن هذه احلدود .و�أعطى ذلك نتيجة جيدة ،حيث خ�ص�صت بع�ض اجلامعات  %20من العالمات مل�شاركة الطالب الأدائية
وطرق �أخرى يف التقييم م�صممة لتطوير املهارات الإدراكية واملهنية ،التي ميكن �أن يكت�سبها الطالب .غري �أن ا�ستمرار �سيطرة
االختبارات الر�سمية يف نظام تقييم الطلبة يحد من تطوير وتقييم جمموعة من املهارات الإدراكية ،واملهنية العليا يف برامج
التعليم اجلامعي.ويف االختبارات التي جرى الإطالع عليها بعد تقييمها ،مل ير املق ّيمون �أدلة قوية على وجود �أ�سئلة ت�ستدعي من
الطالب القيام بتحليل ونقد �أكادميي معمق لها .وميكن تطوير وتقييم هذه املهارات لدى الطلبة من خالل تكليفهم ب�أعمال كتابية
مو�سعة يف امل�ساقات املختلفة� ،ضمن �أ�سئلة معقدة تناق�ش املهارات العليا والنقدية لديهم.

 116تقييم جودة برامج احلقوق يف ثماين ( )8جامعات �أردنية

1717وجد املق ّيمون عدة �إجراءات متبعة ل�ضمان متانة عملية تقييم الطلبة وعدالتها .وت�شمل هذه �إمكانية اعرتا�ض �أي طالب �إذا �شعر
ب�أن �إجاباته مل ت�صحح ب�شكل عادل ،كذلك �إجراء مراجعة لعالمات كل م�ساق ،و�ضمان توزيعها ب�شكل معياري .وهذه العمليات
يف عدالة تقييم النتائج ،غري �أن هناك عددا من الأ�ساتذة الذين يدر�سون امل�ساق نف�سه ما زالوا ي�ضعون طرق تقييم خمتلفة
لالختبارات .وتن�صح اجلامعات باعتماد نظام واحد لتقييم الطلبة �شرطا للم�ساقات التي يدر�سها غري ع�ضو هيئة تدري�س ،ولعل
هذا يح ّد من احتماالت تفاوت �أداء الهيئة التدري�سية ،ومن الإجحاف بحق الطلبة.

 5-4تقدم الطلبة وحت�صيلهم

1818كان هذا املجال هو الأقوى يف جماالت التقييم ،بالت�شارك مع جمال دعم الطلبة و�إر�شادهم .فقد منحت �سبع جامعات درجة ()4
يف هذا املجال ،مل�ساهمتها ،ب�صورة كاملة يف حتقيق الأهداف والنتائج املق�صودة الواردة يف وثائق التقييم الذاتي اخلا�صة بها.
ومنحت جامعة واحدة درجة ( )3لتقدميها م�ساهمة مقبولة يف حتقيق النتائج املق�صودة ،مع وجود �إمكانيات للتح�سني.
1919يتم قبول الطلبة يف برامج احلقوق يف اجلامعات الأردنية كافة ،بنا ًء على نتائجهم يف �شهادة الثانوية العامة (التوجيهي)� ،إذ
�إن احلد الأدنى من معدالت القبول يف برامج احلقوق يف اجلامعات احلكومية و�صل �إلى  ،%73ويف بع�ض اجلامعات احلكومية
التي تتطلب معدال عاليا �إلى  .%85ويف الربامج املوازية والدرا�سات امل�سائية يف اجلامعات احلكومية ،كان احلد الأدنى للمعدالت
املقبولة يف تخ�ص�ص احلقوق � .%65أما يف اجلامعات اخلا�صة ،ف�إن احلد الأدنى للقبول ح�سب تعليمات وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،هو  .%55وهناك ترتيبات �إ�ضافية يتم تطبيقها بالن�سبة لأولئك احلا�صلني على معدل  %50فقط يف التوجيهي
بعد �أن يقوموا باجتياز “برنامج جت�سري” يف �إحدى كليات املجتمع .ف�إذا ح�صل ه�ؤالء الطلبة على معدالت عالية يف دبلوم كلية
املجتمع ،ميكن قبولهم يف امل�ستوى الثالث من برامج احلقوق .ي�شكل الطلبة الدوليون ن�سبة كبرية من جمموع الطلبة اجلامعيني،
وه�ؤالء الطلبة ميثلون قيمة م�ضافة للخربة الإجمالية يف اجلامعة .يقطن الطلبة الأردنيون ب�شكل عام يف مناطق درا�ستهم� ،إال �أن
عددا قليال منهم ي�ستخدمون و�سائل النقل للو�صول �إلى اجلامعات خارج مناطق �سكنهم.
2020وجد املق ّيمون �أن معدالت تقدم الطلبة وحت�صيلهم هي على الأقل معتدلة و�أحيانا جيدة .ون�سبة الطلبة الذين يخفقون يف التقدم
لأ�سباب �أكادميية ترتاوح بني � %5إلى  %10يف ال�سنة .وهناك عدد من الطلبة يغادرون برامج احلقوق للتحويل �إلى �أق�سام �أخرى
يف جامعاتهم� ،أو للدرا�سة يف جامعات �أخرى� ،أو يقررون االن�سحاب من اجلامعة بالكامل .يف �أحد الأمثلة ،ر�سب �أقل من  %10من
الطلبة �أو ان�سحبوا من الدرجة ،ويف املعدل ف�إن ن�سبة  %80من كل فوج يكملون درا�ستهم ويح�صلون على �إجازة احلقوق .ويف �إحدى
اجلامعات� ،سجل يف برنامج احلقوق  126طالبا عام  ،2000ومل ينجح منهم �سوى  44طالبا فقط خالل �سنوات الدرا�سة الأربع،
وتابع  21طالبا منهم درا�ساتهم يف م�ستويات خمتلفة قبل التخرج.
2121ت�شرف الهيئة الأكادميية على عملية تقدم الطلبة� .إال �أن عملية جتميع البيانات ب�شكل �أف�ضل ت�ساعد بع�ض اجلامعات يف حتليل
تقدم الطلبة وتقييم �أدائهم ،كما ت�ساعد يف �إدارة امل�ساقات التعليمية .فالقدرة على مقارنة الأداء الن�سبي للطلبة الدار�سني يف
الفرتة ال�صباحية مع �أولئك يف الفرتة امل�سائية� ،أو مع �أولئك الذين ينتقلون من برامج التج�سري وكليات املجتمع ،توفر على �سبيل
املثال ر�ؤيا مفيدة للتعرف على احتياجات هذه املجموعات املختلفة .و تقدم بع�ض امل�ؤ�شرات عن “القيمة امل�ضافة” �إلى ه�ؤالء
الطلبة منذ قبولهم يف اجلامعة حتى تخرجهم منها.
2222معظم الطلبة يتخرجون ويح�صلون على تقدير “جيد” �أو “مقبول” .وتظهر االجتاهات العامة �أن حوايل  %5فقط من اخلريجني
يح�صلون على تقدير “ممتاز” و  %10على تقدير “جيد جد ًا” .وي�سعى �أ�صحاب العمل دائما �إلى توظيف الطلبة الذين يتخرجون
بتقدير “ممتاز” ،وذلك لثقتهم ب�أنهم قد اكت�سبوا مهارات ،وقدرات عالية.
 2323يعرب �أ�صحاب العمل ،ب�شكل عام ،عن ارتياحهم من اخلريجني يف كليات احلقوق .وي�سعى املهتمون وراء الطلبة الذين يحققون
متيز ًا يف نتائجهم لتوظيفهم لدى املحاكم .غري �أنه لوحظ �أن بع�ض اخلريجني يفتقدون مهارات حل امل�شكالت املتقدمة واملهارات
التحليلية.
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2424اطلع املق ّيمون على جمموعة من �أعمال الطلبة ،مبا يف ذلك �أوراق اختبارات و�أوراق عمل ف�صلية ،و�أعمال خا�صة بدرا�سة احلاالت،
وم�شاريع تخرج .و�أظهرت هذه الأعمال �أن الطلبة ح�صلوا على م�ستويات جيدة يف جدارتهم الفنية ،و�أثبتوا مقدرتهم على تطبيق
هذه املهارات الفنية يف حل م�شكالت حمددة وتطبيقها على حاالت درا�سية يف مراحل الحقة من الدرا�سة� .إال �أن املق ّيمني مل
يجدوا �سوى �شواهد قليلة على حت�صيل الطلبة للمهارات العليا اخلا�صة بالتحليل ،وحل امل�شاكالت ،والتفكري الناقد ،حتى يف
املراحل املتقدمة من الدرا�سة.

 6-4دعم الطلبة و�إر�شادهم

2525كل اجلامعات الثماين لديها ا�سرتاتيجيات متطورة يف جمال دعم الطلبة و�إر�شادهم ،والتي تتوافق مع احتياجات الطلبة ،وتندمج
جيدا �ضمن الت�سهيالت املركزية يف اجلامعة وعلى م�ستوى الكليات والأق�سام .فقد وجد املق ّيمون �أن هذه اال�سرتاتيجيات فعالة
ب�شكل عام يف دعم الطلبة ،ودعم حتقيق �أهداف الربامج ،وخمرجات التعلم املراد حت�صيلها  .ILOsويعد هذا املجال يف التقييم
بالت�شارك مع تقدم الطلبة وحت�صيلهم  SPAالأقوى عرب اجلامعات امل�شاركة ب�شكل عام .حيث ح�صلت �سبع جامعات على درجة
( ،)4وجامعة واحدة فقط على درجة ( .)3والحظ املق ّيمون �أن هناك بيئة رعاية تعليمية بالن�سبة لطلبة احلقوق يف اجلامعات
كافة.

2626يتم قبول الطلبة يف برامج احلقوق يف اجلامعات احلكومية من خالل جلنة لتن�سيق القبول بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
حيث يحدد الطالب يف ا�ستمارة القبول ،قائمة من التخ�ص�صات واجلامعات التي يرغب االلتحاق بها ،ويكون احل�صول على مقعد
يف هذه اجلامعات خا�ضعا لنظام التناف�س� .أما الطلبة الراغبون يف االلتحاق بالربامج املوازية يف اجلامعات احلكومية ،والطلبة
املتقدمون للجامعات اخلا�صة ،فهناك �إجراءات ت�سجيل وقبول تتبع �أ�س�س ًا معينة ووا�ضحة .ويف �أف�ضل احلاالت يتم تزويد الطالب
قبل التحاقه بالربنامج ،ببيانات مف�صلة ووا�ضحة عن التخ�ص�ص ،وتعقد جل�سات �إر�شادية للطلبة على م�ستوى اجلامعة والكلية
للطلبة احلاليني وامل�ستجدين ،وتزود هذه اجلل�سات الطالب مبعلومات جيدة للتعرف على جامعته ومتطلبات التخ�ص�ص ،كما تكون
مدعمة بكتيبات �إر�شادية.
2727تتم الرعاية الأكادميية والدعم عادة من ع�ضو هيئة التدري�س املر�شد الأكادميي للطالب .ويتم تنظيم لقاءات يف كل ف�صل درا�سي
بهذا اخل�صو�ص� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الطلبة يتوا�صلون مع �أ�ساتذتهم ،ومر�شديهم الأكادمييني ،خالل “ ال�ساعات املكتبية”
التي يعلن عنها ع�ضو هيئة التدري�س يف مطلع كل ف�صل درا�سي .وت�ستخدم اجلل�سات الإر�شادية لتوفري الن�صح للطلبة على امل�ستوى
الأكادميي ،وعلى م�ستوى الأمور ال�شخ�صية ،ويحال الطالب للح�صول على م�ساعدة خا�صة �إذا لزم ذلك .ويقوم املر�شدون
بالتوا�صل مع الدوائر الأخرى ،كالت�سجيل ،و�ش�ؤون الطلبة ،ل�ضمان حل �أي �إ�شكاالت تخ�ص الطالب .ويثمن الطلبة عاليا وب�شكل
عام الدعم الأكادميي ،الذي يتلقونه من مر�شديهم .وهناك بيئة رعاية تعليمية يف جميع احلاالت .ويتابع املر�شدون تقدم طلبتهم
يف املنهاج بالطرق الإلكرتونية ،ويتلقى الطلبة تغذية راجعة حول �إجنازهم ال�سنوي .فقد �أعرب الطلبة الذين قابلهم املق ّيمون عن
ارتياحهم للبيئة التعليمية الودودة التي يقدرونها عالي ًا.
2828وعلى م�ستوى اجلامعة ،هناك جمموعة من اخلدمات املثرية للإعجاب؛ وت�شمل :تقدمي امل�شورة والإر�شاد للطلبة ،وتقدمي
م�ساعدات مالية للطلبة الذين يحتاجونها لت�سديد الر�سوم الدرا�سية .وهناك خدمات ا�ست�شارات بخ�صو�ص التوظيف ،ون�شاطات
ثقافية تقدمها اجلامعة .وي�ضمن التوا�صل الفعال بني �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ودوائر اجلامعة ح�صول الطلبة على امل�ساعدة
املطلوبة كلما احتاجوا لذلك .ويتم توفري اال�ست�شارات بخ�صو�ص الوظائف من الكلية ومن �إدارة اجلامعة بالتعاون مع �صندوق
امللك عبداهلل الثاين للتنمية.
2929يتم متابعة تقدم الطلبة من قبل مر�شديهم الأكادمييني ،ويف بع�ض اجلامعات با�ستخدام النظم الإلكرتونية التي حتتوي على
معلومات مرتبطة ب�أداء الطالب وتقدمه ،وذلك لتمكني املر�شدين من متابعة طلبتهم و�إر�شادهم.

 7-4م�صادر التعلم

 3030وجد املق ّيمون �أن هذا املجال هو ثاين �أقوى جمال يف املجاالت ال�ستة للتقييم .فقد ح�صلت �ست جامعات على درجة ( )4يف هذا
املجال ،و�أ�سهمت ب�شكل كامل يف حتقيق الأهداف والنتائج املق�صودة املن�صو�ص عليها يف وثائق التقييم الذاتي اخلا�صة بها .ومت
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منح جامعتني درجة ( )3لإ�سهامهما ب�صورة جوهرية يف حتقيق �أهداف التعلم ونتائجه املن�صو�ص عليها ،لكن الزال هناك مدى
للقيام بتح�سني على الربناجمني.
3131هناك �آليات لتخطيط م�صادر التعلم املتوفرة وتوزيعها ،وتتوافق هذه الآليات ب�شكل جيد مع احتياجات الربامج .ويتم اتخاذ
القرارات ب�صورة �أ�سا�سية على م�ستوى اجلامعة ثم على م�ستوى الكلية ،مع النظر �إلى جمموعة من العوامل مثل :عدد الطلبة،
وعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الالزم توفرهم.
3232توفر املكتبات يف جميع احلاالت الثماين بيئات تعلم جيدة ،وهي وا�سعة وبهيجة وفيها �أماكن كثرية للدرا�سة ،كما �أن �ساعات عملها
منا�سبة .وغالبا ما تعمل املكتبات حوايل � 12ساعة يوميا ،من الأحد �إلى الأربعاء ،وثماين �ساعات يومي اخلمي�س وال�سبت� .أما يف
امل�ساء ،فيتم فتحها ح�سب الطلب .ويف جميع احلاالت تفتح املكتبات � 50ساعة �أ�سبوعيا على الأقل .وهناك خمزون جيد من الكتب
وال�صحف باللغتني العربية والإجنليزية ،لدعم درا�سة برامج احلقوق .وهناك �أ�ساليب ات�صال فعالة بني الكليات و�إدارة املكتبة
واملخت�صني بها .وتوفر غالبية املكتبات ا�ستخدام قواعد بيانات عرب الإنرتنت خا�صة مبواقع احلقوق العربية ،واملواقع الدولية
لتعزيز و�صول الطالب �إلى املادة املطلوبة .وقامت بع�ض اجلامعات ،بتوفري مكتبة متخ�ص�صة يف مبنى الكلية ،بالإ�ضافة �إلى املكتبة
الرئي�سة ،التي حتتوى على الكتب املرجعية الأكرث ا�ستخداما من قبل الطلبة.
3333الت�سهيالت احلا�سوبية ،ب�شكل عام جيدة؛ وهي متوفرة يف مركز احلا�سوب الرئي�سي باجلامعة .كما تتوفر يف مكتبة اجلامعة ويف
مباين الكلية �أجهزة كمبيوتر حديثة ت�ستخدم برامج حديثة ،ومل ي�شكوا الطلبة من �أية م�شكلة يف ا�ستخدامها.
مبان
3434القاعات ال�صفية يف اجلامعات الثماين مالئمة؛ ومت تزويد كليات عدد من اجلامعات مببان جديدة ،كما يتم حاليا �إن�شاء ٍ
خا�صة لبع�ض الكليات الأخرى مزودة بقاعات م�ؤثثة ب�شكل جيد� ،إال �أن العديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س ي�شكون من �صعوبة
احل�صول على معدات فنية خا�صة مثل �أجهزة العر�ض  ، Projectorsالتي يحتاجون �إليها يف ن�شاطات التعليم .والحظ املق ّيمون
�أن القاعات يف بع�ض اجلامعات قدمية ومهرتئة وحتتاج �إلى ترميم وحتديث� .إ�ضافة لذلك ،ف�إن بع�ض اجلامعات قامت بتوفري
قاعات حماكاة للمحاكم ،مما عزز جمموعة ن�شاطات التعليم والتعلم فيها ،ووفر بيئة ممتازة للمحاكاة وممار�سة املهارات
القانونية ال�شفهية والعملية.
3535كان عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جميع احلاالت منا�سبا لغايات تقدمي الربامج .وهناك مزيج من الأع�ضاء املتفرغني ومن
املدر�سني بعمل جزئي .ميار�س بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س مهن ًا قانونية مما يجعله قادرا على جلب خربات عمله املهنية لإطالع
طلبته عليها .كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س ونوعيتهم جيدة ،وهم م�ؤهلون لتدري�س املنهاج اجلامعي حتت التقييم .وقد �أظهرت
بع�ض ملفات الأ�ساتذة �أنهم قاموا ب�أن�شطة بحثية مكثفة على امل�ستويني املحلي والدويل .كما �أن هناك فر�ص ًا لتقدم وتطوير �أع�ضاء
هيئة التدري�س تهتم بها كل اجلامعات .غري �أن هذه متيل للرتكيز على تطوير املعرفة واخلربة يف جمال احلقوق ،ومل يالحظ
املق ّيمون �سوى �شواهد قليلة على تطوير مهارات التعليم والتعلم لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س .ومن املالحظ �أن العبء التدري�سي يف
بع�ض احلاالت كان مرتفع ًا ،غري �أنه كان مالئما لتقدمي املنهاج احلايل.

 8-4فاعلية �إدارة النوعية وتعزيزها

 3636ي�سهم هذا املجال ب�شكل كامل يف حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة يف خم�س جامعات ،والتي ح�صلت على درجة ( ،)4بينما
�أعطيت درجة ( )3جلامعة واحدة حيث هناك مدى لإجراء التح�سني .غري �أن جامعتني ح�صلتا على درجة ( )2حيث وجد فيهما
مت�سع لإجراء حت�سني كبري يف هذا املجال.
 3737وجد املق ّيمون �أدلة على عمليات قوية وفعالة يف عدد من اجلامعات بخ�صو�ص مراجعة املنهاج اجلامعي للتخ�ص�ص وتطويره.
فعلى �سبيل املثال ،جتري جلنة املنهاج يف اجلامعة الأردنية عمليات مراجعة منتظمة للربنامج ويتم ال�سعي احلثيث للح�صول
على املدخالت من الطلبة الذين تخرجوا منها ،ومن �أ�صحاب املهنة و�سلك الق�ضاء .ثم يتم تدقيق التغيريات املقرتحة من قبل
الق�سم والكلية على م�ستوى اجلامعة .ويف جامعة الزيتونة مثال ،تقوم جلنة اخلطط الدرا�سية بالكلية بتدقيق وحتديث املنهاج
ب�صورة منتظمة كلما لزم ذلك� .إال �أن هناك حاجة يف معظم اجلامعات امل�شاركة لطريقة �أكرث �شمولية وانتظام ًا لإجراء التحديث
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والتطوير ،لي�س فقط ملحتوى املنهاج ولكن لأ�ساليب تقدميه وتقييمه ،وذلك بهدف توفري مقاربات �أكرث فعالية ل�ضمان اجلودة
وتعزيزها .وهناك مثال جيد لهذا الو�ضع ،ففي جامعة العلوم التطبيقية ،توجد عملية �سنوية ملراجعة الربنامج من خالل تقييم
الطلبة ،ومالحظات الأ�ساتذة النظراء ،واملراجعة الداخلية لعملية تقييم الطلبة ،وتقارير هيئة التدري�س عن امل�ساقات التي
يدر�سونها ،والتقرير ال�سنوي الذي يقوم به عميد الكلية لتقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 3838تعد ا�ست�شارات الطلبة والتغذية الراجعة �سمة مميزة يف اجلامعات الثماين كافة ،فالأق�سام والكليات مفتوحة ومتجاوبة مع هموم
الطلبة و�آرائهم �سواء بطريقة ر�سمية �أو غري ر�سمية .ويت�ضمن هذا انخراط الطلبة يف جلان �صناديق االقرتاحات ،وا�ستق�صاء
البيانات عن امل�ساقات الدرا�سية يف نهاية كل ف�صل .وقد ذكر الطلبة �أمثلة عن التغيريات التي حدثت نتيجة ملا قدموه من التغذية
الراجعة .ومن الأف�ضل تبني طريقة �أكرث منهجية للح�صول على التغذية املرجتعة من الطلبة بخ�صو�ص الإجراءات �أو التغيريات
املقرتحة.
 3939يتم تعزيز جودة املنهاج وحتديثه يف اجلامعات كافة بالتوا�صل مع �أ�صحاب املهن القانونية والطلبة الذين تخرجوا من اجلامعة.
ويتم احل�صول على هذه التغذية الراجعة بطرق تتفاوت من الر�سمية جدا وحتى غري الر�سمية ب�صورة كاملة� .إال �أن جعل طرق
جمع التغذية الراجعة �أكرث ر�سمية �سيتيح للجامعات جمع معلوماتها ب�شكل �أكرث تنظيما وفاعلية ،وعن جمموعة خمتارة من
املعايري الهامة ،التي ت�سهم يف قيا�س �أداء الطلبة وحت�سينه.
4040يقوم مقدمو الربامج بجمع بيانات الطلبة .وهذه العملية يجب �أن تكون �أكرث منهجية ،ويف�ضل �أن ترتبط مبجموعة من م�ؤ�شرات
الأداء مبا يف ذلك عدد الطلبة امل�سجلني ،وتقدمهم ،ومعدالت بقاءهم يف الربنامج ،ومعدالت الإجناز لكل فوج جامعي،
و�إح�صائيات التوظيف الأول بعد التخرج .ويف غياب هذه املعلومات� ،سيكون من ال�صعب على مقدمي تخ�ص�ص احلقوق �أن
ي�ضمنوا حتقيق جودة ونوعية براجمهم ،والتعرف على الق�ضايا الأ�سا�سية وحلها.
 4141الحظ املراجعون �أن عملية اال�ستناد �إلى نقاط مرجعية يف برامج احلقوق �أ�صبحت �إجراء متبعا لدى بع�ض اجلامعات .ففي
جامعة فيالدلفيا مثال ،مت �إدخال �إجراءات املراقبة اخلارجية لالختبارات التحريرية �إلى جانب التحقق من مطابقة �أهداف
وحدات الربنامج مع املخرجات املق�صودة .وتدعم هذه العملية مبجموعة من التعليمات التي ت�ضبط �إجراءات اختيار املمتحنني
اخلارجيني ومكاف�آتهم .وتبحث جامعة الزيتونة تطبيق نظام مماثل لهذا .يجب �أن تت�سم �إجراءات �ضمان اجلودة وتعزيزها
بال�شفافية ،و�أن حتظى بثقة �أع�ضاء هيئة التدري�س وجمموع املعنيني بالربنامج .كما يجب على اجلامعات امل�شاركة و�ضع موا�صفات
حمددة لرباجمها ،و�أن حتافظ على هذه الوثائق بو�صفها جزءا ال يتجز�أ من هذه الإجراءات .كما يجب عليها اال�ستناد �إلى نقاط
مرجعية خارجية ،للتحقق من مدى الإجنازات التي قامت بها والتي ميكن اعتمادها من قبل مقدمي برامج احلقوق ب�شكل عام.
 4242وجد املق ّيمون �أن كل اجلامعات الثماين لديها �إجراءات مطبقة لتطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س .يف عدد من احلاالت ارتبط
هذا بدعم الع�ضو مالي ًا للح�صول على درجة جامعية عليا من جامعة �أجنبية .ويف �إحدى اجلامعات وجد املق ّيمون برناجما مفيدا
لتنظيم حلقات نقا�ش لأ�ساليب التعلم والتعليم وق�ضايا اجلودة ،بالإ�ضافة �إلى �أمور تتعلق بالتخ�ص�ص .وب�صفة عامة ،ف�إن م�س�ألة
تطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س تبدو معقولة� ،إال �أنه يجب بذل تركيز �أكرث يف هذا املجال على �أ�ساليب التعليم والتعلم ،وتقييم
الطلبة كجزء �أ�سا�سي ومتوا�صل يف عمليات �ضمان اجلودة .و�سيوفر هذا تعزيزا مبا�شرا لعملية تطوير �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 4343وفرت تقارير التقييم الذاتي املقدمة من قبل الربامج امل�شاركة �أ�س�سا مفيدة لعملية تقييم الربامج الثمانية .وقد ت�ضمنت هذه
التقارير معلومات مفيدة مت على �أ�سا�سها تنظيم الزيارات امليدانية ،وغالبا ما احتوت هذه التقارير على تقييمات م�ساعدة عن
الربامج .ومن الوا�ضح جدا �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين �شاركوا يف �إعداد هذه الوثائق ،ويف �إعداد موا�صفات الربامج ،قد
حققوا فوائد جمة يف جمال طرق �ضمان اجلودة ومعايريها ،وهذا بحد ذاته �إجناز يجب �أن يقدر لهم.
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 9-4ا�ستنتاجات وتو�صيات للتح�سني

�4444إن جودة برامج احلقوق ب�شكل عام يف اجلامعات الثمانية التي مت تقييمها كانت على الأقل مالئمة .وتراوحت قوة املجاالت املقيمة
من الدرجة ( )4يف املتو�سط ،وذلك يف جمال تقدم الطلبة وحت�صيلهم  ، SPAوجمال دعم الطلبة و�إر�شادهم � ،SSGإلى �أقل
درجة مبتو�سط ( )2يف جمال التعليم والتعلم والتقييم .TLA

 4545ال�سمات الإيجابية يف مقرر احلقوق يف اجلامعات الثماين :
�أ .يوفر املنهاج اجلامعي ب�شكل عام �أر�ضية جيدة ملادة احلقوق فهو ذو �صلة وثيقة ومفيدة للم�ستقبل املهني للطلبة .وحققت معظم
املواد �أهداف تزويد الطلبة باملعارف الكافية املقرتنة باخلربة العملية املرتبطة باملهنة.
ب .يت�سل�سل املنهاج باملتطلبات ال�سابقة ،بحيث ي�ضمن حتقيق التما�سك والتقدم والتطور يف تقدمي املادة ،مع �إدخال م�ساقات جديدة
ب�صورة منتظمة.
ج�	.إن املبادرة اجلماعية لعمداء كليات احلقوق بخ�صو�ص مراجعة املنهاج اجلامعي ،و�إجراء مقرتحات حول حمتوى املقرر وطوله
ل�ضمان العمق يف تغطية املادة ،تعد م�ساهمة مهمة يف جمال تطوير املنهاج.
د .هناك ا�سرتاتيجيات تعليم وتعلم فعالة يجري العمل على تطبيقها ،رغم �أنها لي�ست دائما مكتوبة .ويف �أف�ضل الأمثلة هناك
ا�سرتاتيجيات متت �صياغتها وتوثيقها بطريقة وا�ضحة ،وتتوافق جيدا مع الأهداف املراد حتقيقها . ILOs
هـ .ت�ضم طرق التعليم جمموعة من امل�ساقات الدرا�سية وامل�ستويات مع وجود تنوع يف الأ�ساليب امل�ستخدمة يف هذه العملية .ويثمن
الطلبة عاليا كون العديد من الأ�ساتذة ميار�سون مهنة املحاماة ،وهذا ي�سهم يف تعزيز البعد العملي للمحا�ضرات.
و .يتم تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة عقب االمتحانات ،وب�إمكان ه�ؤالء الطلبة احل�صول على تغذية راجعة مف�صلة ب�صورة فردية يف
“ال�ساعات املكتبية” للأ�ساتذة.
ز .معدالت تقدم الطلبة وحت�صيلهم  SPAمعتدلة على الأقل ،و�أحيانا تكون جيدة.
ح .ا�شتملت عملية املراجعة ا�ستعرا�ض �أعمال الطلبة من �أوراق اختبارات ،و�أعمال ف�صلية ،و�أوراق درا�سة املادة ،وحاالت درا�سية،
وم�شاريع تخرج نهائية .و�أظهرت املراجعة �أن الطلبة قد حققوا م�ستويات تقنية جيدة .وكانت هناك م�ؤ�شرات على ا�ستخدام
املهارات التقنية يف حل ق�ضايا حمددة .كما �أظهرت حاالت درا�سية يف مراحل متقدمة راجعها املق ّيمون �أن الطلبة اكت�سبوا املعرفة
والفهم الكافيني ،وكان م�ستواهم جيدا ب�شكل عام .وقد حقق عمل الطلبة يف م�شاريع التخرج نوعية جيدة ،و�أظهر تطور مهارات
البحث والتقييم.
ط.كانت عمليات الإر�شاد الأكادميي ودعم الطلبة فعالة ب�شكل عام ،وحظيت بتقدير عال من الطلبة ،وكانت هناك بيئة رعاية للتعلم
يف جميع احلاالت .ويتم متابعة تقدم الطلبة من قبل مر�شديهم الأكادمييني با�ستخدام و�سائل �إلكرتونية فعالة ،ويتلقى الطلبة
تغذية راجعة حول �إجنازهم ال�سنوي.
ي.هناك جمموعة ممتازة من خدمات الطلبة على م�ستوى اجلامعة ،وي�شمل ذلك طلب امل�شورة واملعونة املالية ،وعملية ن�صح الطلبة،
وم�ساعدة ذوي احلاجات اخلا�صة.
ك .م�صادر التعلم  LRجيدة ب�شكل عام ،وهناك �آليات للتزود بامل�صادر امل�ستقبلية ح�سب ما يتم التخطيط له .فاملكتبات توفر بيئات
كاف من الكتب والدوريات وال�صحف لدعم
تعلم جيدة ،وهي مفتوحة على الأقل ملدة � 50ساعة يف الأ�سبوع ،وحتتوي على خمزون ٍ
برامج احلقوق .وقد �أدخلت بع�ض اجلامعات قاعات حماكاة للمحاكم  ،بتنظيمها وت�أثيثها ،مما يدعم تعزيز جمموعة من
ن�شاطات التعلم.
ل .فاعلية �إدارة النوعية وتعزيزها  EQMEكانت يف �أف�ضل حاالتها .وتعد عملية جمع �آراء الطلبة وا�ست�شارتهم واحل�صول على تغذية
راجعة منهم �سمة مهمة من �سمات �ضبط اجلودة يف اجلامعات الثماين ،بالإ�ضافة �إلى �سرعة جتاوب الأق�سام والكليات مع هموم
الطلبة و�آرائهم.
4646تو�صيات بخ�صو�ص تدري�س مقرر احلقوق يف اجلامعات الثماين :
�أ	.ال �شك �أن بع�ض اجلامعات �ست�ستفيد من زيادة تطوير موا�صفات الربامج ،ومعرفة كيفية م�ساهمة الأهداف املراد حتقيقها ILOs

لكل من م�ساقات املنهاج يف حتقيق الأهداف الكلية للربنامج .ويجب �أن يتم الرتكيز على كيفية تخطيط وتقدمي وتقييم خمرجات
التعلم املق�صودة على م�ستوى امل�ساقات الفردية .كما �أن املتابعة احلثيثة لعمليات تقدمي وتقييم الأهداف املراد حتقيقها ILOs
�سي�ضمن �إجنازها بو�ساطة الطلبة.
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ب .هناك جمموعة حمدودة من الطرق امل�ستخدمة لتقييم الطلبة ب�شكل عام ،وهي تعك�س ب�صورة كبرية االعتماد على االختبارات
الر�سمية� .إن وجود جمموعة �أو�سع من طرق تقييم الطلبة �سيكون جيدا الختبار مدى �إجنازهم وحت�صيلهم ملخرجات التعلم
املو�سعة
املت�صلة مبهارات البحث القانوين ،وامل�ستويات الأعلى للقدرات الأكادميية والنقدية� .إن �إدخال عدد �أكرب من املقاالت ّ
و�أ�سئلة الق�ضايا املعقدة يف �إ�سرتاتيجية التقييم� ،سيحث الطلبة على تطوير مهاراتهم يف هذه املجاالت ويخترب قدراتهم ب�شكل
كامل يف برامج احلقوق.
ج .هناك دالئل �ضعيفة جدا يف �أعمال الطلبة بخ�صو�ص حتقيق خمرجات التعلم املت�صلة باملهارات التحليلية والتقييمية حتى يف
ال�سنتني الثالثة والرابعة من التخ�ص�ص.
د .رغم �أن عدد قاعات التعليم كاف ومنا�سب ،لكنها حتتاج �أحيانا �إلى جتديد و�صيانة.
هـ .عمليات جمع وترتيب البيانات واملعلومات اخلا�صة مبعدالت تقدم الطلبة وحت�صيلهم  ،SPAحتتاج �إلى �أن تكون �أكرث تنظيما ،و�إلى
�أن يتم تطبيقها على نطق �أو�سع لدعم عملية �ضبط اجلودة واتخاذ القرار .وهناك جمال لتطوير جمموعة م�ؤ�شرات وطنية لقيا�س
الأداء بحيث حتظى بثقة ودعم كل امل�ؤ�س�سات وال�شركاء املعنيني بالعملية التعليمية .و�سيدعم هذا التطوير امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
جهودها الفردية لتح�سني �إدارتها لتطوير الأداء وت�شجيع التميز.
َ
التدري�س طرق التعليم والتعلم‘ وذلك ل�ضمان امل�ستويات اجليدة لكل عمليات التعليم،
و .يجب �أن تغطي �أن�شطة تطوير �أع�ضاء هيئة
�إ�ضافة �إلى الن�شاطات الأخرى املطلوبة مثل ندوات مناق�شة الأوراق البحثية لهيئة التدري�س.
ز .يجب �أن تكون �إجراءات �ضمان اجلودة وحت�سينها �شفافة حتظى بثقة هيئة التدري�س وجميع ال�شركاء املعنيني .ويجب على
اجلامعات امل�شاركة عمل وحفظ موا�صفات وا�ضحة للربنامج كجزء ال يتجز�أ من �إجراءات �ضمان اجلودة هذه .كما تن�صح جميع
اجلامعات امل�شاركة با�ستخدام نقاط مرجعية خارجية منا�سبة ملو�ضوع التخ�ص�ص ،وذلك لإثبات �إجنازاتها والت�أكد من مدى
حتقيقها لهذه الإجنازات.
ح .هناك حاجة يف جميع اجلامعات �إلى طريقة �شمولية �أكرث منهجية ملراجعة براجمها ب�شكل دوري منتظم ،دون �أن تقت�صر هذه
املراجعة على حمتويات املنهاج ،بل على طريقة تقدمي م�ساقاته وطريقة تقييم الطلبة فيها ،بهدف حتقيق مقاربة فعالة ل�ضمان
اجلودة وتعزيزها.
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تقييم جودة ثالثة عشر ( )13برنامجا من
برامج تعليم التمريض في األردن
تقرير عام

( كانون األول  /ديسمبر ) 2006

الكليات واجلامعات امل�شاركة يف املراجعة:
برامج م�ستوى تعليم التمري�ض امل�شارك:

•جامعة البلقاء التطبيقية -كلية اخلوارزمي
•جامعة البلقاء التطبيقية -كلية الكرك
•جامعة البلقاء التطبيقية -كلية ال�سلط
•جامعة البلقاء التطبيقية -كلية قرطبة
•جامعة البلقاء التطبيقية -كلية القد�س
•جامعة البلقاء التطبيقية -كلية معان
•جامعة البلقاء التطبيقية ووزارة ال�صحة -كلية ن�سيبة املازنية للتمري�ض

برامج م�ستوى تعليم التمري�ض لدرجة البكالوريو�س:
•جامعة م�ؤتة
•اجلامعة الأردنية
•جامعة الزيتونة الأردنية اخلا�صة
•جامعة البلقاء اخلا�صة للعلوم التطبيقية
•اجلامعة الها�شمية
•جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

خرباء املراجعة:

•ماري دالبياز (( )A.D.رئي�س فريق)
•جلوريا كالين ()A.D.
•�شرييل �ستك (( )A.D.رئي�س فريق)
•فران هامريل ()A.D.
•�آمي باتيجرو (( )B.S.N.رئي�س فريق)
•كارول ديت�س ()B.S.N.
•لو �آن �إميري�سون (( )B.S.N.رئي�س فريق)
•جريي مايل�ستيد ()B.S.N.

�إعداد التقرير الإجنليزي:
• د� .أندريه ليندل (م�ست�شارة امل�شروع)

ترجمة الن�سخة العربية:
• د� .إنعام خلف

املراجعة اللغوية:
•د.عاطف كنعان

�إعداد التقرير العربي وحتريره:
• د .علي عبد الغني ياغي
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 -1متهيد :تقييم نوعية برامج التمري�ض
مت �إن�شاء �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق ،عام  ،1999كم�ؤ�س�سة غري ربحية ،تهدف �إلى تعزيز الإبداع والتفوق لدى الأفراد
وامل�ؤ�س�سات ،يف كل من القطاعني العام واخلا�ص يف اململكة الأردنية الها�شمية .وبادر ال�صندوق منذ ت�أ�سي�سه بتطوير و�إطالق م�شاريع
لتعزيز جودة الربامج الأكادميية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية ،وذلك بتبني معايري عاملية يف �ضمان جودة برامج التعليم
العايل ،وتبني منهجية اعتمدت �أ�س�س التقييم الداخلي من قبل امل�ؤ�س�سات التعليمية ،والتقييم اخلارجي من قبل مراجعني دوليني
خرباء يف جمال اجلودة ،ويف حقل التخ�ص�ص ،الذي تتم مراجعته .ويو�ضح دليل تقييم الأداء النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية
“تقييم وتعزيز الأداء النوعي لربامج التعليم العايل يف الأردن” ،الذي �أ�صدره ال�صندوق يف كانون الثاين  ،2005تفا�صيل املعايري التي
يعتمدها ال�صندوق ،واملنهجية التي يتبعها يف تقييم �أداء الربامج .وقد مت تطوير الدليل باعتماد منهجية ومعايري وكالة �ضبط اجلودة
الربيطانية  ،Quality Assurance Agency – United Kingdomبعد �إجراء بع�ض التعديالت عليها؛ لتتواءم ومتطلبات
التعليم العايل يف الأردن واحتياجاته.
حتت �إ�شراف �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق ،قام مركز �ضمان اجلودة يف التعليم الدويل بالواليات املتحدة( ،2 )CQAIEيف نهاية
عام  ،2006مبراجعة برامج تعليم التمري�ض على م�ستوى درجة البكالوريو�س ،وبرامج تعليم التمري�ض امل�شارك (الدبلوم) يف 13
م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأردن .و�شارك يف دورة التقييم هذه  6برامج متنح درجة البكالوريو�س يف التمري�ض ،منها
 4برامج تابعة جلامعات ر�سمية ،وبرناجمان تابعان جلامعات خا�صة ،كما �شارك  7برامج متنح درجة التمري�ض امل�شارك (دبلوم
التمري�ض) ،منها  4ر�سمية و 3خا�صة .بد�أت زيارات التقييم امليدانية يف  13ت�شرين الثاين  ،2006وا�ستمرت حتى  19ت�شرين الثاين
لربامج البكالوريو�س ،وحتى  21ت�شرين الثاين لربامج التمري�ض امل�شارك .واعتمدت زيارات التقييم دليل تقييم املو�ضوع ال�صادر من
�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق.
ويهدف �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق من دورة املراجعة هذه� ،إلى تعزيز التح�سني امل�ستمر جلودة برامج تعليم التمري�ض يف
الأردن ،وتقدمي معلومات نوعية موثوق بها عن جودة هذه الربامج ومعايريها الأكادميية ،والت�أكيد على وجود احلوافز ال�ضرورية
حفاظا على عمليات التعزيز والتح�سني امل�ستمرة .كما يهدف ال�صندوق �إلى النهو�ض باملعايري الأكادميية لتعليم التمري�ض يف الأردن،
والو�صول بها لتوازي املعايري الأكادميية العاملية .وعالوة على حتقيق تعليم �أف�ضل وطلبة �أكرث فاعلية يف تقدمي الرعاية التمري�ضية،
ف�إن عمليات تعزيز اجلودة وحت�سينها �ست�سهمان بال �شك يف جذب طلبة من الدول العربية املجاورة لدرا�سة التمري�ض يف الأردن.
ولغايات تقييم برامج التمري�ض ،قام مركز  CQAIEيف كانون الثاين  ،2006مبراجعة وتطوير دليل ال�صندوق وتطويره ،بهدف تقييم
الربامج ومراجعتها؛ ليتنا�سب ومتطلبات معايري �ضبط اجلودة واالعتماد يف الواليات املتحدة الأمريكية ،واملعايري املهنية لهيئة كليات
تعليم التمري�ض ( CCNE 3لدرجة البكالوريو�س) ،وكذلك الهيئة الوطنية العتماد برامج التمري�ض بالواليات املتحدة NLNAC 4
(لدرجة التمري�ض امل�شارك).
عقد �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق ،يف �شباط  ،2006ور�شة عمل لتدريب ممثلي امل�ؤ�س�سات التعليمية امل�شاركة (من اجلامعات
وكليات املجتمع) على منهجية التقييم ،وعلى �إعداد تقارير التقييم الذاتي .وقدمت اجلامعات والكليات امل�شاركة يف دورة التقييم
التقارير الذاتية لرباجمها ،بتاريخ � 31آب�/أغ�سط�س  ،2006واحتوى كل تقرير على حتليل للأن�شطة ،والعنا�صر املتعلقة باملعايري
الأ�سا�سية ال�ستة للتقييم الواردة يف الدليل .وقد �شكلت هذه التقارير الذاتية �أ�س�س عملية املراجعة امليدانية ومنطلقاتها ،لكل من
برامج تعليم التمري�ض التي �شاركت يف دورة التقييم.
مت ت�شكيل �أربع فرق للقيام بعملية التقييم امليداين ،وت�ألف كل فريق من خبريين اثنني ،عمل �أحدهما رئي�سا للفريق .وقام فريقان
من الفرق الأربعة ،بتقييم �ستة برامج من م�ستوى درجة البكالوريو�س يف التمري�ض ،وقام الفريقان الآخران بتقييم �سبعة برامج من
2
3
4

Center for Quality Assurance in International Education (CQAIE) – USA
Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE)- USA
(National League for Nursing Accrediting Commission (NLNAC
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م�ستوى درجة التمري�ض امل�شارك .و�أعد �أع�ضاء الفرق الأربع يف نهاية زياراتهم امليدانية ،تقريرا نهائيا عن كل امل�ؤ�س�سات ،التي قاموا
بزيارتها وتقييمها .و�أر�سلت ن�سخة من هذه التقارير ب�شكل مكتوم بعد اعتمادها من �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق� ،إلى امل�ؤ�س�سات
املعنية كافة.
يعتمد هذا التقرير العام وال�شامل ،الذي مت �إعداده �أ�صال من قبل م�ست�شارة امل�شروع ،على التقارير ال�ستة املقدمة عن برامج
البكالوريو�س ،وعلى التقارير ال�سبعة املقدمة عن برامج التمري�ض امل�شارك ،وعلى اجتماعات فريق التقييم التي متت يف الأردن ،ويف
�سن�سيناتي بالواليات املتحدة الأمريكية.

 -2ال�سمات الرئي�سة لطريقة التقييم
 1-2التقييم ح�سب �أهداف الربنامج ،وخمرجات التعلم املق�صودة:

�إن منهجية تقييم الربامج الأكادميية ،التي يتبعها �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق ،تتم بالنظر �إلى �أهداف وغايات التخ�ص�ص،
و�إلى خمرجات التعلم املق�صودة ،التي تقررها امل�ؤ�س�سة التعليمية .وتقي�س هذه املنهجية مدى جناح مقدم التخ�ص�ص يف حتقيق
�أهدافه وخمرجات التعلم املق�صودة.
تفر�ض هيئة االعتماد يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،يف اململكة الأردنية الها�شمية درجة من االت�ساق على برامج اجلامعات
اخلا�صة يف التمري�ض ،وذلك بو�ضع هيكلية عامة للموا�ضيع واملناهج التي يجب �أن تدر�س يف هذا التخ�ص�ص .ويف الرتتيبات املتبعة
العتماد الدرجات ،ت�سمح الهيئة بدرجة من اال�ستقاللية يف و�ضع الأغرا�ض والأهداف على م�ستوى املو�ضوع .وقد ظهر تباين ما بني
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف التقييم (�ست جامعات ،و�سبع كليات جمتمع) من حيث احلجم ،وتاريخ امل�ؤ�س�سة ور�سالتها ،وال�شكل العام
للم�ؤ�س�سة واملوا�ضيع التي تطرحها.
هناك درجة كافية من اال�ستقاللية لدى الربامج امل�شاركة كافة ،يف حتديد �أهدافها وخمرجات التعلم املق�صودة اخلا�صة بها،
واال�سرتاتيجيات املطلوبة لكل فئة معيارية مو�ضوعة لتحقيق هذه املخرجات .وهناك مرونة لدى كل كلية متري�ض لتحديد عملية
التقييم املطلوبة بهدف بيان كيفية حتقيق �إدارة اجلودة للفئات ال�ست الواردة يف دليل التقييم .وبذلك متت مراجعة الربامج من حيث
عالقتها مبخرجات التعليم املق�صودة وفق ما حتدده الكلية .كما حددت عملية التقييم ،من خالل عملية حتليل املعلومات وعمليات
تقييم �إدارة اجلودة ،مدى جناح ع�ضو هيئة التدري�س والكلية يف حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة.

 2-2تقييم خربة الطالب التعلمية و�إجنازاته

ق ّيمت عملية املراجعة الداخلية التي �أجراها �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وعملية املراجعة اخلارجية التي قام بها املخت�صون ،العوامل
التي ت�شكل وحتدد خربة الطلبة التعلمية و�إجنازاتهم .وا�شتملت عنا�صر التقييم على �أن�شطة التعلم والتعليم ،مبا يف ذلك املالحظة
املبا�شرة لعملية التدري�س والطرق امل�ستخدمة يف تقييم نوعية �أعمال الطلبة وم�ستوياتهم� .أما عملية توثيق خربة الطالب التعلمية
و�إجنازاته ،فقد ت�ضمنت مراجعة الوثائق املتعلقة ب�أعمال الطالب ال�صفية ،والنظرية والعملية ،ومراجعة املنهاج ،وتطوير املوظفني،
و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،ودعم الطلبة و�إر�شادهم ،وحتليل للم�صادر املتوفرة (املكتبة ،تكنولوجيا املعلومات ،معدات و�أدوات
املختربات) ،والعمليات امل�ستخدمة ملراجعة وتقييم �إدارة اجلودة لكل فئة من الفئات ال�ست املعيارية للجودة .وقد متت مراجعة
وتقييم كل فئة من حيث الإجنازات ،التي يحققها الربنامج يف هذه الفئة ،بتحديد نقاط القوة ،والنقاط الواجب االهتمام بها
وحت�سينها .وهذه الفئات ال�ست هي:
1.1املنهاج :ت�صميمه وحمتوياته وتنظيمه
2.2التعليم والتعلم والتقييم
3.3تقدم الطلبة وحت�صيلهم
4.4دعم الطلبة و�إر�شادهم

 126تقييم جودة ثالثة ع�شر ( )13برناجماً من برامج تعليم التمري�ض يف الأردن

5.5م�صادر التعلم
6.6فاعلية �إدارة النوعية وتعزيزها
لقد ا�ستطاعت برامج التمري�ض امل�شاركة يف عملية املراجعة ،والدعم الفني ،الذي قدمه م�ست�شارو امل�شروع ،حتقيق ما يلي:
•تطوير اخلطط للمحافظة على املعايري الأكادميية ،وتعزيزها
•تطوير ا�سرتاتيجيات التح�سني الداخلي
•حتديد جودة التعليم والتعلم ،والتوجه للرتكيز على خمرجات التعلم املق�صودة للربامج ،وعلى الطرق املنا�سبة للتعليم والتعلم،
وتقييم الطلبة؛ لتحقيق هذه املخرجات.
•حتديد وتطوير طرق قيا�س منا�سبة ،لتقييم مدى حتقيق الطالب ملخرجات التعلم املق�صودة.
•حتديد نظام وا�سرتاتيجيات فعالة لتقييم الربامج ،بهدف التعرف على نقاط القوة ،والنقاط  املطلوب حت�سينها ،مع و�ضع خطط
فعلية للمحافظة على جودة الربنامج وعنا�صره.
•�إدراك القائمني على الربامج ب�أن �أنظمة البيانات ،واملعلومات املبنية على البيانات� ،ضرورية لإثبات وتوثيق مقايي�س الأداء ،و�أن
م�ؤ�شرات جودة الربامج تكمن يف مدى حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة ح�سب مقايي�س الأداء هذه.

 3-2مراجعة التقييم وو�ضع الدرجات للفئات املعيارية ال�ست

�أظهرت عملية مراجعة الربامج وتقييمها ما يلي:
•مدى حتقيق برنامج التمري�ض ملخرجات التعلم املق�صودة ،واملعايري الأكادميية ،ومدى تنا�سق ذلك مع الأغرا�ض والأهداف ،التي
و�ضعتها اجلامعة لربنامج التمري�ض الذي تقدمه.
•مدى م�ساهمة كل فئة معيارية من فئات اجلودة ،يف حتقيق خمرجات التعليم املق�صودة.

ومت حتديد مدى التزام الربنامج مع املتطلبات املعيارية ،على الأ�س�س التالية:
• املعلومات التي مت تقدميها يف وثيقة التقييم الذاتي.
•الأحكام املهنية لأع�ضاء الفريق الذين قاموا بالتقييم.
•تقرير رئي�س الفريق املبني على الزيارة امليدانية ،التي متت للتحقق من بع�ض الأمور� ،أو ا�ستي�ضاحها.
•الوثائق الداعمة ،وال�شواهد الأخرى ح�سبما اقت�ضى الأمر.
ونيابة عن فريق التقييم ،ومع االلتزام بنتائج االجتماع الذي عقد بتاريخ  7كانون الأول  ،2006يف مدينة �سن�سيناتي بوالية �أوهاويو،
اعتمد رئي�س الفريق املعايري الآتية لتحديد جوانب التقييم:
نقطة واحدة :يف حال عدم حتقيق الفئة لأهداف الربنامج ،وملخرجات التعلم املق�صودة ،ولذا ف�إن هناك جوانب �أ�سا�سية يجب
حت�سينها.
نقطتان :يف حال حتقيق الفئة للأهداف ،وملخرجات التعلم املق�صودة ب�شكل مقبول ،ولكن هناك جوانب هامة بحاجة �إلى حتقيق.
ثالث نقاط :يف حال حتقيق الفئة لأهداف الربنامج ،وملخرجات التعلم املق�صودة ،مع وجود جوانب بحاجة �إلى حت�سني.
�أربع نقاط :يف حال حتقيق الفئة لأهداف الربنامج ،وجلميع خمرجات التعلم املق�صودة.
بعد االنتهاء من �إعداد تقارير املراجعة اخلا�صة بكل برنامجُ ،طلب من ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء فرق التقييم ،ت�صنيف برامج التمري�ض
امل�شاركة ح�سب مقدرتها يف حتقيق �أهدافها ،وخمرجات التعلم املق�صودة اخلا�صة بها ،وذلك ليتم منح جائزة احل�سني للتفوق
والإبداع لأف�ضل برنامج .ويجب �أن يح�صل �أف�ضل برنامج على درجة “ممتاز” حتى ي�ستحق اجلائزة ،و�أن يحقق خمرجات التعلم
املق�صودة ح�سب فئات معايري اجلودة ال�ستة ،و�أن ي�ضاهي يف جودته معايري التعليم الأمريكية .وقد تو�صل ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء فرق
التقييم ،يف اجتماع التحقق من النتائج� ،إلى الآراء الإيجابية النهائية للتقييم واجلوانب التي حتتاج �إلى تعزيز �أو حت�سني؛ بنا ًء على
التقارير الذاتية ،وتقارير الزيارات امليدانية ،مع النظر باهتمام �إلى م�ؤ�شرات اجلودة �أ�سا�سا لتحديد �أف�ضل برنامج من برامج تعليم
التمري�ض امل�شاركة يف التقييم.
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 4-2تقييم النظراء ( فرق التقييم امليدانية)

�شارك يف عملية التقييم ثمانية �أكادمييني ،خرباء يف جمال تعليم التمري�ض ،يعملون حاليا �أع�ضاء هيئة تدري�س يف جامعات �أو معاهد
�أمريكية .وهم مدربون ،وذوو خربة يف عمليات التقييم يف الواليات املتحدة الأمريكية ،كما �أن لبع�ضهم خربات خارج �أمريكا .وح�ضر
املقيمون جل�سة تدريبية يف �شهر �أيلول�/سبتمرب  ،2006مت فيها تقدمي عر�ض موجز للمقيمني من كل من :مدير عام �صندوق احل�سني
للإبداع والتفوق ،واملدير التنفيذي ملركز  ،CQAIEوم�ست�شار م�شروع تقييم برامج التمري�ض .وتال ذلك توا�صل م�ستمر ما بني
�أع�ضاء فرق التقييم واملعنيني كافة يف تنفيذ امل�شروع بو�ساطة الربيد الإلكرتوين ،مت فيه تقدمي نبذة عن م�شروع التقييم ،وخمرجات
التعلم املق�صودة ،وتقارير املراجعة الذاتية ،ومتطلبات امل�شروع ،وجميع املتطلبات والتفا�صيل اللوج�ستية للزيارات امليدانية للربامج
امل�شاركة .وقد عني ال�صندوق مرتجمني �أردنيني ،رافقوا فرق التقييم يف �أثناء زياراتها امليدانية .كما مت تقدمي اخلدمات املختلفة
للفريق من قبل املدير العام ،وموظفي �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق.

 5-2عملية التقييم (الداخلية واخلارجية)

هدفت عملية املراجعة �إلى تقييم جودة التعليم املقدم يف برامج التمري�ض امل�شاركة يف امل�شروع .وركزت العملية على تقييم خربة
الطلبة ،و�إجنازاتهم يف برامج التمري�ض على م�ستوى درجة البكالوريو�س ،والتمري�ض امل�شارك.
عقد �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق ،بالتعاون مع م�ست�شار امل�شروع واملدير التنفيذي ملركز  ،CQAIEور�شتي عمل متخ�ص�صتني.
عقدت الور�شة الأولى ،وملدة يومني ،يف الأردن؛ لتدريب اجلامعات والكليات امل�شاركة على كيفية ت�أ�سي�س �أنظمة داخلية لإدارة
اجلودة وحت�سينها ،بحيث ت�صبح هذه اجلامعات والكليات م�ؤهلة ال�ستقبال فرق التقييم اخلارجي .وا�شتملت عملية التدريب �أي�ضا
على كيفية كتابة وتطوير تقارير التقييم الذاتي ،والتح�ضري للزيارة امليدانية للمقيمني النظراء ،وكيفية تطوير املعلومات والبيانات
املطلوبة لقيا�س �أداء الربامج ،وكتابة موا�صفات الربامج وخمرجات التعلم املق�صودة ،وكذلك حت�ضري برنامج الزيارة امليدانية مع
�إعداد الوثائق املطلوبة ،وطريقة التح�ضري ال�ستقبال فرق التقييم اخلارجية� .أما ور�شة العمل الثانية ،فقد عقدت بتاريخ � 15أيلول/
�سبتمرب  2006يف �سين�سانتي بوالية �أوهاويو ،وهدفت لتعريف املقيمني اخلارجيني ،الذين مت اختيارهم بنظام التعليم العايل الأردين،
وتعريفهم باملنهجية واملعايري ،التي يتبعها �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق يف مراجعة الربامج الأكادميية.
وقد ت�ضمنت عمليات املراجعة املالمح الرئي�سة التالية:
•زيارة كل برنامج على مدى يومني من قبل فريق تقييم ،مكون من ع�ضوين :مق ّيم ،ورئي�س فريق.
•عقد اجتماعات يومية للفريق ،ملناق�شة عمليات التقييم ،ومراجعة نتائج وتقارير الزيارة امليدانية للجامعة.
•و�ضع رئي�س الفريق وع�ضو التقييم تو�صياتهم املو�ضوعية والعامة عن جوانب القوة يف الربنامج ،واجلوانب املطلوب حت�سينها؛ لتكون
هذه التو�صيات �أ�سا�سا لإ�صدار احلكم على الربنامج يف اجتماع التحقق ،الذي عقد يف  7كانون الأول /دي�سمرب .2006
•�أر�سل رئي�س الفريق تقرير التقييم اخلا�ص بكل برنامج ،مع ملخ�ص ق�صري ل�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق.
•�أر�سل م�ست�شار امل�شروع امل�س ّودة الأولى من اجلزء الأول لتقرير تقييم برامج التمري�ض ،الذي مت �إعداده بناء على ما جاء يف التقارير
اخلا�صة بالربامج ،وقدم �إلى �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق.
•عقد اجتماع للتحقق من نتائج التقييم .وح�ضر االجتماع ممثلون عن �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق ،ومركز  ،CQAIEور�ؤ�ساء
فرق التقييم ،وم�ست�شار امل�شروع .ومت يف االجتماع �إعداد الن�سخة النهائية من التقرير وملفات تقييم الربامج واعتمادها ،ورفع
تو�صيتها ملجل�س �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق بالفائز يف اجلائزة املالية والدرع اخلا�ص باجلائزة.
بالنيابة عن املقيمني اخلارجيني ،يتقدم م�ست�شار امل�شروع بال�شكر والتقدير ل�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق على ر�ؤيتهم ،ودعمهم
امل�ستمر لتح�سني التعليم العايل يف الأردن وتطويره .ويت�صل ال�شكر ملدير عام ال�صندوق وموظفيه على دعمهم املتوا�صل ،وم�ساعدتهم
يف عملية التقييم .كما يتقدم امل�ست�شار بال�شكر والتقدير جلميع امل�ؤ�س�سات ،وبرامج تعليم التمري�ض ،التي �شاركت طوعا يف عملية
التقييم .وجتدر الإ�شارة هنا �إلى التزام وتفاين هذه امل�ؤ�س�سات وهيئاتها التدري�سية يف تقدمي تعليم نوعي ومميز جلميع ممر�ضي
وممر�ضات امل�ستقبل� ،سواء على م�ستوى برامج البكالوريو�س� ،أو على م�ستوى درجات الدبلوم امل�شارك.
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 -3تقرير التقييم
 1-3املقدمة

1.1كتب هذا التقرير العام بناء على ما جاء يف تقارير التقييم الذاتي للربامج امل�شاركة ،ويف تقارير فرق املقيمني عن الزيارات
امليدانية لربامج تعليم التمري�ض الثالث ع�شرة ،التي ا�شرتكت يف امل�شروع ،و�أنهيت بتاريخ ت�شرين �أول  .2006عززت عمليات
التقييم هذه ،التقييم الذاتي امل�ستمر ذا اجلودة ال�شاملة ،وتقييم عنا�صر الربنامج لت�شجيع امل�ؤ�س�سات كافة للخروج مبعايري جودة؛
للمقارنة بني خمتلف امل�ؤ�س�سات .وال �شك �أن هذه التجربة �ستعود بالفائدة على امل�ؤ�س�سات الأكادميية الأردنية ،وعلى الطلبة ،وعلى
خريجي برامج الرعاية ال�صحية ،وعلى املجتمع الأردين ب�شكل عام .وعالوة على ما قدمته عملية التقييم من م�ساعدة امل�ؤ�س�سات
امل�شاركة على تقييم ذاتي مر ّكز لرباجمها ،ف�إنها �أكدت باملراجعة اخلارجية ،والزيارات امليدانية على بناء معايري عاملية للجودة
وتب ّنيها .والغر�ض من هذا التقرير هو حتديد وتعزيز نقاط القوة لدى برامج التمري�ض يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية الأردنية ،والرتكيز
على النقاط التي حتتاج �إلى حت�سني.
2.2قامت فرق التقييم مبراجعة الفئات املعيارية ،وم�ستوى اجلودة لربامج البكالوريو�س ،وبرامج التمري�ض امل�شارك .وتكونت كل فرقة
من رئي�س ومقيمني خرباء يف جمال التمري�ض .وقد تو�صلت الفرق ب�شكل عام� ،إلى اتفاق يف احلكم على ر�سالة كل برنامج من
الربامج امل�شاركة ،و�أهدافه ،وخمرجات التعليم املق�صودة له ،كما حددت �إجنازات الطلبة يف هذه الربامج.
3.3مت تقييم برامج التمري�ض باالعتماد على منوذج الواليات املتحدة الأمريكية للتقييم واملراجعة امل�شتق من معايري هيئة كليات
التمري�ض ،ومن التحالف الوطني العتماد كليات التمري�ض ،ومفو�ضية التمري�ض ( . )NLNACويهدف ا�ستخدام املعايري املطورة
من الواليات املتحدة الأمريكية �إلى الو�صول لدرا�سة املحتوى النظري للربنامج ،بالإ�ضافة �إلى التطبيق العملي ب�شمولية وعمق.
وتتحقق �شمولية الربنامج وعمقه بعدد املواد التي حتتوي على الكفايات واملهارات اجلوهرية القابلة للتطبيق واال�ستخدام.
فتتحقق ال�شمولية ودرا�سة الطلبة جلميع املواد اخلا�صة مبهنة التمري�ض مبا يف ذلك املواد احلرة والعامة ،التي لها عالقة مبجال
التمري�ض .ويتحقق العمق من خالل جوهر املواد املتخ�ص�صة بالتمري�ض ،والت�صميم االرتقائي املنظم واملتتابع للمنهاج ،الذي
ي�أخذ ترتيب املتطلبات ال�سابقة وارتقائها ح�سب م�ستوى الدرجة بعني االهتمام.
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�أظهرت عملية تقييم برامج التمري�ض عدة جوانب متما�سكة لدى تلك الربامج ،وهذا ما ي�شري �إلى قوة تعليم التمري�ض يف الأردن.
ونقدم يف هذا اجلزء من التقرير و�صفا للجوانب الإيجابية ،التي كانت م�شرتكة على الأقل بني عدة برامج من التي متت مراجعتها
على م�ستوى البكالوريو�س� ،أو التمري�ض امل�شارك .ولن نذكر تلك اجلوانب التي تفرد بها عدد قليل من الربامج ،و�سيتم ذكرها يف
تقارير ر�ؤ�ساء الفرق �إلى امل�ؤ�س�سات املعنية .وت�صف تقارير الفرق جوانب القوة للربنامج ب�شكل مف�صل ،واجلوانب املطلوب تعزيزها
وحت�سينها ،وتو�صيات لتح�سني خطة الربنامج وجودته ،لكل م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات تعليم التمري�ض امل�شاركة يف م�شروع �صندوق
احل�سني للإبداع والتفوق.
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خطة املنهاج:
يع ّد ت�صميم املنهاج ،وعدد ال�ساعات املعتمدة للتدري�س النظري مقابل اجلانب العملي ،عامال �أ�سا�سيا يف تقييم الربامج .واعتمدت
الربامج خمرجات التعلم املق�صودة دليال لتحديد حمتوى املنهاج ،كخطوة �أولية ،وربط هذه املخرجات بر�سالة امل�ؤ�س�سة وفل�سفتها.
وطورت العديد من امل�ؤ�س�سات ا�سرتاتيجيتها؛ بحيث ت�ضمن حتديث منهاجها وفق �آخر امل�ستجدات ،من خالل ع�ضويتها يف جمال�س
التمري�ض ،وامل�ؤ�س�سات املهنية� ،أو ال�شراكة والتعاون مع امل�ؤ�س�سات العاملية .وقد �أظهرت معظم الكليات ب�شكل عام دعما لربامج
التمري�ض فيها ،و�أظهرت �أن لديها ر�ؤية م�ستقبلية للتطوير والتغيري املطلوب �إحداثه ح�سب احلاجة .كما متتع العديد من الربامج
بدعم امل�ؤ�س�سة و�إدارتها ،يف توفري خمتربات متري�ضية تزود الطلبة مبدخل للتكنولوجيا وم�صادر التعلم املطلوبة.
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وي�شيد املراجعون باجلهد الذي يبذله �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،واملوظفون العاملون يف الربامج ،وبحما�سهم ملهنة التمري�ض،
وتكري�سهم اجلهود لتعليم الطلبة بنوعية مميزة� .إال �أن هذا احلما�س واجلهد ،يف ظل العدد الكبري من الطلبة ،يجعالن �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية جمهدين ب�سبب ثقل الأعباء التدري�سية� .إن البيئة التي يعملون فيها تنا�سب عددا قليال من الطلبة .ولذا ،يرى املراجعون
�أنه يف �سبيل تعزيز وزيادة م�ستوى التعليم الذاتي لدى الطلبة وتفاعلهم مع الربنامج ،ال بد من تقليل ن�سبة الطلبة لكل ع�ضو هيئة
تدري�س.
ت�ستخدم اللغة الإجنليزية من قبل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة يف التعلم والتعليم النظري والعملي .وتبني للمقيمني ب�أن اللغة
وخا�صة يف حاالت ال�ضغط التي تواجه الطلبة يف �أثناء درا�ستهم.
العربية ت�ستخدم لزيادة تعزيز فهم الطلبة ،وتو�ضيح املعلومات لهمّ ،
خربة �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني:
مت تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�سبب خربتهم ،وطموحهم ،ورغبتهم ،وقدرتهم على العمل بجهد كبري يف تعليم الطلبة يف خمتلف
الربامج .ف�ضال عن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الذين يحملون درجة الدكتوراه يف التمري�ض ،وبع�ض الأع�ضاء من هيئة التدري�س
واملوظفني يحمل درجة املاج�ستري ،وبع�ضهم درجة البكالوريو�س ح ّدا �أدنى .وهناك العديد من الربامج التي تعمل على و�ضع خطط
لتطوير �أع�ضاء الهيئة التدري�سية وت�شجيعهم للح�صول على درجات علمية عليا من م�ؤ�س�سات �أردنية منا�سبة� ،أو من �أوروبا� ،أو الواليات
املتحدة الأمريكية� .إن من �أهم جوانب جودة برامج تعليم التمري�ض هو توفر عدد كاف من �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ؤهلني �أكادميي ًا،
ولديهم اخلربة الكافية يف جماالت املهنة .ومن ال�ضروري �أن يقوم �إداريو برامج التمري�ض باال�ستمرار يف العمل على توفري فر�ص
العمل وحت�سينها ،وتوفري فر�ص التطوير املهني امل�ستمر للأع�ضاء.
بينت نتائج التقييم �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يطبقون فل�سفة الربنامج �أمنوذجا يحتذى للطلبة ،ولأفراد جمتمعهم املعنيني .ويلتزم
�أع�ضاء هيئة التدري�س ب�إر�شاد الطلبة ،وذلك بتخ�صي�ص �ساعات مكتبية ملراجعتهم،وا�ستقبال املحتاجني منهم لدعمهم عند تقدمي
الرعاية للمر�ضى .والحظ املقيمون �أن هناك مفهوما لدى برامج تعليم التمري�ض امل�شارك يق�ضي بتعزيز م�صادر التعلم وتوفري البيئة
املنا�سبة لذلك ،وقد مت التعبري عنه ،و�أظهرته م�ؤ�س�سات التعليم امل�شاركة يف التقييم ،وقد تراوحت ا�سرتاتيجيات التعزيز هذه بني
�إيجاد �أماكن جديدة للمختربات العملية ،وتوفري �أدوات تعلم وتعليم ،وتوفري مكتبة حتتوي على املراجع الالزمة يف علوم التمري�ض،
وتوفري قواعد البيانات الإلكرتونية الالزمة .ومن نقاط القوة التي الحظها املقيمون ،ا�ستخدام خمتربات احلا�سوب و�شبكة الإنرتنت
ب�شكل مو�سع يف التعليم ال�صفي ،وتعليم الطلبة امل�ستقل.
تعمل الكليات ب�شكل عام بكامل اجلدية لتعزيز تعليم التمري�ض لطلبتها؛ لي�ستطيعوا احل�صول على درجة � %70إلى  %75يف االمتحان
ال�شامل ،وذلك ليكونوا قادرين على املناف�سة وااللتحاق بربامج البكالوريو�س .كما يعمل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية واملوظفون بجهد
ملحوظ لتحديد �أهداف التعلم املق�صود و�صقلها ،مع الت�أكيد على التنا�سق الداخلي لهذه املخرجات حتى تتوافق مع �أهداف املادة،
و�أهداف امل�ستوى ،وخمرجات الربنامج ،ور�سالة امل�ؤ�س�سة ككل .وتعمل الكليات على ت�أمني فر�ص التعلم للطلبة ،والت�أكيد على
ا�ستخدامهم للغة الإجنليزية كطريقة للتوا�صل ،ويتم ذلك ب�إعطاء الفر�صة للطلبة لتقدمي حما�ضرات �شفهية لزمالئهم ،وبا�ستخدام
احلا�سب كطريقة للتعلم الذاتي.
�إدارة اجلودة:
�أ�شار املقيمون ب�أن برامج التمري�ض جميعها قامت بدرجات متفاوتة من التقييم الذاتي كجزء من �إدارة اجلودة ال�شاملة للربامج.
وظهر حر�ص الربامج على االهتمام باجلودة من خالل م�شاركتها يف م�شروع �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق لتقييم براجمها.
و�أظهرت الكليات امل�شاركة �سرعة هائلة يف تقبل وتطبيق املفاهيم اخلا�صة ب�إدارة اجلودة املتكاملة ،وذلك بتقييم جميع جوانب
الربامج ،التي حدثت بدرجات متفاوتة من الإجنازات خالل العملية ،مثل :تعريف خمرجات التعليم املق�صودة ،وجمع املعلومات
والوثائق املتعلقة بكيفية الت�سجيل ،وحتديد احتياجات كل برنامج بنا ًء على ت�صميم املنهاج ،وتقييم ا�سرتاتيجيات التعليم يف الكلية،
وتقييم ا�سرتاتيجيات التعليم من قبل الطلبة ،وتقييم كيفية اكت�ساب الطلبة للمهارات والكفايات يف املواد النظرية والعملية .وقد
رحب �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريون بالتبادل الودي ما بينهم وبني مقيمي الزيارات امليدانية ،و�أبدوا تقديرا لالقرتاحات التي
قدمها املقيمون يف �سبيل تعزيز العملية التعليمية.
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خطة املنهاج:
�أبدى �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف برامج البكالوريو�س يف التمري�ض بوادر التعاون ،والتن�سيق ،والعمل بروح الفريق بني العميد،
ور�ؤ�ساء الأق�سام ،وكذلك التزامهم بتوفري التعليم النوعي .ويتبني �أن لدى العديد من الربامج منهاج ًا م�صمم ًا بو�ضوح ،وخمرجات
تعلم مق�صودة مطابقة لأهداف الربنامج ،وغايات امل�ؤ�س�سة ور�سالتها .كما يتبني �أن العالقة بني عنا�صر املنهاج وتنظيمه م�صممة
لتمكن الطلبة من حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة .و�أدى التنوع يف خلفية �أع�ضاء هيئة التدري�س �إلى بناء منهاج قوي ،وتف�صيل
دقيق ومنظم للمحتوى .و�أظهرت برامج �أخرى �شاركت يف عملية التقييم م�ستويات ناجحة من العمق وال�سعة يف ت�صميم م�ستويات
املحتوى؛ لتنا�سب تقدم الطلبة من مادة �إلى �أخرى.
هناك قوة ذات داللة ظاهرة يف خمتلف برامج تعليم التمري�ض ،وهي امل�ؤهالت الأكادميية لأع�ضاء هيئة التدري�س وخرباتهم .بحيث
تراوحت هذه امل�ؤهالت الأكادميية العالية من املاج�ستري �إلى الدكتوراه .وال �شك �أن هذه امل�ؤهالت الأكادميية واخلربات العملية ت�سهم
يف تنفيذ املنهاج ،وتقدمي اخلربات ال�سريرية املتنوعة للطلبة يف التخ�ص�صات جميعها .و�أظهر تفاعل الطلبة مع املراجعني املق ّيمني
�أنهم يفهمون �أغرا�ض الربنامج و�أهدافه ب�شكل عام ،بحيث ا�ستطاع الطلبة ب�سهولة و�صف اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة من قبل �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف غرف املحا�ضرات ،وخربات التعليم العملي ،لتي�سري عملية حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة .وقد تنوعت هذه
اال�سرتاتيجيات من تزويد الطلبة بخطة لكل مادة ت�شمل الأهداف واخلربات التعليمية �إلى معايري تقييم الطلبة وميزان العالمات.
و�ساهم توفر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية امل�ؤهلني يف تخ�ص�صات التمري�ض ،وتوفر امل�صادر التعليمية الالزمة يف تنفيذ املنهاج املح ّدث
ب�شكل جيد .والحظ املراجعون �أن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يعملون بجهد لتعزيز وتطوير خمتلف جوانب املنهاج ،من حيث املحتوى
والتنظيم ،كما الحظوا �أن العالقة بني �أهداف املادة وخمرجات التعلم املق�صودة للربامج م�صممة؛ لت�ؤكد �أن املناهج �ستمكن الطلبة
من حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة.
خربات �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني:
ً
كان التزام امل�ؤ�س�سات ودعمها لربامج تعليم التمري�ض وا�ضحا ب�شكل كبري ،وذلك بتوفري امل�صادر التعليمية املطلوبة للربامج .وي�سهم
توفر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف خربات عري�ضة ومنا�سبة ويف �إدارة لهذه الربامج من عمداء ور�ؤ�ساء �أق�سام م�ؤهلني ،وذوي كفاءة
للقيام ب�أدوارهم ،وكل هذا ي�سهم يف حتقيق غايات الربامج و�أهدافها وخمرجات التعلم املق�صودة منها .ي�ستخدم �أع�ضاء هيئة
التدري�س طريقة املحا�ضرات ب�شكل رئي�سي يف تعليم الطلبة .و�أ�شار املقيمون �أن طرق التعليم والتعلم الن�شط ت�ستخدم ب�شكل حمدود
فقط .ومن اجلوانب اجليدة التي الحظها املقيمون �أن ر�ؤ�ساء الأق�سام والعمداء يقدمون الإر�شاد املتوا�صل ،والدعم لأع�ضاء هيئة
التدري�س؛ للت�أكيد عل تنفيذ املنهاج بجودة عالية.
�إن من ال�ضرورة مبكان تنويع خربات التعليم املنهجي يف الغرف ال�صفية ومناطق التدريب العملي � ،اّإل �أن ارتفاع �أعداد الطلبة يعيق
قدرة �أع�ضاء هيئة التدري�س على ت�أمني� ،أو توفري التنوع واالختالف يف اخلربات التعليمية والتعلمية للطلبة .وتبني للمقيمني من خالل
مقابالتهم مع الهيئة التدري�سية واملوظفني والطلبة� ،أن وجود العدد الكبري من الطلبة يف برامج التمري�ض ال يرتك �سوى القليل من
الوقت للعمل املتميز وللبحث العلمي .وحتول الأعباء التدري�سية العالية من قدرة الأع�ضاء على حتقيق املعايري املطلوبة للتقييم ،ومن
حتقيق �شروط الرتقية والتثبيت املطلوبة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .و�أدت ا�سرتاتيجيات زيادة �أعداد الطلبة امل�سجلني
يف برامج التمري�ض �إلى ا�ستخدام العاملني ال�سريريني يف امل�ست�شفيات لتدريب الطلبة يف املواد العملية .ويحذر املراجعون �أن زيادة
االعتماد على املدربني ال�سريريني العاملني يف امل�ست�شفيات ،رمبا ت�ؤدي �إلى تقليل التنا�سق والتج�سري بني املواد النظرية ،والتدريب
العملي.
�إدارة اجلودة:
بد�أت برامج التمري�ض لدرجة البكالوريو�س يف معظم امل�ؤ�س�سات ،التي مت تقييمها مبراجعة وتقييم منظومة حت�سني اجلودة لديها.
وبذلت هذه الربامج جهدا �شاقا م�ضنيا يف �سبيل حتديد معامل اخلطة املنا�سبة وم�ؤ�شرات التقييم ،نتج عنه توجيه عملية جمع
املعلومات من �أجل عملية املقارنة امل�ستمرة ،بهدف قيا�س مدى حتقيق التح�سني واجلودة .وقد حققت الربامج امل�شاركة تقدما
مثريا للإعجاب يف عمليات �إدارة اجلودة منذ بدء م�شاركتها يف م�شروع �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق يف �شباط .2006
وتراوحت ا�سرتاتيجيات التقدم بني �إن�شاء مكاتب للإ�شراف على عمليات �إدارة اجلودة ،وقيام �أع�ضاء هذه الربنامج بتطوير خطط
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ا�سرتاتيجية جديدة ،وتعديل اال�سرتاتيجيات لتح�سني وتعزيز البيئة التعليمية والتعلمية ،وو�ضع معلومات دالة وم�ؤ�شرات لتح�سني
و�ضمان ن�سبة جناح الطلبة يف امتحان الكفاءة الوطني.

 -4فر�ص حت�سني برامج التمري�ض
�أدت مراجعة تقارير التقييم الذاتي وتقارير الزيارات امليدانية �إلى حتديد فر�ص تعزيز وتقوية الربامج وخططها امل�ستقبلية من ِقبل
�أع�ضاء هيئة التدري�س .وكما يف نقاط القوة التي ذكرت �سابقا ،ف�إن هذا التقرير ال�شامل ُير ّكز فقط على الق�ضايا العامة ،التي ظهرت
يف العديد من امل�ؤ�س�سات امل�شاركة� .أما الق�ضايا اخلا�صة بكل م�ؤ�س�سة ،ف�إنها مف�صلة يف تقرير رئي�س فريق التقييم ،الذي �أر�سل �إلى
كل م�ؤ�س�سة على حدة.
خالل درا�سة تقارير التقييم الذاتي ،وتقارير الزيارات امليدانية بغر�ض حتديد جماالت تعزيز الربامج امل�شاركة وحت�سينها ،ظهرت
جمموعة من الأفكار الرئي�سة .وكان هناك ت�شابه وثبات يف الأفكار الرئي�سة ،التي ظهرت لدى كل من برامج التمري�ض امل�شارك،
وبرامج البكالوريو�س .ولذا ف�إننا ندمج هذه الأفكار والفر�ص يف ما يلي:

 1-4حت�سني الربامج

�إن م�شاركة برامج التمري�ض ب�شكل طوعي ،يف م�شروع �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق لتقييم و�ضبط اجلودة ،يدل ب�شكل وا�ضح
على رغبة هذه الربامج يف مراجعة �أدائها ،والبحث يف الفر�ص املمكنة لتح�سني عملها و�أدائها وجودتها .وهناك جهد وا�ضح من قبل
هذه الربامج لالنخراط يف عملية التقييم الذاتية� ،إ�ضافة �إلى حماوالت العديد منها لو�ضع خطة �شاملة للتقييم ،مع م�ؤ�شرات حمددة
لإظهار مدى حتقيق اجلودة .وعززت بع�ض امل�ؤ�س�سات امل�شارِكة ب�شكل ملحوظ البيئة التعليمية مبختلف الطرق مثل:
•�إن�شاء خمتربات تعليمية جديدة.
•زيادة م�صادر التعلم وتطويرها.
•حتديث الكتب واملراجع املتوفرة يف جمال التخ�ص�ص ،بحيث �أ�صبحت معظمها من �إ�صدارات عام  2005وما بعد.
•زيادة ا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم وتنوعها ،خ�صو�ص ًا يف جمال التعلم عن طريق حل امل�شكالت.
•حتويل بع�ض امل�ؤ�س�سات لتبعية برامج التمري�ض من م�ستوى ق�سم �أكادميي �إلى كليات م�ستقلة للتخ�ص�ص.
وقد عبرّ �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفون عن تقديرهم للم�شروع على منحهم الفر�صة الكت�ساب املعلومات واملالحظات واخلربات
خالل عمليتي التقييم الداخلية واخلارجية.

� 2-4أعداد الطلبة ووفرة امل�صادر

�إن التمري�ض والرعاية ال�صحية تو�أمان .وتعد مهنة التمري�ض ب�شكل عام من �أكرث املهن ،التي ت�ستحق الفخر ونيل ثقة املجتمع؛
لأنها ت�شكل لب نظام الرعاية ال�صحية ،وعموده الفقري .وتعمل املمر�ضات واملمر�ضون �أربعا وع�شرين �ساعة على مدار �أيام الأ�سبوع
ال�سبعة ،من �أجل تقدمي الرعاية الطبية للمر�ضى ،واالنتقال الآمن لهم �إلى �أ�سرة ال�شفاء .وتقدم املمر�ضات واملمر�ضون املع ُّدون جيد ًا
لهذه املهنة رعاية متري�ضية ملر�ضاهم كما لو كانوا يقدمونها لأفراد �أ�سرهم.
ورغم �أن معظم املواطنني ي�ؤمنون باجلملة ال�سابقة � ،اّإل �أن �أكرث اجلوانب حتدي ًا لإدارات برامج التمري�ض ولأع�ضاء هيئة التدري�س هو
تقدمي برنامج عايل اجلودة مع االفرتا�ض يف الوقت نف�سه �أن الربنامج ميكن �أن ي�ستوعب �أعدادا غري حمدودة من الطلبة .لقد كانت
ظاهرة ارتفاع �أعداد الطلبة يف برامج التمري�ض مالحظة يف معظم الربامج التي �شاركت يف عملية التقييم.
�إن زيادة عدد الطلبة امل�سجلني يف الربامج امل�شارِكة ،و�أثر ذلك على جودة التعليم والتعلم يف املواد النظرية والعملية ،قد ت�ؤدي �إلى
ع ّدة ق�ضايا هامة مت�شابكة .وقد اتفقت نتائج تقارير املق ّيمني مع �آراء وقلق �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�ش�أن زيادة �أعداد الطلبة رغم عدم
وجود العدد الكايف من �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ؤهلني ،وعدم كفاية امل�صادر التعليمية مثل :املختربات ال�سريرية ،و�أماكن التدريب
العملي ،ما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على كفاءة اخلريجني العملية ،وقدرتهم على املناف�سة وطني ًا وعاملي ًا.
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�أ�شار املراجعون امليدانيون �إلى قلة اخلربات التع ّلمية ال�سريرية عند الطلبة ،وعدم كفايتها؛ وذلك لوجود �أعداد كبرية من طلبة برامج
التمري�ض يف اململكة ال تتنا�سب والأماكن املتوفرة للتدريب العملي .ورغم �أن الربامج تعمل بجهد لتعزيز اجلودة واملحافظة عليها من
خالل ت�أمني خربة �سريرية منا�سبة ومتنا�سقة مع حمتوى وفحوى التعليم ال�صفي النظري � ،اّإل �أن �أعداد الطلبة يحول دون ح�صول كل
طالب على الفر�صة املطلوبة لتكفل له خربات �سريرية تعلمية ،ب�إ�شراف من ع�ضو هيئة تدري�س م�ؤهل.
�إن زيادة �أعداد الطلبة املقبولني يف برامج التمري�ض يف اململكة ي�شكل يف الو�ضع الراهن �ضغطا على م�صادر التعليم والتعلم املتوفرة
مثل :الغرف ال�صفية ،واحلوا�سيب ،وتكنولوجيا املعلومات ،واملختربات و�أماكن التدريب العملي .وهذا ال�ضغط على م�صادر التعلم،
وبالأخ�ص حمدودية توفري �أماكن للتدريب العملي يقلل بال �شك من قدرة الطلبة على حت�صيل الرباعة املطلوبة الكت�ساب املهارات
الفنية ،والكفايات الالزمة للمهنة ،يف حني �أن نق�ص الغرف ال�صفية املنا�سبة وباقي امل�صادر التعليمية يعيق جودة حت�صيل املحتوى
النظري لدى الطلبة.
�إ�ضافة �إلى ما تقدم ،ف�إن زيادة �أعداد الطلبة له �أثر �سلبي على برامج التمري�ض من حيث �أعباء �أع�ضاء هيئة التدري�س ،فكلما زاد
عبء العمل على �أع�ضاء هيئة التدري�س ،قل الوقت املتوفر لديهم للبحث العلمي والتطوير ،وقل الوقت املتوفر للإر�شاد الأكادميي
للطلبة ومتابعتهم وتقدمي الن�صح لهم .وبهذا فقد يت�آكل دور ع�ضو هيئة التدري�س كم�صدر متواجد للطالب.
وهذا الت�شابك بني ال�سبب والنتيجة بالن�سبة لأعداد الطلبة امل�سجلني يف برامج التمري�ض يف اجلامعات الر�سمية ،ي�ؤثر على مناهج
التمري�ض ،وي�شكل �ضغطا كبريا على �إمكانية توفري �أماكن كافية للتدريب امليداين ال�ضروري لإعداد ممر�ضة (�أو ممر�ض) ،قادرة
على تقدمي رعاية ذات جودة .وقد تبني خالل زيارة التقييم امليدانية لإحدى اجلامعات اخلا�صة� ،أن اجلامعة تقوم بعمل جيد من
خالل اال�ستفادة من التناف�س املوجود لدخول الطلبة �إلى برامج التمري�ض ،وتعليمات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .فهي ت�ضع
معدالت للقبول يف الثانوية العامة �أعلى من احلد الأدنى املطلوب للقبول بكلية التمري�ض ،ثم تقوم اجلامعة بتبليغ وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ب�أعداد الطلبة امل�سجلني لديها يف برامج التمري�ض.
�إن زيادة عدد الطلبة امل�سجلني يف برامج التمري�ض دفع الكثري من هذه الربامج �إلى تنفيذ ا�سرتاتيجيات للتغلب على م�شكلة زيادة
الأعداد ،مثل� :إيجاد �أو�ضاع جديدة يتم فيها تقليل الأن�شطة العملية اليومية ،واالعتماد الكبري على م�ساعدي التدري�س يف املختربات
ويف التعليم الطبي ،حتت �إ�شراف �أع�ضاء هيئة التدري�س .ولعل من ال�ضروري التحذير ب�أن زيادة عدد الطلبة امل�سجلني يف برامج
التمري�ض �سيكون له �آثر �سلبي على تقدم الطلبة العلمي ،وعلى اكت�سابهم املعرفة ،وذلك نتيجة حمدودية وقت �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وحمدودية امل�صادر التعليمية ،وحمدودية توفر اخلربات التعليمية ال�سريرية.

 3-4تكنولوجيا التعليم

�شعر املق ّيمون با�ستخدام تكنولوجيا التعليم يف تعزيز مناهج التمري�ض ودعمها .فقد الحظوا ا�ستخدام بع�ض اجلامعات لنظام
 Blackboardيف �إدارة امل�ساقات التعليمية ،ولوحظ ا�ستخدام الطلبة للحوا�سيب املحمولة وو�سائل تعليمية �أخرى .وعلى برامج تعليم
التمري�ض احلر�ص على ا�ستخدام �أحدث و�سائل تكنولوجيا التعليم يف قاعاتها ال�صفية وخمترباتها وم�صادر التعلم فيها ،مثل �أنظمة
املحاكاة  ،simulatorsالتي تعمل على زيادة فاعلية التعليم والتعلم .وعلى الرغم من �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات تقيم عالقات تعاون مع
كليات عاملية (مثل كلية التمري�ض بجامعة نربا�سكا بالواليات املتحدة)؛ لأجل حت�سني قدراتها يف ا�ستخدام امل�صادر التعليمية � ،اّإل �أن
هذه الفر�ص غري متاحة جلميع كليات التمري�ض يف الأردن ،وال تتيح لأع�ضاء هيئة التدري�س فيها بتبادل املعلومات واخلربات يف هذا
املجال.
�إن من الواجب على �إدارات امل�ؤ�س�سات التعليمية التعرف على فر�ص التعاون املنا�سبة وتوفريها من �أجل تطوير ،وحت�سني برامج
التمري�ض امل�شارك ،وبرامج بكالوريو�س التمري�ض .وبال �شك ف�إن توفري فر�ص التعاون مع الكليات الأخرى وتبادل اخلربات يف جمال
تكنولوجيا التعليم ُيلهم �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة على التفوق يف املمار�سة ،والتفوق يف الرعاية ،والتفوق يف املعارف واملهارات،
والتفوق يف البحث العلمي .كما �أن اال�ستخدام الأمثل لتكنولوجيا التعليم ي�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س على تقدمي �سيناريوهات
تعليمية وتعلمية فعالة ،وت�ساعدهم على تقدمي حاالت حتاكي الواقع العملي حماكاة ،وت�ساعدهم على ا�ستخدامها كطريقة للتوا�صل.
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 4-4التوزيع اجلغرايف

اختلفت اجلامعات الثالث ع�شرة التي متت زياراتها من حيث موقعها اجلغرايف ،فمنها ما يقع �ضمن املدن الرئي�سة ،ومنها ما يقع
�ضمن املناطق الريفية .ومن املالحظ �أن امل�صادر التي تتوفر للربامج الواقعة �ضمن املدن �أكرث من تلك املتوفرة للربامج الأخرى ،فهي
تتمتع مب�صادر تعليمية �أف�ضل ،كما حتتفظ ب�أع�ضاء هيئة تدري�س ذوي نوعية �أكادميية وذوي خربة متميزة ،كما �أنها ت�ستقطب طلبة
من ذوي املعدالت املرتفعة يف التوجيهي (من املمكن �أن ت�صل معدالتهم �إلى  .)%90وعربت امل�ؤ�س�سات الواقعة يف املناطق الريفية عن
قلقها من حمدودية امل�صادر املتوفرة لتعلم الطلبة ،وخ�صو�ص ًا بالن�سبة لبعدهم عن �أماكن التدريب العملي وكفاياته.

 5-4الدميوغرافية

يالحظ �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برامج التمري�ض �سرعة زيادة �أعداد الطلبة الذكور ،الذين ي�سجلون يف هذه الربامج ،ويثري هذا
تخوفا خا�صا و�س�ؤاال مثريا لدى بع�ضهم ،وهو :هل �ستكون هناك رعاية �صحية كافية للإناث يف امل�ستقبل؟ وا�ستجابة لهذا الأمر املقلق،
مت فتح برنامج متري�ض جامعي للإناث فقط ،ومت ت�سجيل  40طالبة يف هذا الربنامج للف�صل الدرا�سي الأول لعام .2006
ال �شك �أن الطلبة ،عند تخرجهم� ،سيكونون خري �سفراء للكليات التي تخرجوا منها .ولذا ف�إن من ال�ضروري �أن ُيو َّفر للطلبة م�صادر
التعلم الالزمة والبيئة التعليمية الراعية ،بغ�ض النظر عن املوقع اجلغرايف� .إن توفري البيئة التعليمية اجليدة والراعية تربي عند
الطلبة روح امل�س�ؤولية ،وحتمل الأعباء وامل�ساءلة واملهنية ،وهذا �ضروري ملهنة التمري�ض وللرعاية ال�صحية املقدمة �سواء للمواطنني يف
الأردن �أو يف اخلارج.

 6-4ت�صميم املنهاج واملحتوى والتنظيم

�إن قوة الربامج واجلوانب التي حتتاج �إلى تعزيز من حيث ت�صميم املنهاج ،واملحتوى والتنظيم تختلف وتتنوع يف جميع برامج
التمري�ض امل�شارك ،وبرامج البكالوريو�س يف التمري�ض .فلدى بع�ض الربامج منهاج منظم ب�شكل جيد ومرتابط داخليا ،بينما مل
تو�ضح بع�ض الربامج ب�شكل �إجرائي �صريح غاياتها و�أهدافها التعليمية ،وهناك �أدلة وا�ضحة على افتقارها للرتابط بني الغايات،
و�أهداف املواد املتعلقة باملحتوى ،الذي كان تقليدي ًا يف �أغلب الأحيان ،كما �أن هناك حمدودية يف ا�ستخدام تقنية التعليم الن�شط.
وتبني يف التقييم �أن جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برامج التمري�ض يكر�سون جهودهم للتعليم ال�صفي ،وتقنيات التعليم ال�سريري،
وتعليم املهارات � .اّإل �أن طرق تقييم الطلبة يف بع�ض الربامج حمدودة ،وال ت�سمح بالتحقق من قدرة الطلبة على التحدي ،وعلى تطوير
مهاراتهم يف التفكري الناقد والإبداعي ،املطلوبة للممار�سة التمري�ضية امل�ستقلة.
تقوم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بدور رئي�سي يف امل�صادقة واملوافقة على �أي تغيريات يف بنية املنهاج � ،اّإل �أنها ت�شجع �أع�ضاء
هيئة التدري�س والقائمني على الربامج على مراجعة وتطوير حمتويات املناهج با�ستمرار ،للت�أكد من �صحتها وطرق تقدميها ،حتى
تتنا�سب واحلاجات املتطورة للرعاية ال�صحية املطلوبة للمجتمع .ومن ال�ضروري موا�صلة احلفاظ على منهاج متطور يتالءم وتنامي
احتياجات نظام الرعاية ال�صحية.
تعد �إدارة اجلودة ال�شاملة وقيا�س خمرجات التعلم املق�صودة للربنامج طريقة فعالة وممتازة لتطوير تعليم التمري�ض ،وموا�صلة
حت�سينه ومنوه .وقد ُيذهل �أع�ضاء هيئة التدري�س حقيقة؛ لأن اخلطة الدرا�سية التي ُو�ضعت قبل عدة �سنوات ،رمبا ت�صبح قدمية
وغري منا�سبة عندما يحني الوقت الذي يتخرج فيه الطلبة� .إن التحدي الذي يواجهه �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�إداريو برامج التمري�ض،
وامل�ؤ�س�سات التعليمية يكمن يف كيفية ت�صميم خطة درا�سية (منهاج درا�سي) ،ت�ستجيب للمتغريات وت�ست�شرف م�ستقبل املهنة وتطورها،
وبذلك تقوم ب�إعداد ممر�ضة (�أو ممر�ض) ،قادرة على تلبية احتياجات الرعاية ال�صحية امل�ستقبلية.
لقد ازدادت يف الآونة الأخرية مبادرات التعاون العاملية يف جمال تعليم التمري�ض .و�أدى التعاون يف تطوير املنهاج ،وتطوير
ا�سرتاتيجيات التعلم بني الدول �إلى تعزيز تقدير �أع�ضاء هيئة التدري�س للثقافات الأخرى ،و�إلى �إمكانية اقتبا�س بع�ض مواد اخلطط
الدرا�سية ،واخلربات التعليمية من هذه الربامج ،وتطبيقها على مناهجها وخططها الذاتية .ولذا ف�إن برامج تبادل �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وتبادل الطلبة بني اجلامعات تعزز فهمهم للتنوع الثقايف ،وتعزز فر�ص التعلم والتعليم ،وتعزز املنهاج واخلربات التعليمية
والتعلمية.
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وخال�صة القول� :إن احلاجة ملحة للتطوير والتح�سني يف جمال ت�صميم املنهاج وتركيبه وتنظيمه .وي�ؤمن املقيمون ب�أن من املهم
مالحظة �أن مفهوم ت�صميم املنهاج يجب �أن يركز على خمتلف الق�ضايا النظرية والعملية املعنية بتطوير املنهاج .فالت�صميم الكايف
واملالئم يجب �أن يعرف جميع العنا�صر الرئي�سة للمنهاج ،و�أن يحدد عالقة هذه العنا�صر بع�ضها ببع�ض ،وعالقتها باجلوانب الأخرى،
وباملهام الواجب القيام بها .كما يرى املقيمون �أن ر�سم خطة للمنهاج يوفر �إطارا ثابتا من القيم والأولويات للتعامل مع القرارات
الإجرائية يف خمتلف �أو�ضاع التعليم والتعلم .و�أن ت�صميم املنهاج يوفر خا�صية الوحدة الع�ضوية املتنا�سقة واملرتابطة ،التي حتدد من
خاللها القرارات واحلاجات امللحة لل�سعي للتعلم “ .يجب �أن يت�ضمن ت�صميم املنهاج )1( :حتديد العوامل الرئي�سة املتعلقة باملنهاج،
( )2حتديد العالقة بني هذه العوامل والن�شاطات الأخرى )3( ،التنب�ؤ ب�سلوكات املتعلم واال�ستجابة لها.“ 5

 -5اخلال�صة
لقد مت حتديد جماالت التح�سني �أنفة الذكر من خالل �إطار التعاون وامل�ساعدة ،بهدف حت�سني وتعزيز اجلودة ال�شاملة جلميع برامج
التمري�ض .وبفعل عملية التقييم ،والتقييم الذاتي ،و�إدارة اجلودة ،ت�ضمن برامج تعليم التمري�ض اال�ستمرار بتخريج املمر�ضني
واملمر�ضات املعدين جيدا لتقدمي الرعاية ال�صحية املنظمة ،واملتعددة اجلوانب ،وال�شاملة جلميع الأ�شخا�ص من خمتلف الأعمار
واخللفيات املجتمعية .و�سي�سهم هذا الأ�سلوب املنظم للرعاية ال�صحية اجليدة ،يف ال�سري قدما نحو حتقيق منو مهنة التمري�ض ،ويف
زيادة الإقبال عليها ،ورغبتها من قبل كال اجلن�سني.

Connelly, Virginia, C. RN, E.d.D., Curriculum and Instruction in Nursing. Little, Brown and Company (Inc.) 1st Edition, 5
page 305.
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تقييم جودة برامج المحاسبة في إحدى عشرة
( )11جامعة أردنية
تقرير عام

( كانون أول  /ديسمبر ) 2006

اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:
•اجلامعة الأردنية
•جامعة الإ�سراء اخلا�صة
•جامعة البرتا اخلا�صة
•جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة
•جامعة الزرقاء اخلا�صة
•جامعة الزيتونة اخلا�صة
•اجلامعة الها�شمية
•جامعة الريموك
•جامعة جر�ش الأهلية
•جامعة فيالدلفيا اخلا�صة
•جامعة م�ؤتة

خرباء املراجعة امل�شاركون يف التقييم:
•�ألفني �أرينز
�أ�ستاذ دكتور ،جامعة والية ميت�شغان
درجة الدكتوراه من جامعة مينو�سوتا
•جيم�س كروكيت
�أ�ستاذ فخري ،جامعة جنوب املي�سي�سيبي
درجة الدكتوراه من جامعة والية مي�سي�سيبي
•�سيلفيا ماديو
�أ�ستاذ دكتور ،جامعة جورجيا
درجة الدكتوراه من جامعة والية �شمال تك�سا�س
•فريد �سرتولينغ
�أ�ستاذ دكتور ،جامعة بريغهام يونغ
درجة الدكتوراه من جامعة �آيوا

�إعداد التقرير الإجنليزي:

•ميلتون بلود ،م�ست�شار ال�صندوق مل�شروع تقييم برامج املحا�سبة

املراجعة اللغوية:
•د.عاطف حممد كنعان.

�إعداد التقرير العربي و حتريره:
•د .علي عبد الغني ياغي
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 -1متهيد

�أطلق �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق يف بداية عام  ،2000م�شروعه لتقييم نوعية وجودة برامج التعليم العايل يف الأردن ،ويهدف
امل�شروع �إلى دعم التح�سني امل�ستمر مل�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وت�شجيع هذه امل�ؤ�س�سات والأكادمييني العاملني فيها �سعيا لتحقيق معايري
اجلودة الأكادميية ال�شاملة ما يعود بالنفع والفائدة على هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية وخريجيها على حد �سواء .يختار �صندوق احل�سني يف
كل حلقة من حلقات املراجعة تخ�ص�صا معينا لتقييم براجمه ،وتدعى اجلامعات الأردنية للم�شاركة يف التقييم ب�شكل تطوعي .وهذه
الفر�صة متنح اجلامعات امل�شاركة �صفة الرتكيز من املنظورين الداخلي واخلارجي ،على تقييم جوانب اجلودة يف براجمها �ضمن
جمال التخ�ص�ص الذي مت اختياره .وتت�ضمن عملية التقييم درا�سة ذاتية معمقة تقوم بها امل�ؤ�س�سة نف�سها لتقييم برناجمها ،ثم يقوم
فريق من اخلرباء يف جمال التخ�ص�ص بتقييم خارجي يت�ضمن فح�صا دقيقا لربنامج التخ�ص�ص املق�صود.
يف عام � ،2006أطلق ال�صندوق م�شروع تقييم برامج املحا�سبة يف اجلامعات الأردنية ،و�شاركت �إحدى ع�شرة جامعة يف حلقة التقييم.
واعتمدت عملية التقييم هذه على الإر�شادات والإجراءات واملعايري ،التي اتبعها �صندوق احل�سني يف تقييم التخ�ص�صات الأكادميية
يف ال�سنوات املا�ضية واملف�صلة يف دليل ال�صندوق “دليل تقييم الأداء النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية – كانون ثان  .”2005ومتت
عمليات التقييم بالتعاون مع مركز �ضبط اجلودة يف التعليم الدويل ( وا�شنطن العا�صمة ،الواليات املتحدة الأمريكية).
�إن فريق املقيمني اخلارجيني وم�ست�شار ال�صندوق لتقييم برامج املحا�سبة يرغبون بالإ�شادة بحكمة �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق
مبثابرته على هذه اجلهود الرائعة لتعزيز برامج التعليم العايل يف الأردن .ويرغب الفريق بالثناء على جهود املدير العام لل�صندوق
واملوظفني العاملني معه جلهودهم ودعمهم للفريق يف �إجراء عملية التقييم هذه .وما كان للفريق �أن ينجز هذه امله ّمات دون اال�ستعانة
ب�أ�ساليب �إدارتهم البارعة ،وخربتهم اللوج�ستية ،وقدرتهم يف جمال العالقات العامة.

 -2منهجية تقييم برامج املحا�سبة
 1-2ور�شة العمل التمهيدية

طلب �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق يف �أول خطوة له من اجلامعات الأردنية ،التي ت�ضم تخ�ص�ص املحا�سبة �أن توفد ممثلني عنها
حل�ضور ور�شة عمل يف �شهر يناير/كانون ثان  .2006وقد �شاركت  13جامعة بح�ضور هذه الور�شة ،وقامت جميعها ب�إر�سال عدد من
ممثليها من بينهم :عميد الكلية التي تدر�س برنامج املحا�سبة ،ورئي�س ق�سم املحا�سبة ،بالإ�ضافة لنائب رئي�س اجلامعة� ،أو �أحد
�أع�ضاء الهيئة الإدارية� ،أو التنفيذية باجلامعة .و�شملت املوا�ضيع الرئي�سة التي مت بحثها يف ور�شة العمل ما يلي:
• الأهداف املرجوة من عملية التقييم التي يجريها �صندوق احل�سني.
• تزامن جهود ال�صندوق يف جمال �ضمان اجلودة وتناغمها مع اجلهود الإقليمية والدولية املبذولة يف جمال التعليم العايل.
• عملية التقييم الذاتي ،وكتابة تقرير التقييم الذاتي.
• الإجراءات املتبعة من قبل املقيمني اخلارجيني.
• معايري تقييم جودة الربامج الأكادميية والأحكام اخلا�صة بهذه املعايري كما وردت يف دليل ال�صندوق “دليل تقييم الأداء النوعي
للتخ�ص�صات الأكادميية ،كانون ثان . ”2005

 2-2تقارير التقييم الذاتي

على �أثر ور�شة العمل  ،قامت ثالث ع�شرة م�ؤ�س�سة تعليمية ب�إكمال تقرير التقييم الذاتي لربامج املحا�سبة فيها ،و�أر�سلته �إلى �صندوق
احل�سني قبل املوعد النهائي املقرر يف  13يوليو ُ .2006ك ّلف عدد من �أ�ساتذة املحا�سبة امل�شهورين من جامعات الواليات املتحدة
ب�إجراء عملية التقييم اخلارجي لهذه امل�ؤ�س�سات.
ثم ح�ضر املقيمون �إلى العا�صمة وا�شنطن يف وقت مبكر من �شهر �أغ�سط�س�/آب  2006للم�شاركة يف ور�شة تدريبية على معايري
�صندوق احل�سني ،والإعداد لإجراء عمليات التقييم اخلارجي للربامج امل�شاركةُ .خ�ص�ص لكل برنامج م�شارك خبريان اثنان يعمالن
فريق تقييم واحدا .وقام اخلبريان بقراءة تقرير التقييم الذاتي اخلا�ص بالربنامج ،و�أر�سال حتليالتهم الأولية ونتائجهما عن التقرير
�إلى ق�سم املحا�سبة امل�شرف على الربنامج امل�شارك .ويف الغالب يطلب املقيمون يف هذه املرحلة من �إدارة الربنامج بع�ض املعلومات
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ال�ستي�ضاح امل�سائل التي تن�ش�أ عن التحليل .كذلك رتب فريق املقيمني عملية زيارة امل�ؤ�س�سات التعليمية واتفق مع �إدارة برامج املحا�سبة
فيها على برنامج ن�شاطات معينة خالل الزيارة .ويف املقابل ،قامت �إدارات الربامج امل�شاركة بتزويد فرق التقييم باملعلومات الإ�ضافية
املطلوبة ،كما �أعدت اجلداول الزمنية النهائية لزيارات التقييم بالتن�سيق مع فرق املراجعة.

 3-2التقييم امليداين

متت عمليات التقييم امليداين يف �شهري �أكتوبر ،ونوفمرب  .2006و�أم�ضت فرق التقييم يومي عمل كاملني يف كل زيارة ميدانية لكل
م�ؤ�س�سة تعليمية؛ حيث متت خالل هذه الفرتات مناق�شة اجلوانب املختلفة لربنامج التخ�ص�ص مع �إداريي امل�ؤ�س�سة ،ومع �أع�ضاء
هيئة تدري�س التخ�ص�ص ،والطلبة ،واخلريجني ،و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات التي يعمل فيها ه�ؤالء اخلريجون� ،إ�ضافة لأطراف �أخرى كلما
لزم الأمر؛ لفهم عمليات برنامج التخ�ص�ص املق�صود .وكذلك احلال قامت فرق التقييم بجمع ومراجعة البيانات ،ومالحظة بع�ض
املحا�ضرات ال�صفية ،والإطالع على الت�سهيالت والتقنيات التي يوفرها الربنامج.

 4-2تقارير التقييم

بعد �إنهاء الزيارات امليدانية للم�ؤ�س�سات الأكادميية امل�شاركة ،قدم كل فريق تقييم م�س ّودة تقرير �إلى �صندوق احل�سني .ثم �شارك
ال�صندوق مب�سودة تقرير امل�ؤ�س�سة الأكادميية املعنية لل�سماح ب�إجراء ت�صحيحات على بع�ض املعلومات املقدمة من امل�ؤ�س�سة .وبعد
مراجعة التقارير ،عقد املقيمون وم�ست�شار ال�صندوق لربامج املحا�سبة ،ورئي�س مركز �ضبط اجلودة يف التعليم الدويل ،ومدير
عام �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق اجتماعا مبدينة �سين�سيناتي بوالية �أوهايو يف الواليات املتحدة الأمريكية جرى فيه مناق�شة
جمموعة التقارير ،و�إجراء عملية ت�صفية نهائية للتقارير وللتقييمات الكمية؛ من �أجل �ضمان التوافق واالت�ساق بني كل تقارير التقييم
واملراجعة.
�أجرى املقيمون عمليات تقييم الربامج ا�ستناد ًا �إلى �ستة معايري مرتبطة بجودة التعليم ،وهي:
 1.1ت�صميم املنهاج الدرا�سي وحمتواه وتنظيمه
 2.2التدري�س والتع ّلم وتقييم الطلبة
 3.3تقدم الطلبة و�إجنازاتهم
 4.4دعم الطلبة وم�ساعدتهم و�إر�شادهم
 5.5م�صادر التعلم
 6.6فاعلية �إدارة اجلودة وتعزيزها
وح�سب دليل �صندوق احل�سني لتقييم الأداء النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية ،كان من املفرت�ض �أن تقوم فرق التقييم ب�إ�صدار درجات
رقمية لنتائج تقييم املعايري ال�ستة ،ثم جمع الدرجات للخروج مبلخ�ص عام لكل برنامج مت تقييمه  ،ثم يكون ملخ�ص النقاط م�ؤ�شرا
�إجمالي ًا للمقارنة بني الربامج امل�شاركة� .إال �أنه بعد �إجراء عملية التقييم امليداين ،وخالل اجتماع فرق التقييم ب�إدارة ال�صندوق
وم�ست�شار امل�شروع ،الذي عقد يف �سن�سيناتي ،قرر املقيمون وم�ست�شار امل�شروع عدم ا�ستخدام نظام النقاط املذكور .ومن هنا ف�إننا ن�شعر
ب�أن هناك كثريا من املعلومات مت فقدها من خالل تقلي�ص التقييمات ومتثيلها مبجرد �أرقام .كذلك ف�إن ا�ستخدام الأرقام �سي�صرف
انتباه القراء بعيدا عن التقييم الب ّناء للتقارير ،حيث �ستحظى اختالفات �صغرية يف الأرقام على اهتمام كبري ،ولن يركز القراء على
م�ضمون وحمتوى التقارير التي مت �إعدادها؛ كي ت�ساعد �أق�سام املحا�سبة يف اجلامعات الأردنية على التعرف على براجمها ب�شكل دقيق،
وعلى التح�سينات املطلوب تنفيذها .ولذا ف�إن تقارير الزيارات النهائية ال تت�ضمن �أرقاما دالة على جوانب النوعية يف الربامج.
وقد �أر�سل �إلى كل م�ؤ�س�سة تعليمية تقرير نهائي يت�ضمن مالحظات املقيمني على الربنامج امل�شارك من خالل عمليات التقييم التي
�أجريت .كما مت من قبل املقيمني حتديد برنامج املحا�سبة الذي �أظهر �أعلى درجات للجودة.

 5-2متابعة عملية التقييم

�إن عملية التقييم هذه ت�ستدعي �أن تقوم امل�ؤ�س�سات التعليمية مبتابعة دورية لرباجمها ،و�أن يتم بعد �سنتني �إجراء عملية تقييم �أخرى
يتم الرتكيز خاللها على تقييم ما قامت به امل�ؤ�س�سات من حت�سينات وتقدم يف اجلوانب ،التي اقرتحت التقارير �إجراء حت�سينات
عليها.
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 -3نقاط القوة يف برامج املحا�سبة
لقد �أظهرت برامج املحا�سبة التي مت تقييمها يف الأردن عدة حماور للقوة يف مناهج تعليمها ،وهي مذكورة ومف�صلة يف هذا التقرير.
وهذه املحاور م�شرتكة بني العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية التي متت مراجعة براجمها ،ويظهر التقرير اخلا�ص بكل م�ؤ�س�سة تعليمية
نقاط قوة �إ�ضافية تتعلق بها وحدها .ولن نذكر هنا نقاط القوة التي وجدت يف م�ؤ�س�سات بعينها ،كما �أن النقاط املذكورة هنا ال تعني
�أنها موجودة يف جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية لربامج املحا�سبة ،ولكنها تع ّد من ميزات برامج املحا�سبة يف الأردن ب�شكل عام.

 1-3كفاءة الهيئة التدري�سية

وجد �أن الهيئات التعليمية يف معظم اجلامعات التي مت تقييمها متميزة من حيث نوعية التعليم واخلربات التي تقدمها يف براجمها
التعليمية .وت�صر العديد من اجلامعات على تعيني �أع�ضاء هيئة تدري�س من خريجي امل�ؤ�س�سات واجلامعات من �أوروبا الغربية� ،أو
من الواليات املتحدة .ومن خالل جمموعة الربامج التي مت تقييمها تبني �أن املدر�سني امل�ؤهلني جيدا هم الذين مييزون نوعية التعليم
املقدمة .وللتغلب على م�شكلة نق�ص كوادر هيئة التدري�س امل�ؤهلني يف جمال املحا�سبة ،تعمد معظم اجلامعات �إلى اكت�شاف الطلبة
املتميزين ودعمهم من خالل منحهم بعثات ،ومنح درا�سية ال�ستكمال درا�ساتهم العليا؛ ليعودوا بعد تخرجهم �إلى اجلامعة �أع�ضاء
هيئة تدري�س .ونظرا لأن الر�صيد الفكري لأع�ضاء هيئة التدري�س  ُي َع ُّد �أحد �أهم  املكونات الأ�سا�سية للجودة يف التعليم العايل ،ف�إن
كفاءة الهيئة التدري�سية ت�شكل قوة حرجة يجب احلفاظ عليها وتعزيزها.

 2-3التزام هيئة التدري�س بواجباتهم �إزاء الطلبة

يف جميع الربامج التي مت تقييمها ،ث ّمن الطلبة واخلريجون ،وهيئات التوظيف يف كثري من الأحيان التزام هيئة التدري�س بواجباتهم
�إزاء طلبتهم .و�أظهر �أع�ضاء هيئة التدري�س �إجماعهم و�إخال�صهم يف حتقيق �أهداف برامج املحا�سبة كما ُحددت يف �أهداف
وخمرجات التعلم املق�صودة ( .)ILOsويدرك الطلبة مدى االهتمام الذي يبديه �أع�ضاء هيئة التدري�س جتاه النجاح الأكادميي
لطلبتهم .كما �أظهر الأ�ساتذة التزامهم بعملية التدري�س بعدة طرق و�أ�ساليب يف امل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة .وظهر ذلك وا�ضحا
يف عمليات �إر�شاد الطلبة ،وال�ساعات املكتبية ،والتزامهم بالتواجد للتوا�صل مع الطلبة وتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة الالزمة لهم ،ويف
حر�صهم على حتديث املناهج واملواد التعليمية �أول ب�أول ،وعلى حتديد �أهداف ونتائج التعلم املق�صودة ب�شكل وا�ضح.

 3-3التزام الطلبة بواجباتهم �إزاء الربامج التعليمية

�إن كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س والتزامهم بواجباتهم �إزاء الطلبة وجد نظريه يف رد فعل الطلبة بالتزامهم بواجباتهم نحو الربامج
التعليمية .ويف مقابالت جرت معهم وجد املقيمون �أنهم كانوا �سعداء ب�شكل عام يف اجلامعات التي يدر�سون فيها .وقال كثري منهم:
�إنهم �سين�صحون �أ�صدقاءهم وزمالءهم بالدرا�سة يف هذه اجلامعات التي يدر�سون فيها.

 4-3تط ّلع �أق�سام املحا�سبة لتح�سني جودة براجمها

�أبدت جميع الربامج امل�شاركة يف التقييم ،وبدرجة مت�ساوية ،رغبتها يف �إيجاد فر�ص لتعزيز وحت�سني برامج التعليم لديها .وقد بذل
م�شرفو كل برنامج جهدا كبريا يف �إعداد تقرير التقييم الذاتي ،كما �شاركوا يف مرحلة التقييم اخلارجي .ومن امل�ؤ�شرات الأخرى
على رغبة �أق�سام املحا�سبة يف تعزيز جودة براجمها هو �أن العديد من هذه الربامج �أن�ش�أت �آليات �إدارية داخلية لتقييم مدى جناح
براجمها ،والبحث عن و�سائل وفر�ص لتعزيز م�ساقات وبرامج التعليم فيها .وقد �أبدى �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريون ترحيب ًا
وا�ضحا مبقرتحات املقيمني بخ�صو�ص حت�سني براجمهم ،كما �أبدو حما�سا لتطبيقها.

 5-3ثقافة اجلودة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية

ظهر يف العديد من م�ؤ�س�سات التعليم التي مت تقييمها تطور ملحوظ لثقافة اجلودة .و ُيعزى ذلك ب�شكل وا�ضح �إلى م�شاركة هذه
امل�ؤ�س�سات بعمليات تقييم �أجراها �صندوق احل�سني لربامج يف تخ�ص�صات �أخرى يف ال�سنوات املا�ضية .ورغم �أن جتربة �صندوق
احل�سني للإبداع والتفوق ال تزال فت ّية يف مو�ضوع �ضمان اجلودة� ،إال �أن درجة التقدم التي �أبدتها بع�ض اجلامعات ت�ستحق الإ�شادة.
فقد قامت بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات ب�إن�شاء مكاتب ملتابعة �أن�شطة �ضبط اجلودة فيها ،وبد�أت بالفعل يف اعتماد عمليات اجلودة ،و�إدخال
التح�سينات يف عدة �أق�سام �أكادميية فيها .ويتم هذا ب�صورة م�ستقلة عن عمليات تقييم �صندوق احل�سني ،حيث جتري هذه امل�ؤ�س�سات
عمليات تقييم داخلية خا�صة بها ،وتقوم بتطوير براجمها التعليمية ب�شكل م�ستمر.
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 -4فر�ص حت�سني برامج املحا�سبة
ك�شفت عمليات التقييم وجود بع�ض اجلوانب التي تطرح فر�ص ًا لتعزيز تعليم املحا�سبة يف اجلامعات امل�شاركة .وكما هو احلال بالن�سبة
لنقاط القوة املدرجة �أعاله ،ف�إن التقرير ال�شامل هذا يقت�صر فقط على ذكر فر�ص التح�سينات التي ظهرت يف عدة م�ؤ�س�سات تعليمية
ب�شكل عام ،وتقدم التقارير الفردية التي �أر�سلت �إلى اجلامعات تفا�صيل هذه الفر�ص اخلا�صة بكل جامعة.

 1-4غياب ال�شمولية يف املناهج الدرا�سية

يتطلب منهاج برنامج املحا�سبة يف اجلامعات التي مت تقييمها ما بني (� )130 - 120ساعة معتمدة ،على مدار (� )4سنوات درا�سية.
ومن بني هذه ال�ساعات (� )70-60ساعة معتمدة من املواد اخلا�صة باملحا�سبة .وهذه الكمية من ال�ساعات املعتمدة تعد �أعلى من
املعتاد للح�صول على درجة املحا�سبة .فبالرغم من �أنها تعطي الطلبة فر�صة للتعمق يف تخ�ص�ص املحا�سبة� ،إال �أنها متنعه من التو�سع
يف املجاالت الأخرى ،مثل :علم االجتماع� ،أو املعارف التجارية ب�شكل عام .يح�صل الطلبة على خربات تقنية عالية يف املحا�سبة ولكن ال
ميكنهم االلتحاق مبواد تكمل تكوينهم ال�شخ�صي .لذا ف�إن اخلريجني يكونون م�ؤهلني ملهنة املحا�سبة لكنهم غري م�ؤهلني للتفكري املو�سع
بالتجارة والأعمال ،بحيث ميكنهم االرتقاء �إلى م�ستوى الإدارة �أو القيادة خالل تقدمهم الوظيفي.
ورمبا يعود جزء من هذه الق�ضية �إلى �أن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي هي التي تفر�ض هيكلة املنهاج وتوزيعه ،وتقوم اجلامعات
مبراجعة وتعديل مناهجها التدري�سية للت�أكد من �أنها تقدم املفاهيم احلديثة والإجراءات املتطورة؛ �إال �أن هذه املراجعات يجب �أن
تتناول الهيكلة العامة للمنهاج .ويجب البدء مبناق�شة طرق جديدة لتعديل املتطلبات و�إعطاء اجلامعات مرونة �أكرث يف تكوين مناهجها
بحيث تتنا�سب مع طلبتها وطموحات مدر�سيها.

 2-4تدين التوقعات حلجم املواد التي يتم تعلمها

كاف،
الحظ املقيمون خالل مراجعة برامج املحا�سبة كافة �أن حجم التعلم الذي يتلقاه الطلبة يف امل�ساقات الفردية ملادة املحا�سبة غري ٍ
ويتقدم ب�صورة بطيئة وغري اعتيادية .ومقدار ما يتعلمه الطالب يف امل�ساق �أقل من املطلوب ،و�أقل حتديا لقدرات الطالب .ورمبا هناك
حاجة مل�ساقني كي يغطيا املادة نف�سها التي يتعلمها الطالب يف م�ساق درا�سي واحد يف م�ؤ�س�سات عاملية .وهذه احلالة حتدث �ضمن
املمار�سات التعليمية التي ت�ضع م�س�ؤولية تعلم �أقل على عاتق الطالب.
�إن معظم عملية التعلم تتم داخل قاعات التدري�س ،وال يتوفر للطلبة فر�صة كافية للتعلم من خالل مه ّمات القراءة ودرا�سة احلاالت
وامل�شاريع ،التي يجب �إمتامها خارج قاعات التدري�س .وقد �صرح الطلبة يف حديثهم مع املقيمني �أن التوقعات امللقاة عليهم كانت يف
ح ّدها الأدنى بخ�صو�ص املهمات الدرا�سية ودرا�سة احلاالت ( )case studiesوامل�شاريع ،التي يجب عملها خارج قاعة التدري�س.
وقام الطلبة ب�إبالغ املقيمني �أن يف مقدورهم عمل �أكرث مما يطلب منهم بكثري .وميكن �أن ي�ساعد حل هذه الق�ضية يف مو�ضوع �سعة
و�شمولية املنهاج التي ذكرت يف الفقرة ال�سابقة .ف�إذا ما احتاجت امل�ساقات التعليمية مزيدا من العمل والتقدم ،ميكن حتويل بع�ض
�ساعات تعليم املحا�سبة املعتمدة يف املنهاج �إلى م�ساقات مو�سعة ،و�أكرث �شمولية.

 3-4عدم الكفاية يف ا�ستخدام اللغة الإجنليزية

�أ�شارت ثالثة فقط من الأحد ع�شر تقريرا �إلى كفاءة الطلبة يف اللغة الإجنليزية ،و�إلى اال�ستخدام املكثف للغة يف عملية التدري�س.
ويف املقابل �أ�شارت �ستة تقارير �إلى قلة �أو حتى عدم ا�ستخدام اللغة الإجنليزية يف الربنامج الأكادميي .ولكي يكون �أداء اخلريجني
جيدا يف ال�شركات املالية وامل�صرفية والأ�سواق العاملية ،فالبد �أن يتم �إعدادهم لي�صبحوا ملمني باللغة الإجنليزية ،التي تعد لغة دولية
للن�شاطات املالية العاملية.
لقد مت الرتكيز على هذه النقطة خالل املناق�شات التي دارت بني املقيمني والطلبة اخلريجني ،و�أ�صحاب الأعمال .ومع توافر املهارات
الفنية اجليدة لدى اخلريجني يف جمال املحا�سبة ،ف�إنهم لن ي�شكلوا عن�صر جذب بالن�سبة لأ�صحاب الأعمال يف الن�شاطات الدولية
�إذا مل تكن لديهم مهارة جيدة يف اللغة الإجنليزية.
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 4-4غياب املرونة يف نظام الدرجات

تطبق العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية نظام ًا ثابت ًا للدرجات يت�ضمن )%20( :لالمتحان الأول ،و( )%20لالمتحان الثاين)%50( ،
لالمتحان النهائي ،و( )%10للن�شاطات الأخرى .والذي يبدو �أن هذا ال يحدث فعال؛ لأن بع�ض �أع�ضاء هيئات التدري�س يعتقد �أن نظام
الدرجات هذا مفرو�ض عليه من جهات خارج اجلامعة .ويف الواقع ف�إن وزارة التعليم العايل حتدد ( )%50حدا �أعلى من الدرجات
لالمتحان النهائي ،ولكنها ال ت�شرتط �أن تكون ( )%50بالتحديد ،وال ت�شرتط حتديدا ثابتا لعالمات االمتحانات الأخرى .و�إذا كان
هناك نظام ثابت للدرجات داخل اجلامعة ،فيجب على كليات املحا�سبة مناق�شة هذا املو�ضوع مع �إدارة اجلامعة.
�إن من الواجب حت�صيل اخلربات الدرا�سية للمحا�سبة من خالل امل�شاريع واحللول التطبيقية ب�شكل �أو�سع من جمرد التح�ضري
لالمتحانات التقليدية .ومبا �أن الن�شاطات غري املنهجية ال يتعدى م�ستوى درجاتها ( )%10يف ظل هذا النظام الثابت للدرجات ،ف�إن
الطلبة واملدر�سني يكونون �أقل اهتماما بالقيام ب�أي جمهود يتعلق بهذه الن�شاطات .وحتديد ( )%50من الدرجات لالمتحان النهائي
غري مالئم ملهنة املحا�سبة وله ت�أثري �سلبي على هيكلة املنهاج الف�صلي ،ويجب �أن ي�ستخدم املدر�سون مرونة �أكرث وي�ستحدثوا نظام
تقييم خا�صا بهم يعطي تركيزا �أكرب على الن�شاطات العملية مبا يتنا�سب وموا�ضيع املحا�سبة.

 5-4توزيع الأعباء التدري�سية

ال�صيغة العامة لتوزيع مه ّمات التدري�س يف الربامج التي مت تقييمها ت�ضع اجلزء الأكرب من هذه املهمة على عاتق �أع�ضاء هيئة
التدري�س امل�ساعدين .فالعبء التدري�سي هو (� )15ساعة للمحا�ضرين من حملة املاج�ستري؛ و(� )12ساعة للأ�ستاذ امل�ساعد ،و()12
�ساعة للأ�ستاذ امل�شارك ،و(� )6ساعات للأ�ستاذ .ولوحظ يف معظم الربامج �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س ذوي املرتبة الأقل يطلب
منهم �شغل مه ّمات �إدارية ،ك�أن يكونوا ر�ؤ�ساء �أق�سام ،ولهذا ف�إنهم يح�صلون على تخفيف (� )3ساعات من عبئهم الدرا�سي وهذا
يحملهم عبئا ثقيال بالإ�ضافة �إلى الأبحاث التي يتطلعون للقيام بها .وللح�صول على الرتقية الأكادميية عليهم التقدم ب�أبحاث درا�سية
ومن�شورات بحثية .ومن الأف�ضل ت�شجيع البحث العلمي بني �أع�ضاء التدري�س الأقل رتبة؛ لأنهم حديثو التخرج و�أقرب عهدا ،مقارنة
بزمالئهم الذين يتميزون عنهم ،بالو�سائل احلديثة و�أ�ساليب البحث العلمي .وعلى �أي حال ف�إن التناق�ض بني طموحات القيام
بالأبحاث العلمية والعبء التدري�سي الكبري �إ�ضافة �إلى الأعباء الإدارية ي�شكل مع�ضلة ،رمبا ت�ؤدي يف كثري من الأحيان �إلى قلة االهتمام
بتغطية كل املواد املتعلقة باملنهاج ،عالوة على �أنه �سيحدث حاجزا بني ه�ؤالء املدر�سني و�إمكانية ترقيتهم ملراتب �أعلى حتى و�إن امتلكوا
خربات تدري�سية كافية.

 6-4ا�ستخدام تكنولوجيا التدري�س

ميكن لأع�ضاء هيئة التدري�س يف العديد من اجلامعات حت�سني فعالية طرق التدري�س باال�ستخدام املكثف للتكنولوجيا ،مثل :جهاز
العر�ض على احلائط ،وتقنيات ال( ،)Power Pointوتقنيات الإنرتنت .وميكن لهذه التكنولوجيا �أن ت�ساعد يف تقدمي �أمثلة يقوم
املحا�ضر ب�شرحها ب�سهولة ،ويف حالة ات�ساع غرفة املحا�ضرة ف�إن الأ�شخا�ص اجلال�سني على م�سافات بعيدة عن املحا�ضر ميكن لهم
متابعتها ب�سهولة �أي�ضا ،وميكن للطلبة احل�صول على ال�شرائح التي تعر�ض عن طريق ال( )Power Pointمن الإنرتنت وا�ستخدامها
يف فهم املادة وا�ستيعابها.
ومن اال�ستخدامات التكنولوجية الأخرى التي �شعر اخلرباء �أنها مفيدة ،هي �إن�شاء املواقع الإلكرتونية اخلا�صة بالأق�سام؛ لتكون
حلقة و�صل بني الأ�ساتذة والطلبة خالل الأعمال الف�صلية .كما الحظ اخلرباء �أن املنهاج ال يت�ضمن الئحة كاملة بالواجبات وامله ّمات
املطلوبة من الطلبة مثل :درا�سات احلاالت والق�ضايا وامل�شاريع وم�شكالت املناق�شة.
ويف بع�ض اجلامعات ،ذكرت قلة توفر �آالت الت�صوير �سببا يف عدم تزويد الطلبة باملعلومات الالزمة .وميكن ملوقع �إلكرتوين فعال
�أن يتيح للطلبة احل�صول على حمتويات املنهاج .ولأن �إحدى الإيجابيات التي الحظناها هي العدد الكبري من الطلبة الذين تتوفر
لديهم �إمكانية الربط على الإنرتنت ،ف�إن وجود موقع �إلكرتوين �سي�شجع الطلبة على ا�ستخدام الإنرتنت ،وي�شجعهم �أي�ضا على حتمل
م�س�ؤوليتهم جتاه عملية التعلم.
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 7-4طريقة اختيار �أع�ضاء هيئة التدري�س

تفاوتت كليات املحا�سبة التي مت تقييمها يف املعايري التي ي�ستخدمونها عند تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومن املظاهر الإيجابية �أن
بع�ض اجلامعات تعطي الأولوية لأولئك الذين ح�صلوا على �شهاداتهم من جامعات غربية �أو جامعات ت�ستخدم اللغة الإجنليزية.
حتى �إن بع�ض اجلامعات تعني ب�شكل م�ؤقت �أو ترتك املن�صب �شاغرا بدل تعيني مدر�سني ال يتمتعون بالكفاءات واملوا�صفات الالزمة.
وباملقابل فهناك بع�ض اجلامعات تعني �أع�ضاء من حملة ال�شهادات العليا دون هذه املوا�صفات ال�ستيفاء متطلبات االعتماد املفرو�ضة
من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .وهناك حاجة خلطة وطنية للنظر يف م�ؤهالت �أع�ضاء هيئة التدري�س ،على �أال تكون هذه
اخلطة مرهقة �أو تتطلب الكثري من الوقت ولكنها يجب �أن تت�ضمن ح�صول الطلبة على تدري�س جيد من قبل خمت�صني.

 8-4املحافظة على البيئة الأكادميية

تفاوتت اجلامعات الإحدى ع�شرة التي زرناها ب�شكل كبري من حيث االهتمام الذي توليه للمحافظة على البيئة التعليمية واملظهر
العام .فقد كان يف املرتبة العليا اجلامعات التي ترحب بطلبتها و�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ،والزوار من خالل مبان و�ساحات
ومالعب ممتازة ،وهي جامعات قليلة .وهذا العدد القليل من اجلامعات ميكن �أن يكون قدوة لغريها .وكان يف املرتبة الأخرية من
التقييم من حيث املن�ش�آت جامعات ذات مبان يظهر �أنه مت اختيارها بناء على ميزانية �صارمة ،ول�سوء احلظ ف�إن ال�صيانة ال�سيئة
لهذه املرافق تزامنت مع ا�ستخدام ال مبال لها ،فاملباين وال�ساحات املغطاة بالأوراق واملهمالت ،تعرب عن بيئة غري مالئمة للعمل
الأكادميي .ويف بع�ض احلاالت يتم جتاهل الئحة (ممنوع التدخني) من قبل الطلبة والأ�ساتذة على حد �سواء.
�سين�ضم خريجو املحا�سبة فيما بعد �إلى هيئات حكومية وخا�صة لأداء �أدوار مهمة وظيفيا .فاحلفاظ على نظافة البيئة خالل فرتة
الت�أهيل احلالية �سي�ساعدهم على التفكري ب�أنهم مهنيون ،وال �شك �أن الطلبة ميرون مبرحلة حرجة من �إعدادهم املهني ،و�إن�شاء بيئة
مهنية لهم �ستمكنهم من �إدراك جدية م�سعاهم.

� 9-4أعداد الطلبة و�سيا�سة القبول يف اجلامعات الأردنية

تطبق وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حدود ت�سجيل �صارمة لت�ضمن �أن اجلامعات اخلا�صة لن تقوم بت�سجيل طلبة �أكرب من حجم
ا�ستيعابها مبا يتنا�سب واحلفاظ على جودة التعليم .وهذا يوفر فر�ص تعليم جيد ومعقول لدى الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،كما
يتيح الفر�صة لأع�ضاء الهيئة من �إعطاء اهتمام �أكرب للبحث العلمي والدرا�سات العليا .وهذا له ت�أثري �إيجابي على قدرة اجلامعات
اخلا�صة على تطوير جودة التعليم وتقدمي فر�ص تعليم �أف�ضل للطلبة ،وبالذات لأن الأن�شطة واملمار�سات اخلا�صة بالتجارة وعلوم
الأعمال تتطور ب�شكل �سريع وم�ستمر.
وباملقابل فقد و�صل عدد الطلبة امل�سجلني يف برامج املحا�سبة يف اجلامعات احلكومية حدا ي�شكل خطرا على جودة التعليم .والنتيجة
الرئي�سية لهذه الزيادة يف عدد الطلبة هو العبء امللقى على �أع�ضاء هيئة التدري�س وامل�ساحة الكبرية لغرف املحا�ضرات .فالغرف
ال�صفية الوا�سعة و�أعداد الطلبة يف ال�شعب الدرا�سية تنتج تعليما �أقل فعالية .كما �أن الأعداد الكبرية من الطلبة تقلل من �إمكانية
قدرتهم على التوا�صل مع �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وجتعل قدرة �أع�ضاء هيئة التدري�س على املحافظة على انتباه الطلبة �ضعيفة .عالوة
على ذلك ،ف�إنها ت�شجع ع�ضو هيئة التدري�س على ا�ستخدام اختبارات “ االختيار من متعدد”  ،multiple choiceالتي تتجاهل يف
كثري من الأحيان تطوير قدرات الطلبة على التفكري التحليلي والناقد.
�إن العبء الكبري على �أع�ضاء هيئة التدري�س يحرم على الغالب �أع�ضاء هيئة التدري�س من الوقت والطاقة الالزمني لإجراء البحث
العلمي� ،أو �أي حماوالت للتطور الوظيفي .وك�أي م�ؤ�س�سة �أخرى ف�إن على م�ؤ�س�سات التعليم العايل �أن تتابع تطور التقنيات واملعدات .ويف
احلديث عن اجلامعات ،ف�إن التقنيات واملعدات اجلديدة تغني املعارف واخلربات ،والقدرات العلمية من خالل �أن�شطة البحث العلمي،
وح�ضور امل�ؤمترات العلمية ،والتوا�صل مع �أقرانهم من خمتلف دول العامل .لهذا ف�إن ت�سجيل �أعداد كبرية من الطلبة يف اجلامعات
احلكومية �سيكون له �آثار ت�سبب ت�آكل جودة التعليم يف برامج التعليم العايل.
�إن املناق�شة �أعاله ما هي �إال ر�سم تخطيطي �سريع لو�صف حالة مت�شابكة ومعقدة ،ولكنها مهمة جدا مل�ستقبل نوعية التعليم العايل.
�إن ديناميات الق�ضية متعددة الأوجه ومنغر�سة يف تقاليد وتركيبة التعليم العايل يف الأردن ،وال ميكن �أن يحقق النقا�ش عدالة يف مثل
هذه امل�سائل .ولذا ف�إنني لن �أعر�ض هنا �أي تو�صيات مبنية على فهم غري مكتمل لهذه امل�سائل� .إن عملية �إيجاد �سيا�سات تعالج هذه
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الديناميات �سيتطلب دون �شك عمال تعاونيا بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية اخلا�صة واحلكومية ،وكذلك مع خرباء دوليني يف
التعليم العايل� .إن هذه املو�ضوعات تن�ش�أ يف �أمة ت�سعى �إلى ا�ستثمار امل�صادر واجلهود املبذولة جلعل التعليم العايل القوي لديها �أكرث
قوة .وهذا عمل �شاق يحتاج �إلى جهد واهتمام دائمني من �أجل اال�ستخدام الأف�ضل لكل م�صادر التعليم العايل للأمة ،وال بد من العمل
على �إزالة العوائق التي تعرت�ض فعالية العمل وب�أ�سرع وقت ممكن .والهدف املن�شود هنا هو حتقيق جمموعة قوى تعمل على توليد حالة
من االرتقاء املت�صاعد مل�ستوى جودة التعليم.

 -5اخلال�صة
رعى �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق م�شروعا لتقييم برامج املحا�سبة يف �إحدى ع�شرة جامعة �أردنية عام  .2006واتبع ال�صندوق
معايري للجودة مت تعديلها واعتمادها يف ال�سنوات ال�سابقة لتتواءم وحاجة التعليم العايل يف الأردنُ .وجدت �سمات �إيجابية مميزة
لهذه الربامج مرتبطة بكفاءة هيئة التعليم ،والتزام هذه الهيئة مب�صلحة الطلبة ،وبالتزام الطلبة يف برامج درا�ستهم ،وبرغبة �إدارية
يف حت�سني امل�ستوى وتطوير مفهوم ثقافة اجلودة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية� .إن بع�ض الفر�ص الأكرث و�ضوحا لتح�سني الربامج تبدو
مرتبطة بات�ساع املنهاج ،وبكمية املواد العلمية التي تعطى يف امل�ساق ،وبا�ستخدام اللغة الإجنليزية يف التعليم ،ومبرونة نظام الدرجات،
وتوزيع العبء التدري�سي ،وا�ستخدام تكنولوجيا التعليم والتع ّلم ،ومبعايري توظيف هيئة التدري�س ،وب�أعمال �صيانة وحت�سني بيئة التعليم
والتع ّلم.
وهناك جمموعة �أخرى من املوا�ضيع التي يجب �أن حتظى باهتمام م�س�ؤويل التعليم يف الأردن ،وهي تلك التي ترتبط ب�سيا�سات القبول
و�أعداد الطلبة يف الربامج الدرا�سية .هذه املجموعة من الق�ضايا ال تن�ش�أ عن �سوء ق�صد �أو �إغفال ،بل تظهر عادة عندما يحدث
تطور وتقدم وا�ضحان يف م�ستوى التعليم العايل بدولة ما ،كما هي احلال الآن يف الأردن .والتغري الإيجابي ال�سريع عادة يتطلب
مراقبة و�إ�شراف ًا م�ستمرين يف مراجعة وتهذيب ال�سيا�سات العامة؛ كي ن�ضمن �أال تتحول حلول الأم�س �إلى م�شكالت يف امل�ستقبل� .إن
م�ستوى التعليم العايل يف الأردن يجد نف�سه يف و�ضع مطلوب جدا كونه يجمع بني التطور املبا�شر وحت�سني اجلودة .و�سيكون املطلوب
هو االهتمام احلري�ص واجليد دون الإفراط واملغاالة يف الإدارة؛ للحفاظ على امل�سارات الإيجابية للنمو واجلودة يف جمال تعليم
املحا�سبة ،ويف جمال التعليم العايل ب�شكل عام.
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تقييم جودة برامج اللغة اإلنجليزية وآدابها في
عشر ( )10جامعات أردنية
تقرير عام

( أيار  /مايو ) 2008

اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:
•جامعة الزيتونة اخلا�صة
•جامعة الإ�سراء اخلا�صة
•جامعة احل�سني بن طالل
•جامعة عمان الأهلية اخلا�صة
•جامعة العلوم التطبيقية
•جامعة فيالدلفيا اخلا�صة
•اجلامعة الأردنية
•اجلامعة الها�شمية
•جامعة جر�ش اخلا�صة
•جامعة الزرقاء اخلا�صة

خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم:
•د .بول �أجنلي�س
جامعة �إلينوي اجلنوبية (رئي�س فريق)
•د� .أليك�ساندرا رو
جامعة جنوب كاروالينا
•د .ربيكا �سميث مريدوك
جامعة �شمال تك�سا�س (رئي�سة فريق)
•د .نتايل كلمان
جامعة �سان دياغو احلكومية
•د .ماري ريفز
جامعة �أوكالهوما (رئي�سة فريق)
•د .غاي نيل�سون
جامعة جورجيا احلكومية
•د .ماري يل فيلد
جامعة وين احلكومية

�إعداد التقرير الإجنليزي:

•د .ترييزا و .دونيل  -م�ست�شارة �صندوق احل�سني لربامج اللغة الإجنليزية و�آدابها.

ترجمة الن�سخة العربية:
•د .حنان �إبراهيم �سيف

املراجعة اللغوية:
•د.عاطف كنعان

�إعداد التقرير العربي و حتريره:
• د .علي عبد الغني ياغي
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 -1تقييم نوعية برامج اللغة االجنليزية و�آدابها
تقبل �أعداد كبرية من حملة ال�شهادة التوجيهية الأردنية� ،أو ما يعادلها �إقليميا ودوليا ،على تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية و�آدابها يف
اجلامعات احلكومية واخلا�صة يف الأردن .ونظرا ال�ستمرار تزايد هذا الإقبال على مدى ال�سنوات املا�ضية ،وانطالقا من �أهمية هذا
التخ�ص�ص ،وزيادة الطلب عليه يف �أ�سواق العمل املحلية والدولية ،فقد ارت�أى �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق �أن يبادر يف مراجعة
برامج هذا التخ�ص�ص والوقوف على جوانب هامة منه تتعلق بعمليات التعليم والتعلم والتقييم ،ور�صد تقدم الطلبة و�إجنازاتهم،
ومدى الدعم الذي يتلقاه الطلبة يف ق�ضايا الإر�شاد ،وتوفر م�صادر التعلم ،وفعالية �إدارة النوعية والتح�سني .وتهدف هذه املراجعة
الأكادميية لتخ�ص�ص اللغة الإجنليزية و�آدابها �إلى تعزيز العوامل التي ت�ساعد على تخريج طلبة من اجلامعات الأردنية يتمتعون
مبهارات لغوية متميزة متكنهم من العمل بكفاءة يف خمتلف املواقع التي يتواجدون بها يف �سوق العمل ،ومتكنهم االلتحاق ،ملن يرغب،
مب�ؤ�س�سات �أكادميية مرموقة دوليا ملتابعة درا�ستهم العليا �إما يف جمال تخ�ص�صهم� ،أو يف �أي جماالت �أخرى يتم تدري�سها باللغة
الإجنليزية .وحر�ص ال�صندوق يف مراحل املراجعة كافة على �إبراز وتقييم مدى ارتباط اخلطط الدرا�سية واملناهج ،وغريها من
الأمور ذات ال�صلة بالربنامج يف خمرجات التعلم التي بدورها ترتبط باحتياجات �سوق العمل واالقت�صاد.
رعى �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق مراجعات خارجية لربامج اللغة الإجنليزية و�آدابها يف �إحدى ع�شرة جامعة �أردنية يف �أيار من
عام  .2008كانت امل�شاركة يف عملية املراجعة التي بادر بها ال�صندوق قائمة على �أ�سا�س تطوعي .وا�شرتك عاملون يف هذه الربامج يف
�أن�شطة املراجعة تلك ،التي ا�شتملت على التقييم الذاتي ،ومراجعة خارجية قام بها خمت�صون م�ؤهلون من خارج الأق�سام امل�شاركة.
هدفت عملية املراجعة هذه �إلى ت�شجيع الأق�سام على القيام مبعاجلة مواطن ال�ضعف لديها ،والعمل على التح�سني امل�ستمر لرباجمها.
تزود عملية املراجعة التي بادر بها �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق ،بتقييم م�ستقل لنوعية التعليم العايل وامل�ستويات الأكادميية
لربامج اللغة الإجنليزية و�آدابها يف الأردن .وتهدف هذه العملية �إلى التحفيز على ت�صحيح مواطن الق�صور التي حددتها عملية
التقييم الذاتي من خالل �إجراء مقارنات باملمار�سات الرتبوية العاملية ،ا�ستنادا �إلى التغذية املقدمة من فرق املراجعة اخلارجية .ويف
الوقت ذاته يتعني على الربامج املراج َعة ت�أ�سي�س �أنظمة ،وعمليات داخلية ت�ؤدي �إلى التح�سني امل�ستمر ،وذلك لدى االنتهاء من عملية
املراجعة من قبل ال�صندوق.

 -2منهجية املراجعة
ي�شمل دليل �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق �شروحات خا�صة مبنهجية عملية املراجعة الأكادميية للربامج كافة .ومتت عملية
مراجعة برنامج ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها على النحو الآتي:

 1-2ور�شة العمل التح�ضريية:

بد�أت �أن�شطة مراجعة برامج ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها بور�شة عمل عقدت يف �أيار من عام � 2007أ�شرفت عليها م�ست�شارة للغة
الإجنليزية ،وح�ضرها خم�سون م�شاركا من جامعات حكومية وخا�صة يف اململكة .وكان الهدف الأ�سا�سي من هذه الور�شة التعريف
ب�أهداف ال�صندوق ،وعملية املراجعة ،وتزويد احلا�ضرين ب�إر�شادات خا�صة بتنفيذ عملية التقييم الذاتي ،وحت�ضري التقرير ،وتعميق
الفهم “ب�ضمان اجلودة” ،والتح�سني امل�ستمر للربنامج.
ا�ستلم امل�شاركون درا�سة ذاتية وهمية ،ومنوذج تعبئة لكتابة النتائج التي يتو�صلون �إليها يف تقرير التقييم الذاتي الذي من املفرت�ض �أن
يتم تقدميه لل�صندوق يف �أيلول  .2008وا�ستند تقرير التقييم الذاتي على مهمة الربنامج ،و�أهدافه ،واملخرجات التعليمية املق�صودة،
التي �شكلت �أ�سا�س املراجعة يف �ستة جوانب هي:
1.1ت�صميم املنهاج وحمتوياته وتنظيمه
2.2التعليم ،والتعلم ،والتقييم
3.3تقدم الطلبة وحت�صيلهم
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4.4دعم الطلبة و�إر�شادهم
5.5م�صادر التعلم
6.6فعالية �إدارة النوعية وتعزيزها
وكان من الأهداف الأخرى لور�شة العمل الت�أكيد على �أن يتم تنفيذ عملية التقييم الذاتي ب�أ�سلوب مت�شابه يف اجلامعات امل�شاركة
جميعها ،وعلى �أن تكون بنية تقارير التقييم الذاتية املقدمة لل�صندوق مت�شابهة ،فتعني بذلك املراجعني اخلارجيني على تنفيذ
مراجعات �أكرث فاعلية وقدرة ،و�أكرث متا�سكا وات�ساقا.

 2-2تدريب املراجعني ومهامهم:

مت اختيار �سبعة مراجعني تبعا خلرباتهم يف تخ�ص�صات تعليم وتعلم اللغة واللغويات والأدب ،وتبعا ل�سنوات خرباتهم يف مراجعة
برامج التعليم العايل يف الواليات املتحدة ،ودوليا( .جتدون قائمة ب�أع�ضاء فريق التقييم ،وامل�ؤ�س�سات التي يعملون لديها ،واجلامعات
وعقدت ور�شة عمل للمراجعني يف الواليات املتحدة يف ت�شرين �أول 2007
التي يدر�سون فيها ،يف امللحق �أ من هذا التقرير) .هذا ُ
لتعريف �أع�ضاء الفريق بعملية املراجعة ،ومعايري التقييم املعتمدة من قبل ال�صندوق لتحديد �أدوارهم قبل ،و�أثناء ،وبعد القيام
بزيارات للمواقع اجلامعية لربامج اللغة الإجنليزية و�آدابها.

 3-2التقييم امليداين:

نفذت زيارات املواقع على مدى يومني لكل برنامج ،وذلك من � 2آذار �إلى � 16آذار  ،2008وخ�ص�ص يوم واحد للكتابة بني الزيارة
للموقع الواحد والذي يليه .وقامت الفرق باالت�صال بال�شخ�ص املعني قبيل الزيارة لالتفاق على الأجندة التح�ضريية .و�أجريت
الزيارات وفق �أنظمة ال�صندوق ،و�سيا�ساته اخلا�صة بزيارة املواقع ،مبا يف ذلك الزيارات اخلا�صة مبراجعة الوثائق امل�ساندة،
واملقابالت مع اجلهاز الإداري و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة (اخلريجني منهم واحلاليني) ،وزيارة ال�صفوف ،والقيام بجوالت
للمرافق مبا يف ذلك املكتبات ،وخمتربات اللغة ،والكمبيوتر.

 4-2املتابعة من قبل م�ست�شارة امل�شروع للربامج امل�شاركة:

قامت م�ست�شارة اللغة الإجنليزية و�آدابها بزيارات متابعة للعديد من املواقع؛ حيث قابلت ر�ؤ�ساء اجلامعات ،ور�ؤ�ساء الأق�سام ،ومديري
امل�ؤ�س�سات ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ممن �شاركوا يف عملية التقييم الذاتي ،وذلك ك�إحدى ال�سبل للت�أكيد على نوعية عملية املراجعة،
ومتا�سك وتنا�سق الإجراءات بني الفريق الواحد� ،إ�ضافة �إلى تزويد ال�صندوق بتغذية راجعة حول جمريات عملية املراجعة .وركزت
معظم املناق�شات على مدى مواءمة املواد التح�ضريية (مبا يف ذلك دليل �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق) ،وفاعلية ور�شة العمل،
ومزايا عملية التقييم الذاتي وحتدياتها ،وكتابة تقرير التقييم الذاتي ،وكفاءة فريق التقييم .و�س�ألت امل�ست�شارة الر�ؤ�ساء فيما �إذا كان
لديهم �أي تو�صيات حمددة لنقلها ملجل�س مديري ال�صندوق.

 5-2تقارير برنامج املراجعة:

�أنهت فرق املراجعة تقريرها لكل برنامج على حدة .وا�شتمل هذا التقرير على عر�ض جممل ملواطن القوة واملواطن التي ت�ستدعي
التح�سني� ،إ�ضافة �إلى حتديد مواطن القوة ،وتلك التي ت�ستدعي التح�سني فيما يتعلق باجلوانب ال�ستة اخلا�صة بنوعية التعليم ،التي مت
ذكرها �آنفا.
مت حت�ضري م�سودات تقرير مبدئية ،و�إر�سالها �إلى برنامج اللغة الإجنليزية و�آدابها امل�شارك؛ ليت�سنى له القيام بت�صحيحات ت�ستند
�إلى حقائق قائمة لديه .ومن ثم ُقدمت التقارير النهائية لل�صندوق ،عقب �إجراء مقابالت حتقيقية يف � 10أيار -الفرتة التي طلب من
املراجعني فيها حتديد �أف�ضل الربامج وحتديد تلك التي �ست�ستفيد من �أن�شطة املتابعة للتح�سني من �أدائها ،وتلقي املزيد من زيارات
املتابعة( .الأن�شطة املقرتحة ميكن �إيجادها يف نهاية التقرير).

 150تقييم جودة برامج اللغة الإجنليزية و�آدابها يف ع�شر ( )10جامعة �أردنية

 -3ملخ�ص التقرير
قبيل اخلو�ض يف �أي نقا�ش حول مواطن القوة ،ومواطن ال�ضعف للربنامج امل�شارك ويف �أي مطلب �أ�سا�سي لفهم التقرير املوجز لهذه
املراجعة ،ينبغي �أوال حتديد طبيعة �أق�سام اللغة الإجنليزية و�آدابها ،واملحاور التي ترتكز عليها هذه الأق�سام ،والأطر التي تعتمدها.
ومن الق�ضايا التي تهم ذوي امل�صلحة الأ�سا�سيني �ضمن نظام التعليم العايل الأردين تلك املتعلقة ب�أهمية الدور املتزايد للحاجة �إلى
اللغة الإجنليزية يف قطاعات املجتمع كافة .فمنذ زمن وللأيام القادمة �ستزداد احلاجة �إلى خريجني من اجلامعات الأردنية لديهم
مهارات ممتازة يف اللغة الإجنليزية متكنهم من ا�ستعمال اللغة يف حاالت ،و�أماكن خمتلفة بتقنية عالية ،بل ومتكنهم �أي�ضا من متابعة
درا�ستهم العليا يف درجة املاج�ستري� ،أو الدكتوراه ،بغ�ض النظر عن حقل التخ�ص�ص.
�إذن ،فال�س�ؤال الأهم هنا ين�صب حول ماهية النموذج التعليمي /الرتبوي الأف�ضل لبكالوريو�س اللغة الإجنليزية و�آدابها ،الذي ميكن
�أن ي�ساهم يف متكني الطلبة من حتقيق الأهداف �أعاله .يف الأردن حاليا ،كما هو احلال يف العديد من الدول العربية ،ت�ستند بنية
برامج اللغة الإجنليزية و�آدابها املعتمدة لتحقيق هذه الأهداف� ،إلى بناء قاعدة معرفية قوية يف �آداب العامل الناطق باللغة االجنليزية
ي�ساندها ب�شكل �أكرث حمدودية بع�ض التدريبات اللغوية الأ�سا�سية اخلا�صة بالقواعد ،واملفردات ،والقراءة ،والكتابة ،ومكونات الأنظمة
ال�صوتية (ال�صوتيات)� ،إ�ضافة �إلى بع�ض امل�ساقات التي تعنى بعلوم اللغويات (كعلم الأ�صوات الكالمية ،وبناء وتراكيب اجلمل،
وعلم املعاين يف اللغة الإجنليزية) .وب�أ�سلوب �أكرث حتديدا ،ف�إن هذه القاعدة ترتكز -هذا �إذا ا�ستثنيت بع�ض االهتمامات املبا�شرة
يف ق�ضايا اللغة  -على فر�ضية �أن الكفاءة يف اللغة الإجنليزية توازي يف �أهميتها تطوير املعرفة يف حقل �آداب الدول الناطقة باللغة
الإجنليزية وثقافاتها ،وب�شكل خا�ص بريطانيا ،والواليات املتحدة.
ومثل هذه القاعدة التي تعتمدها برامج اللغة الإجنليزية يف ت�صميم براجمها ،وتنفيذ خططها الدرا�سية لأق�سام الأدب قد تكون هي
ذاتها املعتمدة من قبل �أق�سام وبرامج يف تخ�ص�صات اللغات الأخرى كالفرن�سية ،والأملانية ،واليابانية .ولفرتة زمنية ال ب�أ�س بها ،ف�إن
مثل هذه الربامج والأق�سام حتى يف الواليات املتحدة كانت تتبع القاعدة ذاتها .ومع مرور الزمن �أدرك العديد ب�أن تبني املنظور �أعاله
يف ت�صميم الربامج وو�ضع امل�ساقات يتمخ�ض عنه نتيجتان �سلبيتان �أ�سا�سيتان� .أما الأولى ،فلن يتمكن طلبة هذه التخ�ص�صات من
تطوير مهارات لغوية متكنهم من ا�ستخدام اللغة الإجنليزية ب�صورة هادفة؛ لتحقيق طموحاتهم ال�شخ�صية� ،أو للتفاعل مع �آخرين من
متكلمي اللغة الإجنليزية .والثانية ،ف�إن الرتكيز الكبري على الأدب �أوجد طلبة غري قادرين على اجلمع ما بني الفهم الثقايف يف معناه
العام ،وا�ستخدامات اللغة الإجنليزية ،على الرغم من معرفتهم لبع�ض عنا�صر التاريخ الأدبي ،وبع�ض خ�صائ�ص اللغة الإجنليزية.
وانبثق هناك بديل يف درا�سات اللغة “الثانية” يجمع ب�أ�سلوب  -يبدو �أنه منا�سب جدا -بني التدريب على مهارات اللغة الإجنليزية،
وتطبيق هذه املهارات يف �سياقات اجتماعية وثقافية متنوعة ،تربز فيها احلاجة امللحة �إلى هذه اللغة يف عامل اليوم� .إال �أن هذا ال
يعني �أن تُ�ستثنى املواد الأدبية �أو يتم تهمي�شها ،على �أن تكون الكفاءة اللغوية هي الهدف الأ�سا�سي من درا�سة التخ�ص�ص ،بل وت�صبح
عن�صرا من جمموعة م�صادر يتم اال�ستفادة منها لتعني الطلبة على ا�ستخدام اللغة لتحقيق �أغرا�ض متعددة .ويجب الت�أكيد على
�أهمية �أن تكون برامج البكالوريو�س وا�ضحة يف ر�ؤيتها و�أهدافها .ويبقى الكثري غري معروف بخ�صو�ص احلاالت املختلفة ،التي قد يجد
اخلريجون �أنف�سهم فيها عند االنخراط ب�سوق العمل� ،أو االلتحاق بالدرا�سات العليا وغريها .وعالوة على ذلك ،ف�إن خريجي برامج
البكالوريو�س كثريا ما يتنقلون من وظيفة لأخرى يف جمال العمل.
�إن النموذج املتبع يف معظم اجلامعات الأردنية يف �أق�سام اللغة الإجنليزية و�آدابها ،مت مراجعته يف املرحلة احلالية كما هو قائم
عليه .و�إن مل ت�صدر �أحكام على النظام القائم للتخ�ص�ص� ،إال �أن املالحظات ال�سالفة تثري عددا من الت�سا�ؤالت حول االجتاهات
امل�ستقبلية التي ميكن للأق�سام تبنيها يف احلاالت ،التي يكون الهدف الأ�سا�سي فيها تطوير الكفاءة يف اللغة الإجنليزية من خالل
درا�سة الأدب( .ويف احلاالت التي تكون فيها درا�سة الأدب هي الهدف الرئي�سي ،ف�إنه من الأهمية مبكان �أن يتم �إعطاء تدريبات اللغة
الإجنليزية مقدما لدعم درا�سة الأدب بتوفري مركز لغات يف اجلامعة على �سبيل املثال� .أما بالن�سبة للطلبة الذين يرغبون يف اكت�ساب
الكفاءة اللغوية ،فيعطى لهم اخليار يف احل�صول على درجة يف اللغة الإجنليزية التطبيقية ).وميكن تطبيق ذلك من خالل تطوير
امل�ساق ،واملناهج ،و�أنظمة للطلبة ،وعمليات تقييم للربنامج .وعلى مدى التخطيط الطويل �سيكون هناك حاجة لتدريب متقدم لهيئة
التدري�س ،الذين �سيقومون بتدري�س هذه الربامج.
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�إن حتديد مواطن القوة ،وتلك التي ت�ستدعي التح�سني عموما عرب الربامج امل�شاركة كافة  -كما �أبرزته عملية املراجعة احلالية
لل�صندوق  -تنبثق ب�شكل �أ�سا�سي من هذه اخللفية( .ميكن التعرف بالتف�صيل على مواطن القوة هذه وتلك التي ت�ستدعي التح�سني
لكل جامعة على حدة من الإحدى ع�شرة جامعة امل�شاركة من التقارير املنفردة).

 -4نقاط القوة يف برامج اللغة االجنليزية و�آدابها
يف الوقت الذي مل تظهر فيه اجلامعات امل�شاركة مواطن القوة ذاتها� ،إال �أن هناك روابط م�شرتكة بينها ت�ستحق الذكر يف هذا املجال.
قامت عملية املراجعة التي تبناها �صندوق احل�سني للإبداع والتميز على مبد�أ التطوع .لذا ،ف�إن الربامج التي اختارت امل�شاركة كان
معظمها ممن يثمنون التقييم الذاتي ،واملراجعة اخلارجية ،وفر�ص امل�ضي يف عملية التح�سني امل�ستمر .وا�ستفادت بع�ض اجلامعات
من �سيا�سات اجلامعة يف جمال �ضمان اجلودة ،التي تدعمها رئا�سة اجلامعة بقوة .وهذه احلقيقة نتج عنها تنفيذ مبادرات ل�ضمان
اجلودة يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،مبا يف ذلك ت�أ�سي�س مكاتب ل�ضمان اجلودة ،وتعيني مي�سرين للم�ؤ�س�سة الأكادميية .ويبدو �أن
ه�ؤالء املي�سرين ،وبالذات من كان منهم من ذوي املعرفة يف املجال� ،أفادوا يف تعزيز ثقافة النوعية يف جامعاتهم .وبات جليا �أن العديد
من الربامج �سوف ترحب مبزيد من الو�سائل ،التي متكنهم من اال�ستمرار بعمليات حت�سني النوعية التي بد�أوا بها.
ولقد ا�ستفادت �أق�سام اللغة الإجنليزية و�آدابها من التزامات بع�ض اجلامعات نحو حت�سني النوعية ،والتخطيط اال�سرتاتيجي،
وانعك�ست عليها ب�شكل �إيجابي .والعديد من هذه الأق�سام قد بد�أ فعال� ،أو �أنهى عملية تطوير خمرجات تعليمية مق�صودة ،ما يجعلنا
القول ب�أنه يبدو �أن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يقدرون الآن قيمة هذه املخرجات ودورها يف دعم بناء املناهج �أ�سا�سا لعملية التعلم
والتعليم.
وبدا جليا �أي�ضا االلتزام مبهمة اجلامعة ،ومهمة الق�سم لدى حتديد املخرجات التعليمية يف عدد من اجلامعات .ويتوفر لدى العديد
من اجلامعات مكتبات غنية ،وخمتربات لتعليم وتعلم اللغة الإجنليزية ،كما وتدرك بع�ض اجلامعات احلاجة �إلى تزويد الهيئة
التدري�سية بكمبيوترات ،والتزمت العديد منها بتعزيز عملية التعلم والتعليم ،والتقييم ،وجمع البيانات باقتناء املزيد من �أدوات
التكنولوجيا ،ويتم ت�شجيع الطلبة على ا�ستخدام الإنرتنت جزءا من العمل ال�صفي.
بالإ�ضافة لذلك ،وجدت فرق التقييم ب�أن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية واملوظفني متنوعون ،وملتزمون ،ومكر�سون للطلبة ،لي�س يف
جمال تزويدهم بالتعليمات فح�سب ،بل ويف تقدمي اخلدمات امل�ساندة ،واال�ست�شارات خارج ال�صفوف .وعلق الطلبة �أنف�سهم على
هذا االلتزام ،وعربوا عن بالغ تقديرهم لأع�ضاء الهيئة التدري�سية يف معظم احلاالت .ويبدو هذا اجلانب من العملية التدري�سية،
من مواطن القوة العامة بني اجلامعات امل�شاركة .ويتمتع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بدرجات علمية تتنا�سب مع امل�ساقات التدري�سية
املطروحة ،ومنهم كذلك من يعمل يف �أبحاث لها �أثرها يف رفد العملية التعليمية يف ال�صف.
وتتميز العديد من اجلامعات امل�شاركة بخدماتها الطالبية ،التي من �ضمنها توجيه الطلبة وذويهم ،وتقدمي الإ�شراف الأكادميي
الإجباري ،واال�ست�شارات ال�شخ�صية وال�صحية واملهنية.
يف حني �أن مواطن القوة �أعاله تظهر يف درجة �أكرب� ،أو �أقل يف جميع �أنحاء النظام اجلامعي ،ف�إن املواطن املتعددة التي حتتاج �إلى
تعزيز ،هي �أي�ضا وا�ضحة ،ولها ت�أثري كبري على جناح الطلبة يف حتقيق نتائج التعلم املق�صودة .وتظهر مواطن ال�ضعف هذه بو�ضوح،
عندما يتعلق الأمر بطبيعة �أق�سام اللغة الإجنليزية و�آدابها ،ونقاط تركيزها ،وجمال ر�ؤيتها ،كما ورد يف مقدمة هذا اجلزء من
التقرير.
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متخ�ضت عن زيارات املوقع لإحدى ع�شرة جامعة ا�ستنتاجات متعددة حول ما ينبغي القيام به لتح�سني عدد من الأمور املتعلقة بالتعليم
والتعلم� .إن خمرجات التعلم املق�صودة التي تت�أتى من �أن�شطة البحث وعمليات التخطيط املكثفة ،يجب �أن تكون هي الأ�سا�س التي
ت�ستند عليها االختيارات كافة التي يقوم بها الق�سم فيما يخت�ص بت�صميم املنهاج وو�سائل التعليم والتقنيات والأن�شطة( .ال تنطبق
اال�ستنتاجات جميعها على الربامج كافة ،وقد تنطبق على بع�ضها بدرجات متفاوتة).
�أ	.ال ت�ستطيع الهيئة التدري�سية يف �أق�سام اللغة الإجنليزية و�آدابها القيام بخيارات مالئمة بخ�صو�ص ت�صميم املنهاج ،و�أ�صول علوم
التدري�س� ،إال �إذا كان لديها الوعي الالزم يف املمار�سات اجلديدة املعرتف بها على نطاق وا�سع يف هذا املجال� .إذ وجد يف العديد
من اجلامعات التي مت زيارتها ب�أن ت�صميم املناهج ،وو�سائل تدري�س اللغة الإجنليزية تنحو �إلى كونها تقليدية ،ال تواكب الو�سائل
احلديثة واملعا�صرة ،التي هي �أكرث انت�شارا وقبوال لتعليم وتعلم اللغة ،وي�ؤدي ا�ستخدامها �إلى تخريج طلبة لديهم مهارات �أف�ضل
يف اللغة الإجنليزية .و�ست�ستفيد الربامج من �إيجاد �أ�ساليب تعني على تطوير �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ب�شكل مهني ،ك�إن�شاء جلان
للأق�سام لديها �صالحيات البحث يف �أف�ضل املمار�سات لتعليم اللغة الإجنليزية كلغة �أجنبية – مبا يف ذلك تعليم اللغة من خالل
الأدب – و�أي�ضا تزويد زمالئهم مبعلومات حديثة ،وبالتدريب الالزم.
ب .بالرغم من �إمكانية حتقيق تعليم وتعلم بدرجة جيدة يف �أي مكان حني يكون هناك معلم جيد ،وطالب يرغب فعال يف التعلم،
�إال �أن توفري موارد ومرافق مالئمة ،من �ش�أنه ت�سهيل العملية التعليمية .ويحتاج �أع�ضاء الهيئة التدري�سية �إلى التدريب والدعم
جلعل ا�ستخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية جزءا من ثقافة �أق�سام اللغة الإجنليزية و�آدابها� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الأ�ساتذة
بحاجة �إلى الكمبيوترات يف مكاتبهم لغايات البحث والتح�ضري للدر�س .كما �أنهم بحاجة �إلى قاعات �صفية �أنيقة ومواتية
ال�ستخدام �أدوات التكنولوجيا بفاعلية ،و�إلى �أن يكونوا واعني ب�أهمية تعزيز �شبكة العالقات االجتماعية ،وا�ستعمال الإنرتنت
عموما لتح�سني فر�ص الطلبة يف تعلم اللغة الإجنليزية وممار�ستها .وحتتاج الأق�سام التي ال تتوفر لديها ما �سبق �إلى خمتربات لغة
جمهزة بت�شكيلة وا�سعة من برجميات وموارد تعليم اللغة ،يتم فتحها لأطول �ساعات ممكنة ليت�سنى للطلبة الدرا�سة ،والتمرين،
والتدوين ،ب�شكل منظم وم�ستقل حتت �إ�شراف خمت�صني.
ج .ويتعني على �أع�ضاء هيئة التدري�س التعرف على الكتب الدرا�سية املعا�صرة واال�ستفادة منها ،ومن املواد املطبوعة التي تنا�سب
الطلبة ،واحتياجات �سوق العمل بعد التخرج .ولكي تتحقق الأهداف الأكادميية ،يحتاج الأ�ساتذة والطلبة �إلى �أن تتوافر موارد
�شاملة ،ووا�سعة مطبوعة ،و�إلكرتونية يف املكتبة ال�ستخدامها يف الدرا�سة ،والبحث ،والت�سلية �أي�ضا.
د�	.أكد الطلبة يف �أثناء الزيارات التي متت يف املوقع على حاجتهم لتوفري مزيد من الفر�ص ال�ستخدام اللغة الإجنليزية ب�صورة هادفة
خارج ال�صفوف .وذكر الطلبة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ب�أن و�سائل تعليمية م�ساندة كنادي اللغة الإجنليزية( ،الذي ي�شتمل على
عرو�ض م�سرحية ،وقراءات �شعرية ،وحلقات نقا�شية ،وم�سابقات كتابية� ،إلخ )..ت�ستدعي ،بل ويجب� ،أن تتلقى مزيدا من الدعم.
غري �أنه ال تتوافر هناك م�ؤ�شرات يف العديد من الربامج حول تنفيذ وا�ستق�صاء فر�ص خالقة لتدريبات خا�صة مبهارات االت�صال
فعليا .و�إن كانت تتوافر يف كل جامعة فر�ص لإعطاء الطلبة تدريبات يف املهارات ال�شفهية ،ويتعني على اجلامعة االلتزام “بالتفكري
خارج ال�صندوق” وجتاوز الو�سائل التقليدية ،واملعتادة.
هـ .ونظرا لرواج تخ�ص�صات اللغة الإجنليزية يف الأردن ،ف�إن كل برنامج من برامج اللغة الإجنليزية التي مت مراجعتها كان ي�شكو
من قلة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وكرثة عدد طلبة التخ�ص�ص ،خا�صة يف م�ساقات اكت�ساب اللغة .وتقلل ال�صفوف املكتظة
(حيث ترتاوح �أعداد الطلبة فيها من خم�سني �إلى مائة) فر�ص الطلبة يف امل�شاركة ال�صفية ،واحل�صول على التغذية الراجعة،
و�إجناز عدد �أكرب من الواجبات الكتابية امل�صححة من قبل الأ�ستاذ .يجب �أن تعمل الأق�سام جاهدة على تقلي�ص عدد الطلبة يف
ال�صف الواحد لتحقيق املخرجات التعليمية املق�صودة .و�إذا مل تتمكن اجلامعات من تقلي�ص عدد الطلبة يف �صفوف اللغة بحيث
ال يتجاوز الثالثني� ،أو الأربعني طالبا يف ال�صف الواحد ،فيجب �أن حتث الأق�سام على االطالع على الو�سائل اخلالقة ،التي تتبعها
بع�ض اجلامعات يف الواليات املتحدة ،لتح�سني العملية التعليمية للطلبة يف ال�صفوف الكبرية .وهناك مناذج رائعة ميكن معاينتها
وتقييمها ملعرفة مدى �إمكانية تطبيق مثل هذه النماذج يف اجلامعات الأردنية .ومعظم هذه الو�سائل ت�شتمل على �أنواع متعددة من
التعلم الإلكرتوين ،التي يجدر تقييمها وتطويرها ودعمها.
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حددت الإحدى ع�شرة زيارة للمواقع اجلامعية للربامج امل�شاركة ثالثة مواطن مت�صلة بالتقييم ،التي �ست�ستفيد بال�ضرورة من اهتمام
منهجي.
�أ .حتتاج معظم الربامج �إلى ممار�سات حم�سنة لتقييم الكفاءة يف اللغة الإجنليزية .وين�ص النظام يف معظم اجلامعات على �أن
يتقدم الطلبة اجلدد يف اجلامعة من الربامج كافة �إلى امتحان حتديد م�ستوى اللغة الإجنليزية قبل ت�سجيلهم يف م�ساق اللغة
الإجنليزية ،الذي هو متطلب جامعة �إجباري .وعلى �ضوء نتائج االمتحان ،يتم ت�صنيف الطلبة وت�سجيلهم يف �إحدى �صفوف
امل�ستويات الثالثة للغة ( ،099و ،101و� )102أو �إعفائهم منها� .إال �أنه لدى توزيع الطلبة على هذه امل�ستويات /ال�صفوف ،ال يتم
�إجراء املزيد من عمليات الت�شخي�ص� ،أو التق�سيمات الفرعية للطلبة ما ينتج عنه �صفوف كبرية مب�ستويات وكفاءات متفاوتة.
وتقدم معظم الربامج امل�شاركة لطلبتها م�ساقات لغة عالجية كواحدة من هذه امل�ستويات .وعلى �أي حال ،ت�ستدعي احلاجة
(و�أحيانا احلاجة املا�سة) لتح�سني م�ستوى الكفاءة اللغوية للطلبة قبل الدخول يف برنامج التخ�ص�ص� ،أن تعمل اجلامعات على
تطبيق نظام �أكرث و�ضوحا وتركيزا؛ لي�ضمن و�صول الطلبة �إلى امل�ستوى املنا�سب للدخول .هذا ويجب �أن تعمل اجلامعة على تعزيز
ا�ستفادتها من مركز اللغات� ،أو �أي وحدات �أخرى ب�أهداف م�شابهة يف حال توفرها يف اجلامعة؛ من �أجل رفع �سوية امتحانات
التقييم.
ب� .سوف ت�ستفيد اجلامعات كافة من تطبيق و�سائل تقييم متنوعة يف ال�صفوف .ومن الأهمية مبكان الربط املبا�شر ما بني �أ�شكال
التقييم من جهة ،واملعرفة واملهارات التي يتم تدري�سها كو�سيلة لتقييم مدى حتقيق الطلبة ملخرجات التعلم املق�صودة من جهة
�أخرى .و�سي�ستفيد الطلبة يف الربامج كافة من زيادة التقييم التكويني  -وهو تطبيق تربوي يعتمد ا�ستخدام �أدوات تقييم متنوعة،
ويركز على �أهمية تقدم وتطور املعرفة واملهارات ،كما �أنه يخفف من خماطر املمار�سات التقييمية التي ت�ستند �إلى �إعطاء ن�سبة
عالية جدا من العالمة الكلية ملهمة منفردة� ،أو امتحان واحد (على �سبيل املثال �إعطاء مقالة نهائية  %50من املجموع الكلي
للعالمة املر�صودة للم�ساق).
ج�	.أما فيما يخت�ص بالكفاءات العليا �أو كفاءات التخرج للطلبة اخلريجني من برامج اللغة الإجنليزية و�آدابها ،ف�إن وزارة التعليم
العايل قررت و�ضع “امتحان مو�ضوع” يتقدم �إليه اخلريجون من اجلامعات الأردنية يف اململكة كافة .ويبدو �أن االمتحان يف
مو�ضوع اللغة الإجنليزية �أ�صبح متطلبا ثابتا .ولكن على ما يبدو �أي�ضا ،ف�إن حمتوى امتحان مو�ضوع الأدب و�إدارته غري ثابتني ،ما
يجعل القائمني على برامج اللغة الإجنليزية و�آدابها يف حرية من �أمرهم بخ�صو�ص املعايري ،التي تعتمدها الوزارة �أ�سا�س ًا ملكونات
درجة الآداب .وذلك من �ش�أنه �أن ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على �أهداف املعرفة الواردة يف خمرجات التعلم املق�صودة لربامج الآداب،
ومتطلبات املناهج( .بالرغم من قيام وزارة التعليم العايل بن�شر ت�صريح حول معايري امتحان مو�ضوع الأدب� ،إال �أن هذه املعايري
وا�سعة ،ويتم التعبري عنها مب�صطلحات عامة ،وبالتايل ال تزود خمططي الربامج �إال بالقليل من الإر�شاد والتوجيه) .و�ست�ستفيد
الربامج لو �أن الوزارة قامت بتطوير معايري ،وا�ضحة وب�إقرار دورة االمتحان و�شكله متطلب ًا ثابتا لفرتة من الزمن.
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�أظهرت الإحدى ع�شرة مراجعة للربامج امل�شاركة ،ب�أنه يف معظم الأحيان يكون �أع�ضاء الهيئة التدري�سية م�ؤهلني خا�صة يف تعليم
م�ساقات اللغويات ،والآداب املن�صو�ص عليها يف اخلطط الدرا�سية لق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها .ويف بع�ض الربامج يكون �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية الذين يدر�سون مواد الأدب م�سئولني عن تدري�س امل�ساقات اخلا�صة مبهارات اللغة الإجنليزية .وبدا جليا �أن العديد
من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية� ،إذا ا�ستثنينا مدر�سي اللغة الإجنليزية كلغة �أجنبية يف بع�ض الأق�سام ،ال تتوافر لديهم املعرفة املهنية
لأف�ضل املمار�سات يف تعليم اللغة الإجنليزية وتعلمها .وي�ؤمن عدد من �أ�ساتذة الق�سم وموظفيه ب�أن �أف�ضل تدري�س للغة يتم من
خالل الأدب .ولكن ال ميلك العديد من الطلبة املهارات اللغوية الكافية وامل�سبقة التي متكنهم من درا�سة امل�ساقات الأدبية ،وحتقيق
اال�ستفادة الكاملة منها .وعلى ما يبدو ف�إن الأبحاث احلالية ال تتعر�ض ملو�ضوع تعليم اللغة الإجنليزية من خالل الأدب.
وللت�أكيد على �أن يكون خريجو اللغة الإجنليزية و�آدابها متمكنني يف مهارات اللغة الإجنليزية ،وقادرين على دخول �سوق العمل يف
جماالت خمتلفة :كالتعليم ،والرتجمة ،والأكادمييا ،ف�إن الربامج بحاجة �إلى �أن يكون �أ�ساتذتها م�ؤهلني مهنيا لتعليم الطلبة اللغة
الإجنليزية ب�أ�سلوب �سليم .وهذا ميكن حتقيقه بطرق متنوعة مثل:
�أ .العمل على تنفيذ �أنظمة وا�سرتاتيجيات وا�ضحة ،لتطوير �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وتهيئتهم لت�صميم منهجيات وحمتويات
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م�ساقات يف التخ�ص�صات كافة يف ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها تغني الو�سائل التعليمية .و�إحدى الو�سائل للتعامل مع املو�ضوع
�أعاله بتقدمي فر�ص تطوير منا�سبة ومهنية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية احلاليني ،كعقد ور�ش عمل حول موا�ضيع خا�صة يف تعلم
اللغة من خالل املحتوى ،وعمليات التعلم املتمحورة حول الطالب ،والتفكري النقدي� ،إ�ضافة �إلى حلقات بحثية خا�صة با�ستعمال
التعليم الإلكرتوين ،وغريها من التكنولوجيا الداعمة لعمليات التعلم والتعليم ،والقيام بعمليات تبادل الأ�ساتذة ،وما �إلى ذلك.
ب .ت�شجيع من�شورات وعرو�ض الهيئة التدري�سية ودعمها ،وت�شجيع البحوث يف جمال التدري�س والتعليم الفاعل ،وتدري�س الأدب يف
ال�صفوف ،وت�صميم املناهج ،وتقييم اللغة بهدف �إحداث تغريات �إيجابية يف هذه املجاالت.
ج�	.إدراك �أهمية وجود �أ�ساتذة يف الق�سم خمت�صني يف تدري�س اللغة الإجنليزية كلغة �أجنبية ،واال�ستفادة من معارفهم لتح�سني طرق
التدري�س؛ لتمكني الطلبة من تطوير مهاراتهم اللغوية.
د�	.أن يتم تعيني �أع�ضاء هيئة تدري�سية عند احلاجة تتوافر لديهم خربات ،ومعارف يف جمال النظريات والطرق املعا�صرة يف تدري�س
اللغة ،وا�ستعمال الأدب يف تدري�س اللغة.
هـ�	.إيجاد الطرق املنا�سبة لإ�شراك �أع�ضاء الهيئة التدري�سية جميعهم يف عملية التح�سني امل�ستمر.

 -6تو�صيات لأن�شطة املتابعة
باخت�صار ،تثري تلك املواطن التي ت�ستدعي التح�سني والتعزيز �س�ؤاال حول �أف�ضل ال�سبل لدعم برامج اللغة الإجنليزية و�آدابها يف �سعيها
نحو التح�سني .حتتاج مراجعة اخلطط الدرا�سية ،واملناهج ،وامل�ساقات ،وتقييم الربامج ،واملوارد املالية للطلبة وقتا ال ب�أ�س به .وبع�ض
هذه املراجعات والتقييم ميكن حتقيقها من خالل املزيد من التدريب ،والدعم املهني لتطوير �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الذين يدر�سون
امل�ساقات .ومن املمكن �أن يلعب �صندوق احل�سني للإبداع  -بدعم من وزارة الرتبية والتعليم  -دورا يف عملية حت�سني مهارات اللغة
الإجنليزية ،وبرامج الأدب يف الأردن فيما بعد املرحلة الثانوية لتخريج طلبة بقدرات لغوية منا�سبة الحتياجات �سوق االقت�صاد اجلديد.
لذا ،فمن الأمور التي يو�صي التقرير بها� ،أن ي�أخذ �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق الأن�شطة التالية بعني االهتمام� :أن ت�ؤخذ
التو�صيات الثالث الأولى كحزمة ي�ساعد تطبيقها �أق�سام اللغة الإجنليزية و�آدابها امل�ضي قدما يف مبادرات �ضمان اجلودة ،التي بد�أت
يف العديد من هذه الأق�سام بالفعل.

 1-6دورات مهنية للتطوير

من املمكن تقدمي حلقات بحث على مدى �أ�سبوعني ،لي�س فقط لأع�ضاء الهيئة التدري�سية واملوظفني الذين �شاركوا يف دورة املراجعة
احلالية ،بل جلميع الأق�سام يف اجلامعة امل�شاركة .و�ستبنى مقرتحات املناهج على ما مت ا�ستنتاجه يف هذه املراجعة واحتياجات
الربامج .وميكن �أن ت�شتمل دورات م�صغرة على منهجيات لتعليم اللغة الإجنليزية كلغة �أجنبية ،وتعليم اللغة من خالل الأدب ،وتقييم
اال�سرتاتيجيات ،وا�ستعمال تكنولوجيا التعليم .ويجب �أن تعقد الدورات �إذا �أمكن يف ال�سنة الأولى ،التي تعقب املراجعة املبدئية يف
وقت يتنا�سب مع التقومي اجلامعي.

 2-6تقرير مرحلي على مدى �سنة

يرافق زيارات املتابعة للموقع على مدى �سنتني فر�صة للربنامج ليعد تقريرا (ولكن دون القيام بزيارة للجامعة) وي�سلمه لواحد من
املراجعني �أنف�سهم ،الذي �سيعمل م�ست�شارا؛ ليزود الربنامج بتغذية راجعة حول ما مت من حت�سينات لتاريخ �إجناز التقرير ،عرب
ات�صاالت بالربيد الإلكرتوين يي�سرها �صندوق احل�سني للإبداع والتميز.

 3-6زيارات املتابعة على مدى ال�سنتني

�أبدت العديد من �أق�سام اللغة الإجنليزية و�آدابها يف �أثناء الزيارات التي متت للمواقع اجلامعية اهتماما يف املزيد من زيارات املتابعة.
وكان ر�أي فرق املراجعة �أن �إتاحة الفر�صة للقيام بزيارات متاب َعة من �ش�أنها تقدمي املزيد من الدعم لتلك الأق�سام ،التي �أخذت
املراجعات احلالية بجد واهتمام ،و�أبدت ا�ستعدادها للقيام بالتغيريات املطلوبة ،بل وتود هي نف�سها امل�شاركة يف مثل هذه الزيارات.
ومتت التو�صية ب�أن تكون هذه الزيارات لها �أهداف وا�ضحة تركز على املواطن ،التي ات�ضح ب�أنها بحاجة �إلى الرتكيز ،والتي تقع �ضمن
اجلوانب ال�ستة للمراجعة ،كما وردت يف التقارير احلديثة لفرق املراجعة ،و�أن يقوم على الأقل ع�ضو واحد من فريق املراجعة لعام
 – 2008نظرا ملعرفتهم الدقيقة بالربامج  -بزيارات للجامعات التي اتُفق على زيارتها.
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�أبدت العديد من �أق�سام اللغة الإجنليزية و�آدابها اهتماما يف برامج تبادل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية مع جامعات يف بريطانيا،
والواليات املتحدة .يف حني �أن مثل هذه التبادالت تنظمها اجلامعات فيما بينها� ،إال �أن �صندوق احل�سني ب�إمكانه امل�شاركة يف دعم مثل
هذه الرتتيبات .كما �أو�صت فرق املراجعة �أن تف�سح عملية التبادل هذه املجال لقدوم �أ�ساتذة زائرين �إجنليز �إلى اجلامعات الأردنية،
ممن لديهم املعرفة الالزمة يف �إعطاء ور�ش عمل ،وحلقات بحث حول ما يحتاجه الربنامج ،كما �سلف ذكره.
وحتتاج هذه الأن�شطة �إلى التن�سيق ،و�إلى مدخالت مهنية .و�إن ارت�أى ال�صندوق �أن مي�ضي قدما يف هذه الأن�شطة ،فلقد وافق �أع�ضاء
فريق املراجعة على امل�شاركة ،وذلك يف �ضوء تواجدهم وال�شروط املتفق عليها مع ال�صندوق.

 -7اخلال�صة
رعى �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق مراجعات خارجية لربامج اللغة الإجنليزية و�آدابها يف �إحدى ع�شرة جامعة �أردنية يف �أيار من
عام  .2008وتطوع عاملون يف هذه الربامج بامل�شاركة يف �أن�شطة املراجعة تلك ،التي ا�شتملت على التقييم الذاتي ،ومراجعة خارجية
قام بها خمت�صون م�ؤهلون من خارج الأق�سام امل�شاركة .ومن �ش�أن هذه العملية ت�شجيع الأق�سام على القيام مبعاجلة مواطن ال�ضعف
لديها ،والعمل على التح�سني امل�ستمر لرباجمها.
وجد �أع�ضاء فريق املراجعة العديد من مواطن القوة يف الربامج التي مت تقييمها ،علما ب�أنه مل تتوفر جميع مواطن القوة ذاتها يف
برامج اللغة الإجنليزية و�آدابها كافة ،التي مت مراجعتها يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل امل�شاركة .ويف بع�ض اجلامعات ،كان االلتزام
بالتقييم الذاتي ،واملراجعة اخلارجية ،وفر�ص تعزيز عمليات التح�سني امل�ستمر ،وا�ضحا خا�صة لدى تلك اجلامعات التي كانت خ�ضعت
لعمليات �ضمان اجلودة يف �سنوات �سابقة� .أما بع�ض الربامج ،فقد كانت بد�أت للتو بعمليات �ضمان اجلودة ،و�أظهرت �إمكانيات ممتازة
للتح�سن عرب ال�سنوات القادمة .وااللتزام مبهام الربنامج واجلامعة كان جليا لدى العديد من �أق�سام اللغة الإجنليزية و�آدابها،
خ�صو�صا تلك التي متيز �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها بالتنوع ،والن�شاط ،وااللتزام نحو الطلبة من خالل تزويدهم بالتعليمات ،والدعم،
وتقدمي امل�شورة ،والتوجيه.
وبدا جليا �أي�ضا حاجة الأق�سام كافة بدرجات متفاوتة �إلى حت�سني عدد من الأمور لديها .وبالرغم من �أن وزارة التعليم العايل تلعب
دورا هاما يف تطوير اخلطط الدرا�سية ،ويف �سنّ قوانني متطلبات القبول ،التي تختلف من اجلامعات اخلا�صة �إلى احلكومية� ،إال �أنه
برز هناك �ضعف يف نوعية التعلم التي يتلقاها الطلبة يف الربامج املختلفة ،قد ي�ساهم يف تخريج طلبة غري م�ؤهلني� .إن ال�ضعف يف
تقييم الكفاءة اللغوية للطلبة قبيل التحاقهم بربنامج اللغة الإجنليزية و�آدابها ،ي�ؤدي �إلى �إ�ضعاف قدراتهم على اال�ستفادة الكاملة من
امل�ساقات التي يطرحها الربنامج .كما �أنه حال االكتظاظ يف العديد من ال�صفوف ،دون قيام الطلبة مبمار�سات عملية ال غنى عنها
لتطوير مهارات اللغة الإجنليزية الالزمة لفهم م�ساقات الأدب واللغويات .و�ساهمت عمليات تقييم �أداء الطلبة ب�أ�سلوب تقليدي باحلد
من دور التقييم يف العملية التعليمية من حيث توثيق معدالت تقدم الطلبة ومتابعتها ،وتطور معرفتهم ومهاراتهم� .إ�ضافة �إلى ذلك،
ف�إن املعايري العري�ضة وغري املحددة واملت�أرجحة لدورة اختبار الكفاءة يف اللغة ،من �ش�أنها متييع املعايري املو�ضوعة من قبل الوزارة
خا�صة فيما يتعلق بربنامج الأدب ،وتزويد خمططي املناهج بقدر �ضئيل من الإر�شادات.
انبثق ال�س�ؤال التايل �أثناء عملية املراجعة اخلارجية“ :ما هو النموذج الأف�ضل لدرا�سة بكالوريو�س اللغة الإجنليزية و�آدابها ،الذي
�سيمكن الطلبة الأردنيني من اال�ستجابة الفاعلة لأهمية الدور املتزايد الذي تلعبه اللغة الإجنليزية لي�س فقط يف القطاع الأكادميي ،بل
يف قطاعات املجتمع كافة و�سوق العمل؟” ترتكز اخلطط التدري�سية لربنامج اللغة الإجنليزية و�آدابها على الفر�ضية القائلة ب�أن متكني
الطلبة يف اللغة الإجنليزية يتطلب بال�ضرورة ت�أ�سي�سا قويا يف �آداب اللغة الإجنليزية ،وعناية ب�أ�سا�سيات اللغويات ،والتدريبات اللغوية.
مع مرور الزمن �أدرك العديد ب�أن هذا النموذج برتكيزه الكبري على الأدب قد �أنتج طلبة غري قادرين على الربط بني اال�ستيعاب
الثقايف يف �أو�سع مفهومه مع اال�ستعماالت العملية للغة الإجنليزية ،و�أثار هذا الإدراك يف الأردن عددا من الت�سا�ؤالت اخلا�صة
باالجتاهات امل�ستقبلية لأق�سام اللغة الإجنليزية و�آدابها.
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تقييم جودة برامج تخصص العلوم المالية
والمصرفية في إحدى عشرة ( )11جامعة أردنية
تقرير عام

( أيار  /مايو ) 2008

اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:
•جامعة �آل البيت
•جامعة الإ�سراء اخلا�صة
•جامعة البرتا اخلا�صة
•جامعة الزرقاء اخلا�صة
•جامعة الزيتونة اخلا�صة
•جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة
•اجلامعة الها�شمية
•جامعة الريموك
•جامعة جر�ش اخلا�صة
•جامعة عمان الأهلية
•جامعة فيالدلفيا اخلا�صة

خرباء املراجعة امل�شاركون يف التقييم:

•د .روين كاليتون
�أ�ستاذ دكتور يف العلوم املالية
كلية التجارة و�إدارة الأعمال  -جامعة والية جاك�سون فيل
•د .كيمربيل غلي�سون
�أ�ستاذ م�شارك يف العلوم املالية بكلية الأعمال  -جامعة فلوريدا �أتالنتك
•د .جون هوغان
عميد و�أ�ستاذ فخري
كلية جيه ماك روبن�سون للأعمال  -جامعة والية جورجيا
•د� .شن يل
�أ�ستاذ م�شارك يف العلوم املالية
كلية الأعمال  -جامعة لويوال ماري ماونت
•د� .ستار من�سي
�أ�ستاذ م�شارك يف العلوم املالية  -كلية بامبلن للأعمال
جامعة ومعهد فرجينيا التكنولوجي
•د .جوزيف �سينكي ،جيه �آر
�أ�ستاذ فخري يف العلوم املالية وامل�صرفية
كلية تريي للأعمال  -جامعة جورجيا

�إعداد التقرير الإجنليزي:

•ميلتون بلود ،م�ست�شار ال�صندوق مل�شروع تقييم برامج العلوم املالية وامل�صرفية

املراجعة اللغوية:
•د.عاطف حممد كنعان.

�إعداد التقرير العربي وحتريره:
•د .علي عبد الغني ياغي
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 -1متهيد
�أطلق �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق يف بداية عام  ،2000م�شروعه لتقييم نوعية وجودة برامج التعليم العايل يف الأردن ،ويهدف
امل�شروع �إلى دعم التح�سني امل�ستمر مل�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وت�شجيع هذه امل�ؤ�س�سات والأكادمييني العاملني فيها �سعيا لتحقيق معايري
اجلودة الأكادميية ال�شاملة .كما يهدف �إلى ت�شجيع مقارنة برامج التعليم العايل الأردنية مع ممار�سات التعليم العاملية.
يختار �صندوق احل�سني يف كل حلقة من حلقات املراجعة تخ�ص�صا معينا لتقييم براجمه ،وتدعى اجلامعات الأردنية التي ترغب يف
حت�سني جودة براجمها امل�ستمر لالن�ضمام ب�شكل طوعي �إلى م�شروع التقييم كجزء من جهودها املبذولة لتطوير جودة براجمها،
ورعاية تعزيزها وا�ستمرار تطورها.
توجه الأردن واهتمامه باملحافظة على تقدمي م�ستويات قوية يف جمال
�إن م�شروع �صندوق احل�سني لتقييم الربامج اجلامعية يكمل ّ
التعليم العايل ،ما يعود بالفائدة على م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية وخريجيها ،كما ي�ساعد يف �إيجاد مناخ ذي جودة عالية يف
جمال التعليم العايل جلذب الطلبة من خمتلف الدول العربية.
يختار ال�صندوق يف كل عام عددا من التخ�ص�صات لتقييمها ،وتتطوع اجلامعات امل�ؤهلة بامل�شاركة يف تر�شيح براجمها للتقييم،
وت�ستفيد هذه اجلامعات من الفر�صة التي يتيحها امل�شروع للتمحي�ص املركز ،الداخلي واخلارجي ،لنوعية براجمها يف جمال
التخ�ص�ص الذي مت اختياره .وتبد�أ عملية التقييم ب�إجراء تقييم داخلي �شامل للربنامج امل�شارك من قبل ممثلي اجلامعة ح�سب
معايري اجلودة التي يتبناها �صندوق احل�سني ،ثم يخ�ضع التقييم الذاتي والربنامج امل�شارك لعملية تدقيق خارجي دقيق من قبل
�أخ�صائيني دوليني يف هذا املجال.
اختار �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق الربامج اجلامعية يف حقل العلوم املالية وامل�صرفية لتقييمها عام  .2008وعر�ض على
اجلامعات الأردنية فر�صة امل�شاركة يف عملية تقييم برنامج العلوم املالية لديها ،وقررت �إحدى ع�شرة جامعة م�شاركتها يف هذه
العملية .وقد اعتمدت عملية التقييم هذه على الإجراءات نف�سها واملعايري التي اتبعها �صندوق احل�سني يف تقييم التخ�ص�صات
الأكادميية يف ال�سنوات املا�ضية واملف�صلة يف دليل ال�صندوق “دليل تقييم الأداء النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية – كانون ثان
.”2005
�إن فريق املقيمني اخلارجيني وم�ست�شار ال�صندوق لتقييم برامج املحا�سبة يرغبون بالإ�شادة بحكمة �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق
مبثابرته على هذه اجلهود الرائعة لتعزيز برامج التعليم العايل يف الأردن .ويرغب الفريق بالثناء على جهود املدير العام لل�صندوق
واملوظفني العاملني معه جلهودهم ودعمهم للفريق يف �إجراء عملية التقييم هذه .وما كان للفريق �أن ينجز هذه امله ّمات دون اال�ستعانة
ب�أ�ساليب �إدارتهم البارعة ،وخربتهم اللوج�ستية ،وقدرتهم يف جمال العالقات العامة.

 -2منهجية تقييم برامج العلوم املالية وامل�صرفية
 1-2ور�شة العمل التمهيدية

عقد م�ست�شار مادة العلوم املالية وامل�صرفية ور�شة عمل يف عمان -الأردن يف �شهر مار�س  2007 ،12-11ملمثلي اجلامعات يف جمال
برامج العلوم املالية وامل�صرفية.
و�ساعدت ور�شة العمل هذه اجلامعات على فهم طبيعة عملية التقييم .و�أوفدت اجلامعات امل�شاركة عدة مندوبني عنها :رئي�س ق�سم
العلوم املالية وامل�صرفية ،وعميد الكلية التي تت�ضمن برنامج العلوم املالية وامل�صرفية ،ونائب رئي�س اجلامعة �أو م�س�ؤول تنفيذي �آخر.
وا�شتملت ور�شة العمل مناق�شة املوا�ضيع الرئي�سة التالية :
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• ا�ستعرا�ض �أهداف �صندوق احل�سني للإبداع والتميز.
• كيفية مطابقة جهود �ضمان اجلودة ل�صندوق احل�سني مع الن�شاطات الإقليمية والدولية ،يف جمال التعليم العايل.
• عملية التقييم الذاتي وتقرير التقييم الذاتي والتوقعات املرج ّوة للربامج امل�شاركة عند ا�ستكمال التقييم الذاتي.
• �إجراءات عملية التقييم اخلارجي.
• معايري تقييم جودة الربامج الأكادميية والأحكام اخلا�صة بهذه املعايري كما وردت يف دليل ال�صندوق “دليل تقييم الأداء النوعي
للتخ�ص�صات الأكادميية ،كانون ثان . ”2005
بهذه املقدمة عن عملية التقييم ،ا�ستطاعت اجلامعات حتديد ما �إذا كانت ترغب يف موا�صلة عملية التقييم .وبد�أت اجلامعات التي
قررت املوا�صلة ب�إعداد تقارير التقييم الذاتي اخلا�صة بها ،كما قامت بتداول املعلومات التي بحثتها ور�شة العمل مع م�س�ؤويل جامعات
�أخرى ترغب يف امل�شاركة بعملية التقييم.

 2-2تقارير التقييم الذاتي

�أكملت ،عقب الور�شة� ،إحدى ع�شرة م�ؤ�س�سة تقارير التقييم الذاتي ،التي مت ت�سليمها �إلى �صندوق احل�سني قبل املوعد النهائي  30من �شهر
�أغ�سط�س  .2007وقام م�ست�شار مادة العلوم املالية وامل�صرفية بتكليف �أ�ساتذة خمت�صني يف جمال العلوم املالية وامل�صرفية من الواليات
املتحدة الأمريكية للقيام بالتقييم اخلارجي لهذه الربامج .ويف � 26أكتوبر/ت�شرين �أول 2007 ،ح�ضر املق ّيمون اخلارجيون �إلى مدينة
وا�شنطن للإطالع والتدرب على معايري �صندوق احل�سني ،والبدء بتحليل تقارير التقييم الذاتي لغر�ض �إجراء عملية التقييم اخلارجي.
ومت تكليف خبريي تقييم ملراجعة كل برنامج م�شارك من برامج العلوم املالية وامل�صرفية .وكل فريق قر�أ تقرير التقييم الذاتي اخلا�ص
باجلامعة املكلف مبراجعتها وتقييمها ،وترا�سل مع القائمني على الربنامج بهدف ا�ستي�ضاح ما يلزم ،وطلب املعلومات التي ر�آها �ضرورية
لتحليل تقرير التقييم الذاتي ودرا�سته .ثم قام كل فريق مراجعة بالرتا�سل مع القائمني على الربنامج لتن�سيق وترتيب موعد زيارة
اجلامعة ،واتفق معهم على جدول ن�شاطات الزيارة .وجتدر الإ�شادة هنا بحر�ص �إدارات اجلامعات والقائمني على الربامج امل�شاركة على
التعاون يف �إجناح امل�شروع ،الذي ظهر خالل ا�ستجاباتهم ال�سريعة لال�ستف�سارات التي كانت تر�سلها فرق التقييم ،واملعلومات التي كانوا
ير�سلونها �أ ّول ب�أول ،وكذلك الإ�شادة بتعاون �إدارات اجلامعات امل�شاركة يف الرتتيب والإعداد ال�ستقبال فرق التقييم.

 3-2التقييم امليداين

متت زيارات التقييم اخلارجي يف الفرتة ما بني  13-2من �شهر �آذار/مار�س .2008 ،و�أم�ضى كل فريق من فرق التقييم يومني كاملني
يف موقع كل جامعة م�شاركة ،مت فيهما مناق�شة جميع جوانب الربنامج مع الإداريني ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة ،واخلريجني،
واملوظفني من اخلريجني ،واجلهات الأخرى بهدف فهم عمليات التعليم والتعلم اخلا�صة بالربنامج .كما قاموا بجمع ومراجعة
البيانات كافة ،وح�ضور بع�ض املحا�ضرات ،واطلعوا على الت�سهيالت والتقنيات امل�ستخدمة �ضمن الربنامج.

 4-2تقارير التقييم

�أعد كل فريق م�س ّودة تقرير لكل برنامج كان قد كلف مبراجعته ،ومت تداول هذه التقارير لإتاحة الفر�صة لت�صحيح الأخطاء املحتملة
فيه .ثم التقى رئي�س التقييم وم�ست�شار املادة مع مدير عام �صندوق احل�سني للإبداع والتم ّيز يف  11مايو�/أيار 2008 ،مبدينة وا�شنطن
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ملناق�شة جمموعة التقارير .ومت يف لقاء التدقيق هذا عمل ت�صفية نهائية للتقارير ل�ضمان االت�ساق عرب
جمموعة تقارير التقييم واملراجعة� .إ�ضافة لذلك فقد مت حتديد برناجمني من برامج العلوم املالية وامل�صرفية ،حيث وجد املقيمون
�أنهما م�ستوفيان �أعلى درجات اجلودة يف تعليم هذه املادة.
قام املق ّيمون مبراجعة الربامج امل�شاركة يف �ستة جوانب كما هو حمدد يف دليل �صندوق احل�سني .وهذه اجلوانب هي:
 1.1ت�صميم املنهاج الدرا�سي وحمتواه وتنظيمه
 2.2التدري�س والتع ّلم وتقييم الطلبة
 3.3تقدم الطلبة و�إجنازاتهم
 4.4دعم الطلبة وم�ساعدتهم و�إر�شادهم
 5.5م�صادر التع ّلم
 6.6فاعلية �إدارة اجلودة وتعزيزها
 160تقييم جودة برامج تخ�ص�ص العلوم املالية وامل�صرفية يف �إحدى ع�شرة ( )11جامعة �أردنية

ت�سلمت كل جامعة م�شاركة تقريرا نهائيا حول مالحظات املقيمني بخ�صو�ص عمليات تقييمهم .وت�ضمن التقرير مالحظات املقيمني
على كل جانب من جوانب جودة التعليم ال�ستة ،كما ا�ستعر�ض التقرير نقاط القوة والفر�ص املتاحة لتح�سني الربنامج.

 5-2متابعة التقييم

هذه العملية ت�ستدعي القيام بزيارات متابعة لكل جامعة مت تقييمها خالل فرتة �سنتني .ويهدف الرتكيز يف عملية املتابعة �إلى تقييم
التقدم يف اجلوانب املقرتحة لإجراء حت�سينات.

 -3نقاط القوة يف برامج العلوم املالية وامل�صرفية
لقد �أظهرت برامج العلوم املالية وامل�صرفية للجامعات التي مت تقييمها العديد من نقاط القوة يف مناهج تعليمها ويف �أدائها .ونقدم
يف هذا التقرير وب�شكل موجز نقاط القوة التي ا�شرتكت فيها معظم اجلامعات .ورغم وجودها �إال �أنها لي�ست ميزة عامة يف جميع
الربامج امل�شاركة .وت�صف تقارير التقييم الفردية اخلا�صة بكل جامعة نقاط القوة التي يتميز بها برنامج تعليم العلوم املالية
وامل�صرفية يف اجلامعة ،كما �أنها توفر تفا�صيل �أكرث بخ�صو�ص نقاط قوة هذه الربامج ،مقارنة مع تقرير النظرة العامة .ومل نذكرهنا
يف التقرير امللخ�ص النقاط التي وجدت يف عدد قليل من هذه الربامج؛ لأنها ذكرت يف التقارير الفردية .وعلى الرغم من �أن نقاط
القوة هذه قد ال تكون ظاهرة يف كل برنامج مت تقييمه� ،إال �أنها كانت منت�شرة ب�شكل كاف بحيث ميكن و�صفها ب�أنها ميزة لتعليم العلوم
املالية وامل�صرفية يف الأردن.

 1-3كفاءة هيئة التدري�س

رغم �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية و�أفراد من �أع�ضاء هيئة التدري�س ال ينطبق عليهم هذا الو�صف ب�شكل عام �إال �أن تقارير التقييم
الفردية �أ�شارت �إلى العديد من نقاط القوة يف هذا اجلانب ،و�إلى جودة التعليم يف بع�ض امل�ؤ�س�سات نتيجة اخلربة التي �أ�ضافها �أع�ضاء
هيئة التدري�س �إلى برامج مادتهم .وت�صر كثري من امل�ؤ�س�سات التعليمية على ا�ستقطاب وتوظيف خريجني من جامعات وم�ؤ�س�سات
�أوروبية غربية �أو �أمريكية .ومن خالل جمموع عمليات تقييم الربامج �أظهر العديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س قدراتهم على تقدمي
تعليم جيد .كما �أن بع�ض اجلامعات ،نظرا ل�صعوبة احل�صول على مد ّر�سني م�ؤهلني ،جل�أت �إلى اكت�شاف الطلبة املميزين فيها ثم
دعمهم وم�ساعدتهم لإكمال درا�ساتهم العليا ،بحيث يعودون بعد �إكمال درا�ساتهم للعمل يف هذه اجلامعات من خالل نظام لالبتعاث
واملنح الدرا�سية� .إن الر�صيد الفكري لأع�ضاء هيئة التدري�س يعد �أحد �أهم املكونات الأ�سا�سية للجودة يف التعليم العايل ،وت�شكل كفاءة
الهيئة التدري�سية م�صدرا حرجا لتعليم العلوم املالية وامل�صرفية يف الأردن يجب احلفاظ عليها وتعزيزها .ال �شيء ميكنه �أن يحل
حمل القوة الفكرية لأع�ضاء هيئة التدري�س� ،إنه م�صدر ي�صعب احل�صول عليه وي�سهل فقدانه .وتقوم دول �أخرى يف املنطقة حاليا
ب�إن�شاء وتطوير برامج تعليمية يف جمال الأعمال ،و�سينتج عن هذا مناف�سة متنامية على ا�ستقطاب اجليدين من �أع�ضاء هيئة التدري�س
الذين يتكلمون اللغة العربية� .إن التم�سك بهذه املوارد واحل�صول على مدر�سني م�ؤهلني �إ�ضافيني �سيكون من �أهم التحديات التي
تواجه هذه الربامج التعليمية يف امل�ستقبل القريب.

 2-3التزام هيئة التدري�س بواجباتهم �إزاء الطلبة

يف جميع الربامج التي مت تقييمها ،حتدث الطلبة واخلريجون وم�ؤ�س�سات التوظيف يف كثري من الأحيان عن التزام هيئة التدري�س
بواجباتهم �إزاءهم .و�أظهر �أع�ضاء هيئة التدري�س �إجماعهم و�إخال�صهم يف حتقيق �أهداف برامج العلوم املالية وامل�صرفية كما حددت
يف �أهداف وخمرجات التعلم املق�صودة ( .)ILOsويدرك الطلبة مدى االهتمام الذي يبديه �أع�ضاء هيئة التدري�س جتاه النجاح
الأكادميي لهم .كما �أظهر الأ�ساتذة التزامهم بعملية التدري�س بعدة طرق و�أ�ساليب ،يف امل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة .وظهر ذلك يف
عمليات �إر�شاد الطلبة ،وال�ساعات املكتبية ،والتزامهم بالتواجد للتوا�صل مع الطلبة وتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة الالزمة ،ويف حر�صهم
على حتديث املناهج واملواد التعليمية �أ ّول ب�أول وعلى حتديد �أهداف ونتائج التعلم املق�صودة ب�شكل وا�ضح.

 3-3التزام الطلبة بواجباتهم �إزاء الربامج التعليمية

�إن كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س والتزامهم بواجباتهم �إزاء الطلبة وجد نظريه يف رد فعل الطلبة بالتزامهم بواجباتهم نحو الربامج
التعليمية .ويف مقابالت جرت مع الطلبة وجد املقيمون �أن الطلبة كانوا �سعداء ب�شكل عام يف اجلامعات التي يدر�سون فيها .وقال كثري
منهم� :إنهم �سين�صحون �أ�صدقاءهم و�أقرباءهم بالدرا�سة يف هذه اجلامعات التي يدر�سون فيها.
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 4-3رغبة �أق�سام العلوم املالية وامل�صرفية لتح�سني جودة براجمها

�أبدت جميع الربامج امل�شاركة يف التقييم ،وبدرجة مت�ساوية ،رغبتها يف �إيجاد فر�ص لتعزيز وحت�سني برامج التعليم لديها .وقد بذل
م�شرفو كل برنامج جهدا كبريا يف �إعداد تقرير التقييم الذاتي ،كما �شاركوا يف مرحلة التقييم اخلارجي .ومن امل�ؤ�شرات الأخرى على
رغبة �إدارات تدري�س العلوم املالية وامل�صرفية يف تعزيز جودة براجمها� ،أن العديد من هذه الربامج لديها �آليات �إدارية داخلية لتقييم
مدى جناح براجمها وللبحث عن و�سائل وفر�ص لتعزيز م�ساقات وبرامج التعليم فيها .وقد �أبدى �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريون
ترحيب ًا وا�ضحا مبقرتحات املقيمني بخ�صو�ص حت�سني براجمهم ،كما �أبدوا حما�سا لتطبيقها.

 5-3ثقافة اجلودة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية

ظهر يف العديد من م�ؤ�س�سات التعليم التي مت تقييمها تطورا ملحوظا لثقافة اجلودة .ويعزى ذلك ب�شكل وا�ضح �إلى م�شاركة هذه
امل�ؤ�س�سات بعمليات تقييم �أجراها �صندوق احل�سني لربامج يف تخ�ص�صات �أخرى يف ال�سنوات املا�ضية .ورغم �أن جتربة �صندوق
احل�سني للإبداع والتفوق ال تزال فتية يف مو�ضوع �ضمان اجلودة� ،إال �أن درجة التقدم التي �أبدتها بع�ض اجلامعات ت�ستحق الإ�شادة.
فقد قامت بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات ب�إن�شاء مكاتب ملتابعة �أن�شطة �ضبط اجلودة فيها ،وبد�أت بالفعل يف اعتماد عمليات اجلودة و�إدخال
التح�سينات يف عدة �أق�سام �أكادميية فيها .ويتم هذا ب�صورة م�ستقلة عن عمليات تقييم �صندوق احل�سني ،حيث جتري هذه امل�ؤ�س�سات
عمليات تقييم داخلية خا�صة بها ،وتقوم بتطوير براجمها التعليمية ب�شكل م�ستمر .وحيث �أن هذه العمليات قد بد�أت بالفعل ف�إنه
يتوجب على هذه امل�ؤ�س�سات الت�أكد من �أن عملياتها ل�ضبط اجلودة تثمر نتائج حقيقية .وهناك خطورة من �أن تتحول مكاتب �ضبط
اجلودة هذه �إلى وحدات بريوقراطية يف هذه امل�ؤ�س�سات .فلي�س الق�صد هنا هو اعتماد نظام ما� ،أو عمل تقارير عن اجلودة ،بل �إيجاد
�آليات من �ش�أنها تعزيز وحت�سني جودة التعليم ب�صورة م�ستمرة.

 -4فر�ص حت�سني برامج العلوم املالية وامل�صرفية
�أظهرت عمليات التقييم وجود بع�ض �سمات الربامج التي توفر فر�ص ًا لتعزيز تعليم العلوم املالية وامل�صرفية يف الأردن .وكما هو احلال
بالن�سبة لنقاط القوة املدرجة �أعاله ،ف�إن التقرير ال�شامل هذا يقت�صر فقط على ذكر فر�ص التح�سينات التي ظهرت يف عدة م�ؤ�س�سات
تعليمية ب�شكل عام ،بينما تقدم التقارير الفردية التي �أر�سلت �إلى اجلامعات ،ك ّل على حدة ،تفا�صيل هذه الفر�ص اخلا�صة بكل جامعة.

 1-4غياب ال�شمولية يف املناهج الدرا�سية

يحتاج منهاج التخرج يف برنامج العلوم املالية وامل�صرفية وفق امل�ؤ�س�سات التعليمية التي مت تقييمها ما بني � 130-120ساعة معتمدة
خالل �أربع �سنوات درا�سية .ومن �إجمايل هذه ال�ساعات هناك ما بني � 70-60ساعة معتمدة مطلوبة يف م�ساقات العلوم املالية
وامل�صرفية .وهذه ن�سبة من املنهاج غري عادية لتدري�س العلوم املالية وامل�صرفية .ويف الربامج املتميزة عامليا ال تزيد ن�سبة مواد
التخ�ص�ص عن  %30-25من مواد املنهاج .وبالرغم من �أن هذه ال�ساعات ت�سمح للخريجني لتح�صيل العمق يف درا�سات العلوم املالية
وامل�صرفية� ،إال �أن هذه املناهج ترتك ف�سحة قليلة للطلبة كي يتو�سعوا يف مباحث العلوم االجتماعية وعلوم �إدارة الأعمال الأخرى ب�شكل
عام .فالطلبة يكت�سبون اخلربة الفنية يف جمال العلوم املالية وامل�صرفية ،لكنهم غري قادرين على متابعة تلك امل�ساقات التي ميكن �أن
تطور املعارف العامة للطالب .وي�صبح اخلريجون يف هذه احلالة م�ستعدين لدخول �سوق العمل يف جمال العلوم املالية وامل�صرفية دون
�أن تتوفر لديهم املعرفة الوا�سعة وال�شاملة يف جمال علوم الأعمال التي �ستمكنهم يف امل�ستقبل من التقدم �إلى الأمام يف جمال الإدارة
العامة� ،أو العمل يف منا�صب يف ال�شركات القيادية بحكم تطورهم الوظيفي.
�إن وزارة التعليم العايل بحاجة ملثل هذه املناهج .وامل�ؤ�س�سات التعليمية تقوم مبراجعة وتطوير مناهجها ل�ضمان تقدمي املفاهيم
واملمار�سات احلالية ،ولكن هذه املراجعات يجب �أن تتم �ضمن القيود املفرو�ضة على املنهج وحتتاج جميع هذه املراجعات �إلى موافقة
الوزارة عليها .ويجب البدء يف نقا�شات بخ�صو�ص توفري �أ�ساليب لتطوير متطلبات الوزارة ،و�إعطاء امل�ؤ�س�سات التعليمية ا�ستقاللية
ومرونة �أكرث العتماد مناهج تتنا�سب مع جمموعاتهم الطالبية ،ومع توقعات �أ�صحاب الأعمال الذين �سيوظفونهم .وحتى تتم املناف�سة
يف �أ�سواق تعليم العلوم املالية وامل�صرفية ب�شكل عام ،ف�إنه يجب تقلي�ص الن�سبة املحددة يف املنهج ملادة التخ�ص�ص ب�صورة جذرية
( بقدر يعادل .) 50%
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 2-4تدين التوقعات حلجم املواد التي يتم تعلمها

الحظ املق ّيمون يف كل برامج تدري�س العلوم املالية وامل�صرفية التي مت تقييمها �أن حجم التعلم الذي يتلقاه الطلبة يف امل�ساقات الفردية
كاف ،ويتقدم ب�صورة بطيئة وغري اعتيادية .ومقدار ما يتعلمه الطالب يف امل�ساق �أقل من املطلوب .وقد
للعلوم املالية وامل�صرفية غري ٍ
تكون هناك حاجة مل�ساقني كي يغطيا املادة نف�سها التي يتعلمها الطالب يف م�ساق درا�سي واحد يف م�ؤ�س�سات عاملية ،وهذه احلالة
حتدث �ضمن املمار�سات التعليمية التي ت�ضع م�س�ؤولية تعلم �أقل على عاتق الطالب.
�إن معظم عملية التعلم تتم داخل قاعات التدري�س .وال يتوفر للطلبة فر�صة كافية للتعلم من خالل مه ّمات القراءة ودرا�سة احلاالت
وامل�شاريع ،التي يجب �إمتامها خارج قاعات التدري�س .وقد �صرح الطلبة يف حديثهم مع املقيمني �أن توقعاتهم كانت يف ح ّدها الأدنى
بخ�صو�ص املهام الدرا�سية ودرا�سة احلاالت ( )case studiesوامل�شاريع التي يجب عملها خارج قاعة التدري�س .و�أبلغ الطلبة
املقيمني ب�أن يف مقدورهم القيام بعمل �أكرث مما يطلب منهم بكثري.
وميكن �أن ي�ساعد حل هذه الق�ضية يف مو�ضوع �سعة املنهاج و�شموليته ،التي ذكرت يف الفقرة ال�سابقة .ف�إذا ما احتاجت امل�ساقات
التعليمية مزيدا من العمل والتقدم ،ميكن حتويل بع�ض �ساعات تعليم العلوم املالية وامل�صرفية املعتمدة يف املنهاج �إلى م�ساقات مو�سعة
و�أكرث �شمولية.
يجب �أن تت�ضمن الربامج نوعا من التحدي للطلبة كي يتطلعوا �إلى م�ستويات تعلم �أعلى ،ويح�صلوا على الأدوات الفكرية مثل :مهارات
التفكري النقدي ،ومهارات التفكري ال�سياقي ،واملهارات القيادية والريادة يف الأعمال املعرفية ،ومهارات �أخرى تعدهم لتويل املنا�صب
املهنية املنا�سبة� .إن معظم الطلبة يف برامج العلوم املالية وامل�صرفية هم من حديثي التخرج من املدار�س ،وهم بحاجة لتعلم عادات
العمل ومعرفة توقعات الت�صرف املهني .وعلى الرغم من توفر خمتربات كمبيوتر جلميع برامج امل�ؤ�س�سات التي جرى تقييمها ،يجب
حث الطلبة على ا�ستخدامها ب�صورة �أكرب بحيث ي�صبحون �أكرث ت�آلف ًا يف ا�ستخدامها بدرا�ستهم ،ويف �إعداد م�شاريعهم الدرا�سية.

 3-4عدم الكفاية يف ا�ستخدام اللغة الإجنليزية

�أ�شارت كل التقارير الفردية للربامج الأحد ع�شر التي مت تقييمها �إلى احلاجة لزيادة مهارات اللغة الإجنليزية وزيادة ا�ستخدام اللغة
الإجنليزية يف برامج العلوم املالية وامل�صرفية .وحتى يتم �إعداد اخلريجني للأداء اجليد يف �شركات الأ�سواق املالية ال�شاملة ،ال بد �أن
ي�صبحوا ملمني جيدا باللغة الإجنليزية التي تعد لغة ن�شاطات الأعمال الدولية.
هذه النقطة مت الرتكيز عليها خالل املناق�شات بني املقيمني والطلبة اخلريجني ،و�أ�صحاب الأعمال .وحتى مع وجود املهارات الفنية
اجليدة لدى اخلريجني ف�إنهم لن ي�شكلوا عن�صر جذب بالن�سبة لأ�صحاب الأعمال يف الن�شاطات الدولية �إذا مل تكن لديهم مهارة
جيدة يف اللغة الإجنليزية .لقد كانت هذه الق�ضية ،مع بع�ض اال�ستثناءات ،مبنزلة ثغرة ح�سا�سة يف برامج تعليم العلوم املالية
وامل�صرفية.

 4-4غياب املرونة يف نظام العالمات

وجد �أن العديد من الربامج التي مت تقييمها تعتمد �صيغة جامدة يف و�ضع العالمات بحيث تعطي تقديرا بن�سبة  20%لالختبار
الأول ،و 20%لالختبار الثاين ،ون�سبة  50%لالختبار النهائي و  10%للأعمال الأخرى .وهذا ال يبدو هو احلال ،فبع�ض �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يعتقد �أن هذه ال�صيغة فر�ضت عليهم من خارج م�ؤ�س�ساتهم .ويف الواقع ف�إن وزارة التعليم العايل ت�ضع ن�سبة  50%حدا �أعلى
لالختبار النهائي ،لكنها ال تفر�ض وجوب  ،50%كما ال يوجد لدى الوزارة �صيغة معينة لباقي مراحل االختبارات وو�ضع العالمات.
ف�إذا كانت هناك �صيغة جامدة مفرو�ضة بوا�سطة اجلامعة ،ف�إنه يتوجب على ق�سم العلوم املالية وامل�صرفية ال�سعي لت�صحيح هذه
امل�س�ألة مع �إدارة اجلامعة.
�إن جزءا كبريا من خربات التعلم يف جمال العلوم املالية وامل�صرفية يجب اكت�سابها من خالل درا�سات احلاالت وامل�شاريع وحل
امل�سائل ،بد ًال عن درا�سة ما هو موجود يف مادة التعلم ويف حالة االختبارات التقليدية .ولأن خربات التعلم بدون االختبارات التقليدية
ت�أخذ ن�سبة  10%فقط من الدرجة الكلية ،ف�إن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة ال يوجد لديهم احلافز الكايف لبذل جهودهم يف هذه
الن�شاطات� .إن حتديد  50%من درجة املادة لالختبار النهائي لي�س منا�سبا مل�ساقات العلوم املالية وامل�صرفية ،وهو ينعك�س �سلبا على
�صندوق احل�سني للإبداع والتفوق 163

تركيبة امل�ساق التعليمي .ويتوجب على �أع�ضاء الهيئة التدري�سية اللجوء �إلى املزيد من املرونة ،كما يجب عليهم �إعادة تركيب نظام
الدرجات للرتكيز ب�صفة �أكرث على خربات التعلم التي تتنا�سب مع موا�ضيع التدري�س.

 5-4املهنية

فيما يتعلق ببع�ض برامج العلوم املالية وامل�صرفية التي مت تقييمها ،اقرتح املقيمون تعزيز قوة الربامج وم�ستوى مهنية الطلبة الفردية
بت�شجيعهم على االنخراط والإعداد للح�صول على �شهادات االعتماد العاملية يف جمال املالية .كما يتم ت�شجيع طلبة ق�سم املحا�سبة
على �إعداد �شهادات دورات حما�سبة مثل �شهادات املحا�سبة العامة �أو اختبارات املحا�سبة الإدارية املعتمدة ،كذلك ميكن ت�شجيع
الطلبة للتقدم �إلى اختبار املحلل املايل املعتمد� .إن الت�شجيع التخاذ مثل هذه اخلطوة الرائدة يف جمال الت�أهيل املهني �ستجعل الطلبة
يركزون على املعرفة املهنية املالية ومهاراتها ،ويزيد من جذب ه�ؤالء اخلريجني وا�ستقطابهم من قبل �أ�سواق �صناعة اخلدمات املالية.

 6-4التدريب

هناك ميزة ق ّيمة للتعلم من �أجل احل�صول على وظيفة يف ن�شاطات املالية وامل�صرفية تكمن يف توفري فر�ص التدريب يف املجاالت
العملية التطبيقية .فاخلربة التي يكت�سبها الطالب بامل�شاركة يف عمليات امل�ؤ�س�سات املالية �أو يف العمليات املالية للمنظمات ،تزود
الطالب بتب�صر وفهم عميق يرثي عمليات التعلم ال�صفية� .إن التدريب املتخ�ص�ص يعد الطلبة للو�صول �إلى وظائف منا�سبة عن طريق
�إك�سابهم االنغما�س يف ال�سلوك املهني ،واخلربة يف تنفيذ وتطبيق املحتوى الدرا�سي الذي در�سوه ،والنظرة ال�سياقية للحياة املالية
للم�ؤ�س�سات .وللأ�سف ف�إن قليال من برامج امل�ؤ�س�سات التي مت تقييمها ت�ضمن تدريبا داخليا �أو تقدمي خربات تدريب ميداين ذات
قيمة للطلبة الذين كانوا م�سجلني فيها .ويف عدة حاالت كانت هناك دورات تدريب داخلية لكنها ا�سمية و�شكلية مل تقدم للطلبة �إال
القليل.
�إن �صندوق احل�سني للإبداع والتميز الذي يع ّد ذراعا ملجتمع امل�صارف الأردين �أخذ مو�ضعه اجليد كي ي�ساعد يف حل �أي خلل قد
يحدث والعمل على عالجه� .إن كل طالب يف جمال العلوم املالية وامل�صرفية يجب �أن توفر له فر�صة اكت�ساب خربة تدريب داخلية
ذات جدوى وبطريقة نظامية ،بحيث يتم الإ�شراف عليها وتقييم مكوناتها .كما �أن الربامج التي تدمج بني العمل والدرا�سة وبرامج
التدريب ،يجب �أن تركز على �إك�ساب الطالب اخلربات العملية املطلوبة .وعلى �أي حال ف�إن اكت�ساب مثل هذه اخلربات التطبيقية
من قبل الطلبة لي�ست باملهمة ال�سهلة ،وقد ي�ستغرق ذلك جهودا تبذل لتن�سيق ومتابعة وتطبيق مثل برامج التدريب هذه� .إن �صندوق
احل�سني للإبداع والتميز هو مو�ضع الريادة كي يحدث مثل هذا التغيري والتعزيز .وتعزيز هذه الفكرة �سيكون دعامة كبرية لتعليم
العلوم املالية وامل�صرفية ،و�إجناز جوهري من طرف �صندوق احل�سني للإبداع.

� 7-4أعداد الطلبة و�سيا�سات القبول يف اجلامعات الأردنية

�أ�شارت تقارير التقييم للجامعات امل�شاركة يف برامج العلوم املالية وامل�صرفية �إلى �أحد الق�ضايا التي ت�شكل حتديا �أمام اجلامعات
الأردنية .وقد تكررت الإ�شارة لهذه الق�ضية عند التعر�ض للجوانب التي حتتاج �إلى االهتمام .هذه الق�ضية هي �أعداد الطلبة يف ال�شعب
الدرا�سية.
�إن حتديات اجلودة الناجتة عن �أعداد الطلبة تذهب �إلى �أكرث من جمرد الت�أثري على جمال تعليم العلوم املالية وامل�صرفية لتطال
نتائجها جميع الربامج الأكادميية والتعليم العايل الأردين ب�شكل عام .و�أعتقد �أنه �إذا مل يتم النظر بعناية �إلى هذه الق�ضية ،ف�إن
التعليم العايل الأردين �سيعاين من تراجع كبري ورمبا يفقد مكانته امل�شرقة يف �أو�ساط التعليم العايل على م�ستوى ال�شرق الأو�سط.
فيما يتعلق باجلامعات احلكومية ،ف�إن وزارة التعليم العايل م�س�ؤولة عن قبول الطلبة يف هذه اجلامعات ويف برامج املواد ،وهي التي
حتدد عدد الطلبة امل�سجلني يف الربامج الأكادميية لهذه اجلامعات .يف ال�سنوات الأخرية �أو�صت وزارة التعليم العايل ب�أن يتم قبول
املزيد منهم يف برامج العلوم املالية وامل�صرفية ما �أثر على جودة تعليم هذه الربامج .فقد جتاوزت �أعداد الطلبة امل�سجلني ب�صورة
كبرية قدرات الهيئة التدري�سية وم�صادر التعلم الالزم توفرها له�ؤالء الطلبة.
لعل من النتائج ال�سلبية املرتتبة على هذه الزيادة يف �أعداد الطلبة وجود القاعات ال�صفية الكبرية ،وزيادة العبء الأكادميي على
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وهذا ينتج عنه م�ستوى تعليمي �أقل فعالية .كما �أن من النتائج ال�سلبية الأخرى للقاعات ال�صفية الكبرية
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تقليل فر�ص االت�صال والتوا�صل بني الطلبة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وتقليل قدرة الأ�ستاذ على ا�ستقطاب انتباه واهتمام طلبته
خالل الدر�س .عالوة على ذلك ،ف�إن الأعداد الكبرية يف ال�شعب الدرا�سية غالبا ما تفر�ض على املدر�س اللجوء �إلى اختبارات
“اخليارات املتعددة”  ، multiple choiceالتي من �ش�أنها �إهمال م�س�ألة تنمية املهارات املتقدمة مثل التحليل ،والتفكري النقدي،
وعر�ض ومناق�شة الق�ضايا ب�صورة منطقية .كذلك ف�إن زيادة الطلب على �أع�ضاء الهيئة التدري�سية لإدارة �أعباء زيادة الطلبة ي�ؤدي �إلى
تقلي�ص الوقت والطاقة لأغرا�ض البحث العلمي وتنمية اجلهود املهنية الأخرى.
وك�أي م�ؤ�س�سة �أخرى ف�إن على م�ؤ�س�سات التعليم العايل متابعة تطور التقنيات واملعدات؛ ويف احلديث عن اجلامعات ف�إن التقنيات
واملعدات اجلديدة تعني املعارف واخلربات والقدرات العلمية من خالل �أن�شطة البحث العلمي ،وح�ضور امل�ؤمترات العلمية ،والتوا�صل
مع قريناتها من خمتلف دول العامل .ولهذا ف�إن ت�سجيل �أعداد كبرية من الطلبة يف اجلامعات احلكومية �سيعمل على ت�آكل اجلودة
يف برامج التعليم العايل ،وذلك لتناق�ص نوعية التعليم الذي ي�صل �إلى الطلبة ،وتناق�ص كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وعدم �إتاحة
فر�ص التطوير املهني لهم.
�أما بالن�سبة للجامعات اخلا�صة ،ف�إن وزارة التعليم العايل ت�ضع حدودا مقيدة ل�ضمان عدم قيام هذه اجلامعات بقبول �أعداد كبرية
ليتالءم ذلك مع نوعية التعليم .وهذا يجعل من جتربة التعلم بالن�سبة للطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلا�صة م�س�ألة
خمتلفة جد ًا .فب�إمكان �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلا�صة �أن يولوا مزيدا من االهتمام مل�شكالت الطلبة الفردية ،كما
ب�إمكانهم �أن يولوا اهتماما �أكرب ملتابعة ق�ضايا البحث العلمي .وهذه احلالة من �ش�أنها �أن تنعك�س �إيجاب ًا بحيث ت�سمح للجامعات
اخلا�صة بتعزيز جودة التعليم وتقدمي جتربة تعليمية �أكرث �إر�ضا ًء للطلبة.
من ناحية �أخرى ف�إن حتديد معدالت القبول و�أعداد الطلبة املقبولني يف اجلامعات اخلا�صة من قبل وزارة التعليم العايل من �ش�أنه
�إحلاق �ضرر غري مق�صود �أحيانا بربامج التعليم يف هذه اجلامعات .فعلى �سبيل املثال ،مت م�ؤخرا رفع معدل القبول يف برامج العلوم
املالية وامل�صرفية من � %55إلى  %70من نتائج الثانوية العامة .و�أدى ذلك �إلى فقدان اجلامعات اخلا�صة عددا كبريا من طلبتها،
وحرمان بع�ضهم من فر�صة التعليم اجلامعي ،وبخا�صة �أولئك الذين مل تتح لهم فر�ص احل�صول على تعليم �أ�سا�سي قوي يف الوقت
الذي ميكن للجامعات اخلا�صة �أن توفر لهم فر�صة ثانية ال�ستكمال درا�ستهم .ويف احلقيقة ف�إن بع�ض اجلامعات اخلا�صة تنظر
بعني االهتمام �إلى دورها املجتمعي بهذا اخل�صو�ص .عالوة على ذلك ،ف�إن �صرامة االلتزام باملنهاج وتوزيع الدرجات يف اجلامعات
اخلا�صة تقيد عملية الإبداع يف توفري خربات تعلم �أف�ضل.
�إن املمار�سات اخلا�صة بعلوم الأعمال ،ومنها املالية وامل�صرفية ،يف تغري م�ستمر ،ولذا ف�إن على اجلامعات �أن تكون قادرة على التكيف
ال�سريع يف جمال هذه العلوم وب�أقل التدخالت اخلارجية .وعندما تكون املناهج مقيدة كما هو الو�ضع احلايل ف�إن م�ؤ�س�سات التعليم
�سرعان ما جتد نف�سها عاجزة عن اللحاق بالتغريات املطلوبة.
�إن املناق�شة �أعاله ما هي �إال ر�سم تخطيطي �سريع لو�صف حالة مت�شابكة ومعقدة ،ولكنها مهمة جدا مل�ستقبل نوعية التعليم العايل يف
الأردن� .إن دينامية الق�ضية متعددة الأوجه منغر�سة يف تقاليد وتركيبة التعليم العايل يف الأردن .وال ميكن �أن يحقق النقا�ش عدالة يف
مثل هذه امل�سائل ،فهي معقدة وبحاجة �إلى درا�سة حري�صة و�شجاعة .ولذا ف�إنني �أو�صي بت�شكيل فرقة عمل خا�صة لبحث هذه امل�سائل،
والرجوع لتقدمي تو�صياتها خالل فرتة زمنية حمددة .و�أرى �أن تت�شكل فرقة العمل بتمثيل متعادل من اجلامعات احلكومية اخلا�صة،
كما يجب �أن ت�ضم خرباء خارجيني ميكن لهم اقرتاح �أفكار م�ستقلة حلل امل�شكالت.
ومن اجلدير بالذكر هنا �أن املناف�سة لتقدمي م�ستويات تعليم ذات جودة عالية ،يف جمال تخ�ص�صات املعرفة املرتبطة بعلوم الأعمال،
مل تعد مقت�صرة على اجلامعات الأردنية ،وعلى عدد حمدود من اجلامعات يف ال�شرق الأو�سط .فقد �أ�صبحت جامعات دول اخلليج
العربي ملتزمة بتحقيق خطوات �سريعة يف جمال توفري جامعات متميزة .وبف�ضل مواردها الكبرية جد ًا ف�إنها �ستناف�س اجلامعات
الأخرى ،ومنها الأردنية ،يف اجتذاب الطلبة ويف توظيف وا�ستعارة �أ�ساتذة جامعيني ،وتقدمي م�ستويات وت�سهيالت تعلم متميزة� .إن
�سمعة الأردن يف جمال التعليم العايل املعروفة جيدا ،لن تكون كافية لتقاوم هذه املناف�سة دون العمل احلثيث على �إجراء حت�سينات
م�ستمرة ،وهذا يعني �أن هناك م�ساحة �ضيقة من الوقت بالن�سبة للجامعات الأردنية كي ت�صلح هذه العوائق �أمام حتقيق جودة التعليم
فيها ،و�إذا مل يتم �إحراز تقدم �سريع يف هذا املجال ،ف�إن الأردن �سيفقد �سمعته القيادية يف جمال التعليم العايل يف املنطقة.
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�إن �إيجاد �سيا�سات تعالج هذه الديناميات �سيتطلب دون �شك عمال تعاونيا بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية اخلا�صة واحلكومية
ووزارة التعليم العايل وكذلك مع خرباء دوليني يف التعليم العايل� .إن هذه املو�ضوعات تن�ش�أ يف �أمة ت�سعى �إلى ا�ستثمار امل�صادر
واجلهود املبذولة جلعل التعليم العايل القوي لديها �أكرث قوة ،وهذا عمل �شاق يحتاج �إلى جهد واهتمام دائمني من �أجل اال�ستخدام
الأف�ضل لكل م�صادر التعليم العايل� .إن التغيري دائما مزعج ،ومقدار التغيري املطلوب يف معاجلة هذه الق�ضايا �سيجد الكثري ممن
يرغبون ب�إيقافه �أو �إبطائه؛ ومع ذلك ،فال بد من �إجراء تغيريات رئي�سية للمحافظة على قوة التعليم العايل يف الأردن ،وال بد من
العمل ال�سريع على �إزالة العوائق التي تعرت�ض فعالية العمل ،لتحقيق الهدف املن�شود وهو �إيجاد جمموعة قوى تعمل على توليد حالة
من االرتقاء املت�صاعد مل�ستوى جودة التعليم يف الأردن.

 -5اخلال�صة
قام �صندوق احل�سني للإبداع والتميز برعاية تقييم برامج تعليم العلوم املالية وامل�صرفية يف �إحدى ع�شرة جامعة عام  .2008وقد
اتبعت يف هذه التقييمات قواعد وممار�سات التقييم املطبقة التي اعتمدها �صندوق احل�سني للإبداع والتميز ،التي مت �صقلها خالل
ال�سنوات املا�ضية .ومت التعرف على �سمات �إيجابية مميزة يف هذه الربامج انعك�ست من خالل كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س والتزامهم
مبتابعة طلبتهم ،كذلك التزام الطلبة مبتابعة برامج الدرا�سة ،ويف جمال رغبة �أق�سام هذه الدرا�سات يف حت�سني م�ستوياتها وتطوير
ثقافة اجلودة فيها.
ولعل �أهم فر�صة للتح�سني يف هذه الربامج ،حتى يتم االرتقاء بها �إلى م�ستوى ممار�سات تعليم العلوم املالية وامل�صرفية يف اجلامعات
العاملية ،هي زيادة �شمولية مناهج هذه الربامج� .إن متطلبات وزارة التعليم العايل بخ�صو�ص املنهج الدرا�سي لتخ�ص�ص العلوم املالية
وامل�صرفية تزيد عن �ضعف ما هو معتاد يف الربامج املميزة باجلودة يف الدول الأخرى من العامل .وحتى يتم تلبية هذه املتطلبات
جند �أن الربامج غالبا ما تزخر باملوا�ضيع غري املرتبطة مبا�شرة بالعلوم املالية وامل�صرفية مقابل تقلي�ص خلربات التعلم املتوقعة من
الطلبة .ومن بني الفر�ص الأخرى الوا�ضحة يف جمال حت�سني الربامج كمية املادة املتوقعة يف امل�ساق ،و�أهمية التدريب ،وا�ستخدام اللغة
الإجنليزية يف التعليم ،وت�شجيع املمار�سات املهنية ،ومرونة نظام الدرجات.
هناك جمموعة من الق�ضايا التي نن�صح م�س�ؤويل التعليم الأردين االهتمام بها فور ًا ،وهي ق�ضايا تتعلق ب�سيا�سات وزارة التعليم العايل
يف القبول والرقابة يف اجلامعات .وهذه امل�سائل مل تن�ش�أ عن �سوء نية �أو عن جتاهل ،فهي عادة ما تظهر عندما يكون هناك تطور
وتقدم يف التعليم العايل لدولة ما ،كما هو احلال يف الأردن� .إن التغري الإيجابي ال�سريع يحتاج �إلى متابعة م�ستمرة وت�شذيب لل�سيا�سات
ل�ضمان �أال ت�صبح ُ
حلول الأم�س م�شكالتَ اليوم .فاجلامعات احلكومية باتت حاليا مثقلة ب�أعداد كبرية من الطلبة ما نتج عنه عدة
تهديدات مل�ستوى اجلودة .ونظام الت�سجيل والقيود الأخرى املفرو�ضة على اجلامعات اخلا�صة باتت �شديدة جدا لدرجة �أن الإبداع
وخدمة جمموعات الطلبة �أ�صبحت ب�شكل مماثل تواجه م�شكالت بخ�صو�ص مو�ضوع اجلودة .ويف غياب بع�ض الإجراءات الت�صحيحية
ف�إن هذه امل�سائل ميكن �أن حتيل التعليم الأردين من التوجه ال�صاعد واملتقدم� ،إلى االنحدار والرتاجع.
�إن التعليم العايل الأردين �أ�صبح يف مو�ضع يح�سد عليه بالنظر لنموه املطرد ،وحت�سن م�ستويات اجلودة فيه .واحلقيقة تقال ف�إن
للأردن �سمعة �إيجابية �ضمن دول ال�شرق الأو�سط بالنظر لقوة التعليم العايل فيه .وهو كذلك يف املنطقة الأكرث دينامية ومناف�سة يف
جمال التعليم العايل على م�ستوى العامل .واالهتمام احلكيم دون الإفراط يف الإجراءات الإدارية �سيكون مطلوبا للحفاظ على م�سارات
النمو واجلودة يف جمال تعليم العلوم املالية وامل�صرفية ويف جمال التعليم العايل ب�شكل عام.
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