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  كر وتقدیرش
  
  

دیري واحترامي إل            ایز  ىأود أن أعرب عن عظیم شكري وخالص تق دكتور ف   ال
دكتور عطا      على ى تفضلھما    حسن   األسود وال ش عل ذا     دروی ى ھ  باإلشراف عل

ال  والدكتور صھیب . العمل ا     كم تاذ      األغ دكتور عامر   واألس ب   یوسف ال  الخطی
،  الحجار حسینر رائدوالشكر موصول للدكتو. على تكرمھما بمناقشة ھذا العمل

ى ،  وكل من ساعد في تطبیق أداة الدراسة ،إلى السادة محكمي أداة الدراسة    و  وإل
  .شرف أبو العجینأالزمیلین األستاذ حمدان األغا واألستاذ 
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  ملخص الدراسة
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 )12(وتفرع عن هذا السؤال       ؟معايير الجودة الشاملة    كليات التربية بجامعات قطاع غزة في ضوء      
 حيث قـام ببنـاء أداة       ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي        . سؤال

وتم التحقق مـن  ، ستبانةإوهي )  في كليات التربيةمقياس الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم   (الدراسة  
موزعة علـى   ) اًمعيار(فقرة  ) 90(ملت أداة الدراسة في صورتها النهائية على        تشاو، صدقها وثباتها 

أداء أعـضاء   ، هيكلية البرنـامج  ، ساتهسياسات القبول وممار  ، أهداف البرنامج : (مجاالت هي ) 10(
التدريب ، التقييم، أساليب التعليم والتعلم  ، محتوى المقررات الدراسية  ، الموارد المادية ، هيئة التدريس 

 الطلبـة   ومن ثم تم تطبيق أداة الدراسة على عينة طبقية عشوائية من          ). الطلبة الخريجون ، الميداني
، )األقـصى ، اإلسالمية، األزهر (:ليات التربية في الجامعات    في ك  )طلبة المستوى الرابع  ( الخريجين

بينما تم  ، طالباً وطالبة ) 5437(لبالغ حجمه   طالباً وطالبة من المجتمع ا    ) 546(حيث بلغ حجم العينة     
 كشفت  .عضواً) 50(تطبيق أداة الدراسة على  عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بلغ حجمها              

من وجهـة    توافر معايير الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات التربية         نتائج الدراسة أن نسبة     
%) 63.4(، %)66.0(، %)65.2: ( هي )واألقصى، اإلسالمية، األزهر( :لجامعاتا  في نظر الطلبة 

كشفت نتائج الدراسة أن نسبة توافر معـايير الجـودة          فيما  ، %)64.6(وبنسبة عامة   ، على الترتيب 
 للجامعـات   من وجهة نظر أعضاء هيئـة التـدريس          عداد المعلم في كليات التربية    الشاملة لواقع إ  

 وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط تقييمـات الطلبـة ومتوسـط             ،%)66.6(الثالث  
وفى ضوء تلك النتائج التي تكشف عـن        ). 0.05 (داللةتقييمات أعضاء هيئة التدريس عند مستوى       

تطوير أهداف  :  أهمها أوصت الدراسة بعدة توصيات   ، واقع إعداد المعلم  ضرورة العمل على تطوير     
، تطوير برامج إعـداد المعلـم     ، تطوير سياسة واضحة ومحددة ومعلنة لقبول الطلبة      ، كليات التربية 

، تطوير المـوارد الماديـة    ، العمل على تطوير أداء هيئة التدريس في أساليب التعليم والتعلم والتقييم          
اسـتخدام أسـاليب تقيـيم     ، استخدام أساليب تعليم وتعلم حديثـة     ، لمقررات الدراسية تعميق محتوى ا  

ضرورة العمل على تطـوير أداء الطلبـة فـي المجـال          ، تطوير أهداف التدريب الميداني   ، متنوعة
  . الوظيفي
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ABSTRACT 

  
The Reality of Teacher Preparation in Colleges of Education in Gaza 

Strip Universities  in Light of The Total Quality Standards 
  

The study aimed to identify the reality of teacher preparation in colleges of 
education in Gaza Strip universities  in light of the total quality standards. 
Problem of the study was identified by the following main question: What is 
the reality of teacher preparation in colleges of education in Gaza Strip 
universities in light of the total quality standards? A number of sub-questions 
were asked. To answer the questions of the study, the researcher used the 
descriptive analytical method, as the researcher built a tool of the study (scale 
of the total quality of the reality of teacher preparation) a questionnaire was 
checked by sincerity and constancy, a tool of study included in its final form 
on ( 90), paragraph (standard) distributed on (10) domains: (aims of the 
program, admission policies and practices, the structure of the program, the 
performance of faculty members, material resources, the content of courses, 
teaching and learning methods, evaluation, training field, students). The tool 
was then applied on stratified random sample of students from the fourth level 
in the colleges of education in the universities (Al-Azhar, the Islamic, Al-
Aqsa), where the sample size (546) students from the community of its size 
(5437) students, while the tool was applied on random sample of faculty 
members, where the sample size (50) members. The results of the study 
showed that the degree of availability of total quality standards of the reality 
of teacher preparation in colleges of education for universities Al-Azhar, The 
Islamic, and Al-Aqsa are: (65.2%), (66.0%), (63.4%) respectively, and by a 
general (64.6%), from the point of view of students, and (66.6%) from the 
point of view of faculty members, there are no statistical  significant 
differences between the average assessments of students and the average 
assessments of   faculty members, at the (0.05) level of significance. The 
results revealed the need to work on the development of the reality of teacher 
preparation, the study concluded a number of recommendations: the 
development of objectives of the colleges of education, development a clear, 
specific and declared policy to accept the students, the development of teacher 
preparation programs, working to improve the performance of faculty 
members in teaching and learning methods and evaluation, the development 
of material resources, deepening the content courses, the methods of use of 
modern teaching and learning, the use of a variety of assessment methods, the 
development objectives of the training field, the need to work on the 
development of students' performance in the professional field. 
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  ألولالفصل ا
  خلفية الدراسة

  : الدراسةمقدمة
 

ألن ، يعد التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة من أسس التنمية الشاملة فـي أي مجتمـع     
التعليم هو المصدر األساسي إلعداد وتأهيل اإلفراد وبالتـالي المجتمعـات وتزويـدهم بالمعـارف               

عمالهم بصورة فعالة، لخدمة أنفـسهم وخدمـة       والمهارات والقدرات التي تجعلهم قادرين على أداء أ       
وبالتالي فإن االهتمام بالتعليم بجميع مراحله من أهـم المتطلبـات لتنميـة المجتمعـات               ، مجتمعاتهم

والسياسي، ، واالجتماعي، واالقتصادي ، والنهوض بها وجعلها قادرة على مسايرة التطور الحضاري       
  .والمعرفي والتكنولوجي

  

فإن المعلم يعد أحد المـداخل األساسـية        ، يلتنا إلعداد األجيال الحاضرة والمقبلة    وإذا كان التعليم وس   
لما يقوم به من دور كبير في نجاح التربية في بلوغها غاياتها وتحقيـق              ، لمدخالت العملية التعليمية  

 ويتوقف ذلك بالدرجة األولى على نوع اإلعداد الذي تلقاه قبـل          ، وجودها في تطوير الحياة لألفضل    
ومن ثم فـالمعلم    ، وكذلك على جودة التدريب الذي تلقاه أثناء الخدمة       ، الخدمة ومستوى ذلك اإلعداد   

لمواكبة العصر واستشراف المـستقبل     ، الجيد شرط أساسي ومقوم ضروري لتطوير التعليم وتحديثه       
  ).1ص، 2006،قادي(وتوقع تحدياته 

  

وذلك ألن نوعيـة    ، اختالفها لبرامج إعداد المعلم   ولهذا نرى األهمية البالغة التي توليها المجتمعات ب       
فنجاح المعلم في مهنته وعمله     ، المعلمين ومستويات تأهيلهم تعتمد إلى حد كبير على برامج إعدادهم         

يتوقف بالدرجة األولى على نوعية ومحتوى ما يقدم له من برامج أثنـاء مرحلـة إعـداده وقبـل                   
  ).2ص، 2002،المطرودي(انخراطه في مهنة التعليم 

  

أنه قد أصبح من الضروري عدم التهاون في إعـداد المعلـم            ) 13ص، 2003إبراهيم،  (ويؤكد ذلك   
ألن أية جهود تبذل لتحسين أي جانب من جوانب العمليـة التربويـة ال   ، الذي يعد مفتاحاً لكل تطور   

 المدخل األساس في    وطالما أن المعلم هو   ، يمكن أن تؤدي إلى التقدم المنشود ما لم تبدأ بإعداد المعلم          
  .فإن األمر يتطلب التحسين المستمر لكافة جوانب نظام إعداد المعلم بصفة عامة، أية عملية تعليمية
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ولعل من أبرز تحديات هذا العصر موضوع الجودة الشاملة والذي أصـبح يـشكل تحـدياً يواجـه              
ة على الـصعد العالميـة   حيث بادرت العديد من المؤتمرات التربوي ، مستوى مؤسسات التعليم العالي   

وقـد تـم    ، واإلقليمية والمحلية بطرح هذا الموضوع بهدف لفت نظر القائمين على التعليم له بجدية            
التأكيد في مؤتمر اليونسكو عن التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين على مـا ينبغـي علـى                  

دة النوعيـة فـي كـل    من حيث البحث عن جو ، الحكومات ومؤسسات التعليم عمله بهذا الخصوص     
، 2004،الحـولي (بسبب اإلقبال الهائل على مؤسسات التعلـيم العـالي          ، شيء في ظل طغيان الكم    

  ).9ص

  

وتحقيق أهدافها،    العالي في نجاح تلك المؤسسات لتأدية رسالتها        الجودة في مؤسسات التعليم    وتساعد
هـداف  لأل ة مخرجات التعليم مدى مطابقمن  ويتطلب ذلك وجود نظام لضبط الجودة من خالل التأكد     

الجدوى االقتصادية من   : تشمل من جوانب متعددة   الجودة   له، ويتم تقويم ضبط   والمعايير الموضوعة   
المستفيد من الخدمة التـي  الطالب ونوعية البرامج المقدمة فيها، و  إنشاء المؤسسة وتقديمها لخدماتها،   

نها، إضافة إلى ضبط جودة آليات تنفيـذها         الذي يستوعب المتخرج م     وسوق العمل  تقدمها المؤسسة، 
الستراتيجياتها وتحقيقها ألهدافها ورسالتها التي قامت من أجـل تحقيقهـا، وتجويـد أداء كوادرهـا        
اإلدارية واألكاديمية، وضمان توفر المرافق والمباني األكاديمية واإلدارية والصحية وغيرها؛ ممـا            

  ).3ص، 2010، ة الوطنية لالعتماد والجودةالهيئ(يساعد في تحقيق جودة التعليم فيها 
  

وإذا كان تقدم المجتمعات وتطورها يستند في المقام األول إلى جودة مؤسساتها التعليمية فـإن مـن                 
والشـك  ، الضروري االهتمام بكفاءة كليات التربية واالرتقاء بجودتها وقدرتها على تحقيق أدوارها           

 التعليمية البد أن يستند إلى أسـس ومنطلقـات علميـة      أن عملية الحكم على جودة وكفاءة المؤسسة      
محددة، تستوجب وجود قواعد وأساليب واضحة متكاملة تشكل في مجملها نماذج يمكن في ضـوئها               

  ).693ص، 1998، الطريري(إصدار الحكم على جودة تلك المؤسسات التعليمية 

  

حدى األدوات التي يمكن من خاللهـا       إ، وبناء على ما سبق يمكن القول، تعد معايير الجودة الشاملة         
وقد تم وضع العديد من معايير الجودة الشاملة علـى          ، تقييم المؤسسات التعليمية ومنها كليات التربية     

ويعد أسلوب االعتماد األكاديمي أحد األساليب التي يمكن من         ، المستوى الدولي والعربي والفلسطيني   
  .  ذلك إلى معايير الجودة الشاملةخاللها الحكم على جودة المؤسسات مستندة في
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العتمـاد بـرامج إعـداد المعلـم     ) األمريكي(وفي مجال كليات التربية فإن معايير المجلس القومي    
(NCATE)       وتسعي كثير مـن كليـات التربيـة        ،  تعتبر من أشهر المعايير على المستوى العالمي

فإن كلية التربية جامعة اإلمارات     وعلى المستوى العربي    ، للحصول على االعتماد من تلك المؤسسة     
  ).1ص، 2005،الحكيمي(العربية المتحدة قد حصلت على االعتماد من تلك المؤسسة 

  

وعلى المستوى الفلـسطيني فـإن   ،  وفي مصر تم وضع العديد من المعايير لبرامج الكليات المختلفة  
قد وضعت معايير لتقييم بـرامج      الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي         

وتسعى الهيئة من خـالل      ، ولكنها لم تضع معايير خاصة ببرامج كليات التربية       ، الكليات بصفة عامة  
وذلـك  ، وحدات الجودة في الجامعات إلى مراجعة وتقييم البرامج  بما في ذلك برامج كليات التربية              

  . لضمان جودة تلك البرامج

  

 وخاصـة الجامعـات     -ربية في مؤسسات التعليم العـالي الفلـسطينية         وحيث إن كليات وأقسام الت    
أصبحت تقوم بالدور األساسي في إعداد وتأهيل المعلمين في كافة المراحل والمستويات التعليميـة،              

لتتالءم واحتياجات الطلبـة  ، لذلك أصبح لزاماً عليها أن تقوم بعملية تطوير مستمر لبرامجها المختلفة 
.  مل على ضمان جودة التعليم المقدم للطلبة والذين سيمارسون مهنة التعليم مستقبال           والمجتمع وأن تع  

فمهنة التعليم كغيرها من المهن كالطب والهندسة والمحاماة ال يمكن أن يحترفها إال من ُأعـد لهـا                  
وخاصة من يعـيش فـي      ، إعدادا خاصا من حيث اكتساب المهارات والمعارف والخبرات المطلوبة        

وهذا يتطلب الترخيص لمهنة التعليم من خالل إسناد        .  بح التغيير المستمر سمه من سماته      أص عصر
هذه المهمة إما إلى الجامعات أو إلى جمعية أكاديمية معروفة يشرف عليها أساتذة جامعيون يحملون               
درجة األستاذية في مجال التربية وتخصـصات معرفيـة أخـرى ، كاللغـة العربيـة، والعلـوم،                  

  ).1ص،2006وأبو دقة، ، صبري(يات والرياض

  

، جامعـة األزهـر   : (فقد أصبحت سبع كليات في جامعـات      ، وبالنسبة لكليات التربية في قطاع غزة     
جامعـة  ، جامعة القدس المفتوحة  ، جامعة فلسطين ، جامعة غزة ، جامعة األقصى ، الجامعة اإلسالمية 

 خريجيها وعدد الملتحقين بتلك الكليات في       وقد زاد عدد  ، في العقدين األخريين  ) األمة للتعليم المفتوح  
 إلى ضعف مستوى خريجي تلـك  ةوما خلصت إليه الكثير من الدراسات الفلسطيني   ، البرامج المختلفة 

مما يستدعي إعادة النظر في برامج تلك الكليات ومدى تحقيقها لألهـداف المنـشودة مـن                ، الكليات
  .دها إلى معايير عالميةباإلضافة إلى تقييم تلك لبرامج  وإسنا، ورائها
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دراسـة    : ونظرا لما أثبتته بعض الدراسات مـن قـصور فـي بـرامج إعـداد المعلمـين مثـل                  
أبو (دراسة  ، )2009، العجلة وفروانه (دراسة  ، )2009، درويش وآخرون (دراسة  ، )2010،زقوت(

تراتيجية وما خلصت إليه إس   ، )2001، السر(دراسة  ، )2007، برزق(دراسة  ، )2007، دقة واللولو 
ولعمـل الباحـث فـي    ، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي     ) 2008(إعداد وتأهيل المعلمين    

مجال التعليم فقد شعر الباحث بدافع إلجراء دراسة تكشف عن واقع إعداد المعلم  في كليات التربية                 
  .بجامعات قطاع غزة في ضوء معايير الجودة الشاملة

  

  :مشكلة الدراسة
  : التالي الرئيس السؤال اإلجابة عن مشكلة  الدراسة في تتلخص

  

 ما واقع إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قطاع غزة في ضوء معايير الجـودة الـشاملة؟                
  :ويتفرع عنة األسئلة اآلتية

  
ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في أهداف برنامج إعداد المعلم مـن وجهـة نظـر                  . 1

  الطلبة؟
  

رجة توافر معايير الجودة الشاملة في سياسات القبول وممارسـاته مـن وجهـة نظـر          ما د  . 2
  الطلبة؟

  
  ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في هيكلية البرنامج من وجهة نظر الطلبة؟ . 3

  
ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في أداء أعضاء هيئة التـدريس مـن وجهـة نظـر               . 4

  الطلبة؟
 

  عايير الجودة الشاملة في الموارد المادية من وجهة نظر الطلبة؟ما درجة  توافر م . 5
 

ما درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في محتوى المقررات الدراسية مـن وجهـة نظـر                  . 6
  الطلبة؟
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 ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في أساليب التعليم والتعلم من وجهة نظر الطلبة؟ . 7
 

  ة الشاملة في التقييم من وجهة نظر الطلبة؟ما درجة  توافر معايير الجود . 8
 

  ما درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في التدريب الميداني من وجهة نظر الطلبة؟ . 9
 

  ما درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في الطلبة الخريجين من وجهة نظر الطلبة؟. 10
  

لمعلم في كليات التربية بجامعات ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في واقع إعداد ا. 11
  قطاع غزة من وجهة نظر الطلبة؟

  
ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في واقع إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات . 12

  قطاع غزة من وجهة أعضاء هيئة التدريس؟
  

  :فرضا الدراسة
  

ن تقييمات الطلبـة لواقـع      بي) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           . 1
  .يعزى لمتغير الجامعة) لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة وللمجال الكلي(إعداد المعلم 

  
بين تقييمات الطلبة وتقييمات    ) 0.05( عند مستوى داللة     ةال توجد فروق ذات داللة إحصائي      . 2

  ).لمجال الكليلكل مجال من مجاالت الدراسة وا(أعضاء هيئة التدريس لواقع إعداد المعلم 
  

  :أهداف الدراسة
   

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قطاع غزة في ضوء                
  :وذلك من خالل ما يلي، معايير الجودة الشاملة

  
التعرف على  درجة توافر معايير الجودة الشاملة في أهداف برنامج إعداد المعلـم مـن                 . 1

  .وجهة نظر الطلبة
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التعرف على درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في سياسات القبـول وممارسـاته مـن       . 2
  .وجهة نظر الطلبة

  
التعرف على درجة توافر معايير الجودة الشاملة في هيكلية البرنامج مـن وجهـة نظـر              . 3

  .الطلبة
  

التعرف على درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في أداء أعضاء هيئـة التـدريس مـن          . 4
  .جهة نظر الطلبةو

 
التعرف على درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في الموارد المادية مـن وجهـة نظـر      . 5

  .الطلبة
 

التعرف على درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في محتوى المقررات الدراسـية مـن                . 6
  .وجهة نظر الطلبة

 
م والتعلم مـن وجهـة      التعرف على درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في أساليب التعلي           . 7

  .نظر الطلبة
  

  .التعرف على درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في التقييم من وجهة نظر الطلبة . 8
  

التعرف على درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في التدريب الميداني من وجهـة نظـر        . 9
  .الطلبة

 
يجين مـن وجهـة نظـر      التعرف على درجة توافر معايير الجودة الشاملة في الطلبة الخر         . 10

  .الطلبة
  

التعرف على درجة توافر معايير الجودة الشاملة في واقع إعداد المعلم في كليات التربية . 11
  .بجامعات قطاع غزة من وجهة نظر الطلبة

  
التعرف على درجة توافر معايير الجودة الشاملة في واقع إعداد المعلم في كليات التربية . 12

  .وجهة أعضاء هيئة التدريسبجامعات قطاع غزة من 
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  : أهمية الدراسة
  

  :تبدو أهمية الدراسة من خالل ما يلي
  

 تساير االتجاهات المعاصرة في تقييم واقع إعداد المعلم في كليات التربية.  
 تقدم أداة لتقييم واقع إعداد المعلم في كليات التربية .  
            دانيـة بـصورة عامـة      قلة الدراسات في حدود علم الباحث إجراء دراسـات نظريـة ومي

  . وفلسطينية بصورة خاصة تناولت تقييم  واقع إعداد المعلم في ضوء معايير الجودة الشاملة
 تأتي استكماالً للدراسات السابقة التي تناولت تقييم كليات التربية.  
                  تقييم واقع إعداد المعلم في ضوء معايير الجودة الشاملة يفيد في معرفـة الوضـع الحـالي

  .  تطويرهوالعمل على
               تفيد الدراسة الحالية الباحثين في هذا المجال إلجراء مزيد مـن الدراسـات حـول كليـات

 .التربية

 تفيد الدراسة الحالية القائمين علي كليات التربية للعمل على تطوير برامجها. 
 

 
  :حدود الدراسة

  
ية بجامعـات قطـاع     اقتصرت الدراسة على تقييم واقع إعداد المعلم في كليات الترب         : حد الموضوع 

  .غزة في ضوء معايير الجودة الشاملة
 

، في كليات التربية بجامعات قطـاع غـزة       ) طلبة المستوى الرابع  ( الطلبة الخريجون    :الحد البشري 
  .وأعضاء هيئة التدريس التربويين فيها

  
         تـم تطبيـق الدراسـة الميدانيـة فـي الفـصل الدراسـي األول للعـام الدراسـي                         :الحد الزمني 

)2011-2012.(  
 

جامعـة  : ( تم تطبيق الدراسة الميدانية على كليات التربية بجامعات قطـاع غـزة            :الحد المؤسسي 
  ). األزهر، الجامعة اإلسالمية، جامعة األقصى
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  :مصطلحات الدراسة
  

) توالمخرجـا ، والعمليات، وتشمل المدخالت(يعرف الباحث إعداد المعلم بأنه العملية   : إعداد المعلم 
واالتجاه اإليجـابي نحـو     ، والمهارات، التي تقوم بها كليات التربية إلكساب الطالب المعلم المعارف        

  .والتنمية المعرفية، والقدرة على البحث العلمي، ليكون قادراً على أداء مهامه الوظيفية، مهنة التعليم
  

  .هي مؤسسات تعليم عاٍل تهدف إلى إعداد المعلمين: كليات التربية
  
 هي المؤسسات التي تضم كل منها ما ال يقل عن ثالث كليات جامعيـة، وتقـدم بـرامج             :جامعاتال

وللجامعـة أن تقـدم بـرامج    "  الدرجة الجامعية األولـى  "تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس
 ويجوز لها أن تقـدم بـرامج  ، الدكتوراه للدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم أو الماجستير أو

 لـسنة  11قانون التعليم العالي الفلسطيني رقم ( الدبلوم تعليمية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة
  .)10 المادة 1998

  
يمتد بطـول   ، هو المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر األبيض المتوسط         : قطاع غزة 

،  المصرية إلى بلدة بيت الهيا شـماالً كيلومتراً على الساحل من مدينة رفح جنوباً على الحدود       ) 41(
كيلـومتراً  ) 365(بينما تبلـغ مـساحته      ، كيلومتراً) 12(كيلومتراً إلى   ) 6(فيما يتراوح عرضه من     

  .وسمى بهذا االسم نسبة إلى مدينة غزة، تقريباً من مساحة فلسطين%) 1.35(وهو ما يمثل ، مربعاً
  

مجموعة الخصائص الواجب توافرها في واقع      :  بأنها يعرف الباحث الجودة الشاملة   : الجودة الشاملة 
والتي تلبـي احتياجـات     ، في كليات التربية  ) المخرجات، العمليات، ويشمل المدخالت (إعداد المعلم   

  .وذلك باالستخدام األمثل للموارد المتاحة، كافة عناصر واقع اإلعداد
  

المقياس أو المحك الـذي  : "معيار وهو يتبنى الباحث التعريف االصطالحي للمعجم الوجيز لل :المعيار
  ).1980، المعجم الوجيز" (يمكن الرجوع إليه أو استخدامه أساسا للمقارنة أو التقدير
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فـي ضـوء   ): معايير الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليـات التربيـة   (التعريف اإلجرائي   
فإن الباحث يعـرف معـايير      ،  الدراسة المعاني السابقة للجودة الشاملة والمعايير وفي ضوء أهداف       

مجموعة الخصائص الواجب توافرها في     : الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات التربية بأنها        
وفق مستويات محـددة    ) المخرجات، والعمليات، تشمل المدخالت (جميع عناصر واقع إعداد المعلم      

  . دة الوضع الحالي لواقع اإلعدادوالتي يمكن من خاللها الحكم على جو، تصلح ألغراضها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 
  

  
  

  الفصل الثاني
  

  اإلطار النظري
  
  

  كليات التربية في جامعات قطاع غزة: المحور األول
  

 نبذة تاريخية_التعليم العالي في فلسطين:  أوال

 مؤسسات التعليم العالي في فلسطين:  ثانياً

 جامعات قطاع غزة:  ثالثاً

 كليات التربية في جامعات قطاع غزة وبرامجها: عاً راب

  نظم إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قطاع غزة: خامساً
  أعداد الطلبة في كليات التربية: سادساً

  
  الجودة الشاملة: المحور الثاني

  
 تعريف الجودة الشاملة: أوال 

 الجودة الشاملة النشأة والتطور:  ثانياً

 دة الشاملة في التعليمالجو:  ثالثاً

 هيئات النوعية واالعتماد في التعليم العالي:  رابعاً

 دوائر ووحدات الجودة في جامعات قطاع غزة:  خامساً
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
يزخر األدب التربوي المعاصر بالحديث عن دور الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات 

وقد حظيت كليات التربية وبرامجها ، ؤسسات التعليم العالي بصفة خاصةالتعليم بصفة عامة وم
نظراً ألهمية دورها في العملية التعليمية من جانب ومن جانب آخر كبر ، بقسط وافر في هذا المجال

وقد تناولت دراسات عديدة جوانب مختلفة لكليات التربية . حجمها بالنسبة لنظام التعليم العالي
وقد تم وضع العديد من المعايير الوطنية والعربية ، ء معايير الجودة الشاملةوبرامجها في ضو

وذلك رغبة منها في تطوير تلك ، والعالمية لمؤسسات التعليم العالي عامة ولكليات التربية خاصة
وفق مواصفات محددة الغرض وأعدت لهذا الغرض مجموعة من ، المؤسسات في جميع مجاالتها

  . درجة تحقق تلك المواصفاتالمعايير بغرض قياس

وإذا كنا نتحدث عن الجودة ومعايرها فإن هذا من أجل إعداد معلم يمتلك من الخصائص ما يجعله 
وخلق بيئة تربوية فاعلة في ، قادراً على أداء مهامه الوظيفية بكفاءة للنهوض بالعملية التربوية

  .   الصف الدراسي

 تطرق المحور األول إلى كليات التربية في جامعات ،تناول الباحث في اإلطار النظري محورين
كليات ، جامعات قطاع غزة، استعرض فيه الباحث مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، قطاع غزة

حيث استعرض فيه الباحث تعريف ، فيما تناول المحور الثاني الجودة الشاملة. التربية وبرامجها
ودوائر ووحدات الجودة في ، هيئات االعتماد في التعليم، ليمالجودة الشاملة في التع، الجودة الشاملة

  .جامعات قطاع غزة
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  كليات التربية في جامعات قطاع غزة: المحور األول

  
  التعليم العالي في فلسطين ـ نبذة تاريخية:  أوالً

  
واقتصرت علـى  ، اهتم الفلسطينيون بافتتاح مؤسسات التعليم العالي منذ االحتالل البريطاني لفلسطين  

وأصبحت تعـرف باسـم    ، حولت إلى دار معلمين   ، 1918الكلية العربية التي ُأسست في القدس عام        
 في القدس وكانـت تـشمل   1906أما المدرسة الرشيدية التي ُأنشئت عام  ، 1935الكلية العربية عام    

وأنـشئ معهـدان   ، شعبتين اآلداب والعلوم، فكانت تدرس المواد التحضيرية لدراسة الطب والهندسة  
إضـافة إلـى    ، ومركز تدريب المعلمات الريفي فـي رام اهللا       ، دار المعلمات في القدس   : للبنات هما 

ومدرسة حيفا الصناعية في حيفا ومعهد      ،مدارس مهنية مثل مدرسة خضوري الزراعية في طولكرم         
، وفـي عـام      أنشيء  معهد دار المعلمات الحكومية في رام اهللا         1952في عام   . الحقوق في القدس  

 بدأت كلية بير زيت تدرس الصف الجامعي األول بفرعية العلمي واألدبـي وتبعـة الـصف        1953
وأصبحت الكلية تؤهل الطلبة لالنتقال إلى الصفوف العليا في كثير مـن           ، 1961الجامعي الثاني عام    

افتتح معهد   1960وفي عام   ، 1955افتتحت في غزة دار المعلمين الحكومية عام        . الجامعات العربية 
تاله مركز تدريب المعلمـات فـي الطيـرة عـام     ، تدريب المعلمين التابع لوكالة الغوث في رام اهللا    

ُأنشئت كلية الشريعة في    .   تم افتتاح معهد النجاح الوطني لتدريب المعلمين       1965وفي عام   ، 1961
 بير زيت إلـى جامعـة،       ، كبداية لجامعة الخليل، وفي العام التالي تم تحويل كلية         1971الخليل عام   

 تم تحويل كلية النجاح فـي نـابلس إلـى    1977 ُأسست جامعة بيت لحم، وفي عام  1973وفي عام   
 أسـست   1978في عام   . جامعة النجاح الوطنية، كما ُأنشئت كلية العلوم والتكنولوجيا في أبو ديس            

التمريض العربيـة فـي     الجامعة اإلسالمية في غزة، وكلية الدعوة وأصول الدين في القدس، وكلية            
 تـم تحويـل كليـة       1980في الخليل، وفي عـام      ) البوليتكنيك(البيرة، وكلية الخليل الفنية الهندسية      
  )2-1،ص2009، السنوار ومطير، بتصرف. (الشريعة في الخليل إلى جامعة الخليل

  
ـ     شرية المؤهلـة  وتوالى تأسيس الجامعات فيما بعد، لتلبية حاجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر الب

 عن معهد األزهـر الـديني،   1991ففي غزة تأسست جامعة األزهر عام   ، في التخصصات المختلفة  
 التي انبثقت عن كلية التربية الحكومية والتي انبثقت بدورها عن           2001وكذلك جامعة األقصى عام       

ـ  2008 تأسست جامعة غزة، وفي عام  2007معهد المعلمين، وفي عام      ، سطين  تأسست جامعـة فل
  .وجامعة األمة للتعليم المفتوح
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أو كانـت   ، نالحظ من العرض السابق أن اغلب الجامعات الفلسطينية كانت بداياتها معاهد للمعلمين           
  .  كليات التربية من الكليات األولى في الجامعة

  
  مؤسسات التعليم العالي في فلسطين: ثانياً

  
ال  أو مهنية منتظمة في مؤسسة تعليم عال معترف بهـا يقصد بالتعليم العالي أنه كل دراسة أكاديمية 

الثانوية العامـة أو   تقل عن سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين بعد الحصول على شهادة الدراسة
  .)1 المادة 1998 لسنة 11قانون التعليم العالي الفلسطيني رقم ( ما يعادلها

  
وتنـشأ   مؤسسات التعليم العـالي الحكوميـة  : مؤسسات التعليم العالي من حيث التأسيس إلى تصنف

ومؤسسات التعليم العـالي  ، وقانونياً بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني وتتبع للوزارة إدارياً وماليا
  .ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، العامة

   
  :التعليم العالي من حيث البرامج التعليمية التي تدرسها إلى تصنف مؤسسات 

 المؤسسات التي تضم كل منها ما ال يقل عن ثالث كليات جامعية، وتقـدم بـرامج                  وهي :الجامعات
وللجامعـة أن تقـدم بـرامج    "  الدرجة الجامعية األولـى  "تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس

الدكتوراه ، ويجوز لها أن تقـدم بـرامج    للدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم أو الماجستير أو
 .تنتهـــي بمـــنح شـــهادة الـــدبلوم وفـــق أنظمـــة الـــدبلوم      تعليميـــة 

مهنية تنتهي بمـنح درجـة     وهي المؤسسات التي تقدم برامج تعليمية أكاديمية أو:الكليات الجامعية
أو تقنية لمدة سنتين أو ثـالث  / مهنية و أو/ البكالوريوس وللكلية الجامعية أن تقدم برامج تعليمية و

ــدبلو     ــهادة الـ ــنح شـ ــي بمـ ــنوات تنتهـ ــة سـ ــق أنظمـ ــدبلوم م وفـ  .الـ

بمنح شـهادة الـدبلوم وفـق     أو تقنية تنتهي/  وهي المؤسسات التي تقدم برامج مهنية و:البوليتكنيك
/ مهنية وتنتهي بمنح درجة البكـالوريوس و  أو/ تعليمات الدبلوم وللبوليتكنيك أن تقدم برامج تقنية و

  .و التقنيةأ/ المهنية، و  الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات"أو 
أو تقنية ال تقـل  / أو مهنية و/ تعليمية أكاديمية و  وهي المؤسسات التي تقدم برامج:كليات المجتمع

واحدة تنتهي بمنح شهادة الدبلوم األكاديمي أو المهنـي أو التقنـي    مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية
   ).10 المادة 1998  لسنة11قانون التعليم العالي الفلسطيني رقم  (وفق أنظمة الدبلوم
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  :الجامعات في فلسطين
  

لم تحصل على (يوجد في فلسطين أربع عشرة جامعة معتمدة باإلضافة إلى جامعة األمة في غزة 
وست عشرة كلية جامعية، وتسع عشرة ، )اعتماد من الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في رام اهللا

الهيئة الوطنية ( وزارة التربية والتعليم العالي كلية متوسطة وجميع هذه المؤسسات تخضع إلشراف
  :والجامعات الفلسطينية كما في الجدول التالي، )لالعتماد وضمان الجودة

  
  )1.2(جدول 

  *الجامعات الفلسطينية

 الرقم
 المؤسسة 

جهة 
 اإلشراف

 سنة التأسيس الموقع

 1978 غزة عامة الجامعة اإلسالمية 1

 1991 غزة عامة زهرجامعة األ 2
 2001 غزة حكومية جامعة األقصى 3

 2007 غزة خاصة جامعة غزة 4

 2008 غزة خاصة جامعة فلسطين 5
 

غزة
ع 

قطا
ت 

معا
جا

 2008 غزة عامة ***جامعة األمة للتعليم المفتوح 

 1971 الخليل عامة جامعة الخليل 6

 1972 رام اهللا عامة جامعة بير زيت 7

 1973 بيت لحم عامة معة بيت لحمجا 8
 1977 نابلس عامة جامعة النجاح الوطنية 9

 1978 بيت لحم عامة جامعة بوليتكنيك فلسطين 10

 1984 القدس عامة جامعة القدس 11
 2007 طولكرم حكومية )خضوري(جامعة فلسطين التقنية  12

 1997 جنين خاصة الجامعة العربية األمريكية 13

14 

بية
غر

ة ال
ضف

ت ال
معا

جا
 

 1991 القدس عامة **معة القدس المفتوحة جا
  )ps.gov.mohe.aqac.www(الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على معلومات من الهيئة الوطنية لالعتماد الجودة *

يئة الوطنية لالعتماد والجودة في غير معتمدة من اله. ***يوجد فروع لجامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة** 
  .رام اهللا

  
أضف إلى ذلك حداثة الجامعـات  ، يالحظ من الجدول السابق تنوع مؤسسات التعلم العالي الفلسطينية  

أما بالنسبة لجامعـات    ، )1971(فأقدم جامعة هي جامعة الخليل حيث تأسست عام         ، الفلسطينية نسبياً 
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فيما تأسست باقي   ، هي أقدم جامعة  ) 1978(تأسست في عام    قطاع غزة فإن الجامعة اإلسالمية التي       
  .الجامعات األخرى في العقدين األخيرين

  
  جامعات قطاع غزة: ثالثاً

  
 :الجامعة اإلسالمية

  
بإشـراف وزارة   الجامعة اإلسالمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات التعليم العالي، تعمل

لطلبتها جواً أكاديمياً ملتزماً بالقيم اإلسالمية ومراعياً لظـروف   امعةتوفر الج .التربية والتعليم العالي
 وتقاليده، وتضع كل اإلمكانات المتاحة لخدمة العملية التعليمية، وتهـتم بالجانـب   الشعب الفلسطيني

خدمـة   التطبيقي اهتمامها بالجانب النظري، كما وتهتم بتوظيف وسائل التكنولوجيا المتـوفرة فـي  
  .ps.edu.iugaza.www  عليمية العملية الت

  
  . منارة علمية رائدة للمعرفة والثقافة وخدمة اإلنسانية إلحداث نهضة مجتمعية شاملة:رؤية الجامعة

  
 الجامعة اإلسالمية مؤسسة أكاديمية تسعى للنهوض بالمـستوى العلمـي والثقـافي             :رسالة الجامعة 

ي، تعمل على مواكبة االتجاهات الحديثة في التعليم العالي والتطور التكنولوجي، وتـشجع             والحضار
البحث العلمي وتسهم في بنـاء األجيـال وتنميـة المجتمـع فـي إطـار مـن القـيم اإلسـالمية                     

)ps.edu.iugaza.www.(  
 

  غايات الجامعة
 لتعليمية في الجامعة وفقاً لمعايير الجودة رفع مستوى البرامج ا. 

 االرتقاء بالبحث العلمي ودعمه واستثماره في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة.    

 تعزيز دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع.  

 كفاءة األداء المؤسسي إدارياً وتقنياً ضبط ورفع.  

 للطلبة والعاملينومستوى الخدمات المقدمة االرتقاء بالبيئة الجامعة .  

 والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية  تدعيم عالقات الشراكة
)ps.edu.iugaza.www(.  
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  :جامعة األزهر
  

م، بقـرار مـن الـشهيد       1991 غزة في مطلع الفاتح من سبتمبر من العام          –ُأنشئت جامعة األزهر    
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وجاء إنـشاء الجامعـة         ) أبو عمار (راحل الرمز ياسر عرفات     ال

لإلسهام في إتاحة فرصة التعليم الجامعي للشباب الفلسطيني، داخل الوطن وخارجه بهدف المحافظة             
   .ps.edu.alazhar.www عليهم والحد من هجرتهم في طلب العلم إلى الخارج

  
 غزة هي مؤسسة تعليم عاٍل فلـسطينية عامـة، مـستقلة وغيـر         - جامعة األزهر    :رسالة الجامعة 

تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني والعربي من الموارد البـشرية المؤهلـة فـي       ، ربحية
ة مع التركيـز علـى توظيـف        والتنمية المستدام ، والبحوث العلمية ، التخصصات المعرفية المختلفة  

والمحافظة على أصالة التـراث الفلـسطيني والعربـي         ، تقنيات العصر في تحصيل العلم والمعرفة     
واإلسالمي، وااللتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وقيم العدالة والمساواة، وااللتزام بحكـم            

ع، والــشراكة المجتمعيــة القــانون والــشفافية والتــسامح واالحتــرام وعــدم التمييــز والتنــو
ps.edu.alazhar.www .    
    

  أهداف جامعة األزهر 
        إعداد أجيال مؤمنة من الفلسطينيين المؤهلين المنتمين لتراثهم الحضاري وألمـتهم العربيـة

مـن أجـل تحريـر      المؤمنين بعدالة قضيتهم والتفـاني      ، والمخلصين لوطنهم ، واإلسالمية
  .مقدساتهم

              تأهيل الشباب الفلسطيني وإعداده نفسياً وتربوياً وعلمياً لخدمه وطنه الكبير معتمداً على ذاته
  .وقدراته بعيداً عن التقليد األعمى واالتكالية البغيضة

        والتعـرف علـى تاريخـه      ، إذكاء نزعة االنتماء للوطن والمحافظة على الهوية الفلسطينية
  .وتعزيز الطموح للتحديث والتطوير، لهوتضحيات أبطا

            ًتشجيع العلم والعلماء والبحث العلمي وإرسال البعثات إلى الجامعات األخرى األكثر تطورا ،
  .واألخذ بيد الطلبة المبدعين، لمواكبة االنفجار العلمي والتكنولوجي

 بعامةالقيام بدور فاعل وفعال في خدمة المجتمع الفلسطيني بخاصة والمجتمع العربي .  
          دليل كلية   -جامعة األزهر (تبادل الخبرات مع الجامعات المحلية والعربية والعالمية األخرى 

  ).2002، التربية
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  :جامعة األقصى
  

، وهي جامعة حكومية، وهي امتداد لكلية التربيـة الحكوميـة        ، )2001(ُأنشئت جامعة األقصى عام     
  .والتي كانت بدورها امتداداً لمعهد المعلمين

  
 جامعة األقصى هي مؤسسة تعليم عاٍل حكومية فلسطينية تهدف إلى إعداد إنـسان              :سالة الجامعة ر

مزود بالمعرفة،   والمهارات، والقيم، ولديه القدرة علـى الـتعلم المـستمر وتوظيـف تكنولوجيـا          
المعلومات من خالل برامج بناء القدرات، والتعليم الجامعي، والبحـث العلمـي، وتنميـة وخدمـة                

تلتزم جامعة األقصى خالل تحقيقها لرؤيتها بالثقافة العربية، واإلسالمية، ومبادئ حقـوق            . جتمعالم
اإلنسان التي تشمل المسئولية، وااللتزام بحكم القانون، والشفافية، واالحترام، والتـسامح، والعدالـة،       

  ).  ps.edu.alaqsa.www (والمساواة، والتمكين، والمشاركة ألصحاب المصلحة
  

تسعى جامعة األقصى أن تكون متميزة بين الجامعات الفلسطينية، واإلقليميـة فـي             : رؤية الجامعة 
  .مجاالت التعليم الجامعي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المبنية على ثقافة الجودة الشاملة

  
المعرفة، وتعميـق جـذورها، وخدمـة المجتمـع         تسعى الجامعة إلى نشر     : األهداف اإلستراتيجية 

الفلسطيني وتطويره خاصة، والمجتمع العربي واإلنساني عامة، في إطار فلسفة تستند إلى المفـاهيم              
  :الوطنية وتراث الحضارة العربية واإلسالمية ، وتسعى لتحقيق هذا الهدف من خالل

 ة الدعم المساند للعملية تعزيز التطوير المؤسسي لجامعة األقصى من خالل تحسين كفاء
 .التعليمية التعلمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 تحسين جودة البرامج األكاديمية في الجامعة من خالل توفير بيئة تعليمية تعلمية فاعلة.  
  المساهمة في تحسين المعرفة و الفهم كأساس لدعم اتخاذ القرارات و صنع السياسات حول

مجتمع الفلسطيني من خالل التشبيك مع المؤسسات والمراكز قضايا جامعة األقصى و ال
  .التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلى واإلقليمي والعالمي

  المساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات التعليمية
مل التطوعي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والتدريبية والبحثية واالستشارية والع

  .ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
  تطوير نظام تعليمي مهني متوسط يرتكز على التميز واإلتقان ويلبى احتياجات المجتمع

    ps.edu.alaqsa.www   التنموية  
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، بق أن أهداف الجامعات عامة، وهناك تباين في أهداف الجامعـات الثالثـة     يالحظ من العرض السا   
للجامعة اإلسالمية حيث خلـصت الدراسـة إلـى         ) 2006(وهذا ما ذهبت إليه نتائج دراسة الدجني        

 عموميـة الرؤيـة  (حيـث   من واألهداف والرسالة الرؤية جوانب بعض صياغة في ضعف وجود

  ). بعض جوانب الرسالة في التعبير دقة عدم األهداف، بعض شمولية للمستقبل، استشرافها وضعف
  

  : جامعة غزة
 

هي جامعة فلسطينية نظامية ُأسست في مدينة غزة، لتكون منارة علميـة أكاديميـة تقـدم خـدماتها      
الجامعية للشباب الفلسطيني للمساهمة في تطوير المجتمع الفلسطيني علمياً ومهنياً، وتختص بـالتعليم        

حث العلمي بداية من علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والعلوم اإلداريـة والماليـة             العالي والب 
حصلت الجامعة من الوزارة على االعتماد العام لتصبح مؤسسة  .وعلوم االتصال واللغات والترجمة

   ) ps.edu.gu.www(). 2008-2009(تعليم عاٍل جديدة بدءاً من العام الدراسي 
        

  :جامعة فلسطين
  

 مؤسسة أكاديمية من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية تأسست من أجـل خدمـة أبنـاء الـشعب                 
ــشكل    ــب ب ــرب واألجان ــة الع ــشكل خــاص والطلب ــارج ب ــداخل والخ ــي ال ــسطيني ف الفل

   )ن الباحثبتصرف م) (ps.edu.up.www( .عام

  :جامعة األمة للتعليم المفتوح

م، وهي شركة مسجلة حسب القانون الفلسطيني لسنة 2008مؤسسة تعليمية تأسست في فلسطين عام 
لم تحصل على (م، ومعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في غزة 1929

ا الرئيس في مدينة غزة، هدفها تلبية حاجات ومقره) االعتماد من الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة
واالرتقاء بمستواهم ، وبناء قدراتهم بطريقة أكثر كفاءة، للحصول على درجاتهم العلمية  الطالب

المهني والمسلكي والمعرفي؛ لتحقيق التميز في مجال التعليم، والبحث العلمي على المستويات 
رامج أكاديمية جامعية مميزة وعالية المستوى تسهم في المحلية والعربية والعالمية من خالل تقديم ب

. تنمية وتطوير المجتمع الفلسطيني، والمجتمعات العربية واإلقليمية والعالمية
)ps.edu.uou.www() بتصرف من الباحث(  
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  جامعة القدس المفتوحة

مرحلة التخطيط، ومرحلـة إعـداد المنـاهج     : راحل هي مرت نشأة جامعة القدس المفتوحة بثالث م      
  .والمقررات، ثم مرحلة الوجود الفعلي على أرض فلسطين

 انطالقا مـن احتياجـات    1975 بدأ التفكير في إنشاء الجامعة عام        :المرحلة األولى مرحلة التخطيط   
ية تحت االحـتالل    الشعب الفلسطيني للتعليم العالي في ظل ظروفه السكانية واالجتماعية واالقتصاد         

وبطلب من منظمة التحرير الفلسطينية قامت منظمة اليونسكو بإعداد دراسـة الجـدوى             ، اإلسرائيلي
 أقـر   1981وفي عام   .  وأقرها المؤتمر العام لليونسكو    1980لمشروع الجامعة والتي استكملت عام      

نان حال دون المباشرة    المجلس الوطني الفلسطيني المشروع، إال أن ظروف االجتياح اإلسرائيلي للب         
  . في تنفيذه

 ، حـين افتـتح مقـر مؤقـت      1985بدأت في أواخر العام     : المرحلة الثانية مرحلة إعداد المناهج    
للجامعة في عمان بموافقة رسمية من وزارة الخارجية األردنية، وقد تركز العمل خالل الفترة بـين                

  . التخصصات العلمية فيها على إعداد الخطط الدراسية والكليات واعتماد1985-1991

   
 ، حيث باشرت الجامعة خدماتها التعليمية فـي         1991بدأت في عام     :المرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ   

وأنشأت فروعاً ومراكز دراسية في المدن      ، فلسطين متخذة من مدينة القدس الشريف مقرا رئيسا لها        
دأ العدد باالزدياد سنويا إلـى أن أصـبح         الفلسطينية الكبرى، ضمت في البداية المئات من الطلبة وب        

  1997وقد خرجت الجامعة الكوكبة األولى من طلبتها عام .  م2008 ألفا في العام 60,000حوالي 

www.qou.edu  

  وبرامجها كليات التربية في جامعات قطاع غزة: رابعاً

مية، وكلية التربية في     يوجد سبع كليات للتربية في قطاع غزة، وهى كلية التربية في الجامعة اإلسال            
كلية التربيـة فـي   ، جامعة األزهر، وكلية التربية في جامعة األقصى، وكلية التربية في جامعة غزة          

كلية التربية فـي جامعـة األمـة للتعلـيم       ، كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة     ، جامعة فلسطين 
  . المفتوح
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  كلية التربية في جامعة األزهر
  

غـزة،  -م كلبنة أولى من لبنات صرح جامعة األزهـر 1991بية في العام الجامعي   تأسست كلية التر  
. وتأتي كلية التربية في مقدمة الكليات التي تشتق أهدافها، ورؤيتها من أهداف الجامعـة، ورسـالتها          

تسعى الكلية منذ نشأتها إلى مواكبة التطور العلمي، والتربوي و ذلـك مـن خـالل اختيـار أكفـأ                   
 وأكثرهم خبرة، وتطوير مساقاتها األكاديمية، واستحداث أقسام جديدة لتلبيـة حاجـات             األكاديميين،

   .المجتمع الفلسطيني
  

 كلية التربية مؤسسة تربوية اجتماعية وطنية أصيلة االنتمـاء ، تنمويـة األهـداف ،               :رسالة الكلية 
ات التربوية للعمـل مـن      فلسطينية الوجه ، حضارية األبعاد ، تسعى لبناء و تأهيل المعلمين والقياد           

خالل تطويرهم معرفياً، ومهارياً ليصحبوا قادرين على الحصول على المعرفة ومطلعين عليهـا، و              
ممارسة المهنة ملتزمين بأخالقياتها ولديهم القدرة على إحـداث التغييـر اإليجـابي فـي مجتمعنـا         

جديد وتأهيله لمواكبـة التطـور      تسعى كلية التربية إلى تزويد الطالب المعلم بكل ما هو           . الفلسطيني
كما تشجعه على البحث العلمي للوصول إلى النمو المهنـي  . العلمي واالنفجار المعرفي والتكنولوجي  

ــسطيني    ــع الفل ــدم المجتم ــا يخ ــا بم ــا وربطه ــة وتطويره ــى المعرف ــصول عل    والح

ps.edu.alazhar.www.  
 

  :يةأهداف الكل
        والحد من هجرة العقول الشابة     ، تكريس الوجود الفلسطيني وترسيخ أقدامه على تراب وطنه

  .والسواعد الفتية خارج الوطن
 ًواإلسهام في حل مشكالته، النهوض بالمجتمع الفلسطيني علمياً وتربويا. 

          ية وما فـي    توفير األعداد الكافية والمطلوبة من المعلمين األكفاء للمدارس اإلعدادية والثانو
والمعدة إعدادا أكاديميا ومهنياً وثقافياً فـي إطـار طموحـات وتطلعـات شـعبنا              ، مستواها

  .والتحديات التي تواجهه داخل الوطن وخارجة
        واإلسهام في وصـف    ، دراسة وتشخيص مختلف األوضاع التربوية في مجتمعنا الفلسطيني

  .الدواء والعالج المناسب لحل مشكالتنا
 ى الدراسات المثمرة والملحة في ضوء احتياجاتنا العملية والعلميةتوجيه الشباب إل.  
 وإعداد باحثين متخصصين في مجاالت التربية المختلفة، تشجيع البحث العلمي.  
        ًما دام ينسجم وعقيـدتنا اإلسـالمية      ، االستفادة من كل تطور وإبداع فكري وتربوي عالميا ،

  .وتقاليدنا العربية وتراثنا الفكري األصيل
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              التنسيق بينها وبين الجهات المعنية والمهتمة بمجال التربية والتعليم وبخاصة وزارة التربيـة
  . والتربية والتعليم في وطننا، والتعليم العالي

         واإلسهام فـي   ، االنفتاح على المجتمع المحلي والمجتمعات األخرى بتبادل الزيارات العلمية
وعقد الـدورات  ، وتدريب المعلمين أثناء الخدمة، وتبادل الخبرات ، البحوث العلمية والتربوية  

  .التدريبية لهم بما يرفع من كفاءاتهم ويحسن أداءهم ويمكنهم من مواكبة المستجدات التربوية
        إعداد الخطة التربوية التي تلبي حاجات الوطن وتوجه حملة الثانوية العامة إلـى المجـاالت

قنعة والتضخم الهائـل فـي بعـض المجـاالت       التي يحتاج إليها الوطن للحد من البطالة الم       
  ). 2002دليل كلية التربية ، جامعة األزهر(التربوية اليوم 

  
  كلية التربية في الجامعة اإلسالمية

وهي  . 79/1980هـ الموافق 1399/1400أنشئت كلية التربيــــة في العـــام الجامعي 
امعات الفلسطينية إلى تسعــى مع غيرهــــا من الكليـــات المناظـــرة في الج

المساهمـــة في تطوير التعليــم الفلسطينـــي، ورفع كفاءتـه وذلـك برفده بالخريجــين 
المتمـــيزين في مجـــاالت العلوم المختلفـــة ، وتســهم الكليــــة في تدعـــيم 

ــة الحركـــة التربوية والثقافية بمــا يحقق متطلبـــاتها المتطــورة فـي التنميـ
والتقدم ، وتهــدف الكليـة إلى تأهيل المعلميــن تربويـاً وأكاديميـاً في جميـع التخصصات 

العاملين في ) حملة الدبلوم(تلبية الحتياجات المجتمع الفلسطيني ، كما تهتم بتأهيل المدرسين 
مة ، وعقد المدارس ومساعدتهم في إكمال دراستهم الجامعية ، وتعنى بتدريب المعلمين أثناء الخد

دورات تدريبية في مجـــاالت التربية وعلم النفس وعقد الندوات وورش العمل واأليـــام 
الدراسية لمناقشــة القضايا التربوية المختلفة، وتهتم كلية التربيــة بتلبية احتياجات المؤسسات 

امج الدراسات التربوية والتعليمية من المتخصصيـــن في مجال التربية وعلم النفس من خالل بر
   .)ps.edu.iugaza.www(العليا 

التعليم ( تسعي كلية التربية بالجامعة اإلسالمية إلى تطوير التعليم على كافة المستويات             : رؤية الكلية 
ميز وتبوء مكانـة    وصوالً إلى تحقيق مستويات متقدمة من الجودة والت       ) قبل الجامعي والتعليم العالي   

مرموقة على خريطة التعليم في المنطقة بما يحقق تنمية بشرية شاملة ومستدامة للمجتمع الفلسطيني،              
  .وتواصل فعال مع المحيطين اإلقليمي والعالمي

  
 إعداد وتدريب معلمي التعليم قبل الجامعي المؤمنين برسالتهم والقادرين علـى            :رسالة كلية التربية  

 التكنولوجيا لتشكل عالم التعليم والتعلم والمنافسة في سوق العمل، وإعداد البـاحثين        اإلبداع وتوظيف 
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القادرين على تطوير المعرفة التربوية وتوظيفها في حل المشكالت التربوية إضـافة إلـى تـوفير                
  .الخدمات واالستشارات الفنية المتخصصة من خالل مراكزها والوحدات ذات الطابع الخاص بها

  
  :لكليةأهداف ا
 إعداد حملة الثانوية العامة وخريجي المعاهد والكليات الجامعية لمهنة التعليم.  
 العمل على تكامل شخصية الطالب وتنمية التفكير اإلبداعي لديها . 

  رفع المستوى المهني والعلمي للعاملين في ميدان التربية والتعليم وتعريفهم باالتجاهات
  .التربوية الحديثة

 ين والقادة في مختلف المجاالت التربويةإعداد المتخصص.  
  إجراء البحوث والدراسات في المجاالت التخصصية التربوية، وتقديم المشورة الفنية فيها

  . وفي مشكالت التربية والتعليم ونشر نتائج البحوث والدراسات العلمية والتربوية
 ثة وتطبيقها في البيئة اإلسهام في تطوير الفكر التربوي ونشر االتجاهات التربوية الحدي

  .التعليمية الفلسطينية
  تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية والعربية والدولية

  . والتعاون معها في معالجة القضايا التربوية المشتركة
 وجه عام، المساهمة في حل المشكالت التربوية والتعليمية في البيئة المحلية وفي المجتمع ب

  ) .ps.edu.iugaza.www(وتطوير العمل التربوي 
 

  كلية التربية في جامعة األقصى
  

تعد كلية التربية أقدم الكليات في الجامعة، حيث تسعى منذ نشأتها إلـى مواكبـة التطـور العلمـي                   
ديمية واستحداث أقسام تربويـة تلبيـة لحاجـات         والتربوي ، وذلك من خالل تطوير مساقاتها األكا       

  : المجتمع الفلسطيني ، حيث تسهم في
 إعداد الطالب تربوياً ونفسياً ومهنياً ، ليسهم في بناء مؤسسات الوطن . 

                 المساهمة في بناء العقل والضمير والسلوك القويم لطالب الجامعة ، وبمـا يخـدم مـستقبل
 . التنمية في مؤسسات الوطن

  طالب بالمعارف العلمية والتربوية والنفسية التي تساعد علـى بنـاء ذاتـه وبنـاء               تزويد ال
 . اآلخرين

              االهتمام بسلوك الطالب ، وأخالقه التربوية ، وتعزيز القيم الشخصية واالجتماعية الفاضـلة
 . التي تخدم الطالب مجتمعه
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   ، نميـة روح المبـادرة ،    وت العمل على إكساب طالب كلية التربية الثقة بذاته ، وفي قدراته
 .)ps.edu.alaqsa.www (لديه لخدمة الوطن والمواطن 

 
كـذلك  ، ال توجد رؤية موحدة ألهداف كليات التربيـة      ، بشكل عام يالحظ على أهداف كليات التربية      

هداف كليات التربية هي أهـداف  فأ، تتباين أهداف الكليات الثالث كما هو واضح من العرض السابق   
أضف إلى ذلك أنه ال يوجد أهداف لمجـاالت اإلعـداد           ، عامة ال تركز على الطالب وكيفية إعداده      

وال يوجد أهداف للتخصصات المختلفة في      ، )إعداد تخصصي ، إعداد تربوي ، إعداد ثقافي (المختلفة  
  .ف كليات التربيةوقد ذهبت العديد من الدراسات إلى ضرورة تطوير أهدا، الكليات

  
  :نظم إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قطاع غزة: خامساً

  
  :وهذان النظامان هما، يوجد نظامان إلعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قطاع غزة

  
حيث يدرس الطالب مقررات اإلعداد التربوي والتدريب الميداني بـصورة          :  اإلعداد التكاملي : أوالً

  .ة مع اإلعداد التخصصي والثقافي خالل ثمانية فصول دراسةمتوازي
  

) أو التأهيـل  (حيث يدرس الطالب دبلوم عام في التربية، بقـصد اإلعـداد            : اإلعداد ألتتابعي : ثانياً
وذلك بعد حصوله على درجة البكالوريوس من إحدى كليات العلوم أو اآلداب وفي بعض              ، التربوي

  .دسة أو التجارةاألحيان كليات أخرى مثل الهن
  

يتم إعداد المعلم في كليات التربية بالجامعات الثالثة ليكون قادراً على أداء مهامه الوظيفية في احـد                
  :التخصصات التالية

  
يهدف إلى إعداد معلم صف مؤهل لتدريس المباحـث         ) تعليم أساسي _ تعليم مرحلة دنيا  (: معلم صف 

وتقدم كليات التربية فـي  ، ى من مرحلة التعليم األساسي    الدراسية المقررة في الصفوف األربعة األول     
  .هذا التخصص) األقصى، اإلسالمية، األزهر( الجامعات 

  
: يهدف إلى إعداد معلم مجال في أحـد التخصـصات     ): التعليم في المرحلة المتوسطة    (: معلم مجال 

ـ   ، اللغة االنجليزيـة  ، التربية اإلسالمية ، اللغة العربية ( ، العلـوم ، الرياضـيات ، ةالمـواد االجتماعي
لتدريس المباحث الدراسية فـي صـفوف       )  والعلوم التطبيقية ، تكنولوجيا التعليم  ،الكمبيوتر التعليمي 
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وتقدم كليات التربية في الجامعات     ، )من الصف الخامس إلى الصف العاشر     (المرحلة األساسية العليا    
  .هذا التخصص) األقصى، اإلسالمية، األزهر( 
  

يهدف إلى إعـداد    ) الصفوف الحادي عشر والثاني عشر    ، التعليم في المرحلة الثانوية   ( :معلم ثانوي 
، الرياضـيات ، اللغة االنجليزية ، التربية اإلسالمية ، اللغة العربية ( معلم ثانوي في احد التخصصات      

، هـر األز(وتقدم كليات التربيـة فـي الجامعـات         ، )الجغرافيا، التاريخ، األحياء، الكيمياء، الفيزياء
  .هذا التخصص) األقصى

  
تمـنح الـدبلوم    ) األقصى، اإلسالمية، األزهر: ( باإلضافة إلى ذلك فإن كليات التربية في الجامعات       

للطلبة الحاصلين على درجة البكـالوريوس مـن كليـات         ) دبلوم التأهيل التربوي  ( العام في التربية    
، اللغـة العربيـة   (ي في أحد التخصصات     بهدف إعداد معلم ثانو   ، والكليات األخرى ، العلوم واآلداب 

  ).األحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الجغرافيا، التاريخ، اللغة االنجليزية، التربية اإلسالمية
  

فإن الجداول التالية تعرض التخصصات المختلفـة       ، وللتعرف على كليات التربية بشكل أكثر تفصيالً      
  .ونسب مقررات اإلعداد، د الثقافي والتربويومقررات اإلعدا، التي تمنحها الكليات
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  )2.2(جدول 
 *تخصصات كليات التربية في مرحلة البكالوريوس

 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر م
 إرشاد نفسي إرشاد نفسي إرشاد نفسي 1

 معلم مرحلة أساسية معلم مرحلة أساسية **معلم مرحلة أساسية 2

  )**معلم مجال(اد اجتماعية مو 3
 

 )معلم مجال(لغة عربية 
اللغة العربية والتربية اإلسـالمية و أسـاليب        

 )معلم ثانوي(تدريسها 

 )معلم مجال(لغة إنجليزية  )معلم مجال(لغة إنجليزية  4
ــسها          ــاليب و تدري ــة و أس ــة اإلنجليزي اللغ

 ) معلم ثانوي(

 )معلم مجال(راسات إسالمية د )**معلم ثانوي(دراسات إسالمية  5
ــسها              ــاليب و تدري ــسية و أس ــة الفرن اللغ

 )معلم ثانوي(

)        معلم ثانوي(الجغرافيا و أساليب تدريسها  )معلم مجال(دراسات اجتماعية  )معلم ثانوي(لغة عربية  6
 )        معلم ثانوي(يسه التاريخ و أساليب  تدر )معلم مجال(رياضيات  )معلم ثانوي( لغة إنجليزية  7

 )معلم ثانوي(الرياضيات و أساليب تدريسها  )معلم مجال(علوم  )معلم ثانوي(تاريخ  8

 )  معلم ثانوي(الفيزياء و أساليب تدريسها  )معلم مجال(كمبيوتر تعليمي  )معلم ثانوي( جغرافيا  9

 ) معلم ثانوي(مياء و أساليب تدريسها الكي تكنولوجيا تعليم وعلوم تطبيقية )معلم ثانوي(رياضيات  10

 ) معلم ثانوي(األحياء و أساليب تدريسها   )معلم ثانوي(أحياء  11

 )معلم ثانوي(الحاسوب و أساليب تدريسه   )معلم ثانوي(كيمياء  12

13   
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وأساليب تدريسها     

 )معلم ثانوي(

14   
معلـم  (ربية اإلسالمية   تعليم اللغة العربية والت   

 ) مجال

 ) معلم مجال(تعليم اللغة اإلنجليزية    15

 )معلم مجال(تعليم الرياضيات    16

 )معلم مجال(تعليم االجتماعيات    17

 )معلم مجال(تعليم العلوم    18

 )معلم مجال(تعليم الرياضة    19

جامعـة األزهـر دليـل الطالـب اإلرشـادي                  : اليـة الجدول من إعداد الباحث باالعتماد علـى المـصادر الت         * 
-2005(جامعة األقـصى دليـل الجامعـة        ، )2011-2010(الجامعة اإلسالمية دليل الجامعة     ، )2010-2011(

2006.(  
معلم ثـانوي للـصفوف   ، )10 إلى  5من  (معلم مجال للصفوف    ، )4 إلى   1من  (معلم مرحلة أساسية للصفوف     ** 

  ).12 إلى 11من (
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  )3.2(جدول 
  **في كليات التربية) متطلبات الجامعة(مقررات اإلعداد الثقافي 

 األقصى اإلسالمية األزهر
 م

 * المقرر * المقرر * المقرر

 3 اللغة العربية 1 جزء عم) 1(القرآن الكريم  1 )1(القرآن الكريم  1
 2 الحاسب اآللي  1 جزء تبارك) 2(القرآن الكريم  2 اللغة العربية 2
سمع  جزء قد) 3(القرآن الكريم  1 )1(الفقه  3

سمع
 1 مناهج البحث العلمي 1

 3 اللغة اإلنجليزية 1 الذارياتجزء ) 4(القرآن الكريم  2 اللغةاإلنجليزية 4
 3 الدراسات الفلسطينية 1  االحقافجزء) 5(القرآن الكريم  1 )1(العقيدة  5
 3 قافة اإلسالميةالث 3 )1(اللغة العربية  1 )1(الحديث  6
 3 )1(مقرر اختياري  2 )2(اللغة العربية  1 )2(القرآن الكريم  7
 3 )2(مقرر اختياري  3 دراسات في السيرة  1 )1(التفسير  8
 3 )1(مقرر حر  2 دراسات في القرآن وعلومه   1 )3(القرآن الكريم  9

 3 )2(مقرر حر  3 دراسات في العقيدة  1 )2(الفقه  10
   3 حاضر العالم اإلسالمي  1 لسيرةا 11
   3 دراسات في الفقه    1 )2(العقيدة  12
   2 النظم اإلسالمية   1 )2(التفسير  13
   2 حقوق اإلنسان في الشريعة  1 الدراسات الفلسطينية 14
   3 اللغة اإلنجليزية 1 )4(القرآن الكريم  15
   2 دراسات فلسطينية 1 )2(الحديث  16
   2 مبادئ اإلقتصاد اإلسالمي    17
   2 دراسات في الحديث الشريف    18
   0 اإلسعافات األولية   19

 27  37  18 المجموع

دليـل  ، )2002(دليل كلية التربيـة جامعـة األزهـر        : الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر التالية       **
  ).2006-2005( األقصى دليل جامعة، )2011-2010(الجامعة اإلسالمية 

  .عدد الساعات المعتمدة*
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  )2.4(جدول
  **مقررات اإلعداد التربوي في كليات التربية

 م األقصى اإلسالمية األزهر
 * المقرر * المقرر * المقرر

 3 مدخل إلى علم النفس 1
مدخل في العلوم التربوية 

 والسلوكية
 2 مبادئ علم النفس 2

 2 مبادئ التربية 2 التربية اإلسالمية 3 مدخل إلى التربية 2

 2 علم نفس النمو 3 النمو والصحة النفسية 3 علم نفس النمو 3

 2 تقنيات التعليم 3 علم النفس التربوي 3 )1(مبادئ اإلحصاء التربوي  4

 2 مبادئ التدريس 1 مناهج البحث العلمي 3 طرق التدريس العام 5

 2 ) 1(استراتيجيات تدريس التخصص 2 أساسيات المناهج 2 مناهج البحث النفسي والتربوي 6

 3 وسائل وتكنولوجيا التعليم 7
األصول االجتماعية والفلسفية 

 للتربية
 2 التربية وتنمية المجتمع 3

 2 )2(استراتيجيات تدريس التخصص 2 مهارات تدريس 3 األصول الثقافية واالجتماعية للتربية  8

 2 اإلحصاء التربوي 3 لوجيا التعليمتكنو 3 المنهاج التربوي 9

 2 القياس والتقويم 3 قياس وتقويم 3 علم النفس التربوي 10

 1 )1(تدريب عملي  3  طرق تدريس تخصص 3 اإلدارة والتخطيط التربوي 11

 2 علم النفس التربوي 2 )1(تدريب ميداني  3  التربية المقارنة  12

 2 التخطيط واإلدارة التربوية 2 )2( تدريب ميداني  3 القياس والتقويم 13

14 
الصحة النفسية وعلم النفس 

 االجتماعي
 2 )2(تدريب عملي  2 تربية مقارنة  3

 2 صحة نفسية 2 إدارة صف 3 األصول الفلسفية للتربية 15

 2 أساسيات المناهج 2 +أساليب تدريس عامة  1 )1(تدريب عملي  16

  
دليـل  ، )2002(دليل كلية التربيـة جامعـة األزهـر        : اد على المصادر التالية   الجدول من إعداد الباحث باالعتم    **

  ).2006-2005(دليل جامعة األقصى ، )2011-2010(الجامعة اإلسالمية 
  . عدد الساعات المعتمدة*

  . متطلبات خاصة بمعلم التعليم األساسي+ ، متطلبات خاصة بمعلم المجال***
  . تطلبات خاصة بمعلم التعليم األساسيم+ ، متطلبات خاصة بمعلم المجال***
  .متطلبات خاصة بمعلم المجال ومعلم التعليم األساسي++ 
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  )2.4(تابع جدول
  **مقررات اإلعداد التربوي في كليات التربية

 م األقصى اإلسالمية األزهر
 * المقرر * المقرر * المقرر

 2 ++جيا الحاسوب في التعليم تكنولو 2 +أساليب تدريس اجتماعيات  1 )2(تدريب عملي  17

 2 ++فلسفة التعليم األساسي  2 +أساليب تدريس رياضيات  3 طرق تدريس تخصص 18

 2 ++ تربية إسالمية  2 +أساليب تدريس لغة عربية  3 ***الفروق الفردية  19

 2 ++قضايا تربوية معاصرة  2 +أساليب تدريس تربية أسالمية  3 ***التربية العملية  20

 2 ++تنمية التفكير  2 +أساليب تدريس العلوم  3 ***قضايا تربوية معاصرة  21

 2 ++إدارة الصف وتنظيمه  3 +التربية النوعية    22

 2 ++بحث تخرج في التربية  3 +مبادئ اإلرشاد النفسي    23

 2 ++المواقف التعليمية  المحوسبة  3 +علم نفس اللعب واإلبداع    24

 2 ++استراتيجيات التدريب المحوسبة 2 +لتفكير واللغة عند األطفالتطور ا   25

 2 ++تطور الفكر التربوي 3 +تطبيقات الحاسوب التربوية    26

 2 1استراتيجيات تدريس اللغة العربية     27

 2 1استراتيجيات تدريس اللغةاإلنجليزية      28

 2 1استراتيجيات تدريس الرياضيات     29

 2   1استراتيجيات تدريس العلوم     30

 2 1استراتيجيات تدريس االجتماعيات     31

  
دليـل  ، )2002(دليل كلية التربيـة جامعـة األزهـر        : الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر التالية       **

  ).2006-2005(دليل جامعة األقصى ، )2011-2010(الجامعة اإلسالمية 
  . عدد الساعات المعتمدة*

  . متطلبات خاصة بمعلم التعليم األساسي+ ، متطلبات خاصة بمعلم المجال***
  . متطلبات خاصة بمعلم التعليم األساسي+ ، متطلبات خاصة بمعلم المجال***
  .متطلبات خاصة بمعلم المجال ومعلم التعليم األساسي++ 

  . متطلبات خاصة بمعلم المجال ومعلم التعليم األساسي1
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  )5.2(جدول 
  **نسب مجاالت اإلعداد في كليات التربية

 مجموع إعداد تخصصي إعداد تربوي إعداد ثقافي

معة
لجا

ا
ص 

ص
لتخ

ا
 

ات
ساع

د ال
عد

 

سبة
الن

ات 
رر

لمق
د ا

عد
 

ات
ساع

د ال
عد

 

سبة
الن

ات 
رر

لمق
د ا

عد
 

ات
ساع

د ال
عد

 

سبة
الن

ات 
ساع

د ال
عد

 

 148 54.7 81 18 33.1 49 16 12.2 18 ثانوي

هر 144 47.2 68 21 40.3 58 16 12.5 18 مجال
ألز

ا
 144 57.0 82 15 30.5 44 16 12.5 18 *أساسي 

 141 49.0 69 15 24.8 35 19 26.2 37 مجال

مية
سال

إ
 141 31.2 44 26 42.6 60 19 26.2 37 أساسي 

 131 55.7 73 16 23.7 31 10 20.6 27 ثانوي
 131 40.4 53 26 39.0 51 10 20.6 27 مجال

صى
األق

 134 34.3 46 31 45.5 61 10 20.1 27 أساسي 

دليـل                                 ، )2002(جامعة األزهر دليل كليـة التربيـة        : الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر التالية        **
  ).2006-2005(دليل جامعة األقصى ، )2011-2010(الجامعة اإلسالمية 

  .صصي هي مقررات تربويةمعظم مقررات اإلعداد التخ *
  

بشكل عام يالحظ التباين بين برامج كليات التربية وتكرار كثير من البرامج في الجامعـات الثالثـة               
أما فيما يخص مجـاالت اإلعـداد       ، وعدم وجود رؤية موحدة لبرامج اإلعداد بين الجامعات الثالثة        

  :فيالحظ ما يلي
  

ثقافي من حيث مسميات المقررات وبالتالي محتوى تلـك          تتباين مقررات اإلعداد ال    :اإلعداد الثقافي 
أي أنه ال   ، وعدد الساعات المعتمدة لتلك المقررات    ، كذلك يوجد تباين في عدد المقررات     ، المقررات

  . توجد رؤية موحدة لمجال اإلعداد الثقافي للطالب المعلم بين الجامعات الثالثة
  

كة في مجال اإلعـداد التربـوي بـين الجامعـات         يوجد بعض المقررات المشتر    : اإلعداد التربوي 
كذلك تباين عدد المقررات بين الجامعات      ، ولكن يوجد بعض المقررات الخاصة بكل جامعة      ، الثالثة
  .وعدد الساعات المعتمدة لتلك المقررات، الثالثة

  
اين في  مع التب ، تقدم الجامعات الثالثة تخصص تعليم أساسي     ): التعليم األساسي (اإلعداد التخصصي   

لكن أغلب مقـررات اإلعـداد      ، مجال اإلعداد الثقافي والتربوي والتخصصي بين الجامعات الثالثة       
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وبالتالي ال يوجد لـدى     ، التخصصي لمعلم التعليم األساسي هي مقررات تربوية في الجامعات الثالثة         
  .اضياتوخصوصاً اللغة العربية والري، طالب التعليم األساسي خلفية أساسية في تخصص معين

  
وعقـدين  ، على الرغم من مرور أكثر من ثالثة عقود على إنشاء كلية التربية في الجامعة اإلسالمية            

فإن الكليات وبرامجهـا  ، على إنشاء كلية التربية في جامعة األزهر وكلية التربية في جامعة األقصى     
ررات اإلعداد فـي    وتطوير مق ، كانت موضعاً لكثير من الدراسات التي أوصت بتطويرها بشكل عام         

وترصـد وزارة التربيـة     ، بـشكل خـاص   ) التخصصي، التربوي، الثقافي(مجاالت اإلعداد الثالثة    
  : والتعليم بعض المالحظات على برامج إعداد المعلمين منها

  
فنـسبة كبيـرة مـن    ، برامج إعداد المعلمين تحتاج إلى إصالح لالرتقاء النوعي بمـستوى التعلـيم   

لمدرسين مؤهلين، ولكن إما غير متدربين للنهوض النوعي بمستوى التعليم أو           الخريجين الجدد من ا   
فبـرامج إعـداد    ، ال يتوافر برنامج وطني شامل إلعـداد المدرسـين        . متدربين بشكل غير مناسب   

المدرسين متعددة ومختلفة وغالبا ال تنجح في تحضير خريجين جدد  مؤهلين على نحو كاف للعمل                 
والتـدريب يـتم فـي بيئـة     ، يات التربية تحضر المدرسين بطرق مختلفةالجامعات وكل . في الصف 

وزارة التربية  (جامعية تقدم من قبل أساتذة بعضهم بعيد كل البعد عن الجو الحقيقي والبيئة المدرسية               
  ).3ص، 2007، أبو دقة وعرفة( نقالً عن ) والتعليم

 
  أعداد الطلبة في كليات التربية: سادساً

  
وتقبـل كليـات    ، ية في جامعات قطاع غزة من أكبر الكليات من حيث عدد الطلبـة            تعد كليات الترب  

ويرغب الطلبة في االلتحاق بكليات التربية على       ، التربية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة      
ويشكل عدد الطلبة عبئاً على المـوارد الماديـة والبـشرية           ، أمل الحصول على وظيفة بعد التخرج     

بينما يبين  ، أعداد الطلبة في كليات التربية بجامعات قطاع غزة       ) 6.2(ويبين الجدول   ، التربيةلكليات  
  :أعداد المعلمين في مدارس قطاع غزة) 7.2(جدول 
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  )6.2(جدول 
 ) *2012-2011(أعداد طلبة كليات التربية في جامعات قطاع غزة في الفصل الدراسي األول 

 *** أعداد الطلبة 

 الجامعة مجموع طالبات طالب

 % ** العدد % ** العدد % ** العدد

 األزهر 4505 3056 1449 تربية
 5991 جامعة

24.2 
6777 

45.1 
12768 

35.3 

 اإلسالمية 6428 5327 1101 تربية
 6753 جامعة

16.3 
11458 

46.5 
18211 

35.3 

 األقصى 14696 10677 4019 تربية
 5355 جامعة

75.1 
12904 

82.7 
18259 

80.5 

القدس  7243 4413 2830 تربية
 6321 جامعة المفتوحة

44.8 
5249 

84.1 
11570 

62.6 

 المجموع 32872 23473 9399 تربية
 24420 جامعة

38.5 
36388 

64.5 
60808 

54.1 

عمـادة  ): 2012-11 خالل الفـصل الدراسـي األول   (الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر التالية      * 
، عمادة القبول والتسجيل جامعة األقصى  ، عمادة القبول والتسجيل الجامعة اإلسالمية    ، القبول والتسجيل جامعة األزهر   

المعلومـات  (إحصائيات التعليم العالي في غزة، وزارة التربية والتعليم العالي غزة اإلدارة العامة للتخطيط التربـوي     
  ).توحةالخاصة بجامعة القدس المف

  .نسبة طلبة كلية التربية لطلبة الجامعة**
  ).البكالوريوس(طلبة الدرجة الجامعية األولى *** 
  ). الدبلوم العام(األعداد ال تشمل طلبة التأهيل التربوي *** 

  
  )7.2(جدول 

  *أعداد المعلمين العاملين في مدارس قطاع غزة
 مجموع خاصة وكالة حكومة

 مجموع معلمة معلم مجموع معلمة معلم مجموع لمةمع معلم مجموع معلمة معلم

4184 6415 10599 3096 3594 6690 757 813 1570 8037 10822 18859 

  وزارة التربية والتعليم العالي غزة، )2012ـ2011(الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي : المصدر
  

، %)54.1( الجامعات هـي     أن نسبة طلبة كليات التربية لطلبة     ) 6.2(يالحظ بشكل عام على جدول      
فيما بلغت نسبة طالبـات كليـات التربيـة         %) 38.5(ونسبة طالب كليات التربية لطالب الجامعات       
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وأعداد الطلبة الواردة في الجدول ال تشمل طلبة التأهيل التربوي          ، %)64.5(لطالبات الجامعات هي    
  . معة غزةوال تشمل طلبة كلية التربية في جا، )الدبلوم العام في التربية(
  

) 6.2(ومن جدول   ، )18859(بلغ عدد المعلمين العاملين في مدراس قطاع غزة         ) 7.2(ومن جدول   
بالنـسبة لعـدد المعلمـين      %) 174.3(وهذا العدد يـشكل     ، )32872(بلغ عدد طلبة كليات التربية      

ـ         ، العاملين في مدارس قطاع غزة     ة القطـاع   وبالتالي فإن أعداد الطلبة في كليات التربية يفوق حاج
أضف إلى ذلك أن خريجي كليات التربيـة فـي          ، التربوي من المعلمين في المدى المنظور والبعيد      

وعلى الرغم من توافر خريجي كليـات  ، السنوات السابقة لم يتسن لهم فرصة العمل في مجال التعليم 
األخرى للعمل فـي    فإن وزارة التربية والتعليم تقبل خريجي الكليات          ، التربية في كافة التخصصات   

وقد خلصت وزارة   ، مهنة التعليم، وهذا يؤثر على فرصة التحاق خريجي كليات التربية بمهنة التعليم           
  :التربية والتعليم بتشخيص  واقع مهنة التعليم في فلسطين إلى

  
ال يتوفر انسجام بين أعداد الخريجين الهائلة وأعداد الشواغر المتوفرة وفـي أغلـب التخصـصات                   

والـذي  ،  يوجد للوزارة أية عالقة مباشرة مع الجامعات لتحديد أعداد طلبة برامج إعداد المدرسين       ال
، أبو دقـة وعرفـة    ( نقالً عن   ) وزارة التربية والتعليم  .  (يلقي بكاهله على زيادة العرض للمدرسين     

  ).3ص، 2007
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  الجودة الشاملة: المحور الثاني
  

  لشاملةتعريف الجودة ا: أوال
  

"  جـود " ورد في معجم لسان العرب البن منظور بأن كلمة الجودة أصـلها            :المعنى اللغوي للجودة  
وأحدث الشيء فجـاد والتجويـد       ، وجودة أي صار جيداً   ، وجاد الشيء جوده  ، والجيد نقيض الرديء  

  ). 72ص، 1984، ابن منظور(وأجاد أي أتى بالجيد من القول والفعل ، مثله وقد جاد
  
  
، لم يرد نص لفظي في القرآن الكريم أو السنة النبوية  يدل على الجـودة   : لمفهوم اإلسالمي للجودة  ا

مفهوم  :ولكن وردت الكثير من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ذات العالقة بالجودة الشاملة ومنها            
 ذي َأتْقَن كُلَّ شَيء  ِإنَّه خَبِيـر       صنْع اللَّه الَّ    " اإلتقان  فقد ورد مصطلح اإلتقان مصداقاً لقوله تعالى        

 لُونا تَفْعمن اآلية الكريمة يتضح أن اإلتقان هو الكمال في العمل والذي لن             ،)88اآلية  ، النمل ( "بِم
" إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه        " وعن النبي صلى اهللا عليه وسلم         ، يبلغه أحد من البشر   

وأن يسعى للوصول به إلى مرحلة      ، عي من المرء أن يؤدي عمله على أكمل وجه        واإلتقان هنا يستد  
مجيـد  (بحيث يقوم بالعمل بكل تفاصيله دون تقصير أن تفريط وغش أو خـداع                ، الكمال اإلنساني 

  ). 29 ، ص  2007،والزيادات
  

 (The International Organization for Standardization)تعرف المنظمة الدولية للمعايير 

(ISO)  أو النشاط أو النظام    ، أو الفرد ، أو التنظيم ، أو العملية ، إجمالي خواص المنتج  :  " الجودة بأنها
  ).70ص، 2004، كيالدا" (الذي تبين مقدرته على تحقيق احتياجات محددة وضمنية

  
الخدمـة  جملة السمات والخصائص للمنـتج أو  : " فيما يعرف المعهد األمريكي للمعايير الجودة بأنها 

  ).21ص، 2006، البيالوي وآخرون" (التي تجعله قادراً على الوفاء باحتياجات معينة
  

مجموعة من الخصائص والسمات التي تعبر بدقـة   : "ويعرف البيالوي وآخرون الجودة الشاملة بأنها     
وتغذيـة  ، مخرجات، عمليات، مدخالت، وشمولية عن جوهر التربية وحالتها بما في ذلك كل أبعادها        

" وكذلك التفاعالت المتواصلة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المنشودة  والمناسـبة للجميـع        ، راجعة
  ).21ص، 2006، البيالوي وآخرون(
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أسلوب لتحسين األداء والنتائج بكفاءة أفضل وفعاليـة أكبـر       :  " ويعرف النجار الجودة الشاملة بأنها    
ت لكيان ما تعبر عن قدرتها علـى تحقيـق          ومرونة أكبر أو هي مجموعة من الخصائص والمميزا       

  ). 72ص، 1999،النجار" (المتطلبات المحددة أو المتوقعة من قبل المستفيد
  

مجمل المعايير والخصائص التي ينبغـي أن تتـوفر فـي        : "فيما يرى عشيبة أن الجودة الشاملة هي      
 أو العمليـات أو     مـا يتعلـق بالمـدخالت     : جميع عناصر العملية التعليمية بالجامعة سـواء منهـا        

ورغبات المتعلمين وحاجاتهم، وتتحقـق مـن       ، التي تلبي احتياجات المجتمع  ومتطلباته     ، المخرجات
  ).538ص ،  2000عشيبة (خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية بالجامعة 

  
نالحـظ أن  ، لـيم والجـودة الـشاملة فـي التع      ، من خالل العرض السابق لتعريفات الجودة الشاملة      

أو ، التعريفات ركزت على أن الجودة الشاملة هي مجموعة الخصائص الواجب توافرها في المنـتج             
أو الخدمة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف من خالل االستخدام األمثـل لجميـع العناصـر                ، العملية

  .البشرية والمادية
  

مجموعة الخـصائص   :  بأنها ات التربية الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كلي      ويعرف الباحث   
، فـي كليـات التربيـة   ) المخرجات، العمليات، ويشمل المدخالت(الواجب توافرها في واقع اإلعداد    

  .وذلك باالستخدام األمثل للموارد المتاحة، والتي تلبي احتياجات كافة عناصر واقع اإلعداد
  

وعيار النقود  ،  اتخذ أساسا للمقارنة والتقدير    ما: المعيار هو ، جاء في المعجم الوجيز   : تعريف المعيار 
، والمعيار في الفلسفة نموذج متحقق أو متصور لما يكون عليـه الـشيء            ، ما فيها من معدن خالص    

أما المعيار في االصطالح فمعناه المقيـاس أو     ، وجمعه معايير ، إذن المعيار مقياس للمقارنة والتقدير    
  ).1980، المعجم الوجيز(دامه أساسا للمقارنة أو التقدير المحك الذي يمكن الرجوع إليه أو استخ

  
مجموعة الشروط والمواصفات والمبادئ التوجيهية     : "المعيار بأنه   وتعرف المنظمة الدولية للمعايير   

أو الخصائص التي يمكن استخدامها باستمرار لـضمان احتـواء المـواد والمنتجـات والعمليـات                
  )org.iso.www(". هاعليها لكي تصلح ألغراض والخدمات

  
مجموعة من الشروط والمستويات الموضوعية التي تحدد مـا         : "  المعيار بأنه  الشرقاويفيما يعرف   

وفـي  ، ينبغي أن تكون عليه مخرجات عمليتي التعليم والتعلم في المؤسسة التعليمية بـصفة عامـة              
لتي يمكن من خاللها الحكم على جودة الوضع الحـالي لكليـات            وا، كليات التربية على نحو خاص    



 36 

ومن ثم العمل علـى تـدعيم       ، التربية كمؤسسة تعليمية وذلك بالتعرف على جوانب القوة والضعف        
  ).40ص، 2004،الشرقاوي(جوانب القوة والتغلب على جوانب الضعف 

  
المقيـاس أو   : " إجرائي وهـو   ويتبنى الباحث التعريف االصطالحي للمعجم الوجيز للمعيار كتعريف       
  ".المحك الذي يمكن الرجوع إليه أو استخدامه أساسا للمقارنة أو التقدير

  
فـي ضـوء   ): معايير الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليـات التربيـة   (التعريف اإلجرائي   

ـ   ، المعاني السابقة للجودة الشاملة والمعايير وفي ضوء أهداف الدراسة         رف معـايير   فإن الباحث يع
مجموعة الخصائص الواجب توافرها في     : الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات التربية بأنها        

وفق مستويات محـددة    ) المخرجات، والعمليات، تشمل المدخالت (جميع عناصر واقع إعداد المعلم      
  . إلعدادوالتي يمكن من خاللها الحكم على جودة الوضع الحالي لواقع ا، تصلح ألغراضها

  
  الجودة الشاملة النشأة والتطور: ثانياً

  
  William Edwards Deming (1993-1900)إسهامات ديمنج 

الذي نادى بتطبيق ما أسـماه      ظهر مصطلح الجودة على يد اإلحصائي األمريكي وليم ادوارد ديمنج           
وذجه للجودة في   حيث قدم ديمنج نم  Statistical Process Controlعمليات الرقابة اإلحصائية 

  :وهذه النقاط هي، أربع عشر نقطة
      تبني المنظمة لفلسفة جديدة تقوم على أساس تحقيق أعلى جودة في منتجها خدمـة كانـت أو

  .من خالل رسالة تعمم على كل من يعمل في المؤسسة، سلعة
 تبني سياسة التطوير والتحسين المستمر.  
 طئ ليتجاوز خطأهجعل هدف الرقابة وقائية وتقديم الدعم لمن يخ. 
 توطيد العالقة الحسنة مع الموردين. 
 تنمية صفة القيادة لدى المديرين. 
 التوقف عن سياسة التقويم القائم على الكم. 
 التركيز على عملية التعليم والتدريب المستمرين. 
 االبتعاد عن فكرة وسياسة تحقيق الربح بأية وسيلة كانت. 
  العاملين من تحقيق إنجازاتهم والتفاخر بهاإزالة العوائق والحواجز التي تمنع. 
 السعي إلى حل جميع النزاعات القائمة بين العاملين وإحالل التعاون بدالً عنها.  
 التركيز على عملية التطوير والتحسين الذاتي لدى العاملين.  
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 توفير عنصر االستقرار الوظيفي للعاملين.  
  بما يخدم تطبيق المبادئ أعالهإحداث تغيير جذري في الهيكل التنظيمي للمؤسسة.  
                  العمل على ترسيخ المبادئ السابقة لدى جميع العاملين وجعلهـا حقيقـة و ليـست مجـرد

  . )57ص، 2007،المجيد والزيادات(شعارات 
  

  : و تأسيساً لما جاء في النقاط السابقة يمكن تركيز النقاط في ثالث فئات هي
 تحقيق هدف االستقرار.  
 التحسين المستمر.  
 65ص،  2008،العلي(تعاون بين الوظائف المختلفة ال.(  

   
 Joseph Moses Juran (2008-1904)إسهامات جوران  

وقد تجسدت إسـهاماته  ، يعد جوران من الرواد األوائل الذين أسهموا في إرساء إدارة الجودة الشاملة  
 علـى جوانـب     ركز جوران ، حين أصدر كتابه السيطرة النوعية    ) 1950(في هذا المجال منذ عام      

  :إدارية ثالثة تمثل رؤيته للمراحل التي تمر بها عملية الجودة وهي
  تخطيط الجودة  
 مراقبة الجودة  
   192-190ص، 2001آل علي والموسوي (تحسين الجودة.(  

 
  Philip Crosby (2001-1926)ثوابت كروسبي األربعة 

 :وهي، أساسية أسماها الثوابتبالنسبة إلى فيليب كروسي يعتمد تحقيق الجودة على أربع قواعد 
 تعريف الجودة هي المطابقة مع المتطلبات.  
 ًيكون نظام الجودة وقائيا.  
 يكون معيار األداء صفر معيبات. 
  65 – 66ص، 2004، كيالدا(قياس الجودة هو سعر عدم المطابقة .( 

 
   Armand Vallin Feigenboum   (     -1922 )فيجينبوم 

 Total Quality assessment  الشاملة ةمفهوم تقييم ومراقبة الجود) 1951(قدم فيجينوم في عام 

and Controlوإنما اتـسعت  ، حيث ال تطبق الجودة على عمليات التصنيع فقط،  في قطاع التصنيع
لتشمل كل األنشطة التي تؤثر على جودة المنتج، من مرحلة تصميم المنتج على طول الطريق حتى                

   ).347،  ص2004 كيالدا،(تسليمه للعميل 
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ديميـنج تكمـن   ، التعريفات اآلتيـة :  المناهج األربعة السابقة مالحظاً  kathawalaقارن كاثاوال 
وقد أدخل في هذه االحتياجات خواص المنتج نفسه،        ، الجودة في إرضاء العميل أو احتياجات العميل      

ويقـول  ، م مـع االسـتخدام    بالنسبة إلى جوران الجودة هي االتفاق التا      . وإتاحته في السوق وسعره   
ويضع فيجنيوم خطـأ تحـت التغييـر والطبيعـة     . إن الجودة هي المطابقة مع المتطلبات   : كروسبي

ليس لها المعنى الـشائع     " كلمة جودة " وكما قال   ، الواهمة للجودة، والتي يراها كهدف متحرك دائماً      
وف بالنـسبة لعميـل معـين     فإنها تعني أفضل ظر، بأي معنى مطلق بالنسبة إلى الصناعة )  أفضل(
  ). 62ص، 2004،كيالدا(
  

     quality assuranceالجودة  ) توكيد(ضمان 
،        في أنه مـستمر ،  عن التخطيط والتنظيم والمراقبة، وأنشطة اإلدارة األخرى  ) توكيد(يختلف ضمان   

رية األخرى  ويجري على التوازي معها وهو نظام مراجعة ومراقبة شامل لضمان أن األنشطة اإلدا            
والهدف من استخدام نظام ضمان الجـودة       ، لتحقيق الهدف المشترك للجودة الشاملة    ، قد نفذت بفعالية  

هو إثبات أنه يتم الحصول على المستوى األمثل للجودة في كل مراحل دورة المنتج، وهـو نظـام                  
م الثاني تقـديم إنـذار   وفي المقا، ويهدف في المقام األول إلى منع عدم الجودة تماماً   ، شامل لألنشطة 

  ).398 ، ص2004كيالدا، . (مبكر ألي عدم جودة ينتج في هذه الدورة
  

 من العرض السابق يالحظ تطور مفاهيم وإجراءات الجودة الشاملة ابتداء مـن إسـهامات ديمـنج                
ـ        ، وتقديمه لمفهوم عمليات المراقبة اإلحصائية     د وذلك في إطار تطوير وتحسين الصناعة اليابانية بع

إلي ضمان الجودة التي تعني عـدم       ، ومن ثم تقييم ومراقبة الجودة لفيجينبوم     ، الحرب العالمية الثانية  
بل تحـسين كافـة   ، كما يالحظ أنها تركز ليس فقط على تحسين المنتج النهائي، الوقوع في األخطاء  

 والماديـة   وذلك باالستخدام األمثل للمـوارد البـشرية      ، العناصر من مدخالت وعمليات ومخرجات    
  .  المتاحة

  
  الجودة الشاملة في التعليم: ثالثاً

  
نظرا للنجاح الذي حققه هذا المفهوم في التنظيمات االقتصادية الصناعية والتجارية والتكنولوجية في             
الدول المتقدمة، وظهور تنافس بين هذه التنظيمات الصناعية للحصول على المنتج األفضل وإرضاء             

 المؤسسات التربوية في تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة في مجـال التعلـيم              ظهر اهتمام ، الزبائن
ويخرج طلبة قادرين على ممارسة دورهـم       ، العام والجامعي للحصول على نوعية أفضل من التعلم       

وأصبح عدد المؤسسات التي تتبع نظام الجودة الشاملة في تزايـد       ، بصورة أفضل في خدمة المجتمع    
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والدول األوروبية واليابان والعديد من الدول النامية وبعض الدول العربية            ريكاسواء في أم    مستمر
 مثل السعودية والكويت والتي بـدأت بممارسـة هـذا الـنهج فـي بعـض مؤسـساتها التعليميـة          

  ).1ص،2004،نشوان(
  

طـاع  إذ إنها تعد من أكثر المبادئ تطبيقـاً فـي الق  ، وقد تم تطبيق مبادئ ديمنج في القطاع التربوي     
وترتكز على جملة من االفتراضات مؤداها أن األفراد يرغبون في العمل بكـل             ، التربوي األمريكي 

وعليه فإن وظيفة اإلدارة هي تمكينهم من فعل ذلك بتحسين التنظيم الذي يعملون في              ، ما في وسعهم  
  ).105ص، 2000،الخطيب(كنفه على نحو متصل 

  
مفاهيم وإجراءات الجودة الشاملة في مجال التعليم مـن         لقد تطورت   : من خالل ما سبق يمكن القول     

إلـى  ، وضع معايير محددة لجميع عناصر العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي            
وذلـك مـن أجـل تقيـيم     ، ووحدات الجودة في الجامعات، إنشاء الهيئات الوطنية لالعتماد والجودة   

هذا من جانـب    ، فة عامة وتقييم البرامج األكاديمية بشكل خاص      الوضع الحالي لتلك المؤسسات بص    
  . أما الجانب اآلخر فهو العمل على تطوير تلك المؤسسات وبرامجها لتحقق معايير الجودة الشاملة

  
   accreditationاالعتماد  

ثيقـاً  من المفاهيم األساسية لجودة المؤسسات التعليمية هو مفهوم االعتماد الذي ارتـبط ارتباطـاً و              
عملية تقويم واعتراف وإجـازة  : " ويعرف االعتماد للمؤسسات التعليمية بأنه    ، بمبادئ الجودة الشاملة  

لبرنامج دراسي تقوم به منظمة أو هيئة علمية متخصصة وتقرر بأن البرنامج يحقق أو يـصل إلـى     
والهـدف  ، "الحد األدنى الضروري من معايير الجودة الموضوعة من قبل هذه الهيئـة أو المنظمـة        

األساسي من هذه العملية هو طمأنه الرأي العام، بأن خريجيها يتسمون بالمهارة والكفاءة التي تحقـق   
 . التطلعات والطموحات في الحصول على موارد بشرية مؤهلة تأهيالً عالياً لمزاولة المهنة بنجاح

  )2ص، 2007، إبراهيم( 
  

، ير الجودة الشاملة في مؤسسات التعلـيم العـالي         ويرى الباحث أنه ضمن هذا الحراك لتطبيق معاي       
تم إنشاء العديد من هيئات الجودة العالمية       ، ومنها كليات التربية بهدف تقييم وتطوير هذه المؤسسات       

العتماد برامج إعـداد المعلـم    ) األمريكي(المجلس الوطني   ومن هذه الهيئات    ، والعربية والفلسطينية 
(NCATE) ،يئات العالمية وأشهرها في مجال تقييم كليات التربية وبرامجهاالذي يعد من أقدم اله ،  
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الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعيـة       ،)مصر(القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد       الهيئة 
وفي الجزء التالي لهذا المحور يتناول الباحث هذه        ، (AQAC)لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين      

  .ن التفصيلالهيئات بشيء م
  

  هيئات النوعية واالعتماد في التعليم العالي: رابعاً
  

  العتماد برامج إعداد المعلم ) األمريكي(المجلس الوطني 
National Council for Accreditation of  Teacher Education (NCATE)   

  
 ربحيـة   هو مؤسسة غير حكومية وغيـر (NCATE)المجلس الوطني العتماد برامج إعداد المعلم    

وهي مخولة من وزارة التربية والتعليم األمريكية العتماد  برامج إعـداد            ، )1954(تأسست في عام    
  .(www.ncate.org)المعلمين والمهن المدرسية األخرى وفق معايير صارمة 

  
  معايير المجلس الوطني العتماد برامج إعداد المعلم 

  
وهذه المعايير تتضمن معايير إعداد الطالب      ، لم معايير العتماد برامج إعداد المع     (NCATE)قدمت  
معايير اعتماد كليات التربية    ، العاملين في الوظائف المدرسية األخرى    ، طلبة الدراسات العليا  ، المعلم

اإلطار المفـاهيمي   ( وتم تصنيف المعايير إلى المجاالت      ، )سيتم التركيز على معايير الطالب المعلم     (
الخبـرات  ، نظام التقييم وتقويم الكلية   ، ومهاراتهم واتجاهاتهم المهنية  ، لمينمعارف الطلبة المع  ، للكلية

مستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم ونموهم       ، مراعاة التنوع ، الميدانية والممارسات العيادية  
  ).إدارة الكلية ومواردها، المهني

   
  اإلطار المفاهيمي للكلية

  :ية على العناصر التاليةيجب أن يشتمل اإلطار المفاهيمي للكل
 الرؤية والرسالة لكل من الجامعة والكلية.  
 فلسفة الكلية وأهدافها والمعايير المؤسسية المعتمدة.  
   والـسياسات التعليميـة    ، وفلسفة الممارسة ، والبحوث، النظريات: القواعد المعرفية متضمنة

  .الموجهة للعمل بالكلية
       بما فـي ذلـك     ، رف ومهارات وتوجهات مهنية   مواصفات الخريجين وما يرتبط بها من معا

  . المواصفات المتعلقة بمراعاة التنوع وتوظيف التكنولوجيا
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 وصف مختصر لنظام التقييم المعتمد بالجامعة.  
  

  ومهاراتهم واتجاهاتهم المهنية، معارف الطلبة المعلمين: المجال األول
        التخصص التـي يخططـون      يمتلك الطلبة المعلمون لممارسة التدريس معرفة عميقة بمادة 

  .لتدريسها
          يمتلك الطلبة المعلمون إدراكا نافذاً بين محتوى مادة التخـصص وبـين المعرفـة المهنيـة

  .المتعلقة به
 يظهر الطلبة المعلمون فهماً عميقاً للمعارف والمهارات المهنية.  
 لتالميذيتفكر الطلبة المعلمون في ممارساتهم ويجرون التعديالت الالزمة لتحسين تعلم ا.  
 يعرف الطلبة المعلمون كيف يتعلم التالميذ وكيف يمكن جعل األفكار قابلة للفهم.  
      ويدرسون اآلثار المترتبة على أفعالهم كما يقيـيم     ، يركز الطلبة المعلمون على تعلم تالميذهم

  .الطلبة المعلمون تعلم تالميذهم ويحللوه بدقة
  

  نظام التقييم وتقويم الكلية: المجال الثاني
، وأداء الطلبـة المعلمـين    ، تمتلك الكلية نظاماً للتقييم يقوم بجمع البيانات حول مدى تأهيل المتقدمين          

  .والكلية وبرامجها، وحول عمليات تقويم وتحسين الكلية ألداء الطلبة
  

  الخبرات الميدانية والممارسات العيادية: المجال الثالث
 بتصميم وتنفيذ وتقويم الخبرات الميدانية والممارسات       تقوم الكلية بالتعاون مع شركائها من المدارس      

بما يجعل الطلبة المعلمين قـادرين علـى تطـوير          ، )الممارسات التي تتم تحت اإلشراف    ( العيادية  
  .وإظهار معارفهم ومهاراتهم وتكوينهم الوجداني بما يمكنهم من مساعدة كافة التالميذ على التعلم

  
  مراعاة التنوع: المجال الرابع

بما يمكنهم مـن    ، تقوم الكلية بتصميم وتنفيذ وتقييم المناهج وتتيح الخبرات الميدانية للطلبة المعلمين          
إظهار تمكنهم من المعارف والمهارات والتوجهات المهنية الالزمة لمساعدة كافـة التالميـذ علـى               

وتتـيح  ، صلة بالتنوع وتشير التقييمات إلى قدرة المرشحين على تطبيق المهارات المهنية المت         ، التعلم
الخبرات لهم التعامل مع مجموعات متنوعة سواء على مستوى أعضاء هيئة التدريس الجـامعيين أو    

  .أو على مستوى زمالئهم أو التالميذ بالمدارس، بالمدارس
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  مستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم ونموهم المهني: المجال الخامس
ويمثل أداءهم صوراً نموذجيـة للممارسـات    ، وى عاٍل من التأهيل   يتميز أعضاء هيئة التدريس بمست    

بما في ذلك ممارسـة التقيـيم الـذاتي     ، والتدريس، وتقديم الخدمات ، المهنية في مجال العمل العلمي    
كما يتميزون بتعاونهم مع الزمالء مـن األقـسام         ، لمدى فاعليتهم وأثرها على أداء الطلبة المعلمين      

وتيسر لهم فرص النمـو  ، وتعمل الكلية على تقييم أداءهم بشكل ممنهج   ، دارسالجامعية األخرى والم  
  .المهني المتواصل

  
  إدارة الكلية ومواردها: المجال السادس

بمـا فيهـا    ، والموارد، والتسهيالت، واألفراد، والميزانيات، والسلطة، لدى الكلية من عناصر القيادة    
 NCATE). بة المعلمين السـتيفاء المعـايير المهنيـة   ما يمكنها من إعداد الطل، تقنيات المعلومات

professional standards,2008,p9-46)  
 

  :)مصر(القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  الهيئة
  

وذلك ضمن سـعى وزارة     ، )2007(تم إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد في عام           
وقامت الهيئـة بوضـع معـايير       ، عليم المدرسي والتعليم العالي   التربية والتعليم المصرية لتطوير الت    

، بما في ذلـك كليـات ريـاض األطفـال         ، للعديد من الكليات وتخصصاتها في الجامعات المصرية      
 .إال أنها لم تنته من وضع معايير لكليات التربية حتى اآلن، وكليات التربية الفنية

  
به عالمياً معـروف بقراراتـه العادلـة والموضـوعية           الهيئة كيان لالعتماد معترف      :رؤية الهيئة 

وبريادته وتميزه في مجال ضمان جودة التعليم على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي مع الحفاظ               
 .على هويته المصرية

  
االرتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر لكسب ثقة المجتمع في مخرجاته، واعتمـاد            : رسالة الهيئة 
عليمية وفقاً لرساالتها وأهدافها المعلنة، وذلك مـن خـالل نظـم وإجـراءات تتـسم                المؤسسات الت 

 .باالستقاللية والعدالة والشفافية
  

  :تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خالل: أهداف الهيئة
  

 نشر الوعي بثقافة الجودة. 
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         نظومـة متكاملـة مـن المعـايير         التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى م
وبما ال يتعـارض  ، وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس األداء استرشادا بالمعايير الدولية        

 .مع هوية األمة

 دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي. 

       التعليميـة بمـا ال   تأكيد الثقة على المستوى المحلى واإلقليمي والدولي في مخرجات العملية 
 .يتعارض مع هوية األمة

         والمعتمدة لكـل   ، القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقا للمعايير القياسية
 (www.naqaae.eg) .ولكل نوع من المؤسسات التعليمية، مرحلة تعليمية

 
   في فلسطينالهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي

Accreditation and Quality Assurances Commission (AQAC)  

لم تتوفر للجامعات والكليات الفلسطينية أية آلية رسمية، باستثناء مجلس التعليم العالي الذي تأسـس               
. ، للتخطيط على المستوى الوطني، أو التمويل، أو اتخاذ القـرارات بـشكل منهجـي              )1977(عام  

اإلسرائيلي وغياب نظام قانوني وطني، فقد افتقرت الجامعات الفلسطينية أيضاً إلى           وبسبب االحتالل   
ومع قـدوم الـسلطة     . األسس واألطر القانونية لتنظيم عملها وتوفير الحماية المؤسسية والمهنية لها         

 الوطنية الفلسطينية تولت وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية التعلـيم والتعلـيم العـالي، وفـي               
، أنشئت وزارة التعليم العالي كجزء من الهيكلية التنفيذية للسلطة، فأنهـت بـذلك              )1996(حزيران  

مسؤولية وزارة التربية والتعليم على التعليم العالي ، ونقلت مسؤولية مجلس التعلـيم العـالي إلـى                 
يـة والتعلـيم   أوكلت هذه المهمة ثانيـة إلـى وزارة الترب      ) 2002(وفي العام   . وزارة التعليم العالي  

 )3،ص2003وزارة التربية والتعليم العالي،.(العالي
  

  استحداث نظام مهني لضمان وتحسين الجودة والنوعية
  

) 1997(بدأت مناقشة فكرة استحداث نظام مهني لضمان وتحسين الجودة والنوعية بشكل مركز منذ              
عـدتها آنـذاك وزارة التعلـيم       ، التي أ  "الخطة الخمسية لترشيد التعليم العالي في فلسطين      "في إطار   

التوجهات المستقبلية للتعليم العالي    "وترسخت الفكرة بعد سنتين في تقرير فريق العمل حول          .  العالي
وأكد هذا التوجه   ).  2001" (إستراتيجية التعليم العالي في فلسطين    "، ومن ثم في مسودة        "الفلسطيني

-25(الوطن العربي، في المؤتمر الثامن في القـاهرة  قرار وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في  
الذي حث الدول العربية على إنشاء هيئات وطنية شبه مـستقلة لـضمان الجـودة               ) 27/12/2001

  .وتحسين األداء النوعي لمؤسسات التعليم العالي
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م العـالي  وتجسيدا لهذه المسيرة من التفكير الجدي، وتجاوبا مع الحاجة الملحة لتحسين وتطوير التعلي 
في فلسطين، تم تأسيس الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية كهيئة شبه مستقلة في إطار وزارة               

، 27/1/2002، بتنسيب من الوزير وموافقة األخ الرئيس، في         )آنذاك(التعليم العالي والبحث العلمي     
حسين نوعية التعلـيم العـالي      والهدف العام من وجود هذه الهيئة هو ت       . وتم تعيين رئيس لهذه الهيئة    

الفلسطيني وترشيده ليتجاوب مع األولويات اإلستراتيجية الوطنية، وضبط الجودة والنوعية من خالل            
وزارة التربيـة    (منهجية وتعليمات واضحة العتماد البرامج الجديدة وللتقييم المستمر للبرامج القائمة         

  .)4،ص2003والتعليم العالي،
  

  :العالي التعليم لمؤسسات والنوعية والجودة لالعتماد ةالوطني الهيئة أهداف
  

  لهذه الالزمة الصالحيات ويتولى وكفاءته العالي التعليم مستوى رفع إلى الهيئة مجلس يهدف
 :ذلك في بما الغاية

 ضوء الـسياسة  في وتطويرها وتعديلها العالي التعليم مؤسسات اعتماد ومعايير أسس وضع 

 طبقا برامجها العالي واعتماد التعليم مؤسسات باعتماد القرارات واتخاذ ،العالي للتعليم العامة

  .والمعايير األسس لهذه
 المعتمدة والمعايير باألسس والتزامها العالي التعليم مؤسسات أداء مراقبة.  
 بهذا الشأن توصياتها وتقديم عمله يقتضيها مهام بأية للقيام المختصة اللجان تشكيل.  
 لتقييم برامجهـا  المناسبة اإلجراءات باتخاذ ألهدافها العالي التعليم مؤسسات تحقيق من التأكد 

  .المختلفة القياس بأدوات ونواتجها
 الخاصة العالي والتعليمات التعليم مؤسسات اعتماد ومعايير وأسس األنظمة مشروعات اقتراح 

  .الالزمة بشأنها القانونية اإلجراءات الستكمال للوزير ورفعها بمهامه
 
كمـا   رئيسة خمس خطوات من والنوعية والجودة االعتماد منهجية تتكون: االعتماد عملية طواتخ

  العالي التعليم لمؤسسات والنوعية والجودة لالعتماد الهيئة الوطنية وضعتها
 وتطويرها وتعديلها والمعايير األسس وضع  
 الذاتي التقييم إجراء.  
 الخارجي التقييم إجراء.  
 النتائج وتعميم القرار اتخاذ.  
 2003،والنوعية والجودة االعتماد  منهجية-الهيئة الوطنية(  .التقييم إعادة(   
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  المعايير األساسية للجودة والنوعية
 

تركز عملية التقييم على مراجعة المعايير األساسية التي تكون مجتمعة النوعية الشمولية للبرنامج أو              
  :وهذه المعايير هي.  المؤسسة

  
  داف العامةالرسالة واأله

 اإلستراتيجية األكاديمية للبرنامج مقارنة مع المعايير العالمية.  
 اإلستراتيجية المهنية للبرنامج مقارنة مع المعايير العالمية.  
 إستراتيجية البرنامج كجزء من رسالة الجامعة والكلية.  
 هل، الخمناقشة الرسالة واألهداف العامة مع الهيئة التدريسية، الطلبة، العاملين، األ.  
 مواصفات الخريج المتوقع.  
 ترجمة اإلستراتيجية إلى أهداف.  
 ترجمة األهداف إلى برنامج دراسي.  
 أهداف خاصة تتعلق بموضوع التخصص، القيم األخالقية، اإلستراتيجية الوطنية، الخ.  
  سنوات10مراجعة دورية لرسالة وأهداف المؤسسة كل .  

  هيكلية البرنامج ومضمونه
  وكثافة المتطلبات للدرجة الجامعية األولى والثانيةمستوى ومضمون.  
 مستوى ومضمون المساقات األساسية ومساقات التخصص.  
 مستوى ومضمون المساقات االختيارية.  
 أهمية البحث أو مشروع التخرج بالنسبة للبرنامج.  
 المستوى األكاديمي للبرنامج وعالقته مع األبحاث.  
 يمية والمهنيةاالهتمام الممنوح للمهارات األكاد.  
 االهتمام الممنوح للمهارات اللغوية الكتابية ومهارات الكمبيوتر.  
 التجانس والتناسق الداخلي للمتطلبات اإلجبارية، واالرتباط النوعي فيما بينها.  
 االعتبارات والمتطلبات الخاصة بالبرنامج، مثال تطبيقات في الميدان، الخ.  

  يةالبيئة التربوية التعلُمية، التعليم
 لمية التعليميةالمفهوم الفعال للبيئة التربوية التع.  
 لمية،التعليمية المتبعة  لمضمون المنهاج والنتائجمالءمة الطرائق  التع.  
  ساعات االتصال"نسب) "contact hours  (والدراسة المستقلة ونشاطات دراسية أخرى. 
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 االمتحانات وأساليب القياس. 

 وب تحضيرهانوعية ومستوى الوظائف المطل. 

 نوعية اإلشراف وتقييم مشاريع التخرج. 

       لمية، التعليمية األخرىعمل ميداني، وتـدريب تطبيقـي،      : أساليب العمل في النشاطات التع
 .استعمال الحاسوب، التعلم عن بعد الخ

 توفر خطة دراسية تفصيلية لكل مساق. 

 لهيئة التدريسية، اإلدارة، الخالبرامج، الطلبة، ا: (النهوج التقييمية المتبعة في المؤسسة (. 

 دور الطلبة في عمليات التقييم عامة، وفي تقييم المساقات الدراسية،خاصة. 

 نوعية الطلبة المقبولين

 نظام القبول. 

 عدد الطلبة المقبولين في السنوات الماضية.  
 نوعية الطلبة المقبولين في السنوات الماضية.  
 وتدريب خاص، ونسبة الذكور واإلناثبدوام جزئي، : قبول استثنائي للطلبة.  
    المخيمات، التوزيـع   -القرى-التوزيع الجغرافي، المدن  : اعتبارات خاصة للتجمعات السكانية

  .الطائفي، الطلبة األجانب، الخ
 نظام اإلرشاد والمتابعة.  
 نظام لتشجيع الطلبة على المشاركة في النشاطات الطالبية.  
 ر وسائل المتابعة واالستئنافنظام للحفاظ على حقوق الطلبة وتوفي.  
 تكلفة الطالب في البرامج قيد التقييم مقارنة مع برامج أخرى.  
 توفر نظام مساعدات مالية للطلبة المحتاجين.  
 نشاطات لتسهيل االنتقال من الدراسة الثانوية إلى الكلية أو الجامعة.  
         صة لمناقشة مواضيع   نشاطات وحمالت خاصة موجهة، مثال للعلوم والتكنولوجيا، لقاءات خا

  .معينة، نواد للحاسوب، الخ

  نظام الدراسة
 إمكانية تكملة البرنامج الدراسي األساسي في الوقت المحدد.  
 نظام لتقييم مراحل التقدم في البرنامج الدراسي.  
 توزيع وتسلسل المواد الدراسية حسب السنة األكاديمية.  
 ذ الفعليالتوازن في البرنامج الدراسي بين الخطة والتنفي.  
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 توقيت االمتحانات.  
 عقبات وتسهيالت أمام مجموعات طالبية ذات احتياجات خاصة.  
 مشاكل في المتابعات الميدانية، من حيث استعمال المرافق، تنظيم التدريب، الخ.  

  نسب النجاح
  إن وجدت(نسب النجاح للسنة التحضيرية.(  
 ،إن وجدت( أو الكفاية المهنية نسب النجاح في امتحانات القبول، أو اللغة اإلنجليزية.(  
 نسب النجاح للسنة األولى.  
 نسب النجاح التراكمية في البرنامج الدراسي األساسي.  
 معدل مدة الدراسة للشهادة الجامعية األولى.  
 سياسات خاصة.  
 نسب النجاح التي تخص المتابعات الميدانية.  

  نوعية الخريجين
 النوعية األكاديمية.  
 النوعية المهنية.  
 مون ومستوى بحث أو مشروع التخرجمض.  
 مضمون ومستوى البرامج التدريبية.  
 ايجاد عمالة مالئمة في االقتصاد الوطني.  
 تقييم الخريجين في مكان العمل من قبل الموظف.  
 نسب الخريجين العاملين في مجال تخصصهم.  
 نسب الخريجين الذين يهاجرون خالل السنة األولى من تخرجهم.  
 متابعة الخريجيننظام أو آليات ل.  
 تقييم الخريجين للمؤسسة التعليمية التي تخرجوا منها، أو برنامج التخصص.  
 صفات استثنائية للخريجين.  

  نجاعة نظام الدراسة ونوعية هيئة التدريس
 نجاعة نظام الدراسة.  
 االتصال الداخلي وتوزيع المسؤوليات.  
 المستوى التربوي واألكاديمي للهيئة التدريسية.  
  استقطاب وتعيين وتطوير أعضاء الهيئة التدريسيةآليات.  
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 توفير الفرص لتطوير الهيئة التدريسية.  
 العبء الوظيفي للهيئة التدريسية.  
 توزيع وتنوع الخبرات.  
 مستوى التعويض المالي ألعضاء الهيئة التدريسية.  
           اد األساتذة  كما يؤخذ باالعتبار أعد   (نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة في البرنامج

  ).غير المتفرغين في البرنامج
  في تعليم طلبة السنة األولى" أستاذ"دور هيئة التدريس برتبة.  
 مساهمة طلبة الماجستير أو الدكتوراه في التعليم.  
 معايير اختيار وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس.  
 مستوى األداء، ونسبة اإلناث في هيئة التدريس: خبرات مميزة.  

    التعلمية، التعليميةالمرافق
 حجم ونوعية قاعات التدريس والمحاضرات.  
 المختبرات والمشاغل.  
 المكتبات.  
 مراكز الحاسوب.  
 التقييدات والعقبات المالية.  
 المرافق الميدانية.  
  المالعب، المسارح، المتاحف، قاعات الموسيقى، الخ( مرافق األنشطة الالمنهجية.(.  

  لمعرفيالتواصل الخارجي والتبادل ا
 اتصاالت المؤسسة مع برامج دولية للمنح والبعثات وتبادل األساتذة.  
 إمكانات ووسائل للدراسة في الخارج ومجاالت تكملة تدريب للطلبة.  
 سياسات لمعادلة ساعات معتمدة تم الحصول عليها من دول أخرى.  
 تبادل طلبة وتقدير ذلك بفترة زمنية وساعات معتمدة.  
 سةسياسات لتدويل المؤس.  
             ،اتصاالت مؤسسية مع حقول التخصص في العالم، ومع المستفيدين والمسئولين المباشـرين

  .  بخصوص أبحاث مشتركة، الخ
 اتصاالت وتشبيك بمبادرات ذاتية من أعضاء هيئة التدريس.  
 نشاطات في التعليم المستمر وخدمة المجتمع المحلي.  



 49 

  التقييم الداخلي للنوعية
 داخلي للنوعيةنظام وهيكلة التقييم ال.  
 مثال، لجان خاصة، الخ(إجراءات التقييم الداخلي.(  
 دور الطلبة في نظام التقييم الداخلي.  
 مبادرة للتحسين واتخاذ إجراءات نتيجة التقييمات السابقة.  
  وصفي، تحليلي(نوعية تقارير التقييم الذاتي.(  

  ).2003،  لعاليالهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم ا(
  

معايير عامة  الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطينوضعت 
  . ولم تضع معايير خاصة لبرامج كليات التربية، العتماد جميع البرامج

  
ـ ، )مـصر (القومية لضمان جودة التعليم واالعتمـاد        تركز الهدف األساسي لكل من الهيئة       ةوالهيئ

ضمان جودة التعلـيم     إلى، الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين        
وذلك من خالل عملية االعتماد للجامعات والكليات بصفة عامة ولبرامجها بصفة           ، وتطويره المستمر 

،  قطـاع غـزة    بتقييم العديد من برامج كليـات      وقد قامت الهيئة الوطنية  لالعتماد والجودة      ، خاصة
ولم يتسن للباحث الحصول علـى نتـائج        ، ولكنها لم تنشر نتائج التقييم    ، ومنها برامج كليات التربية   

  .التقييم من الكليات موضع الدراسة الحالية
  

  غزة قطاع جامعات في الجودة ووحدات دوائر: خامساً
  

وبعد إنـشاء  ،  المجاالتفي ظل سعي الجامعات في قطاع غزة إلي تطوير األداء الجامعي في جميع            
الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة النوعية كان من الطبيعي إنشاء وحدات ولجان للجودة في الجامعات              
من أجل القيام بعملية التقييم الداخلي للجامعات والكليات بصفة عامـة والبـرامج التعليميـة بـصفة      

  .وذلك من أجل تطوير وتحسين تلك البرامج، خاصة
  طيط والجودة في  جامعة األزهرشؤون التخ

  
إن من أهم التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي هو االرتقـاء بمـستوى الخـريج، وربـط         
مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية وسوق العمل وزيادة فعالية البحث العلمـي، بحيـث إن عمليـة                

ت اإلدارية والماليـة المتعلقـة      التخطيط والتطوير والتحديث يجب أن تحرص على شفافية اإلجراءا        
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بالخدمات التعليمية المختلفة وضمان التحقق من تطبيق معايير ضمان الجودة على كافـة مـدخالت               
  .وعمليات ومخرجات العملية التعليمية

  
 أن تكون شئون التخطيط و الجودة هي المرجعيـة األساسـية فـي             :رؤية شئون التخطيط والجودة   

ت والمعلومات المطلوبة المتعلقة بالتخطيط والتطوير لمختلـف فعاليـات          الجامعة التي توفر الدراسا   
وأن تقوم بوضع الخطط والبرامج لتقييم ومراقبة تطبيق معايير الجودة          ، الجامعة األكاديمية واإلدارية  

  .والتميز في األداء والمخرجات والخدمات داخل الجامعة والكليات التابعة لها
  

 االرتقاء بمستوى أداء الجامعة والكليات التابعة لهـا، وتعـــزيز   :ةرسالة شئون التخطيط والجود   
قدراتها التنافسية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، وضمان تطبيقهـا ألنظمـة ومــعايير              
االعتماد والجـــودة، والتأكد من تحقيق أهدافها بما ينـسجم مـع الـسياسات واالسـتراتيجيات               

  .الموضوعة
  

  :تخطيط و الجودةأهداف شئون ال
            وضع التعليمات والسياسات واإلجراءات واألدلة المطلوبة والضرورية إلنجاز مهام شـئون

 .التخطيط و الجودة

 إشاعة وتجذير ثقافة الجودة لدى العاملين وترسيخ مفاهيم التطوير والتحديث.  
 مساعدة الكليات في تبني إجراءات وسياسات التخطيط والتطوير والجودة.  
   على المعوقات ومحاولة حلها ومعالجة الصعوبات التي تواجه التغييـر والتطـوير            التعرف

  .والتحديث
 بناء القدرات البشرية وتأهيلها في مجال التخطيط والتطوير والجودة.  
         تعميم التطبيقات الحسنة المعمول فيها داخليـا وعالميـا وتطبيقهـا فـي مـستويات اإلدارة

  .األكاديمية المختلفة
 

 
  :ن التخطيط والجودةشئو مهام 

 إعداد الدراسات المتعلقة بالتخطيط للبرامج المستقبلية األكاديمية واإلدارية.  
 إعداد وتوفير البيانات والمعلومات اإلحصائية حول كليات ومرافق وخدمات الجامعة. 

 إعداد المنشورات واألدلة التي توضح أعمال وأنشطة الجامعة والكليات التابعة لها.  
 ج تأهيل وتدريب مناسبة تهدف لتطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريسإعداد برام.  
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 وضع اآلليات المناسبة لتقييم أعضاء هيئة التدريس وإعداد النماذج المناسبة الخاصة بذلك.  
                تأسيس وتطبيق نظام إلدارة الجودة في الجامعة والكليات للقيام بـإجراءات تقيـيم الجـودة

  .الداخلية والخارجية
 أهداف وسياسات ضمان الجودة وآليات وبرامج تنفيذها وتحسينهاوضع .  
              إقامة العالقات التي تخدم أهداف الوحدة مع المؤسسات المثيلة محليا ودوليا ومـع الجهـات

  )ps.edu.alazhar.www( .والمؤسسات ذات العالقة بتحقيق تلك األهداف
 

  :ودة في الجامعة اإلسالميةوحدة الج
 

 تطمح الوحدة في أن تصبح واحداً من مراكز الجودة المهمة مـن خـالل تطويرهـا                 :رؤية الوحدة 
لمعايير متجددة للجودة المؤسسية واألكاديمية واإلدارية في التعليم الجامعي على المستوى المحلـي             

  .واإلقليمي والعالمي
  

وفاء بمتطلبات ومعايير الجودة المحلية والعالمية، ونـشر ثقافـة         تهيئة الجامعة اإلسالمية لل    :الرسالة
الجودة، وقيادة عملية التحسين المستمر لألداء الجامعي المؤسسي واألكاديمي واإلداري، وكسب ثقة            

  .المجتمع الفلسطيني في نوعية الخريجين وفقاً لمعايير أداء محددة وواضحة
  

  :أهداف وحدة الجودة

   الفلسطيني والدولي في مخرجـات العمليـة التعليميـة فـي الجامعـة         اكتساب ثقة المجتمع 
  . وتطويرها بشكل مستمر كمحصلة لتحسين جودة األداء

              ضمان قدرة خريج الجامعة اإلسالمية على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي واإلقليمي في
 . ضوء المتغيرات والتحديات المعاصرة

 في الكليات والمراكز التابعة للجامعةإعالء قيم التميز والقدرة التنافسية  . 

 االرتقاء بمستوى الخدمات اإلدارية المقدمة للمستفيدين .  
 وضع معايير ومقاييس ثابتة لألداء اإلداري حسب مفهوم الجودة الشاملة .  
 التحسين المستمر للبيئة الجامعية.  

  :مهام وحدة الجودة
 اإلسالمية، ثم اإلشراف على تنفيذهارسم السياسة العامة للجودة في التعليم بالجامعة  .  
 دعم ومساندة الجهود المبذولة لتطبيق الجودة في الجامعة اإلسالمية.   



 52 

             تحديد أسس ومبادئ الرقابة والمتابعة والتقييم الدوري لالعتماد، والتطوير المستمر في إطار
   .المتغيرات المحلية والعربية والدولية

 ية الجديدة في الجامعة اإلسالميةتنسيق و إعداد البرامج األكاديم.   
  للبرامج األكاديمية والتقييم المؤسسي) الداخلي والخارجي(متابعة عمليات التقييم.   
 تطوير الهياكل اإلدارية والوصف الوظيفي والنظم اإلدارية في الجامعة.   
 تحديد االحتياجات التدريبية لكافة العاملين في الجامعة ووضع برامج عملية لها.   
 متابعة تطوير عملية تقييم األداء للعاملين بالجامعة اإلسالمية واإلفادة من مخرجاتها.   
 إجراء الدراسات الهادفة لتحسين البيئة الجامعية ووضع معايير ثابتة لقياسها.   
 تحفيز ومكافأة الفرق واألفراد المتميزين في تطبيق الجودة بالتعليم.   
     ى البـرامج المـستخدمة فـي الـدوائر والمراكـز           تشجيع الحوسبة وإجراء التحسينات عل

   .والوحدات
 إعداد التقارير الدورية والسنوية.   
 االهتمام بشكاوي المستفيدين واقتراحاتهم ومتابعتها مع الجهات المعنية.   
 محلياً، وإقليمياً، وإسالمياً، ودوليـاً : تشجيع التعاون مع الجهات المطبقة للجودة في التعليم. 

)ps.edu.iugaza.www(   
 

  دائرة ضمان الجودة في جامعة األقصى

  
 تطمح دائرة ضمان الجودة بجامعة األقصى بشكل دؤوب ألن تكون رائـدة ومميـزة فـي                 :الرؤية

  .خدماتها وممارساتها وإسهاماتها الجامعية التي ترقى بالمجتمع الفلسطيني وتنميته
ى دائرة ضمان الجودة بجامعة األقصى بشكل حثيث وجاد إلى تطوير قدرات جامعـة               تسع :الرسالة

، األقصى في مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية الثقافة العربيـة اإلسـالمية              
بهدف رفد سوق العمل بأعلى مستوى من التميز للخريجين المؤهلين القادرين علـى مواكبـة روح                

  .ة شاملة ومستدامة للمجتمع الفلسطينيالعصر ألجل تنمي
  

  :األهداف اإلستراتيجية
 نشر الوعي بثقافة الجودة واالعتماد والترخيص ومفاهيمها لدى العاملين في الجامعة.  
 ًاالرتقاء المستمر بالمستوى األكاديمي واإلداري للجامعة كماً وكيفا. 

         بها في الهيئة الوطنية لالعتمـاد      تطبيق معايير االعتماد والجودة ومؤشرات األداء المعمول
 .والجودة والنوعية بوزارة التعليم العالي
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 إعداد أنظمة خاصة للجودة الشاملة في مختلف القطاعات األكاديمية واإلدارية في الجامعة. 

               ًتبادل الخبرات والتعاون مع المنظمات والهيئات المتخصصة في الجـودة محليـاً وإقليميـا
 .وعالمياً

  االعتمـاد األكـاديمي الـوطني واإلقليمـي والـدولي لبـرامج الجامعـة              السعي لتحقيق . 
)ps.edu.alaqsa.www( 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
استعرض الباحث في هذا الفصل أهم الدراسات والبحوث الفلسطينية والعربية األجنبية ذات            

وذلك بهدف الوقوف على بعض الجهود التي بذلت فـي مجـال            ، العالقة بموضوع الدراسة الحالية   
وتحديـد مـدى التـشابه    ،  بـصفة خاصـة  الجودة الشاملة للجامعات بصفة عامة ولكليات التربيـة   

وأيضا االستفادة من تلك الدراسـات مـن حيـث          ، واالختالف بين تلك الدراسات والدراسة الحالية     
اإلطـار  (كما أن هذا الفصل يأتي استكماالً للفـصل الثـاني           . منهجية الدراسة وأدواتها وإجراءاتها   

وتـم  ، ة الدراسة وأدواتها وإجراءاتهـا    ليشكل مصدراً اعتمد علية الباحث في تحديد مشكل       ) النظري
دراسات تناولت الجامعات في ضوء معايير الجـودة        : (عرض الدراسات السابقة مقسمة إلى مجالين     

ودراسات تناولت كليات التربية في ضوء معـايير الجـودة الـشاملة            ، الشاملة واالعتماد األكاديمي  
وضيح هدف وعينة وأدوات وأهـم نتـائج        مرتبة حسب إعدادها الزمني مع ت     ) واالعتماد األكاديمي 

دراسـات  ، دراسات فلسطينية(وتعرض تحت كل مجال حسب الترتيب التالي       ، وتوصيات كل دراسة  
  : وفيما يلي عرض لتلك الدراسات. يعقبها تعليق على الدراسات السابقة، )دراسات أجنبية، عربية

  
  دراسات تناولت الجامعات : المحور األول

  
   الفلسطينيةالدراسات: أوالً

  
 جامعـة  في المتعلمة المنظمة أبعاد توافر مدى" بعنوان ) 2011( دراسة أبو حشيش ومرتجى -1

 المنظمـة  أبعاد توافر مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت" ، فيها نظر العاملين وجهة من األقصى

 الجامعـة  تطويرل المقترحات بعض ووضع فيها، العاملين نظر وجهة من جامعة األقصى في المتعلمة

 الدراسـة  مجتمع تكون .الوصفي التحليلي المنهج الباحثان المتعلمة، استخدم المنظمة مفهوم في ضوء

للعـام الدراسـي   ) 590(وأكاديميين والبالغ عـددهم   إداريين األقصى جامعة في العاملين جميع من
 أغـراض  ولتحقيق  .ياًوأكاديم إدارياً  موظفاً(150) من  الدراسة عينة وتكونت ، )2010ـ2009(

إيجـاد  : (أبعاد وهي سبعة من يتكون المتعلمة والذي المنظمة أبعاد استبيان بتبني الباحثان قام الدراسة
إنـشاء أنظمـة   ، تشجيع التعلم والتعاون الجماعي ، تشجيع الحوار واالستفسار  ، فرص للتعلم المستمر  
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، ربط اإلفراد بالبيئة الخارجيـة    ، ة مشتركة تمكين اإلفراد من رؤية جماعي    ، لمشاركة المعرفة والتعلم  
 أبعـاد  جميع الرئيسة، حصلت المتعلمة المنظمة تمثل خصائص، )القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم

 الجامعـة  علـى  :أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان منها .متوسطة درجة على المقياس

 مع يتناسب بما ،الهيئة التدريسية أعضاء كفاءة ورفع، ألفرادها المستمر التعلم فرص توفير على العمل

 فـي  البحثـي  العمـل  وتشجيع والتعلم المعرفة لمشاركة أنظمة إنشاء، المعاصر التكنولوجي التطور

للتعـرف   الخارجية للبيئة دورية مسح بعمليات خالل القيام من الخارجية بالبيئة الجامعة ربط، الجامعة
 نظرة تكون ذات لكي بشأنها، يلزم ما واتخاذ الجامعة، على تأثيرها سةودرا ،تغيرات من يطرأ ما على

  .استباقي وسلوك مستقبلية
  
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية        "بعنوان  ) 2008( دراسة مدوخ    -2

ة هدفت الدراسة إلى التعرف علـى معوقـات تطبيـق إدار      ،  "بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها      
واسـتخدم الباحـث    ، الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل التغلب عليهـا          

ورؤسـاء  ، ورؤسـاء األقـسام  ، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العمداء ، المنهج الوصفي التحليلي  
غ والبـال ) 2008-2007(للعام الدراسي   ) األقصى، األزهر، اإلسالمية( لجان الجودة في الجامعات     

فقرة ) 64(قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من       . وكانت العينة هي مجتمع الدراسة    ، )155(عددهم  
، البحـث العلمـي   ، المنشاة الجامعية ، الهيئة التدريسية ، الهيئة اإلدارية (موزعة على خمسة مجاالت     

بوجود معوقات  وكان من نتائج الدراسة أن نسبة متوسطة من المستجيبين أقرت           ). الخدمة المجتمعية 
، في المجال الخاص بالمنشاة الجامعية ويأتي على رأس هذه المعوقات ازدحـام قاعـات الدراسـة               

توصـل  . يليه مجال الخدمة المجتمعيـة    ، وأظهرت النتائج أن أعلى معوق هو مجال البحث العلمي        
،  الطلبـة  تهيئة القاعات الدراسية بحيث تـتالءم مـع عـدد         : الباحث إلى العديد من التوصيات منها     

  .وتعزيز البحث العلمي
  
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلـيم         " بعنوان  ) 2006( دراسة راضي    -3

 هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقـات تطبيـق          ،"التقني بمحافظات غزة والسبل التغلب عليها       
اسـتخدمت الباحثـة   . لتغلب عليهاالجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني بمحافظات غزة وسبل ا    

وتكون مجتمع الدراسة من جميع العمداء ونواب العمداء ورؤساء األقسام          . المنهج الوصفي التحليلي  
وكانـت عينـة    ، )113(وأعضاء لجان الجودة في الكليات التقنية في محافظات غزة والبالغ عددهم            

:        سـتبيان تـضمن المجـاالت التاليـة       وكانت أداة الدراسة هي ا    . الدراسة هي نفس مجتمع الدراسة    
، التواصل وخدمة المجتمـع   ، تطوير الكادر البشري  ، التخطيط االستراتيجي ، متطلبات بيئة الجودة  ( 

وتوصـلت الدراسـة إلـى    . باإلضافة إلـى المقـابالت    ) التمويل والمصادر المالية    ، البحث العلمي 
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،  المهنية والتطبيقية الجودة الشاملة بشكل جيـد       تطبق كلية مجتمع العلوم   ، مجموعة من النتائج أهمها   
وتأتي الكليات الحكومية في مستوى ضـعيف فـي         ، ثم التابعة لوكالة الغوث   ، يليها الكليات الخاصة  
وضعف الجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم العالي لتـوفير التمويـل            ، كافة مجاالت الدراسة  

، بضرورة تفعيل وحدة الجودة في الكليات     ، اسة أوصت الباحثة  وفي ضوء نتائج الدر   . الكافي للكليات 
وتعزيز تطبيق الجـودة    ، رفع كفاءة وخبرة العاملين في كافة المجاالت      ، توفير متطلبات بيئة الجودة   

  .بعملية التقييم الذاتي
  
تطبيق أبعاد إدارة الجـودة الـشاملة فـي كليـة           " بعنوان  ) 2006( دراسة التلباني وآخرون     -4

مدى تطبيق كلية  على التعرف إلى الدراسة  هدفت،"غزة -صاد والعلوم اإلدارية بجامعة األزهراالقت
تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي        . االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة األزهر ألبعاد الجودة الشاملة       

ليـة  استخدم الباحثون أسلوب الحصر الشامل لجميع أعضاء هيئة التدريس بك         . التحليلي في الدراسة  
وتم استخدام استبيان كأداة  للدراسة تضمن المجـاالت         . االقتصاد والعلوم االجتماعية جامعة األزهر    

البيئة التربويـة التعلميـة     ، الهيئة التدريسية ، الموارد المتاحة ، ثقافة الجودة ، النظام اإلداري : (التالية
تيجـة أساسـية وهـي أن كليـة         خلصت الدراسة إلى ن   ). الطلبة، نظام الدراسة والمنهاج  ، التعليمية

كـذلك توصـل البـاحثون إلـى         ، االقتصاد والعلوم اإلدارية تطبق أبعاد الجودة بصورة متوسـطة        
ضرورة التركيز على أبعاد الجودة التـي يـتم تطبيقهـا بدرجـة             : أهمها، مجموعة من التوصيات  

ـ  ، متوسطة في الكلية وهى توفير الموارد الالزمة     سية والتركيـز علـى   التركيز على الهيئـة التدري
  .الطلبة

  
وسـبل  ، واقع إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية      "بعنوان  ) 2006( دراسة العطار    -5

هـدفت الدراسـة إلـى      ، "تطويرها من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية بجامعات قطاع غزة         
ووضـع  ، سطينية بقطـاع غـزة  التعرف على الواقع الحالي إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفل  

وقام ببنـاء اسـتبانة   ، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، السبل لتطويره 
، النظم والتشريعات الجامعيـة   ، اإلدارة الجامعية : (فقرة موزعة على ستة أبعاد هي     ) 51(مكونة من   

تم توزيـع االسـتبانة علـى       ). مات التعليمية الخد، التحسين المستمر ، التقويم، التركيز على المستفيد  
وقـد اسـتجاب مـنهم      ، )84(والبالغ عددهم   ، جميع رؤساء األقسام األكاديمية بجامعات قطاع غزة      

، اإلسـالمية (وكان من نتائج الدراسة أن واقع إدارة الجودة الشاملة في جامعات قطاع غـزة      ). 75(
حيث بلغت الدرجة الكلية    ،  الجودة في الجامعات   لم يصل إلى الحد األدنى لمقياس     ) األقصى، األزهر

زيادة اهتمـام إدارات الجامعـات     : ومن أهم ما أوصت به الدراسة     %). 67.44(للجامعات ما نسبته    
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تبنـي الجامعـات    ، التأكيد على جودة المرافق التعليمية ومحتوياتها     ، بتطبيق عناصر الجودة الشاملة   
  .دة فاعلية الجامعات نحو خدمة المجتمع الفلسطينيزيا، التقويم الشمولي بشكل دوري ومستمر

  
تقويم أداء جامعة األقصى كخطوة أولى علـى طريـق تحقيـق        "بعنوان  ) 2006( دراسة سكر    -6

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الجودة في مجال التعليم العـالي وبعـض       ، "جودتها الشاملة 
وإظهار دور التقويم  وأهميته     ، عتماد وضمان الجودة  واال، إدارة الجودة الشاملة  : مداخل تحقيقها مثل  

وتحديد مستوى أداء جامعة األقصى في ضوء بعض المعـايير          ، في تحسين وضمان جودة الجامعة    
واقتراح بعض اإلجراءات التي من شأنها أن ترفع مستوى أداء جامعة األقـصى وتـسهم     ، المقترحة

واختار عينـة   ،  الباحث المنهج الوصفي التحليلي    واستخدم، في تحقيق مستوى أعلى من الجودة فيها      
) 100(عشوائية من أعضاء هيئة التدريس ممثلة لكليات جامعة األقصى الخمس وبلغ عدد أفرادهـا               

نوعيـة  ، رسالة الجامعة وأهدافها  : (قام الباحث بتصميم استبيان ضم المعايير الخمسة التالية       ، عضو
، )الطلبة والخدمات المقدمـة لهـم     ، أعضاء هيئة التدريس  ، إدارة الجامعة ، البرامج ومدى مالءمتها  

مستوى أداء الجامعة بشكل عام متوسط ويميـل قلـيالً إلـى            : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية    
، ومستوى البرامج التعليمية ورسالة الجامعة وأهدافها متوسط ويميل إلى االرتفاع قلـيالً           ، االنخفاض

لتدريس وإدارة الجامعة والطلبة أيضا متوسـطة ولكـن تميـل إلـى             مستوى معايير أعضاء هيئة ا    
  .االنخفاض

  
واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية في ضـوء         "بعنوان  ) 2006( دراسة الدجني    -7

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعـة           ، "مفهوم الجودة الشاملة  
 خالل تحليل الخطة اإلستراتيجية في ضوء معايير الجودة الشاملة التي أقرتهـا             من، اإلسالمية بغزة 

لتحقيـق أهـدف    . الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلـسطين          
وقام بتصميم استبانة مكونة    ، ومنهج تحليل المحتوى  ، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي    ، الدراسة

اتجاهـات  ، مدى وضوح مفهوم التخطيط االستراتيجي    : (فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي     ) 58(من
، درجة ممارسة الجامعة لعملية التخطـيط االسـتراتيجي       ، إدارة الجامعة نحو التخطيط االستراتيجي    

درجة توافر معايير الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية في الخطـة اإلسـتراتيجية للجامعـة               
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء إدارة الجامعة وفريق التخطيط والجودة البـالغ             ). سالميةاإل

وقد توصلت الدراسة إلى العديـد      . وعينة الدراسة هي نفس مجتمع الدراسة     ، عضواً) 117(عددهم  
ير تـوافر معـاي   ، وضوح المفهوم العام للتخطيط االستراتيجي لدى إدارة الجامعة       : من النتائج أهمها  

وجود ضعف في صياغة بعـض جوانـب    ، الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية بنسبة مرتفعة      
شمولية بعـض   ، عمومية الرؤية وضعف استشرافها للمستقبل    : (الرؤية والرسالة واألهداف من حيث    
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عدم رضا إدارة الجامعة عن جودة القاعـات        ، )عدم دقة التعبير في بعض جوانب الرسالة      ، األهداف
وقد أوصت الدراسة بمراعاة نسب قبـول الطلبـة         . ومرافق األنشطة المرافقة للمنهاج   ، والمختبرات

دعم الجودة والعمـل علـى      ، واإلمكانات المادية والمرافق  ، وأعدادهم بما يتناسب وأعداد المدرسين    
  .تحسين المرافق

  
 الجامعـات  فـي  ملةالـشا  الجودة إدارة معايير تحقيق درجة "بعنوان) 2005( دراسة المالح -8

 معرفة إلى الدراسة هدفت، "التدريس هيئة أعضاء يراها كما الغربية الضفة محافظات الفلسطينية في

التـدريس،    هيئة أعضاء يراها كما الجامعات الفلسطينية في الشاملة الجودة إدارة معايير تحقيق درجة
 جميـع  من الدراسة مجتمع وتكون، يولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليل

 الغربيـة  الـضفة  محافظات جامعات في باللغة العربية والناطقين المتفرغين التدريسية الهيئة أعضاء

 بيـر زيـت،   وجامعـة  األمريكية، العربية والجامعة، الوطنية النجاح جامعة : (وهي الستة النظامية

 والماجـستير  الدكتوراه شهادة حملة من )خليلال وجامعة، لحم بيت وجامعة ديس، القدس أبو وجامعة

 عينـة  واشـتملت  . تـدريس  هيئة  عضو (1084) والبالغ عددهم 2004-2005) (الجامعي  للعام

 العينة هذه تشكل بحيث ،طبقية عشوائية بطريقة تم اختيارهم تدريس هيئة عضو (346) على الدراسة

 فقـرة  (73)  من االستبانة  وتكونت.التدريسية الهيئة الكلي ألعضاء المجموع من (% 32 ) نسبته ما

 والمجال الشاملة، الجودة إلدارة التنظيمية مجال الثقافة: (وهي ،األربعة الدراسة مجاالت على موزعة

خلـصت الدراسـة إلـي    ). المحلي بالمجتمع عالقة الجامعة ومجال المهني، النمو ومجال األكاديمي،
 فـي  الفلـسطينية  الجامعات في الشاملة الجودة إدارة معايير قيقتح درجة إن: النتيجة الرئيسة اآلتية

  (%65) بنـسبة  متوسـطة  كانـت  فيهـا،  التدريس هيئة أعضاء يراها كما الضفة الغربية محافظات
 بدالً األعمال إنجاز في العمل فرق على االعتماد: منها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة وخلصت

 والعمل العلمي بالبحث االهتمام زيادة. المسؤولية قدر على السلطات ويضتف مبدأ واعتماد الفردية، من

 وقـضاياه  المجتمع بمشكالت الجامعات في والدراسات المنجزة البحوث هذه ربط على والفاعل الجاد

 توفير إلى الجامعات تسعى  أن.العلمية البحوث الالزم إلجراء المالي التمويل وتوفير الشاملة، التنموية

 مـن  لالسـتفادة  معهـم،  دائمة عالقة خريجيه وترسيخ مع والتواصل االتصال على للمحافظة آليات

  .والمجتمع الجامعات بين الوصل حلقة كونهم يمثلون العمل، سوق متطلبات حول وآرائهم مالحظاتهم
  
مدى توافر عناصر نموذج الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة        " بعنوان  ) 2005( دراسة الطالع    -9
 توافر مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت، "لنوعية في مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزةوا

 قطاع جامعات في العالي التعليم لمؤسسات والنوعية والجودة الوطنية لالعتماد الهيئة نموذج عناصر

 التربويـة  ئةالبي ومضمونه، البرنامج هيكلية العامة، واألهداف الرسالة (:اإلحدى عشرة بأبعاده غزة،
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الهيئـة   الخريجون، النجاح، نسب والمنهاج، الدراسة نظام المقبولين، الطلبة نوعية التعلمية التعليمية،
 ،)الداخلي للنوعية التقييم المعرفي، والتبادل الخارجي التواصل التعلمية، التعليمية المرافق التدريسية،

 وأقدمية والمسمى الوظيفي، البرنامج، ونوع الكلية، ونوع الجامعة، اسم :(التالية للمتغيرات تبعا وذلك

 مـن  الدراسة مجتمع تكون،  لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي.)البرنامج

 اإلسـالمية، ( الـثالث  غزة قطاع جامعات الجودة في لجان وأعضاء األقسام ورؤساء الكليات عمداء

 مكونـاً  الدراسة مجتمع كان حيث الحصر الشامل أسلوب لدراسةا في استخدم وقد ،)األقصى األزهر،

 عناصـر  :والثـاني  عامة، معلومات :األول من جزءين، مكونة إعداد استبانة وتم فرداً،  (130)  من

 نتـائج  أظهرت فقرة، وقد  ومائة عشر بعداً، أحد على اشتملت االستبانة حيث الوطنية، الهيئة نموذج

 متوفرة والنوعية والجودة لالعتماد الهيئة الوطنية نموذج عناصر من متوسط مستوى هناك أن الدراسة

 الـثالث  غزة قطاع جامعات إدارات اهتمام بزيادة الدراسة الثالث، وأوصت غزة قطاع جامعات في

وتـدريب   العالي، التعليم في الشاملة الجودة عناصر بتطبيق خاصة واألقصى األزهر عامة، وجامعتي
 علـى  تعزيـز   والعمل لديهم، مفاهيمها وتعزيز الشاملة، الجودة أنشطة على جامعاتال في العاملين

 المحليـة  غزة، ونظيراتهـا  قطاع في الفلسطينية الجامعات بين المعرفي والتبادل الخارجي التواصل

 خليالـدا  بـالتقويم  وزيادة االهتمام التعليمية، التعلمية المرافق تنمية على والعمل واألجنبية، والعربية

 في والنوعية الجودة وحدات خالل تفعيل من العالي، التعليم في الشاملة الجودة عناصر لكافة للنوعية

  .الجامعات
  

 بمحافظـات  التعليم الجـامعي  في الجودة مؤشرات )  "2004(  دراسة أبو عودة و أبو ملوح-10

 ضـوء  فـي  غـزة  تبمحافظـا  الجامعي التعليم في الجودة مؤشرات على إلى التعرف هدفت ،"غزة

 تسهم مقترحات تقديم ثم ومن الصفية، والكثافة والجنس، الجامعية، الصفة الجامعة، كل من متغيرات

 )48(مـن   اسـتبانة  تطبيق وتم التحليلي، الوصفي المنهج الباحثان استخدم، المؤشرات تلك في رفع
 بتـدريب  الدراسـة  أوصـت  جامعيـاً، وقـد   وطالباً محاضراً(131) من  عينة على للجودة مؤشرا

 فـي  الحديثة التقنيات استخدام وتفعيل الجامعي، التعليم في تطبيق الجودة على المحاضرين الجامعيين

 مـع  يتناسب بما الجامعيين المحاضرين عدد وزيادة للطلبة، فاعلة قبول وتحديد سياسة والتعلم، التعليم

  .ليالمح المجتمع مع العالقة وتفعيل الجامعة، الطلبة في أعداد
  

تقييم األداء الجامعي مـن وجهـة نظـر أعـضاء الهيئـة      "بعنوان  ) 2004( دراسة الحجار    -11
 هدفت الدراسـة إلـى تقيـيم    ،"التدريسية بجامعة األقصى في ضوء مفهوم إدارة الجودة الـشاملة  

استخدم . مستوى األداء الجامعي في جامعة األقصى بفلسطين في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة            
فقرة موزعة على سبعة    ) 40(حيث تم استخدام استبانة مكونة من       ، احث المنهج الوصفي التحليلي   الب
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، إدارة العمليـات ، الموارد البشرية، المعلومات، الطلبة، التخطيط االستراتيجي ، القيادة: (مجاالت هى 
. ة التدريـسية  عضواً من الهيئ  ) 123(وتم تطبيق االستبانة على عينة عشوائية قدرها        ). نتائج العمل 

أن المستوى العام لألداء الجامعي يعتبـر دون المـستوى االفتراضـي            ، وقد أظهرت نتائج الدراسة   
وكذلك فيما يتعلـق    ، أداء الجامعة في مجال المعلومات وتحليلها كان على مستوى ضعيف         ، %)60(

. ليات كان جيـداً   في حين أن األداء في مجال إدارة العم       ، بمستوى األداء في مجال الموارد البشرية     
تحديد رؤية مستقبلية واضحة للتعليم الجـامعي السـتثمار         ، وقد أوصى الباحث بعدة توصيات أهمها     

، العمل على نشر مفاهيم الجودة الشاملة داخل مؤسـسات التعلـيم الجـامعي            ، كل طاقاته وإمكاناته  
  .اعتماد نظام تكنولوجيا المعلومات باالستناد إلى المنهج التقني الحديث

  
 الجامعـة  فـي  التدريس هيئة ألعضاء المهني النمو واقع"بعنوان ) 2002( دراسة أبو وطفة -12

 لـدى  المهني النمو واقع إلى التعرف إلى الدراسة هدفت، "نظرهم وجهة من تطويره اإلسالمية وسبل

 دور علـى  والتعـرف  ، نظـره  وجهة من تطويره وسبل اإلسالمية في الجامعة التدريس هيئة عضو

 والكـشف  ،التدريس هيئة عضو ونمو تطوير في األقسام ورؤساء الكليات األكاديمية وعمداء ئونالش

والخبـرة   ، العلمـي  المؤهـل  مـن  كل اختالف أثر وبيان ،ونموه تطويره تعترض التي عن العقبات
 وصفيال المنهج الباحث اتبع. التدريس هيئة عضو لدى المهني النمو واقع تطوير والكلية في ،التعليمية

 هيئـة  عضو ) 209(عددهم  والبالغ األصلي أفراد المجتمع جميع من الدراسة عينة تكونت، التحليلي

 موزعـة   فقـرة  )53(شملت   ،)استبانة(الدراسة  أداة ببناء الباحث قام ،الدراسة وألغراض. تدريس

). المجتمعيـة  لمشاركةا ، العلمي البحث ، الفاعلية التدريسية ، العلمي النمو :  (هي أبعاد أربعة على
 المقيـاس  علـى  اإلسالمية بالجامعة التدريس هيئة أعضاء لدى المهني النمو واقع أظهرت النتائج أن

 لعينـة  الموجـه  المفتوح السؤال نتائج كما أظهرت، %)66.7( بلغت متوسطة بنسبة تحقق الكلي قد

 اإلسـالمية  الجامعة في التدريس هيئة ألعضاء المهني التي تعترض النمو بالعقبات والمتعلق الدراسة

 :التدريـسية  الفاعلية مجال في أوصت الدراسة ،التدريسي العبء في ضخامة تمثلت العقبات أهم أن 
 دورات وعقـد  ، القاعـات  جميع في الحديثة التعليمية والتقنيات توفير الوسائل على العمل بضرورة

   .الحديثة طرق التدريس في تدريبية
  

  بيةدراسات عر: ثانياً
  
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم        " بعنوان  ) 2012(دراسة العضاضي   -1

 إدارة تطبيـق  دون تحول التي المعوقات في تحديد للدراسة العام الهدف تمثل، "العالي دراسة ميدانية

وكانـت أداة  . لـي استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلي. العالي مؤسسات التعليم في الشاملة الجودة
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، الجوانب التنظيميـة  ، الجوانب القيادية : ( الدراسة عبارة عن استبيان مكون من خمسة جوانب هي        
مجتمع الدراسـة   تحدد). جوانب خدمة المجتمع، جوانب البحث العلمي، الجوانب التعليمية والتنظيمية

 كليـة  (وهي أربعة وعددها  ،خالد الملك بجامعة النظرية الكليات التدريس من هيئة أعضاء جميع من

 وكانت .)التربية كلية و المالية، و اإلدارية العلوم كلية العلوم اإلنسانية، كلية الدين،  وأصول الشريعة
عينة البحث مكونة من أعضاء هيئة التدريس ممن خبرتهم األكاديمية أكثر من خمس سنوات والبالغ               

 مفهـوم  إدراك ضـعف  ،أهمها كان الميدانية دراسةال من نتائج بعدة الخروج تم قد و). 343(عددهم 

 العـبء  زيـادة ، المكتبات إمكانات ضعف، العلمية لألبحاث المالي الدعم ضعف، الحياة مدى التعلم

 الخـدمات  بقطـاع  البدء يجب، الجودة ثقافة نشر: أهمها التوصيات من عدد اقتراح تم وقد .التدريسي

 البحـث  بـدعم  االهتمام، التدريس هيئة ألعضاء بالحوافز يراكث االهتمام، اإلدارية والخدمات العامة

  .الشاملة الجودة برنامج تطبيق على تشرف خبرات تمتلك قيادات اختيار، العلمي
  
متطلبات االعتماد األكاديمي لبرامج الدراسـات العليـا فـي          "بعنوان  ) 2011( دراسة القرني    -2

هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى تحديد أهـم        ، "رحتصور مقت : اإلدارة التربوية بالجامعات السعودية   
وتعـرف  ، المتطلبات الالزمة لتهيئة برامج الدراسات العليا في اإلدارة التربوية لالعتماد األكـاديمي       

وهدفت أيضا إلى تقديم تصور مقترح لتهيئة هذه        ، درجة توفر هذه المتطلبات كواقع في هذه البرامج       
استخدمت . استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي    .  األكاديمي البرامج للوفاء بمتطلبات االعتماد   

عبارة موزعة على عشرة أبعاد     ) 114(وتكونت االستبانة من    ، الدراسة االستبانة أداة لتحقيق أهدافها    
عمليـات  ، إدارة ضمان الجودة و تحـسينها     ، إدارة برامج الدراسات العليا   ، اإلطار المفاهيمي : (هي

، أعضاء هيئة التـدريس   ، المرافق والتجهيزات ، مصادر التعلم ، إدارة شؤون الطلبة  ، التعليم و التعلم  
طبقت الدراسـة   ). األهمية والتوفر (مشتركة في محوريين هما     ) العالقة مع المجتمع  ، البحث العلمي 

والذي تألف من أعضاء هيئة التدريس ببرامج الدراسـات العليـا فـي      ، على مجتمع الدراسة بأكمله   
كشفت الدراسة  . عضواً) 93(استجاب منهم   ، )130(التربوية بالجامعات السعودية  وعددهم      اإلدارة  

، أن جميع المتطلبات الواردة في أبعاد أداة الدراسة العشرة جاءت بدرجة عالية جداً مـن األهميـة                 
كذلك كشفت الدراسة أن درجة التوفر تراوحت بين متوسطة وضعيفة للمتطلبات الواردة في أبعـاد               

تبنـي  ، وقد أوصت الدراسة بتبني الخطة اإلجرائية المقترحة التي قدمتها الدراسـة    . دراسة العشرة ال
المقترح الذي قدمته الدراسة بخصوص التغييرات المطلوبة في بنية ومساقات برامج الدراسات العليا             

سـتقاللية  توفير القـدر الكـافي مـن اال     ، في اإلدارة التربوية لمواءمتها مع مطالب جهات االعتماد       
وتخصيصها بميزانيات مستقلة لخدمة أغـراض  ، اإلدارية والمالية لكليات التربية واألقسام التابعة لها    

  .تأسيس مجلس وطني العتماد البرامج التربوية، االعتماد
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وضمان  مدى مناسبة وتوافر بعض معايير االعتماد األكاديمي      "بعنوان   )2009( دراسة الثقفي    -3

أعضاء هيئـة    م الرياضيات بكليات العلوم في الجامعات السعودية من وجهة نظر         الجودة في أقسا  
هدفت الدراسة إلى محاولة وضع قائمة بمعايير االعتماد األكـاديمي وضـمان            ، "التدريس والطالب 

: الجودة ومؤشراتها الخاصة بأقسام الرياضيات في كليات العلوم في الجامعات السعودية من حيـث             
والتعرف على مدى مناسـبة وتـوافر هـذه         )  الهيئة التدريسية  - البيئة التعليمية  -يميالبرنامج التعل (

عضواً من أعـضاء هيئـة      ) 77(وتألفت عينة الدراسة من     ، اتبع الباحث المنهج الوصفي   . األهداف
وكانـت  ، طالباً من طالب أقسام الرياضيات المستوى الرابـع       ) 138(و، التدريس بأقسام الرياضيات  

وكان من نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي لدرجة توافر معـايير   .ي أداة جمع البياناتاالستبانة ه
درجـة أداء   ، والبيئة التعليمية متوسطة  ، االعتماد األكاديمي وضمان الجودة للبرنامج التعليمي عالية      

 الرياضـيات  أقـسام  دعـم : وخلصت الدراسة إلى التوصيات التاليـة . أعضاء هيئة التدريس عالية

  .والعلمية المهنية التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية ،التعليمية البيئة لتحسين والمالية المادية بالموارد
  
 تطبيق في والمحلية والعربية العالمية الجامعات بعض تجارب" بعنوان) 2009( دراسة النصير-4

 والسعودية، والعربية ةالعالمي الجامعات واقع تحليل إلى هدفت الدراسة، "التميز نحو سعيا الجودة

 بعضها وحصول مشكالتها، على والتغلب أدائها لتحسين الجودة تطبيق الجامعات في تلك وتجارب

 خالل  ومن.الجامعي العمل جودة لتحسين تصور وضع إلى الدراسة كما هدفت االعتماد، على

 وجود :من أهمها نتائج ةعد إلى الباحثة توصلت والبيانات، للوثائق التحليلي الوصفي المنهج استخدام
 وجود .والتميز إلى األفضل للوصول الشاملة الجودة معايير تطبيق إلى جامعي نظام ألي ماسة حاجة
 للظروف الشاملة يعود الجودة معايير تطبيق في والمحلية والعربية العالمية الجامعات بين تفاوت

 في الشاملة الجودة معايير تطبيق ضتعتر التي العقبات بعض  هناك. تلك أو الجامعة بهذه الخاصة

 التخطيط سوء أو البشرية الموارد ضعف أو المالية الموارد لضعف بعضها يعود العالي التعليم

 السعودية الجامعات  تجارب.بداياتها في ولكنها ثرية العربية الجامعات بعض تجارب. والعشوائية

 وأصبحت واألوروبية، األمريكية صةاألخرى وخا الدول تجارب من تستفيد أن واستطاعت حديثة

 تحسين إلى ووصوالً. والدولي العربي المستويين المنافسة في على قادرة السعودية الجامعات بعض

 في جوهري تغيير  إحداث:الباحثة اقترحت السعودية العربية المملكة في خاصة الجامعي التعليم جودة

 للكوادر والتأهيل التدريب برامج في التوسع اللخ من الجودة ثقافة  نشر.وأهدافها الجامعة رسالة

 الكليات في وضمانها الجودة ضبط أقسام إنشاء على الجامعات تشجيع. اإلدارية والمتخصصة

 التقويم خالل من التدريس هيئة أعضاء قدرات تطوير على  التركيز.لها العلمية التابعة واألقسام

 ما على بناء والتحسين للتطوير دورية بصفة السعودية بالجامعات المناهج إخضاع. ألدائهم المستمر
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العصر  ظروف المناهج لتواكب السريع التكنولوجي والتقدم العلمية الدراسات نتائج تسفر عنه
 خريجي لجميع الفرصة وإتاحة القبول نسبة  رفع. العلمي البحث  تعزيز.التنموية المجتمع ومتطلبات

 وميولهم تتناسب التي التخصصات وفي العالي التعليم ي مؤسساتف بااللتحاق الثانوية المرحلة طالب

   واتجاهات
  
 الجـامعي التعليم  في تطبيقها وإمكانية الشاملة الجودة"بعنوان  ) 2000( دراسة عشيبة -5 

هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم وأهمية وأسس وخطوات الجودة الـشاملة فـي              ،"المصري
لـبعض   وتحليـل  بمسح الباحث قام حيث الوصفي، المنهج فيها استخدم ،التعليم الجامعي المصري

 كمـا قـام   وخطواتها، ومتطلباتها إدارتها وأسس الشاملة، الجودة وأسس مفهوم تناولت التي الكتابات

 بعـض الـدول   فـي  الجامعي التعليم في الشاملة الجودة تطبيق تناولت التي الدراسات بعض بتحليل

 قد التي بتحديد المعيقات وقام التنفيذ، عملية في مراعاتها يتم التي اتاإلجراء على والوقوف المتقدمة

 بعـض  وتحليـل  التعليم الجامعي واقع استقراء خالل من الشاملة للجودة الناجح التطبيق دون تحول

 فـي  الـشاملة  الجودة تطبيق تعيق التي قد الصعوبات أهم رصد المجال، هذا في والبحوث الدراسات

 الكليـة،  أو الجامعة إدارة قصور التنظيمي للجامعات، الهيكل طبيعة :ومنها المصري الجامعي التعليم

 الجامعـة  بـين  العالقة قصور بالجامعة، المختلفة مجاالت العمل عن متكاملة بيانات قاعدة توفر عدم

 بالجوانـب  العنايـة  قـصور  األحيـان،  بعض في وضوحها وعدم واللوائح القوانين كثرة والمجتمع،

 المعيقات وبعض لجامعي، التعليم في المتوازن غير والنمو قصور التمويل العمل، مجال في نيةاإلنسا

  .الشاملة الجودة وأسس وبمفاهيم للجامعات بالثقافة التنظيمية تتعلق التي
  

  الدراسات األجنبية: ثالثاً
  
ـ  "  بعنوان (Ali & Musah, 2012)دراسة -1 ة فـي  تحقيق ثقافة الجودة وأداء القـوى العامل

 هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين ثقافة الجودة وأداء القوى العاملة في             ،"التعليم العالي الماليزي  
عضواً من أعـضاء  ) 267(تم إعداد استبانة كأداة للدراسة وتم تطبيقها على   . التعليم العالي الماليزي  

راسة إلـى وجـود عالقـة ذات    وتوصلت الد، هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا      
كما أشارت نتائج الدراسـة إلـى أنـه يمكـن     ، داللة إحصائية بين ثقافة الجودة وأداء القوى العاملة  

استخدام مبادرة ثقافة الجودة بشكل فعال في سياق قطاع التعلـيم العـالي المـاليزي لتعزيـز األداء      
  .األكاديمي للموظفين

  



 65 

تحليل ثالث سمات رئيسة لنظام التعليم : ادة وإدارة الجودةقي" بعنوان (Saiti, 2012) دراسة -2
 هدفت الدراسة إلى التحقق مما إذا كانت القيادة التربوية في اليونـان تطبـق قـيم إدارة                  ،"اليوناني

كما هدفت إلى تحسين العملية التعليمية وتقديم مقترحات لوضع إطار إلدارة الجودة            ، الجودة الشاملة 
وتم مراجعـة ثالثـة جوانـب       ، استندت الدراسة على التحليل النظري    .  التعليمية الشاملة في العملية  

خلصت نتائج الدراسة إلـى عـدم وجـود إسـتراتيجية      . مختلفة في نظام التعليم اليوناني ومناقشتها     
وحاجـة النظـام    ،محدودية الدعم المالي  ، عدم وجود برنامج للتنمية التعليمية    ، تعليمية طويلة األجل  

  . ليوناني إلى مراجعة كل من الهيكلية واإلجراءاتالتعليمي ا
  
 ،"ترسيخ الجودة تحديات في التعلـيم العـالي البريطـاني   " بعنوان (Laurie, 2004) دراسة -3

هدفت الدراسة إلى استقصاء عينة من المدراء واألكاديميين في مؤسسات التعليم العالي البريطانيـة              
، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي  ،  بترسيخ الجودة  بشأن المعيقات التي تشكل تحدياً يرتبط     

أن تطبيق الجودة بالجامعات يحتاج إلى أن تكـون  : وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها    
وأنه إذا ما أرادت المنظمة ترسيخ الجودة فـال بـد مـن تلبيـة       ، متجانسة مع ثقافة المنظمة وبنيتها    

  .لفة للعاملينالحاجات واالهتمامات المخت
  
تنفيذ إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـيم   " بعنوان (Cronesky, & others, 2003) دراسة -4

ونسبوها ،  استخدم الباحثون المنهج الوصفي حيث استعرضوا مشكلة التعليم العالي األمريكي          ،"العالي
وذلك ، التعليم العالي إلى الحاجة لرؤية وفهم عميق ومهارات لجزء كبير من اإلداريين في مؤسسات             
وتطرق البـاحثون   ، بسبب عدم توفر عدد كاف من التدريب سواء كان إدارياً رسمياً أو غير رسمياً             

ضعف إعداد الهيئة   ، ضعف معنويات العاملين  ، قدم تقنيات التعلم  : لبعض األمثلة لضعف الجودة منها    
  .المهارات غير الكافية للطلبة الجدد، التدريسية

  
االبتكـار وإدارة الجـودة الـشاملة فـي     " بعنوان ) Wiklund, & others, 2003( دراسة -5

 هدفت الدراسة إلى استعراض اإلمكانـات      ،"اإلمكانات والمخاطر : مؤسسات التعليم العالي السويدية   
. والمعوقات التي تعتـرض تطبيقهـا  ، المتوفرة لدى الجامعات السويدية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة       

خلصت الدراسة إلى مجموعة من     . حث المنهج الوصفي مستخدماً أسلوب البحث المكتبي      استخدم البا 
أن توكيد وتحسين إدارة الجودة الشاملة أصبح أحد أهم الصفات المـستقبلية لـسياسة              : النتائج أهمها 

، وكان مـن توصـيات الدراسـة      . التعليم العالي في الدول االسكندينافية والدول األوروبية األخرى       
التركيـز  ،  العمل بنظام تقييم الجودة الذي استحدثته الوكالة الوطنية للتعليم العالي في السويد          ضرورة
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من قبل الجامعات السويدية على االبتكار والتحسين المستمر لكافة الخـدمات التعليميـة للجامعـات               
  . السويدية

  
  :تعقيب على دراسات المحور األول

   
، حور األول تعدد األهداف التي دارت حولها تلك الدراسـات يالحظ من العرض السابق لدراسات الم 

، إال أن معظمها يشترك في تقييم الجامعات في ضوء معايير الجودة الشاملة واالعتمـاد األكـاديمي               
في حين هدفت   ، فيما هدفت دراسات أخرى إلى دراسة معوقات تطبيق الجودة الشاملة في الجامعات           

وتتفق الدراسـة الحاليـة مـع معظـم         ، ين عمل الجامعات  بعض الدراسات إلى وضع تصور لتحس     
ولكنها تميزت عنها في التركيز علـى واقـع إعـداد         ، الدراسات في استخدام معايير الجودة الشاملة     

وكانت ، استخدم المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة في كل الدراسات        . المعلم في كليات التربية   
، ا مع االختالف في مجاالت أداة الدراسة من دراسة إلـى أخـرى  أداة الدراسة االستبيان في معظمه 

تتفق الدراسة الحاليـة مـع دراسـات        ، فيما كانت دراسة النصير ودراسة عشيبة دراستان مكتبيتان       
واالستبيان كأداة للدراسة مـع     ، المحور األول في استخدام المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة        

تكـون مجتمـع    . الدراسة الحالية ومجاالت أدوات الدراسات األخـرى      االختالف بين مجاالت أداة     
بينما مجتمع الدراسة الحالية هـو الطلبـة        ، الدراسة في معظم الدراسات من أعضاء هيئة التدريس       

في كليات التربية جامعات قطاع غزة، باإلضافة إلـى أعـضاء           )  طلبة المستوى الرابع  (الخريجون  
ئج دراسات المحور األول إلى أن مجاالت الجودة تتـوافر بدرجـة      هيئة التدريس، خلصت معظم نتا    

  .فيما أوصت بضرورة تطبيق عناصر الجودة الشاملة، متوسطة
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  دراسات تناولت كليات التربية : المحور الثاني
  

  دراسات فلسطينية: أوالً
  
ربية بالجامعة اإلسالمية   واقع التربية الميدانية بكلية الت    "بعنوان  ) 2011(دراسة العاجز وحلس    -1

 ،التربـوي  والمـشرف  التربية كلية من كل دور إلى التعرف الدراسة هدفت، "بغزة و سبل تطويرها
للتعرف  باإلضافة ،المعلمين الطلبة لدى الميداني التدريب تحسين في المدرسة ومدير والمعلم المتعاون

 وأعدا اسـتبانة  التحليلي الوصفي احثان المنهجالب اتبع، المعلمين الطلبة تواجه التي المشكالت أهم إلى

 .وطالبة  طالباً )183( بلغت عينة على توزيعها تم وثباتها صدقها من التأكد وبعد ،فقرة )72( تضمنت
 مساق لتسجيل مسبقة شروطاً الكلية تضع أن تنص التي الفقرة أن: التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

 أهـم  أن الدراسـة   وبينـت  )4.51( حـسابي   بمتوسط األولى مرتبةعلى ال حصلت العملية التربية

 ،التـدريب  مـدارس  المعينة فـي  التعليمية الوسائل توافر قلة المعلمين الطلبة تواجه التي المشكالت
 بعـض  إلـى  الدراسة  وتوصلت.المدرسة إدارة قبل من المعلم بالطالب االهتمام قلة  الثانية والمشكلة

 الطالـب  مـن  كـل  فيها يشترك تعاونية عملية أنها على الميدانية التربية إلى رأهمها النظ التوصيات

  .التربية وكلية التربوي والمشرف المدرسة ومدير المتعاون· والمعلم المعلم،
  
 بغزة ألهدافها األزهر جامعة  التربية كلية تحقيق لمدى دراسة: "بعنوان) 2010(  دراسة النجار-2

 بغـزة  األزهر جامعة – التربية كلية تحقيق مدى إلى التعرف الدراسة فتهد، "طلبتها نظر وجهة من
 لتطوير بها االسترشاد يمكن التوصيات بعض وتقديم ،الدراسة عينة الطلبة تقديرات خالل من ألهدافها

 هـذه  في الباحثة استخدمت .ألهدافها الدراسة عينة الكلية طلبة تقديرات ضوء في التربية كلية برامج

طالباً وطالبة من طلبة المستوى ) 450(تكون مجتمع الدراسة من . التحليلي الوصفي المنهج الدراسة
-2008(الرابع في كلية التربية في جامعة األزهر بغزة في الفصل الثـاني مـن العـام الدراسـي            

 وقامـت . طالباً وطالبة) 186(عينة الدراسة من عينة عشوائية بسيطة بلغ عددها  وتكونت، )2009

 مجـاالت  أربعـة  بالتساوي علـى  موزعة فقرة) 20( استبانة كأداة للدراسة تكونت من ببناء حثةالبا

 واألهداف واالجتماعية المعرفية والوجدانية األهداف: (وهي لتحقيقها التربية كلية تسعى التي لألهداف

ى مجموعة  وخلصت الدراسة إل  %). 75( وبلغ متوسط  استجابات الطلبة على أداة الدراسة          .)العملية
إعـداداً   لهـم  يكفل بما التربية، كلية في المعلمين إعداد برامج في النظر إعادة: من التوصيات أهمها

 في يدرسه الطالب ما مع والتواصل ،المتسارع للمعرفة  والنمو التغيير وسمات يتفق عصريا متنوعا،
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 ضوء في النوعي عية، واإلعدادواق دراسية وخطط مناهج من الميدان في يطبق ما وبين التربية، كلية

  .ومتطلباته العصر تحديات والكفاءات لمواجهة والمهارات بالخبرات وتزويدهم ، الجديدة األدوار
  
تصور مقترح لتطوير برنـامج اإلعـداد التربـوي العملـي           " بعنوان  ) 2010( دراسة زقوت    -3

هـدفت  ، "اهـات المعاصـرة  جامعة األقصى في ضوء االتج-المرشد النفسي بكلية التربية   / للطالب
المرشـد النفـسي بكليـة    / الدراسة إلى التعرف على واقع برنامج اإلعداد التربوي العملي للطالـب   

اسـتخدمت الباحثـة   . وإعداد تصور مقترح لتحسين الجانب المذكور أعاله      ، جامعة األقصى -التربية
تكون مجتمـع البحـث   .  فقرة)48(وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من ، المنهج الوصفي التحليلي 

طالبـاً  ) 95(من طلبة المستوى الرابع بقسم اإلرشاد النفسي بكلية التربية جامعة األقصى وعـددهم              
وقد كشفت النتائج عن أن برنـامج اإلعـداد التربـوي          . طالباً وطالبة ) 75(وعينة الدراسة   ، وطالبة

ك قصوراً بشكل عام في مراجعة برنـامج      وأن هنا ، العملي يفتقر إلى قائمة المعايير الواجب توافرها      
جامعة األقصى في ضوء االتجاهـات    -المرشد النفسي بكلية التربية   / اإلعداد التربوي العملي للطالب   

تحديد أهداف قسم اإلرشاد النفـسي      : خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها      . المعاصرة
سية التي تركـز علـى اإلعـداد النظـري        بوضوح والعمل على تطبيقها من خالل المساقات التدري       

وضع معايير الختيار الطالب المرشد النفسي حيث إن شخـصية المرشـد            ، والعملي للطالب المرشد  
  .تعد في المقام األول

  
دراسة تقييميه للخطط األكاديمية لبرنـامج إعـداد   " بعنوان ) 2009( دراسة درويش وآخرون   -4

ع تطوير الجوانب العملية في برنامج إعداد المعلم بكليـات          تأتي هذه الدراسة ضمن مشرو    ،  "المعلم
هدفت الدراسة  إلى تقويم برنامج إعداد المعلم في         . التربية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة     

اسـتخدمت الدراسـة    ). وجامعة األقـصى  ، وجامعة األزهر ، الجامعة اإلسالمية (كليات التربية في    
د تم توزيع أداة الدراسة على عينة عشوائية من خريجـي الجامعـات             وق، المنهج الوصفي التحليلي  

، والذين تخرجوا في السنوات الخمس األخيرة من تلك الجامعات        ، طالباً وطالبة ) 333(الثالث بلغت   
كما تم إجراء مقابالت مع عدد من أساتذة كليات التربية وصناع القرار في وزارة التربية والتعلـيم                  

وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات الكمية للدراسة والتي         . عليم بوكالة الغوث  العالي ودائرة الت  
القـيم  ، المعرفـة والفهـم بالتخـصص     : (ركزت على أداء الخريج وشملت أداة الدراسة المجاالت       

، الكفايات المرتبطة بتدريس المناهج الفلسطينية    ، النظام التربوي في فلسطين   ، وأخالقيات مهنة التعليم  
اإلعـداد والتخطـيط    ، تنمية المهارات العقلية للتلميـذ    ، الكفايات المرتبطة بالتعليم والفروق الفردية    

الوسائل وتكنولوجيا  ، تنفيذ التدريس داخل الصف   ، اإلدارة الصفية والمهارات المرتبطة بها    ، للتدريس
، )التخـصص (ييم تعلـم    مهارات تق ، المجال اإلنساني والنفسي وبيئة التعلم    ، المعلومات واالتصاالت 
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وكانت النتيجة العامة لجميع المجاالت     ). التطور المهني معلم المستقبل   ، مهارات االتصال والتواصل  
قائمـة بالمهـارات    : باإلضافة إلى النتيجة السابقة أفرزت الدراسة المخرجـات التاليـة         %). 67.8(

، )الرياضـيات ، العلـوم ، نجليزيةاللغة اال ، اللغة العربية (الالزمة في التخصصات األربعة الرئيسة      
قدمت الدراسة  . في التخصصات األربعة المذكورة   ) في مجال اإلعداد التربوي   (أربع خطط أكاديمية    

اختيار أسـاتذة جامعـات متخصـصين    ، تقليل عدد الطلبة في الشعب: مجموعة من التوصيات منها   
ـ    ، تحديث أساليب التقويم  ، لتدريس طلبة التخصص   دريس ومحتـوى المـساقات     تطوير أسـاليب الت

إجراء مراجعة جذرية تقويمية شاملة لبرامج إعداد المعلـم فـي المهـارات والكفايـات               ، التدريسية
  .تطوير الموارد المادية لبرامج إعداد المعلمين، التخصصية

  
تقييم االحتياجات التدريبيـة لكليـات التربيـة فـي     " بعنوان ) 2009( دراسة العجلة وفروانه  -5

تأتي هذه الدراسة ضمن مشروع تطوير الجوانب العملية في برنامج إعداد المعلـم             ، "غزةمحافظات  
وهدفت الدراسة إلى تحديـد االحتياجـات       . بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة      

الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهـر     (التدريبية لمدرسي كليات التربية في جامعات قطاع غزة وهى          
اسـتخدمت الدراسـة    ، ومن حيث األدوات التي تم توظيفها لجمـع المعلومـات         ، )عة األقصى وجام

مدرسين في كليات التربية الثالث والتـي       ) 103(االستبانة لجمع المعلومات الكمية من عينة شملت        
بينما استخدمت الحلقات البؤريـة مـا قبـل ومـا وبعـد      ، من مجتمع الدراسة%) 53(تمثل حوالي  

عضو هيئة تدريس موزعة بالتساوي على كليات التربية        ) 24(جمع المعلومات الكيفية من     االستبانة ل 
وقد خلصت الدراسة إلى وجود حاجات تدريبية ملحة ومختلفة عند أعضاء الهيئة التدريسية             . الثالث

في الكليات الثالث والتي بناء على هذه االحتياجات وضعت الدراسـة تـصوراً لبرنـامج تـدريبي                 
 يستطيع أن يلبي جميع االحتياجات التدريبية التي عبر عنها المدرسون الذين شـاركوا فـي                متكامل
، احتياجـات تدريـسية وتدريبيـة     : واالحتياجات التدريبية كما خلصت إليها الدراسة هـى       ، الدراسة

االحتياجـات  ، احتياجات في التطـور المهنـي  ، احتياجات في التقييم، احتياجات في تكنولوجيا التعلم  
  .االحتياجات اللغوية، لبحثيةا
  
، "تقويم برنامج التربية العملية في جامعة القدس المفتوحـة        "بعنوان  ) 2007( دراسة شاهين    -6

 الطلبـة  وجهة نظـر  من المفتوحة القدس جامعة في العملية التربية برنامج تقويم إلى هدفت الدراسة

 أهداف: ( شملت محاور متعددة، في طلبةال نظر وجهات على الوقوف إلى الدراسة سعت وقد ،المعلمين

 مـن  الدراسة عينة وقد تكونت ،)المتعاون المعلم وأدوار المدرسة، إدارة وأدوار وخطواته، البرنامج

 )1557( والبـالغ  مجتمع البحث، من الطبقي التوزيع وفق عشوائياً اختيارهم تم معلماً، طالباً )389(
 اسـتبانة  استخدمت الطلبة المعلمين، نظر وجهات على وللحصول ،%)25( وقدرها بنسبة أي طالباً،
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 النتائج إلى التوصل تم التحليل، عملية إجراء محاور، وبعد أربعة على موزعة فقرة  )63(من  مكونة

مـع   جاءت بنـسبة عاليـة،   البرنامج تقويم استبانة على المعلمين الطلبة تقديرات أن: اآلتية األساسية
 برنـامج  تنظـيم  إعادة بضرورة الباحث أوصى البحث، نتائج ضوء وفي. الضعف نقاط بعض وجود

 تـوفير  ضرورة مع ،الفلسطيني المجتمع وخصوصيات العصر، ومتطلبات ينسجم العملية بما التربية

 التأكيد مع المتعاون، والمعلم المدرسة، ومدير والطالب، المشرف، من لكل العملية خاص بالتربية دليل

قبـل   مـن  ومضبوطة محددة معايير وفق بالبرنامج العالقة أصحاب جميع أدوار تكامل على ضرورة
  .األربعة االستبانة محاور على توزعت التي ،األطراف جميع
  

تقويم برامج تدريب معلمي اللغة اإلنجليزية الطلبة في كليـات        "بعنوان  ) 2007(  دراسة برزق     -7
عالية برامج تدريب إعـداد المعلـم فـي         هدفت الدراسة إلى تقييم ف    ، "التربية في جامعات قطاع غزة    

كليات التربية في جامعات قطاع غزة وذلك من خالل التعـرف علـى إدراك المعلمـين للكفايـات                  
اسـتخدمت الباحثـة المـنهج    . الضرورية التي اكتسبوها من خالل برنامج اإلعداد في كليات التربية  

لدراسة من طلبة اللغة اإلنجليزية المستوى      تكون مجتمع ا  . االستبانة كأداة للدراسة  ، الوصفي التحليلي 
طبقت أداة الدراسـة علـى      ). األزهر، األقصى، اإلسالمية: (الرابع في كليات التربية في الجامعات     

دلت النتائج على أن الطلبة المعلمين في جامعات قطـاع          . طالب وطالبة ) 202(عينة عشوائية بلغت    
خلـصت  . فايات التي تـؤهلهم للعمـل مـستقبالً       غزة قد حصلوا على مستوى إعداد متوسط من الك        

التركيز في إعداد الطالب المعلم على مجموعة محددة متفق عليها          : الدراسة بعدد من التوصيات منها    
تحقيق التوازن بين جوانـب  ، من الكفايات المهنية األساسية إلحداث التغيير النوعي في سلوكه وأدائه      

ي ضوء الوزن النسبي ألهمية كل جانب منها فـي بـرامج            اإلعداد التخصصي والتربوي والثقافي ف    
ربط مقررات اإلعداد المهني بمحتوى المناهج المدرسية وأساليب تنفيذها وتطـوير   ، اإلعداد وفلسفتها 

تهيئة الخبرات المتنوعة التي تتيح الفرص لممارسة الطالب المعلمين لمهارات التعلم الذاتي            ، تعليمها
تقنين نظام اإلشـراف    ، مر ومتابعة التغيرات التي تطرأ على محتوى المنهاج       لتمكنهم من التعلم المست   

  .على التربية العملية بما يحقق الموضوعية في التقويم
  

 التربية بكلية المعلم إعداد لبرنامج تقويمية دراسة" بعنوان ) 2007( دراسة أبو دقة واللولو -8
 من كلية التربية في المعلم إعداد برنامج تقويم إلى الدراسة هدفت، "غزة  في اإلسالمية بالجامعة

 على الدراسة أداة توزيع تم وقد .التحليلي الوصفي المنهج الدراسة  استخدمت.الخريجات نظر وجهه

 الدراسة أداة بناء تم وقد طالبة،) 90( بلغت المختلفة التخصصات في من الخريجات عشوائية عينة

 الدراسية، المساقات العينة، عن عامة معلومات: (التالية جاالتالم من تتكون ،خريج مقننة بطاقة وهى

 مهارات الميداني، التدريب واقع البرنامج، من المكتسبة المهارات التدريس، نحو مهنة االتجاه
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 والوزن الحسابي المتوسط استخدم وتم ).البرنامج تطوير البرنامج، عن الرضا االتصال والتواصل،

 النظرية، للمواد بالنسبة التطبيقية  العملية المساقات أهمية أظهرت التي دراسةال نتائج النسبي لتحليل

تنمية  في واضحة قدرة له البرنامج وأن ،الكلية وبرنامج المدرسين عن الطالبات رضا كما أظهرت
الطالبات  حاجة أظهرت كما التدريس مهنة لممارسة الالزمة والمهارات االيجابية االتجاهات
بعض  ينمى الميداني التدريب برنامج أن النتائج أوضحت كما والحاسوبية تكنولوجيةال للمهارات
. بغزة اإلسالمية بالجامعة الميداني بكلية التربية التدريب فترة زيادة اقتراح مع التدريسية المهارات
 مراجعة وضرورة استمرار والمهنية التقنية والمهارات العملية بالتطبيقات باالهتمام الدراسة وأوصت

   .الفلسطيني المجتمع في المعلم احتياجات لتلبية المعلمين إعداد برنامج تقويم و
  
معايير مقترحة لالرتقاء بعملية االعتماد وضـمان الجـودة         "بعنوان  ) 2006( دراسة الحجار    -9

، ")NCATE(لبرامج كليات التربية في الجامعات الفلسطينية باالرتكاز على النموذج األمريكـي            
 الدراسة إلى التعرف على واقع برامج إعداد المعلم فـي فلـسطين، والمحـاوالت المبذولـة         هدفت

العتماد هذه البرامج، والتعرف في المقابل على معايير اعتماد برامج إعداد المعلم األمريكي، ومـن       
يـة  ثم التوصل إلى معايير مقترحة لالرتقاء بعملية االعتماد وضمان الجودة في برامج كليـات الترب      

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلـى النتـائج          . في الجامعات الفلسطينية  
وجود منهجية فلسطينية العتماد البرامج األكاديمية بصفة عامة، وغياب منهجيـة خاصـة              : التالية

عـداد  العتماد برامج إعداد المعلم الفلسطيني، في حين أن هناك منهجية خاصة العتمـاد بـرامج إ          
، وباالرتكـاز علـى المنهجيـة       "المجلس القومي العتماد المعلـم    "المعلم األمريكي، والمتجسدة في     
، يتـضمن  "المجلس الفلسطيني العتماد برامج وكليات إعداد المعلـم  "األخيرة، اقترح الباحث تشكيل     

ة، التنوع والفـروق    أهداف البرنامج، جودة منهاج البرنامج والتربية العملي      : المعايير الرئيسة التالية  
الفردية، جودة الهيئة التدريسية، الجودة اإلدارية للموارد البشرية والمادية، تقييم البرنـامج والتقيـيم        

  .المؤسسي
  

تقويم برنامج إعداد معلم الرياضيات بكليـات التربيـة فـي           "بعنوان  ) 2001( دراسة السر    -10
 الرياضيات بكليات التربية فـي محافظـات         هدفت الدراسة إلى تقويم برنامج معلم      ،"محافظات غزة 

وذلك من وجهـة نظـر طلبـة        ، )التطبيقي، التربوي، التخصصي: (غزة من حيث جوانب اإلعداد    
، طالباً معلماً ) 120(وقد شملت عينة الدراسة     . ومعلمي الرياضيات الخريجين  ، الرياضيات المعلمين 

، وكلية التربيـة الحكوميـة    ،  و جامعة األزهر   ،في كليات التربية الجامعة اإلسالمية    ، ومعلماً خريجاً 
وكانـت أداة   ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    . معلماً خريجاً ) 80(، طالباً معلماً ) 40(منهم  

استبانة خاصـة باإلعـداد التربـوي    ، استبانة خاصة باإلعداد التخصصي: (الدراسة ثالثة استبيانات 
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وقد شملت كل استبانة علـى المجـاالت        ، ))التطبيقي(لتربوي  واستبانة خاصة باإلعداد ا   ، )النظري(
، الطرق وأساليب التدريس واألنـشطة والتقنيـات التعليميـة        ، محتوى المقررات ، األهداف: (التالية
مهـارات  : (باإلضافة إلى أدوات الدراسة السابقة استخدم الباحث بطاقة مالحظـة شـملت           ، )التقويم

مهـارات تـدريس المهـارات      ، ت تدريس التعميمات الرياضـية    مهارا، تدريس المفاهيم الرياضية  
خلصت الدراسة إلـى    ). مهارات تدريس حل المسائل   ، مهارات تدريس البرهان الرياضي   ، الرياضية

والمعلمـين الخـريجين   ، %)68(أن متوسط تقدير الطلبة المعلمـين بلغـت    : النتيجة الرئيسة التالية  
ة المعلمين والمعلمين الخـريجين فـي اكتـساب مهـارات     أن هناك ضعفاً عاماً لدى الطلب ، %)64(

، تطوير وتحسين برنامج إعداد معلم الرياضـيات      : وكان من توصيات الدراسة   . تدريس الرياضيات 
تحديد قائمة واضحة ومحددة باألهداف المعرفية والوجدانيـة والمهاريـة لبرنـامج إعـداد معلـم                

  .خطة إعداد معلم الرياضياتإعادة النظر في ، الرياضيات بجوانبه المختلفة
  

  دراسات عربية: ثانياً
  
متطلبات االعتماد األكاديمي في كلية التربية بجامعة الباحـة      "بعنوان  ) 2011( دراسة المقاطي    -1

هدفت الدراسة إلى التعرف على مـدى تـوفر متطلبـات           ، "من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس     
، التعليم والتعلم ، ضمان الجودة ، السلطة واإلدارة ،  وأهدافها رسالة الكلية (االعتماد األكاديمي لمعايير    

توظيـف  ، التخطيط المالي ، المرافق والتجهيزات ، مصادر التعلم ، شؤون الطالب والخدمات المساندة   
في كلية التربية بجامعة الباحة مـن وجهـة نظـر        ) خدمة المجتمع ، البحث العلمي ، الهيئة التدريسية 

حيث قامت بـإجراء دراسـتها      ، خدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي    است. أعضاء هيئة التدريس  
وبلغ العدد لكلي   ، على مجتمع الدراسة المتمثل في أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الباحة           

احتوت فـي الجـزء األول علـى       ) استبانه(قامت الباحثة بتطوير أداة للدراسة      . فردا) 61(للمجتمع  
والجـزء  ، أما الجزء الثاني فشمل بعض األسئلة الديموغرافيـة       ، ض اإلرشادات مقدمة تعريفية وبع  

مجـاالً لالعتمـاد    ) 11(عبارة موزعـة علـى      ) 81(األخير يمثل متن االستبانة وقد احتوى على        
وكانت النتيجة الرئيسة للدراسة أن مدى توفر متطلبات االعتماد         . األكاديمي تم اعتمادها في الدراسة    

وكانـت أهـم    . ي تم اعتمادها جاءت بدرجة متوسطة في كلية التربية بجامعة الباحـة           األكاديمي الت 
واتخاذ القرارات التصحيحية لألداء في ضـوء       ، التوصيات التركيز على إجراء التقويم الذاتي للكلية      

، وتزويدها بأحـدث المراجـع    ، زيادة االهتمام بمصادر التعلم وتوفير الدعم الكافي لها       ، نتائج التقويم 
تعزيز البحث العلمي من خالل إيجاد إدارة مخصصة لشؤون البحث العلمي تشرف على األبحـاث                

  .ضمان الجودة و تربطها بحاجات المجتمع
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تقويم برنامج معلم اللغة العربية في كليـة التربيـة        " بعنوان  ) 2010( دراسة السبع وآخرون     -2
لدراسة إلى  تقويم برنامج معلـم اللغـة     هدفت ا ، "بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة الشاملة        

استخدمت الباحثة المـنهج    . العربية في كلية التربية بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة الشاملة          
ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد قائمة بمعايير الجودة الشاملة لبرنامج           . الوصفي التحليلي 

تم اشـتقاقها مـن الكتـب المتخصـصة         ، ربية بجامعة صنعاء  إعداد معلم اللغة العربية في كلية الت      
أهـداف  : (مجاالً هي ) 12(معياراً موزعة على    ) 152(اشتملت على   ، والبحوث والدراسات السابقة  

التجهيـزات  ، أعضاء هيئة التـدريس   ، اإلعداد األكاديمي والمهني والثقافي   ، سياسة القبول ، البرنامج
المكتبـة  ، األبنيـة ، التربية العمليـة  ، خدمة المجتمع ،  إدارة القسم ، تقويم الطلبة ، والوسائل التعليمية 

تم تحويل القائمة إلى مقابلتين مع مسئولي القبـول وقـسم           ، )طرائق التدريس ، ومصادر المعلومات 
أعـضاء  ) 9(وتكونت عينة البحث من     ، واستبانتين مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة     ، اللغة العربية 

وقد أظهرت نتائج الدراسة ضعف توافر معايير جودة سياسة القبول من           . طالباً) 71(هيئة تدريس و    
وكذلك ضعف توافر جودة برنامج اإلعداد من وجهة نظر قـسم اللغـة             ، وجهة نظر مسئول القبول   

بينما توافرت معايير جودة برنامج اإلعداد من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس             ، العربية والطلبة 
، وكان من توصيات الدراسة تحديد أهداف برنامج معلم اللغـة العربيـة           . توسطفي القسم بمستوى م   

  .وزيادة مدة التربية العملية، تقويم المقررات بصورة مستمرة، وضع معايير لسياسة القبول
  
تقويم برنامج إعداد المعلمين في كليـة التربيـة      "بعنوان  ) 2010(والصافتلي  ،  دراسة الفوال  -3 

هدفت الدراسة  إلى التعرف     ، "ايير االعتماد األكاديمي وإدارة الجودة الشاملة     بالحسكة في ضوء مع   
على مدى جودة إعداد المعلمين في كلية التربية بالحسكة وفقا لجوانبه األكاديمية والمهنية والثقافيـة               

استخدمت الدراسة المـنهج    . والشخصية في ضوء معايير االعتماد األكاديمي وإدارة الجودة الشاملة        
وتكون مجتمع البحث من طلبة كلية التربية السنة الرابعة قسم تربية الطفل شـعبة    ، الوصفي التحليلي 

طالبـاً  ) 154(حيث بلـغ عـددهم      ، )2010-2009(معلم صف في محافظة الحسكة للعام الدراسي      
 اإلعـداد ، اإلعـداد األكـاديمي   : (واستخدم الباحث استبياناً مكوناً من أربعة مجاالت هـي        ، وطالبة
وتوصلت الدراسة الى أن جودة برنامج إعداد المعلـم         ). اإلعداد الشخصي ، اإلعداد الثقافي ، المهني

وكـان مـن   ، مما يؤكد ضرورة العمل لرفع مستوى جودته لضمان جودة مخرجاته        ، كانت متوسطة 
زيادة االهتمام بتدريب الطلبة المعلمين على تـصميم الـدروس التـي تـستخدم              : توصيات الدراسة 

وتطبيق تقنيات إدارة الصف التي تعزز ضبط الـنفس       ، نولوجيا لتلبية احتياجات التالميذ المتنوعة    التك
   .وتقديم خبرات تعليمية تشجع التالميذ على االبتكار، واالنضباط الذاتي
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تطوير مؤسسات إعداد المعلم بالمملكة العربيـة الـسعودية   " بعنوان  ) 2010( دراسة الثويني    -4
هدفت الدراسة إلى تقديم رؤية لتطـوير مؤسـسات   ، "تجاهات العالمية المعاصرة  في ضوء بعض اال   

وذلـك مـن    ، إعداد المعلم بالمملكة العربية السعودية في ضوء بعض االتجاهات العالمية المعاصرة          
كيف يمكن االستفادة من االتجاهات العالمية المعاصرة في تطوير         : خالل اإلجابة على السؤال التالي    

وكان مـن نتـائج     ، أخذت الدراسة شكل البحث النظري التحليلي     ، اد المعلم وتنميته مهنياً   برامج إعد 
وخبـرات  ، إعادة تصميم البرامج من حيث األهداف والمحتويات والمقـررات        : الدراسة وتوصياتها 

، الثقافيـة (وهذا يتطلب إعادة النظر في مكونـات بـرامج إعـداد المعلـم       ، وأساليب التقويم ، التعلم
  ).التدريب الميداني، التربوية، صيةالتخص

  
جودة الخدمة التعليمية بكلية التربية بحجـة مـن        " بعنوان  ) 2009(وقشوة  ،  دراسة الحدابي  -5 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الخدمة التعليمية         ، "وجهة نظر طلبة األقسام العلمية      
األقسام العلمية وتكونت مجموعة الدراسة من      بكلية التربية حجة جامعة عمران من وجهة نظر طلبة          

والبـالغ عـددهم   ، بالمـستويين األول والرابـع    ) أحياء-كيمياء-فيزياء( جميع طلبة األقسام العلمية     
أعضاء ، المادة العلمية : (طالب وطالبة، وكانت أداة الدراسة استبيان يحوي تسعة محاور هي         ) 300(

، الصورة الذهنية للجامعـة   ، األنشطة الطالبية ، ول والتسجيل القب، الموظفون، المكتبة، هيئة التدريس 
وكانت النتيجة األساسية للدراسة أن مستوى جودة الخدمة التعليمية بكليـة           ). البنية التحتية ، التوظيف

وقد أوصت الدراسة بضرورة العمـل علـى        . جامعة عمران دون المستوى المطلوب    -التربية حجة 
  .يمية المقدمة للطلبة في جميع النواحياالرتقاء بمستوى الخدمة التعل

  
دراسة تقويمية لبرنامج إعداد المعلم بكلية التربية جامعـة         " بعنوان  ) 2009( دراسة الشرعي    -6

هدفت الدراسة إلى معرفة جوانب القوة      ،  "السلطان قابوس وفق متطلبات معايير االعتماد األكاديمي      
اسـتخدمت  . تماد األكاديمي لبرنامج إعـداد المعلـم      والضعف في البرنامج بناء على متطلبات االع      

وكان مجتمع الدراسة طلبة المستوى الرابع بكلية التربيـة جامعـة   ، الباحثة المنهج الوصفي التحليلي   
وعينة الدراسـة عـشوائية     ، )991(والبالغ عددهم   ) 2009-2008(السلطان قابوس للعام الدراسي     

تخدمت الباحثة استبيان كأداة للدراسة مكون من سـتة         واس. طالب وطالبة ) 200(بسيطة تكونت من    
المعـامالت  ، التربيـة العمليـة   ، أساليب التقويم ، طرائق التدريس ، محتوي المقررات : (محاور هي 

وبينت نتائج الدراسة إلى أن هناك تفاوت فيما بينهـا بـين         ). خدمات القسم والكلية  ، المالية واإلدارية 
وكانت فوق المتوسط عند تقيـيم      ، بشكل عام تعطي مؤشرات جيدة    وهى  ، المستوي الكبير والمتوسط  

وكان من توصيات الدراسة االهتمام بالمساقات الدراسية التي تنمي         . الطالب لما تعلموه من البرنامج    
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ربـط المـاد الدراسـية      ، توظيف التقنيات الحديثة في تنوع طرائق التدريس      ، مهارات التفكير العليا  
 .قليل من الجوانب النظريةبالجانب الميداني والت

  
صعوبات تطبيق معايير ضمان الجودة الشاملة محور برامج " بعنوان ) 2007( دراسة طبالن -7

 هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء كل من أعضاء هيئة التدريس وطالب ،"إعداد المعلم
لول المقترحة لتحسين والبدائل والح، البكالوريوس في نوعية صعوبات برامج إعداد المعلم الحالية

استخدمت الدراسة . برامج إعداد المعلم، والصعوبات في تطبيق معايير ضمان الجودة الشاملة
المنهج الوصفي في تحليل المحتوى وفي جمع البيانات وتحليلها ورصد الصعوبات  والتعرف على 

 وتكونت عينة ،)محور إعداد المعلم(وفي التعرف على معايير ضمان الجودة ، آراء المحكمين
-2006(جامعة صنعاء للعام الجامعي ) حجة(الدراسة من طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية 

كذلك عينة عشوائية من أعضاء الهيئة التدريسية بلغ مجموعها ، طالباً) 82(بلغ مجموعها ) 2007
ألداة المجاالت استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات وتضمنت ا. عضو هيئة تدريس) 16(
كشفت نتائج  ).نظام التقويم،  الطالب، أعضاء هيئة التدريس، الخطة الدراسية، نظام القبول(

محور (الدراسة عن العديد من الصعوبات التي تؤدي إلى عدم تطبيق معايير ضمان الجودة الشاملة 
ير برامج إعداد مراجعة وتطو: خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها). إعداد المعلم

نماذج ، أعضاء هيئة التدريس، الخطة الدراسية، تقويم تعلم الطالب وأداءهم، قبول الطالب، المعلم
تؤكد ، إيجاد التوازن بين المجاالت النظرية والتطبيقية، المصادر التعليمية التعلمية، التعليم والتعلم

سنة دراسية خامسة تخصص على وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب بضرورة اعتماد 
  .)البشرية ، المالية ، والمادية( لدراسة المقررات التربوية فقط، توفير اإلمكانات 

   
 وتنميته المعلم إعداد في المعاصرة االتجاهات" بعنوان) 2007( دراسة المفرج و آخرون -8

 إعداد المعلم التعرف على االتجاهات المعاصرة في مجال: هدفت الدراسة إلى ما يلي، "مهنيا
االتجاهات العالمية المعاصرة حول سياسة قبول الطلبة في : وتنميته مهنيا وذلك في المجاالت التالية

االتجاهات المعاصرة حول التكامل بين إعداد المعلمين قبل الخدمة وتنميتهم مهنيا ، كليات التربية
االتجاهات المعاصرة ، كليات التربيةاالتجاهات المعاصرة في نظام الدراسة وبرامجها في ، أثناءها

، االتجاهات المعاصرة حول برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة، فيما يتعلق بالتربية العملية
 ومنهج، والمعلم، االتجاهات المعاصرة فيما يتعلق بتطوير الهيئة التدريسية في كليات التربية

أدبيات  جميع بمسح الباحثون يقوم حيث ،المكتبي البحث أسلوب على الدراسة تعتمد. الدراسة
 أحدث االتجاهات على للوقوف وذلك الدراسة بموضوع واألجنبية المتعلقة السابقة العربية الدراسات

إعادة : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها. مهنياً وتنميته المعلم إلعداد والنظم
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ربية من خالل تطبيق مقاييس تضمن اختيار أفضل النظر في نظام اختيار وانتقاء طلبة كلية الت
بحيث يعد أكاديميا ومهنيا داخل كلية ، األخذ بنظام اإلعداد المتكامل للمعلم، المستويات المتقدمة

والعمل على ، إعادة النظر في المناهج الدراسة الحالية بكليات التربية، التربية خالل خمس سنوات
تتم مراجعة الخطط الدراسية والمقررات في كل قسم من أقسام تغييرها لتواكب التنمية على أن 

واألخذ بسياسة ، وتطوير وتحديد محتوى برامج كليات التربية، كليات التربية مرة كل عامين
الترخيص باعتبارها مهنة محددة المهام والمهارات على أن تتخذ آلية واضحة متكاملة بين الجهات 

فتح قنوات اتصال مباشر بين مصادر إعداد المعلمين ، مة للمعلمالمنتجة للمعلم والجهات المستخد
وذلك بهدف التعرف على حاجياتهم ومشكالتهم واستعداداتهم لتوجيهها ، ومراكز عملهم الوظيفي

وتطوير البحث العلمي في مجال إعداد وتدريب المعلم وتشجيعه وزيادة تمويله، وأن ، التوجيه السليم
لم نتائج البحوث والدراسات التربوية كأساس لتطوير وتحسين ممارساتها تعتمد مؤسسات تدريب المع

ونشاطاتها وأن تكون هذه البحوث والدراسات إحدى المكونات األساسية لبرنامج إعداد وتدريب 
يتم من خاللها تطبيق برامج ، انتقاء بعض المدارس لتكون بمثابة مدارس تجريبية، المعلمين

إنشاء مركز تدريب المعلمين يتبع كلية التربية ، وأن يتم ، ظم ومدروسالتدريب بفاعلية وبشكل من
  .التنسيق والتعاون في تنفيذ البرامج مع إدارة التطوير والتنمية التابع لوزارة التربية

   
المقررات التربوية  في برنامج إعداد المعلم لطالبات كليـة          " بعنوان  ) 2007( دراسة النمري    -9

هـدفت  ، "ة أم القرى ومعايير الجودة الشاملة  دراسة تقويمية وتصور مقترح     اللغة العربية بجامع  
الدراسة إلى تحديد مجاالت تقويم المقررات التربوية لطالبات كلية اللغة العربية بجامعـة أم القـرى              

ومفردات المقررات التربوية، وتنظيم  وتوزيع المقـررات التربويـة    ، في أهداف المقررات التربوية   
وتحديد معايير الجودة الشاملة الالزمة للمقـررات       ،  اإلعداد بكلية التربية بجامعة أم القرى      على سنة 

استخدمت الباحثـة   . التربوية التي تقدمها كليات التربية للطالبات في كل مجال من المجاالت السابقة           
) 25(و ، متخصصاً بجامعـة أم القـرى  ) 20( تكونت عينة الدراسة من    .  المنهج الوصفي التحليلي  

افتقار المقـررات التربويـة التـي       : خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها      . مشرفاً تربوياً 
في محاورها  ، التي حددتها الدراسة  . تقدمها كلية التربية بجامعة أم القرى إلى معايير الجودة الشاملة         

الجوانب الوظيفيـة   ، تربويةالجوانب النظرية  في المقررات ال     ، أهداف المقررات التربوية  ( األربعة  
: أوصت الباحثة بمـا يلـي     ). والتطبيقية في المقررات التربوية، وتوزيع وتنظيم المقررات التربوية       
تحديـد وصـياغة أهـداف    ،  تحديد وصياغة أهداف إجرائية واضحة لكل قسم من األقسام التربوية        
عـادة صـياغة المقـررات       إ، إجرائية سلوكية واضحة ومحددة لكل مقرر من المقررات التربويـة         

التركيز على الجوانب العمليـة والتطبيقيـة بمـا يحقـق           ، التربوية بما يحقق معايير الجودة الشاملة     



 77 

تحقيق مزيد من التـوازن بـين األقـسام         ، التوازن بينها وبين الجوانب النظرية في برنامج اإلعداد       
  .التربوية في تقديم مقررات اإلعداد التربوي

  
مدى توافق برنامج اإلعداد التربـوي مـع معـايير الجـودة        "بعنوان  ) 2006( دراسة قادي    -10

الشاملة وأهم صعوبات التطبيق في كلية التربية بجامعة أم القرى من وجهة نظر أعـضاء هيئـة                 
 هدفت الدراسة إلى التعرف على معايير الجودة الواجب توافرها في مقـررات برنـامج               ،"التدريس

 من درجة التوافق بين برنامج اإلعداد مع معايير الجـودة الـشاملة مـن           والتحقق، اإلعداد التربوي 
واستخدمت الباحثة اسـتبانة  ، وتم تطبيق المنهج الوصفي التحليلي . وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس    

، مقـررات البرنـامج ومتطلباتـه     ، أهداف البرنامج وغاياتـه   (كأداة  للدراسة مكونة من المجاالت       
تحـسين  ، إدارة البرنـامج ومـصادرة    ، التقنية   والمعلومات   ،  التقييم والقياس  ،التدريبات واألنشطة 
تكون مجتمع الدراسة وعينتها من أعـضاء       ). صعوبات تطبيق الجودة الشاملة   ، البرنامج ومراجعته 

). 2006-2005(في الفصل الدراسـي األول      ، هيئة التدريس بكلية التربية للبنات بجامعة أم القرى       
أن البرنامج ال يقدم للطالب المعلم المفاهيم والنظريات والمهـارات التـي            ، الدراسةوكان من نتائج    

كذلك ال يسهم محتوى مقررات البرنامج بالشكل األساسي الـضروري إلعـداد            ، تدعم إعداد المعلم  
التحـديث الـدوري ألهـداف      : خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منهـا       . الطالب المعلم 

اعتماد معايير ومؤشـرات واضـحة      ،  في ضوء المستجدات والتغيرات العالمية     ومقررات البرنامج 
  .تطوير طرائق التدريس إلثراء العملية التعليمية، وعالمية لتقويم جودة برنامج اإلعداد

  
تقويم برنامج إعداد معلم اللغـة العربيـة فـي كليـات            " بعنوان  ) 2005( دراسة العقيلي    -11

هدفت الدراسة إلى تقويم الخطة الدراسـية، والمقـررات       ،  "ة السعودية المعلمين في المملكة العربي   
الدراسية في برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كليات المعلمين في المملكـة العربيـة الـسعودية                 

) 123(وطالب التربيـة الميدانيـة      ، عضواً) 179(تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس        
وكانـت  ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي     . معلما) 512(يجو الكليات   طالباً، المعلمون خر  

المعلمين خريجـي   ، طالب التربية الميدانية  ، أداة الدارسة استبانة موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس       
وقد خلـصت  ). الخطة الدراسية، المقررات الدراسية  : ( وتتضمن االستبانة المحاور  . كليات المعلمين 

إعادة هيكلة وتطوير برنامج إعداد معلم اللغة العربيـة         :  إلى مجموعة من التوصيات أهمها     الدراسة
في كليات المعلمين في كل من الخطة  والمقررات الدراسية في ضوء المعايير العالمية المعاصـرة                 

  .تعميق مواد اإلعداد التخصصي، لبناء برامج إعداد المعلم
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رؤية مستقبلية لتطوير كليات التربيـة فـي ضـوء          "ان    بعنو) 2004( دراسة الشرقاوي    -12 
 هدفت الدراسة  إلى التعرف على واقـع كليـات التربيـة ومتطلبـات      ، "معايير االعتماد األكاديمي  

تطويرها، وبناء معيار لالعتماد األكاديمي بكليات التربية حتى يمكن في ضوئه تحديد جوانب القـوة               
 مدى تحقيق بعض المعايير الموضوعة لالعتماد األكـاديمي         والضعف لكليات التربية، التعرف على    

. وضع رؤية مستقبلية لتطوير كليات التربية في ضوء معايير االعتمـاد األكـاديمي            ، بكليات التربية 
استخدم الباحث االسـتبانة كـأداة للدارسـة، وتـضمنت          . استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    

الهيكل االداري، المباني والتجهيزات، نظـام القبـول،        ،  هداف الكلية أ: ( االستبانة المجاالت التالية  
المقررات الدراسـية، المـواد التعليميـة، مركـز         ، هيئة التدريس، التنمية المهنية، العملية التعليمية     

مصادر التعلم، المكتبات، التربية العملية، الدراسات العليا  والبحوث التقويم، المتخرجـون  خدمـة               
عضواً من أعضاء هيئة التدريس فـي       ) 138(تكونت عينة الدراسة من     ). لتعاون الدولي المجتمع، ا 

وكانـت النتيجـة    ) جامعـة أسـيوط     ، جامعة الزقازيق، جامعة طنطا   (كليات التربية في الجامعات     
الرئيسة للدراسة أن كليات التربية  تحقيق المعايير الواردة في أداة الدراسة  بصورة تتـراوح بـين                  

وقدم الباحث رؤية لتطوير كليات التربية استندت إلى نتائج الدراسة والمجـاالت    . وضعيفة  متوسطة  
  .التي وردت في أداة الدراسة

  
تقويم برنـامج اإلعـداد التربـوي لمعلمـي التربيـة           "بعنوان  ) 2002( دراسة  المطرودي     -13

ة إلى التعرف على مـدى      هدفت الدراس ، "اإلسالمية في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية      
، والوسـائل التعليميـة   ، ومدى استخدام طرق التـدريس    ، تحقيق مقررات اإلعداد التربوي ألهدافها    

، وأساليب التقويم المناسب في برنامج اإلعداد التربوي ومعرفة مدى فائدة مقررات اإلعداد التربوي             
 وصمم الدراسة، هذه في الوصفي نهجالم تطبيق تم وقد. ومدى تحقيق برنامج التربية العملية ألهدافه

 مختلـف  مـن  معلماً )319( من المكونة الدراسة عينة على توزيعها الغرض وتم لهذا استبانة الباحث

 والتربية التدريس، وطرق المناهج أقسام التدريس في هيئة أعضاء من عضواً) 174(و المملكة مناطق

وكانـت النتيجـة الرئيـسة    . المملكة في لمعلمينا كليات مختلف من التعليمية والوسائل النفس، وعلم
وخلـصت الدراسـة   . للدراسة أن أغلب أهداف مقررات اإلعداد التربوي قد تحققت بدرجة متوسطة    

تشكيل لجنة خاصة من أعضاء هيئة التدريس لدراسة التـداخل          : إلى مجموعة من التوصيات أهمها    
، مفردات المقررات التربوية والتخصـصية    بين أهداف ومفردات المقررات التربوية، وبين أهداف و       

ضرورة توجيه أعضاء هيئة التدريس في برنامج اإلعداد التربوي على التركيز في استخدام طـرق               
التدريس التي تعتني بإيجابيات الطالب في التدريس، وتحقيق الفرص للكشف عن طاقاتهم الخاصـة              

  .  وصقلها، وعدم االعتماد على طريقة واحدة فقط
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  الدراسات األجنبية: ثالثاُ
  
هدف هذا التقرير الـذي  ، "ماذا تعلم برامج إعداد المعلمـين " بعنوان (NCTQ, 2012)دراسة -1

 The National Council on Teacher Quality (NCTQ)أعده المجلس الوطني لجودة المعلم 
اد المعلمـين فـي     وقد خلص التقرير إلى أن برامج إعد      ، إلى مراجعة وطنية لبرامج إعداد المعلمين     

ونتيجة لذلك  ، والبيانات، عينة الدراسة توفر إعداداً محدوداً للطلبة المعلمين في مجال استخدام التقييم          
  .فإن المدارس في نهاية المطاف توظف معلمين يفتقرون إلى اإلعداد الالزم لالستفادة من المعلومات

  
 Cardinalد المعلـم فـي جامعـة    تقييم برنامج إعدا"  بعنوان (Russell, 2009) دراسة -2

Stritch"     هدفت الدراسة لمعرفة فعالية برنامج إعداد المعلـم فـي جامعـةCardinal Stritch ،
ولتقييم البرنامج أعدت الباحثة اسـتبانة السـتطالع آراء   ، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

وتم التركيز في أداة الدراسـة      ، لمقابالتباإلضافة إلى ا  ، المعلمين الجدد والمعلمين ومدراء المدارس    
التفاعل مع  ، القدرة على تعلم تالميذ متنوعين    ، المناهج الدراسية والتدريس والتقييم   : ( على المجاالت 
قـدرة المعلـم   : وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية    ، )وجود فرص للنمو المهني   ، البيئة المدرسية 

وعدم القدرة علـى تحديـد      ، ة محدودة وأقل من المستوى المطلوب     الجديد للتفاعل مع البيئة المدرسي    
فيما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير برنامج إعداد المعلم في           ، أولويات العمل المدرسي  

  . جميع النواحي
  
،  "نظام تقييم لتحسين جـودة إعـداد المعلـم   " بعنوان (Reusser & others, 2007)دراسة -3

وصف كيف تطبق جامعات وسط الغرب األمريكي مبادئ الجودة فـي بـرامج             هدفت الدراسة إلى    
ولتحقيق هدف الدراسة تم جمع البيانـات الخاصـة         . والعمل على تحسين تلك البرامج    ، إعداد المعلم 

بهدف تحسين كفاءة   ، واستخدمت هذه البيانات لتحديد الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم تعليمي         ، بالطلبة
وقـد تحـسن أداء الطلبـة       ،  أدت إعادة تصميم المناهج إلى تحقيق نتائج إيجابيـة         .الطلبة المعلمين 

ونظراً لما حققه هذا البرنامج مـن نتـائج         ، المعلمين في المعارف والمهارات والتدابير والتصرفات     
إيجابية من خالل تطبيق مبادئ الجودة الشاملة فقد أصبح نموذجاً للعديد من برامج إعـداد المعلـم                 

  .األخرى
  
 يعرض هذا التقرير نتائج ،"ما الذي يصنع المعلم الفعال؟"  بعنوان (NCATE, 2006)دراسة -4

وخلص إلى أن البحوث المتاحة تدعم أهمية الجودة العاليـة فـي            ، البحوث الحالية عن إعداد المعلم    
واإلعـداد  ، و أن المعلمين المعدين إعدادا جيداً يتفوقون على غيرهم من المعلمـين           ، إعداد المعلمين 
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اإلعـداد  ، الجيد للمعلم يساعده على تطوير المعارف والمهارات التي يحتاجها في الفصول الدراسية           
 مجموعـة مـن النتـائج       NCATEقـدمت   . الجيد للمعلمين يعطي نتائج أفضل لتحصيل الطلبـة       

لمعـارف  اإلعداد الجيد للمعلمين قبل الخدمة يوفر لـه ا        : بناء على نتائج البحوث منها    ، والتوصيات
والبرامج التي ال تقدم إعدادا جيداً للطلبة المعلمين تضعهم فـي           ، والمهارات الالزمة للتدريس الفعال   

جميع برامج اإلعداد يجب أن تقدم أدلة على أن الطلبة المعلمين لديهم            ، وضع غير مالئم أثناء عملهم    
 تخضع لمراجعة وفق معـايير      كل البرامج يجب أن   ، المعرفة والمهارة الالزمة لتعليم طلبة المدارس     

  .هناك حاجة إلى عمليات تقييم أكثر شموالً لمعرفة أداء المعلم بهدف منحه رخصة التدريس، وطنية
  

  :  تعقيب على دراسات المحور الثاني
 

، يالحظ من العرض السابق لدراسات المحور الثاني تعدد األهداف التي دارت حولها تلك الدراسات              
، )2009(فدراسـة العـاجز وحلـس       ،  في تقييم كليات التربية وإعداد المعلم      إال أن معظمها يشترك   

فيما تناولـت دراسـة     ، تناولت التدريب الميداني  ) 2010(ودراسة زقوت   ، )2007(ودراسة شاهين   
فقـد تناولـت   ) 2007(أما دراسة برزق ، أهداف كلية التربية جامعة األزهرـ غزة  ) 2010(النجار  

فتناولت تقيـيم بـرامج معلمـي       ) 2001(أما دراسة السر    ،  اللغة االنجليزية  تقييم برامج إعداد معلم   
دراسة نظرية تهدف إلى تقديم معايير العتماد كليات        ) 2006(وقد كانت دراسة الحجار     ، الرياضيات

فتـأتي ضـمن مـشروع      ) 2009(العجلة وفروانه   ، )2009(أما دراسة درويش وآخرون     ، التربية
ي برامج إعداد المعلم بكليات التربية بالجامعـات الفلـسطينية بمحافظـات       تطوير الجوانب العملية ف   

وكانـت أداة الدراسـة     ، استخدم المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة في كل الدراسـات         . غزة
باإلضافة إلـى   ، االستبيان في معظمها مع االختالف في مجاالت أداة الدراسة من دراسة إلى أخرى            

فيما كانت دراسـات كـل مـن    ، دراسة درويش وآخرون، العجلة وفروانه  ورش العمل في دراسة     
تكون مجتمع الدراسة في معظم الدراسات مـن        . المفرج وآخرون دراسات نظرية   ، الثويني، الحجار

وفي بعض الدراسات تكون مجتمع الدراسة من أعـضاء هيئـة التـدريس             ، أعضاء هيئة التدريس  
المحور الثاني  إلى أن مجاالت الجـودة تتـوافر بدرجـة            خلصت معظم دراسات    . باإلضافة للطلبة 

كما أوصت بضرورة تطوير بـرامج كليـات        ، متوسطة فيما أوصت بضرورة تطوير كليات التربية      
  .التربية
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  :  تعقيب عام على الدراسات السابقة
  

وكـذلك  ، بعد االطالع على الدراسات السابقة استفاد الباحث من وضع تصور لموضـوع البحـث             
تعرضت الدراسات الـسابقة  . وتحديد منهج الدراسة، الستفادة منها في إعداد أداة الدراسة ومجاالتها     ا

وخصوصاً الدراسات الفلسطينية لكليات التربية وإعداد المعلم في تخصص معين مثل اللغة العربيـة              
فيما تُقَيم هـذه    . األهداف، أو مجال محدد مثل التدريب الميداني       ، أو اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات    

شـملت  ، الدراسة مجاالت متعددة في واقع إعداد المعلم لم يتعرض لها أي من الدراسات الفلسطينية             
استندت معظم الدراسات إلـى     ). األقصى، اإلسالمية، األزهر( الدراسة كليات التربية في الجامعات      

طلبـة  (يمات الطلبـة الخـريجين      فيما استندت هذه الدراسة إلى تقي     ، تقييمات أعضاء هيئة التدريس   
  .باإلضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، )المستوى الرابع بكليات التربية
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 83 

      الفصل الربع
  إجراءات الدراسة

 
يعرض الباحث في هذا الفصل الخطوات اإلجرائية التي سار في ضوئها للحصول علـى البيانـات                

ووصـف  ، وحجم العينة ، وتحديد مجتمع الدراسة  ، حيث تم توضيح منهج الدراسة    ، الالزمة للدراسة 
ومن ثم عرض األساليب    ، وإجراءات تطبيقها ، التأكد من صدقها وثباتها   و، وبناء أداة الدراسة  ، العينة

  .وفيما يلي عرض مفصل إلجراءات الدراسة، اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات
  

  :منهج الدراسة
  

بما أن الهدف من الدراسة هو التعرف على واقع إعداد المعلم في كليات التربية بجامعـات قطـاع                  
ويعرفـه  ، فإن المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي التحليلي      ، يير الجودة الشاملة  غزة في ضوء معا   

، المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدث أو قضية موجودة حاليا         " بأنه  ، )83ص،2000،األغا واألستاذ (
  ". يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فيها

  
  :مجتمع الدراسة

   
في كليات التربية بجامعات قطاع     ) طلبة المستوى الرابع  (ن مجتمع الدراسة من الطلبة الخريجين       تكو

باإلضافة إلى أعضاء هيئـة التـدريس       ، )جامعة األقصى ، الجامعة اإلسالمية ، جامعة األزهر (غزة  
جامعـة  ، الجامعـة اإلسـالمية   ، جامعة األزهـر  (التربويين في كليات التربية بجامعات قطاع غزة        

  :وتعرف الجامعات الثالث طلبة المستوى الرابع كما يلي). األقصى
، جامعـة األزهـر   (سـاعة   ) 102( يكون الطالب في المستوى الرابع إذا أتم بنجاح          :جامعة األزهر 

  ).ثانياً) 12(المادة ، النظام األكاديمي للدرجة الجامعية األولى
الجامعـة  (سـاعة  ) 105(ذا أتـم بنجـاح    يكون الطالب في المستوى الرابـع إ       :الجامعة اإلسالمية 

  )).4(مادة ، النظام األكاديمي للدرجة الجامعية األولى، اإلسالمية
، جامعـة األقـصى   (سـاعة   ) 94( يكون الطالب في المستوى الرابع إذا أتم بنجاح          :جامعة األقصى 

  )). 3(المادة ، النظام األكاديمي للدرجة الجامعية األولى
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قام الباحث باالتصال بالجامعات    ) طلبة المستوى الرابع  (ن الطلبة الخريجين    ولتحديد حجم المجتمع م   
) 2012-2011(في الفصل الدراسـي األول      ، الثالثة للحصول على عدد الطلبة في المستوى الرابع       

  .والجدول التالي يبين عدد الطلبة موزعين حسب الجامعة والجنس
  

  )1.4(جدول 
  ) *توى الرابع في كليات التربيةطلبة المس(أعداد الطلبة الخريجين 

             الطلبة المجموع طالبات طالب
 % العدد % العدد % العدد الجامعات 

 100 1023 64 656 36 367 جامعة األزهر

 100 1647 78 1289 22 358 الجامعة اإلسالمية

 100 2767 73 2011 27 756 جامعة األقصى

 100 5437 73 3956 27 1481 المجموع

  عمادة القبول والتسجيل، جامعة األزهر: المصدر* 
  عمادة القبول والتسجيل،            الجامعة اإلسالمية
  عمادة القبول والتسجيل،             جامعة األقصى

  
  :عينة الدراسة االستطالعية

  
لخـريجين  من الطلبـة ا   ، طالباً وطالبة ) 50(تم تطبيقها على    ، للتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة     

  .في كليات التربية بجامعات قطاع غزة) طلبة المستوى الرابع(
  

  :عينة الدراسة من الطلبة الخريجين
  

. عـشوائية ) حسب الجامعة والجـنس   (من عينة طبقية    ) من الطلبة الخريجين  (تكونت عينة الدراسة    
 أداة الدراسـة    ولحساب حجم العينة تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات          

وكذلك المتوسـط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري         ، )بعد إجراء صدق المحكمين ألداة الدراسة     (
وذلك وفـق تقييمـات العينـة االسـتطالعية     (والمجال الكلي ألداة الدراسة   ،  لمجاالت أداة الدراسة  

ي لمجـاالت أداة    أصغر انحراف معيار  : (وكانت على النحو التالي   ، )طالباً وطالبة ) 50(المكونة من 
)). 0.52(واالنحراف المعياري للمجـال الكلـي       ، )0.8(وأكبر انحراف معياري    ، )0.49(الدراسة  

والمجـال  ، والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسـة   
  . الكلي وفق تقييمات طلبة العينة االستطالعية
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  )2.4(جدول 
  لحسابية و واالنحرافات المعيارية لتقييمات العينة االستطالعيةالمتوسطات ا

 م
  

 المجال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.49 3.06 أهداف البرنامج: المجال األول 1

 0.79 3.00 سياسات القبول وممارساته: المجال الثاني 2

 0.57 3.24  هيكلية البرنامج:المجال الثالث 3

 0.73 3.27 أعضاء هيئة التدريس أداء: بعالمجال الرا 4

 0.78 2.71 الموارد المادية: المجال الخامس 5

 0.53 2.99 محتوى المقررات الدراسية: المجال السادس 6

 0.76 2.97 أساليب التعليم والتعلم: المجال السابع 7

 0.65 2.77 التقييم: المجال الثامن 8

 0.80 3.07 التدريب الميداني: المجال التاسع 9

 0.70 3.37  الطلبة الخريجون:المجال العاشر 10

 0.52 3.00 المجال الكلي

  
وتـم  ،  لحساب حجم العينـة (Levine & others,2010,p281) ومن ثم تم تطبيق المعادلة التالية 

  .للحصول على أكبر حجم للعينة، استخدام أكبر انحراف معياري
  

426
1.0

8.058.2 22
2/ 






 







 


e

zn   

  جم العينة حn=426حيث 
8.0أكبر انحراف معياري لمجاالت أداة الدراسة .  
1.0eالخطأ الهامشي لمتوسط مجاالت أداة الدراسة .  

58.22/ z 0.01( القيمة الحرجة للتوزيع الطبيعي المقابلة لمستوى المعنوية .(  
  . حجم المجتمعمن% 7.84وبذلك يمثل حجم العينة 

  .والجدول التالي يبين حجم العينة حسب كل طبقة
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  )3.4(جدول 
  موزع حسب الجامعة والجنس) المطبق(حجم العينة الفعلي 

  الطلبة المجموع طالبات طالب
  

مع الجامعات
مجت

ال
 

ينة
الع

 

مع %
مجت

ال
 

ينة
الع

 

مع %
مجت

ال
 

ينة
الع

 

% 

 10 103 1023 10 66 656 10 37 367 جامعة األزهر

 10 165 1647 10 129 1289 10 36 358 الجامعة اإلسالمية

 10 278 2767 10 202 2011 10 76 756 جامعة األقصى

 10 546 5437 10 397 3956 10 149 1481 المجموع

  
  :عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس

  
  .عضواً) 50(ها بلغ حجم، من عينة عشوائية) من أعضاء هيئة التدريس(تكونت عينة الدراسة 

  
  :أداة الدراسة

  
، فقد تم اختيار االستبانة كأداة لجمـع البيانـات        ، بما أن الدراسة قد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي        

والحصول على تقييمات الطلبة عن درجة توافر معايير الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات               
عن درجة توافر معايير الجـودة   أعضاء هيئة التدريس  وكذلك تقييمات   ، التربية بجامعات قطاع غزة   

   .التربية بجامعات قطاع غزة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات
  

  :بناء أداة الدراسة
  

 )مقياس الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات التربية(الدراسة  عملية بناء أداة مرت
  :يلي كما وهي وخطوات مراحل بعدة

 االطالع على معايير الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي 

،  Accreditation and Quality Assurance Commission (AQAC) الفلسطينية
العتماد برامج ) األمريكي(ومعايير المجلس القومي ، ومعايير اتحاد الجامعات العربية

 National Council for Accreditation of  Teacher Educationإعداد المعلم
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(NCATE) ، وكذلك االطالع على بعض التجارب العربية والعالمية العتماد  وضمان
  .وبعض األدبيات والدراسات السابقة، جودة البرامج

 مجاالت أداة الدراسة تحديد.  
  الدراسة عينة مع يتناسب بما أداة الدراسة) معايير(صياغة فقرات.  
 صدق وثبات أداة الدراسة  منالتحقق.  
  

كما هـو  ) معياراً(فقرة  ) 79(تضمنت  ، مجاالت) 10(وأداة الدراسة في صورتها األولية تكونت من        
 ). 1.4(موضح في  ملحق 

  
  :صدق أداة الدراسة

  
أن الهدف من الصدق أن تؤدي األداة إلـى الكـشف عـن             ) 214-210ص، 2004طعيمة،  (يذكر  

ومن أجل ذلك وبعـد االنتهـاء مـن إعـداد أداة            ، ري من أجلها البحث   الظواهر والسمات التي يج   
قام الباحث بالتحقق من قدرتها علـى قيـاس مـا وضـعت             ، الدراسة في صورتها األولية   ) مقياس(

  :وذلك من خالل أساليب الصدق التالية، لقياسه
  

  صدق المحكمين: أوالً
  

) 2.4(مجموعة مـن المحكمـين ملحـق    قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على      
وذلك من أجل الوقوف علـى صـحة األداة المـستخدمة           ، محكماً) 18(بلغ عددهم   ، )3.4(وملحق  
وفي ضوء مالحظات واقتراحـات     ،  ومدى قدرة فقرات األداة على قياس ما بنيت من أجله         ، وشكلها

ـ     ، المحكمين تم إجراء التعديالت الالزمة     ) 10(ت أداة الدراسـة مـن       وبعد إجراء التعـديالت تكون
وأداة الدراسة بعد التعديالت التي اقترحها المحكمون ملحـق    ، )معياراً(فقرة  ) 90(تضمنت  ، مجاالت

)4.4 .(  
  

  :صدق االتساق الداخلي
  

. تم صياغة األداة مرة أخـرى     ،  بعد إجراء التعديالت التي اقترحها السادة المحكمون ألداة الدراسة        
ومن ثم قام الباحث بتطبيق األداة علـى العينـة االسـتطالعية            ). 4.4( ملحق   واألداة بعد التعديالت  

وذلك من خالل حـساب معـامالت   ، إليجاد صدق االتساق الداخلي  ، طالباً وطالبة ) 50(المكونة من   
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، والمجال الكلي ألداة الدراسـة    ) معيار(وكذلك بين كل فقرة     ، ومجاله) معيار(االرتباط بين كل فقرة     
وقد أظهرت نتائج التحليل أن جميع معامالت االرتباط        ، ل والمجال الكلي ألداة الدراسة    وبين كل مجا  
والجـدول  . أو أي مجال مـن مجـاالت أداة الدراسـة   ، )معيار(ولم تُستبعد أية فقرة     ، دالة إحصائياً 

والجدول التالي يبـين معـامالت االرتبـاط ومـستوى          ، )5.4(التفصيلي لمعامالت االرتباط ملحق     
  .وية بين كل مجال والمجال الكلي ألداة الدراسةالمعن

  
  )4.4(جدول 

  مع المجال الكلي  معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسة يبين

 المجال م
ــل  معام

 *االرتباط

مستوى 
 المعنوية

 0.01 0.667 أهداف البرنامج: المجال األول 1

 0.01 0.778 سياسات القبول وممارساته: المجال الثاني 2
 0.01 0.794  هيكلية البرنامج:جال الثالثالم 3
 0.01 0.748 أعضاء هيئة التدريس أداء: المجال الرابع 4
 0.01 0.726 الموارد المادية: المجال الخامس 5
 0.01 0.864 محتوى المقررات الدراسية: المجال السادس 6
 0.01 0.875 أساليب التعليم والتعلم: المجال السابع 7
 0.01 0.847 التقييم: منالمجال الثا 8
 0.01 0.653 التدريب الميداني: المجال التاسع 9
 0.01 0.631  الطلبة الخريجون:المجال العاشر 10
  معامل ارتباط بيرسون                     * 

  
عند مـستوى معنويـة    دالة وكلها ،مرتفعة معامالت االرتباط جميع أن السابق الجدول من لنا يتضح

  .الدراسة على قياس ما وضعت لقياسه) مقياس(أداة  بقدرة ثقة يعطي هذاو، )0.01(
  

  :الدراسة) مقياس(ثبات أداة 
  

، يقصد بمفهوم ثبات درجات االختبارات مدى خلوها من األخطاء غير المنتظمة التي تشوب القيـاس  
 وللتأكـد ، )131ص،2002،عالم(أي مدى قياس االختبار للمقدار الحقيقي للسمة التي يهدف لقياسها 

  :التالية الطرق باستخدام الباحث قام الدراسة) مقياس(ثبات أداة  من
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 الفرديـة والفقـرات   الفقرات بين االرتباط معامل حساب طريق عن وذلك  :النصفية التجزئة طريقة

 .لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة وكذلك المجال الكلي ،الزوجية

  معامالت ألفا كرونباخ
  

  الي يبين معامالت االرتباط قبل التصحيح وبعد التصحيح ومعامالت ألفا كرونباخوالجدول الت
  

  )5.4(جدول 
  الدراسة) مقياس(معامالت ثبات أداة 

 المجال م
ات

فقر
د ال

عد
 

مل 
معا

بل 
ط ق

رتبا
اال

حيح
ص

الت
* 

مل 
معا

عد 
ط ب

رتبا
اال

حيح
ص

الت
** 

ى 
ستو

م
وية

معن
ال

لفا  
ل أ

عام
م

باخ
رون

ك
 

 0.734 0.01 0.797 0.663 8 برنامجأهداف ال: المجال األول 1

 0.843 0.01 0.856 0.748 7 سياسات القبول وممارساته: المجال الثاني 2

 0.777 0.01 0.851 0.741 8  هيكلية البرنامج:المجال الثالث 3

 0.832 0.01 0.885 0.794 7 أعضاء هيئة التدريس أداء: المجال الرابع 4

 0.824 0.01 0.941 0.889 7 يةالموارد الماد: المجال الخامس 5

محتـوى المقـررات    : المجال الـسادس   6
 الدراسية

16 0.828 0.906 0.01 0.885 

 0.914 0.01 0.919 0.850 11 أساليب التعليم والتعلم: المجال السابع 7
 0.836 0.01 0.851 0.740 8 التقييم: المجال الثامن 8

 0.873 0.01 0.904 0.824 8 التدريب الميداني: المجال التاسع 9

 0.896 0.01 0.911 0.863 10  الطلبة الخريجون:المجال العاشر 10

 0.967 0.01 0.981 0.962 90 المجال الكلي

  معامل ارتباط بيرسون* 
  معامل تصحيح سبيرمان برون** 

  
) 0.962(يتضح من الجدول السابق أن معامل ارتباط  بيرسون بعـد التـصحيح للمجـال الكلـي                  

الدراسـة  ) مقياس(وهذا يدل أن أداة     ، )0.967(وأن معامل ألفا كرونباخ     ، )0.01(ى معنوية   وبمستو
  .تتمتع بدرجة عالية من الثبات
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بعد التأكد من صـدق وثبـات أداة الدراسـة وصـالحية            : الدراسة) مقياس(إجراءات تطبيق أداة    
طلبة المستوى  ) لطلبة الخريجين ا(تم توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة من         ، استخدامها للتطبيق 

وكذلك أعـضاء هيئـة   ، )األقصى، اإلسالمية، األزهر(الرابع في كليات التربية بجامعات قطاع غزة  
وذلـك عبـر    ). األقـصى ، اإلسـالمية ، األزهـر (التدريس في كليات التربية بجامعات قطاع غزة        

ث العلمي بجامعـة األزهـر إلـى    توجيه خطاب من عمادة الدراسات العليا والبح     : اإلجراءات التالية 
وقد تمـت الموافقـة علـى       ، )األقصى، اإلسالمية، األزهر(عمداء الشؤون األكاديمية في الجامعات      

بعد ذلك قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على الطلبـة          . يبين تلك الموافقات  ) 6.4(والملحق  ، التطبيق
  .ومن ثم قام بإجراء المعالجات اإلحصائية، واسترجاعها

  
  :المعالجات اإلحصائية

  
 Statisticalتم االعتماد بشكل أساسي على برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Package for Social Sciences (SPSS)إلجراء المعالجات اإلحصائية التالية :  
  

  :المعالجات اإلحصائية على تقييمات العينة االستطالعية: أوالً
  

 نحراف المعياري لتقييمات الطلبة وذلك لحساب حجم العينةالمتوسط الحسابي واال.  
            وكذلك ، معامل ارتباط بيرسون لفقرات أداة الدراسة مع مجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي

  .وذلك لحساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة، مجاالت أداة الدراسة مع المجال الكلي
   وذلـك  ، ومعامل ألفـا كرونبـاخ    ، سبيرمان برون ومعامل تصحيح   ، معامل ارتباط بيرسون

  .لحساب ثبات أداة الدراسة
  

  :المعالجات اإلحصائية على تقييمات عينة الدراسة: ثانياً
  

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لتقييمات الطلبة.  
  للعينة الواحدة لتقييمات الطلبة" ت"اختبار .  
    ختبار الفروق بين تقييمات الطلبة لمجاالت أداة الدراسـة والمجـال   تحليل التباين األحادي ال

  . الكلي
                  اختبار شيفيه البعدي إليجاد اتجاه الفروق بين تقييمـات الطلبـة  لمجـاالت أداة الدراسـة

  . والمجال الكلي
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  للعينة الواحدة لتقييمات أعضاء هيئة التدريس" ت"اختبار.  
   يجاد الفروق بين تقييمات الطلبة وتقييمـات أعـضاء هيئـة           لعينتين مستقلتين إل  " ت"اختبار

 .التدريس لمجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  

  نتائج الدراسة وتفسيرها 
  التوصيات والمقترحات

  
  إجابة السؤال األول وتفسيره  
 إجابة السؤال الثاني وتفسيره  
 ثالث وتفسيرهإجابة السؤال ال  
 إجابة السؤال الرابع وتفسيره  
 إجابة السؤال الخامس وتفسيره  
 إجابة السؤال السادس وتفسيره  
 إجابة السؤال السابع وتفسيره  
 إجابة السؤال الثامن وتفسيره  
  إجابة السؤال التاسع وتفسيره  
 إجابة السؤال العاشر وتفسيره  
 إجابة السؤال الحادي عشر وتفسيره 

 لثاني عشر وتفسيرهإجابة السؤال ا  
 اختبار فرض الدراسة األول 

 اختبار فرض الدراسة الثاني  
 ملخص نتائج الدراسة  
 توصيات الدراسة  
 مقترحات الدراسة 
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها 
  التوصيات والمقترحات

  
،  الدراسـة  واختبار فرضي ، ومناقشة وتفسير نتائجها  ، يتضمن هذا الفصل اإلجابة عن أسئلة الدراسة      

  .ومن ثم تقديم التوصيات والمقترحات بناء على تلك النتائج
  

وقد اسـتخدم   ، وتقييمات أعضاء هيئة التدريس   ، استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع تقييمات الطلبة      
  :كما في الجدول التالي، الباحث سلم ليكرت الخماسي

  )1.5(جدول 
  سلم ليكرت الخماسي
  درجة توافر المعيار

 منخفضة جداً منخفضة متوسطة عالية  عالية جداً 

5 4 3 2 1 

  
  4) = 1-5= (وبذلك يكون مدى الدرجات 

  ، وفي هذه الحالة إذا تم تحويل سلم ليكرت إلى خمس فترات متساوية الطول
ويكون الحكم على تقييمات الطلبة وتقييمـات أعـضاء هيئـة           ، 0.8 )= 5 /4= (يكون طول الفترة    

  : نحو التاليالتدريس على ال
  

  )2.5(جدول 
  فترات توافر معايير الجودة الشاملة

  عالية جداً  عالية  متوسطة  منخفضة  منخفضة جداً  درجة التوافر

 إلى 1.0من   المتوسط
  1.8أقل من 

 إلى 1.8من 
  2.6أقل من 

 إلى 2.6من 
  3.4أقل من 

 إلى 3.4من 
  4.2أقل من 

 إلى 4.2من 
5.0  

  النسبة المئوية
%  20من 
قل من إلى أ

36%  

إلى % 36من 
  %52أقل من 

إلى % 52من 
  %68أقل من

إلى % 68من
  %84أقل من 

إلى % 84من 
100%  
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بنـسبة مئويـة   ، )3.4(ويمكن اعتبار الحد األدنى  المقبول لدرجة توافر معيار الجودة الشاملة هـو    
جـى  أبـو حـشيش ومرت    ، )2006(التلباني وآخرون   ، )2009(وهذا ما ذهب إليه الثقفي      ، %)68(
  ).2005(العقيلي ، )2011(
  

لجميع %) 68(بنسبة مئوية   ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط     " ت"وعليه قام الباحث بإجراء اختبار      
للحكم على ما إذا كان متوسـط تقييمـات         ، والمجال الكلي ، ومجاالتها، أداة الدراسة ) معايير(فقرات  
وذلك عنـد مـستوى   ، أو أكبر من الحد األدنى ، أو يساوي الحد األدنى   ، أقل من الحد األدنى   ، الطلبة

  .واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، باإلضافة إلى إيجاد المتوسطات) 0.05(معنوية 
  

لجميـع  %) 68(بنسبة مئوية   ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط     " ت"كذلك قام الباحث بإجراء اختبار      
على ما إذا كـان متوسـط تقييمـات أعـضاء هيئـة             للحكم  ، والمجال الكلي ، مجاالت أداة الدراسة  

وذلك عند مـستوى  ، أو أكبر من الحد األدنى، أو يساوي الحد األدنى، أقل من الحد األدنى  ، التدريس
  .واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، باإلضافة إلى إيجاد المتوسطات) 0.05(معنوية 

  
  :ات الدراسة المختلفةالجدولية لعين" ت"والجدول التالي يبين قيمة 

  
  )3.5(جدول 

  الجدولية " ت"قيم 
  *من طرفين" ت"قيمة 

معة
لجا

ا
ــم   

حج ينة
الع

ــة   
رج

د
رية

الح
  0.01عند مستوى   0.05عند مستوى   

  2.6259-  و 2.6259  1.9840-  و 1.9840  102  103  األزهر
  2.6090-  و 2.6090  1.9759-  و 1.9759  164  165  اإلسالمية
  2.6006-  و 2.6006  1.9719-   و1.9719  277  278  األقصى
  2.5857-  و 2.5857  1.9647-  و 1.9647  545  546  المجموع

ــى  المنحن
  2.5758-   و  2.5758  1.9600-  و 1.9600  ∞  ∞=ن  الطبيعي

 (Spiegel, 1982, P364) المصدر *
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ائية عنـد  والختبار فرض الدراسة األول للتعرف على ما إذا كان هناك فـروق ذات داللـة إحـص     
لكل مجال مـن مجـاالت     (بين متوسطات تقييمات الطلبة لواقع إعداد المعلم        )  0.05(مستوى داللة   

 Oneاستخدم الباحث تحليل التبـاين األحـادي   ، يعزى لمتغير الجامعة) أداة الدراسة وللمجال الكلي

way analysis of variance (one way ANOVA).  
  

 scheffe  postأية جامعة استخدم الباحث اختبار شيفيه البعـدي  وللتعرف على اتجاه الفروق نحو 
hoc test.   

  
والختبار فرض الدراسة الثاني للتعرف  على ماذا كان هناك فـروق ذات داللـة احـصائية عنـد                  

بين متوسطات تقييمات الطلبة ومتوسطات تقييمات أعضاء هيئـة التـدريس           ) 0.05(مستوى داللة   
 Independentلعينتين مستقلتين " ت"استخدم الباحث اختبار ، لمجال الكليلمجاالت أداة الدراسة وا

two samples   T-test.   
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  :إجابة السؤال األول وتفسيره
  

ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في أهداف برنامج إعداد المعلم : نص السؤال األول على
  من وجهة نظر الطلبة ؟

  
)   أهداف البرنامج( على هذا السؤال من خالل تقييمات الطلبة لمعايير المجال األول تمت اإلجابة
  :التالي) 4.5(وجاءت نتائج تقييمات الطلبة في الجامعات الثالث كما في الجدول ، ألداة الدراسة

  
  )4.5(جدول 

  ف البرنامجأهدا: األوللتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.040  2.08-  64.6  1.04  3.23  األزهر
  0.040  2.03-  64.2  1.14  3.21  اإلسالمية
  0.006  2.80-  64.2  1.08  3.21  األقصى

ــحة    1 ــامج واض ــداف البرن أه
  .ومحددة

  0.001  4.04-  64.2  1.08  3.21  عالمجمو
  0.820  0.23-  67.6  0.88  3.38  األزهر

  0.480  0.72-  66.8  0.99  3.34  اإلسالمية
  0.800  0.25-  67.8  0.86  3.39  األقصى

2  
تغطي أهداف البرنامج المجاالت    

  .المعرفية والوجدانية والمهارية
  0.496  0.68-  67.4  0.90  3.37  المجموع
  0.050  1.98-  65.4  0.85  3.27  األزهر

  0.060  1.90-  65.0  0.95  3.25  اإلسالمية
  0.001  3.90-  64.0  0.81  3.20  األقصى

3  
ف فـي برنـامج     تنعكس األهدا 

  .اإلعداد
  0.001  4.59-  64.6  0.86  3.23  المجموع
  0.010  2.64-  64.0  1.02  3.20  األزهر

  0.120  1.57-  65.2  1.04  3.26  اإلسالمية
  0.080  1.78-  66.2  0.80  3.31  األقصى

4  
تعكس أهداف البرنامج التطـور     
العلمي المعاصر فـي المجـال      

  .التربوي
  0.001  3.48-  65.2  0.94  3.26  المجموع
  0.090  1.72-  65.4  0.98  3.27  األزهر

  0.003  3.08-  63.0  0.97  3.15  اإلسالمية
  0.001  3.62-  64.4  0.78  3.22  األقصى

5  
تعكس أهداف البرنامج التطـور     
العلمي المعاصـر فـي مجـال       

  .التخصص
  0.001  4.85-  64.2  0.90  3.21  المجموع
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  )4.5(تابع جدول 
  أهداف البرنامج: األوللتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

مة قي
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.020  2.42-  64.6  0.89  3.23  األزهر
  0.005  2.84-  63.4  0.96  3.17  اإلسالمية
  0.010  2.65-  65.4  0.78  3.27  األقصى

تؤكد أهـداف البرنـامج علـى         6
  .مهارات التفكير

  0.001  4.57-  64.6  0.86  3.23  المجموع
  0.010  2.84-  64.0  0.95  3.20  األزهر

  0.001  4.19-  61.0  0.99  3.05  اإلسالمية
  0.003  2.96-  65.0  0.81  3.25  األقصى

7  
تتضمن أهداف البرنامج النتـائج     

  .ن الخريجينالمتوقعة م
  0.001  5.73-  63.6  0.90  3.18  المجموع
  0.150  1.45-  65.6  1.05  3.28  األزهر
  0.560  0.59-  67.0  0.92  3.35  ةاإلسالمي
  0.001  3.26-  64.8  0.79  3.24  األقصى

8  
ــامج   ــداف البرن ــي أه تراع

  .خصوصية المجتمع الفلسطيني
  0.002  3.12-  65.6  0.91  3.28  المجموع
  0.006  2.77-  65.2  0.66  3.26  األزهر

  0.004  2.94-  64.4  0.72  3.22  اإلسالمية
  0.001  5.37-  65.2  0.41  3.26  األقصى

  أهداف البرنامج: األولالمجال   

  0.001  6.11-  65.0  0.58  3.25  المجموع
  

  :إلى أن متوسطات تقييمات الطلبة كانت كما يلي) 4.5(تشير نتائج جدول 
  

،  )3.38 إلـى  3.20مـن  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال األول     :جامعة األزهر 
 تحققـت   ،)1.05 إلـى    0.85من  (وانحرافات معيارية   ، )67.6%إلى  %  64.0من  (وبنسبة مئوية   

بدرجـة  ) 7,6,4,3,1 (روتحققت المعايي، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول   ) 8,5,2 (رالمعايي
ونـسبة  ، )3.26(كما تحقق المجال األول بمتوسـط       . توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول      

  . نى المقبولبدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األد، )0.66(وانحراف معياري ، %)65.2(مئوية 
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 إلـى   3.05مـن   ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجـال األول          : الجامعة اإلسالمية 
،  )1.14 إلـى  0.92من (وانحرافات معيارية   ، %)67.0إلى  %  61.0من  (و بنسبة مئوية    ، )3.35

 رمعـايي وتحققـت ال  ، بدرجة توافر تـساوي الحـد األدنـى المقبـول         ) 8,4,3,2 (روتحققت المعايي 
كما تحقق المجال األول بمتوسـط      . بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول       ) 7,6,5,1(
بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد      ، )0.72(وانحراف معياري   ، %)64.4(ونسبة مئوية   ، )3.22(

  .األدنى المقبول
  

، )3.39 إلى   3.20من  (ألول     تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال ا       : جامعة األقصى 
وتحققـت  ، )1.08 إلـى    0.78من  (وانحرافات معيارية   ، %)67.8إلى  % 64.0من  (وبنسبة مئوية   

بدرجـة  ) 8,7,6,5,3,1 (روتحققت المعايي، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول   ) 4,2 (رالمعايي
ونـسبة  ، )3.26(ول بمتوسـط    كما تحقق المجال األ   . توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول      

  .بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول، )0.41(وانحراف معياري ، %)65.2(مئوية 
  

 إلـى   3.18مـن   ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة  لمعـايير المجـال األول            :الجامعات الثالث 
ـ (وانحرافات معيارية   ، %)67.4إلى  % 63.6من  (وبنسبة مئوية   ، )3.37 ، )1.08 إلـى    0.86ن  م

) 8,7,6,5,4,3,1 (روتحققت المعـايي  ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول     ) 2(وتحقق المعيار   
، )3.25(كما تحقق المجـال األول بمتوسـط        . بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول       

أقل من الحد األدنـى     بدرجة توافر متوسطة و   ، )0.58(وانحراف معياري   ، %)65.0(ونسبة مئوية   
  .المقبول

  
  :تكشف هذه النتائج عن عدد من النقاط يمكن تلخيصها كما يلي

  
أغلـب  ، تحقق المجال األول بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول للجامعات الـثالث    

  . لمقبولوأقل من الحد األدنى ا، تقييمات الطلبة لمعايير المجال األول تحققت بدرجة توافر متوسطة
  

قد يرجع السبب في ذلك إلى أن أهداف كليات التربية الواردة في أدلة الجامعـات أو أدلـة كليـات                    
ال توجد رؤية موحـدة ألهـداف   ، وهذا واضح من اإلطار النظري للبحث   ، التربية هي أهداف عامة   

اف وال يوجـد تـصور واضـح ألهـد    ، كذلك ال يوجد أهداف للتخصصات المختلفة     ، كليات التربية 
أضف إلى ذلـك    ، )اإلعداد التخصصي ، اإلعداد التربوي ، اإلعداد الثقافي (مجاالت اإلعداد المختلفة    

حيث إن آخر دليل لكلية     ، كذلك قدم أدلة الكليات   ، أن الطلبة ال يهتمون بقراءة دليل الجامعة أو الكلية        
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محاضرات تعريفية للطلبة   كذلك ال تعطي الكلية     ، )2002(التربية جامعة األزهر مثالً كان دليل عام        
وال يتم توزيع أدلة الكليات على الطلبة عند تـسجيلهم          ، بأهداف الكلية والتخصص الذي ينتمون إليه     

  .في الكلية
  

ففي دراسـة الطـالع     ، تأتي هذه النتائج بشكل مقارب لنتائج دراسات سابقة تناولت مجال األهداف          
كذلك خلصت دراسـة  ، %)71.2(ققت بنسبة  لجامعات قطاع غزة فإن أهداف الجامعات تح      ) 2005(

. لتقويم أداء جامعة األقصى إلى أن رسالة الجامعة وأهدافها تحققت بدرجة متوسـطة            ) 2006(سكر
غـزة  _الخاصة بأهداف كلية التربية جامعة األزهر ) 2010(اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة النجار       

 %).75(حيث تحققت بنسبة 

  
ألهـداف كليـات    ، )2004(دراسة الشرقاوي   ، تي تناولت مجال األهداف    ومن الدراسات العربية ال   

خلصت الدراسة إلى أن أهداف كليات التربية غيـر واضـحة وغيـر             ، التربية بالجامعات المصرية  
وفي دراسـة الثقفـي     ). الثقافي، المهني، األكاديمي( ال توجد رؤية تكاملية لجوانب اإلعداد       ، محددة

دراسـة الـسبع   %). 67.6(ياضيات بالجامعات السعودية تحققت بنـسبة  ألهداف أقسام الر ) 2009(
لكليـة  ) 2007(ودراسة الحـدابي وقـشوة      ، )اليمن(لكلية التربية جامعة صنعاء     ) 2010(وآخرون  

لكلية التربيـة جامعـة أم القـرى        ) 2007(ودراسة النمري   ، )اليمن(جامعة عمران   ) حجة(التربية  
أوصـت الدراسـات    ، )السعودية(لكلية التربية جامعة أم القرى      ) 2006(ودراسة قادي   ، )السعودية(

 .السابقة إلى ضرورة تحديد أهداف  برامج إعداد المعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 100 

  :   إجابة السؤال الثاني وتفسيره
  

ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في سياسات القبول وممارساته : نص السؤال الثاني على
  ؟من وجهة نظر الطلبة

  
سياسـات القبـول    (تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثـاني              

وجاءت نتائج تقييمات الطلبة في الجامعات الثالث كمـا فـي الجـدول             ، ألداة الدراسة ) وممارساته
  :التالي) 5.5(

  )5.5(جدول 
  سياسات القبول وممارساته:  الثانيلبة للمجاللتقييمات الط) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.300  1.04  69.6  1.00  3.48  األزهر
  0.530  0.62  69.0  1.02  3.45  اإلسالمية
  0.870  0.17-  67.8  0.92  3.39  األقصى

1  
 الكلية سياسة واضحة    ىتوجد لد 

لقبول الطلبة تتناسب مع أهداف     
  .البرنامج

  0.415  0.82  68.6  0.97  3.43  المجموع
  0.750  0.32  68.6  1.06  3.43  األزهر

  0.500  0.67  69.2  1.08  3.46  اإلسالمية
  0.290  1.07-  66.6  0.98  3.33  األقصى

2  
يوجد معايير واضحة وناجعـة      

  .لقبول الطلبة في الكلية
  0.888  0.14-  67.8  1.03  3.39  المجموع
  0.040  2.06-  64.8  1.00  3.24  األزهر

  0.001  5.05-  58.8  1.09  2.94  اإلسالمية
  0.001  6.77-  60.2  0.90  3.01  األقصى

3  
يتم إجراء اختبارات للطلبة وفق     

  .المعايير الموضوعة
  0.001  8.07-  61.2  0.99  3.06  المجموع
  0.004  2.89-  62.6  1.18  3.13  األزهر

  0.001  7.19-  53.4  1.21  2.67  اإلسالمية
  0.001  8.23-  58.4  0.90  2.92  األقصى

4  
بالت للطلبة وفـق    يتم إجراء مقا  

  .المعايير الموضوعة
  0.001  10.4-  58.4  1.09  2.92  المجموع
  0.001  6.51-  55.6  1.22  2.78  األزهر

  0.001  6.80-  54.8  1.16  2.74  اإلسالمية
  0.001  8.94-  57.2  0.94  2.86  األقصى

5  
يتناسب عدد الطلبة الملتحقين مع     

  . الكلية الماديةاتإمكان
  0.001  12.8-  56.2  1.09  2.81  المجموع
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  )5.5(تابع جدول 
سياسات القبول :  الثانيلتقييمات الطلبة للمجال) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

  وممارساته

 الم
رقم

يار
ع

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.001  5.54-  58.0  1.17  2.90  األزهر
  0.001  5.22-  58.0  1.14  2.90  اإلسالمية
  0.001  7.28-  59.4  0.91  2.97  األقصى

يتناسب عدد الطلبة الملتحقين مع       6
  . الكلية البشريةاتإمكان

  0.001  10.4-  58.6  1.05  2.93  المجموع
  0.001  5.03-  58.0  1.24  2.90  األزهر

  0.002  3.14-  61.4  1.25  3.07  اإلسالمية
  0.001  6.34-  59.4  1.07  2.97  األقصى

7  
يتناسب عدد الطلبة الملتحقين مع     

  .احتياجات المجتمع الفلسطيني
  0.001  8.46-  59.6  1.17  2.98  المجموع
  0.001  4.14-  62.4  0.85  3.12  األزهر

  0.001  5.38-  60.6  0.81  3.03  اإلسالمية
  0.001  8.77-  61.4  0.60  3.07  األقصى

سياسات القبول  :  الثاني لمجالا  
  وممارساته

  0.001  10.4-  61.4  0.74  3.07  المجموع
  

  :إلى أن متوسطات تقييمات الطلبة كانت كما يلي) 5.5(تشير نتائج جدول 
  

،     )3.48 إلـى  2.78مـن  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثاني    : األزهر جامعة
تحققـت  ، )1.24 إلـى   1.00مـن   (وانحرافات معيارية   ، %)69.6 إلى   55.6%من  (وبنسبة مئوية   

بدرجـة  ) 7,6,5,4,3 (روتحققت المعـايي  ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول     ) 2,1 (رالمعايي
ونسبة مئويـة   ، )3.12(تحقق المجال الثاني بمتوسط     . ر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول      تواف

  .بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول، )0.85(وانحراف معياري ، %)62.4(
  

 إلـى  2.67مـن  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجـال الثـاني        :الجامعة اإلسالمية 
، )1.25 إلـى    1.02من  (وانحرافات معيارية   ، %)69.0إلى  % 53.4من  (و بنسبة مئوية      ، )3.45

) 7,6,5,4,3 (روتحققـت المعـايي  ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول    ) 2،1 (رتحققت المعايي 
ونـسبة  ، )3.03(تحقق المجال الثاني بمتوسـط  . بدرجة توافر متوسطة أقل من الحد األدنى المقبول  

  .بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول، )0.81(وانحراف معياري ، %)60.6(مئوية 
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، )3.39 إلى   2.86من  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثاني           :جامعة األقصى   
 رتحققت المعايي ، )1.07 إلى 0.9من  (وانحرافات معيارية   ، %)67.8إلى  % 57.2من(وبنسبة مئوية   

بدرجـة تـوافر    ) 7,6,5,4,3 (روتحققت المعـايي  ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول     ) 2,1(
ونـسبة مئويـة    ، )3.07(تحقق المجال الثـاني بمتوسـط       . متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول     

  .بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول، )0.60(وانحراف معياري ، %)61.4(
  

، )3.43 إلى   2.81من  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثاني         :ثالثالجامعات ال 
تحققـت  ، )1.17 إلـى    0.97مـن   (وانحرافات معيارية   ، %)68.6إلى  % 56.2من  (وبنسبة مئوية   

بدرجـة  ) 7,6,5,4,3 (روتحققت المعـايي  ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول     ) 2,1 (رالمعايي
ونسبة مئويـة   ، )3.07(تحقق المجال الثاني بمتوسط     . ة وأقل من الحد األدنى المقبول     توافر متوسط 

  .بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول، )0.74(وانحراف معياري ، %)61.4(
  

  :تكشف هذه النتائج عن عدد من النقاط يمكن تلخيصها كما يلي
  

أغلـب  ،ل من الحد األدنى المقبول للجامعات الـثالث       تحقق المجال الثاني بدرجة توافر متوسطة وأق      
  . وأقل من الحد األدنى المقبول، تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثاني تحققت بدرجة توافر متوسطة

  
يتم قبول الطلبة في كليات التربية حسب معـدالتهم فـي الثانويـة          : يمكن تفسير هذه النتيجة إلى أنه     

 كليات التربية الطلبة الحاصلين على معدالت في الثانوية العامـة تبـدأ   وتقبل، العامة كمعيار أساسي  
وقد يكـون  ، %)65(من الحد األدنى للقبول الجامعي الذي حددته وزارة التربية والتعليم العالي وهو        

وال ،  ومقابالت القبول في كليات التربية في الغالب شكلية وغير مقننـة          تمرده كذلك إلى أن اختبارا    
أو ميول الطالب نحـو مهنـة       ، وخصائصه الجسمية ، قدرات الطالب التحصيلية والعقلية   تكشف عن   

ومع حاجـات   ، كذلك يتم قبول طلبة ال يتناسب عددهم مع إمكانات الكليات المادية والبشرية           . التعليم
جامعـة  (فعدد الطلبة المقيدين في كليـات التربيـة         ، المجتمع الفلسطيني من خريجي كليات التربية     

في الفصل  )  فروع قطاع غزة   -هر، الجامعة اإلسالمية، جامعة األقصى، جامعة القدس المفتوحة       األز
فيما عدد جميع المعلمين العاملين فـي  ، طالباً وطالبة ) 32872(بلغ  ) 2012-2011(الدراسي األول   

وهذا يتفق مع مـا خلـصت       ، معلماً ومعلمة ) 18859) (خاصة، وكالة، حكومة(مدارس قطاع غزة    
بأنه يوجد فائض   ) 2008(وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين في إستراتيجية إعداد المعلم           إليه  

  . في أعداد خريجي بعض برامج كليات التربية
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) 2006(ففي دراسة الدجني    ، تأتي هذه النتائج بشكل مقارب لنتائج دراسات سابقة تناولت الموضوع         
 نسب قبول الطلبة وأعـدادهم بمـا يتناسـب وأعـداد            للجامعة اإلسالمية في غزة أوصت بمراعاة     

لجامعات قطاع غزة جاء تقييم     ) 2005(وفي دراسة الطالع    ، المدرسين واإلمكانات المادية والمرافق   
وفي دراسة التلباني وآخـرون     ، %)67.2(مجال نوعية الطلبة المقبولين في الجامعات الثالث بنسبة         

غزة فإن مجـال الطلبـة تحقـق بنـسبة     _ األزهرجامعة رية،اإلدا والعلوم االقتصادلكلية ) 2006(
  .أوصيا بتحديد سياسة قبول فاعلة للطلبة) 2004(وفي دراسة أبو عودة وأبو ملوح %). 62.6(
  

دراسـة الـشرقاوي    ،  ومن الدراسات العربية التي تناولت مجال قبول الطلبة في كليـات التربيـة            
 حيث خلصت إلى أن نظام قبول الطلبـة يفتقـد إلـى             لكليات التربية بالجامعات المصرية   ) 2004(

ـ              فـي   ةاألسس الموضوعية التي يمكن بها ضمان توافر الخصائص المعرفية والمهاريـة واالنفعالي
) الـيمن (جامعة صنعاء ) حجة(لكلية التربية  ) 2007(وهذا ما أكدته دراسة طبالن      ، الطلبة المقبولين 

وفـي دراسـة    ، موضوعي النتقاء أفضل العناصر الطالبية    إلى افتقار نظام قبول الطلبة إلى مقياس        
إلى ضـعف تـوافر معـايير سياسـة      ) اليمن(لكلية التربية جامعة صنعاء     ) 2010(السبع وآخرون   

بوضـع  ) الـيمن (لكلية التربية جامعة عمران     ) 2009(فيما أوصت دراسة الحدابى وقشوة      . القبول
  . معايير لسياسة القبول

  
 للتعليم العالي األمريكي خلـصت  (Cronesky, & others, 2003)ية دراسة ومن الدراسات األجنب

  .إلى أن مهارات الطلبة الجدد غير كافية
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  :إجابة السؤال الثالث وتفسيره
  

مـن وجهـة     ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في هيكلية البرنامج        : نص السؤال الثالث على   
 نظر الطلبة ؟

  
) هيكلية البرنامج( على هذا السؤال من خالل تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثالث تمت اإلجابة
   :التالي) 6.5(وجاءت نتائج تقييمات الطلبة في الجامعات الثالث كما في الجدول ، ألداة الدراسة

  
  )6.5(جدول 

  كلية البرنامجهي: الثالثلتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.040  2.03  70.8  0.90  3.54  األزهر
  0.800  0.25-  67.6  1.12  3.38  اإلسالمية
  0.020  2.31  70.2  0.76  3.51  األقصى

1  
ــارف   ــداد المع ــضمن اإلع يت
والمهارات األساسية في المجال    

  .التربوي
  0.026  2.24  69.8  0.91  3.49  المجموع
  0.001  5.14  75.8  0.96  3.79  األزهر

  0.530  0.63  69.0  1.02  3.45  اإلسالمية
  0.270  1.11  69.0  0.72  3.45  األقصى

2  
ــارف   ــداد المع ــضمن اإلع يت
والمهارات األساسية في مجـال     

  .التخصص
  0.001  3.99  71.0  0.89  3.55  المجموع
  0.980  0.03  68.0  1.12  3.40  األزهر

  0.180  1.34-  65.6  1.03  3.28  اإلسالمية
  0.001  2.78-  65.2  0.81  3.26  األقصى

3  
المقررات متناسقة ومتنوعة بما    

  .يحقق اإلعداد المناسب
  0.024  2.26-  66.2  0.97  3.31  المجموع

  0.003  2.99-  62.8  1.11  3.14  هراألز
  0.160  1.43-  65.2  1.14  3.26  اإلسالمية
  0.001  4.64-  63.0  0.83  3.15  األقصى

4  
ــررات   ــيف للمق ــد توص يوج

  .النظرية والعملية
  0.001  5.19-  63.6  1.00  3.18  المجموع
  0.380  0.87-  66.4  1.22  3.32  األزهر

  0.060  1.90-  64.2  1.22  3.21  اإلسالمية
  0.001  4.01-  63.6  0.86  3.18  األقصى

  .توجد خطة إرشادية للطالب  5

  0.001  3.79-  64.6  1.07  3.23  المجموع
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  )6.5(تابع جدول 
  هيكلية البرنامج: الثالثلتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.150  1.45-  65.2  1.22  3.26  األزهر
  0.580  0.56-  67.0  1.11  3.35  اإلسالمية
  0.001  3.00-  64.8  0.86  3.24  األقصى

6  
يتناسب عدد الساعات المعتمـدة     
مع الفترة الزمنية للحصول على     

  .الدرجة العلمية
  0.004  2.88-  65.4  1.04  3.27  المجموع
  0.020  2.39  71.8  1.03  3.59  األزهر

  0.040  2.13  72.2  1.17  3.61  اإلسالمية
  0.110  1.60-  66.4  0.81  3.32  األقصى

7  
تـدريب  يحتوي البرنامج علـى     

  .ميداني مناسب
  0.080  1.75  69.4  0.99  3.47  المجموع
  0.520  0.65-  66.8  1.16  3.34  األزهر

  0.050  2.00-  64.4  1.07  3.22  اإلسالمية
  0.001  3.13-  64.8  0.78  3.24  األقصى

8  
يوجد تنسيق بين مجاالت اإلعداد     

  .المختلفة
  0.002  3.18-  65.4  0.98  3.27  المجموع
  0.710  0.37  68.4  0.80  3.42  األزهر

  0.460  0.75-  66.8  0.88  3.34  اإلسالمية
  0.001  3.58-  65.8  0.47  3.29  األقصى

  هيكلية البرنامج: المجال الثالث  

  0.065  1.85-  67.0  0.70  3.35  المجموع
  

  :إلى أن متوسطات تقييمات الطلبة كانت كما يلي) 6.5(تشير نتائج جدول 
  

،  )3.79 إلـى    3.14من  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثالث         :جامعة األزهر 
 تحققـت   ،)1.22 إلـى    0.90من  (وانحرافات معيارية   ، %)75.8إلى  % 62.8من  (و بنسبة مئوية    

بدرجة تـوافر تـساوي الحـد       ) 8,6,5,3 (روتحققت المعايي ، بدرجة توافر عالية  ) 7,2,1 (رالمعايي
تحقـق  . بدرجة توافر متوسطة  وأقل من الحد األدنى المقبـول         ) 4(وتحقق المعيار   ، األدنى المقبول 

جة توافر  بدر، )0.80(وانحراف معياري   ، %)68.4(ونسبة مئوية   ، )3.42(المجال الثالث بمتوسط    
  .تساوي الحد األدنى المقبول
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 إلـى   3.21مـن   ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثالـث            :الجامعة اإلسالمية 
، )1.22 إلـى    1.02مـن   (وانحرافات معيارية   ، %)72.2إلى  % 64.2من  (وبنسبة مئوية   ، )3.61

بدرجة توافر تساوي الحـد  ) 6,5,4,3,2,1 (روتحققت المعايي، بدرجة توافر عالية  ) 7(تحقق المعيار   
تحقـق  . بدرجة توافر متوسطة  وأقل من الحد األدنى المقبـول         ) 8(وتحقق المعيار   ، األدنى المقبول 

بدرجة توافر  ، )0.88(وانحراف معياري   ، %)66.8(ونسبة مئوية   ، )3.34(المجال الثالث بمتوسط    
  .تساوي الحد األدنى المقبول

  
 إلـى   3.15مـن   ( متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجـال الثالـث               تراوحت :جامعة األقصى 

، )0.86 إلـى    0.72مـن   (وانحرافات معيارية   ، %)70.2إلى  % 63.0من  (وبنسبة مئوية   ، )3.51
بدرجة توافر تساوي الحـد األدنـى       ) 2,7 (روتحققت المعايي ، بدرجة توافر عالية  ) 1(تحقق المعيار   

. بدرجة توافر متوسطة  وأقل من الحـد األدنـى المقبـول      ) 8,6,5,4,3(وتحققت المعايير   ، المقبول
بدرجة ، )0.47(وانحراف معياري   ، %)65.8(ونسبة مئوية   ، )3.29(تحقق المجال الثالث بمتوسط     

  .توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول
  

 إلـى   3.18مـن   ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجـال الثالـث             :الجامعات الثالث 
، )1.07 إلـى    0.89مـن   (وانحرافات معيارية   ، %)71.0إلى  % 63.6من  (وبنسبة مئوية   ، )3.55

بدرجة توافر تساوي الحـد األدنـى       ) 7 (روتحقق المعيا ، بدرجة توافر عالية  ) 2,1 (رتحققت المعايي 
ـ     ) 8,6,5,4,3(وتحققت المعايير   ، المقبول . ى المقبـول بدرجة توافر متوسطة  وأقل من الحـد األدن

بدرجة ، )0.70(وانحراف معياري   ، %)67.0(ونسبة مئوية   ، )3.35(تحقق المجال الثالث بمتوسط     
  .توافر تساوي الحد األدنى المقبول

  
  : تكشف هذه النتائج عن عدد من النقاط يمكن تلخيصها كما يلي

  
، تي األزهر واإلسالمية  تحقق المجال الثالث بدرجة توافر تساوي الحد األدنى  المقبول لكل من جامع            

مع التباين في تحقيق معايير     ، وبدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول لجامعة األقصى         
  . المجال من درجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول إلى درجة توافر عالية

  
اإلعـداد  ، اإلعداد الثقافي (ةختلفيرجع الباحث هذه النتيجة إلى تدني التوازن بين مجاالت اإلعداد الم          

التـداخل بـين    ، وخصوصاً في الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى     ) اإلعداد التخصصي ، التربوي
المقررات التخصصية قليلة بالنسبة لمجموع المقررات وخصوصاً فـي         ، محتوي المقررات التربوية  
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فعـدد سـاعات اإلعـداد     . ضعف محتوى مقررات التخصص   ، الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى   
في حين  ، %)26.2(أي ما نسبته    ، ساعة) 140(ساعة من   ) 37(الثقافي في الجامعة اإلسالمية مثالً      

أما بالنسبة لبرنامج التعليم األساسي في الجامعات الـثالث  . ساعة) 2(عدد ساعات التدريب الميداني    
وهـذا واضـح مـن اإلطـار     فإن معظم مقررات اإلعداد التخصصي هي مقررات تربوية متداخلة  

أضف إلى ذلك أنه ال يتم التركيز في إعداد معلم التعليم األساسي على تخـصص معـين                 ، النظري
وبالتالي فهو غير قادر على تدريس كافة المقررات الدراسية         ، وخصوصاً اللغة العربية والرياضيات   

  ).2008(لمعلم الفلسطيني ، وهذا ما خلصت إليه إستراتيجية إعداد ا)الصف األول إلى الرابع(من 
  

ففي دراسة سكر   ، تأتي هذه النتائج بشكل مقارب لنتائج دراسات سابقة تناولت مجال هيكلية البرنامج           
أوصـت  . لتقييم أداء جامعة األقصى فإن مستوى البرامج التعليمية تحقق بدرجة متوسـطة       ) 2006(

إلى إجراء مراجعـة جذريـة   ، لكليات التربية جامعات قطاع غزة  ) 2009(دراسة درويش وآخرون    
وأوصـت دراسـة بـرزق    ، تقويمية شاملة لبرامج إعداد المعلم في المهارات والكفايات التخصصية     

لكليات التربية جامعات قطاع غزة بـضرورة تحقيـق التـوازن بـين جوانـب اإلعـداد          ) 2007(
التربية الجامعـة   لكلية  ) 2007 (اللولوكما أوصت دراسة أبو دقة و     .  والثقافي والتربوي  يالتخصص

فيمـا أوصـت دراسـة  الـسر         ، اإلسالمية بضرورة استمرار مراجعة وتقويم برامج إعداد المعلم       
لكليات التربية جامعات قطاع غزة بـضرورة تطـوير وتحـسين بـرامج إعـداد معلـم                 ) 2001(

  . الرياضيات
  

الـسبع وآخـرون    دراسـة   ، ومن الدراسات العربية التي تناولت مجال هيكلية برامج إعداد المعلـم          
في حين  . التي خلصت إلى ضعف برامج إعداد المعلم      ) اليمن(لكلية التربية جامعة صنعاء     ) 2010(

أن البرنامج ال يقـدم     ) السعودية(لكلية التربية جامعة أم القرى      )  2006(أظهرت نتائج دراسة قادي     
مؤتمر كلية التربيـة جامعـة      فيما خلص   ، للطالب المعلم المفاهيم والمهارات التي تدعم إعداد المعلم       

في توصياته إلى ضرورة تطوير برامج إعداد المعلم في اآلداب والعلوم بكليـة      ) 2011(عين شمس   
  . التربية جامعة عين شمس بما يتوافق مع تطورات العصر الذي نعيشه وتحديد االسم المناسب لها

  
اليوناني خلـصت إلـى أن التعلـيم     للتعليم العالي (Saiti, 2012) ومن الدراسات األجنبية دراسة 

  .العالي اليوناني بحاجة إلى مراجعة كل من الهيكلية واإلجراءات
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  :  إجابة السؤال الرابع  وتفسيره
  

ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في أداء أعضاء هيئـة التـدريس    : نص السؤال الرابع على   
 من وجهة نظر الطلبة ؟

  
أداء أعـضاء هيئـة     (ال من خالل تقييمات الطلبة لمعايير المجال الرابع         تمت اإلجابة على هذا السؤ    

) 7.5(وجاءت نتائج تقييمات الطلبة في الجامعات الثالث كما في الجـدول            ، ألداة الدراسة ) التدريس
   :التالي

  )7.5(جدول 
  اء هيئة التدريسأعض أداء :الرابعلتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.004  2.88  72.4  0.99  3.62  األزهر
  0.001  5.46  75.0  0.76  3.75  اإلسالمية
  0.009  2.63  71.0  0.89  3.55  األقصى

يتمتعون بمؤهالت وتخصصات     1
  .تتالءم مع طبيعة البرنامج

  0.001  5.86  72.4  0.89  3.62  المجموع
  0.002  3.20-  63.0  1.02  3.15  األزهر

  0.970  0.04-  68.0  0.87  3.40  اإلسالمية
  0.027  2.22-  65.6  0.84  3.28  األقصى

2  
تناسب أعدادهم مع أعداد الطلبة     ت

  .في الكلية
  0.001  3.36-  65.4  0.91  3.27  المجموع
  0.018  2.38  71.8  1.00  3.59  األزهر

  0.002  3.09  72.0  0.78  3.60  اإلسالمية
  0.143  1.47-  66.4  0.84  3.32  األقصى

3  
الخبرة والمهارة الكافية   يمتلكون  
  .في التعليم

  0.057  1.91  69.4  0.89  3.47  المجموع
  0.001  5.24-  60.0  1.08  3.00  األزهر

  0.001  3.46-  62.6  0.91  3.13  اإلسالمية
  0.001  5.35-  61.4  0.96  3.07  األقصى

4  
يستخدمون أدوات قياس متنوعة    

  .لقياس مستوى تحصيل الطلبة
  0.001  8.23-  61.0  0.99  3.05  المجموع
  0.001  3.55-  61.8  1.11  3.09  األزهر

  0.001  3.43-  62.2  0.99  3.11  اإلسالمية
  0.001  5.48-  61.0  0.99  3.05  األقصى

  .يعززون ثقة الطلبة بأنفسهم  5

  0.001  7.31-  61.6  1.03  3.08  المجموع
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  )7.5(تابع جدول 
أعضاء هيئة  أداء :الرابعلتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

  التدريس

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  نويةالمع

  0.980  1.66-  65.2  1.06  3.26  األزهر
  0.059  1.90-  65.2  0.90  3.26  اإلسالمية
  0.001  4.18-  63.0  0.94  3.15  األقصى

يشجعون الطلبة على المـشاركة       6
  .الفعالة

  0.001  4.60-  64.2  0.97  3.21  المجموع
  0.544  0.61-  67.0  1.11  3.35  األزهر

  0.900  0.12-  68.0  0.95  3.40  اإلسالمية
  0.001  4.00-  63.0  0.98  3.15  األقصى

7  
يعززون لـدى الطلبـة مهـارة       

  .االطالع و البحث
  0.003  2.99-  65.4  1.02  3.27  المجموع
  0.078  1.78-  65.8  0.81  3.29  األزهر

  0.650  0.45-  67.6  0.58  3.38  اإلسالمية
  0.001  4.25-  64.6  0.64  3.23  األقصى

أعـضاء   أداء   :المجال الرابـع    
  هيئة التدريس

  0.001  4.01-  65.6  0.69  3.28  المجموع
  

  
  :إلى أن متوسطات تقييمات الطلبة كانت كما يلي) 7.5(تشير نتائج جدول 

  
،    )3.62 إلـى    3.00من  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الرابع           :جامعة األزهر 
تحققـت  ، )1.11 إلـى    0.99مـن   (وانحرافات معيارية   ، )%72.4إلى  % 60.0من  (وبنسبة مئوية   

بدرجة توافر تـساوي الحـد األدنـى        ) 7,6 (روتحققت المعايي ، بدرجة توافر عالية  ) 3,1 (رالمعايي
تحقـق  . بدرجة توافر متوسطة  وأقل من الحد األدنى المقبـول         ) 5,4,2(وتحققت المعايير   ، المقبول

بدرجة توافر  ، )0.81(وانحراف معياري   ، %)65.8(ئوية  ونسبة م ، )3.29(المجال الرابع بمتوسط    
  .تساوي الحد األدنى المقبول

  
 إلـى  3.11مـن  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجـال الرابـع   :الجامعة اإلسالمية 

، )0.99 الـى 0.76مـن  (وانحرافات معياريـة   ، %)75.0إلى  % 62.2من  (وبنسبة مئوية   ، )3.75
بدرجة توافر تـساوي الحـد      ) 7,6,2 (روتحققت المعايي ، بدرجة توافر عالية  ) 3,1 (رتحققت المعايي 
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. بدرجة توافر متوسطة  وأقل من الحـد األدنـى المقبـول       ) 5,4(وتحققت المعايير   ، األدنى المقبول 
بدرجة ، )0.58(وانحراف معياري   ، %)67.6(ونسبة مئوية   ، )3.38(تحقق المجال الرابع بمتوسط     

   .حد األدنى المقبولتوافر تساوي ال
  

،   )3.55 إلـى    3.05من  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الرابع         :جامعة األقصى 
تحقـق  ، )0.98 إلـى    0.84مـن   (وانحرافات معيارية   ، %)71.0إلى  % 61.0من  (وبنسبة مئوية   

، حـد األدنـى المقبـول   بدرجة توافر تساوي ال) 3(وتحقق المعيار ، بدرجة توافر عالية ) 1(المعيار  
تحقق المجال  . بدرجة توافر متوسطة  وأقل من الحد األدنى المقبول        ) 7,6,5,4,2(وتحققت المعايير   
بدرجـة تـوافر    ، )0.64(وانحـراف معيـاري     ، %)64.6(ونسبة مئوية   ، )3.23(الرابع بمتوسط   

   .متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول
  

،   )3.62 إلى   3.05من  (تقييمات الطلبة لمعايير المجال الرابع       تراوحت متوسطات    :الجامعات الثالث 
تحقـق  ، )1.03 إلـى    0.89مـن   (وانحرافات معيارية   ، %)72.4إلى  % 61.0من  (وبنسبة مئوية   

، بدرجة توافر تساوي الحـد األدنـى المقبـول   ) 3(وتحقق المعيار ، بدرجة توافر عالية ) 1(المعيار  
تحقق المجال  . جة توافر متوسطة  وأقل من الحد األدنى المقبول        بدر) 7,6,5,4,2(وتحققت المعايير   
بدرجـة تـوافر    ، )0.69(وانحـراف معيـاري     ، %)65.6(ونسبة مئوية   ، )3.28(الرابع بمتوسط   

  . متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول
  

  :تكشف هذه النتائج عن عدد من النقاط يمكن تلخيصها كما يلي
  

، توافر تساوي الحد األدنى  المقبول لكل من جامعتي األزهر واإلسالمية          تحقق المجال الرابع بدرجة     
مع التباين في تحقيق معايير     ، وبدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول لجامعة األقصى         

  .المجال من درجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول إلى درجة توافر عالية
  

،  ال تتناسـب مـع أعـداد الطلبـة         س في ذلك إلى أن أعداد هيئة التـدري         قد يرجع الباحث السبب   
وغالباً ما تلجأ جامعة األزهر إلى أعضاء هيئة تـدريس          ، وخصوصاً في جامعتي األزهر واألقصى    

يستخدم أعضاء هيئة التدريس االختبارات الكتابية في الغالـب  . غير متفرغين  يعملون بنظام الساعة  
كما أن حجـم الطلبـة      . وال يستخدمون أدوات قياس أخرى إال نادراً      ، لبةلقياس مستوى تحصيل الط   

ويحـد  ، الكبير في المحاضرة ال يعطي الفرصة لعضو هيئة التدريس بمشاركة الطلبة بصورة فعالة            
كمـا أن أداء    ، وطرائق التدريس التي يوظفها في الغالب محدودة وتعتمد على المحاضرة         ، من أدائه 
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ركز على إكساب الطلبة الجانب المعرفي من اإلعداد ونادراً ما يركز علـى             أعضاء هيئة التدريس ي   
ويعتمد أعضاء هيئة التدريس فـي الغالـب        ،  البحث العلمي والتعليم المستمر    تإكساب الطلبة مهارا  

ونادراً ما يعتمد عضو هيئة التدريس على مجموعة        ، على مذكرات أو كتب محددة يلتزم بها الطالب       
  .ه الطالب إلى المكتبة لمزيد من االطالعمن الكتب أو يوج

  
في هذا السياق فقد خلصت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في استراتيجيه إعـداد المعلـم                

ال %) 50حـوالي   (إلى أن نسبة كبيرة من أساتذة التربية في الجامعات والكليات الجامعية            ) 2008(
ات فإن معظم المدرسين هم من خريجي عـدد محـدود   وفي بعض الجامع ،  الدكتوراه ةيحملون درج 

وفي بعض األحيان ال يكون أستاذ التربية الجامعي على قـدر كـاف مـن الخبـرة     ، جداً من الدول  
، وال يعرض نماذج تعليمية حديثة في تعليمه الجامعي       ، لمرحلة التعليم التي يؤهل الطلبة المعلمين لها      

دم العديد من البرامج المختلفة مما يـسبب ضـغوطا           يق توقد خلصت أيضا إلى أن بعض المؤسسا      
  . على موارد المؤسسة البشرية والمادية في تلك المؤسسات

  
ففـي  ، تأتي هذه النتائج بشكل مقارب لنتائج دراسات سابقة تناولت مجال أداء أعضاء هيئة التدريس             

ويميل إلى  ، س متوسط مستوى أداء هيئة التدري    لتقييم أداء جامعة األقصى فإن    ) 2006(دراسة سكر   
وفي دراسة الحجار لتقييم األداء الجامعي لجامعة األقصى كان مستوى األداء في مجال             . االنخفاض

لكليـات التربيـة فـي      ) 2009(كما أظهرت نتائج دراسة العجلة وفروانه       . الموارد البشرية ضعيفاً  
 وأسـاليب   مية في التقيـي   جامعات قطاع غزة إلى أن أعضاء هيئة التدريس بحاجة إلى دورات تدريب           

. إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التـدريس      ) 2010(فيما أوصت دراسة أبو حشيش ومرتجى       . التدريس
 التعليمية والتقنيات أوصت بتوفير الوسائل، غزة، للجامعة اإلسالمية) 2002(وفي دراسة أبو وطفة 

  .لحديثةا طرائق التدريس في تدريبية دورات وعقد ،القاعات جميع في الحديثة
  

) 2009(دراسـة الثقفـي     ،  ومن الدراسات العربية التي تناولت مجال أداء أعضاء هيئة التـدريس          
إلى أن أداء أعضاء هيئة التدريس تحقـق بنـسبة          ، ألقسام الرياضيات بالجامعات السعودية خلصت    

)68.6.(%  
  

يزي التي خلصت إلى  للتعليم العالي المال(Ali & Musah, 2012)ومن الدراسات األجنبية  دراسة 
كمـا خلـصت دراسـة    ، أن ثقافة الجودة تعمل على تعزيز األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس       

(Cronesky, & others, 2003)إلى ضعف إعداد الهيئة التدريسيةي للتعليم العالي األمريك .  
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  : إجابة السؤال الخامس وتفسيره
  

ايير الجودة الشاملة في الموارد المادية من وجهة ما درجة  توافر مع: نص السؤال الخامس على
 نظر الطلبة ؟

  
)   الموارد المادية(تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل تقييمات الطلبة لمعايير المجال الخامس

   :التالي) 8.5(وجاءت نتائج تقييمات الطلبة في الجامعات الثالث كما في الجدول ، ألداة الدراسة
  
  )8.5(جدول 

  الموارد المادية: الخامسلتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"تبار اخ

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.001  6.73-  54.6  1.28  2.73  األزهر
  0.001  4.25-  58.0  1.40  2.90  سالميةاإل

  0.001  6.54-  60.0  0.98  3.00  األقصى
تكفي قاعات التـدريس ألعـداد        1

  .الطلبة
  0.001  10.0-  57.8  1.19  2.89  المجموع
  0.001  8.57-  52.4  1.16  2.62  األزهر

  0.004  2.93-  61.6  1.30  3.08  اإلسالمية
  0.001  6.64-  60.0  0.95  3.00  األقصى

2  
 قاعات التدريس األغراض    ئمتال

  .المخصصة لها
  0.001  10.3-  58.2  1.13  2.91  المجموع
  0.001  6.12-  56.4  1.21  2.82  األزهر

  0.029  2.21-  63.0  1.35  3.15  اإلسالمية
  0.001  10.2-  55.6  0.96  2.78  األقصى

3  
ــة  ــرات كافي المعامــل والمختب

  .لتحقيق أهداف البرنامج
  0.001  10.5-  57.8  1.15  2.89  المجموع
  0.001  6.16-  56.6  1.17  2.83  األزهر

  0.275  1.10-  65.6  1.26  3.28  اإلسالمية
  0.001  11.3-  54.6  0.93  2.73  األقصى

4  
ل والمختبرات مجهزة بما    المعام

  .يحقق أهداف البرنامج
  0.001  10.4-  58.0  1.12  2.90  المجموع
  0.135  1.50  70.4  1.06  3.52  األزهر

  0.001  6.94  80.0  1.04  4.00  اإلسالمية
  0.001  8.35-  57.4  1.00  2.87  األقصى

5  
ــب  ــة الكت ــي المكتب ــوفر ف يت
ــع ذات   ــدوريات والمراج وال

  .امجالعالقة بالبرن
  0.357  0.92-  67.2  1.13  3.36  المجموع
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  )8.5(تابع جدول 
  ةالموارد المادي: الخامسلتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.001  3.85-  60.8  1.19  3.04  األزهر
  0.001  4.19  76.2  1.16  3.81  اإلسالمية
  0.001  10.9-  54.4  0.98  2.72  األقصى

6  

لكترونية متنوعة  إتوفر مصادر   ت
الـــدوريات (فـــي المكتبـــة

.... قواعد البيانات، ، لكترونيةاإل
  0.001  6.10-  61.8  1.18  3.09  المجموع  .)ذات العالقة بالبرنامج

  0.001  4.05-  60.6  1.17  3.03  األزهر
  0.038  2.09  72.0  1.15  3.60  اإلسالمية
  0.001  9.66-  56.2  0.95  2.81  األقصى

7  

يتوفر برنامج إرشـادي للطلبـة      
ــصادر   ــتخدام الم ــة اس بكيفي
والوسائل والخـدمات التعليميـة     

  0.001  6.72-  61.6  1.12  3.08  المجموع  .المتوفرة
  0.001  6.39-  58.8  0.92  2.94  األزهر

  0.960  0.05  68.0  1.01  3.40  اإلسالمية
  0.001  12.8-  56.8  0.68  2.84  األقصى

  الموارد المادية:  المجال الخامس  

  0.001  10.3-  60.4  0.88  3.02  المجموع
  

  :إلى أن متوسطات تقييمات الطلبة كانت كما يلي) 8.5(تشير نتائج جدول 
  

،  )3.52 إلى 2.62من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الخامس :جامعة األزهر
تحقق ، )1.28 إلى 1.06من (وانحرافات معيارية ، %)70.4إلى %  52.4من (وبنسبة مئوية 

بدرجة ) 7,6,4,3,2,1 (روتحققت المعايي،  توافر تساوي الحد األدنى المقبولبدرجة) 5(المعيار 
ونسبة مئوية ، )2.94(تحقق المجال الخامس بمتوسط . توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول

  . بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول، )0.92(وانحراف معياري ، %)58.8(
  

 إلى 2.90من ( متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الخامس تراوحت :ةالجامعة اإلسالمي
، )1.40 إلى 1.04من (وانحرافات معيارية ، %)80.0إلى %  58.0من (وبنسبة مئوية ، )4.00

بدرجة توافر تساوي الحد األدنى ) 4(وتحقق المعيار ، بدرجة توافر عالية) 7,6,5(تحققت المعايير 
تحقق .  بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول) 3,2,1 (رلمعاييوتحققت ا، المقبول

بدرجة ، )1.01(وانحراف معياري ، %)68.0(ونسبة مئوية ، )3.40(المجال الخامس بمتوسط 
  . توافر تساوي الحد األدنى المقبول
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، )3.00 إلى 2.73من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الخامس :جامعة األقصى
تحققت ، )1.00 إلى 0.93من (وانحرافات معيارية ، %)60.0إلى % 54.6من (وبنسبة مئوية 

تحقق المجال . بدرجة  توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول) 7,6,5,4,3,2,1(المعايير
بدرجة توافر ، )0.68(وانحراف معياري ، %)56.8(ونسبة مئوية ، )2.84(الخامس بمتوسط 

  .توسطة وأقل من الحد األدنى المقبولم
  

 إلـى   2.89مـن   ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الخـامس          :الجامعات الثالث 
، )1.19 إلـى    1.12من  (وانحرافات معيارية   ، %)67.2إلى  %  57.8من  (وبنسبة مئوية     ، )3.36

) 7,6,4,3,2,1 (روتحققـت المعـايي   ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبـول      ) 5(تحقق المعيار   
، )3.02(تحقق المجـال الخـامس بمتوسـط        . بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول       

بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنـى        ، )0.88(وانحراف معياري   ، %)60.4(ونسبة مئوية   
  .المقبول

  
  : يلي تكشف هذه النتائج عن عدد من النقاط يمكن تلخيصها كما

  
تحقق المجال الخامس بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى  المقبـول لكـل مـن جـامعتي               

مع التبـاين فـي     ، وبدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول للجامعة اإلسالمية       ، األزهر واألقصى 
افر تحقيق معايير المجال من درجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول إلـى درجـة تـو                 

  .عالية
  

ـ     وخـصوصاً فـي   ، ةقد يرجع الباحث السبب في ذلك إلى أن قاعات التدريس ال تكفي ألعداد الطلب
. وال يوجد قاعات خاصـة بكليـات التربيـة        ، ال يوجد مباني خاصة بكليات التربية     ، جامعة األزهر 

هـزة  كذلك المعامل والمختبرات غيـر مج     ، قاعات التدريس غير مالئمة لألغراض المخصصة لها      
على الرغم من توافر المكتبة في كالً من جامعة األقصى واألزهـر إال             . لألغراض المخصصة لها  

في حين يتم استخدام المكتبة في الجامعة اإلسالمية االستخدام       ، أنه ال يتم استخدامها االستخدام األمثل     
  .ه المكتبةوتتوفر فيها قاعدة بيانات إلكترونية على صفحة الجامعة بكل ما تحوي، األمثل

  
إلى أنـه   ) 2008(وقد خلصت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في إستراتيجية إعداد المعلم            

يوجد نقص في الموارد المادية في الكثير من برامج التربيـة وخاصـة فـي الوسـائل التعليميـة                   
  .وتكنولوجيا التعليم
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ففـي دراسـة    ، اولت مجال الموارد الماديـة    تأتي هذه النتائج بشكل مقارب لنتائج دراسات سابقة تن        
اإلسـالمية  (لجامعات قطاع غزة تحققت درجة توافر الموارد الماديـة للجامعـات      ) 2005(الطالع  

للجامعـة  ) 2006(فيما خلـصت دراسـة الـدجني        %)). 53(واألقصى  %) 53(األزهر  ، %)71(
لمختبرات ومرافق األنـشطة    اإلسالمية في غزة إلى عدم رضا إدارة الجامعة عن جودة القاعات وا           

لكليـة  ) 2006(وفي دراسة التلباني    %).  67.17(المرافقة للمناهج حيث بلغت نسبة توافر المعايير        
%). 56.4(غزة تحقق مجال الموارد المادية بدرجة توافر        _االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة األزهر    

 تـأتي علـى     سم قاعات التدري  لجامعات قطاع غزة إلى أن ازدحا     ) 2008(وخلصت دراسة مدوخ    
إلى ضعف الجهود   ) 2006(فيما أظهرت دراسة راضي     . رأس معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة     

  .المبذولة من وزارة التربية والتعلم لتوفير التمويل الكافي للكليات
  

ألقـسام  ) 2009(دراسـة الثقفـي   ، ومن الدراسات العربية التي تناولت مجـال المـوارد الماديـة         
فيمـا أوصـت    %). 65.8(الرياضيات بالجامعات السعودية حيث تحقق مجال البيئة التعليمية بنسبة          

إلي تـوفير اإلمكانـات الماليـة       ) اليمن(جامعة صنعاء   ) حجة(لكلية التربية   ) 2007(دراسة طبالن   
لـى  لكليات التربية في الجامعات المـصرية إ  ) 2004(كما أشارت نتائج دراسة الشرقاوي      . والمادية

  .أن كليات التربية تعاني من نقص شديد في المباني والتجهيزات
  

 للتعليم العالي اليونـاني وخلـصت الدراسـة إلـى     (Saiti, 2012)ومن الدراسات األجنبية دراسة 
 للتعليم (Cronesky, & others, 2003)كما خلصت دراسة ، محدودية الدعم المالي للتعليم العالي

) Wiklund, & others, 2003(فيمـا خلـصت دراسـة    ،  تقنيات التعلم إلى قدميالعالي األمريك
  .للجامعات السويدية إلى ضرورة التحسين المستمر لكافة الخدمات التعليمية  في الجامعات السويدية

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  



 116 

  : إجابة السؤال السادس وتفسيره
  

وى المقررات الدراسية  ما درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في محت:نص السؤال السادس على
 من وجهة نظر الطلبة ؟

  
 محتوى المقررات(تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل تقييمات الطلبة لمعايير المجال السادس 

) 9.5(وجاءت نتائج تقييمات الطلبة في الجامعات الثالث كما في الجدول ، ألداة الدراسة)  الدراسية
  :التالي

  )9.5( جدول 
   محتوى المقررات الدراسية:لتقييمات الطلبة للمجال السادس) 3.4(عينة الواحدة عند متوسط لل" ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.014  2.49  72.0  1.05  3.60  األزهر
  0.410  0.82  69.2  0.88  3.46  اإلسالمية
  0.021  2.32  70.6  0.89  3.53  األقصى

ــررات    1 ــوى المق ــق محت يحق
  .الدراسية األهداف بشكل واضح

  0.001  3.38  70.8  0.94  3.54  المجموع
  0.002  3.15  72.6  0.93  3.63  األزهر

  0.870  0.17  68.2  0.81  3.41  اإلسالمية
  0.090  1.70  69.8  0.81  3.49  قصىاأل

2  
ــررات    ــوى المق ــي محت يلب
االحتياجات المعرفية في المجال    

  .التربوي
  0.002  3.04  70.2  0.85  3.51  المجموع
  0.001  3.83  73.6  0.93  3.68  األزهر

  0.520  0.64-  67.0  0.84  3.35  اإلسالمية
  0.910  0.11-  67.8  0.80  3.39  األقصى

3  
ــررات    ــوى المق ــي محت يلب
االحتياجات المعرفية في مجـال     

  .التخصص
  0.063  1.86  69.4  0.86  3.47  المجموع
  0.440  0.77  69.2  0.95  3.46  األزهر

  0.440  0.78-  67.0  0.80  3.35  اإلسالمية
  0.035  2.12-  65.6  0.85  3.28  األقصى

4  
ــررات  ــوى المق ــب محت يواك
 المعرفة المعاصرة في المجـال    

  .التربوي
  0.198  1.29-  67.0  0.87  3.35  المجموع
  0.061  1.89  71.0  1.01  3.55  األزهر

  0.070  1.80-  65.6  0.77  3.28  اإلسالمية
  0.004  2.94-  65.0  0.81  3.25  األقصى

5  
ــررات  ــوى المق ــب محت يواك

ة المعاصرة فـي مجـال      المعرف
  .التخصص

  0.152  1.43-  67.0  0.87  3.35  المجموع
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  )9.5( تابع جدول 
 محتوى المقررات :ل السادسلتقييمات الطلبة للمجا) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

  الدراسية

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.480  0.71-  66.8  1.06  3.34  األزهر
  0.004  2.90-  64.2  0.80  3.21  اإلسالمية

  0.006  2.76-  65.0  0.86  3.25  قصىاأل
ــررات    6 ــوى المق ــس محت يعك

  .خصوصية المجتمع الفلسطيني
  0.001  3.48-  65.4  0.91  3.27  المجموع
  0.580  0.55  69.0  1.05  3.45  األزهر

  0.018  2.40-  64.6  0.82  3.23  اإلسالمية
  0.012  2.54-  65.2  0.84  3.26  األقصى

7  
يعكس محتوى المقررات تكاملية    

  .المعرفة
  0.021  2.32-  66.2  0.91  3.31  المجموع
  0.080  1.76  71.0  1.08  3.55  األزهر

  0.005  2.83-  63.6  0.93  3.18  اإلسالمية
  0.001  3.43-  64.0  0.90  3.20  األقصى

8  
ينمي محتوى المقررات مهارات    

  .البحث العلمي
  0.016  2.41-  66.0  0.98  3.30  المجموع
  0.480  0.71  69.2  1.14  3.46  األزهر

  0.001  5.30-  60.0  0.88  3.00  اإلسالمية
  0.001  3.87-  63.4  0.93  3.17  األقصى

9  
ينمي محتوي المقررات مهـارة     

  .حل المشكالت
  0.001  4.32-  64.4  0.99  3.22  المجموع
  0.970  0.04-  68.0  1.18  3.40  األزهر

  0.001  4.68-  61.6  0.82  3.08  اإلسالمية
  0.001  4.92-  62.0  0.95  3.10  األقصى

10  
يحقق محتوى المقررات التوازن    

  .بين الجانبين العملي والنظري
  0.001  5.08-  63.6  1.00  3.18  المجموع
  0.412  0.82  69.4  1.08  3.47  األزهر

  0.524  0.64-  67.0  0.84  3.35  اإلسالمية
  0.001  3.25-  64.4  0.85  3.22  األقصى

11  
ــررات   ــوى المق ــق محت يعم

  .أخالقيات البحث العلمي وقيمه
  0.790  1.76-  66.6  0.93  3.33  المجموع
  0.588  0.54  69.0  1.06  3.45  األزهر

  0.001  4.20-  62.2  0.83  3.11  اإلسالمية
  0.012  2.52-  65.0  0.92  3.25  األقصى

12  
يشجع محتوى المقررات علـى     

  .التجديد واالبتكار
  0.002  3.15-  65.4  0.95  3.27  المجموع
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  )9.5( تابع جدول 

 محتوى المقررات :لتقييمات الطلبة للمجال السادس) 3.4(ة الواحدة عند متوسط للعين" ت"اختبار 
  الدراسية

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.405  0.83-  66.6  1.09  3.33  األزهر
  0.001  5.50-  60.0  0.88  3.00  اإلسالمية
  0.001  4.94-  62.4  0.88  3.12  األقصى

يحفز محتوى المقررات اكتشاف      13
  .القدرات والمواهب

  0.001  6.13-  63.0  0.95  3.15  المجموع
  0.428  0.79  69.4  1.12  3.47  األزهر

  0.001  4.40-  61.4  0.89  3.07  اإلسالمية
  0.001  3.92-  63.4  0.92  3.17  األقصى

14  
يوفر محتوى المقررات فرصـا     

  .للتعلم الذاتي للطلبة
  0.001  3.95-  64.6  0.99  3.23  المجموع
  0.385  0.87-  66.4  1.13  3.32  األزهر

  0.001  4.75-  61.2  0.86  3.06  اإلسالمية
  0.001  5.40-  61.8  0.89  3.09  األقصى

15  
يراعي التسلسل األفقي والعمودي    

  .في مستويات البرنامج المختلفة
  0.001  6.02-  63.0  0.96  3.15  المجموع
  0.572  0.57-  67.0  1.19  3.35  األزهر

  0.002  3.17-  62.8  0.96  3.14  اإلسالمية
  0.002  3.09-  64.4  0.92  3.22  األقصى

16  
يتناسب عـدد الـساعات مـع       

  .محتوى المقررات
  0.001  3.75-  64.8  1.02  3.24  المجموع
  0.292  1.06  69.4  0.83  3.47  األزهر

  0.001  4.14-  64.2  0.56  3.21  اإلسالمية
  0.001  3.93-  65.0  0.59  3.25  األقصى

ــسادس   ــال ال ــوى  :المج محت
  المقررات الدراسية

  0.001  3.35-  66.0  0.67  3.30  المجموع
  

  :إلى أن متوسطات تقييمات الطلبة كانت كما يلي) 9.5(تشير نتائج جدول 
  

،  )3.68 إلى 3.32من (ايير المجال السادس  تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمع:جامعة األزهر
تحققت  ، )1.19 إلى 0.93من (وانحرافات معيارية ، %)73.6إلى %  66.4من (وبنسبة مئوية 

 بدرجة توافر تساوي الحد األدنى روتحققت باقي المعايي، بدرجة توافر عالية) 3,2,1(المعايير 
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وانحراف معياري ، %)69.4( مئوية ونسبة، )3.47(تحقق المجال السادس بمتوسط . المقبول
  .بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول، )0.83(
   

 إلـى   3.00مـن   ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال السادس           :الجامعة اإلسالمية 
، )0.96 إلـى  0.77مـن  (وانحرافات معيارية   ، %)69.2إلى  %  60.0من  (وبنسبة مئوية   ، )3.46

 روتحققت باقي المعايي  ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول     ) 11,5,4,3,2,1(عايير  تحققت  الم  
، )3.21(تحقق المجـال الـسادس بمتوسـط        . بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول       

بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنـى        ، )0.56(وانحراف معياري   ، %)64.2(ونسبة مئوية   
  . المقبول

  
، )3.53 إلى   3.09من  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال السادس         :جامعة األقصى 
تحقـق  ، )0.95 إلـى    0.80مـن   (وانحرافات معيارية   ، %)70.6إلى  %  61.8من  (وبنسبة مئوية   

، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبـول ) 3,2(تحققت  المعايير ، بدرجة توافر عالية  ) 1(المعيار  
تحقق المجال الـسادس    .  بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول        روتحققت باقي المعايي  

بدرجة توافر متوسطة واقل    ، )0.59(وانحراف معياري   ، %)65.0(ونسبة مئوية   ، )3.25(بمتوسط  
  .من  الحد األدنى المقبول

  
 إلـى   3.15مـن   (مجال الـسادس       تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير ال      :الجامعات الثالث 

، )1.02 إلـى  0.85مـن  (وانحرافات معيارية   ، %)70.8إلى  %  63.0من  (وبنسبة مئوية   ، )3.54
بدرجة تـوافر تـساوي     ) 11,5,4,3(وتحققت المعايير   ، بدرجة توافر عالية  ) 2,1(تحققت  المعايير    

. قل من الحد األدنـى المقبـول   بدرجة توافر متوسطة وأروتحققت باقي المعايي، الحد األدنى المقبول 
، )0.67(وانحـراف معيـاري     ، %)66.0(ونسبة مئويـة    ، )3.30(تحقق المجال السادس بمتوسط     

  .بدرجة توافر متوسطة واقل من  الحد األدنى المقبول
  

  : تكشف هذه النتائج عن عدد من النقاط يمكن تلخيصها كما يلي
  

وبدرجـة تـوافر    ، ألدنى  المقبول لجامعة األزهر    تحقق المجال السادس بدرجة توافر تساوي الحد ا       
مع التباين  ، متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول لجامعتي اإلسالمية واألقصى ومجموع الجامعات          

في تحقيق معايير المجال من درجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول إلى درجة تـوافر                 
  .عالية
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وحاجاتها إلـي مراجعـة     ،  التداخل في محتوى المقررات التربوية     قد يرجع الباحث هذه النتيجة إلى     
كذلك فان  محتوي مقـررات التخـصص        ، وتطوير لمواكبة المعرفة المعاصرة في المجال التربوي      

فـضالً عـن أن      ، بحاجة إلى مراجعة وتطوير لتواكب المعرفة المعاصرة في مجـال التخـصص           
وال على إكساب الطالب مهـارات      ، لب بالشكل المطلوب  المقررات ال تعمل على التنمية المهنية للطا      

  .البحث العلمي والتعلم الذاتي
  

إلـى أن   ) 2008( وقد خلصت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في إستراتيجية إعداد المعلم            
جية الكثير من المناهج يحتاج إلى تحديث من أجل إعداد المعلمين حسب الرؤية المحددة في اإلستراتي             

كذلك فإن المساقات التربوية في     ، ومن أجل التناغم مع التطورات والمعايير العالمية في إعداد المعلم         
  .كثير من األحيان تكون غير مرتبطة بشكل كاف بالسياق المدرسي

  
لتقييم الخطـط األكاديميـة     ) 2009(تأتي هذه النتائج متوافقة مع توصيات دراسة درويش وآخرون          

في كليات التربية جامعات قطاع غزة حيث أوصت الدراسة إلـى تطـوير محتـوى               إلعداد المعلم   
  . المقررات الدراسية

  
إلى إعادة النظر في مضمون المقررات      ) 2011(وقد أوصى مؤتمر كلية التربية جامعة عين شمس         

سـة  درا، ومن الدراسات العربية التي تناولت مجال المقررات الدراسـية        ، التي تقدم بكليات التربية   
حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى افتقار      ) اليمن(جامعة صنعاء   ) حجة(لكلية التربية   ) 2007(النمري  

لكلية التربية جامعة أم القرى     ) 2006(فيما خلصت دراسة قادي     . المقررات التربوية لمعايير الجودة   
، لطالب المعلـم  إلى أن محتوى المقررات ال يسهم بالشكل األساسي والضروري إلعداد ا          ) السعودية(

لكليات المعلمين في السعودية أن أغلـب أهـداف مقـررات           ) 2002(وأظهرت دراسة المطرودي    
في دراسته لمؤسسات إعداد    ) 2010(فيما أوصى الثويني    . اإلعداد التربوي تحققت بدرجة متوسطة    

ي وأوصـت الـشرع  . المعلم في السعودية إلى إعادة تصميم البرامج من حيث األهداف والمحتـوى       
إلى االهتمام بالمساقات الدراسـية  ) عمان( قابوس نفي دراستها لكلية التربية جامعة السلطا    ) 2009(

لكلية التربية جامعة صنعاء    ) 2009(وفي دراسة  السبع وآخرون      . التي تنمي مهارات التفكير العليا    
 التوصـية بتقـويم     تم) اليمن(جامعة عمران   ) حجة(لكلية التربية   ) 2009(الحدابي وقشوة   ، )اليمن(

  . المقررات بصورة مستمرة
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  :  إجابة السؤال السابع وتفسيره
  

 ما درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في أساليب التعليم والتعلم من :نص السؤال السابع على
 وجهة نظر الطلبة ؟

  
سـاليب التعلـيم    أ(تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل تقييمات الطلبة لمعايير المجال الـسابع              

) 10.5(وجاءت نتائج تقييمات الطلبة في الجامعات الثالث كما في الجـدول            ، ألداة الدراسة ) والتعلم
  :التالي

  )10.5( جدول 
  أساليب التعليم والتعلم:  السابعلتقييمات الطلبة للمجال) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   طالمتوس  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.002  3.17-  62.2  1.17  3.11  األزهر
  0.001  3.40-  62.0  1.05  3.10  اإلسالمية
  0.001  5.24-  62.0  0.89  3.10  األقصى

ــددة    1 ــدريس متج ــاليب الت أس
  .ومتطورة

  0.001  6.81-  62.0  1.02  3.10  المجموع
  0.001  5.25-  59.0  1.11  2.95  األزهر

  0.096  1.67-  65.0  1.08  3.25  اإلسالمية
  0.001  8.86-  58.0  0.90  2.90  األقصى

2  
جيا التعلـيم فـي     وظف تكنولو ت

  .العملية التعليمية
  0.001  9.22-  60.0  1.02  3.00  المجموع
  0.002  3.15-  63.0  1.00  3.15  األزهر

  0.007  2.73-  63.4  1.00  3.17  اإلسالمية
  0.001  6.87-  60.8  0.82  3.04  األقصى

3  
تنمي أساليب التـدريس مهـارة      

  .التعلم الذاتي
  0.001  7.37-  62.2  0.93  3.11  المجموع
  0.093  1.70-  65.4  1.00  3.27  األزهر

  0.009  2.66-  63.2  1.09  3.16  اإلسالمية
  0.001  5.12-  62.8  0.79  3.14  األقصى

4  
تنمي أساليب التـدريس مهـارة      
التواصل مع اآلخرين من خالل     

  .العمل الجماعي
  0.001  5.43-  63.6  0.94  3.18  المجموع
  0.606  0.52  68.8  0.97  3.44  األزهر

  0.842  0.20-  67.6  1.01  3.38  اإلسالمية
  0.002  3.20-  64.6  0.83  3.23  األقصى

5  
تنمي أساليب التـدريس القـدرة      

  .على الحوار والمناقشة
  0.084  1.72-  66.6  0.92  3.33  المجموع
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  )10.5( تابع جدول 
  أساليب التعليم والتعلم:  السابعلتقييمات الطلبة للمجال) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.034  2.13-  64.6  1.05  3.23  األزهر
  0.611  0.51-  67.0  1.06  3.35  اإلسالمية
  0.005  2.82-  64.8  0.87  3.24  األقصى

يس من ربـط  تمكن أساليب التدر   6
  .المادة الدراسية بالواقع العملي

  0.001  3.21-  65.4  0.97  3.27  المجموع
  0.003  2.97-  63.4  0.99  3.17  األزهر

  0.038  2.10-  64.2  1.06  3.21  اإلسالمية
  0.001  5.00-  63.0  0.77  3.15  األقصى

7  
تنمي أساليب التـدريس القـدرة      

  .على اتخاذ القرار
  0.001  5.78-  63.4  0.92  3.17  المجموع
  0.083  1.75-  65.4  0.97  3.27  األزهر

  0.252  1.15-  66.0  1.05  3.30  اإلسالمية
  0.001  5.80-  62.2  0.79  3.11  األقصى

8  
تشجع أساليب التدريس استخدام    

  .مصادر المعرفة المتنوعة
  0.001  4.99-  64.2  0.92  3.21  المجموع
  0.046  2.01-  65.0  0.96  3.25  األزهر

  0.007  2.74-  63.0  1.09  3.15  اإلسالمية
  0.001  5.54-  62.4  0.80  3.12  األقصى

9  
تنمي أساليب التدريس مهـارات     

  .التفكير
  0.001  5.95-  63.4  0.93  3.17  المجموع
  0.002  3.22-  62.8  1.03  3.14  األزهر

  0.001  3.29-  62.2  1.04  3.11  اإلسالمية
  0.001  5.36-  62.6  0.79  3.13  األقصى

10  
تنمي أساليب التـدريس القـدرة      

  .على حل المشكالت
  0.001  6.84-  62.6  0.93  3.13  المجموع

  0.273  1.10-  66.2  1.04  3.31  راألزه
  0.318  1.00-  66.2  1.04  3.31  اإلسالمية
  0.001  3.86-  64.0  0.83  3.20  األقصى

11  
تدعم أساليب التدريس استمرارية    

  .التعلم
  0.001  3.46-  65.2  0.95  3.26  المجموع
  0.003  3.06-  64.2  0.81  3.21  األزهر

  0.020  2.35-  64.6  0.87  3.23  اإلسالمية
  0.001  8.19-  62.4  0.53  3.12  األقصى

أساليب التعلـيم   : المجال السابع   
  والتعلم

  0.001  7.36-  63.6  0.72  3.18  المجموع
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  :إلى أن متوسطات تقييمات الطلبة كانت كما يلي) 10.5(تشير نتائج جدول 
  

،  )3.44 إلى 2.95من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال السابع :جامعة األزهر
تحققت  ، )1.17 إلى 0.96من (وانحرافات معيارية ، %)68.8  إلى 59.0%من (وبنسبة مئوية 

وتحققت المعايير ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول) 11,8,5,4(المعايير 
تحقق المجال السابع . بدرجة توافر متوسطة واقل من الحد األدنى المقبول) 10,9,7,6,3,2,1(

بدرجة توافر متوسطة وأقل ، )0.81(نحراف معياري وا، %)64.2(ونسبة مئوية ، )3.21(بمتوسط 
  .من الحد األدنى المقبول

  
 إلى 3.10من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال السابع :الجامعة اإلسالمية

، )1.09 إلى 1.00من (وانحرافات معيارية ، %)67.6إلى %  62.0من (وبنسبة مئوية ، )3.38
وتحققت المعايير ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول) 11,8,6,5,2(تحققت  المعايير 

تحقق المجال السابع . بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول) 10,9,7,4,3,1(
بدرجة توافر متوسطة وأقل ، )0.87(وانحراف معياري ، %)64.6(ونسبة مئوية ، )3.23(بمتوسط 

  . من الحد األدنى المقبول
  
، )3.24 إلى 2.90من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال السابع :معة األقصىجا

تحققت ، )0.90 إلى 0.77من (وانحرافات معيارية ، %)64.8إلى %  58.0من (وبنسبة مئوية  
تحقق المجال السابع بمتوسط . جميع  المعايير بدرجة توافر متوسطة وأقل الحد األدنى المقبول

بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد ، )0.53(وانحراف معياري ، %)62.4(ونسبة مئوية ، )3.12(
  .األدنى المقبول

  
 إلـى  3.00مـن  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجـال الـسابع             :الجامعات الثالث 

، )1.02 إلـى  0.92مـن  (وانحرافات معيارية   ، %)66.6إلى  %  60.0من  (وبنسبة مئوية   ، )3.33
وتحققت باقي المعايير بدرجـة تـوافر   ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول     ) 5(تحقق المعيار   

ونـسبة مئويـة    ، )3.18(تحقق المجال الـسابع بمتوسـط       . متوسطة واقل من الحد األدنى المقبول     
  . بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول، )0.72(وانحراف معياري ، %)63.6(
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  :تكشف هذه النتائج عن عدد من النقاط يمكن تلخيصها كما يلي
  

مـع  ، تحقق المجال السابع بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى  المقبول للجامعات الـثالث              
التباين في تحقيق معايير المجال من درجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول إلى درجـة            

  .دنى المقبولتوافر تساوي الحد األ
  

 قد يرجع الباحث السبب في حصول مجال أساليب التعليم والتعلم على درجة توافر متوسطة إلى أن                
باإلضافة إلى  كبر حجـم      ، معظم أساليب التدريس في الجامعات الثالث تميل إلى أسلوب المحاضرة         

أساليب التـدريس   ، ةالطلبة في المحاضرة ال يعطي الفرصة لعضو هيئة التدريس بالتفاعل مع الطلب           
  .المستخدمة ال تعمل على تنمية مهارات البحث العلمي والتعليم المستمر بالشكل المطلوب

  
لكليات التربية في جامعات قطاع غـزة       ) 2009(تأتي نتائج الدراسة مقاربة لدراسة العجلة وفروانه        

فيمـا  . تـدريس  إلى دورات تدريبية فـي أسـاليب ال   سحيث خلصت إلى حاجة أعضاء هيئة التدري      
لكليات التربية جامعات قطاع غزة إلى ضرورة تطـوير         ) 2009(أوصت دراسة درويش وآخرون     

  .أساليب التدريس
  

حيث ) عمان(لكلية التربية جامعة السلطان قابوس      ) 2009(دراسة الشرعي   ، ومن الدراسات العربية  
لكلية التربية جامعـة أم     ) 2006(كما أوصت دراسة قادي     . أوصت إلى التنوع في طرائق التدريس     

كمـا أوصـت دراسـة      . إلى تطوير طرائق التدريس لتطوير العملية التعليميـة       ) السعودية(القرى  
لكليات المعلمين في السعودية إلى ضرورة توجيه أعضاء هيئة التـدريس فـي             ) 2002(المطرودي  

يجابيات الطلبة وعـدم    برنامج اإلعداد التربوي على التفكير في استخدام طرائق تدريس التي تقيس إ           
  .االعتماد على طريقة واحدة
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  :   إجابة السؤال الثامن وتفسيره
  

 ما درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في التقيـيم مـن وجهـة نظـر          :نص السؤال الثامن على   
 الطلبة؟

  
ـ (تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل تقييمات الطلبة لمعـايير المجـال الثـامن                 ألداة ) يمالتقي

  :التالي) 11.5(وجاءت نتائج تقييمات الطلبة في الجامعات الثالث كما في الجدول ، الدراسة
  

  )11.5(جدول 
  التقييم: الثامنلتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.001  3.66-  62.0  1.06  3.10  األزهر
  0.602  0.52-  67.2  0.87  3.36  اإلسالمية
  0.001  4.46-  63.2  0.83  3.16  األقصى

  .تستخدم أساليب تقييم متنوعة  1

  0.001  5.26-  63.8  0.92  3.19  المجموع
  0.001  5.08-  59.2  1.16  2.96  األزهر

  0.001  4.69-  60.0  1.01  3.00  اإلسالمية
  0.001  6.08-  61.4  0.85  3.07  األقصى

2  
أساليب التقييم غيـر تقليديـة ال       

  .الستظهارتعتمد على الحفظ وا
  0.001  9.16-  60.4  0.98  3.02  المجموع
  0.001  4.51-  61.0  0.98  3.05  األزهر

  0.001  3.74-  62.4  0.89  3.12  اإلسالمية
  0.001  5.22-  63.0  0.74  3.15  األقصى

3  
تميز أساليب التقييم بين قـدرات      

  .الطالب المتباينة
  0.001  7.80-  62.4  0.85  3.12  المجموع
  0.001  4.05-  61.2  1.07  3.06  األزهر

  0.003  3.05-  63.2  0.95  3.16  اإلسالمية
  0.001  6.60-  60.8  0.85  3.04  األقصى

4  
تقيس أساليب التقيـيم مهـارات      

تحليـل، تركيـب،    (عقلية عليا   
  .)استنتاج

  0.001  8.03-  61.6  0.95  3.08  المجموع
  0.001  4.55-  60.4  10.6  3.02  األزهر

  0.007  2.76-  63.6  0.93  3.18  اإلسالمية
  0.001  4.39-  63.4  0.80  3.17  األقصى

5  
تزود أساليب التقيـيم بالتغذيـة      

  .الراجعة المستمرة
  0.001  6.84-  62.6  0.92  3.13  المجموع



 126 

  
  )11.5(تابع جدول 

  التقييم: الثامنلتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.001  3.73-  62.4  0.97  3.12  األزهر
  0.001  4.36-  61.6  0.88  3.08  اإلسالمية
  0.001  5.17-  62.6  0.81  3.13  األقصى

ـ   6 شمل أســاليب التقيـيم كافــة  ت
  .مجاالت اإلعداد

  0.001  7.65-  62.2  0.88  3.11  المجموع
  0.001  5.46-  60.2  0.92  3.01  األزهر

  0.057  1.92-  65.2  0.90  3.26  اإلسالمية
  0.001  6.52-  61.2  0.82  3.06  األقصى

7  
ــيم  ــاليب التقيـ تتميـــز أسـ

  .بالموضوعية
  0.001  8.21-  61.8  0.87  3.09  المجموع
  0.001  5.84-  58.4  1.05  2.92  األزهر

  0.002  3.20-  62.6  0.99  3.13  اإلسالمية
  0.001  5.53-  62.0  0.85  3.10  األقصى

8  
يعطي التقييم صورة صادقة عن     

  .أداء الطالب
  0.001  8.50-  61.2  0.95  3.06  المجموع
  0.001  5.90-  60.6  0.80  3.03  األزهر

  0.001  4.30-  63.2  0.66  3.16  اإلسالمية
  0.001  8.30-  62.2  0.54  3.11  األقصى

  التقييم :المجال الثامن  

  0.001  10.6-  62.0  0.66  3.10  المجموع
  

  :إلى أن متوسطات تقييمات الطلبة كانت كما يلي) 11.5(تشير نتائج جدول 
  

،  )3.12 إلى 2.92من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثامن :جامعة األزهر
تحققت ، )1.16 إلى 0.92من (وانحرافات معيارية ، %)62.4إلى %  58.4من (وبنسبة مئوية 

تحقق المجال الثامن بمتوسط . جميع المعايير بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول
بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد ، )0.80(وانحراف معياري ، %)60.6( مئوية ونسبة، )3.03(

   .األدنى المقبول
 إلـى  3.00مـن  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثـامن  :الجامعة اإلسـالمية  

، )1.01 إلـى  0.87مـن  (وانحرافات معيارية ، %)67.2  إلى    60.0%من  (وبنسبة مئوية   ، )3.36
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) 8,6,5,4,3,2(تحققـت المعـايير     ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول     ) 7,1(قت المعايير تحق
ونـسبة  ، )3.16(تحقق المجال الثامن بمتوسط  . بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول       

  . لبدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبو، )0.66(وانحراف معياري ، %)63.2(مئوية 
  

، )3.17 إلى 3.04من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثامن  :جامعة األقصى
تحققت ، )0.85 إلى 0.74من (وانحرافات معيارية ، %)63.4إلى %  60.8من (وبنسبة مئوية 

وسط تحقق المجال الثامن بمت. جميع المعايير بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول
بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد ، )0.54(وانحراف معياري ، %)62.2(ونسبة مئوية ، )3.11(

   .األدنى المقبول
  

، )3.19 إلى   3.02من  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثامن         :الجامعات الثالث 
تحققـت  ، )0.98 إلـى    0.85من  (وانحرافات معيارية   ، %)63.8إلى  %  60.4من  (وبنسبة مئوية   

تحقق المجال الثامن بمتوسـط     . جميع المعايير بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول         
بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد      ، )0.66(وانحراف معياري   ، %)62.0(ونسبة مئوية   ، )3.10(

  .األدنى المقبول
  

  :ما يليتكشف هذه النتائج عن عدد من النقاط يمكن تلخيصها ك
  

وأغلـب  ، تحقق المجال الثامن بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول للجامعات الثالث        
  .وأقل من الحد األدنى المقبول، تقييمات الطلبة لمعايير المجال الثامن تحققت بدرجة توافر متوسطة

  
عتمد بصورة أساسـية علـى   التقييم في الجامعات الثالث ي   قد يرجع الباحث السبب في ذلك إلى أن      

وفي الغالب فإن أساليب التقيـيم      ، وال يتم استخدام أساليب تقييم أخرى إال نادراً       ، االختبارات الكتابية 
وال تميز بين   ، وال تقيس مهارات عقلية عليا لديه     ، تقيس الجانب المعرفي للطالب وقدرته على الحفظ      

  . قدرات الطالب المتباينة
  

لكليات التربية في قطـاع غـزة حيـث    ) 2009(قاربة لدراسة العجلة وفروانه   تأتي نتائج الدراسة م   
فيما أوصت دراسة درويش    .  إلى دورات تدريبية في التقييم     سخلصت إلى حاجة أعضاء هيئة التدري     

  .ملكليات التربية جامعات قطاع غزة إلى تحديث أساليب التقوي) 2009(وآخرون 
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  :   إجابة السؤال التاسع وتفسيره
  

 ما درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في التدريب الميداني من وجهـة       :نص السؤال التاسع على   
 نظر الطلبة ؟

  
) التـدريب الميـداني  (تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل تقييمات الطلبة لمعايير المجال التاسع    

  :التالي) 12.5( في الجدول وجاءت نتائج تقييمات الطلبة في الجامعات الثالث كما، ألداة الدراسة
  

  )12.5(جدول 
  التدريب الميداني: التاسعلتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.190  1.33-  65.6  1.15  3.28  األزهر
  0.003  2.98  72.8  0.95  3.64  اإلسالمية
  0.980  0.03-  68.0  0.86  3.40  األقصى

1  
يوجد لوائح تنظيميـة للتـدريب      

داني يتحـدد مـن خاللهـا       المي
  .الضوابط والمسؤوليات

  0.556  0.59  68.4  0.98  3.42  المجموع
  0.560  0.59-  67.0  1.14  3.35  األزهر

  0.020  2.32  78.2  2.63  3.91  اإلسالمية
  0.016  2.42-  65.8  0.72  3.29  األقصى

2  
دوار الطلبـة فـي   أتتحدد مهام و 

ــصورة   ــداني ب ــدريب المي الت
  .واضحة ومعلنة

  0.320  1.00  69.4  1.57  3.47  المجموع
  0.001  3.98-  60.2  1.25  3.01  األزهر

  0.001  4.31  74.4  0.87  3.72  اإلسالمية
  0.001  5.44-  62.2  0.85  3.11  ألقصىا

  .يوجد دليل للتدريب الميداني  3

  0.001  3.79-  64.6  1.03  3.23  المجموع
  0.090  1.68-  65.0  1.14  3.25  األزهر

  0.006  2.78  72.6  0.99  3.63  اإلسالمية
  0.180  1.35-  66.6  0.78  3.33  األقصى

  .مدة التدريب الميداني كافية  4

  0.710  0.37-  67.6  0.96  3.38  المجموع
  0.230  1.21  70.2  1.13  3.51  األزهر

  0.001  4.10  74.0  0.87  3.70  اإلسالمية
  0.001  4.23-  63.4  0.86  3.17  األقصى

5  
 اختيـار مـشرفين تـدريب       يتم

  .ميداني ذوي خبرة تدريسية
  0.910  0.13  68.0  0.98  3.40  المجموع
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  )12.5(تابع جدول 
  التدريب الميداني: التاسعيمات الطلبة للمجال لتقي) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.160  1.42-  65.2  1.29  3.26  األزهر
  0.018  2.40  72.0  0.97  3.60  اإلسالمية
  0.001  6.30-  60.8  0.88  3.04  األقصى

6  
تم اختيـار مـشرفين تـدريب       ي

ميداني تتناسب تخصصاتهم مـع     
  .تخصصات الطلبة

  0.001  3.34-  65.0  1.06  3.25  المجموع
  0.470  0.72  69.2  1.13  3.46  األزهر

  0.020  2.35  71.8  0.95  3.59  اإلسالمية
  0.001  4.40-  63.2  0.86  3.16  األقصى

7  
يقوم مشرف التدريب الميـداني     

  .بدوره بصورة فاعلة
  0.334  0.97-  67.2  0.99  3.36  المجموع
  0.080  1.76-  65.2  1.05  3.26  األزهر

  0.083  1.75  70.6  0.90  3.53  اإلسالمية
  0.001  4.75-  63.2  0.78  3.16  األقصى

8  
توجد آليات معتمدة لتقييم نتـائج      

  .التدريب الميداني
  0.003  2.97-  65.6  0.91  3.28  المجموع
  0.140  1.50-  66.0  0.89  3.30  األزهر

  0.001  4.28  73.2  0.73  3.66  اإلسالمية
  0.001  6.28-  64.2  0.48  3.21  األقصى

  تدريب الميدانيال:  المجال التاسع  

  0.107  1.62-  67.0  0.71  3.35  المجموع
  

  :إلى أن متوسطات تقييمات الطلبة كانت كما يلي) 12.5(تشير نتائج جدول 
  

،  )3.51 إلى 3.01من (وسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال التاسع  تراوحت مت:جامعة األزهر
تحققت ، )1.25 إلى 1.05من (وانحرافات معيارية ، %)70.2إلى %  60.2من (وبنسبة مئوية 

بدرجة ) 3(تحقق المعيار ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول) 8,7,6,5,4,2,1(المعايير 
ونسبة مئوية ، )3.30(تحقق المجال التاسع بمتوسط .  األدنى المقبولتوافر متوسطة وأقل من الحد

  .بدرجة توافر تساوي  الحد األدنى المقبول، )0.89(وانحراف معياري ، %)66.0(
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 إلى 3.53من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال التاسع :الجامعة اإلسالمية
، )2.63 إلى 0.87من (وانحرافات معيارية ، %)78.2ى   إل70.6%من (وبنسبة مئوية  ، )3.91

بدرجة توافر تساوي الحد ) 8(تحقق المعيار ، بدرجة توافر عالية) 7,6,5,4,3,2,1(تحققت المعايير 
وانحراف معياري ، %)73.2(ونسبة مئوية ، )3.66(تحقق المجال التاسع بمتوسط . األدنى المقبول

   .بدرجة توافر عالية، )0.73(
  

، )3.40 إلى 3.04من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال التاسع  :عة األقصىجام
تحققت ، )0.88 إلى 0.72من (وانحرافات معيارية ، %)68.0إلى %  60.8من (وبنسبة مئوية 

بدرجة ) 8,7,6,5,3,2 (رتحققت المعايي، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول) 4,1(المعايير 
ونسبة مئوية ، )3.21(تحقق المجال التاسع بمتوسط . فر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبولتوا
   .بدرجة توافر متوسطة واقل من  الحد األدنى المقبول، )0.48(وانحراف معياري ، %)64.2(
  

 ،)3.47 إلى   3.23من  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال التاسع         :الجامعات الثالث 
تحققـت  ، )1.57 إلـى    0.91من  (وانحرافات معيارية   ، %)69.4إلى  %  64.6من  (وبنسبة مئوية   

بدرجـة  ) 8,6,3 (رتحققت المعايي ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول     ) 7,5,4,2,1(المعايير  
ـ  ، )3.35(تحقق المجال التاسع بمتوسط     . توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول       ة ونسبة مئوي

بدرجة توافر تساوي  متوسطة وأقل من الحد األدنى الحـد           ، )0.71(وانحراف معياري   ، %)67.0(
  .األدنى المقبول

  
  : تكشف هذه النتائج عن عدد من النقاط يمكن تلخيصها كما يلي

  
وبدرجة توافر تـساوي الحـد األدنـى        ، تحقق المجال التاسع بدرجة توافر عالية للجامعة اإلسالمية       

، وبدرجة توافر متوسطة و أقل من الحد األدنى المقبول لجامعـة األقـصى   ، جامعة األزهر المقبول ل 
مع التباين في تحقيق معايير المجال من درجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبـول إلـى                  

  .درجة توافر عالية
  

، معـات الـثالث  وقد يرجع الباحث السبب في ذلك إلى أنه يوجد وحدات للتدريب الميداني فـي الجا  
يوجد دليل للتدريب الميـداني    ، كذلك توجد لوائح للتدريب الميداني وخصوصاً في الجامعة اإلسالمية        

وغالباً ما تكون تخصصاتهم تتناسـب مـع        ، كما يتم فرض شروط لمشرفي التدريب الميداني      ، فيها
يـداني كبيـراً    لكن في بعض األحيان يكون عدد الطلبة لدى مشرف التدريب الم          ، تخصصات الطلبة 
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وال ، في الغالب يقتصر دور المشرف على تقييم أداء الطلبـة . مما يقلل من قدرته على متابعة الطلبة  
  .يقوم بتقديم دروس توضيحية أمام الطلبة لالستفادة منها

  
إلـى أن   ) 2008( وقد خلصت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في إستراتيجية إعداد المعلم            

والخبرة في كثير مـن األحيـان       ،  التي يمضيها الطالب المعلم محدودة جداً في بعض البرامج         الفترة
واإلشـراف  ، غير مفيدة بسبب عدم تعاون المدرسة أو المعلم المتعاون أو عدم كفاءة المعلم المتعاون      

  .من قبل البرنامج والدعم والتقييم للطالب المعلم أمور محدودة جداً في بعض األحيان
  
لجامعة األقصى حيث أظهرت النتـائج أن       ) 2010(ي هذه النتائج بصورة مقاربة لدراسة زقوت        تأت

) 2007(وأوصى شـاهين  . برنامج اإلعداد التربوي العملي يفتقر إلى قائمة المعايير الواجب توافرها  
في دراسته لجامعة القدس المفتوحة بضرورة إعادة تنظيم برنـامج التربيـة العمليـة بمـا ينـسجم         

متطلبات العصر، مع ضرورة توفير دليل خاص بالتربية العملية، فيما أوصـت دراسـة بـرزق                و
في دراستها لكليات التربية في جامعات قطاع غزة إلى تقنين نظام اإلشراف على التربيـة               ) 2007(

  . العملية بما يحقق الموضوعية في التقويم
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  : إجابة السؤال العاشر وتفسيره
  

 ما درجة  توافر معايير الجودة الشاملة في الطلبة الخريجين من وجهـة  : السؤال العاشر على  نص
 نظر الطلبة ؟

  
) الطلبة الخريجون(تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل تقييمات الطلبة لمعايير المجال العاشر 

   :التالي) 13.5(الجدول وجاءت نتائج تقييمات الطلبة في الجامعات الثالث كما في ، ألداة الدراسة
  

  )13.5(جدول 
  الطلبة الخريجون: العاشرلتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.017  2.41  71.4  0.92  3.57  األزهر
  0.211  1.26  69.6  0.78  3.48  اإلسالمية
  0.001  3.46-  63.0  1.11  3.15  األقصى

1  
توظيف المعـارف والمهـارات     

ا الطالب من خـالل     التي اكتسبه 
  .اإلعداد في المجال الوظيفي

  0.383  0.87-  67.2  1.00  3.36  المجموع
  0.001  4.00  73.6  0.89  3.68  األزهر

  0.011  2.56  71.4  0.78  3.57  اإلسالمية
  0.026  2.25  70.2  0.78  3.51  األقصى

2  
االتصال الفعـال والتـأثير فـي      

  .اآلخرين
  0.001  5.05  71.6  0.81  3.58  المجموع
  0.001  4.40  74.8  0.98  3.74  األزهر

  0.766  0.30  66.4  0.74  3.42  اإلسالمية
  0.223  1.22  69.2  0.76  3.46  األقصى

  .العمل الجماعي التعاوني  3

  0.001  3.69  70.6  0.84  3.53  المجموع
  0.001  3.60  73.2  0.94  3.66  األزهر

  0.942  0.07  68.0  0.69  3.40  اإلسالمية
  0.257  1.14-  66.8  0.81  3.34  األقصى

4  
العرض والتقديم والحـوار فـي      

  .مجال التخصص
  0.131  1.51  69.0  0.83  3.45  المجموع
  0.330  2.15  71.2  0.96  3.56  األزهر

  0.766  0.30  68.4  0.74  3.42  اإلسالمية
  0.026  2.25-  65.5  0.83  3.28  األقصى

5  
البحث عن مصادر المعلومـات     

  .لفة في مجال التخصصالمخت
  0.984  0.02-  67.8  0.86  3.39  المجموع
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  )13.5( تابع جدول 
  الطلبة الخريجون: رالعاشلتقييمات الطلبة للمجال ) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

يار
لمع

م ا
رق

  

االنحراف   المتوسط  الجامعة  المعيار
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  المعنوية

  0.599  0.53  68.8  0.95  3.44  األزهر
  0.880  0.15-  67.8  0.78  3.39  اإلسالمية
  0.020  2.34-  65.6  0.83  3.28  األقصى

6  
جمع البيانات والمعلومات فـي     
ــا  ــصص وتحليله ــال التخ مج

  .وتفسيرها
  0.206  1.27-  67.0  0.86  3.35  المجموع
  0.511  0.60  69.0  0.97  3.45  األزهر

  0.323  0.99-  66.8  0.71  3.34  اإلسالمية
  0.260  1.13-  66.8  0.81  3.34  األقصى

7  
استخدام مناهج البحث العلمي في     

  .مجال التخصص
  0.435  0.78-  67.4  0.84  3.37  المجموع
  0.359  0.92  69.4  0.97  3.47  األزهر

  0.002  3.12-  64.2  0.71  3.21  اإلسالمية
  0.003  3.03-  64.8  0.81  3.24  األقصى

8  
حليل واالستنتاج فـي مجـال      الت

  .التخصص
  0.007  2.70-  66.0  0.84  3.30  المجموع
  0.379  0.88-  66.6  1.03  3.33  األزهر

  0.001  3.75-  63.2  0.75  3.16  اإلسالمية
  0.006  2.75-  65.2  0.77  3.26  األقصى

9  
استخدام مناهج البحث العلمي في     
حــل المــشكالت فــي مجــال 

  .التخصص
  0.001  3.92-  65.2  0.85  3.26  المجموع
  0.303  1.03  69.6  1.01  3.48  األزهر

  0.001  3.49-  63.4  0.78  3.17  اإلسالمية
  0.001  3.69-  64.4  0.78  3.22  األقصى

10  
التنمية المعرفية والتعليم المستمر    
لتطوير المعـارف والمهـارات     

  .المهنية في مجال التخصص
  0.002  3.17-  65.6  0.87  3.28  المجموع
  0.022  2.32  70.8  0.76  3.54  األزهر

  0.323  0.99-  67.2  0.52  3.36  اإلسالمية
  0.011  2.55-  66.2  0.56  3.31  األقصى

ــر    ــال العاش ــة : المج الطلب
  الخريجون

  0.687  0.40-  67.8  0.62  3.39  المجموع
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  :إلى أن متوسطات تقييمات الطلبة كانت كما يلي) 13.5(تشير نتائج جدول 
  

، )3.74 إلى 3.33من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال العاشر  :جامعة األزهر
تحققت ، )1.03 إلى 0.89من (يارية وانحرافات مع، %)74.8إلى %  66.6من (وبنسبة مئوية 

بدرجة توافر تساوي ) 10,9,8,7,6(تحققت المعايير ، بدرجة توافر عالية) 5,4,3,2,1(المعايير 
وانحراف ، %)70.8(ونسبة مئوية ، )3.54(تحقق المجال العاشر بمتوسط . الحد األدنى المقبول

   .بدرجة توافر عالية، )0.76(معياري 
  

 إلـى  3.16مـن  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال العاشـر       :الجامعة اإلسالمية 
، )0.78 إلـى  0.69مـن  (وانحرافات معيارية   ، %)71.4إلى  %  63.2من  (وبنسبة مئوية   ، )3.57

بدرجة توافر تساوي الحـد     ) 7,6,5,4,3,1(تحققت المعايير   ، بدرجة توافر عالية  ) 2(تحقق المعيار   
بدرجـة تـوافر متوسـطة وأقـل مـن الحـد األدنـى              ) 10,9,8(ت المعايير تحقق، األدنى المقبول 

وانحـراف معيـاري    ، %)67.2(ونـسبة مئويـة     ، )3.36(تحقق المجال العاشر بمتوسط     .المقبول
  .بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول، )0.52(
  

، )3.51 إلى   3.15من  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال العاشر         : جامعة األقصى 
تحقـق  ، )1.11 إلـى    0.76مـن   (وانحرافات معيارية   ، %)70.2إلى  %  63.0من  (وبنسبة مئوية   

بدرجة تـوافر تـساوي الحـد األدنـى         ) 7,4,3(تحققت المعايير   ، بدرجة توافر عالية  ) 2(المعيار  
بدرجـة تـوافر متوسـطة وأقـل مـن الحـد األدنـى              ) 10,9,8,6,5,1(تحققت المعايير ، المقبول

وانحـراف معيـاري    ، %)66.2(ونـسبة مئويـة     ، )3.31(تحقق المجال العاشر بمتوسط     .لمقبولا
  .بدرجة توافر متوسطة وأقل من  الحد األدنى المقبول، )0.56(
  

 إلـى   3.26مـن   ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمعايير المجال العاشـر            :الجامعات الثالث 
، )1.00 إلـى    0.81مـن   (وانحرافات معيارية   ، %)71.6إلى%  65.2من  (وبنسبة مئوية   ، )3.58

بدرجة توافر تساوي الحد    ) 7,6,5,4,1(تحققت المعايير   ، بدرجة توافر عالية  ) 3,2(تحقق المعياران   
بدرجـة تـوافر متوسـطة وأقـل مـن الحـد األدنـى              ) 10,9,8(تحققت المعايير ، األدنى المقبول 

وانحـراف معيـاري    ، %)67.8(ة مئويـة    ونـسب ، )3.39(تحقق المجال العاشر بمتوسط     .المقبول
  .بدرجة توافر تساوي  الحد األدنى المقبول، )0.62(
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  :تكشف هذه النتائج عن عدد من النقاط يمكن تلخيصها كما يلي
  

وبدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول      ، تحقق المجال العاشر بدرجة توافر عالية لجامعة األزهر       
مـع  ،  توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول لجامعة األقـصى          وبدرجة، للجامعة اإلسالمية   

التباين في تحقيق معايير المجال من درجة توافر متوسطة واقل من الحد األدنى المقبول إلى درجـة            
  .توافر عالية

  
قد يرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن عملية إعداد المعلم بكليات التربية ال تعمل علـى تنميـة األداء               

كما أنها ال تعمل على إكساب الطالب المعلم مهـارات البحـث            ، المهني للطالب المعلم بصورة جيدة    
باإلضافة إلى اهتمام الجامعـات الـثالث بكـم     ، ومهارات التنمية المعرفية والتعليم المستمر    ، العلمي

  . الطلبة المقبولين في كليات التربية وليس نوعيتهم
  

لكليـات التربيـة جامعـات    ) 2009(ربة لدراسة درويش وآخرون جاءت نتائج الدراسة بصورة مقا  
فيما أظهرت دراسة الـسر    %). 67.8(قطاع غزة حيث أظهرت النتائج أن أداء الطالب تحقق بنسبة           

لكليات التربية جامعات قطاع غزة إلى ضعف عام لـدى الطلبـة المعلمـين والمعلمـين                ) 2001(
  .اتالخريجين في اكتساب مهارات تدريس الرياضي
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  : عشر وتفسيرهيإجابة السؤال الحاد
  

 ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في واقع إعداد المعلم في :نص السؤال الحادي عشر على
  كليات التربية بجامعات قطاع غزة من وجهة نظر الطلبة؟

  
، اسـة والمجـال الكلـي     تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل تقييمات الطلبة لمجاالت أداة الدر           

وجاءت نتائج تقييمات الطلبة لمجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي في الجامعات الثالث كمـا فـي                
   :التالي) 14.5(الجدول 

  )14.5(جدول 
   لمجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي لتقييمات الطلبة)3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 

قم 
ر

جال
الم

  

الج  المجال
معة

ا
سط  

متو
ال

ف   
حرا

االن
ري

عيا
الم

بة   
لنس

ا
وية

لمئ
ا

  

مة 
قي

ى   "ت"
ستو

م
وية

معن
ال

ب   
رتي

ت
جال

الم
  

  6 0.006 2.77- 65.2 0.66 3.26  األزهر
  7 0.001 2.94- 64.4 0.72 3.22  اإلسالمية
  3 0.004 5.37- 65.2 0.41 3.26  األقصى

  أهداف البرنامج  1

  6  0.001  6.11-  65.0  0.58  3.25  المجموع
  8  0.001  4.14-  62.4  0.85  3.12  األزهر

  10  0.001  5.38-  60.6  0.81  3.03  اإلسالمية
  9  0.001  8.77-  61.4  0.60  3.07  األقصى

  سياسات القبول وممارساته  2

  9  0.001  10.4-  61.4  0.74  3.07  المجموع
  3  0.710  0.37  68.4  0.80  3.42  األزهر

  5  0.460  0.75-  66.8  0.88  3.34  اإلسالمية
  2  0.001  3.58-  65.8  0.47  3.29  األقصى

  هيكلية البرنامج  3

  2  0.065  1.85-  67.0  0.70  3.35  المجموع
  5  0.078  1.78-  65.8  0.81  3.29  األزهر

  3  0.650  0.45-  67.6  0.58  3.38  اإلسالمية
  5  0.001  4.25-  64.6  0.64  3.23  األقصى

  أداء أعضاء هيئة التدريس  4

  5  0.001  4.01-  65.6  0.69  3.28  جموعالم
  10  0.001  6.39-  58.8  0.92  2.94  األزهر

  2  0.960  0.05  68.0  1.01  3.40  اإلسالمية
  10  0.001  12.8-  56.8  0.68  2.84  األقصى

  الموارد المادية  5

  10  0.001  10.3-  60.4  0.88  3.02  المجموع
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  )14.5(جدول تابع 
   لمجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي لتقييمات الطلبة)3.4(عند متوسط للعينة الواحدة " ت"اختبار 

قم 
ر

جال
الم

  

  المجال

معة
لجا

ا
سط  

متو
ال

ف   
حرا

االن
ري

عيا
الم

بة   
لنس

ا
وية

لمئ
ا

  

مة 
قي

ى   "ت"
ستو

م
وية

معن
ال

ب   
رتي

ت
جال

الم
  

  2  0.292  1.06  69.4  0.83  3.47  األزهر
  8  0.001  4.14-  64.2  0.56  3.21  اإلسالمية
  4  0.001  3.93-  65.0  0.59  3.25  األقصى

  محتوى المقررات الدراسية  6

  4  0.001  3.35-  66.0  0.67  3.30  المجموع
  7  0.003  3.06-  64.2  0.81  3.21  األزهر

  6  0.020  2.35-  64.6  0.87  3.23  اإلسالمية
  7  0.001  8.19-  62.4  0.53  3.12  األقصى

  أساليب التعليم والتعلم  7

  7  0.001  7.36-  63.6  0.72  3.18  المجموع
  9  0.001  5.90-  60.6  0.80  3.03  األزهر

  9  0.001  4.30-  63.2  0.66  3.16  اإلسالمية
  8  0.001  8.30-  62.2  0.54  3.11  األقصى

  التقييم  8

  8  0.001  10.6-  62.0  0.66  3.10  المجموع
  4  0.140  1.50-  66.0  0.89  3.30  األزهر

  1  0.001  4.28  73.2  0.73  3.66  الميةاإلس
  6  0.001  6.28-  64.2  0.48  3.21  األقصى

  التدريب الميداني  9

  2  0.107  1.62-  67.0  0.71  3.35  المجموع
  1  0.022  2.32  70.8  0.76  3.54  األزهر

  4  0.323  0.99-  67.2  0.52  3.36  اإلسالمية
  1  0.011  2.55-  66.2  0.56  3.31  األقصى

  الطلبة الخريجون  10

  1  0.687  0.40-  67.8  0.62  3.39  موعالمج
  0.005  2.82-  65.2  0.65  3.26  األزهر

  0.002  3.22-  66.0  0.37  3.30  اإلسالمية
  0.001  10.2-  63.4  0.35  3.17  األقصى

  المجال الكلي  

  0.001  8.59-  64.6  0.47  3.23  المجموع

  

  
  :كانت كما يليإلى أن متوسطات تقييمات الطلبة ) 14.5(تشير نتائج جدول 

  
،  )3.54 إلى 2.94من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمجاالت أداة الدراسة :جامعة األزهر
تحقق ، )0.92 إلى 0.66من (وانحرافات معيارية ، )70.8%إلى %  58.8من (وبنسبة مئوية 



 138 

حد األدنى بدرجة توافر تساوي ال) 9,6,4,3(تحققت المجاالت ، بدرجة توافر عالية) 10(المجال 
تحقق . بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول) 8,7,5,2,1(تحققت المجاالت ، المقبول

و بدرجة توافر ) 0.65(وانحراف معياري ، %)65.2(ونسبة مئوية ، )3.26(المجال الكلي بمتوسط 
  .متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول

  
 إلى 3.03من (تقييمات الطلبة لمجاالت أداة الدراسة  تراوحت متوسطات : الجامعة اإلسالمية

، )1.01 إلى 0.52من (وانحرافات معيارية ، %)73.2إلى%  60.6من(وبنسبة مئوية ، )3.66
بدرجة توافر تساوي الحد ) 10,5,4,3(تحققت المجاالت ، بدرجة توافر عالية) 9(تحقق المجال

رجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى بد) 8,7,6,2,1(تحققت المجاالت ، األدنى المقبول
) 0.37(وانحراف معياري ، %)66.0(ونسبة مئوية ، )3.30(تحقق المجال الكلي بمتوسط . المقبول

  .و بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول
  

  ،)3.31 إلى2.84من ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمجاالت أداة الدراسة :جامعة األقصى
تحققت ، )0.68 إلى 0.41من (وانحرافات معيارية ، %)66.2إلى %  56.8من (وبنسبة مئوية 

تحقق المجال الكلي بمتوسط . جميع المجاالت بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول
و بدرجة توافر متوسطة وأقل من ) 0.35(وانحراف معياري ، %)63.4(ونسبة مئوية ، )3.17(

  .دنى المقبولالحد األ
  

، )3.39 إلى   3.02من  ( تراوحت متوسطات تقييمات الطلبة لمجاالت أداة الدراسة         :الجامعات الثالث 
تحققـت  ، )0.88 إلـى    0.58من  (وانحرافات معيارية   ، %)67.8إلى  %  60.4من  (وبنسبة مئوية   

االت بدرجة توافر   تحققت باقي المج  ، بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول     ) 10,9,3(المجاالت  
ونـسبة مئويـة   ، )3.23(تحقق المجـال الكلـي بمتوسـط    . متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول  

  . وبدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول) 0.47(وانحراف معياري ، %)64.6(
  

  :تكشف هذه النتائج عن عدد من النقاط يمكن تلخيصها كما يلي
  

مـع  ، درجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى  المقبول للجامعات الـثالث           تحقق المجال الكلي ب   
التباين في تحقيق المجاالت من درجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول إلى درجة توافر                

  .ما عدا المجال التاسع في الجامعة االسالمية تحقق بدرجة توافر عالية، تساوي الحد األدنى المقبول
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  :السؤال الثاني عشر وتفسيرهإجابة 
  

 ما درجة توافر معايير الجودة الشاملة في واقع إعداد المعلم في :نص السؤال الثاني عشر على
  كليات التربية بجامعات قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

  
راسـة  تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل تقييمات أعضاء هيئـة التـدريس لمجـاالت أداة الد         

وجاءت نتائج تقييمات أعضاء هيئة التدريس لمجاالت أداة الدراسة والمجال الكلـي            ، والمجال الكلي 
   :التالي) 15.5(في الجامعات الثالث كما في الجدول 

  
  )15.5(جدول 

 لتقييمات أعضاء لمجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي) 3.4(للعينة الواحدة عند متوسط " ت"اختبار 
  ***دريسهيئة الت

قم 
ر

جال
الم

  

  المجال

سط
متو

ال
ف   

حرا
االن

ري
عيا

الم
بة   

لنس
ا

وية
لمئ

ا
  

مة 
قي

وية  "ت"
معن

ال
  

4.21- 62.4 0.47 3.12  أهداف البرنامج  1 *معنوي   
  *معنوي  3.26-  63.2  0.52  3.16  سياسات القبول وممارساته  2
  غير معنوي  1.25-  65.8  0.62  3.29  هيكلية البرنامج  3
  *معنوي  5.47  76.2  0.53  3.81  لتدريسأداء أعضاء هيئة ا  4
  **معنوي  2.43-  63.8  0.61  3.19  الموارد المادية  5
 غير معنوي  1.74-  65.0  0.63  3.25  محتوى المقررات الدراسية  6
 غير معنوي  0.41  68.6  0.51  3.43  أساليب التعليم والتعلم  7
 غير معنوي  1.03-  66.2  0.62  3.31  التقييم  8
 غير معنوي  0.20-  67.6  0.69  3.38  يلتدريب الميدانا  9
 غير معنوي  0.36-  67.4  0.59  3.37  الطلبة الخريجون  10
 غير معنوي  1.18-  66.6  0.42  3.33  المجال الكلي  

  ) 2.68(تساوي ) 0.01(ومستوى معنوية ) 49(الجدولية من طرفين عند درجة حرية " ت"قيمة *** 
 )2.00(تساوي ) 0.05(ومستوى معنوية ) 49(حرية الجدولية من طرفين عند درجة " ت"قيمة *** 

  )0.01(معنوي عند * 
  )0.05(معنوي عند ** 
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  :إلى أن متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس كانت كما يلي) 15.5(تشير نتائج جدول 
  

، )3.81 إلـى  3.12مـن  (تراوحت متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس لمجاالت أداة الدراسة    
تحقـق  ، )0.69 إلـى    0.47مـن   (وانحرافات معيارية   ، %)76.2إلى  %  62.4من  (ئوية  وبنسبة م 

بدرجة تـوافر  ) 5,2,1(تحققت المجاالت ، على من الحد األدنى المقبول أالمجال الرابع بدرجة توافر     
فيما تحقق باقي المجاالت بدرجة توافر تساوي الحد األدنـى  ، دنى المقبولقل من الحد األ   أمتوسطة و 

) 0.42(وانحراف معياري   ، %)66.6(ونسبة مئوية   ، )3.33(تحقق المجال الكلي بمتوسط     . ولالمقب
  .  الحد األدنى المقبولتساويوبدرجة توافر 

  
 الطلبة لمجاالت أداة الدراسة والمجـال       تلتقييما، )14.5(جدول  ، تكشف نتائج السؤال الحادي عشر    

 مجاالت أداة الدراسـة تحققـت بدرجـة تـوافر           وأغلب، الكلي إلى أن المجال الكلي ألداة الدراسة      
  .متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول

  
 أعضاء هيئة التـدريس لمجـاالت       تلتقييما، )15.5(جدول  ،  فيما تكشف نتائج السؤال الثاني عشر     

وأغلب مجاالت أداة الدراسة تحققت     ، أداة الدراسة والمجال الكلي إلى أن المجال الكلي ألداة الدراسة         
  .درجة توافر تساوي الحد األدنى المقبولب
  

لجامعات قطاع غزة حيث تحققت معايير      ) 2006(جاءت نتائج الدراسة مقاربة لنتائج دراسة العطار        
لكليـة االقتـصاد    ) 2006(فيما أظهرت دراسة التلباني وآخرون      %). 67.4(الجودة الشاملة بنسبة    

عاد الجودة الـشاملة تحقـق بـصورة متوسـطة          والعلوم اإلدارية جامعة األزهر غزة أن تطبيق أب       
ويميل إلى  ، لجامعة األقصى أن أداء الجامعة متوسط     ) 2006(وكانت نتائج دراسة سكر     %). 67.6(

لجامعات قطاع غزة أظهرت النتائج توفر مستوى متوسط        ) 2005(وفي دراسة الطالع    . ضاالنخفا
فيما خلصت دراسة   . نوعية في الجامعات  من عناصر الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة وال      %) 68.2(

 علـى مـستوى     الكليات التربية جامعات قطاع غزة أن الطلبة المعلمين قد حـصلو          ) 2007(برزق  
لكليـات  ) 2001(وأظهرت  دراسة الـسر      ،  إعداد متوسط من الكفايات التي تؤهلهم للعمل مستقبالً       

وأظهـرت نتـائج   %). 68(اإلعداد بلغ التربية جامعات قطاع غزة أن متوسط تقدير الطلبة لبرنامج      
لجامعات الضفة الغربية أن درجة تحقيق معايير الجـودة الـشاملة تحققـت           ) 2005(دراسة المالح   

  %). 65(بنسبة 
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لكليـة التربيـة    ) 2011(أظهرت نتائج  دراسة مقاطي      ، ومن الدراسات العربية التي تناولت الجودة     
تطلبات االعتماد األكاديمي التي تم اعتمادها جاءت بدرجة        أن مدى توافر م   ) السعودية(جامعة الباحة   

أن ) سـورية (لكلية التربية بالحسكة ) 2010(فيما أظهرت نتائج  دراسة الفوال والصافتلي   . متوسطة
لكلية التربية جامعـة    ) 2009(أظهرت دراسة الحدابي وقشوة     . جودة برامج اإلعداد كانت متوسطة    

وأظهرت دراسـة الـشرقاوي     . ة التعليمية دون المستوى المطلوب    أن مستوى الخدم  ) اليمن(عمران  
لكليات التربية في الجامعات المصرية أن المعـايير تحققـت بـصورة بـين المتوسـطة                ) 2004(

  .  والضعيفة
   

 التي خلصت إلى أن برامج إعداد المعلم تـوفر   (NCTQ, 2012)ومن الدراسات األجنبية دراسة 
 إلى ضرورة العمـل علـى تطـوير    (Russell, 2009)يما أوصت دراسة ف، إعداداً محدوداً للطلبة

  .برنامج إعداد المعلم في جميع النواحي
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   :اختبار فرض الدراسة األول
  

بـين  ) 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة             :نص فرض الدراسة على   
يعـزى  )  مجال من مجاالت أداة الدراسة وللمجـال الكلـي  لكل(تقييمات الطلبة لواقع إعداد المعلم  

  . لمتغير الجامعة
  

، )لمجاالت أداة الدراسـة وللمجـال الكلـي       (تم اختبار هذا الفرض باستخدام تحليل التباين األحادي         
) 16.5(والجدول  ، وللتعرف على اتجاه الفروق نحو أي جامعة استخدم الباحث اختبار شيفيه البعدي           

  :يبين اختبار شيفيه البعدي) 17.5(والجدول ، تحليل التباين األحاديالتالي يبين 
  

  )16.5(جدول 
  *نتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي تبعاً لمتغير الجامعة 

جال
 الم

رقم
  

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   "ف"قيمة 
  ويةالمعن

  المعنوية

  0.064  2  0.128  بين المجموعات
  أهداف البرنامج  1  0.343  544  186.6  داخل المجموعات

    546  186.8  المجموع
غير   0.829  0.187

  معنوي

  0.339  2  0.678  بين المجموعات
ــول و    2  0.547  544  297.6  داخل المجموعات ــات القب سياس

  ممارساته
    546  298.3  المجموع

غير   0.536  0.620
 معنوي

  0.823  2  1.646  بين المجموعات
  هيكلية البرنامج  3  0.486  544  264.2  داخل المجموعات

    546  265.8  المجموع
غير   0.182  1.693

 معنوي

  1.046  2  2.092  بين المجموعات
ــة    4  0.471  544  256.1  داخل المجموعات ــضاء هيئ أداء أع

  التدريس
    546  258.2  المجموع

غير   0.108  2.221
 معنوي

  )4.61(تساوي ) 0.01(ومستوى معنوية ) 544,2(الجدولية عند درجتي حرية " ف"قيمة * 
  )3.00(تساوي ) 0.05(ومستوى معنوية ) 544,2(الجدولية عند درجتي حرية " ف"قيمة * 
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  )16.5(تابع جدول 
  * الدراسة والمجال الكلي تبعاً لمتغير الجامعة نتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت أداة

جال
 الم

رقم
  

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   "ف"قيمة 
  المعنوية

  المعنوية

  14.73  2  29.46  بين المجموعات
  الموارد المادية  5  0.723  544  393.5  داخل المجموعات

    546  422.9  المجموع
20.37  0.001  

معنوي
** 

  3.248  2  6.497  بين المجموعات
محتوى المقررات   6  0.445  544  241.9  داخل المجموعات

  الدراسية
    546  248.4  المجموع

7.299  0.001  
معنوي
** 

  0.594  2  1.187  بين المجموعات
  أساليب التعليم والتعلم  7  0.517  544  281.5  داخل المجموعات

    546  282.6  المجموع
غير   0.316  1.149

 معنوي

  0.689  2  1.378  بين المجموعات
  التقييم  8  0.439  544  238.8  داخل المجموعات

    546  240.1  المجموع
غير   0.207  1.569

 معنوي

  9.729  2  19.46  بين المجموعات
  التدريب الميداني  9  0.478  544  260.1  داخل المجموعات

    546  279.6  المجموع
  معنوي  0.001  20.35

** 

  2.677  2  5.355  بين المجموعات
  الطلبة الخريجون  10  0.384  544  208.9  داخل المجموعات

    546  214.3  المجموع
  معنوي  0.001  6.971

** 

  0.860  2  1.720  بين المجموعات
  المجال الكلي    0.218  544  118.6  داخل المجموعات

    546  120.4  المجموع
  معنوي  0.019  3.945

*** 

  )4.61(تساوي ) 0.01(ومستوى معنوية ) 544,2(الجدولية عند درجتي حرية " ف"قيمة * 
  )3.00(تساوي ) 0.05(ومستوى معنوية ) 544,2(الجدولية عند درجتي حرية " ف"قيمة * 

  )0.01(معنوي عند ** 
  )0.05(معنوي عند *** 
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  )17.5(جدول   
  نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اتجاه الفروق في مجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي 

جال
 الم

رقم
  

معة  المجال
لجا

ا
  )أ(

عة 
جام

ال
سط  )ب(
متو

ق ال
فر

  
-أ(

ية   ) ب
مئو

ة ال
نسب

ال
سط

متو
ق ال

لفر
  

-أ(
ى   ) ب
ستو

م
وية

معن
ال

  

نوي
لمع

ا
  ة

  األزهر   معنويغير  0.998  0.06-  0.003-  األقصى
 غير معنوي  0.887  0.66  0.033  اإلسالمية
  األقصى غير معنوي  0.998  0.06  0.003  األزهر

 غير معنوي  0.842  0.72  0.036  اإلسالمية
 غير معنوي  0.887  0.66-  0.033-  األزهر

  أهداف البرنامج  1

  اإلسالمية
 غير معنوي  0.842  0.72-  0.036-  األقصى
  راألزه غير معنوي  0.735  1.16  0.058  األقصى
 غير معنوي  0.553  1.84  0.092  اإلسالمية
  األقصى غير معنوي  0.735  1.16-  0.058-  األزهر

 غير معنوي  0.910  0.68  0.034  اإلسالمية
 غير معنوي  0.553  1.84-  0.092-  األزهر

  سياسات القبول  2
   و ممارساته

  اإلسالمية
 غير معنوي  0.910  0.68-  0.034-  األقصى
  األزهر غير معنوي  0.182  2.58  0.129  األقصى
 غير معنوي  0.619  1.56  0.078  اإلسالمية
  األقصى غير معنوي  0.182  2.58-  0.129-  األزهر

 غير معنوي  0.784  1.02-  0.051-  اإلسالمية
 غير معنوي  0.619  1.56-  0.078-  األزهر

  هيكلية البرنامج  3

  اإلسالمية
 غير معنوي  0.784  1.02  0.051  األقصى
  األزهر غير معنوي  0.666  1.24  0.062  األقصى
 غير معنوي  0.515  1.80-  0.090-  اإلسالمية
  األقصى غير معنوي  0.666  1.24-  0.062-  األزهر

 غير معنوي  0.108  3.06-  0.153-  اإلسالمية
 ير معنويغ  0.515  1.80  0.090  األزهر

ــة    4 ــضاء هيئ أداء أع
  التدريس

  اإلسالمية
 غير معنوي  0.108  3.06  0.153  األقصى

  
  
  
  
  



 145 

  )17.5(تابع جدول 
  نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اتجاه الفروق في مجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي

جال
 الم

رقم
  

معة  المجال
لجا

ا
  )أ(

عة 
جام

ال
سط  )ب(
متو

ق ال
فر

  
-أ(

ية   ) ب
مئو

ة ال
نسب

ال
سط

متو
ق ال

لفر
  

-أ(
ى   ) ب
ستو

م
معن

ال
  وية

وية
معن

ال
  

  األزهر غير معنوي  0.503  2.00  0.100  األقصى
 **معنوي   0.001  9.22-  0.461-  اإلسالمية
  األقصى غير معنوي  0.503  2.00-  0.100-  األزهر

  **معنوي   0.001  11.22-  0.561-  اإلسالمية
  **معنوي  0.001  9.22  0.461  األزهر

  الموارد المادية  5

  اإلسالمية
  **معنوي  0.001  11.22  0.561  قصىاأل

  األزهر **معنوي  0.005  4.34  0.217  األقصى
 **معنوي  0.003  5.26  0.263  اإلسالمية
  األقصى **معنوي  0.005  4.34-  0.217-  األزهر

 غير معنوي  0.808  0.916  0.046  اإلسالمية
 **معنوي  0.003  5.26-  0.263-  األزهر

محتــوى المقــررات    6
  الدراسية

  اإلسالمية
 غير معنوي  0.808  0.92-  0.046-  األقصى
  األزهر غير معنوي  0.516  1.66  0.083  األقصى
 غير معنوي  0.972  0.40-  0.020-  اإلسالمية
  األقصى غير معنوي  0.516  1.66-  0.083-  األزهر

 غير معنوي  0.398  2.06-  0.103-  اإلسالمية
 غير معنوي  0.972  0.040  0.020  األزهر

  أساليب التعليم والتعلم  7

  سالميةاإل
 غير معنوي  0.398  2.06  0.103  األقصى
  األزهر غير معنوي  0.464  1.66-  0.083-  األقصى
 غير معنوي  0.222  2.64-  0.132-  اإلسالمية
  األقصى غير معنوي  0.464  1.66  0.083  األزهر

 ير معنويغ  0.781  0.98-  0.049-  اإلسالمية
 غير معنوي  0.222  2.64  0.132  األزهر

  التقييم  8

  اإلسالمية
 غير معنوي  0.781  0.98  0.049  األقصى

  )0.01(معنوي عند ** 
  )0.05(معنوي عند   *
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  )17.5(تابع جدول 
  نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اتجاه الفروق في مجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي

جال
 الم

رقم
  

الج  المجال
معة

ا
  )أ(

عة 
جام

ال
سط  )ب(
متو

ق ال
فر

  
-أ(

ية   ) ب
مئو

ة ال
نسب

ال
سط

متو
ق ال

لفر
  

-أ(
ى   ) ب
ستو

م
وية

معن
ال

وية  
معن

ال
  

  األزهر  غير معنوي  0.439  1.78  0.089  األقصى
  **معنوي  0.001  7.36-  0.368-  اإلسالمية
  األقصى  غير معنوي  0.439-  1.78-  0.089-  األزهر

 **معنوي  0.001  9.16-  0.458-  ميةاإلسال
 **معنوي  0.001  7.36  0.368  األزهر

  التدريب الميداني  9

  اإلسالمية
 **معنوي  0.001  9.16  0.458  األقصى
  األزهر  **معنوي  0.001  4.58  0.229  األقصى
  *معنوي  0.039  3.62  0.181  اإلسالمية
  األقصى  **معنوي  0.001  4.58-  0.229-  األزهر

 غير معنوي  0.765  0.96-  0.048-  اإلسالمية
 غير معنوي  0.039  3.62-  0.181-  األزهر

  الطلبة الخريجون  10

  اإلسالمية
 غير معنوي  0.765  0.96  0.048  األقصى
  األزهر غير معنوي  0.171  1.76  0.088  األقصى
 غير معنوي  0.730  0.84-  0.042-  اإلسالمية
  األقصى غير معنوي  0.171  1.76-  0.088-  األزهر

  *معنوي  0.030  2.62-  0.131-  اإلسالمية
 غير معنوي  0.730  0.84  0.042  األزهر

  المجال الكلي  

  اإلسالمية
 غير معنوي  0.030  2.62  0.131  األقصى

  )0.01(معنوي عند ** 
  )0.05(معنوي عند   *
  

لى النحو  كانت ع األول نتائج اختبار فرض الدراسةأن) 17.5(، )16.5(يتضح من الجدولين 
 :التالي

  
، بين الجامعات الثالث) 0.05(وية نحصائية عند مستوى معإ يوجد فروق ذات داللة :المجال الكلى

سالمية وال يوجد فروق بين اإل، سالميةلصالح اإل%) 2.62(قصىسالمية واألوالفروق بين اإل
  .قصى واألاألزهر بين أو، زهرواأل



 147 

) 0.05(د فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنويـة           ال يوج  ): البرنامج أهداف (األولالمجال  
 كليات التربيـة  فـي الجامعـات         أهداف أن إلىيرجع السبب في  ذلك      وقد  ، بين الجامعات الثالث  

  . هداف عامة ولم  يتم تطويرهاأالثالث  هي 
  

ى حصائية عند مستوإ ال يوجد فروق ذات داللة ):سياسات القبول وممارساته( المجال الثاني 
 سياسات القبول في كليات أنلى إيرجع السبب في  ذلك وقد ، بين الجامعات الثالث) 0.05(معنوية 

ساسي لقبول الطلبة في أويتم اعتبار المعدل في الثانوية العامة كمعيار ، التربية غير محددة
  .الجامعات الثالث

  
) 0.05( عند مستوى معنوية ةإحصائي ال يوجد فروق ذات داللة ):هيكلية البرنامج(المجال الثالث 

قد يرجع السبب في ذلك إلى أنه ال يوجد توازن بين جوانب اإلعداد المختلفة ، بين الجامعات الثالث
  .في الجامعات الثالث

  
 عند مستوى إحصائيةال يوجد فروق ذات داللة ):  هيئة التدريسأعضاء أداء(المجال الرابع 

رجع الباحث السبب في ذلك إلى أن أداء أعضاء هيئة ي، بين الجامعات الثالث) 0.05(معنوية 
  . التدريس متشابهة في الجامعات الثالث

  
) 0.01( عند مستوى معنوية إحصائية يوجد فروق ذات داللة ):الموارد المادية(المجال الخامس 

 واألقصى اإلسالميةوبين ، %)9.22 (واألزهر اإلسالميةوالفروق بين ، بين الجامعات الثالث
يرجع السبب في ذلك وقد ، واألقصى األزهروال يوجد فروق بين ، اإلسالميةلصالح %) 11.22(
تتفق هذه النتيجة مع ، مثلسالمية تستخدم الموارد المادية المتاحة االستخدام األن الجامعة اإلألى إ

  ).2005(نتيجة الطالع 
  

حصائية عند مستوى إوجد فروق ذات داللة ت): محتوى المقررات الدراسية(المجال السادس 
زهر وبين األ، %)4.34 (واألقصىزهر والفروق بين األ، بين الجامعات الثالث) 0.01(معنوية 

يرجع السبب قد ، قصى واألاإلسالميةوجد فروق بين توال ، زهرلصالح األ%) 5.26 (واإلسالمية
رات  وخصوصاً مقرزهر تركز على محتوى المقررات الدراسيةن جامعة األألى إفي ذلك 
  .قصى واألاإلسالمية من جامعتي أكثر التخصص
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 عند مستوى معنوية إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت ال ):ساليب التعليم والتعلمأ(المجال السابع 
ساليب التعليم والتعلم تتشابه وتميل أن أ إلى يرجع السبب في ذلك  قد،بين الجامعات الثالث) 0.05(

   .ي الجامعات الثالث المحاضرة فأسلوب إلىفي معظمها 
  

بين ) 0.05( عند مستوى معنوية إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت ال ):التقييم(المجال الثامن 
 إلى التقييم تتشابه وتميل في معظمها أساليب أن إلىيرجع السبب في ذلك قد ، الجامعات الثالث

   .االختبارات الكتابية في الجامعات الثالث
  

) 0.01( عند مستوى معنوية إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت ) الميدانيالتدريب(المجال التاسع 
 واألقصى اإلسالميةوبين ، %)7.36 (واألزهر اإلسالميةوالفروق بين ، بين الجامعات الثالث

إلى يرجع السبب في ذلك قد ، قصىزهر واألوجد فروق بين األت وال ،اإلسالميةلصالح %) 9.16(
  .التدريب الميداني باإلسالميةاهتمام الجامعة 

  
) 0.01(حصائية عند مستوى معنوية إوجد فروق ذات داللة ت): الطلبة الخريجون(المجال العاشر 

زهر وبين األ، %)4.58 ( لصالح األزهرزهر واألقصىوالفروق بين األ، بين الجامعات الثالث
  .قصى واألاإلسالميةوجد فروق  بين ت وال ، لصالح األزهر%)3.62 (واإلسالمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 149 

  :اختبار فرض الدراسة الثاني
  

) 0.05( عند مستوى داللة ةال توجد فروق ذات داللة إحصائي: نص فرض الدراسة الثاني على
لكل مجال من مجاالت (بين تقييمات الطلبة وتقييمات أعضاء هيئة التدريس لواقع إعداد المعلم 

  ).الدراسة والمجال الكلي
  

لمجـاالت أداة الدراسـة وللمجـال        (نلعينتين مـستقلتي  " ت"استخدام اختبار   تم اختبار هذا الفرض ب    
  ".ت"التالي يبين نتائج اختبار ) 18.5(والجدول ، )الكلي

  
  )18.5(جدول 

 الطلبة تلعينتين مستقلتين لمجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي تبعاً لتقييما" ت"نتائج اختبار 
  ***وتقييمات أعضاء هيئة التدريس

رق
جال

 الم
م

  

غير  المجال
لمت

ا
سط  

متو
ال

ف   
حرا

االن
ري

عيا
الم

ية   
مئو

ة ال
نسب

ال
سط

متو
لل

ط   
وس

لمت
ق ا

فر ية   )ب-أ(
مئو

ة ال
نسب

ال
سط

متو
ق ال

لفر
  

مة 
قي

وية  "ت"
معن

ال
  

غير   1.83-  2.6  0.13  62.4  0.47  3.12  )ب(أعضاء  أهداف البرنامج  1  65.0  0.58  3.25  )أ(طلبة
  معنوي

  61.4  0.74  3.07  )أ(طلبة
سياسات القبول   2

غير   1.12-  1.8-  0.09-  63.2  0.52  3.16  )ب(أعضاء  ساتهوممار
 معنوي

  هيكلية البرنامج  3  67.0  0.70  3.35  )أ(طلبة
غير   0.66  1.2  0.06  65.8  0.62  3.29  )ب(أعضاء

 معنوي
  65.6  0.69  3.28  )أ(طلبة

أداء أعضاء هيئة   4
  *معنوي  6.57-  10.6-  0.53-  76.2  0.53  3.81  )ب(أعضاء  التدريس

  الموارد المادية  5  60.4  0.88  3.02  )أ(طلبة
غير   1.80-  3.4-  0.17-  63.8  0.61  3.19  )ب(أعضاء

  معنوي
  ) 2.58(تساوي ) 0.01(ومستوى معنوية ) 594(الجدولية من طرفين عند درجة حرية " ت"قيمة *** 
 )1.96(تساوي ) 0.05(ومستوى معنوية ) 594(رجة حرية الجدولية من طرفين عند د" ت"قيمة *** 

  )0.01(معنوي عند * 
  )0.05(معنوي عند ** 
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  )18.5(تابع جدول 
 الطلبة تلعينتين مستقلتين لمجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي تبعاً لتقييما" ت"نتائج اختبار 

  ***وتقييمات أعضاء هيئة التدريس

جال
 الم

رقم
  

تغي  المجال
الم

سط  ر
متو

ال
ف   

حرا
االن

ري
عيا

الم
ية   
مئو

ة ال
نسب

ال
سط

متو
لل

سط  
متو

ق ال
فر

  
ية   )ب-أ(

مئو
ة ال

نسب
ال

سط
متو

ق ال
لفر

  

مة 
قي

وية  "ت"
معن

ال
  

  66.0  0.67  3.30  )أ(طلبة
محتوى المقررات   6

غير   0.53  1.0  0.05  65.0  0.63  3.25  )ب(أعضاء  الدراسية
  معنوي

  63.6  0.72  3.18  )أ(طلبة
أساليب التعليم   7

  *معنوي  3.18-  5.0-  0.25-  68.6  0.51  3.43  )ب(أعضاء  والتعلم

  التقييم  8  62.0  0.66  3.10  )أ(طلبة
*معنوي  2.28-  4.2-  0.21-  66.2  0.62  3.31  )ب(أعضاء

*  
  لتدريب الميدانيا  9  67.0  0.71  3.35  )أ(طلبة
غير   0.29-  0.6-  0.03-  67.6  0.69  3.38  )ب(أعضاء

 معنوي
  67.8  0.62  3.39  )أ(طلبة

  الطلبة الخريجون  10
غير   0.22  0.4  0.02  67.4  0.59  3.37  )ب(أعضاء

 معنوي
  المجال الكلي    64.6  0.47  3.23  )أ(طلبة
غير   1.59-  2.0-  0.10-  66.6  0.42  3.33  )ب(أعضاء

 معنوي
  ) 2.58(تساوي ) 0.01(معنوية ومستوى ) 594(الجدولية من طرفين عند درجة حرية " ت"قيمة *** 
 )1.96(تساوي ) 0.05(ومستوى معنوية ) 594(الجدولية من طرفين عند درجة حرية " ت"قيمة *** 

  )0.01(معنوي عند * 
  )0.05(معنوي عند ** 

تشير نتائج اختبار فرض الدراسة الثاني إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين تقييمـات                 
اء هيئة التدريس لمجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي عند مـستوى معنويـة             الطلبة وتقييمات أعض  

الذي ظهر فيـه فـروق ذات داللـة         ) أداء أعضاء هيئة التدريس   ( فيما عدا المجال الرابع       ، )0.5(
إحصائية بين متوسط تقييمات الطلبة ومتوسط تقييمات أعضاء هيئـة التـدريس لـصالح تقييمـات                

أسـاليب  (كذلك المجال السابع    ، %)10.6(سبة مئوية لفرق المتوسط تساوي      أعضاء هيئة التدريس بن   
الذي أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقييمـات الطلبـة         ) التعليم والتعلم 

ومتوسط تقييمات أعضاء هيئة التدريس لصالح تقييمات أعضاء هيئة التدريس بنسبة مئويـة لفـرق               
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في المجال الثـامن            ، %)5.0(المتوسط تساوي   

بين متوسط تقييمات الطلبة ومتوسط تقييمات أعضاء هيئـة التـدريس لـصالح تقييمـات               ، )التقييم(
يرجع الباحث هذه الفروق إلـى      %). 4.2(أعضاء هيئة التدريس بنسبة مئوية لفرق المتوسط تساوي         

  . يميل إلى رفع درجة تقييمه ألدائهأن عضو هيئة التدريس 
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  :ملخص نتائج الدراسة
  

يعرض الباحث ملخص نتائج الدراسة حسب أسئلة الدراسة، ومجاالتها، باإلضافة إلى نتائج اختبـار              
  .فرضي الدراسة

  
تحققت معايير الجودة الشاملة  للمجال الكلي للجامعات الثالث ومجـوع الجامعـات             : المجال الكلي 
، %66.0اإلسـالمية   ، %65.2األزهـر   (متوسطة، وأقل من الحد األدنـى المقبـول         بدرجة توافر   

توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى          ، %)64.6مجموع الجامعات   ، %63.4األقصى  
وال توجد فروق بين اإلسالمية     ، الفروق بين اإلسالمية واألقصى لصالح اإلسالمية     ، )0.05(معنوية  
فيما تحققت معايير الجودة الشاملة     . وذلك من وجهة نظر الطلبة    ، األقصىأو بين األزهر و   ، واألزهر

من وجهة نظر أعضاء هيئـة     %) 66.6(للجامعات الثالث بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول         
 أعضاء هيئة التدريس عنـد      توال توجد فروق بين متوسط تقييمات الطلبة ومتوسط تقييما        . التدريس

  . )0.05(مستوى معنوية 
  

تحققت معايير الجودة الشاملة لمجال أهداف البرنـامج للجامعـات         ): أهداف البرنامج (المجال األول   
، %65.2األزهـر  (الثالث ومجوع الجامعات بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبـول   

ال توجـد فـروق ذات داللـة        ، %)65.0مجموع الجامعات   ، %65.2األقصى  ، %64.4اإلسالمية  
فيمـا  . من وجهة نظـر الطلبـة   وذلك، بين الجامعات الثالث ) 0.05(صائية عند مستوى معنوية     إح

تحققت معايير الجودة الشاملة للجامعات الثالث بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول              
وال توجد فروق بين متوسـط تقييمـات الطلبـة          . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس     %) 62.4(

  ).0.05( أعضاء هيئة التدريس عند مستوى معنوية تط تقييماومتوس
  

 تحققت معايير الجودة الشاملة لمجال سياسات القبـول       ): سياسات القبول وممارساته  (المجال الثاني   
وممارساته للجامعات الثالث ومجموع الجامعات بدرجة توافر متوسطة وأقـل مـن الحـد األدنـى       

ال ، %)61.4مجموع الجامعـات    ، %61.4األقصى  ، %60.6ة  اإلسالمي، %62.4األزهر  (المقبول  
وذلـك مـن    ، بين الجامعات الـثالث   ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         

فيما تحققت معايير الجودة الشاملة للجامعات الثالث بدرجة توافر متوسطة وأقل           . وجهة نظر الطلبة  
وال توجـد فـروق بـين    . هة نظر أعضاء هيئة التدريسمن وج%) 63.2(من الحد االدنى المقبول   

  ).0.05( أعضاء هيئة التدريس عند مستوى معنوية تمتوسط تقييمات الطلبة ومتوسط تقييما
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تحققت معايير الجودة الشاملة لمجال هيكليـة البرنـامج بدرجـة           ): هيكلية البرنامج (المجال الثالث   
األزهـر  (زهر والجامعة اإلسالمية ومجموع الجامعات      توافر تساوي الحد األدنى المقبول لجامعة األ      

وبدرجة توافر متوسطة وأقل من الحـد       ، %)67.0مجموع الجامعات   ، %66.8اإلسالمية  ، 68.4%
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         ، %)65.8(األدنى المقبول لجامعة األقصى     

فيما تحققت معـايير الجـودة الـشاملة    . ظر الطلبةوذلك من وجهة ن  ، بين الجامعات الثالث  ) 0.05(
من وجهة نظر أعضاء هيئـة     %) 65.8(للجامعات الثالث بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول         

 أعضاء هيئة التدريس عنـد      توال توجد فروق بين متوسط تقييمات الطلبة ومتوسط تقييما        . التدريس
  ).0.05(مستوى معنوية 

  
 تحققت معايير الجودة الـشاملة ألداء أعـضاء هيئـة         ):  أعضاء هيئة التدريس   أداء(المجال الرابع   

األزهـر  (التدريس بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول لجامعة األزهر والجامعـة اإلسـالمية      
 وبدرجة توافر متوسطة وأقل من الحـد األدنـى المقبـول لجامعـة        ، %)67.6اإلسالمية  ، 65.8%

ال توجد فـروق ذات     ، )65.6%مجموع الجامعات   % 64.6األقصى   (األقصى ومجموع الجامعات  
. وذلك من وجهة نظـر الطلبـة      ، بين الجامعات الثالث  ) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى معنوية      

فيما تحققت معايير الجودة الشاملة للجامعات الثالث بدرجة توافر أعلى من الحد األدنـى المقبـول                
يوجد فروق بين متوسط تقييمات الطلبة ومتوسـط  . ئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء هي   %) 76.2(

  . أعضاء هيئة التدريس لصالح تقييمات أعضاء هيئة التدريستتقييما
  

تحققت معايير الجودة الشاملة لمجال الموارد الماديـة بدرجـة          ): الموارد المادية (المجال الخامس   
وبدرجة توافر متوسطة وأقل مـن      ، %)68.0(توافر تساوي الحد األدنى المقبول للجامعة اإلسالمية        

األقـصى  ، %58.8االزهـر (الحد األدنى المقبول لجامعتي األزهر واألقصى ومجموع الجامعـات          
توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة            ، %)60.4مجموع الجامعات   ، 56.8%

سالمية واألقـصى لـصالح   وبين اإل، الفروق بين اإلسالمية واألزهر، بين الجامعات الثالث ) 0.01(
فيما تحققت معايير   . وذلك من وجهة نظر الطلبة    ، وال توجد فروق بين األقصى واألزهر      ،اإلسالمية

من %) 63.8(الجودة الشاملة للجامعات الثالث بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول             
 تمات الطلبة ومتوسـط تقييمـا     وال توجد فروق بين متوسط تقيي     . وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس    

  ).0.05(أعضاء هيئة التدريس عند مستوى معنوية 
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تحققت معايير الجـودة الـشاملة لمجـال محتـوى       ): محتوى المقررات الدراسية  (المجال السادس   
وبدرجـة  ، %)69.4(المقررات الدراسية بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول لجامعة األزهـر          

 من الحد األدنى المقبول لجامعتي اإلسالمية واألقـصى ومجمـوع الجامعـات             توافر متوسطة وأقل  
توجـد فـروق ذات داللـة    ، %)66.0مجموع الجامعـات   ، %65.0األقصى  ، %64.2اإلسالمية  (

وبـين  ، الفروق بين األزهر واإلسالمية، بين الجامعات الثالث) 0.01(إحصائية عند مستوى معنوية    
وذلك من وجهة نظـر     ، وال توجد فروق بين اإلسالمية واألقصى      ،األزهر واألقصى لصالح األزهر   

فيما تحققت معايير الجودة الشاملة للجامعات الثالث بدرجة تـوافر تـساوي الحـد األدنـى            .الطلبة
وال توجد فروق بين متوسـط تقييمـات        . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس     %) 65.0(المقبول  

  ).0.05(التدريس عند مستوى معنوية  أعضاء هيئة تالطلبة ومتوسط تقييما
  

والتعلم  تحققت معايير الجودة الشاملة لمجال أساليب التعليم      ): أساليب التعليم والتعلم  (المجال السابع   
األزهـر  (بدرجة توافر متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول للجامعات الثالثة ومجموع الجامعات             

ال توجد فـروق ذات     ، %)63.6مجموع الجامعات   % 62.4األقصى  ، %64.6اإلسالمية  ، 64.2%
. وذلك من وجهة نظـر الطلبـة      ، بين الجامعات الثالث  ) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى معنوية      

فيما تحققت معايير الجودة الشاملة للجامعات الثالث بدرجة توافر تساوي الحـد األدنـى المقبـول                 
فروق بين متوسط تقييمات الطلبة ومتوسـط  توجد . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   %) 68.6(

  . أعضاء هيئة التدريس لصالح تقييمات أعضاء هيئة التدريستتقييما
  

تحققت معايير الجودة الشاملة لمجال التقييم بدرجة توافر متوسطة وأقل من           ): التقييم(المجال الثامن   
، %63.2اإلسـالمية   ، %60.6األزهـر   (الحد األدنى المقبول للجامعات الثالثة ومجموع الجامعات        

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          ، %)62.0مجموع الجامعات   % 62.2األقصى  
فيما تحققـت معـايير الجـودة     . وذلك من وجهة نظر الطلبة    ، بين الجامعات الثالث  ) 0.05(معنوية  

 وجهـة نظـر     مـن %) 66.2(الشاملة للجامعات الثالث بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول          
 أعـضاء هيئـة     تتوجد فروق بين متوسط تقييمات الطلبة ومتوسط تقييمـا        . أعضاء هيئة التدريس  

  . التدريس لصالح تقييمات أعضاء هيئة التدريس
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تحققت معايير الجودة الشاملة لمجال التدريب الميداني بدرجـة         ): التدريب الميداني (المجال التاسع   
وبدرجة توافر تساوي الحد األدنـى المقبـول لجامعـة          ، )73.2(%ية  توافر عالية للجامعة اإلسالم   
وبدرجـة تـوافر   ، ، %)67.0مجمـوع الجامعـات   ، %66.0األزهر (األزهر ومجموع الجامعات  

توجد فروق ذات داللة إحصائية     ، %)64.2(متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول لجامعة األقصى         
وبين اإلسالمية  ، الفروق بين اإلسالمية واألزهر   ،  الثالث بين الجامعات ) 0.01(عند مستوى معنوية    

. وذلك من وجهة نظر الطلبـة     ، وال توجد فروق بين األزهر واألقصى      ،واألقصى لصالح اإلسالمية  
فيما تحققت معايير الجودة الشاملة للجامعات الثالث بدرجة توافر تساوي الحـد األدنـى المقبـول                 

وال توجد فروق بين متوسـط تقييمـات الطلبـة          . التدريسمن وجهة نظر أعضاء هيئة      %) 67.6(
  ).0.05( أعضاء هيئة التدريس عند مستوى معنوية تومتوسط تقييما

  
تحققت معايير الجودة الشاملة لمجال الطلبة الخريجون بدرجـة         ): الطلبة الخريجون (المجال العاشر   

األدنـى المقبـول للجامعـة    وبدرجة توافر تـساوي الحـد   ، %)70.8(توافر عالية لجامعة األزهر  
وبدرجـة تـوافر   ، %)67.8مجموع الجامعات   ، %67.2اإلسالمية  (اإلسالمية  ومجموع الجامعات     

يوجد فروق ذات داللة إحصائية     ، %)66.2(متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول لجامعة األقصى         
وبين األزهـر   ، سالميةالفروق بين األزهر واإل   ، بين الجامعات الثالث  ) 0.01(عند مستوى معنوية    

. وذلك من وجهة نظر الطلبة    ، وال يوجد فروق بين اإلسالمية واألقصى      ، ،واألقصى لصالح األزهر  
فيما تحققت معايير الجودة الشاملة للجامعات الثالث بدرجة توافر تساوي الحـد األدنـى المقبـول                 

ـ     . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس     %) 67.4( ط تقييمـات الطلبـة     وال توجد فروق بين متوس
  ).0.05( أعضاء هيئة التدريس عند مستوى معنوية تومتوسط تقييما
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  :تعقيب عام على نتائج الدراسة
  

كشفت نتائج الدراسة إلى أن المجال الكلي، وأغلب مجاالت أداة الدراسة تحققـت بدرجـة تـوافر                  
فيمـا  . لك من وجهة نظـر الطلبـة  وذ، متوسطة وأقل من الحد األدنى المقبول في الجامعات الثالث   

كشفت نتائج الدراسة أن المجال الكلى وأغلب مجاالت أداة الدراسة تحققت بدرجة تـوافر تـساوي                
ال توجد فروق بـين متوسـط تقييمـات    ، الحد األدنى المقبول من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس    

مجـاالت أداة الدراسـة عنـد       الطلبة ومتوسط تقييمات أعضاء هيئة التدريس للمجال الكلي وأغلب          
  ). 0.05(مستوى داللة 

  
وعدم وجود  ، أهداف كليات التربية غير واضحة بالقدر الكافي      : تكشف نتائج الدراسة عدة أمور منها     

كما أن سياسات وإجراءات قبول الطلبة في كليات التربية غير واضحة           . رؤية موحدة لتلك األهداف   
الموارد الماديـة محـدودة    ، ازن في جوانب اإلعداد المختلفة    ضعف التو . وغير محددة بالقدر الكافي   
محتوى المقررات الدراسية ال يلبي االحتياجات المعرفية المعاصـرة فـي   . وغير مستغلة بشكل جيد   

وال ينمي مهارات البحث العلمي والتعليم المستمر لـدى         ، المجالين التربوي والتخصصي بشكل جيد    
أسـاليب  . التعليم والتعلم تقليدية وتميل في معظمها إلى المحاضرة       أساليب  . الطلبة بالشكل المطلوب  

أداء . التدريب الميداني بحاجـة إلـى تطـوير       . التقييم تعتمد على االختبارات الكتابية بشكل أساسي      
تأتي نتائج الدراسة متوافقة إلى حـد كبيـر مـع نتـائج         . الطالب المعلم الوظيفي بحاجة إلى تطوير     

هذا يدعو إلى إعادة النظر في جميع مجاالت واقـع إعـداد المعلـم             .  والعربية الدراسات الفلسطينية 
  .  والعمل على تطويرها
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 توصيات الدراسة
  

 وبنـاء ،  واقع إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قطاع غـزة          التعرف على هدفت الدراسة إلى    
لب مجاالت أداة الدراسة والمجال الكلي      غأن نتائج الدراسة أظهرت أن      إوحيث  ، على نتائج الدراسة  

 وأن ، وذلك من وجهة نظـر الطلبـة  قل من الحد األدنى المقبول   أ بدرجة توافر متوسطة و    تقد تحقق 
أغلب مجاالت الدراسة والمجال الكلي قد تحققت بدرجة توافر تساوي الحد األدنى المقبول وذلك من               

مجموعة من التوصيات لتطوير واقـع إعـداد        ن الباحث يقدم    إ ف ،وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس    
هـي  و  أالونبدأ بتوصية عامة للدراسـة ،  عرض التوصيات حسب مجاالت أداة الدراسة     تمو. المعلم

  .)العمل على تطوير واقع إعداد المعلم ضرورة(
  

  ):أهداف البرنامج(توصيات خاصة بالمجال األول 
  

 اهات العالمية المعاصرة ألهداف كليات                   تطوير أهداف كليات التربية بحيث تتوافق مع االتج
  .التربية مع مراعاة خصوصية المجتمع الفلسطيني

  وضع أهداف واضحة ومحددة للتخصصات المختلفة لكليات التربية تتوافق مع أهداف
  . الكلية

  تخصصي، تربوي، ثقافي(وضع أهداف واضحة ومحددة لمجاالت اإلعداد المختلفة.(  
  ومجاالت ، والتخصص، محاضرات تعريفية لطلبة كليات التربية بأهداف الكليةإعطاء

  .اإلعداد
  

  ):سياسات القبول وممارساته(توصيات خاصة بالمجال الثاني 
  

 تطوير سياسة قبول واضحة ومحددة ومعلنة لقبول الطلبة في الكلية.  
 قبول الطلبة وفق مقاييس تضمن اختيار أفضل الطلبة المتقدمين.  
 نحو مهنة الطلبة والقدرات العقلية والخصائص الجسمية وميول التحصيلياة المستوى مراع 

  .التعليم في سياسة القبول
 قبول الطلبة وفق إمكانيات الكلية المادية والبشرية واحتياجات المجتمع الفلسطيني.  
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  ):هيكلية البرنامج(توصيات خاصة بالمجال الثالث 
  

  : وذلك من خاللالمعلمإعداد العمل على تطوير برامج 
 عداد المعلم في الجامعات الثالثإجراء مراجعة جذرية لبرامج إ. 

 تطوير برامج إعداد المعلم في الجامعات الثالث.  
 عدادمراعاة المقررات التخصصية والتربوية والثقافية للنسب المحددة لبرامج اإل.  
 عادة توصيف دقيق للمقررات الدراسيةإ.  

  
  ):أداء أعضاء هيئة التدريس( الرابع توصيات خاصة بالمجال

  
 ضرورة توفير الهيئة التدريسية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في الكلية.  
 ضرورة تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس مع عدد الطلبة وفق المعايير العالمية.  
 مهارات و، التقييمو، العمل على تطوير أداء هيئة التدريس في أساليب التعليم والتعلم

  .االتصال والتواصل مع الطلبة
  

  ):الموارد المادية( توصيات خاصة بالمجال الخامس 
  

 والعمل على تطويرها، ضرورة تناسب قاعات التدريس مع أعداد الطلبة.  
 تطوير المعامل والمختبرات.  
 تطوير المكتبة وخصوصاً في جامعتي األزهر واألقصى.   

  
  ):ات الدراسيةمحتوى المقرر(توصيات خاصة بالمجال السادس 

  
 المقررات الدراسية لدراسة تحليلية شاملةىخضاع محتوإ .  
         تطوير محتوى المقررات الدراسية في المجال التربـوي والتخصـصي لتواكـب المعرفـة

  .المعاصرة
    عداد التخصصي وخصوصاً في الجامعـة االسـالمية وجامعـة          تعميق محتوى مقررات اإل

 .قصىاأل

    ومهـارات البحـث    ، ة بحيث تعزز أداء الطلبة الـوظيفي      تطوير محتوى المقررات الدراسي
 .العلمي والتنمية المعرفية واستمرارية التعلم
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  ):أساليب التعليم والتعلم(توصيات خاصة بالمجال السابع 

  
 وعدم االعتماد على أسلوب المحاضرة كأسلوب أساسي،استخدام أساليب تعليم وتعلم حديثة .  
 لم في العملية التعليميةتوظيف تكنولوجيا التعليم والتع.  
       ومهارات البحـث العلمـي  ، تطوير أساليب التعليم والتعلم بحيث تعزز أداء الطلبة الوظيفي ،

  .والتنمية المعرفية واستمرارية التعلم
  

  ):التقييم(توصيات خاصة بالمجال الثامن 
  

 ب تقييم عدم االعتماد على االختبارات الكتابية كأسلوو ،استخدام أساليب تقييم متنوعة
  .أساسي

  وتعطي ، ومهارات الطالب،  المختلفةالطلبةاستخدام أساليب تقييم قادرة على قياس قدرات
  .صورة صادقة عن أداء الطالب

  
   

  ):التدريب الميداني(توصيات خاصة بالمجال التاسع 
  

 تطوير أهداف التدريب الميداني.  
 تطوير دليل التدريب الميداني في الجامعات الثالث.  
 وتتناسب ،  تدريسية وكفاءةتدريب الميداني ذوي خبرةللل على انتقاء مشرفين العم

  .تخصصاتهم مع تخصصات الطلبة
 من مشرفي التدريب الميدانيتحديد عدد الطلبة لكل مشرف .   
 تطوير آليات تقييم نتائج التدريب الميداني.  

 
  ):الطلبة الخريجون(توصيات خاصة بالمجال العاشر 

  
  في المجال الوظيفيالطلبة تطوير أداء العمل علىضرورة .  
  في البحث العلميالطلبةالعمل على تطوير مهارات ضرورة .  
  في التنمية المعرفية والتعليم المستمرالطلبةالعمل على تطوير مهارات ضرورة  .                
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  مقترحات الدراسة
  

  :في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها فإن الباحث يقترح ما يلي
  

 اسة واقع إعداد المعلم في جامعة القدس المفتوحةدر.  
  

 دراسة واقع إعداد المعلم في جامعة غزة.  
  

  إجراء دراسات للتعرف على توافر معايير الجودة الشاملة في كل تخصص من تخصصات
  .كليات التربية

  
 هاواقع برامج إعداد المعلم في كليات التربية في ضوء معايير الجودة الشاملة وسبل تطوير.  

  
               تقييم محتوى المقررات الدراسية في كليات التربية في ضوء معايير الجودة الشاملة وسـبل

  .تطويرها
  

 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية وسبل تطويره . 

  
 دراسة تتبعية لالرتقاء بمستوى أداء خريجي كليات التربية. 
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html.xabout11index/ps.edu.uou.www://http  
  1/2/2012جامعة األمة للتعليم المفتوح، عن الجامعة، تاريخ االطالع، 
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 )ps.edu.gu.www( جامعة غزة -5
intro/about/ps.edu.gu.www://http  

  13/2/2012جامعة غزة، عن الجامعة، تاريخ االطالع، 
  
  ) ps.edu.up.www  ( جامعة فلسطين-6

46-University/ar/ps.edu.up://http  
  15/2/2012طالع، جامعة فلسطين، عن الجامعة، تاريخ اال

  
  )edu.qou.www( جامعة القدس المفتوحة -7
4=pageId?jsp.index/arabic/edu.qou.www://http  

  17/2/2012جامعة القدس المفتوحة، عن الجامعة، تاريخ االطالع، 
  
  )org.ncate.www (   العتماد برامج إعداد المعلم) األمريكي( المجلس القومي -8

pdf.202008%Standards20%NCATE/dardsStan/documents/0/Portals/org.ncate.www://http  
العتماد برامج إعداد المعلم، معايير المجلس الوطني العتمـاد بـرامج        ) األمريكي(المجلس الوطني   

  1/12/2011إعداد المعلم، تاريخ االطالع، 
  
  )org.iso.www   (   المنظمة الدولية للمعايير-9

htm.standards/home/iso/org.iso.www://http  
  2/1/2012المنظمة الدولیة للمعاییر، تعریف المعیار، تاریخ االطالع، 

  
  )eg.naqaae.www (     )مصر(القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد   الهيئة-10

http://www.naqaae.eg/about-naqaae/mision-vision.html  
، عن الهيئة،رؤية الهيئة،رسالة الهيئة،أهـداف      )مصر(القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد       الهيئة

    3/1/2012الهيئة، تاريخ االطالع، 

    
  )ps.gov.mohe.aqac.www() فلسطين( الهيئة الوطنية لالعتماد وضمان الجودة -11

aspx.cert-inst/aqac/index_aqac/engv/ps.gov.mohe.aqac.www://http  
ــاد وضــمان الجــودة  ــة لالعتم ــة الوطني ــسطين(الهيئ ــاريخ ، الجام)فل ــسطينية، ت ــات الفل ع
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  )1.4 (الملحق

   ألداة الدراسةاألوليةالصورة 
  )اد المعلم في كليات الجامعةمقياس الجودة الشاملة لواقع إعد(

 درجة توافر المعيار
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  المعيار

5 4 3 2 1 
  البرنامجأهداف: األولالمجال 

       .يتوفر في البرنامج أهداف واضحة ومحددة 1

       .أهداف البرنامج قابلة للقياس 2

3 
داف البرنامج منشورة ومعلنة ومدونة للمجتمع وأعـضاء هيئـة          أه

  .التدريس واإلداريين والطلبة
     

       .تتضمن أهداف البرنامج النتائج المتوقعة من الخريجين 4

       .تراعي أهداف البرنامج احتياجات المجتمع الفلسطيني 5

       .في مجال التخصصأهداف البرنامج تعكس التطور العالمي  6

      .أهداف البرنامج تنعكس في البرنامج التدريسي 7

 سياسات القبول وممارساته: المجال الثاني

1 
مع أهـداف     الكلية سياسة واضحة لقبول الطلبة تتماشى      ى يوجد لد 
  .البرنامج

     

       . يوجد معايير واضحة وناجعة لقبول الطلبة في الكلية 2

       .يتم إجراء اختبارات ومقابالت للطلبة وفق المعايير الموضوعة 3

       .عدد الطلبة الملتحقين يتناسب مع إمكانيات الكلية المادية 4

      .عدد الطلبة الملتحقين يتناسب مع إمكانيات الكلية البشرية 5

 هيكلية البرنامج: المجال الثالث

       .إلعداد المعارف والمهارات األساسيةيتضمن ا 1

      .البيئة التربوية بيئة فاعلة 2

       .المقررات متناسقة ومتنوعة 3

       .يوجد توصيف للمقررات النظرية والعملية 4

       .يوجد خطة إرشادية للطالب 5

6 
لزمنية للحـصول علـى     يتناسب عدد الساعات المعتمدة مع الفترة ا      

  .الدرجة العلمية
     

      .يحتوي البرنامج على تدريب عملي مناسب 7
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 المعيار

5  4 3 2 1 
  هيئة التدريسأعضاء أداء:المجال الرابع

       .تخصصات تتالءم مع طبيعة البرنامجيتمتعون بمؤهالت و 1

       .عدادهم مع أعداد الطلبة في الكلية أتناسبت 2

       .يمتلكون الخبرة والمهارة الكافية في التعليم 3

       .ينوعون من أدوات قياس مستوى تحصيل الطلبة 4

       .كة الفعالةيعززون ثقة الطلبة بأنفسهم ويشجعونهم على المشار 5

         الموارد المادية: المجال الخامس
       .  قاعات التدريس كافية بالنسبة للبرنامج 1

       .قاعات التدريس مالئمة بالنسبة للبرنامج 2

       .المعامل والمختبرات كافية لتحقيق أهداف البرنامج 3

       .برنامجالمعامل والمختبرات تتالءم وطبيعة ال 4

5 
يتوفر في المكتبة الكتب والدوريات والمراجع ذات العالقة 

   .بالبرنامج

     

6 
الدوريات ( لكترونية متنوعة في المكتبةإتوفر مصادر ت

  ).ذات العالقة.... قواعد البيانات،، لكترونيةاإل
     

      محتوى المقررات الدراسية: المجال السادس

      .يعكس محتوى المقررات الدراسية األهداف بشكل واضح  1

       .يلبي محتوى المقررات االحتياجات المعرفية بالتخصص 2

       .يعكس محتوى المقررات المعرفة الحديثة في التخصص 3

       .يعكس محتوى المقررات خصوصية المجتمع الفلسطيني 4

       . المعرفة المتكاملةيعكس محتوى المقررات 5

       .ينمي محتوى المقررات حب البحث 6

       . المقررات مهارة حل المشكالتىينمي محتو 7

       .يحقق محتوى المقررات التوازن بين الجانبين العملي والنظري 8

       .يعمق محتوى المقررات أخالقيات البحث العلمي وقيمة 9

       .يبعث محتوى المقررات على التجديد واالبتكار 10

      .يحفز محتوى المقررات اكتشاف القدرات والمواهب 11
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 المعيار

5 4 3 2 1 
       . للطلبة الذاتيميوفر محتوى المقررات فرصا للتعل 12

13 
يراعي التسلسل األفقي والعمـودي فـي مـستويات البرنـامج           

    .المختلفة
     

       .يتم تحديث وتطوير المقررات بشكل دوري ومستمر 14

      .يتناسب عدد الساعات مع محتوى المقررات 15

            التعليم والتعلمأساليب: المجال السابع

       . التدريس تقليديةأساليب 1

       .توظف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية 2

       .تنمي أساليب التدريس مهارة التعلم الذاتي 3

4 
تنمي أساليب التدريس مهارة التواصل مع اآلخرين من خـالل          

  .العمل الجماعي
     

       .لحوار والمناقشةتنمي أساليب التدريس القدرة على ا 5

       .تمكن أساليب التدريس من ربط المادة الدراسية بالواقع العملي 6

       .تنمي أساليب التدريس القدرة على اتخاذ القرار 7

       .تشجع أساليب التدريس االطالع على مصادر المعرفة المتنوعة 8

       .التفكير الناقدتنمي أساليب التدريس مهارات  9

      .ة على حل المشكالتدرتنمي أساليب التدريس الق 10

           التقييم: المجال الثامن

       .تستخدم أساليب متنوعة في االختبارات 1

       .)الحفظ والتلقين(أساليب التقييم تقليدية في التقييم  2

       .رات الطالب المتباينةتميز أساليب التقييم بين قد 3

4 
 تحليـل، تركيـب،  (تقيس أساليب التقييم مهارات عقليـة عليـا      

    .)استنتاج
     

       .تزود أساليب التقييم بالتغذية الراجعة المستمرة 5

       .تشمل أساليب التقويم كافة جوانب المقرر 6

      .عيدا عن المحاباةتتميز أساليب التقييم بالموضوعية ب 7
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 المعيار

5 4 3 2 1 
 التدريب الميداني: المجال التاسع

1 
يوجد لوائح تنظيمية للتدريب الميداني يتحدد من خاللهـا الـضوابط           

  .والمسؤوليات
     

2 
دوار الطلبة في التدريب الميـداني بـصورة واضـحة       أدد مهام و  تح

    .ومعلنة
     

       .يوجد دليل للخبرات الميدانية 3

       .مدة التدريب الميداني كافية 4

       .يقوم مشرف التدريب الميداني بدوره بصورة جيدة 5

       .لميدانييوجد آليات معتمدة لتقييم نتائج التدريب ا 6

 )يمتلك الطالب الخريج القدرة على(الطلبة الخريجون : المجال العاشر

       .التطورات واالتجاهات الحديثة المرتبطة بالتخصص 1

2 
مناهج البحث العلمي وأدواته وأساليب القياس والتحليل فـي مجـال           

  .التخصص
     

3 
كتسبها خالل الدراسة في المجال     توظيف المعارف والمهارات التي ا    

    .الوظيفي
     

4 
 المنهج العلمي في تطبيق أسـس ومبـادئ    وإتباعالتحليل واالستنتاج   

 .البتكاري في التخصصاالتفكير 

     

5 
البحث عن مصادر المعلومات المختلفة المتعلقة بالتخصص والتحقق        

  .من صدقها
     

6 
مـات ذات العالقـة بالتخـصص وتحليلهـا       جمع البيانـات والمعلو   

  .وتفسيرها
     

       .استخدام األساليب العلمية في حل المشكالت في مجال التخصص 7

       .االتصال الفعال والتأثير في اآلخرين 8

       .لتشاركياالعمل الجماعي التعاوني  9

10 
تطـوير المعـارف والمهـارات      التنمية المعرفية والتعليم المستمر ل    

  .المهنية في مجال التخصص
     

      .العرض والتقديم والحوار في مجال التخصص 11
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  )2.4(ملحق 

  
  خطاب إلى السادة محكمي أداة الدراسة

  
  حفظه اهللا/                                                    األستاذ الدكتور

  /التخصص
  /الوظيفة

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  )استبانة(تحكيم أداة دراسة / الموضوع

  )مقياس الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات التربية(
  

 واقع إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قطاع غزة في         " يقوم الباحث بإجراء  دراسة بعنوان       
اء لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصـول          وذلك استيف  "ضوء معايير الجودة الشاملة   

  .جامعة األزهرـ غزة، فلسطين، ضمن برنامج الدراسات العليا بكلية التربية، التربية
  

وحيث إنكم من خيرة المختصين في العلوم التربوية والبحث العلمي فإن ثقة الباحث بكم دفعته إلـى                 
 من أجل الوقوف على صحة األداة المستخدمة وشكلها،         وضع أداة الدراسة المرفقة بين أيديكم، وذلك      

  .ومدى قدرة فقرات األداة على  قياس ما بنيت من أجله
  

ويتطلع الباحث إلى مالحظاتكم وأرائكم التي سيكون لها األثر الكبير في إخراج أداة الدراسة بـشكل                
رية في إجراء أي تعديل أو      يتسم بالمنهج العلمي، مع تحقيق األهداف المرجوة من إعدادها، ولكم الح          

  .مالحظة
  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  

  
  جمال حمدان الهسي/ الباحث
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  )3.4(ملحق

  *  ومراكزهم الوظيفية مأسماء السادة محكمي أداة الدراسة وتخصصاته

 الوظيفة التخصص االسم م

 نائب رئيس الجامعة للتخطيط والجودة جامعة األزهر غزة دةدكتوراه إدارة جو نهاية التلباني. د 1

 دكتوراه قياس وتقويم سناء أبو دقة. د.أ 2
مساعد نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والجودة الجامعـة        

 اإلسالمية غزة

 دكتوراه إدارة تربوية رائد الحجار. د 3
أستاذ أصول التربية المشارك ورئيس دائرة ضمان الجودة        

 ق جامعة األقصى غزةالساب

 إبراهيم فروانه. د 4
دكتوراه مناهج وطرق تدريس اللغـة      

 االنجليزية
 نائب رئيس وحدة الجودة الجامعة اإلسالمية غزة

 دكتوراه إدارة تربوية صهيب األغا. د 5
أستاذ أصول التربية المشارك وعميد كلية التربية الـسابق         

 جامعة األزهر غزة

 نائب عميد كلية التربية للتطوير الجامعة اإلسالمية غزة كتوراه مناهج وطرق تدريس العلومد فتحية اللولو. د.أ 6

 إبراهيم االسطل. د 7
دكتـوراه منـاهج وطـرق تـدريس     

 الرياضيات
 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس الجامعة اإلسالمية غزة

 امعة اإلسالمية غزةرئيس قسم التعليم األساسي الج دكتوراه صحة نفسية ختام السحار. د 8

 دكتوراه علم نفس تربوي محمد عليان. د 9
أستاذ علم النفس التربوي المشارك جامعة األزهـر غـزة     

 ومقيم برامج كليات التربية في قطاع غزة

 أستاذ أصول التربية جامعة األزهر غزة دكتوراه أصول تربية محمد أغا. د 10

 خالد السر. د 11
س دكتـوراه منـاهج وطـرق تـدري    

 الرياضيات

أستاذ مناهج و طرق تدريس الرياضيات المشارك جامعة         
 األقصى غزة

 محمد أبو ملوح. د 12
دكتوراه مناهج وطرق تدريس اللغـة      

 االنجليزية
 مدير مركز القطان للبحث والتطوير التربوي

 رحمة عودة. د 13
دكتـوراه منـاهج وطـرق تـدريس     

 الرياضيات
 تعليم العاليمشرفة تربوية وزارة التربية وال

 جمال الفليت. د 14
دكتوراه مناهج وطرق تدريس اللغـة      

 العربية

أستاذ المناهج وطرق التدريس غير المتفرغ جامعة األزهر    
 غزة

 ماجد الزيان. د 15
دكتوراه مناهج وطرق تدريس اللغـة      

 العربية

أستاذ المناهج وطرق التدريس غير المتفرغ جامعة األزهر    
 غزة

 محاضر أصول التربية جامعة األزهر غزة ماجستير أصول تربية ارمنى النج. أ 16

17 
ــو  . أ ــرف أب اش

 العجين

ماجستير منـاهج وطـرق تـدريس       
 رياضيات

 معلم رياضيات

 معلم علوم بكالوريوس علوم وتربية حمدان األغا. أ 18

  )2011(المعلومات عن السادة محكمي أداة الدراسة تم الحصول عليها خالل شهر ديسمبر * 
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 )4.4(الملحق 

  الصورة النھائیة ألداة الدراسة
  )مقیاس الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كلیات التربیة(
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  جامعــة األزهـــر ـ غـــزة
  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

                  كليـــــــة التربيــــــة                       
  ماجسـتير أصـــول التربيـــة

                                                                                                               
  أختي الطالبة المعلمة/أخي الطالب المعلم 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
جامعات قطاع غزة فـي     بكليات التربية   في   إعداد المعلم واقع  " يقوم الباحث بدراسة بعنوان     

  أصول  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في        وذلك استكماالً   "ضوء معايير الجودة الشاملة   
كـل فقـرة فـي    ل إعطاء تقييمك  منكونرجو، حد المشاركين في الدراسة  أويسرنا أن تكون    ، التربية

  . فقرةفي المكان المناسب أمام كل  ) √( شارة االستبانة المرفقة وذلك بوضع إ
  

  جمال حمدان الهســي/ الباحث
  بيانات أساسية

    ذكر□    الجنس
    أنثى□  

  
  الجامعة

    األزهر□  
    اإلسالمية□  
    األقصى□  

  
  التخصص

    تعليم أساسي□  
  )حدد التخصص (   معلم مجال □  
  )حدد التخصص (  معلم ثانوي □  

    ات المنجزةعدد الساع
  

    المعدل التراكمي
  

  )1(  تدريب ميداني □    التدريب الميداني
  )2(  تدريب ميداني □  

    علمي□    التخصص في الثانوية العامة
    علوم إنسانية□  

    المعدل في الثانوية العامة
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 فر المعيارادرجة تو

جدا
ية 
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الية
ع

طة 
وس

مت
 

نخف
م

 ضة

جدا
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يار
لمع

م ا
رق

  
  

  
  

  
 المعيار

5 4 3 2 1 

 أھداف البرنامج: المجال األول
      .أهداف البرنامج واضحة ومحددة 1

      .تغطي أهداف البرنامج المجاالت المعرفية والوجدانية والمهارية 2

      .تنعكس األهداف في برنامج اإلعداد 3

      .ل التربويتعكس أهداف البرنامج التطور العلمي المعاصر في المجا 4

      .تعكس أهداف البرنامج التطور العلمي المعاصر في مجال التخصص 5

      .تؤكد أهداف البرنامج على مهارات التفكير 6

      .تتضمن أهداف البرنامج النتائج المتوقعة من الخريجين 7

      .تراعي أهداف البرنامج خصوصية المجتمع الفلسطيني 8

 سیاسات القبول وممارساتھ: نيالمجال الثا

1 
 الكلية سياسة واضحة لقبول الطلبة تتناسـب مـع أهـداف            ىتوجد لد 
 .البرنامج

     

      .يوجد معايير واضحة وناجعة لقبول الطلبة في الكلية 2

      .يتم إجراء اختبارات للطلبة وفق المعايير الموضوعة 3

      .ر الموضوعةيتم إجراء مقابالت للطلبة وفق المعايي 4

      .يتناسب عدد الطلبة الملتحقين مع إمكانيات الكلية المادية 5

      .يتناسب عدد الطلبة الملتحقين مع إمكانيات الكلية البشرية 6

      .يتناسب عدد الطلبة الملتحقين مع احتياجات المجتمع الفلسطيني 7

 ھیكلیة البرنامج: المجال الثالث
      .التربوي عداد المعارف والمهارات األساسية في المجاليتضمن اإل 1

      .التخصص يتضمن اإلعداد المعارف والمهارات األساسية في مجال 2

      .المقررات متناسقة ومتنوعة بما يحقق اإلعداد المناسب 3

      .يوجد توصيف للمقررات النظرية والعملية 4

      .توجد خطة إرشادية للطالب 5

6 
يتناسب عدد الساعات المعتمدة مع الفترة الزمنيـة للحـصول علـى            

 .الدرجة العلمية

     

      .يحتوي البرنامج على تدريب ميداني مناسب 7

       .يوجد تنسيق بين مجاالت اإلعداد المختلفة 8
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 المعیار

5 4 3 2 1 
  أعضاء ھیئة التدریس أداء :المجال الرابع

      .يتمتعون بمؤهالت وتخصصات تتالءم مع طبيعة البرنامج 1

      .يتناسب أعدادهم مع أعداد الطلبة في الكلية 2

      .يمتلكون الخبرة والمهارة الكافية في التعليم 3

      .عة لقياس مستوى تحصيل الطلبةيستخدمون أدوات قياس متنو 4

      .يعززون ثقة الطلبة بأنفسهم 5

      .يشجعون الطلبة على المشاركة الفعالة 6

      .يعززون لدى الطلبة مهارة االطالع و البحث 7

 الموارد المادیة: المجال الخامس
      .تكفي قاعات التدريس ألعداد الطلبة 1

      .يس األغراض المخصصة لها قاعات التدرئمتال 2

      .المعامل والمختبرات كافية لتحقيق أهداف البرنامج 3

      .المعامل والمختبرات مجهزة بما يحقق أهداف البرنامج 4

      .يتوفر في المكتبة الكتب والدوريات والمراجع ذات العالقة بالبرنامج 5

6 
، لكترونيـة الدوريات اإل ( بةلكترونية متنوعة في المكت   إتوفر مصادر   ت

 .)ذات العالقة بالبرنامج.... قواعد البيانات،

     

7 
يتوفر برنامج إرشادي للطلبة بكيفية اسـتخدام المـصادر والوسـائل           

 .والخدمات التعليمية المتوفرة

     

 محتوى المقررات الدراسیة :المجال السادس
      .واضحيحقق محتوى المقررات الدراسية األهداف بشكل  1

      .يلبي محتوى المقررات االحتياجات المعرفية في المجال التربوي 2

      .يلبي محتوى المقررات االحتياجات المعرفية في مجال التخصص 3

      .يواكب محتوى المقررات المعرفة المعاصرة في المجال التربوي 4

      .التخصصيواكب محتوى المقررات المعرفة المعاصرة في مجال  5

      .يعكس محتوى المقررات خصوصية المجتمع الفلسطيني 6

      .يعكس محتوى المقررات تكاملية المعرفة 7

      .ينمي محتوى المقررات مهارات البحث العلمي 8

      .ينمي محتوي المقررات مهارة حل المشكالت 9

      .ملي والنظرييحقق محتوى المقررات التوازن بين الجانبين الع 10

      .يعمق محتوى المقررات أخالقيات البحث العلمي وقيمه 11
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      .يشجع محتوى المقررات على التجديد واالبتكار 12

      .رات اكتشاف القدرات والمواهبيحفز محتوى المقر 13

      .يوفر محتوى المقررات فرصا للتعلم الذاتي للطلبة 14

      .يراعي التسلسل األفقي والعمودي في مستويات البرنامج المختلفة 15

      .يتناسب عدد الساعات مع محتوى المقررات 16

 أسالیب التعلیم والتعلم: المجال السابع
      .لتدريس متجددة ومتطورةأساليب ا 1

      .توظف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية 2

      .تنمي أساليب التدريس مهارة التعلم الذاتي 3

4 
تنمي أساليب التدريس مهارة التواصل مع اآلخرين مـن خـالل العمـل             

 .الجماعي

     

      .تنمي أساليب التدريس القدرة على الحوار والمناقشة 5

      .تمكن أساليب التدريس من ربط المادة الدراسية بالواقع العملي 6

      .تنمي أساليب التدريس القدرة على اتخاذ القرار 7

      .تشجع أساليب التدريس استخدام مصادر المعرفة المتنوعة 8

       .تنمي أساليب التدريس مهارات التفكير 9

      .القدرة على حل المشكالتتنمي أساليب التدريس  10

      .تدعم أساليب التدريس استمرارية التعلم 11

 التقییم: المجال الثامن
      .تستخدم أساليب تقييم متنوعة 1

      .أساليب التقييم غير تقليدية ال تعتمد على الحفظ واالستظهار 2

      .تميز أساليب التقييم بين قدرات الطالب المتباينة 3

      .)تحليل، تركيب، استنتاج(تقيس أساليب التقييم مهارات عقلية عليا  4

      .تزود أساليب التقييم بالتغذية الراجعة المستمرة 5

      .تشمل أساليب التقييم كافة مجاالت اإلعداد 6

       .تتميز أساليب التقييم بالموضوعية 7

       .طالبيعطي التقييم صورة صادقة عن أداء ال 8
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 التدريب الميداني: المجال التاسع

1 
يوجد لوائح تنظيمية للتدريب الميداني يتحـدد مـن خاللهـا الـضوابط             

 .والمسؤوليات

     

      .لبة في التدريب الميداني بصورة واضحة ومعلنةدوار الطوأتتحدد مهام  2

      .يوجد دليل للتدريب الميداني 3

      .مدة التدريب الميداني كافية 4

      .يتم اختيار مشرفين تدريب ميداني ذوي خبرة تدريسية 5

6 
يتم اختيار مشرفين تدريب ميداني تتناسب تخصصاتهم مـع تخصـصات       

 .الطلبة

     

      .وم مشرف التدريب الميداني بدوره بصورة فاعلةيق 7

      .توجد آليات معتمدة لتقييم نتائج التدريب الميداني 8

 الطلبة الخریجون: المجال العاشر
 يمتلك الطالب الخريج القدرة على

1 
توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبها الطالب من خالل اإلعداد فـي           

 .المجال الوظيفي

     

      .االتصال الفعال والتأثير في اآلخرين 2

       .العمل الجماعي التعاوني 3

      .العرض والتقديم والحوار في مجال التخصص 4

      .البحث عن مصادر المعلومات المختلفة في مجال التخصص 5

      .جمع البيانات والمعلومات في مجال التخصص وتحليلها وتفسيرها 6

      .دام مناهج البحث العلمي في مجال التخصصاستخ 7

      .التحليل واالستنتاج في مجال التخصص 8

      .استخدام مناهج البحث العلمي في حل المشكالت في مجال التخصص 9

10 
التنمية المعرفية والتعليم المستمر لتطوير المعارف والمهارات المهنية في         

 .مجال التخصص
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  )5.4(ملحق 
  معامالت االرتباط بين فقرات أداة الدراسة ومجالها وبين الفقرات والمجال الكلي

 مع المجال الكلي مع المجال

يار
لمع

م ا
رق

  
  

  
 المعيار

مل 
معا

باط
الرت

ا
ى   

ستو
م

وية
معن

ال
  

مل 
معا

ط 
رتبا

اال
  

ى 
ستو

م
وية

معن
ال

  

 أهداف البرنامج: المجال األول

 0.01 0.431 0.01 0.625 .أهداف البرنامج واضحة ومحددة 1

 0.01 0.297 0.01 0.561 .تغطي أهداف البرنامج المجاالت المعرفية والوجدانية والمهارية 2

 0.01 0.361 0.01 0.464 .تنعكس األهداف في برنامج اإلعداد 3

 0.01 0.447 0.01 0.620 .تعكس أهداف البرنامج التطور العلمي المعاصر في المجال التربوي 4

 0.01 0.446 0.01 0.695 .عكس أهداف البرنامج التطور العلمي المعاصر في مجال التخصصت 5

 0.01 0.583 0.01 0.650 .تؤكد أهداف البرنامج على مهارات التفكير 6

 0.01 0.430 0.01 0.608 .تتضمن أهداف البرنامج النتائج المتوقعة من الخريجين 7

 0.05 0.207 0.01 0.523 .مع الفلسطينيتراعي أهداف البرنامج خصوصية المجت 8

 سياسات القبول وممارساته: المجال الثاني

1 
توجد لدى الكلية سياسة واضحة لقبول الطلبة تتناسب مع أهداف 

 .البرنامج
0.735 0.01 0.449 0.01 

 0.01 0.634 0.01 0.821 .يوجد معايير واضحة وناجعة لقبول الطلبة في الكلية 2

 0.01 0.576 0.01 0.750 .ختبارات للطلبة وفق المعايير الموضوعةيتم إجراء ا 3

 0.01 0.559 0.01 0.700 .يتم إجراء مقابالت للطلبة وفق المعايير الموضوعة 4

 0.01 0.607 0.01 0.774 .يتناسب عدد الطلبة الملتحقين مع إمكانيات الكلية المادية 5

 0.01 0.502 0.01 0.609 . الكلية البشريةيتناسب عدد الطلبة الملتحقين مع إمكانيات 6

 0.01 0.528 0.01 0.640 .يتناسب عدد الطلبة الملتحقين مع احتياجات المجتمع الفلسطيني 7

 هيكلية البرنامج: المجال الثالث

 0.01 0.425 0.01  0.536 .يتضمن اإلعداد المعارف والمهارات األساسية في المجال التربوي 1

 0.01 0.471 0.01 0.569 . المعارف والمهارات األساسية في مجال التخصصيتضمن اإلعداد 2

 0.01 0.554 0.01 0.584 .المقررات متناسقة ومتنوعة بما يحقق اإلعداد المناسب 3

 0.01 0.538 0.01 0.606 .يوجد توصيف للمقررات النظرية والعملية 4

 0.01 0.436 0.01 0.620 .توجد خطة إرشادية للطالب 5

6 
يتناسب عدد الساعات المعتمدة مع الفترة الزمنية للحصول على الدرجة 

 .العلمية
0.710 0.01 0.490 0.01 

 0.01 0.484 0.01 0.637 .يحتوي البرنامج على تدريب ميداني مناسب 7

 0.01 0.597 0.01 0.736 .يوجد تنسيق بين مجاالت اإلعداد المختلفة 8
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  أداء أعضاء هيئة التدريس: المجال الرابع
 0.01  0.433 0.01  0.675  .يتمتعون بمؤهالت وتخصصات تتالءم مع طبيعة البرنامج  1

 0.01  0.584 0.01  0.588  .يتناسب أعدادهم مع أعداد الطلبة في الكلية  2

 0.01  0.462 0.01  0.749  .يمتلكون الخبرة والمهارة الكافية في التعليم  3

 0.01  0.585 0.01  0.722  .يستخدمون أدوات قياس متنوعة لقياس مستوى تحصيل الطلبة  4

 0.01  0.592 0.01  0.764  .يعززون ثقة الطلبة بأنفسهم  5

 0.01  0.588 0.01  0.794  .يشجعون الطلبة على المشاركة الفعالة  6

 0.01  0.459 0.01  0.643  .يعززون لدى الطلبة مهارة االطالع و البحث  7

  الموارد المادية: المجال الخامس
 0.01  0.507 0.01  0.690  .تكفي قاعات التدريس ألعداد الطلبة  1

 0.01  0.547 0.01  0.723  .تالئم قاعات التدريس األغراض المخصصة لها  2

 0.01  0.512 0.01  0.779  .رات كافية لتحقيق أهداف البرنامجالمعامل والمختب  3

 0.01  0.556 0.01  0.808  .المعامل والمختبرات مجهزة بما يحقق أهداف البرنامج  4

 0.01  0.442 0.01  0.527  .يتوفر في المكتبة الكتب والدوريات والمراجع ذات العالقة بالبرنامج  5

قواعد ، ةالدوريات اإللكتروني(لمكتبة تتوفر مصادر إلكترونية متنوعة في ا  6
  ).جذات العالقة بالبرنام.... البيانات،

0.726  0.01 0.501  0.01 

يتوفر برنامج إرشادي للطلبة بكيفية استخدام المصادر والوسائل   7
 0.01  0.489 0.01  0.637  .والخدمات التعليمية المتوفرة

  محتوى المقررات الدراسية:المجال السادس
 0.01  0.556 0.01  0.605  . األهداف بشكل واضحةمحتوى المقررات الدراسييحقق   1

 0.01  0.519 0.01  0.553  .يلبي محتوى المقررات االحتياجات المعرفية في المجال التربوي  2

 0.01  0.425 0.01  0.545  .يلبي محتوى المقررات االحتياجات المعرفية في مجال التخصص  3

 0.01  0.398 0.01  0.545  .معرفة المعاصرة في المجال التربوييواكب محتوى المقررات ال  4

 0.01  0.481 0.01  0.628  .يواكب محتوى المقررات المعرفة المعاصرة في مجال التخصص  5

 0.01  0.313 0.01  0.323  .يعكس محتوى المقررات خصوصية المجتمع الفلسطيني  6

 0.01  0.561 0.01  0.643  .يعكس محتوى المقررات تكاملية المعرفة  7

 0.01  0.582 0.01  0.647  .ينمي محتوى المقررات مهارات البحث العلمي  8

 0.01  0.541 0.01  0.578  .ينمي محتوي المقررات مهارة حل المشكالت  9

 0.01  0.574 0.01  0.664  .يحقق محتوى المقررات التوازن بين الجانبين العملي والنظري  10
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 0.01  0.550 0.01  0.651  .يعمق محتوى المقررات أخالقيات البحث العلمي وقيمه  11

 0.01  0.641 0.01  0.729  .يشجع محتوى المقررات على التجديد واالبتكار  12

 0.01  0.637 0.01  0.729  .قررات اكتشاف القدرات والمواهبيحفز محتوى الم  13

 0.01  0.507 0.01  0.612  .يوفر محتوى المقررات فرصا للتعلم الذاتي للطلبة  14

 0.01  0.498 0.01  0.640  .يراعي التسلسل األفقي والعمودي في مستويات البرنامج المختلفة  15

 0.01  0.570 0.01  0.612  .يتناسب عدد الساعات مع محتوى المقررات  16

  أساليب التعليم والتعلم: المجال السابع
 0.01  0.568 0.01  0.649  .أساليب التدريس متجددة ومتطورة  1

 0.01  0.596 0.01  0.753  .توظف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية  2

 0.01  0.469 0.01  0.623  .تنمي أساليب التدريس مهارة التعلم الذاتي  3

مي أساليب التدريس مهارة التواصل مع اآلخرين من خالل العمل تن  4
  .الجماعي

0.777  0.01 0.634  0.01 

 0.01  0.691 0.01  0.714  .تنمي أساليب التدريس القدرة على الحوار والمناقشة  5

 0.01  0.751 0.01  0.823  .تمكن أساليب التدريس من ربط المادة الدراسية بالواقع العملي  6

 0.01  0.653 0.01  0.748  .اليب التدريس القدرة على اتخاذ القرارتنمي أس  7

 0.01  0.654 0.01  0.746  .تشجع أساليب التدريس استخدام مصادر المعرفة المتنوعة  8

 0.01  0.673 0.01  0.759  . تنمي أساليب التدريس مهارات التفكير  9

 0.01  0.717 0.01  0.785  .تنمي أساليب التدريس القدرة على حل المشكالت  10

 0.01  0.665 0.01  0.711  .تدعم أساليب التدريس استمرارية التعلم  11

  التقييم: المجال الثامن
  0.745  .تستخدم أساليب تقييم متنوعة  1

0.665  
0.01 0.679  0.01 

 0.01  0.538 0.01  0.665  .أساليب التقييم غير تقليدية ال تعتمد على الحفظ واالستظهار  2

 0.01  0.568 0.01  0.688  . بين قدرات الطالب المتباينةمب التقييتميز أسالي  3

 0.01  0.648 0.01  0.738  ).تحليل، تركيب، استنتاج(تقيس أساليب التقييم مهارات عقلية عليا   4

 0.01  0.585 0.01  0.664  .تزود أساليب التقييم بالتغذية الراجعة المستمرة  5

 0.01  0.662 0.01  0.735  .إلعدادتشمل أساليب التقييم كافة مجاالت ا  6

 0.01  0.475 0.01  0.615  . تتميز أساليب التقييم بالموضوعية  7

 0.01  0847 0.01  0.595  .يعطي التقييم صورة صادقة عن أداء الطالب  8
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  التدريب الميداني: المجال التاسع

يوجد لوائح تنظيمية للتدريب الميداني يتحدد من خاللها الضوابط   1
  .والمسؤوليات

0.783  0.01 0.529  0.01 

 0.01  0.612 0.01  0.782  .تتحدد مهام وأدوار الطلبة في التدريب الميداني بصورة واضحة ومعلنة  2

 0.01  0.486 0.01  0.639  .لتدريب الميدانييوجد دليل ل  3

 0.01  0.418 0.01  0.701  .مدة التدريب الميداني كافية  4

 0.01  0.342 0.01  0.711  .يتم اختيار مشرفين تدريب ميداني ذوي خبرة تدريسية  5

يتم اختيار مشرفين تدريب ميداني تتناسب تخصصاتهم مع تخصصات   6
  .الطلبة

0.752  0.01 0.388  0.01 

 0.01  0.532 0.01  0.725  .يقوم مشرف التدريب الميداني بدوره بصورة فاعلة  7

 0.01  0.508 0.01  0.745  .توجد آليات معتمدة لتقييم نتائج التدريب الميداني  8

  الطلبة الخريجون: المجال العاشر
  يمتلك الطالب الخريج القدرة على

من خالل اإلعداد في توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبها الطالب   1
  .المجال الوظيفي

0.683  0.01 0.592  0.01 

 0.01  0.548 0.01  0.733  .االتصال الفعال والتأثير في اآلخرين  2

 0.01  0.482 0.01  0.756  . العمل الجماعي التعاوني  3

 0.01  0.422 0.01  0.680  .العرض والتقديم والحوار في مجال التخصص  4

 0.01  0.353 0.01  0.705  .مات المختلفة في مجال التخصصالبحث عن مصادر المعلو  5

 0.01  0.294 0.01  0.667  .جمع البيانات والمعلومات في مجال التخصص وتحليلها وتفسيرها  6

 0.01  0.472 0.01  0.704  .استخدام مناهج البحث العلمي في مجال التخصص  7

 0.01  0.469 0.01  0.743  .التحليل واالستنتاج في مجال التخصص  8

 0.01  0.483 0.01  0.731  .استخدام مناهج البحث العلمي في حل المشكالت في مجال التخصص  9

 لتطوير المعارف والمهارات المهنية في رالتنمية المعرفية والتعليم المستم  10
  .مجال التخصص

0.775  0.01 0.425  0.01 
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