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أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت إلى جامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي 

هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي  الخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن

 .درجة عليا ألي جامعة أو معهد
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ب  

  الشكر والتقدير

  

هب لي نعمة العلم، ووفقني في تحقيق أتوجه بالشكر العظيم إلى الباري عز وجل، الذي أكرمني وو

  :هذا الهدف، أما بعد
  

فإني أوجه شكري وتقديري إلى الدكتورة الفاضلة رجاء العسيلي، لما قدمته لي من توجيه وإرشاد 

  .ودعم إلتمام هذه الرسالة 

  

كما أتقدم بالشكر الجزيل وتقديري الكبير إلى عضوي لجنة المناقشة الدكتور الفاضل محمـد عبـد   

لقادر عابدين والدكتور الفاضل تيسير أبو ساكور على جهودهما ومالحظاتهما البناءة والقيمة التـي  ا

  .أثرت هذه الدراسة
  

قسم الدراسات العليا،  وأخـص  / وأتوجه بوافر الشكر والتقدير ألساتذتي األفاضل  في كلية التربية

اضل محمد عابدين، والدكتور الفاضل بالذكر كالً من الدكتور الفاضل أحمد فهيم جبر، والدكتور الف

كما أتقدم بالشكر أيضاً للدكتور معزوز عالونة . محمود أبو سمرة، والدكتور الفاضل محسن عدس

وال يفوتني شكر جميع العاملين والعـامالت  . لمساعدته القيمة لي، وإلى زميلي األستاذ كرم الكركي

وإلى جميع من وقف إلى جانبي ). تركي(ستاذ واأل) زياد(في جامعة القدس، وأخص بالشكر األستاذ 

  .  ومد لي يد العون والمساعدة

  

وال يسعني إال أن أتقدم بوافر شكري وتقديري إلى زوجي العزيز عزات محمود طلب عمرو علـى  

  .مساندته القيمة وتحفيزه الدائم لي على مواصلة  مسيرتي العلمية

  

  

  الباحثة                                                                           

  رائدة عوني عمرو

    

  

  

  

  

  



  

  الملخص 

  

إعداد رسائل ماجستير التربية في الجامعات  درجة توفر مواصفاتهدفت هذه الدراسة للتعرف إلى 

خالل الفصل األول من العام الدراسي  هذه الدراسة ، أجريت)2008- 2005( في الفترةالفلسطينية 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على  .2009/2010

جامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس، وجامعة ( رسائل ماجستير التربية في الجامعات الفلسطينية 

مشرفاً، ومن جميع رسائل التربية ) 25(والبالغ عددهم  2008/2009للعام الدراسي ) بيرزيت 

بين ) جامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس، وجامعة بيرزيت ( الجامعات الفلسطينية الصادرة من 

من % 92رسالة، اختيرت عينة عشوائية بنسبة )  240( والبالغ عددها ) 2008- 2005(عامي 

عشوائية بنسب  طبقية مشرفاً، كما اختيرت عينة) 23(مجتمع المشرفين، وبلغ عدد أفراد العينة 

طبقت . رسالة) 24(ع الرسائل لنفس الجامعات، وبلغ عدد الرسائل في العينة من مجتم%) 10(

إعداد  درجة توفر مواصفاتالدراسة على المشرفين وعدد من المحكمين باستخدام استبانة لقياس 

فقرة، تم التأكد من صدقهما وثباتهما ) 56(رسائل ماجستير التربية في الجامعات الفلسطينية، ضمت 

  . وية واإلحصائية المناسبةبالطرق الترب

  

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تقييم المشرفين المتفرغين على رسائل ماجستير التربية في الجامعات 

إعداد رسائل التربية في الجامعات الفلسطينية جاءت بدرجة  مواصفاتتوفر  درجةالفلسطينية ل

 الدراسة والتنظيم، و منهجية ثيقالتو مواصفات: للدرجة الكلية ولثالثة مجاالت هي" مرتفعة"

 العام الشكل مواصفات" الدراسة، بينما حصل المجال الرابع  موضوعمواصفات وتنفيذها، و 

، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم "متوسطة"على درجة "  للدراسة

الجامعة التي : عزى لكل منإعداد الرسائل ت درجة توفر مواصفاتالمشرفين المتفرغين حول 

، وعدد الرسائل التي أشرف عليها، والرتبة فيهايدرس فيها، والتخصص، والجامعة التي تخرج 

األكاديمية، وعدد األبحاث المنشورة، وعدد الرسائل التي تمت مناقشتها، وخبرة المشرف ما عدا 

ات الخبرة، وكانت لصالح أصحاب والتنظيم، فتبين أن هناك فروقاً تعزى لسنو التوثيق معايير مجال

 على الرسائل في اإلشراف كما أظهرت النتائج أن تقييم المحكمين ذوي الخبرة. الخبرة األعلى

للدرجة " مرتفعة"إعداد رسائل التربية في الجامعات الفلسطينية جاءت بدرجة  لدرجة توفر مواصفات

  ، الكلية ولجميع المجاالت

  

زيادة االهتمام باإلطار النظري، ومراجعة الدراسات : يات، منهاوخرجت الدراسة بعدد من التوص

   .السابقة
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Abstract 
 

This study aimed to identify the availability of criteria's for preparing Master Thesis of 
Education in the Palestinian Universities between (2005-2008), which was held during the 
first quarter of the academic year 2009/2010. The population of the study consist of all full 
time staff members who supervised Educational Master thesis at the Palestine Universities  
(Al-Najah National University, Al-Quds University , Birzeit University) for the academic 
year 2008/2009it consist of  (25) supervisors, and all the Thesis issued by the educational 
of Palestinian universities (Al-Najah National University, Al-Quds University , Birzeit 
University) between (2005-2008), chosen as a stratified random sample by (92%) of the 
community of supervisors, and the number of respondents (23) supervisors, were selected 
as a stratified random sample of (10%) of the community of Thesis, and the number of 
Thesis in the sample (24) Thesis. To carry out the study, the researcher developed a 
questionnaire. The validity of the questionnaire was determined thought experts specialists. 
The reliability was computed using ( cronbach Alpha ) which is (0.88). 
  
The finding of the study demonstrate that the evaluation of full-time supervisors of 
Education Master Theses in the Palestinian Universities for the availability of criteria in 
preparing educational master theses in the grade and faculty in three domains : Criteria of 
documentation and organization; study methodology and carrying it out, and the criteria of  
the thesis subject ,whereas the fourth domain" General form criteria of study " reveals a " 
medium" degree. The results also demonstrate the unavailability of statistical differences in 
assessing the full-time supervisors about the extent of the availability of preparing theses , 
ascribed to(Universities, specialization,  Universities graduates, number of theses, a 
academic rank, number of researches, number of theses discussed, and the supervises 
experience except for the field of documentation and organization criteria. It has been 
shown that there significant differences, attributed to the number of experience years for 
the favor of the highest experience. 
 
The results have also shown that the arbitrators of high  experience for the availability of 
criteria in preparing educational Master Theses in the Palestinian Universities came up 
with a 'high' degree for the grade and the faculty in all fields. Moreover , the results have 
also shown that there is a positive Correlation between the full-time supervisors evaluation 
and the arbitrators of high experiences about the extent of the availability of preparing 
educational theses in the Palestinian Universities.        
 
Finally this study came up with a number of recommendations among which are: to 
increase the interest in the theoretical frame, to revise the previous. 

  

  



 

  

  

  

  

  

  الفصل األول

______________________________________________________  
  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  

  المقدمة 1.1
  

 والعشـرين،  الحـادي من أهم المظاهر المميزة للقرن  ،يعد العلم وتطبيقاته، والبحث العلمي ونتائجه

التعليمـي   فونهايـة المطـا   ،دراسيوتتويج المسار ال ،ي قمة المنظومة التعليميةالعالويعُد التعليم 

فاألمم لم  ،يشكل حجر الزاوية للعملية التنموية للمجتمع نهأ ا، كمالنظامي بالنسبة للطالب والدارسين

تعد تتفاخر إال بثروتها المعرفية والتقنية، وقد أدركت أن مصيرها فـي مختلـف جوانبـه األمنيـة     

الرئيسـي لتقـدم   م المقيـاس  كما يمثل التعلي، يهاواالقتصادية مرتبطة أساساً بعطاء علمائها ومفكر

في عملية التنميـة علـى    فاعالً ن للتعليم العالي دوراًأومما الشك فيه  ،واألمم وازدهارها ،الشعوب

  .) 2009، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(والمستويات األصعدة كافة
  

ازدياد عدد الطلبة الملتحقـين   إلى أدى امجاالته مم يف كبيرين وتنوعاً الًإقباوقد شهد التعليم العالي 

 رغم المسيرة الشـاقة للتعلـيم العـالي    .)2009ياقوت،.(أضعافستة  إلىالعالم  أنحاء مختلففي 

منـاطق   جامعة في )12(فهناك. للتعليم األساسية القاعدةهذا القطاع استطاع بناء  أن إال، الفلسطيني

 الخاصـة  أووالعامة  ،الحكوميةعليها فمنها  اإلشرافمن جهة  لفةمختالضفة الغربية وقطاع غزة، 

  .)2008، الفلسطينيالعالي  التعليم التربية و وزارة (
  

 إسهاماً فـاعالً ن الدراسات العليا تزود الدول بالمفكرين والعلماء الذين يسهمون إوكما هو معروف ف

وال نستطيع إنكار الجهـود  ). 1999 هادي،عبد ال(التراث العلمي والثقافي ونقله وتطويره، إنتاجفي 

الكبيرة التي تبذلها الجامعات الفلسطينية لالرتقاء ببرامج الدراسات العليا  فيها إلى المستوى الـذي  

كن الطالب من الوصول إلى المعرفة بصورة مستقلة وذاتية، إال أن مستوى هذه البـرامج ال زال  مُي

 ول دون بلوغ التوقعـات المرجـوة  يد من التحديات التي تحديواجه الع وما زال ،هدون المتوقع من



 

ل الطـالب  النهوض ببرامج الدراسات العليا والتوسع في قبـو  أصبحومن هنا فقد  .)2007شقير،(

  ).1999 عبد الهادي،( ة وضروريةبكافة التخصصات حاجة ملح

  

ـ  أن إلى)2004( وعوض ،عابدين واشار ن أ، واًام متطـور قطاع التعليم العالي الفلسطيني بشكل ع

دفعت  وتصدر مراكز التعليم العالي الفلسطيني، في التنافس، ةالحاجة السياسية واالجتماعية والرغب

مت بعض الجامعـات الفلسـطينية بعـد    دفقد ق .االفلسطينية إلى االهتمام بالدراسات العلي تالجامعا

  .ر في التربيةتأسيسها بوقت قصير، برامج في الدراسات العليا تقود إلى الماجستي

أما في جامعة النجـاح افتـتح برنـامج     ،)1982(قد كانت بداية هذه البرامج في جامعة بيرزيت  

وعلى مستوى الماجسـتير فـي التربيـة سـنة     ) 1977(الدراسات العليا على مستوى الدبلوم سنة 

لفعلـي فـي   وفي جامعة القدس، بدأ العمل ا .)2008، وزارة التعليم العالي الفلسطيني( ، )1985(

عبر برنامج الدبلوم والماجسـتير فـي أسـاليب    ) 1996(برنامج الدراسات العليا في التربية سنة 

جامعـة  ( )1998(التدريس وتم فتح تخصصـي اإلدارة التربويـة واإلشـراف التربـوي عـام      

  ).2009القدس،

   

الطالب ببحث ومن المتطلبات األساسية للحصول على درجة علمية في مستوى الماجستير أن يتقدم 

ويتقدم به حسب قواعد وأصول متعارف عليهـا   ،ه الطالبلمي تتكامل عناصره في مخطوط ُيعدع

اللـوائح  حسب إجراءات وتعليمات تنص عليهـا  و ،بين المختصين في المجال األكاديمي لتخصصه

عبارة عن  أو أن يتجه الطالب إلى ما يسمى باالمتحان الشامل، وهو). 2004الكيالني، ( الجامعية 

طبيعة علمية يهدف إلى قياس قدرة الطالب على استرجاع الحقائق والمفاهيم والمبـادئ   يامتحان ذ

ـ جامعـة الن ( ،وتوظيفها في حل المشكالت العلمية والتطبيقية ،في مجال تخصصه . )2004، حاج

تدريسـية  ومن مهام أعضاء الهيئـات ال  ير من المصادر الهامة في الجامعة،وتعتبر رسائل الماجست

ـ  ،اإلشراف عليها أو متابعة الباحثين في هذا المجال وفق معايير منهجية البحث العلمي الجيد  دوتع

  ،البـاحثين  علمي من المهارات الالزمة لكـل العلمية وإعدادها بأسلوب  ثالقدرة على كتابة البحو

  ).1998 ،حجاب(، وطالب الدراسات العليا ومخططي القرار ومتخذيه

  

متجددة ال بد من إخضاعها لعمليـة التطـوير    ةرامج الماجستير والدراسات العليا حيويولكي تظل ب

ولـيس هنـاك    المتسارع في التربية والتعلـيم،  مقدرتها على مواكبة سير التقد لبشكل مستمر يكف

ـ  ، مع العلم أن هناك العديـد لتقويم البحوث والرسائل الجامعيةمعايير محددة يمكن أن تستخدم   نم

يس المستخدمة لتقويم البحوث والرسائل الجامعية تتضمن مجموعة من المعايير التي تشـترك  المقاي

  ).2002 عالونة،(جميعها في جوانب مختلفة 

  



 

ويظـل   ،وقد يكون لكل جامعة تعليماتها وإجراءاتها الخاصة بها، وتتوقع من طلبتها أن يتقيدوا بها"

، وخاصـة  فيهاتخصصه في الجامعة التي يدرس على الطالب أن يرجع إلى اللوائح الخاصة بمجال 

بما يتعلق بإجراءات التقدم بمشروع خطة البحث، ومتطلبات الموافقة عليهـا وإجـراءات مناقشـة    

هنا أن كثيراً من الطلبة وهم  ، والجدير بالذكرالرسالة أو األطروحة واعتمادها في صورتها النهائية

فنجدهم  ،إتباعهاجيد بالقواعد واإلجراءات التي يجب  يعدون لمتطلبات الرسالة ال يكون على إطالع

  ).2004الكيالني، ( "يرتكبون أخطاء تتجلى في مخالفتهم لهذه القواعد واإلجراءات
  

  وأسئلتها مشكلة الدراسة 2.1

  

ببرامج الدراسات العليا  لالرتقاءالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعات الفلسطينية ونستطيع القول بان 

جيدة الى حـد   ن الطالب من الوصول إلى المعرفة بصورة مستقلة ذاتيةكَّمإلى المستوى الذي ُيفيها 

  ).2007أبو سمرة، (، إال أن مستوى هذه البرامج التعليمية ال زال دون المستوى المتوقع منه ما

  

وعليه انبثقت هذه المشكلة من الحاجة الملحة إلى النهوض بالبحث فـي الـوطن العربـي عامـة     

ولكي تظل برامج الماجسـتير   .فلسطين خاصة، وذلك من أجل مواكبة التطور الحضاري العالميو

للتعرف علـى المعـايير    ،ومتجددة البد من إخضاعها لعملية التقويم والتطوير بشكل مستمر حيوية

درجـة  قوم بدراسة حول توضمن هذا السياق رأت الباحثة أن  .التي يجب توفرها في هذه البرامج

من وجهة نظـر أعضـاء هيئـة     جامعات الفلسطينيةإعداد رسائل الماجستير في ال مواصفاتتوفر 

 األسـئلة  عنالتدريس المشرفين على رسائل الماجستير في الجامعات الفلسطينية من خالل اإلجابة 

  :ةالتالي
  

إعداد رسائل ماجستير التربية في الجامعات الفلسطينية مـن وجهـة    درجة توفر مواصفاتما  .1

  المشرفين على الرسائل؟ المتفرغين أعضاء هيئة التدريس نظر

إعـداد رسـائل    مواصـفات توفر  درجةحول  هيئة التدريس أعضاءهل تختلف وجهات نظر  .2

، فيهـا رس يـد الجامعـة التـي   : كل مـن  باختالفماجستير التربية في الجامعات الفلسطينية 

عدد الرسـائل التـي   ومنها،  الجامعة التي تخرجوسنوات الخبرة في اإلشراف، والتخصص، و

  ؟مناقشتهات عدد الرسائل التي تموعدد األبحاث المنشورة، والرتبة األكاديمية، وشرف عليها، أ

وجهـة  حسب إعداد رسائل ماجستير التربية في الجامعات الفلسطينية  مواصفاتتوفر  درجةما  .3

 ؟عدد من المحكمين من ذوي الخبرةنظر

  
  
 



 

  فرضيات الدراسة 3.1

  

  :ابع  تم صياغة الفرضيات الصفرية التاليةة عن السؤالين الثاني والرلإلجاب
  

وجهات   بين متوسطات) α ≥ 0.05( الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال .1

 درجـة تـوفر مواصـفات   نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في 

 ؟فيهاس لجامعة التي يدرإعداد رسائل الماجستير تعزى لمتغير ا

وجهـات   بين متوسطات) α ≥ 0.05( الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال .2

 مواصـفات تـوفر   درجـة نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في 

 إعداد رسائل الماجستير تعزى لمتغير التخصص؟

وجهـات   بين متوسطات) α ≥ 0.05( الداللة توىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس ال .3

 مواصـفات تـوفر  درجـة  نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في 

 .إعداد رسائل الماجستير تعزى لمتغير سنوات الخبرة في اإلشراف

وجهـات   بين متوسطات) α ≥ 0.05( الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال .4

 واصـفات تـوفر م درجـة   أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في نظر

 .إعداد رسائل الماجستير تعزى لمتغير الجامعة التي تخرج منها

وجهـات   بين متوسطات) α ≥ 0.05( الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال .5

إعداد  موصفاتتوفر درجة رسائل في نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على ال

 . عدد الرسائل التي أشرف عليهارسائل الماجستير تعزى لمتغير 

درجـة   بين متوسطات) α ≥ 0.05( الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال .6

 .تبة األكاديميةر تعزى لمتغير الرإعداد رسائل الماجستي مواصفاتتوفر 

وجهـات   بين متوسطات) α ≥ 0.05( الداللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات داللة ال .7

 مواصـفات تـوفر  درجـة  نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في 

 .عزى لمتغير عدد األبحاث المنشورةإعداد رسائل الماجستير ت

وجهـات   اتبين متوسط) α ≥ 0.05( الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال .8

مواصـفات  تـوفر   درجـة  نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في

 .متغير الرسائل التي تمت مناقشتهاإعداد رسائل الماجستير تعزى ل

  

  

  
 



 

  أهداف الدراسة 4.1 

  

  :تهدف هذه الدراسة إلى
  

معات الفلسطينية من في الجا ماجستير التربيةإعداد رسائل  توفر مواصفات درجةالتعرف إلى  .1

 .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الرسائل

أعضاء هيئة التـدريس المشـرفين علـى رسـائل      وجهات نظرالتعرف إلى االختالف في   .2

إعداد رسـائل الماجسـتير تبعـاً     درجة توفر مواصفاتفي الجامعات حول  ماجستير التربية

سنوات الخبرة، والجامعة التـي تخـرج   و التخصص،ها، وفيس الجامعة التي يدر: (لمتغيرات

منها، وعدد الرسائل التي أشرف عليها، والرتبة األكاديمية، وعدد األبحاث التي نشـرت لـه،   

 ).عدد الرسائل التي تم مناقشتهاو

إعداد رسائل ماجستير التربية في الجامعـات الفلسـطينية    درجة توفر مواصفاتالتعرف إلى  .3

 .حكمين ذوي الخبرةحسب آراء عدد من الم

  

  أهمية الدراسة 5.1

الماجسـتير فـي   رسـائل   وأهميـة  مرحلة الماجستير  أهميةهذه الدراسة من  أهمية تأتي

  العلمية  اإلضافات

إعداد  مواصفات درجة توفر"تتناول موضوعاً مهماً وهو  كونهاالدراسة في  هذه تكمن أهميةحيث  

هذه الدراسة مهمـة   كما تعد، "ا في الجامعات الفلسطينيةرسائل الماجستير في برامج الدراسات العلي

مكن اإلفادة منها لمعرفة واقع رسائل الماجستير تلكل من المشرفين والباحثين في هذا المجال، حيث 

  .وتقديم عدد من المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج
  

  حدود الدراسة 6.1

  

المشـرفين علـى    المتفـرغين  التدريسالدراسة على أعضاء هيئة  هذه تقتصر: بشري محدد .1

 .الوطنية رسائل الماجستير في كل من جامعة القدس، وجامعة بيرزيت، وجامعة النجاح

جامعـة  : الجامعات الفلسطينية التي تمنح درجة الماجستير في التربيـة وهـي  : مكاني محدد  .2

 .جامعة بيرزيت، وجامعة القدسوالنجاح الوطنية، 

 /2008(ما بين الفصل األول والثـاني مـن العـام الدراسـي      أجريت الدراسة: زمني محدد .3

2009.( 

 .تتحدد نتائج الدراسة بالمفاهيم الواردة فيها والمحددة في مصطلحات الدراسة: محدد مفاهيمي .4



 

تتحدد إمكانية تعميم النتائج باألدوات المستخدمة وشموليتها لمجاالت الدراسة، : محدد إجرائي .5

 .ا، وباإلحصاء المستخدمواستجابة أفراد العينة له

رسائل الماجستير في التربية التي تمت مناقشتها في الجامعـات  اقتصرت الدراسة على تحليل  .6

  ).2008-2005( فترةال الفلسطينية خالل
  

 اإلجرائيةالتعريفات  7.1

  
على إضافة شيء جديد، واكتشاف حقائق تعمل  ،هي بحث علمي متكامل: رسائل الماجستير .1

، يقوم بها طالب الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير اًنسانية شيئا جديدتضيف للمعرفة اإل

  . في مجال تخصصه

هم جميع األعضاء الذين يحملون درجة الدكتوراة فمـا فـوق فـي    : أعضاء هيئة التدريس .2

 والذين تخولهم لوائح الدراسـات العليـا  ، الجامعات التي تمنح درجة الماجستير في التربية

 .راف على رسائل الماجستيرلإلش نظمتهاأو

شـرفوا علـى   أ أنوسبق لهم  ،في التربية ةمجموعة من حملة شهادة الدكتورا: نوالمحكم .3

ستير التربية كما يبينـه  ن كانوا ممتحنين لرسائل ماجأرسائل ماجستير تربية، كما سبق لهم 

  ) . 6(ملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  اإلطار النظري 1.2

  

  :والتعليم العالي في فلسطين ،التعليم .1.1.2
  

وصـقل مواهـب   واإلرشـاد ذلك التعليم الذي يقوم على التوجيه، : نهأف التعليم العالي على يعر ،

كل ما لديـه مـن    إبرازومساعدته على  ية قدراته،وبناء شخصيته، وتنم الطالب، وملكته المعرفية،

  .)2006 ،وجويحان الترتوري(  واستخدامها كارفي الترشيد والتطوير واالبت إمكانيات

   

، وتحسـين  وانفتاحه على التطور الحضاري التعليم العالي يساهم في توسيع قدرات المجتمع أنكما 

، أفضـل سسات والمجتمع بشكل ؤطريقة تخدم المب في التعامل مع المعلومات واستخدامها إمكانياته

  ).2003الخطيب، (ويفترض في التعليم العالي الجمع بين التعليم والتدريب والبحث العلمي 

  

المؤسسـات   بـدت وقـد أ خالل العقود الثالثة الماضـية،  اً كبير اًنمو الفلسطيني التعليم العاليشهد 

 حرب،( العلمية والتخصصات من المهارات الفنية مجتمعلتوفير احتياجات ال اًكبير اًاهتمام التعليمية

1998.(  

  

تتـوزع   ،2007/2008مؤسسة للعام الدراسـي ) 43(عدد مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بلغ 

 3و، منها في الضفة 9(جامعة لتمنح درجة البكالوريوس والماجستير) 12(حسب نوع المؤسسة إلى 

، كلية جامعية تمنح درجة البكـالوريوس والـدبلوم  ) 12(و ،اةالدكتوروواحدة تمنح  ،)منها في غزة

وبلغ عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعلـيم العـالي    .تمنح شهادة الدبلوم المتوسط فقط )19(و



 

 ،2007/2008للعام الدراسـي  طالبا وطالبة )25107(للحصول على درجة البكالوريوسالفلسطيني 

ويتـوزع  %) 48.2(وتشكل الطالبات نسـبة  ، )158(م المتوسط، وللدبلو)1704( وللدراسات العليا

فـي  %) 6.5(في كليات الجامعية ونسـبة  %) 4.4(في الجامعات، ونسبة %) 89.1(الطلبة بنسبة 

أما من حيث توزيع الطلبة حسب المستوى التعليمي فيشكل طلبة الدراسات العليا  .الكليات المتوسطة

، وطلبـة البكـالوريوس نسـبة    2007/2008الدراسـي   من إجمالي الطلبة للعـام %) 2.9(نسبة 

كمـا أن نسـبة توزيـع     .%)0.5(، وغير ذلك بنسبة %)9.5(طلبة الدبلوم المتوسط و ،%)87.1(

حسب المحافظات فقد بلغ  2007/2008الطلبة والطالبات في مؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 

من إجمالي الطلبة البالغ %) 57.8(أي نسبة  ،طالباً وطالبة) 79867(الطالب في محافظات الضفة 

) 58272(طالباً وطالبة، في حين بلغ مجموع طالب الجامعات في قطاع غزة ) 138139(عددهم 

بالنسبة لعدد الطلبة الجامعيين إلـى أعضـاء   أما  .من المجموع العام%) 42.8(طالباً وطالبة بنسبة 

طالباً لكل عضـو  ) 67(قدس المفتوحة حيث بلغت أعلى نسبة في جامعة الفقد كانت هيئة التدريس 

طالباً لكل عضو هيئة تدريس، أما أقل نسبة فهي في ) 30(هيئة تدريس، يليها جامعة األزهر بمعدل 

 النسـبة  طالب لكل عضو هيئة تدريس، في حين بلغت) 17( تجامعتي القدس وبيت لحم حيث بلغ

  ).2008 التعليم العالي الفلسطيني،( سطالباً لكل عضو هيئة تدري) 24(في جامعة بيرزيت 
  

  :البحث العلمي .2.1.2
  

 أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت مضى، حيث أصبح

 ،الراحة العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل

أركان  والبحث العلمي ُيعد ركناً أساسياً من .التفوق على غيرهوالرفاهية لإلنسان وتضمن له 

البحث  فأهمية ،المعرفة اإلنسانية في ميادينها كافة كما ُيعد أيضاً السمة البارزة للعصر الحديث

والفكرية  العلمي ترجع إلى أن األمم أدركت أن عظمتها وتفوقها يرجعان إلى قدرات أبنائها العلمية

  ).2008د، ابوزي(والسلوكية

  

وفهم الكون الذي نعيش فيه، وقد  ،يرتبط البحث العلمي في تاريخه بمحاولة اإلنسان الذاتية للمعرفةو

وعنـدما حمـل    ،ظلت الرغبة في المعرفة مالزمة لإلنسان منذ المراحل األولى لتطور الحضـارة 

إيذاناً ببدء  ذلككان العرب شعلة الحضارة الفكرية لإلنسان، ووضعوها في مكانها السليم  المسلمون

  .)2005، ياقوت(قائم على المنهج السليم في البحث العصر العلمي ال

  

وعنـد  ، التطور والتقدم في بلد ماأحد الركائز األساسية للنهوض الحضاري وويعد البحث العلمي  

فهو  :أما البحث لغوياً". علمي"و" البحث"تناول مصطلح البحث العلمي يالحظ أنه يتكون من كلمتين 



 

مصدر الفعل الثالثي َبَحثَ ومعناها تَتََبَع، سأل، تحرى، تقصى، حاول، طلب، وبهذا يكـون معنـى   

 ).1991،يبادآالفيروز( يريد الباحث الوصول إليه شيءوصوالً إلى  وتقصيها طلب الحقيقة: البحث

ـ  الل دالسلبية بين الشيئين بطريقة االسـت  أو النسبة االيجابية إثبات :فهواً اصطالح أما م وفغـدا مفه

  ).1993التونجي، ( لعصر الحديث يعادل مفهوم الدراسةفي ا البحث

وإدراك  ،والدراية ،يعني المعرفة) Science(كلمة منسوبة إلى العلم، والعلم  يفه: "علمي"كلمة  أما

هو الحقائق، والعلم في طبيعته طريقة تفكير وطريقة بحث أكثر مما هو طائفة من القوانين الثابتة، و

   .)1984 بولد،(منهج أكثر ما هو مادة للبحث 
  

وتكمن درجة األهمية الرئيسة لوظيفة البحث العلمي في مدى ارتباطها بالمشكالت التي يعاني منها  

ذلك يتطلب الدعم المادي وتوافر التسهيالت المناسبة إلجراء جتمع لوضع الحلول لها ومعالجتها، لالم

صـنع   علـى المطلوب من تحقيق غايات تلك الوظيفة التي تعين حتى يصل إلى المستوى  ،البحوث

   ). 1998ملحس، ( الواقع وتهيئة الظروف لمواجهة المستقبل

         

ف الدارسون البحث العلمي بأنه المحاولة الدقيقة النافذة للتوصل إلى حل المشـكالت التـي   عرُيكما 

ب االستطالع، وُيغذيه الشوق العميـق إلـى   تؤرق البشرية وتُحيرها، ويولد البحث العلمي نتيجة لح

  ).1978جابر، ( معرفة الحقيقة، وتحسين الوسائل التي تعالج بها مختلف األشياء 

  

" Scientific Research"عن اللغة اإلنجليزيـة   اًمترجم اًمصطلح )عبارة البحث العلمي(ونالحظ 

تعتمـد علـى األسـاليب المنظمـة      فالبحث العلمي يعتمد على الطريقة العلمية، والطريقة العلمية

ووصـف األحـداث وتكـوين الفرضـيات      وتسـجيل المعلومـات    الموضوعة فـي المالحظـة  

  ).2009،كيوبيدياو(

  

وهو أنه عملية فكرية منظمة يقوم بها ) 2002خضر، ( ومن أشهر تعريفات البحث العلمي ما ذكره 

موضـوع  (شكلة معينة تسمى من أجل تقصي الحقائق في شأن مسألة أو م) الباحث(شخص يسمى 

 ،بغية الوصول إلى حلول مالئمة للعالج ،)منهج البحث(طريقة علمية منظمة تسمى  تباعاب) البحث

  ).نتائج البحث(أو إلى نتائج صالحة للتعميم على مشكالت تسمى 

  

استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف يمكن التحقق من صحتها عن طريق " البحث العلمي هو و

  ).2007عطوي، ( بار العلمي الشامل والدقيق لجميع الشواهد واألدلة التي يمكن التحقق منهااالخت

  



 

فحصاً دقيقاً، ومنظماً بغرض اكتشاف حقـائق،   انه، البحث العلميعتبر ، فقد ا)2004(ابوشنب  أما

ل عالقات جديدة، وتفسير هذه الحقائق، والمعلومات، والتحقق منها، وكـذلك تعـدي   أوومعلومات، 

  .  القديمة في ضوء الحقائق، والمعلومات الحديثة النظريات أوالقوانين، 

   

الوصول إلى حل  وساطتهاوسيلة للدراسة يمكن ب" فتعرف البحث العلمي بأنه ) 2002(أما العواودة  

لمشكلة محددة، وذلك عن طريق االستقصاء الشامل والدقيق لجميع الشواهد واألدلـة التـي يمكـن    

   .المحددة، والتي تتصل بهذه المشكلة التحقق منها
  

علوم عملية مستمرة، فهو تيار متدفق من العلم العملي الالبحث في أي علم من  1999،ويعتبر جمعة

   المنتظم والمتقدم من خالل الحياة على أن يقف البحث على قواعد علمية تتسم بالمرونة والدقة

   

تدور أغلبهـا حـول كونـه وسـيلة لالسـتعالم      " حثب"كما أنه يوجد العديد من التعريفات لكلمة  

 ،واالستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض االنتقال مـن المجهـول إلـى المعلـوم    

  ).2009، األنصاري( وتطويرها أو تحقيقها الكتساب المعلومات المتاحة

  

ات هي إحدى المؤشـرات  أن برامج الدراسات العليا المتوافرة في الجامع) 1997 النبهان، ( ويرى

ن أأنها مصدر رئيسي لإلسهام في التربيـة، و والرئيسية للحكم على واقع البحث العلمي في أي بلد، 

انفصالها عن مشكالت المجتمع يقلل من دور الجامعات في خدمة المجتمع وحل مشكالت التنميـة  

  .فيه
  

  

  :أهمية البحث العلمي .3.1.2
  

ي والنشاط العلمي المتخصص الذي يمارسه العلماء، فالبحث العلمـي  بين البحث العلم التمييزيمكن  

لحل مشكالت اإلنسان في مجاالت متعددة، بينمـا   توضعطريقة منظمة أو محاولة منظمة يمكن أن 

يبقى النشاط المتخصص للعلماء مقتصراً على مجال علمي معين، ضمن تخصص معين، والبحـث  

تفكير يحتاج إليه كل إنسان، وعليه يمكن تلخيص أهمية  ل هوفقط، ب العلماءيقتصر على  ال يالعلم

  :البحث العلمي بما يلي
  

 .الرغبة في حب االستطالع والتعرف على الجديد واكتشاف المجهول  .1

 .يعتبر طريقة علمية منظمة في مواجهة المشكالت اليومية والعامة .2



 

ين أساليب عملنـا وتطـوير   يزودنا بالوسائل العلمية الضرورية لتحسين أساليب حياتنا وتحس .3

 .أنفسنا

 .وبالتالي تقليل العمال المطلوبين إلنجاز عمل معين الباحثرفع كفاءة   .4

 .)2007عطوي، (  دية والتعليمية والثقافية وغيرهاتحقيق طموحات المجتمع الما .5
 

   :مناهج البحث العلمي 4.1.2
  

الـخ،  ....،اوفنية اجتماعية، أوفروع علمية،  إلىالبحوث تختلف باختالف الحقول، وتتفرع  إن

قـد   وأشـكال  أنواع تظهر - اًن بقي البحث في جوهره واحدوإ - الف الحقولتعلى اخ وبناًء

  .)2005ياقوت، ( البحث منهجفي  ألفوامعظم الذين من قبل ت صنف
 

وهناك تصنيفات عديدة ألساليب البحث العلمي ومناهجه، وقد صنف بطـرق مختلفـة دون أن   

جميـع   طالع تبـين أن ومن خالل اال، أساسهاالتي تمت عملية التصنيف على  توضع المعايير

  :مناهج رئيسية وهي أربعةالتصنيفات تشمل على 
  

 .المنهج التاريخي .1

 .المنهج الوصفي وأنواعه .2

 .المنهج التجريبي مع اختالف التصنيفات .3

 .المنهج االستطالعي .4
 
  :المنهج التاريخي: أوال

  

الظواهر واألحداث والمواقف التي مضى عليها زمن طويل، فهو مـرتبط  بدراسة  يهتم هذا المنهج 

كما قد يرتبط بدراسة ظواهر حاضرة خالل الرجوع إلى نشأة هـذه الظـواهر    ،بالماضي وأحداثه

جامعـة القـدس   (ي أدت إلى تكوينها بشـكلها الحـالي   والعوامل الت ،والتطورات التي مرت عليها

  ).1994 المفتوحة،

  

خدم فيها، فهو ال يقتصـر علـى   يستَالتساع المجاالت التيُ  ،ون عامة بالمنهج التاريخيويهتم الباحث

 ،كتابة التاريخ فقط وإنما يستخدم أيضاً بدرجات متفاوتة في مجاالت أخرى كالمجـاالت التربويـة  

والعسـكرية وغيرهـا مـن     ،واالقتصـادية  ،واالجتماعية ،وفي مجاالت العلوم الطبيعية ،والنفسية

  :ومن األمثلة على استخدام هذا األسلوب في التربية .تالمجاال
  



 

ة بين المراحل التي مر بها التعليم أو مجال من مجاالته في إحدى المجتمعات أو أكثـر  المقارن .1

 .من مجتمع واحد

 .دراسة تطور التربية والتعليم والعوامل المؤثرة في هذا التطور .2

 ).2007عطوي، (بية األفراد دراسة فلسفة التربية وتطبيقاتها في مجال تر  .3
 
  المنهج الوصفي :ثانيا

  

وهو  ،يعتبر المنهج الوصفي من أهم مناهج البحث وأكثرها شيوعاً في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

والسياسية الراهنـة،   ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،نوع من أساليب البحث يدرس الظواهر الطبيعية

ويمكن عن طريقه وضع تنبؤات عن األحداث المقبلة، وهو  ،ألخرىودراسة كيفية توضح الظواهر ا

  .)2004 عالونة،( يبحاث استخداماً في المجال التربوأكثر األ

   :ج الوصفي ما يليمنهساليب الأومن 

وهو جمع البيانات والمعلومات عن متغيرات : المسح أو ما يسمى بالدراسات المسحية بأسلو .1

 .)1994عوض، ( قليلة لعدد كبير من األشخاص

لتعرف إلى خصائص مضمون حالة أو ظـاهرة واحـدة   إلى اويهدف : أسلوب دراسة الحالة .2

  .)1978 جابر،( بصورة دقيقة، وقد تعمم النتائج على حاالت أخرى مشابهة

وهو منهج ارتباطي يحدد العالقات المسحية للظاهرة، أي يحـاول معرفـة   : األسلوب المقارن .3

 ).1997عبيدات، ( ةجالعالقة بين السبب التني

عدداً من الوثائق  الباحث هذا النوع من الدراسات يقوم بعد أن يختار: أسلوب تحليل المضمون .4

وبرامج  ،والقوانين واألنظمة ،والمجالت ،والصحف ،المرتبطة بموضوع البحث مثل السجالت

ثيقـة وال  فيجب على الباحث أن يركز عمله على عملية تحليل المضمون للو ،الكتبوالتلفاز، 

 _تحليل المحتـوى  أسلوب أي_األساليبهذا النوع من و حاول أن يستنتج من الوثيقة أي شئي

التي ستوجه  الفروض فبعد أن يحدد مشكلة البحث توضع ،يسير وفق خطوات المنهج الوصفي

وقد يستخدم هذا األسلوب إلى جانـب أسـاليب أخـرى     ،)1997عويس، (الستكمال الدراسة 

من أجل تطويرها، ويعتمد على تحديد أهداف التحليل ووحدة التحليل للتوصـل   لتقويم المناهج

  .)1996اللقاني، (إلى مدى شيوع ظاهرة أو أحد المفاهيم 

 يشبه تحليل المحتوى غيره من أساليب البحث العلمي من حيث الخطوات األساسية التي يتبعهـا    

                                                                  :                                    والمتمثلة في

 .وصف المشكلة .1

 .مراجعة الدراسات السابقة .2



 

تقسيمه مـن خـالل    محتوى، ويتمكيفية تقسيم البحث، وتحديد الخطوات اإلجرائية، وتحليل ال .3

 :الخطوات التالية

كأن يكون كتاباً أو رسالة علمية،  ،تحديد المجتمع أو المواد التي سيطبق عليها التحليل البحثي  .4

 .أو مجلة، أو غيره

 .تطبيق إحدى طرق اختيار العينة بوساطةاختيار عينة ممثلة للمجتمع  .5

الباحث ال  أن :منها حتوى العديد من االيجابياتتحليل الم وألسلوب .جمع المعلومات وتحليلها .6

يحتاج إلى االتصال بالمبحوثين إلجراء مقابالت أو تجـارب، وذلـك ألن المـادة المطلوبـة     

نه ال يؤثر بالمعلومات التـي  أكما  للدراسة متوفرة في الكتب، والملفات، أو الوسائل األخرى،

الباحـث يسـتطيع إعـادة     أنوبعدها، كما الدراسة  إجراءفتبقى كما هي قبل ، يقوم بتحليلها

عليـان،  ( أخـرى المرة األولى، أو مع نتـائج حـاالت   بومقارنة النتائج  الدراسة مرة ثانية،

2000.( 

  

 نه يغلـب أ، كما يحتاج إلى جهد مكتبي من قبل الباحثنه أ :فهي تحليل المحتوى أسلوب سلبيات أما

، وال يبين األسباب التي أدت إلى ظهور وشكلها على نتائجه طابع الوصف لمحتوى المادة المدروسة

ـ   نه أ إلى، باالضاقة المادة بهذا الشكل أو المحتوى ادة ال يمتاز بالمرونة، حيث يقيـد الباحـث بالم

  ).1986 عكش،ال( المدروسة، ومصادرها المحدودة
  

  يالمنهج التجريب: ثالثا 
  

يح، إذ يقوم على أساس استخدام التجربـة  تمثل في هذا المنهج معالم الطريقة العلمية بالشكل الصحت

لقياس متغيرات الظاهرة، ويتم التحكم بجميع المتغيرات التي تؤثر في ظاهرة معينة، باستثناء متغير 

  ).1999الرفاعي، (واحد، وذلك لقياس أثره على الظاهرة المدروسة 

  

  :أنواع التصميمات التجريبية
  

ريقة من أبسط التصميمات التجريبية، حيث يجـري  وتعتبر هذه الط: طريقة المجموعة الواحدة .1

  .هذا النوع من التصاميم على مجموعة واحدة من األفراد

ولكن يجب أن يحقـق   ،وهي طريقة تستخدم أكثر من مجموعة: طريقة المجموعات المتكافئة .2

 .الباحث التكافؤ بين المجموعات

 ).2000الرشيد، (ير المجموعات أو الطرق التبادلية طريقة تدو .3



 

ويستخدم هذا األسلوب عند رغبة الباحث بمقارنة أثر معالجتين أو متغيرين مستقلين وتتبع الخطوات 

  :التالية
  

 .إعداد مجموعتين متكافئتين  .1

ل، وتعريض المجموعـة الثانيـة للمتغيـر    تعريض المجموعة األولى للمتغير التجريبي األو .2

 .ريبي الثانيالتج

ولى للمتغير التجريبي الثاني، وتعريض المجموعة الثانية بعد فترة يتم إخضاع المجموعة األ  .3

 .للمتغير األول

مقارنة أثر المتغير التجريبي األول على المجموعتين، وأثر المتغير التجريبي الثـاني علـى     .4

 .المجموعتين

 .)1999عبده، (حساب الفرق بين أثر المتغيرين التجريبيين  .5
 

  المنهج االستطالعي: رابعا

  

 اًويتطلـب مسـح   ،افتراضات سابقةذا المنهج في الدراسات المنطلقة من الواقع وليس من ه تَّبعوُي

 ،)موضـوع البحـث  (حول الظاهرة  اآلخرون إليهلى ما توصل إللدراسات السابقة ليتعرف الباحث 

 بعـض ويتطلب استشارة ذوي الخبرة العلمية المتصلة بالمشكلة، كما يتطلب المالحظـة وفحـص   

    .)1994 القدس المفتوحة،جامعة ( ذات عالقة بالمشكلة أماكنالمتوفرة في سجالت البيانات 
 

  :المشكالت التي تواجه البحث العلمي. 5.1.2
  

  :عدداً من المشكالت التي تواجه البحث العلمي ومن أبرزها ) 2000 ،تليماع(قد أوضح 

  .خرىحداثة البحث العلمي، فاألسس البحثية تتغير من باحث آلخر ومن جامعة أل .1

  .نقص المراجع العلمية المتخصصة .2

 ،هميـة البحـث العلمـي   ألحيث أن المجتمع العربي غير واعٍ : المحيط االجتماعي عدم تقدم .3

  .، والجهدوالمال ،للوقتضاعة إوينظر إليه باعتباره 

حيث أن البحث العلمي بحاجة إلى هياكل وأجهزة متطورة، وهـذا  : ضعف اإلمكانيات المتاحة .4

  .الميزانية المخصصة للبحث العلمييعود إلى ضعف 

عدم ارتباط البحث العلمي بعالقة تنظيمية بقطاعات التنمية، وضعف التمويل المادي للبحـث   .5

 .العلمي

 ف القدرة على استخدام شـبكات المعلومـات  عوض ،لوظيفة الجامعة ههمفقصور المجتمع في  .6

 ).2000عليمات، (



 

  :البحث التربوي. 6.1.2
  

والتنبـؤ   ،تهدف إلى فهم الظاهرة التربوية ،بأنه منهجية في الفكر العلمي )2007، عطوي(ويعرفه  

والتوصل إلى  ،وتعظيم عوائد العملية التعليمية ،وضبطها من أجل تحسين الممارسات التربوية ،بها

اإلدارة ووالكتـب المدرسـية،    ،المنـاهج  :مثـل  ،حلول للمشكالت التربوية في المجاالت المختلفة

  .الخ...طرق التدريسالمدرسية، و
  

 السلوك في المواقف التعليميـة، نحو تنمية علم  النشاط الذي يوجه: بأنه ) 1998جابر،(  كما يعرفه

فاعلية في  واألساليب كثر الطرقأدام خوالهدف النهائي له هو توفيرالمعرفة التي تسمح للمربين باست

  .التربوية األهدافتحقيق 
  

  :أهمية البحث التربوي .7.1.2
  

 .تطوير النظريات العلمية التربوية وتوليد المعرفة الالزمة  .1

وطـرق   ،عن طريق تأثير البحوث علـى تعـديل المنـاهج    ،تحسين الممارسات التربوية  .2

 .التدريس وفهم الممارسات التربوية وتطوير طرق اإلعداد والتدريس التربوي

 .تسهم في التغير واإلصالح التربوي .3

 .)2007 عطوي،(تربوية وزيادة القدرة على حلها تساعد على فهم المشكالت ال .4
 

  :معيقات البحث التربوي .8.1.2
  

  :ما يلي) 2007( من المعيقات للبحث التربوي كما أوردها عطوي
  

ال بـالمعنى   ،غير معرفة تعريفاً دقيقـاً ومبادئها  نظريات التربيةوال تزال الكثير من مفاهيم   .1

على أن معظم المعارف التربوية استمدت أساساً مـن  الوصفي وال بالمعنى اإلجرائي، عالوة 

وممـا يصـعب    ،واالقتصاد ،والفلسفة ،والتاريخ ،واللغة ،علوم أخرى كعلم النفس واالجتماع

 .اعتبار التربية نظاماً علمياً محكم البناء

2.  عزل أنفسهم في المختبرات لتحقيـق التقـدم    _كغيرهم من العلماء _ال يستطيع علماء التربية

 .لميالع

وتعقـد أسـاليبها    ،ضعف تمويل البحوث التربوية بالرغم من زيادة تكلفـة هـذه البحـوث    .3

 .وإجراءاتها



 

تعليم ال و أو وزارات التربية ،جامعاتالضعف تأهيل الباحثين في المجال التربوي من أساتذة   .4

وية أن معظم البحوث الترب فيويستدل على هذا الضعف  ،مربين في المدارسالو ،معلمينالأو 

وقلـة البحـوث التجريبيـة     ،أو التحليلية على أفضل األحوال ،تتركز في المجاالت الوصفية

 .األصلية

حيث تسود درجة كبيرة من الشك بين الباحثين من  ،التربويالفجوة ما بين الباحث والممارس  .5

لى لفشل الطرفين في االتفاق ع ،الممارسين ومتخذي القرارات التربوية من جهة ثانيةوجهة، 

 .أساس حل المشكالت التربوية

تطلبات ألغراض استكمال م ،نحو مشكالت هامشية الدكتوراةتوجه الباحثين في الماجستير أو  .6

 .علميةال شهادةالالحصول على 
 

  :معايير اختيار موضوع البحث. 9.1.2
 

ومنه  شيء،يكون عليه ال أنلما ينبغي  متصور أونموذجٌ متحققٌ  :نهأيعرف المعيار في اللغة على 

ما يستخدم مصـطلح   وكثيراً ).1972، أنيس( ، ونحوهاواألخالقالمنطق،  :العلوم المعيارية، وهي

هو الدرجة الوسيط لمجموعة معينـة   في القياس التربوي، كما يستخدم مرادفا للمعدل الذي )معايير(

  ).2005، أمين(

  

عقداً اجتماعياً، ليس فقط بين المعلمين لم استقرت على أن المعايير تعني اإن حركة المعايير في الع 

والسلطات التربوية والمعلمين من جهة  ،من جهة بوالسلطات التربوية، بل أيضاً بين األبناء والطال

فإن المعايير هي بمثابة عقد اجتماعي جديد في المجتمع بصفة عامة، حول  :أخرى، وبعبارة أخرى

  .)2006طعيمة، ( يها اجتماعياً متطلبات التعليم وتأكيد التوقعات المتفق عل
  

  أهمية المعايير

  

  .وتحصيلهم علمينتتقديم لغة مشتركة وهدف مشترك لمتابعة الطالب الم .1

ن هيئة التدريس من تحديد المستويات الحالية لتحصـيل الطـالب، والتخطـيط للتعلـيم     يتمك .2

  .المستقبلي

محتوى المنهج والمواد المساعدة  استخدام هيئة التدريس للنواتج المحددة كدليل لكيفية استخدام .3

  .األخرى

 .إعادة  التأكيد على أهمية إطالق األحكام عند التقييم .4

 .)مستويات الطلبة مثالً( إظهار قدرة على عقد مقارنة للمستويات  .5

 .تقديم إطار ثابت ومستقر إلعداد التقارير .6



 

 .)2006طعيمة، ( ول على تغذية راجعة وفرص للتخطيطالحص .7
 

أن يختـار الباحـث    :ومنها ،عايير التي تساعد الباحث على اختيار موضوع البحثهناك بعض الم

الموضوع الذي يميل إليه أو يمثل اهتماماً خاصاً لديه ويستحق أن يبذل فيه الوقت والبحث والجهد، 

  :ويتطلب اختيار موضوع البحث بشكل عام من الباحث مراعاة ما يلي
  

ل بتخصصه األساسي، أو الموضوع الذي يمثل لديـه  أن يختار الباحث الموضوع الذي يتص  .1

 .اهتماماً ويجد في نفسه القدرة على إخراجه في شكل رسالة علمية فيما بعد

بمعنى أنه يجب أن يختار الباحث موضوعاً يمثل أهمية من حيـث  : مراعاة أهمية الموضوع  .2

 .حاجة المجتمع لهذا الموضوع

ويختلف مفهوم المسـاهمة العلميـة مـن     ،و الرسالةمراعاة درجة المساهمة العلمية للبحث أ  .3

 .ومن مشرف آلخر ومن جامعة ألخرى ،باحث آلخر
 

  :رسالة الماجستير .10.1.2
  

توقـع  ُي ،هي عبارة عن بحث علمي، يتناول مشكلة في مجال معرفي متخصص: رسالة الماجستير

أطرهـا ومفاهيمهـا    من الباحث أن يصف فيه المعرفة السابقة ذات الصلة بالمشكلة، مـن حيـث  

النظرية، ومن حيث الدراسات التي بحث فيها، أو في بعض جوانبها، ومـا أسـفرت عنـه هـذه     

كما يتوقع منه أن يصف بوضوح دوره في معالجة المشكلة وتقدير للـدالالت  . الدراسات من نتائج

يق مزيد مـن  وكيف يمكن لنتائج البحث أن تمهد لتحق. من نتائج بحثه لهاالتي يمكن أن يستخلصها 

  ).2004الكيالني، (التقدم في المجال الذي تناوله في البحث 

  

يقتضي بحسب غالبية األنظمـة تـأليف    ،مرحلة لدرجة عالية بعد البكالوريوس يفه: أما الماجستير

ويحدد الباحث عناصر المنهجية التي سـيتبعها فـي    .صفحة وقد تزيد) 200(رسالة في حدود الـ 

ع الدراسـة  مجتم: بعضها حسب ما تتطلبه طبيعة الدراسة أوالتالية، جميعها  رسالته تحت العناوين

 ،تحليل البيانـات واإلجراءات، والمهمات التجريبية، وأدوات الدراسة، وتصميم البحث، ووعينتها، 

  ).1986الطاهر، (وغيرها 
  

  :هي ويمر إعداد الرسالة في عدة مراحل قبل وصولها إلى شكلها النهائي 1.10.1.2
  

 ،وجمعهـا المرحلة السابقة إلعداد الرسالة، وهي مرحلة التفكير بموضوع المادة : المرحلة األولى 

ولكي يستفيد الباحث من هذه المرحلة عليه أن يحفظ كل . وتنظيمها بعد االختيار المبدئي للموضوع



 

ي ما يجمعه حول الموضوع الذي يرغب بدراسته من خالل عمل مجموعة من الملفات التي تحتـو 

بحيث يسهل معه اإلضافة إليها أو تبويبها فيما بعد، لتخـدم فصـول    ،المادة التعليمية التي يجمعها

  .دراسته إذا استمر بذات الموضوع
  

غير  معاع ضوحيث أن الباحث يكون لديه مو ،مرحلة اختيار موضوع البحث هي :المرحلة الثانية

  .أبعاده توضيحمحه ومحاولة تحديد مالويطلب من الباحث  ،محدد المالمح

  

ن يقوم الباحـث بعمـل   أيكون من المناسب .  هي مرحلة إدارة البحث وكتابتهف: المرحلة الثالثةاما 

ن يحـاول  أجدول زمني للمهام واألنشطة التي يجب القيام بها لالنتهاء من بحثه، كما أن عليه أيضاً 

  ).2004ريان، (الذي حدده لنفسه ألنشطة التي يؤديها للجدول الزمني االتحكم في الوقت ويخضع 
  

  :عناصر الرسالة. 2.10.1.2
  

التركيب العام والمظهر الخارجي للرسالة والتي تستدعي انتباه القارئ أكثر مـن غيرهـا،   : أوالً

  :عدة عناصر وهيوالتي تعطيه فكرة عامة سريعة عن الدراسة ومضمونها وتشمل 

  

اسـم الجامعـة، كليـة    : ق الترتيب التاليوفعدد من العناصر وتحتوي على : صفحة العنوان .1

اسم المشرف أو المشرفين، واسم معده، وعنوان البحث، والتخصص فيها، والدراسات العليا، 

 .دم فيها البحث للحصول على الدرجة العلميةوالسنة التي قُ

عنوان الرسالة، واسـم معـدها،   : على التوالي االتية العناصروتحتوي على : صفحة اإلجازة .2

ثم أسماء السادة أعضاء لجنة المناقشة ." .بتاريخنوقشت هذه الرسالة " المشرف، عبارة  واسم

 .وتوقيعاتهم ويختلف هذا الترتيب حسب الجامعة

ويقوم الباحث بتقديم إهداء لبعض األشخاص أو الجهات التي يرغب الباحـث  : صفحة اإلهداء .3

 ).2002عالونة، ( ها إليهمئفي إهدا

ومـن ثـم    ،يقدم من خاللها الطالب الشكر أوالً هللا سـبحانه وتعـالى  : صفحة الشكر والتقدير .4

د تختصر بالشكر هللا ه، وقئلمن يشاء من مشرفيه وأصدقاوللمؤسسة التعليمية التي درس فيها، 

  .)1977حمدي، ( سبحانه وتعالى

التعرف علـى محتويـات   في وتكتب عادة في بداية الرسالة لتيمكن القارئ : صفحة الفهارس .5

والفرعية في كل فصل من  ةتضمن بيانات عن فصول البحث والعناوين الرئيستي تالة الالرس

ونـة فـي ذلـك الفهـرس أرقـام      دن الموضوعات الممالفصول، ويوضع أمام كل موضوع 

يسمى فهرس الجداول الذي يتضمن  اًكما أن هناك فهرس. ها الموضوعفيالصفحات الموجودة 



 

ها الجداول، كمـا قـد   فيها، وأرقام الصفحات التي توجد بيانات عن عناوين الجداول، وأرقام

 )1995العساف، (يكون هناك فهارس لألشكال والصور والمالحق إن وجدت 

األول باللغة العربية والثاني باللغة : وتتضمن الرسالة الجامعية عادة ملخصين: ملخص الرسالة .6

الملخص في رسائل الماجستير كلمة، وعلى األغلب يكون ) 600(اإلنجليزية، بما ال يزيد عن 

ولكـن ينبغـي أن   . كلمة، ويختلف حجم الملخص حسب المؤسسة التعليميـة ) 350(حوالي 

يتضمن عنوان البحث، واسم الباحث، والمشرف، والهدف من الدراسة، ومجتمعهـا وعينتهـا   

وأسئلتها، وفرضياتها، وأدواتها، وطرق التحقق مـن صـدقها باإلضـافة إلـى المعالجـات      

 .)1995، ةشحاد( ائية، وكذلك أهم التوصيات اإلحص

  

ذات قيمـة  من حجم الرسالة إال أنهـا  % 10حجم المقدمة، الذي يقل عن  ررغم صغ :المقدمة: ثانياً

، وإن ما نكتبه بالمقدمة ليس شيئاً عفوياً أو أي شيء له عالقة بموضوع الدراسة بـل هنـاك   كبيرة

، فالمقدمة عادة تكون عرضاً مختصراً لتحديد الموضوع تد من معالجتها في المقدمة بالذاأمور ال ب

وشرحه، وإظهار أهميته ومعالجته ونتائجه، ووصف البحوث المهمة التي اعتمدها الباحث، والعقبات 

  ).2003يوسف، (التي تعترضها 

  

هذا الجزء من الدراسة هو األكبر من ناحية الحجم حيث تبلـغ نسـبته فـي غالـب     : العرض: ثالثاً

جميع الحقائق والمعلومات التي يعتبرونها مهمة  فيه ، ألن الباحثين يعرضون%80ان أكثر من األحي

، ومن أصعب األمور على الباحث العثور على مشـكلة قابلـة للبحـث،    )2003يوسف، (لدراستهم 

 فالكثير يتعثر مرات عدة قبل االهتداء إلى المشكلة، وغالباً ما تكون المشكالت التي يتوصلون إليهـا 

يد مشكلة البحث تعقيداً وصعوبة أنه زومما ي .)1990بولد، ( ، وتحتاج إلى تعديل وتطويرمهمةليس 

 تد وجدولكن ق. كلةوجد قواعد وإجراءات محددة يمكن أن يتبعها الباحث في عملية اختيار المشتال 

ل على ، ويمكن الحصو)1997عبيدات، (بعض اإلرشادات التي تساعد على اختيار مشكلة الدراسة 

المشكالت البحثية من تفاعل الفرد مع بيئته باالعتماد على شخصيته وبيئته، وكذلك بـالرجوع إلـى   

وفضالً عن ذلك فإن الكثير من البحوث  ).1999عبده، (ذات العالقة باالختصاص  الدراسات السابقة

صـورة   توجه الباحث إلى دراسة مشكالت معينة منبثقة عن النتائج التي يضـعها الباحـث علـى   

  ).1997عبيدات، (توصيات 

  

إن ما يدونه الباحث في الخالصة أو الخاتمة له عالقة مباشرة بالدراسة : الخالصة أو الخاتمة: رابعاً

التي كتبها، ففي هذا الجزء يدون الباحث ما توصل إليه من استنتاج فيما إذا كان نظرية جديـدة، أو  

التـي دارت حولهـا    ةة، ويجيب على األسئلة الرئيسيوضح األمر الغامض الذي دعاه لكتابة الدراس



 

تبـادر إلـى ذهـن    تض أن يجيب الباحث على جميع األسئلة الرئيسة التي قد ترالدراسة، ومن المف

  . القارئ والمتعلقة بموضوع البحث

  

وأال يبدأ  ،ومن المهم التأكيد على أن الخالصة يجب أن تقتصر على ما توصل إليه الباحث من نتائج

قشة موضوع جديد أو أن يكمل نقاشاً في موضوع كان قد بدأ بمناقشته في العرض، وأال يـأتي  بمنا

أما بالنسبة . بمعلومات جديدة تحتاج إلى توثيق، وإذا ما فعل ذلك فقد وقع في خلل ما يجب إصالحه

  ).2003يوسف، % (10لحجم الخالصة ونسبتها فهي ال تزيد عن 

، إلعداد الرسالة أو البحث يقوم على أسـاس أن هنـاك   المنشود وال شك أن المدخل العلمي المنظم

أنها بيد دور كل منهما، وهذه العالقة تشبه عالقة العقد  من حيثعالقة تبادلية بين الطالب وأساتذته، 

  ).2004ريان، (عالقة شخصية، حيث يكون لكل منها دور محدد يجب القيام به 

  

  :يما يليدور كل منها ف )2004 ،ريان ( وضحأوقد 

  

إن اإلشراف عمل علمي وأخالقي يؤكد سمعة ودرجة علمية متقدمة، ويحـافظ  : دور المشرف .1

ويـتلخص دوره  . وفي دوره العلمي ي، ويعتبر ركناً تربوياً في وظيفتهعلى قدسية العلم والرق

أو مشـروع   ،االستجابة لمتطلبات الباحث من حيث قراءة الفصـول وفي التوجيه واإلرشاد، 

ول عن الـنص واإلرشـاد المسـتمر    ؤي فترة زمنية محدودة يحددها للباحث، والمسالبحث ف

  .للطالب، ومساعدته بشكل عام في إعداد مشروع البحث ومسودته النهائية

ص دوره في القيام بما يقوله، أو لخّفإنه ال يقل أهمية عن دور المشرف، ويت: أما دور الطالب .2

قي ومعقول في حال تقصيره، وإعداد الوثائق المختلفة ما يكلفه به المشرف، وتقديم تفسير منط

، وأن يتبع طريقة أو منهجاً محدداً في تقـديم مشـروعه وإعـداد    وتقديمها التي يتطلبها بحثه

عـن   والًؤمسرسالته، ويكون منهجه مقبوالً ومنطقياً لدى لجنة اإلشراف، كما عليه أن يكون 

الوقت المحدد له من قبل أستاذه أو لجنة اإلشـراف  القيام باألعمال البحثية المطلوبة من خالل 

   .بشكل عام

  

 وقائمـة  ومن المعتاد أن تسبق قائمـة المراجـع   ،الجزء األخير من الرسالة يوه: المراجع: خامساً

المالحق ويمكن أن يكون بالعكس، والصفحات التي يشار فيها إلـى المراجـع ينبغـي أن تمضـي     

ال يتجـزأ مـن الرسـالة     قام العربية، وتمثل قائمة المراجع جزًءبالتسلسل مع الرسالة وترقم باألر

كل على حده دون أن تدخل في جسم  والتي ترقم ،أو األجزاء التمهيدية بالمقارنة بالصفحات األولى



 

الرسالة والتي تساعد على استعمال النص وما يليه من مواد مرجعية، ويشتمل جزء المواد المرجعية 

  .ا قائمة المراجع وقائمة معاني المصطلحات المستعملةعلى عناصر مختلفة منه

  

، وإن الدراسة وتقويمها وتفصـيلها  تحتوي المالحق على المادة الالزمة لمراجعة: المالحق: سادساً

من الرسالة، وترقم صفحات الملحق ترقيماً مسلسالً يتمشى مع الرسالة، اً رئيس أي ملحق يعتبر جزًء

  .بصفحة جديدة ويدرج في قائمة المحتويات مع مراعاة أن يبدأ كل ملحق

ال تعتبر أي دراسة كاملة دون إدراج كامل لكل المعلومات المكتوبة المسـتفادة  : قائمة المراجع .ب

  .خرآأو حسب أي نظام منطقي  هجائياوعادة ترتب قائمة المراجع ترتيباً  من المراجع،
  

  :كتابة الرسالة. 3.10.1.2
  

 مشـروع  فـي األول واألخير من مشروع الدراسة، لذلك فإنها أهم خطوة  كتابة الرسالة هي الهدف

هذه الخطوة اهتماماً كبيراً بعد أن يكون الباحث قـرأ   يوعليه يتوجب على الباحث أن يول الدراسة،

قد اختمـرت فـي    المعلومات نووزعها إلى فصول وبنود، وتكو ,وصنفها ،عدة مراتالمعلومات 

ليه تكون عملية الكتابة سهلة للغاية، ومما يساعد على تسهيل عملية الكتابة ذهنه بما فيه الكفاية، وع

يفضل أن يقـوم الباحـث    معلومات الفصول حسب ترتيب بنودها، أيضاً كون الباحث كان قد رتب

ويفضل أن يقوم هو نفسه بهذه  ،طة الحاسوب لما يوفره هذا الجهاز من إمكانياتابكتابة دراسة بوس

ومن ثم يقـوم بطباعتهـا    ،بالطريقة التقليدية كتابتهاوم بها بشكل مباشر وليس بعد وأن يق ،العملية

إن كتابة الدراسة بواسطة الحاسوب من قبل الباحث نفسه وبشكل مباشر يمـنح   ،بواسطة الحاسوب

كثيرة ال تتوفر عند كتابتها بالطريقة التقليدية، ومن هذه المزايا أن الحاسوب يتيح لـه   الباحث مزايا

  ).1985 ،إدريس(رات على نصه األصلي يمكانية إجراء عدد ال يحصى من التغيإ

  

  

  : تنظيم الرسالة. 4.10.1.2

  

تنظـيم البحـث   وات طخ في جميع الجامعات الفلسطينية حسب نموذج التربية ماجستيرتنظم رسائل 

ـ ظة فرق في الشكل العام في محتويات الرسائلحدون مال العلمي غالبـا    ن الرسـائل جميعهـا  إ، ف

الملخص باللغـة العربيـة   و ،فهرس المالحق، وفهرس الجداول، وفهرس المحتويات :تحتوي على

  .الملخص باللغة االنجليزيةو
  



 

تحديـد  و، البحـث مقدمـة  ( حة لهاوالعناصر الموض الدراسةويحتوي على مشكلة : األولالفصل 

النظـري للدراسـة،    األساسو، وأهميتهاالدراسة  أهدافومسلمات الدراسة، والمشكلة وصياغتها، 

  ).تعريف المصطلحات المستخدمة في الدراسةومحددات الدراسة، و

  

  تتصف ب أنرض توالتي من المف والبحوث السابقة األدبياتمراجعة  ويتضمن :الفصل الثاني

  ).وثانوية أولية ثة، والتنظيم، والصلة بالموضوع، ومراجعالحدا( 

  

الدراسـة   وأداةمجتمع الدراسة، وعينـة الدراسـة،   ( وتحتوي واإلجراءاتالطريقة  :الفصل الثالث

  ).للدراسة اإلحصائية المعالجةالدراسة،  وإجراءاتالدراسة،  ألداةوالصدق والثبات 

  

 أسـئلة  أو ،سلسل فرضـيات الدراسـة  تم عرض الدراسة حسب تنتائج الدراسة، وي :الفصل الرابع

  .الدراسة
  

  ).2003الخطيب، (والمالحق  المراجعيليها ، صياتالنتائج والتو مناقشة :الفصل الخامس 

  

  :ةتحديد موعد االنتهاء من كتابة الرسال. 5.10.1.2
  

وخاصة في  ،تنشأ معظم المشاكل الهامة في إعداد الرسالة من عدم التخطيط والتوقيت غير الواقعي

لكاتبة لتقديم النسخة المراحل النهائية التي تشمل الحصول على الموافقة لطباعة الرسالة على اآللة ا

النهائية، ومن الصعب أن يجد الطالب مرجعاً أو مرشداً في المراحل األولى لكتابة الرسـالة، ألنـه   

أو  ،وال توجد قواعد محددة. في كتابة البحث ليبدأوتتم الموافقة عليه  ،عندما يختار موضوع الرسالة

ى، ومع ذلك فالمشـكالت المتعلقـة   فهي تختلف من قسم إلى آخر ومن كلية إلى أخر ،جدول زمني

بإكمال الرسالة في الوقت المحدد مشكالت مشتركة عند معظم الطالب بصرف النظر عـن مجـال   

وذلك ألن الخطوات األخيرة في البرنامج الزمني لالنتهـاء مـن الرسـالة     ،الدراسة أو التخصص

وم فالطالب عليه أن يكون دقيقـاً  وعلى العم. يحددها التاريخ الذي يتوقع أن تمنح فيه الدرجة العلمية

سـنة فـي    يقضيوبعضهم  ،لرسالةاإعداد مال تستغرق وقتاً طويالً إلنهاء في تقدير كثير من األع

  .)1999جمعة، (ها إعداد

  

  

  

  

  



 

  الدراسات السابقة 2.2

  

 الدراسات العربية 1.2.2
 

 ،اسـة الحاليـة  يتضمن هذا الجزء من الدراسة عرضاً هادفاً للبحوث والدراسات ذات الصـلة بالدر 

  .والدراسات األجنبية ،الدراسات العربية :وتقسم الدراسات السابقة إلى قسمين
  

  الدراسات العربية 1.2.2

  

التعلـيم العـالي فـي    " لىإتعرف إلى ال  ،)2005(دراسة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان هدفت 

المعلومات  تواستق ي،التحليلاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي . "فلسطين الواقع وسبل تطويره

 ،واإلدارية ،والشؤون المالية ،والمناهج ،والبرامج ،جين من أفراد الهيئة التعليميةيخرلعن الطالب وا

لك من الوثائق والتقارير والدراسات التي تناولت التعليم العـالي فـي فلسـطين، وكـذ    ، ووالقانونية

على تشخيص الوضع الراهن للتعليم العالي في اقتصرت الدراسة و. اعتمدت على الدراسة التطبيقية

  :فلسطين، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها
  

ومتطلبات  ،ة التنمويةالمتوسط والجامعي في ضوء الحاج تنظيم عملية االلتحاق بالتعليم العالي بشقيه

لتدريسية في لهيئات اباوالعناية  ،بذل المزيد من الجهودو .وقدرات الدارسين ورغباتهم ،سوق العمل

 ،ومسـتويات األداء  ،وأساليب التدريس ،من حيث تنمية إمكانياتهم العلمية ،مؤسسات التعليم العالي

وقيـاس   ،وضع األسس والمعايير المناسبة لتقييم نواتج التعليم العـالي المختلفـة  و .والكفاءة العلمية

ع الكمي الكبير فـي مؤسسـات   إعادة النظر بعملية التوسو .حاجة المجتمع لها بين الفترة واألخرى

 ،التعليم العالي، وإيجاد الضوابط القانونية التي تنظم عملية التوسع بما يتناسب مع حاجـة المجتمـع  

تطوير برامج الدراسة واألبحاث فـي مختلـف الجامعـات    و .والقدرة االستيعابية لالقتصاد الوطني

اكز الجامعـات واألبحـاث والقطاعـات    بين مروتحسين نوعيتها ومستواها، وإيجاد العالقة الفعلية 

  .االقتصادية المختلفة
  

المواصـفات المأمولـة والمتـوافرة لرسـائل     " ثت فـي  حفقد ب ،)2004(جبر ل الورقة البحثيةأما 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أهم المعايير المأمولـة  حيث ". الماجستير في جامعات الضفة الغربية

وقـد  . القدسوبيرزيت، وي التربية، المقدمة في جامعات النجاح، والمتوافرة في رسائل الماجستير ف

ر وطـو  ،ألنه األنسب لهذه الدراسة ،المنهج الوصفي _الدراسةلإلجابة عن سؤالي _استخدم الباحث 

استبانة، اشتق بنودها من األدب التربوي، وقد اعتمد على قائمتين بشكل خاص في تطـوير هـذه   

ن وتكـوBest, 1977 .( (ية قائمة بست الثانو) William Michael, 1974( األداة، قائمة ميتشل 



 

مجتمع الدراسة من جميع األشخاص المشرفين على رسائل الماجستير فـي بـرامج التربيـة فـي     

استبانة منهم ومن أهـم النتـائج   ) 16(، وحصل الباحث على )18(جامعات الضفة الثالث وعددهم 

  :التي أسفرت عنها هذه الدراسة
  

 :معايير وهـي ) 6( باستثناء ،المعايير على درجة عالية من حيث الصالحية د حصلت جميع ه قأن 

أن ترتب كلمات "و ،"أن يكون العنوان قصيراً"و، "أن يدل العنوان على المتغيرات المستقلة والتابعة"

ـ ح التعبير الواض"و، "أن تكون الدراسة ذات أهمية تطبيقية"و، "العنوان بطريقة فعالة يات عن فرض

 أظهـرت كـذلك   ."الدراسـة  ضبط متغيرات"، و"أن تذكر حدود الدراسة بشكل واضح"و ،"الدراسة

 أيضاً ظالبحث، كما لوح أدبياتوفي  والمتوافر كانت في لغة البحث، الدراسة أن الهوة بين المأمول

ـ ن معأ كمـا وجـدت،   .هوة بين المتوافر والمأمول في دقة وسائل جمع المعلومـات  م رسـائل  ظ

البحث فـي   بأدبياتالعرض اللغوي الراقي، ومن خالل خبرة الباحث المتعلقة  إلىاجستير تفتقر الم

يالحظ أن الباحثين يكتفون بعرض تاريخي لملخصات البحـوث السـابقة فـي    ورسائل الماجستير، 

  .أو ربط وتقويم لهذه الدراسات  ،البحثية دون تنظيم كاٍف المشكلة
 

  

فـي  في علم النفس  ةوالدكتورارسائل الماجستير " المعنونة ب) 2003( الشيخو بخيت،ة دراسأما  

هـدفت إلـى   فقـد  ."دراسة توثيقية تحليلية ) م  2003 -1977( الجامعات السودانية في ربع قرن 

 ،درمان وأفريقيا العالميـة  التي أجريت في جامعتي أم ةوالدكتوراتوثيق وتحليل رسائل الماجستير 

رسـالة  )  35(و ،ماجسـتير  ائلرس) 104(ريت في الجامعتين  فكانت تم حصر الرسائل التي أجو

، وفي جامعة )2003-1985( الواقعة بينفي الفترة  اإلسالميةدرمان م أجريت في جامعة أة دكتورا

-1995(فـي الفتـرة    ةدكتـورا رسائل ) 8(جستير و رسالة ما) 49(لعالمية كانت هناك أفريقيا ا

) 13(لإلجابـة عـن    ،عليها تحليل المحتوى جريعة هي التي ُأكانت هذه الرسائل مجتمو ،)2003

في علـم الـنفس   ة والدكتوراواقع البحث العلمي في مستوى رسائل الماجستير  إجاباتهاتمثل  سؤاالً

عـدة  كشفت الدراسة عن وقد . فئة) 11(يتكون من  تم تصميم نموذج لجمع المعلومات، بالجامعتين

، وكان التحصيل الدراسـي  الجامعتينفي ريت في كليتي التربية ل أجأن معظم الرسائ: أهمها ،نتائج

بينما ، اإلسالميةدرمان م يليه التوافق النفسي واالجتماعي في جامعة أ ،هو الموضوع األكثر تكراراً

غالبية الموضوعات  إلى أنالعالمية مما يشير  إفريقياجاءت االتجاهات في المرتبة الثانية في جامعة 

خاصـة   ،وكانت البحوث الوصفية هي السائدة فـي الجـامعتين   ،علم النفس التربويانحصرت في 

وتحليـل   ،المقارنـة  العينـات : مثلعض البحوث الوصفية منها والمسحية ، وانعدمت ب االرتباطية

، وكانـت عينـات الدراسـة    ت هناك ندرة في البحوث التجريبيةكما كان. الةودراسة الح، المحتوى

وكانت المدارس والجامعات هي البيئـة  ، اختبارها بالطريقة الطبقية العشوائيةوتم  ،متوسطة الحجم



 

 اًأن هناك عدد إلىوتوصلت الدراسة ، الدراسات حيث كانت غالبية العينات طالبية إلجراءالمفضلة 

كانت و ،العالمية أشرف عليها أساتذة غير متخصصين في علم النفس إفريقيامن الرسائل في جامعة 

، الـدكتوراة لدرجـة   بينما كان الذكور هم األكثر نـيالً  ،في الماجستير األكثرهن  اإلناثالباحثات 

كما كان هناك عدد من الباحثين من جنسيات غير ، في والية الخرطوم أجريتومعظم الدراسات قد 

  .)1995( ولوحظ أن هناك زيادة مطردة في أعداد الرسائل منذ العام، سودانية
  

تقييم أعضاء هيئة التدريس والطلبة لبرامج الدراسـات  " إلىفقد هدفت  )2003(دراسة عابدين أما 

التعرف إلى واقع برنامج الدراسات العليا فـي جامعـة القـدس،     بغرض ".العليا في جامعة القدس

استخدم الباحث استبانة  .والمشكالت التي تعترضها من وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة

مجاالت سياسات الدراسات العليـا، وأهـدافها،   : موزعة على سبعة مجاالت فقرة) 70(مكونة من 

  .ومحتوى برامجها، وطرائق التعليم والتعلم، والتقويم، والمدرسين، والتسهيالت
   

 ،لدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في برامج الدراسـات العليـا  ا ت عينةوقد تكون

طالبـاً  ) 539(وعـددهم  ) 2001/2002(ة المسجلين في العام ، وجميع الطلباًعضو) 49(وعددهم 

مـن  %) 20(واختيار عينة احتمالية مقـدارها   ،وطالبة، وقد تم اختيار جميع أعضاء هيئة التدريس

حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية المنتظمة، واتبع الباحث فـي هـذه   ) 108(بلغت  ،الطلبة

وأشارت النتائج إلى أن تقييم أعضاء هيئـة التـدريس والطلبـة     .يالدراسة المنهج الوصفي التحليل

ذا درجة عالية في أهداف الدراسات العليا، وطرائق التعليم والتعلم، وذا  كانلبرامج الدراسات العليا 

 علـى واتفق أعضاء هيئة التدريس والطلبة . درجة متوسطة في مجال التقويم، والمدرس والسياسات

  .امج الدراسات العليا متحققة بدرجة قليلةأن التسهيالت في بر
  

في الجامعـات   ةماجستير التربيمعايير تقويم رسائل " توضيح إلى) 2002(عالونة  وهدفت دراسة

ـ ) 154(مؤلفة مـن   استبانه بإعدادقام الباحث حيث   ،"الفلسطينية من وجهة نظر المشرفين  ،رةفق

 ،النظـري  واإلطـار  ،والمقدمة وخلفية الدراسة، المادة التمهيديةموزعة على ثماني مجاالت وهي 

والمـواد   ،ومناقشة النتائج والتوصـيات ، ونتائج الدراسة ،واإلجراءاتالمنهج و ،والدراسات السابقة

من المشـرفين علـى رسـائل     امشرفً)  53( على  االستبانة، وتم توزيع واإلطار العامالمرجعية 

وطالبة من طالب ماجستير التربيـة فـي    اًطالب) 43(و ،ماجستير التربية في الجامعات الفلسطينية

رسالة ماجستير في التربية حسب المعايير الـواردة  ) 16(وبعد ذلك تم تحليل  ،الجامعات الفلسطينية

تقويم رسائل ماجستير التربيـة فـي الجامعـات     أهميةأن  :يلي ماعالنتائج  وأسفرت. في االستبانة

مـا بـين    اًهناك اتفاق أنوجد و .اًمهمة جد كانت لى الرسائلالفلسطينية من وجهة نظر المشرفين ع

المشرفين على الرسائل وطالب الماجستير حول معايير تقويم رسائل ماجستير التربية في الجامعات 



 

وجد أن المشرفين على الرسائل وطالب الماجستير غير ملتزمين بمعـايير تقـويم   كما  .الفلسطينية

هناك عدم اختالف في معايير تقويم رسـائل  ن أو .جامعات الفلسطينيةرسائل ماجستير التربية في ال

والتربيـة   ،وسـنوات الخبـرة   ،باختالف جنس المشرف ةالفلسطينيماجستير التربية في الجامعات 

  .المشرف فيهاوالجامعة التي تخرج  ،األكاديمية
 

  

ي برنامج الدراسـات  الرضا عن الدراسة ف"  معرفة درجة إلىفقد هدفت  ،)1999(دراسة الل أما 

ـ  ".العليا من وجهة نظر الطالب والطالبات في بعض الجامعات السعودية  ةحيث اختار الباحث ثالث

فـي  ) المناهج وطرق التـدريس واإلدارة التربوية والتخطيط، وأصول التربية، ( وهي  ،تخصصات

ن أجل ذلك استخدم جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود بالرياض، وم

وطالبة فـي مرحلتـي الـدبلوم     اًطالب) 90(الباحث المنهج الوصفي، حيث قام بتوزيع استبانة على 

 ،وقد اشتملت االستبانة على بنود تختص بتحقيق الذات والرضا عن البرنـامج  ،العالي والماجستير

  :ا يليعمنتائج الدراسة وقد أسفرت  .واإلصرار على مواصلة الدراسة، والمعرفة لمكونات البرنامج
  

 .أنه ال يوجد أثر دال إحصائياً لمتغير الجنس في الرضا عن الدراسة في برامج الدراسات العليـا  

عدم وجود تفاعل دال كذلك  .لمتغير التخصص األكاديمي في الرضا عن البرنامجثر أوانه ال يوجد 

  .نامجاألكاديمي في الرضا عن البر إحصائياً لمتغير الجنس والتخصص
  

دراسة إعداد الرسائل الجامعية المجازة في قسمي علم النفس " بعنوان دراسة ،)1999( رةالعماوقدم 

استخدم الباحث و ".وفق منهجية وأسس البحث العلمي) 1990 -1970( والصحة النفسية في الفترة 

ي قسمي علمي مكونة من جميع الرسائل المقدمة ف مقصودةعينة واختار  ،المنهج الوصفي التحليلي

كما قام الباحث بإعـداد اسـتبانة    ،)1990 -1970(النفس والصحة النفسية في الفترة الواقعة بين 

  :النتائج التالية إلى أشارت يمحول منهجية البحث العل
  

ـ  اًهناك تقدمن إو .البحث العلمي تعتبر جيدة ومقبولةن نسبة االلتزام العام بأصول إ علـى   اًملحوظ

فضل مـن سـابقتها، وأقـل مـن     الميداني مع مرور الزمن، فكل فترة كانت أو الصعيدين النظري

أهم المناهج العلمية المستخدمة في الرسائل المدروسة هي المنهج الوصفي، ثم المنهج ن إو .الحقتها

هناك فارق لصالح الفترة الحديثة مقابل الفترة القديمة من حيـث  وان  .التجريبي ثم المنهج التاريخي

هناك زيادة مستمرة في عدد الرسائل المجازة مـع تقـدم    أنكما وجد  .في المنهجية العلمية االلتزام

  .حيث كلما تقدم الزمن زاد عدد الرسائل المجازة ،الزمن
   



 

أخطاء شائعة في تصاميم البحوث التربوية لدى طلبة الدراسات " بعنوان) 1998( دراسة عفانة أما  

هدفت إلى معرفة األخطاء الشائعة التي يقع فيها طلبة الدراسات فقد  ".العليا في الجامعات الفلسطينية

العليا في الجامعات الفلسطينية في تصميم البحوث التربوية، وذلك فيما يتعلـق بـالخطط الدراسـية    

المقدمة للحصول على درجة الماجستير من حيث الهياكل األساسية للبحث، وهي مقدمـة البحـث،   

لبحث، وفروض البحث، وأهداف البحث، وأهميـة البحـث، والدراسـات    ومشكلة البحث، وأسئلة ا

حيث قام الباحث  .ومجتمع البحث، وعينته، وأدواته، واألساليب اإلحصائية المطروحة عليه، السابقة

وقد  ،ظها ورصد المعلومات حولهالحالم، وقام بفخطة ورسالة ماجستير مسجلة في أ) 53(باختيار 

  :أسفرت النتائج عما يلي

وجود تطابق في آراء المناقشين حول الهياكل األساسية للبحث التربـوي، ووجـود بعـض     .1

األخطاء الشائعة في تصاميم البحوث التربوية لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية 

 .بغزة

وجود تطابق في أداء المناقشين حول األخطاء الشائعة لدى طلبة الدراسات العليا في جامعـة   .2

 .هر، كما أنه الحظ أن هناك أربعة عشر خطأ شائعاً لدى طلبة جامعة األزهراألز

وجود تطابق في آراء المناقشين حول األخطاء الشائعة لدى طلبة الدراسات العليا فـي كليـة     .3

 .التربية الحكومية بغزة

أن هناك تطابقاً في آراء المناقشين حول األخطاء الشائعة المشتركة فـي تصـميم البحـوث     .4

تربوية لدى طلبة  الدراسات العليا في الجامعات الثالث بصفة عامة، ووجد أن هنـاك سـتة   ال

هياكل أساسية تمثل أخطاء شائعة في جميع خطط الرسائل التربوية، وتتمثـل فـي العنـوان    

 .والمقدمة والمشكلة، والتساؤالت، والدراسات السابقة، وأدوات الدراسة
 

حول المنهجية والرسائل الجامعية العربية، دراسـة  "  بعنوان )1998(والديلمي  ،دراسة الضحيان 

قدرة الطالب على تفهم أبعاد المشكلة البحثية وهي ماذا أبحـث؟  لى إإلى التعرف وقد هدفت ، "حالة

قام الباحث باستخدام طريقـة دراسـة    حيث .ولماذا أبحث؟ وأين أبحث وكيف أبحث؟ ومن أبحث؟

ر عينة من رسائل الماجستير المجازة في قسـمي علـم االجتمـاع    وقام باختيا ،الحالة لتحقيق ذلك

  :رسالة ماجستير، ومن خالل تحليلها توصل إلى مايلي) 20(والخدمة االجتماعية، بلغ عددها 

رسالة لديها مشكلة بحـث، وبنسـبة   ) 17(احتواء الرسائل على مشكلة بحث، حيث وجد أن   .1

ال تتضـمن  %) 15(رسائل أي بنسبة ) 3(في حين وجد  ،من مجموعة عينة الدراسة%) 85(

 .بحث محددةمشكلة 

) 4(من الرسائل كانت مشكلتها محددة بشكل واضح، وأن %) 80(رسالة بنسبة ) 16(وجد أن  .2

 .رسائل مشكلتها غير محددة بشكل واضح



 

ت صياغة مشكلتها بصورة واضحة جداً بينمـا  مت%) 25(رسائل أي ما نسبته ) 5(وجد أن   .3

 .لم تتم صياغته بشكل واضح%) 65(بة رسالة بنس) 12(

وجد أن جميع الرسائل باستثناء تلك الرسائل التي ال تتضـمن مشـكالت بحثيـة أي نسـبة       .4

 .ارتبطت أهدافها بمشكلة البحث ارتباطاً تاماً%) 85(

البحث باألهداف ارتباطاً تامـاً،  ارتبطت فيها تساؤالت  ،%)75(رسالة بنسبة ) 15(وجد أن   .5

 .ال يوجد فيها ارتباط%) 25(أي نسبة  ،ائلرس) 5(بينما 
 

دراسة تحليلية لمضمون رسائل الماجسـتير المتصـلة   " بعنوان) 1998(دراسة الكخن كما جاءت  

قام الباحث بتحليل محتوى عدد من رسائل الماجستير فقد  ."بتعليم اللغة العربية في الجامعة األردنية

قياس التحصيل فـي مجـال   : عربية، وفق المجاالت التاليةلها صلة بتعليم اللغة ال والتي )902(بلغ 

اللغة العربية، و أثر استخدام استراتيجيات وطرائق في التحصيل اللغوي واالحتياجـات التدريبيـة   

لمعلمي اللغة العربية، وتقويم كتب مدرسية في مجال تعليم اللغة العربية ، وتقويم كتب مدرسية في 

لبنية اللغوية لدى األطفال، وأثر تكنولوجيا التعليم في التحصيل اللغوي، وا مجال تعليم اللغة العربية

ـ  ودراسات تحليلية للقيم المتضمنة في كتب اللغة العربيـة،  مـن  %) 69،61( نأ ت الدراسـة وبين

كانت %) 98(ن أكانت دراسات تجريبية وشبه تجريبية، و%) 29،4(الدراسات كانت وصفية وأن 

  .مالئمة لطبيعة القضايا المطروحة ،ه المنهجية المتبعة في الرسائلوكانت هذ. دراسات تاريخية
  

دراسة في تحليل منهجية أبحـاث رسـائل ماجسـتير    " بعنوان) 1997(دراسة النبهان كما جاءت  

استقصـاء   دفةً إلـى ها. )"1987 -1971( التربية وعلم النفس في الجامعات األردنية خالل الفترة 

ية، تمتد بـين  ها رسائل ماجستير التربية في األردن على مدى فترة زمنواقع الدراسات التي تضمنت

ن مجتمـع  هج التحليلي، تحليل المحتوى، وتكـو ، وقد استخدم الباحث المن)1988 -1971( عامي 

الدراسة من جميع ملخصات رسائل الماجستير في التربية وعلم النفس المجـازة فـي الجامعـات    

وقد قام الباحث بإعـداد قائمـة   . ئلرسا) 505(، والبالغ عددها )1988 -1971(األردنية من العام 

اسـتخدم النسـبة   وف الدراسة، ومنهجية الدراسة، تصنيتضمنت عنوان الدراسة، وحقل الدراسة، و

والمتوسطات الحسابية، التي أشارت نتائجها إلى أن موضوعات أساليب التـدريس تشـكل    ةالمئوي

بينما شكلت رسائل الماجسـتير فـي تقنيـات     ،%)32.8(لغت النسبة العظمى من الرسائل، حيث ب

فقد تبين أن  ،وفي جميع التخصصات%) 3.2( تالتعليم النسبة الدنيا من مجموع الرسائل، حيث بلغ

الذكور، حيث بلغت النسـبة  غالبية الباحثين في مستوى الماجستير في التربية وعلم النفس كانوا من 

لكبرى من البحوث الواردة في رسـائل الماجسـتير وصـفية، أو    ، وكانت النسبة ا%)81(المئوية 



 

مقارنة، أو تطبيقية ذات منحنى كمي، واتصفت بكبر حجم العينات المستخدمة فيها، وتضمنت غالبية 

  .الرسائل معالجات إحصائية بسيطة في إجراء رسائل الماجستير
  

ة في دورية التربية ربحاث المنشودراسة تقويمية لأل" بعنوان ) 1993( تيبيدراسة العكذلك جاءت  

المتعارف عليها والمطلوبة  _من حيث التزامها بمعايير البحث _المستمرة وهي بحوث نفسية تربوية

تمثـل عينـة    ً،بحثاً اختيـرت عشـوائيا   )13(وقد اشتملت الدراسة على  ،"في الدوريات المحكمة

الواقعة تلك المجلة في الفترة في ة رمن جميع األبحاث المنشو%) 30( وهي تشكل حوالي ، الدراسة

 ،في البحـث  هنيةيتناول الجوانب الم اًبند )19(قام بتصميم نموذج من حيث  ،)1988 -1980( بين

أستاذاً لتقويم البحث وفـق هـذا   ) 30(فبلغ عددهم  ،ثم قام بعرض كل بحث على ثالثة من األساتذة

وكـذلك   ،ة في المجلـة ية األبحاث المنشورعلى أهم المحكمينسفرت النتائج عن اتفاق أو .النموذج

العناوين، ولكن لم يوافقوا على وضوح أهـداف البحـث أو أسـئلتها أو    مع على انطباق المضمون 

ن اختيـار  أأو مفاهيم الدراسات، كمـا   ،أو نتائج التصميم الدراسي ،تحقيق أسئلة الدراسات ألهدافه

، وكانت هنـاك موافقـة كبيـرة علـى     البياناتليمة، وكذلك طرق معالجة العينات لم يتم بطريقة س

هناك معارضة وعدم موافقة علـى األسـلوب الـذي     تاالستفادة من الدراسات السابقة، ولكن كان

، وكان هناك اتجاه سائد وقوي على أن بناء التوصيات ات الدراسةوكذلك أدو ،تكتسبه مناقشة النتائج

مت، ولكن ى كفاية المراجع للدراسات التي قدة علغير سليم، أما المراجع فقد كان هناك موافقة بشد

وافقوا على األسلوب المستخدم في الدراسات، وسالمة اللغـة، كمـا عارضـوا طـرق التوثيـق      

  .ة دون المتوسطمستوى البحوث المنشورالمستخدمة، وأخيراً وضحوا أن 
  

فيذه وإعداد تقـديره  البحث العلمي نحو منهجية منظمة لتن"بعنوان  دراسة )1988(حمدان  كما قدم 

مـن   قام الباحث بمراجعة مجموعة من المراجع المتعلقة بموضوع البحث، توصـل  حيث. "للنشر

وأن هناك عناصر ينبغي أن تكـون موجـودة فـي     ،إلى أن عناصر تقرير البحث واضحة خاللها

العامة المفصلة  ما يتعلق بالمبادئ الفنيةفيغير موجودة في األبحاث التجريبية، وأما  البحث التحليلي

 ،في خطة وتفريد البحث فيجب مراعاتها، ويجب تحديد نوع الجهة أو المجلة التي تنشـر البحـث  

في منتصـف الصـفحة،    هوفقرات البحث واالبتعاد عن المبالغة في األلفاظ المنمقة، وكتابة عناوين

  .والعناوين الفرعية في أول السطر، والمحافظة على الوضوح والجاذبية
  

اث المنشـورة فـي   خطة مقترحة لتقويم األبح" عنوان التي تحمل ) 1984(م الراسة عد انتكما ك

إلى تقويم خطة مقترحة يمكن استخدامها في تقـويم األبحـاث المنشـورة     تهدف ".العلوم السلوكية

واألبحاث غير المنشورة في المجاالت المختلفة للعلوم السلوكية، وتشـمل الخطـة مجموعـة مـن     

ي، وتقدير نوعي للمكونات الرئيسـة  مالتي يمكن االسترشاد بها في وضع تقدير رقمي كالمعايير، و



 

وما يرتبط به من  ،النظري للدراسة واإلطارالمشكلة وصياغتها، : وهذه المكونات هي .لهذه البحوث

، والخالصـة ومعالجة المشكلة، ونتـائج البحـث،    وأساليبدراسات سابقة، ومواد البحث، وطرق 

 .بحثوتوثيق ال
 

  الدراسات األجنبية 2.2.2

  

تكامل الرسالة في جامعة " والتي تحمل عنوان) Blaylock, 2005( دراسة بلي لوك جاءت 

دمج المعلومات  إلىتهدف   ".دراسة بحثية تاريخية) 2003 -1996(اإلدارة التربوية،  فرعتكساس 

اإلدارة التربوية في جامعة في دائرة  ةالدكتورارسالة كتبت من قبل طالب ) 78(المستوحاة من 

 ،للمعلومات الصحيح، والتي تكمن في االستعمال )2003(حتى صيف  )1996(تكساس من ربيع 

، كما هدفت إلى تقييم نوعية الرسائل في اإلدارة التربوية واتجاهاته  والتعرف على جوانب البحث

تراكم المعلومات  باحث أنويرى ال .وتقديم التوصيات لتقييم الرسائل واألبحاث مستقبالً ،ككل

الماضية، وأن االستخدام ن عاماً يربعاألخالل  بشكل سريع اونموه ،ةالدكتورا في رسالة اونموه

وقد استخدم الباحث في  .وقتاً طويالً تأخذالمؤثر والمتكامل لهذه المعلومات هو أمر مهم وعملية 

الرسالة لجمع  معدالرسالة يطورها  األولى ورقة معلومات: لجمع المعلومات نهذه الدراسة وسيلتي

 ،واألداة ،والعينة ،والموضوع ،البحثسلوب بأ، باإلضافة إلى معلومات تتعلق معلومات ديمغرافية

مؤشراً لتحديد نوعية الرسالة وتحليل  )129(الثانية هي عبارة عن تدرج يضم . وتحليل المعلومات

توصل من خاللها إلى أن معظم  وقدج التاريخي، الباحث في هذه الدراسة المنه كما اتبع. المعلومات

أساليب كمية، وطرق بحث مسحية، وإجراء تحليالت وصفية، وإجراءات عينية  تالرسائل استعمل

من الرسائل المختارة كانت تصنف %) 75(وتقريباً  ،لمجموعة الواحدة، وأداة نوع الموضوعل

إلدارة التربوية لمعالجة الضعف الذي قد كجيدة أو ممتازة، كما قدمت الدراسة توصيات لدائرة ا

  .قدمت توصيات لعمل أبحاث مستقبلية حول موضوع تحليل الرسائل وكذلكيكون، 
  

تحديد معايير تقويم البحث " إلىورقة علمية تهدف ، ) Hammersley،2005( كما قدم همرسلي

 األعمالكيفي، لتقييم وجود معايير لتقويم البحث ال أهميةالباحث من خاللها على  أكد". الكيفي

كان الباحثون  إذاتتعلق فيما  األولى: هناك وجهتي نظر أنالبحثية التي نقوم بها، وقد وضح الباحث 

ال، والثانية تتعلق بضرورة تحديد المعايير التي يتم  أميعملون وفق قواعد محددة وبطريقة صحيحة 

نهجها من خالل تقويم   أخذتالبحث  تقويم طرق  أن، مؤكداً على األبحاثمن خاللها الحكم على 

الكلي للبحث ومدى  اإلطارجميع عناصر البحث، من حيث وضوحه، وشموله، وتقويم  النتائج في 

ملت تشاات الباحث، والشكل العام للبحث،  وقد ي، وكفاواألصالةكذلك الجدة  صحة البحث وصدقه،



 

قائمة معايير  إلى باإلضافةالبحث   مةءمالعلى عدد من المعايير الالزمة لتقويم درجة  أيضاالورقة 

  .متعلقة بتقدير دقة النتائج وصحتها
  

اختبار مجموعة من المعايير لتقييم "دراسة تهدف إلى، ) Kadijevich،2005( وقد قدم كاديجيفش

أوضح الباحث من خاللها إلى أن هناك الكثير من األخطاء في " جودة البحث في تدريس الرياضيات

ألبحاث عالية الجودة ما زالت ضئيلة ، كما أن معايير تقييم البحث غير متفق عليها ن اأالبحث، و

ن هناك قضايا تتعلق بجودة البحث لم تراع، كما اقترح الباحث أمن حيث عناصرها ومفرداتها، و

تم التوصل لها من خالل ، معايير لجودة البحث التربوي في مجال تعليم مادة الرياضيات ةثالث

، شملت عدة جوانب من ات مقترحة من المعايير التي تم اختبارها واستخدامها مسبقاًتحليل عين

، وإمكانية تطبيقه، اإلطار النظري المتعلق به، مجال البحث، ارتباطه بالموضوع: لالبحث مث

فكان مرتبطا بأهمية البحث من حيث المبررات : واتصالها بإجراءات البحث،  أما المعيار الثاني

يهتم : والمعيار الثالث .بحث، والجوانب الجديدة في البحث، ومدى جدة البحث وأصالتهإلجراء ال

 إلىالتوصل  حتى واألسئلةالبحثية من بداية وضع الفرضيات  نبالجوا لبدقة البحث، وتسلس

  .وصدقها وثباتها، ودقة القياس ةالمناسبة المستخدم األدواتالنتائج، وكذلك 
  

تحديد مؤشرات جودة " إلىدراسة تهدف  ،).Gresten et al،2005( هؤجرستين وزمال أجرىكما 

وقد عرض الباحثون قائمتين من ". البحث التجريبي وشبه التجريبي في مجال التربية الخاصة

مؤشرا مرغوباً ) 18(والثانية تضم ، لجودة البحث ضرورياً اًمؤشر) 21(تضم  األولىالمعايير، 

وشبه  التجريبيمؤشرات أساسية لتحقيق الجودة في البحث  إلىفيها، الهدف منهما هو التوصل 

تعتبر ضروريةً في  وأيهما، وكان المطلوب هو تحديد أي المؤشرات تعتبر مرغوبة التجريبي

 األبحاثانه ليس هناك معايير جودة لتقييم  إلىالباحثون من خالل هذه الدراسة  أشاركما . البحث

 أفكاراقوائم لمعايير تضم  أوردتوالكتب التي  األبحاثن هناك العديد م أن، بمقابل  التجريبية

  .            بشكل جيد األبحاثتساعد في تطوير  أنممتازة يمكن 
  

إلى  "أبحاث طالب الدراسات العليا" عنوانوالتي تحمل ، )Wright, 2003(دراسة رايت هدفت و

ات الطالب في إعداد مشاريعهم الكشف عن التعلم والتطور والنجاح األكاديمي، وذلك من خالل خبر

وقد اختبرت . اث بالنتائجوربط ذلك بمعدالت إكمال الطالب لهذه األبح ،البحثية في الدراسات العليا

من خالل  وظروفهم آراء عينة من طالب األبحاث في الدراسات العليا بجامعة بيرمنجهام الدراسة

طالب متفرغين لألبحاث وكان المتوقع  الدراسة على ُأجريتستبانة وإجراء المقابالت، وقد اال

، حيث )1995 -1994(مع العلم أنهم بدؤوا في إعداد األبحاث في عام  ،)1999(تخرجهم عام 

من الطالب غير المتفرغين، وكان %) 20(من الطالب المتفرغين و %) 86(تكونت العينة من 



 

كما تم الحصول على . )%38(ومن غير المتفرغين %) 25(معدل االستجابة للطالب المتفرغين 

وتم إرسال رسالة لهم  .أسماء وعناوين طالب المجموعة من مكتب سجالت الطلبة في الجامعة

طالباً كانوا قد سجلوا في العام ) 535(ودعوة للمشاركة مع استبانة إلى  ،توضح أهداف الدراسة

فظة على سرية ، ورقمت االستبانات بدالً من أسماء المشتركين محا)1995 -1994(الدراسي 

وتعرض الدراسة العالقة ذات الداللة بين المعلومات التي تم جمعها من االستبانة وبين . المعلومات

النتائج التي توصلت إليها الدراسة، إضافة إلى التفسيرات التي تم التوصل لها من المقابالت التي 

حيث . مقابلة فقط) 21(سجيل وتم ت ،أجريت مع األفراد المشاركين عبر الهاتف أو شبكة االنترنت

تم جمع معلومات عن عمر الطالب وجنسه ووضعه االجتماعي ووضعه الدراسي، وعدد األبناء في 

حالة زواجه، وتطلب االستبانة من المشتركين تصنيف نوع عالقتهم بالمشرف وقدرات المشرف 

عند حدوث  والدعم الذي يحصلون عليه ،والنصائح التي يقدمها لهم بخصوص مشروع البحث

والتغذية الراجعة التي يحصلون عليها، كما ناقشت الدراسة الوضع االجتماعي واالقتصادي  ،مشكلة

األساليب العلمية إلى للطالب ومدى تقدمهم في األبحاث، الذي من شأنه أن يساعد في التعرف 

ساهم في كما أن هذه اآلراء ت ،خرجالمخصصة لمساعدة الجامعات لدعم الطلبة في مشاريع الت

أما نتائج الدراسة فيما يتعلق بأداء المشرفين فإنه لم يكن  ،حسين معدل االلتزام في مشاريع التخرجت

إحصائية بين النتيجة وتصنيف المشتركين لقدرات المشرفين عليهم والنصائح التي هناك داللة 

رف لحل المشاكل التي حصلوا عليها من المشرفين أثناء المشاريع البحثية أو الدعم الذي قدمه المش

الطالب أو التغذية الراجعة التي قدمها المشرفون، كما كان هناك أقلية من المشاركين صنفوا  تواجه

أن الدعم الذي تلقوه كان  إلى اأشارو%) 18(من المشاركين، %) 10: (جميع النقاط بشكل سلبي

أن النصائح التي قدمها  أشاروا إلى%) 16(صنفوا التغذية الراجعة بسلبية، و%) 17( سلبياً،

  .المشرفون كانت سلبية
  

سالة والمشاكل الموجودة فيها من فقد ركزت على كتابة الر ،)Ylijoki, 2001(ما دراسة يليجوكي أ

وأسس التحليل مبنية على وصف  ،بع هذه الدراسة منطق التحليل الوصفيتتطور قصصي، وت

وجمعت المعلومات عن طريق إجراء  ،ةتوراوالدكالطالب لخبراتهم في كتابة رسائل الماجستير 

مقابالت مركزة سجلت على شريط كاسيت لمدة ساعة مع عدد من الطالب في التخصصات 

اإلدارة العامة، وعلم االجتماع، وعلم النفس االجتماعي، والدراسات وعلم الحاسوب، والمختلفة، 

وقد تم طرح أسئلة حول . لهموعملية كتابة رسائ ،اإلحصائية، في فترات مختلفة خالل دراستهم

خبرات الطالب وتوقعاتهم، ومخاوفهم ومشاكلهم، وما واجهوه خالل المراحل المختلفة من عملية 

 )27(ناث ومن اإل )45(طالباً وطالبة، ) 72(وقد تمت الدراسة على عينة تتكون من . كتابة الرسائل

بكتابة رسائلهم،  ونؤويبدنة األولى الس ءمنهم مثبتين كانوا على وشك إنها) 32(ذكور وكان من ال



 

طالباً ممن لهم عشر سنوات يعملون في ) 20(تخرجوا حديثاً وعملوا رسائلهم، وطالباً ممن ) 20(

ومن خالل إجابات الطلبة وذكر تجاربهم خالل فترة الرسالة تم التوصل . رسائلهم ولم ينهوها بعد

المأساوية، وقصص والبطولية، : ل وهيطرق وأسس ثقافية قصصية رئيسة في الرسائ ةإلى أربع

األول يتعلق : واختلفت القصص تبعاً لبعدين. جزائية، وقصص رجل األعمال الشبيه باإلداري

وكل نوع يتم اختيار . بخبرات الطالب حول طبيعة كتابة الرسالة، والبعد الثاني يتعلق بعقدة القصة

اكل الدراسة بطرق مختلفة والتوصل إلى ومشرفه ومش معنى كتابة الرسالة والعالقة بين الطالب

ل واإلشراف على الرسائل، فمن المهم أن تحل. اقتراحات أنه حتى يتم تحسين التعليم األكاديمي

قويتها في عيشها الطلبة، وأن هذه القصص يتم االستمرار بها وتبشكل ناقد ألنواع القصص التي ي

ها خالل دراستهم، وأن األسلوب القصصي يمكن الثقافات االنضباطية أو التأديبية التي يتعرضون ل

  .تطبيقه كأسلوب لحل المشاكل التي تتضمنها عملية إعداد الرسالة وكتابتها
  

ال تدريس جمعايير البحث في م"تحديد إلى، ).Jong et al،2000( هؤوهدفت دراسة جونج وزمال

الهدف منها تحسين  هذه المعايير من خالل تنظيم ورشة عمل، كان إلىوتم الوصل  ".العلوم

ظمت الورشة وفق  مراحل ، تركز العمل في المرحلة ونُ ،البحوث إعدادمهارات المشاركين في 

لة لتعليم العلوم، وتشمل عنوان جحول وضع قائمة بمعايير جودة البحث التي تعتمدها م األولى

 أما .عام للبحثوالشكل ال ،والمراجعوالنتائج، / النظري واإلطارالبحث، والملخص والمقدمة، 

 بتقييمتقوم كل مجموعة  ،ثالث مجموعات إلى المرحلة الثانية فقد تم من خاللها تقسيم المشتركين

تصنف المعايير حسب  أنوالطلب من كل مجموعة  ،المعايير التي تم تحديدهاإطار بحث في 

عن النتيجة  رتوأسف. لكل معيار األهميةيحذف منها ودرجة  أويزاد عليها  أنوما يمكن  أهميتها

جودة اختصار عنوان البحث، : معايير لجودة البحث في مجال تدريس العلوم تتضمن إلىلتوصل ا

 المستجداتالواردة في البحث، االطالع على  متحديد المفاهيالدراسة بشكل دقيق،  أهدافتوضيح 

 الدراسة، اتأدوالتحقق من صدق و االبتكار والتجديد،و، والتجديد المستمر، ميةمن نظريات عل

  .استخدام اللغة السليمة، ومناقشة النتائجو، جمعهاترابط النتائج بالبيانات التي تم و

  

فقد " ال تعليم الرياضياتجنوعية البحث في م" التي تحمل عنوان، )zan، 1999( دراسة زانأما 

انب ج إلىطبيعة البحث في مجال الرياضيات، محددة تتعلق بتحديد  أسئلةعن  إلجابةلجاءت 

بعض معايير البحث تعتبر قضية  أنالباحث  أوضحتوضيح معايير جودة البحث العلمي، وقد 

، وتبعا لذلك قد يحكم على البحث ذاته عدة يعتبر غير موضوعي اآلخرغامضة ومعقدة، وبعضها 

ير المستمدة من عدة باحثين مجموعة من المعاي بحثهعرض الباحث من خالل و. مختلفة أحكام

البحث ودقة الوصف، ودقة  وأدبياتصدق والموضوعية، قوة الصلة بموضوع البحث، ال: تتضمن



 

 إلىعود يهذه المعايير قابلة لتعدد التفسيرات، فبعضها  أنويرى الباحث  الصياغة، والتجديد،

النظري  باألدبترتبط  أخرىجودة البحث، ومعايير  إلىفي البحث وبعضها يشير  أساسيةعمليات 

  .للبحث
  

دراسة للعوامل المتعلقة بالتطور " التي عنوانها  ،)Faghihi, 1999(سة فاجهيهي وآخرون أما درا

: بالطلبة المرشحين للحصول على درجة الدكتوراة ةفي مجال كتابة رسائل الدكتوراة الخاص

، "التركيز على قدرة الطالب على تغييب ذاته في البحث كنتيجة للتدريس والخبرات في مجال البحث

اولت هذه الدراسة العالقات بين المزايا المتعلقة بخلفية المرشحين لدرجة الدكتوراة، وبين قد تنف

التحضير للبحث، والعملية المحيطة بعملية البحث، واالنشغال في البحث، والعالقة بين الطالب 

والمشرف، والقدرة على تغييب الذات في البحث، والتطور في كتابة األطروحة للطلبة الذين 

أقسام مختلفة في كلية التربية في جامعة جنوب الواليات المتحدة في منطقة  ةسون في ثالثيدر

طالباً ممن أنهوا جميع المساقات واجتازوا امتحانات شاملة ) 97(الريف، وقد كانت العينة تتكون من 

 وقد أجاب الطلبة. ولكنهم لم يحصلوا على درجاتهم ،)1997 -1987(شفوية وكتابية بين عامي 

تتعلق بالتدريب على البحث، واإلشراف على البحث من قبل ة استبانة اشتملت على أسئل عن

ب الذات في البحث، ووضع اللجنة، والقدرة على تغييامعة، والعالقة مع المشرف وأعضاء الج

يب نفسه في يوقد توصلت الدراسة إلى أن قدرة الطالب على تغ. األطروحة، والعوامل الديمغرافية

 ،وعالقته مع المشرف ومع أعضاء اللجنة ساهمت في التطوير المتعلق بكتابة األطروحةالبحث 

جميع الطلبة بغض النظر عن العمر أو الجنس، أو الحالة المادية، أو عدد من وكانت اإلجابة 

كما أشارت النتائج أيضاً إلى أنه لم يكن هناك تأثير للمزايا  .سنوات التي قضاها في الدكتوراة

  .على كتابة الرسائل اًأن للبيئة أثر وأقة بخلفية الطالب على التطور في كتابة األطروحة، المتعل
  

مناقشة وتحليل رسائل الماجستير : "والتي تحمل عنوان) Slutz, 1997(كما هدفت دراسة سالتز 

رسالة ماجستير، قدمت ) 16(إلى مناقشة " في جامعة كنت ستيتللغة اإلنجليزية في تخصص ا

، ولقد تم تحليل )1995-1985(اللغة اإلنجليزية في جامعة كنت ستيت ما بين عامي  لدائرة

ستعانة به، ونوع المرجع، كتاب أو جنس مؤلف المرجع الذي تم اال: اجع وفق المعايير التاليةرالم

نص عادي، أو : وطبيعة المرجع. ، أو رسالة دكتوراةمقالة في مجلة متخصصة، أو رسالة ماجستير

وقد تم كتابة النتائج على شكل جداول . الدولةووتاريخ النشر، ومكان النشر، . غير ذلك نقد، أو

  .حيث تحمل المجاميع الخاصة بكل معيار من المعايير في مجموعتين ،خاصة بكل رسالة

المراجع المؤلفة من قبل مؤلفات، والمراجع المؤلفة من قبل مؤلفين،  .بريطانيةوأمريكية، : المراجع

ن خالل النتائج أن المؤلفات التي قام بها مؤلفون ذكور أكثر استخداماً من المؤلفات التي ولوحظ م

وأن معظم المراجع التي استخدمت كانت كتباً، ومقاالت في كتب، ومقاالت  ،قامت بتأليفها اإلناث



 

، ثم النص العادي ثم باقي المراجع ،وكذلك أن النقد أكثر استخداماً .في مجالت علمية متخصصة

فأغلب المراجع نشرت في الواليات المتحدة، والمملكة  ،تليها السيرة الذاتية وكذلك مكان النشر

  .المتحدة، وكندا
  

" تقييم مؤشرات التعليم العالي" التي تحمل عنوان و ،)Schmitz, 1993(وقد هدفت دراسة شميتز 

عليم العالمي األمريكية، فقد هدفت إلى التأكد من صدق المؤشرات التي تستخدم في تقييم مؤسسات الت

ر دقيق ويشتمل على الكثير من يد على المؤشرات المستخدمة في التقييم غلوحظ أن االعتما

األخطاء، وال يتمتع بصدق المفاهيم والمؤشرات نتيجة االعتماد على إحصائيات غير دقيقة عن 

 إلىهدفت الدراسة إلى التعرف والكلفة التعليمية للطالب، كما  ،أعداد الطلبة المسجلين بالجامعات

كيفية تحديد المؤشرات وطرق اختيارها وفحص صدق هذه المؤشرات الخاصة بتقييم مؤسسات 

حيث قام بتحليل المؤشرات والمعايير . التعليم العالي، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

صة في تقييم هذه وعن طريق مؤسسات أخرى متخص ،المستخدمة من قبل المؤسسات ذاتها

وقد توصل الباحث إلى أن نتائج االختبارات المستخدمة لقبول الطالب والخاصة بتحديد  ،المؤسسات

ومكانة الجامعة، كما أكدت  ،وإمكانياتهم العملية، هي من المؤشرات الخاصة بتحديد سمعة ،قدراتهم

والرسوب ومخرجات الدراسة على دور العوامل الخارجية في التأثير على معدالت التخرج 

  .الجامعة
  

التحضير : مهارات البحث" بعنوان) Pedron & Erans, 1992(أما دراسة بيدرون، وايفانس 

فقد هدفت الدراسة إلى توضيح خط  ".الدكتوراةلرسالة الماجستير أو مشروع التخرج أو أطروحة 

، الدكتوراةأو أطروحة  أو نظام للطلبة من أجل تسهيل إكمال مشروع التخرج، أو رسالة الماجستير

الكاتبان من خالل هذه الدراسة اقتراح بعض اإلرشادات لتطوير هذه  أو مشروع التخرج، وقدم

الخطط، كما ركزت الدراسة على أهمية المراجعة الشاملة لألبحاث ذات العالقة بموضوع وإعداد 

وعلى  ،ب في ذلكوكما ركز على استخدام الحاسو ،الدكتوراةوإخراج األبحاث وخاصة أطروحة 

واستخدام الحاسوب كذلك في عمليات تحليل بيانات الدراسة، كما  ،البحث عن األدب المتعلق بذلك

عرضت مقترحات حول اختيار موضوع األطروحة، واختيار المشرف، واللجنة، والميزانية 

ا وتخطي الدفاع الشفوي عن األطروحة، وكتابة األطروحة على شكل مقال لمجلة متخصصة، كم

األطروحة بوقت مبكر، في احتوت على استراتيجيات تنظيمية تؤكد على أهمية البدء بالعمل 

   .واالستفادة من الطاقم التدريسي في مساعدة الطلبة
  

للبحث التربوي في  األخالقيةتحديد المعايير  إلىدراسة تهدف ) Aare 1992(كما قدمت اري 

عة من المعايير التي تخص البحث التربوي، حيث صممت مجمو ،األمريكيةالتربوية  األبحاث



 

 األفرادتحسين حياة   إلى باألساسالتربية تهدف  أنمعتبرة  ،ثوحلباوعية نالهدف منها  االرتقاء ب

 وقانونية، أخالقيةمعايير  أساسالتقويم على  إلىالتربوية بحاجة  ثوبحلان إوعلية ف والمجتمع،

 تأثيرهاومدى  ثوحبالفهم على  مضمون روتع، هموالمشاركين مع الباحث حقوق لألفرادتحفظ 

على المجاالت البحثية والمسؤوليات اتجاهها، والمؤسسة التربوية عليهم،  كما ركزت هذه المعايير 

والمساعدات التي  ها،من نوالمستفيدي، ها، وتمويلالبحوث وتحكيمها ومراجعةالتي ترعى البحث، 

  .بحثية أعمالبتقدم للطالب خالل  قيامهم   أنينبغي 

  

   :تعليق على الدراسات السابقة 3.2
  
في مختلفة  جوانب إلىق جميعها تطر جد أنن، سات التي تم استعراضهاخالل مراجعة الدرا من

برامج الدراسات العليا،  آراء طلبة الدراسات العليا في إلى أشار، فمنهم من ابرامج الدراسات العلي

، وصف المهارات البحثية أوتعرض لها طلبة الدراسات العليا، لمشكالت التي يإلى وكذلك التطرق  

رسالته،  كتابةعرض خطوات البحث العلمي، وكذلك المشكالت التي يتعرض لها الطالب خالل أو

 اآلخروالبعض  ،هيئة التدريس أعضاء  الخصائص التي يجب توافرها عند إلىوبعضها تطرق 

قامت  نالحظ ندرة في الدراسات التي   أننا إال . يقالتوث أوتناول عددا من الرسائل بالتحليل 

هذه  إلجراءرسائل الماجستير في التربية، بشكلٍِِِِِِِِ خاص، مما دفع الباحثة  إعدادبدراسة معايير 

رسائل ماجستير التربية في الجامعات  إعداد درجة توفر مواصفات( والتي تحمل عنوان ،الدراسة

وط الباحثة من الدراسات السابقة لوضع الخطت وقد استفاد). 2008-2005( بين عاميالفلسطينية 

 األدبهذه الدراسات، كما استفادت من  المستخدمة في المنهجية إلى العريضة لدراستها، كما تعرفت

العلمية التي استخدمتها هذه  واألدوات ،المختلفة اإلحصائيةوالطرق  النظري لهذه الدراسات،

الدراسات  إليهالدراسة الحالية في ضوء ما توصلت  نتائجفي مناقشة  الدراسات، وكذلك االستفادة

 . السابقة

   
  
  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

______________________________________________________  
  

  الطريقة واإلجراءات
  

   مقدمة .1.3
  

لوصف أداة الدراسة  يتناول هذا الفصل عرضاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، باإلضافة

وصدقها وثباتها، وإجراءات تطبيق الدراسة، ومتغيرات الدراسة، وكذلك المعالجة اإلحصائية 

  .المستخدمة لتحليل البيانات
  

   منهج الدراسة .2.3
  

  .اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي لمالءمته لهذه الدراسة

  

  مجتمع الدراسة  .3.3
  

لتربية في عضاء هيئة التدريس المشرفين على رسائل ماجستير ان مجتمع الدراسة من جميع أتكو

للعام الدراسي ) وجامعة بيرزيتجامعة القدس، وجامعة النجاح الوطنية، (الجامعات الفلسطينية 

، ومن جميع رسائل التربية الصادرة من الجامعات مشرفاً) 25(والبالغ عددهم  2008/2009

)  2008- 2005(بين عامي ) جامعة بيرزيت وجامعة القدس، و جامعة النجاح الوطنية،( الفلسطينية 

  )2.3(وجدول ) 1.3(كما هو موضح في جدول
  

  

  

  



 

  خصائص المجتمع الديمغرافية للمشرفين حسب متغيرات الدراسة:  1.3جدول 

  

  جامعة بير زيت  جامعة القدس  جامعة النجاح  التخصص

  2  6  5  أساليب تدريس

  2  2  2  إدارة تربوية

  2  1  3  ربويإرشاد ت

  6  9  10  المجموع

  %24  %36  %40  النسبة
  

  

  

  خصائص المجتمع الديمغرافية للرسائل حسب متغيرات الدراسة:  2.3جدول 

  

  

  المجموع  أساليب  إرشاد  إدارة  

  180  82  54  44  القدس

  27  19  4  4  بير زيت

  33  9  0  24  النجاح

  240  110  58  72  المجموع

  

  

  عينة الدراسة  .4.3

  

مشرفا، ) 23(من مجتمع المشرفين، وبلغ عدد أفراد العينة % 92عينة عشوائية بنسبة  ارتم اختي

من % 10عينة طبقية عشوائية بنسبة ير واخت ).3.3(، كما يبين الجدول مشرفاً) 22(استجاب منهم 

  )4.3(رسالة، كما يبينه الجدول ) 24(مجتمع الرسائل، وبلغ عدد الرسائل في العينة 
  

  

  

  

  

  

  



 

  للمشرفين حسب متغيرات الدراسة ألفراد العينة من غرافيةمخصائص الديال: .3.3جدول 

  

  المجموع  العدد  المستويات  المتغير

الجامعة التي 

  هافييدرس 

  8  القدس

  9  النجاح  22

  5  بيرزيت

  التخصص

  6  إدارة تربوية

  11  أساليب تدريس  22

  5  إرشاد تربوي

سنوات الخبرة في 

  التدريس

  4  ت فأقلسنوا 5

22  
  5  سنوات6-10

  3  ةسن 11-15

  10  فأكثر سنة 16

الجامعة التي 

  تخرج منها

  11  عربية
22  

  11  أجنبية

عدد الرسائل التي 

  اشرف عليها

1-4  4  

22  
5-8  5  

9-12  4  

  9  فأكثر 13

  الرتبة األكاديمية

  3  أستاذ

  6  أستاذ مشارك  22

  13  أستاذ مساعد

اث عدد األبح

  المنشورة

1-4  9  

22  
5-8  5  

9-12  1  

  7  فأكثر 13

عدد الرسائل التي 

  تم مناقشتها

  4  4أقل من 

22  4-12  8  

  10  فأكثر  13

              

  

  

  

  



 

  خصائص العينة الديمغرافية للرسائل حسب متغيرات الدراسة:  4.3جدول 

  

  

  المجموع  أساليب  إرشاد  إدارة  

  17  8  5  4  القدس

  4  2  1  1  زيت بير

  3  1  0  2  النجاح

  24  11  6  7  المجموع
  

   أداة الدراسة. 5.3
 

إعداد رسائل ماجستير  درجة توفر مواصفاتوذلك للتعرف على  ةلدراسلكأداة  ةاإلستبان تخدماستُ

في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المشرفين على الرسائل ) 2008-2005( في الفترة ةالتربي

  . لفلسطينيةفي الجامعات ا

  

تطوير هذه األداة من خالل اإلعتماد على أدلة كتابة رسائل الماجستير في الجامعات تم  يثح

األول : انة في صورتها األولية من جزأينستبنت االتكو. ، وإدخال التعديالت الالزمة عليهاالثالث

نوات الخبرة في ، والتخصص، والمؤهل، وسفيهاس الجامعة التي يدر: اشتمل معلومات عامة هي

شرف عليها، والرتبة األكاديمية، وعدد أ، وعدد الرسائل التي فيهااإلشراف، والجامعة التي تخرج 

 درجة توفرمناقشتها، والجزء الثاني يتعلق بمتغير  تاألبحاث المنشورة، وعدد الرسائل التي تم

: من أربعة مجاالتن ، وتكوكما تراها انظمة الجامعة وتعليماتها إعداد الرسائل مواصفات

 مواصفاتالتوثيق والتنظيم، و مواصفاتموضوع الرسالة، منهجية الدراسة وتنفيذها، مواصفات 

 )Likert(فقرة، يستجيب لها األفراد حسب مقياس ليكرت )  95( الشكل العام للدراسة، وتضم 

  ). 2( الخماسي، كما يبينها ملحق رقم 
 

جابة إل) 4(الجابة موافق بشدة، والقيمة الرقمية ) 5(ة الرقمية ولتقدير أهمية العبارة تم إعطاء القيم

جابة معارض، والقيمة الرقمية إل) 2(جابة محايد، والقيمة الرقمية إل) 3(موافق، والقيمة الرقمية 

جابة معارض بشدة، وعكس هذه القيم مع العبارات السلبية حيث يتم إعطاء القيمة الرقمية إل) 1(

  .شدةجابة موافق بإل) 1(
  

  

  

  

  



 

  صدق أداة الدراسة .6.3

  

محكماً كما ) 16(ن وعددهم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمي

تتعلق ببعض فقرات أداة الدراسة من  االقتراحات، حيث أبدوا مجموعة من ) 5( يبينه الملحق رقم 

فة عدد من الفقرات، حيث تم األخذ بجميع حيث إعادة الصياغة واإللغاء والتقسيم، كما اقترحوا إضا

  .منهم% 75 إليهااقتراحات المحكمين التي أشار 
  

، بعد إدخال بعض التعديالت على بعض الفقرات )56(وبعد التحكيم أصبح عدد فقرات االستبانه 

 -1( موضوع الدراسة  مواصفات: وحذف بعضها، وإضافة فقرات جديدة ضمن المجاالت التالية

مواصفات ، و)52- 47(توثيق والتنظيمال مواصفات، و) 47- 29( ية الدراسة وتنفيذها ، منهج)28

   .) 1( ملحق رقم  هايبينكما ، )56-53(الشكل العام للدراسة 
  

 ثبات أداة الدراسة  .7.3
  

للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم حساب االتساق الداخلي عن طريق كرونباخ الفا، وقد جاءت النتائج 

  ). 5.3( بين في الجدول كما هو م

  

  الدراسة ة نتائج معادلة الثبات كرونباخ الفا ألدا:  5.3جدول 

  

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المجاالت

  0.98  56  الدرجة الكلية

  0.97  28  موضوع الدراسة مواصفات

  0.96  19  منهجية الدراسة وتنفيذها

  0.87  5  التوثيق والتنظيممواصفات 

ام مواصفات الشكل الع

  للدراسة

4  0.88  

  

وتشير القيم الواردة في الجدول السابق أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات مقبولة 

  .ألغراض هذه الدراسة
  

  

  

  

  



 

 الدراسة  إجراءات تطبيق. 8.3
  

تطبيق الدراسة من الجهات ذات على كمال اإلجراءات الرسمية للحصول على الموافقة است تم

على كتاب موجه من عمادة الدراسات العليا في جامعة القدس إلى  تم الحصولحيث  ،العالقة

من صدق أداة  تأكدال تم  ، وبعد أنتهاحصر مجتمع الدراسة واختيار عين تم ثم الجامعات الثالث،

ستير جعلى رسائل الما مشرفاً) 23( والبالغ عددهانات على عينة الدراسة اتوزيع االستبتم الدراسة، 

استبانة، ثم تم فحصها والتأكد من صالحيتها للتحليل اإلحصائي، ) 22( منها حيث استُرد، نالمتفرغي

على عدد من المحكمين  استبانة)  24( ماجستير تربية، مع رسالة ) 24(بتوزيع  تم القيامكما 

شرفوا على عدد من الرسائل أحيث أنهم ( ،في مجال رسائل التربية ) 6ملحق رقم (  الخبراء

هذه الرسائل من خالل ب البداء رايهموذلك  ،)كانوا من الممتحنين لعدد من رسائل التربيةوكذلك 

تم التأكد من صالحيتها  كما ،ةاستبان)  24( بعد قراءة الرسالة، وتم جمع  ةاالستبان ناإلجابة ع

  .للتحليل اإلحصائي
  

  متغيرات الدراسة .9.3

  
  :المتغيرات التابعة 

  

في الجامعات ) 2008-2005( في الفترةاد رسائل ماجستير التربية إعد درجة توفر مواصفات

  .الفلسطينية

  :المتغيرات المستقلة

1. القدس، والنجاح، وبيرزيت ( س بها الجامعة التي يدر(  

  ) إدارة تربوية، وأساليب التدريس، وإرشاد تربوي ( التخصص  .2

  )فأكثر  سنة 16، و  15- 11، و  11- 5، و  5أقل من ( سنوات الخبرة في اإلشراف  .3

  )عربية، وأجنبية ( ها فيالجامعة التي تخرج  .4

  )فأكثر  13، و  12- 9، و  8-5، و  4- 1( شرف عليها أعدد الرسائل التي  .5

  )أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد ( الرتبة األكاديمية  .6

 )فأكثر  13، و  12-9، و  8-5، و  4-1( عدد األبحاث المنشورة  .7

 ) فأكثر  13،  12-4، و  4اقل من ( مناقشتها  تمعدد الرسائل التي ت .8

  

  

  
  



 

  المعالجة اإلحصائية. 10.3
  

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية تم استخدام من أجل معالجة البيانات إحصائياً 

(Statistical Package for Social Science , SPSS)  لجميع جوانب هذه الدراسة وذلك حسب

  :التفصيل التالي
  

لتحليل إجابة السؤال األول والثالث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .1

  : والمحكمين على أداة الدراسة مع اعتماد المعيار التالي ،الستجابات المشرفين

يضاف ) 3(إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية أعلى من : درجة مرتفعة

  .قيمة االنحراف المعياري للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية إليها

  إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية محصوراً بين : درجة متوسطة

  ).انحراف معياري  ± 3( 

  إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية أقل من : درجة منخفضة

 .  منها قيمة االنحراف المعياري للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية  طروحم) 3(

  للعينات المستقلة ) ت(خدم اختبار استُ) 5،  4(لفحص الفرضيات  .2

Independent t-test       .  

  خدم تحليل التباين األحادي استُ) 1،2،3،6،7،8( لفحص الفرضيات  .3

One Way ANOVA ( One Way Analysis of Variance )   (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

  

  

  

  

  

  

  الرابع الفصل

______________________________________________________________  
  

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
  

 يتضمن كما وفرضياتها، الدراسة أسئلة فحص خالل من الدراسة، لنتائج عرضاً الفصل هذا يتضمن

 ماجستير رسائل إعداد درجة توفر مواصفات في بحثت التي وفرضياتها الدراسة أسئلة نتائج مناقشة

 في المحكمين من عدد وآراء المتفرغين المشرفين نظر وجهة من الفلسطينية الجامعات في التربية

  .الجامعات هذه
  

ما درجة توفر مواصفات إعداد رسائل ماجسـتير التربيـة فـي الجامعـات     : األول السؤال. 1.4

  هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل؟ الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء
 
  

 توافر لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات استُخرجت سؤالال هذا  عن ولإلجابة

 هذه في المتفرغون المشرفون يراها كما الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد معايير

  .1.4 جدول يبينه كما تها،ومجاال الدراسة أداة لفقرات الجامعات
  

 التربية رسائل إعداد مواصفات توفر لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 1.4جدول

 الدراسة أداة لفقرات الجامعات هذه في المتفرغون المشرفون يراها كما الفلسطينية الجامعات في

  .تنازليا مرتبة ومجاالتها
  

  الدرجة المعياري رافاالنح الحسابي المتوسط المجال

 مرتفعة 58. 4.15 والتنظيم التوثيق مواصفات

 مرتفعة 55. 4.01 وتنفيذها الدراسة منهجية

 مرتفعة 58. 3.86 الدراسة موضوع مواصفات

 متوسطة 79. 3.78 للدراسة العام الشكل مواصفات

 مرتفعة 54. 3.93 الكلية الدرجة



 

 رسائل إعداد لدرجة توفر مواصفات المشرفين قييمت درجة أن السابق الجدول خالل من يالحظ

 معايير" هي مجاالت ولثالثة الكلية للدرجة" مرتفعة" كانت الفلسطينية الجامعات في التربية ماجستير

 معايير" مجال حصل بينما ،"والتنظيم التوثيق معايير وتنفيذها، الدراسة منهجية الدراسة، موضوع

 ،)3.93( الكلية للدرجة الحسابي المتوسط بلغ حيث ،"متوسطة" درجة على" للدراسة العام الشكل

 الدراسة أداة مجاالت ضمن من حسابي متوسط أعلى على" والتنظيم التوثيق معايير" مجال وحصل

 حسابي متوسط أقل على" للدراسة العام الشكل معايير" مجال حصل بينما ،)4.15( بلغ حيث األربعة

  ). 3.78( والبالغ

  

 الملحق يبينها كما االستبانة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات مالحظة خالل ومن

 تلتزم) " 50( الفقرات حصلت حيث ،"مرتفعة" درجة على حصلت فقرة) 41( أن يتبين) 3( رقم

 عن العربية باللغة لمراجعل مستقلة قوائم توضع) " 49( ،"المراجع توثيق في ةواحد بطريقة الدراسة

 بواقع حسابية متوسطات أعلى على" بوضوح الدراسة مجتمع ُيحدد) " 30( ،"األجنبية للغاتا

 حصلت حيث ،"متوسطة" درجة على فقرة) 15( حصلت كما التوالي، على)  4.27 ،4.31 ،4.36(

 ،"اللغوية األخطاء من الدراسة تخلو) "56( ،"جديدة دراسات إلى البحث مشكلة تؤدي) "12( الفقرات

 على) 3.22 ،3.36 ،3.36( بواقع حسابي متوسطات أقل على" باالبتكار المشكلة تتسم) "7(

  .  التوالي

  

 برنامج في تدرس التي المساقات من عدد وجود إلى يعزى قد ذلك في السبب أن الباحثة وترى

 كتابة في الجامعة قبل من دليل رفُوتَ وكذلك الرسائل، كتابة في مباشرة عالقة لها الماجستير

 ةدقيق بمعايير االلتزام للطالب يتيح مما الرسائل، بكتابة الخاصة التفاصيل أدق على يحتوي الرسائل

 كتابة في الهامة المواضيع بعض على يركزون نيالمناقش معظم أن كما ،لةلرساا ةكتاب في وواضحة

 حال الطلبة عند اًشديد ماًالتزا يسبب مما ،الدراسة ومجتمع ،العينة واختيار ،التوثيق مثل الرسائل

 اللغوية األخطاء مثل دقيق بشكل ضبطها يمكن ال أمور هناك ذلك ومع الجوانب، لهذه التطرق

 نأ مع العلم نسبياً حديثاً يعد الفلسطينية الجامعات في الماجستير برنامج أن كما والمطبعية،

 هافي يقع التي الشائعة ءباألخطا الكافية والمعرفة الخبرة لديهم أصبح البرامج هذه على نيالمشرف

  .األخطاء هذه طلبتهم تجنيب على فيعملون ،الطلبة
  

 في الماجستير رسائل أن إلى أشارت التي ،)2004( جبر دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت

 اتفقت وكذلك الصالحية، من عالية درجة على معاييرها معظم حصلت قد الغربية الضفة جامعات

 ودراسة الرسائل، من النظري الجانب خصوصاً ،تطوير إلى تحتاج التي الجوانب بعض وجود في

 العليا الدراسات لبرامج والطلبة التدريس هيئة أعضاء تقييم أن إلى أشارت التي ،)2003( عابدين



 

 العمارة ودراسة ،)العليا الدراسات برامج من جزء الرسالة أن المعلوم ومن(  عالية بدرجة جاء

 ودراسة ومقبولة، جيده تعتبر العلمي البحث بأصول لتزاماإل نسبة أن إلى تأشار التي ،)1999(

 بمعايير كبير حد إلى تلتزم الماجستير رسائل أن إلى أشارت التي ،)1998( والدليمي الضحيان

 إلى أشارت التي ،)1998( الكخن ودراسة الجيدة، الرسالة عناصر ألهم واحتوائها الرسائل إعداد

 مالئمة األردنية الجامعة في العربية اللغة بتعليم المرتبطة الماجستير رسائل في تبعةالم المنهجية أن

 الرسائل من% 75 أن إلى أشارت التي) 2005( لوك بلي ودراسة المطروحة، القضايا لطبيعة

  .ممتازة أو كجيدة تصنف المختارة
  

 وطالب الرسائل على المشرفين أن إلى أشارت التي، )2002( عالونة دراسة مع واختلفت

 ودراسة الفلسطينية، الجامعات في التربية ماجستير رسائل تقويم بمعايير ملتزمين غير الماجستير

  .ضئيلة زالت ما الجودة عالية األبحاث أن إلى أشارت التي) 2005( كاديجيفش
  

هل تختلف وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول درجة توفر مواصـفات  : الثاني السؤال 2.4

الجامعة التـي يـدرس   : اد رسائل ماجستير التربية في الجامعات الفلسطينية باختالف كل منإعد

فيها، والتخصص، وسنوات الخبرة في اإلشراف، والجامعة التي تخرج منها، وعدد الرسائل التـي  

  أشرف عليها، والرتبة األكاديمية، وعدد األبحاث المنشورة، وعدد الرسائل التي تمت مناقشتها؟

  
  

 في التربية رسائل إعداد درجة توفر مواصفاتل المشرفين تقييم درجة في االختالف على للتعرفو

 الحسابية المتوسطات قيم بإيجاد الباحثة قامت الدراسة عينة أفراد لدى الفلسطينية الجامعات

 اني،الث السؤال في الواردة المتغيرات حسب الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات

 الفرضيات خالل من فحصها تم إحصائيا، دالة المتوسطات بين الفروق كانت إذا فيما وللتحقق

  :التالية
  

بـين  ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : األولى الفرضية 3.4

جة توفر متوسطات  وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في در

 مواصفات إعداد رسائل الماجستير تعزى لمتغير الجامعة التي يدرس فيها؟
  

  

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات تم استخراج األولى الفرضية صحة من للتحقق

 تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد درجة توفر مواصفاتل العينة أفراد لتقديرات

  .2.4 جدول في مبين هو كما ، المشرف هافي سيدر التي عةالجام إلى
  



 

درجة توفر ل المشرفين تقييم لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات:  2.4 جدول

 هافي سيدر التي الجامعة إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات

  .المشرف
  

  

المعياري االنحراف الحسابي توسطالم العدد الجامعة المجال

 مواصفات

الدراسة موضوع

 62. 3.98 8 القدس جامعة

 70. 3.85 9 النجاح جامعة

 24. 3.67 5 بيرزيت جامعة

 الدراسة منهجية

 وتنفيذها

 54. 4.02 8 القدس جامعة

 68. 4.18 9 النجاح جامعة

 13. 3.71 5 بيرزيت جامعة

 مواصفات

 والتنظيم التوثيق

 69. 4.25 8 القدس امعةج

 48. 4.24 9 النجاح جامعة

 58. 3.84 5 بيرزيت جامعة

 الشكل مواصفات

 للدراسة العام

 97. 3.78 8 القدس جامعة

 66. 4.11 9 النجاح جامعة

 27. 3.20 5 بيرزيت جامعة

 الكلية الدرجة

 58. 4.00 8 القدس جامعة

 63. 4.01 9 النجاح جامعة

 20. 3.66 5 بيرزيت جامعة
  

  

 اًفروق هناك أن يتبن 2.4 جدول في العينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات مالحظة خالل من

تم  إحصائياً، دالة الفروق كانت إذا فيما ولمعرفة. الكلية الدرجة وفي المجاالت جميع في بينها

  .3.4 جدول في مبين هو كما األحادي، التباين تحليل اختبار استخدام
  

  

  

  

  

  

  



 

درجة توفر ل المشرفين تقييم درجة متوسطات بين للفروق األحادي التباين تحليل نتائج :3.4جدول

 فيها سيدر التي الجامعة إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات

  .المشرف
  

   

 التباين مصدر المجال
 درجات

 الحرية

 مجموع

 المربعات

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

مواصفات 

 موضوع

 الدراسة

 420. 153. 2 306. المجموعات بين
 

.663 
 

 365. 19 6.936 المجموعات داخل

  21 7.242 المجموع

 منهجية

 الدراسة

 وتنفيذها

 1.127 349. 2 697. المجموعات بين
 

.345 
 

 309. 19 5.877 المجموعات داخل

  21 6.574 المجموع

 مواصفات

 التوثيق

 والتنظيم

 917. 320. 2 640. المجموعات بين
 

.417 
 

 349. 19 6.634 المجموعات داخل

  21 7.275 المجموع

 مواصفات

 العام الشكل

 للدراسة

 2.416 1.334 2 2.668 المجموعات بين
 

.116 
 

 552. 19 10.494 المجموعات داخل

  21 13.162 المجموع

 الكلية جةالدر

 759. 231. 2 462. المجموعات بين
 

.482 
 

 305. 19 5.789 المجموعات داخل

  21 6.251 المجموع
  

 بين إحصائياً دالة ان الفروق بين المتوسطات الحسابية ليست السابق الجدول خالل من الحظُي

 الجامعات في التربية رسائل إعداد درجة توفر مواصفات  المشرفين تقييم درجة متوسطات

  .األولى الصفرية الفرضية قبول تم وبالتالي المشرف، بها سيدر التي الجامعة إلى تعزى الفلسطينية
  

ان المشرفين يعتمدون  حيث من الثالث الفلسطينية الجامعات بين الكبير التشابه إلى ذلك يعزى وقد

 لها تخضع التي األنظمة بيعةوط التربية في الماجستير على قواسم مشتركة في حكمهم على لرسائل

 الجامعات، هذه من جامعة من أكثر في سدر المدرسين بعض أن كما ،العليا الدراسات برامج

 لذلك الماجستير رسائل لكتابة اًواضح دليالً لها وضعت الجامعات هذه من جامعة كل فإن وكذلك

  . بجامعته الخاص الدليل بهذا الطالب يتقيد
  



 

بـين  ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الثانية الفرضية 4.4

متوسطات وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في درجة توفر 

 مواصفات إعداد رسائل الماجستير تعزى لمتغير التخصص؟
  

  

 لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات تخرجاستُ الثانية الفرضية صحة من للتحقق

 إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد درجة توفر مواصفاتل العينة أفراد

  .4.4 جدول في مبين هو كما ، المشرف تخصص
  

درجة توفر ل المشرفين تقييم لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :4.4 جدول

  .المشرف لتخصص تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية ئلرسا إعداد مواصفات
  

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد التخصص المجال

 موضوع مواصفات

 الدراسة

 60511. 3.7381 6 تربوية إدارة

 65715. 3.8482 12 تدريس أساليب

 35400. 4.0804 4 تربوي إرشاد

 الدراسة منهجية

 وتنفيذها

 58860. 4.0351 6 ويةترب إدارة

 63668. 3.9912 12 تدريس أساليب

 34513. 4.0789 4 تربوي إرشاد

 التوثيق مواصفات

 والتنظيم

 78740. 3.9000 6 تربوية إدارة

 48492. 4.2667 12 تدريس أساليب

 58878. 4.2000 4 تربوي إرشاد

 الشكل مواصفات

 للدراسة العام

 1.08012 3.5833 6 تربوية إدارة

 73437. 3.7708 12 تدريس أساليب

 47871. 4.1250 4 تربوي إرشاد

 الكلية الدرجة

 64061. 3.8423 6 تربوية إدارة

 58273. 3.9286 12 تدريس أساليب

 32188. 4.0938 4 تربوي إرشاد

  

 وقاًفر هناك أن يتبن 4.4 جدول في العينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات مالحظة خالل من

 إحصائياً، دالة الفروق كانت إذا فيما ولمعرفة. الكلية الدرجة وفي المجاالت جميع في بينها

  .5.4 جدول في مبين هو كما األحادي، التباين تحليل اختبار الباحثة استخدمت
  



 

درجة توفر ل المشرفين تقييم درجة متوسطات بين للفروق األحادي التباين تحليل نتائج: 5.4جدول

  المشرف تخصص إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد تمواصفا

  

 التباين مصدر المجال
 درجات

 الحرية

 مجموع

 المربعات

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 موضوع مواصفات

 الدراسة

 389. 143. 2 285. المجموعات بين
 

.683 
 

 366. 19 6.957 المجموعات داخل

  21 7.242 المجموع

 الدراسة منهجية

 وتنفيذها

 037. 013. 2 025. المجموعات بين
 

.964 
 

 345. 19 6.548 المجموعات داخل

  21 6.574 المجموع

 التوثيق مواصفات

 والتنظيم

 774. 274. 2 548. المجموعات بين
 

.475 
 

 354. 19 6.727 المجموعات داخل

  21 7.275 المجموع

 الشكل مواصفات

 للدراسة العام

 541. 354. 2 709. المجموعات بين
 

.591 
 

 655. 19 12.453 المجموعات داخل

  21 13.162 المجموع

 الكلية الدرجة

 238. 076. 2 153. المجموعات بين
 

.790 
 

 321. 19 6.098 المجموعات داخل

  21 6.251 المجموع
  

 تقييم درجة متوسطات بين إحصائياً دالة فروق وجود عدم السابق الجدول خالل من الحظُي

 تخصص إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد توفر مواصفات لدرجة المشرفين

  .الثانية الصفرية الفرضية قبول تم وبالتالي المشرف،
  

 لذلك النفس، وعلم لتربيةا وهو أال األصل في واحد عنوان تحت تندرج الثالثة التخصصات جميع

 إلى تخضع التخصصات هذه وجميع طبيعتها، حيث من التخصصات هذه بين كبير تقارب هناك

 رسائل يناقش ما تخصصفي  المشرفين بعض أن كما الماجستير، لرسائل إعدادها في الدليل نفس

 صصات،التخ جميع بين مشتركة الماجستير رسائل إعداد مساقات أن كما أخرى، تخصصات من

 بين كبير تقارب هناك لذلك المساقات هذه نفس يدرسون التربية في العليا الدراسات طلبة فجميع

  .تخصصهم باختالف الطلبة قبل من المعدة الرسائل
  



 

بـين  ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الثالثة الفرضية 5.4

دريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في درجة توفر متوسطات وجهات نظر أعضاء هيئة الت

 .مواصفات إعداد رسائل الماجستير تعزى لمتغير سنوات الخبرة في اإلشراف
  
 

 لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات تم استخراج الثالثة الفرضية صحة من للتحقق

 سنوات إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في ربيةالت رسائل إعداد درجة توفر مواصفاتل العينة أفراد

  .6.4 جدول في مبين هو كما اإلشراف، في المشرف خبرة
  

درجة توفر ل المشرفين تقييم لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :6.4 جدول

  .اإلشراف في المشرف خبرة الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات
  

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد اإلشراف في الخبرة الالمج

 موضوعمواصفات 

 الدراسة

 31542. 3.7143 4 فأقل سنوات 5

 49268. 3.9500 5 سنوات 5-11

 55597. 3.4405 3 ةسن 11-15

 70751. 4.0000 10 فأكثر سنة 16

 الدراسة منهجية

 وتنفيذها

 37061. 3.8289 4 فأقل سنوات 5

 55125. 4.0632 5 سنوات 5-11

 42215. 3.6140 3 ةسن 11-15

 63549. 4.1947 10 فأكثر سنة 16

 التوثيق مواصفات

 والتنظيم

 43205. 3.6000 4 فأقل سنوات 5

 64187. 4.3200 5 سنوات 5-11

 41633. 3.6667 3 ةسن 11-15

 45019. 4.4400 10 فأكثر سنة 16

 الشكل مواصفات

 دراسةلل العام

 31458. 3.4375 4 فأقل سنوات 5

 71589. 4.0500 5 سنوات 5-11

 1.00000 3.0000 3 سنة 11-15

 78572. 4.0250 10 فأكثر سنة 16

 الكلية الدرجة

 31626. 3.7232 4 فأقل سنوات 5

 51610. 4.0286 5 سنوات 5-11

 52742. 3.4881 3 سنة 11-15

 59726. 4.1071 10 فأكثر سنة 16



 

 هناك أن يتبن  6.4 جدول في العينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات مالحظة خالل من

 تم إحصائياً، دالة الفروق كانت إذا فيما ولمعرفة. الكلية الدرجة وفي المجاالت جميع في بينها فروقاً

  .7.4 جدول في مبين هو كما األحادي، التباين تحليل اختبار استخدام
  

درجة توفر ل المشرفين تقييم درجة متوسطات بين للفروق األحادي التباين تحليل تائجن :7.4جدول

  المشرف خبرة إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات

  

   

 التباين مصدر المجال
 درجات

 الحرية

 مجموع

 المربعات

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

 مواصفات

 ضوعمو

 الدراسة

 797. 283. 3 849. المجموعات بين
 

.511 
 

 355. 18 6.393 المجموعات داخل

  21 7.242 المجموع

 منهجية

 الدراسة

 وتنفيذها

 1.020 318. 3 955. المجموعات بين
 

.407 
 

 312. 18 5.619 المجموعات داخل

  21 6.574 المجموع

مواصفات 

 التوثيق

 والتنظيم

 3.968 965. 3 2.896 مجموعاتال بين
 

*.025 
 

 243. 18 4.379 المجموعات داخل

  21 7.275 المجموع

 مواصفات

 العام الشكل

 للدراسة

 1.974 1.086 3 3.259 المجموعات بين
 

.154 
 

 550. 18 9.903 المجموعات داخل

  21 13.162 المجموع

 الكلية الدرجة

 1.308 373. 3 1.119 المجموعات بين
 

.303 
 

 285. 18 5.132 المجموعات داخل

  21 6.251 المجموع

  .  (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات* 

  

 تقييم درجة متوسطات بين إحصائياً دالة فروق وجود عدم السابق الجدول خالل من الحظُي

 خبرة إلى تعزى الفلسطينية لجامعاتا في التربية رسائل إعداد درجة توفر مواصفاتل المشرفين

 ،"والتنظيم التوثيق معايير" مجال عدا ما المجاالت ولجميع الكلية للدرجة اإلشراف في المشرف

  .8.4 جدول يبينه كما (LSD) اختبار إجراء تم المجال هذا في الفرق نَم لصالح ولمعرفة
  



 

 عينة أفراد تقديرات في الفرق نَم حلصال لتحديد (LSD) البعدي االختبار تحليل نتائج :8.4 جدول

 فـي  التربيـة  رسـائل  إعـداد  درجة توفر مواصفاتل -والتنظيم التوثيق معايير مجال - الدراسة

  الفلسطينية الجامعات

  

 الداللة مستوى المتوسطات فرق اإلشراف في الخبرة

 فأقل سنوات 5

 043. *-72000.- سنة 5-11

 862. -06667.- سنة 11-15

 010. *-84000.- فأكثر سنة 16

 سنة 5-11

 043. *72000. فأقل سنوات 5

 086. 65333. سنة 11-15

 662. -12000.- فأكثر سنة 16

 سنة 11-15

 862. 06667. فأقل سنوات 5

 086. -65333.- سنة 5-11

 028. *-77333.- فأكثر سنة 16

  فأكثر سنة 16

 010. *84000. فأقل سنوات 5

 662. 12000. سنة 5-11

 028. *77333. سنة 11-15

  .) α  ≥0.05( الداللة مستوى عند إحصائيا دالة* 
  

) سنة 11-5(  وفئة)  فأقل سنوات 5(  فئة بين إحصائيا داله الفروق أن السابق الجدول من يتضح

 لصالح وكانت) فأكثر سنة 16(  وفئة) فأقل سنوات 5( فئة وبين ،)سنة 11-5(  فئة لصالح وكانت



 

 سـنة  16(  لصـالح  وكانت) فأكثر سنة 16(  وفئة) سنة 15-11( فئة وبين ،)فأكثر سنة 16( ةفئ

  ).  فأكثر
  

 الطلبة بها يقع التي لألخطاء تفهماً أكثر خبرةًالمشرفين األكثر  أن إلى يرجع ذلك أن الباحثة وترى

 أن فيرون جنبية،واأل منها العربية األخرى الجامعات تجارب على اطالعهم وكذلك خبرتهم، بحكم

 أكثر الشخص يكون معروف هو فكما األقل الخبرة أصحاب أما ما، حد إلى ومرضٍ جيد طلبتنا أداء

 األخطاء، من تماما اًخالي عمله يكون أن الطالب من يريد لذلك ،عمله بداية في اًوحرص ومتابعة دقه

 وبعد معينة، زمنية فتره بعد لكلذ العالم، في اآلخرين لدى أو لدينا، متوفر وغير مستحيل شبه وهذا

  .رأيه يختلف سوف وأجنبيا عربيا اآلخرين تجارب على المشرف هذا تعرف
  

 فـي  اخـتالف  وجود عدم إلى أشارت التي) 2002( عالونه دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت

  .شرفالم خبرة الختالف تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية ماجستير رسائل تقويم معايير
  

بـين  ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الرابعة الفرضية 6.4

متوسطات وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في درجة توفر 

 .مواصفات إعداد رسائل الماجستير تعزى لمتغير الجامعة التي تخرج منها
  

  

 المعيارية واالنحرافات ،الحسابية المتوسطاتتم استخراج  الرابعة فرضيةال صحة من للتحقق

 تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد درجة توفر مواصفاتل العينة أفراد لتقديرات

  .9.4 جدول في مبين هو كما المشرف، منها تخرج التي الجامعة إلى
  

لدرجة توفر  المشرفين تقييم لدرجة المعيارية اتواالنحراف الحسابية المتوسطات : 9.4 جدول

  .المشرف منها تخرج التي الجامعة حسب الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات
  

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد منها تخرج التي الجامعة المجال

 موضوع مواصفات

 الدراسة

 55. 3.89 11 عربية

 56.  3.97 11 أجنبية

 الدراسة منهجية

 وتنفيذها

 62. 3.79 11 عربية

 57. 3.92 11 أجنبية

 التوثيق مواصفات

 والتنظيم

 61. 4.02 11 عربية

 52. 4.00 11 أجنبية

 الكلية الدرجة
 48. 3.92 11 عربية

 61. 4.38 11 أجنبية



 

 
 هناك أن يتبن ،) 9.4( دولالج في العينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات مالحظة خالل من

 إحصائياً، دالة الفروق كانت إذا فيما ولمعرفة. الكلية الدرجة وفي المجاالت جميع في بينها فروقاً

  .10.4 جدول في مبين هو كما المستقلة، للعينات) ت( اختبار خدماستُ

 إعداد اصفاتمو رفتو درجةل المشرفين تقييم متوسطات بين للفروق) ت( اختبار نتائج :10.4 جدول

  المشرف منها تخرج التي الجامعة إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل

  

 العددالجامعة المجال
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجات

 الحرية

 ت قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

مواصفات موضوع 

  الدراسة
 

 55. 3.89 11 عربية
20 -.535- 

 
.598 

 أجنبية 
11 3.97 .56 

منهجية الدراسة 

 وتنفيذها

 62. 3.79 11 عربية
20 .078 

 
.938 

 57. 3.92 11 أجنبية 

مواصفات التوثيق 

 والتنظيم

 61. 4.02 11 عربية
20 -1.924- 

 
.069 

 52. 4.00 11 أجنبية 

مواصفات الشكل 

 العام للدراسة

 48. 3.92 11 عربية
20 .870 

 
.395 

 61. 4.38 11 أجنبية 

 الكلية الدرجة
 55. 3.89 11 عربية

20 -.341- 
 

.736 
 56. 3.97 11 أجنبية 

  

 تقييم درجة متوسطات بين إحصائياً دالة فروق وجود عدم السابق الجدول خالل من الحظُي

 الجامعة إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات توفر لدرجة المشرفين

  .الرابعة الصفرية الفرضية قبول تم وبالتالي المشرف، منها تخرج التي
  

 في بها المعمول القوانين لنفس يخضعون الرسائل على المشرفين التدريس هيئة أعضاء جميع

 من أعد نهإ حيث ،الجامعة قبل من المعد الماجستير رسائل إعداد لدليل يحتكمون وجميعهم الجامعة،

 أكانت سواًء المشرفين بين الفردية الفروق من يقلل وهذا التخصصات، جميع بين مشتركة لجنة قبل

 . السائدة النمطية في ريالتغي أو لالجتهاد المشرف أمام مجال فال غيرها، مأ ،شخصية الفروق هذه

 في اختالف وجود عدم إلى أشارت التي) 2002( عالونه دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت

 منها تخرج التي للجامعة تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية ماجستير ائلرس تقويم معايير

  .المشرف



 

بين ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الخامسة الفرضية 7.4

متوسطات وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في درجة توفر 

 . د رسائل الماجستير تعزى لمتغير عدد الرسائل التي أشرف عليهاموصفات إعدا
  

  

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات خرجتاستُ الخامسة الفرضية صحة من للتحقق

 تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد درجة توفر مواصفاتل العينة أفراد لتقديرات

  .11.4 جدول في مبين هو كما عليها، شرفأ التي الرسائل عدد ىإل
  

درجة توفر ل المشرفين تقييم لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: 11.4 جدول

  .عليها شرفأ التي الرسائل عدد حسب الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات
  

 المجال
 التي الرسائل عدد

 عليها اشرف
 المعياري االنحراف سابيالح المتوسط العدد

 موضوع مواصفات

 الدراسة

1-4 4 3.65 .28 

5-8 5 3.69 .74 

9-12 4 3.83 .16 

 71. 4.05 9 فأكثر 13

 الدراسة منهجية

 وتنفيذها

1-4 4 3.68 .11 

5-8 5 3.94 .54 

9-12 4 4.09 .63 

 65. 4.17 9 فأكثر 13

 التوثيق مواصفات

 والتنظيم

1-4 4 3.60 .43 

5-8 5 4.16 .49 

9-12 4 4.10 .20 

 68. 4.42 9 فأكثر 13

 الشكل مواصفات

 للدراسة العام

1-4 4 3.37 .25 

5-8 5 4.00 .63 

9-12 4 3.75 .50 

 1.09 3.86 9 فأكثر 13

 الكلية الدرجة

1-4 4 3.63 .22 

5-8 5 3.84 .58 

9-12 4 3.94 .29 

 68. 4.11 9 فأكثر 13



 

 هناك أن يتبن  11.4 جدول في العينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات الحظةم خالل من

تم  إحصائياً، دالة الفروق كانت إذا فيما ولمعرفة. الكلية الدرجة وفي المجاالت جميع في بينها اًفروق

  .12.4 جدول في مبين هو كما األحادي، التباين تحليل اختبارم ااستخد
  

  

 توفر درجةل المشرفين تقييم درجة متوسطات بين للفروق األحادي التباين يلتحل نتائج :12.4جدول

  .عليها شرفأ التي الرسائل عدد لىإ تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات
   

 التباين مصدر المجال
 درجات

 الحرية

 مجموع

 المربعات

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

اصفات مو

 موضوع

 الدراسة

 220. 3 659. المجموعات بين
.601 
 

.623 
 366. 18 6.583 المجموعات داخل 

  21 7.242 المجموع

 منهجية

 الدراسة

 وتنفيذها

 239. 3 716. المجموعات بين
.733 
 

.546 
 325. 18 5.858 المجموعات داخل 

  21 6.574 المجموع

 مواصفات

 التوثيق

 والتنظيم

 629. 3 1.887 المجموعات بين
2.101 

 
.136 
 299. 18 5.388 المجموعات داخل 

  21 7.275 المجموع

 مواصفات

 العام الشكل

 للدراسة

 320. 3 961. المجموعات بين
.472 
 

.705 
 678. 18 12.201 المجموعات داخل 

  21 13.162 المجموع

 الكلية الدرجة

 229. 3 686. المجموعات بين
.740 
 

.542 
 309. 18 5.565 المجموعات داخل 

  21 6.251 المجموع
 

  

 تقييم درجة متوسطات بين إحصائياً دالة فروق وجود عدم السابق الجدول خالل من الحظُي

 سنوات إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد لدرجة توفر مواصفات المشرفين

  .الخامسة الصفرية الفرضية قبول تم وبالتالي اإلشراف، في المشرف خبرة
  

 يستطيع حيث الفلسطينية، الجامعات في الرسائل إعداد دليل وجود إلى ذلك في وقد يعود السبب

 الرسالة يخرج وبالتالي دقيق بشكل عليها يشرف رسالة أول من الدليل هذا يتبع أن الجديد المشرف

 ممتحناً فيها يكون اإلشراف، قبل سابقة فترة في يمر المشرف أن كما ما، حد إلى مرضية بصفات



 

 الالزمة الخبرة نفيكو ثانياً مشرفاً يكون أو ه،ؤزمال عليها يشرف التي الماجستير لرسائل

  .لإلشراف
  

بين ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السادسة الفرضية 8.4

 .اصفات إعداد رسائل الماجستير تعزى لمتغير الرتبة األكاديميةمتوسطات درجة توفر مو
  

  

 المعيارية واالنحرافات ،الحسابية المتوسطات خرجتاستُ الخامسة الفرضية صحة من للتحقق

 حسب الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد درجة توفر مواصفاتل العينة أفراد لتقديرات

  .13.4 جدول في مبين هو كما للمشرف، األكاديمية الرتبة
  

درجة توفر ل المشرفين تقييم لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :13.4جدول

  .للمشرف األكاديمية الرتبة حسب الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات
  

 يالمعيار االنحراف الحسابي المتوسط العدد األكاديمية الرتبة المجال

 موضوعمواصفات 

 الدراسة

 36. 3.98 3 أستاذ

 86. 3.70 6 مشارك أستاذ

 50. 3.90 13 مساعد أستاذ

 الدراسة منهجية

 وتنفيذها

 10. 3.77 3 أستاذ

 69. 3.95 6 مشارك أستاذ

 56. 4.10 13 مساعد أستاذ

 التوثيق مواصفات

 والتنظيم

 70. 4.33 3 أستاذ

 64. 4.10 6 مشارك أستاذ

 58. 4.13 13 مساعد أستاذ

       مواصفات

 للدراسة العام الشكل

 28. 3.16 3 أستاذ

 1.13 3.87 6 مشارك أستاذ

 65. 3.88 13 مساعد أستاذ

 الكلية الدرجة

 25. 3.88 3 أستاذ

 76. 3.83 6 مشارك أستاذ

 50. 3.99 13 مساعد أستاذ

  

  

  



 

 هناك أن يتبن)  13.4( الجدول في العينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات مالحظة خالل من

 إحصائياً، دالة الفروق كانت إذا فيما ولمعرفة. الكلية الدرجة وفي المجاالت جميع في بينها اًفروق

  .14.4 جدول في مبين هو كما األحادي، التباين تحليل اختبار الباحثة استخدمت
  

لدرجة توفر  المشرفين تقييم درجة متوسطات بين للفروق دياألحا التباين تحليل نتائج :14.4 جدول

 األكاديمية الرتبة إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد معايير مواصفات

  للمشرف

   

 التباين مصدر المجال
 درجات

 الحرية

 مجموع

 المربعات

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

مواصفات 

 موضوع

 لدراسةا

 105. 2 209. المجموعات بين
.283 
 

.757 
 370. 19 7.033 المجموعات داخل 

  21 7.242 المجموع

 منهجية

 الدراسة

 وتنفيذها

 152. 2 304. المجموعات بين
.460 
 

.638 
 330. 19 6.270 المجموعات داخل 

  21 6.574 المجموع

 مواصفات

 التوثيق

 والتنظيم

 059. 2 117. تالمجموعا بين
.155 
 

.857 
 377. 19 7.157 المجموعات داخل 

  21 7.275 المجموع

 مواصفات

 العام الشكل

 للدراسة

 662. 2 1.325 المجموعات بين
1.063 

 
.365 
 623. 19 11.837 المجموعات داخل 

  21 13.162 المجموع

 الكلية الدرجة

 051. 2 102. المجموعات بين
.157 
 

.856 
 324. 19 6.149 المجموعات داخل 

  21 6.251 المجموع

 تقييم درجة متوسطات بين إحصائياً دالة فروق وجود عدم السابق الجدول خالل من يالحظ

 رتبة إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد لدرجة توفر مواصفات المشرفين

  .السادسة الصفرية الفرضية قبول تم وبالتالي المشرف،
  

 نإ حيث رتبهم، اختالف من بالرغم ،المشرفين بين التقارب إلى يرجع ذلك أن وترى الباحثة

 أن كما الماجستير، رسائل وامتحان ،األبحاث ونشر ،اإلشراف في الخبرة أصحاب من معظمهم

 أن األكاديمية ةللرتب مجال فال الماجستير رسائل إعداد دليل إلى يحتكمون رتبهم باختالف جميعهم

  .تقييمهم على تؤثر



 

 في اختالف وجود عدم إلى أشارت التي) 2002( عالونه دراسة مع الدراسة هذه نتيجة واتفقت

  .للمشرف األكاديمية لرتبةإلى ا تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية ماجستير رسائل تقويم معايير
 

بـين  ) α ≥ 0.05(صائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إح: السابعة الفرضية 9.4

متوسطات وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في درجة توفر 

 .مواصفات إعداد رسائل الماجستير تعزى لمتغير عدد األبحاث المنشورة
  
  

 المعيارية تواالنحرافا الحسابية المتوسطاتتم استخراج  الخامسة الفرضية صحة من للتحقق

 حسب الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد لدرجة توفر مواصفات العينة أفراد لتقديرات

  .15.4 جدول في مبين هو كما المشرف، قبل من المنشورة األبحاث عدد
  

 عدادإ لدرجة توفر مواصفات المشرفين تقييم لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :15.4 جدول

  .المشرف قبل من المنشورة األبحاث عدد حسب الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل
  

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد المنشورة األبحاث عدد المجال

 الدراسة موضوعمواصفات 

1-4 9 4.05 .60 

5-8 5 3.85 .20 

9-12 1 2.57 . 

 60. 3.80 7 فأكثر 13

 وتنفيذها اسةالدر منهجية

1-4 9 4.12 .57 

5-8 5 4.13 .57 

9-12 1 3.21 . 

 53. 3.91 7 فأكثر 13

 والتنظيم التوثيق مواصفات

1-4 9 4.00 .79 

5-8 5 3.65 .41 

9-12 1 4.25 . 

 1.02 3.5357 7 فأكثر 13

 للدراسة العام الشكل مواصفات

1-4 9 4.00 .79 

5-8 5 3.65 .41 

9-12 1 4.25 . 

 1.02 3.53 7 فأكثر 13

 الكلية الدرجة

1-4 9 4.09 .59 

5-8 5 3.93 .31 

9-12 1 3.01 . 

 57. 3.86 7 فأكثر 13

  



 

 هناك أن يتبن)  15.4( الجدول في العينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات مالحظة خالل من

 إحصائياً، دالة الفروق كانت إذا فيما ةولمعرف. الكلية الدرجة وفي المجاالت جميع في بينها فروقاً

  .16.4 جدول في مبين هو كما األحادي، التباين تحليل اختبار الباحثة استخدمت

  

لدرجة توفر  المشرفين تقييم درجة متوسطات بين للفروق األحادي التباين تحليل نتائج :16.4جدول

 قبل من المنشورة األبحاث عدد لىإ تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات

  .المشرف
  

   

 التباين مصدر المجال
 درجات

 الحرية

 مجموع

 المربعات

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

مواصفات 

 موضوع

 الدراسة

 672. 3 2.015 المجموعات بين
2.313 

 
.110 
 290. 18 5.227 المجموعات داخل 

  21 7.242 المجموع

 هجيةمن

 الدراسة

 وتنفيذها

 297. 3 892. المجموعات بين
.943 
 

.441 
 316. 18 5.681 المجموعات داخل 

  21 6.574 المجموع

مواصفات 

 التوثيق

 والتنظيم

 230. 3 689. المجموعات بين
.628 
 

.606 
 366. 18 6.585 المجموعات داخل 

  21 7.275 المجموع

 مواصفات 

 العام كلالش

 للدراسة

 386. 3 1.158 المجموعات بين
.579 
 

.636 
 667. 18 12.004 المجموعات داخل 

  21 13.162 المجموع

 الكلية الدرجة

 366. 3 1.098 المجموعات بين
1.279 

 
.312 
 286. 18 5.153 المجموعات داخل 

  21 6.251 المجموع
 

  

 تقييم درجة متوسطات بين إحصائياً دالة وقفر وجود عدم السابق الجدول خالل من يالحظ

 عدد إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد لدرجة توفر مواصفات المشرفين

  .السابعة الصفرية الفرضية قبول تم وبالتالي الباحث، قبل من المنشورة األبحاث

 على اإلشراف في الكافية الخبرة اكتسب وقد إال األبحاث نشر مرحلة إلى المشرف يصل ولم

 لهؤالء المتاح الوقت إلى  رئيس بشكل يرجع األبحاث عدد في االختالف أن الباحثة وترى الرسائل،



 

 مع األبحاث، من عدد نشر على الكافية القدرة يمتلكون فجميعهم وطموحهم، همتهم لىإو المشرفين

  .ميةالعل إمكانياتهم عن البعيدة منهم لكٍل الخاصة الظروف اختالف
  

بين ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الثامنة الفرضية 10.4

متوسطات وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس المتفرغين المشرفين على الرسائل في درجة توفر 

 .مواصفات إعداد رسائل الماجستير تعزى لمتغير الرسائل التي تمت مناقشتها
  

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات تم استخراج الثامنة الفرضية صحة من للتحقق

 حسب الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد لدرجة توفر مواصفات العينة أفراد لتقديرات

  17.4 جدول في مبين هو كما المشرف، قبل من مناقشتها تتم التي الرسائل عدد

  

درجة توفر ل المشرفين تقييم لدرجة المعيارية واالنحرافات ةالحسابي المتوسطات :17.4 جدول

 من مناقشتها تتم التي الرسائل عدد حسب الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات

  المشرف قبل

  

 المجال
 تم التي الرسائل عدد

 مناقشتها
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد

 مواصفات

 الدراسة موضوع

 28178. 3.6518 4 4 من قلأ

4-12 8 3.7679 .57777 

 68123. 4.0179 10 فأكثر 13

 الدراسة منهجية

 وتنفيذها

 11370. 3.6842 4 4 من أقل

4-12 8 4.0461 .58299 

 63024. 4.1316 10 فأكثر 13

 مواصفات 

 والتنظيم التوثيق

 43205. 3.6000 4 4 من أقل

4-12 8 4.1000 .38545 

 64256. 4.4200 10 فأكثر 13

 الشكل مواصفات

 للدراسة العام

 25000. 3.3750 4 4 من أقل

4-12 8 4.0000 .48181 

 1.07011 3.7750 10 فأكثر 13

 الكلية الدرجة

 22369. 3.6384 4 4 من أقل

4-12 8 3.9085 .48166 

 66025. 4.0750 10 فأكثر 13



 

 هناك أن يتبن ،) 17.4( الجدول في العينة أفراد ستجاباتال الحسابية المتوسطات مالحظة خالل من

 إحصائياً، دالة الفروق كانت إذا فيما ولمعرفة. الكلية الدرجة وفي المجاالت جميع في بينها فروقاً

  .18.4 جدول في مبين هو كما األحادي، التباين تحليل اختبار الباحثة استخدمت
  

لدرجة توفر  المشرفين تقييم درجة متوسطات بين للفروق دياألحا التباين تحليل نتائج : 18.4جدول

 مناقشتها تم التي الرسائل عدد إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد مواصفات

  .المشرف قبل من
   

 التباين مصدر المجال
 درجات

 الحرية

 مجموع

 المربعات

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 مستوى

 الداللة

صفات موا

 موضوع

 الدراسة

 245. 2 491. المجموعات بين
.690 
 

.514 
 355. 19 6.752 المجموعات داخل 

  21 7.242 المجموع

 منهجية

 الدراسة

 وتنفيذها

 290. 2 581. المجموعات بين
.921 
 

.415 
 315. 19 5.993 المجموعات داخل 

  21 6.574 المجموع

 مواصفات 

 التوثيق

 والتنظيم

 979. 2 1.959 المجموعات بين
3.500 

 
.051 
 280. 19 5.316 المجموعات داخل 

  21 7.275 المجموع

 مواصفات

 العام الشكل

 للدراسة

 522. 2 1.043 المجموعات بين
.818 
 

.456 
 638. 19 12.119 المجموعات داخل 

  21 13.162 المجموع

 الكلية الدرجة

 277. 2 554. المجموعات بين
.923 
 

.414 
 300. 19 5.697 المجموعات داخل 

  21 6.251 المجموع
 

 

 تقييم درجة متوسطات بين إحصائياً دالة فروق وجود عدم السابق الجدول خالل من الحظُي

 عدد إلى تعزى الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد لدرجة توفر مواصفات المشرفين

  .الثامنة الصفرية الفرضية قبول تم وبالتالي المشرف، قبل من مناقشتها تتم التي الرسائل
  

 من معد واضح دليل وجود هو تقيمهم في المشرفين بين فروق وجود عدم في الرئيسي السبب ولعل

 مجاالً يترك ال لذلك الرسائل، هذه بإعداد الخاصة التفاصيل كل يحتوي ،شديدة بعناية الجامعة قبل



 

 يكون أن قبل كممتحن سابقاً واسعة بخبرة مر الرسائل على المشرف أن كما الجتهاد،ا أو لالختالف

  .الرسائل على الحكم من تمكنهم التي والخبرة الكفاءة من عالية درجة على جميعهم أن كما ،مشرفاً
  

ما درجة توفر مواصفات إعداد رسائل ماجستير التربيـة فـي الجامعـات    : الثالث السؤال 11.4

  ية حسب وجهة نظر عدد من المحكمين من ذوي الخبرة؟الفلسطين

  

 لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات استُخرجت الثالث الدراسة سؤال عن ولإلجابة

 ذوي من المحكمين من عدد آراء حسب الفلسطينية الجامعات في التربية رسائل إعداد معايير توافر

  .19.4جدول  يبينه كما التها،ومجا الدراسة أداة لفقرات الخبرة
  

 رسائل إعداد مواصفات فرتو لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 19.4جدول

 الدراسة أداة لفقرات الخبرة ذوي من المحكمين من عدد آراء حسب الفلسطينية الجامعات في التربية

  .تنازلياً مرتبة ومجاالتها
  

 الدرجة المعياري افاالنحر الحسابي المتوسط المجال

 مرتفعة 38. 4.05 والتنظيم التوثيق مواصفات

 مرتفعة 48. 3.91 وتنفيذها الدراسة منهجية

 العام الشكل مواصفات

 للدراسة

3.70 .53 
 مرتفعة

 موضوع مواصفات

 الدراسة

3.55 .54 
 مرتفعة

 مرتفعة 47. 3.73 الكلية الدرجة
 

 رسائل إعداد لدرجة توفر مواصفات المحكمين تقييم درجة أن السابق الجدول خالل من الحظُي

 بلغ حيث المجاالت، ولجميع الكلية للدرجة" مرتفعة" كانت الفلسطينية الجامعات في التربية ماجستير

 أعلى على" والتنظيم التوثيق مواصفات" مجال وحصل ،)3.73( الكلية للدرجة الحسابي المتوسط

 مجال حصل بينما ،)4.05( بلغ حيث ،األربعة راسةالد أداة مجاالت ضمن من حسابي متوسط

  ). 3.55( والبالغ حسابي متوسط أقل على"  الدراسة موضوع مواصفات"

  

 الملحق يبينها كما االستبانة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات مالحظة خالل ومن

 تسير) "34( الفقرات حصلت حيث ،"مرتفعة" درجة على حصلت فقرة) 36( أن يتبين ،)4( رقم

 عن العربية باللغة لمراجعل مستقلة قوائم توضع) " 49( ،"وفرضياتها األسئلة تسلسل وفق الدراسة



 

 ،4.33( بواقع حسابية متوسطات أعلى على" بوضوح الدراسة مجتمع ُيحدد) "30( ،"األجنبية اللغات

 الفقرات حصلت حيث ،"متوسطة" درجة على فقرة) 20( حصلت كما التوالي، على)  4.29 ،4.33

 يبرز) "  26( ،" المختلفة العلمية اآلراء حول الباحث نظر وجهة النظري اإلطار ُيبرز ) "23(

 كيفية النظري اإلطار َيصف) " 28" (الحالية، والدراسة السابقة الدراسات بين الفرق النظري اإلطار

 على) 2.58 ،2.66 ،2.66( بواقع سابيح متوسطات أقل على" السابقة الدراسات في النقص تالفي

  .  التوالي

  

 لهم توفر التي جامعاتهم قبل من المعدة الرسائل إعداد بمعايير الطلبة التزام إلى ذلك الباحثة ووتعز

 الماجستير، رسائل بإعداد الخاصة المساقات من لعدد وتخضعهم ،الرسائل كتابة في واضحة أدلة

 ،دراسته فترة خالل األبحاث من كبير عدد بإعداد يقوم التربية في العليا الدراسات طالب أن كما

 حيث السابقين زمالئه من الخبرة يستقي الطالب كذلك جيدة، بمواصفات رسالة إلعداد يؤهله مما

 من عدد مناقشة يحضر كما ،لرسائلهم إعدادهم أثناء الطلبة من اًعدد دراسته أثناء الطالب يلتقي

 مشرفه وبين بينه اللقاءات من اًجيد اًعدد للطالب توفر الجامعة أن كما كذلك، الرسائل مقترحات

  .األمثل بالطريقة رسالته إعداد في تساعده
  

 بالجانب يتعلق ما وخصوصاً ،المهمة الجوانب بعض في ضعف وجود النتائج من يتضح ذلك ومع

 والقراءة االطالع في الطلبة عند واضح ضعف إلى يعود ذلك أن ةالباحث رىتو للدراسة، النظري

 األدبيات على المناقشة ولجنة المشرف تركيز عدم إلى ويعود كما ،مبدراسته الخاصة األدبيات على

 عليها يركز التي األمور في يهتم بينما ،كثيراً الجانب بهذا الطالب يهتم ال لذلك ،بالرسالة الخاصة

  .والعينة المجتمع وتحديد ،التوثيق مثل المناقشون
  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

______________________________________________________  
  
 

  والمقترحات التوصيات. 1.5
  

  :بما يلي توصي الباحثةفي ضوء نتائج الدراسة 
  

  .زيادة االهتمام باإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة .1

نظره في اآلراء العلمية المطروحة أن يصار إلى إيالء اهتمام أكبر بأن يبرز الطالب وجهة  .2

 .في اإلطار النظري، ومبررات إجراءات دراسة الطالب

حيث أن اتسام الموضوعات التي يختارها الباحثون بالجدة جاء متوسطاً وتوصي الباحثة أن  .3

بتوجيه الطلبة بشكل أكبر باختيار موضوعات أكثر جدة وأصالة واالبتعاد عن يهتم المشرفون 

 .مكررةالموضوعات ال

مناقشة رسائل الماجستير من ناحية منهجية، وتشجيع طلبة ماجستير التربية على تحليل  .4

 .الرسائل ونقدها

 .دلة  رسائل  الماجستير في الجامعات الفلسطينيةأالعمل على توحيد   .5

  

  :عمل المزيد من الدراسات حول ةقترح الباحثتو
  

 .أخرى ومقارنتها بنتائج هذه الدراسة إجراء دراسات مماثلة على رسائل ماجستير في كليات .1

إعداد رسائل ماجستير التربية باستخدام المنهج  درجة توفر مواصفاتعمل دراسات حول  .2

 .الكيفي ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة

حد المساقات في أومناقشتها ضمن  تدريب الطلبة على كتابة خطة مقترحة لرسالة ماجستير .3

 .التخصص
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  المالحق. 6

  

  .الدراسة في صورتها النهائية بعد التحكيمأداة  1.6

  

  الموجه للمحكمين مرفق بأداة الدراسة وهي بصورتها األولية بغرض التحكيم ةخطاب الباحث 2.6
 

درجة توفر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانه تقييم المشرفين ل 3.6

من وجهة نظر ) 2008-2005(لسطينية بين عامي إعداد رسائل التربية في الجامعات الف مواصفات

  .المشرفين على رسائل التربية مرتبة تنازلياً

  

درجة توفر تقييم المشرفين ل نحرافات المعيارية لفقرات استبانةالمتوسطات الحسابية واال 4.6

حسب آراء ) 2008-2005(إعداد رسائل التربية في الجامعات الفلسطينية بين عامي  مواصفات

  .من المحكمين من ذوي الخبرة مرتبة تنازلياًعدد 

  

  ةاالستبان أسماء محكمي 5.6

  

   .رسائلفي الذوي الخبرة  أسماء المحكمين 

  ).عينة الدراسة( لمحة تاريخية عن الجامعات الفلسطينية  7.6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  أداة الدراسة في صورتها النهائية بعد التحكيم) 1(ملحق رقم  1.6

  
  جامعة القدس

  الدراسات العلياكلية 

  إدارة تربوية -برنامج التربية 
  

  استبانة للرأي

  :عضو هيئة التدريس

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
تسعى الباحثة خالل هذه االستبانة إلى جمع المعلومات والبيانات ذات العالقة بوجهات نظر أعضاء 

رسائل ماجستير التربيـة فـي    تدرجة توفر مواصفا "التدريس المشرفين على الرسائل حولهيئة 

، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول علـى درجـة   "2008-2005الجامعات الفلسطينية بين عامي 

  .فلسطين -الماجستير في برنامج التربية، تخصص إدارة تربوية، جامعة القدس

لمعلومـات  نغدو شاكرين لو تكرمتم باإلجابة الدقيقة على فقرات االستبانة المرفقـة، علمـاً بـأن ا   

  .واإلجابات عليها ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم
  عوني عمرو ةرائد: الباحثة

  البيانات الشخصية: أوالً

  :في المربع المناسب) ×(ضع إشارة  
 بيرزيت   جاحالن  القدس     :الجامعة التي يدرس بها .1

 إرشاد تربوي ٍأساليب تدريس      إدارة تربوية       :التخصص .2

  سنوات 10 - 6      سنوات فأقل 5            : سنوات الخبرة في اإلشراف .3

 .سنة فأكثر 16               15 -11                

   أجنبية       عربية               : الجامعة التي تخرج منها  .4

 .فأكثر 13  12- 9   8- 5   4-1من        : عدد الرسائل التي أشرف عليها .5

 أستاذ مساعد      أستاذ مشارك            أستاذ             : الرتبة األكاديمية  .6

 فأكثر13   12- 9   8- 5    4 - 1           :عدد األبحاث المنشورة  .7

  فأكثر 13      12 - 5  4أقل من  : مناقشتها تعدد الرسائل التي تم  .8

  فقرات االستبانة: ثانياً



 

  .الفقرات التالية تتعلق بمعايير إعداد رسائل الماجستير: مالحظة

  .وجهة نظرك مع حسب ما يتناسب بارةلعفي جانب ا) ×(الرجاء وضع عالمة 
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  بشدة
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  بشدة
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  موضوع الدراسة. أ

            .يتسم موضوع الدراسة بالجدة   .1
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            .تقسم الدراسة إلى فصول وأبواب مناسبة    .53

            .تستخدم الدراسة عناوين واضحة    .54

            .تخلو الدراسة من األخطاء المطبعية    .55

            .تخلو  الدراسة من األخطاء اللغوية    .56

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

الموجه للمحكمين مرفق بأداة الدراسة وهي بصورتها األولية  ةحثخطاب البا) 2(ملحق رقم  2.6

 بغرض التحكيم

  
  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا

  إدارة تربوية –برنامج التربية 

  استبانة

  :عضو هيئة التدريس

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ذات العالقة بوجهات نظر  تسعى الباحثة من خالل هذه االستبانة إلى جمع المعلومات والبيانات

عداد رسائل ماجستير إ درجة توفر مواصفات "أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الرسائل حول

، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول ) 2008_2005(في الفترة من"التربية في الجامعات الفلسطينية

  .فلسطين - عة القدسعلى درجة الماجستير في برنامج التربية ، تخصص إدارة تربوية، جام

فقرات االستبانة المرفقة، علماً بأن المعلومات عن نغدو شاكرين لو تكرمتم باإلجابة الدقيقة 

  .واإلجابات عليها ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  رائده عوني عمرو: الباحثة

  البيانات الشخصية: أوالً

  :في المربع المناسب) ×(ة ضع  إشار

ــنة  16 1  سنة 15-111سنوات   10-6 1  سنوات فأقل 5 1:      سنوات الخبرة .1 س

 فأكثر

   أجنبية  1    عربية 1: الجامعة التي تخرج منها .2

 غير متفرغ 1         متفرغ 1:   طبيعة العمل .3

 13 1      12 -19  8 -5 1    4-1من  1:   عدد الرسائل التي أشرف عليها .4

 فأكثر

 1أستاذ مشارك     1أستاذ مساعد    1أستاذ : الرتبة األكاديمية .5

 فأكثر؟ 13 1  12 -9 1  8 -5 1  4 -1 1: عدد األبحاث المنشورة .6

 فأكثر 13 1  12 -2 1  4 -11: مناقشتها تعدد الرسائل التي تم  .7



 

  فقرات االستبانة: ثانياً

  .الماجستيرالفقرات التالية تتعلق بدرجة توافر معايير اعداد رسائل : مالحظة

 الرقم

  
  الفقرات

بدرجة 

عالية 

  جداً

بدرجة 

  عالية

بدرجة  

 متوسطة

بدرجة  

  متدنية

بدرجة 

متدنية 

  جداً

 معايير موضوع الدراسة:أوالً

            .يتسم موضوع الرسالة بالجدة.1

            .يتسم موضوع الرسالة باألصالة.2

            .يتسم موضوع الرسالة بالقابلية للبحث.3

            .ب بكتابة العنوان حسب المواصفاتيلتزم الطال.4

            .يدل العنوان على المتغيرات التابعة.5

            .يتجاوز عدد كلمات العنوان العشرة.6

            تُرتب كلمات العنوان بشكل منطقي.7

            .ُيستخدم في العنوان تراكيب لغوية سليمة.8

            .دقيق لالبحث بشك عيعكس العنوان موضو.9

            .نوان بموقعه الصحيح على الغالفيوضع الع.10

            .يجذب الموضوع اهتمامات  الطلبة .11

            تُحدد مشكلة الدراسة بشكل واضح.12

            .تتناول الدراسة موضوعا حديثا لم تسبق دراسته من قبل.13

            .تُصاغ مشكلة البحث بلغة علمية سليمة.14

            .كلة البحثتوجد عالقة واضحة بين الدراسات السابقة ومش.15

            .ُيحدد الموضوع في ضوء الدراسات السابقة.16

            .تُعبر الرسالة بشكل واضح عن فرضيات الدراسة.17

            .تُطرح أسئلة محددة وواضحة حول المشكلة.18

            .تكون الفرضيات دائما قابلة لالختبار.19

            .تذكر حدود الدراسة بشكل واضح.20

            . إجرائية ةراسة بطريقتُعرف مصطلحات الد.21

            .تنعكس نتائج المشكلة على جمهورٍ واسعٍ.22

            .تُحدد المشكلة مجال الدراسة.23

            .تُحدد المشكلة موضوع الدراسة.24

            .يتم التعبير عن المشكلة بعبارات دقيقة.25



 

 الرقم

  
  الفقرات

بدرجة 

عالية 

  جداً

بدرجة 

  عالية

بدرجة  

 متوسطة

بدرجة  

  متدنية

بدرجة 

متدنية 

  جداً

            .تُعرض المشكلة في مكان بارز في الدراسة.26

            .ى دراسات جديدةتُؤدي مشكلة البحث إل.27

  معايير تنفيذ الدراسة:ثانياً

            .يتم اختيار عينة ممثلة للدراسة .28

            .تسير الدراسة وفق تسلسل األسئلة .29

            .تستخدم الدراسة طرقاً مناسبة إلثبات الفروض .30

            .يتم اإلجابة عن جميع أسئلة الدراسة .31

            .ة بالحداثةتتسم الدراسات المتعلقة بالرسال.32

توجد عالقة واضحة بين الدراسات والمراجع ومشكلة  .33

  .البحث

          

            .تُمهُِد الدراسة لمشكلة البحث.34

            .تُلخص الدراسات السابقة بشكل فعال .35

            .توصف إجراءات الدراسة بوضوح تام .36

            .يكون منهج الدراسة واضحاً ومحدداً .37

            .المناسب للدراسة ُيستخدم المنهج .38

            .تُضبط متغيرات الدراسة بشكل دقيق .39

            .تكون وسائل جمع المعلومات دقيقة .40

            .تُعزز الدراسة تخصص الطالب.41

            ترتبط الدراسة بالواقع العملي في مجال التخصص .42

            .يتم فحص الفروض جميعها .43

            .يتم استخدام مراجع ومصادر حديثة .44

 معايير الشكل العام للدراسة:ثالثاً

            .تُقَسم الدراسة إلى فصول وأبواب مناسبة .45

            .تستخدم الدراسة عناوين واضحة .46

            .تستخدم الدراسة طرق التوثيق الصحيحة .47

            .تحتوي الدراسة على قوائم بالمراجع والمصادر المختلفة .48

            .المطبعية تخلو الدراسة من األخطاء .49

            تخلو الدراسة من األخطاء اللغوية.50



 

 الرقم

  
  الفقرات

بدرجة 

عالية 

  جداً

بدرجة 

  عالية

بدرجة  

 متوسطة

بدرجة  

  متدنية

بدرجة 

متدنية 

  جداً

            تستخدم الدراسة لغة واضحة سليمة .51

            .يكون حجم الدراسة معقوالً .52

  معايير تحليل النتائج:رابعاً

            يتم عرض النتائج بشكل واضح.53

            تُحلل النتائج بطريقة موضوعية .54

            .وفروض الدراسة تكون النتائج مرتبطة بأسئلة.55

            تستخدم الرسائل الطرق العلمية في تحليل النتائج .56

            .تُستَخَدم لغة البحث العلمي في تحليل النتائج .57

            .يعتمد الباحث على أدلة كافية للوصول إلى النتائج .58

            .تخلط النتائج بين اآلراء والحقائق .59

            .ولتُعَرض النتائج على شكل جدا .60

            .ترتبط النتائج بمجريات الدراسة.61

            .تقترح النتائج القيام بدراسات ُأخرى تتعلق بالموضوع.62

            .تَُحلَل البيانات من قبل مختص.63

            .تَُحلَل البيانات من قبل الطالب.64

            .تَُحلَل البيانات باستخدام التقنيات الحديثة .65

            .شكل جداول تَُحلَل البيانات على .66

            .تَُحلَل البيانات بشكل فقرات نصية .67

            .تُنَاقَش البيانات بشكل فردي.68

            .تُنَاقَشُ  البيانات بشكل مجمل عام.69

            .تظهر شخصية الباحث في مناقشة النتائج فقط.70

            تظهر شخصية الباحث في جميع فصول الرسالة .71

            ي الدراسةال تظهر شخصية الباحث ف.72

            تُستخدم طرق مناسبة إلثبات الفروض .73

  اإلجراءات :خامساً

            .تُناقَش الرسالة بطريقة علنية .74

َيحضر الطالب المناقشة دون معرفة مسبقة بتقرير  .75

  .الممتحنين

          



 

 الرقم

  
  الفقرات

بدرجة 

عالية 

  جداً

بدرجة 

  عالية

بدرجة  

 متوسطة

بدرجة  

  متدنية

بدرجة 

متدنية 

  جداً

            .كتابة تقرير الممتحنين قبل المناقشة.76

            .توضع عالمة رقمية للرسائل .77

            ..).ممتاز، جيد جيداً، جيد( توضع عالمة تقريرية  .78

            تدخل العالمة ضمن المعدل .79

            .تكون طريقة اإلخراج خاصة بالجامعة فقط .80

            .تكون طريقة اإلخراج موحدة للتعليم العالي الفلسطيني .81

            .ُيتبع نظام خاص بجامعات عالمية.82

            .ُيترك االختيار للطالب .83

            .إجراء التعديالت قبل السماح بتسليم الرسالة.84

            .عدم قبول الرسالة في حال التعديالت غير المنجزة .85

            .تسليم الرسالة للطالب إلجراء التعديالت قبل المناقشة .86

تأكيد لجنة المناقشة من إجراء التعديالت على الرسالة قبل  .87

  .المناقشة

          

            .ون الخط المستخدم حسب قوانين الجامعةااللتزام بل .88

            .االلتزام بحجم الخط حسب قوانين الجامعة .89

            .استخدام األسلوب العلمي في ترقيم الصفحات .90

تكتب العناوين بمواقعها الصحيحة حسب المواصفات .91

  .المتبعة في كل جامعة

          

            .تُكتب العناوين حسب المعايير العالمية .92

            .تُرقم العناوين حسب ما تتبعه كل جامعة.93

            .تُرقم العناوين حسب الترقيم العالمي .94

            .ترقم العناوين حسب رغبة الطالب.95

  

  

  

  

  

  



 

درجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانه تقييم المشرفين ل) 3(ملحق  3.6

من وجهة ) 2008-2005(ة في الجامعات الفلسطينية بين عامي إعداد رسائل التربي توفر مواصفات

  .نظر المشرفين على رسائل التربية مرتبة تنازليا
الرقم 

  التسلسلي

رقم 

  الفقرة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  مرتفعة 58. 4.36  .في توثيق المراجع ةتلتزم الدراسة بطريقة واحد  50  1

2  
لمراجع باللغة العربية عن اللغات لم مستقلة توضع قوائ  49

  األجنبية
4.31 .56 

  مرتفعة

  مرتفعة 55. 4.27  .ُيحدد مجتمع الدراسة بوضوح   30  3

  مرتفعة 63. 4.27  .يذكر نوع العينة المستخدمة في الدراسة   33  4

  مرتفعة 55. 4.27  .تسير الدراسة وفق تسلسل األسئلة وفرضياتها   34  5

  مرتفعة 52. 4.22  .ضوع الدراسة بالقابلية للبحثيتسم مو   2  6

  مرتفعة 58. 4.18  تصاغ الفروض بألفاظ واضحة مفهومة  18  7

  مرتفعة 66. 4.18  مناسب إلثبات الفروض تُستخدم طرقٌ   19  8

  مرتفعة 66. 4.18  .يختار المنهج المناسب للدراسة   29  9

  مرتفعة 66. 4.18  .يتم اختيار عينة ممثلة للمجتمع   31  10

  مرتفعة 66. 4.18  .تتناسب أداة البحث مع موضوع الدراسة   35  11

  مرتفعة 73. 4.18  .الهجائية الحروفترتب المصادر والمراجع حسب ا   48  12

  مرتفعة 46. 4.13  .يتسم موضوع الدراسة بالوضوح   3  13

  مرتفعة 71. 4.13  .توضع أهداف محددة للدراسة  13  14

  مرتفعة 63. 4.13  .داة بشكل واضح ودقيقتُصاغ فقرات األ  36  15

  مرتفعة 56. 4.13  .أدوات الدراسة تكون مناسبة لموضوع الدراسة  38  16

  مرتفعة 77. 4.13  .تقسم الدراسة إلى فصول وأبواب مناسبة   53  17

  مرتفعة 68. 4.09  .تتسم مشكلة الدراسة بالوضوح  6  18

  مرتفعة 61. 4.09  المنهجية الصحيحةيتم التأكد من ثبات األداة بالطريقة   39  19

  مرتفعة 61. 4.09  .ترتبط النتائج بأسئلة وفروض الدراسة   43  20

  مرتفعة 75. 4.09  .تستخدم الدراسة عناوين واضحة   54  21

  مرتفعة 84. 4.04  .يحدد موضوع الدراسة بمجال الدراسة   4  22

23  
تعبر المشكلة بشكل واضح عن متغيرات الدراسة    8

  بعةالتا
4.04 .84 

  مرتفعة



 

  مرتفعة 78. 4.04  .تنسجم المشكلة المطروحة نصياً مع منهج الدراسة   32  24

25  
يتم إجراء الدراسة المناسبة للتأكد من صدق األداة    37

  .بالطرق المنهجية الصحيحة
4.04 .78 

  مرتفعة

26  
تعبر المشكلة بشكل واضح عن متغيرات الدراسة    9

  المستقلة
4.00 .87 

  تفعةمر

  مرتفعة 75. 4.00  .تُصاغ المشكلة بلغة علمية سليمة   11  27

  مرتفعة 61. 4.00  .تُصاغ األهداف بطريقة قابلة للقياس  14  28

  مرتفعة 69. 4.00  .تخلو الفروض من التناقض   17  29

  مرتفعة 69. 4.00  .تُحلل النتائج بشكل سليم   40  30

31  
ائمة المراجع يتطابق عدد المراجع في المتن مع ق   51

  .النهائية
4.00 .81 

  مرتفعة

  مرتفعة 72. 3.95  .تُطرح أسئلة محددة وواضحة حول المشكلة  10  32

  مرتفعة 78. 3.95  .تُحقق األهداف من خالل الفرضيات واألسئلة   15  33

  مرتفعة 84. 3.95  .توضع عادة فروض تمثل حالً للمشكلة  16  34

  مرتفعة 75. 3.90  .يتسم موضوع الدراسة بالجدة  1  35

36  
يتضمن اإلطار النظري الرجوع إلى مصادر   24

  .ومعلومات حديثة
3.90 .75 

  مرتفعة

37  
توثق المراجع بشكل صحيح يخلو من األخطاء    52

  .المنهجية
3.90 .86 

  مرتفعة

  مرتفعة 83. 3.86  .تفسر النتائج بشكل موضوعي  41  38

  مرتفعة 71. 3.86  .يتم عرض النتائج بشكل واضح  42  39

  مرتفعة 77. 3.86  .تُستخدم لغة البحث العلمي بتحليل النتائج  44  40

  متوسطة 85. 3.81  .تعرف مصطلحات الدراسة بطريقة إجرائية  20  41

  مرتفعة 66. 3.81  .تنسجم التعريفات مع مدلولها العلمي   21  42

  متوسطة 92. 3.77  .تتصف مصادر ومراجع الدراسة بالحداثة العلمية  25  43

44  
ُيبرز اإلطار النظري الجوانب المرتبطة بموضوع    22

  الدراسة
3.72 .93 

  متوسطة

  متوسطة 93. 3.72  .يعتمد الباحث على أدلة كاملة للحصول على النتائج   45  45

  متوسطة 89. 3.68  .ُيحدد موضوع الدراسة في دراسات سابقة   5  46

47  
احث من ُيشير اإلطار النظري إلى مدى استفادة الب   27

  .الدراسات السابقة
3.63 .84 

  متوسطة



 

  متوسطة 1.05 3.59  .تبرز شخصية الباحث في تحليل النتائج   46  48

  متوسطة 1.05 3.54  .تخلط النتائج بين اآلراء والحقائق   47  49

  متوسطة 1.10 3.54  .تخلو الدراسة من األخطاء المطبعية   55  50

51  
الباحث حول اآلراء ُيبرز اإلطار النظري وجهة نظر   23

  .العلمية المختلفة
3.50 .85 

  متوسطة

52  
يبرز اإلطار النظري الفرق بين الدراسات السابقة    26

  .والدراسة الحالية
3.40 .95 

  متوسطة

53  
َيصف اإلطار النظري كيفية تالفي النقص في    28

  .الدراسات السابقة
3.40 1.00 

  متوسطة

  متوسطة 1.00 3.36  .سات جديدةتؤدي مشكلة البحث إلى درا   12  54

  متوسطة 1.00 3.36  .تخلو  الدراسة من األخطاء اللغوية   56  55

  متوسطة 97. 3.22  .تتسم المشكلة باالبتكار   7  56

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

درجة تقييم المشرفين لة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبان) 4(ملحق . 4

حسب ) 2008-2005(داد رسائل التربية في الجامعات الفلسطينية بين عامي إع توفر مواصفات

  .آراء عدد من المحكمين من ذوي الخبرة مرتبة تنازليا

  
الرقم 

  التسلسلي

رقم 

  الفقرة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  مرتفعة 48. 4.33  .تسير الدراسة وفق تسلسل األسئلة وفرضياتها   34  1

2  
توضع قوائم مستقلة بالمراجع باللغة العربية عن اللغات   49

  األجنبية

  مرتفعة 48. 4.33

  مرتفعة 55. 4.29  .ُيحدد مجتمع الدراسة بوضوح   30  3
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  االستبانة أسماء محكمي ):  5( الملحق   5.6
  

  

  الرقم
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 يطا/ جامعة القدس المفتوحة   يونس  كمال. د  7

  
  جامعة الخليل  د علم الدين الخطيب .أ  8
  الخليل/جامعة القدس المفتوحة  تيسير أبو ساكور. د  9

 جمال ابومرق  . د  10

  

  جامعة الخليل

  الخليل/المفتوحة  جامعة القدس  عادل ريان . د  11

  
  الخليل/مديرية التربية والتعليم  ميسون التميمي. د  12
  نابلس /جامعة القدس المفتوحة  معزوز عالونة.د   13
  ير زيتجامعة ب  شخشير خولة. د   14
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  رسائل في الذوي الخبرة  أسماء المحكمين ):  6( الملحق  6.6
  

  مكان العمل  االسم  الرقم
  جامعة الخليل  د علم الدين الخطيب .أ  1
  جامعة الخليل  كامل كتلو. د  2
  الخليل/مديرية التربية والتعليم  جالل التميمي ميسون. د  3
  جامعة القدس المفتوحة  نبيل أمين المغربي. د  4
  الخليل/المفتوحة   جامعة القدس  شاهين عبد الفتاح محمد.د  5
عبد الناصر كايد السويطي. د   6   جامعة الخليل 

 
 

 
  



 

  ):عينة الدراسة(لمحة تاريخية عن الجامعات الفلسطينية  7.6
  

فلم يمر على إنشاء أقدمها سوى ثالثين . تبر الجامعات الفلسطينية وفق المعايير الدولية فَتية المنشأتع

عاماً، فيما أقيمت أحدثها قبل عامين فقط، فقد شهد التعليم العالي بمجمله تحوالً كبيراً فـي أعقـاب   

ـ 1967يونيو / حرب حزيران ي فلسـطين،  ، حيث حدث انتشار واسع في مجال كليات المجتمع ف

استمر بعدها تأسيس الجامعات الفلسطينية الرئيسة، حيث كانت كل واحدة من هذه الجامعات ومنـذ  

البداية نتاجاً لمبادرة خاصة غير ربحية وغير حكومية، لذا يعتبر التعليم الفلسطيني فريداً من نوعه 

م، حيـث تكـون   في هذا الخصوص، سواًء في منطقة الشرق األوسط، أو في معظم أنحـاء العـال  

المؤسسات الحكومية هي القاعدة، وهكذا تعتبر البيئة غير الربحية وغيـر الحكوميـة للجامعـات    

ومن أبرز الجامعات الفلسـطينية  ). 2008وزارة التعليم العالي، ( الفلسطينية إحدى سماتها المميزة 

الوطنيـة، وجامعـة   جامعة النجـاح  ( والتي تمنح شهادة الماجستير، والتي هي عينة هذه الدراسة 

  ).بيرزيت، وجامعة القدس
  

  :جامعة النجاح
  

حيث كانت تستقبل الطـالب مـن   ) 1918(بدأت جامعة النجاح مسيرتها كمدرسة ابتدائية في عام 

أطلق عليهـا اسـم كليـة النجـاح     ) 1941(وفي عام . جميع أنحاء فلسطين وبعض الدول العربية

معلمين حيث كانت تمنح الـدرجات المتوسـطة فـي    أصبحت معهداً لل) 1965(الوطنية، وفي سنة 

تحولت إلى جامعة من أكبر جامعات الوطن وأطلق عليهـا  ) 1977(تخصصات مختلفة، وفي عام 

، وافتُتحت كليتا العلوم واآلداب، وانضمت إلى مجلس اتحاد الجامعات )جامعة النجاح الوطنية( اسم 

وفي عام . د، والعلوم اإلدارية، والتربية والهندسةافتُتحت كليات االقتصا) 1978(العربية، وفي عام 

  .قبلت الجامعة عضواً في اتحاد الجامعات العالمية) 1981(
  

ومع الحاجة المتزايدة ألبناء شعب فلسطين لرفع مستواهم التعليمي، تم إنشاء برنامج للحصول على 

ي كلية التربية وفـي  وذلك في تخصص المناهج ف) 1981/ 1980(درجة الماجستير بدًء من العام 

وسعت الجامعة ميدان الدراسات العليا ليشمل تخصصـات أخـرى فـي الكيميـاء     ) 1985(سنة 

والدراسات اإلسالمية والتربية، كما تطورت فيها تخصصات أخرى مثل العلوم الزراعية والتحاليل 

لطاقات البشرية وكذلك طرأ تطور ملحوظ على أجهزة الجامعة سواًء في ا. الطبية، والفنون الجميلة

  .األكاديمية، واإلدارية، والخدمات أو األبنية والمكتبة، وتجهيزات المختبرات
  

وكذلك تم تطوير العديد من األقسام إلى كليات منفردة مثل الشريعة، والزراعة، والفنون الجميلـة،   

اء كليات ، وتم إنش)1996 -1991(وإنشاء كلية صيدلة، ومراكز علمية كثيرة أخرى ما بين عامي 



 

كما بدأ العمل في برنامج الدكتوراة في الكيمياء بالتعاون مع ). 1996(أخرى مثل كلية القانون عام 

الجامعات األلمانية، والبريطانية، والكندية، واإلسبانية، وتطـوير وافتتـاح كليـات أخـرى فـي      

  .تخصصات مختلفة علمية، وتربوية
  

علوم البيئية، والرياضيات، والفيزيـاء، وقـد اسـتمرت    كما استمر العمل ببرنامج الماجستير في ال 

منها فتح كليات جديدة وتخصصات جديدة مثل كلية : انجازات جامعة النجاح الوطنية إلى يومنا هذا

إضافة تخصـص ماجسـتير اإلنتـاج    ) 2005(الطب البشري، وكلية البصريات، كما تم في عام 

، كما تم افتتاح معهد الطب العدلي التابع لكلية الطب الحيواني، والطاقة النفطية، وترشيد االستهالك

  ).2006(البشري، ووحدة النجاح للتوظيف، ومركز السموم والمعلومات الدوائية في عام 

  

وكما حصلت الجامعة على اعتماد لبرنامج الشريعة والمعارف اإلسالمية، وكذلك الماجسـتير فـي   

) 2008(، كما افتتح فـي عـام   )2006(هندسة في عام اإلنتاج البنائي، والماجستير في اإلدارة وال

كلية الدراسات العليا، والمجمع الرياضي في منطقـة  : المبنى الجديد الذي يضم بعض الكليات، منها

  ).2009جامعة النجاح الوطنية، (الجنيد، ومازالت إنجازات الجامعة مستمرة حتى يومنا هذا 
  

  :جامعة بيرزيت
  

عندما تأسست كمدرسة ابتدائية على يد نبيه ناصـر  ) 1924(ت إلى عام يعود تاريخ جامعة بيرزي 

، في بلدة بيرزيت وكان الهدف الرئيسي للمدرسة توفير فـرص التعلـيم األوليـة    )1951_1891(

وكانت . للفتيات في بيرزيت والقرى المجاورة في وقت انعدمت فيه المدارس تقريباً في تلك المنطقة

، تطـورت  )1932( ، أول مديرة للمدرسة، وعملت فيها حتى عام )1957 -1881( رتيبة شقير 

أصـبحت  ) 1932( مدرسة ثانوية للبنين والبنات، وفـي عـام   ) 1930(المدرسة لتصبح في عام 

" كلية بيرزيـت " إلى ) 1942( وتغير اسمها في عام " مدرسة بيرزيت العليا" المدرسة تعرف باسم 

شائعاً فـي  " مدرسة ثانوية" بدالً من " كلية" ن استعمال اسم رغم أنها بقيت مدرسة ثانوية، حيث كا

تقرر االستمرار في تطوير الكلية بالتوسع في الدراسة الجامعية )  1973(وفي حزيران . تلك الفترة

لتصل إلى أربع سنوات تؤدي إلى درجة البكالوريوس في اآلداب والعلوم، كما تقرر بنـاء حـرم   

جامعـة  " تحول اسـم الكليـة إلـى    ) 1976/ 1975(، وفي عام جامعي جديد شرق بلدة بيرزيت

احتفلت الجامعة بتخريج أول فوج من حملة البكـالوريوس فـي   ) 1976(تموز  11، وفي "بيرزيت

عضواً فـي اتحـاد الجامعـات     1976األدب وفي العلوم، وهكذا كانت الجامعة قد قبلت في نيسان 

تـم  ) 1979/ 1978(االتحاد العالمي للجامعـات،  عضواً في ) 1977(العربية، كما قبلت في عام 

تم فتح كلية الهندسة، وأضيف برنـامج  ) 1979/1980(إنشاء كلية التجارة واالقتصاد، أما في عام 



 

، وقد توقف العمل على تطـوير بـرامج   )1978/ 1977( الماجستير في التربية في العام الدراسي

ولكن التخطيط جـرى  . نتفاضة الفلسطينية األولىالماجستير خالل سنوات إغالق الجامعة أثناء اال

ففـي العـام   : لتطوير برنامج الدراسات العليا في عدة حقول) 1991(من جديد بعد انتهاء اإلغالق 

أعيد برنامج الماجستير في التربية، كما أضيف في العام نفسه برنامج ماجستير في ) 1994/1995(

امج الدراسات العليا ليصل عدد البرامج إلى ستة عشـر  الدراسات الدولية، واستمر التطوير  في بر

التربية، والدراسات الدولية، والدراسات العربيـة  : برنامجاً تمنح درجة الماجستير في الحقول التالية

المعاصرة، والقانون، واالقتصاد وإدارة األعمال، وعلم االجتماع، وعلوم وهندسة، والمرأة والقانون 

ة وحقوق اإلنسان، والتاريخ العربي اإلسالمي، والحوسبة العلمية، واإلحصاء والتنمية، والديمقراطي

التطبيقي، والعلوم الطبية المخبرية، والصحة العامة والمجتمعية، وهندسـة التخطـيط والتصـميم    

العمراني، باإلضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في الرعاية الصحية، والدبلوم العالي فـي برنـامج   

  ).2009جامعة بيرزيت،(انون والتنمية المرأة والق

  

  :جامعة القدس
  

إحدى الجامعات الفلسطينية الرائدة، ومؤسسة عربية وطنية، انطلقت جذورها من الصخرة المشرفة، 

لتحقق االمتداد والشموخ الحضاري الفلسطيني، وثبت كيانها في قلب القدس الشريف، فهـي تعـد   

بيت المقدس لتغني األدب العربـي اإلسـالمي، انضـمت     الجامعة العربية األولى التي تأسست في

جامعة القدس إلى اتحاد الجامعات العربية بعد توحيد أربع كليات جامعية كانت تعمل فـي مدينـة   

وهي كلية الدعوة وأصول الدين، كلية العلوم، والكلية العربية للمهـن الطبيـة،   : القدس وضواحيها

الجهود لضم وإنشاء كليات ومراكز جديدة  فيها، فأسست كلية وكلية هند الحسني للبنات، كما توالت 

، وتوالت بعدها كلية طـب األسـنان، والهندسـة،    )1994(وكلية الطب عام ) 1992(الحقوق عام 

والصحة العامة، وكلية الصيدلة، وكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، وكليـة القـرآن والدراسـات    

  .اإلسالمية
  

، )1987(هد في عدة تخصصات فكان مركـز البحـوث اإلسـالمية عـام     كما أنشأت مراكز ومعا

، إضافة إلى مركز الدراسات اإلقليمية، ومعهد العلوم )1992(والمعهد العالمي لآلثار اإلسالمية عام 
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البكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير في ثالث عشرة كلية، وتسعة معاهد، منتشرة في مواقع 

ويتكـون برنـامج   . مختلفة من مدينة القدس وضواحيها، ومواقع أخرى في مدينتي البيرة ورام اهللا

يا في جامعة القدس من العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والحقوق، واآلداب، والصحة الدراسات العل



 

العامة، والمهن الصحية، والتنمية الريفية المستدامة، والدراسات اإلقليميـة، واآلثـار اإلسـالمية،    

أسـاليب  اإلدارة التربوية، و(والدراسات األمريكية، واإلدارة واالقتصاد، والتربية بتفرعاتها الثالثة 

  ).التدريس، واإلرشاد تربوي

  

تتلخص أهم أهداف الجامعة في توفير فرص التعليم الحرفي، وتحفيز الطالب على تجاوز العقبـات  

لتحقيق الذات وتطوير ورعاية ثقافة الخدمات التي تشجع على تنمية مسؤولية األشخاص والمجتمع، 

الحضارات للطالب ولمجتمـع الجامعـة   وتركز الجامعة بصورة خاصة على تقديم التراث المتعدد 

وتعقد الجامعة العديد من الدورات الدراسية الجامعية المختلفة، حيث تعقـد عمـادة الجامعـة    . ككل

شهادة مختلفة للدبلوم العالي والتكنولوجيا، كما تضم الجامعة أيضاً العديد  ) 33(برنامجاً تمنح ) 18(

تاحف في العديد من المجاالت، كما تقدم الجامعـة  من مراكز البحوث، والمعاهد المتخصصة، والم

برنامجاً صيفياً دولياً للطالب األجانب والمحترفين المهنيين بمعرفة المزيد من المعلومـات حـول   

ما يزيد عن ) 2006/2007(وقد بلغ عدد طلبة الجامعة في العام األكاديمي . منطقة الشرق األوسط

وما زالت الجامعة تعمـل علـى تطـوير برامجهـا     طالب وطالبة لجميع التخصصات، ) 6500(

األكاديمية وخدماتها وخططها للمحافظة على المستوى األكاديمي لها، والسعي بـه نحـو األفضـل    

  ).2009جامعة القدس، (
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