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 المعظم  من أقوال جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين
 

لم يعد خافيا على أحد أننا نعيش في عصر تسارعت خطاه، وأننا لن نستطيع أن "

اته إال المعرفية الجديدة، وال أن نلبي احتياجنواكب تحديات هذا العصر إال بأدواته 

 "بوسائله التقنية الحديثة

 

لذي إن لكل عصر أدواته ووسائله، وهمومه ومشاكله، فالتعليم في عصرنا الحديث، ا"

ي وز ذلك فيشهد تطورا هائال في التكنولوجيا، ال يقتصر على القراءة والكتابة، بل يتجا

تواصل قان لغات عالمية أساسية، وامتالك مهارات العصر الكمبيوتر واإلنترنت إلى إت

درا على مع اآلخرين ومبادىء العمل المهنية، والقدرة على التحليل والتفكير ليكون قا

ِّ وقُل ر  )المشاركة في إنتاج المعرفة، والمساهمة في إحداث التقدم، عمال بقوله تعالى  ب 

ْلًما ْدنِّي عِّ  (زِّ

 الورقة النقاشية السابعة 

 2017نيسان

 

 

ي ف المعظم الثاني ابن الحسين جاللة الملك عبد هللا من رؤى وتوجيهات القا انط

 وجهفقد  الورقة النقاشية الرابعة والتي تتمحور حول تميكن ّ ديمقراطي ومواطنة فعالة

الشعبية في صنع  المشاركةهو تعزيز  االساسي من االصالحأن الهدف  جاللته 

 "القرار

 



 

 

 

 

 

 يئة اعتماد مؤسسات التعليه

 

 

 

 اململكـة األردنيـة اهلامشيـة

Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 

 

   

 5338245فاكس  –  5338231هاتف – 60 بص.  –الجبيهة -عمان 

Amman –Al Jubeiha P.O. Box 60 Phone 5338231Fax: 5338245 

Web Site: www.heac.org.jo 

 

 

 

 

 المحتوياتقائمة 

 .تعريف المشاركة االلكترونية  -1.

 .شاديرالدليل االالغرض من   -2

 .شاديرالدليل االنطاق   -3

 .اإللكترونية  كةأدوات المشار -4 

 .ةاإللكترونية على مواقع الجهات الحكومي كةمواصفات المشار -5 

 . خاتمةال  -6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 يئة اعتماد مؤسسات التعليه

 

 

 

 اململكـة األردنيـة اهلامشيـة

Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 

 

   

 5338245فاكس  –  5338231هاتف – 60 بص.  –الجبيهة -عمان 

Amman –Al Jubeiha P.O. Box 60 Phone 5338231Fax: 5338245 

Web Site: www.heac.org.jo 

 تعريف المشاركة االلكترونية :   - 1

من خالل تكنولوجيا المعلومات اصحاب العالقة هي "عملية اشراك 

 واالتصاالت في السياسة وصنع القرار وتصميم الخدمة وتقديمها لجعلها تشاركية

قة في تعمل المشاركة المجتمعية الى ادماج واشراك اصحاب العالووشاملة ومتداولة " 

ئة زيز الثقة في اداء الهيعمليات صنع القرارلجعلها اكثر تشاركية وشمولية ولتع

كثر واتاحة امكانية االستفادة من مهارات وكفاءات اصحاب العالقة النتاج خدمات ا

 جودة ولتمكين سبل االبداع واالبتكار.

 

 :شاديرالدليل االالغرض من  -2

إلى طرح بعض المبادئ التوجيهية لهيئة اعتماد  يهدف الدليل االرشادي 

عزيز مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في المملكة االردنية الهاشمية  بشأن ت

لخامس االتفاعل بينها وبين عمالئها باستخدام وسائل مختلفة، وبخاصة تطبيقات الجيل 

قع على المو رشاديالدليل االوقد قامت هيئة االعتماد بنشر ). Web 0.2من الويب )

وتصميم في عملية اتخاذ القرار اصحاب العالقة  بهدف تعزيز مشاركةااللكتروني 

صحاب أو، وهي من العوامل المهمة في تعزيز الثقة بين الهيئة اليهمالخدمات المقدمة 

 .العالقة

 :شاديرالدليل االنطاق  -3

في الموقع االلكتروني في هيئة اعتماد  الدليل االرشاديينحصر مجال  

 حمفتو شاديرالدليل االوبالنظر إلى أن  امؤسسات التعليم العالي وضمان جودته

ً لما تمليه السياسة االردنية للمه يمكن توسيع مجالو للتطوير المتواصل شاركة وفقا

 .اإللكترونية والتعليمات ذات الصلة
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 :أدوات المشاركة اإللكترونية -4

وصي اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت والتي ن كةفيما يلي قائمة بأهم أدوات المشار

 باستخدامها في الموقع االلكتروني لهيئة االعتماد:

يمكن للهيئة أن تطلق منتدى للنقاش  :(Forums Discussionمنتديات النقاش ) -1

رح وإنما يستطيع المستخدمون طيكون فيه للمستخدم دور ليس في الرد على ما يتم طرحه فقط، 

 القضايا والتساؤالت ومحاورالنقاش التي يرونها ضرورية.

للهيئة إنشاء مدونة أو أكثر، واستخدام المدونة  ن(: يمكBlogsالمدونات ) -2

 كمنبرإليصال رسالة الهيئة، وطرح مستجداتها وأخبارها، ويمكن تلقي تعليقات المستخدمين

 قول من الرقابة.وفق قدر مع والتعامل معها

 الهيئةفرصة الدردشة مع موظفي  الصحاب العالقةيجب أن يتاح : (Chatالدردشة ) -3

 الحوار معهم بخصوص الخدمات المهمة، وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي وتبادل

توضع : (Surveys Satisfaction Customersاستقصاء رضا المتعاملين ) -4

 وتهدف إلى قياس رضا المتعاملين بطريقة دقيقة الهيئةالستقصاءات على موقع ا هذه

اس بهذه الوسيلة يمكن استطالع آراء الن(: Pollsرأي متلقي الخدمة )استطالعات  -5

 .مساعدة متخذي القرارات حول قضايا معينة من أجل

راءهم يعطوا آ أنالمجال للمستخدمين  ة(: إلتاحform Feedbackنماذج التعليق )  -6

ً  كانشيء على الموقع اإللكتروني سواء  حول أي  خدمة أو محتوى عاديا

األمثلة على ذلك  ن(: ومSites Media Socialمواقع التواصل االجتماعي ) -7

 .LinkedIn فيسبوك، تويتر،

 ي للهيئة :اإللكترونية على الموقع االلكترون مواصفات المشاركة -5

ب اصحاحاجة إلى أن تعمل مع ب جودتها ات التعليم العالي وضمانإن هيئة  اعتماد مؤسس

ناء بمن  لتمكينهابتزويدهم بالمعلومات والبيانات أو الحصول على ردود الفعل  العالقة سواء 

 قرارات اكثر استدامة ويكون ذلك من خالل ثالث مراحل ينبغي اتباعها وهي: 
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 أوالً: التخطيط 

الل خالعالقة بصورة استباقية من تقوم الهيئة بمشاركة البيانات والمعلومات مع اصحاب 

 الموقع االلكتروني ومنصات التواصل االجتماعي الموثقة وبصورة تفاعلية .

 ثانياً: التنفيذ

نشاء حساب على منصات التواصل االجتماعي الموثقة وتوفير خدمات بإتقوم الهيئة 

 لي:كما يالهيئة  ناتهم المتوفرة لدىاالكترونية لتمكين اصحاب العالقة من االستعالم عن بي

ظات الخاصة بتقديم االقتراحات والمالح" المشاركة االلكترونية" .وضع رابط لبوابة  1

 على الموقع اإللكتروني

 نقاشمن خاللها بطرح الموضوعات المختلفة لل الهيئة.تأسيس منتديات إلكترونية تقوم  2

 بإرسال أرائهم وتعليقاتهم اصحاب العالقةويقوم 

 رئيس قسم تكنولوجيامدونتها الخاصة التي يقوم من خاللها  الهيئة.يجب أن تكون  3

لك ، وتعليقاتهم، وشكاواهم، ويطلب منهم آذاصحاب العالقةاستفسارات  المعلومات بالرد على

 إرسال مقترحاتهم وآرائهم.

 يئةاله .يتعين أن تكون الدردشة اإللكترونية عبر اإلنترنت إحدى قنوات التواصل بين 4

 أدنى. كحدإتاحة هذه الخدمة خالل ساعات الدوام الرسمي كبداية ويمكن اصحاب العالقة و

ملية عأفضل الممارسات في ما يتعلق بالدردشة اإللكترونية االستفادة منها في  تتبنى. 5

 .المقدمةللرد على استفساراتهم المتعلقة بالخدمات الهيئة و اصحاب العالقة التواصل بين

ائج إجراء استبيانات رأي لقياس درجة رضا العمالء. ويتم نشر نت الهيئة.يتعين على  6

 .الموقع االلكتروني للهيئةاالستبيانات على  تلك

أي ر.من الممارسات الجيدة أن يحتوي الموقع اإللكتروني للهيئة على نافذة استطالع  7

ويتم أرشفة  لتدابير التي تنتهجها الهيئة،لقياس آراء المستخدمين وردود أفعالهم تجاه السياسات وا

 صول إليها بسهولة.للو الصحاب العالقة النتائج السابقة حتى يمكن 
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  اصحاب العالقة.من شبكات التواصل االجتماعي التي يوصى باستخدامها للتواصل مع  8

 .LinkedInفايسبوك، وتويتر، و

 ةالصفحأسفل  اصحاب العالقة لتعليقات .من الممارسات الجيدة أن تكون هناك نافذة  9

رقابة  )على أن تكون هناك عملية للهيئة من صفحات األخبار التي تنشر على الموقع اإللكتروني 

 على التعليقات قبل نشرها .(

وني، على إبداء آرائهم عن الموقع اإللكتر اصحاب العالقةتشجيع على الهيئة .يتعين  10

ل من الممارسات الجيدة في هذا المجال طرح سؤا و ن موضوعات، وغيرذلك مالمقدمةوالخدمات 

 مثل "هل وجدت المحتوى مفيداً؟" .

 ظمراقبة المدونات ومنتديات للنقاش وذلك من أجل حجب األلفا الهيئة.ينبغي على  11

 من قدر معينالخارجة أو العبارات النابية التي قد يقوم البعض بكتابتها. ومع ذلك، ينبغي السماح ب

 والخدمات التي تقدمها. الهيئة االنتقاد في ما يختص بسياسات 

 عليقاتاإللكترونية وإرسال الت كةفي ما يتعلق بعملية المشار الهيئة.يجب نشر سياسة  12

 للهيئة.في الموقع اإللكتروني  اإللكترونية  كةوغير ذلك بصورة واضحة على صفحة المشار

 . اصحاب العالقة كاتعلى مشار الهيئة.يتعين توضيح سياسة الرقابة التي تمارسها  13

 على شبكات التواصل االجتماعي بصفة دورية، الهيئة.ال بد من أن تحديث صفحات  14

 وطرح نقاط للمناقشة بشكل منتظم.

  برئيس الهيئةعلى روابط للموقع الخاص  الموقع االلكتروني يحتوي.يوصى بأن  15

 ....( )فيسبوك وتويتر صفحاته على شبكات التواصل االجتماع كذلكوالمنتدى الخاص به، و

 

 ثالثاً: التقييم 

مراجعة ويليه تقييم الحق لثر المتوقع لمسودة القرارتقوم الهيئة بإجراء تقييم مسبق لأل

 .االثر الفعلي للقرار
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 . الخاتمة 6

ً للحوكمة وهي احدى اركان   التنميةتعد المشاركة االلكترونية بعداً رئيسا

المستدامة لضمان اتخاذ قرارات متجاوبة وشاملة وتشاركية وتمثيلية على جميع 

 الحد األدنى للهيئة الدليل االرشاديتمثل الموجهات المضمنة في ،و المستويات

زام ، ويعكس االلتاصحاب العالقةورغبتها في انتهاج سياسة البيانات المفتوحة مع 

 وجعلبهذه الموجهات جدية الهيئة في إنجاح هذه السياسة واالستفادة من ثمارها 

ة بين اكثر استجابة الحتياجات اصحاب العالقة وتحسين جودتها، وتعزيز الثق هاخدمات

 الهيئة . تطوير المستمر لخدماتوالالطرفين 
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