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 مالحظات للتحسين تحليل الواقع ومواطن القوة فيه المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 رأي مقاييس

 .العاملين
لرضا ا لدى مركز االعتماد وضمان الجودة استبانة لقياس تتوفر في الجامعة  العام الرضا

الوظيفي للعااامل م مم الموظف م ااداين م وضعءااااااااااااااااي ب  ااة التاادين   ون باا  
  وبي: ب  ة العمل  وا جوي المصاااااااايفة ساااااااايونان  ونتءاااااااامم عددان مم ا  عاد

والمزايا  والموايد البشاااااااااااارنة  واليمل اادايع  والعء،ة مل الزمءي  والرضااااااااااااا 
  3.25 كما يلي: 2016في العام    ح ث بلغ متوساااااااااااال الرضااااااااااااا العامالعام

  إال ضن الع يااة التي .3.32  و عءاااااااااااااااااي ب  ااة التاادين  3.18ولإلداين م 
 إداينان(. 86عءااااااااااااااو ب  ة تدين   و 77فقل ) 166شااااااااااااااايك  ف  ا بل   

 (.استبانة الرضى الوظيفي 1)مرفق
سااايوا   3على مداي  حديثان  وساااوت يتل اللصاااون على نتا ا بتب االساااتبانا 

 مم المركز وإجراي التلل ء  المياسبة  ش ن ا.
 

   ال يوجد ما يش ر إلى كفاية حجل الع ية المستخدمة في مسوحا
 الرضاااااااااااااااا العااام وتمث ل ااا لمجتمل العااامل م في الجااامعااة ا يدنيااة

نسااااااااااااااباااااة إلى حجل  )تب م الحقاااااان ضن حجل الع ياااااا  كاااااان ،ل ءن 
 .(المجتمل

 يش ر إلى مصداقية الديجا  التي تل اللصون عل  ا  ال يوجد ما
 مم استبانا  الرضى العام وثبا  بتب الديجا .

  لبيانا  المتلققة مم عمليا  القياس ا رضعدياساااااااااااا  تال يوجد
 م بتب ب لليتا ا على فترا  زميية متتالية وبما يساااااااااااام   المقاينة

ثءث الالساااااايوا  اليتا ا وتقدير مدى تلسااااااي ا ضو تراجع ا  ءن 
 ل اا وتمث )تل اللصااااااااااااااون على اليتاا ا الءزماة وتلل ل اا .ا   رة
 بيانيان(.

 ( ءن 3.25تل تلديد المسااااااااااتوى المساااااااااات دت لإلنجاز  القمة  )
  وذلااا اسااااااااااااااتيااادان إلى الخ ااة 2020  2019  2018ا عوام 

 .االستراتيجية للجامعة
 وفق مقاينا  لليتا ا الر يساااااااااااااااة ال يوجد ما يشاااااااااااااا ر إلى إجراي 

 .ت وال ايا بداا 
  بب عء،ا  السال يوجد ما يش ر إلى دياسا  سببية للكشف عم

 داي على مساااااااتونا  ا ا للملافظة يتا جبنمكم الوثوق و  والت ث ر
 .في المستقبل
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 مالحظات للتحسين تحليل الواقع ومواطن القوة فيه المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 رأي مقاييس

 .العاملين
تتوفر في الجااامعااة ب اادت قياااس ياع العااامل م في  اادمااا  الاادعل والت ونر   والتطوير الدعم

تق يل برناما تدينبي معدة مم ،بل مركز االعتماد وضاااااامان الجودة  اسااااااتماية 
 يل ذاتي مديب  وتقوتتءمم عددان مم ا  عاد  وبي: تق يل البرناما  وتق يل ال

 .(2 )مرفق يل العامللتقدم  والتق 
  يتوفر في الجامعة لدى مركز االعتماد وضاااااااااااااامان الجودة تقاينر حون براما

 الدويا  عدد يب م لتدينسااااااية  وتتءاااااامم جدوالن ت ونر ضداي ضعءاااااااي ال   ة ا
 يضااا ومدى مي ا  كل في المشااايك م عدد مدت ا  انعقادبا  تاينخ التدينبية 

 .(3 )مرفق دوية كل في المشايك م
   ضشااااي  نتا ا تقاينر براما ت ونر ضداي ضعءااااي ال   ة التدينساااية  إلى فمثءن

مم الدويا  الت ونرنة التي عقد  في  دوية كل في المشايك م يضا ضن مدى
 حااال على القاااا ل التعلللااادوية  %65.8تراوحااا  ب م  2018/2019العاااام 

  وبلغ نظام  ءن مم القصااااا رة اال تبايا  إجرايلدوية  %96المشاااااكء   و
 (.3)مرفق  %83.7متوسل الرضى 

ساااااااااايوا  مم  3وسااااااااااوت يتل اللصااااااااااون على نتا ا بتب التق يما  على مداي 
 إجراي التلل ء  المياسبة  ش ن ا.المركز و 

  تتوفر  دما  الدعل والت ونر  عءاااي ب  ة التدين  مم  ءن دا رة الموايد
البشااااااااااارنة  إذ يتل تفونءااااااااااا ل الصاااااااااااءحيا  المختلفة عبر التكليفا  ااداينة 
وتشك ل اللجان  وتوف ر فرص التفرغ العلمي  واستق اب ضعءاي ب  ة تدين  

على ااحصا يا  الءزمة مم دا رة الموايد البشرنة  متم زنم. وس تل اللصون
 لتلل ل ا وإجراي ما يلزم مم استيتاجا .

  تب م ضن الع يااا  التي قبقاا  عل  ااا مقااايي  الرضع ملاادودة إلى
مجتمل العامل م مم  ديجة ما  ولكي ا مختاية   رنقة عشااااااااااااااوا ية

 في الجامعة ا يدنية.
  ال يوجد ما يش ر إلى مصداقية الديجا  التي تل اللصون عل  ا

 وثبا  بتبمم مسااااااااوحا  اياي العامل م  خدما  الدعل والتلف ز 
 الديجا .

  لبيانا  المتلققة مم عمليا  القياس ا رضعدياساااااااااااا  توجد تال
بما على فترا  زميية متتالية و  ليتا ا الرضااااا عم الدعل والت ونر

ب م بتب اليتا ا وتقدير مدى تلسااي ا ضو تراجع ا  يساام   المقاينة
)تل اللصااااااااااااااون على اليتااا ا  .الساااااااااااااايوا  الثءث ا   رة ءن 

 وتمث ل ا بيانيان(. الءزمة وتلل ل ا
 ( ءن 3.25تل تلديد المسااااااااااتوى المساااااااااات دت لإلنجاز  القمة  )

  وذلااا اسااااااااااااااتيااادان إلى الخ ااة 2020  2019  2018ا عوام 
 .االستراتيجية للجامعة

 مقاينا  لليتا ا الر يساااااااااااااااة وفق  ال يوجد ما يشاااااااااااااا ر إلى إجراي
 .ت وال ايا ا بدا

  بب عء،ا  السال يوجد ما يش ر إلى دياسا  سببية للكشف عم
 داي على مساااااااتونا  ا ا للملافظة يتا جبنمكم الوثوق و  والت ث ر

 .في المستقبل
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 مالحظات للتحسين تحليل الواقع ومواطن القوة فيه المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 رأي مقاييس

 .العاملين
 التحفيز

 والمشاركة
  ة قياس اساااااتبانب دت قياس ياع العامل م في جوانب التلف ز والمشاااااايكة ف ن

 الرضاااااااااااااا الوظيفي للعامل م مم الموظف م ااداين م وضعءااااااااااااااي ب  ة التدين 
عددان مم ا  عاد  ومي ا ما له عء،ة  التلف ز والمشااااااااااااايكة  مثل:  تتءاااااااااااامم

،اااة مل الزمءي ا جوي والمزاياااا  والموايد البشاااااااااااااارناااة  واليمل اادايع  والعء
 (.1 )مرفق

  تتوفر في الجامعة مقايي  لرصاااااااااااااد مشاااااااااااااايكة ضعءااااااااااااااي ب  ة التدين  كما
لبااة ضو لزمء  ل ضو لل  تيف اات البراما التاادينبيااةفي  ل االسااااااااااااااتفااادة مم  براتو 

 (.4 )مرفق لمؤسسا  المجتمل المللي
  رض تلس م ضداي العامل م تتوفر في الجامعة لدى مركز االعتماد وضمان  

 الجودة يوا ل إلكترونية الستبانا  تقي  ما يلي:
  تاااااقااااا ااااايااااال الااااا ااااالاااااباااااااة  عءااااااااااااااااااااااي الااااا ااااا ااااا اااااااة الاااااتااااااادينساااااااااااااااااااياااااااة 

https://justrating.ju.edu.jo/justrating/ 
   تق يل عمداي الكليا https://dean.ju.edu.jo/dean/ 
 تق يل ضعءاااااااااااااااي ال   ة التدينسااااااااااااااية لر ساااااااااااااااي ا ،سااااااااااااااام ا كاديمية 

https://section.ju.edu.jo/Section/ 

وساااااوت يتل اللصاااااون على نتا ا بتب التق يما  مم المركز وإجراي التلل ء  
 المياسبة  ش ن ا.

  تب م ضن الع يااا  التي قبقاا  عل  ااا مقااايي  الرضع ملاادودة إلى
مم مجتمل العامل م  عشااااااااااااااوا يةديجة ما  ولكي ا مختاية   رنقة 

 في الجامعة ا يدنية.
  ال يوجد ما يش ر إلى مصداقية الديجا  التي تل اللصون عل  ا

مم مساااااوحا  اياي العامل م  مجاال  التلف ز والمشاااااايكة وثبا  
 بتب الديجا .

  لبيانا  المتلققة مم عمليا  القياس ا رضعدياساااااااااااا  توجد تال
  على فترا  زميية متتالية وبما يساااااام ليتا ا التلف ز والمشااااااايكة

ب م بتب اليتا ا وتقدير مدى تلسااااي ا ضو تراجع ا  ءن   المقاينة
)تل اللصاااااااااااااون على اليتا ا الءزمة  .السااااااااااااايوا  الثءث ا   رة

 وتمث ل ا بيانيان(. وتلل ل ا
 ( ءن 3.25تل تلديد المسااااااااااتوى المساااااااااات دت لإلنجاز  القمة  )

وذلااا اسااااااااااااااتيااادان إلى الخ ااة   2020  2019  2018ا عوام 
 .االستراتيجية للجامعة

 مقاينا  لليتا ا الر يساااااااااااااااة وفق  ال يوجد ما يشاااااااااااااا ر إلى إجراي
 .ت وال ايا ا بدا

  بب عء،ا  السال يوجد ما يش ر إلى دياسا  سببية للكشف عم
 داي على مساااااااتونا  ا ا للملافظة يتا جبنمكم الوثوق و  والت ث ر

 .في المستقبل

https://justrating.ju.edu.jo/justrating/
https://justrating.ju.edu.jo/justrating/
https://dean.ju.edu.jo/dean/
https://dean.ju.edu.jo/dean/
https://section.ju.edu.jo/Section/
https://section.ju.edu.jo/Section/
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 مالحظات للتحسين تحليل الواقع ومواطن القوة فيه المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 رأي مقاييس

 .العاملين
 الخدمات

 للعاملين المقدمة
  معظل المراكز والعمادا  والوحدا  التي تقدم  دما  تتوفر في الجامعة لدى

للعامل م اسااااااااااااااتبانا  لتق يل اياي العامل م ب ا  وديجة جودت ا  فمثءن يوظف 
لخدما  جودة اإلكترونية تقي  اسااااااااااااااتبانة مركز اال تبايا  وتلل ل البيانا  

ب   ونج مركز اال تبايا  وتلل ل البيانا  وديجة الرضااااااااااااا عي ا المقدمة مم
 عي ااااااا ضعءاااااااااااااااااااااي ب  ااااااة التاااااادين  المسااااااااااااااتف اااااادون مم  اااااادمااااااا  المركز

https://forms.gle/7K7YMaYpNfemEU5u5  (.5 )مرفق 
  ية البشاااارنة مصاااايفة حسااااب ال ايوجد نماذج ويقية وإلكترونية في دا رة الموايد

وال دت  وتستخدم لتق يل ضداي العامل م ت ب  سيونان ضو عيد اللاجة  مثل التقدم 
 للترقية ضو لليقل إلى ف ة ضعلى  ومم بتب اليماذج ما يلي:

 (6)مرفق  نموذج تق يل الف ة ا ولى. 
  (.7نموذج تق يل الم ي  م )مرفق 
  (.8نموذج تق يل ااداين م )مرفق 
  (.9نموذج تق يل الفي  م )مرفق 

  اس لقيلبيانا  المتلققة مم عمليا  اا رضعدياساااااااااااا  توجد تال
ا على فترا  زميية متتالية وبم الخدما  المقدمة للعامل م ليتا ا

ب م بتب اليتا ا وتقدير مدى تلسااي ا ضو تراجع ا  يساام   المقاينة
 .السيوا  الثءث ا   رة ءن 

  (  ءن 3.25المساااااااااات دت لإلنجاز  القمة )تل تلديد المسااااااااااتوى
  وذلااا اسااااااااااااااتيااادان إلى الخ ااة 2020  2019  2018ا عوام 

 .االستراتيجية للجامعة
  بب عء،ا  السال يوجد ما يش ر إلى دياسا  سببية للكشف عم

 داي على مساااااااتونا  ا ا للملافظة يتا جبنمكم الوثوق و  والت ث ر
 .في المستقبل

https://forms.gle/7K7YMaYpNfemEU5u5
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 مالحظات للتحسين تحليل الواقع ومواطن القوة فيه المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 رأي مقاييس

 .العاملين
تتءاااااااااامم اسااااااااااتبانة قياس الرضااااااااااا الوظيفي للعامل م مم الموظف م ااداين م   العمل بيئة

وضعءااااااااااااااااي ب  ة التدين  عددان مم ا  عاد  ومي ا ما له عء،ة بب  ة العمل 
 (.1 )مرفق

  تتوفر تقاينر نوعية وكمية دقيقة عم العبي التدينسااااااااااااي والعبي ااشاااااااااااارافي
ون لب إلى ا عءاااااي تدقيق ا  عءاااااي ب  ة التدين  في م لل كل فصاااال  

 والتلقق مم د،ة ما ويد ف  ا.
 

  اس لقيلبيانا  المتلققة مم عمليا  اا عرضدياساااااااااااا  توجد تال
 ةعلى فترا  زميية متتالية وبما يسااااام   المقاينب  ة العمل ليتا ا 

لسااايوا  اب م بتب اليتا ا وتقدير مدى تلساااي ا ضو تراجع ا  ءن 
 .الثءث ا   رة

  تلق ق اليتا ا لألبدات )المست دفا ( دياسا  للت كد مموجد تال 
تلديد مسااات دفا  لمؤشااارا   ولل يتل .الموضاااوعة  شاااكل مساااتمر

 .ا داي الر يسة
 مقاينا  لليتا ا الر يساااااااااااااااة وفق  ال يوجد ما يشاااااااااااااا ر إلى إجراي

 .ت وال ايا ا بدا
  بب عء،ا  السال يوجد ما يش ر إلى دياسا  سببية للكشف عم

 داي على مساااااااتونا  ا ا للملافظة يتا جبنمكم الوثوق و  والت ث ر
 .في المستقبل



7 
 

 مالحظات للتحسين تحليل الواقع ومواطن القوة فيه المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 أداء مؤشرات

 العاملين
 العاملين أداء

 وإنجازاتهم
 مؤشاااااااااارا  كمية ونوعية عم عد مم القءااااااااااايا ذا  الصاااااااااالة   نجازا  وجد ت

 العامل م  فمثءن:
  2ضمم ،ا مة "ضفءل  في الجامعة (  احثان 14إدياج ) 2020في العام تل% 

ضعدته مجموعة  لثية في  د، ق ذلا حسااااااااااااااب تصاااااااااااااايي   و مم  احثي العالل
  Scopus ،اااعاادة بيااانااا ا مرنكيااة  اسااااااااااااااتخاادماا   يااه جااامعااة سااااااااااااااتااانفويد 

ا ونوعنا   السااتخراج مؤشاارا  اسااتيد  على ا داي البلثي  واانتاج العلمي كموع
 (.10ا  )مرفق واليشر العلمي وعدد االستش اد

  احثا متم زا مم مختلف كليا  ومراكز الجامعة  120تكرنل ما يزند على تل 
ة تعزنز مساااااااااا ر ممم ضبدعوا في  لوث ل وضساااااااااا موا  شااااااااااكل حقيقي وفاعل في 

 دفل ماااا بيااااي على تلل ااال د، ق   لااااث ل وإنتااااج ل العلمي  البلاااث العلمي
ة ييجيا في  ايقة التصااااااااااااااييفا  العالم الجامعة  ن تتخت ل ا مركزا اسااااااااااااااترات

  (.11)مرفق 
  المشاامول م  2019في العام مجموع عدد االسااتشاا ادا  لباحثي "ا يدنية" بلغ

 (.12ان )مرفق استش اد 85504بلغ  Google Scholar،ا مة تصيي  في 
 مان مركز االعتماد وضاااا ان ء،ان مم ضبمية العملية التعليمية التعلمية  فقد ،ام

م زة تجايب تعليمية تعلمية مت فرز وتقديل كليا  الجامعة المختلفة و الجودة 
  وعرضااااااا ا على شاااااااكل سااااااالسااااااالة ليقل 2020في العام ضثياي جا لة كويونا 

الخبرا  إلى جميل العامل م وتبادن ا فكاي واال،تراحا  وإشااااااراك ل في عملية 
 (.13الت ونر )مرفق 

  با ر بتا وساااااااااا تل تدعيل جوانب القوة بتب  مزند مم ا دلة والمعززا  حان توف
 مم الج ا  المعيية.

  لبيانا  المتلققة مم عمليا  القياس ا رضعدياساااااااااااا  توجد تال
 م بتب ب لليتا ا على فترا  زميية متتالية وبما يساااااااااااام   المقاينة

ث الساااااايوا  الثءاليتا ا وتقدير مدى تلسااااااي ا ضو تراجع ا  ءن 
 .ا   رة

  تلق ق اليتا ا لألبدات )المست دفا ( دياسا  للت كد مموجد تال 
تلديد مسااات دفا  لمؤشااارا   ولل يتل .الموضاااوعة  شاااكل مساااتمر

 .ا داي الر يسة
 مقاينا  لليتا ا الر يساااااااااااااااة وفق  ال يوجد ما يشاااااااااااااا ر إلى إجراي

 .ت وال ايا ا بدا
  بب عء،ا  السال يوجد ما يش ر إلى دياسا  سببية للكشف عم

 داي على مساااااااتونا  ا ا للملافظة يتا جبنمكم الوثوق و  والت ث ر
 .في المستقبل
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 مالحظات للتحسين تحليل الواقع ومواطن القوة فيه المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 أداء مؤشرات

 العاملين
 والتحفيز الدعم

 والمشاركة
   يوجد في الجامعة ا يدنية لدى مركز االعتماد وضااااااااااامان الجودة وفي كليا

الجامعة المختلفة تجايب تعليمية تعلمية متم زة تل فرزبا وتصااااااييف ا في العام 
  وعرض ا على شكل سلسلة ليقل الخبرا  إلى جميل العامل م وتبادن 2020

 (.13ا فكاي واال،تراحا  وإشراك ل في عملية الت ونر )مرفق 
 تتوفر في الجامعة ا يدنية لدى كل مم مركز االعتماد وضاااااااااااااامان الجودة  

 ربا ومكتبة الجامعة وغ  ومركز االستشايا  والتدينب  ودا رة الموايد البشرنة
مم الوحدا  براما تدينبية متخصااصااة بدف ا ت ونر كفايا  العامل م  سااواي 

 راما:ومم بتب البونتل تق يل نتا ج ا ضوالن   ون  ضم ااداين م   ما كاديم  
 (14)مرفق  الدوية االزامية  عءاي ب  ة التدين  الجدد. 
  (.15)مرفق  2020الدويا  اال تياينة المقترحة 
  (.16)مرفق  2021الدويا  اال تياينة المقترحة 

لل لية توسااا تل اللصاااون على بيانا  المشاااايك م في بتب الدويا  اجراي دياساااا  
 عل  ا وعلى ضثربا على ا داي.

  يتل إشاااااااااارائ ضعءاااااااااااي ب  ة التدين   شااااااااااكل ميظل في ا،ترا  دويا  تدينبية
 (.17)مرفق  مومواع د ومديب 

  لبيانا  المتلققة مم عمليا  القياس ا رضعدياساااااااااااا  توجد تال
 م بتب ب لليتا ا على فترا  زميية متتالية وبما يساااااااااااام   المقاينة

ث الساااااايوا  الثءاليتا ا وتقدير مدى تلسااااااي ا ضو تراجع ا  ءن 
 .ا   رة

  تلق ق اليتا ا لألبدات )المست دفا ( دياسا  للت كد مموجد تال 
تلديد مسااات دفا  لمؤشااارا   ولل يتل .الموضاااوعة  شاااكل مساااتمر

 .ا داي الر يسة
 مقاينا  لليتا ا الر يساااااااااااااااة وفق  ال يوجد ما يشاااااااااااااا ر إلى إجراي

 .ت وال ايا ا بدا
  بب عء،ا  السال يوجد ما يش ر إلى دياسا  سببية للكشف عم

 داي على مساااااااتونا  ا ا للملافظة يتا جبنمكم الوثوق و  والت ث ر
 .في المستقبل
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 مالحظات للتحسين تحليل الواقع ومواطن القوة فيه المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 أداء مؤشرات

 العاملين
  ةال  لقديا  وكفايا  ضعءاااااااااااااي  اسااااااااااااتثماي فاعليوجد في الجامعة ا يدنية   العاملين ميزات

لجان  مثلالتدينسااااية وااداينة  إذ يتل إشااااراك ل في عءااااونة وي اسااااة اللجان  
 .ولجاان ا ،ساااااااااااااااام والكلياا  لجاان التلق ق  ولجاان البلاث العلميالت ونر و 

وساااااااااااااا تل تلل ل ااحصاااااااااااااااا يا  المتعلقة بتلا حان توفربا مم دا رة الموايد 
 البشرنة.

 وقيية ودولية. يشايئ العديد مم ضعءاي ال   ة التدينسية في لجان 
  وساااااااااااااا تل تلل ل ااحصااااااااااااااا يا  والبيانا  المتعلقة ب ا حان توفربا مم مركز

 االعتماد وضمان الجودة.

  لبيانا  المتلققة مم عمليا  القياس ا رضعدياساااااااااااا  توجد تال
 م بتب ب لليتا ا على فترا  زميية متتالية وبما يساااااااااااام   المقاينة

ث الساااااايوا  الثءاليتا ا وتقدير مدى تلسااااااي ا ضو تراجع ا  ءن 
 .ا   رة

 تلق ق اليتا ا لألبدات )المست دفا ( وجد دياسا  للت كد ممال ت 
تلديد مسااات دفا  لمؤشااارا   ولل يتل .الموضاااوعة  شاااكل مساااتمر

 .ا داي الر يسة
 مقاينا  لليتا ا الر يساااااااااااااااة وفق  ال يوجد ما يشاااااااااااااا ر إلى إجراي

 .ت وال ايا ا بدا
  بب عء،ا  السال يوجد ما يش ر إلى دياسا  سببية للكشف عم

 داي على مساااااااتونا  ا ا للملافظة يتا جبنمكم الوثوق و  والت ث ر
 .في المستقبل
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 مالحظات للتحسين تحليل الواقع ومواطن القوة فيه المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 أداء مؤشرات

 العاملين
 الخدمات

 للعاملين المقدمة
  تل في الجامعة ا يدنية حوساااااااااااااابة العديد مم ا عمان وااجرايا  الروت يية

 مثل:والعمليا  ااداينة ب دت تلق ق ديجة مم الجودة والفاعلية ل ا  
 ا   رة مراحلهنظام االستعءم عم معلوما  موظفي العقبة في  إنجاز.  
  نا مل ظرت كويو  تعديء  متعددة وبرمجة في البراما المالية  ما يتياسااااااااااااب

 .مم تيقل وتبرعا 
   شااااشاااا  على بوا ة الموظف م ونظام الموايد البشااارنة والرواتب  وإعدادبرمجة

  . ديةاللسا ا  التقل ضي،امي،ل اللساب الدولي للبيوئ بدال مم  إلىللتلونل 
   مل التقاينر  لألكاديم  مشاااااااشااااااا   اصااااااة  مباشاااااارا  العمل  وإعدادبرمجة

 .التل ةالءزم
  ب  ة التدين  ضعءاينظام ترقية. 
  للدواونم إجازا  الموظف م إد اننظام.  
  عدلكترونيا عم  إة عءو ب  ة التدين  على التعليل تق يل ذاتي لقدي. 
  ال   ة التدينسية ضعءايالمستخدمة مم ،بل  ا دوا استبانة. 
  ااسكانت ونر نظام قلبا  صيدوق  
 ت ونر نظام قلبا  صيدوق االد اي  
  عقد الدويا  التدينبية المختلفة عم  عد عبرMicrosoft Teams  وتوف ر

 تسج ءت ا لكافة العامل م.

  لبيانا  المتلققة مم عمليا  القياس ا رضعدياساااااااااااا  توجد تال
 م بتب ب لليتا ا على فترا  زميية متتالية وبما يساااااااااااام   المقاينة

ثءث الالساااااايوا  اليتا ا وتقدير مدى تلسااااااي ا ضو تراجع ا  ءن 
 .ا   رة

  تلق ق اليتا ا لألبدات )المست دفا ( دياسا  للت كد مموجد تال 
تلديد مسااات دفا  لمؤشااارا   ولل يتل .الموضاااوعة  شاااكل مساااتمر

 .ا داي الر يسة
 مقاينا  لليتا ا الر يساااااااااااااااة وفق  ال يوجد ما يشاااااااااااااا ر إلى إجراي

 .ت وال ايا ا بدا
 بب عء،ا  السم ال يوجد ما يش ر إلى دياسا  سببية للكشف ع

 داي على مساااااااتونا  ا ا للملافظة يتا جبنمكم الوثوق و  والت ث ر
 .في المستقبل
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 للنتائج: RADARآلية التقييم 

مدى الصلة وسهولة  المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 االستخدام

عدم القدرة على 
 العرض

قدرة محدودة 
 على العرض

قدرة على 
 العرض

قدرة كاملة على 
 العرض

يعتبر نموذجًا 
عالميًا يحتذى 

 به

 الرضى العام العاملين رأي مقاييس
  3    النطاق ومدى الصلة

   2   مدى الصحة
  3    التصنيف

 والتطوير الدعم .العاملين رأي مقاييس
  3    النطاق ومدى الصلة

   2   مدى الصحة
  3    التصنيف

 والمشاركة التحفيز .العاملين رأي مقاييس
  3    النطاق ومدى الصلة

   2   مدى الصحة
   2   التصنيف

 للعاملين المقدمة الخدمات .العاملين رأي مقاييس
  3    النطاق ومدى الصلة

   2   مدى الصحة
  3    التصنيف

 العمل بيئة .العاملين رأي مقاييس
  3    النطاق ومدى الصلة

   2   مدى الصحة
  3    التصنيف
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عدم القدرة على  األداء المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 العرض

قدرة محدودة 
 على العرض

قدرة على 
 العرض

قدرة كاملة على 
 العرض

يعتبر نموذجًا 
عالميًا يحتذى 

 به
     0 االتجاهات وإنجازاتهم العاملين أداء العاملين أداء مؤشرات

     0 األهداف  
     0 المقارنات  
     0 الثقة  

     0 االتجاهات والمشاركة والتحفيز الدعم العاملين أداء مؤشرات
     0 األهداف  
     0 المقارنات  
     0 الثقة  

     0 االتجاهات العاملين ميزات العاملين أداء مؤشرات
     0 األهداف  
     0 المقارنات  
     0 الثقة  

     0 االتجاهات للعاملين المقدمة الخدمات العاملين أداء مؤشرات
     0 األهداف  
     0 المقارنات  
     0 الثقة  
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 المقارنات المرجعيةالخطوة األولى: 

 االطالع على العديد من المواقع اإللكترونية للجامعات، ووقعتم اختيار عد من الجامعات العالمية والعربية التي أمكن التوصل إلى بعض البيانات الخاصة بنتائج العاملين فيها، فقد تم 
 االختيار على هذه الجامعات لسهولة التوصل إلى بعض المؤشرات الخاصة بنتائج العاملين، وهو ما يهتم به هذا المعيار:

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة .1
2. The University of Manchester 
3. The University of California 
4. The University of Aberdeen 
 ويبين الجدول أدناه عرضًا لواقع تلك الجامعات على مجاالت المقارنة التي تشمل مقاييس رأي العاملين، ومؤشرات أدائهم. .5

المعيار/ والتطوير  الدعم
 المؤشر

The University of 
Manchester 

Over 40,000 students 
and almost 13,000 

staff. 

The University of 
Aberdeen 

14,775 students and 
almost 2,575 staff. 

The University of 
California 

285,216 students 
and 182,600 staff. 

جامعة اإلمارات العربية 
 المتحدة

14,387 students and 
657 staff. 

 العاملين رأي مقاييس
 الرضى العام

الرضع العام   تل اسااااااااااتخدام مسااااااااااوحا 
 وبي مسوحا  تجرى سيونان.

تتصاااااااااف بتب المساااااااااوحا   شااااااااامول ا 
للعااادياااد مم جواناااب العمااال ا كااااديمي 

 واادايع.
اياي  2019جمل مساااااااااااااا  الموظف م 

 .موظف 7000ضكثر مم 

تل اساااتخدام مساااوحا  الرضع العام  وبي 
 مسوحا  تجرى سيونان:

توصااااااف بتب المسااااااوحا   شاااااامول ا إلى 
 جوانب العمل ا كاديمي واادايع.

  2020مساااااااااااااا  في العااااام ضجرع ا ر 
وكان  نساااابة مم اسااااتجاب له ميخفءااااة 

تل اسااااتخدام مسااااوحا  الرضع العام  
  وبي مسوحا  تجرى سيونان:

ضظ ر  نتا ا دياسااااااااااااااة ضجرن  عام 
ضن ديجة الرضاااااااااى  شاااااااااكل  2020

عام عم الخبرا  والخدما  إجماالن 
 بديجة ج دة. 5مم  3.75بل   

تل اسااااتخدام مسااااوحا  الرضع العام  
 وبي مسوحا  تجرى سيونان.

توصاااااف بتب المساااااوحا   شااااامول ا 
لااجااواناااااااب الااعااماالااياااااااة ا كاااااااادياامااياااااااة 

 وااداينة.
ضظ ر  نتا ا دياساااااااااااااااة ضجرن  في 

حون ضياي ع يااااة مم  2020العااااام 
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المعيار/ والتطوير  الدعم
 المؤشر

The University of 
Manchester 

Over 40,000 students 
and almost 13,000 

staff. 

The University of 
Aberdeen 

14,775 students and 
almost 2,575 staff. 

The University of 
California 

285,216 students 
and 182,600 staff. 

جامعة اإلمارات العربية 
 المتحدة

14,387 students and 
657 staff. 

مم الموظف م يعتبرون الجامعة  92٪
ا للعمل"  "مكاننا ج دن

 إنممم شمل ل االست ءع ،الوا  92٪
 ٪89ولعماااال مكااااان ج ااااد ل الجااااامعااااة

يشاااااااااعرون  الفخر للعمل في الجامعة  
مم الموظف م ياضااااااااااااااون عم  80٪

يشاااعرون  التقدير مم  ٪81ووظا ف ل 
 ،بل ا شخاص التيم يعملون مع ل.

مم  733عموماااااااان  فقاااااااد بلغ عاااااااددبل 
 . %21بيسبة  3411

شاااااااااااااامل المقياس ض عادان بي: الرضااااااااااااااى 
الوظيفي  العمااال في الجاااامعاااة  الت وي 
واليمو  الثقاااافاااة والقيل  القياااادة  ا جوي 
واللوافز  الصااااااااااالة  المسااااااااااااواة والتيوع  

ل. وكان  نتا ا إداية الت   ر  التواصاااااااااااااا
 .%86الرضا تقرنبان 

العاااامل م في جاااامعاااة ااماااايا  بلغ 
ضظ ر  فقل  ( عامءن 146عددبل )

ن مساااااااااتوى الرضاااااااااا الوظيفي لدى إ
الموظف م ااداين م في جاااااااامعاااااااة 
اامااااااايا  ،ااااااد حاااااااز على ضبميااااااة 

وتشاااااا ر (  5مم  3.27)متوساااااا ة 
إلى ضن ضفراد ع ياااااة باااااتب اليتيجاااااة 
نه وبشااااكل عام ف ن ضالدياسااااة يرون 

قبيعاااااااة الوظاااااااا ف الموكلاااااااة ل ل  
وضساالوب ااشاارات المباشاار مم ،بل 
الر ساااااااااااااااااااي  وديجاااااة االتصااااااااااااااااااان 

مل الزمءي المتاااحااة ل ل  والعء،ااا 
دا ل وحدا  العمل  ااضاااااافة إلى 
نظل التعونءااااااااااااااااااا  وا جوي التي 
تعتمدبا إداية الجامعة ال تلقق ل ل 

 .مم الرضا ان مستوى مرتفع
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المعيار/ والتطوير  الدعم
 المؤشر

The University of 
Manchester 

Over 40,000 students 
and almost 13,000 

staff. 

The University of 
Aberdeen 

14,775 students and 
almost 2,575 staff. 

The University of 
California 

285,216 students 
and 182,600 staff. 

جامعة اإلمارات العربية 
 المتحدة

14,387 students and 
657 staff. 

 العاملين رأي مقاييس
 والتطوير الدعم

ي ضجرن  فالتي دياسة الضظ ر  نتا ا 
الوعي  خدما  ضن نسبة  2019العام 

 بل ااااا  الجاااااام ياااااة دعل جودة الليااااااة
(85٪) 

 ضجرن  عام التي دياساااااااةالضظ ر  نتا ا 
الدعل الرضااااااااااااى عم  نساااااااااااابةضن  2020

 .%82و %63والت ونر تراوح  ب م 

  ضجرنالتي دياسااااااة الضظ ر  نتا ا 
ضن ديجة الرضاااااااى عم  2020عام 

مم  3.95نظام االتصاااااااال  بل   
بديجة ج دة. وضن ديجة الرضااااااى  5

عم  ااادماااا  الااادعل البلثي بل ااا  
 بديجة ج دة. 5مم  3.75

  ضجرنالتي دياسااااااة الضظ ر  نتا ا 
ضن تق يل العاااااااامل م  2020عاااااااام 

التدينب والت ونر جاي في لخدما  
 .متوس ةالمرتبة الرا عة وبديجة 

 العاملين رأي مقاييس
 والمشاركة التحفيز

ي ضجرن  فالتي دياسة الضظ ر  نتا ا 
 الرضاااااااااااا عمضن نسااااااااااابة  2019العام 

 اااادمااااا  المشااااااااااااااااااايكااااة في التعلل ضو 
 (٪79) بل   الت ونر المرتبل  العمل

الوعي  سااااااااااياسااااااااااة الكرامة في العمل و 
 (٪85والدياسة  الجامعة )

 التي ضجرن  ضظ ر  نتا ا الدياسااااااة  
ن مسااااااااااااااتوى   ااااا 2020في العاااااام 

ت ب ق مماااااايسااااااااااااااااااا  إداية الموايد 
البشرنة في جامعة اامايا  ،د جاي 

  (5مم  3.26)  بمية متوسااااااااااا ة 
بعد تخ يل القوى العاملة  المرتبة و 

ا ولى وبااااديجااااة مرتفعااااة  تءب في 
 المرتبة الثانية  عد اال تياي والتع  م

وبديجة متوساااااااااااااا ة  كما جاي  عد 
تق يل ا داي  المرتبة الثالثة وب بمية 

جاي  عد التعونءااااااااا  و  متوساااااااا ة 
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واللوافز في المرتباااااااة ا   رة مم 
 ة ح ث ا بمية وبديجة متوس 

 العاملين رأي مقاييس
 للعاملين المقدمة الخدمات

ي ضجرن  فالتي دياسة الضظ ر  نتا ا 
اليساااااااااااب التالية لرضاااااااااااا  2019العام 

 العامل م:
 (٪48إداية الت   ر )

يسااااتمل فرنق القيادة العليا / يسااااتج ب 
للموظف م ونتواصل  شكل ج د )بل   

56٪) 
 (٪56االتصاال  )

 (٪64ااج اد في العمل )
 

ضظ ر  نتا ا دياسااااااااااااااة ضجرن  في العام 
مم العامل م ،الوا ضن ل  ٪90 ضن 2018

 ٪33)  الخدما  التكيولوجية ساااااااااااع دون 
ا"    "(. عاااياااااااد  ٪57"ياضع جااااااادن "ياضع

سااااااااااااااؤال ل "بااال تلساااااااااااااام تقاااديل  ااادماااة 
تكيولوجيا المعلوما   شااااااااااكل عام  ءن 

اعتقد  " االثيي عشااااااار شااااااا رنا الماضاااااااية 
 ءن" لمم المساااتج ب م ضنه "ضفءااال ، 45٪

ضن اااا  ٪49اعتقاااد  " ضو "ضفءاااااااااااااااال  كث ر
 بي.ظل  كما 

  شكل عامعيدما ُس ل: "ما مدى يضائ 
 ،ان  عم  دما  المكتبة التي نقدم ا "

"ياضع  ٪25مسااااااااااااااروي ) هضن ل مي 86٪
ا"    "(. ]اليتاااااااا ا مم  ٪61جااااااادن "ياضع

  ضجرن التي دياسااااااةالضظ ر  نتا ا 
ضن ديجة الرضاااااااى عم  2020عام 

مم  4.04نظام االتصاااااااال  بل   
 بديجة ج دة. 5

اليتا ا إلى ضن يضااااااا ع ية  ضشاااااااي 
الدياسااة عم ممايسااا  إداية الموايد 
البشاااااااااااااارناااة في الجاااامعاااة مم ح اااث 
مسااااااااااااتوى ت ب ق إجرايا  اال تياي 
والتع  م  والبراما التاااادينبيااااة ونظل 

اي دالتعونءاااااااا  واللوافز وتق يل ا 
 لي  مرتفعا.
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ياضااااااااااون  ٪25 سااااااااااع د  83٪: 2018
ا   ياضون[ ٪58 جدن

 دما عيد سااااااؤال ل "بل تلساااااام توف ر  
المكتبة  شااااااكل عام  ءن االثيي عشاااااار 

مم  ٪36اعتقاد  " شاااااااااااااا رنا المااضااااااااااااااياة 
المستج ب م ضنه "ضفءل ،ل ءن" ضو "ضفءل 

اعتقاااادوا ضن ااااا  ق اااا  على  ٪63 "  كث ر
،ل ءن ضو  ضفءاااااااااااال،الوا ضن ا  ٪31حال ا  
 ا.على حال   ظل ٪66  كث ر ضفءل 

  دما  المكتبة
مستونا  الرضا عم مصادي المعلوما  

 كان :
ياضاااااااااااون عم  ٪71 -الكتب الم بوعة 

 ٪2ن اق الكتب الم بوعة )زنادة بيسبة 
عم توفربا  ٪74عم العام الماضااااااي(   

 (٪3)زنادة بيسبة 
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ضاااااون عم يا ٪71 -الكتب االكترونية 
 ٪70  و مجموعااااة الكتااااب االكترونيااااة

ياضاااااااون عم سااااااا ولة اساااااااتخدام ا. كء 
بتيم الر،م م متشاااب  م  شااكل كب ر مل 

 م الماضي.العا
 ٪78 كاااااااان-الاامااجااء  االااكااتاارونااياااااااة 

ياضاااااااااااااااا اام عاام مااجاامااوعاااااااة الاامااجااء  
عم سااااااااااااااا ولاااااااة  ٪83و االكترونياااااااة 

 االستخدام
وصاااااال الت تل-،واعد البيانا  االكترونية 

يضا عم ،واعد البيانا  نسبة  ٪81 إلى
 .االكترونية

 العاملين رأي مقاييس
 العمل بيئة

ي ضجرن  فالتي دياسة الضظ ر  نتا ا 
والرضاااا  الوعيضن نسااابة  2019العام 

 عدم التسااام  م لقنا مل  لدى العامل م
 باالاا ااااااا  حاامااء  الااتاايااماار والااتاالاار 

(85٪) 

 ضجرن  عام التي دياساااااااةالضظ ر  نتا ا 
االتصاال  ضن ديجة الرضى عم  2020

 %57العماااااال تراوحاااااا  ب م  في ب  ااااااة
83%. 

  ضجرنالتي دياسااااااة الضظ ر  نتا ا 
ضن ديجة الرضاااااااى عم  2020عام 

مم  4.25نظام االتصاااااااال  بل   
بديجة ج دة. وضظ ر  ضن ديجة  5

الرضاااى عم الب  ة الصااالية وا مم 
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بااديجااة ج اادة.  5مم  4.08بل اا  
وضن ديجة الرضااااااااى عم ب  ة العمل 

 بديجة ج دة. 5مم  3.79بل   
 العاملين أداء مؤشرات

 وإنجازاتهم العاملين أداء
تتمتل جامعة مانشستر بتراث ضكاديمي 

مم اللاااا زنم  25ح اااث يوجاااد  غيي 
على جااااا زة نوباااال ب م قااااا،ل العماااال 

 وال ءب اللال  م والسا ق م.
العااديااد مم ضعءاااااااااااااااااي ب  ااة التاادين  
اللاااااااال  م بل مم يواد العاااااااالل في 

 مجاالت ل ومم ب ي ل:
عالل ا حياي واللا ز على جا زة نوبل 

ع اااااااد العلوم جون سااااااااااااااولسااااااااااااااتون )م
 .وا  ءق واالبتكاي(

رسااااااااااون نيتالروا ية البرن انية جان   و 
 .)مركز الكتا ة الجديدة(

،ساااااااال كوك  )الف زنا ي والمتيل برنان 
 .الف زناي وعلل الفلا(

تل تساااااااامية ا تراع ضون ماساااااااا  تصااااااااونر 
 الرن م الم ياقيساااااااي لكامل الجسااااااال مم 

 100جامعة ضبرديم كواحد مم ضفءااااااااااال 
في المملكااة المتلاادة  بم تااه  ا نجاااز اا

 في حياة الياس ال ومية.
Professor James 
Hutchison and his team 

 

ماااا    جااااامعااااة اامااااايا  العربيااااة كرو
الفاااا زنم  2021في العاااام  المتلااادة

 جاا زة الر ي  ا على لءبتكااي مم 
ضعءااااااي ال   ة التدينساااااية وموظفي 
الجااااامعااااة   ءن حفاااال نظمتااااه مل 

االلتزام  ااااجرايا  الو،ااا يااة مراعاااة 
  .االحترازنة

 



20 
 

المعيار/ والتطوير  الدعم
 المؤشر

The University of 
Manchester 

Over 40,000 students 
and almost 13,000 

staff. 

The University of 
Aberdeen 

14,775 students and 
almost 2,575 staff. 

The University of 
California 

285,216 students 
and 182,600 staff. 

جامعة اإلمارات العربية 
 المتحدة

14,387 students and 
657 staff. 

ندينه جيل وكونساااااااااتانت م ا ساااااااااتاذان ض
ة  ز   اللاصااااااءن على جانوفوساااااا لوت

)،سااااااااااااال  2010نوبل في الف زناي عام 
 .الف زناي وعلل الفلا(

مؤيخ ومااتيل مااايكاال وود )مااديسااااااااااااااااة 
 الفيون والل ا  والثقافا (.

 العاملين أداء مؤشرات
 والمشاركة والتحفيز الدعم

توزنل تكرنل و حفااااااال  2019عاااااااام ضقيل  
الجوا ز الخاااااااص لءحتفااااااان  اااااا عمااااااان 
وإنااجاااااااازا  مااوظاافااي جاااااااامااعاااااااة ضبااردياام 
وتراوح  الجوا ز مم التم ز في ا وساط 
ا كاااااديميااااة إلى الخاااادمااااة المتم زة عبر 
مختلف فرق الخااااادماااااة الم يياااااة والااااادعل 

  الجامعة.
كان  مجموعا  الجوا ز ا يبل الشاااااملة 

 بي:
Principal’s Prizes for 

Research and Engagement 
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Principal’s Awards for 
Excellence in Professional 

Services and Management 
AUSA and The University of 
Aberdeen Excellence in 

Teaching Awards 
Principal’s Teaching 

Excellence Awards 
 العاملين أداء مؤشرات

 العاملين ميزات
    

 العاملين أداء مؤشرات
 للعاملين المقدمة الخدمات

    

 

  



22 
 

 5W'sبناء على  تحليل الوضع الحاليالخطوة الثانية: 

  و نيا نتعامل مل Benchmarksتل تلل ل الوضل اللالي  عد مقاينته  الجامعا  التي ا ت ر  كمرج ية 
 اليتا ا فقد ابتل الفرنق  ااجا ة عم ا س لة اآلتية:

 هل نقوم بالقياس بشكل متسق ودوري؟  .1

متاحة معلية و  تقوم الجامعة ا يدنية  قياس ديجة الرضى  شكل دويع  إذ إن استبانة الرضى الوظيفي
 استمراي  وكتلا اللان مل الجامعا  المرج ية  ح ث تظ ر استبانة الرضى على صفلا  الجامعا   

 ون لب إلى العامل م تعب ت ا  صوية دوينة  وغالبان سيونة.

 نا أم يتراجع؟ ؤ هل تشير البيانات ألداء مستقر وإن لم يكن كذلك، فهل يتحسن أدا  .2

ضى الوظيفي في الجامعة ا يدنية متسقان ومتقايبان  وال يوجد ت رت ضو شتوذ بدا ا داي على مقياس الر 
واض  مم عام إلى ا ر  وباليظر إلى الجامعا  المرج ية فقد كان بيالا نوع مم االتساق واالنسجام 
 والتقايب في اليتا ا إلى حد ما  وبعض بتب الجامعا  ضظ ر  زنادة في ديجة الرضا مقاينة   عوام سا قة.

 وما مدى االنحراف عن المستهدفات؟  أدائنا؟ما هو نوع االختالف في  .3

يوجد تتبتب في ديجة الرضا ولكي ا تتراو  ب م المتوسل والج د  شكل عام  ولكم ا داي المست دت عمومان 
غ ر واض   وال يبدو واضلان كتلا في الجامعا  المرج ية  إال إذا تل اليظر إلى الديجة القصوى لألداي 

 اعتبايبا بي ا داي المست دت. 

  ما التع يمكييا تو،عه في ضدا يا في المستقبل   هل هنالك أي تغييرات في األداء مؤخرًا؟  .4

وما يافق ما مم وباي الكويونا  والت  ر التع يافقه في ضسال ب  2021و 2020يبما ضن  صوصية العام م 
ل نوعان مم الت   ر في ديجا  الرضى  وال سيما في ظالتدين  والتق يل وااداية والتواصل والخدما  فرض 

 ت  ر  عض االستراتيجيا  وااجرايا  والتعليما  الياظمة للعمل.

  واقعية؟ طموحة؟هل نحقق المستهدفات؟ هل هي  .5

ال يوجد عرض صرن  للمست دفا   ولكم يتو،ل ضنه كلما زاد ا داي كان ضفءل  فالمست دت غالبان بو 
ما بو مو،عيا مم  تي يمكم الوصون إل  ا  وباليظر إلى الجامعا  المرج ية يءحظالديجة القصوى ال

 ا فءل 
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 ولدى مقاينة الوضل اللالي للجامعة ا يدنية  الجامعا  المرج ية  فقد تل استثاية ا س لة اآلتية:

 ة؟والكلف الوقت؟ مثل الجامعات المرجعيةها تما هي المقاييس الداخلية التي حقق .أ
يوجد إشاية واضلة إلى مثل بتب القءايا  ويبما نلتاج إلى التواصل مل بتب الجامعا  للتلقق ال 

 مم بتب القءايا.
معدل  الحجم، اإلنتاجية،مثل  المرجعيةالجامعات  حققتهاما هي مقاييس المخرجات التي  .ب

 األخطاء؟
لقق بتب الجامعا  للت ال يوجد إشاية واضلة إلى مثل بتب القءايا  ويبما نلتاج إلى التواصل مل

 مم بتب القءايا.
 ى؟ضللخدمة ومستويات الر  اإلنجاز تللمعنيين مثل وق تالمخرجات التي تحققأو ما هي الفوائد  .ج

ال يوجد إشاية واضلة إلى مثل بتب القءايا  ويبما نلتاج إلى التواصل مل بتب الجامعا  للتلقق 
 مم بتب القءايا.

 

 تحليل الفجواتالخطوة الثالثة: 

 تل إجراي عملية تلل ل الفجوا  مم  ءن ااجا ة عم ا س لة اآلتية:

 ؟الجامعة األردنية في في مجال نتائج العاملين فالضعنقاط  أبرزما هي  .1

تتمثل ضبرز نقاط الءعف في عدم كفاية حجل الع ية التي تل استقصاي ايا  ا  وضعف تمث ل ا للمت  را  
المختلفة  وا،تصاي ا دوا  على االستبانة المسلية فقل  وبتا يبما يعزى لءعف المبادية لدى ضعءاي 

ض رى تتعلق  ا  ويبما  سبابب  ة التدين  للمشايكة في االستبانا  والمسوحا   يبما لعدم ،ياعت ل  جدواب
  العبي التدينسي وااشرافي واادايع الميوط  ع ل.

حديات ت االستراتيجيوهل يفرض سياقنا  الجامعات المرجعية؟ هامع تما هي التحديات التي تعامل .2
 ؟مشابهة

لتوزنل ا تب م ضن  عض الدياسا  في الجامعا  المرج ية كان  ع يات ا ملدودة ضيءان  وال يتء  ف  ا الية
وجمل البيانا  وتق يل كفايت ا  كما ا،تصر  ضيءان على االستبانا   ولل يتل استخدام اليا  ض رى  كالمقابلة 
ضو تلل ل الوثا ق  وبالتالي ف ي متشاب ة إلى ديجة كب رة مل وا،ل اللان في الجامعة ا يدنية ضمم بتا 

 الم ياي.
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 ؟معات المرجعيةالجاما هي نقاط القوة التي نتشارك فيها مع  .3

لعل ضبرز نقاط القوة تتمثل في االستمراينة  فاالستخدام الدويع الستبانة قياس الرضى  وشمولية ا داة 
المستخدمة للمجاال  المختلفة للعمل الجامعي والخدما  المقدمة  يه تبدو واضلة في بتا الم ياي  اليسبة 

 للجامعة ا يدنية  وللجامعا  المرج ية كتلا.

 مشابهة؟ ظروفوهل تتوفر لدينا  الجامعات المرجعيةمنها  تالفرص التي استفاد ما هي .4
  مبادية لتلق ق السعادة واايجابية في ب  ة العمل  42جامعة اامايا  ضقلق   2016في العام

 .ا كاديمية
  والتع ي دت إلى استق اب «بادت»مبادية برناما ضقلق  جامعة اامايا   2019في العام  

  ة التدين  المواقي م  وتدينب ل وت ونر م ايات ل التدينسية  عم قرنق تقديل حوافز ضعءاي ب
مشجعة  كتلمل نفقا  حصول ل على ديجا  الماجست ر التي تؤبل ل للتدين  في البراما 

 .ا كاديمية للكليا    ااضافة إلى تدينب ل على ضحدث ال رق التدينسية
   نموذجتتبيى جامعة اامايا PERMA  لتلس م جودة حياة الموظف م المقيم م في دولة اامايا. 
  ميسقي جودة اللياة بي إحدى مباديا  مركز اامايا    لاث السعادة. تلث بتب المبادية على

نشر السعادة جودة اللياة في مرافق الجامعة وب م ال لبة والموظف م. ميسقي جودة اللياة بل 
 .لكليا  يقومون ب تا العمل ت وعان مجموعة مم الموظف م والعامل م في ا

  مدير المساواة والتيوع ااعءن عم تع  م موظف  مسمى  2021في جامعة مانشستر تل في العام
توف ر عمق   تكون م مته Director of Equality, Diversity and Inclusion والشمون

وع في المساواة والتي يا دةلق ق قموح ا لتكون واتساع القيادة الم لوبة لتمك م الجامعة مم ت
( وضنموذجا للجميل. لقيادة ت ونر وتيف ت استراتيجية التبادن االكتروني للبيانا  EDIوالشمون )

 .ال موحة ودعل التد ء  والسياسا 
  لق ب  ا  و  والجي  جابدة إلى ت ونر فرنق عمل يتسل  التيوع العر،ي تسعى جامعة كاليفوينيا 

 عمل داعمة تعزز مياخ االحترام والكرامة.

 التحسين فرص ذوتنفي إعدادالمرحلة الرابعة: 

بياي على المقاينا  المرج ية وتلل ل المباديا  التي تقوم ب ا تلا الجامعا   ف ن لجية الم ياي السا ل 
 تقتر  ما يلي:
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 استقصاي احتياجا  العامل م مم الكوادي   والتع بدفه يتمثل في (سف ر السعادة)مبادية  إنشاي
ااداينة والتدينسية والبلث عم ضفءل الممايسا  لتلقيق ا وتلب ت ا  ما يشيل جوان مم السعادة 

 والتفا ن ب م العامل م.
 ادة مم   لءستفذوع ااعا،ة والموظف م ااداين م  عءاي ب  ة التدين  (ضبل ال مل)مبادية  إنشاي

 المجاال . برات ل في شتى 
  إنشاي مبادية )ليرتقي( يتل ف  ا استءافة عءو ب  ة تدين  يوميان لللديث عم تجربته وفلسفته

 وت لعاته المستقبلية.
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 المعيار السابع: نتائج العاملين
 نتائج كمية وبيانية

األداء  ومؤشرات الرأياستنادًا إلى ما تجمع لدى لجنة المعيار السابع من بيانات كمية تتعلق بمقاييس 
العام لدى العاملين من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين على مدار ثالث سنوات سابقة على األقل، فقد 

ا ومقارنته ه اإلنجازاتتم إعداد أشكال بيانية تبين مسار التغير والنمو )زيادة أو نقصان( في هذ
، واألشكال ( بناء على الخطة االستراتيجية للجامعة3.25بالمستهدف، علمًا بأن األداء المستهدف بلغ )

 توضح ذلك. 14إلى  1من 
 

 أواًل: مقاييس رأي العاملين: 

 أوال: الرضى العام
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 العام تبعًا لفئات العاملين ثانيًا: الرضى

  
 

 

 لدى جميع العاملين )الخدمات، التحفيز والمشاركة، بيئة العمل، الدعم والتطوير( ثالثًا: مجاالت الرضى

  

  

2.79 2.86
3.18

2.47 2.41

2.88

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2018 2019 2020

رضا األكاديميين واإلداريين

األكاديميون اإلداريون

2.95

2.4 2.48
2.27

3.12
2.92 2.95

2.5 2.6
2.41

3.19
3 2.99

2.39
2.78

2.41

3.04
2.69

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

مل
لع

 ا
ئة

بي

يا
زا

لم
وا

ر 
جو

أل
ا

ية
شر

لب
 ا
رد

وا
لم

ا

ية
كم

حا
وال

ة 
اد

قي
ال

الء
زم

 ال
مع

ة 
الق

لع
ا

ام
لع

 ا
ع
با
ط
الن

ا

مل
لع

 ا
ئة

بي

يا
زا

لم
وا

ر 
جو

أل
ا

ية
شر

لب
 ا
رد

وا
لم

ا

ية
كم

حا
وال

ة 
اد

قي
ال

الء
زم

 ال
مع

ة 
الق

لع
ا

ام
لع

 ا
ع
با
ط
الن

ا

مل
لع

 ا
ئة

بي

يا
زا

لم
وا

ر 
جو

أل
ا

ية
شر

لب
 ا
رد

وا
لم

ا

ية
كم

حا
وال

ة 
اد

قي
ال

الء
زم

 ال
مع

ة 
الق

لع
ا

ام
لع

 ا
ع
با
ط
الن

ا

2018 2019 2020

مجاالت الرضى الوظيفي



29 
 

 تبعًا لفئات العاملين رابعًا: مجاالت الرضى

 

 

 خامسًا: رضى أعضاء هيئة التدريس عن الدورات التدريبية
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 ثانيًا: مؤشرات األداء

 أواًل: أداء العاملين وإنجازاتهم

 
 

 العاملين وإنجازاتهمأواًل: أداء 
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 والمشاركة الدعم والتحفيز: ثانياً 

 
 

 والمشاركة الدعم والتحفيز: ثانياً 
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 الدعم والتحفيز والمشاركة: ثانياً 

 
 

 الدعم والتحفيز والمشاركة: ثانياً 
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 الدعم والتحفيز والمشاركة: ثانياً 

 

 

 الدعم والتحفيز والمشاركة: ثانياً 

 عدد الدورات
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 الدعم والتحفيز والمشاركة: ثانياً 

 عدد المشاركين من أعضاء هيئة التدريس في الدورات

 

 ثالثًا: ميزات العاملين
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 ثالثًا: ميزات العاملين

 

 ثالثًا: ميزات العاملين
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