جامـعـــــــــة األزهــ  -غــ
عمــــاا ااسـاتــــال ااعــــ ا
ك ـــــــــة اارتب ــــــــــــة
قســـ ــم أصـــــــول اارتب ــــة

تصور مقرتح لتطوير برامج كليات الرتبية
يف اجلامعات الفلسطينية يف ضوء معايري املقارنة املرجعية
A suggested Proposal for Developing the Programs of the
Faculties of Education in the Palestinian Universities in the
Light of Bench marking Standards

إعداد الباحثة
هبــــة حممـــد األغــــا

الدكتور /صهيــب كمــال األغــا

إشــــــــراف

أستاذ التخطيط واإلدارة الرتبوية املشارك
جامعة األزهر – غزة

الدكتور /حممود إبراهيم خلف اهلل
أستاذ اإلدارة الرتبوية املشارك
جامعة األقصى – غزة

ال ملتط بال احلصول ع ى اـجة املاجستري يف أصول اارتب ة
قسمت هذه اا تااة اتتكما ً
من ك ة اارتب ة  -جامعة األزه  -غ

 1438هـ 2017 -م

بسم اهلل الرمحن الرحيم
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ
(المجادلة :اآلية)11

ب

إهـــــــداء

إىل أبي وأمي اللذين غرسا فينا طلب العلم اجلليل وحب الوطن األصيل ليتوجا الوطن بالنجوم والقناديل،
فهما كالتيجان األثرية اليت تربق من كل جانب ،وحق هلما هذا النيشان اجلميل
ألهنا أمي ذات القلب الناصع وصاحبة األصل الرائع ،إهنا املهرة األصيلة املرتبعة على عرش األيام ،وألنه
أبي الذي يسمو باملكارم دون كلل ،وميضي معنا برعاية دون ملل ويرنو للمعايل دون فشل.
إىل أخي احلبيب سليل األجماد الكرمية وأخواتي احلبيبات اللواتي شاركنين حضن األم الرحيمة ،إنه
أخي صاحب القلب الطاهر وأخواتي صاحبات النفوس الربيئات ،إهنن رياحني حياتي وسر
ابتساماتي .....إىل زوجي احلبيب رفيق عمري الذي أشعل الشمعات يف درب علمي ليعلو البناء
وحتلو األيام وتسمو األجواء ....يا من كنت املشعل الذي يضيء يل األرجاء ......إىل أبنائي
األعزاء (أمحد ،منة اهلل ،عبد الرمحن ،زين الدين) فلذات األكباد زهور قليب ،وحبات عيين ،ونور
الفؤاد ،وأمجل حكايات البالد ....إىل جدتي الشاخمة يف وطن التحدي فهي تراث قليب املزدهر
حبكايات األصالة اليت أنتجت بذور الرجولة والبسالة .....إىل روح جدي املرحوم (احلاج صاحل)
وجدتي املرحومة (احلاجة ليلى) فهما من أجنبا العظماء يف دنيا الوجود ،اللهم أنزل على قربيهما الضياء
والنور وجازمها باإلحسان وخدمها من ضيق اللحود إىل جنات الفردوس واخللود ......إىل عميت
احلبيبة (سها) اليت أبعدهتا عنا حواجز احملتل ،لكنها للقلب قريبة ويف حناياه تبقى وتظل  ....إىل والديّ
زوجي العزيزين اللذين علموني التفاؤل واملضي إىل األمام ...مها من رعيانا وحافظا علينا رغم
عثرات األيام فلهما منا كل احملبة واالحرتام ،بوركتما وبورك أصلكما أيها الكرميان ....إىل
هؤالء مجيعاً أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع.
ااباحثة

ج

شكـــــر وتقديـــــر
)رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِْْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ)

(األحقاف :اآلية )15

الحمداهللالذيأنعمعليناباإلسالم،وشرحصدورناباإليمان،والصالةوالسالمعلىنبيينامحمدصلى
اهللعليهوسلمخيراألنام .

بدايةً أشكر اهلل سبحانهوتعالى الذي أنعمعلي بفضله وكرمه ،ويسر ليالطريقلمواصلة تعليمي،

وقدرليالنجاحفيدراستي،ووفقنيفيحياتيالعلميةوالعملية .

يسعدني أن أ تقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى كل من ساهم معي في إنجاز هذا الجهد
المتواضع،سواءأكانتمساهمةماديةباإلشرافوالمتابعةوالتوجيهوالعطاءوالتقييم،أمكانتمساهمة

معنويةبالتشجيعالمستمر .

الكريمين المشرفينعلىرسالتي ،الدكتورصهيب
ويسعدنيأنتكونأولكلماتشكريإلىأستاذي  
كمالاألغا،والدكتورمحمودإبراهيمخلفاهلل،اللذينقدماليالكثير،باذلينبذلكجهوداًكبيرة،وانه
مندواعيسروريأنأقدملهماأجملعباراتالشكروالثناءالفياضةالغزيرة .

وتقديري إلىالدكتورمحمدهاشمأغاالذيبذلجهوداً مخلص ةً وخدماتجليلةليضيء
شكري  
وأبث 

ليمسيرةالعلمالنبيلةبعدأنأكسبنيمنخبراتهوحكمتهاألصيلة .

كما أتقدم بالشكر لألستاذ اياد االغا واألستاذ محمد األغا واألستاذ باسم االغا الذين ساعدوني في

رسالتي،وماقاموابهمنجهودوعطاءملحوظغيرمحدودحتىيخرجبحثيإلىحيزالوجود،وبذلك

استحقواأجملباقاتالورود .

كما وأتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتورين الكريمين عضوي لجنة المناقشة الدكتورة رندة عيد شرير

والدكتورعامريوسفالخطيبفجزاهمااهللعنيخيرالجزاء .

وفيالختامأتوجهبالشكرالجزيلإلىكلمنساندني منقريبأومنبعيدوساعدنيفيإنجازهذه

الرسالةوالخروجبهاإلىالنورراجيةمناهللالعليالعظيمأنتكونعلماًينتفعبهفيالحياة .


ااباحثة

د

ملخص الدراسة

تصور مقترح لتطوير برامج كليات التربية في الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير المقارنة
المرجعية

إعداد الباحثة :هبة محمد صالح األغا
د .صهيب كمال األغا.

إشراف:

د .محمود إبراهيم خلف اهلل.

امجكلياتالتربيةفيالجامعااتالفلساطينيةفايضاوء

هدفتالدراسةإلىبناءتصورمقترحلتطويربر
معاييرالمقارنةالمرجعية،ولتحقيقأهدافالدراسةاستخدمتالباحثاةالمانهجالوصافيالتحليلاي،حياث

تمثا االمجتما ااعالد ارساااةم ا انأعضا اااءالهيلاااةالتدريسااايةفا اايكليا اااتالتربي ااةفااايالجامعا اااتالفلسا ااطينية
بالمحافظاتالجنوبيةمندولةفلسطين،والبالغعددهمحسبالسجالتالرسميةلدالرةشلونالموظفين

فيالجامعة()120عضواً،تمتطبيقالدراسةعليهمبطريقةالمسحالشامل،وقامتالباحثةباستخدام
اساتبانةموجهااةألعضاااءهيلااةالتاادريففاايالجامعاااتالفلسااطينية،مكونااةماان()87فقارةموزعااةعلااى

ساااتةمجا اااالتها ااي مجا ااالالتخطا اايطاالسا ااتراتيجيوالهيكا االالتنظيما ااي،ومجا ااالالتجهي ا ازاتوالم ارفا ااق
والخاادماتللكليااة،ومجااالالب ارامجالتعليميااةوالمقاارراتالد ارسااية،ومجااالفاعليااةالتعلاايموالااتعلمللكليااة،

ومجااالهيلااةالتاادريفاألكاااديميوالبحااثالعلمااي،ومجااالدورالكليااةفاايخدمااةالمجتمااع،وللحصااول
عل ااىالنت ااالجاس ااتخدمتالباحثا اةالنس اابالملوي ااة،والتكا ا اررات،واختب ااارألف اااكرونب ااا  ،ومعام االارتب اااط

بيرسون،واختبار)، (T-Testواختبارتحليلالتبايناألحادي،واختبارشيفيهللفروقالثنالية .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1أندرج ااةتق ااديرأعض اااءهيل ااةالت اادريفلواق ااعبا ارامجكلي اااتالتربي ااةبالجامع اااتالفلس ااطينية
بالمحافظاااتالجنوبيااةمااندولااةفلسااطينفاايضااوءمعاااييرالمقارنااةالمرجعيااةجاااءتمتوسااطة

حيثبلغالوزنالنسبيلها(.)%72.60

 .2عدموجودفروقذاتداللةإحصااليةعنادمساتوالداللاة( )   0.05باينمتوساطاتدرجاات
اقعبرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظاتالجنوبياةمان
تقديراتأفرادالعينةلو 

دولةفلسطينفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعيةتعازاللمتغيارالناوالاالجتمااعي،باساتثناءماا
يتعلقبمجالالبرامجالتعليميةوالمقرراتالدراسيةفقدتبينالفروقفيهالصالحاإلناث.

 .3وج ااودف ااروقذاتدالل ااةإحص اااليةعن اادمس ااتوالدالل ااة( )   0.05ب ااينمتوس ااطاتدرج ااات
تقديراتأفرادالعينةلواقعبرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظاتالجنوبياةمان

دولااةفلسااطينفاايضااوءمعاااييرالمقارنااةالمرجعيااةتع ازاللمتغياارالجامعااة،إذكانااتالفااروق
لصالحجامعةاألقصى.
ه

 .4عدموجودفروقذاتداللةإحصااليةعنادمساتوالداللاة( )   0.05باينمتوساطاتدرجاات
تقديراتأفرادالعينةلواقعبرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظاتالجنوبياةمان

دولةفلسطينفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعيةتعزاللمتغيرالمسمىالوظيفي.

 .5وج ااودف ااروقذاتدالل ااةإحص اااليةعن اادمس ااتوالدالل ااة( )   0.05ب ااينمتوس ااطاتدرج ااات
تقديراتأفرادالعينةلواقعبرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظاتالجنوبياةمان

دولااةفلسااطينفاايضااوءمعاااييرالمقارنااةالمرجعيااةتع ازاللمتغياارالرتبااةاألكاديميااة،إذكاناات

الفروقلصالح(األستاذ).

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي:
 .1تبناايالتصااورالمقتاارحفاايالد ارسااةماانقباالو ازرةالتربيااةوالتعلاايمالعاااليالعتمااادبارامججدياادة
لكلياتالتربية.

 .2وضعمؤشراتواضاحةلتعريافأعضااءهيلاةالتادريفببسااليبالتعامالماعالطلباةمانحياث
اختيارالبرامجالتعليميةبالجامعة.

 .3أهميااةتطبي ااقبا ارامجكلي اااتالتربيااةم اانخ اااللم اانحمزياادم اانالص ااالحياتم اانو ازرةالتربي ااة


والتعليمالعاليتضمناستحداثبرامججديدةفيالجامعات.
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Abstract
A suggested Proposal for Developing the Programs of the Faculties of Education in
the Palestinian Universities in the Light of Benchmarking Standards
Prepared by the researcher: Heba Mohamed Saleh Alagha
Supervision
Dr. Suhaib Kamal Al-agha

Dr. Mahmoud Ibrahim khalaf allah

The study aimed at building a proposed scenario for the development of the programs of
the faculties of education in the Palestinian universities in the light of the criteria of
reference comparison and to achieve the objectives of the study. The researcher used the
analytical descriptive method, where the study society is a sample of faculty members in
the Faculty of Education in Palestinian universities in the southern governorates of the
State of Palestine The official records of the Personnel Affairs Department at the
University (120) were applied to them in a comprehensive survey method. The researcher
used a questionnaire addressed to faculty members in the Palestinian universities,
consisting of (87) These are: the area of strategic planning and organizational structure, the
field of equipment, facilities and services for the college, the field of educational programs
and curricula, and the field of relations, the effectiveness of teaching and learning for the
college. The researcher used the percentages, the frequencies, the Alpha Kronbach test, the
Pearson correlation coefficient, the T-test, the single-variance analysis test, the Schiff test
for the binary differences.
The study concluded the following results:
1. The degree of appreciation of faculty members for the reality of the programs of the
faculties of education in the Palestinian universities in the southern governorates of the
State of Palestine in light of the benchmarking criteria. The average rating reached a
relative weight of (72.60%).
2. There were no statistically significant differences at the level of (a ≤0.05)
significance between the average scores of the sample members of the sample of the
programs of the faculties of education in the Palestinian universities in the southern
governorates of the State of Palestine in light of the comparative comparison criteria due to
the gender variable, except for the field of educational programs and courses. Differences
in favor of females.
3. There were statistically significant differences at the level of (a ≤0.05) significance
between the average scores of the sample estimates of the programs of the faculties of
ز

education in the Palestinian universities in the southern governorates of the State of
Palestine in light of the comparative comparison criteria due to the university variable.
4. There are no statistically significant differences at the level of (a ≤0.05) significance
between the average scores of the respondents' estimates of the reality of the programs of
the faculties of education in the Palestinian universities in the southern governorates of the
State of Palestine in light of the reference comparison criteria.
5. There were statistically significant differences at the level of (a ≤0.05) significance
between the average scores of the sample members' estimates of the reality of the programs
of the faculties of education in the Palestinian universities in the southern governorates of
the State of Palestine in light of the reference comparison criteria.

In light of the results of the study, the researcher recommended the following:
1. Adoption of the proposed scenario in the study by the Ministry of Education and Higher
Education to adopt new programs for the colleges of education.
2. To develop clear indicators to inform faculty members about the methods of dealing
with students in terms of selection of educational programs at the university.
3. The importance of implementing the programs of faculties of education through granting
more powers from the Ministry of Education and Higher Education to ensure the
development of new programs in universities.

ح

قائمة المحتويات
العنوان

الرقم

رقم الصفحة

1

القرآنالكريم 

ب

2

إهداء 

ج

3

شكروتقدير 

د

4

ملخصالرسالةباللغةالعربية 

ه

5

ملخصالرسالةباللغةاإلنجليزية 

ز

6

قالمةالمحتويات 

ط

7

قالمةالجداول 

ل

9

قالمةالمالحق 

ن

1

مقدمة 

2

2

مشكلةالدراسةوتساؤالتها 

4

4

أهدافالدراسة 

5

5

أهميةالدراسة 

5

6

حدودالدراسة 

5

7

مصطلحاتالدراسة 

6

1

المحور األول :برامج كليات التربية

9

2

المقدمة 

 10

3

مفهومبرامجكلياتالتربية 

 11

4

أهميةبرامجكلياتالتربية 

 12

5

أهدافبرامجكلياتالتربية 

 13

6

متطلباتبرامجكلياتالتربية 

 13

7

برامجكلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسطينية 

 16

8

تطويرالبرامجالتعليميةلكلياتالتربية 

 21

9

تقويمالبرامجالتعليميةلكلياتالتربية 

 24

10

المحور الثاني :التربية المقارنة

 26

 11

المقدمة 

 27

 12

مفهومالمقارنةالمرجعية 

 27

 13

تعريفالمقارنةالمرجعية 

 28

 14

أهميةالمقارنةالمرجعية 

 29

 15

أهدافالمقارنةالمرجعية 

 36

الفصل األول :اإلطار العام للدراسة 

الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة 

ط

العنوان

الرقم

رقم الصفحة

 16

خصالصالمقارنةالمرجعية 

 37

 17

أنواالالمقارنةالمرجعية 

 38

 18

خطواتتطبيقالمقارنةالمرجعية 

 39

 19

فوالدالمقارنةالمرجعيةوطرالقتقييمها 

 41

 20

متطلباتعمليةالمقارنةومنافعهاومعوقاتها 

 42

 21

مراعاةأخالقياتومبادئالمقارنةالمرجعية 

 43

 22

المعاييرلتقويمواختيارالمعلوماتالتيتمجمعهافيالتربيةالمقارنة 

 44

 23

العالقةبينالقيافالمقارنوالتعليمالمتميز 

 45

الفصل الثالث :الدراسات السابقة 
1

مقدمة 

 48

2

أوالً الدراساتالمتعلقةببرامجكلياتالتربية 

 48

4

تعقيبعلىالدراساتالسابقة 

3

ثانياً الدراساتالمتعلقةبالتربيةالمقارنة 

 59
 65

الفصل الرابع :منهج واجراءات الدراسة 
1

المقاادمااة

 69

2

أوالً منهجالدراسة 

 69

4

ثالثاً عينةالدراسة 

6

خامساً أداةالدراسة 

 70

3

ثانياً مجتمعالدراسة 

5

رابعاً:الوصفاإلحصاليألفرادالعينةوفقالبياناتاألولية

7

صدقاالستبانة 

8

ثباتاالستبانة 

 81

9

المعالجاتاإلحصاليةالمستخدمةفيالدراسة


 83

 70
 70
 72
 73

الفصل الخامس :نتائج الدراسة وتفسيرها 
1

المقدمة 

 85

2

المحكالمعتمدفيالدراسة

 85

3

النتالجالمتعلقةببسللةالدراسةوتفسيرها

 86

4

اإلجابةعنالسؤالاألولمنأسللةالدراسة 

 86

5

اإلجابةعنالسؤالالثانيمنأسللةالدراسة

 105

الفصل السادس :التصور المقترح 
1

مقدمة 

 116

2

أهدافالتصورالمقترح 

 116

3

المنطلقاتالتييستنداليهاالتصورالمقترح 

 117

ي

العنوان

الرقم

رقم الصفحة

4

األسفالتييقومعليهالتصورالمقترح 

 118

5

جوانبالتصورالمقترح 

 121

6

مكوناتالتصوروآلياتتحقيقه 

 122

7

معوقاتتطبيقالتصورالمقترح 

 123

8

توصياتالدراسة 

 126

9

مقترحاتالدراسة 

 126

1

المراجعالعربية 

 127

2

المراجعاألجنبية 

134

3

مراجعومواقعإلكترونية 

 136

المراجع 

ك

قائمة الجداول
رقم الجدول
( )4.1

عنوان الجدول
توزيععينةالدراسةحسبمتغيرالنوالاالجتماعي .

(  )4.2توزيععينةالدراسةحسبمتغيرالجامعة .

الصفحة
70
71

( )4.3

توزيععينةالدراسةحسبمتغيرالمسمىالوظيفي .

71

()4.4

توزيععينةالدراسةحسبمتغيرالرتبةاألكاديمية .

72

معاملاالرتباطبينكالفقارةمانفقاراتالمجاالوالدرجاةالكلياةللمجاالالاذيتتباع

75

معاملاالرتباطبينكالفقارةمانفقاراتالمجاالوالدرجاةالكلياةللمجاالالاذيتتباع

76

معاملاالرتباطبينكالفقارةمانفقاراتالمجاالوالدرجاةالكلياةللمجاالالاذيتتباع

77

معاملاالرتباطبينكلفقارةمانفقاراتالمجاالوالدرجاةالكلياةللمجاالالاذيتتباع

78

معاملاالرتباطبينكالفقارةمانفقاراتالمجاالوالدرجاةالكلياةللمجاالالاذيتتباع

79

معاملاالرتباطبينكالفقارةمانفقاراتالمجاالوالدرجاةالكلياةللمجاالالاذيتتباع

80

(  )4.11معاملاالرتباطبينكلمجالمنمجاالتاالستبانةمعالدرجةالكليةلالستبانة .

81

(  )4.12معاملالثبات(طريقةألفاكرونبا )لالستبانة .

81

( )4.5
( )4.6
( )4.7
( )4.8
()4.9


( )4.10

لهفيمجالالتخطيطاالستراتيجيوالهيكلالتنظيمي .
لهفيمجالالتجهيزاتوالمرافقوالخدماتللكلية .
لهفيمجالالبرامجالتعليميةوالمقرراتالدراسية 
لهفيمجالفاعليةالتعليموالتعلمللكلية .
لهفيمجالهيلةالتدريفاألكاديميوالبحثالعلمي .
لهفيمجالدورالكليةفيخدمةالمجتمع .

()4.13

معاملالثبات(طريقةالتجزلةالنصفية)لالستبانة .

82

()5.1

المحكالمعتمدفيالدراسة .

85

()5.2

تحليلمجاالتاالستبانة .

86
89

()5.3
()5.4
()5.5
()5.6
)5.7

المتوس ااطالحس ااابيوال ااوزنالنس اابيوالقيم ااةاالحتمالي ااةوالترتيااابلفقا اراتالمجاااال
التخطيطاالستراتيجيوالهيكلالتنظيمي .
المتوس ااطالحس ااابيوال ااوزنالنس اابيوالقيم ااةاالحتمالي ااةوالترتيااابلفقا اراتالمجاااال

92

التجهيزاتوالمرافقوالخدماتللكلية .

المتوس ااطالحس ااابيوال ااوزنوالقيم ااةاالحتمالي ااةوالترتيااابلفقا اراتالمجاااالالبا ارامج

94

المتوس ااطالحس ااابيوال ااوزنالنس اابيوالقيم ااةاالحتمالي ااةوالترتيااابلفقا اراتالمجاااال

97

التعليميةوالمقرراتالدراسية .
فاعليةالتعليموالتعلمللكلية .
المتوسطالحسابيوالوزنالنسابيوالقيماةاالحتمالياةوالترتيابلفقاراتالمجاالهيلاة
التدريفاألكاديميوالبحثالعلمي .
ل

99

رقم الجدول
()5.8

()5.9

عنوان الجدول

الصفحة

المتوساطالحساابيوالاوزنالنسابيوالقيمااةاالحتمالياةوالترتيابلفقاراتالمجااالدور

102

نتاالجاختباار Tللعينتاينالمساتقلتين)(Independent Samples T Testباين

105

الكليةفيخدمةالمجتمع .
متوس ااطاتدرج اااتتق ااديراتأفا ارادالعين ااةلواق ااعبا ارامجكلي اااتالتربي ااةبالجامع ااات
الفلس ااطينيةبالمحافظ اااتالجنوبي ااةم ااندول ااةفلس ااطينف اايض ااوءمع اااييرالمقارن ااة

المرجعيةتعزاللمتغيرالنوالاالجتماعي 

نتالجتحليالالتباايناألحاادي)(One Way ANOVAباينمتوساطاتدرجاات
()5.10

تقديراتأفرادالعينةلواقعبرامجكليااتالتربياةبالجامعااتالفلساطينيةبالمحافظاات

107

الجنوبي ااةم ااندول ااةفلس ااطينف اايض ااوءمع اااييرالمقارن ااةالمرجعي ااةتعا ازاللمتغي اار
الجامعة .

()5.11

()5.12

نتالجاختبارLSDللفروقبينمتوسطاتتقديراتأفرادعينةالدراسة .

108

نتاالجتحليالالتباايناألحاادي)(One Way ANOVAباينمتوساطاتدرجاات

110

تقديراتأفرادالعينةلواقعبرامجكليااتالتربياةبالجامعااتالفلساطينيةبالمحافظاات
الجنوبي ااةم ااندول ااةفلس ااطينف اايض ااوءمع اااييرالمقارن ااةالمرجعي ااةتعا ازاللمتغي اار

المسمىالوظيفي .

نتالجتحليالالتباايناألحاادي)(One Way ANOVAباينمتوساطاتدرجاات
()5.13

تقديراتأفرادالعينةلواقعبرامجكليااتالتربياةبالجامعااتالفلساطينيةبالمحافظاات

112

الجنوبيةمندولةفلسطينفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعيةتعزاللمتغيارالرتباة
األكاديمية .

()5.14

نتالجاختبارLSDللفروقبينمتوسطاتتقديراتأفرادعينةالدراسة .

م

113

قائمة المالحق
رقم الملحق

عنوان الملحق

الصفحة

-1

االستبانةفيصورتهااألولية .

138

-2

االستبانةفيصورتهاالنهالية .

145

-3

قالمةببسماءالسادةالمحكمين .

152

-4

كتابتسهيلمهمةباحثمنجامعةاألقصىبغزة .

153

-5

كتابتسهيلمهمةباحثمنجامعةفلسطينبغزة .

154

ن

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 المقدمة .
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها .
 أهداف الدراسة .
 أهمية الدراسة .
 حدود الدراسة .
 مصطلحات الدراسة .

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمة:
يعتبر المعلم الركن األساف في العلمية التربوية ،وتتزايد أهميته في عصر العولمة وتراكم

المعرفة ويتوقف نجاح العملية التعليمية على نجاح المعلم وقيامه بدوره سواء كان في المجتمعات
المتقدمةأوالمجتمعاتالنامية،حيثأصبحدورهيتعدالوجودهفيالمدرسةوقيامهبإكسابالطلبة

كفؤاًلهفيكلياتالتربية .
المعارفوالمعلومات،وهذايتطلبإعداداً 
لذا أدرك القالمون على النظام التربوي أهمية دور المعلم ،فحرصوا على توفير جميع
اإلمكانات الالزمة إلعداده وتبهيله تربويا ،وذلك ألن مهنة التعليم ال تقوم على الفطرة والموهبة
والممارسة فقط بل البد من إتقان األصول والقواعد واألساليب الفنية المستمدة من األطر العملية

التعليمية والنظرياتالتربويةوالنفسيةإلى جانبالتدريبوالتبهيلقبلالخدمةوأثناءها،فنوعيةالمعلم
هيمفتاحتحسينأداءالطالببغضالنظرعنحالةالمدارفوعنأعدادالطلبة،وعنطبيعةالبيلة
المحيطةأوأيمنالعواملالمرتبطةبحياةالطلبةفيبيلةالتعلموالتعليمكالمقرراتالدراسيةوالوسالل

التعليمية والتجهيزات والبناء المدرسي ومرافقه ،وبالرغم من أهمية هذه العناصر جميعها فإنها تبقى

محدودةالفالدةمالميتوفرالمعلمالكفء(بركات .)4:2005،

وهذامااضطركلياتالتربيةإلىالبحثفيسبلتطويرأدالها،وتعزيزمخرجاتهابمايتالءم
وحاجةالمجتمعإلىوجودالمعلمالنوعي،وربطمحتوياتهاومكوناتهابمعاييرالجودةوالنوعية .
وا نسعيكلياتالتربيةاليتطويربرامجها،ورفعكفاءتهاوتحسينمخرجاتهاومعالجةنقاط
الضعف التيتواجههافيإطارتحقيقالجودةيستدعيإجراءدراساتالتقييمالذاتيلبرامجهابحيث
يركزالتقييمعلىمحكاتمحددةمسبقاً(البطشوالطويل .)306 2003،

فقدأشارالسعود( )2001إلى أنأهمالمستوياتوالعناصرالتيتستخدمفيتقييمالبرامج
الجامعية ببنواعها المختلفة تشمل تكامل المؤسسة وشخصياتها االعتبارية ،والبرامج والمناهج،
والمخرجات ،وسياسة قبول الطلبة والخدمات الطالبية ،والهيلة التدريسية واإلدارية والفنية المساعدة،

والتنظيمواإلدارةوالتخطيطوالموازنةوالتدقيق،والمكتبةومصادرالتعليم،واألبنيةوالمرافقوالتجهيزات .

(السعود .)67 2001،

ومما سبق تري الباحثة لكي تظل البرامج األكاديمية لكليات التربية بالجامعات الفلسطينية

حيويةومتجددةالبدمنإخضاعهاللتقويموالتطويربشكلمستمريكفلقدرتهاعلىاستيعابجميع
2

التطورات المتسارعة في ميدان التربية والتعليم ومواكبتها ،ودراسة واقع هذه البرامج دراسة علمية

موضوعيةيشتركفيهاأعضاء هيلةالتدريفوالطلبة ،لتكونعوناً لتحقيقأهدافهذهالبرامجومدال

تلبيتهالمتطلباتوحاجاتالمجتمعالفلسطينيمنالبرامجاالكاديمية .

وايماناً ببهمية التقييم المستمر للب ارمج واألنشطة كبساف للتطوير وتحسين فعالية الموارد

المقارنة المرجعية ) )Bench markingكمدخل حديث لقياف وتقييم أداء

المالية ،ظهر مدخل
المؤسسات ،وتحديد نواحي القصور ،بالمقارنة باآلخرين ،للعمل على معالجتها ،وتحقيق الجودة في

أداءالخدمات .

حيث يعرف هيجنز( )1997المقارنةالمرجعيةببنها "األنشطة المتعلقةبتحسين النوعية،

التي تركز على التقييم المستمر والمنتظم للخدمات ووظالف العمل الخاصة بالمؤسسات مقابل أداء

المؤسسات األخرال (أو مقابل أداء األقسام والفروال) والمشهود لها بالسمعة الطيبة في مجال معين،

ويمثلهذااألداء نموذجاً (أفضل ممارسة) ( (Best Practiceتقومالمقارنةالمرجعيةبتقييمهلغرض
تحسينوتطويرأوضاالالمؤسسة( .)Higgins,2000:62

وتلجبالمؤسساتإلىتطبيقالمقارنةالمرجعية،لتحقيقمجموعةمناألهدافتتمثلفيإتاحة

فرصالتعلمالمستمرونقلالخبراتوالمعارفمنالمؤسساتاألخرالبهدفتغييرنظموأساليبالعمل
وخارجياً – نحو
التقليدية،واحداثتغييرفيالثقافةالتنظيمية،وكذلكإتاحةالفرصةللتوجه– داخلياً 


النماذجاألفضللألداء والجودةالتيتوفرلهافرصتحقيقرضاالعمالءمماينعكفعلىالعاملين
وايجاد الحلول
باعتبارهم عمالء داخليين في توفير فرص المشاركة وتمكينهم من اتخاذ الق اررات 

المناسبةللمشكالتالتييوجهونهافيالعمل(عبدالوهاب .)8:2005،
ولقد تعددت الجهود التي تناولت موضوال (المقارنة المرجعية) وكذلك (تطوير برامج كليات

التربيةومنهذهالدراساتدراسةدهمان()2013التيهدفتالتعرفإلى دورالتقييمالخارجيفي
تط ويرأداء كلياتالتربية،ودراسةحوامدة ()2013التيهدفتالتعرفإلى تقييمبرنامجبكالوريوف

(معلم صف) في كلية العلوم التربوية ،ودراسة عناية ( )2010التي هدفت التعرف إلى دور التقييم
الذاتيللبرامجاألكاديمية؛والتيأثبتتجميعهاأهميةالتقييمودورهالفعال .

وحولأهميةالمقارنةالمرجعيةكبسلوبفيالتقييمالفعال،جاءتدراسةالبطة ()2015التي

أثبتت أهمية أسلوب المقارنة المرجعية وأثرها االيجابي على تحقيق التفوق التنافسي ،وجاءت دراسة
العباديوالدعمي()2011والتيأثبتتفاعليةالمقارنةالمرجعيةفيتحقيقالبعدالتنافسيللمؤسسات
التجارية،كماأشارتدراسةربابعة()2011إلى تحديداألثراإليجابيللمقارنةالمرجعيةفيتحسين

األداءالمؤسسي .

3

وعطفاً علىماسبق،وفىضوءمابرزمنأهميةلضرورةتطويربرامجكلياتالتربيةبعد

تقييمأدالهاوربطهاباألفضلمنخاللالمقارنةالمرجعية،وتبكيداًعلىذلكواستكماالًلجهودالباحثين

في هذا المجال (المقارنةالمرجعية) الذي لم يبخذ حقهفي حدود علم الباحثةمن البحثفي البيلة
العربيةتبتيمبرراتهذهالدراسةكتبصيلألهميةمتغيراتالدراسةالحالية .

مشكلة الدراسة وتساؤالتها :
بية،والعددالهاللمنخريجيها،والمكانةاالجتماعيةذاتالبعد
نظ اًر ألهميةدوركلياتالتر 

التناقضيلمكانةالمعلمكانمنالواجبالنظروالبحثفيواقعهذهالبرامجباستخدامأسلوبتقييم

يعتمدعلىاألفضليةوماإذاكانتهذهالبرامجتخضعبشكلمباشرأوغيرمباشرلمعاييرجودة

عالمية (المقارنةباألفضل)،ونظ اًرلماتمربهالجامعاتعامةً وكلياتالتربيةخاصةً منمشكالت

وتحدياتتعرفهاالظروفالداخليةوالخارجيةكانمنالواجبالتقويمالمستمر لألداءكمدخلشامل

متكامل يدعو إلى مشاركة جميع األطراف في عملية التحسين ،لذا اعتمدت الباحثة نموذج (اتحاد
الجامعاتالعربية)الذيطبقفيبعضالجامعاتالعربيةوحققمعياريةمقدرة،وعليهتحددتمشكلة

الدراسةفيالسؤالالرليفالتالي  

ما التصور المقترح لتطوير برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من

دولة فلسطين في ضوء معايير المقارنة المرجعية؟
ويتفرالمنالسؤالالرليفاألسللةالفرعيةالتالية 

 -1ماواقعبرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظاتالجنوبيةمندولةفلسطينفي
ضوءمعاييرالمقارنةالمرجعيةمنوجهةنظرالقياداتالتربوية؟

 -2هلتوجدفروقذلكداللةإحصاليةعندمستوال()α>0.05بينمتوسطاتدرجاتتقديرات
أفراد العينة لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة

فلسطين في ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزال لكل من متغير (النوال االجتماعي –

الجامعة–المسمىالوظيفي–الرتبةاألكاديمية)؟ 

 -3ماالتصورالمقترح لتطويربرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظاتالجنوبية
مندولةفلسطينفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعية؟
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أهداف الدراسة :
تسعىالدراسةلتحقيقاألهدافالتالية 
 .1التعرف إلى الدرجات التقديرية لواقعبرامجكلياتالتربية بالجامعات الفلسطينيةبالمحافظات
الجنوبيةمندولةفلسطينفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعية.

 .2الكشفعماإذاكانهناكفروقذاتداللةإحصالية عندمستوالداللة()α > 0.05بين
متوسطات درجات تقديرات عينة الدراسة ،لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية
بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين في ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزال لكل من

متغير(النوالاالجتماعي–الجامعة–المسمىالوظيفي–الرتبةاألكاديمية).

 .3وضعتصورمقترحلتطويربرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظاتالجنوبية
مندولةفلسطينفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعية.
أهمية الدراسة :
تنبثقأهميةالدراسةمنأهميةكلياتالتربيةفيإعدادالمعلمين،والذينيشكلونحجزاألساف

في بناء المجتمعات،كذلك أهمية موضوال (المقارنة المرجعية) حيث يعد من الموضوعات الحيوية،
التي تفيد كليات التربية في تحسين القدرات اإلبداعية والتجديدية لفريق العمل المسؤول عن تحسين

األداء ،وتوفرفرصالتعاونوتغييرثقافةالكلية بحثتصبحموجهةلحلالمشاكلواألداء والتركيز
علىتحقيقأهدافالممارسةاألفضلوالتركيزعلىاألولويات.

 .1قد تعتبر هذه الدراسة في حدود علم الباحثة إضافة جديدة ،فهي من الدراسات األولى التي
تتناولتقييمبرامجكلياتالتربيةباستخدامنموذجحديث.

 .2رفدالمكتبةالعربيةوالفلسطينيةبدراسةتهتمبعمليةتقييمالبرامجفيالجامعاتالفلسطينية.

 .3منالمتوقعأنيستفيدمننتالجالدراسةالمسؤولونوالعاملونفيالجامعاتالفلسطينيةسواء
علىالمستوالاإلداريأواألكاديميخاصةفيمجالتط ويرهاوالنهوضببرامجهاوخدماتها.

حدود الدراسة:
تتمثلحدودالدراسةفياآلتي  
 .1حد الموضوع 
وضعتصورمقترحلتطاويربارامجكليااتالتربياةبالجامعااتالفلساطينيةبالمحافظااتالجنوبياة

مندولةفلسطينفايضاوءمعااييرالمقارناةالمرجعياة،وذلاكفايضاوءنتاالجتطبياقاساتبانةالمعاايير

المرجعيةالتيأعدتلذلك .
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 .2الحد البشري  
اقتصاارتالد ارس ااةالحالي ااةعل ااىالقي اااداتالتربوي ااةف اايالجامع اااتالفلس ااطينيةف اايالمحافظ ااات

الجنوبيةمندولةفلسطين .
.3الحد المكاني 

اقتصرتتطبيقهذهالدراسةعلىالمحافظاتالجنوبيةمندولةفلسطين .
 .4الحد الزماني 
أجريتالدراسةالحاليةخاللالفصلالدراسيالثانيللعامالدراسي2018-2017م .
 .5الحد المؤسساتي:
أجريتالدراسةعلىثالثمنجامعاتمحافظاتغزة(األزهر،األقصى،وفلسطين) .

مصطلحات الدراسة:



 -1التصور المقترح:
يعرفاهالدحادوح( )2012ببناه" رؤياةمساتقبليةمخططااةومدروساةوقابلاةللتنفياذياتمالتوصاال
إليهامنخاللدراسةالواقعوتحليلهثمتحديدنقاطالضعفوعالجهاونقاطالقوةوتعزيزها" 
(الدحدوح .)7 2012،
 -2برامج كليات التربية:
يعرفااهعباادالغناايوالطااوخي()2009هاايالب ارامجالتاايتقاادمهاكلياااتالتربيااةإلعاادادالمعلاام

والباحااثالتربااويعلااىمسااتوالالدرجااةالجامعيااةاألولااى،وعلااىمسااتوالالد ارساااتالعليااا.والب ارامجهااو
توظيفهاواالستفادةمنهامنناحية،وتدريسهاوتدريبالطالبعليهامنناحيةأخرال .

(عبدالغني،والطوخي)153 2009
تعرفهاااالباحثااةإجرالي ااًببنهااا إحاادالكلياااتالجامعااةالمتخصصااةفاايإعاادادالطلبااةالمعلمااين


بفلسطين،ومنحهمدرجةالبكالوريوفالتيتؤهلهملممارسةمهنةالتعليمفيأحدالتخصصااتولمرحلاة

تعليميةمحددة،.والتييمكناالستداللعلىمستواهامنخاللاستبانةتتضمنمجاالتبارامجكلياات

التربية،تطبقعلىعينةمنالقياداتاإلداريةفيالجامعاتالثالث(األزهر–األقصى–فلسطين) .
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 -3الجامعات الفلسطينية:
هيالمؤسساتالتيتضمكلمنهامااليقالعانثاالثكليااتجامعياة،وتقادمبارامجتعليمياة

تنتهاايبماانحدرجااةالبكااالوريوف،الدرجااةالجامعيااةاألولااى،وللجامعااةأنتقاادمب ارامجللد ارساااتالعليااا
تنتهيبمانحدرجاةالادبلومالعااليأوالماجساتيراوالادكتوراه،ويجاوزلهااأنتقادمبارامجتعليمياةتنتهاي

بمنحشهادةالدبلوموفقأنظمةالدبلوم(السلطةالوطنيةالفلسطينية .)3 1998،
 -4المحافظات الجنوبية (غزة):

هيعبارةعان"قطااالضايقمانالساهلالسااحليالفلساطينييتاراوحعرضاهباين()12-6كام
بينمايبلغطولهحوالي()42كم،وتقسمإدارياإلىخمفمحافظاتهي "محافظةالشمال–محافظة

غزة–محافظةالوسطى–محافظةخانيونف–محافظةرفح" 

(و ازرةالتخطيطوالتعاونالدوليبغزة .)102:2005،
 -5المقارنة المرجعية:
يعرفهاااعباادالوهاااب()2010ببنهااا"تقنيااةوأساالوبماانظمللااتعلممااناآلخ ارينوجلاابالمعرفااة

منهم،منخاللالمالحظةلنماذجاألداءالمتميازةالتايقادتتاوفرداخالالمنظماةأوالمنظمااتاألخارال
الياكتسبتخبراتفيمجاالتمعينةللعملوالتييمكنإجراءمقارنةمعهاببسلوبشرعي" .
(عبدالوهاب .)10:2010،
ويعرفهااا )2000(Higginsبانهااا "األنشااطةالمتعلقااةبتحسااينالنوعيااة،التاايتركاازعلااى

التقييمالمستمروالمنتظمللخدماتووظالفالعملالخاصةبالمؤسساتمقابالأداءالمؤسسااتاألخارال

(أومقاباالأداءاألقساااموالفااروال)والمشااهودلهااابالساامعةالطبيااةفاايمجااالمعااين،ويمثاالهااذااألداء
نموذجااً(أفضالممارساة)((Best Practiceتقاومالمقارناةالمرجعياةبتقييماهلغارضتحساينوتطاوير

أوضاالالمؤسسة" .)Higgins,2000:62(.

إجراليااا ببنهاااعمليااةتعاونيااةمسااتمرةلتقياايمأداءكليااةالتربيااةفاايالجامعااات
وتعرفااهالباحثااة 

الفلسااطينيةفاايضااوءالقاايموالمسااتوالاالقتصاااديواالجتماااعيوالثقااافيوتمكااينالمشاااركينفاايالعمليااة
التعليميةمنمقارنةخدماتهاومناهجهاوأنشطتهاوتحديدنقاطالقوةوالضعف،كركيزةأساسيةللتحساين

ال ااذاتيوالت اايي ااتماالس ااتداللعليه ااام اانخ اااللمقي ااافيطب ااقعل ااىالقي اااداتالتربوي ااةف اايالجامع ااات
الفلسطينيةفيالمحافظاتالجنوبيةمندولةفلسطين .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
المحور األول :برامج كليات التربية.
المحور الثاني :المقارنة المرجعية.

احملور األول
برامج كليات الرتبية
 مقدمة.
 مفهوم برامج كليات التربية.
 أهمية برامج كليات التربية.
 أهداف برامج كليات التربية.
 متطلبات برامج كليات التربية.
 برامج كليات التربية في الجامعات الفلسطينية.
 تطوير البرامج التعليمية لكليات التربية.
 تقويم البرامج التعليمية لكليات التربية.
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مقدمة:

فيضوءتطوراتالعصرالحاليومستجداته،وتلبيتهللتغيرات الهاللةفينظامالجودةوالتطورفي

التعليمالعاليأصبحلزماًاالنتقالمنطرقالتدريفاالعتياديةإلى
ا
عملياتالتدريفواستراتيجياته في

طرقتتالءممععقلالطلبةووجدانهمللوصولبهمألعلىمستوال منالكفاءةوالفاعليةفياألداء .

لهذا تجد أن كليات التربية لها دور مهم في التفاعل الجيد مع المستحدثات على الساحة العالمية

واإلقليمية،وذلكلماتحظىبهمنمكانةمرموقةفيإعدادالمعلمينالمسلولينعندفعالنظامالثقافي
فيالمجتمعبصفةمستمرةنحوالمستقبل(رمضان .)12 2005،


إن إعداد برامج المعلمين تحتاج إلى إصالح لالرتقاء النوعي بماستوال التعلايم ،فناسبة كبيارة مان

الخريجين الجدد من المدرسين مؤهلين ،ولكن إما غير متدربين للنهوض النوعي بمستوال التعليم أو

متدربينبشكلغيرمناسبال يتوافربرنامجوطنيشاملإلعادادالمدرساين ،فبارامجإعاداد المدرسين

متعددةومختلفةوغالباالتنجحفياعداد خريجينجددمؤهلينعلىنحوكاف للعمل فيالصف،

والجامعاتوكلياتالتربيةتعد المدرسينبطرقمختلفة،والتادريبياتمفايبيلاة جامعيةتقدممنقبل
أساتذةبعضهمبعيدكلالبعدعنالجوالحقيقيوالبيلةالجامعي(أبودقةوعرفة )3 2007،

ولكيتبقى  البرامجاألكاديميةحيويةومتجددةالبدمنإخضاعهاللتقويموالتطويربشكل مستمريكفل
قدرتها على استيعاب ومواكبة جميع التطورات المتصارعة في ميدان التربية والتعليم ودراسة واقع

البرامجاألكاديميةفيالجامعاتالفلسطينيةدراسةعلميةموضوعيةيشتركفيها أعضاءهيلةالتدريف

والطلبةستكونعوناًلمدالتحققأهدافهذهالبرامجومدالتلبيتهالمتطلباتوحاجاتمجتمعنافعملية
التقييم الذاتي ستقود بدورها إلى تطوير هذه البرامج والتوسع بها من أجل تطور المجتمع وازدهاره

وتقدمها(عناية.)2 2010،
وفي مجال كليات التربية فإن معايير المجلف القومي (األمريكي) العتماد بارامج إعاداد المعلام

) (NCATEتعتبر من أشهر المعايير على المستوال العالمي ،وتسعي كثير مان كلياات التربياة

للحصولعلىاالعتمادمنتلكالمؤسسة،وعلىالمستوالالعربيفإنكليةالتربيةجامعةاإلمارات
العربيةالمتحدةقدحصلتعلىاالعتمادمنتلكالمؤسسة(.الحكيمي.)2 2005 ،

وكذلكتعدنماذجاتحادالجامعاتالعربيةمنأشهرالنماذجعلىالصعيدالعربي،والتيتبنتالباحثة

إحداهافيالدراسةالحالية .
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وحيث إن كليات وأقسام التربية في مؤسسات التعليم العاالي الفلاسطينية وخاصاة الجامعاات

أصبحتتقومبالدوراألساسيفيإعدادوتبهيلالمعلمينفيكافةالمراحلوالمستوياتالتعليمياة،

لذلكأصبحلزاماًعليهاأنتقومبعمليةتطويرمستمرلبرامجهاالمختلفة،لتتالءممعاحتياجاتالطلباة
والمجتمعوأنتعملعلىضمانجودةالتعليمالمقدمللطلبةوالذينسيمارسونمهنةالتعليممستقبال.

فمهنةالتعليمكغيرهامنالمهنكالطبوالهندسةوالمحاماةاليمكنأنيحترفهاإالمنأُعادلهاا إعدادا

خاصامنحيثاكتسابالمهاراتوالمعارفوالخبراتالمطلوبة،وخاصةمنيعايشفايعصرأصبح

التغييرالمستمرسمة منسماتهوهذايتطلبالترخيصلمهنةالتعليممنخاللإسناد هذهالمهمةإما
إلىالجامعاتأوإلىجمعيةأكاديميةمعروفةيشرفعليهاأساتذةجامعيونيحملون درجةاألستاذية

فيمجالالتربيةوتخصاصاتمعرفياةأخارال،كاللغاةالعربياة،والعلاوم ،والرياضيات .

(صبري،وأبودقة .)1 2006 ،
ويراعيبرنامجتكوينالمعلمبكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةاألهدافالعامةللتربيةوأنتكون

علىعالقةوطيدةبهاويعملعلىتحقيقهاوترسيخهافيأذهانالمتعلمين،ألنهمعمادالمجتمع فكل

هدفمنهذهاألهدافيحملفيطياتهقيماً متعددةتعملعلىتربيةالمتعلمينتربيةمتكاملةعقلياً

وجسمياًوروحياًونفسياًواجتماعياً،وتعملعلىتحقيقمستقبلزاهرلهم(رمضان .)61 2005،


مفهوم برامج كليات التربية :
يريعوض( )2015أن عمليةمنهجيةمنظمةتشتملعلىالمدخالت ،والعملياتوالمخرجات،لتنفذ
برنامجإعدادالمعلمبكلياتالتربيةبهدفإكسابهالكفاءةالتعليميةفيأثناءعمليةاإلعدادليك ونقاد اًر

علىممارسةمهنتهبنجاحبمايتناسبمعمتغيراتالعصر(عوض.)244 2015،

ويؤكد آل كاسي وآخرون ( )2015على أنها مخطط ذو أهداف ،وخطوات ،واجراءات محددة،

ومنظمةيتمبناؤهفيضوءمعايير الجودةلتنميةمهاراتاستخدام استراتيجيات التعليموالتعلم الفعال
المتمركزحولالطالبلدالأعضاءهيلةالتدريف(آلكاسيوآخرون .)125 2015،


ويرال حمادنة ( )2014أنها  برامج أكاديمية تطرحها كليات التربية؛ بهدف إكساب الطلبة المعلمين
المعارفوالمهاراتالتعليميةالتيتمكنهممنممارسة مهنتهمبنجاح(حمادنة .)9 2014،


ويرال دحالن ( )2013أنها كل ما تقدمه كليات التربية للطالب المعلماين مان مقررات تخصصية
وثقافية ومهنية (تربوية) خالل فترة دراستهم في كلياة التربياة أثنااء فتارة اإلعداد ،وعادة يستغرق هذا

البرنامجأربعسنواتفيكلياتالتربية(.دحالن .)39 2013،

ويرال الحراحشة ( )2010أن إعداد المعلم في مؤسسات وكليات إعداد المعلمين للتهيؤ للتعليم
واالستعدادله(.الحراحشة .)479 2010،
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ترال الباحثة إجرالياً ببنها إحدال كليات الجامعة المتخصصة في إعداد الطلبة المعلمين بفلسطين،
ومنحهمدرجةالبكالوريوفالتيتؤهلهم لممارسةمهنةالتعليمفيأحد التخصصات ولمرحلةتعليمية

محددة،.والتييمكناالستداللعلىمستواهامنخاللاستبانةتتضمنمجاالتبرامجكلياتالتربية،
تطبقعلىعينةمنالقياداتاإلداريةفيالجامعاتالثالث(األزهر–األقصى–فلسطين) .


أهمية برامج كليات التربية:

ونظ ا اًرألهميااةدوركلياااتالتربيااةفاايجامعاااتمحافظاااتغ ازة،فقاادزادعليهااااإلقبااالواالهتمااامبهااا

وتطويرهالدرجةأنالعديدمنالباحثينقدذكروأنسمعةالمؤسساتالتعليميةتقافبقدرماتنالهمن
تخطاايطورعايااةولكااونكلياااتالتربيااةماانأهاامالقطاعاااتفاايالجامعاااتالفلسااطينيةفاايمجااالالتعلاايم

العااالي،فااإنلتطااويرهااذهالكلياااتأهميااةكبي ارة،حتااييااتمتطااويرهااذهالكلياااتواالرتقاااءبهاااالباادماان

االهتمامبتطويربرامجهامنالداخلحتيتكونمخرجاتهامؤهلةلالنخراطفيساوقالعمال،وباساتقراء
الجه ااودالعلمي ااةوالبحثي ااةالمبذول ااةف اايمج ااالتط ااويرالكلي اااتنج اادالكثي اارم اانالم ااداخلالت ااييمك اان

اسااتخدامهافاايالتطااويرمنهاااتطااويرالكلياااتعاانطريااقماادخلالكفاياااتوتطويرهاااعاانطريااقماادخل

التربيةالمقارنة(رمضان .)13 2005،


وترجع أهمية بناء البرامج أو مراجعتها للعديد من العناصر المهمة مثل انتقاء المحتوال والذي
ينبغيأنيتضمنهالبرنامجاألكاديمي،أمامشكلةبناءالبرامجوتحديدمحتوياتهاتتعلقبمجموعة من

المتغيرات التي تزداد تشابكاً في المراحل الدراسية العليا ،ألن الحديث يدور حول نقص في الرؤال
التقييميةوالمستقبليةالكافية،مماينعكفسلباًعلىصياغةدقيقةللغاياتالتربوية .

)ماندير (.30 2003،

كماينبغيأنيراعيالبرنامجتحقيقالمعاييراألكاديمية،وهي معاييرمحددةتوضعمنقبللجان
استشاريةمتخصصةتتضمنالحداألدنىمنالمعرفة والمهاراتالمفترضأنيكتسبهاالخريجونمن

البرنامجوتحقيقرسالةالمؤسسةوأهدافها(.الحاج وآخرون .)11 2008،


ومماسبق ترالالباحثةأنأهميةبرامجكلياتالتربيةترجعإلىاستحداث وتطويرالبرامجالتعليمية

على مدارالسنواتالقادمة والتيتساعدهمللرقيببنفسهمواالنخراط معسوقالعملالفلسطينيمما
يدفعالكثيرمنطلبةالجامعاتلاللتحاقبهذهالتخصصاتالعلمية .
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أهداف برامج كليات التربية:
يقومنظامتكوينالمعلمبكلياتالتربيةعلىاألسفوالمبادئالعامةالتيحددتهاالسياسةالتعليميةفي

الجامعاااتالفلسااطينيةوالمبنيااةعلااىأس اافإسااالميةتهاادفإلااىفه ااماإلسااالمفهماااصااحيحامتك ااامال
وغ اارفمب ااادئالعقي اادةاإلس ااالميةونش اارها،واكس ااابالطال اابالمع ااارفوالمه اااراتالتعليمي ااةالمختلف ااة،
وتنميةاالتجاهاتالسلوكيةالبناءةوتطويرالمجتمعاقتصادياًواجتماعياًوثقافياُ .

(رمضان .)60 2005،
انطالقامنمبادئفلسفةالتربيةفيالجامعاتالفلساطينيةومااتمثلاهمانقايمواتجاهااتروحياةوقومياة

واجتماعيةوسياسية،وتماشيامعروحالعصر،وتلبيةلحاجاتالمجتمع،وتحقيقاآلمالالجامعاتنحو
مسااتقبلقااالمعلااىاإليمااانوالعلااموالعماال،فقاادحااددالعيسااري()2001األهاادافالعامااةلبارامجكليااات

التربيةوهيكالتالي  

 .1تنميةالقدراتالعقلية،وذلاكبتزويادالفاردبالمعاارفاألساسايةالتايتمكناهماناالساتفادةمنهاافاي
حياته.

التربيةاإلسالمية،وهيعنطريقإكساابالماتعلمفايم ارحالنماوهالمختلفاة،والحقاالقاألساساية
 .2
التيتتعلقبالتربية.

 .3التربيةلكسبالعيشواحترامالعمللترسيخقيمالعمللدالالطالب.
 .4التربيةلتنميةقدراتالمتعلمينفيماهومفيدلهم.

 .5التربيااةالمسااتمرة،حيااثتؤخااذباألساالوبالماارنفاايالتربيااةوتااوفيرالفاارصالتعليميااةلكافااةأف اراد
المجتمع(.العيسري)120 2001،

متطلبات برامج كليات التربية:

من أهمم متطلبمات بنماء البمرامج الجديمدة فمي األقسمام والكليمات التربويمة كمما اكرتهما الهيئمة الوطنيمة

لالعتماد والجودة والنوعية ( )2009والتي تمثل فيما يلي:

 .1سااياقالبرنااامجويتضاامنمعلوماااتعامااةعاانكلياااتالتربيااة،ود ارسااةشاااملةللبرنااامجتوضااح
الرسالةوالهدفالعامواألهدافالفرعية .

 .2الخطةالدراسيةللبرنامجومخرجاتالتعلم.

 .3المنهجالدراسيوطرقالتدريفووساللالتقييم.
 .4المواردالبشريةوالمؤهالتالمتوفرة.

 .5المواردالماديةوالمرافق(القاعات،والمكتبة،والمختبراتذاتالعالقة).
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وقد حددت الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ( )2009أن البرامج التعليمية التي تشملها

الدراسة على النحو التالي:

 .1الرسالة واألهداف العامة :يجبأنتكونرسالةالبرنامجالتعليميمحددةوواضحة،ومنسجمةمع
رسالةالمؤسسةوأهدافها،وكذلكينبغيتحديدوتوضيحالهدفالرليفمنالبرنامجواألهدافالفرعية

له ،وفي جميع األحوال يجب أن تتالءم الرسالة واألهداف مع استراتيجيات التعليم العالي ،وخطط
التنمية .


 .2الدرجة العلمية التي ستمنحها الجامعات من خالل البرامج المقدمة:تمنحمؤسساتالتعليمالعالي
كلضمناختصاصهاالدرجاتالعلميةاآلتية  

أ-الدبلوم  :شهادةتمنحبعدإنهاءثالثينساعةدراسيةمعتمدةعلىاألقلبعدشهادةالدراسةالثانوية
العامةأومايعادلهاحسبأنظمةالدبلوم .

ب -البكالوريوس :درجةتمنحبعدإنهاءمالةوعشرينساعةدراسيةمعتمدة،ومايعادلهاكحدأدنى

بعدشهادةالدراسةالثانويةالعامةأومايعادلها .

ت -الدبلوم العالي  :درجةتمنحبعدإنهاءثالثينساعةدراسيةمعتمدةأومايعادلهاكحدأدنىبعد

الحصولعلىالبكالوريوف .

ث -درجة الماجستير :درجة تمنحبعدإنهاءستوثالثينساعةدراسيةمعتمدةأومايعادلهاكحد

أدنىبعدالحصولعلىالبكالوريوفمعتقديمرسالة،أوالتقدمالمتحانشامل .

ج -الدكتوراه :درجة تمنح بعد إنهاءخمف وأربعين ساعة دراسية معتمدة كحد أدنى باإلضافة إلى

أطروحةالدكتوراهبعدالحصولعلىالماجستير .


 .3مبررات طرح البرنامج :معرفةمدالانسجامهمعالسياسةالعامةللو ازرةبخصوصتطويربرامج
جديدةفيمؤسساتالتعليمالعالي .


 .4المساقات الدراسية المكونة للبرنامج:ويراعىفيمساقاتالبرنامجووصفهامايبتي 
أ.تسميةالمساقاتوأرقامهاووصفهاوتتابعها .

ب.عددالساعاتالمعتمدةلكلمساق .

ت.توضيحإذاكانتالمساقاتنظريةأوعملية .
ث.توزيعالمساقاتعلىأعضاءالهيلةالتدريسيةحسبالتخصص .

ج.توضيحمبرراتطرحكلمساقوعالقتهباألهدافالرليسةوالعامةللبرنامج .

ح.تصنيفالمساقاتإلى متطلباتحرة،متطلبجامعة،متطلبكلية،متطلب،تخصص،إجباري،

اختياري،نظريأوعملي،أوغيرذلك .
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المدرفتوزيعالمساقاتعلىالفصولالدراسية .
 .5الخطة االسترشادية:تبينللطالبو 
(الهيلةالوطنيةلالعتمادوالجودةوالنوعية .)7-6 2009،

ومما سبق ترال الباحثة أن كل جامعة لها أهدافها وبرامجها األكاديمية وكال حسب التخصصات
المعترفبهامنقبلو ازرةالتربيةوالتعليمويفضلأنتقومكلجامعةبتقييمبرنامجها،بحيثتقومكل

كلية بتقييم برنامجها بشكل دوري وتعمل الجامعة على استحداث التخصصات العلمية في جميع

الكلياتبشكلسنويواألخذبهعلىمحملالجدفيالعمليةالتعليمية .


وقد اكر الهسي ( )2012أن من متطلبات تطوير البرامج األكاديمية يجب أن يراعى التالي :
 .1مستوالالمتطلباتللدرجةالجامعيةاألولىوالثانيةوالثالثةومضمونهاوكثافتهاومواجهتها
لمشكالتالمجتمع .

 .2مستوالالمساقاتاألساسيةومساقاتالتخصصومضمونها.
 .3مستوالالمساقاتاالختياريةومضمونها.

 .4أهميةالبحثأومشروالالتخرجبالنسبةللبرنامج.

 .5المستوالاألكاديميللبرنامجوعالقتهمعاألبحاث.
 .6االهتمامالممنوحللمهاراتاألكاديميةوالمهنية.

 .7االهتمامالممنوحللمهاراتاللغويةالكتابيةومهاراتالكمبيوتر.

 .8التجانفوالتناسقالداخليللمتطلباتاإلجبارية،واالرتباطالنوعيفيمابينها.

 .9االعتباراتوالمتطلباتالخاصةبالبرنامج،مثالًتطبيقاتفيالميدان(الهسي.)45 2012،
من هنا ترال الباحثة أن لكل جامعة نظاماً خاصاً بها من حيث برامجها التعليمية يختلف عن

األخر كالً حسب التخصصات بالجامعة والخطط المتعلقة بالمقررات العلمية واختالف الساعات
المتعمدةكلتخصصكالحسبالتقويماألكاديميالخاصبالجامعة.
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برامج كليات التربية بمحافظات غزة:
تعملكليةالتربيةوفقمتطلباتالمجتمعوظروفهواحتياجاتهالتربويةعلىتحقيقأهدافعدةيبتي
فيمقدمتهاإعدادمربينعلىمستوالعالمؤهلينللعملفيمجاالتالتعليم.كماأنكلياتالتربية

تعملعلىأنتكونبمثابةمركزللبحوثالتربويةتسهمفيإيجادالحلولالمناسبةلمشكالتالتعليم
ا

المختلفة بإتباال أساليب البحث العلمي  وتعمل الكلية بالتعاون مع و ازرة التربية والتعليم على رفع
المستوال العلمي والتربوي للمعلمين الحاليين في مراحل التعليم المختلفة وتشمل برامج التعليم التي

تقدمها الجامعة الدبلوم والبكالوريوف والماجستير وتسعى كليات التربية باستمرار لتطوير برامجها
التعليمية .

وفيما يلي عرض لبرامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة حسب حدود الدراسة:

 .كلية التربية جامعة األ زهر -غزة:

تبسستكليةالتربيةفيالعامالجامعي 1991مكلبنةأولىمنلبناتصرحجامعةاألزهار-غازة،


وتبتي كلية التربية في مقدمة الكليات التي تشتق أهدافها ،ورؤيتها من أهداف الجامعاة ،ورساالتها.

وتسعى الكلية منذ نشبتها إلى مواكبة التطور العلمي ،والتربوي وذلاك مان خاالل اختيار أكفاب

األكاديميين ،وأكثرهم خبرة ،وتطوير مساقاتها األكاديمية ،واستحداث أقسام جديدة لتلبياة حاجاات

المجتمعالفلسطيني .

رسالة الكلية  :كلية التربية مؤسسة تربوية اجتماعية وطنية أصيلة االنتماء ،تنموية األهداف،

فلسطينيةالتوجه،حضاريةاألبعاد،تسعىكليةالتربيةلبناء وتبهيلالمعلمينوالقياداتالتربويةللعمل
من خالل تطويرهم معرفياً ،ومهارياً ليصحبوا قادرين على الحصول على المعرفة ومطلعين عليها،
يمارسون المهنة ملتزمين ببخالقياتها ،ولديهم القدرة على إحداث التغيير اإليجابي في مجتمعنا

الفلسطيني  ،وتسعى كلية التربية إلى تزويد الطالب المعلم بكل ما هو جديد وتبهيله لمواكبة التطور
العلمي واالنفجار المعرفيوالتكنولوجي ،كما تشجعهعلى البحث العلمي للوصولإلى النموالمهني
والحصولعلىالمعرفةوتطويرهاوربطهابمايخدمالمجتمعالفلسطيني ،وانالكليةتقدمالبرامجالتي
لها صلة وثيقة بحاجات المجتمع الفلسطيني من أجل توطيد العالقة بين الكلية والمجتمع المحلي

لتحقيق التفاعل البناءبينهما ولتحقيق التنمية الشاملة  وتحاولمن خاللهااإلسهامفي بلورة السياسة
التعليميةفيفلسطينوكذلكتهتمالكليةبالتعليمالمستمروتعزيزاالنتماءالوطنيواإلنسانيمنخالل

تجسيدالهويةالوطنيةواحياءالتراثالوطني )www.alazhar.edu.ps(.
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أهداف الكلية  :


لكليةالتربيةبجامعةاألزهر-غزةأهدافمنظورةوأخرالغيرمنظورةتخضعللتقويمالمستمرحسب
الخطةالعامةلتتماشىمعطبيعةالمراحلالحاليةوالمستقبليةلشعبنا،وأهم هاه األهداف :

 اإلعدادالمتكامللشخصيةالطالبالمعلممنالنواحيالنفسية،والتربوية،والمهنية،كييساهمفيبناءمؤسساتالوطنالمختلفة.

  -صقلالقدراتالعقلية،وتنميةالمهاراتالمهنيةالمختلفة،وتعديلالسلوكلدالالمتعلمينبمايخدم

التنميةالمستدامةفيفلسطين .

ٍ
بيةجيلفلسطينيقادر علىالتعاطيمعالثورةالتكنولوجية،والتطورالمعرفيمنخاللربطه
 تربالمعارفالعلمية،والتربوية،والنفسيةالتيتمكنهمنبناءشخصيتهالمتوازنة .

 تعزيز القيم ،وغرف الثوابت الوطنية في نفوف الناشلة ،لبناء جيل قادر على حمل األمانة،والمطالبةبالحقوق،والوفاءبالواجبات .

 -تنميةروحالمبادرة،واكسابالمتعلمينمهاراتالتفكيرالعلمي،الناقد،واإلبداعيحتىيصبحقاد اًر

علىخدمةالوطنوالمواطن .

 بناءشخصيةالطالباالستقاللية،وتعويدهعلىتحملالمسؤولية،واالنفتاحعلىاالنجازاتالعلميةالخارجية،وتجسيدهالخدمةالمجتمعالفلسطيني،وتطويرهاإلحداثالنهضةالتنمويةالشاملة .

 تفعيل الروابط التربوية والثقافية الهادفة مع الهيلات ،والمؤسسات العلمية الفلسطينية ،والعربية،والعالمية،وتبادلالخبراتبمايعودبالنفععلىالطالب .

  تنشيطوتشجيعالبحثالعلميفيالمجاالتالتربوية،وعقدالمؤتمراتالعلميةالتربويةالمختلفةبمايساهمفيإحداثالتطويرالتربويالمنشود(جامعةاألزهر،دليلكليةالتربية  .)2002


كلية التربية في جامعة فلسطين:
برنامج التربية هو أحد برامج الكليات األساسية النوعية في جامعة فلسطين والموجهة نحو إعداد
الكوادرالقادرةعلىالقيامبمهمةالتعليمفيمجاالتهالمختلفة؛معرفيةوتربويةوتقنيةوامكانيةتطويرها.

واستكماال للمسيرة العلميةلجامعة فلسطينوللتخصصات التي يحتاجهاقطاال غزة بشكل خاص فقد
وضعالقالمونعلىالجامعةمنذالبدايةأهميةخاصةالفتتاح كليةتربيةبمواصفاتراقيةتتالءم مع

تطورالمناهجالدراسيةالمختلفةوحاجاتالمدارف،وانضعفمستوالالمدارفوالتالميذفيالسنوات

األخيرةيعودجزءكبيرمنهإلىضعفقدراتالمدرسينوعدمالمواءمةبينحداثةالمنهاجالدراسي
وقدراتالمدرف،ممايدعمالتوجهالالزمللتركيزعلىتحسينالطاقةالبشرية ،وتقومكليةالتربيةعلى

ضرورة إكساب الطلبة المهارات العلمية والعملية وعلى رفع قدرة المعلم الذاتية على فهم واستيعاب
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التطورالمعرفيوالتقنيفيمجالتخصصهبمايتالءم معالمناهجالفلسطينيةالحديثةالتيوضعت

في السنوات االخيرة ،وعلى االستعانة بالوسالل والوسالط التكنولوجية المساعدة في إنجاح العملية
التعليمية  .ولقد تم إعداد مواصفات الكلية وخططها الدراسية من قبل مجموعة من الكوادر

المتخصصين في المجاالت التربوية من داخل وخارج الجامعة بعد دراسة ومقارنة الخطط الدراسية

المطروحة في الجامعات العربية والجامعات المحلية األخرال بالتعاون مع وحدة الجودة النوعية في
الجامعةوتمإقرارهامنالمجلفاألكاديميومجلفالجامعة ،ولقدسعتإدارةالجامعةإلىتوفيركافة

المتطلبات الفنية والمادية للبرنامج ،وعملت على استقطاب مجموعة من أعضاء الهيلة التدريسية
المميزينلبناءالكليةيتماشى مع إعدادوتصميمبرنامجبكالوريوففيالتربيةتخصصمعلمالمرحلة

األساسيةالدنيا،معالرؤيةالمحددةفيوثيقة"استراتيجية إعدادوتبهيلالمعلمين"،وذلكبهدفإعداد
كوادر قادرة على التعليم األساسي وفق المنهاج الفلسطيني ،وكذلك تنمية قدراتهم الذاتية على فهم
واستيعاب التطور المعرفي والتقني ،لذا تم تحديد أهداف البرنامج والخطة الدراسية التي تحقق تلك

األهدافوتوفيرالكوادراألكاديميةالقادرةعلىتنفيذالخطةوتبمينجميعالمتطلباتالالزمةلذلكمن
مختبرات وكتب ،ولقد أعد البرنامج نخبة من الخبراء المتخصصين من داخل الجامعة وخارجها،

بالتعاونوالتنسيقمعوحدةالجودةوتمالموافقةعلىالبرنامجمنالمجلفاألكاديميومجلفالجامعة .

( )www.up.edu.ps
رسالة البرنامج:

السعيللمساهمة فيإعدادمعلميالمرحلةاألساسيةالدنيابكفاءةعاليةمتخصصةمزودينبالثقافة
والعلوموالمهاراتليكونواقادرينعلىبناءجيلالغدفيإطاررسالةالكلية .


أهمداف البرنامج:

األهداف العامة:
يهدف برنامج البكالوريوف في التربية تخصص معلم المرحلة األساسية الدنيا ،إلى تحقيق األهداف

العامةالتالية :

 إعداد معلم يمتلك ثقافة عامة ومهارات تربوية تعليمية باإلضافةإلى تمكنهمن المعرفة في
مجالتخصصه(التعليماألساسي)،وقدرتهعلىالربطبينالنظريةوالتطبيق.

 إعداد معلم يمتلك قيماً واتجاهات إيجابية ويلتزم بتعلم وتعليم جميع الطلبة ،والقدرة على
التعاملمعالطلبةباختالفسماتهمالذهنيةوخلفياتهماالقتصاديةواالجتماعية.

 إعدادمعلمينقادرينعلى خدمةالمجتمعالمحلي(اجتماعياًً وتربوياً)والتعاونمعه،وتلبية
احتياجاته.
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 إعدادمعلمينيلتزموننحوطلبتهم كواجب وطنيوقادرين على تطوير فلسفةتربويةتهيء
الطلبة للمشاركة في بناء مجتمع فلسطيني مستقل ،وديمقراطي وعادل ومتعدد ،ومنسجم مع

الثقافةالعربيةواإلسالميةواإلنسانية.

 المشاركةفيزيادةفاعليةحركةالوعيالحضاريوالفكريللمجتمعمنخاللاألنشطةالعلمية
المتنوعةمثلالندواتوالمحاضراتوالمؤتمرات.

 إعداد كفاءات متخصصة في المجاالت التربوية التي تخدم المؤسسات التعليمية وجميع
قطاعاتالمجتمعومختلفمؤسساتهوببساليبمتطورة.

 المساهمةفياإلسراالفيعمليةالتطويرالتربويعنطريقالبحثالعلميالذيسيساهمفي
التطوير وافساح المجال أمام الطالب ليطور قدراته الذاتية واستكمال دراسته العليا في

المجاالتذاتالعالقة.
األهداف الخاصة:

 إعداد معلمين قادرين على تنفيذ ما يتطلبه المنهاج الفلسطيني ،خاصة أن المعلم هو الذي
يحددطريقةإيصالمحتوالهذاالمنهاجإلىالطلبةوعلىعاتقهتقععملياتغرفالمفاهيم

وتكويناالتجاهاتاإليجابيةنحومهنةالتعليموبناءالذاتوتنميةالمهاراتوانتاجالسلوك.

 إعدادمعلميمتلكالقدرةعلىالتعاملمعطلبتهنفسياًواجتماعياًوتربوياً،كمايمتلكالمهارات
الالزمةإلدارةوتنظيمالصفوفوحلالمشكالت.

 إعدادمعلمينقادرينعلىالربطبينالنظريةوالتطبيقفيالممارسةالصفية.
 إعدادمعلمقادرعلىتوظيفطرقالتعليمالتيتتناسبوالموقفالتعليمي.

 إعدادمعلمقادرعلىالتطورمهنياًوباستمرارويتعلممنخبرتهمنخاللالتقييمالذاتيومن
خاللالعملمعمعلمينآخرينلتكوينمجتمعمنالمتعلمين.

 لديهمعرفةكافيةبالمتعلمينوكيفيةتعلمهمونموهممنجوانبمختلفة.
 يطورويستخدمرؤيةنقديةللمنهاجوالمعرفةوالسياساتالتربوية.

 يطورمعارفومهاراتلتطويرأدواتووساللمتنوعةلتقييمتعلمطلبتهفيمراحلمختلفة.
 قادرعلىتطويرمهاراتالتفكيرالناقداإلبداعيوحلالمشكالتلدالالطلبة.
 إعدادمعلمينمزودينبمفاهيموطرقالتعليموالتعلم)www.up.edu.ps(.
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كلية التربية في جامعة األقصى:
تعد كلية التربية أقدم الكليات في الجامعة ،حيث تسعى منذ نشبتها إلاى مواكباة التطاور العلماي

والتربوي  ،وذلك من خالل تطوير مساقاتها األكاديمية واستحداث أقسام تربوياة تلبياة لحاجاات

المجتمعالفلسطيني،حيثتسهمفي 

 إعدادالطالبتربوياًونفسياًومهنياً،ليسهمفيبناءمؤسساتالوطن.

 المساهمة في بناء العقل والضمير والسلوك القويم لطالب الجامعة ،وبماا يخادم ماستقبل
التنميةفيمؤسساتالوطن.

 تزويد الطالب بالمعارف العلمية والتربوية والنفسية التي تساعد علاى بنااء ذاتاه وبنااء
اآلخرين.

 االهتمامبسلوكالطالبوأخالقهالتربوية،وتعزيزالقيمالشخصيةواالجتماعيةالفاضالة التيتخدم
الطالبمجتمعه.

 العمل على إكساب طالب كلية التربية الثقة بذاته ،وفي قدراته ،وتنمياة روح المباادرة،
لديهلخدمةالوطنوالمواطن .

رؤية الجامعة :
تسعى جامعة األقصى أن تكون متميزة بين الجامعات الفلسطينية ،واإلقليمية في مجاالت التعليم

الجامعي،والبحثالعلمي،وخدمةالمجتمعالمبنيةعلىثقافةالجودةالشاملة.

رسالة الجامعة:

ٍ
جامعةاألقصىهيمؤسسةتعليمعال حكوميةفلسطينيةتهدفإلىإعدادإنسانمزودبالمعرفة،و

المهارات،والقيم،ولديهالقدرةعلىالتعلمالمستمروتوظيفتكنولوجياالمعلوماتمنخاللبرامجبناء
القدرات ،والتعليم الجامعي  ،والبحث العلمي ،وتنمية وخدمة المجتمع .تلتزم جامعة األقصى خالل
تحقيقها لرؤيتها بالثقافة العربية ،واإلسالمية ،ومبادئ حقوق اإلنسان التي تشمل المسلولية ،وااللتزام

بحكم القانون ،والشفافية ،واالحترام ،والتسامح ،والعدالة ،والمساواة ،والتمكين ،والمشاركة ألصحاب

المصلحة .

األهداف االستراتيجية:
تسعى الجامعة إلى نشر المعرفة ،وتعميق جذورها ،وخدمة المجتمع الفلسطيني وتطويره خاصة،
والمجتمعالعربيواإلنسانيعامة،فيإطارفلسفةتستندإلىالمفاهيمالوطنيةوتراثالحضارةالعربية

واإلسالمية،وتسعىلتحقيقهذاالهدفمنخالل :
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 تعزيزالتطويرالمؤسسيلجامعةاألقصىمنخاللتحسينكفاءةالدعمالمساندللعمليةالتعليميةالتعلميةوالبحثالعلميوخدمةالمجتمع .تحسينجودةالبرامجاألكاديميةفيالجامعةمنخاللتوفير
بيلةتعليميةتعلميةفاعلة .

 المساهمةفي تحسينالمعرفةوالفهمكبسافلدعماتخاذالق ارراتوصنعالسياساتحولقضاياجامعةاألقصىوالمجتمعالفلسطينيمنخاللالتشبيكمعالمؤسساتوالمراكزالتعليميةوالبحثية

ومؤسساتالمجتمعالمدنيعلىالمستوالالمحلىواإلقليميوالعالمي .

 المساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات التعليميةوالتدريبية والبحثية واالستشارية والعمل التطوعي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات

المجتمعالمدنيوالقطاالالخاص .

تطويرنظامتعليميمهنيمتوسطيرتكزعلىالتميزواإلتقانويلبىاحتياجاتالمجتمعالتنموية .)(www.alaqsa.edu.ps
ومماسبق ترالالباحثةأناألهداففيكلياتالتربيةبمحافظاتغزةتختلفمنجامعةإلىأخرال
وأن كل كلية لها أهداف خاصة بها تختلف عن األخرال وضرورة تطوير برامج كليات التربية في

الجامعاتالفلسطينيةمما يجعلهارالدةفيالمجالالتربوي .




تطوير البرامج التعليمية:
هناكالكثيرمن التحدياتالتيتواجهالمعلموالتيتحتاجاليخبراتومهاراتجديدةوسعياً لضمان
جودةأداءالمعلمالتيتحدددرجةجودةاألجيالالقادمةالتييتوقفعليهاتطويربرامجكلياتالتربية

حسناختيارمدخالتهاالمتمثلةبالطلبةوفقاللتخصصاتالمختلفة.

يضع اختيار الطالب في برامج كليات التربية األساف إلعداده لممارسة مهنته مستقبالً ،فان اختير
عليالوجه الحسن ورعيتمتطلباتمهنتهفيهذااالختيار ،فإن ذلك يؤدي إلى إيجاد معلم مفكر

وناقد(.السلخي )321 2012،

وتعتبركلياتالتربية–ببدوارهاالمتنوعةومهامهاالعديدة–حجرالزاويةفيتطويرالتعليمبكافةمراحله
بما تقدمه -إضافةإلىإعداد المعلم وتبهيله وتنميتهالمهنية -من بحوثودراسات ،وأساتذة وخبراء

يسهمونبشكلكبيرفيتطويرالتعليمقبلالجامعيالذيتعتبرمخرجاتههيمدخالتالتعليمالعالي
كله(.نصر)23 2005،
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بيةوأقسامالتربيةبالجامعاتتقومبالدوراألساسيفيإعدادالمعلمينلبرامجكليات
وبماأنكلياتالتر 

التربيةوتبهيلهم فيالمراحلوالمستوياتالتعليميةكافة،فقدأصبحلزاماً عليهاأنتقومبعمليةتطوير
وأن تعمل علي ضمان جودة التعليم
مستمر لبرامجها المختلفة لتتالءم واحتياجات الطلبة والمجتمع ،

المقدمةللطلبةالذينسيمارسونمهنةالتعليممستقبالًفمهنةالتعليمكغيرهامنالمهنكالطبوالهندسة

الا من أعدلها إعداداً خاصاً من حيث اكتساب المهارات والمعارف والخبرات
ال يمكن أنيحترفها إ 

المطلوبةوخاصةمنيعيشفيعصرأصبحالتغييرالمستمرسمةمنسماته .

(أبودقة )312 2006،

لذاتعدعمليةتبهيلالمعلمعمليةمستمرةتبدأمنذاختيارهلاللتحاقبكلياتالتربيةإلىأنينتهيعمره

ال وظيفيفيمهنةالتعليموبماأنالواقعالذييعيشفيهاإلنسانالعربيالمعاصريختلفكثي اًرعما
كانعليهفيالماضيفإنهيترتبعلى ذلكزيادةأعباءمنيتولىإعدادالمعلمومسؤولياته وتفرض

هذهاألعباءالمسؤولياتالمتزايدةزيادةفياالهتمامبحسناختيارالطالبالمعلم .

(األحمد )41 2005،


إنكلياتالتربية تمثلمركزالتطويروالتحسين،وأيمحاولةلرفعمستوالكفاءتهاينبغيأنيبدأ منها
وينتهيإليها.وأولخطوةفيهذاالسبيلتتمثلفيوجودنظرةمشتركةبضرورةالتطويربينالعاملين

والتزامهمجميعاًبالعملعلىتحقيقهذاالهدف،وهذهأولخطوةهامةيعقبهاخطوةأخرال هامةتتمثل
فيالتوصلإلىالوساللواألساليبالتييمكنعنطريقهاتحقيقالهدفوهو التطوير ،وهذا يتطلب

عملمراجعةشاملةللممارسات الراهنةفيالمؤسسةالتعليمية ،وتحديدما ينبغيأنتبقيعليهوما
ينبغيأنتتخلصمنهمنهذهالممارسات ،يضافإلىذلكتحديد الممارساتالبديلةاألفضلالتي
يمكنإدخالها،وهذهالعمليةتمثللبالتقويمالذاتيللمؤسسة التعليمية(مرسي .)181: 2002،


 ويتزايداالهتمام فيالمجالالتربويبإعدادبرامجتعليميةتجديديةتسهمفيإحداثتغييرات مقصودة
لتجويدمخرجاتالتعليم،وزيادةفاعليتهومردوده،والتغلبعلىالمشكالتالتربوية المتعددةالتيتعوق

عمليات التط وير ،لذلك يتم تنفيذ برامج متعددة ،فالبرنامج التعليمي أو التدريبي هو"مجموعة من
األنشطة أو العمليات المقصودة التي يمكن تحديدها وتكرارها ،ويفترض أنها تؤثر تبثي اًر مرغوباً في

مجموعةأومجموعاتمعينةمناألفراد،ويمتدتبثيرهاإلىالمؤسسةأوالنظام عامة .

(عالم .(39 : 2003،

بيةنظرالمايشهدهالعالممنتغيراتوتطورات
وتزدادالحاجةفياآلونةاألخيرةإلىتطويركلياتالتر
ً
سريعةومتالحقةمنجهة،ولمايواجههالمجتمعمنظروفوتغي ارتسياسيةواقتصاديةواجتماعية
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من جهة أخرال ،وهو األمر الذي يلقي بمزيد من المسلولية على كليات التربية في تجويد نوعية

المتعلمينفيها،والمنخرطينفيمهنةالتعليم،وتخريجمعلمينيسهمونفيعمليةالتطويروالتحديث؛
الامنخاللتطوير
لتحقيقالتنميةالبشريةبوجهخاص،والتنميةالشاملةبوجهعام.ولنيتحققذلكإ 

كلياتالتربيةألهدافهاوبرامجها،ودورهافيتوجيهالعمليةالتعليمية،تطويرهابمايتوافقمعالتطورات

المحليةواإلقليميةالمعاصرة(.مجدي )54 2006،

اضحابتطويركلياتالتربية،وخصتهابعدة مشروعاتللتطوير وقد
وقداهتمتالجامعات 
اهتماماو ً
ً

اضحا بتطوير كليات التربية ،وخصتها بعدة مشروعات للتطوير ،وجاء
اهتمت الجامعات 
اهتماما و ً
ً
مشروالتطويركلياتالتربيةكبحدأهممشروعاتتطويرالتعليمالعالي؛بهدفتطويرهذهالكليات

علىأسافمتكامليشملكافةمكوناتها،ومنأهمهذهالمكوناتالبرامجالتيتقدمه .

(حجي )63 2005،

وقد حظي تطوير هذه البرامج ببهمية كبيرة في مشروال التطوير ،حيث تحدد الهدف األول الفرعي

للمشروالفيمتابعةالتطوراتالعلميةوالخبراتاألجنبيةفيرؤالوكلياتونظمتكوينواعدادالمعلم
بها،ومسايرةالمستحدثاتفيمايتصلبالتخصصاتالعلميةوالتكوينالمهني،معمراعاةالخصوصية
الثقافية .كما تحدد الملمح األول للتطوير في هذا المشروال في تحديد رؤية كليات التربية ورسالتها،

واإلطار المفاهيمي لها ،والحرص على إدخال مقررات جديدة في مجال التخصص ومجال العلوم
التربوية،واستبعادالمقرراتالتقليديةالتيالتواكبالعصر(.عطوة،وبدير )82 2005،


ويذكر غراب وطموس ( )2005أن البرامج التعليمية في كليات التربية تتمثل فيما يلي :
.1مدالمالءمةالبرامجالدراسيةالحتياجاتالمجتمعوسوقالعملومتطلباتتنمية المعرفة .
.2مدالارتباطالمقرراتوالمناهجبرسالةالجامعةوفلسفتها .

.3مدالمواكبةالمناهجالدراسيةلتطوراتالعصروكلماهوجديد .
.4مدالتوافرنظممحددةومعلنةوعادلةلتقييمأداءالطلبة .

 .5مدال مالءمة البرامج الدراسية لمتطلبات إعداد خريج لديه القدرة على التحليل والتفكير المنطقي
واإلبداالوالعملضمنالفريقوتحملالمسلوليةوالتعاملمعالوسالل التكنولوجيةالحديثة .

(غرابوطموف )67 2005،


وقد أشار الصوا وحماد ( )2004أن جميع البرامج التعليمية لدى كليات التربية تشترك في
خصائص مشتركة وهي كالتالي 
 .1أني ارعيالنشاطاتالتييتضمنهاوفقتسلسلهاالزمنيوحجمهااإلنتاجي .

 .2البدأن تكونالوساللالالزمةلتحقيقهمتناسقةومحددةبدقةبطريقةيمكنالركونإليهافي مناقشة
الموازنة.
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 .3يجبتضمين وحداتقيافللخدماتأوالمنجزاتالتيسيقومبتحقيقهاوذلكالعتمادها في تتبع
األداء ومراقبته.

 .4االرتباطبإدارةمعينةتكونمسلولةعنتنفيذه.

 .5يجبأنيكونقابالًللتعديلوالتطويرسنوياًإذاكانموضوعاًألكثرمنسنة.

(الصواوحماد .)20 2004،


ومماسبق ترالالباحثةأنمهامب ارمجكلياتالتربيةالطالبيةفيالجامعاتفيمحافظاتغزةلها
الدورالهامفيتطويرمعاييرالجودةبمايخدم الطلبة بالجامعاتوربطالتخصصاتاألكاديميةبما
يتماشى مع سوق العمل وتطبيق الخبرات العلمية في مجال عمل الطلبة والرقي بالبرامج التعليمية

المختلفة .


تقويم البرامج التعليمية لكليات التربية:
تتعددأدوارالتقويمفيالمجاالتالتربوية،فلتقويمدورمهمفايإعادادالمعلماين وأنشطتهم،وفيعملية

بناءالمناهجالدراسية ،وفيالتجاربالميدانيةالتجديديةالمتعلقةبتحاسينعملياتالتعليموالتعلم،وفي

انتقاءأفضلاالستراتيجياتوالتقنياتالتربوية،وفيالحكامعلاى استمراربرنامجتربويمعينأوتعديله
أوإلغاله(عالم ) 39 2002،

وفيما يتعلق بتقويم البرامج والمشروعات التربوية المستحدثة ،فإن التقاويم يلعاب دو اًر مهماً في كل

مرحلةمنمراحلتصميمواعدادوتنفيذهاذهالبارامج .ونقاصدبالبرناامجأو المشروالالتربوي مجموعة
مناألنشطةأوالعملياتالمستحدثةالهادفةوالمقصودةالتييمكان تحديدهابدقة ويفترضأنهاتؤثر

تبثيرامعينافيمجموعةأومجموعاتمستهدفةماناألفاراد(جمالالدين،عمار )13 2007،

ويفضل أن تقوم كل جامعة بتقويم برنامجها ،بحيث تقوم كل كلية بتقويم برنامجها بشكل

فصلي وكتابة تقرير بذلك ،وتقوم رلاسة الجامعة بعملية تقويم شاملة لكل الكليات بشكل سانوي
واالستفادةمنالتقاريروالعملبالتوصياتالموجودةفيها(.السر )36 2001،


الهدف من تقويم البرامج التعلمية لكليات التربية 


يخدمالتقويمأغراضاً متعددة إذأنهقبلتقويمالبرنامجفإنهمانالاضروريمعرفاة األشخاصاألكثر

استخداماللمعلوماتالتييتمالحصولعليهامنالتقويموأليةأغراض ،كماا أنمن أهماألشخاص
المستخدمينلنتالجالتقويموالتييمكنإدماجهافيتصميمالتقويمهي التيتحددالجهدالمبذولفي

عمليةتقويمالبرنامج(.الفقعاوي )36 2011،
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إن أهدف تقويم البرامج التعليمة تتمثل في التالي:
 .1التقويم بهدف رفع كفاءة البرنامج :ويركز التقويم من أجل رفع كفاءة البرنامج على تحديد
المواقعالتييكونفيهاالبرنامجأكثرنجاحاً وتحديدنقاطالضعفوالتكرارلتحاسينالخادمات
وتطويرها(.الدوسري(192 2004،

 .2التقويم بهدف تطوير البرنامج :يهدفإلىمعرفةماإذاكانتالبرامجاألكاديمياةتحقاق الهدف
منها في دعم تعلم الطلبة وتطوير مهاراتهم ،والتحلي بالقيم واألخالق الكريمة ،ويركز التقويم

األكاديميعلىالبرامجومخرجاتها،ويعطيالتقويممعلوماتعماإذاكاانالبرناامجيحققأهدافه
منخاللتزويدالطلبة بالمعرفة،والمهارات،والقيماألخالقالالزمةلكلخريجألداءمهمتهفي

الحياةبنجاحبمايتفقمعرسالةالجامعةوأهدافهاالتعليمية(.جابر )4 2006،

مما سبق ترال الباحثة أن عملية تقويم البرامج التعليمية تعمل على تسهيل المهام الموكلة إليهم في
المجال التربوي وتطوير المهارات التربوية والتعليمية وتزويد طلبة الجامعات بالخبرات والمهارات

التربويةالمتعلقةبالعلميةالتعليمية .
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احملور الثاني
املقارنة املرجعية
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مقدمة:
تعدعمليةتطويراألداءمنأهمالعملياتالمرجعيةواالستفادة منالقدراتالبشريةوتطويراألهداف

االستراتيجية للمؤسسةبغرضتطويربرامجكلياتالتربيةوالمقدرةعلى إيجادأساليبحديثةلتمكنهم

من الوصول إلى مراتب متقدمة في مجال عملها وتعد عمليات المقارنة المرجعية من التطبيقات

المعاصرة التي بدأت تستخدمها المؤسسات كبحد األساليب لتحقيق أهدافها ،والعمل على تقييم أداء
الجامعاتوتحديدجوانبالقصورفيهابالمقارنةمعالجامعاتاألخرال.

بما يتعلقبالمقارنةالمرجعية ظهرمصطلحالمقارنةالمرجعيةبوصفهاستجابات لمتغيراتعديدةفي
بيلاتاالعمالالمعاصرةلعلمنأبرزهاارتفاال المنافسةوتزايدرغبةالمنظماتإلى إظهارقدرتهافي

التكيفمعالبيلةواالستجابة لمتغيراتهاكشرطأساسيالستمرار النمووالتطويرباإلضافةإلى تحقيق
مستوياتعاليةمناألداء(األطرقجي .)3 2002،

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت اليابان من أول الدول التي تطبق المقارنة المرجعية علي

نطاق واسعفي بداية عقد الخمسيناتمن القرن العشرين عندماركز اليابانيون جهودهم علي جمع
المعلوماتواستقطاب األفكارومحاكاةالشركاتاألمريكيةأثناءزيارتهمالمكثفةالتيكانالهدفمنها
الحصول علي المعرفة وتكييف ما شدهم لخصوصيتهم اليابانية واالستناد عليها في إبداال منتجاتهم
ومبتكراته مفي نهايةعقدي الستينات والسبعيناتمن القرن العشرين وقبلأن تتبلور تسميةالمقارنة

المرجعية كانت موجودةفيقاموف األعمال ،ثمانتقلتتطبيقاتهذاأسلوبإلى الوالياتالمتحدةإذ
تعدالشركةالرالدةوالمؤسسةللمقارنةالمرجعيةكتسميةوأسلوبعلمييعتمد عليخططمحددةتؤدي

إليتحسينأداءالمنظماتبلأصبحهذاأسلوبمفتاحالنجاحللمنظماتوالجامعاتالساعيةللسمعة
الً إلى التحسين
فهي أداة متعددة االستعماالت يمكن تطبيقها في مدي متنوال من الصناعات وصو

المستمر(الخطيب .)30 2002،


مفهوم المقارنة المرجعية:
يحيطمفهومالمقارنةالمرجعيةشيءمناالهتماممنقبلال ُكتاابوالباحثينفيالدراساتاإلداريةرغم
حداثتها ،وقد اشتق مصطلح المقارنة المرجعية من علم المساحة إذ يستخدم المساحون منذ ملات

السنينعالمات ضفة  Benchmarksبعدها نقاطامرجعية Reference pointsلمواضعمحددة

مسبقاتقوماستناداًاليهاتلكالنقاط).) Harrington & Harrington,2006: 29

إنالمقارنةالمرجعيةهيعمليةمستمرةالختالف مستوياتاألداءالمقبولةمنوجهةنظراألعضاء
داخلالمؤسسة باختالفالوقت،وهيعمليةقيافيتحددبموجبهاموضعالمنظمةفيمجالمعين
نسبةإلىاآلخرينوقدتكونالمقارنةالمرجعيةداخلالمنظمةأوداخلالصناعةأو الجامعةوخارجها
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بين منظمات تمارف أعماال تختلف كلية عن المنظمة المعينة ولكنها تفوق بمعايير أداة محددة أو

مناطقوظيفيةمعينة(المطيري .)15 2011،


تعريف المقارنة المرجعية:

يشير الزاهرني ( :)2015إلى أنها دراسة نظم التعليم في الدول المختلفة من حيث مدخالتها
ومخرجاتهافيضوءالعواملوالقوالالثقافيةلكلدولة،وباستخدامالمداخلالبحثيةالتيقررهاعلماء
مرحلةالمنهجيةالعلميةفيالتربيةالمقارنة(الزهراني )177 2015،

يذكر عبدالوهاب()2015ببنها عمليةمنظمةلتقييمأداءالمنظمةأوأحدجوانبهذااألداء،من
خالل المقارنة بنموذج ،سواء في داخل أو خارج هذه المنظمة ،للتعرف على أسباب الفجوة والعمل

علىمعالجتها،للوصولإلىاألداءاألفضل( .عبدالوهاب.)5 2015،
ويرالالعمار()2014ببنها عمليةمستمرةالختالفمستوياتاألداءالمقبولةمنوجهةنظرالزبون
باختالفالوقتمعالزبالنالعاملون،المديرون،المقرضون،المجهزون(العمار .)9 2014،

ويرال الزكيوالخزاعلي()2014أنها فرالمنالفروالاألساسيةللتربيةوتعنيبدارسةنظمالتعليمفي
الدول المختلفة بجميع عناصر مدخالتها ومخرجاتها ،مثل النظرية التربوية ،والسلم التعليمي،

ومستوياتومراحلالتعليمالمختلفة،وتمويلالتعليم،واعدادالمعلموتبهيلهوتدريبه،ومايتعلقباإلدارة
التعليميةونظمها،وطرقالتقويمواالمتحانات،وغيرذلكمنالعناصرالمتعلقةبالتعليم .

(الزكي،والخزاعلة .)7 2014،

ويؤكد الجنديوجاالل()2007ببنها عباراتوصفيةتساعدعلىإعطاءتدقيقأكثرللمعاييرمن

خالل توصيف محتويات البرنامج الرليسة وأطره ونتالجه المرجوة على ماستوال كل محتوال من هذه

المحتويات(.الجنديوجاالل.)12 2007،

وي ؤكد آل فيحان ( )2005ببنها عملية تتم داخل المنظمة أو داخل الصناعة ،أو خارجها بين
الًتختلفكلياًعنالمنظمةالمعنيةولكنهاتتفوقبمعاييرأداءمحددةأومناطق
منظماتتمارف أعما 
وظيفةمعينة(.آلفيحان .)87 2005،

ويشيرالطعامنة ( )2004ببنها وسيلةناجحةلتطويرمعاييراألداء ومؤشراتهبهدف تحسينالعمل

وتحقيقأفضلأداءممكن(.الطعامنة )280 2004،


ويشير جاكسونولوند()2001ببنها دراسةمعالجةهيكلالمؤسسةالتعليمية،والتيتمكنالقالمين
بعملية المعالجة من مقارنةخدماتهمونشاطاتهم،وذلكمنخاالل تحدياد نقااطالقاوة والضعف وبناء

قاعدةللتحسينأوللرقابةالذاتية .)Jackson&Lund،2001 12(.
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ويرال آشير()1996ببنها العمليةالتييتمبواسطتهاتقييمالعملياتأوالخدمات،ومنثممقارنتها

الحقاًماعأداءاآلخرين )Asher،1996 15(.

ويذكرشابمانوهال( )1995ببنهاا ممارسةقيافومقارنةاألوجهالمهمةفيالمنظمةمعالمنظمات

المماثلة األخرال ،وذلك من أجل إيجاد مقاييف لألداء النسبي والمساعدة في وضاع أهاداف جديادة
واكتشافأفكارجديدةلغرضالتحسين  (Chapman & Hall ,1995:51) .






وتعرفهالباحثةببنها عمليةمنظمةومستمرةلتقييمأداءالجامعاتمنخاللالمقارنةببداءالجامعةمع

خرالوالتعرفإلىعلىأسبابالفجوةوالعملعلىمعالجتهاوالوصولإلىاألداءاألفضلبين
نماذجأ 
الجامعات .


أهمية المقارنة المرجعية :
تلجبالمنظمات والوحداتالتربويةإلىتطبيقالمقارنةالمرجعية،لتحقيقمجموعةمناألهدافتتمثل
كمايراها)1999(Fines Todd; Snyderفيمايلي
أ -ترشيدالنفقات يتممنخاللتطبيقالمقارنةالمرجعيةوتخفيضتكاليفاإلنتاجأوالخدماتالتي
تكون مرتفعة ،حيث  تلجب المنظمات اإلدارية إلى البحث عن المنظمات التي تقوم بتبدية نفف
النشاطأوالخدمةبتكلفةأقل .
ب -إتاحةفرصالتعلمالمستمر ،ونقلالخبراتوالمعارفمنالمنظماتاألخرال،بهدفتغييرنظم
وأساليبالعملالتقليديةواحداثتغييرفيالثقافةالتنظيمية.
ج-إتاحةالفرصة للمنظمةللتوجه داخلياوخارجياًنحوالنماذجاألفضللألداءوالجودةالتيتوفرلها
فرصتحقيقرضاهم،وينعكفذلكالتوجهعلىالعاملين،باعتبارهمعمالءداخليينفيتوفير

اإلدارةالعليافرصالمشاركةلهموتمكينهممناتخاذالق ارراتوايجادالحلول المناسبةللمشكالت

التييواجهونهافيالعمل .
د  -تحسينالقدراتاإلبداعيةوالتجديديةلفريقالعملالمسلولعنتحسيناألداء،حيثتتسعفرص
االبتكار أمامهم ،لتشملجميعالمنظماتالمشاركةمعهمفيعمليةالمقارنةالمرجعية،كماتتوفر
لدالالمنظمةأمثلةعلىأنماطالسلوكوالنظم،والوساللالتيتمكنمنتحقيقاألداءاألفضل .
ها -توفيرفرصالتعاونبينالمنظماتأوالوحداتالمحلية،وتشجيعالمنافسةفيمابينهاعلىتحسين
األداءوادخالآلياتالسوق،ضمناستراتيجياتالعمل .
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و  -تمكين اإلدارة العليا من اإلجابة عن مجموعة من األسللة مثل أين نحن اآلن؟ وأين نريد أن
نكون؟ وكيفنصلإلىحيثنريد؟وكيفنبقىحيثنريد؟وعنداكتشافوجودفجوةفياألداء،
فإنالمستوياتالمرغوبةيتممراجعتها،وبالتالي فإنجهوداتبذللمحاولةسدهذهالفجوة،وذلك
بتطبيقممارساتجديدةأووساللوطرقجديدة .
ز  -تغييرثقافة المنظمة ،بحيث تصبح موجهة لحلالمشاكل واألداء ،والتركيزعلى تحقيق أهداف
الممارسةاألفضلفيتقديمالخدمات ،وكذلكالتركيزعلىاألولويات ،وتتفقالمقارنةالمرجعية
معإدارةالجودةالشاملةفيأنهمايهدفانإلىالتحسينالمستمر ،كماأنالمقارنةالمرجعيةمن

خاللتحديدهالنواحيالقصوروسبلتحسينهاتفيدإدارةالجودةالشاملة .

).(Fines Todd; Snyder,1999:2

وتعد دراسات المقارنة بين الدول ذات أهمية بالغة ،وتتمثل أهمية معايير اختيار دول المقارنة في

أبحاثالتربيةالمقارنةفيمايلي 

ا ختيارالدولةاألنسبمنبينالدولالتيتمتلكالخبرةأوالتجربةالتعليميةذاتها،والشكأناالختيار
األنسبلدولةالمقارنةلهأثربالغفينقلالخبرةأوالتجربةوتطبيقهمنأجلإصالحنظامالتعليم

الوطني .

ت حقيق أفضل النتالج في أبحاث التربية المقارنة التي تتبثر باختيار الدولة المناسبة محل الدراسة،
فهناكعالقةطرديةبيناالختيارالمناسبلدولةالمقارنةونتالجأبحاثالتربيةالمقارنة .

الرقيبالبحثالتربويالمقارنإلىأعلىالدرجاتالعلمية،منخاللتحديدالمعاييرالدقيقةالتيترشد
إلىاختيارالدولةالمناسبة .

تصميم وتنفيذ األبحاث العلمية في التربية المقارنة بالطرق السليمة ،التي تعتمد على الموضوعية،
والسعي لمحاولة تقليل األخطاء ،من خالل التركيز على اإلجراءات الوقالية المسبقة لتالفي اختيار

دولةغيرمناسبة .

توجيهالجهدالمبذول،وترشيدالوقتللباحثينوطالبالدراساتالعليامنخاللتوفيرمعاييرالختيار

الدوليمكنتطبيقهبيسروسهولة .

مساعدة المخططين في و ازرات التربية والتعليم ،وأصحاب القرار ،والمهتمين بنقل أحدث الخبرات،

والتجاربالعالميةمندولالعالمبصفةمستمرة،منخاللتطبيقمعاييراختيارالدولفيالبحث

التربويالمقارن(.السنبل،اللحيص )90 2012،
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مجاالت معايير اختيار الدول في أبحاث التربية المقارنة:
إذانظرناإلىأيخبرةأو تجربةتعليميةفيأينظاممنأنظمةالتعليمفيدولالعالمفإنهاتتصل
بمجالين،هما :

اوالً المجالالعام وهوالمجالالذييعتنيبالعواملالمؤثرةفيالنظامالتعليميالذيتنتميإليهتلك
الخبرةأوالتجربةالتعليمية،والتيأشارإليهاعلماءالتربيةالمقارنةفيمرحلتهاالثالثةالقوالوالعوامل

الثقافية،مثلالعوامل السياسيةوالدينيةواالقتصاديةوالجغرافية .

ثانياً المجالالخاص وهوالمجالالذييعتنيبالعواملالمرتبطةبالخبرةأوالتجربةالتعليميةذاتها،
منحيثتميزها،وحداثةمعلوماتها،وتوفرمراجعها(.عقيلي )52 2011،


معايير اختيار دول المقارنة عند علماء التريبة المقارنة:
ضمنت آراء وأفكار علماء التربية المقارنة إيماءات إلى معايير اختيار دول المقارنة ،وقد تعددت
واختلفتآراؤهمحولهذهالمعاييربسببالعاملالتاريخيفيالفترةالتيكانيعيشفيهاكلعالم،

والمرحلةالتيينتميإليهاكلعالممنمراحلالتربيةالمقارنة،وكذلكبسببالخلفيةالثقافيةللعالم،

وكانتمعظم تلكالمعايير التيجاءتفيأدبياتالتربيةالمقارنةلمؤسسيمرحلةالعواملوالقوال
الثقافية لهذاالعلم،وتمثلخطوطاً عريضةيمكنأننعتمدعليهافيالوصولإلىمعاييرأخرالمن
خاللتحليلهاوجمعها،وتقديمهاإلىالخبراءفيهذاالعصرلإلدالءبآرالهمحولها .

(جابر،وكاظم )14 2009،

واذاكانتالمرحلةالتيأشارتإلىتلكالمعاييرهيمرحلةالعواملوالقوالالثقافية،فقدقالمؤسسها

مايكل سادلر مقولته الشهيرة التي تشير إلى مجموعة من المعايير إذا ما حللنا تلك المقولة وهي 

ينبغيعنددراسةنظمالتعليماألجنبيةأالننسىأناألشياءالموجودةخارجالمدرسةقدتكونأكثر

أهميةمناألشياءالموجودةداخلها،فهيماتتحكمفيالخبراتالتعليميةوتصلبهاإلىماهيعليه .
(مرسي)34 2005،

وفيمايبتيتستعرض الباحثة المعاييرالتيتؤثرفياختياردولالمقارنةكماجاءتفيآراءوأفكار

العلماء،موزعةعلىمجاالتمعاييراختياردولالمقارنة،علماً أنهملميدرجواتلكاآلراءعلىأنها

معايير فياختياردولالمقارنة،ولكنيمكناستنتاج ذلكمنالسياقالذيوردتفيه،وتدلعلى
أنهاذاتعالقةوثيقةبمعاييراختياردولالمقارنةفيالمجالينالعاموالخاص .
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آراءعلماءالتربيةالمقارنةفيالمعاييرالخاصةبالمجالالعامالمتعلقبالعواملوالقوالالثقافيةالمؤثرة

فيالنظامالتعليميالذييرغبالباحثاالستفادةمنبعضخبراتهأوتجاربه  :

 .1نيقوالفهانز يعتبرهانزأكثرمنفصلفيالعواملوالقوالالثقافيةالمؤثرعلىتك وينأيأمة
مثاليةأوقوميةواحدة،حيثحددهانزعواملتتعلقببيأمة،وهي وحدةالجنف،وحدةاللغة،

وحدةالسياسة،وحدةالدين،وحدةاألرض(.الزكي،الخزاعلة)35:2014،
وصنفهانزهذهالعواملإلىثالثمجموعاتهي :

أ .العواملالطبيعيةوتشمل الجنفواللغةوالبيلةمناخهاواقتصادياتها .
ب .العواملالدينيةوتشمل المسيحيةواإلسالموالهندوسيةوالدياناتالشرقية.


ت .العواملالعلمانيةوتشمل اإلنسانيةواالشتراكيةوالقومية(.مرسي.)39 2005،


 .2فردريكشنايدر يرالشنايدرأنأهمالعواملالمؤثرةفيالنظمالتعليميةهي:

الموقع الجغرافي ،العوامل الثقافية ،العوامل الجغرافية ،العوامل االقتصادية ،العوامل السكانية،

العوامل التاريخية .ويضيف شنايدر على عوامل هانز العوامل الفلسفية والتاريخية ،وال شك أنها
ذاتأثرفيالقوالوالعواملالثقافية،علماًأنبعضالمفكرينينظرونإلىالعاملالدينيوالفلسفي
بمعنيمتقارب .

وجدت بصورتها
 .3جوزيف الوارايز يرال الوارايز أن الخبرة التعليمية في أي نظام تعليمي إنما ُ

الراهنة في ضوء العامل الفلسفي للمجتمع ،ويختزل الوارايز العوامل والقوال المؤثرة في النظام

التعليميفيالعواملالفلسفيةالمؤثرةفيالنظامالتعليميمثل تبثيرالفلسفةالبراجماتيةعلىنظام
التعليماألمريكي،وتبثيرالفلسفةالمثاليةعلىنظامالتعليماأللماني،وتبثيرالفلسفةالتجريبيةعلى
نظامالتعليماإلنجليزي،وتبثيرالفلسفةالوجوديةعلىنظامالتعليمالفرنسي،وتبثيرالفلسفةالمادية

علىنظامالتعليمالروسي،فهذه العواملالفلسفيةتعملعلىتشكيلالنظامالتعليمي،وقدانتقد

ايزمنكانيعولعلىأنالشخصيةالقوميةهيالمؤثرةفيالنظامالتعليميمثلهانز.
الوار
ُ

(عبدالنبي )30 2010،

قياساً علىماسبقتريالباحثةان تبثيرالعواملالفلسفيةعلىبعضدولالعالمهوتبثيرالشريعة
اإلسالميةعلىنظمالتعليمفيدولالعالماإلسالمي،فالشكأناإلسالميمثلفلسفةوأهدافوأسف

ومبادئأينظامتعليميفيبعضدولالعالماإلسالمي .

 .4ويركزمالينسونفيالنمطالقوميعلىإعدادالمواطنللحياةالديمقراطية،ويرالأنالنمطالقومي
هوالذييشكلآمالالمجتمع،وأهدافه،ومؤسساتهاإلجتماعية،والسياسية،والثقافية.

(شريف.)20 2007،
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 .5اسحاقكاندل يرالكاندلببنأبرزالعواملالمؤثرةفيالنظمالتعليميةوالتيينبغيمراعاتهاعند
حلمشكالتهأوتطويره،هيالعواملالسياسية،واالجتماعية،واالقتصاديةالتيتكونفيدول،

ويرالكاندلأنالدراساتالتربويةالمقارنةليستوصفاًللظاهرةالتعليمية،بلتتعدالإلىالتفسير
والشرحللعواملالسياسية،واالجتماعية،واالقتصاديةالتيتسببتفيحدوثالظاهرةالتعليميةفي

وقتهاالراهن(.أحمد،وزيدان.)27 2003،

مماسبقللباحثةيتضحمنآراءوأفكارعلماءالتربيةالمقارنةأنهناكإشاراتإلىمعاييراختيار
دول المقارنة فيما يتعلق بالعوامل والقوال الثقافية المؤثرة في النظام التعليمي ويمكن تلخيصها في

العواملالتاريخيةوالدينيةواالقتصاديةوالجغرافيةوالسكانية .


يمكناستنتاجبعضالمعاييرالخاصةبالعواملالمرتبطةبالخبرةأوالتجربةالتعليمية،منخاللما

تحدثعنهعلماءالتربيةالمقارنةسواءمنالعلماءاألواللأوالمعاصرينحولالصعوباتالتيتواجه

الباحثينفيمجالالتربيةالمقارنة،ومنأهمماأكدتهأدبياتالتربيةالمقارنةمنصعوباتمايلي :

 .1صعوبة توفر المعلومات عن الخبرة التعليمية يعد علماء التربية المقارنة الحصول على
المعلوماتالمؤكدةعنالنظامالتعليمي،واالطملنانإلىصحةالبياناتالمنقولةعنه،منأهم

خطواتالبحثالتربويالمقارن،وعدمتوفرالمعلوماتالموثوقبهاتُعدمشكلةشالعةفيمعظم
أنواال البحوث والدراسات ،إال أنها تبرز بشكل أكبر في الدراسات المقارنة ،ألنها تتعلق بجمع
معلوماتمندولمختلفة،وقدتكونبعيدةعندولةالباحث.التيتتعلقبموضعالدراسة.

(خليل)45 2009،

 .2صعوبةزيارةمجتمعالدراسةالذينريداالستفادةمننظامهالتعليمي أكدعلماءالتربيةالمقارنة
األوالل علىأنمنالصعوباتالتيتعترضطريقالباحثفيالتربيةالمقارنةعدمإمكانيةزيارة
الدولةالتييرغباالستفادةمننظامهاالتعليمي،معماتمثلهالزيارةمنأهميةبالغةفيالوقوف

علىالنظامالتعليمي ،وكذلكالوقوفعلىالعواملوالقوالالمؤثرةالتيبلغتبهماهوعليهفي

الوقتالحالي،وقدأكدجورجبيريديأهميةزيارةبلدالدراسةواإلقامةبهامدةكافيةللتعرفإليها

وضرب مثالً بزياراته إلى بعض دول العالم للوقوف على أنظمتها التعليمية ،وهو ما دعا إليه

أيضاًبراينهولمزوأكدهفيكتاباتهمنأهميةالسفروزيارةبلدالدراسة ،ومعايشةالنظامالتعليمي
منأجلإجراءاألبحاثالمقارنة(.الزكي،الخزاعلة.)35 2014،

 .3صعوبة اإللمام باللغات األجنبية اتفق علماء التربية المقارنة أن من الصعوبات التي يواجهها
الباحث،عدمقدرتهعلىاإللمامبلغاتمتعددةتشملمختلفالدولالتييرغبدراسةأنظمتها
التعليمية،والشكأنالتمكن منلغةالدولةالمقصوددراستها ُي ِّ
مكنالباحثمناإلطالال على
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المصادر المختلفة ،وكتبها األساسية وما كتبه مؤلفيها الوطنيين ،كما ِّ
تمكنه اللغة من اإلطِّالال
علىالوثالقالرسميةالصادرةمنالجهاتالمسلولةعنالتربيةوالتعليمفيأيدولة.

(خليل.)56 2009،

 .4اختالفالمصطلحاتالمستخدمةفيمجالالتربية تختلفالمصطلحاتالتربويةمنبلدآلخر،
وهذااالختالفيفرضعلىالباحثفيالتربيةالمقارنةالدقةوالحذرأثناءدراستهللنظمالتعليمية

في البلدان المختلفة ،كما أنه يتطلب منه اليقظة التامة وهو يترجم هذه المصطلحات ويقارنها

بنظيراتهافيالدولاألخرالالتييقومبالدراسةالمقارنةفيمابينها.

(األحمدي،والرحيلي)465 2012،

 .5اناإللمامبلغةالدولةالتييقصدالباحثاالستفادةمنخبراتها،يساعدهفيفهمالظاهرةالتعليمية
فهماًعميقاً،كمايساعدهعلىإدراكعالقاتهاالمتبادلةمعبيلاتهاالمختلفة.

(أحمد،وزيدان .)102 2003،

ومماسبقتريالباحثةببنهيمكنأننستنتجببنالمعاييرالمتعلقة بالخبرةأوالتجربةالتعليميةكما

جاء في الصعوبات السابقة ما يبتي  توفر المعلومات عن الخبرة التعليمية ،إمكانية زيارة مجتمع

الدراسة الذي نريد االستفادة من نظامه التعليمي ،اإللمام باللغات األجنبية اختالف المصطلحات
المستخدمةفيمجالالتربية .
بعض النمااج التي تم استخدامها في الدول العربية واألجنبية والتي استخدمت وفقاً للمعايير التالية
والتي تبنت الباحثة إحدى تلك المعايير في الدراسة الحالية:

 .1النمواج األردني الصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعاليم العالي األردني

هو دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الصادر عن هيلة واعتماد
مؤسساتالتعليماألردني)2009،وهويتضمنذكرالمعاييرمعالعناصرفيالنظامالتعليميوهي

كالتالي 

المعياراألول رؤيةالمؤسسةورسالتهاوأهدافهاوالتخطيطلها .

المعيارالثاني البرامجالتربويةوفاعليتها .
المعيارالثالث الطلبة،وتشمل  

أ .اهدافالخدماتالطالبيةوتنظيمها.

ب .المسؤولياتالعامةلبرامجتطويرالطلبةوالخدماتالطالبية .

ت .التقييماألكاديميللطلبةوسجالتالعالمات.

ث .الخدماتالطالبية.
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المعيارالرابع أعضاءهيلةالتدريف،ويشمل 

أ .اختيارأعضاءهيلةالتدريفوتقييمهموالتعليماتالخاصةبهموالنموالمهنيلهم.
االيفادوالبحثالعلميواالبداعاتاألدبية.

ب.


المعيارالخامف المكتبةومصادرالمعلومات 
المعيارالسادف ويشمل 

أ .نظامالحاكميةفيالمؤسسة .
ب .مجلفالحاكمية(العمداء).

ت .القيادةواإلدارة.


المعيارالثامن المصادرالمادية .

المعيارالتاسع ال نزاهةالمؤسسية .


يجب أن تبدي المؤسسة درجة عالية من ال نزاهة وااللتزام بالممارسات األخالقية المهنية والمصداقية
والريالعامفيمايتعلقبالوضع
عندتقديمهاالتقاريرالمختلفةسواءتلكالموجهللمجالفالداخليةأ أ
التدريسيوالبعثاتوالخدماتوالطلبةوأعضاءهيلةالتدريفوالموظفينوعالقاتهامعالهيلاتالمختلفة
وخاصةاعتمادمؤسساتالتعليمالعاليومجلفالتعليمالعالي .
(عودةاحمدواخرون )44-34،2011،
 .2النمواج األمريكي المجلس القومي العتماد اعداد المعلمين:
المعياراألول معارفومهاراتوسماتالمرشح .
المعيارالثاني نظامالتقييموتقييمالوحدة .
المعيارالثالث الخبراتالميدانيةوالممارسةاالكلينيكية .
المعيارالرابع تصميموتنفيذوتقويمالمنهجالمدرسيوخبراتالمرشحين .
المعيارالخامف مؤهالتأعضاءالهيلةالتدريسيةواداؤهمونموهم .
المعيارالسادف حاكميةإدارةالوحدومواردها(.عودةاحمدواخرون )80-72،2011،
ومماسبقتريالباحثةأنالنماذجالمستخدمةفيالدولالعربيةواألجنبيةلهاالدوراإليجابيفي
تقدمالعملية التعليمةفيالجامعات واستخدامهاالمعاييرالخاصةبالجامعاتوتطبيقهامما يسهم
فيتطويرالعمليةالتعليمية ،لذلك أرت الباحثةتلكالمعايير مناسبة واستخدمتالنموذجاألردني
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فيجامعةالدولالعربيةفيهذهالدراسةلتطويربرامجكلياتالتربيةوالتيأسهمتبشكلواضح
فيواضعالخططالمستقبليةلتطويربرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينية 
أهداف المقارنة المرجعية:
يؤدي تطبيق المقارنة المرجعية إلى تحقيق عدة أهداف كما اكرها الموسى ) (2008والتي تتمثل
في األهداف التالية  :

أ -التحسينالمستمرللعملياتالداخلية،وذلكمنخاللد ارسةالكيفيةالتيينفذبهااآلخرونأداءهم
وتحديدنواحيالقصورواألنشطةالداخليةوالعملعلىتالفيها.

ب -سعيالشركةمنأجلأنتصبحالمناففاألكبر،منخاللإيجادأفكاروتحسيناتجديدهأفضل

منتلكالتييمارسهاالمنافسونألغراضالبقاءفيبيلةاألعمال.

ت -مساعدةالشركةفياالستفادةمنخبراتوتجاربالمنظماتاألخرال.


ث -تحديدكيفيةأداءالشركةبشكليتناسبمعإمكانياتهاوقدراتهافيتحقيقأهدافهاباستخدامأفضل

الطرالقلذلك.

ج -مساعدةالشركةعلىأنتكونفيالصدارةمنخاللتمايزمنتجاتهابتحديدتلكالمجاالتاألكثر

ضروريةفيتعزيزالميزةالتنافسيةللشركةواجراءالتحسيناتالضروريةعلىمنتجاتها.

ح -استخدامنتالجالمقارنةالمرجعيةلتجاوزوتقليلاألخطاءوالمشاكلداخلالمؤسسة .


وعليه،ومنخاللمالحظةالنقاطأعاله،يتبينأنالهدفاألساسي منتطبيق المقارنةالمرجعية هو

التحسينالمستمرألداءالشركةمقارنةببفضلالمنافسينوبمايتالءممعقدراتهاوامكانيتها .

(الموسي .)26 2008،
أما  )1999( Robertفقد حدد أربعة أهداف أخري لتطبيق المقارنة المرجعية:
 .1مساعدةالمؤسساتفياالستفادةمنخبراتوتجاربالمنظماتاألخرال.
 .2تحديد كيفية أداء المؤسسات بشكل يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها في تحقيق أهدافها
باستخدامأفضلالطرق.

 .3مساعدةالمؤسسات علىأنتكون فيالصدارةمنخاللتمايزمنتجاتهابتحديدتلكالمجاالت
األكثرضروريةفيتعزيزالميزةالتنافسيةللمؤسساتواجراءالتحسيناتالضروريةعلى منتجاتها.

 .4استخدامنتالجالمقارنةالمرجعيةلتجاوزوتقليلاألخطاءوالمشاكلداخلالمؤسسة

) .(Robert,1999:68
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ومماسبق ترالالباحثةأنالهدفمنالمقارنةالمرجعيةالتطويروالتحسينالمستمربينالمؤسسات

التعليمةمنخاللمعرفةالخب ارتالتيتمربهاالجامعاتواألخذبهاللوصولإلىالهدفالمنشودمن
خاللتقديمأفضلالخدماتالتعليميةللطالبفيالجامعات .
خصائص القياس المقارن:
يتسمالقيافالمقارن باألفضلبعدةخصالصيبتيفيمقدمتهاأنهبمثابةعمليةمستمرةلتقييمأداء
المؤسسة،أوأحدأنشطتهاأوخدماتها،التتوقفعندحدمعين،ولكنهاتدورفيدورةمستمرةهدفها
تحسيناألداء،كماأنعمليةالتقييمتتمفيإطارالرؤيةالمقارنةألفضلنموذجفيهذاالمجالأو

النشاطأوالخدمة،سواءداخلالمؤسسةأوخارجها .

وتتضمنخصالصالقيافالمقارنباألفضلكماحددها(المليجي)88 2011،فيمايلي 

 -1السعيالدالملتحقيقالشراكةبينالمنافسين،بهدفتبادلالمعلوماتفيسبيلاالرتقاءباألداء.

 -2إ ن القياف المقارن باألفضل أداة إدارية تستخدمها المؤسسات لتقييم أدالها وأسلوبها لتحسين
عملياتهاوممارساتها.

 -3إن القياف المقارن باألفضل عملية مستمرة ومتواصلة تتطلب البحث المستمر عن أفضل
الممارساتألنالمؤسساتالمتفوقةدالمةالتغيير.

 -4إنالقيافالمقارنباألفضليشملالمنتجات،والخدمات،والممارسات.

 -5إ نالقيافالمقارنباألفضليتطلبدعماإلدارةالعلياوالتزامجميعالمستوياتاإلداريةوالعاملين
بإجراءعمليةالمقارنة.

 -6إنالقيافالمقارنباألفضليتطلبضرورةتوفيرالمواردواإلمكاناتالالزمةإلجراءالمقارنة.
 -7إنالغرضمنإجراءعمليةالمقارنةهوتحسينأداءالمؤسساتالراغبةفيالتحسين،لذايجب
تحديدالعملياتالضعيفةفيأدالها.

 -8تتطلبعمليةالمقارنةالبحثعنتشكيلفريقعملالمقارنةالمرجعية.
 -9إن القياف المقارن باألفضل يحتاج إلى اختيار المؤسسات المتفوقة في األداء كشريك لعملية
المقارنة.

 -10إ نالقيافالمقارنباألفضليتطلبضرورةتوفيرالبياناتالالزمةعنالشريكالمقارنمع
وجودأنظمةاتصالكفءتساعدعلىنشرهذهالبياناتبينأعضاءالفريق،وتسهمفينقل

األفكارإلجراءعمليةالمقارنة.
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أنواع المقارنة المرجعية:

حدد المطيري ( )2011انواع المقارنة المرجعية بما يلي:

 المقارنة المرجعية الداخلية هي المقارنة المرجعية الداخلية التي تمت بين أداء عمليات أو
وظالف الجامعة ذاتهاالسيما ذاتاألعمالالمتعددةمستهدفةالطرالقاألفضلللتعميم،أواألسوأ

للتحسين ،وتمتازبسرعة ويسر الحصول على معلومات وافية ،وعلىالرغم منكونها معلومات
داخلية تاريخية ال تقدم معرفة عن مدال تطور المؤسسات ،إال أنها تشكل قاعدة مهمة لمقارنة
بيانات العمليات أوالوظالف الداخلية معبيانات العالمةالمرجعية الخارجية،لذاعادةمايمثل
هذاالنوالالخطوةاألولىفيأيعمليةمقارنةمرجعيةخارجية،فيحينتقارنعملياتأووظالف

منظمةمعينةمععمليات أووظالف منظماتأخرالتمارفالنشاطأونشاطآخرفيالمقارنة

المرجعية.

 المقارنة المرجعية الخارجية  :تكونالمقارنةالمرجعية الخارجية معاألفضلمن المنافسين وغير
خرالتعملفينففمجالعملالمنظمةأومجالآخر.
المنافسين،أيمعجامعاتأ 

 المقارنة المرجعية التنافسية :تقومعلىأسافالمقارنةالمباشرةمعالمنافسيناألفضلللبحثعن
األداءاألفضل،وبهدفتشخيصالفجواتفياألداءبينالجامعةومنافسيهاالرليسيين،وذلكفي
مستوالأداءمتحققة،فيالكلفةأوالنوعية،أوالمرونةأوالتسليم .

 المقارنة المرجعية الداخلية الوظيفة تقوم المقارنةالمرجعية الوظيفة علىأسافمقارنةمجاالت
معينةمعالمنظماتالرياديةاألفضلفي العالمالعاملةفينففالقطاالأوالتيتؤدينشاطات

مماثلة .

 المقارنة المرجعية االستراتيجية :هي عملية مراجعةوفحصكيفيةالتناففمعالجامعات والبحث
عناالستراتيجيات األفضلالتيتقودإلىالنجاحفيالسوقوتحقيق التفوق،وهيتفحصكيفية
التناففمعالمنظماتبحثاً عنتلكاالستراتيجيات المربحةالتيقادتإلىميزةتنافسية ونجاح

سوقي ،وهي تستهدف تشخيص مناطق قوة المنافف وضعفه كخطوة مهمة في ترتيب أولويات

مجاالتالتحسينوالتعرفعلىأفكارجديدةتسهمفيبناءاستراتيجيةناجحة.

 المقارنة المرجعية العامة يبحث هذا النوال من المقارنة عن كيفية الحصول على بيانات أداء
العملياتمنخارجالمؤسسةالتيتعملفيهالجامعةويمتازبالتالي:
 .1يسهمفيإحداثتحسيناتكبيرةفيأداءالجامعة.
 .2يسهمفيتوفيربياناتواقعيةتفصيليةللجامعة.

 .3يسهمفيتوفيرفرصةالكتشافأداءعملياتالمنظماتالمنافسة.
إنالميزةالرليسة للمقارنةالمرجعية التنافسية تكمنفياستخدام المنافسين لمعالجاتوتقنيات مشابهة
لماتمتلكهالجامعة،مماييسرالنقلوالتعلمالمتبادلبينالجامعاتالمنافسةوالشريكةمعإدراك أفضل
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للموضعالتنافسي،وامكانية تحسينه،كماأنهاأسلوبفاعلفيتبادل الخبراتوالتقنيات الجديدة أو
تلكالتييتباينالمنافسونفيها(.المطيري)17-16 2011،

وهذايتضمنإدخالجميعالعملياتالداخليةبشكلمنتظمفيعملياتالمقارنةبنماذجاألداء األفضل

وهو هدف استراتيجي يستدعي التقييم المستمر ألداء العمليات الداخلية ،وأخي اًر المقارنة المرجعية

الدولية ) (Benchmarking Internationalيتم استخدام هذا النمط عندما ال تتوافر المنظمات
المتميزة األداء في مجال من مجاالت العمل داخل الدولة ،وقد ساعدت العولمة والتقدم التكنولوجي

علىتشجيعالعملفيمشروعاتدوليةمشتركةبهدفتطويرالخدماتوالمنتجات .

(بركة .)76 2002،

ومما سبقترالالباحثةأنأهميةالمقارنةالمرجعيةتتمثلفيتشابهاستخدام التكنولوجياالحديثةالتي
تستخدمهاالجامعات فيمحافظاتغزةممايؤديإلى استخدام الخبراتوالتبادلفيما بينهملتحسين

العمليةالتعليمية ويمكنللجامعات أنتلجبإلىأكثرمننمطعندتطبيقالمقارنةالمرجعية،إالأن
هذايتوقف علىجوانبالعملالمرادتحسينها،وتوفيرنماذجلألداءالمتميز،وتوافرالخبراتالالزمة
إلجراءالدراسات،إضافةًلتوافرمصادرللمعلوماتوالبياناتحولاألداء .


خطوات تطبيق المقارنة المرجعية لضمان جودة المؤسسات والبرامج في كليات التربية:
ومنهنايتحدد دورالمقارنةالمرجعيةفيمساعدةالمنظمةفيالتفكرالشاملباتجاهإنجازأهداف
األداءالكلي،ولكييتم تنفيذبرنامجالمقارنةالمرجعيةبجبتحقيقأربعخطواتأساسية،وهيكما

حددها(الجبوري)74 2009،وهيكالتالي 

أوالً :التخطيط:وتضمتحديدالعملياتالخاصةبالمقارنةالمرجعيةوتحديدالمنظماتمعتحديدمقاييف
أداءالعملياتلغرضالتحليل،وأخيراجمعالبياناتالالزمةإلجراءالمقارنة .

ثانياً :التحليل :وتضمتحديدالفجوةبين األداءالحاليللمنظمةالراغبةببناءبيت الجودةوالمنظمات

المنافسةوتحديدفجوةاألداء .

ثالثاً :التكامل :فيهذهالخطوةتوضعاألهداففيإطاردعمالمدراءالمسؤولينعنتوفيرالموارد

المختلفة .

رابعاً :التطبيق:وهيالخطوةاألخيرةإذيتمتطويرفرقعملمتعددةاالختصاصاتمعتطويرخطط
إجراليةوتخصيصاألعمالعلىالفرقبغيةتنفيذتلكالخططمعمراقبةالتقدموفحصهتمهيداإلعادة

ةأخرال .
إجراءبرنامجالمقارنةالمرجعيةمر 

وقدأضافشامبيوهامر()2006خطوةخامسةلتطبيقالمقارنةالمرجعية،وهياإلدراكويقصدبها

قيادةمواقعإنجازبرنامجالمقارنة،فضالًعنممارسةالعملياتالمتكاملةبصورةكلية .

( .)Champy & Hammer,2006:17
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ويلزم القيام بإجراء المقارنات المرجعية على النحو التالي(العبودي:)49 :2012 ،
 تحديدالسببالذيمنأجلهتودالمؤسسةالتعليميةأنتجريعمليةالمقارنةالمرجعية.
 تحديدالمجاالتالتيتودأنتقارنها.

 تحديدالجامعاتالرالدةفيالمجالوالبرامجوالجوانبالمتشابهةنفسها.
 دراسةالممارساتالجيدةالخاصةبالجامعاتالرالدة.

 زيارة الجامعات ذات األداء األمثل لالطالال عن كثب على هذه الممارسات ،والحصول على
اإلجاباتحولها.

 تنفيذالممارساتالجيدةووضعخطةتنفيذية.
 تقويمالنتالجووضعخططتحسين.

 تكرارتنفيذالخطواتالسابقةلتحقيقالتطويروالتحسينالمستمر.

متابعة األداء
داخل أو خارج
الجامعة
إختيار الوحدة أو
النموذج التي ستتم
المقارنة بها
للمؤسسة

تحديد الخدمات التي
تحتاج إليها الجامعة
والتي تحتاج إلى
تطوير
تشكيل لجنة
لإلشراف علي
تطبيق المقارنة
المرجعية
تنفيذ ومتابعة
الخطوات السابقة
لتحقيق ولتطوير
المقارنة المرجعية

تقويم النتائج
ووضع خطط
لتحسين المقارنة
المرجعية
تنفيذ ومتابعة
خطوات تطبيق
المقارنة المرجعية

من إعداد الباحثة بعد االطالع علي أدبيات البحث.
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تطبيق المقارنة المرجعية في برامج كليات التربية:
تعد المقارنة المرجعية أداة من أدوات التحسين المستمر سواء في القطاال العام أو الخاص ،فعلى
صعيد القطاال العام يرال العديد من الباحثين ببن هناك أهمية كبرال لتطبيق المقارنة المرجعية في

المنظمات العامة ،إذ تستطيع المنظمات العامة من خالل تطبيق المقارنة المرجعية أن تخفض
التكاليف في عمليات تقديم الخدمة ،وتزيد إنتاجية كل من األفراد والوحدات في المنظمة الحكومية،

إضافةًإلىتحقيقدرجةعاليةمنالرضالطالبيالخدمةوالمنتفعينبها .

(مخيمروآخرون .)174 2000،



وعليهفقدتمالتبكيد منقبلالعديدمنالباحثينأنالمقارنةالمرجعيةهيإحدالالوسالل التيتوفر
الحافز الالزم للتغيير في إيصال كل من الموارد األساسية وغير األساسية واألنشطة لرفع مستوال

الخدماتالعامةعنطريقنشرالممارساتالجيدة،كماأنتشجيعاستخدامالمعاييربشكل منهجي

فيالقطاالالعاميمكنأنيساعدعلىتحسيناألداء(الخزيمي .)5 2009،

كمايستدعيتطبيقالمقارنةالمرجعيةمجموعةمنالدوافع،أوضحهاالبنكالدوليباآلتي :الرغبةفي

تحسين األداء الحكومي ،وقلة الموارد للمنظمات العامة ،واالستجابة للطلبات االجتماعية المتزايدة،
وتضخمجهازالدولة،ممادعاالعديدمنالحكومااتإلىتغييرأنماطهاإلداريةوظهورمناهججديدة

لعملالحكوماتكانمنبينهالمقارنةالمرجعية) .(Omachanu &Ross,2004: 145

 وفيمايتعلقبمراحلتطبيقالمقارنةالمرجعية،فاليوجداتفاقبينالباحثينحولمراحل محددةإالً
أنهيمكناإلشارةإلىالخطواتاألساسيةلتنفيذالمقارنةالمرجعيةوهي التركيزعلىمعرفةنقاطالقوة
والضعف الداخليةفيالمنظمة،ومعرفةنقاطالقوةوالضعفلدالالمنافسين،ومعرفةنواحيالقوةلدال

المنافسين ووسالل تحقيقهم لها ،ومعرفة أفضل الممارسات ،وأخي اًر تقوية مراكز القوة في المنظمة
واإلقاللمنمراكزالضعفبشكليتفقمعمتطلباتالسوقوالوصولإلىأفضلاألفضل .

(عبدالرحمن .)248-246 2004،

فوائد المقارنة المرجعية وطرائق تقييمها :


يمكن أن نلخص فوائد المقارنة المرجعيـة بـاآلتي :
 .1التحسينوالبحثعنالتميزمنخاللمالحظةأفضلاألساليب.
 .2إيجاداألفكاروالمصادرللتحسينمنالخارج.
 .3البدءبعمليةالتعلمالفعالداخلالمنظمة.
 .4تكوينفهمجيدللعمليات.

 .5إنشاءأهدافوغاياتاستراتيجيةفعالة.
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 .6إنشاءنقطةمرجعيةلمقاييفاألداء.

 .7فهمومقابلةحاجاتطالبيالخدمة)www.master-tqm.com,2006:1( .
وهناكطرالقعدةلتقييمالمنظمةبالنسبةللمنظماتالمنافسة،فإمايتمذلاك باستعمالمسحالسوقأو

تحقيقلقاءاتمعالزبونأومنخاللمجاميعالتركياز ،أوفتحمراكزالحصولعلىتعليقاتالزبون

ثم نقوم بحصر المنافاسين ووضاع أوزان نسبية محتملة لهم  ،وذلك من خالل تحديد محاور التقييم
كالاسعروتقاسيم السوقبالنسبةللناتجالنهالي،ثمتقييمهذهالعملياتوبذلكيتمتحديدالمنتجوضمان

اكاويالماستفيدينلتمييازالمناطقالتيتحتاجإلى
الًعندراسةالمشكالتعنطريقش 
موثوقيته،فض 
التحسين،وتستندإلىهذاعمليةصياغةاستراتيجيةالمنتج كماذكرها )(Crow,2002:2

 معرفةموقعالمنظمةمنخاللتحديدماواطنالقاوةونقااطالاضعففاي استراتيجيتها فيمايخص
المنافسين.

 كيفيةمقارنةمواطنالقوة ونقاطالضعفببولوياتالمستفيدين.

 يجبمعرفةأوتحديدالفجوةوآلياتردمهاوكيفيةإنجازذلك،سواءمنخاالل نسخأوتقليدنظرة
المنافسينأواستخدامتقنياتهمالجديدة.

 تحديد فرص االختراق لتجاوز قابليات المنافسين وتحديد مناطق التحسين للوصول إلى قابليات
المنافسينوتحديدالمناطقالتياليحصلفيهاتحسين،وتنبثقأهمية هذهاالستراتيجيةمنتركيز



جهودالتطويرومنثمحصولالمنظمةعلىأعظام ناتجنهالي.

متطلبات عملية المقارنة ومنافعها ومعوقاتها:

يري شيفر و ميريديث ( )2008أن متطلبات عملية المقارنة هي كالتالي:
 .1الرغبةفيااللتزام إذالبدمنتوافرااللتزاممنالعاملينواإلدارةالعليالدعمالمشروالبالموارد
الفكريةوالماديةالالزمةإلنجاحه .

 .2ربطالعمليةباألهدافاالستراتيجية إذالبدمنربطأهدافالمشروالالشركةاالستراتيجية.

 .3السعينحوالريادة يتطلببرنامجالمقارنةأننجعلأهدافأكبرمنمجردعمليةالتحسين
وأننرقىببهدافهاحتىتبلغمستويالطموحفيقيادةالصناعة.

 .4إيجاد األفكار الجديدة يحتاج برنامج المقارنة إلى تشكيل فريق عمل يتصف بالقدرة علي
التفكيرالمنطقيالذييمكنهمنمعالجةالمعضالتاإلداريةوالفنية.

فهمطرقمعالجةعملياتاإلنتاجللمنتجوالخدمة.

.5

 .6توثيقالعمليات التيتعدركناًأساسياًإلجراءبرنامجالمقارنة.

 .7توفيرأنظمةاالتصال إذتساعدأنظمةاالتصالالكفؤةعلينشرالبياناتأعضاءالفريق.

()Shafer & Meredith, 2008:89
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تتمثل المنافع األساسية من إجراء برنامج المقارنة كما يراها )1997( Evince, :تتمثل فيما

يلي 

 .1التغيرالثقافي التيمنخاللاألهدافالجيدةنقدمللزبالنضماناتلمصداقيتها .
 .2تحسيناألداء منخاللاختيارالمعاييرالضروريةلتحسيناألداءالذييتمبتحديدفجوات
األداءمقارنةبالشركاتالريادية.

الفجوة بين ما يفعل ون وبين ما هو األفضل

 .3تدريب الموارد البشرية إذ يبدأ الفريق بتحديد
ومحاولةردمالفجوةمنخاللتحديدالكوادرالكفؤةلتشتركفيحلالمشكالتوتحسينها.

أمامعوقاتالتطبيقفهيتنشبمنعددمناألخطاءمنها
 .1محدوديةإسنادوتشجيعاإلدارةالعليا.

 .2التضارببينبرنامجالمقارنةوالمسحعنالشركاء .

 .3إغفالمعاييرمهمةمثل خدماتالتيتقدمللعاملين )Evance,1997:448 (.
 

إن تطبيق أسلوب المقارنة المرجعية أصحبت األساف الذي تعتمد عليه معظم المنظمات حول

العالمفيتوسيعقاعدةأنشطتها،واالمتداد فيبقعجغرافيةلمتصلهامنقبل،ولعلهذامايدفع

المنظمات في كثير من األحيان إلى دراسة التجارب الناجحة في مجاالتها لالستفادة منها

ومساعدتهافيالتعرفعلىنقاطالضعففيأعمالهاأمالًفيالتغلبعليهاكمافعلتالمنظمات



ذاتالتجاربالناجحةفيذلك(.المطيري .)22 2011،

مراعاة أخالقيات ومباد المقارنة المرجعية:
إنالمقارنةالمرجعيةينبغيأنتتسمبالحرصعلىتحقيقالفالدةالمشتركةللطرفين،المقارنوالمقارن
به،وقد وضعبيتالخبرةاألمريكي للمقارنةالمرجعية النقاطالتالية كمبادئ ألخالقيات تلك العملية
عليالنحوالتالي 
أ -مبدأالشرعية يع نيهذاالمبدأتحاشيأيعملقديعدمنقبيلسرقةمجهوداتاآلخرينأو
معرفةأسراراليرغباآلخرونفيكشفهاأواستخدامالمعلوماتالتيتحصلعليهاالمنظمة
فياإلضرارباآلخرين .ويتضمنذلكالبعدعنالتصرفاتالتيتحتملالشكأوالرجوالإلى
المستشارالقانونيعندالشك.
ب -مبدأ الثقة يعني ذلك عدم نقل أية معلومات يتم الحصول عليها من الشركاء في عملية

المقارنةإلىطرفآخرإالبموافقةهؤالءالشركاء.
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ت -مبدأالتبادل يتمثلذلكفيإعطاءالشركاءفيعمليةالمقارنةنففالقدرمنالمعلوماتمن

نففالنوالومناألفضلتوضيحهذااالستعدادلتبادلالمعلومات.
ث -مبدأاالستخدام اليجباستخدامالمعلوماتالتييتمالحصولعليهامنالمقارنةفيالدعاية

واإلعالنوالتسويق،بليجباستخدامهافقطفيتحسينالعمليات.
ج -مبدأ االتصال ال يجب االتصال مباشرة بالوحدة أو القسم الذي ترغب المنظمة في إجراء

المقارنةمعه،بليجبأنيكونذلكمنخاللالمدراءالمسلولين.
ح -مبدأاالتصالبطرفثالث اليجباإلفصاحعنأسماءاألفرادالمشتركينفيعمليةالمقارنة

المرجعية،سواءمنطرفالمنظمةأوالشركاءلجهةثالثةإالبموافقةالجميع .
(اإلقريجي .)55 2004،
المعايير لتقويم واختيار المعلومات التي تم جمعها في التربية المقارنة كما تراها عمادة ضمان
الجودة واالعتماد األكاديمي (:)2012
يتمتقويمالمعلوماتالتييتمجمعهامنالجامعاتاألخرالومراجعتهافيضوءالمعاييراآلتية :
أ-

تكلفةجمعالبياناتوالتطبيق.

ب -العالقةبينالكفاءةوالتكلفةبحيثيتماختيارأفضلالجامعاتالتيتحققأعلىجودةترضي

المستفيد ببقلتكلفةممكنة.
ت -تحقيقالمصداقيةعنطريقمقارنةالتطبيقاتالمختلفةللجامعاتفيضوءالمعاييرالمحددة.


بمراجعة الجامعات األخرال لتطبيقاتها ،لمنع الوقوال في
ث -استكمال المعلومات ،والتحقق منها 

معلومات مضللة.
تحديد الفجوة:
يتم تحديدالفجوة عنطريقالمقارنةبينطرقتنفيذالعملياتلدال الجامعة مكان الدراسة والجامعة
األخرالصاحبةاألداءالمتميز .
الجامعة

المقارنة المرجعية

الفجوة

برنامجتهيلةوارشادالطلبة

برنامجتهيلةوارشادالطلبة

عدمتغطيةجوانبالتعريف

الجددبالجامعةمختصر

الجددبالجامعةالمقارنبها

بعملياتالتسجيلوالخدمات

وعام .

شامللجميعالنواحي .

بالجامعة .
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وضع خطة للتنفيا وتطبيقها :
لتحسينوتطويرالعملياتالمختارةيجبأنيتماإلعدادبطريقةمبتكرةومنهجية،وتحددالجوانبالتي

سيتمتحسينها والمستهدفةوالمدةالزمنيةوالجهةالمسؤولة .
األخطاء الشائعة عند تطبيق أسلوب المقارنة المرجعية:

.1

اإلسهامغيرالكافيمنجانباإلدارةالعليا.

 .2االختيارواإلعدادغيرالسليملفرقالعملالمكلفةبالدراسةأوالتطبيق.
 .3التقنيةوالدعمغيرالكافيينللتنفيذ.
.4

األهدافغيرالمناسبةوخاصةعلىالمدالالطويل.

.6

الفهمغيرالسليمأوغيرالكافيللمعلوماتأولطريقةالتطبيقفيالجامعةالمختارة.

 .5عدمالواقعيةفيتحديدالمطلوبتحقيقهأوفيالزمنالمتوقعللتنفيذ.
 .7غيابالمتابعةأوعدمكفايتها(.العبودي)59 2012،

ومماسبقترالالباحثةأنالمؤسساتالتعليميةالرالدةالتيترغبفيالثباتواالستمرارفيعملهامن
جانب،ومنجانبأخرتحقيقالتميزواإلبداالعليها أنتعملدالماًعلىتحسينأداءهاقياساًومقارنة

ببداءالجامعةوأداءالجامعاتالرالدةفيمجالعملها .

العالقة بين القياس المقارن والتعليم المتميز:

يرالبعضالمختصينفيالتربيةالمقارنةأنمناهجالبحثفيالتربيةالمقارنةالتزالموضعجدل

بينالمشتغلينبها،ممايشكلتحدياًومشكلةكبرالفيدراسةنظمالتعليمفيالعالم .
ُ

(حمودي )371 2008،

ومما يعانيه البحث التربوي المقارنعدم وجود معايير ومحكات خاصة باختيار دول المقارنة التي

يمكناالس تفادةمنهافيتطويرنظامالتعليمالوطني،السيماإذاكانتالبداللوالخياراتمتعددةأمام
الباحث،والتيتسببلهحيرةوتردداً فيالمفاضلةبينتلكالدولمنأجلالوصولإلىأعلىعالد

ومنفعةمناختياردولةمحددةمنبينتلكالد ول(.ضحاوي)16 2008،
وقدأكدخبراءالتربيةالمقارنةصعوبةاختيارعيناتالدراسةللمقارنة(حاالتالدراسة)،وبينواأنهامن

المشكالتالتيتتعلقبتحديدالنظامالتعليميالذييرغبالباحثاختياره .

(أحمد،وزيدان )101 2003،

ويمكن تناول هاه العالقة من خالل:

أ -العالقة بين القياس المقارن واعادة هندسة منظومة التعليم(:المليجي.)102-99 2011،

تعتبر الهندسة اإلدارية أحد المداخل الثورية للتطوير اإلداري التي تختلف عن األساليب اإلدارية

األخرال ،ويهدف هذا األسلوب إلى الوصول إلى تحسينات جذرية في مجال الوقت الالزم لتقديم

الخدم ة .وتقليل التكاليف ،وتحسين نوعية الخدمة ،ويبدأ هذا األسلوب في التطوير التنظيمي ببسللة
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جذرية حول جدوال وضرورة وجود كل وحدة من وحدات المؤسسة التعليمية ،وكيف يكون شكل

المؤسسة التعليمية بعد إعادة هندستها ،ويتطلب ذلك إعادة النظر في الوظالف والهيكل التنظيمي
والتكنولوجياوالسياساتالمتبعة،قديكون ذلكعلىالمستوالالكليأوعلىمستوالالوحداتبعينها،
ويركزهذااألسلوبعلىتطويرالعملياتالتييتممنخاللهاتحقيقاألهدافالتيتسعىالمؤسسة

التعليمية إلى تحقيقها .وتهدف الهندسة اإلدارية داخل المؤسسة التعليمية إلى تحقيق مجموعة من
األهداف ومنها تفعيل الفهم المتبادل بين المديرين واألفراد العاملين بالمؤسسة التعليمية ،ومشاركة

األفرادالعاملينفيصنعالقرار،كذلكتحسينالمعرفةواستخدامالمهاراتلدالاألفرادالعاملين،وايجاد
منا جيد يسوده العالقات االنسانية ،ومشاركة األفراد العاملين في عمليات التغيير التنظيمي،

نشطةالمدرسيةوكيفيةإدارتها،وتحديدالمسؤوليات

واالستغالل األمثلللمواردمنخاللالتخطيطلأل
بصفةمستمرةحتىتتالءممعالتغيراتالحاصلةفينمطاألعمالالمطلوب .

ب -العالقة بين المقارنة المرجعية وجودة التعليم:

تعدالجودةالشاملةاستراتيجية إداريةترتكزعلىتوظيفمواهبالعاملينواستثماراتقدراتهمالفكرية

فيمختلفمستوياتالتنظيمعلىنحوإبداعييحققالتحسينالمستمرفيالمؤسسةواكسابهاالقدرة
على الدخول في المنافسة مع المؤسسات األخرال .وتشير إدارة الجودة الشاملة إلى أسلوب تطوير

شامل ومستمرفياألداءيتضمنكافةمجاالتالعملالتعليمي،فهيعمليةإداريةتحققأهدافكل
منسوقالعملوالطالب،أيأنهاتشملجميعوظالفونشاطاتالمؤسسةالتعليمية ليففقطفي

إنتاجالخدمة،ولكنفيتوصيلها،األمرالذيينطويحتماًعلىتحقيقرضىالطالب،وزيادةثقتهم،

وتحسين مركز المؤسسة التعليمية محلياً وتعليمياً وزيادة نصيبها في سوق العمل ،وتتضمن الجودة
الشاملة مجموعة اإلجراءات التي يهدف تبنيها وتنفيذها إلى تحقيق األهداف المتوخاة للمؤسسة

المواصفات
التعليمية والتحسين المتواصل في األداء والمنتج التعليمي وفقاً لألغراض المطلوبة و 
المنشودةببفضلالطرق وأقلجهد وتكلفةممكنين ،وتشمل هذه العناصرواإلجراءاتسالر عناصر

المنظومة التعليمية من مقومات مادية وبشرية وادارية وعلمية ،ومن مدخالت وعمليات ومخرجات،
ويتضحمنهذاالتعريفأنهيركزعلىالجودةكمعاييرلجودةاألداء .

سبقترالالباحثةأنالقيافالمقارنيعتبرأداةفعالةومستمرةتعتمدعليمبدأاستثمارأفضل

ومما 

التطبيقاتفيمجاالتمختلفةفيالمؤسساتالتعليميةوالجامعاتعنطريقتبادلالخبراتوالمعرفة

ومقارنةأدالهاونتالجهابالجامعاتاألخرال .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 مقدمة
 أوالً :دراسات تتعلق برامج كليات التربية.
 ثانياً :دراسات تتعلق بالمقارنة المرجعية.
 ثالثاً :التعقيب العام على الدراسات السابقة.












مقدمة:
ستقومالباحثةبعرضالدراساتالسابقة،العربيةمنهاواألجنبية ،ذاتالعالقةبموضوالالدراسةالحالية
بحسبالترتيب الزمنيبدءاً باألحدث وانتهاء باألقدم،لمعرفةمناهج الدراسات السابقةوالتي أجريت

حول تصور مقترح لتطوير برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في ضوء معايير المقارنة

المرجعية،منخاللأطروزوايامختلفة،واألدواتالتياستخدمتوالتييمكنأنتسهمفيتنميةهذه

الدراسة،والتي تناولتبرامجكلياتالتربية .وقدواجهت الباحثة بعضالصعوباتالتيتكمنفيندرة
بعض الدراسات المرتبطة بموضوال الدراسة في حدود علمها ،وتم اختيار الدراسات األكثر ارتباطاً

بموضوالالدراسةالحاليةواألحدثزمنياً؛ألنهاأقربإلىالواقعيةوتمترتيبهامن األحدثإلىاألقدم،
وتماستعراضالدراساتالسابقةبالتعليقعلىمحوريالدراساتالسابقةوماتماستفادتهفي الدراسة

الحاليةمنالدراساتالسابقة،وماتميزتبهالدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقة .


أوالً :دراسات تتعلق ببرامج كليات التربية:

الدراسات العربية:

 .1دراسة عوض ( )2015بعنوان" :تقويم برنامج إعداد معلم التكنولوجيا في كلية التربية بجامعة
األقصى بغزة في ضوء معايير الجودة الشاملة".

هدفتالي تقويمبرنامجإعدادمعلمي التكنولوجيافيكليةالتربية بجامعةاألقصىبغزةفي
ضوء معايير الجودة الشاملة ،ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم

االستبانةكبداةللدراسةالمكونةمن()54معيا اًرمنمعاييرالجودةالشاملة،وتكونتعينةالدراسةمن

( )46طالب وطالبة كما قام الباحث بإجراء مقابلة مع رليف برنامج التكنولوجيا في كلية التربية
بجامعةاألقصىبغزة،ولتحقيقهدفالمقابلةتمإعدادقالمةبمعاييرالجودةالشاملةلبرنامجإعداد

معلم التكنولوجيافيكليةالتربيةبجامعةاألقصىبغزة ،وقدتوصلت نتالجالدراسةإلى توافر()70
معيا اًر عندإجراء المقابلة معرليف قسام التكنولوجياولكن بدرجات متفاوتة،فقد توافر ( )45معيار

بدرجةكبيرة،و( )14معياربدرجةمتوسطة،و( )11معياربدرجة ضعيفة كماتوصلتنتالجالدراسة


إلى أن درجةتوافرمعاييرالجودةالشاملةفيبرنامجالتكنولوجيامن وجهة نظرالطلبةجاءتمرتبة
طرالق التدريف في البرنامج) على الترتيب األول ثم جاء في
إذ حصل المجال الثالث  (معايير 

الترتيبالثانيالمجالالرابع(معاييرأعضاءهيلة التدريففيالبرنامج)،ثام جاء فيالترتيبالثالث
المجالاألول(معاييراإلعداداألكاديميوالمهنيوالتربويوالثقافيفيالبرنامج(،ثمجاءفيالترتيب

الرابع المجال الثاني (معيار التربية العملي) ،ثم جاء في الترتيب الخامف المجال السادف (معيار
المكتبة ومصادر المعلومات) ،ثم جاء في الترتيب السادف المجال السابع (معيار الموظفين –

اإلداريين)،ثمجاءفيالترتيبالسابعواألخيرالمجالالخامف(األبنيةوالمنشآت التعليمية).وأوصت
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الدراسة إلى إعادة النظر في معايير اإلعداد األكاديمي في برنامج التكنولوجيا بجامعة األقصى
اتيجياتوطرقالتدريفاإللكترونيةلتسهيلعمليةالتعلم ،ومراعاة

،وتفعيلاستر

ومعالجةالقصور فيها

الفروقالفرديةفيظلالتدفقالمعرفي .
 .2دراسمة دحمالن ( )2013بعنموان " :درجمة تموافر معمايير الجمودة الشماملة فمي برنمامج إعمداد معلمم

اللغة العربية في كلية التربية بجامعة األقصى ".

هدفت التعرف إلى معرفة درجة توافر معايير الجودة الشاملة في برنامج إعداد معلم اللغة

العربيةفيكليةالتربيةفيجامعةاألقصى،والكشفعنأثرمتغيراتالدراسةفيآراءأعضاء هيلة
التدريف بجامعة األقصى في درجة توافر معايير جودة برنامج إعداد معلم اللغة العربية ،ولتحقيق

أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،وتم بناء استبانة مكونة من( )90فقرة
بصياغتهاالنهاليةوزعتعلى خمسة محاور ،األول جودةأهدافبرنامجإعدادمعلماللغةالعربية،
والثاني جودة اإلعداد التخصصي ،والثالث جودة اإلعداد التربوي ،والرابع جودة التربية العملية،

والخامف جودة إدارة القسم والكلية ،حيث بلغت عينة الدراسة ( )60عضواً من أعضاء التدريف
بجامعةاألقصىتماختيارهمبالطريقةالعشوالية،وقدتوصلت الدراسةإلىنتالجمنأهمها أنمعايير

الجودةالشاملةببرنامجإعدادمعلماللغةالعربيةمتوافرة بدرجةكبيرةبنسبةملوية(،)8.61والتوجد
فروق ذات داللة إحصاليةفي مدال توافر معايير الجودة الشاملة ببرنامج إعداد معلم اللغة العربية
الخبرة.وأوصتالدراسةبالتاليضرورةتحديثوتطوير
تعزاللمتغيرالتفرغ،والمؤهلالعلمي،وسنوات 

نامجإعدادمعلماللغةالعربيةبجوانبهالمختلفة،والمتعددة ،ليواكبالمستجداتالتربويةالمعاصرة،

بر
ومراعاةالتوازنوالتكاملفيهذهالجوانببمايتفق ومعاييرالجودةالشاملة  ،وضرورةاعتمادمعايير

الجودةالشاملةفيبرامجإعدادالمعلمينبكلياتالتربية .


 .3دراسة دهمان ( )2013بعنوان " دور التقييم الخارجي في تطوير أداء كليات التربية في
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل تفعيله ".

هدفت التعرف إلى دور للتقييم الخارجي في تطوير أداء كليات التربية في الجامعات
الفلسطينيةبمحافظاتغزةمنوجهةنظرأعضاءهيلةالتدريف،ودراسةداللةالفروقفيمتوسطات

تقديراتهم لدوره في تطوير أداء تلك الكليات تبعاً للمتغيرات التالية (الجامعة – الرتبة األكاديمية –

واستخدمت
سنوات الخدمة)  .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،

استبانة   تحتوي على ( )64فقرة وتم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من ( )183عضواً .وقد
توصلتالدراسةإلىنتالجمنأهمها  
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أندورالتقييمالخارجيفيتطويرأداء كلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسطينيةبمحافظاتغزةمن

وجهةنظرأعضاء الهيلةالتدريسية،جاءتبدرجةكبيرةحسبالمعيارالمستخدمفيالدراسةحيث
حصلتعلىوزننسبي(.)%68.37توجدفروقبينمتوسطاتتقديراتعينةالدراسةلدورالتقييم

الخارجيفيتطويرأداء كلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسطينيةبمحافظاتغزةللمعيارين"(البحث

العلمي-آلياتضمانالجودة)تعزاللمتغيرالرتبةاألكاديميةوذلكلصالحالذينرتبتهمأستاذ ،وال
توجد فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لباقي المعايير تعزال لمتغير الرتبة األكاديمية

،والتوجدفروق بينمتوسطاتتقديراتعينة
(أستاذ – أستاذ مشارك– أستاذ مساعد– محاضر) 
الدراسة لسنوات الخدمة (أقل من  5سنوات – من  10-5سنوات – أكثر من 10سنوات) .توجد
فروقبينمتوسطاتتقديراتعينةالدراسةلمعيارالمناهج(المساقاتالدراسيةتعزاللمتغيرالجامعة

وال توجد فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمتغير
وذلك لصالح الجامعة اإلسالمية) ،
الجامعة (الجامعة اإلسالمية – جامعة األزهر -جامعة األقصى) .وقد أوصت الباحثة بمراجعة

المناهج مع التركيز على نوعية ومستوال مساقات الدراسة ومراحلها والتوازن بين الجزء النظري
والعمليوبينالخطةوالتنفيذالعملي .


 .4دراسة حوامدة ( )2013بعنوان " :تقييم برنامج بكالوريوس معلم صف في جامعة جرش-

األردن من وجهة نظر الخريجين ".

هدفتالتعرفإلى تقييمبرنامجبكالوريوفمعلمصففيكليةالعلومالتربويةجامعةجرش،
ولتحقيقأهدافالدراسةاستخدمالباحثالمنهجالوصفيالمسحي،وقامبتصميماستبانة وتمتوزيعها

على عينة الدراسة المكونة من جميع الطلبة الخريجين للفصل الدراسي األول من العام الجامعي
2013-2012م والبالغ عددهم ( )47طالب وطالبة ،ومجموعة مركزة مكونة من ( )10خريجين
قدامىيعملونفيالتعليم،وقدتوصلتالدراسةإلىنتالجمنأهمها 

أنطبيعةموادتخصصمعلمصف(نظريمعنشاطاتتطبيقية)تراوحتمابين(-%13.6

)%100حيثجاءتمادة(تربيةعملية2ميداني)فيالمرتبةاألولىبنسبة%100ودرجة عمق

واتساال مواد الخطةالدراسية لتخصص معلم صف قد تراوحت مابين واسع وقليل وعميق ومتوازن من
حيث العمق واالتساال فقد جاءت مادة تربية عملية ( )1متوازنة من حيث العمق واالتساال بنسبة

()%51.4ودرجةسهولةوصعوبةموادالخطةالدراسيةلتخصصمعلمصفتوزعتمابينصعب
ومتوسط الصعوبة وسهل حيث جاءت مادة مفاهيم أساسية في الرياضيات وطرق تدريسها األعلى

صعوبة بنسبة ( ،)%45.5وأظهرت أن أساليب التدريف الشالعة االستخدام هي أسلوب المحاضرة
بنسبة ( )%54.4وأن أساليب التقويم المستخدمة والتي جاءت شالعة االستخدام جداً أسلوب
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،)%تالهُ االختبارات المقالية ،وتواصلأعضاء هيلةالتدريف

االختبارات الموضوعية بنسبة(79.5
معالطلبةجاءبدرجةمتوسطةبمتوسطبلغ( .)%3.41

كاديميوتوثيقالصلةبينالطلبةوأعضاء هيلةالتدريفمن

وقدأوصىالباحثبتفعيلاإلرشاداأل

خاللعقدلقاءاتحواريةوااللتزامبالساعاتالمكتبيةالمخصصةللطلبةومراجعاتهم .


 .5دراسة العتيبي والربيع ( )2012بعنوان " :تقويم برامج كلية التربية بجامعة نجران في ضوء
معايير (. " )NECATE

هدفتالتعرفإلىتقويمبرامجكليةالتربيةبجامعةنجرانفيضوءمعاييرال()NECATE

( National Council for Accreditation of Teacher Educationالمجلف الوطني
العتماد إعداد المعلمين) .ولتحقيق هذه الدراسة استخدم المنهج الوصفي وكانت األداة استبانة تم

اعتماد التدريجالخماسيفيهابعدذلكتمتوزيعهاعلىجميعأعضاءالهيلةالتدريسيةبالكلية(ذكور
إناث) وكانتالنتالجكالتالي توافرمعاييراإلطارالمفاهيميالعامبدرجةكبيرةجداوتوافركلمن
معايير العمادة والموارد والبرامج المقدمة والخبرات الميدانية وتبهيل أعضاء هيلة التدريف وأدالهم
توافر معيار التنوال متوسطة اما
وتنميتهم المهنية ونظام التقييم والتقويم بدرجة كبيرة وكانت درجة 

متوسطاتاألقسامحولتوافرتلكالمعاييرفكانتمتقاربةفيالوقتالذالكانتهناكفروقذات
داللةإحصالية بين الذكور واإلناثلصالح الذكورعلىاإلناثفيمدال توافرتلك المعاييربكلية

التربية في جامعة نجران  .ومن أهم التوصيات ما يلي توفير قاعة إنترنت مناسبة لعدد الطالب،

مكتبة للكلية تحتوي على مصادر شاملة وكافية للمقررات ،تقنيات تعليمية ماللمة وكافية وأنشطة
اجتماعيةألعضاءهيلةالتدريفوالطالبلتعميقالعالقاتاإلنسانية .
 .6دراسة القرني ) (2011بعنوان" :متطلبات االعتماد األكاديمي لبرامج الدراسمات العليما فمي اإلدارة

التربوية بالجامعات السعودية :تصور مقترح".

هدفت التعرف إلى تحديد أهام المتطلبات الالزمة لتهيلة برامج الدراسات العليا في اإلدارة

التربويةلالعتماد األكااديمي،وتعارف درجةتوفرهذه المتطلباتكواقعفيهذهالبرامج،وهدفتأيضا

إلى تقديم تصور مقترح لتهيلة هذه البرامج للوفاء بمتطلبات االعتماد األكاديمي .استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي .استخدمت الدراسة االستبانة أداة لتحقيق أهدافها ،وتكونت االستبانة من

)(114عبارة موزعة على عشرة أبعاد هي (اإلطار المفاهيمي ،إدارة برامج الدراسات العليا ،إدارة

المرافق
ضمان الجودة و تحاسينها ،عملياات التعليم و التعلم ،إدارة شؤون الطلبة ،مصادر التعلم ،

والتجهيزات،أعضاءهيلةالتادريف ،البحثالعلمي،العالقةمعالمجتمع)مشتركةفيمحوريينهما

(األهميةوالتوفر).طبقتالد ارساة علىمجتمعالدراسةببكمله،والذي تبلفمنأعضاءهيلةالتدريف
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ببرامجالد ارسااتالعلياافاياإلدارةالتربويةبالجامعاتالسعوديةوعددهم)،(130استجابمنهم )(93

عضواً.كشفتالدراسة أنجميعالمتطلباتالواردةفيأبعادأداةالدراسةالعشرةجاءتبدرجةعالية

جداً مان األهمياة ،كذلك كشفت الدراسة أن درجة التوفر تراوحت بين متوسطة وضعيفة للمتطلبات
الواردة في أبعااد الدراسة العشرة .وقد أوصت الدراسة بتبني الخطة اإلجرالية المقترحة التي قدمتها

الد ارساة ،تبناي المقترح الذي قدمته الدراسة بخصوص التغييرات المطلوبة في بنية ومساقات برامج
التربوية لمواءمتها مع مطالب جهات االعتماد ،توفير القادر الكاافي مان
اإلدارة 

الدراسات العليا في

االستقاللية اإلداريةوالماليةلكلياتالتربيةواألقسامالتابعةلها،وتخصيصهابميزانياتمستقلةلخدمة
أغاراض االعتماد ،وتبسيفمجلفوطنيالعتمادالبرامجالتربوية .
 .7دراسة زقوت ) (2010بعنوان " تصور مقترح لتطوير برنمامج اإلعمداد التربموي العملمي

للطالب  /المرشد النفسي بكلية التربية  -جامعة األقصى في ضوء اال تجاهات المعاصمرة".

هدفتالتعرفإلىواقعبرنامجاإلعدادالتربويالعمليللطالاب/المرشادالنفاسيبكلياة التربية-


جامعة األقصى ،واعداد تصور مقترح لتحسين الجانب المذكور أعاله .اساتخدمت الباحثاة المنهج
الوصفيالتحليلي،وكانتأداةالدراسةاستبانة مكونةمن ) (48فقرة.تكونمجتماعالبحاث منطلبة
المستوالالرابعبقسماإلرشادالنفسيبكليةالتربيةجامعةاألقصىوعاددهم ) (95طالبااًوطالبة،وعينة

الدراسة ) (75طالباًوطالبة.وقدكشفتالنتالجعنأنبرناامجاإلعادادالترباوي العملييفتقرإلىقالمة

المعايير الواجب توافرها ،وأن هناك قصو اًر بشكل عام في مراجعة برناامج اإلعداد التربوي العملي

للطالب  /المرشدالنفسيبكليةالتربية-جامعةاألقصىفيضوءاالتجاهات المعاصرة.وقدأوصت
الدراسة إلى تحديد أهداف قسم اإلرشاد النفاسي بوضوح والعمل على تطبيقها من خالل المساقات

التدريسية التيتركازعلاىاإلعادادالنظاري والعمليللطالبالمرشد،ووضعمعاييرالختيار الطالب
المرشدالنفسيحيثأنشخاصيةالمرشاد تعدفيالمقاماألول .


 .8دراسة السبع وآخرون ( )2010بعنوان" :تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية التربية
بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة الشاملة".

هدفتالتعرف إلى تقويمبرنامجإعدادمعلماللغةالعربيةفيكليةالتربيةبجامعةصنعاءفي

ضوءمعاييرالجودةالشاملة.واستخدمتالباحثةمنهجالوصفالتحليلي ،وقامتالباحثةبإعدادقالمة
بمعاييرالجودةالشاملةلبرنامجإعدادمعلماللغةالعربيةفيكليةالتربياة بجامعةصنعاء،تماشتقاقها

منالكتبالمتخصصة والدراساتوالبحوثالسابقة،اشتملت على ) (152معيا اًرموزعة على )(12

مجاالً،تمتحويل القالمةإلى مقابلتينمعمسؤولالقبولوقسم اللغةالعربية،واستبانتين معأعاضاء
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هيلاة التدريفوالطلبة،وتكونتعينةالبحثمن ) (9أعضاءمنهيلةالتدريف تكونمجتمع الدراسة

من()71طالب،واستخدمتاالستبانةكبداةللدراسة .

كما توصلت الدراسة إلي مجموعةمن النتالج أهمها ضعف توافرمعايير جودةسياسةالقبول من
وجهةنظرمسؤولالقبول،وكذلكضعف توافرمعاييرجودةبرنامجاإلعدادمنوجهةنظرقسم
اللغةالعربيةوالطلبة،بينماتوافرتمعاييرجودةبرنامجاإلعدادمنوجهةنظرأعضاءهيلةالتدريف

فيالقسمبمستوالمتوسطوأوصتالد ارسةإلىتحديدأهدافبرنامجإعدادمعلماللغةالعربيةفيكلية
التربية بجامعة صنعاء ،واشتقاقها من رؤياة ورساالة الكلية ،وضع معايير لسياسة القبول في ضوء

معاييرالجودة،والتقليلمنمعياراعتمادمعدلالثانويةالعاماةمعياا اًروحيداًللقبولفيكلياتالتربية،

لضمانجودةالخرجينمنهذهالكليات،ومالءمتهملسوقالعمل .


 .9دراسة عناية ( )2010بعنوان " :دور التقييم الااتي للبرامج األكاديمية في الجامعات الفلسطينية
بغزة في تحسين األداء األكاديمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية "

هدفت التعرف إلى دور التقييم الذاتي للبرامج األكاديمية في الجامعات الفلسطينية بغزة في

تحسيناألداءاألكاديميلدالأعضاءهيلةالتدريفمنوجهةنظرهم،وسبلتفعيله،ولتحقيقأهداف
الدراسةاستخدمت الباحثة المنهج الوصفيالتحليلي،وقامت بتصميم استبانة مكونةمن()48فقرة

موزعة على ثالثة مجاالت ،تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة المكونة من) )160عضو هيلة
تدريففيكلمنالجامعةاإلسالمية واألزهر بغزةللعامالدراسي))2010-2009واستجابمنهم

)(138ايبنسبة( .)%86.25

وقد توصلت الدراسة إلى نتالج من أهمها درجة مساهمة التقييم الذاتي للبرامج األكاديمية في

الجامعاتالفلسطينيةفيتحسيناألداءاألكاديميألعضاءهيلةالتدريفبصورةعامةمتوسطةبوزن
نسبي ( .)%64.78حاز المجال األول (التدريف) المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%68.64ببنما
حاز المجال الثالث(خدمةالمجتمع)المرتبة الثانية بوزن نسبي) ،(%60.24وجاء المجال الثاني

(البحثالعلمي) المرتبةالثالثةبوزننسبي( .)%59.86التوجدفروق فيمتوسطاتالتقديرات

التقويمية ألعضاء الهيلات التدريسية في الجامعات الفلسطينية بغزة ألثر التقييم الذاتي للبرامج
األكاديمية فيتحسينأدالهماألكاديمي ترجعلمتغيرالجنف (ذكور– إناث) .التوجدفروقفي
متوسطات التقديرات الرتبة العلمية (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد) .ال توجد فروق في
متوسطاتالتقديراتالخدمة (أقل من 5سنوات– من 10-5سنوات– أكثرمن 10سنوات) .ال
توجدفروقفيمتوسطاتالتقديراتالجامعة (جامعةاألزهر–الجامعةاإلسالمية).

وقدأوصت الباحثة بضرورةتعميمنتالجوتوصياتالتقييمالذاتيعلىجميعأعضاء هيلةالتدريف

فيالجامعة .
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 .10دراسة درويش وآخرون ) (2009بعنوان " :دراسة تقييميه للخطط األكاديمية لبرنمامج إعمداد

المعلم ".

التعرف إلى تطوير الجوانب العملية في برنامج إعداد المعلم بكلياات التربية في

هدفت

الجامعاتالفلسطينيةبمحافظاتغزة .كما هدفت إلى تقويمبرنامجإعدادالمعلمفي كلياتالتربيةفي
(الجامعةاإلسالمية،وجامعةاألزهر،وجامعةاألقاصى).اساتخدمتالد ارساةالمنهجالوصفيالتحليلي،
وقد تم توزيع أداة الدراسة على عينة عشوالية من خريجاي الجامعاات الثالث بلغت ) (333طالباً

وطالبة،والذينتخرجوافيالسنواتالخمفاألخيرةمنتلكالجامعات ،كماتمإجراءمقابالتمععدد
منأساتذةكلياتالتربيةوصناالالقرارفيو ازرةالتربيةوالتعلايم العاليودالرةالتعليمبوكالةالغوث،

وتماستخداماالستبانة كبداةلجمعالبيانات الكميةللدراسةوالتي ركزتعلىأداءالخريجوشملتأداة
الدراسة المجاالت (المعرفاة والفهام بالتخاصص  ،القايم وأخالقيات مهنة التعليم ،النظام التربوي في

فلسطين،الكفاياتالمرتبطةبتدريفالمناهجالفلسطينية ،الكفاياتالمرتبطةبالتعليموالفروقالفردية،
يف،اإلدارةالصفيةوالمهاراتالمرتبطةبها،

تنميةالمهاراتالعقليةللتالمياذ،اإلعادادوالتخطايط للتدر
والنفسي
تنفيذ التدريف داخل الصف ،الوسالل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،المجال اإلنساني 

وبيلة التعلم ،مهارات تقييم تعلام (التخاصص) مهارات االتصال والتواصل ،التطور المهني معلم
المستقبل).وكانتالنتيجةالعامةلجميعالمجاالت) )%67.8(.باإلضافةإلىالنتيجةالسابقةأفرزت
بعةالرليسية(اللغةالعربية،

الدراسةالمخرجااتالتالياة قالماةبالمهاارات الالزمة فيالتخصصاتاألر

اللغة اإلنجليزية ،العلاوم ،الرياضايات) ،أربع خطط أكاديمية (في مجال اإلعداد التربوي) في
التخصصاتاألربعةالمذكورة،وأوصتالدراسة تقليلعددالطلبةفيالشعبالدراسية،اختيارأسااتذة

جامعاات متخصاصين لتدريف طلبة التخصص ،تحديث أساليب التقويم ،تطوير أسااليب التدريف
ومحتاوالالماساقات التدريسية،إجراءمراجعةجذريةتقويميةشاملةلبرامجإعدادالمعلامفايالمهاارات

والكفاياات التخصصية،تطويرالمواردالماديةلبرامجإعدادالمعلمين.

 .11دراسة كنعان ( )2009بعنوان " :تقييم برامج تربية المعلمين ومخرجاتها وفق معايير الجودة
من وجهة نظر طلبة السنة الرابعة في قسم معلم الصف وأعضاء الهيئة التعليمية ".

هدفتالتعرفإلى الوقوفعلىمواصفاتمعلمالماستقبل،ومتطلبااتإعدادهوالسيما فيضوء

المتغيرات العالمية ،وتبدل أدواره في عصر التكنولوجيا ،والتطور العلمي والثقافي ،ومن ثم التعرف

لواقعبرامجإعدادالمعلمينفيكليةالتربية بجامعاة دمشقأنموذجاً،والوقوفعندالطرالقالمعتمدة،
والمناهج المتبعةفي تبهيلهم ،وذلاك من أجل تطوير هذهالبرامجفي ضوءاألدوارالتربوية الجديدة

للمعلمين،وذلكبهدف إعدادمقيافلتقويمبرامجإعدادالمعلمينوفقمتطلباتأنظمةالجودةالعالمية

وذلاك لتحقيق اإلصالح المدرسي ،الذي يعد المعلم فيه حجر الزاوية ،ونقطة االنطالق .استخدمت
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الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كبداة للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من
طالب السنة الرابعة شعبة معلم صف في كلية التربية  وتكون المجتمع االصلي من ( )400طالب

وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوالية والتي بلغت ( )148طالب وطالبة من طلبة السنة الرابعة

واستخدمتالدراسةاألساليباإلحصاليةالتالية التجزلةالنصفيةومعادلةجتمان،كماتوصلتالدراسة

إلىمجموعةمنالنتالجإنبرامجتربيةالمعلمينومخرجاتهافيالمجال المهنيلمتحققالرضاالكبير

والمطلوب للمستفيدين من هذا البرامج .وان هناك حاجة إلى إعادة النظر في أهداف هذا المجال

ومحتواهوأساليبإكسابهللطالب.إنبرامجتربيةالمعلمينومخرجاتهافيالمجال األكاديميلمتحقق

الرضا الكبير والمطلوبمن هذا الب ارنامج .وانماا يقادم مان معلومات ومواد ثقافية تبدو قاصرةفي

تنميةهذاالمجالبمايتناسبمعاالتجاهاتالحديثةفيالتعليم،والتحولمنالتعليمإلىالتعلمالذاتي

مما فرض على المعلم أدوا اًر جديدة كمصمم للبيلة التعليمية  ومنسق للتعلم بعد أن كان ملقناً وناقالً

للمعرفة .وأوصت الدراسة للعمل على إعداد المعلمين وتبهيلهم على المستوال العربي والمحلي وفق
معاييرالجودة الشاملة.ضرورةتطبيقاستراتيجيات تدريفمتنوعةفيمؤساساتإعادادالمعلماين،
واستخداماألساليبالتعليميةالمتطورة،مثل التعلمالذاتي،التعلمالتعاوني،وحال المشكالتوغيرها.
 .12دراسة النمري ) (2007بعنوان:

"

المقررات التربوية في برنامج إعداد المعلم لطالبات كليمة

اللغة العربية بجامعة أم القرى ومعايير الجودة الشاملة دراسة تقويمية وتصور مقترح" .



هادفت التعرفإلىتحديدمجاالتتقويمالمقرراتالتربويةلطالباتكليةاللغةالعربيةبجامعاة

أمالقارالفيأهدافالمقرراتالتربوية،ومفرداتالمقرراتالتربوية،وتنظيموتوزيعالمقارراتالتربوياة
علىسنة اإلعداد بكلية التربيةبجامعةأم القرال،وتحديد معايير الجودة الشاملة الالزمةللمقاررات

التربويةالتيتقدمهاكلياتالتربيةللطالبات فيكلمجالمنالمجاالتالسابقة ،استخدمتالدراسة

المنهج الوصفي التحليلي  ،وتكونت عينة الدراسة من ) (20متخصصاً بجامعاة أم القارال ،و()25

مشرفاً تربوياً.خلصتالدراسةإلى مجموعةمنالنتالجأهمها افتقارالمقارراتالتربوياةالتاي تقدمها
كليةالتربيةبجامعةأم القرالإلىمعايير الجودة الشاملة ،التي حددتها الدراسة في محاورها األربعة

(أهداف المقرراتالتربوية،الجوانبالنظريةفي المقررات التربوية ،الجوانب الوظيفياة والتطبيقية في
المقرراتالتربوية،وتوزيعوتنظيمالمقرراتالتربوية).أوصتالباحثةبماايلاي :تحديدوصياغةأهداف

إجراليةواضحةلكلقسممناألقسامالتربوية،تحديادوصاياغةأهاداف إجراليةسلوكيةواضحةومحددة
لكلمقررمنالمقرراتالتربوياة،إعاادةصاياغةالمقاررات التربويةبمايحققمعاييرالجودةالشاملة،

التركيز على الجوانب العملياة والتطبيقياة بماا يحقاق التوازن بينها وبين الجوانب النظرية في برنامج

اإلعداد،تحقيقمزيدمنالتاوازنبايناألقاسام التربويةفيتقديممقرراتاإلعدادالتربوي .
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 .13دراسة قادي ) (2006بعنوان " :مدى توافق برنامج اإلعداد التربموي ممع معمايير الجمودة

الشاملة وأهم صعوبات التطبيق في كلية التربية بجامعة أم القرى من وجهة نظر أعمضاء هيئمة

التدريس" .

التعرف إلى معايير الجودة الواجب توافرها في مقاررات برناامج اإلعداد التربوي،
هدفت  

والتحققمندرجةالتوافقبينبرنامجاإلعدادمعمعاييرالجاودةالاشاملةمانوجهةنظرأعضاءهيلة
التدريف  .وتم تطبيق المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت الباحثة استبانة كبداة للدراسةمكونةمن
المجاالت(أهدافالبرنامجوغاياتاه،مقارراتالبرناامجومتطلباتاه،التدريباتواألنشطة،التقييموالقياف،

اصادره ،تحاسين البرنامج ومراجعته ،صعوبات تطبيق الجودة
التقنية والمعلومات ،إدارة البرناامج وم 
كون مجتمع الدراسة وعينتها من أعاضاء هيلة التدريف بكلية التربية للبنات بجامعة أم
الشاملة) .ت 
القرال،في الفصل الد ارساي األول(  )2006-2005وكانمن نتالج الدراسة أنالبرنامج اليقدم

للطالبالمعلمالمفاهيموالنظرياتوالمهااراتالتاي تدعمإعدادالمعلم،كذلكاليسهممحتوالمقررات

البرنامجبالشكلاألساسيالاضروريإلعاداد الطالبالمعلم،وأوصتالدراسةالتحاديثالادوريألهاداف
ومقرراتالبرنامج فيضوءالمستجداتوالتغيراتالعالمية،اعتمادمعاييرومؤشاراتواضاحة وعالمية
لتقويمجودةبرنامجاإلعداد،تطويرطرالقالتدريفإلثراءالعمليةالتعليمية .
 .14دراسة العقيلي ( )2005بعنوان " :تقويم برنامج إعداد معلم اللغمة العربيمة فمي كليمات
المعلمين في المملكة العربية السعودية" .

هدفت التعرف إلى تقويم الخطة الد ارساية ،والمقاررات الدراسية في برنامج إعداد معلم اللغة

العربيةفيكلياتالمعلمينفيالمملكاةالعربياةالاسعودية استخدمالباحثالمنهجالوصفيالتحليلي.
تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيلة التدريف ( )179عضواً ،وطالب التربياة الميدانياة ()123

طالباً،المعلمونخريجيالكليات()512معلما.وكانات أداةالدارسةاستبانةموجهةإلىأعضاءهيلة

التدريف ،طالب التربية الميدانية ،المعلمين خريجاي كليات المعلمين .وتضمنت االستبانة
المحاور(الخطةالدراسية،المقرراتالدراسية).وأوصتالدراسةإعادةهيكلةوتطويربرنامجإعدادمعلم
اللغةالعربياة فيكلياتالمعلمينفيكلمنالخطةوالمقررات الدراسيةفيضوءالمعاييرالعالمية

المعاصارة لبناءبرامجإعدادالمعلم،تعميقمواداإلعدادالتخصصي.

 .15دراسة المطرودي ) (2002بعنوان " :تقويم برنمامج اإلعمداد التربموي لمعلممي التربيمة
اإلسالمية في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية".

التعرف إلى مادال تحقيق مقررات اإلعداد التربوي ألهدافها ،ومدال استخدام طرق
هدفت  

التادريف،والوسااللالتعليمياة ،وأساليبالتقويمالمناسبفيبرنامجاإلعدادالتربويومعرفةمدالفالدة
56

مقرراتاإلعدادالتربوي ،ومدالتحقيق برنامجالتربيةالعمليةألهدافه ،وقدتمتطبيقالمنهجالوصفي
في هذه الدراسة ،وصمم الباحث استبانة لهذا الغرض وتم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من

)(319معلماً مان مختلاف مناطق المملكة و )(174عضواً من أعضاء هيلة التدريف في أقسام

المناهج وطرق التدريف ،والتربية وعلم النفف ،والوسالل التعليمية من مختلف كليات المعلمين في

المملكة.وكاناتالنتيجاةالرلياسة للدراسةأنأغلبأهدافمقرراتاإلعدادالتربويقدتحققتبدرجة

متوسطة.وخلاصتالد ارساة إلى مجموعةمنالتوصياتأهمها تشكيللجنةخاصةمنأعضاءهيلة

المقررات التربوية ،وبين أهداف  ومفردات المقررات

التدريف لدراسة التاداخل بين أهداف ومفردات

التربويةوالتخصاصية ،ضرورةتوجيهأعضاءهيلة التدريففيبرنامجاإلعدادالتربويعلىالتركيز
فياستخدامطارق التدريفالتيتعتنيبإيجابياتالطالبفيالتدريف،وتحقيقالفرصللكشفعن

طاقاتهمالخاص وصقلها،وعدماالعتمادعلىطريقةواحدةفقط.
الدراسات األجنبية:

 .1دراسة المجلس الوطني لجودة المعلم ( NCTQ )2012بعنوان":مااا تعلم برامج إعداد
المعلممين "“ What do you know teacher preparation programs ” .

هدف هذا التقرير الاذي أعده المجلف الوطني لجودة المعلم  (The National Council on
) Teacher Qualityإلىمراجعةوطنيةلبرامجإعدادالمعلمين ،وقدخلصالتقريرإلىأنبرامج

إعداد المعلماين فاي عينة الدراسة توفر إعداداً محدوداً للطلبة المعلمين في مجال استخدام التقييم ،

والبيانات ،ونتيجة لذلك فإن المدارف في نهاية المطاف توظف معلمين يفتقرون إلى اإلعداد الالزم

لالستفادةمنالمعلومات .


 .2دراسة فلجاتس و هيدميتس ( Vilgats & Heidmets )2011بعنوان ":أثر تقييم الجودة

الخارجية على الجامعات – التجربة األستونية ":
" The Impact of External Quality Assessment on Universities: The
Estonian Experience".
هدفتإلى  تحديدأثرالتقييمالخارجيللجودةعلىالجامعاتفيأستونيابينعامي (– 1997
  )2009ويقومعلىتحليلتقاريرالخبراءومقابالتمديريالجامعاتوالبرامجالتينفذتبينعامي

( .)2009-1997وشملتالدراسة تحليالمن ( )12منهجاً في ()3من الجامعات الحكومية .ومن

أهمنتالجالدراسةأناألثرالعاممنخفضانسبياً،بينمافيمايتعلقبالمناهجالدراسيةوالدراسةالعلمية

وسمعة الجامعة ووحدة التدريف كان أقوال ،ولكن في العديد من الجوانب المهمة االخرال مثل إدارة

الجامعةوضمانالجودةوالتمويلكانهناكالتبثيرقليالً.

وقدأوصتالدراسةبالحاجةإلدخالتعديالتعلىنظامالتقييمفيأستونياوكذلكفيبلدانأخرال .
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 .3دراسة آرجون ( Argon,Turka )2010بعنوان ":دراسة نوعية بوجهات نظر األ كاديميين حول

تقييم األداء والدافع والعدالة التنظيمية ":
"A Qualitative Study of Academicians 'Views on Performance
" Evaluation, Motivation and Organizational Justice
هدفتالتعرفإلىآراءاألكاديميينالمرتبطةبتقييماألداءوالتحفيزوالعدالةالتنظيميةوسوف

تسهمالدراسةفيالمقاماألولبزيادةوعيالمسؤولينوأعضاءهيلةالتدريففيالجامعاتوقداستخدم

الباحثأسلوبالبحثالعلميمنأجلجمعالبياناتشبةالمنظمةوكذلكاستخدامالمقابلة،وتكونت

عينة الدراسةمن ()21أكاديمي يعملون في الجامعةالتركية.وكان من أهم نتالج الدراسة ما يلي 

تقييم األداء والحوافز تعتبر ذلك اهمية بالغة للعدالة التنظيمية ومرتبطة ارتباط وثيق بها لذا يجب

االهتمام بها .يجب األخذ بعين االعتبار المتغيرات الفردية ألعضاء هيلة التدريف (كالشخصية

والنفسية) ،وكذلك المتغيرات التنظيمية (مدير المنطقة  -الموظفين – األكاديميين) حيث تؤثر هذه
المتغيرات على التحفيز وهذه وسيلة إلرساء مشاعر العدالة التنظيمية .كذلك كشفت الدراسة أن

الجامعاتفيتركيابحاجةإلىتغييرفينظامتقييماألداءوفيالهيكلالتنظيمي .

وقد أ وصت الدراسة بالتالي التطبيقات التنظيمية التي تلبي االحتياجات الفردية يجب أن تتبع مبدأ

الفروق الفردية ،لذلك  ينبغي استخدام أساليب التواصل اإليجابي في توصيل نتالج التقييم  .وتتطلب
جامعاتالدولفيتركياتحولفيتقييماألداءومشاكلالتشريعيجبأنيتمحلها .


 .4د ارسة تاري ( Tari, J. )2010بعنوان  ":عمليات التقييم الااتي  :أهمية المتابعة من أجل

النجاح – إسبانيا" .
"" Self- assessment processes, the Importance of follow up for success
هدفتالتعرفإلى تقديمعرضلعملياتالتقييمالذاتي،وتحديدالصعوباتوالفوالدوعواملنجاح

نموذجالتقييمالذاتيللمؤسسةاألوروبيةلضمانالجودة،باإلضافة إلى تحليلأهميةالمتابعةمنأجل
نجاحالتقييمالذاتي،ومنثمقدمتدراسةحالةلعشرةخدماتتوفرهاجامعةحكوميةإسبانية،وذلك

لتحديد الصعوبات والفوالد وعوامل نجاح التقييم الذاتي .ومن أهم نتالج الدراسة ما يلي أن التقييم

الذاتيساعدالمدربينعلىتقديمأجودالخدماتمنخاللالتعرفإلىنقاطالقوةومنثمتطبيقخطة
منأجلالتطوير .وقدأوصتالدراسة بالتالي ضرورةاستخدامالتقييمالذاتيمنقبلإدارةالجامعة
كبداة للتخطيط المستمر من أجل التحسين ،ذلك ألن التقييم الذاتي يفرز ثقافة الجودة لتحديد خطة

لتحسين إدارة الخدمات في الجامعة ،أهمية المتابعة للتبكد من تطبيق إجراءات التحسين ،ذلك ألن

المتابعةتعتبرآخرخطةمنخطواتالتبكدمننجاحعمليةالتقييمالذاتي .
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 .5دراسة روشيل ) : Russell(2009بعنوان " تقييم برنامج إعداد المعلمم فمي جامعمة
." Stretch Cardinal

“Evaluate teacher preparation program at the University of Stritch
Cardinal”.
هدفت التعرف إلى معرفة فعالية برنامج إعداد المعلام فاي جامعاة ، Stritch Cardinal

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،ولتقييم البرنامج أعدت الباحثة استبانة الستطالال آراء

المعلمينالجددوالمعلمينومدراءالمدارف،باإلضافةإلىالمقابالت،وتمالتركيزفيأداةالد ارساةعلى
المجاالت (المناهج الدراسية والتدريف والتقييم ،القدرة على تعلم تالميذمتنوعين ،التفاعلمع البيلة

المدرسية ،وجود فرص للنمو المهني) ،وقد خلصت الدراسة إلى النتالج التالية قادرة المعلام الجديد
للتفاعل مع البيلة المدرسية محدودة وأقل من المستوال المطلوب ،وعدم القدرة علاى تحدياد أولويات

العمل المدرسي ،فيما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير برنامج إعداد المعلم في جميع
النواحي .


ثانياً :الدراسات المتعلقة بالمقارنة المرجعية:
أوالً :الدراسات العربية:
 .1دراسة البطة ( )2015بعنوان ":مدى إدراك اإلدارة العليا والوسطى ألسلوب المقارنة المرجعية
وأثر الك على تحقيق التفوق التنافسي لدى البنوك العاملة بقطاع غزة".

هدفت التعرف إلى مدال إدراك اإلدارة العليا والوسطى ألسلوب المقارنة المرجعية وأثر ذلك
على تحقيق التفوق التنافسي لدال البنوك العاملة بقطاال غزة ،من خالل تناوله ألسلوب المقارنة

المرجعيةكبسلوبقيافيمكنالبنوكمنمعرفةمستوياتمنافسيهابغرضتحسينوتطويرخدماتها.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي اإلجرالي ،وقام بتصميم استبانة

كبداة رليسية لجمع البيانات وقد تكونت عينة البحث من أفراد اإلدارة العليا والوسطى في البنوك

العاملةفيقطاالغزةوالبالغعددهم()80مفردة .وقدتوصلت الدراسةإلىنتالجمنأهمها إدراك
إداراتهذهالبن وكببهميةدورأسلوبالمقارنةالمرجعيةلمقارنةأداءبنوكهممعأداءالبنوكاألخرال،

وأنهذااألسلوبهوأحداألدواتالمهمةوالذيمنخاللأبعادهالخمسة(التخطيط – التحليل–
التنفيذ – التكامل  -النضوج) يحقق التفوق التنافسي وقد أوصى الباحث بإجراء بحوث موازية

للم ؤسساتالحكوميةوخصوصاًفيمجاليالصحةوالتعليمإضافةلمؤسساتالمجتمعالمدني .
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 .2دراسة الزهراني ( )2015بعنوان" :معايير اختيار دول المقارنة في أبحاث التربية المقارنة".
هدفتالتعرف إلىالوصوللمعاييراختياردولالمقارنةفيأبحاثالتربيةالمقارنة،من أجل

المفاضلة بينالدولالتيتتكررفيه خبرةتعليمية واحدةويرغبالباحثأنيختارمنبينها الدول
األنسب لدراسته ودولته،ولتحقيقهذاالهدفاستخدمالباحثالمنهج الوصفي،وأسلوبالمؤتمرعن
بعد(دلفي ) Delphiوتمتطبيقأداةالدراسةالمكونةمنمجالينتضمنت( )20معيا اًرعليعينة
الدراسةالبالغعددهافيالجولةاألولي()19خبي اًر ،وفيالجولةالثانية()15خبي اًر،وقدتوصلت
الدراسةاليمجموعةمنالنتالجأهمها تتكونمعاييراختيارالدولفيأبحاثالتربية المقارنةمن

( )20معيار ،موزعةعلىمجالين المجالاألول وهوالمجالالعامالمتعلق بالعوامل والقويالثقافية
للدولة،التيفيهاالخبرةالتعليميةالمراداالستفادة منها،وبلغتمعاييرها()7معايير،والمجالالثاني

وهو المجالالخاص المتعلق بالخبرة التعليمية  ذاتها وبلغتمعاييرها ( )13معيا اًر ،كما جاء في
نتالجالدراسةإمكانيةتطبيقهذهالمعاييرعليدولةواحدةحددهاالباحثمسبقاًويرغبفيالتعرف

إلى مدي مناسبتها لالستفادة من خبراتها التعليمية ،كما يمكن االستفادة أيضا من هذه المعايير إذ
ترددالباحثبينأكثرمندولتينلديهماالخبرةالتعليميةذاتها،ويحتاجإلىالوصولإلىحكمعلمي

وأوصت الدراسة تضمينمقررات البحثفيالتربيةالمقارنة
لدولةأو أكثر الختيارها محال للدراسة 
موضوعاتعنطرالقاختيار دولالمقارنةوالمفاضلةبينهممن أجلاختيار الدولة(محلالدراسة)

وفقأسفعلميةتمكنالطالبمناختيارالخبرةاألنسبلموضوعهونظامهالمحلي .


 .3دراسة ربابعة ( )2011بعنوان " المقارنة المرجعية مدخل لتحسين األداء المؤسسي في
المنظمات العامة :دراسة تطبيقية على المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا" .

هدفت التعرف إلى تحديد أثر المقارنة المرجعية في تحسين األداء المؤسسي في المجلف
األعلى للعلوم والتكنولوجيا ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي

والميداني،وقامتبتصميماستبانة وزعتعلىمجتمعالدراسةبلغت()77مفردةوتماستعادة()74

منها أي ما نسبته ( )%96.1من مجتمع الدراسة .ويتكون مجتمع الدراسة منجميع العاملين في
اإلدارةالعلياوالوسطىفيالمجلفاألعلىللعلوموالتكنولوجيا .

وقدأسفرت الد ارسةعنالنتالجالتالية إنالمتوسطالعاملتصوراتالمبحوثينحولجوانبالمقارنة
المرجعيةجاءمرتفعاوبلغ( ،)%4.05وأنالمتوسطالعاملتصوراتالمبحوثينحولمؤشراتاألداء
أكثرهاتبثيرا
المؤسسيكاملة،ولكنهذاالتبثيريتفاوتبينالجوانبإذ جاءجانبااألنماطوالمقومات 

يالتنافسيةوأداءالمواردالبشرية.

فيمؤشر
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وقد أوصت الباحثة باالهتمام من قبل الحكومة بضرورة تقييم األداء المؤسسي للمنظمات العامة،

والتبكيدعلىالمنظماتالعامةبتوفيرالمعلوماتالمرتبطةبنتالجتقييمأدالهاالمؤسسي وتوفيرذلك

منخاللإنشاءشبكةمعلوماتحديثةتسهلمهمةالقيامبالمقارنةالمرجعية .


 .4دراسة العبادي والدعمي ( )2011بعنوان ":دور المقارنة المرجعية في تحقيق البعد التنافسي
(الكلفة) :دراسة مقارنة بين معمل سمنت النجف األشرف ومعمل سمنت الكوفة الجديد".

هدفتالتعرفإلى السعينحوتطويروتطبيقالمقارنةالمرجعيةفيالمعلمينعينةالدراسة
وعندتطبيقالمقارنةالمرجعيةسيتممعرفةمؤشراتاألبعادالتنافسيةومنضمنهاالكلفةودورهافي

تحقيق البعد التنافسي في المعلمين .ومعرفة الفروق بين المنظمتين المبعوثتين في تنبي أسلوب

المرجعيةوتحققالبعدالتنافسيوهوالكلفةوامكانيةتحقيقهاقياساً بالمنافسينلتحقيقالميزة

المقارنة
التنافسية.وتكونتعينتالبحثمنعينةمختارةمنالقطاالالعامفيالعراقذاتالنشاطالصناعي.

واستخدموافيجمعالمعلوماتالجانبالنظريثمجمعالمعلوماتمنالمصادرالعلميةالمتخصصة
منالكتبومجالتودورياتورساللجامعيةومصادرأجنبيةوشبكةاإلنترنتالدولية .

والجانبالتطبيقيومنهاوالمقابالتمعمدراءورؤساءاألقساموالموظفينالتقاريروالسجالتالرسمية

لمعلميسمنتالنجفاألشرفومعملسمنتالكوفةالجديد .

وقد توصلت الدراسة إلى نتالج من أهمها يعد أسلوب المقارنة المرجعية طريقة فعالة إلدخال

الً إلى أن لها قابلية في تعزيز األداء التراكمي للمنظمة .يؤدي أسلوب المقارنة
التحسينات فض 
المرجعية إلى تميز المنظمة من خالل التفوق التنافسي عن باقي المنظمات األخرال .إن استخدام

أسلوب المقارنة المرجعية يؤدي إلى معرفة السلبيات إلى تحدث في علميات المنظمة وكيفية
معالجتها.تختص المقارنة المرجعيةفيتشخيصعوامل النجاح الحاسمةفيالوحدات االقتصادية
منخاللالدراسةللتطبيقاتاألفضللوحداتاقتصاديةأخرال.

وقد أوصى الباحثان بتشكيل فريق يتكون من عدد من المختصين للقيام بإجراء المقارنة المرجعية
لفترةالحقة .






ثانياً :الدراسات األجنبية:
 .1دراسة وبتكيفانتا ( Putkivanta )2012بعنوان ":المقارنة المرجعية؛ دراسة ممتدة"
" Benchmarking : A Longitudinal Study".
هدفت التعرف إلى تبثير استخدام المقارنة المرجعية كبداة قياف في شركات التصنيع في
فنلندا ،وقدكانتفرضياتالدراسةحولتغييرأداةالقيافعبرالزمنإضافةإلى تبثيرأداةالقياف
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علىاألداء التشغيليالمطلقوالتنافسي ،ونفذتالدراسةمنخاللاجراءمقابالتممتدةعبرسنوات

) )Longitudinally Interviewedمع ما مجموعه ( )23شركة في عام ( 1993و2004
و ،)2010وقد تم استخدام استبيان القياف لهذا الغرض وتم التركيز على أفضل الممارسات

المستخدمةفيالشركاتومستوالأدالهاالتشغيلي،وتبينمنخاللالنتالجأناستخدامأداةالقيافقد
تغيرمعمرورالوقتعلىمدالالسنواتال()15الماضيةفقدنمااستخدامالقيافبشكلملحوظ

بينعام(1993و)2004وتغيرمناستخدامداخليللقيافإلىالقيافالتنافسيفيحينتراجع

هذااألمرفيالفترةمابينعام()2004وعام()2010حيثكانالقيافالتنافسيأقل اهتمام
بحيثكاناالتجاه نحوقيافمستوياتالقسمأوالمجموعةأوالتخليعنهذهاألداء تقريباً كبداة
للتنميةوأسبابذلكلمتكنواضحةولكنالبياناتأظهرتأنهاليوجدعالقةواضحةبيناستخدام

القيافوالنتالجالتشغيلية،ونظ اًرلصغرحجمالعينةفقدأوصتالدراسةببنهناكحاجةإلىمزيدمن

األبحاثفيهذاالمجال،وعالوةعلىذلكقدتكونهناكأيضاًإلىالعديدمناألسباباألخرالالتي

تؤثرعلىأداءالشركاتكذلكفإنهمنالخطراالدعاء ببناستخدامأفضلالممارساتهوالسبب

الوحيدلتحسيناألداء وأنبعضالممارساتالمفضلةقدالتكونمناسبةلجميعالمستوياتالعملية
وبالتاليفإنهاتحتاجإلىعنايةعندتطبيقهاواستخدامها .



 .2دراسة بجور لوند ( Bjork Lund )2010بعنوان " :المقارنة المرجعية كأداء لتحسين

المسؤولية االجتماعية في عمليات الشراء" 
"Benchmarking Tool for Improved Corporate Social Responsibility in
"Purchasing
هدفتالتعرفإلى تطويرأداةللمقارنةالمرجعيةيمكنتطبيقهالتحسينالمسؤوليةاالجتماعية

لعملياتالشراءفيالشركات،وقداستندتالدراسةعلىاستعراضالدراساتالسابقةفيهذاالمجال
الذي يثبت المقارنة المرجعية في هذا المجال ،إضافة إلى اإلمداد بالمعلومات حول الممارسات

واألنشطة التي يمكن تطبيقها بجانب اعتبارها في المقابل من هيكل الدراسة ،وقد تم جمع البيانات
الميدانيةمنخاللتقاريراالستدامةالخاصةبشركتينفيالسويد .

وكانتنتالجالدراسة مايلي تطوير أداةقياففيمجالالمسؤوليةاالجتماعية لعملياتالشراءوهذه

األداة تسهمفي تسهيل هيكلةالشركات ،إضافة إلى تصنيفوعرضالبيانات ذات الصلة واعتماده
كمؤشرالمسؤوليةاالجتماعية فيعملياتالشراء،وقدماختباراألداةأمثلةملموسةمناألنشطةالتي

يمكن استخدامها لمعالجة مختلف جوانب المسؤولية االجتماعية للشركات في الشراء ،كما ساهمت

كبيرةً للشركات والمؤسسات في
الدراسة مساهمة كبيرة في تطوير أداة القياف التي يمكن أن تكون 

السعينحوزيادةالمسؤوليةاالجتماعية فيالشراء،كماتوفراألداةالتوجهللشركاتالتيترغبفي
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فهم ومعرفة نقاط القوة والضعف .يمكن اعتبار الدراسة أيضاً مصدر إلهام وتحفيز الشركات على

أفكار جديدة وسبل معالجة المسالل المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية للشركات في
محاولة اكتشاف  اً
مجالالشراء .


 .3دراسة مهريقان وآخرون ( Mohegan & et al )2010بعنوان " :المقارنة المرجعية
كنمواج تحسيني " .

""An Optimization Model Of Benchmarking

هدفتالتعرفإلىوضعمنهجيةكميةلعملياتالقيافتمتازبالبساطةوالفعاليةوالكفاءة،تعمل
كبداة تقييميه ألدوات القياف الناقدة والتي يعتبر القياف مجرد عملية للحاقب الركب .وقد تم تعميم

منهجيةللقيافبحثتتكونمنثالثةمراحل (التحديد–التحليل–النتالج) .

أمامرحلةالتحديدفتركزعلىماالذينريدقياسه؟بينمااعتمدتمرحلتيالتحليلوالنتالجعلىكيفية

القيافمنخاللتطويراثنينمنتقنياتالبرمجةالرياضيةاألكثر تداوالًوهما  Technique for
Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Goal

) Programming (GPوقدتمنشرالمنهجيةالمطورةالتيتضمنتالعديدمنالمعادالتالرياضية
وللقياف الكمي على كليات إدارة االعمال اإليرانية وأظهرت النتالج كفاءة وفعالية ،بجانب إمكانية

تطبيقهافيمختلفبيلاتاألعمال .حيثكانتنموذج TOPSISيعالجعناوينالقياف(ماالذي
يتمقياسه)بينمانموذج GPيعالجطريقةالوصولإلى معيار،ويمكنتطبيقهذهالمنهجيةكإجراء

ن هذين النموذجين
لحل عملية القياف في منظمات األعمال ،وتكمن القيمة لهذه الدراسة في أ ا

يستخدمانكتقنيةللقيافبتقنيةبسيطةاختارتمعاييرتختلفعنأقرانها،كذلكقدتكونهذهالدراسة

األولىمننوعهافيتطويرمنهجيةلقيافكميوتنتقدالقيافالتقليديوالذييركزعلىمجرداللحاق
بالركب.

 .4دراسة أما راال باولو ،سوسا ريو ) Sousa Rui ,Amaral Paulo (2009بعنوان:
"المعوقات لمبادرات المقارنة المرجعية :تحقيق تجريبي".

”“Obstacles to the Initiatives of Benchmarking: Achieving a Demo

هدفت التعرف إلى التركيزعلىتحديدالمعوقاتلتطبيقالمقارنة المرجعية،ومحاولةتزويدفهم
أفضل للمعوقات التي تواجه نمطاً محدداً من المقارنة المرجعية وتحديداً المقارنة المرجعية الداخلية،
وقدطورتالدراسةقالمةتصنيفللمقارنةالمرجعيةالداخليةواثرالهابالتطبيقعلىحالةدراسيةمثلت

منظمة صناعية في أمريكا لبحث مبادرات المقارنة المرجعية الداخلية ،وتوصلت الدراسة إلى أن
معوقات المقارنة المرجعية الداخلية هي معوقات تنظيمية وتشمل (األفراد ،والسياق ،والثقافة)،

ومعوقاتإدارةمشروالالمقارنة(التخطيط،والتطبيق،والقيادة،وضغوطالعمل)،وكذلكمعوقاتبيانات
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المقارنةالمرجعية(صعوباتالدخولللبياناتومقارنة المعلومات).وأوصتالدراسةببخذالنتالجالتي
توصلتإليهاكنقطةبدايةلتوسيعالفهملمعوقات المقارنةالمرجعيةمنخاللتطبيقهاعلىمنظمات

مختلفة.

 .5دراسة آرنو مويجتيجينز ،المبارت سشويرث ،جانك كوهين ،سشوتانوس ،وآخرون

(Arno M Muijtjens, Lambert W T Schwirth, Janke Cohen-)2008
 )Others&Schotanusبعنوان" :المقارنة المرجعية من خالل مقارنة عبر المؤسسات ألداء
الطالب في االختبارات المتقدمة".

Benchmarking Through Comparable Across Institutions for Student
Performance in Advanced tests.

هدفتالتعرفإلى تحديدفعاليةوجودبعضبنودالمقارنةالمرجعيةفيتقييمالتعليمفيبعض

المؤسساتالتعليميةالطبية،وقامتالدراسةبتطبيقبعضاالختباراتللطلبةلتقييمبعضالمعلومات
فيتلكالمؤسسات،وقدتماختيارعينةمن الطلبةبلغت ) (500طالبفيثالثمؤسساتتعليمية
طبية،كماأنقيافالنتالجالجوهريةالمقارنةلتلكالمؤسساتفيمايتعلقبنتالجاالختباراتالمتقدمة

للمقارنةالمرجعية،وقدأظهرتالنتالجاختالفأداءتلكالمؤسساتفي

اعتمدتعلىوساللمتنوعة
االختبارات والتي كانت مؤش اًر على عدم وجود بنود ثابتة للمقارنة المرجعية .كما أظهرت الدراسة

أهميةالتقييموقياف األداءللمؤسساتمنأجلالمقارنةفيإطارمفهومالمقارنةالمرجعية .


 .6دراسة مجد ،وهشام ( (Magd.E.A Hesham) )2008بعنوان  ":فهم المقارنة المرجعية
في المنظمات المصرية :تحليل تطبيقي".

Understanding of Benchmarking in the Egyptian Organizations:
Application Analysis

هدفت التعرف إلى البحث عن وضع المقارنة المرجعية في منظمات متنوعة في مصر،
وحاولتفهمالمقارنةالمرجعيةفيالمنظماتالمصريةمثل العواملالدافعة ،والفوالدمن تطبيقها،
وأسباب التطبيقأوعدمالتطبيق للمقارنةالمرجعية في تلك المنظمات ،كماهدفتلتحديد العوامل

األكثرأهميةفيالتبثيرعلىالمقارنةالمرجعيةالفعالة.واعتمدت الدراسة علىإجراءبحثتطبيقي
لتحقيقأهدافهامنخاللدراسةاتجاهاتفي  500منظمةمتنوعةفي مصر وتوصلتالدراسةإلى
أنمنأكثرالعواملأهميةفيالتبثيرفيالمقارنةالمرجعيةالفعالة هي االحتفاظبالميزةالتنافسية،
وزيادةاالنتاجية،وتحقيقمزيدمنالتحسينوالتطوير،كمابينتأنمعظمالفوالدالمهمةاشتقتمن

المقارنة المرجعية المتضمنة تحسين رضا العمالء ،وتطوير وقت االستجابة ،والتزام اإلدارة العليا.

وأوصت الدراسة ببن المدراء يجب أن يكونوا أكثر وعياً ألهمية التزام اإلدارة العليا ،ومشاركة
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الموظفين ،وفعالية االتصال ،ويجب أن ترتبط المقارنة المرجعية مع استراتيجية المنظمة وأن تزود
بالمواردالماللمةلتطبيقها .

 .7دراسة ازي ار محمد ،جرار ياسار (,Zairi Mohammed and Jarrar .f )2001

 Yasarبعنوان" :اال تجاهات المستقبلية في المقارنة المرجعية لتحقيق ميزة تنافسية :مسح

عالمي".

Future Trends in Benchmarking to Achieve a Competitive Advantage:
Global Survey .

هدفت التعرف إلى تقييم االتجاهات المستقبلية للمقارنة المرجعية وفحص مدال التطور في
استخدامها في ) (227منظمة حكومية وغير حكومية في ) (32دولة ،وما تطبيقات المقارنة

المرجعية،إضافةًإلىالعواملالتي تسهلتطبيقالمقارنةالمرجعيةوالفوالدالمتحققةمنتطبيقها.وقد

أوضحت الدراسة أن تطبيق المقارنة المرجعية يسهم بشكل كبير في تحسين أداء العمليات في
المنظمة ،وجودة الخدمات التي تقدمها ،فضالً عن تبثيرها اإليجابي في عملية صنع الق اررات

االستراتيجيةفيها.كماأظهرتالدراسةأنالقضيةاألساسيةالتيتؤثربشكلكبيرفيتطبيقالمقارنة
المرجعيةفيالمستقبل والتيبدأتتظهرحالياًهيالتطورفيتكنولوجياالمعلومات .

التعقيب على الدراسات السابقة:
اشتملالعرضالسابقلدراساتعربيةوأجنبيةتناولتتطويربرامجكلياتالتربيةالمقارنة،حيث
ركزتهذهالدراساتعلىأهميةتطويربرامجكلياتالتربيةفيعصرناهذافيالمؤسساتالحكومية

والجامعات ،كماكشفتبعضالدراساتعن تطويربرامجكلياتالتربية وتطبيقهفيمجاالتالحياة.
كماركزتعلىأهميةالتربيةالمقارنة فيالمجتمعأيضافمنهاماتكلمعندوربعضالجوانبفي

تحقيقالتربيةالمقارنة مثلمؤسساتالمجتمعالمدنيوغيرها.وهناستقومالباحثة ببيانأوجهالتشابه

واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة من حيث (موضوال الدراسة ،منهج الدراسة ،أداة

الدراسة،مجتمعوعينةالدراسة)باإلضافةإلىبيانأوجهاالستفادةمنالدراساتالسابقة .
أوجه االتفاق وأوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أوالً :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة العربية واألجنبية في استخدامها للمنهج الوصفي

التحليلي مثل دراسة (عوض )2015 ،دراسة (دحالن )2013 ،دراسة (دهمان )2013 ،ودراسة

(حوامدة ،)2013 ،ود ارسة (العتيبي والربيع )2012 ،دراسة (راضي )2012 ،ودراسة (القرني،
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 ، (2011ودراسة (زقوت  ، (2010 ،ودراسة (درويش وآخرون (2009ودراسة  (البطة )2015
ودراسة (الزهراني  ،)2015ودراسة ( العبادي والدعمي   )2011ودراسة (السبع واخرون ،)2010
حيثاستخدمتالمنهجالتاريخيوالمنهجالقانوني .


ثانياً :من حيث أداة الدراسة:

استخدمتالدراسةالحاليةاالستبانة كبداةللدراسة،وقداتفقتمعمعظمالدراساتالسابقةالعربية

واألجنبية في استخدام االستبانة كبداة رليسة للدراسة مثل دراسة (عوض  )2015ودراسة (الزهراني

 .)2015

ثالثاً :من حيث المجتمع وعينة الدراسة:
اتفقتالدراسةالحاليةفياختيار مجتمعالدراسةمنأعضاءهيلةالتدريفبالجامعاتمعالعديد

منالدراساتالسابقةمثلدراسة(دحالن )2013ودراسة(دهمان)2013ودراسة (العتيبي،والربيع،
 )2012ودراسة (القرني  (2011دراسة (السبع واخرون   )2010ودراسة (عناية  )2010دراسة

(قادي (2006واختلفت الدراسة الحالية مع دراسات أخرال من حيث مجتمع وعينة الدراسة حيث

اشتملمجتمعالدراسةوعينتهافيتلكالدراساتعلىمراكزمثلدراسة(روشيل ( Russell2009

اساتالسابقةوالكتبوالدوريات .

ودراسة)بجوركلوند)2010والتيكانتعينةالدراسةعبارةعنالدر
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
من خالل الدراسات السابقة استفادت الباحثة ما يلي:
 بناءفكرةالدراسةمنخاللالتركيزعلىالموضوالالمراددراستهوبناءاإلطارالنظري .
 تعريفمصطلحاتالدراسة .

اسةواألداةالمناسبةللدراسةالحالية .
 اختيارمنهجالدر 
 استفادأيضافياختيارعينةالدراسةوتحديدها .
 تحديداألساليباإلحصاليةالمناسبة .

 بناءاالستبانةوصياغةالفقراتوتطويرها .

 اختيارالمتغيرات(الجنف،الجامعة،سنواتالخدمة،الرتبةاألكاديمية) .
 تدعيمنتالجالدراسةالحالية.
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تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي:
 تتميزالدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقةفيوضع تصورمقترحلتطويربرامجكليات
التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين في ضوء معايير

المقارنةالمرجعية،وسيتمتطبيقهاعلىالجامعاتالفلسطينيةوهذالميتمتناولهفيدراسات
أخرال ،حيث تم تطبيق معظم الدراسات السابقة في مجتمعات مختلفة ما بين عربية

وأجنبية .

 ركزتهذهالدراسةعلىتطويربرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةلضرورةتوافرها
والعملعلىتطويرها،كماستركزعلىالدورالهامللتربيةالمقارنة .
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الفصل الرابع
منهجية الدراسة
الطريقة واإلجراءات
 المقــدمــة.
 أوالً :منهج الدراسة.
 ثانيًا :مجتمع الدراسة.
 ثالثًا :عينة الدراسة.
 رابعًا :الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية.
 خامسًا :أداة الدراسة.
 صدق االستبانة.
 ثبات االستبانة.
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.





مقدمة 
يتناااولهااذاالفصاالوصاافاًمفصاالًلإلجاراءاتالتااياتبعهاااالباحثااةفاايتنفيااذالد ارسااة،وماانذلااكوصاافاً

اسة،وأفرادمجتمعالدراسةوعينتها،وكذلكأداةالدراسةالمستخدمةوطرقإعدادها،وصدقها
لمنهجالدر 
وثباتهااا،كمااايتضاامنهااذاالفصاالوصاافاًلإلج اراءاتالتاايقام اتبهاااالباحثااةفاايتقنااينأدواتالد ارسااة
وتطبيقهااا،وأخي ا اًرالمعالجاااتاإلحصاااليةالتااياعتماادتالباحثااةعليهااافاايتحلياالالد ارسااة،وفيمااايلااي
وصفلهذهاإلجراءات .

أوالً :منهجية الدراسة:

وهيالطريقةالبحثيةالتياختارتها الباحثةلتساعدها فيالحصولعلىمعلوماتتمكنها من

إجابةأسللةالبحثمنمصادرها(األغا،واألستاذ .)82 2003،

وحيثأنالباحثةتعرفمسبقاًجوانابوأبعاادالظااهرةموضاعالد ارساةمانخااللاطالعهااعلاىاألدب

النظااريوالد ارساااتالسااابقةالمتعلقااةبموضاوالالبحااث،وتسممعى الباحثممة لوضممع تصممور مقتممرح لتطمموير

برامج كليات التربية في الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير المقارنة المرجعيمة،ومانأجالتحقياق

أهاادافالد ارسااةقامااتالباحثااةباسااتخدامالماانهجالوصاافيالتحليلاايوهااوأحاادأشااكالالتحلياالوالتفسااير
العلماايالماانظملوصاافظاااهرةأومشااكلةمحااددة،وتصااويرهاكميااًعاانطريااقجمااعبياناااتومعلومااات

مقننةعنالظاهرةأوالمشكلة،وتصنيفهاوتحليلهاواخضاعهاللدراساتالدقيقة(ملحم .)324 2000،

لذافإنالباحثةستعتمدعلىهذاالمنهجللوصولإلىالمعرفاةالدقيقاةوالتفصايليةحاولمشاكلةالبحاث،
ولتحقيااقتص ااورأفض االوأدقللظاااهرةموض ااعالد ارس ااة،كماااأنها ااستس ااتخدمأساالوبالحص اارالش ااامل

لمجتمعالدراسة،وستستخدماالستبانةفيجمعالبياناتاألولية .

طرق جمع البيانات:

اعتمدتالباحثةعلىنوعينمنالبيانات:
 .1البيانات األولية.

اثوحصااروتجميااع
وذلااكبالبحااثفاايالجاناابالمياادانيبتوزيااعاسااتبياناتلد ارسااةبعااضمفاارداتالبحا 

المعلوم ا اااتالالزم ا ااةف ا اايموضا ا اوالالبح ا ااث،وم ا اانث ا اامتفريغه ا اااوتحليله ا اااباس ا ااتخدامبرن ا ااامجSPSS

)(Statistical Package for Social Scienceاإلحصااليواساتخداماالختبااراتاإلحصااالية
المناسبةبهدفالوصوللدالالتذاتقيمةومؤشراتتدعمموضوالالدراسة .

 .2البيانات الثانوية.

وتمتمراجعاةالكتابوالادورياتوالمنشاوراتالخاصاةأوالمتعلقاةبالموضاوالقيادالد ارساة،والتايتتعلاق

بد ارسااة" تصممور مقتممرح لتطمموير ب مرامج كليممات التربيممة فممي الجامعممات الفلسممطينية فممي ضمموء معممايير

المقارنممة المرجعيممة " ،وأيااةم ارجااعقاادت ارالالباحثااةأنهاااتسااهمفاايإث اراءالد ارسااةبش اكلعلمااي ،وتنااوي
الباحثةمنخاللاللجوءللمصاادرالثانوياةفايالد ارساة،التعارفعلاىاألسافوالطارقالعلمياةالساليمة
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ف اايكتاب ااةالد ارس ااة،وك ااذلكأخ ااذتص ااورع ااامع اانآخ اارالمس ااتجداتالت اايح اادثتوتح اادثف اايمج ااال

الدراسة .

ثانياً :مجتمع الدراسة:

يتكونمجتمع الدراسةمن القياداتالتربوية فيكليةالتربيةبالجامعاتالفلسطينية مناألكبر في

المحافظاتالجنوبية(جامعةاألزهر-جامعةاألقصى–جامعةفلسطين) .
ثالثاً :عينة الدراسة:

-1العينة االستطالعية للدراسة
تكونااتالعينااةاالسااتطالعيةماان()30مفااردة،تااماختيااارهمبطريقااةعش اوالية،وذلااكليااتمتقنااينأدوات
الدراسةعليهممنخاللحسابالصدقوالثباتبالطرقالمناسبة،وقدتماساتبعادهممانعيناةالد ارساة

التيتمالتطبيقعليها.

-2العينة الميدانية للدراسة:

حيثاتبعتالباحثةأسلوبالحصرالشامللجميعمفرداتمجتمعالدراسةحيثتمتوزياعأداةالد ارساة
علىجميعالمفرداتوالبالغعددهم(،)120وقدتماسترداد()88استبانةأيبنسبة()%86.2وهذه

النسبةتعتبرمقبولةإلجراءالتحليلاإلحصاليبهدفالوصولاليافضلوادقالنتالج .


رابعاً :الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية:

وصف الخصائص والبيانات الشخصية:

 .1توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع االجتماعي

جدول (:)4.1

توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي
التكرار

النسبة المئوية

النوع االجتماعي
اكر

77

87.5

أنثى

11

12.5

88

100.0

المجموع

يبين جدول رقم ( )4.1أن ما نسبته ( )%87.5من عينة الدراسة هم من الذكور  ،وما نسبته
()%12.5هممناإلناث .
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 .2توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة

جدول (:)4.2

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة
الجامعة

التكرار

النسبة المئوية

األزهر

14

 15.9

األقصى
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 76.1

فلسطين

6

8.0

المجموع

88

100.0



يبينجدولرقم()4.2أن مانسبته ()%15.9منعينةالدراسةهممن الذينيحملوندرجةيعملون

فيجامعةاألزهر ،ومانسبته()%76.1هممن الذينيعملونجامعةاألقصى ،ومانسبته()%8.0
هممنالذينيعملونفيجامعةفلسطين .

 .3توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي:

جدول (:)4.3

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
النسبة

المسمى الوظيفي

التكرار

مساعد نائب أكاديمي

7

8.0

عميد كلية التربية

21

23.9

مساعد عميد كلية التربية

24

27.3

رئيس القسم التربوي والجودة

 19

 21.6

مساعد رئيس القسم التربوي

 14

 15.9

عميد الجودة

3

 3.4

المجموع

88

100.0

المئوية



يبين جدول رقم ( )4.3أن ما نسبته ( )%8.0من عينة الدراسة ممن مسماهم الوظيفي لديهم

مساعدنالبأكاديمي  ،ومانسبته()%28.9هممن عمداءكليةالتربية ،ومانسبته()%27.3

هممن مساعديعمداءكليةالتربية ،ومانسبته()%21.6هممن رؤساءأقسامالتربيةوالجودة،
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ومانسبته()%15.9هممنمساعديرؤساءأقسامالتربية ،ومانسبته()%3.4هممنعمداء

الجودة 

 .4توزيع عينة الدراسة حسب متغير الرتبة األكاديمية

جدول (:)4.4

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الرتبة األكاديمية
الرتبة األكاديمية

التكرار

النسبة المئوية

ماجستير

10

11.4

أستاا مساعد

 43

48.9

أستاا مشارك

29

33.0

أستاا

6

 6.8

المجموع

88

100.0

يبينجدولرقم()4.4أنمانسبته ()%11.4منعينةالدراسةهممن حملةدرجةالماجستير ،وما

نسبته ( )%48.9هم من حملة درجة األستاذ المساعد  ،وما نسبته ( )%33.0هم من حملة درجة
األستاذالمشارك،ومانسبته()%6.8هممنالذينيحملوندرجةاألستاذية 

خامساً :أداة الدراسة:
قامتالباحثةباستخداماستبانةفيهذهالدراسةتتكونمنقسمينرليسيين 

 .1القسماألول البيانااتالشخصايةويتكاونمان(الناوالاالجتمااعي،الجامعاة،المسامىالاوظيفي،
الرتبةاألكاديمية) 
 .2القسمالثانيويتكونمنمجاالتالدراسةالرليسيةوهي( )6مجاالت وهي كالتالي:
 )1مجالالتخطيطاالستراتيجيوالهيكلالتنظيميويتكونمن()15فقرة .
 )2مجالالتجهيزاتوالمرافقوالخدماتللكلية ويتكونمن()15فقرة .
 )3مجالالبرامجالتعليميةوالمقرراتالدراسية ويتكونمن()15فقرة .
 )4مجالفاعليةالتعليموالتعلمللكليةويتكونمن()15فقرة .

 )5مجالهيلةالتدريفاألكاديميوالبحثالعلميويتكونمن()15فقرة .
 )6مجالدورالكليةفيخدمةالمجتمعويتكونمن()12فقرة .
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ولقد تم بناء االستبانة باتباع الخطوات التالية:
بعداطالالالباحثةعلىاألدبالتربويوالدراساتالسابقةالمتعلقةبموضاوعاتأصاولالتربياةوبارامج

كليةالتربية،واساتطالالآراءنخباةمانالمتخصصاينفايأصاولالتربياةوالبارامجالتعليمياةعانطرياق
المقااابالتالشخصاايةذاتالطااابعغياارالرساامي،وبناااءعلااىالتوجيهاااتالمسااتمرةماانقباالالمش ارفين

األكاديمي،قامتالباحثةببناءاالستبانةوفقالخطواتالتالية 
 تحديدالمجاالتالرليسيةالتيشملتهااالستبانة . -صياغةفقراتكلمجال .

 إع ااداداالساااتبانةف اايصاااورتهااألولي ااةوالتا اايش ااملت()91فق ا ارة،والملح ااقرق اام()1يوضاااحاالستبانةفيصورتهااألولية .

 عرضاالستبانةعلىالمشرفالعتمادمايراهمناسباً،وتعديلمايراهغيرمناسب .تعديلاالستبانةبناءعلىتوجيهاتالمشرف .
ً

 ع اارضاالس ااتبانةعل ااى()16م اانالمحكم ااينالترب ااويين،المتخصصا اينف اايأص ااولالتربي ااة،وأغلبهممنأعضاءهيلةالتدريففيالجامعاتالفلساطينيةبغازة(الجامعاةاإلساالمية،جامعاة
األزهر،جامعةاألقصى،جامعةالقدفالمفتوحة)،والملحقرقم()2بينأسماءأعضااءلجناة
التحكيموأماكنعملهم .

 بعاادإجاراءالتعااديالتالتاايأوصااىبهاااالمحكمااون،تاامحااذف()4فقاراتماانفقاراتاالسااتبانة،وكذلكتمتعديلصياغةبعضالفقرات،وبذلكبلغعاددفقاراتاالساتبانةفايصاورتهاالنهالياة

()87فق ارة،وقاادأُعطاايلكاالفق ارةوزنماادرجوفااقساالمليكاارتخماسااي(كبي ارةجااداً،كبي ارة،
متوس ااطة،قليل ااة،قليل ااةج ااداً)أعطي ااتاألوزانالتالي ااة()1،2،3،4،5والملح ااقرق اام()3
يبيناالستبانةفيصورتهاالنهالية .

صدق وثبات االستبانة:

أوال :صدق االستبانة:

صدقاالستبانةيعنيالتبكدمنأنهاسوفتقيفماأعدتلقياسه(العساف،)429 1995،كما
يقصدبالصدق"شمولاالستبانةلكلالعناصرالتييجبأنتدخلفيالتحليلمنناحية،ووضوح

فقراتهاومفرداتهامنناحيةأخرال،بحيثتكونمفهومةلكلمنيستخدمها(عبيداتوآخرون 2001،
،)179وقدقامالباحثةبتقنينفقراتاالستبانةوذلكللتبكدمنصدقأداةالدراسة،وقدتمالتبكدمن
صدقفقراتاالستبيانبطريقتين

أوالً :الصدق الظاهري لألداة ( صدق المحكمين):

قاماتالباحثاةبعاارضأداةالد ارساةفاايصاورتهااألوليااةعلاىمجموعااةمانالمحكمااينتبلفاتماان()16

عضا اواًم اانأعض اااءالهيل ااةالتدريس اايةف اايالجامع ااةاإلس ااالمية،وجامع ااةاألزه اار،وجامع ااةاألقص ااى،
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وجامعةالقدفالمفتوحة،والمتخصصينفيأصولالتربية،ويوضحالملحقرقم()3أسماءالمحكمين

الااذينقاااموامشااكورينبتحكاايمأداةالد ارسااة.وقاادطلب اتالباحثااةماانالمحكمااينإبااداءآرالهاامفاايماادال
ماللمااةالعباااراتلقيااافماااوضااعتألجلااه،وماادالوضااوحصااياغةالعباااراتوماادالمناساابةكاالعبااارة
للمح ااورال ااذيينتم اايإلي ااه،وم اادالكفاي ااةالعب اااراتلتغطي ااةك االمح ااورم اانمح اااورمتغيا اراتالد ارس ااة
األساسيةهذاباإلضافةإلىاقتراحمايرونهضروريامنتعديلصياغةالعباراتأوحاذفها،أوإضاافة

عبااراتجدياادةألداةالد ارساة،وكااذلكإباداءآرالهاامفيمااايتعلاقبالبياناااتاألولياة(الخصااالصالشخصااية
والوظيفية)المطلوبةمنالمبحوثين،إلاىجانابمقياافليكارتالمساتخدمفاياالساتبانة،كمااأنبعاض

المحكماايننصااحوابضاارورةتقلاايصبعااضالعباااراتماانبعااضمجاااالتواضااافةبعااضالعباااراتإلااى

مجاالتأخرال .

واستناداًإلىالمالحظاتوالتوجيهاتالتيأبداهاالمحكمونقاماتالباحثاةباإجراءالتعاديالتالتاياتفاق
عليهامعظمالمحكمين،حيثتمتعديلصياغةالعباراتوحذفأوإضافةالبعضاآلخارمنهاا.وعلاى

ضوءتلكاآلراءتاماساتبعادبعاضالفقاراتوتعاديلبعضاهااآلخارليصابحعاددفقاراتاالساتبانة()87
فقرةبدل()91فقرة .

ثانياً :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة :

يقصدبصدقاالتساقالداخليمدالاتسااقكالفقارةمانفقاراتاالساتبانةماعالمجاالالاذيينتمايإلياه

وتاامحساااباالتساااقالااداخليلفق اراتاالسااتبيانعلااىعينااةالد ارسااةاالسااتطالعيةالبااالغحجمهااا()30
مفردة،وذلكبحسابمعامالتاالرتباطبينكلفقرةوالدرجةالكليةللمجالالتابعةله.
 .1مجال التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي

جدولرقم()4.5يبينمعامالتاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجال والدرجةالكليةللمجالالذي
تتبعله،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوالداللة(0.05أو،)0.01حيثأن

مستوالالداللةلكلفقرةأقلمن(،)0.05وبذلكتعتبرفقراتالمجالصادقةلماوضعتلقياسه .
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جدول ()4.5

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الاي تتبع له
م

معامل

الفقرة

االرتباط

التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي

القيمة

االحتمالية
().Sig

 0.847

*0.000

 0.650

*0.000

 0.728

*0.000

  .4تحديثومراجعةالرؤيةوالرسالةواألهدافخاللاألعوامالسابقة .

 0.664

*0.000

  .5رسالةالكليةتعكفرسالةالجامعة .

 0.525

*0.003

  .6تُبرزاالستراتيجيةالخاصةبالكليةالسماتالمميزةللكليةبوضوح .

 0.671

*0.000

 0.780

*0.000

 0.770

*0.000

 0.795

*0.000

 0.823

*0.000

 0.745

*0.000

 0.697

*0.000

 0.769

*0.000

 0.741

*0.000

 0.770

*0.000

تتوافررؤيةورسالةوأهدافوسياساتللكلية.

.1

تُشارك مختلف األطراف داخل الكلية وخارجها في صياغة الرؤية والرسالة
 .2
واألهداف .
يتم نشر الرؤي ة والرسالة واألهداف من خالل الوسالل المختلفة داخل الكلية

.3

وخارجها .

 .7
.8

تتضمن االستراتيجية المالمح العامة للوضع التنافسي الحالي للكلية مقارنة

بالكلياتالمناظرةعلىمستوالالوطن.
تُساهمسياسياتوخططالكليةفيتحسينالوضعالتنافسيالحاليللكلية .

.9

يتالءمالهيكلالتنظيميمعطبيعةنشاطالكلية .

.10

ُيوجدتداخلفياالختصاصاتبيناإلداراتأواألقسام .

.12

تُشاركالكليةفيوضعمعاييراختيارالكوادراإلدارية .

.11

ُيوجدتوصيفوظيفيلجميعوظالفالكلية .

13

يتمربطالمكافآتالمقدمةللعاملينبمستوياتاألداء .

.14

تعملالكليةعلىتقديمالدعمالماديلكافةأنشطتها .

  .15يتوفرفيالمؤسسةموازنةسنويةماللمةألنشطةالبحثالعلمي .
*االرتباطدالإحصالياًعندمستويداللة(  )   0.05


 .2مجال التجهيزات والمرافق والخدمات للكلية

جدولرقم()4.6يبينمعامالتاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجال والدرجةالكليةللمجالالذي
تتبعله،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوالداللة(0.05أو،)0.01حيثأن

مستوالالداللةلكلفقرةأقلمن(،)0.05وبذلكتعتبرفقراتالمجالصادقةلماوضعتلقياسه .
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جدول ()4.6

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الاي تتبع له
م

معامل

الفقرة

االرتباط

التجهيزات والمرافق والخدمات للكلية

القيمة

االحتمالية
().Sig

 0.573

*0.001

  .2تتوافرلدالالكليةتجهيزاتومعداتلتحقيقاألمنوالسالمةللجميع .

 0.739

*0.000

تُوجدخططإلخالءالمبانيتمالتدربعليهافيحالةحدوثكوارث .

 0.697

*0.000

 0.593

*0.001

  .5تتوافراألماكنالمناسبةلممارسةاألنشطةالطالبيةالمختلفة .

 0.773

*0.000

  .6تتوافرأجهزةومعداتومعاملكافيةالحتياجاتالطلبة .

 0.697

*0.000

  .7يتمصيانةاألجهزةوالمعداتبصفةمنتظمة .

 0.684

*0.000

 0.621

*0.000

 0.701

*0.000

.10

تتوافرمرافقكافية(مصاعد،دوراتمياه،وغيرها) .

 0.761

*0.000

.11

المرافقالمتاحةصالحةلالستخدام .

 0.813

*0.000

.12

تُوجدخطةللصيانةالدوريةللمرافق .

 0.637

*0.000

 0.745

*0.000

 0.887

*0.000

 0.771

*0.000

تتناسبمساحةالمبانيالحتياجاتالكلية.

.1
.3

  .4تتوافرالنظافةوالمنا الصحيلمبانيالكلية .

يتناسبعددأجهزةالحاسباآلليالمتاحةبالكليةمعإجماليعددالطلبة .

.8

يتناسبعددأجهزةالحاسباآلليالمتاحةبالكليةمعإجماليعددأعضاءهيلة

.9

التدريف .

13
.14

ُيوجدللكليةموقعالكترونيعلىشبكةاالنترنتباللغتينالعربيةواألجنبية .

تتوافروسالل االتصال الحديثة بالكلية(انترنت،هواتف ،فاكف،بريد الكتروني)

بمايتالءممعحجمالكلية .

  .15تتناسبقاعاتالمحاضراتمعأعدادالطلبة .
*االرتباطدالإحصالياًعندمستويداللة(  )   0.05

 .3مجال البرامج التعليمية والمقررات الدراسية
جدولرقم()4.7يبينمعامالتاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجال والدرجةالكليةللمجال
الذيتتبعله،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوالداللة(0.05أو،)0.01
حيث إن مستوال الداللة لكل فقرة أقل من ( ،)0.05وبذلك تعتبر فقرات المجال صادقة لما

وضعتلقياسه .
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جدول ()4.7

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الاي تتبع له
م

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية
 0.720

*0.000

.1

تُراعيالبرامجالتعليميةالمطبقةفيالكليةاحتياجاتسوقالعمل.

 0.728

*0.000

 0.737

*0.000

.3

ُيوجدتوصيفواضحومعلنللبرامجالتعليميةوالمقرراتالدراسية .

 0.768

*0.000

  .5تتطابقمصفوفةالنتالجالتعليميةالمستهدفةمعأهدافالبرنامجالتعليمي .

 0.548

*0.002

  .6تُشاركاألطرافالمعنيةالمختلفةفيتصميمالبرامجالتعليميةوتطويرها .

 0.608

*0.000

 0.623

*0.000

 0.832

*0.000
*0.000

  .2يتمإجراءتعديالتفيالبرامجاستجابةللتغييرفيسوقالعمل .

ُ  .4يوجدخطةمعلنةللمساقموزعةعلىعددالساعاتالدراسيةللمساق .

  .7تُوجدإجراءاتموثقةللمراجعةالدوريةللبرامجالتعليميةلألقسامفيالكلية .
.8

يتمإجراءمراجعةخارجيةللبرامجوالمقرراتالدراسيةعلىمستوالالكلية .

.9

يتماالستفادةمنالتقاريرالسنويةللبرامجوالمقرراتفيالتحديثوالتطوير .

 0.599

.10

يتمتقييمالمقرراتالدراسيةبواسطةالطلبة .

 0.874

*0.000

.11

يتماالستفادةمنآراءالطلبةفيتحسينالمقرراتالدراسيةوتطويرها .

 0.767

*0.000

.12

تُوجدإجراءاتمعتمدةمنمجالفاألقساموالكليةبخصوصالكتابالجامعي .

 0.671

*0.000

 0.813

*0.000

 0.726

*0.000

 0.811

*0.000

13
.14

ٍ
يتصفالكتابالجامعيبمستوالعالمنحيثاإلخراجوالطباعةوالجاذبية .

ُيجبرالطالبعلىشراءالكتابالجامعي .

  .15تُستخدمالكتبالمرجعيةالعالميةعلىمستوالالبرامجوالمقررات .

*االرتباطدالإحصالياًعندمستويداللة(  )   0.05


 .4مجال فاعلية التعليم والتعلم للكلية

جدولرقم()4.8يبينمعامالتاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجال والدرجةالكليةللمجالالذي
تتبعله،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوالداللة(0.05أو،)0.01حيثأن

مستوالالداللةلكلفقرةأقلمن(،)0.05وبذلكتعتبرفقراتالمجالصادقةلماوضعتلقياسه .
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جدول ()4.8

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الاي تتبع له
م

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

فاعلية التعليم والتعلم للكلية
 0.833

*0.000

تُوجداستراتيجيةموثقةومعلنةللتعليموالتعلمتحققرسالتهاوأهدافها.

 0.567

*0.001

 0.608

*0.000

  .4تشتملالمقرراتالدراسيةمجاالتمعينةلتنميةالتعلمالذاتي .

 0.670

*0.000

  .5تتنوالأساليبالتعلمالذاتي .

 0.664

*0.000

  .6تُوجدإج ارءاتللتعاملمعالكثافةالعدديةالزالدةللطلبة .

 0.584

*0.001

 0.676

*0.000

 0.698

*0.000

 0.596

*0.001

 0.646

*0.000

.11

تتنوالأساليبتقويمالطلبة،والتقتصرعلىاالختباراتالتحريرية .

 0.850

*0.000

.12

تتوافقطرقالتقويمالمتبعةمعمحتوالالمقرراتالمعلنةللطلبة .

 0.807

*0.000

13

تُعلنجداولاالمتحاناتفيمواعيدمناسبة .

 0.695

*0.000

 0.783

*0.000

 0.852

*0.000

.1
 .2
.3

تُوجد آلية لمراجعة استراتيجية التعليم والتعلم دورياً في ضوء نتالج االمتحانات
ونتالجاستطالالرأيالطلبةوأعضاءهيلةالتدريف .


تتناسبطرقالتدريفالمتبعةمعالنتالجالتعليميةالمستهدفة .

  .7تُوجدخطةمعتمدةللتعاملمعنقصأعضاءهيلةالتدريفأوزيادتهم .
.8
.9
.10

.14

يبالميدانيللطلبةبناءعلىاحتياجاتهمالفعلية
تتوافربالمؤسسةبرامجفعالةللتدر
ً
وماهومستهدفمنالكلية .

تُشاركاألطرافالمجتمعيةذاتالصلةفيبرنامجالتدريبالميدانيللطلبة(توفير
فرصتدريب،إشراف) .

تُستخدمنماذجمناسبةإلجراءعمليةتقويمالطلبةأثناء 
التدريبوبعدهبمشاركةالمشرفينوجهاتالتدريب .

تُعلننتالجاالمتحاناتفيالمواعيدالمناسبةدونتبخير .

شكاوي وتظلمات الطلبة من نتالج

تُوجد آلية معلنة ومطبقة للتعامل مع
 .15
االمتحانات .
*االرتباطدالإحصالياًعندمستويداللة(  )   0.05

 .5مجال هيئة التدريس األكاديمي والبحث العلمي

جدولرقم()4.9يبينمعامالتاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجال والدرجةالكليةللمجالالذي
تتبعله،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوالداللة(0.05أو،)0.01حيثإن

مستوالالداللةلكلفقرةأقلمن(،)0.05وبذلكتعتبرفقراتالمجالصادقةلماوضعتلقياسه .
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جدول ()4.9

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الاي تتبع له
م

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

هيئة التدريس األكاديمي والبحث العلمي
يتناسبأعضاءهيلةالتدريفمععددالطلبةوذلكوفقاً للمعدالتالمعمولبها

 0.899

*0.000

 0.769

*0.000

 0.792

*0.000

 0.758

*0.000

 0.867

*0.000

  .6يتمتصميمالخطةالبحثيةفيضوءإمكانياتالكليةالمتاحةواحتياجاتالمجتمع 0.691  .

*0.000

 0.792

*0.000

 0.827

*0.000

 0.876

*0.000

.10

تتوفرفيالكليةاألجهزةواألدواتوالخاماتالالزمةللعمليةالبحثية .

 0.806

*0.000

.11

تُوجدفيالكليةبحوثمشتركةبينأقسامها .

 0.905

*0.000

 0.888

*0.000

13

تُساهمالكليةفيالبحوثالعلميةالمشتركةمعمؤسساتعلميةإقليميةأو
دولية .

 0.641

*0.000

 0.686

*0.000

 0.867

*0.000

.1

عالمياً.

 .2
.3

يتالءم التخصص العلمي لعضو هيلة التدريف مع المقررات التي يشارك في

تدريسها .

تُوجدقواعدواجراءاتمعلنةلتعيينأعضاءهيلةالتدريف.

  .4يتمتعيينأعضاءالتدريفوفقاًلالحتياجاتالفعليةللكلية .

  .5تُوجدخطةم وثقةومعتمدةللبحثالعلميعلىمستوالالكلية .
  .7تلتزماألقسامبخطةالبحثفيالكلية .
.8
.9

.12

.14

تُوجدآليةموثقةومحددةلمتابعةتنفيذالخطةالبحثية .

يتناسب عدد األبحاث المنشورة محلياً ودولياً مع العدد اإلجمالي ألعضاء هيلة
التدريف.

تُوجدآليةلمراقبةالتزامالباحثينببخالقياتالبحثالعلمي .

تُستخدمأنشطةالبحثالعلميبالمؤسسةفيمعالجةمشكالتالمجتمعوأغراض
التنمية .

  .15تُوجدآليةلدعموتشجيعالبحوثالمشتركةبيناألقسام .
*االرتباطدالإحصالياًعندمستويداللة(  )   0.05


 .6مجال دور الكلية في خدمة المجتمع

جدولرقم()4.10يبينمعامالتاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالوالدرجةالكليةللمجالالذي
تتبعله،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوالداللة(0.05أو،)0.01حيثإن

مستوالالداللةلكلفقرةأقلمن(،)0.05وبذلكتعتبرفقراتالمجالصادقةلماوضعتلقياسه .
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جدول ()4.10

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الاي تتبع له
م

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

دور الكلية في خدمة المجتمع
 .1تُوجدخطةمعتمدةلخدمةالمجتمعوتنميةالبيلةالمحيطة.
وضعالخطةبناءعلىأساليبووساللواضحةلتحديداحتياجاتالمجتمع .
  .2تً
ً
.3
 .4
 .5

تًوجدبرامجللتوعيةلخدمةالمجتمعوتنميةالبيلة .

تستهدف البرامج كافة القطاعات ذات الصلة (طلبة ،أعضاء هيلة تدريف،

عاملين،أطرافالمجتمع) .

ُيقاف مستوال رضا األطراف المجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية البيلة التي
تقدمهاالكلية.

  .6تُوثقالكليةالخدماتواألنشطةالمقدمةلخدمةالمجتمعوتنميةالبيلة .
  .7تُشاركاألطرافالمجتمعيةالمختلفةفيمجالفالكلية .
.8
.9
.10
.11
.12

تُشاركاألطرافالمجتمعيةالمختلفةفيإعدادالبرامجالتعليمية .

تُشاركاألطرافالمجتمعيةالمختلفةفيتدريبالطلبةفيأماكنتعلمهم .

تُساهماألطرافالمجتمعيةالمختلفةفيتوفيرفرصعمللخريجيالكلية .
تُوجدنتالجلهذهالممارساتفيالتطبيقالعمليعلىالمجتمع .

تُوجدمساهماتللطلبةوأعضاءهيلةالتدريفومعاونيهمفيبرامجخدمةالمجتمع
وتنميةالبيلة .

 0.797

*0.000

 0.633

*0.000

 0.624

*0.000

 0.890

*0.000

 0.691

*0.000

 0.792

*0.000

 0.827

*0.000

 0.876

*0.000

 0.783

*0.000

 0.852

*0.000

 0.899

*0.000

 0.769

*0.000

*االرتباطدالإحصالياًعندمستويداللة(  )   0.05

ثانياً :صدق االتساق البنائي لمجاالت االستبانة:

جدولرقم()4.11يبينمعامالتاالرتباطبينالدرجةالكلية لكلمجال منمجاالت االستبانة مع

الدرجةالكليةلفقراتاالستبانةككل .
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جدول (:)4.11

يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة.
المجال

محتوى المجال

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية
().Sig

األول

التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي

0.653

*0.000

الثاني

التجهيزات والمرافق والخدمات للكلية

0.714

*0.000

الثالث

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية

0.740

*0.000

الرابع

فاعلية التعليم والتعلم للكلية

0.795

*0.000

الخامس هيئة التدريس األكاديمي والبحث العلمي

0.728

*0.000

السادس دور الكلية في خدمة المجتمع

0.781

*0.000

*االرتباطدالإحصالياًعندمستويداللة(  )   0.05

يتضحمنالجدولأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوالداللة(،)0.05حيثإنمستوال
الداللة لكل فقرة أقل من مستوال الداللة( ،)0.05وبذلك تعتبر مجاالت استبانة برامج كليات التربية
صادقةلماوضعتلقياسه .

ثالثاً :ثبات فقرات االستبانة.

أم اااثب اااتأداةالد ارس ااةفيعن اايالتبك اادم اانأناإلجاب ااةس ااتكونواح اادةتقريب ااال ااوتك ااررتطبيقه اااعل ااى
).وقدأجرتالباحثةخطاواتالثبااتعلاىالعيناة

األشخاصذاتهمفيأوقات(العساف430 1995،
االستطالعيةنفسهابطريقتينهما معاملألفاكرونبا وطريقةالتجزلةالنصفية .
 .1طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

استخدمتالباحثةطريقةألفاكرونبا لقيافثباتاالستبانةكطريقةثانيةلقيافالثباتوقديبين
جدولرقم()4.12أنمعامالتالثباتمرتفعة .

جدول ( :)4.12

معامل الثبات ( طريقة ألفا كرونباخ) لالستبانة.
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

محتوى المجال

المجال
األول

التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي

15

0.835

الثاني

التجهيزات والمرافق والخدمات للكلية

15

0.766

الثالث

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية

15

0.867

الرابع

فاعلية التعليم والتعلم للكلية

15

0.846

الخامس هيئة التدريس األكاديمي والبحث العلمي

 15

0.748

السادس دور الكلية في خدمة المجتمع

12

0.874

الدرجة الكلية لالستبانة 

 72

0.823
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يتض ااحم اانالج اادولالس ااابقأنقيم ااةمعام االالثب اااتتتا اراوحم اااب ااين()0.874-0.748

ومعاماالالثباااتالكلاايتساااوي()0.823وهااذاياادلعلااىأناالسااتبانةتتمتااعبدرجااةعاليااةماان
الثباتيطملنالباحثةإلىتطبيقهاعلىعينةالدراسة.
 .2طريقة التجزئة النصفية   Split-Half Coefficient
تمإيجادمعامالارتبااطبيرساونباينمعادلاألساللةالفردياةالرتباةومعادلاألساللةالزوجياةالرتباة
لكاالبعاادوقاادتاامتصااحيحمعااامالتاالرتباااطباسااتخداممعاماالارتباااطساابيرمانب اراونللتصااحيح

()Spearman-Brown Coefficientحسبالمعادلةالتالية  
2ر
(معاملالثبات=
 1ر

)حيثأن(ر)معاملاالرتباطوالجدولالتالييبينالنتالج 
جدول (:)4.13

معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة.
التجزئة النصفية
محتوى المجال

المجال

عدد

معامل

معامل

االرتباط

القيمة

االحتمالية

الفقرات

االرتباط

األول

التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي

15

0.713

0.832

الثاني

التجهيزات والمرافق والخدمات للكلية

15

0.697

0.821

*0.000

الثالث

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية

15

0.723

0.839

*0.000

الرابع

فاعلية التعليم والتعلم للكلية

15

0.771

0.871

*0.000

الخامس

هيئة التدريس األكاديمي والبحث العلمي

15

0.741

0.851

*0.000

السادس

دور الكلية في خدمة المجتمع

12

0.710

0.830

*0.000

72

0.726

0.841

*0.000

الدرجة الكلية لالستبانة 


 االرتباطدالإحصالياًعندمستويداللة(  0.05

المصحح

().Sig

*0.000

 )

يتضح من النتالج الموضحة في جدول ( )4.13أن قيمة معامل االرتباط المعدل(سبيرمان براون)

تفعودالإحصاليا،وبذلكتكوناالستبانةفيصورتهاالنهاليةكماهي
()Spearman Brownمر
ً
فيالملحق ( )2قابلةللتوزيع ،وتكون الباحثةقدتبكدت منصدقوثباتاستبانةالدراسة،ممايجعلها
على ثقة تامة بصحة االستبانة ،وصالحيتها لتحليل النتالج ،واإلجابة عن أسللة الدراسة ،واختبار

فرضياتها .
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المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :
تمتفريغوتحليلاالستبانةمنخاللبرنامجالتحليلاإلحصالي  "Statistical Package
 for the Social Sciences (SPSS)" .
تم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:
 النسب الملوية ،والتك اررات ،والوزن النسبي يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفةتكرارفلاتمتغيرما،ويتماالستفادةمنهافيوصفعينةالدراسةالمبحوثة واإلجابةعنالسؤال

األولوالثالث.

 اختبار ألفا كرونبا  ) (Cronbach's Alphaوكذلك اختبار التجزلة النصفية؛ لمعرفة ثباتفقراتاالستبانة.

 معاملارتباطبيرسون )(Pearson Correlation Coefficient؛لقيافدرجةاالرتباط ،ويقومهذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين ،وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي،

والصدقالبناليلالستبانة،والعالقةبينالمتغيرات.

 اختبار  Tفيحالةعينةواحدة ) (T-Testلمعرفةماإذاكانمتوسطدرجةاالستجابةقدوصلإلى الدرجة المتوسطة وهو ( ،)3أم زاد أو قل عن ذلك ،ولقد تم  استخدامه للتبكد من داللة

المتوسطلكلفقرةمنفقراتاالستبانة.

 اختبار  Tفي حالة عينتين  ) (Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هناكفروقاتذاتداللةإحصاليةبينمجموعتينمنالبياناتالمستقلة وقدتماستخدامهمعمتغير

الجنف

 -اختبارتحليلالتبايناألحادي )  (One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة

ماإذاكانهناكفروقاتذاتداللةإحصاليةبينثالثمجموعات ،أوأكثرمنالبيانات وقدتم

استخدامهمعمتغيراتالمؤهلالعلمي،سنواتالخدمة،والفرالالتعليمي.

 اختبارشيفيهللفروقالثناليةLSD Testوقدتماستخدامهلمعرفةاتجاهالفروق.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة امليدانية
"إجابة التساؤالت ومناقشتها"
 المقدمة.
 المحك المعتمد في الدراسة.
 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وتفسيرها:
 )1اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة.
 )2اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة.
 )3اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة.
 التوصيات.
 المقترحات.

المقدمة:
يتضمنهذاالفصلعرضاًلنتالجالدراسة،وذلكمنخاللاإلجابةعنأسللةالدراسةواستعراضأبرز
نتالجاالستبانة،والتيتمالتوصلإليهامنخاللتحليلفقراتها،بهدفالتعرفعلى " تصور مقترح

لتطوير برامج كليات التربية في الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير المقارنة المرجعية " ،والوقوف
علىمتغيراتالدراسةالتياشتملت(النوالاالجتماعي،الجامعة،المسمىالوظيفي،الرتبةالعلمية).
لذاتمإجراءالمعالجاتاإلحصاليةللبياناتالمتجمعةمناستبانةالدراسة،إذتماستخدامبرنامج
الرزم اإلحصالية للدراسات االجتماعية"  "Statistical Package for the Social Sciences

")،(SPSSللحصولعلىنتالجالدراسةالتيسيتمعرضهاوتحليلهافيهذاالفصل .

المحك المعتمد في الدراسة 

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة ،فقد تم تحديد طول الخاليا في مقيافليكرت الخماسيمن خالل
حساب المدال بين درجات المقياف (،)5-1=4ومن ثم تقسيمه على أكبرقيمة في المقياف للحصول

على طول الخلية أي(،)4/5=0.80وبعدذلكتمإضافةهذهالقيمةإلىأقل قيمة في المقياف (بداية

المقياف وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلىلهذه الخلية ،وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو
موضح في الجدول اآلتي(:التميمي .)42 2004 ،

جدول ()5.1

يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من1.80 – 1

من%36- %20

قليلةجدا 

أكبرمن2.60 – 1.80

أكبرمن %52 - %36

قليلة 

أكبرمن3.40 – 2.60

أكبرمن  %68 -%52

متوسطة 

أكبرمن4.20 – 3.40

أكبرمن%84 -%68

كبيرة 

أكبرمن 5-4.20

أكبرمن%100-% 84

كبيرةجدا 

ولتفسير نتالج الدراسة والحكم على مستوال االستجابة ،اعتمدت الباحثة على ترتيب المتوسطات

الحسابية على مستوال المجاالت لألداة ككل ،ومستوال الفقرات في كل مجال ،وقدحددتالباحثة درجة

الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة .
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اإلجابة عن أسئلة الد ارسة:
ستق وم الباحثة باإلجابة عن أسللة الدراسة من خالل تحليل البيانات ،والتركيز على أعلى فقرتين،
وتفسيرنتالجهماومقارنتهابالدراساتالسابقة .
اإلجابة عن السؤال الرئيس:

ما التصمور المقتمرح لتطموير بمرامج كليمات التربيمة بالجامعمات الفلسمطينية بالمحافظمات الجنوبيمة ممن

دولة فلسطين في ضوء معايير المقارنة المرجعية ؟

ويتفرع منه العديد من التساؤالت ،واجاباتها كالتالي:

اإلجابة عن السؤال األول:

ما واقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين في

ضوء معايير المقارنة المرجعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية.

ولإلجابةعلىهذاالتساؤل،تماستخداماختبار Tلعينةواحدة للتعرفعلىماإذاكانتدرجةتقدير

أعضاءهيلةالتدريففيكليةالتربيةلواقعبرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظات

الجنوبيةمندولةفلسطينفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعيةيختلفعنالدرجةالمتوسطةوهي()3
وزنالنسبية .
وقدتماحتسابالمتوسطاتالحسابية،واالنحرافاتالمعياريةواأل ا
جدول (:)5.2

تحليل مجاالت االستبانة.
م

محتوى المجال

الوزن

المتوسط

االنحراف

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.000

1
3

الحسابي

النسبي

المعياري

3.61

72.20

0.360

16.144

  .2التجهيزات والمرافق والخدمات للكلية

3.56

71.20

0.461

11.445

0.000

  .3البرامج التعليمية والمقررات الدراسية

3.48

69.60

0.352

12.913

0.000

5

فاعلية التعليم والتعلم للكلية

3.54

70.80

0.354

14.497

0.000

4

  .5هيئة التدريس األكاديمي والبحث العلمي

3.57

71.40

0.576

9.298

0.000

2

  .6دور الكلية في خدمة المجتمع

3.37

67.40

0.575

6.136

0.000

6

الدرجة الكلية لالستبانة

3.53

70.60

0.350

14.251

0.000

.1

.4

التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي

T

()sig
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ويتضحمنخاللالجدولرقم()5.2أنجميعمتوسطاتالمجاالتالمختلفةكانتمتقاربةمنحيث
أوزانهاالنسبية،حيثتراوحتبين()67.40و()72.20أماالدرجةالكليةلالستبانةككلفقدحصلت
على وزن نسبي قدره ( )%72.2600مما يدلل على موافقة كبيرة على درجة تقدير أعضاء هيلة
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التدريف لواقعبرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظاتالجنوبيةمندولةفلسطينفي
ضوءمعاييرالمقارنةالمرجعية .

وتعزو الباحثة الك إلى :أن برامجكلياتالتربية تقوم بدورإيجابي في تقديمالب ارمج التعلمية على

مختلفالتخصصاتالحديثةالمرتبطةبسوقالعمل .

هذا ما يتفق مع ما جاءت به كل من دراسة السبع وآخرون (  )2010ودراسة درويش وآخرون

)(2009دراسةالمطرودي ) (2002ودراسة(NCTQ)2012ودراسةدحالن()2013التيأكدت

عليمراجعةوطنيةلبرامجإعدادالمعلمين فيمختلفالتخصصاتوربطهبسوقالعملواختلفتمع

كلمن دراسة حوامدة ( )2013والتي أكدتمستوال التخصصاتالمرتبطبسوقالعملجاء بدرجة
متدنية .

أما ترتيب المجاالت حسب أوزانها النسبية فقد كانت كالتالي:

 .1المجال األول :التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي ،فقد حصل على المرتبة األولى بوزن
نسبيقدره()%72.20أيبدرجةتقديركبيرة .

وتعزو الباحثة الك إلى :أنكلياتالتربية تسعى جاهدة إلى تطويرمنهجيةالبرامجالمقدمة لكليات

التربيةمنخاللتطويرمنهجيةالتخطيطاالستراتيجيوالعملعلىربطهابالخطةاالستراتيجيةالسنوية
لكليات التربية وجعلها متوافقة مع سياسة التخطيط االستراتيجي المعتمدة من قبل إدارة الكلية واعداد
نظام إلدارةاألداءلإلشراف علىتطبيقالخطط االستراتيجية والتشغيلية معوضعالخطط التطويرية

لجميع اإلدارات في الجامعة ،ووضع الحلول للمشكالت التي تعيق تنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع

الجهةالمختصةفيالجامعة.

 .2المجال الخامس :هيئة التدريس األكاديمي والبحث العلمي،فقدحصلعلىالمرتبةالثانيةبوزن
نسبيقدره()%71.40أيبدرجةتقديركبيرة .

وتعزو الباحثة الك إلى :أنالجامعاتتشجعأعضاءهيلةالتدريفعلىتطويرأساليبالتدريبمن

خالل عقد الندوات والمؤتمرات العلمية المنعقدة داخل وخارج الجامعة وتقدم لهم التحفيز المعنوي

وأن الجامعة تشجع الباحثين إلى تقديم أبحاثهم على مستوي الدول العربية واألجنبية للرقي
والمادي 
اكزالبحثيةالعالميةواإلقليميةفيمجال

بالجامعاتالفلسطينيةوالتعاونمعالمر

بمستوالالبحثالعلمي

البحوثالمشتركة.

 .3المجال الثاني :التجهيزات والمرافق والخدمات للكلية،فقدحصلعلىالمرتبةالثالثةبوزننسبي

قدره()%71.20أيبدرجةتقديركبيرة .

وتعزو الباحثة الك إلى :أن الجامعات تعمل بشكل دوري علي تحسين المرافق من خالل تقديم

الخدمات التعليمية للطالب من خالل القاعات ،التي تحتل مساحة مهمة في تصميم المبنى ،على
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أحدث المعدات السمعية والبصرية التي تستخدم في أغراض تعليمية  ،وتجهيز قاعات التعلم ببحدث

الوساللالتكنولوجيا .

 .4المجال الرابع :فاعلية التعليم والتعلم للكلية ،فقد حصل على المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره
()%70.80أيبدرجةتقديركبيرة .

وتعزو الباحثة الك إلى  عقد دورات تدريبية ألعضاء هيلة التدريف بالجامعات الفلسطينية علي

استخدم استراتيجيات التعليم النشط بمختلف أنواعه وكذلك استخدام التعليم المعرفي االلكتروني على
التفكيرالناقدوالدافعيةللتعلم 

 .5المجال الثالث :البرامج التعليمية والمقررات الدراسية،فقدحصلعلىالمرتبةالخامسةبوزننسبي
قدره()%69.60أيبدرجةتقديركبيرة .
 .1وتعزو الباحثة الك إلى أن البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية متفقة مع رسالتها وأهدافها
االستراتيجية وكذلك تتوافر لدال الكلية إحصاليات موثقة تتعلق بتطور عدد الطالب الملتحقين
بالبرنامج التعليمي ونسبة النجاح في الفرق الدراسية المختلفة وتطور نسبة الخريجين خالل

السنوات السابقة  وتحرص الكلية على أن تلبي البرامج التعليمية التي تقدمها ،من حيث تنوعها
ومحتواهااحتياجاتسوقالعمل.



 .6المجال السادس :دور الكلية في خدمة المجتمع،فقدحصلعلىالمرتبةالرابعةبوزننسبيقدره
()%67.40أيبدرجةتقديركبيرة .

وتعزو الباحثة الك إلى يعود الي المشاركة في المحاضرات والندوات العلمية واألنشطة الثقافية

المختلفةالتيتنظمهاالكليةبصورةدوريةالطالالالمجتمعالمحليعلىأحدثالمستجداتواإلنجازات
الخاصةفيتكنولوجياالمعلوماتوأفضلالسبلللتعاملمعها .


ثانيا :تحليل فقرات المجال األول :التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي .
تماستخداماختبار tللعينةالواحدةوالنتالجمبينةفيجدولرقم()5.3والذييبينآراء أفرادعينة
الدراسةفيفقراتالمجالاألول(التخطيطاالستراتيجيوالهيكلالتنظيمي) .
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جدول ( :)5.3يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
قيمة

القيمة

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي
96.00

36.706
3.332

 0.001
 0.000

2

7

م

الفقرة

.1

تتوافررؤيةورسالةوأهدافوسياساتللكلية .

4.80

تُشارك مختلف األطراف داخل الكلية وخارجها

3.40

68.00

4.24

84.80

12.774

3.48

69.60

4.308

 0.000

  .5رسالةالكليةتعكفرسالةالجامعة .

3.80

76.00

6.097

 0.000

4

تُبرز االستراتيجية الخاصة بالكلية السمات
 .6
ةللكليةبوضوح.

المميز

3.31

66.20

2.263

 0.026

13

.2

فيصياغةالرؤيةوالرسالةواألهداف .

 .3
 .4

يتم نشر الرؤية والرسالة واألهداف من خالل
الوساللالمختلفةداخلالكليةوخارجها .
تحديثومراجعةالرؤيةوالرسالةواألهدافخالل

األعوامالسابقة .

الترتيب

االختبار

االحتمالية

T

().Sig
 0.000

1
10

تتضمن االستراتيجية المالمح العامة للوضع
  .7التنافسي الحاليللكلية مقارنة بالكليات المناظرة

3.93

78.60

8.428

 0.000

3

علىمستوالالوطن .
.8

تُساهم سياسيات وخطط الكلية في تحسين
الوضعالتنافسيالحاليللكلية .

3.48

69.60

4.219

 0.000

8

.9

يتالءمالهيكلالتنظيميمعطبيعةنشاطالكلية .

3.64

72.80

4.768

 0.000

5

ُيوجدتداخلفياالختصاصاتبيناإلداراتأو

3.16

63.20

1.075

 0.285

15

3.45

69.00

3.866

 0.000

9

3.59

71.80

4.413

 0.000

6

3.26

65.20

2.211

 0.030

14

3.40

68.00

2.850

 0.005

11

 3.38

67.60

2.639

 0.010

12

10
.
.11
.12

.13

.14

.15


األقسام .

ُيوجدتوصيفوظيفيلجميعوظالفالكلية .

تُشارك الكلية في وضع معايير اختيار الكوادر
اإلدارية .

يتم ربط المكافآت المقدمة للعاملين بمستويات

األداء .

تعمل الكلية على تقديم الدعم المادي لكافة
أنشطتها .
يتوفرفيالمؤسسةموازنةسنويةماللمةألنشطة
البحثالعلمي .

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "87تساوي 1.96

89

وتبين النتائج من خالل الجدول السابق أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

 .1الفق ارةرقاام()1التااينصااتعلااى" تت موافر رؤيممة ورس مالة وأهممداف وسياسممات للكليممة".قااداحتلاات
المرتبةاألولىبوزنالنسبي(،(%96.00ممايدلعلىأنالفقرةقدحصلتعلىدرجاةموافقاة(كبيارة

جداً)منقبلأفرادالعينة .

وتعزو الباحثة الك إلمى :وضاوحأهادافالكلياةفايتقاديمالبارامجالتعليمياةالمقدماةللطلباةفايمختلاف

التخصصاااتالعلميااة وتطااويرالب ارامجوالمناااهجالد ارساايةبالكليااةعلااىنحااويجعلهاااتالحااقالتطااورات
المتسارعةفيمجالإعدادالمعلموتزويدالطلباةباالعلموالمهااراتالالزماةللنجااحوليتمكناوامانمواكباة
التطوراتالعلميةوالتكنولوجيةومواجهةمستجداتالعصر .

.2الفقرةرقم()3التينصتعلى"يتم نشر الرؤية والرسالة واألهمداف ممن خمالل الوسمائل المختلفمة

داخل الكلية وخارجها".قداحتلتالمرتبةالثانيةبوزنالنسبي(،(%84.80ممايدلعلاىأنالفقارةقاد
حصلتعلىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة .

وتعزو الباحثة الك إلى :أن الكليةتحرصعليتفعيلدورالتكنولوجيافينشرالمعلومات فيالكلية
وانشطتها المختلفة  وتحرص بتقديم ونشر خدماتها بشكل دوري عبر صفحتها اإللكترونية من خالل
اإلعالناتالمتعلقةبالطالب وتطويرالبرامجاألكاديميةبمايفيبمتطلباتالجودةواالعتماداألكاديمي
بالجامعةوالتيتساعدفيتبهيلالخريجينالقادرينعلىالمنافسةمعالجامعاتاألخرال،وذلكمن

خاللتوفيرالتعليمالذييتفقمعالمعاييرالعالمية،فيبيلةأكاديميةبحثيةذاتمواردبشريةمتميزة،

وشراكةمجتمعيةفاعلة،ونظامإداريداعم .
هذامايتفقمعماجاءتبهكلمندراسةعوض()2015ودراسةعناية()2010ودراسةدحالن

(  )2013التي أكدت على أن درجة مساهمة التقييم الذاتي للبرامج األكاديمية في الجامعات

الفلسطينية جاءت بدرجة كبيرة واختلفت مع كل من دراسة السبع وآخرون (  )2010والتي أكدت
ضعفتوافرمعاييرجودةبرنامجاإلعداد.
وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

 .1الفقرةرقم()10التينصاتعلاى" يوجمد تمداخل فمي االختصاصمات بمين اإلدارات أو األقسمام".قاد
احتلااتالمرتبااةاألخي ارةب اوزنالنساابي(،(%63.20مماااياادلعلااىأنالفق ارةقاادحصاالتعلااىدرجااة
)منقبلأفرادالعينة .

موافقة(متوسطة

وتعممزو الباحثممة الممك إلممى :يرجااعلعاادمالتنساايقبااينالكلياااتفاايالجامعااة،وأنلكاالقسامقا ارراتإداريااة
تختلفمنقسمإلاىآخاروكاذلكعادمالتخطايطالمسابقبايناإلدارةوأعضااءهيلاةالتادريفمانحياث
تنظيمجدولاالمتحاناتوكذلكعدمالتنسيقمنتسجيلالطالبوفقوقتمحدد .
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.2الفقرةرقم()13التينصتعلى"يتم ربط المكافآت المقدمة للعاملين بمستويات األداء"قداحتلات
المرتبةقبلاألخيارةباوزنالنسابي(،(%65.20مماايادلعلاىأنالفقارةقادحصالتعلاىدرجاةموافقاة

(متوسطة)منقبلأفرادالعينة .

وتعمممزو الباحثمممة المممك إلمممى وجااودنظااامموثااقومعتماادلتحدياادمهااامكاالوظيفااةواج اراءاتتقااديمكاال

الخدماتالمقدمةمنقبلالجامعةومتاحلكلالعاملينبماايحقاقمبادأالشافافيةفايالتعامالماعمتلقاي
الخدمااةويوثااقاألساالوبالمعيااارياألمثااللتبديااةكاالاألعمااالممااايسااهلتنفيااذخطااةاإلحاااللونقاال

خبراتومتطلباتالوظيفة .


هاذاماايتفاقماعمااجااءتباهكالماند ارساةالقرناي ) (2011د ارساةكنعاان()2009التايأكادتأن
برامجتربيةالمعلمينومخرجاتهافيالمجال المهنيلمتحققالرضاالكبيروالمطلوبواختلفتماعكال

مندراسةزقوت ) (2010ودراسةالسبعوآخرون()2010والتايأكادتأنبرنااامجاإلعاادادالتربااوي

العملييفتقرإلىقالمةالمعاييرالواجبتوافرها 

ثانيا :تحليل فقرات المجال الثاني :التجهيزات والمرافق والخدمات للكلية .
تماستخداماختبارtللعينةالواحدةوالنتالجمبينةفيجدول()5.4والذييبينآراءأفرادعينةالدراسة

فيفقراتالمجالالثاني(التجهيزاتوالم ارفقوالخدماتللكلية) .














91

جدول (:)5.4

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
الفقرة

م

المتوسط

الوزن

قيمة

القيمة

االحتمالية

الترتيب
3

الحسابي

النسبي

االختبار t

3.80

76.00

5.918

0.000

3.25

65.00

1.820

0.072

15

تُوجد خطط إلخالء المباني تم التدرب عليها في

3.73

74.60

5.350

0.000

4

تتوافرالنظافةوالمنا الصحيلمبانيالكلية .

3.48

69.60

3.608

0.000

11

4.03

80.60

8.096

0.000

1

3.49

69.80

4.114

0.000

8

3.90

78.00

8.566

0.000

2

3.39

67.80

3.435

0.001

12

3.34

66.80

2.505

0.014

13

3.55

71.00

4.435

0.000

6

المرافقالمتاحةصالحةلالستخدام .

3.31

66.20

2.366

0.020

14

 .12تُوجدخطةللصيانةالدوريةللمرافق .

3.48

69.60

4.019

0.000

10

3.49

69.80

3.722

0.000

9

تتناسبمساحةالمبانيالحتياجاتالكلية .

.1

تتوافر لدال الكلية تجهيزات ومعدات لتحقيق األمن

.2

والسالمةللجميع .

 .3
.4
 .5

حالةحدوثكوارث .

تتوافراألماكنالمناسبةلممارسةاألنشطةالطالبية
المختلفة .
تتوافر أجهزة ومعدات ومعامل كافية الحتياجات

.6

الطلبة .

  .7يتمصيانةاألجهزةوالمعداتبصفةمنتظمة .
يتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة بالكلية

.8

معإجماليعددالطلبة .

يتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة بالكلية

.9

معإجماليعددأعضاءهيلةالتدريف .

 .10تتوافرمرافقكافية(مصاعد،دوراتمياه،وغيرها) .
.11

.13

ُيوجد للكلية موقع الكتروني على شبكة االنترنت
باللغتينالعربيةواألجنبية .

().Sig

تتوافر وسالل االتصال الحديثة بالكلية (انترنت،
.14

هواتف،فاكف،بريدالكتروني)بمايتالءممعحجم

3.55

71.00

4.435

0.000

7

الكلية .
 .15تتناسبقاعاتالمحاضراتمعأعدادالطلبة .


3.67

73.40

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "87تساوي 1.96
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5.323

0.000

5

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

 .1الفقرةرقم()5التينصتعلى" تتوافر األماكن المناسبة لممارسة األنشطة الطالبيمة المختلفمة".
قااداحتلااتالمرتبااةاألولااىباوزنالنساابي(،(%80.60مماااياادلعلااىأنالفقارةقاادحصاالتعلااىدرجااة
موافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة .

وتعمزو الباحثمة المك إلمى:أناألنشاطة الطالبياةتمثال جانبااًهامااًمانالمجااالتالتايتحظاىباهتماام

كبيارفايالتعلايم الجاامعي،ألنهااتلعابالادورالكبيارالاذيتلعباهفايتكاوينشخصايةالطالابوتنميتهاا
مانمختلافجوانبهاااالعقلياةوالنفسايةواالجتماعيااة،حياثأنهااذهاألنشاطة تعمالعلااىكسارالحاواجز
والعالقااتالتقليدياةبايناألسااتاذوالطلباةفايالقاعاااتالد ارسايةوذلاكمانخاااللالمواقافالمتنوعاةالتااي

يشااركفيهااالطالابمانخااللهاذهاألنشاطة والتايتعمالبالتااليعلاىتنمياةمها ارتاهوقد ارتاهومقاوماة

المشكالتالتيتواجهه .

 .2الفقرةرقم()7التينصتعلاى"يتم صيانة األجهزة والمعدات بصفة منتظمة".قاداحتلاتالمرتباة
الثانياةباوزنالنساابي(،(%78.00ممااياادلعلاىأنالفقارةقادحصالتعلااىدرجاةموافقااة(كبيارة)ماان
قبلأفرادالعينة .

وتعزو الباحثة الك إلى:أنالجامعةتعملعلىصيانةاألجهزةبشاكلدوريوتاتمهاذهالصايانةبصافة
دوريةمنقبلالفنيينذويالخبرةالقالمينبالصيانة،معمراجعةحالةالمعدةوالكشفعليهابمايسامح
باس ااتمرارهافا اايالعم االدونتعرضاااهاأليتوق اافمفا اااج ق اادراإلمكا ااان،واالهتم ااامبالصااايانةبالقيا ااام
بالصيانةالدوريةفيالمواعيدالمحددةوبشكلدقيق .

هاذاماايتفاقماعمااجااءتباهكالماند ارساةالعتيبايوالربياع()2012د ارساةالقرناي )(2011



د ارسااةكنعااان()2009د ارسااةالمطاارودي ) (2002التااياكاادتتااوفيرقاعااةإنترنااتمناساابةلعاادد
الطالب،مكتبةللكليةتحتويعلىمصادرشاملةوكافيةللمقرراتواختلفتماعكالماند ارساةزقاوت
)(2010دراسةروشيل ) Russell(2009والتيضعفاستخداماألنشطةالتربويةفيها .

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

 .1الفقرةرقم()2التاينصاتعلاى" تتموافر لمدى الكليمة تجهيمزات ومعمدات لتحقيمق األممن والسمالمة

للجميع".قداحتلتالمرتبةاألخيرةبوزنالنسبي(،(%65.00ممايدلعلىأنالفقرةقدحصلتعلى
درجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة .

وتعزو الباحثة الك إلى :عادمالتخطايطالمسابقمانقبالإدارةالجامعاةوعادمتصاميممانالبداياةمنافاذ
ومخارجأخريفيحالةحدوثأيطاريءبالجامعة،لذلككانلزاماًعليالجامعاةإعادادخطاةشااملة

لمواجهةالكوارثالتيقدتتعرضلهامنشآتالكليةتتضامنكيفياةإخاالءالمباانيفايحاالحادوثأي
طاريواتخاذكافةاإلجراءاتلتامينسالمتهمتعتمدبشكلأساسايعلايفرياقيكاونمؤهالعلايكيفياة

مواجهةالكوارثالتيقدتحدثبالجامعة .
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 .2الفقارةرقاام()11التااينصااتعلااى"المرافممق المتاحممة صممالحة لالسممتخدام".قااداحتلااتالمرتبااةقباال
األخيارةباوزنالنساابي(،(%66.20مماااياادلعلااىأنالفقارةقاادحصاالتعلااىدرجااةموافقااة(متوسااطة)
منقبلأفرادالعينة .

وتعممزو الباحثممة المممك إلممى عاادمتاارميمالم ارفااقبشااكلدوريوعاادمصاايانةالبنيااةالتحتيااةوالتسااهيالت
الماديةللمرافقبشكلدوريوانااصالحالمرافقالمتاحةبالحماماتيحتاجاليوقتوجهد .


هااذامااايتفاقمااعماااجاااءتبااهكاالمااند ارسااةآرجااون(Argon,Turka)2010د ارسااةالمطاارودي
)(2002التياكدتتحسينتقيماالداء(NCTQ)2012والتيأظهرتضعفأجهزةالصيانة 



ثالثا :تحليل فقرات المجال الثالث :البرامج التعليمية والمقر ارت الدراسية
تماستخداماختبار  tللعينةالواحدةوالنتالجمبينةفيجدولرقم()5.5والذييبينآراءأفرادعينة

الدراسةفيفقراتالمجالالثالث(البرامجالتعليميةوالمقرراتالدراسية) .
جدول (:)5.5

يوضح النسبي المتوسط الحسابي والوزن والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م

الفقرة

.1

تُراعي البرامج التعليمية المطبقة في الكلية
احتياجاتسوقالعمل .

المتوسط

الوزن

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

الترتيب

 0.000

2
6

الحسابي

النسبي

 3.85

77.00

6.834

 3.50

70.00

4.134

 0.000

ُيوجد توصيف واضح ومعلن للبرامج التعليمية
 .3
والمقرراتالدراسية .

 3.85

77.00

7.013

 0.000

1

ُيوجد خطة معلنة للمساق موزعة على عدد
الساعاتالدراسيةللمساق .

 3.34

66.80

3.048

 0.003

12

 3.42

68.40

3.234

 0.002

10

تُشارك األطراف المعنية المختلفة في تصميم
البرامجالتعليميةوتطويرها .

 3.31

66.20

2.464

 0.016

13

تُوجد إجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج
 .7
التعليميةلألقسامفيالكلية .

 3.64

72.80

5.300

 0.000

3

 .2

.4
 .5
.6

يتمإجراءتعديالتفيالبرامجاستجابةللتغييرفي

سوقالعمل .

تتطابق مصفوفة النتالج التعليمية المستهدفة مع

أهدافالبرنامجالتعليمي .
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T

().Sig

م

.8
.9

المتوسط

الفقرة

الحسابي

النسبي

يتم إجراء مراجعة خارجية للبرامج والمقررات
الدراسيةعلىمستوالالكلية .
يتم االستفادة من التقارير السنوية للبرامج

والمقرراتفيالتحديثوالتطوير .

 .10يتمتقييمالمقرراتالدراسيةبواسطةالطلبة .
.11
.12
.13

يتماالستفادةمنآراءالطلبةفيتحسينالمقررات
الدراسيةوتطويرها .
تُوجدإجراءاتمعتمدةمنمجالفاألقساموالكلية
بخصوصالكتابالجامعي .

يتصف الكتاب الجامعي بمستوال ٍ
عال من حيث
اإلخراجوالطباعةوالجاذبية .

ُ .14يجبرالطالبعلىشراءالكتابالجامعي .

تُستخدم الكتب المرجعية العالمية على مستوال
.15
البرامجوالمقررات .


الوزن

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

T

().Sig

الترتيب

 3.06

61.20

0.445

 0.657

15

 3.28

65.60

2.309

 0.023

14

 3.60

72.00

5.093

 0.000

5

 3.45

69.00

4.106

 0.000

8

 3.63

72.60

5.247

 0.000

4

 3.47

69.40

3.820

 0.000

7

 3.45

69.00

3.728

 0.000

9

 3.41

68.20

2.930

 0.004

11
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

.1الفق ارةرقاام()3التااينصااتعلااى" يوجمممد توصممميف واضمممح ومعلمممن للبمممرامج التعليميمممة والمقمممررات

الدراسممية".قااداحتلااتالمرتبااةاألولااىب اوزنالنساابي(،(%77.00مماااياادلعلااىأنالفق ارةقاادحصاالت
علىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة .

وتعممزو الباحثممة الممك إلممى:أنالجامعااةتتبكاادماانتوافااقبرامجهاااالتعليميااةمااعالمعاااييراألكاديميااةماان
خاااللالد ارسااةوالمراجعااةالداخليااةوالخارجيااةماانقباالإدارةالجامعااة وتتخااذالجامعااةاإلجاراءاتالالزمااة

للوفاءبمتطلباتالمعاييرالمتبناةمنقبلالكلية وتوفيرمصادرالتعلمالالزمةوتعديلالمقرراتوطرق
التقويم،وادخالطرقحديثةللتعلم،وغيرها) .

 .2الفقارةرقاام()1التااينصااتعلااى" تراعممي البمرامج التعليميممة المطبقممة فممي الكليممة احتياجممات سمموق

العمل".قداحتلتالمرتباةالثانياةباوزنالنسابي(،(%77.00مماايادلعلاىأنالفقارةقادحصالتعلاى
درجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة .
وتعزو الباحثة المك إلمى :حرص

الجامعةة علر ن لليرا بريرصبال برلملةاةرت برلرا ل ر ا للطةب  ،ار

حةث لنوع واحلوبه بحلة ج ت سوق برمالواالنخراطفيهااون للصف يصباج برلملةاةت ي راصونرت
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برك فةت عل برنحو برذي ةساح ر ي السلج يت إر برلغةةص اع الطلي ت خطط برلناةت براحلةتفيالسوق

الفلسطيني 

هذايتفقمعماجاءتبهكلمندراسةالسبعوآخرون( )2010ودراسةدرويشوآخرون )(2009

دراسة المطرودي ) (2002ودراسة ( NCTQ )2012ودراسة دحالن ( )2013التي أكدت علي
مراجعةوطنيةلبرامجإعدادالمعلمينفيمختلفالتخصصاتوربطهبسوقالعملواختلفتمعكل

مندراسةحوامدة()2013والتيأكدتمستوالالتخصصاتالمرتبطبسوقالعملجاءبدرجةمتدنية.


وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

 .1الفقارةرقاام()8التااينصااتعلااى" يممتم إج مراء مراجعممة خارجيممة للب مرامج والمقممررات الدراسممية علممى

مسمممتوى الكليمممة".قااداحتلااتالمرتبااةاألخي ارةب اوزنالنساابي(،(%61.20مماااياادلعلااىأنالفق ارةقااد

حصلتعلىدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة .

وتعزو الباحثة الك إلى :أن البرامجالتعليميةالتيتقدمهاالجامعة يجبأنتكونمتفقةمعرسالتها
وأهدافها االستراتيجية .كما يجب على الجامعة توصيف تلك البرامج والمقررات ومراجعتها دورياً،

والتبكدمنأنهاتحققالمعاييراالكاديميةالمتبناة.وكذلكتحرصالمؤسسةعلىأنتحققمخرجات

التعلمالمستهدفةللبرامجالتعليميةالتيتقدمها.وتشتملالممارساتالتطبيقيةللمؤسساتالتعليمية .

 .2الفق ارةرقاام()9التااينصااتعلااى"يممتم االسممتفادة مممن التقممارير السممنوية للب مرامج والمقممررات فممي

التحديث والتطوير".قداحتلتالمرتبةقبالاألخيارةباوزنالنسابي(،(%65.30مماايادلعلاىأنالفقارة
قدحصلتعلىدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة .

وتعزو الباحثة الك إلى :عدمبرال يمت بر وصةت رليصبال برلملةات وبرا صصبت بر صبسرةت علر براسرلوة ت
براخللفت ي رج امت (بألقس م برملاةت /وح ة برجو ة /اجلس بركلةت /برام ) .


هذامايتفقماعمااجااءتباهكالماند ارساةدحاالن()2013د ارساةدهماان()2013د ارساةالعتيباي
والربيع()2012ودراسة(NCTQ)2012التياكدتعليمراجعةوطنياةلبارامجإعادادالمعلماين

فاايمختلاافالتخصصاااتوربطااهبسااوقالعماالواختلفااتمااعكاالمااند ارسااةالساابعوآخاارون()2010

دراسةالنمري ) (2007والتيأكدتافتقارالمقارراتالتربوياةالتايتقدمهاكليةالتربيةبجامعةأمالقارال
إلىمعاييرالجودةالشاملة 
رابعاً :تحليل فقرات المجال الرابع :فاعلية التعليم والتعلم للكلية.

تماستخدام اختبار tللعينةالواحدةوالنتالجمبينةفيجدولرقم()5.6والذييبينآراءأفرادعينة

الدراسةفيفقراتالمجالالرابع(فاعليةالتعليموالتعلمللكلية) .
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جدول (:)5.6

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
المتوسط

م

الفقرة

.1

تُوجد استراتيجية موثقة ومعلنة للتعليم والتعلم تحقق
رسالتهاوأهدافها .
تُوجد آلية لمراجعة استراتيجية التعليم والتعلم دورياً في

  .2ضوء نتالج االمتحانات ونتالج استطالال رأي الطلبة

الوزن

الحسابي

النسبي

 3.77

75.40

 3.57

71.40

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

6.085

 0.000

2

t

4.885

().Sig

 0.000

8

وأعضاءهيلةالتدريف .
  .3تتناسبطرقالتدريفالمتبعةمعالنتالجالتعليميةالمستهدفة .

.4

تشتملالمقرراتالدراسيةمجاالتمعينةلتنميةالتعلمالذاتي .

  .5تتنوالأساليبالتعلمالذاتي .
.6

تُوجدإجراءاتللتعاملمعالكثافةالعدديةالزالدةللطلبة .

.8

يبالميدانيللطلبةبناء
تتوافربالمؤسسةبرامجفعالةللتدر
ً

تُوجد خطة معتمدة للتعامل مع نقص أعضاء هيلة
 .7
التدريفأوزيادتهم .
علىاحتياجاتهمالفعليةوماهومستهدفمنالكلية .

تُشارك األطراف المجتمعية ذات الصلة في برنامج
التدريبالميدانيللطلبة(توفيرفرصتدريب،إشراف) .

.9

تُستخدم نماذج مناسبة إلجراء عملية تقويم الطلبة أثناء

.10

التدريبوبعدهبمشاركةالمشرفينوجهاتالتدريب .

تتنوال أساليب تقويم الطلبة ،وال تقتصر على االختبارات

.11

التحريرية .

تتوافقطرقالتقويمالمتبعةمعمحتوالالمقرراتالمعلنة

.12

للطلبة .

 .13تُعلنجداولاالمتحاناتفيمواعيدمناسبة .

 .14تُعلننتالجاالمتحاناتفيالمواعيدالمناسبةدونتبخير .
تُوجد آلية معلنة ومطبقة للتعامل مع شكاوال وتظلمات

.15

الطلبةمننتالجاالمتحانات .



 3.84

76.80

7.023

 0.000

1

 3.57

71.40

4.932

 0.000

7

 3.43

68.60

3.371

 0.001

11

 3.36

67.20

2.497

 0.014

14

 3.38

67.60

3.485

 0.001

13

 3.59

71.80

4.513

 0.000

6

 3.40

68.00

3.729

 0.000

12

 3.65

73.00

5.782

 0.000

4

 3.50

70.00

4.097

 0.000

10

 3.31

66.20

2.247

 0.027

15

 3.51

70.20

3.924

 0.000

9

 3.65

73.00

5.452

 0.000

5

 3.69

73.80

6.669

 0.000

3
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

.1الفقا ارةرق اام()3الت ااينص ااتعل ااى" تتناسممممب طممممرق التممممدريس المتبعممممة مممممع النتممممائج التعليميممممة

المستهدفة".قداحتلتالمرتبةاألولاىباوزنالنسابي(،(%76.80مماايادلعلاىأنالفقارةقادحصالت
علىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة .

وتعزو الباحثة الك إلى :عقدالجامعةدوراتتدريبيةبشكلمستمرألعضاءهيلةالتدريفعلىكيفية
استخدام األساليب المتنوعة في التدريف وكذلك ماللمة األساليب المستخدمة لمخرجات التعلم
المستهدفة،وتشجيعأنماطالتعلمغيرالتقليدية،وتوظيفالتكنولوجياالحديثةفيالتعليم ،وتهيلةفرص
التعلم الذاتي لجميع الطالب .واتاحة ألعضاء هيلة التدريف مصادر تعلم متنوعة وماللمة للبرنامج

وتقومبتقويمالطالببعدالةوموضوعية،وباستخدامأساليبمتنوعةفيالتدريف 

وألعدادالطالب،


.2الفقارةرقام()1التااينصاتعلاى" توجممد اسممتراتيجية موثقمة ومعلنممة للتعلمميم والمتعلم تحقممق رسممالتها

وأهدافها".قداحتلتالمرتبةالثانيةبوزنالنسبي(،(%75.40ممايدلعلىأنالفقرةقدحصلتعلى
درجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة .

وتعزو الباحثة الك إلى أنالجامعةتضعخططمسبقةالستراتيجياتللتعليموالتعلمبمايحققرسالتها
وأهدافها ،وتكونهذهاالستراتيجياتموثقةومعلنةمانقبالإدارةالجامعاة وت ارجاعالجامعاةاساتراتيجيات

التعل اايموال ااتعلمبش ااكلدوريف اايض ااوءنت ااالجاالمتحان ااات،ونت ااالجاستقص اااءالط ااالبوأعض اااءهيل ااة
التدريفوأعضاءالهيلةغيرمتفرغين .

هذامايتفقمعمااجااءتباهكالماند ارساةعاوض()2015د ارساةحوامادة()2013د ارساةالعتيباي

والربيااع()2012د ارسااةالزه ارنااي()2015د ارسااةالمطاارودي ) (2002التاايأكاادتعلاايتفعياال

اإلرشاداألكاديميوتوثيقالصلةبينالطلبةوأعضاءهيلةالتدريفواختلفتماعكالماند ارساةعناياة
()2010دراسةكنعان()2009دراسةقادي ) (2006والتياكدتأنالبرنامجاليقدمللطالبالمعلم
المفاهيموالنظرياتوالمهااراتالتاي تدعمإعدادالمعلم،كذلكاليسهممحتوالمقرراتالبرنامجبالشاكل

األساسيالاضروريإلعاداد الطالبالمعلم

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

 .1الفقارةرقام()12التاينصااتعلاى" تتوافمق طممرق التقمويم المتبعممة ممع محتمموى المقمررات المعلنممة

للطلبة".قداحتلتالمرتبةاألخيرةبوزنالنسبي(،(%66.20ممايدلعلىأنالفقارةقادحصالتعلاى
درجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة .

وتعممزو الباحثممة الممك إلممى:عاادموجااوداليااةمعينااةمتبعااةماانقباالأعضاااءهيلااةالتاادريفل اربطالتقااويم
بمحتااويالكتااابوذلااكلعاادمتحلياالمحتااويالمقاارراتالتعليميااةمااعتخصصاااتالطلبااةوعاادمارتباطهااا

بسوقالعمل .
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 .2الفقارةرقام()6التاينصااتعلاى"توجمد إجمراءات للتعاممل مممع الكثافمة العدديمة الزائممدة للطلبمة".قااد
احتلتالمرتبةقبلاألخيرةباوزنالنسابي(،(%67.20مماايادلعلاىأنالفقارةقادحصالتعلاىدرجاة

موافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة .

اافمان
وتعزو الباحثة الك إلى :عدموضعخطةمسبقةللتعاملمعالطالبالجددوكاذلكقلاةعاددك ٍ
المااوظفينبالجامعااةللتعاماالمااعالطلبااةوعاادمتاوافرقاعاااتوصاااالتمجهازةبالجامعااةوبناااءعليااهيااتم

وضعحلولألعدادالطالببالمحاضرات .

هااذامااايتفااقمااعماااجاااءتبااهكاالمااند ارسااةالبطااة()2015د ارسااةدحااالن()2013د ارسااةالساابع
وآخاارون()2010د ارسااةربابعااة()2011د ارسااةالعباااديوالاادعمي()2011التااياكاادتعلاايربااط

التخصصاتمعسوقالعملوكذلكالتخطيط.واختلفتمعكلمندراسةدرويشوآخارون )(2009

د ارساةكنعاان()2009د ارساةقاادي ) (2006والتايأكادتأنتقليالعاددالطلباةفايالشاعب،اختياار
أسااتذةجامعااتمتخصاصينلتدريفطلبةالتخصص .


خامساً :تحليل فقرات المجال الخامس :هيئة التدريس األكاديمي والبحث العلمي.

تماستخدام اختبار( )tللعينةالواحدةوالنتالجمبينةفيجدولرقم()5.7والذييبينآراءأفرادعينة

الدراسةفيفقراتالمجالالخامف(هيلةالتدريفاألكاديميوالبحثالعلمي) 
جدول (:)5.7

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م

.1

الفقرة
يتناسب أعضاء هيلة التدريف مع عدد

الطلبة وذلك وفقاً للمعدالت المعمول بها

المتوسط

الحسابي

 3.94

الوزن

النسبي

78.80

قيمة

االختبار
t

7.574

القيمة

االحتمالية
().Sig

 0.000

الترتيب

2

عالمياً .

يتالءم التخصص العلمي لعضو هيلة

  .2التدريف مع المقررات التي يشارك في

 3.50

70.00

3.897

 0.000

10

تدريسها.
تُوجد قواعد واجراءات معلنة لتعيين
 .3
أعضاءهيلةالتدريف .
.4
 .5

يتم تعيين أعضاء التدريف وفقاً
لالحتياجاتالفعليةللكلية .

تُوجد خطة موثقة ومعتمدة للبحث العلمي
علىمستوالالكلية .

 3.82

76.40

7.671

 0.000

4

 3.39

67.80

3.001

 0.004

12

 3.23

64.60

1.734

 0.086

15
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م
.6

الفقرة
يتمتصميمالخطةالبحثيةفيضوءإمكانيات

الكليةالمتاحةواحتياجاتالمجتمع .

  .7تلتزماألقسامبخطةالبحثفيالكلية .
.8
.9
.10
.11
.12

تُوجد آلية موثقة ومحددة لمتابعة تنفيذ
الخطةالبحثية.
يتناسب عدد األبحاث المنشورة محلياً ودولياً
معالعدداإلجماليألعضاءهيلةالتدريف .

تتوفر في الكلية األجهزة واألدوات
والخاماتالالزمةللعمليةالبحثية .
تُوجدفيالكليةبحوثمشتركةبينأقسامها .

تُوجدآليةلمراقبةالتزامالباحثينببخالقيات
البحثالعلمي .

تُساهمالكليةفيالبحوثالعلميةالمشتركة
.13
معمؤسساتعلميةإقليميةأودولية .
.14

تُستخدم أنشطة البحث العلمي بالمؤسسة في
معالجةمشكالتالمجتمعوأغراضالتنمية .

تُوجدآليةلدعموتشجيعالبحوثالمشتركة
.15
بيناألقسام .


المتوسط

الوزن

قيمة

القيمة

الترتيب

االختبار

االحتمالية

t

().Sig
 0.000

7
1

الحسابي

النسبي

 3.55

71.00

4.189

 3.94

78.80

8.143

 0.000

 3.88

77.60

1.787

 0.077

3

 3.60

72.00

4.956

 0.000

6

 3.26

65.20

2.029

 0.045

14

 3.41

68.20

3.250

 0.002

11

 3.36

67.20

2.787

 0.007

13

 3.53

70.60

4.165

 0.000

9

 3.53

70.60

4.541

 0.000

8

 3.63

72.60

4.938

 0.000
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

.1الفقرةرقم()7التينصتعلى" تلتزم األقسام بخطة البحث في الكلية".قداحتلاتالمرتباةاألولاى
بوزنالنسبي(،(%78.80ممايدلعلىأنالفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقاة(كبيارة)مانقبالأفاراد

العينة .

وتعزو الباحثة الك إلى :وضعالجامعةخطةللبحثالعلميتكونمرتبطةبخطةالجامعةالتيتنتمي
إليهاومرتبطةبالتوجهاتالقوميةواحتياجاتالمجتمعالمحيط .وتضعالجامعة الخطةالبحثية السنوية

فيضوءإمكاناتهاالماديةالمتاحةأوالممكنالحصولعليها.

 .2الفق ارةرقاام()1التااينصااتعلااى" يتناسممب أعضمماء هيئممة التممدريس مممع عممدد الطلبممة والممك وفق ماً

للمعدالت المعمول بها عالمياً".قداحتلتالمرتبةالثانيةباوزنالنسابي(،(%78.80مماايادلعلاىأن
الفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة .
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وتعممزو الباحثممة الممك إلممى أنالجامعااةلهاااسياساااتوقواعاادمعلنااةلتعيااينالعااددالكااافيألعضاااءهيلااة
التاادريف،فاايالتخصصاااتالمختلفااةوتضااعمعاااييرموضااوعيةلتقياايمأدالهاام،وذلااكلالرتقاااءبمسااتوال
جااودةالعمليااةالتعليميااةوالبحااثالعلماايوفق ااًلرسااالتهاوأهاادافهااالسااتراتيجية.كااذلكالعماالعلااىتنميااة
قدراتومهاراتأعضاءهيلةالتدريفومعاونيهموضمانرضالهمالوظيفي .

هذامايتفقمعماجاءتبهكلمندراسةدحالن( )2013دراسةالسبعوآخرون()2010دراسة

ربابعة( )2011دراسةالمطرودي ) (2002دراسةالعقيلي()2005التياكدتتعميقمواداإلعداد
التخصصي  .ودراسة القرني) (2011والتي اوصت توفير القادر الكاافي مان االستقاللية اإلدارية

والماليةلكلياتالتربيةواألقسامالتابعةلهاواختلفتمعكلمندراسةدرويشوآخرون ) (2009دراسة

كنعان( )2009دراسةقادي ) (2006والتياكدتأنتقليلعددالطلبةفيالشعب،اختيارأسااتذة
جامعااتمتخصاصينلتدريفطلبةالتخصص.

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

 .1الفقرةرقم()5التينصتعلاى" توجد خطة موثقة ومعتمدة للبحث العلمي على مستوى الكلية".
قااداحتلااتالمرتبااةاألخيارةباوزنالنساابي(،(%64.60مماااياادلعلااىأنالفقارةقاادحصاالتعلااىدرجااة
موافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة .

وتعزو الباحثة الك إلى :قلة اإلمكانيات المادية لتمويل البحث العلمي ي رج امت وع م لخصة

برج امت اوبزنت سنوةت ك فةت ألنشطت بريحث برملاا لذلكلسم برج امت إر لناةت اص ص برلاوةل
برذبلا بر بخلةت وبرخ صجةت رليحث برملاا.
 .2الفقرةرقم( )10التينصتعلى"تتوفر في الكلية األجهزة واألدوات والخامات الالزمة للعملية

تبةقبلاألخيرةبوزنالنسبي(،(%65.20ممايدلعلىأنالفقرةقدحصلت

البحثية".قداحتلتالمر
علىدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة .

وتعزو الباحثة المك إلمى :عادمتمكانالجامعاةمانممارساةأنشاطتهاومهامهااالمختلفاةلتحقياقرساالتها
وأهاادافهادونت اوافرالم اواردالماليااةوالماديااةالكافيااة.كمااايجاابعلااىالجامعااةأنتحاارصعلااىحساان
استخدامهذهالمواردبكفاءةعالية .

وهذامايتفقمعماجاءتبهكلمندراسة بوتكيفانتا ( Putkivanta )2012ببنهناكحاجةإلى
مزيدمناألبحاثفيهذاالمجال دراسةالسبعوآخرون()2010والتياكدتتحديدأهدافبرنامج
إعدادمعلماللغةالعربيةفيكليةالتربيةبجامعةصنعاء،واشتقاقها منرؤياةورساالة الكلية 

واختلفااتمااعكاالمااند ارسااةعنايااة()2010د ارسااةالنمااري ) (2007والتااياكاادتوجااودفااروقفااي

األنشطةالجامعية .
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سادساً :تحليل فقرات المجال السادس :دور الكلية في خدمة المجتمع.

تااماسااتخداماختبااارtللعينااةالواحاادةوالنتااالجمبينااةفاايجاادولرقاام()5.8والااذييبااينآراءأف ارادعينااة

الدراسةفيفقراتالمجالالخامف(دورالكليةفيخدمةالمجتمع)
جدول (:)5.8

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م

الفقرة

.1

تُوجدخطةمعتمدةلخدمةالمجتمعوتنمية
البيلةالمحيطة .

 .2
 .3
.4

بناء على أساليب ووسالل
تًوضع الخطة ً
واضحةلتحديداحتياجاتالمجتمع .

تًوجدبرامجللتوعيةلخدمةالمجتمعوتنمية
البيلة .

تستهدف البرامج كافة القطاعات ذات
الصلة (طلبة ،أعضاء هيلة تدريف،

عاملين،أطرافالمجتمع).

ُيقاف مستوال رضا األطراف المجتمعية

  .5عن خدمات المجتمع وتنمية البيلة التي
تقدمهاالكلية .

.6
 .7

تُوثق الكلية الخدمات واألنشطة المقدمة
لخدمةالمجتمعوتنميةالبيلة .

تُشارك األطراف المجتمعية المختلفة في
مجالفالكلية .

.8

تُشارك األطراف المجتمعية المختلفة في

.9

تُشارك األطراف المجتمعية المختلفة في

.10

تُساهم األطراف المجتمعية المختلفة في

.11

تُوجد نتالج لهذه الممارسات في التطبيق

إعدادالبرامجالتعليمية .

تدريبالطلبةفيأماكنالعلم .

توفيرفرصعمللخريجيالكلية .
العمليعلىالمجتمع .

تُوجد مساهمات للطلبة وأعضاء هيلة
 .12التدريف ومعاونيهم في برامج خدمة
المجتمعوتنميةالبيلة .




المتوسط

الوزن

قيمة

القيمة االحتمالية

الترتيب

الحسابي

النسبي

االختبار T

().Sig

 3.53

70.60

4.198

 0.000

3

 3.69

73.80

5.475

 0.000

1

 3.52

70.40

4.486

 0.000

4

 3.53

70.60

4.676

 0.000

2

3.234

 0.002

 3.42

68.40

3.161

 0.002

7

 3.32

66.40

2.361

 0.020

8

 3.19

63.80

1.571

 0.120

10

 3.19

63.80

1.410

 0.162

11

 3.22

64.40

1.862

 0.066

9

 3.01

60.20

0.099

 0.921

12

 3.42

 3.45

68.40

69.00
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4.568

 0.000

6
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

مماء علممى أسمماليب ووسمممائل واضممحة لتحديمممد
.1الفق ارةرقاام()2التااينصااتعلااى" تًوضممع الخطممة بنم ً
احتياجات المجتمع".قاداحتلاتالمرتباةاألولاىباوزنالنسابي(،(%73.80مماايادلعلاىأنالفقارةقاد
حصلتعلىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة .

وتعمزو الباحثممة الممك إلممى :انلاادالالكليااةخطاةمعتماادةلخدماةالمجتمااعوتنميااةالبيلاةالمحيطااةلتحديااد

احتياجاااتالمجتمااعمث االعقاادالن اادواتوالمااؤتمراتحي ااثتاانظمالكلي ااةناادوةش ااهرياعاانالموض ااوعات
المتعلق ااةبالقض اااياالمجتمعي ااةوم اانه ااذهالن اادواتدورالمؤسس اااتالتعليمي ااةف اايتنمي ااةمه اااراتالعم اال

االجتماااعي،التثقياافالصااحيودواعيااه،وتااتمهااذهالناادواتبقاعااةالمااؤتمراتبالكليااةكماااتضااعالكليااة
تخطيطالعقدمؤتمرسنويلمناقشةأحدثالقضاياالمجتمعيةللنهوضبمستوالالمشاركةالمجتمعية.


 .2الفقارةرقاام()4التااينصااتعلااى" تسممتهدف البمرامج كافممة القطاعممات اات الصمملة (طلبممة ،أعضمماء

هيئممة تممدريس ،عمماملين ،أطمراف المجتمممع)".قااداحتلااتالمرتبااةالثانياةباوزنالنساابي(،(%70.60ممااا

يدلعلىأنالفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة .

وتعزو الباحثة المك إلمى تعكافاساتراتيجيةالجامعاةشخصايتهاالمساتقلةوخصالصاهاالمميازةلطبيعاة
نشاطهابالرغممنبعضالتشابهفيالتخصصاتاألكاديمياةوالبارامجاالكاديمياةالمقدماةفايبارامج
الكليااةوبع ااضالب ارامجالمقدم ااةبالكلياااتاألخا ارالإالأناسااتراتيجيةالكلي ااةتعماالعل ااىتوجيااهه ااذه

التخصصاااتاألكاديميااةنحااورسااالةالكليااةوهاايإعاادادالمعلااموالك اوادرالتربويااةوتطااويرالسياسااات
التعليميةبمايعكفشخصيتهاالمستقلة .

وهذامايتفقمعماجاءتبهكلمندراسة دحالن( )2013دراسةحوامدة()2013دراسةالسبع
وآخرون (  )2010والتي اكدت توافر معايير جودة برنامج اإلعداد من وجهة نظر أعضاء هيلة

التدريف واختلفت مع كل من دراسة درويش وآخرون )  (2009والتي اكدت تقليل عدد الطلبة في
الشعب،اختيارأسااتذةجامعااتمتخصاصينلتدريفطلبةالتخصص .

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هاا المجال كانتا:

 .1الفق ارةرقاام()11التااينص اتعلااى" توجمممد نتمممائج لهمماه الممارسمممات فمممي التطبيممق العملمممي علمممى

المجتمممع".قااداحتلااتالمرتبااةاألخيارةباوزنالنساابي(،(%60.20مماااياادلعلااىأنالفقارةقاادحصاالت
علىدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة .

وتعممزو الباحثممة الممك إلممى:أنإدارةالجامعااةتضااعخطاواتتنفيذيااةمحااددةالايحاادمااالتطااويرالبارامج
التعليميةعلىمستويالمرحلةالجامعية،وبرامجالدراساتالعليا.وتعلنتلكالمجالفعنخططهافاي

التطااويرعلااىموقااعالجامعااةعلااىشاابكةاالنترناات،وعلااىملصااقاتمعلقااةعلااىلوحاااتداخاالالقساام
بطريق ااةتس اامحبمش اااركةاألطا ارافالمعني ااةف اايبا ارامجالتط ااويرومنه اااالكت ااابالج ااامعياس ااتراتيجيات
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التاادريفوتضاامينتكنولوجياااالمعلوماااتفاايط ارلااقالتعلاايموالااتعلم.الااتعلماإللكتروناايالتقااويموالم ارجااع

الخارجيواالهتمامباستطالالآراءالطالبفيطرالقالتعليموالاتعلم.إلاخعمالكتيابعانكالبرناامج
منالبرامجالعلميةبالكليةيتضمن توصيفالبرنامجومقرراته.تقريرالبرنامجوخطةتحسينه 

 .2الفقرةرقم()9التينصتعلى"تشارك األطراف المجتمعية المختلفة في تدريب الطلبة في أماكن

العلمم".قااداحتلاتالمرتبااةقباالاألخيارةباوزنالنسابي(،(%63.80ممااايادلعلااىأنالفقارةقاادحصاالت
علىدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة .

وتعمممزو الباحثمممة المممك إلمممى:ضااعفمشاااركةبعااضاألط ارافالمجتمعيااةفاايإعاادادالب ارامجالتعليميااة
كممثلااينماانبعااضمؤسساااتالتعلاايمواإلداراتوالمااديرياتالتعليميااة.وكااذلكمشاااركةبعااضاألطاراف

المجتمعيةالمختلفةفيتدريبالطالبفيأماكنالعمل،منمشاركةبعضأعضاءاالداراتالتعليمية
والمااديرياتبالمحافظااةفاايتاادريبالطااالبفاايالجامعااات ،وبعااضالهيلاااتكهيلااةالمطاااف فاايعماال

محاكااةللتصاارففاايمواقافالح ارلااقوغيرهااا وبعاضاألطارافالمجتمعيااةالقليلاةفاايعاددالخااريجين
وملتق ااىالتوظ اافكبعض اااءالمج ااالفالمحلي ااةوالمؤسس اااتالمهتم ااةبقض اااياالتعل اايموتس اااهماألطا اراف

المجتمعيةأصحابالمؤسساتالخاصةللتعليمفيتوفيرفارصالعماللخريجايالجامعاةالاذينيمثلاون
الطالباألوالل .

هذامايتفقمعماجاءتبهكلمندراسة عوض( )2015دراسةدحالن()2013دراسةالعتيبي

والربيع  ( )2012والتي اكدت توفير قاعة إنترنت مناسبة لعدد الطالب ،مكتبة للكلية تحتوي على

مصادرشاملةوكافيةللمقررات واختلفتمعكلمندراسةدرويشوآخرون ) (2009والتياوصت
مراجعةجذريةتقويميةشاملةلبرامجإعدادالمعلام فايالمهااراتوالكفاياات التخصصية،تطويرالموارد

الماديةلبرامجإعدادالمعلمين
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ثانياً :اإلجابة عن السؤال الثاني 
هل توجد فروق اات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات تقديرات
أفراد العينة لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين

في ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزى لمتغيرات الشخصية (النوع االجتماعي ،الجامعة ،المسمى

الوظيفي ،الرتبة األكاديمية) ،ولإلجابة عن هاا الفرض تحققت الباحثة في أربعة فرضيات وهي كما
يلي:

الفرض األول من فروض الدراسة والاي ينص على :

ال توجد فروق اات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات تقديرات
أفراد العينة لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين

في ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزى لمتغير النوع االجتماعي .

وللتحققمنصحةهذاالفرضتماستخداماختبار Tللعينتينالمستقلتينالختبار الفروق بينمتوسطات
درجات تقديرات أفراد العينة لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من

دولةفلسطينفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعيةتعزاللمتغيرالنوالاالجتماعي،والنتالجمبينةفيجدول

رقم( )5.9

جدول (:)5.9

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات درجات
تقديرات أفراد العينة لواقع برامج كليات التربية بالجامعات

الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة

فلسطين في ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزى لمتغير النوع االجتماعي

المجال
التخطيط االستراتيجي

77

3.53

التجهيزات والمرافق

اكر

البرامج التعليمية

اكر

أنثى

11

أنثى

11

والمقررات الدراسية

أنثى

11

والتعلم للكلية

أنثى

11

أنثى

11

أنثى

11

أنثى

11

والخدمات للكلية

فاعلية التعليم

هيئة التدريس األكاديمي
والبحث العلمي

دور الكلية في خدمة
المجتمع
الدرجة الكلية لالستبانة


77

3.60

0.375

الجنس العدد
اكر

والهيكل التنظيمي

المتوسط

االنحراف

اكر
اكر
اكر
اكر

77
77
77
77
77

الحسابي
3.78
3.78
3.45
3.72
3.53
3.68
3.57
3.58
3.35
3.57
3.51
3.69

المعياري
0.161
0.472
0.300
0.355
0.229
0.349
0.379
0.600
0.397
0.591
0.420
0.360

 0.229

قيمة

""T

االحتمالية ().Sig

اإلحصائية

1.549

 0.125

غير دال إحصائيا

 1.709

 0.091

غير دال إحصائيا

 2.392

*0.019

 1.317

 0.191

غير دال إحصائيا

0.065

0.948

غير دال إحصائيا

1.189

0.238

غير دال إحصائيا

 1.589

 0.116

غير دال إحصائيا

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية " "86ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96
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القيمة

الداللة

دال

إحصائيا

ويتباينماانالجاادولأنالقيمااةاالحتماليااةلدرجااةالكليااةلالسااتبانةتساااوي()0.116وهاايأكباارماان

مسااتوالالداللااة()0.05وقيمااةtالمحسااوبةتساااوي()1.589وهاايأقاالماانقيمااةtالجدوليااةوالتااي
تساوي()1.96ممايادلعلاىعادموجاودفاروقذاتداللاةإحصااليةعنادمساتوالداللاة( )   0.05
با ااينمتوسا ااطاتدرجا اااتتقا ااديراتأف ا ارادالعينا ااةلواقا ااعب ا ارامجكليا اااتالتربيا ااةبالجامعا اااتالفلسا ااطينية

بالمحافظ اااتالجنوبي ااةم ااندول ااةفلس ااطينف اايض ااوءمع اااييرالمقارن ااةالمرجعي ااةتعا ازاللمتغي اارالنا اوال
االجتماعي،باستثناءمايتعلقبمجالالبرامجالتعليميةوالمقرراتالدراسيةفقدتبينأنهناكفروقفي

هااذاالمجااالوللتعاارفعلااىالفااروقلصااالحماانتكااونتبااينماانخاااللمقارنااةالمتوسااطاتأنالفااروق
لصالحاإلناث .

وتعزو الباحثة الك :إلى أن اإلناث أكثر اهتماماً بتوصيف المقررات والعمل في ضوء التعليمات
وهذا ما يتفق مع ما جاءت به كل من دراسة دراسة دهمان
المتعلقة بالخطط الدراسية والمقررات ،

( )2013دراسة دحالن ( )2013دراسة درويشوآخرون ) (2009دراسةقادي )  (2006والتي
اكدت توفير قاعة إنترنت مناسبة لعدد الطالب ،مكتبة للكلية تحتوي على مصادر شاملة وكافية

للمقررات واختلفتمعكلمندراسةالعتيبيوالربيع() 2012والتياكدتالفروقلصالحالذكور
والتيأكدتتوافرتلكالمعاييربكليةالتربيةفيجامعةنجران .


الفرض الثاني من فروض الدراسة الاي ينص على:

ال توجد فروق اات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات تقديرات

أفراد العينة لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين

في ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزى لمتغير الجامعة .

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم  استخدام  اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين
متوسطاتدرجاتتقديراتأفرادالعينةلواقعبرامجكليات 

التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين في ضوء معايير المقارنة
المرجعيةتعزاللمتغيرالجامعة،والنتالجمبينةفيجدول( .)5.10
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جدول (:)5.10

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات درجات تقديرات أفراد

العينة لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين في
ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزى لمتغير الجامعة

المجال

التخطيط االستراتيجي
والهيكل التنظيمي

التجهيزات والمرافق
والخدمات للكلية
البرامج التعليمية

والمقررات الدراسية
فاعلية التعليم والتعلم
للكلية

هيئة التدريس األ كاديمي
والبحث العلمي

دور الكلية في خدمة
المجتمع

الدرجة الكلية لالستبانة

قيمة

القيمة

المربعات

درجة

متوسط

الحرية المربعات

بين المجموعات

0.497

2

0.248

داخل المجموعات

10.785

85

0.127

المجموع

11.281

87

بين المجموعات

 6.179

2

3.089

داخل المجموعات

12.291

85

المجموع

18.469

87

0.000 21.365 0.145

بين المجموعات

2.550

2

1.275

داخل المجموعات

 8.210

85

0.000 13.197 0.097

المجموع

10.760

87

بين المجموعات

2.993

2

1.496

داخل المجموعات

 7.936

85

0.000 16.029 0.093

المجموع

10.928

87

بين المجموعات

 8.953

2

4.476

داخل المجموعات

19.943

85

المجموع

28.896

87

0.000 19.078 0.235

بين المجموعات

10.496

2

5.248

داخل المجموعات

18.240

85

0.000 24.458 0.215

المجموع

28.736

87

مصدر التباين

مجموع



"" F

1.958

االحتمالية
().Sig

0.147

الداللة

اإلحصائية
غير دال
إحصائيا
دال

إحصائيا
دال
إحصائيا
دال

إحصائيا
دال

إحصائيا
دال

إحصائيا

بين المجموعات

4.181

2

2.090

دال

داخل المجموعات

 6.489

85

0.076

إحصائيا

المجموع

10.67
0

0.000 27.381
 87

 قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "84 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 3.103

ويتبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية لالستبانة تساوي ( )0.000وهي أقل من
مستوالالداللة()0.05وقيمةfالمحسوبةتساوي()18.065وهيأكبرمنقيمةfالجدوليةوالتي
تساوي()3.103ممايدلعلىوجودفروقذاتداللةإحصاليةعندمستوالداللة( )   0.05بين
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متوسطاتدرجاتتقديراتأفرادالعينةلواقعبرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظات

الجنوبية من دولة فلسطين في ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزال لمتغير الجامعة ،باستثناء ما
يتعلقبمجالالتخطيطاالستراتيجيوالهيكلالتنظيميفقدتبينأنالقيمةاالحتمالية()sigلهأكبرمن

مستوال الداللة  0.05مما يدلل على عدم وجود فروق بين متوسطات درجات تقديرات أفراد العينة
للتخطيطاالستراتيجيوالهيكلالتنظيمي .


وللتعرف على الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار  LSDللمقارنة المتعددة فقد كانت

النتائج حسب الجدول (.)5.11

جدول ()5.11

يوضح نتائج اختبار  LSDللفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة
المجال
التجهيزات والمرافق
والخدمات للكلية

البرامج التعليمية
والمقررات الدراسية
فاعلية التعليم

والتعلم للكلية

هيئة التدريس األكاديمي
والبحث العلمي

األزهر

الجامعة

األقصى


األزهر
األقصى

  *-0.69780



فلسطين

-0.16887  *-0.86667




األزهر


األقصى

 *-0.44527

فلسطين

  -0.12139  *-0.56667

الدرجة الكلية
لالستبانة




األزهر


األقصى

 *-0.50824

فلسطين

 -0.10348  *-0.40476


األزهر
األقصى

  *-0.87434

فلسطين

  -0.02672  *-0.84762




األزهر
دور الكلية في خدمة
المجتمع

فلسطين



األقصى

  *-0.93532

فلسطين

  -0.07658  *-1.01190

األزهر







األقصى

  *-0.58682



فلسطين

  -0.07164  *-0.65846

الفروق دالة عند مستوى داللة 0.05
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من خالل الجدول ( )5.11تبين أنه بالنسبة للدرجة الكلية لالستبانة ببن هناك فروق ذات داللة
إحصالية بين تقديرات عينة الدراسة من جامعة األزهر وجامعة األقصى ولصالح جامعة األقصى

وكذلكتبينفروقبينجامعةاألزهروجامعةفلسطينولصالحجامعةفلسطينوتبينعدموجودفروق
بين جامعة األقصى وجامعة فلسطين وكذلك نفف النتيجة في المجاالت التي يوجد فيها فروق

إحصالية 

وتعزو الباحثة إلى :أن جامعة األقصى حكومية تتبع لو ازرة التربية والتعليم واعتماد أغلب البرامج
التربويةدونصعوبة،ووجودنخبةمنالخبراءالتربويينواألكاديميينلوضعالخططوالبرامجالجديدة
العتمادهامنقبلالو ازرة .

وهذامايتفقمعماجاءتبهكلمندراسة عوض( )2015دراسةعناية()2010التوجدفروق
فيمتوسطاتالتقديراتالجامعية (جامعةاألزهر–الجامعةاإلسالمية) .

واختلفتمعكلمندراسةدهمان()2013توجدفروقبينمتوسطاتتقديراتعينةالدراسةلمعيار

المناهج(المساقاتالدراسيةتعزاللمتغيرالجامعةوذلكلصالحالجامعةاإلسالمية) .


الفرض الثالث من فروض الدراسة الاي ينص على :

ال توجد فروق اات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات تقديرات

أفراد العينة لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين
في ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي .

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين

متوسطاتدرجاتتقديراتأفرادالعينةلواقعبرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظات

الجنوبيةمندولةفلسطينفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعيةتعزاللمتغيرالمسمىالوظيفي،والنتالج

مبينةفيجدول( .)5.12
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جدول (:)5.12

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات درجات تقديرات أفراد العينة
لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين في ضوء
معايير المقارنة المرجعية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

المجال

التخطيط االستراتيجي
والهيكل التنظيمي

التجهيزات والمرافق
والخدمات للكلية
البرامج التعليمية

والمقررات الدراسية
فاعلية التعليم والتعلم
للكلية

هيئة التدريس األكاديمي
والبحث العلمي

دور الكلية في خدمة
المجتمع

المربعات

درجة

متوسط

الحرية المربعات

بين المجموعات

1.205

5

0.241

داخل المجموعات

10.076

82

0.123

المجموع

11.281

87

بين المجموعات

 1.276

5

0.255

داخل المجموعات

17.193

82

0.210

المجموع

18.469

87

بين المجموعات

0.967

5

0.193

داخل المجموعات

 9.793

82

0.119

المجموع

10.760

87

بين المجموعات

 0.407

5

0.081

داخل المجموعات

10.521

82

0.128

المجموع

10.928

87

بين المجموعات

 2.031

5

0.406

داخل المجموعات

26.865

82

0.328

المجموع

28.896

87

بين المجموعات

 1.344

5

0.269

داخل المجموعات

27.392

82

0.334

المجموع

28.736

87

بين المجموعات

0.715

5

0.143

 9.954

82

0.121

10.670
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مصدر التباين

الدرجة الكلية لالستبانة داخل المجموعات
المجموع

مجموع

قيمة

"" F

1.961



القيمة

االحتمالية
().Sig

0.093

الداللة

اإلحصائية
دال

إحصائيا
غير دال

1.218

0.308

إحصائيا

غير دال
1.620

0.164

إحصائيا
غير دال

0.635

0.674

إحصائيا

غير دال
1.240

0.298

إحصائيا

غير دال
0.805

0.549

إحصائيا

غير دال
1.179

0.327

إحصائيا

 قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "82 ،5ومستوى داللة  0.05تساوي 2.325

ويتبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية لالستبانة تساوي ( )0.327وهي أكبر من
مستوالالداللة()0.05وقيمةfالمحسوبةتساوي(،)1.179وهيأكبرمنقيمةfالجدوليةوالتي

تساوي()2.325ممايدلعلىعدموجودفروقذاتداللةإحصاليةعندمستوالداللة( )   0.05
بين متوسطات درجات تقديرات أفراد العينة لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية
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بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين في ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزال لمتغير المسمى

الوظيفي،وكذلكفيجميعمجاالتالدراسة .

وتعزو الباحثة ذلكإلىأنالجامعاتتتبعاستراتيجياتوآلياتمحددةوفقاًللوالحمعدةمسبقاً،يسير

عليهاالجميعباختالفمسمياتهمالوظيفيةدونتغيير،وهذامماأوجدالتقاربفيالتقديراتبينأفراد

عينةالدراسة .

وهذامايتفقمعماجاءتبهكلمندراسة عوض( )2015دراسةعناية()2010دراسةقادي
)(2006التوجدفروقفيمتوسطاتالتقديراتالجامعة (جامعة األزهر – الجامعةاإلسالمية).

دراسة آرجون ( )2010يجب األخذ بعين االعتبار المتغيرات الفردية ألعضاء هيلة التدريف
(كالشخصية والنفسية) ،وكذلك المتغيرات التنظيمية (مدير المنطقة  -الموظفين – األكاديميين)

واختلفتمعكلمندراسةدهمان()2013توجدفروقبينمتوسطاتتقديراتعينةالدراسةلمعيار

المناهج(المساقاتالدراسيةتعزاللمتغيرالجامعةوذلكلصالحالجامعةاإلسالمية) 


الفرض الرابع من فروض الدراسة الاي ينص على:

ال توجد فروق اات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات تقديرات

أفراد العينة لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين

في ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية .

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين

متوسطاتدرجاتتقديراتأفرادالعينةلواقعبرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظات

الجنوبيةمندولةفلسطينفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعية تعزاللمتغيرالرتبةاألكاديمية،والنتالج

مبينةفيجدول( .)5.13

111

جدول (:)5.13

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات درجات تقديرات أفراد

العينة لواقع برامج كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية من دولة فلسطين في
ضوء معايير المقارنة المرجعية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية

المجال

التخطيط االستراتيجي
والهيكل التنظيمي

التجهيزات والمرافق
والخدمات للكلية
البرامج التعليمية

والمقررات الدراسية
فاعلية التعليم والتعلم
للكلية

هيئة التدريس األكاديمي
والبحث العلمي

دور الكلية في خدمة
المجتمع

درجة

متوسط

بين المجموعات

 0.360

3

0.120

داخل المجموعات

10.921

84

0.130

المجموع

11.281

87

بين المجموعات

 1.975

3

0.658

داخل المجموعات

16.494

84

0.196

المجموع

18.469

87

بين المجموعات

1.167

3

0.389

داخل المجموعات

 9.593

84

0.114

المجموع

10.760

87

بين المجموعات

1.067

3

0.356

داخل المجموعات

 9.862

84

0.117

المجموع

10.928

87

بين المجموعات

 4.008

3

1.336

داخل المجموعات

24.888

84

0.296

المجموع

28.896

87

بين المجموعات

 3.176

3

1.059

داخل المجموعات

25.560

84

0.304

المجموع

28.736

87

بين المجموعات

1.328

3

0.443

 9.342

84

0.111

10.670

 87

مصدر التباين

الدرجة الكلية لالستبانة داخل المجموعات
المجموع

مجموع

المربعات

الحرية المربعات

قيمة

"" F

0.924



القيمة

االحتمالية
().Sig

0.433

الداللة

اإلحصائية
غير دال
إحصائيا
دال

3.353

0.023

إحصائيا
دال

3.405

0.021

إحصائيا
دال

3.028

0.034

إحصائيا
دال

4.509

0.006

إحصائيا
دال

3.480

0.019

إحصائيا
دال

3.980

0.011

إحصائيا

 قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "84 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.713

ويتبين من الجدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية لالستبانة تساوي ( )0.011وهي أكبر من
مستوالالداللة()0.05وقيمة fالمحسوبةتساوي()3.980وهيأكبر منقيمة fالجدوليةوالتي
تساوي()2.713ممايدلعلىوجودفروقذاتداللةإحصاليةعندمستوالداللة( )   0.05بين

متوسطاتدرجاتتقديراتأفرادالعينةلواقعبرامجكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينيةبالمحافظات
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الجنوبيةمندولةفلسطينفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعية تعزاللمتغيرالرتبةاألكاديمية،وكذلك

في  باقي المجاالت باستثناء ما يتعلق بمجال التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي فقد تبين أن
القيمة االحتمالية ( )sigله أكبر من مستوال الداللة  0.05مما يدلل على عدم وجود فروق بين
متوسطاتدرجاتتقديراتأفرادالعينةللتخطيطاالستراتيجيوالهيكلالتنظيمي 

وللتعرف إلى الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار  LSDللمقارنة المتعددة فقد كانت

النتائج حسب الجدول ()5.14

يوضح نتائج اختبار  LSDللفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

المجال

الجامعة
ماجستير

التجهيزات والمرافق

أستاا مساعد

والخدمات للكلية

أستاا مشارك
أستاا

ماجستير

 -0.03643

أستاا مساعد

أستاا مشارك






-0.28391  *-0.320234
 *-0.26667










-0.29057  -0.03023

والمقررات الدراسية




ماجستير
البرامج التعليمية

أستاا

أستاا مساعد

 -0.09225







أستاا مشارك

 *-0.24512

 -0.15287





أستاا

 *-0.25556

  -0.00268  -0.21780

ماجستير
فاعلية التعليم

والتعلم للكلية



أستاا مساعد

 -0.03845



أستاا مشارك

 *-0.42377

 -0.12736

أستاا

 *-0.43222

 -0.06212  -0.14312


ماجستير
هيئة التدريس األكاديمي
والبحث العلمي

أستاا مساعد

 -0.26140







أستاا مشارك

 *-0.44806

 -0.18667





أستاا

 *-0.45000

  -0.13241  -0.03333

ماجستير
دور الكلية في خدمة
المجتمع

الدرجة الكلية
لالستبانة

أستاا مساعد

 -0.15795







أستاا مشارك

 *-0.28007

 -0.12213





أستاا

 *-0.26778

  -0.12143  -0.18321

ماجستير









أستاا مساعد

 -0.09746







أستاا مشارك

 *-0.25331

 -0.15585





أستاا

 *-0.27077

  -0.04492  -0.19823

 الفروق دالة عند مستوى داللة 0.05
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منخاللالجدول()5.14تبينببنهناكعدموجودفروقذاتداللةإحصاليةبينتقديراتعينة
الدراسة من حملة الماجستير واألستاذ المساعد ،وتبين أيضا ببن هناك وجود فروق ذات داللة
إحصاليةبينتقديراتعينةالدراسةمنحملةالماجستيرواألستاذالمشاركلصالحاألستاذالمشارك،
وتبينأيضاببنهناكوجودفروقذاتداللةإحصاليةبينتقديراتعينةالدراسةمنحملةالماجستير

واألستاذيةلصالحاألستاذية،وتبينأيضاببنهناكعدموجودفروقذاتداللةإحصاليةبينتقديرات

عينةالدراسةمنحملةاألستاذالمساعدواألستاذالمشاركوتبينأيضاببنهناكعدموجودفروقذات
داللةإحصاليةبينتقديراتعينةالدراسةمنحملةاألستاذالمساعدواألستاذية،وتبينأيضاببنهناك

عدموجودفروقذاتداللةإحصاليةبينتقديراتعينةالدراسةمنحملةاألستاذالمشاركواألستاذية 

وتبيننففالنتيجةفيباقيمجاالتالدراسة 

وتعزو الباحثة الك:إلىأناالرتقاءفيسلمالدرجاتالعلميةينعكفإيجاباًعلىدرجاتالتقديرلدي

العينة،وهومايعني أنصاحبالدرجةاألعلىلديهالخبرةالكميةوالكيفيةالمناسبة ،التيبموجبها
يستطيعاخذاالنطباعاتعنأداءالعينةبدقة،وهذامايتفقمعماجاءتبهكلمندراسةدحالن

( )2013والتيأظهرتعدموجود فروقذاتداللةإحصاليةفيمدالتوافرمعايير الجودةالشاملة

ببرنامجإعدادمعلماللغةالعربيةتعزاللمتغيرالتفرغ،والمؤهلالعلمي،وسنوات الخبرة (جامعةاألزهر

– الجامعةاإلسالمية) .دراسةدهمان()2013دراسةعناية()2010ال توجدفروقفيمتوسطات

التقديراتالرتبةالعلمية (أستاذ–أستاذمشارك–أستاذمساعد) .واختلفتمعكلمندراسةحوامدة
()2013وجودفروقذاتداللةإحصاليةوالتيكانتلصالحأستاذمشارك .
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الفصل السادس
تصور مقرتح لتطوير برامج كليات الرتبية
يف اجلامعات الفلسطينية يف ضوء
معايري املقارنة املرجعية
 مقدمة.
 أهداف التصور المقترح.
 المنطلقات التي يستند إليها التصور المقترح .
 األسس التي يقوم عليه التصور المقترح.
 جوانب التصور المقترح.
 مكونات التصور واليات تحقيقه.
 معوقات تطبيق التصور المقترح.
 توصيات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.

مقدمة:
تتعاادداألدوارالمطلوبااةماانالجامعاااتفاايمجااالتقااديمالب ارامجالتعليمااةللطلبااةعلاايمختلااف

المستوياتوذلكبتعددحاجاتونشاطاتالمجتمعلتحقيقاألهدافالتيتساعىالجامعاةإلاىتحقيقهاا،
اريالعاااموتقااديرجهودهاااوبااذلك
كمااايعااداالهتمااامبخدمااةالمجتمااععااامالًمهماااماانعواماالاحت ارامالاأ
تبقيالجامعاتمركزشعاالحضاريواجتماعي،يهدفإلىتنميةالمجتمعاقتصادياوثقافياًواجتماعيا
وعلميااًوربااطالتخصصاااتبسااوقالعمااللالسااتفادةمنهااابعاادالتخاارجوالحصااولعلااىوظيفا ٍاةماااوالتااي

تعتبرمنأحدوظالفهااألساسيةالمتمثلةفيالتعليمالعلميوخدمةالمجتمع،والتيتتطلبمنهاالبحث

المستمرفيأفضلالسبلالتيتساعدفيتنفيذالوظالفالمرتبطةبساوقالعمالوالتايتحقاقاألهاداف
المنشااودةوبااذلكتكااونالجامعاااتقاادساااعدتفااياسااتيعابمنج ازاتالتقاادمالتقناايالااذييشااهدهالعااالم
حاليااًوالتعاااونمااعحااقالعماال،فماانخاااللماااساابقمااننتااالجالد ارسااة أرتالباحثااةأنااهالباادماانبناااء
تصوريخادمويفعالبارامجكليااتالتربياةفايالجامعااتبمحافظااتغازةوتساعىالباحثاةجاهادةلوضاع

اللمساااتعلااىذلااكالتصااورلالسااتفادةمنهااافاايتطااويرب ارامجكلياااتالتربيااةفاايضااوءنتااالجالد ارسااة
وتبملبتطبيقهاعلىالجامعاتالفلسطينية .

أهداف التصور المقترح:
يهدفالتصورلتطويربرامجكلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسطينيةفيضوءمعاييرالمقارنة

المرجعيةوذلكمنخاللتحقيقاألهدافالفرعيةالتالية 

 .1تفعيلبرامجكلياتالتربياةبماايخادمالجامعااتواطاالالالمجتماعالمحلايعلاىكافاةنشااطاتها
وبرامجهاالمختلفة.
 .2تفعياالاالتصااالوالتواصاالبااينالجامعاااتوالمجتمااعالمحلاايبمااافيهاااماانمؤسساااتحكوميااة،
منظماتغيرحكوميةواشراكهمفيوضعالبرامجالتعليميةبالجامعات.
 .3وضعآلياتواجراءاتالالزمةللتغلبعلىالمعيقاتالتيتعيقوضعالبرامجاالكاديمية.
 .4تبنيمفهومالتربيةالمقارنةودفعخبراءالعمليةالتعليميةوالتربويةالايإعاادةالنظارفايالنظاام
التعليميمانحياثفلسافتهومحتاواهلاذلكتطارحالباحثاةالتصاورالمقتارحلتطاويربارامجكلياات

التربيةفيالجامعاتالفلسطينيةفيضوءمعاييرالمقارنةالمرجعية.
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المنطلقات التي يستند إليها التصور المقترح:
يستند التصور المقتمرح للبحمث الحمالي إلمى مجموعمة ممن المنطلقمات والمرتكمزات التمي يمكمن

إيجازها فما يلي:

 .1أهميااةب ارامجكلياااتالتربيااةفاايتحقيااقأهاادافالمؤسساااتالتعليميااة،والساايماالجامعاااتالتااي
تضممختلفالمراحلالتعليميةمندبلومإلىدرجةالماجساتير،ومااتتطلباهمانتخطايطدقياق

وواالللمقارنةالمرجعية.
 .2أنالجامعاااتتسااعىجاهاادةًإلش اراكالمؤسساااتماانأجاالتحقيااقاألهاادافالتاايأنشاالتماان
أجلهاوأنهابحاجةإلىجهودمؤسساتالمجتمعبمختلفخادماتهالمؤازرتهاافاينجااحالعملياة

التعليمية.
 .3زيااادةالتوجااهنحااوضاارورةاسااتثماراإلمكانياااتالمتاحااةللجامعاااتداخلهاااوخارجهاااوخاصااة
بالتعاونمعمؤسساتالمجتمعالمحليالمحيطبها.

 .4تطااويربارامجكلياااتالتربيااةيااوديلتحقيااقاألهاادافمنهاااتحسااينأداءالطلبااةوتيساايرالبارامج
المقدمةوربطهابسوقالعمل،وزيادةدعمالمجتمعالمحليلها.

 .5تعتباارالمقارنااةالمرجعيااةهاايماادخللتنميااةشاااملة،فااالتعليميساااعدالطلبااةفاايالحصااولعلااى
المعلوماتوحسناستخدامهافيالتفكيروالتعبيرواالبداالوبناءالعالقاتومنهناتبتيأهمية

تطويربرامجكلياتالتربيةللرقيبالعمليةالتعليمية.
 .6منمنطلقالتحدياتالتيتواجهالحياةفيشاتيالمجااالتفاإناألخاذباالتعليموالتادريبالجااد
واالس ااتعدادالس ااتيعابالجدي اادلتط ااويربا ارامجكلي اااتالتربي ااةم اانأج االربطه ااابس ااوقالعم اال

الفلسطينيوالذييعتبرضرورةمنضرورياتالعصر.
 .7ما اانمنطلا ااقأنالجامعا اااتها اايإحا اادالالمؤسسا اااتالتعليميا ااةالمسا ااؤولةعا اانحا االمشا ااكالت
المجتم ااع،فبنه اااس ااوفتت اابثربالتح اادياتالتربوي ااةللعولم ااةوه ااذاي ااؤثرعل اايالعملي ااةالتعليمي ااة

والتربويااةبمااافيهاااماانأعضاااءهيلااةتدريساايةواداريااينوهااذاباادورهايفاارضعلاايالمؤسسااات

التعليميةضرورةفتحالمجالأمامالمجتمعلمساندتهافيتطويرالبرامجالتعليمية.
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األسس التي يقوم عليها التصور المقترح:
يقوم التصور المقترح على مجموعة من االستخالصات والنتائج التي تم التوصل إليهما ممن المصمادر

المتنوعة التالية:

اإلطار الميداني للبحث والاي تناول التالي:
اقعالحاليلتطويربرامجكلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسطينيةبمحافظااتغازةمانخاالل

 .1الو
أداةالدراسةوهياالستبانة .

 .2المجاااالتوالتحاادياتالتاايتوصاالتإليهاااالباحثااةماانخاااللأداةالد ارسااةوالتاايأجرتهاااالباحثااة
علىالقياداتاالداريةبالجامعاتالفلسطينية .

 .3الدراساتالسابقةفيمجالتطويربرامجكلياتالتربيةوماتوصلتإليهنتالجالدراسة .
التربيااةالمقارنااةماانحيااث
 .4اإلطااارالنظااريللبحااثالحاااليوالااذيتناااولب ارامجكلياااتالتربيااةو 
المفهومواألهميةواالهدافوالتحدياتالتيتواجهتطويربرامجكلياتالتربية .

 .5المشااكالتالتااييعااانيمنهاااالتعلاايمفاايهااذهالمرحلااةالهامااةفاايعمليااةتطااويرب ارامجكليااات
التربيةمناختيارالتخصصاتالمناسبة .

 .6التج اااربالدولي ااةوالخبا اراتالمعاصا ارةالت اايتتعل ااقبتط ااويربا ارامجكلي اااتالتربي ااةف اايالعملي ااة
التعليمية .
أسس اعتماد الطلبة لتطوير برامج كليات التربية وفق المعايير التالية
أوالً :التعلم والتعليم:
 .1الرقابةالمؤسسيةلجودةالتعلموالتعليم .
 .2مخرجاتتعلمالطالب .

 .3عملياتتطويرالبرامج .

 .4عملياتمراجعةوتقويمالبرامج .
 .5تقويمالطالب .

 .6المساعدةالتعليميةللطلبة .
 .7جودةالتدريف .

 .8تقديمالدعمإلدخالتحسيناتعلىجودةالتدريف .
 .9مؤهالتوخبراتأعضاءهيلةالتدريف .
 .10أنشطةالخبرةالميدانية .

 .11ترتيباتالشراكةمعالمؤسساتاألخرال .
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ثانياً :تقديم الخدمات للطلبة في مجال اختيار البرامج وادارة شؤون الطلبة والخدمات المساندة:
 .1قبولالطلبة .

 .2سجالتالطلبة .
 .3إدارةشؤونالطلبة .

 .4تخطيطوتقويمخدماتالطلبة .
 .5الخدماتالطبيةواإلرشادية .
 .6األنشطةغيرصفية.
ثالثاً :اعتماد برامج كليات التربية:
 .1الترخيصللبرنامج .
 .2الموافقةعلىالتقدمبطلباعتمادالبرنامج .
 .3توصيفالبرنامج .

 .4توصيفالمقررات .
 .5لوالحالبرنامجواألدلةالتعريفيةبالبرنامجومقرراته .
 .6التقاريرالسنويةللبرنامجومقرراته .
 .7بياناتاستطالعاتآراءالطلبة .

 .8تخرجالطلبةوبياناتتقويمالخريجينللبرنامج .

 .9اللجنةالمشرفةعلىالبرنامج(البرامجالمهنية) .
 .10مؤشراتاألداءوالمقارنةالمرجعية .

 .11التوافقمعاإلطارالوطنيللمؤهالت .
 .12مقاييفالتقويمالذاتي .
المتطلبات األساسية للجامعة للتأهل لالعتماد البرامجي:
 .1الخطةاالستراتيجيةللجامعة .

 .2تكونمركزالجودةوالخطةاالستراتيجيةلتحسينالجودة .
 .3بياناتمؤشراتاألداءالمتعلقةبجميعالبرامجالتيتقدمها .

 .4اللوالحواجراءاتإقرارالبرامجواقرارتعديلهاواجراءاتتقويمها .
 .5بياناتاستطالعاتآراءالطلبةللبرامجوالمقرراتالتيتقدمهاالجامعات .
 .6نظاماإلرشاداألكاديميوتقديمالمشورةللطلبة .

 .7المرافقواإلمكاناتالمخصصةللنشاطالالصفي .
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 .8توفرمواردالتعلمونظامرصداحتياجاتالبرامجواالستجابةلها.

 .9النظامالجامعيلتوفيرالبياناتاإلحصاليةلمعدالتتحصيلالطلبة .

االتجاهات نحو تطوير برامج كليات التربية والتي تقوم بتموفير المعرفمة الكافيمة والمهمارات الضمرورية

لممارسة مهنة التدريس وتعتمد برامج الجامعة على تكوين االتجاهات اإليجابية نحو تلك البرامج:
 .1المحتوالالمعرفيبمادةالتخصصلدالالمرشحينلمزاولةالتدريف .

 .2فه اامالمرش ااحينلمزاول ااةالت اادريفل ااتعلمالتالمي ااذحي ااثيرك اازالمرش ااحينللت اادريفعل ااىتعل اام
تالميذهم .

 .3معارفومهاراتالمرشحينلمزاولةالمهناألخرال .
 .4إلمامالمرشحينللمهناألخرالبتعليمالطلبة .
الشروط الواجب توافرها لدى عضو هيئة التدريس:
ت اوافرمااؤهالتأعضاااءهيلااةالتاادريفواألداءوالنمااوالمهنااي يتمتااعأعضاااءهيلااةالتاادريف

بمااؤهالتعلميااةكافيااةتجعلهاامذويقاادورجياادةللممارساااتالمهنيااةولااديهمالعلااموالخب ارةالكااافيينفااي

مجالالتدريفوأنيكونواقادرينعلىتقويمأنفسهموتقويمطالبهمبفاعليةكافياةوالتعااونماعالازمالء
بااروحالزمالااةفاايتخصصاااتهموالتخصصاااتاألخ ارالوتقااويمالوحاادةبتقااويمهيلااةالتاادريفبهااابشااكل

نظاميومستمروتسيرلهمفرصالنموالمهنيوالتييجبأنتكونكالتالي 
 .1أعضاءهيلةالتدريفالمؤهلون .

 .2تمثيلأفضلالممارساتالمهنيةفيطرقالتدريف .
 .3تمثيلأفضلالممارساتفيالعملالعلمي .

 .4تمثيلأفضلالممارساتالمهنيةفيتقديمالخدمات .
 .5تقويمالكليةلألداءالمهنيألعضاءهيلةالتدريف .
 .6تيسيرالكليةللنموالمهني .
أهم المؤشرات التي تؤدي الختيار البرامج:
 .1الط ااالب ي ااتماختي ااارهموع ااددهمبالفص االوكلف ااةالطال اابونس اابةالنج اااحوالرس ااوبومس ااتوال
الخريجين .

 .2أعضاااءهيلااةالتاادريف كفااايتهمالعدديااةواألكاديميااةوتاادريبهموعالقااتهمبالطلبااةومساااهمتهم
اإلنسانيةفيخدمةالمجتمع .

 .3اإلدارة تدريبهاوعالقتهااإلنسانيةوالروحالمعنويةللعاملين .
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 .4المناهجالدراسية ومدالمالءمتهالسوقالعملومساعدتهاللطالابعلايحالمشاكالتهوتنمياة
تفكيرهالناقد .

جوانب التصور المقترح:
يتناول التصور المقترح الجوانب التالية:
أوالً :تفعيل مشاركة اإلعالم في أنشطة الجامعة وبرامجها:
 .1استضا ااافةكا االما اانلها اامعالقا ااةبموض ا اوالاإلعا ااالمالتربا ااويوتوضا اايحاألها اادافجيا ااداًإلدارة
الجامعاتوأعضاءالهيلةالتدريسيةوالعاملينبالجامعة،لكيتكونمساهماتهمفعالةوهادفة .

االةوأه اادافالجامعااةوبرامجه اااالمقدم ااة
 .2توظياافاإلع ااالمالتربااويبطريق ااةفعالااةف ااينش ااررسا 
للطلبة 
 .3أهميةنشراهدافبرامجكلياتالتربياةوالتايتتناسابماعتخصصااتالطلباةوالمجااالتالتاي
تحققهابعدالتخرج .
 .4زي ااادةدوراإلع ااالمالترب ااويالج ااامعيلتثقي اافالع اااملينف اايالجامع ااةوالطلب ااةببهمي ااةاختي ااار
البرامجالمناسبةالتيتلبياحتياجاتهمالمستقبلية .

 .5توظيفجمياعوسااللاالتصاالمثال(الفايفباوك،الهااتفاألرضاي،البريادااللكتروناي،موقاع
الجامعةااللكتروني)لتفعيلبرامجكلياتالتربيةالحديثة .

 .6تفعياالموقااعالجامعااةااللكترون ايوافساااحالمجااالألولياااءاألمااورللمشاااركةالفاعلااةماانخااالل
التعرفإلىأنشطةالجامعةوبرامجهاالتعليميةالمختلفة .

 .7ت زويدالطلبةبنشرةإعالميةدوريةأوشبهدوريةلتعريفهمبالبرامجالتعليميةوالتدريبية .
ثانياً :تفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي ورجال األعمال في أنشطة الجامعة وبرامجها:
 .1د ارس ااةاالحتياج اااتالتدريبي ااةللطلب ااة،واع اادادالبا ارامجالمناس اابةلرف ااعكف اااءتهمف ااياس ااتقطاب
مؤسساتالمجتمعالمحلينحوالجامعةوالمشاركةفيأنشطتهاوتلبيةاحتياجاتها .

 .2إنش ا ا ااءقاعا ا اادةبيانا اااتومعلوم ا ا ااتعا ا اانمؤسس ا ا ااتالمجتم ا ا اعوأنشا ا ااطتها،وم ا ا ااتقدم ا ا اهما ا اان
مجه ا ااوداتإلعطاءمزي اادمنالمص ااداقيةعنطبيع ااةعمله ا اا،ولتهيل ا اةالمن ا اا للعم ا الض اامن
اختيارالطلبةللبرامجالتعليمية.

 .3توعيةأفرادالمجتمعالمحليبدورهمالفعالفيإنجاحالعمليةالتعليمية.
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 .4اشراكأفرادالمجمعالمحليفيالعمليةالتربويةمنخاللورشاتالعملوالنادواتوالتاييساهم
أفرادالمجتمعفيهالتحسيناختيارالطلبةللبرامجالتعليمية.

 .5تتقدمالجامعاتبدعوةأعضاءهيلةالتدريفالمتقاعدينوأساتذةالجامعاتورجالاألعمالفي
تقديمخبراتهمالمتخصصةللطلبة.

 .6تق ااديمخ اادماتحيوي ااةألفا ارادالمجتم ااعورج ااالاألعم ااال،مث االعق ااددوراتمتع ااددةكالحاس ااوب
وكيفيةالتعاملمعهمعليأسفعلمية.
 .7تزويا اادمؤسسا اااتالمجتما ااعورجا ااالاألعما ااالما اانخطا ااطللب ا ارامجالجامعيا ااةفا اايتنفيا ااذبعا ااض
األنشطة.
 .8التنسيقمعالمصانعبهادفتقاديمبارامجتعلايممهنايللطلباةوتطاويرمهااراتهمواتاحاةالفرصاة
للطلبةالختيارالبرامجالمهنية.

 .9توسيعمرافقالجامعةمثلالمالعبوالمسارحوتوفيرشبكةاإلنترنتبالجامعةلكلطالب.
مكونات التصور وآليات تحقيقه:
يلزم توافر ما يلي من مكونات لنجاح تنفيا التصور:
 .1انتك ااونهن اااكاس ااتراتيجيةماللم ااةالختي ااارالطلب ااةوف ااقأس ااافوقواع اادتتب ااعم اانقب االإدارة
الجامعة .
 .2وضعخطةاستراتيجيةمنقبلإدارةالجامعةالختيارالطلبةوفقالمعدالتالتعليميةالمناسابة
معالمعدالتالتيتتناسبمعميولهمواتجاهاتهمالشخصية .

 .3أنتك ااونهن اااكبني ااةأساس اايةتنطل ااقمنه اااالجامع ااةلتعري اافالطلب ااةبالتخصص اااتالمتعلق ااة
بالبرامجاألكاديميةوذلكالتعرفعليهامنخاللمايلي 

أوالً :على مستوي المشرفين:
 .1اختيااارمش ارفينماانأعضاااءالهيلااةالتدريساايةاألكفاااءوامااتالكهمالقاادرةعلااىتقااديمالخاادمات
اإلرشاديةللطلبة .

 .2مواكباةأداءأعضاااءهيلااةالتادريففاايتقااديمدوراتتدريبياةفاايمجااالالتعامالمااعالطلبااةفااي
كيفيةاختيارالبرامجالتعليمية .
 .3وضعمجموعةمنالمعاييرالختيارعضوهيلةالتدريفليكونمرشداًوموجهاًللطلبة .
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ثانيا :على مستوي الطلبة:
 .1معرفةالمعدالتلدالالطلبةلتمكينهممنااللتحاقبالبرامجالتعليميةالمختلفة .
 .2تعريفكلطالبعنالبرامجالمقدمةمنقبلإدارةالجامعةلتتناسبمعميولهمالشخصية .
 .3ترشيدالخطةالدراسيةوالمساقاتالمتعلقةبالبرامجالتييودالطلبةلاللتحاقبها .
 .4وضعخطةواستراتيجيةمعينةلقبولالطلبةفيالتخصصاتالمختلفةوفقالنظامالمعمولباه
منقبلإدارةالجامعة .

 .5تشجيعالطلبةأصحابالمعدالتالمتدنيةلاللتحاقببرامجالتعليمالمهني.
ثالثاً :على مستوي الجامعة:
 .1تنزيلاإلعالناتالمتعلقةبالبرامجالتعليمةالمختلفةوالحديثةنسبيا .
 .2وضعبرامجتعليميةتتماشىمعسوقالعمل .
 .3إشراكأصحابالمصانعواألعمالفيوضعالبرامجالتيتتناسبمعمجاالعمالالطلباةبعاد
تخرجهممنالجامعة .

 .4استحداثبرامجتعليمةكلسنةبمايتماشىمعسوقالعملالفلسطيني.
رابعا :على مستوي إدارة الجامعة:
 .1سعيالجامعةجاهدةالستقطابأكبرعددممكنمنالطلبةفيالتخصصاتالمختلفة .
 .2اتاحةالفرصةللطلبةللتسجيلبالجامعةعبرمواقعهاااللكترونية .
 .3وضعآليةمحددةالختيارالطلبةوفقاللتخصصاتالعلمية .
 .4استحداثبرامجتعليميةجديدة،وتكونوفقمعدالتمحددةتقررمنقبلإدارةالجامعة .
معوقات تطبيق التصور المقترح:
 .1ضعفالمدخالتفيأقسامكلياتالتربياةوبخاصاةتخصاصمعلامصافالاذييتاولىتادريف
طلبااةالمرحلااةاألساساايةالاادنياوخاصااةفااياللغااةالعربيااةوالرياضااياتواللغااةاإلنجليزيااة،ماان

خاااللاطااالالالباحثااةالحظااتأنهناااكضااعفاًعناادبعااضالطلبااةالمعلمااينفايمجااالالقاراءة
والكتاب ااةومهااااراتاالتصا ااالوالتواص االماااعالطلبا ااة،ناهي ااكع اانعا اادمرغب ااةبعضا ااهمبمهناااة

التاادريف،واتجاهاااتهمالساالبيةنحوهااايرجااعذلااكإلااىعاادموجااودبارامجحديثاةتلبااياحتياجاااتهم
بويةالختيارالتخصصلذارتالباحثةأنكلياتالتربيةبحاجةالماسةاليإعاادةالنظار
أ
التر
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فيمدخالتتطويربارامجكليااتالتربياةووضاعمعااييرالتسامحبادخولكليااتالتربياةساوي

الطلب ااةذوالمس ااتوياتالعقلي ااةالمه اااراتالمعرفي ااةالمرتفع ااةللحص ااولعل اايمخرج اااتتعليمي ااة
عالية.
 .2يالحاظأنكلياااتالتربيااةوأقساامهافاايالجامعاااتالفلساطينيةتعتماادشاارطاوحياداًلقبااولالطلبااة
للبرامجالتعليميةالمختلفةويكونوفقالنظامالمعمولبهمنقبلالجامعة .

ومن أهم المعوقات كالتالي:
 .1ضعفالدعمالماليللجامعة .
 .2ضعفإقبالالطلبةعلىالبرامجالتعليمةالحديثة .
 .3انخفاضالدعمالخارجيللجامعات .
امجكلياتالتربية .

 .4عدمتوفرآليةوطنيةلضمانالجودةلبر
 .5حداثةنظامالجودةبكلياتالتربيةوالتطلعاليتحقيقمستويالعالميةلها .
 .6النقصفيالشفافيةعندكتابةتقريرالتقييمالذاتيلكلياتالتربية .
 .7صعوبةالربطبيناألهدافالتربويةونواتجالتعلمفيعمليااتتقاويمالبارامجاالكاديمياةوتقاويم
أداءالطلبة .
 .8التغييرفيخططوبرامجوأوضاالكلياتالتربيةبصفةمستمرة .
 .9االعتقادالسالدلدالالبعضبتعارضضمانالجودةمعالحريةاألكاديميةألستاذالجامعة .
ويمكن التغلب علمى جميمع تلمك العوائمق ممن خمالل تبنمي فلسمفة تجديديمة تأخما بعمين االعتبمار آليمات

تنفيد التصمور المقتمرح الحمالي :وممن مبماد اختيمار الطلبمة لبمرامج كليمات التربيمة ممن خمالل الرؤيمة

والرسالة واألبعاد.

اوالً :الرؤية:إيجادكلياتتربويةمتطورةتضمعددمنالب ارمجالمهنيةالتيتغرففيالطلباةإحساسااً
قوياًلتحمالمساؤوليةالمادرافوالمجتمعااتواالرتقااءبالمساتويالمعاصارة.الثقاافيوالحضااريلإلنساان

ليك ونقادراعلىمواجهةمشكالتالحياةوالتحديات .

الرسالة:تتلخصفيإعدادمعلمينأكفاءومتحمسينوعلاىمساتوالرفياع،وتكريساهمللخدماةالمساؤولة
واألخذعلىعاتقهمتحسينمهنةالتعليم .
تخضااعجميااعالجامعاااتالفلسااطينيةلااو ازرةالتعلاايمالعاااليوالبحااثالعلماايفيمااايتعلااقباختيااارالطلبااة

لبرامجكلياتالتربيةحيثيتمقبولالطلبةوفقللشروطالتالية 
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 .1أنيكونالطالبحاصلعلىشهادةالثانويةالعامةأومايعادلها .
 .2تحددكلجامعةالشروطاألخارالاإلضاافيةلقباولالطلباةفايكالكلياةفيهاابماافايذلاكالحاد
األدنااىلمعاادلالطال ابفاايشااهادةالثانويااةالعامااةعلااىأنيكااونالحااداألدنااىللتخصصااات

التاليةعليالنحوالتاليالصيدلةوالهندسةوالعلومالطبيةبكافةفروعهابمعدل%90فمافوق

أمابقيةالتخصصاتمن .%65

 .3يعتماادمعاادلالطالاابفاايامتحااانالثانويااةالعامااةعناادالنظاارفاايقبااولالطالاابفاايالجامعااات
الخاصةمثلجامعةفلسطين.

 .4االعتم ااادعل ااىمص ااادرال اادعمالم اااليال ااداخليللجامع ااةلالرتق اااءبالعملي ااةالتعلمي ااةم اانأج اال
تطويرالبرامجالتعليمية .

شروط اختيار الطلبة لبرامج كليات التربية الحديثة والعمل بها وفق الخطوات التالية:
منشروطالتوصلإلىأهماختيارالطلبةفيالبرامجالتعليمةبالجامعاتكالتالي 
 .1الحصمممول علممممى الثانويمممة العامممممة:يالح ااظاالخ ااتالفف اايمع اادالتالثانوي ااةالعام ااةالمقبول ااة
لاللتح اااقبكلي اااتالتربي ااةم اانجامع ااةإل ااىأخا ارالمث االجامع ااةالق اادفالمفتوح ااةتختل اافع اان
الجامعاتاألخرالفياختيارمعدلالثانويةالعامةلاللتحاقبدرجةالبكالوريوف .
 .2حسن السير والسلوك:وهذاالشرطتهتمبهااغالبياةالجامعااتبالقطااالألنالطالابالاذيياود
االلتحاااقببارامجكلياااتالتربيااةيكااونبمثابااةالمعلاامالنجيااب،ومعلاامالمسااتقبللتخاريجاألجيااال
والذييعدالقدوةالصالحةلطلبتهبسلوكهوأخالقهوقيمه .
 .3اللياقممة الصممحية:تشااترطبعااضالجامعاااتلبارامجكلياااتالتربياةلقبااولالطالاابببنااهيجاابأن
يكااوناللق ااًصااحياًوذلااكألهميااةأنيكااونمعلااماألجيااالخااالمااناإلعاقاااتوالعاهاااتالتااي
تعوقهعنمهنةالتعليم .

 .4اجتياز المقابلة الشخصية:تجريبعضكلياتالتربيةمقابلةشخصايةللمتقادمينلهااكجامعاة
األقصىواالزهرواإلسالميةوهيمنأهميةالكشفعنجوانبالطالبالمتقدم .
 .5اجتياز اختبار القدرات العامة:اختباريقيفالقدراتالتحليليةواالستدالليةلدالالطالبأيأنه
يركزعلاىمعرفاةقابلياةالطالابللاتعلمبغاضالنظارعانبراعتاهالخاصاةفايموضاوالمعاين،

وذلااكماانخاااللقيااافالقاادرةعلااىفهاامالمقااروءوالقاادرةعلااىإدراكالعالقاااتالمنطقيااةوالقاادرة
علىاالجابةعنأسللةمبنيةعلىمفاهيمرياضيةأساسيةوالقدرةعلىاالساتنتاجوالقادرةعلاى

القياف .
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توصيات الدراسة:
 .1تبناايالتصااورالمقتاارحفاايالد ارسااةماانقباالو ازرةالتربيااةوالتعلاايمالعاااليالعتمااادب ارامججديااد
لكلياتالتربية.

 .2وضعمؤشراتواضاحةلتعريافأعضااءهيلاةالتادريفببسااليبالتعامالماعالطلباةمانحياث
اختيارالبرامجالتعليميةبالجامعة.

 .3أهميااةتطبي ااقبا ارامجكلي اااتالتربيااةم اانخ اااللم اانحمزياادم اانالص ااالحياتم اانو ازرةالتربي ااة
والتعليمالعاليتضمناستحداثبرامججديدةفيالجامعات.

 .4حثوتشجيعأعضاءهيلةالتدريفلتطويربرامجكلياتالتربيةمنخاللالخباراتالتايما روا
بهاعليمدارالسنواتالسابقة.

 .5وضااعخطااطمتناسااقةللبنيااةالتحتيااة،وذلااكفيمااايتعلااقبشاابكاتاالتصااال،وتطااويرالب ارامج
واالعتمادعلىتكنولوجيامستقلةللرقيبالعمليةالتعليمية.

 .6أنتعملالجامعاتعلىتحسينبرامجكليااتالتربياةباساتمرار،ووضاعالخطاطوالبارامجالتاي
تسهمفيتحقيقذلك.

 .7أنيهتمأعضاءالهيلةالتدريسيةبالجامعةبالعالقاتاإلنسانيةالطيبةبينهموبينالطلبة.
 .8إطالالالجامعاتعلىكلمايستجدمنأمورفيمجالتطويرالبرامجالمهنيةباستمرار.
 .9عقددوراتللطلبةوتعريفهمببرامجكلياتالتربية،وكيفيةاختيارالتخصصالمناسب.

 .10عقااددوراتتدريبيااةألعضاااءهيلااةالتاادريفلكيفيااةاختيااارالطلبااةوفق ااًلمعاادالتهموالب ارامج
التييودواااللتحاقبها.

المقترحات:
 .1إج اراءد ارساااتميدانيااةفاايالجامعاااتالحكوميااةبقطاااالغ ازةحااولماادالتطبيااقب ارامجكليااات
التربيةفيمجالالبرامجالتعليميةوالمقرراتالدراسية .

 .2القياامبد ارسااتمقارنااةللتعارفعلااىبارامجكليااتالتربيااةوعالقتاهبالتربيااةالمقارناةبالجامعااات
الفلسطينية .

 .3إجا اراءد ارس اااتميداني ااةلواق ااعمس ااتويتطبي ااقبا ارامجكلي اااتالتربي ااةف اايالجامع اااتومعوق ااات
تطبيقها .

 .4إجراءدراسةمقارنةللتعرفعلىبرامجكلياتالتربيةالسالدوعالقتهااببداءهاابالتربياةالمقارناة


بينجامعاتمحافظاتغزةومحافظاتالضفةالغربية .
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أوالً :القرآن الكريم.

المصادر والمراجع

ثانياً :المراجع العربية:
.1

الكاس اايعل اايعب ااداهلل،وآخ اارون( )2015تص ااورمقت اارحلبرن ااامجت اادريبيلتنمي ااةمه ااارات
استخداماستراتيجياتالتعليموالتعلمالفعالالمتمركزحاولالطالابلادالأعضااءهيلاةالتادريف
بجامعااةالملااكخالاادف اايضااوءمعاااييرالج ااودةالشاااملة،مجلمممة الزرقممماء للبحممموث والدراسمممات

اإلنسانية–المجلد(–)15العدد(.)2ص( )122-141
.2

.3

أباودقااةساناء( )2006تقااويمالمخرجااتالتعليميااةفايمؤسساااتالتعلايمالعااالي،ورقاةمقدمااة

للي ااومالد ارس اايالث ااانيلوح اادةالج ااودةبالتع اااونم ااعكلي ااةالتربي ااةبالجامع ااةاإلس ااالمية،التق ااويم
بالجامعة،غزةفلسطين .

أبودقة،سناءوعرفة،لبيب ) :(2007االعتمادوضمانالجودةلبرامجإعادادالمعلام"تجااارب
عالمياةوعربياة".ورقاةعمالمقدماةلورشاةالعمالالتايتحمالعناوان " العالقاةالتكاملياةباين

التعل اايمالعاااليوالتعلاايماألساسااي ب ارامجتاادريبواعاادادالمعلمااين"،الجامعااةاإلسااالمية،غ ازة،
فلسطين .

.4

األحمدخالادطاه( )2005تكاوينالمعلماينماناالعادادالايالتادريب،دارالكتاابالجاامعي،

.5

أحمدشاكر؛زيدان،همام )2003(.التربيةالمقارنة المانهج،األسااليب،التطبيقاات.القااهرة 

.6

أحمد،شاكر؛زيدان،همام )2003(.التربيةالمقارنة المنهج،األساليب،التطبيقات.القاهرة 

.7

العين .

مجموعةالنيلالعربية .
مجموعةالنيلالعربية .

األحماديأمال؛الرحيلاي،تغرياد )2012(.نظامالتعلايمفايالواليااتالمتحادةاألمريكياةوالمملكاة
العربي ااةالس ااعودية د ارس ااةمقارنة.مجل ااةالد ارس اااتالتربوي ااةواالجتماعي ااة.مجل ااد(.)18عا ادد

(.)4مصر)(94-72ص .

.8

األغا،إحسانواألستاذ،محمود(" )2003تصميمالبحثالتربوي"،فلسطين،غزة .

.9

بركااات،زياااد( (2005الاادوراتالتدريبيااةأثناااءالخدمااةوعالقااةذلااكبفاعليااةالعلاامواتجاهاتااه
نحومهنةالتدريف،مجلةاتحادالجامعاتالعربية،العدد(،)45ص (.)30-1

 .10البطااة،عباادالحكاايم( )2015مااديادراكاالدارةالعلياااوالوسااطىألساالوبالمقارنااةالمرجعيااة
وأثارذلااكعلاىتحسااينالتفااوقالتنافسايلاادالالبناوكالعاملااةبقطاااالغازة،الجامعااةاالسااالمية،

غزة.
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دوالطويال،هاااني( )2003تقياايمخريجايالجامعااةاالردنياةإلعاادادهماالكاااديمي
 .11الابطش،محما 
والعمليوالشخصيواالجتماعيواالعدادالجاامعيككال،مجلاةد ارسااتالعلاومالتربوياة،العادد

(،)25المجلد(،)2ص( .)331-300

 .12جااابرجااابر؛كاااظم،أحمااد )2009(.مناااهجالبحااثفاايالتربيااةوعلاامالاانفف دارالنهضااة
المصريةالقاهرة .

 .13جاابر،جاابر( )2006اتجاهااتوتجااربفايتقاويمأداءالتلمياذوالمادرف ،دارالفكارالعرباي
للطبعوالنشرالقاهرة،مصر .

 .14جامعةاألزهر .دليلكليةالتربية  :(2002).غزة،فلسطين .

 .15الجباوري،محماد( )2009بنااءبياتالجاودةباساتخدامالمقارناة المرجعياة(أنماوذجمقتارحفاي

التعليمالعالي)،جامعةالموصل،مجلة تنمية الرافدينالعدد)( 95مجلد(.)31ص 43-22

 .16جمااالالاادينناديااة،عمااارحامااد( )2007رؤيااةللتجدياادفاايمجااالالتعلاايموالااتعلم،د ارسااات
تربوية،رابطةالتربويينالحديثةالعدداألول .

 .17الجناادي،عباادالغناايوجااالل،صااالح( )2007مشااروالانجااازالمعاااييرالمرجعيااةاألكاديميااة
للقطاالالزراعي،مشروالتوكيدالجودةواالعتمااد، QAAPكلياةالز ارعاة،جامعاةعاين شامف،

مصر .

 .18الحاااجعلااي،وآخاارون(" )2008دلياالضاامانالجااودةواالعتمااادللجامعاااتالعربيااةأعضاااء
االتحاد" ،األمانةالعامةالتحادالجامعاتالعربية،مجلفضمانالجودة،المكتبةالوطنية .

 .19حج ااياحم اادإس ااماعيل( )2005تط ااويركلي اااتالتربي ااةم اادخلالداءدوره ااالتط ااويرالتعل اايم
الماؤتمرالعلماايالساابع،دوركلياااتالتربياةفااياصااالحالتعلايم،كلياااتالتربياةباادمياطجامعااة
المنصورة


 .20الحراحشاة،محماادعبااود( )2010إعاادادالمعلاامفايضااوءالتحاادياتالعالميااةالمعاصارة.ورقااة
عملمقدمةإلىماؤتمرمساتقبلإعادادالمعلامفايكليااتالتربياةوجهاودالجمعيااتالعلمياةفاي
عملياتالتطويروالمنعقدفيكليةالتربية،جامعةحلوان،مصر،فيالفتارةالممتادةمان–28

29مارف .

 .21الحكيمي،عبداللطيف ) :(2005تطورالبرامجاألكاديميةفيكليةالتربيةبجامعةاإلماارات
المتحدةفيضوءمعاييراالعتماداألكاديمي .كليةالتربية،جامعةاإلماراتالمتحدة 

 .22حمادنااة،سااميرهمااام( )2014درجااةتااوفرمعاااييرضاامانالجااودةفاايبرنااامجإعاادادمعلاام
التربيةاالبتداليةفيجامعة اليرموكمنوجهةالطلبةالمتوقعتخارجهم،ورقاةعمالمقدماةإلاى

الماؤتمرالثالاث"تكامالمخرجااتالتعلايمماعساوقالعمالفاي القطااالالعااموالخااص،جامعاة
البلقاءالتطبيقية،االردن  8/أبريل .
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 .23حمودي،أحمد )2013(.التربيةوالتعليموالبحثالعلميمجالتالبحثالمقارنفيالتربيةو
الحوارالمتمدنالعدد2366الرابط .ahewar.orgldebat\show.ar

 .24حوامدة،باسم( )2013تقييمبرنامجبكالوريوفمعلمصففيجامعاةجارش–االردنياةمان
وجهااةنظاارالخ اريجين،مجلااةالجامعااةاالسااالميةللد ارساااتالتربويااةوالنفسااية،المجلااد(،)21

العدد(،)4ص( .)28-1

 .25خليل،نبيل )2009(.التربياةالمقارناة األصاولالمنهجياةونظامالتعلايماإلل ازماي دارالفجار
للنشروالتوزيع.القاهرة .

 .26الدحا اادوح،ع ا ااالء( )2012تص ا ااورمقت ا اارحلتوظي ا اافالش ا اابكةاالجتماعي ا ااةFacebookف ا ااي
الجامعاتالفلسطينية،الجامعةاالسالمية،غزة .

 .27دحالن،عمرعلي( )2013درجةتوافرمعاييرالجودةالشاملةفيبرناامجإعادادمعلاماللغاة
العربيااةف اايكلي ااةالتربي ااةبجامع ااةاألقص ااىمجل ااةجامع ااةاألقص ااى(سلس االةالعل ااوماإلنس ااانية)

المجلدالسابععشر،العددالثاني،ص( .)66-35

 .28دروياش،عطااوآخارون ) :(2009د ارساةتقييمياهللخطاطاألكاديمياةلبرنااامجإعاادادالمعلاام .

مشا ااروالتطا ااويرالجوانا اابالعمليا ااةفا اايبرنا ااامجإعا اادادالمعلا اامبكليا اااتالتربيا ااةفا اايالجامعا ااات

الفلاسطينية بمحافظاتغزة .غزة،فلسطين .

 .29دهمااان،م اريم( )2013دورالتقياايمالخااارجيفاايتطااويرأداءكلياااتالتربيااةفاايالجامعااات
الفلسطينيةبمحافظاتغزةوسبلتفعيله،الجامعةاإلسالمية،غزة .

 .30الدوس ااري،إبا اراهيم(:)2004

التربيةالعربيةلدولالخليج .

اإلط ااارالمرجع اايللتق ااويمالترب ااوي،ط،2الري اااض مكت ااب

 .31ربابعااة،فاطمااة( )2011المقارنااةالمرجعيااةماادخللتحساايناالداءالمؤسساايفاايالمنظمااات
العامااة د ارسااةتطبيقيااةعلااىالمجلاافاالعلااىللعلااوموالتكنولوجيااا،مؤتااةللبحااوثوالد ارسااات–

العلوماالنسانيةواالجتماعية–االردن،المجلد(،)26العدد(،)7ص( .)164-109

 .32رمض ااان،ص ااالحالس اايد(" )2005تط ااويربا ارامجتك ااوينالمعل اامبكلي اااتالتربي ااةف اايض ااوء
معاييرالجودةالشاملة"،سلطنةعماننموذجاً،القاهرة ايتراكللطباعةوالنشروالتوزيع.

 .33زقااوت،آمنااة ) :(2010تصااورمقتاارحلتطااويربرنااامجاإلع اادادالترب ااويالعمل اايللطال ااب

المرشادالنفسايبكلياةالتربياة-جامعاةاألقصاىفايضاوءاالتجاهااتالمعاصارة .مجلاةجامعاة

النجاااح لألبحاااث(العلااوماإلنسااانية)،المجلااد)، (24العاادد)، (1ص)، (31-79نااابلف،
فلسطين .

 .34الزكااي،أحمااد؛الخزاعلااة،محمااد )2014(.التربيااةالمقارنااة أسسااهاوتطبيقاتهااا.عمااان دار
صفاءللنشروالتوزيع .
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 .35السابع،ساعادوآخارون ) :(2010تقاويمبرناامجمعلاماللغاةالعربياةفايكليااةالتربيااةبجامعااة

صاانعاءفاايضااوءمعاااييرالجااودةالشاااملة .المجلااةالعربيااةلضاامانجااودةالتعلاايمالج ااامعي،

المجلاد)، (3العدد)، (5ص( )130-96

 .36الساار،خالااد ) :(2001برنااامجإعاادادمعلاامالرياضااياتبكلياااتالتربيااةفاايمحافظاااتغ ازة،

رسالةدكتوراه،البرنامجالمشتركبينكليةالتربيةالحكوميةغزةفلسطين،وكليةالتربياةجامعاة
عينشمفمصر .

 .37الس ااعود،محم اادفتح ااي( )2001ض اامانالنوعي ااةف اايمؤسس اااتالتعل اايمب ااينالتق ااويموال ااذاتي
واالعت ارافوتقااديرالرتااب،زرقااةمقدمااةللناادوةالعالميااةعاانالمااؤتمرالعااالميلليونيسااكوحااول

التعليمالعاليبينالواقعوالتفعيلفيدولالخليجالعربي،جامعةقطر)7-5(،ديسمبر.

 .38السا االخيمحما ااود( )2012تصا ااورمقتا اارحلشا ااروطالختيا ااارالطلبا ااةفا اايكليا اااتالتربيا ااةفا ااي
الجامعاااتاألردنيااةقاايضااوءشااروطالقبااولالعالميااة،مجلااةجامعااةالقاادفالمفتوحااةلألبحاااث
والدراسات،العدد()26ص( .)354-315

 .39السلطةالوطنيةالفلسطينية( )1998قانونرقم))11لسنة((1998مبشابنالتعلايمالعاالي
اتوزرةالتربيةوالتعليمالعالي،راماهلل .
منشور ا

 .40الساانبل،عباادالعزيااز؛اللحاايص،عباادالج اواد )2012(.تخطاايطب ارامجالتاادريبالمسااتمرفااي
ضوءمعاييرالجودةالشاملة.مجلةآفاقجديدةفيتعليمالكبار.عدد(.)11مصر .

 .41شريف،السيد )2007(،التربيةالمقارنةالسعودية .دارالزهراءللنشروالتوزيع،الرياض .
 .42صابري،خولاةوأباودقاة،ساناء ) :(2006سياسااتتطاويرنوعياةمهناةالتعلايمفااياأل ارضااي
الفلسطينية .معهدأبحاثالسياساتاالقتصاديةالفلسطيني(ماف)،راماهلل،فلسطين .

 .43الصاوا،غااازيحساانوحماااد،ولياادعبااداهلل(" :)٢٠٠٤تقااويمالبارامجوالسياسااات االجتماعيااة
معهداإلدارةالعامةمركزالبحوث،الرياض-المملكةالعربية السعودية .

 .44ضحاوي،بيومي )2008(.التربيةالمقارنةونظمالتعليم.القاهرة دارالفكرالعربي .
 .45الطعامناة،محماد) (2004اإلدارةالحكومياةفاياألردن،الواقاعومتطلبااتالتغييار،القااهرة :
داينمكللطباعة .

 .46العبااادي،هاشاام،والاادعمي،وليااد( )2011دورالمقارنااةالمرجعيااةفاايتحقيااقالبعاادالتنافسااي
(الكلفة) دراسةمقارنةبينمعملسمنتالنجفاالشرفومعملسمنتالكوفةالجدياد،العادد

(.)16ص( )160-143

 .47عبدالحيرمزي )2014(.التربيةالمقارنةوالانظمالتعليمياةالمختلفاة.عماان مؤسساةالاوراق
للنشروالتوزيع،األردن .
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 .48عباادالغنااي،محماادنس ارين،الطااوخيهيااثممحمااد( )2009اسااتخداماألساااليبالساارديةفااي
ب ارامجكلياااتالتربيااةبالجامعاااتالمص اريةد ارساااتفاايالتعلاايمالجااامعيمصاارالمجلااد()20

ص( )175-150

 .49عباادالنبااي،سااعاد )2012(.التربيااةالمقارنااةونظاامالتعلاايم.المملكااةالعربيااةالسااعودية مكتبااة
الرشد .
ا

 .50عب اادالوه اااب،س اامير( )2005المقارن ااةالمرجعي ااةكم اادخللتقي اايمأداءالوح ااداتالمحلي ااةف ااي
الاادولالعربيااة،المااؤتمرالعرباايالثالااث(االدارةالمحليااة)،المنظمااةالعربيااةللتنميااةاالداريااة،

القاهرة.

 .51عباادالوهاااب،ساامير(")2010المقارنااةالمرجعيااةكماادخللتقياايماألداء"،المااؤتمرال اادولي
للتنميةاالدارية،الرياض)4-1(،نوفمبر،ص (.)10

 .52عباادالوهاااب،ساامير( )2015إدارةالمااورادالبش اريةفاايالااوطنوالتحاادياتالمعاص ارة،مجلااة
الشؤونالعربيةالعدد160ص .192-181

 .53العبودي،محمدفاطمة( )2012مؤشاراتاألداءوالمقارناةالمرجعيااة مشاروالالتبسايفللجاودة
والتبهللالعتمادالمؤسسيوالبرامجيعمادةضمانالجودةواالعتماداألكاديمي .

 .54عبي اادات،ذوق ااانوع اادف،عب اادالا اارحمنواخ اارون( )2001البح ااثالعلم اايمفهوم ااهوأدواتاااه
وأساليبه،عمان،دارالفكرللنشروالطباعةوالتوزيع  .

 .55العساااف،صااالح( )1995الماادخلإلااىالبحااثفاايالعلااومالساالوكية،مكتبااةالعبيكااانللنشاار
والتوزيع،الرياض،السعودية .

 .56عطوةمحمد،بديرإسماعيل( )2005الجودةواالعتمادفيالتعليمالعالي،ماعالتطبياقغلاي
كلياتالتربية،القاهرةالمكتبةالعصرية .

 .57عقيلي ،أحمد( )2011تصورمقترحلتطويربرنامجالتربيةالميدانياةالقاالمفايضاوءمعاايير
الجااودةوقيااافأث ارهعلااىتنميااةاألداءالتدريساايواالتجاااهنحااوالمهنااةلاادالالطااالبالمعلمااين

شااعبةاللغااةالعربيااةفاايكلياااتالتربيااة.مجلااةكليااةالتربيااةالنوعيااة.جامعااةالقاااهرة.مااج(.)1

مصر،ص( )38-1

 .58العقيلااي،عباادالمحساان( )2005تقااويمبرنااامجإعاادادمعلااماللغااةالعربيااةفاايكلياااتالمعلمااين
فاايالمملكااةالعربيااةالسااعوديةمجلااةكليااةالتربيااة،جامعااةعااينشاامف،م ااصر،الع اادد(،)29

الجازءالرابع،ص( .)382-301

 .59عاالم،صاالحالادينمحماود( )2003التقاويمالترباويالمؤسسايأسساه ومنهجيااتوتطبيقاتاه
فيتقويمالمدارف"،دارالفكرالعربي،القاهرةمصر .
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 .60عاالم،صاالحالادين( :(2002األسااليباإلحصااليةاالساتدالليةفايتحليالبيانااتالبحاوث
النفسيةوالتربويةواالجتماعية"البارامتريةوالالبارامترية"،ط،1القاهرة دارالفكر العربي .

 .61العم ا ااار،حن ا ااانحس ا اان( )2014تق ا ااويماألداءالمهن ا اايواإلداريف ا اايالمؤسس ا اااتاإلعالمي ا ااة
باساتخدامالمقارناةالمرجعياةلإلعاالم الجدياد(د ارساةتحليلياةفايجريادةالزماان)مجلاةد ارساات

محاسبيةوماليةالمجلدالتاسع -العدد  27الفصلالثاني  .

 .62عناية،منىمحمود( )2010دورالتقييمالاذاتيللبارامجاألكاديمياةفايالجامعااتالفلساطينية
بغازةفااي تحساايناألداءاألكاااديميلاادالأعضاااءالهيلااةالتدريسااية،رسااالةماجسااتير،الجامعااة

االسالميةغزة .

 .63ع ااودةاحم ااد،وآخ اارون( )2011دلي االمع اااييرج ااودةكلي اااتالتربي ااةف اايالجامع اااتالعربي ااة،
مشوراتالجمعيةالعلميةلكلياتالتربيةفيالجامعاتالعربية،كلياتالتربية،جامعةدمشق .

 .64عاوض،منيارساعيد( )2015تقااويمبرناامجإعادادمعلامالتكنولوجيااافايكليلاةالتربياةبجامعااة
األقصاىبغازةفايضاوء

معااييرالجاودةالشااملةمجلاةالجامعاةاإلساالميةللد ارسااتالتربوياة

والنفسية،المجلدالثالثوالعشرون،العدداالول،ص(–239ص .)271

 .65العيسري،عامربنمحمدبنعامر( )2001تقويماالناشيدوالمحفوظاتالمقررةعلىتالميذ
الحلقااةاألولااىماانالتعلاايماالساساايفاايضااوءمعاااييرأدباالطفااال،رسااالةماجسااتير،كليااة

التربية،جامعةالسلطانقابوف .

 .66غاراب،هشاااموطمااوف،رجاااءالاادين( )٢٠٠٥التقااويمفاايالجامعااة مفهومااهأهميتااهوظالفاه،
دواعيه،خصالصالتقويمالجيد،مجاالتهومستوياته" ،مجلةالجودةفايالتعلايمالعاالي،المجلاد

(،)1العدد(،)٢ص  .71 -59

 .67الفقعاوي،أحالم(" )2011تقويمبرامجكلياتالتربيةالعملياةإلعادادمعلامالتعلايماالساساي
بكلياتالتربيةفيجامعاتقطاالغزة،رسالةماجستير،جامعةاألزهر–غزة.

 .68الفيح ا ا ااان،إيث ا ا ااارعب ا ا ااداله ا ا ااادي( )2005المقارن ا ا ااةالمرجعي ا ا ااةاالس ا ا ااتراتيجيةف ا ا اايص ا ا ااناعة
اإللكترونيات،مجلة االدارةواالقتصاد،العدد(.)45ص( )117-87

 .69قاادي،مناال ) :(2006مادالتوافاقبرناامجاإلعادادالترباويماعمعااييرالجاودةالااشاملةوأهاام

صااعوباتالتطبيااقفاايكليااةالتربيااةبجامعااةأمالقارالماانوجهااةنظاارأعضاااءهيلااةالتاادريف،

رساالةماجستير،كليةالتربية،جامعةأمالقرال،السعودية .

 .70القرناي،صاالح ) :(2011متطلبااتاالعتمااداألكااديميلبارامجالد ارساااتالعليااافااياإلدارة
التربوياةبالجامعااتالساعودية تصاورمقتارح رساالةدكتاو اره ،كلياةالتربيااة،جامعااةأمالق ارال،
السعودية .
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 .71كنعان،احمادعلاي( )2009تقيايمبارامجتربياةالمعلماينومخرجاتهااوفاقمعااييرالجاودةمان
وجهاةنظاارطلبااةالساانةالرابعااةفاايقسااممعلامالصاافوأعضاااءالهيلااةالتعليميااة،مجلااةجامعااة

دمشق،المجلد-25العد( .)4+3

 .72ماندير،ميشيل()2003فنالتعليمالوظيفي،األهداف،االستراتيجيات،التقويم" ،ترجمةمحمد
خيرالفوالونجيبعبدالرحمن،دارالرضا،دمشق .

 .73مجاادي،عزياازإب اراهيم( )2006محاااوالتتطااويركلياااتالتربيااةلتحقي اقاالنطالقااةالمبمولااة؟
المااؤتمرالعلماايالساانويال اربااع،تطااويرب ارامجبااالوطنالعرباايف ايضااوءالمسااتجداتالمحليااة
العالميةكليةالتربيةالزقازيق .

 .74مرسااي،محماادمنياار()2002

االتجاهاااتالحديثااةفاايالتعلاايمالجااامعي المعاصااروأساااليب

تدريسه"،عالمالكتب،القاهرةمصر .
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الـمـالحـــق
 ملحق رقم ( )1االستبانة في صورتها األولية قبل عرضها على السادة
المحكمين (قبل التحكيم)
 ملحق رقم ( )2االستبانة في صورتها النهائية بعد عرضها على
السادة المحكمين (بعد التحكيم)
 ملحق رقم ( )3قائمة بأسماء السادة المحكمين
 ملحق رقم ( )4كتاب تسهيل مهمة باحث (جامعة األقصى بغزة)
 ملحق رقم ( )5كتاب تسهيل مهمة باحث (جامعة فلسطين بغزة)

(ملحق)1-

االستبانة في صورتها األولية
جامعة األزهمممر– غممزة

عمادة الدراسمممات العممليممما
كلية التمربية

قسم أصول التربية

تحكيم استبمممانمة
األستاا الدكتور ............................................ :حفظه اهلل

بعد التحية :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

تقوم الباحثة بدراسة ميدانية بعنوان " تصور مقترح لتطوير برامج كليات التربية في
الً لمتطلبات
الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير المقارنة المرجعية " ،وذلك استكما 

الحصولعلىدرجةالماجستيرفيأصولالتربيةمنجامعة األزهر -غزة،ولتحقيقأهدافالدراسة
قامتالباحثةببناءاستبانةمتعلقةببرامجكلياتالتربيةتحتويعلىستة()6مجاالتوهي التخطيط

ة،والبرامج
ة،والتجهيزاتوالمرافقوالخدماتللكلية ()15فقر 
االستراتيجيوالهيكلالتنظيمي ()16فقر 
التعليمية والمقررات الدراسية ( )15فقرة  ،وفاعلية التعليم والتعلم للكلية ( )16فقرة ،هيلة التدريف

األكاديميوالبحثالعلمي()16فقرة ،ودورالكليةفيخدمةالمجتمع()13فقرة .

لذاتتشارفالباحثاةباختياارساعادتكمضامنهيلاةتحكايماالساتبانةآملاةمانسايادتكمالتكارمبتحكيمهاا
وابااداءال ارأيوماادالمناساابتهاللمجااالالااذيأدرجااتفيااهوكااذلكوضااوحالصااياغةوسااالمتهاواج اراءأي
تعديالتترونهامناسبة .




مع فائق الشكر والتقدير وحسن تعاونكم ومساعدتكم.
الباحثة:

هبة محمد األغا
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البيممممانات الشخصية
النوع االجتماعي:
انثى[] 

ذكر[] 
الجامعة:
األزهر[] 

األقصى[] 

فلسطين[] 

المسمى الوظيفي  (:الوظيفة الحالية -والوظيفة التي شغلتها)
نالبأكاديمي[] 

مساعدنالبأكاديمي[] 

[] 

مساعدعميدكليةالتربية[] 

رليفالقسمالتربوي[] 

مساعدرليفالقسمالتربوي[] 

عميدالجودة[] 

رليفقسمالجودة[] 

عميدكلية التربية

الرتبة األكاديمية :
ماجستير[] 

أستاذمساعد[] 

أستاذمشارك[] 

أستاذ[] 
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استبانة برامج كليات التربية:
تعريف برامج كليات التربية :هي عبارة عن إعداد الطلبة المعلمين في الجامعات

الفلسطينية والعمل على تطوير البرامج التعليمية في ظل المستحدثات التكنولوجية من أجل الرقي
بالعمليةالتعليميةللوصولإلىالهدفالمنشود .


م

منتمية 

الفقرات

غير
منتمية 

غير
مناسبة  مناسبة 


المجال األول /التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي
































.5

تحديثومراجعةالرؤيةوالرسالةواألهدافخاللاألعوامالسابقة .









.6

رسالةالكليةتعكفرسالةالجامعة .









.7

تُبرزاالستراتيجيةالخاصةبالكليةالسماتالمميزةللكليةبوضوح.

























 .10يتالءمالهيكلالتنظيميمعطبيعةنشاطالكلية .









ُ .11يوجدتداخلفياالختصاصاتبيناإلداراتأواألقسام .

































 .15تعملالكليةعلىتقديمالدعمالماديلكافةأنشطتها .









 .16يتوفرفيالمؤسسةموازنةسنويةماللمةألنشطةالبحثالعلمي .









.1
.2
.3
.4

.8
.9

تتوافررؤيةورسالةوأهدافوسياساتللكلية .
تُشارك مختلف األطراف داخل الكلية وخارجها في صياغة الرؤية
والرسالةواألهداف .

تسعيالجامعةلتحقيقأهدافهامنخاللالمشاركةفيالندواتالتدريبية
التيتعقدهاالكلية 
يتم نشر الرؤية والرسالة واألهداف من خالل الوسالل المختلفة داخل
الكليةوخارجها .

تتضمن االستراتيجية المالمح العامة للوضع التنافسي الحالي للكلية

مقارنةبالكلياتالمناظرةعلىمستوالالوطن .
تُساهم سياسيات وخطط الكلية في تحسين الوضع التنافسي الحالي
للكلية .

ُ .12يوجدتوصيفوظيفيلجميعوظالفالكلية .

 .13تُشاركالكليةفيوضعمعاييراختيارالكوادراإلدارية .
 .14يتمربطالمكافآتالمقدمةللعاملينبمستوياتاألداء .

المجال الثاني  /التجهيزات والمرافق والخدمات للكلية
.1

تتناسبمساحةالمبانيالحتياجاتالكلية .









.2

تتوافرلدالالكليةتجهيزاتومعداتلتحقيقاألمنوالسالمةللجميع .
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م

الفقرات

منتمية 

.3
.4

تُوجدخططإلخالءالمبانيتمالتدربعليهافيحالةحدوثكوارث .
تتوافرالنظافةوالمنا الصحيلمبانيالكلية .

غير
منتمية 

غير
مناسبة  مناسبة 


















.5

تتوافراألماكنالمناسبةلممارسةاألنشطةالطالبيةالمختلفة .









.6

تتوافرأجهزةومعداتومعاملكافيةالحتياجاتالطلبة .









.7

ةوالمعداتبصفةمنتظمة .
يتمصيانةاألجهز 

























 .10تتوافرمرافقكافية(مصاعد،دوراتمياه،وغيرها) .









 .11المرافقالمتاحةصالحةلالستخدام .









 .12تُوجدخطةللصيانةالدوريةللمرافق .

































.8
.9

يتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة بالكلية مع إجمالي عدد
الطلبة .
يتناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة بالكلية مع إجمالي عدد
أعضاءهيلةالتدريف .

ُيوجد للكلية موقع الكتروني على شبكة االنترنت باللغتين العربية
.13
واألجنبية .
.14

تتوافر وسالل االتصال الحديثة بالكلية(انترنت ،هواتف ،فاكف ،بريد
الكتروني)بمايتالءممعحجمالكلية .

 .15تتناسبقاعاتالمحاضراتمعأعدادالطلبة .

المجال الثالث /البرامج التعليمية والمقررات الدراسية
.1
.2

تُراعيالبرامجالتعليميةالمطبقةفيالكليةاحتياجاتسوقالعمل .
يتمإجراءتعديالتفيالبرامجاستجابةللتغييرفيسوقالعمل .

.3

ُيوجدتوصيفواضحومعلنللب ارمجالتعليميةوالمقرراتالدراسية .

.4
.5
.6
.7
.8

ُيوجدخطةمعلنةللمساقموزعةعلىعددالساعاتالدراسيةللمساق .

تتطابق مصفوفة النتالج التعليمية المستهدفة مع أهداف البرنامج

التعليمي .
تُشاركاألطرافالمعنيةالمختلفةفيتصميمالبرامجالتعليميةوتطويرها
.

تُوجد إجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية لألقسام في
الكلية .

يتمإجراءمراجعةخارجيةللبرامجوالمقرراتالدراسيةعلىمستوالالكلية
.
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م

.9

منتمية 

الفقرات
يتم االستفادة من التقارير السنوية للبرامج والمقررات في التحديث

غير
منتمية 

غير
مناسبة  مناسبة 










 .10يتمتقييمالمقر ارتالدراسيةبواسطةالطلبة .









 .11يتماالستفادةمنآراءالطلبةفيتحسينالمقرراتالدراسيةوتطويرها .









































.12
.13

والتطوير .

تُوجد إجراءات معتمدة من مجالف األقسام والكلية بخصوص الكتاب
الجامعي .

يتصف الكتاب الجامعي بمستوال ٍ
عال من حيث اإلخراج والطباعة
والجاذبية .

ُ .14يجبرالطالبعلىشراءالكتابالجامعي .

 .15تُستخدمالكتبالمرجعيةالعالميةعلىمستوالالبرامجوالمقررات .

المجال الرابع /فاعلية التعليم والتعلم للكلية

.1

تُوجداستراتيجيةموثقةومعلنةللتعليموالتعلمتحققرسالتهاوأهدافها .

تُوجد آلية لمراجعة استراتيجية التعليم والتعلم دورياً في ضوء نتالج













.3

تتناسبطرقالتدريفالمتبعةمعالنتالجالتعليميةالمستهدفة .









.4

تشتملالمقرراتالدراسيةمجاالتمعينةلتنميةالتعلمالذاتي .









.5

تتنوالأساليبالتعلمالذاتي .









.6

تُوجدإجراءاتللتعاملمعالكثافةالعدديةالزالدةللطلبة .

















.8

بناء على
تتوافر بالمؤسسة برامج فعالة للتدريب الميداني للطلبة
ً
احتياجاتهمالفعليةوماهومستهدفمنالكلية .









.9

وضعبرامجتتناسبمعتخصصاتالطلبة 

























 .12تتنوالأساليبتقويمالطلبة،والتقتصرعلىاالختباراتالتحريرية .









 .13تتوافقطرقالتقويمالمتبعةمعمحتوالالمقرراتالمعلنةللطلبة .









 .14تُعلنجداولاالمتحاناتفيمواعيدمناسبة .

























.2

.7

.10
.11

االمتحاناتونتالجاستطالالرأيالطلبةوأعضاءهيلةالتدريف .

تُوجدخطةمعتمدةللتعاملمعنقصأعضاءهيلةالتدريفأوزيادتهم .

تُشارك األطراف المجتمعية ذات الصلة في برنامج التدريب الميداني
للطلبة(توفيرفرصتدريب،إشراف) .

تُستخدمنماذجمناسبةإلجراءعمليةتقويمالطلبةأثناء 
التدريبوبعدهبمشاركةالمشرفينوجهاتالتدريب .

 .15تُعلننتالجاالمتحاناتفيالمواعيدالمناسبةدونتبخير .

 .16تُوجدآليةمعلنةومطبقةللتعاملمعشكاوالوتظلماتالطلبةمننتالج
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م

منتمية 

الفقرات

غير
منتمية 

غير
مناسبة  مناسبة 


االمتحانات .
المجال الخامس /هيئة التدريس األكاديمي والبحث العلمي

يتناسب أعضاء هيلة التدريف مع عدد الطلبة وذلك وفقاً للمعدالت













































.7

تلتزماألقسامبخطةالبحثفيالكلية .









.8

تُوجدآليةموثقةومحددةلمتابعةتنفيذالخطةالبحثية.
يتناسب عدد األبحاث المنشورة محلياً ودولياً مع العدد اإلجمالي

















 .10تشجعالجامعةأبحاثأعضاءالهيلةالتدريسية 









 .11تتوفرفيالكليةاألجهزةواألدواتوالخاماتالالزمةللعمليةالبحثية .









 .12تُوجدفيالكليةبحوثمشتركةبينأقسامها .



































 .16تُوجدآليةلدعموتشجيعالبحوثالمشتركةبيناألقسام .
المجال السادس /دور الكلية في خدمة المجتمع 

تُوجدخطةمعتمدةلخدمةالمجتمعوتنميةالبيلةالمحيطة .
.1













.2

بناء على أساليب ووسالل واضحة لتحديد احتياجات
تًوضع الخطة ً









.3

تًوجدبرامجللتوعيةلخدمةالمجتمعوتنميةالبيلة .

















.1
.2

المعمولبهاعالمياً .

يتالءم التخصص العلمي لعضو هيلة التدريف مع المقررات التي

يشاركفيتدريسها.

.3

تُوجدقواعدواجراءاتمعلنةلتعيينأعضاءهيلةالتدريف .

.5

تُوجدخطةموثقةومعتمدةللبحثالعلميعلىمستوالالكلية .

.4

.6

.9

يتمتعيينأعضاءالتدريفوفقاًلالحتياجاتالفعليةللكلية .

يتمتصميمالخطةالبحثيةفيضوءإمكانياتالكليةالمتاحةواحتياجات

المجتمع .

ألعضاءهيلةالتدريف .

 .13تُوجدآليةلمراقبةالتزامالباحثينببخالقياتالبحثالعلمي .
.14

تُساهمالكليةفيالبحوثالعلميةالمشتركةمعمؤسساتعلميةإقليمية
أودولية .

تُستخدمأنشطةالبحثالعلميبالمؤسسةفيمعالجةمشكالتالمجتمع
.15
وأغراضالتنمية .

.4

المجتمع .

تستهدف البرامج كافة القطاعات ذات الصلة (طلبة ،أعضاء هيلة

تدريف،عاملين،أطرافالمجتمع).
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م

منتمية 

الفقرات

.5

وضعخطةمسبقةالختياربرامجكلياتالتربية .

.6

ُيقاف مستوال رضا األطراف المجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية
البيلةالتيتقدمهاالكلية .

تُوثقالكليةالخدماتواألنشطةالمقدمةلخدمةالمجتمعوتنميةالبيلة .

.7

تُشاركاألطرافالمجتمعيةالمختلفةفيمجالفالكلية .

.8

تُشاركاألطرافالمجتمعيةالمختلفةفيإعدادالبرامجالتعليمية .

.9

تُشاركاألطرافالمجتمعيةالمختلفةفيتدريبالطلبةفيأماكنالعلم .

.10
.11

تُساهم األطراف المجتمعية المختلفة في توفير فرص عمل لخريجي

.12

تُوجدنتالجلهذهالممارساتفيالتطبيقالعمليعلىالمجتمع .

الكلية .

تُوجد مساهمات للطلبة وأعضاء هيلة التدريف ومعاونيهم في برامج

.13

خدمةالمجتمعوتنميةالبيلة .
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غير
منتمية 

غير
مناسبة  مناسبة 










































































(ملحق)2-

االستبانة في صورتها النهائية
جامعة األزهمممر– غممزة

عمادة الدراسمممات العممليممما
كلية التمربية

قسم أصول التربية

تعبئة استبمممانمة
األستاا الدكتور ............................................ :حفظه اهلل
بعد التحية :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

تقوم الباحثة بدراسة ميدانية بعنوان " تصور مقترح لتطوير برامج كليات التربية في
الً لمتطلبات
الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير المقارنة المرجعية " ،وذلك استكما 

الحصولعلىدرجةالماجستيرفيأصولالتربيةمنجامعةاألزهر -غزة،ولتحقيقأهدافالدراسة
قامتالباحثةببناءاستبانةمتعلقةببرامجكلياتالتربيةتحتويعلىستة()6مجاالتوهي التخطيط

ة،والبرامج
ة،والتجهيزاتوالمرافقوالخدماتللكلية ()15فقر 
االستراتيجيوالهيكلالتنظيمي ()15فقر 
التعليمية والمقررات الدراسية ( )15فقرة  ،وفاعلية التعليم والتعلم للكلية ( )15فقرة ،هيلة التدريف

األكاديميوالبحثالعلمي()15فقرة ،ودورالكليةفيخدمةالمجتمع()12فقرة .

لذايرجىمنسيادتكمالتكرمباإلجابةعنفقراتهذهاألداةبوضعإشارة() xأمامكلفقرة
حسبالدرجةالتيترونهاتتوافقمعالواقعالفعلي،علماًببنإجابتكملنتستخدمإالألغراضالبحث

العلمي .


مع فائق الشكر والتقدير وحسن تعاونكم ومساعدتكم.

الباحثة:

هبة محمد األغا
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البيممممانات الشخصية
النوع االجتماعي:
انثى[] 

ذكر[] 
الجامعة:
األزهر[] 

األقصى[] 

فلسطين[] 

المسمى الوظيفي  (:الوظيفة الحالية -والوظيفة التى شغلتها)
نالبأكاديمي[] 

مساعدنالبأكاديمي[] 

[] 

مساعدعميدكليةالتربية[] 

رليفالقسمالتربوي[] 

مساعدرليفالقسمالتربوي[] 

عميدالجودة[] 

رليفقسمالجودة[] 

عميدكلية التربية

الرتبة األكاديمية :
ماجستير[] 

أستاذمساعد[] 

أستاذمشارك[] 

أستاذ[] 
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استبانة برامج كليات التربية:
تعريف برامج كليات التربية :هيعبارةعنإعدادالطلبةالمعلمينفيالجامعاتالفلسطينيةوالعمل
على تطوير البرامج التعليمية في ظل المستحدثات التكنولوجية من أجل الرقي بالعملية التعليمية

للوصولإلىالهدفالمنشود .


م

كبيرة

الفقرات

جداً 

كبيرة  متوسطة  قليلة 

المجال األول /التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي

جداً 

























.4

تحديثومراجعةالرؤيةوالرسالةواألهدافخاللاألعوامالسابقة .











.5

رسالةالكليةتعكفرسالةالجامعة .











.6

تُبرزاالستراتيجيةالخاصةبالكليةالسماتالمميزةللكليةبوضوح.



























يتالءمالهيكلالتنظيميمعطبيعةنشاطالكلية .











ُ .10يوجدتداخلفياالختصاصاتبيناإلداراتأواألقسام .









































 .14تعملالكليةعلىتقديمالدعمالماديلكافةأنشطتها .











 .15يتوفرفيالمؤسسةموازنةسنويةماللمةألنشطةالبحثالعلمي .











.1
.2
.3

.7
.8
.9

تتوافررؤيةورسالةوأهدافوسياساتللكلية .

قليلة

تُشارك مختلف األطراف داخل الكلية وخارجها في صياغة الرؤية
والرسالةواألهداف .

يتمنشرالرؤيةوالرسالةواألهدافمنخاللالوساللالمختلفةداخل
الكليةوخارجها .

تتضمناالستراتيجيةالمالمحالعامةللوضعالتنافسيالحاليللكلية

مقارنةبالكلياتالمناظرةعلىمستوالالوطن .

تُساهم سياسيات وخطط الكلية في تحسين الوضع التنافسي الحالي
للكلية .

ُ .11يوجدتوصيفوظيفيلجميعوظالفالكلية .

 .12تُشاركالكليةفيوضعمعاييراختيارالكوادراإلدارية .
 .13يتمربطالمكافآتالمقدمةللعاملينبمستوياتاألداء .








المجال الثاني  /التجهيزات والمرافق والخدمات للكلية
 .16تتناسبمساحةالمبانيالحتياجاتالكلية .











 .17تتوافرلدالالكليةتجهيزاتومعداتلتحقيقاألمنوالسالمةللجميع .



















.18

تُوجد خطط إلخالء المباني تم التدرب عليها في حالة حدوث

كوارث .
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م

كبيرة

الفقرات

جداً 

كبيرة  متوسطة  قليلة 

قليلة
جداً 

 .19تتوافرالنظافةوالمنا الصحيلمبانيالكلية .



 .20تتوافراألماكنالمناسبةلممارسةاألنشطةالطالبيةالمختلفة .





 .21تتوافرأجهزةومعداتومعاملكافيةالحتياجاتالطلبة .







 .22يتمصيانةاألجهزةوالمعداتبصفةمنتظمة .

























 .25تتوافرمرافقكافية(مصاعد،دوراتمياه،وغيرها) .











 .26المرافقالمتاحةصالحةلالستخدام .











 .27تُوجدخطةللصيانةالدوريةللمرافق .



































.23
.24

.28
.29

يتناسب عدد أجهزةالحاسباآللي المتاحة بالكلية مع إجماليعدد
الطلبة .

يتناسب عدد أجهزةالحاسباآللي المتاحة بالكلية مع إجماليعدد
أعضاءهيلةالتدريف .

ُيوجد للكلية موقع الكتروني على شبكة االنترنت باللغتين العربية

واألجنبية .

تتوافروساللاالتصالالحديثةبالكلية(انترنت،هواتف،فاكف،بريد
الكتروني)بمايتالءممعحجمالكلية .

 .30تتناسبقاعاتالمحاضراتمعأعدادالطلبة .


























المجال الثالث /البرامج التعليمية والمقررات الدراسية
 .16تُراعيالبرامجالتعليميةالمطبقةفيالكليةاحتياجاتسوقالعمل .
 .17يتمإجراءتعديالتفيالبرامجاستجابةللتغييرفيسوقالعمل .

ُ .18يوجدتوصيفواضحومعلنللبرامجالتعليميةوالمقرراتالدراسية .

ُيوجد خطة معلنة للمساق موزعة على عدد الساعات الدراسية
.19
للمساق .
.20

تتطابق مصفوفة النتالج التعليمية المستهدفة مع أهداف البرنامج
التعليمي .

تُشارك األطراف المعنية المختلفة في تصميم البرامج التعليمية
.21
وتطويرها .
.22

تُوجدإجراءاتموثقةللمراجعةالدوريةللبرامجالتعليميةلألقسامفي
الكلية .

 .23يتمإجراءمراجعةخارجيةللبرامجوالمقرراتالدراسيةعلىمستوالالكلية .

.24

يتم االستفادة من التقارير السنوية للبرامج والمقررات في التحديث

والتطوير .
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م

كبيرة

الفقرات

جداً 

 .25يتمتقييمالمقرراتالدراسيةبواسطةالطلبة .
.26
.27
.28



يتم االستفادة من آراء الطلبة في تحسين المقررات الدراسية
وتطويرها .
تُوجدإجراءاتمعتمدةمنمجالفاألقساموالكليةبخصوصالكتاب
الجامعي .

يتصف الكتاب الجامعي بمستوال ٍ
عال من حيث اإلخراج والطباعة
والجاذبية .

ُ .29يجبرالطالبعلىشراءالكتابالجامعي .

 .30تُستخدمالكتبالمرجعيةالعالميةعلىمستوالالبرامجوالمقررات .

كبيرة  متوسطة  قليلة 

قليلة
جداً 
























































المجال الرابع /فاعلية التعليم والتعلم للكلية

 .17تُوجداستراتيجيةموثقةومعلنةللتعليموالتعلمتحققرسالتهاوأهدافها .
تُوجد آلية لمراجعة استراتيجية التعليم والتعلم دورياً في ضوء نتالج














 .19تتناسبطرقالتدريفالمتبعةمعالنتالجالتعليميةالمستهدفة .











 .20تشتملالمقرراتالدراسيةمجاالتمعينةلتنميةالتعلمالذاتي .











 .21تتنوالأساليبالتعلمالذاتي .











 .22تُوجدإجراءاتللتعاملمعالكثافةالعدديةالزالدةللطلبة .











































 .27تتنوالأساليبتقويمالطلبة،والتقتصرعلىاالختباراتالتحريرية .











 .28تتوافقطرقالتقويمالمتبعةمعمحتوالالمقرراتالمعلنةللطلبة .











 .29تُعلنجداولاالمتحاناتفيمواعيدمناسبة .





















.18

.23
.24
.25
.26

االمتحاناتونتالجاستطالالرأيالطلبةوأعضاءهيلةالتدريف .

تُوجد خطة معتمدة للتعامل مع نقص أعضاء هيلة التدريف أو
زيادتهم .

بناء على
تتوافر بالمؤسسة برامج فعالة للتدريب الميداني للطلبة ً
احتياجاتهمالفعليةوماهومستهدفمنالكلية .

تُشاركاألطرافالمجتمعيةذاتالصلةفيبرنامجالتدريبالميداني
للطلبة(توفيرفرصتدريب،إشراف) .

تُستخدمنماذجمناسبةإلجراءعمليةتقويمالطلبةأثناء 
التدريبوبعدهبمشاركةالمشرفينوجهاتالتدريب .

 .30تُعلننتالجاالمتحاناتفيالمواعيدالمناسبةدونتبخير .

تُوجد آلية معلنة ومطبقة للتعامل مع شكاوال وتظلمات الطلبة من

 .31نتالجاالمتحانات .
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م

كبيرة

الفقرات

جداً 

كبيرة  متوسطة  قليلة 

المجال الخامس /هيئة التدريس األكاديمي والبحث العلمي

يتناسبأعضاءهيلةالتدريف مععددالطلبةوذلكوفقاً للمعدالت

جداً 




















































 .23تلتزماألقسامبخطةالبحثفيالكلية .











 .24تُوجدآليةموثقةومحددةلمتابعةتنفيذالخطةالبحثية.
يتناسب عدد األبحاث المنشورة محلياً ودولياً مع العدد اإلجمالي
.25
ألعضاءهيلةالتدريف .



















 .26تتوفرفيالكليةاألجهزةواألدواتوالخاماتالالزمةللعمليةالبحثية .











 .27تُوجدفيالكليةبحوثمشتركةبينأقسامها .





















































.15

بناء على أساليب ووسالل واضحة لتحديد احتياجات
تًوضع الخطة
ً
المجتمع .









.16

تًوجدبرامجللتوعيةلخدمةالمجتمعوتنميةالبيلة .

































.17
.18

المعمولبهاعالمياً .

يتالءم التخصص العلمي لعضو هيلة التدريف مع المقررات التي

يشاركفيتدريسها.

 .19تُوجدقواعدواجراءاتمعلنةلتعيينأعضاءهيلةالتدريف .

 .20يتمتعيينأعضاءالتدريفوفقاًلالحتياجاتالفعليةللكلية .

 .21تُوجدخطةموثقةومعتمدةللبحثالعلميعلىمستوالالكلية .
.22

يتم تصميم الخطة البحثية في ضوء إمكانيات الكلية المتاحة

واحتياجاتالمجتمع .

 .28تُوجدآليةلمراقبةالتزامالباحثينببخالقياتالبحثالعلمي .
.29

تُساهم الكلية في البحوث العلمية المشتركة مع مؤسسات علمية
إقليميةأودولية .

تُستخدم أنشطة البحث العلمي بالمؤسسة في معالجة مشكالت
.30
المجتمعوأغراضالتنمية .




 .31تُوجدآليةلدعموتشجيعالبحوثالمشتركةبيناألقسام .
المجال السادس /دور الكلية في خدمة المجتمع 

 .14تُوجدخطةمعتمدةلخدمةالمجتمعوتنميةالبيلةالمحيطة .

.17

تستهدف البرامج كافة القطاعات ذات الصلة (طلبة ،أعضاء هيلة

تدريف،عاملين،أطرافالمجتمع).

.18

ُيقافمستوالرضااألطرافالمجتمعيةعنخدماتالمجتمعوتنمية

.19

تُوثقالكليةالخدماتواألنشطةالمقدمةلخدمةالمجتمعوتنميةالبيلة .

البيلةالتيتقدمهاالكلية .
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قليلة
















م

كبيرة

الفقرات
تُشاركاألطرافالمجتمعيةالمختلفةفيمجالفالكلية .

.20

تُشاركاألطرافالمجتمعيةالمختلفةفيإعدادالبرامجالتعليمية .

.21
.22

تُشارك األطراف المجتمعية المختلفة في تدريب الطلبة في أماكن

.23

تُساهماألطرافالمجتمعيةالمختلفةفيتوفيرفرصعمللخريجي

.24

تُوجدنتالجلهذهالممارساتفيالتطبيقالعمليعلىالمجتمع .

العلم .

الكلية .

تُوجدمساهماتللطلبةوأعضاءهيلةالتدريفومعاونيهمفيبرامج

.25

خدمةالمجتمعوتنميةالبيلة .
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جداً 


كبيرة  متوسطة  قليلة 

قليلة
جداً 
























































ملحق رقم ()3

قائمة أسماء السادة المحكمين
التخصص

مكان العمل

الرقم

االسم

  .1أ.د.عامريوسفالخطيب 

أصولتربية 

جامعةاألزهر 

  .2د.محمدهاشمأغا 

أصولتربية 

جامعةاألزهر 

  .3د.ناصرجاسراالغا 

أصولتربية 

جامعةالقدفالمفتوحة 

  .4د.مروانوليدالمصري 

أصولتربية 

جامعةالقدفالمفتوحة 

  .5د.إسماعيلصالحالف ار 

مناهجوطرقتدريف 

جامعةالقدفالمفتوحة 

  .6د.رندةعيدشرير 

أصولتربية 

جامعةاألقصى 

  .7د.محمدكاملالجمل 

أصولتربية 


جامعةاألقصى 

  .8د.صفاءمحمودناجي 

أصولتربية 

جامعةاألقصى 

  .9د.حمديمعمر 

أصولتربية 

جامعةاألقصى 

  .10د.رالدحسينالحجار 

أصولتربية 

جامعةاألقصى 

  .11د.فايزكمالشلدان 

أصولتربية 

الجامعةاإلسالمية 

  .12د.محمدعثماناألغا 

أصولتربية 

الجامعةاإلسالمية 

  .13د.زكيمرتجي 

أصولتربية 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

  .14د.منيرةحسنشقورة 

أصولتربية 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

  .15د.محمودعبدالمجيدعساف  أصولتربية 

و ازرةالتربيةوالتعليم 
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ملحق رقم ()4
كتابته تسهيل مهمه باحث (جامعة األقصي– غزة)
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ملحق رقم ()5

كتابته تسهيل مهمه باحث (جامعة فلسطين – غزة)
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