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 اإلىداء

 ...أىدم ىذا العمؿ المتكاضع

إلى مف كممو اهلل بالييبة كالكقار، إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار، إلى مف أحمؿ أسمو بكؿ 
افتخار، أرجك مف اهلل أف يمد في عمرؾ لترل ثماران قد حاف قطافيا بعد طكؿ انتظار كستبقى كمماتؾ 

لى االبد . كالدم العزيز.. نجكـ أىتدم بيا اليكـ كفي الغد كا 

لى معنى الحناف كالتفاني، إلى بسمة الحياة كسر الكجكد   إلى مالكي في الحياة، إلى معنى الحب كا 
  .أمي الحبيبة..إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي كحنانيا بمسـ جراحي إلى أغمى الحبايب

إلى تكأـ ركحي كرفيقة دربي، إلى صاحبة القمب الطيب كالنكايا الصادقة، إلى تمؾ الشمعة التي تنير 
. زكجتي الغالية.. ظممة حياتي، إلى التي تمنح الكجكد كجيو الجميؿ

إلى الذم يجعؿ الحياة أعذب ما تككف، كينثرني بريؽ عيكنو أشالء ثـ يرممني بال كجع، إلى الذم 
إبني آدـ .. يمنحني األمؿ كالتفاؤؿ كالسعادة بابتسامتو، إلى الكجو المفعـ بالبراءة

. إلى اإلخكة كاألخكات كاألحبة كاألصدقاء الذيف ال مساحات لذكرىـ

إلى مف تحٌمكا باإلخاء كتميزكا بالكفاء كالعطاء، إلى ينابيع الصدؽ الصافي إلى مف معيـ سعدت، 
.. كبرفقتيـ في دركب الحياة الحمكة كالحزينة سرت، إلى مف كانكا معي عمى طريؽ النجاح كالخير

  اخكتي كاصدقائي

 

 عمي احمد صبرة
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 لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ، جزء منياأمٌ باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما كرد، كأٌف ىذه الرسالة أك 
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 عرفافشكرً

 كالتطيب ، كاليطيب النيار إلى بطاعتؾ، إليي اليطيب الميؿ إال بشكرؾأبدأ شكرم هلل تعالى، يا
إلى مف بمغ الرسالة ك.  كال تطيب الجنة إال برؤيتؾ، كال تطيب اآلخرة إال بعفكؾ،المحظات إال بذكرؾ

، رسكلنا الكريـ معمـ البشرية محمد صؿَّ  إلى نبي الرحمة كنكر العالميف، كنصح األمة،كأدل األمانة
 :، اتقدـ بالشكر الجزيؿ"مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" اهلل عميو كسمـ، كانطالقا مف قكلو 

كطالبا،  كطاقما اداريا ،الى جامعتي الغالية ىذا الصرح العممي األصيؿ، إدارة كأعضاء ىيئة تدريسية
كاخص بالذكر معيد التنمية المستدامة متمثال بمديره الدكتكر عزمي االطرش، كاعضاء ىيئتو 

 .التدريسية، كطاقمو االدارم، كطالبو االعزاء

 كقؼ معي ذمعجز كممات الشكر عند عطائو، كتتكقؼ مصطمحات المغة عند انسانيتو، الى اؿذيتالى اؿ
. سائد درة الدكتكر  مشرفيخالؿ مشكارم التعميمي،

الى مف ساندني كساعدني كعممني ككجيني كشجعني كلـ يبخؿ عمي بعممو، الى الدكتكر اياد خميفة، 
 .كالدكتكر عبدالكىاب الصباغ، ليـ مني كؿ االحتراـ كالتقدير

كما كاشكر زمالئي خريجي تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية، الذيف شكمكا مجتمع 
 .الدراسة كلـ يتكانكا عف مساعدتي كمنحي كقتيـ في تعبئة استبانة الدراسة

ما قدمكه مف  األفاضؿ الذيف قامكا بتحكيـ االستبانة؛ ؿالسادةكاخيرا أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى اإلخكة 
خراجيا بصكرتيا النيائية  كذلؾ. مالحظات قيمة، كاف ليا األثر الكبير في إغناء االستبانة كا 

رشاد أثناءق لي مف نصح كلما قٌدـالشكرلألخكة كاالصدقاء كالزمالء الذيف ال مساحات لذكرىـ ىنا؛   كا 
 .، ككٌؿ مف ساىـ في إتماـ ىذه الدراسةدراستي
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 ةمصطمحات الدراس

ىي المؤسسات الفمسطينية التي يضـ كؿ منيا ما ال يقؿ عف ثالث  : الجامعػػات الفمسطػينيػػة      
كميات جامعية، كتقدـ برامج تعميمية تنتيي بمنح درجة البكالكريكس، 

الدرجة الجامعية االكلى، كلمجامعة اف تقدـ برامج لمدراسات العميا تنتيي 
بمنح درجة الدبمـك العالي اك الماجستير اك الدكتكراه، كيجكز ليا اف تقدـ 

فمسطيف، )برامج تعميمية تنتيي بمنح شيادة الدبمـك كفؽ انظمة الدبمـك 
 .(1998كزارة التربية كالتعميـ العالي، 

ىي مرحمة دراسية تمي المرحمة الجامعية االكلى، التي يتابع فييا الطالب  : اػػػػػات العميػػػالدراس
دراستيـ باشراؼ احد اعضاء ىيئة التدريس لنيؿ درجة الماجستير اك 

الدكتكراة، كىي في ىذه الدراسة المرحمة التي يتابع فييا الطمبة دراستيـ 
باريس، ) في برنامج الماجستير باشراؼ احد اعضاء ىيئة التدريس

 .(1998اليكنسكك، 
إطار يميز المنظمة عف غيرىا مف المنظمات، بحيث يحدد ما ىي  : رسالة المنظمة

المنظمة، كماذا تفعؿ، كلماذا ىي مكجكدة،  كالى أيف متجية، أم أٌف 
الرسالة تحدد مجاؿ نشاط المنظمة كالمنتجات التي تقدميا كعمالئيا 

المستيدفيف، ككذلؾ أسكاقيا المستيدفة، كما تبٌيف سبب كجكد المنظمة، 
 (Thompson & et al, 2013). كيجب أف تككف معبرة عف ىكيتيا

جممة عامة حكؿ تكجو المنظمة المستقبمي طكيؿ المدل، كغالبان ما  : رؤية المنظمة
 بيف الحمـ تستحضر مشاعر كعكاطؼ أعضاء المنظمة، غالبان ما تجمع

 بشكؿ منظمةؿتحديات لمدكر كالغايات المستقبمية ؿكاقع، كتنُـّ عف كاؿ
 (Thompson & et, 2013).تجاكز بيئتيا ككضعيا التنافسي الحاليم

عممية اصدار الحكـ عمى الشئ المقـك أك المكضكع أك الشخص الذم  : التقييـ
 .(1996منصكر، )نقـك بتقييمو بيدؼ التحسيف أك التعديؿ أك التطكير 

عممية مقصكدة كمنظمة تيدؼ إلى جمع المعمكمات كالبيانات عف  : التقييـ االكاديمي
جكانب العممية التعميمية بيدؼ تحديد جكانب القكة لتقييميا كجكانب 



 د
 

 .(2006شعمة،  )الضعؼ لعالجيا
االنجػػػاز الناجػػـ عػػػػف ترجمة المعػارؼ النظػػػريػػة الػػػى مػػيارات مػػػف خالؿ  : االداء

الممارسة العممية كالتطبيقية ليذه النظريات كبكاسطة الخبرات المتراكمة 
 .(2002نصر، )كالمكتسبة في مجاؿ العمؿ 

اؿ ػػكالمجتمعات ككذلؾ األعـ كالمدف األرض يرػػة تطكػػم عمميػػق : التنمية المستدامة
ارية بشرط اف تمبي احتياجات الحاضر بدكف المساس بقدرة األجياؿ ػػالتج

 .(2000دكجالس، ) القادمة عمى تمبية حاجاتيا
ىي العممية التي يقـك مف خالليا األفراد كالمنظمات كالمجتمعات  : تنمية القدرات

باكتساب كتعزيز القدرات الالزمة كاالحتفاظ بيا لكضع أىداؼ إنمائية 
برنامج االمـ المتحدة االنمائي، ) خاصة بيـ كبمكغيا عبر الزمف

2008). 
تعني اف يستطيع الفرد اداء العمؿ المككؿ اليو بالدرجة المطمكبة مف  : القدرة

ر المكضكعة مسبقا، كىي حصيمة تفاعؿ ػػاالتقاف مقابال في ذلؾ المعايي
 كىنا يقصد الباحث القدرة .(1984زكي، )متغيريف ىما المعرفة كالميارة 

التي حصؿ عمييا خريج تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية 
 .مف المساقات التي تدرس في ىذا البرنامج كتيدؼ الى اكسابو اياىا

عرفو االنساف كاكتساب خبرة مف ىذا التطبيؽ تساعده مىي تطبيؽ ما  : الميارة
 كىنا .(2004صالح، )عمى صقؿ قدرتو عمى ما يقـك بو مف أعماؿ 

يقصد الباحث الميارة التي حصؿ عمييا خريج تخصص بناء المؤسسات 
كتنمية المكارد البشرية مف المساقات التي تدرس في ىذا البرنامج كتيدؼ 

 .الى اكسابو ىذه الميارة
تعبر عف حصيمة المعمكمات التي تكجد عند الفرد تجاه شيء معيف  : المعرفة

 كىنا يقصد الباحث المعرفة العممية التي حصؿ عمييا .(2004صالح، )
خريج تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية مف المساقات 

 .التي تدرس في ىذا التخصص كتيدؼ الى اكسابو اياىا
ىي نسبة المخرجات الى المدخالت، حيث اف المؤسسة الكفؤة التي  : الكفاءة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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 (المدخالت)مقابؿ اقؿ التكاليؼ  (المخرجات)تحقؽ اعمى منفعة 
. (1984زكي،)

ىي نسبة ما تحققو المؤسسة مف نتائج فعمية الى ما كانت ترغب في  : الفعالية
. (1984زكي، )تحقيقو كفؽ المخطط لو 
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ممّخص الدراسة 

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في تخصصىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دكر 
اكساب الخريجيف المعرفة كالميارة كالقدرة كذلؾ مف كجية نظر خريجي البرنامج في الفترة 

 ككذلؾ التعرؼ عمى درجة رضى خريجي البرنامج عمى بعض ،(2014-2010)الزمنية 
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي . عناصر التقييـ االكاديمي في معيد التنمية المستدامة

التحميمي التماـ الدراسة كتحميؿ النتائج، نظرا لطبيعتيا كطبيعة االسئمة التي تسعى الدراسة 
لالجابة عمييا كالفرضيات التي تسعى الدراسة الختبار صحتيا، كتفسيرىا كالكصكؿ الى 

. استنتاجات كتكصيات تسيـ في تطكير الكاقع كتحسينو

استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمكمات الالزمة، بعد اف تـ تصميميا بما يتالئـ مع 
كاقع الدراسة بصكرة اكلية، كمف ثـ تـ تحكيميا مف قبؿ مجمكعة مف المحكميف ذكم الخبرة 

. في مكضكع الدراسة كالبحث العممي، كتـ التعديؿ عمييا حتى خرجت بصكرتيا النيائية
 خريج مكزعيف عمى (94)كبعدىا تـ تكزيع االستبانة عمى عينة الدراسة التي تككنت مف 

 استبانة صالحة لمتحميؿ االحصائي، كاستخدـ (83)السنكات السابقة الذكر، كتـ استرداد 
، باستخداـ التكرارات كالمتكسطات الحسابية (SPSS)الباحث برنامج التحميؿ االحصائي 

كاالنحرافات المعيارية، كتـ استخداـ معادلة ككنباخ الفا لفحص ثبات اداة الدراسة، ككذلؾ 
، كاختبارات التجانس، T-Testاستخداـ اختبارات تحميؿ التبايف االحادم، كاختبار 

. كاالختبارات البعدية، الختبار مجاالت الدراسة كفقراتيا كاثر المتغيرات عمييا

كخمصت الدراسة الى العديد مف النتائج كاالستنتاجات كالتكصيات، كاكدت النتائج اف درجة 
رضى الخريجيف عف عناصر العممية االكاديمية في معيد التنمية المستدامة كانت بدرجة 

اعضاء ىيئة التدريس، كالمناىج التدريسية، ككانت بدرجة متكسطة : كبيرة عمى العنصريف
المرافؽ كالخدمات المساندة في المعيد، ككانت بدرجة ضعيفة عمى عنصر المكتبة : عمى

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد تخصصكما كجاءت النتائج لتبيف اف دكر . كمصادر التعمـ
البشرية في اكساب الخريجيف المعرفة كالميارة كالقدرة كاف بدرجة كبيرة مع كجكد تفاكت في 
ذلؾ كفقا الىداؼ المساقات التي تدرس، ككذلؾ تفاكت في ترتيب ىذه المساقات مف حيث 

كما كاظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية لدكر . درجة االستفادة منيا



 

 ز
 

سنة التخرج مف : البرنامج في اكساب الخريجيف المعرفة كالميارة كالقدرة تعزل لممتغيرات
سنكات : بينما كاف ىناؾ فركؽ لممتغيرات. البكالكريكس، التخصص السابؽ، طبيعة الكظيفة

. الخبرة في العمؿ لدل الخريج، سنة التخرج مف الماجستير، مكاف الدراسة

كخمصت الدراسة الى مجمكعة مف التكصيات بخصكص تطكير عناصر العممية االكاديمية 
 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية ليحقؽ اىدافو كطمكحات خريجيو، تخصصفي 

كضركرة االىتماـ بالمكتبة كمصادر التعمـ، ككذلؾ تكفير البيئة التعميميمة كالمستمزمات 
كالمرافؽ الالزمة لمعممية التعميمية، باالضافة الى اعادة دراسة اساليب تقييـ الطمبة، كدراسة 

.التبايف في درجة استفادة الطمبة مف المساقات التي يطرحيا البرنامج
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role of the Institution-building program and Human Resource Development, In 

terms of making graduates acquire knowledge, skill, and ability, from the 

perspective of the graduates of the program. 

Prepared by: Ali Ahmad Ali Sabra. 

Supervised by: Dr. Saed Durra. 

 

Abstract 

This study was aimed to identify the role of the Institution-building program and 

Human Resource Development, In terms of making graduates acquire 

knowledge, skill, and ability, from the perspective of the graduates of the 

program in the time period (2010-2014). As well as to identify the level of 

satisfaction of the graduates of the program on some elements of the academic 

evaluation in Sustainable Development Institute. The researcher has used the 

descriptive analytical method for the completion of the study and analysis of the 

results, Due to its nature and the nature of the questions that study seeks to 

answer them, and the assumptions that study seeks to test its validity, and to 

interpret it, in order to reach conclusions and recommendations, that would 

contribute to develop and improve this reality.  

The researcher has used the questionnaire as a tool to gather the necessary 

information, after it has been designed in line with the reality of the study as a 

preliminary, and then it audited by a group of specialists with an expertise in the 

subject of the study and scientific research. It was modified before to be 

certified. Questionnaire was distributed to the study sample which consisted of 

(94) graduate, and (83) were recovered that are valid for statistical analysis. The 

researcher has used statistical analysis software (SPSS), using the frequencies, 

averages, and standard deviations, he also used Cronbach's alpha equation for 
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testing the study tool stability, as well as he has used tests of unilateral analysis 

of variance, T-test, homogeneity tests, and dimensional tests, in order to test the 

fields of the study, and its clauses, and the impact of the variables on it. 

The study reached several conclusions, including: The high degree of the 

graduates satisfaction on the academic process elements of sustainable 

development in the Institute was largely on two elements: faculty, curriculum 

and teaching, moderate on: supporting facilities and services at the Institute, low 

degree with respect to the Library and Learning Resources. The results show that 

the role of Institution-building and human resource development program in the 

Acquisition of graduates the knowledge, skill and ability was significantly with a 

disparity in accordance with the objectives of the courses that are taught, as well 

as variations in the order of these courses in terms of the degree of benefit. The 

results also showed that there are not differences of statistical significant for the 

role of the program in the Acquisition of graduates the knowledge, skill, and 

ability, which  attributable to the variables: Graduation year of bachelor, former 

specialization, the job. While there have been differences of the variables: 

experience years, the year of graduation from the Masters, and place of study. 

 

The study found a set of recommendations concerning the development of 

academic process elements in institution-building and human resource 

development program to achieve its objectives and aspirations of its graduates, 

and the need for attention to the library and learning resources, as well as 

providing educational supplies and the necessary environment for the 

educational process, and facilities, in addition to re-study student assessment 

methods, and the study of variation in the degree of students who take advantage 

of the courses that are offered by the program.   
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الفصؿ األكؿ 

 

 خمفية الدراسة

المقدمة 1.1 

حد المكاضيع الحيكية كالمثيرة عمى صعيد العمـ كالمعرفة، كتبرز عممية أيمثؿ االىتماـ في التعميـ العالي 
نكاع االستثمار في رأس الماؿ البشرم، لما لو مف دكر في تنمية قدرات األفراد أىـ أاالستثمار فيو كأحد 

كبالتالي القكل البشرية، كالعمؿ عمى تطكير مستكل التعميـ كالتدريب كالبحث العممي لدييـ، كيعد التعميـ 
حد االىتمامات الرائجة في الكقت الراىف، ذلؾ أالعالي كباألخص االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا، مف 

. (1974ماتفيؼ، )ىمية عمى البناء المجتمعي كمصدر لمقكة ألما لمتعميـ كاالستمرار فيو مف 
تكفر المكارد البشرية الطاقة الدافعة كاألداة المحركة لعممية التنمية في نفس الكقت فيي مقصد العممية 

 ىا كتجنيدىاالتنمكية كىدفيا، كمف ىنا تنبع عممية االىتماـ في بناء قدرات المكارد البشرية كتجييز
جؿ ضماف فعالية مشاركة المكارد البشرية في العممية أكمف . لالنخراط الفعاؿ في عميمة البناء التنمكية

ىـ مككنات أحد أ يشكؿ الشباب اذإ ك. عف االستثمار في تككيف ىذا المكرد كبناء قدراتولالتنمكية ال غف
 لما لو مف دكر ،المكارد البشرية يصبح لزامان عمى مؤسسات المجتمع التنمكية االستثمار في ىذا المككف

كلالنخراط الفعاؿ في عممية التنمية يتكجب عمى المؤسسات الكطنية دراسة كيفية . في عممية التنمية
يجابيػة تخػدـ كتنمػي المجتمع سياسيا، ثقافيا، إنتاج إلى عناصر إ ىـبداعاتإتحكيؿ طاقات الشباب ك

 إلى سس معيد التنمية المستدامة في جامعة القدس كالذم ييدؼأجؿ ذلؾ أاجتماعيا، كاقتصاديا، كمف 
تمبية احتياجات المجتمع الفمسطيني مف الككادر كالمصادر البشرية المؤىمة كالجاىزة لالنخراط في سكؽ 
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كتدعيـ مساىمة المؤسسات ، العمؿ، كالتي ال غنى عنيا مف أجؿ إنجاح برنامج التنمية المجتمعية الشاممة
معيد التنمية )المحمية في القطاعات الحككمية كاألىمية كالخاصة في تنفيذ البرامج التنمكية المختمفة 

 .(2013المستدامة، الخطة األكاديمية لبرنامج الدراسات العميا في التنمية المستدامة، 
ضافة لككنو مككنا إك مشركع أم برنامج أحد الحمقات المككنة لدكرة أدكات التعمـ، كأحد أكلما كاف التقييـ 

 توكعممية مستمرة شاممة متكاممة تمثؿ برنامج مستمر لمتابعة األداء كمراقب"ساسيا لمعممية اإلدارية أ
 كمقارنتو بالمعايير المحققة لألىداؼ كالغايات بيدؼ اكتشاؼ األخطاء فكر حدكثيا تو كمراجعقكتسجيؿ

كالتنبؤ بالمشاكؿ كالمعكقات كمف ثـ تكصيميا إلى مرحمة التخطيط لدراستيا كتحميميا كتصميـ الحمكؿ 
 بناء المؤسسات تخصصلى تبياف دكر إفتسعى ىذه الدراسة . (2006قراعة، )" كاتخاذ القرارات المناسبة

كساب خريجي البرنامج المعرفة إجامعة القدس في – كتنمية المكارد البشرية في معيد التنمية المستدامة
تستند ىذه الدراسة . كالميارة كالقدرة المحددة بأىداؼ المساقات كالمناىج التعميمية التي تدرس في البرنامج

ف تكفر أالتقييمية عمى كجية نظر خريجي المعيد في الفترة الزمنية المذككرة سابقا، كيمكف ليذه الدراسة 
رشاديا لمطمبة إف تكفر دليال أاألداة البحثية المناسبة لمتعمـ مف التجربة كلتطكير البرنامج، كما يمكف ليا 

عادة إرشاديا يساعد في إىمية ىذا التخصص كتكفر دليال أالذيف يكدكف االلتحاؽ في البرنامج، كتبيف 
ف ىذا أتقييـ كتطكير المعيد بما يتناسب كيتكافؽ مع طمكحات الطمبة الخريجيف كالممتحقيف بو، خاصة 

. كبر البرامج التي يمتحؽ بيا الطالب في فمسطيف لمحصكؿ عمى درجة الماجستيرأالتخصص مف 
 

 مبررات الدراسة 2.1

ىناؾ العديد مف العكامؿ الماثمة في الكاقع المبحكث التي تجعؿ مف عممية البحث ىذه خطكة ذات قيمة 
: كتظير مبررات الدراسة في اآلتي

نقص الميارات كالخبرات اإلدارية كالميارات التطبيقية العممية لدل معظـ خريجي مؤسسات التعميـ  .1
لتحاقيـ ا، مما يجعؿ مف (...كتابة التقارير، استخداـ الحاسكب، ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ)العالي 

ف قراءة تجربة بناء القدرات إفي برنامج الماجستير عممية مىٍطمبية ىامة لمعمؿ المؤسساتي كبالتالي ؼ
 .مف خالؿ برنامج الماجستير تمثؿ مطمبا ىاما لتخطيط عممية بناء القدرات البشرية
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 قتحميؿ حجـ التعميـ العالي كجكانبتكصية دراسات سابقة في مجاؿ تقييـ البرامج االكاديمية بضركرة  .2
 . عمى تحقيؽ التنمية المستدامة في المجاالت كافةقثيرأ كتتوكنكعية مساىـ

 

مبرر شخصي حيث اف ىناؾ حاجة لدل الباحث كطمبة التخصص لمتعرؼ عمى درجة رضى  .3
جامعة القدس كدكر تخصص بناء المؤسسات - الخريجيف عف عناصر معيد التنمية المستدامة

 .كتنمية المكارد البشرية في اكسابيـ المعرفة كالميارة كالقدرة
 

في جامعة القدس يعد نمكذجا فريدا لمشراكة بيف المؤسسات االىمية المستدامة اف معيد التنمية  .4
كالمؤسسات االكاديمية كىذا يشكؿ دافع لمباحث لدراسة اثر ىذه الشراكة مف خالؿ دراسة دكر 

في اكساب الخريجيف المعرفة كالميارة كالقدرة،   كتنمية المكارد البشرية بناء المؤسساتتخصص
 .كدراسة درجة رضى الخريجيف عف عناصر تقييـ المعيد

ىمية الدراسة أ3.1 

 :تتمثؿ اىمية الدراسة في

 كاقع تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في جامعة القدس كتكجيو المختصيف تشخيص .1
لتطكير نقاط القكة كمعالجة الفجكات كنقاط الضعؼ بما يحقؽ االستخداـ األمثؿ إلمكانات المعيد 

الرتكازىا عمى تجارب متنكعة،  فضؿ المخرجات العممية كالعمميةألى إكالتنمية المستدامة كصكالن 
 .التخصصكارتباط ىذه المعمكمة بالفئة المستيدفة كالمستفيدة مف 

 

، ككنيا تحمؿ جكانب عمؿ البرنامج التخصص لمطمبة الممتحقيف في ان رشادمإ دليالن  ىذه الدراسةتمثؿ .2
 .ثناء الدراسة كبعد التخرجأ بما فييا آليات كمنيجيات التعامؿ ،كافة

 

بشكؿ المستدامة  نتائج الدراسة تغذية راجعة الدارة جامعة القدس بشكؿ عاـ كمعيد التنمية تعتبر .3
التي يجب التركيز عمييا كالتي تحتاج لتعديؿ اك تطكير بما يكفؿ تحقيؽ الجكانب  حيث تبيفخاص 
.  كدكره في رفع قدرات الخريجيف كتنمية المكارد البشرية بناء المؤسساتتخصصاىداؼ 

مشكمة الدراسة  4.1
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فراده كمؤسساتو مف تمبية أنظرا لألىمية الكبيرة لبرامج التنمية المستدامة عالميا، التي تمكف المجتمع ك
احتياجاتيـ كالتعبير عف كجكدىـ الفعمي مع الحفاظ عمى حقكؽ األجياؿ القادمة في العيش بحياة كريمة، 

كثر المؤثرات التي تساىـ في تنمية المجتمع كتطكيره، أباإلضافة ألىمية التعميـ الجامعي الذم يعتبر مف 
ف القطاع التعميمي تقع عميو مسؤكلية إعداد األجياؿ القادمة مف المفكريف كالقادة كالباحثيف إلذلؾ ؼ
ميا إ في معيد التنمية المستدامة كما يشغمكنو مف مناصب تيـكنظران لعدد الطمبة كنكعي. تياكرساؿ دارية عي

 بناء المؤسسات كتنمية تخصصكافة، كما ييدؼ لو  قطاعاتو المختمفةفي في المجتمع الفمسطيني 
المكارد البشرية مف إعداد كتأىيؿ الكفاءات اإلدارية القادرة عمى المساىمة في تنمية المجتمع الفمسطيني 

ستحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس الذم يمثؿ مشكمة . بما يحقؽ رؤية بناء مؤسسات الدكلة
كساب الطمبة المعرفة إما ىك دكر تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في "الدراسة كىك 

؟ "كالميارة كالقدرة كذلؾ مف كجية نظر خريجي البرنامج

ىداؼ الدراسة  أ5.1

كساب المعارؼ كالميارات كالقدرات إتبياف دكر تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في  1-
 .(2014-2010)لخريجي البرنامج لألعكاـ 

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية تجاه بعض عناصر تقييـ تخصص خريجي رضىتبياف درجة 2- 
 .(2013)البرنامج كفقان لدليؿ ضماف جكدة البرامج األكاديمية في اتحاد الجامعات العربية

سئمة الدراسة  أ6.1

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في تخصصما ىك دكر : ينبثؽ عف التساؤؿ الرئيس المتمثؿ بػ
كساب خريجي البرنامج المعرفة كالميارة كالقدرة كذلؾ مف كجية نظر خريجي البرنامج لألعكاـ إ
  ؟(2010-2014)

: األسئمة الفرعية االتية
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 لألعكاـ  بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في جامعة القدستخصص خريجي درجة رضىما 1- 
 عف (2013)  كفقا لدليؿ ضماف جكدة البرامج األكاديمية في كميات الجامعات العربية،(2014-2010)

 :عناصر التقييـ األكاديمي التالية

 عضاء الييئة التدريسيةأ. 
 المناىج التدريسية. 
 المكتبة كمصادر المعمكمات. 
 ؟المرافؽ كالتجييزات األخرل 

 يف بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في تنمية المعرفة العممية لدل الخريجتخصصما ىك دكر 2- 
 ؟كفقا ألىداؼ المساقات التي تدرس في البرنامج

 كفقا يف بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في تنمية الميارات لدل الخريجتخصصما ىك دكر 3- 
 ؟ألىداؼ المساقات التي تدرس في البرنامج

 كفقا ألىداؼ يف بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في تنمية قدرات الخريجتخصصما ىك دكر 4- 
 ؟المساقات التي تدرس في البرنامج

فرضيات الدراسة   7.1

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في األعكاـ تخصصىناؾ درجة مف الرضى لدل خريجي  1.
تجاه ، (2013)كفقا لدليؿ ضماف جكدة البرامج األكاديمية في اتحاد الجامعات العربية  (2014-2010)

 : التاليةعناصر تقييـ البرنامج
 عضاء الييئة التدريسيةأ. 
 المناىج التدريسية. 
 المكتبة كمصادر المعمكمات. 
 المرافؽ كالتجييزات االخرل. 
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كساب خريجي البرنامج المعرفة إ لتخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في دكرىناؾ  2.
 .العممية

. كساب خريجي البرنامج الميارةإ لتخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في دكرىناؾ  3.

. كساب خريجي البرنامج القدرةإ لتخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في دكرىناؾ  4.

، مف حيث دكر تخصص بناء (α=<0.05)حصائية عند مستكل الداللة إ فركؽ ذات داللة  ال تكجد5.
المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في إكساب الخريجيف المعرفة كالميارة كالقدرة مف كجية نظر خريجي 

، الكظيفةالجنس، التخصص السابؽ، سنة التخرج مف البكالكريكس، طبيعة ) تعزل لمتغيرات البرنامج،
. (سنكات الخبرة، سنة التخرج مف الماجستير، شعبة الدراسة

 
   ىيكمية الدراسة8.1

 :متاآل النحك عمى مرتبة فصكؿ خمسة مف الدراسة ىيكمية تتألؼ

 مشكمتيا، ككأىميتيا،، مبرراتيا: ، مف حيثالدراسةخمفية ب يتعمؽ ما لكؿ عرضالفصؿ األكؿ      
 .، كفرضياتياأسئمتيا كاكأىدافو

. السابقة كالدراسات النظرم، لإلطار عرضان  تناكؿالفصؿ الثاني         م

مجتمع الدراسة    كمنيجية اإلعداد، كاألدكات، ك:عرضان شامالن لمنيجية الدراسة تناكؿمالفصؿ الثالث        
. كعينتيا، صدؽ األداة، ثبات األداة، حدكد الدراسة

 .النتائج ىذه كمناقشة، لبيانات ؿكتحميالن لنتائج الدراسة مفصالن  عرضان  يحكمالفصؿ الرابع          

 كصكالن إلى .الدراسة إلييا خمصت التيمقترحات كاؿ االستنتاجات أىـالفصؿ الخامس      يحتكم عمى 
كفييا قائمة المصادر كالمراجع، كقائمة المالحؽ المساندة : األجزاء الختامية

 .لمدراسة، كصكالن إلى فيرس الجداكؿ، كفيرس المالحؽ، كفيرس المحتكيات
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الفصؿ الثاني 

 

 اإلطار النظرم

  التقييـ األكاديمي 1.2

  المقدمة 1.1.2

األدكات كاألساليب الكفيمة بالكشؼ عف حركة مؤسسة كيمثؿ التقييـ بصفة عامة مجمكعة مف اإلجراءات، 
نجاز أك إصدار حكـ أك قرار بشأف إأك نظاـ ما بكؿ مككناتو كخكاصو كفعالياتو كنتائجو، كيتطمب التقييـ 

نو ال يقصد مف كراء الحادث أك الكاقع عممية التشخيص فحسب  أكقد ذكر شحاتو. تحصيؿ مخرج ما
لى التكصيات كالقرارات الالحقة لتصحيح المسار أك تعديمو أك دفعو بحسب بعده أك إنما يتجاكز ذلؾ إك

 كالسبؿ التي يمكف أف ىاقربو مف تحقيؽ األىداؼ المرسكمة، كمف ثـ البحث عف أنجع الكسائؿ كأنجح
 .(2005شحاتو، ) لى تحسيف النكع كتطكيرهإتؤدم 

ىداؼ أداريان ماليان تربكيان يبدأ بإحدل المؤسسات التربكية األكاديمية التي تمتمؾ نظاما إعتبر الجامعة تك
كمدخالت كيخضع لمتنفيذ مف خالؿ نتائج عممياتو التربكية كينتيي بمخرجات محددة تستخدـ في تقييـ 

دائيا كنكعية أتيا كمستكل ءىدافيا المرسكمة لتحسيف كرفع كفاأدائيا لتحقؽ أمسيرتيا كفاعميتيا كمستكل 
 .(2005الجمبي، ) خريجييا

كتعد عممية التقييـ منطمقان لعممية التحسيف كالتطكير، لما ليا مف دكر في تحديد الجكانب التي بحاجة الى 
عادة النظر ثـ التحسيف، كقد يككف ىذا اإلجراء في أحد مككنات العممية األكاديمية، إجراء عممي يتعمؽ بإ
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ك تطكير عممية أعادة النظر في األىداؼ التربكية، إك حتى فييا جميعا، كأف يتطمب أك في بعضيا، أ
ف التقييـ أفي  (1985 ،حمداف) ك (1997 ،دركزة)كىذا ما يتفؽ معو . (2003عبد الكريـ، )التعمـ 

. األكاديمي عممية تصحيحية يتـ فييا تصحيح أك تحسيف التحصيؿ بعد التحقؽ مف كفايتو

لى ما المقصكد بتقييـ األداء الجامعي؟ ال بد لمجامعة كمؤسسة إكمف ىنا كمف ىذا المفيكـ يمكف التكصؿ 
تعميمية مف الكقكؼ خالؿ مسيرتيا كقفات تقكيمية ناقدة مستمرة بغية دراسة المكقؼ الراىف مف جية، 

خرل، ككضع التصكرات المستقبمية ليذه المسيرة مف ناحية أك الفترات السابقة مف ناحية أكعالقتو بالفترة 
ثالثة، ففي البداية ال بد مف تقكيـ المتغيرات الفاعمة في كؿ مف ىذه المككنات كتشخيص السمبيات أك 
العثرات التي رافقت المسيرة كسبؿ التغمب عمييا كتجاكزىا، كاإليجابيات كسبؿ الحفاظ عمييا كتعزيزىا 

كدفعيا نحك األفضؿ كالتركيز عمى المستجدات العممية كالتربكية كاالجتماعية التي يمكف اإلفادة منيا في 
لى معرفة التقدـ إ عممية تشخيصية، كعالجية تيدؼ ىي  عممية التقييـفإ. التطكير المستقبمي المنشكد

حرزه الفرد، أك الجماعة نحك تحقيؽ ىدؼ مف األىداؼ المحددة، كفي ضكء نتائج التقييـ يمكف أالذم 
 .(2004ابك دؼ كاخركف، ) تحديد الخطكات العالجية الضركرية لتحسيف كتطكير العممية التربكية

 

:   تعريؼ التقييـ 2.1.2

لمتقيـ العديد مف التعريفات كالمفاىيـ التي تبيف داللة ىذه الكممة كلمكقكؼ عمى المعنى الحقيقي لكممة 
: التقييـ كاف ال بد مف كضع تعريؼ ىذه الكممة في المغة كفي االصطالح كما يمي

: يعرؼ التقييـ في المغة بالعديد مف التعريفات نذكر منيا التالي كما جاء في معجـ لساف العرب

. أم حددت لنا قيمتيا: يأتي بمعنى قٌكمت لنا 1.

تعدؿ كاستكل : عٌدلو كأزاؿ عكجو، كقٌكـ السمعة سٌعرىا كثٌمنيا، كتقكـ الشيء: ػ كيأتي بمعنى قٌكـ العكج2
. كثبتت قيمتو، كقيـ الشيء قٌدر قيمتو

صالح المسارأالتقييـ عمى  ػ كيعٌرؼ ابف منظكر3 .  (1423ابف منظكر، ) نو عممية التحسيف كا 
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نو تـ تعريؼ التقييـ اصطالحا بالعديد مف أكنجد .  تعريؼ التقييـ عنو في المغةما في االصطالح فيختمؼأ
برز ما كرد أنيا تتبايف في بعض الجكانب، كلعؿ أال إنيا متقاربة مف بعضيا البعض، أالتعريفات، رغـ 
: منيا في التالية

العممية التي يقـك بيا الفرد أك الجماعة لمعرفة مدل النجاح أك الفشؿ في تحقيؽ : ػ  يعرؼ التقييـ بأنو1
األىداؼ العامة التي يتضمنيا المنيج ككذلؾ نقاط القكة كالضعؼ بو، حتى يمكف تحقيؽ األىداؼ 

. (2009الككيؿ، ) المنشكدة بأحسف صكرة ممكنة

عممية تقدير دكرية لما تحقؽ مف آثار نتيجة تطبيقو كىذا التقدير كالكزف : "ػ كما كيعرؼ التقييـ عمى أنو2
. (1989باشمكس، ) "يشمؿ النكاحي الكمية كالكيفية

عممية مقصكدة كمنظمة تيدؼ إلى جمع المعمكمات كالبيانات عف جكانب : "ػ كعرؼ شعمة التقييـ بأنو3
. (2006شعمة، ) "العممية التعميمية بيدؼ تحديد جكانب القكة لتقييميا كجكانب الضعؼ لعالجيا

كبالتالي فقد عيرؼ التقييـ بعدة تعريفات جميعيا تدكر حكؿ تحقيؽ اليدؼ الذم مف أجمو كجدت عممية 
معالجتيا كتحميميا، التي يقـك بيا الباحث، كالتقييـ، فالتقييـ في ىذه الدراسة ىك عممية جمع المعمكمات، 

 كتنمية المكارد البشرية بناء المؤسسات تخصص في محاكر معينة مف أثر البرنامج عمى الخريجيفلمعرفة 
بمعيد التنمية المستدامة في جامعة القدس بقصد تكفير األرضية المعمكماتية الالزمة لتحسيف عممية 

 في تطكير قدرات التخصصالتعميـ كالتعٌمـ كتطكيرىا بما يحقؽ األىداؼ المنشكدة كمعرفة دكر ىذا 
كسابيـ المعرفة كالميارة كالقدرة  . خريجي البرنامجكذلؾ مف كجية نظر الخريجيف كا 

 

:   تطكر مفيـك التقييـ3.1.2

ف عممية التقييـ عممية قديمة جديدة في نفس الكقت، خصكصا التقييـ األكاديمي، فيي ألى إيشير خضر 
قديمة مف حيث ممارسة اإلنساف ليا منذ عرؼ اإلنساف التعميـ كمنذ قامت المدارس كالمعاىد، كىي جديدة 

 .(1987خضر، )مف حيث مدلكليا كأساليبيا كطرقيا كمعناىا كقكاعدىا كأدكاتيا 
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يعتمد عمى تطكر مفاىيـ التنظيـ "نو أكلك تـ تدقيؽ النظر في التقييـ لدل الحضارات اإلنسانية لكجد 
اإلدارم، فكانت اإلدارة في الحضارة الصينية القديمة، مثالن، عمى مستكل عاؿو مف التنظيـ اإلدارم، يؤيد 

، مف (1993الثبيتي، )ـ كما ذكر . ؽ(1200) عاـ Shun" شكف"ذلؾ ما كاف يقيـ بو اإلمبراطكر 
امتحاف لكبار مكظفيو ممف يشغمكف مناصب قيادية كؿ ثالث سنكات لتحديد درجة استعدادىـ كقدراتيـ 

. اإلبداعية، كعمى ضكء نتائج االمتحاف يقرر استمرارىـ في مناصبيـ أك عزليـ

ميكا كفي اإلسالـ نجد الكثير مف اإلشارات كالتعابير التي تؤكد العناية بالتقييـ كمنيا قكلو تعالى  قيًؿ اٍعمى كى
ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى  مىكي ا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى ۖ  فىسىيىرىل المَّوي عىمى ـٍ ًبمى اًلـً اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىًة فىيينىبِّئيكي سىتيرىدُّكفى ًإلىىٰى عى   كى

فإف أحسنتي فأعينكني، "، كقكؿ أبي بكر الصديؽ في خطبتو الشييرة بعد تكليو الخالفة (9/105: التكبة)
ف أسأتي فقكمكني الحمد هلل الذم جعؿ لي "ككذلؾ قكؿ عمر بف الخطاب . (ىػ1416بف ىشاـ، )" كا 

. (ىػ1403الطنطاكم، )" أصحابان يقكمكني إذا اعكججت

كفي العصر الحديث كاف لالمتحانات التي تعقد في المدارس لتحديد درجة التبايف في تحصيؿ الطالب 
. أبمغ األثر في ظيكر مفيـك التقييـ الشامؿ في بداية القرف العشريف

إلى إدارة التربية بمدينة أنديانا بخالصة جيكده " ريس"في أكائؿ ىذا القرف تقدـ دكتكر  شار باشمكسأكقد 
لتقييـ نجاح عممية التعميـ كتراقصت أماـ أعيف المربيف عالمات استفياـ كثيرة فحقان ىؿ يمكف تقكيـ عممية 

" ريس"التعميـ؟ كما كاف مف رؤسائو إال أف تناكلكا المكضكع بالسخرية كالتيكـ، كلـ يمض عمى اقتراح 
خمسة عشر عامان حتى أقيـ مؤتمر تكمـ فيو ثمانية كأربعكف باحثان، كؿ منيـ كٌجو بحثو إلى مشكمة تقييـ 

. (ـ1989باشمكس، ) عممية التعميـ

أما في مؤسسات التعميـ العالي فتشير الدراسات إلى أف البدايات األكلى ألسمكب التقييـ في الجامعات 
ـ، كلـ يعرؼ تقييـ أعضاء ىيئة التدريس بشكؿ عممي إال مع بداية (1910)األمريكية تعكد إلى عاـ 

السبعينات، حيث تغيرت الظركؼ االقتصادية في المجتمع األمريكي، كما ترتب عمييا مف خفض في 
ميزانيات مؤسسات التعميـ العالي، أدل ذلؾ إلى إيجاد برامج منظمة كطرؽ محددة لتقييـ أداء أعضاء 
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الثبيتي، )ىيئة التدريس في تمؾ المؤسسات لمتكصؿ إلى قرارات مكضكعية بالنسبة ألكضاعيـ الكظيفية 
1993) .

 

 

:   عناصر التقييـ األكاديمي4.1.2

ف اإلطار ؛ أ(1.2)، ممحؽ رقـ يذكر دليؿ ضماف جكدة البرامج األكاديمية في كميات الجامعات العربية
 محاكر رئيسة تضمف تميزىا كجكدتيا، ةالعاـ لمعايير ضماف جكدة البرامج األكاديمية يتككف مف عشر

كينبثؽ عف كؿ محكر مف تمؾ المحاكر مجمكعة مف العناصر كالمؤشرات المستخدمة في تقييـ جكدة 
كتستخدـ ىذه المعايير في المؤسسات التعميمية لمساعدتيا في تقكيـ برامجيا . البرامج االكاديمية

األكاديمية، كتحديد نقاط القكة كنقاط الضعؼ فييا، كصكالن لتحسيف كتطكير البرامج األكاديمية التي 
ف كؿ محكر مف ىذه المحاكر يتككف مف مؤشرات دالة عميو كتساعد في قياسو كتقكيمو، أحيث . تقدميا

 .(2013دليؿ ضماف جكدة البرامج االكاديمية في كميات الجامعات العربية، ): كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ

 ىداؼ البرنامج كمخرجات التعمـ أ  1)

ىداؼ كاضحة كمحددة لمبرنامج األكاديمي قابمة لمقياس، يستخدميا فريؽ أيناقش التقييـ األكاديمي كجكد 
بحيث يتـ . التقييـ كالمراجعة لمعرفة مدل تحقيؽ البرنامج األكاديمي ألىداؼ البرنامج كمخرجات التعمـ

: مراعات العناصر التالية في ذلؾ

ىداؼ تفصيمية مكثقة كمعممة تنبثؽ مف اليدؼ العاـ بحيث أكجكد ىدؼ عاـ لمبرنامج األكاديمي ك -
ىداؼ البرنامج األكاديمي مع السياسة أ كبما يتكافؽ مع حاجات السكؽ، كتنسجـ ان  كمحددان يككف كاضح

 .العامة لممؤسسة التعميمية
ف أىداؼ البرنامج، كأكجكد مخرجات تعمـ مف معارؼ كميارات قابمة لمقياس كالتحقؽ بما ينسجـ مع  -

داكت لقياس أليات كآسس مرجعية عمى المستكل المحمي كاإلقميمي كالعالمي، ككجكد ألى إتككف تستند 
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مخرجات التعمـ كاالستفادة منيا في تقييـ كمراجعة البرنامج األكاديمي كمدل تحقيؽ الطمبة الخريجيف 
. لمخرجات التعمـ

فراد مف المجتمع المحمي أعضاء ىيئة التدريس، الطمبة، الخريجيف، كأ: مشاركة الجيات المعنية مف  -
عضاء ىيئة أىداؼ البرنامج األكاديمي كمراجعتو، بحيث يتـ فيـ كاستيعاب أفي عممية تصميـ 

 .التدريس كالطمبة ألىداؼ البرنامج األكاديمي كمخرجات التعمـ

 المنياج الدراسي 2)  

ىداؼ البرنامج األكاديمي كمخرجاتو أيناقش التقييـ األكاديمي مدل فاعمية المنياج الدراسي في تحقيؽ 
كمف األمكر التي . ضافة إلى تقديـ الشكاىد كاألدلة كالبيانات الالزمةإثناء عممية التقييـ األكاديمي، أ

 :ف يتـ مناقشتيا مايميأيجب 

ىداؼ البرنامج األكاديمي كمخرجات التعمـ أكجكد خطة دراسية تفصيمية لمبرنامج األكاديمي تتكافؽ مع  -
كتبيف المقررات الدراسية كتصنيفيا كتسمسميا، كتكضح عدد ساعات الدراسة المتكقعة مف الطالب لكؿ 

 .مقرر دراسي
تغطية الخطة الدراسية لحقكؿ المعرفة المختمفة في التخصص بحيث تككف تفصيمية لكؿ مقرر دراسي،  -

كتكضح الكصؼ العاـ لو، كتبيف نسبة النظرم كالعممي فيو، كمحتكياتو التفصيمية، كالجدكؿ الزمني 
 .ساليب التدريس كالتقييـ المتبعة ليذا المقرر، كالمراجع المعتمدة كالمساندةألممحاضرات، ك

عالنو بكافة تفاصيمو ألصحاب العالقة،  - حداثة المنياج الدراسي كاتساقو مع كتكثيؽ المنياج الدراسي كا 
التكجيات الحديثة في التخصص كالبحث العممي ذات العالقة بو، كمراجعتو بشكؿ دكرم بما يحقؽ 

 .التكازف بيف الشمكلية كالعمؽ معا في المحتكل العممي لممقرر الدراسي

التعميـ كالتعمـ    3)

يناقش التقييـ األكاديمي مدل فاعمية أساليب التعميـ كالتعمـ في تحقيؽ منجزات الطمبة كمخرجات التعمـ، 
: ف يناقشيا ما يأتيأكمف األمكر التي يجب . إضافة إلى تقديـ الشكاىد كاألدلة كالبيانات الالزمة
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فاعمية كتنكع أساليب التدريس لما يالئـ المنياج المقرر، كمدل تغطية الجكانب النظرية كالعممية بما  -
 .يالئـ طبيعة محتكل المقرر الدارسي

إثراء العممية التدريسية بمخرجات البحث العممي، كمدل مساىمة أساليب التدريس كالتعمـ في إكساب  -
 .كتطكير الميارات األساسية التي يتطمبيا سكؽ العمؿ

عضاء ىيئة التدريس كتنمية ركح الفريؽ الكاحد بيف الطمبة، كتعزيز أالتفاعؿ اإليجابي بيف الطمبة ك -
 .التعمـ الذاتي لدييـ

 أعضاء ىيئة التدريس   4)

ىداؼ البرنامج أعند إجراء عممية التقييـ فال بد مف مناقشة مدل فاعمية أعضاء الييئة التدريسية لتحقيؽ 
كلذلؾ يجب مناقشة . األكاديمي كمخرجات التعمـ، إضافة إلى تقديـ الشكاىد كاألدلة كالبيانات الالزمة

: األمكر التالية

تكفر كادر تدريسي متفرغ مناسب مف حيث العدد كالخبرة كتنكع التخصصات قادر عمى تغطية كافة  -
المجاالت الفرعية لمتخصص، بحيث يتميز ىذا الكادر بالتأىيؿ التربكم كالميني كاألكاديمي، كاستمرار 

 .اؿ التخصصجالتطكير األكاديمي ليـ لمكاكبة التطكرات الحديثة في ـ
التكاصؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس كالككادر الفنية كاإلدارية المساندة، كالتكاصؿ بيف أعضاء ىيئة  -

 .التدريس كالطمبة
كجكد آليات مناسبة لمتعييف كالترقية لمكادر األكاديمي، كنظاـ تقييـ متكامؿ ليـ بشكؿ دكرم لالرتقاء  -

بيـ، كمدل ثبات الكادر التدريسي كنسبة استمرارىـ في عمميـ كمشاركتيـ في المؤتمرات كالنشاطات 
لية آالعممية، كتكفر البيئة كالكقت ألعضاء الييئة التدريسية لمتطكير الميني كالنشاط البحثي، ككجكد 

 .عضاء ىيئة التدريس ذكم الكفاءة كتكفير نظاـ حكافز ليـأالستقطاب 

 المكتبة كمصادر التعمـ  5)

مة المكتبة كمصادر التعمـ مف أجيزة ككتب كدكريات كغيرىا، ءيتـ مناقشة التقييـ لمدل فاعمية كمال
: بحيث يناقش ما يمي
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مالءمة مصادر التعمـ لمتخصص كحسف استخداميا في العممية التعميمية، كتكفر األجيزة كالتجييزات  -
كالمكاد كالبرمجيات المناسبة لمتخصص، تكفر الكتب كالدكريات كتنكعيا كحداثتيا كتغطيتيا لجميع 

 .مجاالت المعرفة في التخصص 
تكفر مكتبة متكاممة مف حيث أكعية المعمكمات كالتجييزات كالككادر الفنية المتخصصة لخدمة  -

التخصص بحيث تحتكم عمى الكتب كالدكريات المتنكعة التي تتميز بحداثتيا كتغطيتيا لجميع مجاالت 
 .المعرفة في التخصص

االشتراؾ في قكاعد المعمكمات اإللكتركنية في مجاؿ التخصص، بحيث يتكفر نظاـ إلكتركني إلدارة  -
المحتكل التعميمي كتكفر المكاد اإللكتركنية لمبحث عف المعمكمات في المكتبة باإلضافة إلى المكتبات 

 .اإللكتركنية

 تقدـ الطمبة كتقكيـ أدائيـ   6)

مة أساليب التقكيـ المستخدمة لقياس ءيناقش التقييـ مدل تقدـ الطمبة كتحصيميـ العممي كفاعمية كمال
: مخرجات التعمـ كذلؾ مف خالؿ ما يمي

مدل تحصيؿ الطمبة لمخرجات التعمـ التي تؤىميـ لمحصكؿ عمى الدرجة العممية، كقدرتيـ عمى اجتياز  -
نجازات مينية، كاكتسابيـ إامتحانات الكفاءة عند التخرج كمدل نجاحيـ في سكؽ العمؿ كتحقيؽ 

 .لمميارات الالزمة
تكفر إجراءات تمكف الطمبة مف مراجعة عالماتيـ كمناقشتيا، بحيث يمكف تحديد مستكيات الطمبة  -

 .داءىـ كالمساىمة في االستفادة مف التغذية الراجعةأكالتنكع في قياس 
الشفافية كالعدالة في أساليب تقييـ الطمبة، بحيث يتكفر الممتحنيف كالمقكميف الداخمييف كالخارجييف،  -

 .ساليب التقييـ عمى قياس مخرجات التعمـأكقدرة 

 المرافؽ كالخدمات المساندة  7)

يناقش التقييـ مدل فاعمية المرافؽ كالخدمات المساندة، إضافة إلى تقديـ الشكاىد كاألدلة كالبيانات 
: كمف األمكر التي يجب أف يناقشيا تقرير التقييـ ما يمي. الالزمة
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تكفر قاعات تدريس مناسبة مزكدة باألدكات كالتجييزات الالزمة لمتخصص، كمكاتب مناسبة ألعضاء  -
ىيئة التدريس، كمختبرات مناسبة مجيزة باألجيزة الالزمة لمتخصص، كمدل تكفر مرافؽ متكاممة 

 .(الخ.....مالعب، مطاعـ، معارض، قاعات نشاطات، صاالت رياضية، مصميات،)
تزكيد الييئة التدريسية بخدمة مناسبة لإلنترنت كالطباعة كأية خدمات إلكتركنية أخرل ضركرية  -

لمتخصص، مدل استطاعة الييئة التدريسية كالفنية كاإلدارة كالطمبة مف استخداـ أنظمة المعمكمات 
 .اإللكتركنية المساندة حسب طبيعة الحاجة

ليـ بالميارات المطمكبة متكفر كحدة لإلرشاد النفسي المتخصص، كفاعمية مكتب تكظيؼ الخريجيف كتأه -
 .لسكؽ العمؿ، كمراعاة المرافؽ كالخدمات المساندة لذكم اإلحتياجات الخاصة

  إدارة البرنامج األكاديمي 8) 

تناقش عممية التقييـ إدارة البرنامج األكاديمي كمدل فاعمية اآلليات اإلدارية في البرنامج األكاديمي مف 
: خالؿ ما يمي

ىداؼ البرنامج كرؤيتو كرسالتو كمدل االلتزاـ بيا، ككجكد أكجكد نشرة تعريفية لمبرنامج تحتكم عمى  -
دارية مناسبة في مجاؿ التخصص إلدارة البرنامج كاالرتقاء بو، إكاديمية كأمدير لمبرنامج ذم خبرة 

 .عماليا كتتابع قراراتياأدارة كلجاف مساندة تجتمع بانتظاـ كتكثؽ إلى كجكد مجمس إباإلضافة 
تكفر بيئة مناسبة تشجع العمؿ بركح الفريؽ الكاحد، كمشاركة الطمبة في اتخاذ القرار، كالحصكؿ عمى  -

دارم كاؼو كمناسب لضماف حسف سير العمؿ في إالتغذية الراجعة منيـ، تكفر سكرتاريا ككادر 
 .لى تكفر الككادر الفنية المؤىمة لخدمة البرنامج األكاديميإالبرنامج، باإلضافة 

كاديمي أرشيؼ متكامؿ لمبرنامج، كجكد برنامج تعريفي كتكجييي لمطمبة الجدد، كجكد دعـ أتكفر  -
لمطالب خارج نطاؽ المحاضرات، تكفر شركط تكافؤ الفرص في قبكؿ الطمبة، تكفر مكازنة مالية 

 .ىداؼ البرنامجأدارم كمالي لتحقيؽ إكاديمي كأخاصة بالبرنامج األكاديمي بحيث يتكفر استقالؿ 

 البحث العممي كالتكاصؿ الخارجي 9) 
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يناقش التقييـ مدل فاعمية البحث العممي كالتكاصؿ الخارجي لمبرنامج األكاديمي بحيث يشمؿ ذلؾ عمى 
: مايمي

تفاقيات ابراـ إنشاط البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس، كمدل مساىمتيـ في خدمة المجتمع،  -
كتعاكف مع المجتمع المحمي كالمؤسسات التعميمية كمراكز األبحاث، كتمثيؿ المؤسسات المختمفة ذات 

 .العالقة في المجالس كالمجاف، كمدل التكاصؿ مع الطمبة الخريجيف ككجكد نادم خريجيف ليـ
مدل استعانة القسـ بمحاضريف غير متفرغيف مف أصحاب الخبرة العممية في الشركات كالمؤسسات  -

ذات العالقة، كتكفر بيئة داعمة كمحفزة لمبحث العممي، كمدل مشاركة الطمبة في أنشطة البحث 
 .العممي، ككجكد نظاـ ابتعاث لمطمبة المتميزيف

  الجكدة كتحسينياإدارة  10) 

دارة الجكدة كتحسينيا عمى مستكل المؤسسة التعميمية كالبرنامج إف يناقش مدل فاعمية نظاـ أعمى التقييـ 
: ضافة إلى تقديـ األدلة كالبيانات الالزمة، كما يناقش التقييـ األمكر التاليةإالذم يتبع لو التخصصف 

كجكد آليات مالئمة كمفعمة لالستمرار في تحسيف كتطكير العممية التدريسية، كجكد كحدة فاعمة لضماف  -
الجكدة، كجكد تقكيـ ذاتي في الجامعة عمى مستكل التخصصات، كجكد نظاـ تقييـ داخمي كخارجي 

 .يتميز بالشفافية كالمصداقية
كجكد دليؿ ضماف جكدة لتكثيؽ اآلليات كاإلجراءات كتحديد المسؤكليات، تكثيؽ العالقة مع مؤسسات  -

لى كجكد آليات لمتطكير األكاديمي كالميني كالتربكم إاالعتماد المينية في مجاؿ التخصص، باإلضافة 
 .المستمر ألعضاء ىيئة التدريس كالككادر المساندة 

دارة الجكدة إجراءات إكجكد آليات كاضحة كمالئمة لمتخصص لقبكؿ الطمبة، كمدل تطبيؽ آليات ك -
جراءاتو كلمبيانات ذات العالقة في عممية إكفاعميتيا في تحسيف الجكدة، مدل تكثيؽ البرنامج لكافة 

 .خيرا مدل استخداـ نتائج التقييـ لمتطكير كالتحسيف كبخطة زمنية مكثقةأك. ييمو كتطكيرهؽت
 

: ىداؼ نظاـ التقييـ الجامعيأ  5.1.2
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ف ممارسة نشاط التقييـ الجامعي يقتضي القياـ بالعديد مف األمكر اليامة التي تيسر أداء ىذه الميمة إ
لى تحقيقيا نظاـ إبدقة كحرفية عمى المستكييف المؤسسي كاألكاديمي، كفيما يمي أىـ األىداؼ التي يسعى 

: ( 2005خضر،) التقييـ الجامعي

 . تحميؿ الكضع الراىف لألداء األكاديمي كالمؤسسي في الكميات كالمعاىد التابعة لمجامعة -
 تحديد االنحرافات كأكجو القصكر المختمفة كالتي يمكف أف تؤثر عمى األداء األكاديمي كالمؤسسي في  -

 .المعيػد
 .ك الجية المعنية التخاذ ما يمـز بشأنياأ رفع النتائج مقركنة بالتكصيات إلي إدارة الجامعة  -
 التشخيص المستمر لمشكالت العمؿ التي يمكف أف تؤثر سمبان عمى األداء التعميمي كاألكاديمي بكؿ  -

 . الجامعة ككؿ لزيادة القدرة عمي مكاجيتيالكمية أك معيد، كعمى مستك
 اقتراح التكصيات لالرتقاء بمستكم األداء األكاديمي كالمؤسسي لمنيكض برسالة الجامعة بفاعمية  -

 .ككفاءة
 إقتراح الطرؽ كالكسائؿ كاإلجراءات التي تكفؿ التكافؽ مع متطمبات تقييـ األداء الجامعي كفقان لما تقره  -

 .الييئة القكمية لضماف الجكدة كاإلعتماد
 

: نكاع التقييـ األكاديميأ  6.1.2
يمثؿ التقييـ األكاديمي جزءان ال يتجزأ مف العممية األكاديمية كمقكمان أساسيان مف مقكماتيا، كأنو يكاكبيا في 

نو العممية التي ترمي إلى معرفة مدل النجاح أك الفشؿ أجميع خطكاتيا، كيعرؼ التقييـ في مجاؿ التربية ب
في تحقيؽ األىداؼ العامة التي يتضمنيا المنيج ككذلؾ نقاط القكة كالضعؼ بو، حتى يمكف تحقيؽ 

تعتبر عممية تقييـ المتعمميف العممية التي تستخدـ معمكمات مف . األىداؼ المنشكدة بأحسف صكرة ممكنة
مصادر متعددة لمكصكؿ إلى حكـ يتعمؽ بالتحصيؿ الدراسي ليـ، كيمكف الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات 
باستخداـ كسائؿ القياس كغيرىا مف األساليب التي تعطينا بيانات غير كمية مثؿ السجالت القصصية 

كمالحظات المعمـ لتالميذه في الفصؿ، كيمكف أف يبنى التقكيـ عمى بيانات كمية أك بيانات كيفية، إال أف 
استخداـ كسائؿ القياس الكمية يعطينا أساسان سميمان نبني عميو أحكاـ التقكيـ، بمعنى أننا نستخدـ كسائؿ 
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القياس المختمفة لمحصكؿ عمى بيانات، كىذه البيانات في حد ذاتيا ال قيمة ليا إذا لـ نكظفيا بشكؿ سميـ 
. (1998عمياف، ) يسمح بإصدار حكـ صادؽ عمى التحصيؿ االكاديمي

 

: لى مايميإالتقييـ األكاديمي  (1989ىندم كاخركف، )كيصنؼ 

 (ما قبؿ) التقييـ القبمي: أكالن 

 القبمي إلى تحديد مستكل المتعمـ تمييدان لمحكـ عمى صالحيتو في مجاؿ مف المجاالت، فإذا التقييـييدؼ 
نو يجب أف تتـ إأردنا مثالن أف يتـ تحديد ما إذا كاف مف الممكف قبكؿ المتعمـ في نكع معيف مف الدراسات ؼ

عممية تقكيـ قبمي باستخداـ اختبارات القدرات أك االستعدادات باإلضافة إلى المقابالت الشخصية كبيانات 
ف يصدر حكمان بمدل صالحيتو لمدراسة التي أعف تاريخ المتعمـ الدراسي كفي ضكء ىذه البيانات يمكف 

 .تقدـ إلييا
كقد . كقد يككف اليدؼ مف التقكيـ القبمي تكزيع المتعمميف في مستكيات مختمفة حسب مستكل تحصيميـ

يمجأ المعمـ لمتقييـ القبمي قبؿ تقديـ الخبرات كالمعمكمات لمتالميذ، ليتسنى لو التعرؼ عمى خبراتيـ السابقة 
. كمف ثـ البناء عمييا سكاء كاف في بداية الكحدة الدراسية أك الحصة الدراسية

التقييـ البنائي : ثانيان 
كىك الذم يطمؽ عميو أحيانان التقييـ المستمر، كيعرؼ بأنو العممية التقييمية التي يقكـ بيا المعمـ أثناء 

.  العممية االكاديمية، كىك يبدأ مع بداية التعمـ كيكاكبو أثناء سير الحصة الدراسية
  :كمف األساليب كالطرؽ التي يستخدميا المعمـ فيو ما يمي

 . المناقشة الصفية  (1)
 . مالحظة أداء الطالب   (2)
 . الكاجبات البيتية كمتابعتيا   (3)
 . النصائح كاإلرشادات   (4)
  حصص التقكية   (5)

كالتقييـ البنائي ىك أيضان استخداـ التقييـ المنظـ في عممية بناء المنيج، في التدريس كفي التعمـ بيدؼ 
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تحسيف تمؾ النكاحي الثالث كحيث أف التقييـ البنائي يحدث أثناء البناء أك التككيف فيجب بذؿ كؿ جيد 
  ممكف مف أجؿ استخدامو في تحسيف تمؾ العممية نفسيا

كعند استخداـ التقييـ البنائي ينبغي أكالن تحميؿ مككنات كحدات التعمـ كتحديد المكاصفات الخاصة بالتقييـ 
 تحتكم عمى مادة تعميمية يمكف تعمميا في ان  كاحدان البنائي، كعند بناء المنيج يمكف اعتبار الكحدة درس

مكقؼ محدد، كيمكف لكاضع المنيج أف يقـك ببناء كحدة بأداء بكضع مجمكعة مف المكاصفات يحدد 
منيا بشيء مف التفصيؿ المحتكل، كسمكؾ الطالب، أك األىداؼ التي ينبغي تحقيقيا مف جراء تدريس 
ذلؾ المحتكل كتحديد المستكيات التي يرغب في تحقيقيا، كبعد معرفة تمؾ المكاصفات يحاكؿ كاضعي 

المادة التعميمية تحديد المادة كالخبرات التعميمية التي ستساعد الطالب عمى تحقيؽ األىداؼ المكضكعة، 
كيمكف لممعمـ استخداـ نفس المكاصفات لبناء أدكات تقييـ بنائية تكضح أف الطالب قد قامكا بتحقيؽ 

  .الكتابات المكضكعة كتحدد أم نكاحو منيا قاـ الطالب فعالن بتحقيقيا أك قصركا فييا

 التقييـ التشخيصي: ثالثان 

ييدؼ التقكيـ التشخيصي إلى اكتشاؼ نكاحي القكة كالضعؼ في تحصيؿ المتعمـ، كيرتبط ارتباطان كثيقان 
بالتقييـ البنائي مف ناحية كبالتقييـ الختامي مف ناحية أخرل حيث أف التقييـ البنائي يفيدنا في تتبع النمك 
عف طريؽ الحصكؿ عمى تغذية راجعة مف نتائج التقييـ كالقياـ بعمميات تصحيحية كفقان ليا، كىك بذلؾ 
يطمع المعمـ كالمتعمـ عمى الدرجة التي أمكف بيا تحقيؽ مخرجات التعمـ الخاصة بالكحدات المتتابعة 

 .لممقرر

كمف ناحية أخرل يفيدنا التقييـ الختامي في تقكيـ المحصمة النيائية لمتعمـ تمييدان إلعطاء تقديرات نيائية 
أما التقييـ  .ككذلؾ يفيدنا في مراجعة طرؽ التدريس بشكؿ عاـ. لممتعمميف لنقميـ لصفكؼ أعمى

التشخيصي فمف أىـ أىدافو تحديد أسباب صعكبات التعمـ التي يكاجييا المتعمـ حتى يمكف عالج ىذه 
الصعكبات، كمف ىنا يأتي ارتباطو بالتقييـ البنائي، كلكف ىناؾ فارؽ ىاـ بيف التقكيـ التشخيصي كالتقكيـ 

 .البنائي أك التككيني يكمف في خكاص األدكات المستعممة في كؿ منيما

فاالختبارات التشخيصية تصمـ عادة لقياس ميارات كصفات أكثر عمكمية مما تقيسو األدكات 
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فيي تشبو اختبارات االستعداد في كثير مف النكاحي خصكصان في إعطائيا درجات فرعية . التككينية
كيمكف النظر إلى الدرجات الكمية في كؿ . لمميارات كالقدرات اليامة التي تتعمؽ باألداء المراد تشخيصو

مقياس فرعي مستقمة عف غيرىا إال أنو ال يمكف النظر إلى درجات البنكد الفردية داخؿ كؿ مقياس فرعي 
 . في ذاتيا

كعمى العكس مف ذلؾ تصمـ االختبارات التككينية خصيصان لكحدة تدريسية بعينيا، يقصد منيا تحديد 
المكاف الذم يكاجو فيو الطالب صعكبة تحديدان دقيقان داخؿ الكحدة، كما أف التقييـ التشخيصي يعرفنا 

كالغرض األساسي إذان مف التقييـ التشخيصي ىك تحديد . بمدل مناسبة كضع المتعمـ في صؼ معيف
 .أفضؿ مكقؼ تعممي لممتعمميف في ضكء حالتيـ التعميمية الحاضرة

 التقييـ الختامي أك النيائي: رابعان 

كيقصد بو العممية التقييمية التي يجرم القياـ بيا في نياية برنامج تعميمي، يككف المفحكص قد أتـ 
متطمباتو في الكقت المحدد إلتماميا، كالتقييـ النيائي ىك الذم يحدد درجة تحقيؽ المتعمميف لممخرجات 

كالتقكيـ الختامي يتـ في ضكء محددات معينة أبرزىا تحديد مكعد إجرائو، . الرئيسية لتعمـ مقرر ما
كتعييف القائميف بو كالمشاركيف في المراقبة كمراعاة سرية األسئمة، ككضع اإلجابات النمكذجية ليا 

. كمراعاة الدقة في التصحيح

 

: ق   معايير التقييـ كمقاييس7.1.2

  DAC: Development) حيث تتبع المفكضية األكركبية مقاييس تقييـ قتختمؼ معايير التقييـ كمقاييس
:Assistance Committee عند تقييـ المشركعات الممكلة مف المفكضية )لجنة المساعدة اإلنمائية 

المفكضية األكركبية، دليؿ ): ىذه المقاييس نكضحيا فيما يمي. كالتي ترتبط بدكرىا باإلطار المنطقي
. (2005تسيير دكرة المشركع، 
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مة أىداؼ المشركع لممشاكؿ التي مف المفترض أف تعالجيا، كمالءمتيا لمبيئة ءمال: مةءالمال -
عداد كتصميـ المشركع، إكالبد أف يشمؿ تقييـ لجكدة . الفيزيائية كالسياسات التي يعمؿ المشركع مف خالليا

 .خر منطقية كاكتماؿ عممية تخطيط المشركع، كالمنطقية الداخمية، ككضكح تصميـ المشركعآبمعنى 
خر كيؼ تـ تحكيؿ المدخالت آك بمعنى أف كاقع تحقؽ نتائج المشركع بالتكمفة المناسبة، إ: الكفاءة -
ساليب أعادة يتطمب ذلؾ مقارنة . نشطة مف حيث الجكدة، الكمية، الكقت، كجكدة النتائج المحققةألى إ

 .بديمة لتحقيؽ نفس النتائج، مف أجؿ رؤية ىؿ تـ استخداـ أكثر العمميات كفاءة
نجازات إتقييـ لمساىمة النتائج في تحقيؽ غرض المشركع، ككيؼ أثرت االفتراضات في : الفعالية -

المشركع، البد أف يشمؿ ىذا تقييـ خاص لمفائدة الكاقعة عمى المجمكعات المستيدفة، شاممة المرأة 
 .كالرجؿ كمجمكعات ميمشة محددة مثؿ األطفاؿ، كبار السف، كذكم االحتياجات الخاصة

مردكد المشركع عمى بيئتو األكسع، كمساىمتو في تحقيؽ السياسة أك أىداؼ : (األثر) المردكد -
 .القطاع األكسع 

ق بعد انتياء الدعـ ؿرجحية تكرار الفكائد المنتجة مف قبؿ المشركع كاستكماأتقييـ : االستمرارية -
الخارجي، مع المرجعية الخاصة لعكامؿ الممكية مف قبؿ المستفيديف، دعـ السياسات، عكامؿ اقتصادية 
كمالية، عكامؿ اجتماعية ثقافية، مساكاة النكع االجتماعي، التكنكلكجيا المالئمة، عكامؿ بيئية، القدرات 

  .المؤسسية كاإلدارية
 

 :ىاجراء عممية التقييـ كمراحؿإخطكات    8.1.2

جراءات كمراحؿ تطبيقية، إال أنيا تقـك عمى أسس إعمى الرغـ مف ككف عممية التقييـ ممارسات عممية ك
فالبرنامج ليس مجرد استخداـ أك تكظيؼ مجمكعة مف المدخالت التي يتـ . نظرية كقكاعد كأصكؿ عممية

ك المنتجات مف سمع كخدمات، كلكف كجكد أجراء بعض العمميات عمييا لمحصكؿ عمي المخرجات إ
. البرنامج كعممياتو كمدخالتو كمخرجاتو يترتب عمييا نتائج في المدل القصير كالمتكسط كالبعيد

ق كلـ ؤجراإكرغـ ما لمتقييـ مف مزايا كمنافع، إال أنو مف المضيعة لمكقت كالجيد كالمكارد األخرل، إذا تـ 
يتـ االستفادة مف نتائج التقييـ لذلؾ مف الميـ قبؿ البدء في عممية التقييـ تحديد الغرض مف التقييـ الذم 
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يتمثؿ في تكفير معمكمات تساعد عمى اتخاذ القرارات، التخطيط االستراتيجي، إعداد التقارير، كتطكير 
نو يكفر كصفان دقيقان أحيث . كتساعد عممية التقييـ في فيـ ما يحدث مف تقدـ، نجاح، كفاعمية. البرنامج

لمبرنامج كما حققو مف نجاح، كمخرجاتو كالنتائج العاجمة أك المتكسطة األجؿ المتكقعة، كالنتائج طكيمة 
األجؿ كالتي يرجى الكصكؿ إلييا أك تحقيقيا، كاألنشطة الالزمة لتحقيؽ المخرجات كالنتائج كاآلثار 

. (2009الككيؿ، )المترتبة عمى ذلؾ 

 

 (تصميـ التقييـ) إعداد خطة التقييـ 1.

دارة المشركع الجيدة، يعمالف باتساؽ كالتكازم، فإف إعداد خطة التقييـ أك ما يعرؼ  طالما أف التقييـ كا 
بتصميـ التقييـ سكؼ تتـ بسيكلة كيسر كتنتيي بخريطة طريؽ لفريؽ العمؿ القائـ عمي تنفيذ التقييـ كىذا 

. ىـ مؤشرات كمعايير النجاحأيتضمف ىدؼ المشركع، كالفئة المستيدفة منو كرسالة البرنامج، ك

  تجميع البيانات2.

عممية جمع البيانات عممية ممنيجة كمدركسة لما ليا مف حساسية عمى التقييـ حتى ال تككف تجميع 
ف كالفئات المستيدفة، كحتى ال تسبب سكء فيـ كحيرة، لذلؾ مالمعمكمات مضيعة لكقتؾ، ككقت المستفيد

نت محتاج إلى جمع البيانات الالزمة إلجراء عممية أأيف، ككيؼ، كمتى : ف يككف مف الكاضحأيجب 
ك أك البرنامج أتتكقؼ عممية جمع المعمكمات عمى حجـ المؤسسة . كيكجد عدة طرؽ لمقياـ بذلؾ. التقييـ

المشركع الذم سيتـ تقييمو كالكقت كاإلمكانيات المتكفرة لعممية التقييـ كمنيا اإلحصاءات كالبيانات المتكفرة 
مف مصادرىا المتعددة، االستبانات التي يتـ تصميميا كتكجيييا لمفئات التي ترغب في مخاطبتيا كالتعرؼ 

عمى ما لدييا مف معمكمات كانطباعات كتصكرات يمكف االستفادة منيا في عممية التقييـ، باإلضافة 
لممقابالت كغيرىا التي تستخدـ في الحصكؿ عمى المزيد مف المعمكمات مف خالؿ طرح بعض األسئمة 

. فضؿ في جمع البياناتأالمفتكحة التي تعطي نتائج 

 تحميؿ البيانات كرصد اإلنحرافات  3.
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 لف عمى إجراء عممية التقييـ قادريف عؿكبعد أف يتـ تجميع  البيانات كرصد المعمكمات يصبح القائـ
تحميؿ ما تكفر لدييـ مف مؤشرات حكؿ األداء التي يتـ مقابمتيا مع المستيدؼ كالمخطط لو مف مخرجات 

. ثار، كمف ثـ رصد االنحرافات كالفجكات كاقتراح سبؿ التعامؿ معيا كآلية حمياآكنتائج ك

 إعداد تقرير التقييـ  4.

بعد االنتياء مف جمع البيانات كتحميميا كاستخالص النتائج كرصد االنحرافات، تأتي مرحمة إعداد التقرير، 
كيجب أف يكتب التقرير بعناية، كبكضكح، كبأسمكب مفيكـ، كمختصران بقدر اإلمكاف دكف تخطي معمكمات 

. ىامة

كعادة ما يتناسب حجـ تقرير التقييـ مع حجـ ما تـ تقييمو كمع المكازنة المعدة لذلؾ، كفي كؿ األحكاؿ 
البد مف ممخص تنفيذم لمتقرير، كيحتكم التقرير عادة عمى المنيجية أم الطريقة التي اتبعت في إعداد 

التقييـ، كسبب اختيارىا، ثـ تقدـ نتائج التقييـ بكضكح، مع استخداـ الجداكؿ كاألشكاؿ البيانية التي تساعد 
. كيختتـ التقرير بخالصة حكؿ أىـ نتائج التقييـ. عمى كضكح النتائج كتختصر المزيد مف التقرير الكتابي

فالتقرير رسالة مكجية لمجميع حكؿ ما تـ " بأمانة"كفكؽ كؿ ما سبؽ يجب أف يتـ إعداد تقرير التقييـ 
لحاقيا في تقرير عممية التقييـ كالتي يبنى عمييا إتقييمو كيبنى عمييا االستنتاجات كالتكصيات التي يتـ 

 . في المؤسسةتوة العمؿ كفعاليءاتخاذ القرار المناسب لتطكير كفا

 
  األداء كقياس األثر 2.2

كلت الدراسات اإلدارية بشكؿ عاـ كدراسات المكارد البشرية بشكؿ خاص أىمية كبرل لمفيـك األداء ألقد 
حيث يعتبر مف المفاىيـ التي نالت نصيبا كافرا مف االىتماـ كالبحث كالدراسة، كذلؾ ألىمية المفيـك عمى 
مستكل الفرد كالمنظمة كالمجتمع، كلتداخؿ كتنكع المؤثرات التي تؤثر في األداء، كىنا يمكف تسميط الضكء 

. عمى العديد مف التعريفات التي قدمت لمفيـك األداء

ف ذلؾ السمكؾ يتحدد بتفاعؿ جيد كقدرات المكظؼ أندركد األداء بأنو تفاعؿ لسمكؾ المكظؼ كأقد عرؼ ؿ
م يحققو المكظؼ عند قيامو بأم عمؿ مف ذؿانو الناتج أكما عرفت ىاينز األداء عمى . في المنظمة
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نجاز إكيعرؼ المير األداء الكظيفي بأنو نشاط يمكف الفرد مف . (1996عبدالغني، ) األعماؿ في المنظمة
ك اليدؼ المخصص لو بنجاح كيتكقؼ ذلؾ عمى القيكد العادية لالستخداـ المعقكؿ لممكارد أالميمة 
لى مصطمح األداء كيقكؿ بأنو ال يجكز الخمط بيف السمكؾ كبيف اإلنجاز إكيشير تكماس جيمبرت . المتاحة

ما اإلنجاز اعماؿ في المنظمة التي يعممكف فييا، أكاألداء، ذلؾ بأف السمكؾ ىك ما يقكـ بو األفراد مف 
ما األداء فيك أك نتائج، أنو مخرج أف يتكقؼ األفراد عف العمؿ أم أك نتائج بعد أثر أفيك ما يبقى مف 

 .نو مجمكع السمكؾ كالنتائج التي تحققت معاأالتفاعؿ بيف السمكؾ كاإلنجاز أم 

كمف ىنا يسعى أم نظاـ تربكم إلى ضبط جكدة األداء التربكم، كتحديد مستكيات ىذا األداء بانتظاـ، 
ٌمـ عمى أساسيا، ككذلؾ التعرؼ عمى جكانب الضعؼ  بغرض التعرؼ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ التي صي

فيو كتشخيصيا كمعالجتيا، كاإلفادة مف ذلؾ في تطكير نكعية المناىج الدراسية، كالعمميات التعميمية، 
كالممارسات التربكية المختمفة، كمف أجؿ ذلؾ ال بد مف عمميات تقييـ لنكاتج العممية التعميمية في ضكء 

كتصبح المؤسسة التعميمية كالمعمـ بشكؿ . (2000عالـ، )مدل تحقيقيا لألىداؼ التربكية كالمجتمعية 
دلة تبرىف عمى أف طالبو قد حققكا ىذه األىداؼ في نياية العممية التعميمية ألم أكالن عف تقديـ ؤخاص مس

 .مرحمة مف مراحؿ التدريس
في المجاؿ التربكم في الكاقع ليس جديدان، فالمعممكف يستخدمكف مستكيات محددة   استخداـ المعاييرييعدُّ 

غمب ىذه المعايير كانت أف ألمنجاح كالرسكب، كترفيع الطالب كتكزيعيـ عمى التخصصات المختمفة، إال 
كثر يمكف أك أ ( 50% )ف الطالب الذم يحقؽ مستكل أترتكز عمى تقميد كاسع االنتشار كىك اعتبار 

اعتباره ناجحا، كىذا المعيار مازاؿ مستخدمان بشكؿ كبير، كىك نفسو يستخدـ لجميع المكاد الدراسية كجميع 
ف السؤاؿ المطركح ىنا ىك ما يتعمؽ بمسكغات استخداـ درجة قطع ثابتة كعامة، خبراء أكمع . المراحؿ

القياس النفسي كالتربكم بشكؿ خاص الحظكا أىمٌية كجدٌية أف تككف ىناؾ معايير محددة بطرؽ يمكف 
ك أكتبقى عمميات تحديد مستكيات درجات القطع العالية . (1984شيبارد، ) الكثكؽ بيا كالدفاع عنيا

داء الخريج في سكؽ أىميا النتائج المترتبة عمى أالمنخفضة تخضع العتبارات عممية عديدة قد يككف 
 ناجحان ييعدٌ العمؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ الحد األدنى لممعٌدؿ التراكمي لمطالب في إحدل الجامعات حتى 

 لمرحمة الماجستير، (%75) مثالن لمرحمة البكالكريكس، ك (%60)تختمؼ باختالؼ المرحمة فمستكل 
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 لمرحمة الدكتكراه، كقد يككف ىذا االختالؼ مرتبطان بطبيعة العمؿ لكؿ خريج مف ىذه المراحؿ، (%80)ك
فالطالب في مرحمة البكالكريكس ال ييفترض بو أف يصؿ إلى مستكل اإلتقاف كما في مرحمة الدكتكراه، 

مامو أفطبيعة العمؿ المتكقعة لكؿ منيما مختمفة، كالذم يحمؿ الدرجة الجامعية األكلى ما زاؿ المجاؿ 
كثر لتغيير ىذه أك أكاسعان لمتدريب كالتعمـ كالتطكير، كقد نجد بيف الحيف كاآلخر مطالبات مف جية 

 .ك التخفيض، ككؿه لو مبرراتوأالمستكيات سكاءن بالزيادة 

كيتضح فيما سبؽ التعدد في تعريؼ األداء الناتج عف تعدد الدراسات كاألبحاث في ىذا المجاؿ سكاء 
ك ميدانية كباختالؼ مدارس كخمفيات الباحثيف كتكجييـ، كعمى الرغـ مف ىذا اكانت دراسات نظرية 

 فيـ يشترككف بعدة ان  كليس جكىرمان  اختالفيـ جزئيكييعدُّ ف ىناؾ عكامؿ مشتركة تجمعيـ، أال إاالختالؼ 
: عناصر تجمعيـ في تعريؼ األداء كىي كما يمي

. كما يمتمكو مف معرفة كقدرات كميارات كقيـ كاتجاىات كدكافع: المكظؼ

كما تتصؼ بو مف متطمبات كتحديات ككاجبات كمسؤكليات كما تقدمو مف فرص لمتطكير : الكظيفة
. كالترقيات كالحكافز

كىك ما تتصؼ بو البيئة التنظيمية كالتي تتضمف مناخ العمؿ كاإلشراؼ كاألنظمة اإلدارية : المكقؼ
. كالييكؿ التنظيمي

اٌل يتـ التركيز أنو نتاج لعدد مف العكامؿ المتداخمة التي يجب أليو عمى إف األداء الحقيقي ينظر إكبالتالي ؼ
اٌل يتـ تجاىميا تماما، بؿ يتـ محاكلة التكفيؽ فيما بينيا جميعا كالتركيز عمى أخرل كأعمى كاحدة دكف 

. جميع العناصر معا في آف كاحد

 

:   عناصر األداء1.2.2

تكفيؽ، )تتنكع العناصر المرتبطة باألداء كالتي يفترض بالعامميف معرفتيا كالتمكف منيا بشكؿ جيد، كيشير 
: ف األداء يتككف بشكؿ عاـ مف عدة عناصر يمكف تمخيصيا بما يميألى إ (2008
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 كتشتمؿ عمى الميارة المينية كالمعرفة الفنية كالخمفية العامة عف : المعرفة بمتطمبات الكظيفة
 .الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا

 كتشمؿ عمى الدقة كالنظاـ كالتمكف التقني كالقدرة عمى تنظيـ العمؿ كالتحرر مف : نكعية العمؿ
 .األخطاء

 نجازه في الظركؼ العادية كمقدار إم مقدار العمؿ الذم يستطيع المكظؼ أ: كمية العمؿ المنجز
 .سرعة ىذا اإلنجاز

 كتشتمؿ عمى الجدية كالتفاني في العمؿ، كالقدرة عمى تحمؿ مسؤكلية العمؿ، : المثابرة كالكثكؽ
نجازه في الكقت المحدد، كمدل حاجة المكظؼ لإلرشاد كالتكجيو مف قبؿ المشرفيف كتقييـ نتائج إك

 .عممو
 

:    محددات األداء2.2.2

السمكؾ اإلنساني ىك المحدد لألداء الكظيفي، كىك محصمة التفاعؿ بيف طبيعة الفرد "ف أيرل ىالؿ 
كنشأتو كالمكقؼ الذم يكجد فيو، كاألداء ال يظير نتيجة لقكل أك ضغكط نابعة مف داخؿ الفرد نفسو فقط، 

ىالؿ، ) "كلكف نتيجة لعممية التفاعؿ كالتكافؽ بيف القكل الداخمية لمفرد كالقكل الخارجية المحيطة فيو
1996) .

ف أف المقدرة كالرغبة في العمؿ يتفاعالف معا في تحديد مستكل األداء، أم أ. (1989السممي، )كيكضح 
ف إتأثير المقدرة عمى العمؿ عمى مستكل األداء يتكقؼ عمى درجة رغبة الشخص في العمؿ، كبالعكس ؼ

تأثير الرغبة في العمؿ عمى مستكل األداء يتكقؼ عمى مدل مقدرة الشخص عمى القياـ بالعمؿ، كيمخص 
: ذلؾ مف خالؿ المعادلة التالية

.  الرغبة في العمؿXالمقدرة عمى العمؿ = مستكل األداء 
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كتختمؼ محددات األداء باختالؼ فئات العماؿ فال يكجد اتفاؽ مكحد بيف الكتاب كالباحثيف حكؿ ذلؾ، 
ف العكامؿ البيئية الخارجية ليا تأثير في تحديد أخرل، كما ألى مؤسسة إيضا مف مؤسسة أكما كتختمؼ 
:  كتمخص محددات األداء الكظيفي في ثالثة عكامؿ رئيسة ىي. محددات األداء

 كىك الذم يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمؿ: الجيد المبذكؿ. 
 كىي التي تحدد درجة فعالية الجيد المبذكؿ: قدرات الفرد كخبراتو السابقة. 
 دراؾ الفرد لدكره الكظيفي كتصكراتو كانطباعاتو عف السمكؾ كالنشاطات التي تككف منيا عممو إ

 .كالكيفية التي ينبغي أف يمارس بيا دكره في المنظمة
 

 :   تحميؿ األداء كقياس األثر3.2.2

 (كخريج)ىـ عنصر في العممية التعميمية كمركزىا األساسي فيك يمثؿ المدخالت كالمخرجات أ الطالب ييعدُّ 
فكاجا مف أفالجامعات تستقبؿ كتخرج في كؿ عاـ . في نفس الكقت، كىك اليدؼ النيائي في تمؾ العممية

الشباب الذيف يمثمكف الركيزة األساسية لحركة التنمية في المجتمع فيـ يمتازكف بما يتمقكنو مف تدريب 
كتأىيؿ يجعميـ قادريف عمى االلتحاؽ بسكؽ العمؿ كالمساىمة الفعالة في األنشطة كالسياسات االقتصادية 

كمف ىنا يمكننا طرح التساؤؿ كيؼ يمكننا متابعة كتقييـ جكدة التعميـ الذم تقدمو . كاالجتماعية كالثقافية
ف الجامعات تضع معايير خاصة لقبكؿ الطمبة في أك الكمية؟ كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نجد أالجامعة 

مختمؼ كمياتيا كتعتمد مبدأ المنافسة بيف الطمبة حسب معدالتيـ في الثانكية العامة كسياسات القبكؿ لدل 
داء أكلمتابعة حالة الخريجيف كقياس . كزارة التربية كالتعميـ كامتحانات القبكؿ كالمقابالت الشخصية كغيرىا

الطالب الجامعي في مرحمة الدراسات العميا فقد اعتمد الباحث عمى المعايير القياسية العامة لبرامج 
، التي (2009)الدراسات العميا كفقا لما جاء في دليؿ الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد لعاـ 

. سيتـ ذكرىا الحقا

ىي بقياس قدرتو النسبية عمى استخالص . ك الخريجأداء الطالب أف النظرة الكاقعية المعاصرة لتقييـ إ
المعمكمات الحية القادرة عمى التأثير كالحكـ في الكاقع المحيط كمجابية المشاكؿ كحميا العممي بالطريقة 
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ف التعميـ المعاصر ليس خزنا لممعمكمات كتحكيؿ العقكؿ إلذلؾ ؼ. المثمى ضمف القاعدة المعمكماتية الكبرل
لى مكسكعات عممية كمعاجـ كقكاميس لغكية بؿ تعميـ القدرة عمى التعامؿ مع المعمكمات بصكرة منتجة، إ

كالقدرة عمى جمع المعمكمات كتصنيفيا كتحميميا كتركيبيا كمناقشتيا كاستخالص النتائج كتكظيفيا في 
التطبيؽ العممي التخصصي بصكرة يتضح منيا الفيـ كاإلبداع الشخصي كالقدرة عمى البناء الذىني 

كبذلؾ . (2011القريشي، ) ـ مع الشيادة الجامعية التي يحممياءكتكظيؼ المعرفة بالصكرة المثمى بما يتال
تشترؾ الجامعة كالككادر التدريسية في تحمؿ جزء مف المسؤكلية في التشخيص كالتقييـ كالمعالجة ألسباب 

لى ضعؼ اكتساب الطالب إك الضعؼ لدل الطالب كفيما يمي عدد مف األسباب التي قد تؤدم أالرسكب 
 العممية علمميارات التعميمية عدا عف كسمو، كعدـ جديتو، كعدـ كفاية المعمكمات لديو، كعدـ تفاعمو ـ

: ك عدـ اقتناعو بالجدكل كاالختصاصأالتعميمية لعدـ رغبتو بذلؾ 

 .عداد كبيرة مف الطمبة يشمؿ عمى تدني في المستكياتأ قبكؿ 1-

ضافة الكميات المسائية يؤثر سمبا عمى قدرة المدرسيف كالمحاضريف بالتركيز كمتابعة الطالب بشكؿ إ 2-
 .مكضعي كمتكاصؿ

 كفاية األجكر كالركاتب كالمخصصات المدفكعة لعضك الييئة التدريسية عامال مشجعا لبذؿ المزيد 3-
 .جؿ التطكير الخاص كالعاـأمف 

 .ان عمى العدؿ كالمساكاة في تقييـ الطمبة كالخريجيفمخالقيات مينة التدريس ينعكس ايجابأاالرتقاء ب4-  

.   االنفتاح الكطني كالعالمي يزيد مف التنافس كيحقؽ جكدة عالية لمتمايز5-

 قياس كتقييـ األداء كالتحصيؿ العممي كالمعرفي كمعدالت تطكره لدل الطالب الجامعي خالؿ ييعدُّ 
دارة إ التي يبحث عنيا القائمكف بىاىـأصعب المياـ كأمسيرتو الدراسية الجامعية كفي مختمؼ مراحميا مف 

 المالح،) داء الطالب الجامعي بما يميأ معايير تقييـ كتتمخص. الجكدة الشاممة في التعميـ العالي
2005) :
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 كيقصد بالقيمة المضافة التحسيف في مستكل الطمبة كاكتسابيـ (Added Value) القيمة المضافة 1.
كىذا يتطمب القياس كالتقييـ لمطالب عند . المعارؼ كالميارات المستيدفة في المؤسسة التعميمية المحددة

 .القسـ كبعد تخرجو منيا كالفارؽ بيف االثنيف ىك القيمة المضافة/ الكمية/ دخكلو الجامعة

ف كتقاس الميارات كالمعارؼ كالقابميات ك يقيـ الخريج(Assessing Outcomes) تقييـ النتائج 2.
ك بعد فترة كجيزة كمحددة مف الزمف باالختبارات المنكعة العامة كالخاصة كمف أالمكتسبة بعد التخرج 

 .المؤشرات المعتمدة نسبة المتكاصميف لمدراسات العميا كنسب المتفكقيف كنسبة التميز في الدراسة

 حيث تتابع حالة الخريجيف مف  (Measurment of Retention Rates) قياس معدالت البقاء 3.
خالؿ سنيف الدراسة كتعطى المتابعة حالة الطمبة المقبكليف كالمتخرجيف كمدة الدراسة الفعمية كىي 

 .مقياس كمي كال يعطي شيئا عف ما اكتسبو الطمبة  لنيؿ الشيادة

مكانية تدرجو إلى جممة مف االختبارات كاالمتحانات التي يقرر خالليا إثناء فترة دراستو أيخضع الطالب 
يفائو كافة المتطمبات لمنجاح كنيؿ شيادة التخرج بذلؾ إبالدراسة كالتعميـ لممستكيات الالحقة لحيف 

: كمف األشكاؿ الشائعة كالمتبعة في االختبارات كاالمتحانات لمتعميـ العالي. االختصاص الذم يدرسو

 مف الكسائؿ الشائعة في تقييـ العممية التعميمية كفيو تيعدُّ نيا ألى الخفاؼ إيشير : االختبارات الشفكية1. 
كثر لكؿ طالبو كتنجح ىذه الطريقة في التقييـ األكلي لمعدد القميؿ مف أك أيكجة األستاذ سؤاال شفكيا 

لى تفكير إك سمبا ألف األسئمة التي تحتاج أيجابا إلى الحكـ عمى كفاءة الطالب سكاء إالطمبة كال تصؿ 
 .(2008الخفاؼ، ) ف تصمح لالمتحانات الشفكيةأجابة مطكلة ال يمكف إلى إعميؽ ك

كىي الكسيمة األساسية لتقييـ الطالب، حيث تتميز ىذه االختبارات بتكحيد : االختبارات التحريرية2. 
تجرم . مكانية معرفة معمكمات الممتحنيف مف ترتيب اإلجابة كالعالمات التي يحصؿ عميياإاألسئمة ك

 كلكؿ منيا كزنو في حساب الدرجة النيائية إكمالو،المنيج الدراسي كبعد تدريس ثناء أاالمتحانات التحريرية 
ذ يمكف مف خالليا الحكـ إكتتيح ىذه االختبارات فرصة قياس كفاءة التدريس . لمطالب في ذلؾ المكضكع

 .عمى مدل ما تعممو الطالب كمدل قدرة عضك ىيئة التدريس عمى تكصيؿ المعمكمات لطالبو
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نيا أذ إىـ كسائؿ التقييـ أك ما يسمى الكرقة البحثية ىي مف أف التقارير التي يكتبيا الطالب إ: التقارير3. 
ظيار قدرتو عمى التعبير كالتنظيـ إنجع الكسائؿ لتحسيف قدرة الطالب، كفييا تتاح لو فرصة أ مف تيعدُّ 

لى القدرة عمى المالحظة كاستخالص النتائج كالمناقشة كىذه جميعيا مف القيـ إكتعميـ النتائج باإلضافة 
يطمب مف الطالب . (2008تكفيؽ، )ف يشمميا مبدأ التقييـ كفقا لما ذكره أالعممية كالتربكية التي يجب 

 (Case Study)كتابة التقارير في المكاضيع النظرية كالمختبرية كالتطبيقية كدراسات حاالت محددة 
 .كغيرىا

ينفذ الطالب في المرحمة األخيرة مف دراستو الجامعية بحثان في مشركع مف اختياره كبتكجيو : المشركع4. 
 (Proposal)كيخضع تقرير البحث . ساتذتو المتخصصيف في مكضكع مشركع تخرجوأحد أشراؼ إك

لمتقييـ كمف ثـ يخضع الطالب لالختبار كالمناقشة مف قبؿ المجنة الممتحنة كيتبيف مف خاللو اإلمكانيات 
الحقيقية كالمعرفية كالعممية لدل الطالب مف خالؿ مناقشتو كدفاعو عف مقترح البحث لمشركع تخرجو، كمف 

 .نجاز مشركعو إلكماؿ مرحمة التخرجإثـ يكمؿ في 

ف تؤىمو لمنجاح أما إنو سيستمـ درجة إساليب االختبارات كاالمتحانات لمطمبة ؼأفميما تباينت كتنكعت 
. عادة المرحمة في سنة دراسية الحقةإك أخرل ألى إكالتدرج مف مرحمة 

ىناؾ العديد مف األسس التي يمكف بكاسطتيا الحكـ عمى مدل صالحية كسيمة التقييـ كىذه األسس يمكف 
ك ألقياس األداء لمطالب . جماليا في المكضكعية، كصدؽ االختبار، كثبات االختبار، كسيكلة التطبيؽإ

معيار النجاح، كمعيار البقاء، كمعيار : الخريج عمى ضكء النتائج المتيسرة يقترح كضع ثالثة معايير كىي
. (2005النعيمي، ) التفكؽ

 معيار النجاح1-  

كتقاس . لى عدد الطمبةإحيث يمثؿ ىذا المعيار كفاءة النجاح التي تقاس بشكؿ نسبة بيف عدد الناجحيف 
. النسبة لممرحمة الكاحدة كلمقسـ الكاحد كلمكمية الكاحدة في السنة الدراسية المحددة

 (التخرج القياسي)معيار البقاء 2-  
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كيمكف تمثيمو بنسبة . (حسب عدد سنيف الدراسة المقررة)يمثؿ متابعة نجاح الطالب خالؿ مراحؿ الدراسة 
سنة + بدكف سنة رسكب )لى عدد المتخرجيف الكمي في سنة التخرج إعدد المتخرجيف بدكف سنة رسكب 

 (القياسية)كماؿ الدراسة كالتخرج حسب المدة األصغرية إلى إكىك يشير . (سنتيف رسكب+رسكب كاحدة 
. لمشيادة

 معيار التفكؽ3-  

قرانو الناجحيف كالتقدير أكىذا المعيار يمثؿ ألداء الطالب الناجح كذلؾ مف خالؿ التسمسؿ لمناجح بيف 
. قرانو الناجحيف المتخرجيف كالتقدير الحاصؿ عميوأناجح بيف اؿكلمخريج يتمثؿ بالتسمسؿ . الحاصؿ عميو

:   عناصر تقييـ األداء4.2.2

:   األثر عمى المجتمع1.4.2.2

داء الطالب الجامعي الذم يشكؿ المكرد البشرم في أيمثؿ التعميـ األكاديمي األساس في تحسيف مستكل 
نجازاتيـ لألعماؿ المككمة إالمؤسسات المجتمعية، بما ينعكس عمى سمككيات العامميف كتصرفاتيـ كمدل 

دارة البرامج التعميمية كالتجريبية كتصميميا بيدؼ تنمية إبأنو النشاط الذم ييتـ ب"لييـ، فكما يعرفو كاسيك إ
جراء إاألداء الفردم كالجماعي، كرفع مستكل كفاءة األداء التنظيمي كتتطمب عممية تحسيف األداء 

. (2007المغربي، )" تغييرات في المعارؼ، كالميارات، كاالتجاىات، كالسمكؾ االجتماعي داخؿ المنظمة
فالتعميـ األكاديمي يمعب دكرا بارزا في التأثير عمى ميارات كقدرات العامميف في المنظمات كالتي تعرؼ 

. نيا مجمكعة الصفات كالسمكؾ كاألفكار التي يمارسيا الفرد خالؿ القياـ بعمموأب
 

 األثر المممكس عمى نتائج عمؿ العامميف الذيف شارككا في ىاتترؾ زيادة المعرفة كبناء الميارات كصقؿ
ك الخريجيف مف ألى ذلؾ ما ينجزه الطالب إف تشير أ ، كمف الدالئؿ التي يمكف ئيـداأالعممية التدريسية ك

دراسات متخصصة في مجاؿ عمميـ فيي غالبا ما تككف قادرة عمى تحسيف ظركؼ العمؿ كرفع مستكل 
األداء لدييـ كتساعدىـ عمى رسـ السياسات ككضع الخطط االستراتيجية كاتخاذ القرارات لتحسيف ظركؼ 

. العمؿ بما يساعد ذلؾ في خدمة المجتمع كاالرتقاء بو
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:   األثر عمى الفرد2.4.2.2

ىمية التعميـ األكاديمي كرفع مستكل المعرفة كالميارات كالقدرات لمفرد تفيد في تزكيده بالكفاءات أف إ
: (2003عباس، ) دائو فيك يحقؽ الفكائد التالية لألفرادأيجابية عمى إالمطمكبة بما ينعكس بنتائج 

 .التفكؽ عمى اآلخريف في العمؿك ،فضؿ ما يمكفأدارة عممو بشكؿ إالقدرة عمى 1.  

 .القدرة عمى تحميؿ المكاقؼ بالصكرة األفضؿ كالمبادرة بالمقترحات كاألفكار اإلبداعية2.  

 .يجابي داخؿ مجمكعات العمؿ كبناء األفكار لدل اآلخريفإالعمؿ بدكر 3.  

 .دكارىـ فييا كالمساعدة في حؿ مشكالت العمؿأالمساعدة في تحسيف فيميـ لممنظمة كتكضيح 4.  

 .تطكير كتنمية الدافعية نحك األداء كخمؽ فرص لمنمك كالتطكر لدييـ5.  

 .المساىمة في تنمية القدرات الذاتية لإلدارة كالرفاىية لدل العامميف6.  

:   األثر عمى العالقات اإلنسانية لألفراد3.4.2.2

ك أيساىـ التعميـ األكاديمي بشكؿ كبير في تطكير العالقات اإلنسانية لألفراد العامميف سكاء بيف بعضيـ 
: ذلؾ بما يمي (2003ربابعة، )مع اآلخريف كيذكر 

 .ساليب التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد كالعامميفأتطكير 1.  

 .مكانات األفراد لقبكؿ التكيؼ مع التغيرات الحاصمةإتطكير 2.  

 .تكثيؽ العالقات كالركابط بيف اإلدارة كاألفراد العامميف3.  

 .يساىـ في تنمية كتطكير عممية التكجيو الذاتي لخدمة المنظمة4.  

دائيـ في التعاكف أينعكس باإليجاب عمى تعزيز االنتماء لدل العامميف بما ينعكس باإليجاب عمى 5.  
. كاإلنجاز
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:   األثر عمى المؤسسات4.4.2.2

لى استفادة إنما يتعدل ذلؾ إنو ال ينعكس تطكير الميارات كالمعرفة عمى األفراد فقط كأ تكفيؽيرل 
ىمية التعميـ العالي كرفع ميارة العامميف فييا أالمؤسسة التي يعمؿ بيا ىذا الفرد مف ىذا التطكير، فتتمثؿ 

تكفيؽ، )  معالجة نقاط ضعؼ األداء، حيث تحقؽ البرامج التدريبية الفاعمة الفكائد التالية لممنظمةفي
2008) :

كساب العامميف الميارات كالمعارؼ الالزمة ألداء كظائفيـ إف أذ إزيادة اإلنتاجية كاألداء التنظيمي، 1.  
لييـ بكفاءة كتقميص الكقت الضائع كالمكارد المادية المستخدمة في إيساعدىـ في تنفيذ المياـ المككمة 

 .اإلنتاج

 .يساىـ في خمؽ االتجاىات اإليجابية لدل العامميف نحك العمؿ كالمنظمة2.  

ما تريد بداء العامميف عف طريؽ معرفتيـ ألى تكضيح السياسات العامة لممنظمة، كبذلؾ يرتفع إيؤدم 3.  
 .ىداؼأالمنظمة منيـ مف 

 .سس كميارات القيادة اإلداريةأساليب كأدارية كتطكير غلى ترشيد القرارات اؿإ  يؤدم 4.

 .يساعد في تجديد المعمكمات كتحديثيا بما يتكافؽ مع المتغيرات المختمفة في البيئة5.  

ساليب ألى تطكير إيساىـ في بناء قاعدة فاعمة لالتصاالت كاالستشارات الداخمية، كبذلؾ يؤدم 6.  
. التفاعؿ بيف األفراد العامميف كاإلدارة

 

 :  المعايير القياسية العامة لبرامج الدراسات العميا5.2.2
تختمؼ أىداؼ برامج الدراسات العميا عف برامج الدرجة الجامعية األكلى التي تستقبؿ عمى اختالفيا 

الطالب الحاصميف عمى الشيادة الثانكية أك ما يعادليا، لذلؾ كاف البد عند كضع المعايير األكاديمية 
المرجعية لبرامج الدرجة الجامعة األكلى أف تككف مفصمة ك محػددة لكػؿ تخصص، بما يضمف استيفاء 

. الخريج لممكاصفات التي يتطمبيا سكؽ العمؿ
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أما برامج الدراسات العميا فمدخميا ىك خريج الدرجة الجامعية األكلى الػذم اكتسػب قدرا مف المعارؼ 
كالميارات المتخصصة التي تؤىمو لمتعمـ في المستكيات األعمى ك األكثػر تخصصا، لذا جاء كضع 

 ما يجب أف تحققػو بػرامج الدراسات العميا مف معارؼ ك ميارات - بشكؿ عاـ-المعايير القياسية ليصؼ
كقدرات تتفؽ مع طبيعة البػرامج المتخصصػة كلتتيح لممؤسسات التعميمية الحرية األكاديمية في تكصيؼ 

 . ـ شخصيتيا ك طبيعتيائكتطكير تمؾ البػرامج بمػا يػال
لى اىتماـ برامج الدراسات إ (2009دليؿ المعايير القياسية العامة لبرامج الدراسات العميا، )شير في أكقد 

العميا بتنمية التبايف بيف طالبيا، لذلؾ كاف مف الصعب كضع معايير تصؼ بشكؿ دقيؽ كمحدد ما ىك 
 لق مف معارؼ كميارات مف طالب الدراسات العميا عمى مستكل الدكلة أك حتى عؿؤالمطمكب استيفا

المستكل القطاعي، نظرا لمعدد الكبير كشديد التخصص مف البرامج المتاحة، ككذا إلتاحة الفرصة 
كقد ركعي عند كضع . لمؤسسات التعميـ العالي في كضع معاييرىا التي تحقؽ رسالتيا كتدعـ تنافسيتيا

 :ىذه المعايير أف
 تتصؼ بالعمكمية بما يحقؽ المركنة الكافية لمؤسسات التعميـ العالي في تحديد متطمباتيا لتطكير 1.

. قدرات خريجي ىذه البرامج
.  مف تمؾ المحددة لطالب المرحمة الجامعية األكلي في كؿ مجاؿ مف مجاالت التعمـل تككف أعؿ2.
مستكم األداء الميني لكؿ درجة ، ميارات البحث كالتحميؿ، كالميارات :  تركز بشكؿ خاص عمى3.

العامة كاالنتقالية كتتككف محتكيات كؿ درجة مف المكاصفات العامة لمخريج، المعارؼ كالفيـ، الميارات 
 .المينية، الميارات الذىنية، الميارات العامة كاالنتقالية

كفقا لدليؿ المعايير القياسية العامة لبرامج الدراسات العميا الذم تـ كضعو مف قبؿ الييئة القكمية لضماف 
ف أم خريج برنامج الماجستير في أم تخصص أ في القاىرة يحدد ب(2009)جكدة التعميـ كاالعتماد عاـ 
: يجب أف يككف قادرا عمى

. إجادة تطبيؽ أساسيات ك منيجيات البحث العممي كاستخداـ أدكاتو المختمفة 1. 
.  تطبيؽ المنيج التحميمي كاستخدامو في مجاؿ التخصص2. 

.  تطبيؽ المعارؼ المتخصصة ك دمجيا مع المعارؼ ذات العالقة في ممارستو المينية 3.

.  إظيار كعي بالمشاكؿ الجارية ك الرؤل الحديثة في مجاؿ التخصص 4.
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.  تحديد المشكالت المينية ك إيجاد حمكال ليا 5.
 إتقاف نطاؽ مناسب مف الميارات المينية المتخصصة، كاستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية المناسبة بما 6. 

. يخدـ ممارستو المينية
.  التكاصؿ بفاعمية ك القدرة عمى قيادة فرؽ العمؿ7. 
.  اتخاذ القرار في سياقات مينية مختمفة8. 
.  استفادة ك الحفاظ عمييال تكظيؼ المكارد المتاحة بما يحقؽ أعؿ9. 

. إظيار الكعي بدكره في تنمية المجتمع ك الحفاظ عمى البيئة في ضكء المتغيرات العالمية كاإلقميمية10. 
.  التصرؼ بما يعكس االلتزاـ بالنزاىة ك المصداقية ك االلتزاـ بقكاعد المينة11.
.  التعمـ المستمرل تنمية ذاتو أكاديميا ك مينيا ك قادرا عؿ12.
 
:  ما المعايير القياسية العامة فيي تشمؿ عمى ما يميأ

: المعرفة ك الفيـ   1.5.2.2
: ف يككف الخريج عمى فيـ ك دراية بكؿ مفأبانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب 

.  في المجاالت ذات العالقةلؾ النظريات ك األساسيات المتعمقة بمجاؿ التعمـ ككذ -
. التأثير المتبادؿ بيف الممارسة المينية كانعكاسيا عمي البيئة -
 .التطكرات العممية في مجاؿ التخصص -
 .المبادئ األخالقية ك القانكنية لمممارسة المينية في مجاؿ التخصص -
 .مبادئ ك أساسيات الجكدة في الممارسة المينية في مجاؿ التخصص -
 .أساسيات كأخالقيات البحث العممي -

:   الميارات الذىنية2.5.2.2
: ف يككف الخريج قادرا عمىأبانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب 

 .تحميؿ ك تقييـ المعمكمات في مجاؿ التخصص ك القياس عمييا لحؿ المشاكؿ -
 .حؿ المشاكؿ المتخصصة مع عدـ تكافر بعض المعطيات -
 .الربط بيف المعارؼ المختمفة لحؿ المشاكؿ المينية -
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 .أك كتابة دراسة عممية منيجية حكؿ مشكمة بحثية/ إجراء دراسة بحثية ك -
 .تقييـ المخاطر في الممارسات المينية في مجاؿ التخصص -
 .التخطيط لتطكير األداء في مجاؿ التخصص -
 .اتخاذ القرارات المينية في سياقات مينية متنكعة -

 
: الميارات المينية3.5.2.2  

: ف يككف الخريج قادرا عمىأبانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب 
 .إتقاف الميارات المينية األساسية كالحديثة في مجاؿ التخصص -
 .كتابة كتقييـ التقارير المينية -
 .تقييـ الطرؽ كاألدكات القائمة في مجاؿ التخصص -

:   الميارات العامة كالمنتقمة4.5.2.2
 :بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أف يككف الخريج قادرا عمى

 .التكاصؿ الفعاؿ بأنكاعو المختمفة -
 .استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بما يخدـ الممارسة المينية -
 . التقييـ الذاتي كتحديد احتياجاتو التعممية الشخصية -
 .استخداـ المصادر المختمفة لمحصكؿ عمى المعمكمات كالمعارؼ -
 . كضع قكاعد كمؤشرات تقييـ أداء اآلخريف -
 . العمؿ في فريؽ، كقيادة فرؽ في سياقات مينية مختمفة -
 . إدارة الكقت بكفاءة -
 . التعمـ الذاتي ك المستمر -

 
: داء الخريجأ بناء المؤسسات كالتنمية البشرية عمى تخصصثر أ  6.2.2
لى المعرفة، كالميارة، كالقدرة لدل الخريج كفقا إثر البرنامج إثر البرنامج عمى الخريجيف تـ تقسيـ ألدراسة 

: ألىداؼ المساقات التي يتـ تدريسيا كاعتمادىا في البرنامج كما يمي
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  بناء المؤسسات كالتنمية البشرية عمى المعرفة لدل الخريجيف بحيث تشمؿ المعارؼ تخصصتأثير 
: التالية

كثر باألسكاؽ أالمعرفة بالجكانب القانكنية كاإلدارية إلنشاء مشركع كتسجيمو لدل الجيات المختصة، معرفة 
كالمؤسسات المالية كمصادر التمكيؿ، معرفة بمؤسسات المجتمع المدني في فمسطيف كالقكانيف التي 
تحكميا، معرفة كاممة بجيات الرقابة كاإلشراؼ اإلدارم كالقانكني عمى المؤسسات غير الربحية في 

فمسطيف، معرفة باحتياجات المجتمع المحيط، معرفة بمفاىيـ كمؤشرات التنمية في المجتمع المحيط، معرفة 
. بتجارب بعض الدكؿ العالمية في التنمية، معرفة بالقانكف كاألدلة المنظمة لمعمؿ في مؤسسات المجتمع

  بناء المؤسسات كالتنمية البشرية عمى الميارة المكتسبة لدل الخريجيف بحيث تشمؿ تخصصتأثير 
: الميارات التالية
دارة الكقت كالرقابة كالمتابعة، إلى مصادر المعمكمات كاستخداميا بصكرة عممية، ميارة إميارات الكصكؿ 

بداعية، ميارة القيادة إفكار لمشاريع أميارة العمؿ الجماعي ضمف فريؽ عمؿ كاحد متكامؿ، ميارة تكليد 
دارة األزمات كالصراعات، ميارة اتخاذ القرار إكالتأثير في اآلخريف، ميارة التفاكض لحؿ المشكالت، ميارة 

دارة إالمناسب كفي الكقت المناسب، ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ كالمساىمة في الحكارات كالمناقشات، ميارة 
. المجمكعات البؤرية ككرش العمؿ، ميارة التمكيف كالتأثير في القرارات

  بناء المؤسسات كالتنمية البشرية عمى القدرة لدل الخريجيف بحيث تشمؿ القدرات التاليةتخصصتأثير  :
دكات البحث أعداد إالقدرة عمى البحث العممي، القدرة عمى التعامؿ مع مجتمع البحث، القدرة عمى 

حصائيا، القدرة عمى إ، القدرة عمى معالجة البيانات كتحميميا ئياكبنا (..استبانة، مقابمة، مجمكعات بؤرية)
سس عممية، القدرة أتصميـ خطة بحثية شاممة متكاممة، القدرة عمى كتابة البحث كالمصادر كالمراجع عمى 

عداد إسس البحث العممي، القدرة عمى أعمى نقد األبحاث كالدراسات كاألعماؿ العممية كتقييميا كفؽ 
عداد إالييكؿ التنظيمي لممؤسسة، القدرة عمى تحديد احتياجات المؤسسة مف المكرد البشرم، القدرة عمى 

عداد خطة تدريب كتأىيؿ المكرد البشرم، القدرة عمى بناء نظاـ إخطة تقييـ المكرد البشرم، القدرة عمى 
 مناسب لممكرد البشرم، القدرة عمى تحميؿ اتجاىات المنظمة المستقبمية كعالقتيا بحاجاتيا مف زحكاؼ

المكارد البشرية، القدرة عمى كضع خطة استقطاب المكرد البشرم كفؽ احتياج المؤسسة، القدرة عمى بناء 
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دارة فريؽ عمؿ مشركع تنمكم، القدرة عمى القدرة عمى دراسة إداء المكرد البشرم، القدرة عمى أنظاـ لتقييـ 
، قك فشؿ أسباب نجاح المشركعأجدكل المشركع مف الناحية التسكيقية كالفنية كالمالية، القدرة عمى تحديد 

 كاستراتيجيات التسكؽ، القدرة عمى تقدير الربحية في المشاريع مف قالقدرة عمى دراسة السكؽ كخصائص
سعر الفائدة، تكمفة الفرصة البديمة، )ناحية الربح كالخسارة، القدرة عمى احتساب تكاليؼ التمكيؿ مف 

الميزانية، )دراة التمكيؿ كتعظيـ قيمة المنشأة، القدرة عمى تحميؿ القكائـ المالية إ، القدرة عمى (...كغيرىا
داء العامميف في المؤسسة، القدرة عمى تكظيؼ الفرص أ، القدرة عمى التأثير عمى (..الدخؿ، حركة االمكاؿ

عداد نماذج لمتخطيط االستراتيجي، القدرة عمى تحديد احتياجات الفئة إكمكاجية التحديات، القدرة عمى 
كلكياتيا، القدرة عمى ربط احتياجات الفئة المستيدفة بالمكارد المتكفرة، القدرة عمى التعامؿ أالمستيدفة ك

اإليجابي مع الشركاء في المشركع، القدرة عمى تحديد المخاطر ككضع البدائؿ ليا، القدرة عمى بناء 
، القدرة عمى التنسيؽ كالتشبيؾ كالتعاكف مع مؤسسات المجتمع المدني تيادارإمؤسسة غير ربحية ك

 ، القدرة عمى كضع ىاىداؼأ كتياكالمؤسسات الغير ربحية، القدرة عمى رسـ رؤية مؤسسة غير ربحية كرساؿ
. آلية لضماف االستمرارية القانكنية كالمالية لمؤسسة غير ربحية

 

  الدراسات العميا في فمسطيف 3.2

ق كاستمراره يكمف في تنمية ىكيتو الثقافية ئلقد أدرؾ المجتمع الفمسطيني منذ زمف أف جكىر بقا
كالحضارية، كقد دفعو ىذا اإلدراؾ إلى تجنيد كؿ طاقاتو مف أجؿ رفع المستكم الثقافي كالتعميمي ألبنائو 

. في كقت كجد فيو نفسو مشردان في بقاع األرض

ىميا كالتي ليا مميزات أبرز المؤسسات االجتماعية كأػ الجامعات كالمعاىد كالمراكز التعميمية مف تعد
فراد أعداد إكخصائص تجعميا تتميز عف غيرىا مف المؤسسات المجتمعية األخرل المسؤكلة عف 

رث إق في ضكء مايمتمكو ىذا المجتمع مف ئبناأعداد كتربية كتعميـ إ المجتمع لتقـك بأنشأىاالمجتمع، كالتي 
حضارم كثقافي كعممي تجعميـ يحترمكف فمسفة المجتمع كعاداتو كمبادئو كينسجمكف معيا كيستجيبكف 
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فرازات التطكر العممي كالتكنكلكجي في العالـ كيتفاعمكف مع حضارات الشعكب األخرل كيستفيدكف إلى إ
. (2005سيد، ) منيا في ضكء حاجة المجتمع كتطمعاتو

في الكثيقة الرئيسة لمؤتمر " كممة السر"ف المكاءمة كأنيا إ .(1998منظمة اليكنسكك، )كقد جاء في 
اإلعالف العالمي لمتعميـ العالي، كىي تعني مكاءمة التعميـ العالي مع متطمبات المجتمع في التنمية 

حيث تبيف المكاءمة التعميـ العالي . كالثقافة، كمع مراحؿ التعميـ المختمفة، كبيف تراث الماضي كالمستقبؿ
 جعؿفالصيغة التي اقترحيا فيدريكك مايكر المدير العاـ لميكنسكك ت. حقان مف حقكؽ اإلنساف األساسية

االلتحاؽ بالتعميـ العالي حقان لكؿ مف يرغب فيو كيككف أىالن لو كقادران عميو كعمى استعداد لمعمؿ فيو كبذؿ 
. الجيد لو

كاديمية تعمؿ عمى تزكيد الطمبة بالمعارؼ كالخبرات كالميارات أفالجامعات مؤسسات عممية اجتماعية 
لى تفاعميـ مع البيئة االجتماعية كجعميـ إلييا في حياتيـ الحاضرة كالمستقبمية بما يؤدم إالتي يحتاجكف 

يضا عمى نقؿ التراث االجتماعي كالحضارم كعادات أكىي تعمؿ . قادريف عمى االرتقاء بيا كتطكيرىا
كما تعمؿ عمى . المجتمع مف جيؿ آلخر كغرسو في نفكس الطمبة ليسمككا السمكؾ االجتماعي المقبكؿ

ثارة دافعيتيـ كرغباتيـ لمعمؿ كاالستجابة لمتحديات الجديدة إتنمية القدرات الفردية كتشجيعيا كتطكيرىا ك
كتعكد الجذكر التاريخية لنظاـ التعميـ العالي . تياكالمتغيرة في المجتمع كمكاكبتيا كاستيعاب متطمباتيا كتمبي

الفمسطيني إلى سنكات األربعينات عندما بدأ عدد كبير نسبيان مف الطمبة يمتحقكف بمؤسسات التعميـ العالي 
كقد كاف التكجو الرئيس لمطمبة عندئذ ىك . في الخارج حيث لـ يكف ىنالؾ أية مؤسسات داخؿ فمسطيف

لمجامعات المصرية كاألمريكية كالبريطانية، كبالطبع فقد كانت تكاليؼ الدراسة عندئذ مرتفعة نسبيان كما أف 
إجراء االتصاالت الالزمة لمحصكؿ عمى القبكؿ كانت صعبة كليست في متناكؿ الجميع لذلؾ فقد 

أبك )اقتصرت الدراسة العميا إلى حد بعيد عمى أبناء العائالت الميسكرة ذات المكانة االجتماعية كالسياسية 
. (1998ىالؿ، كاخركف، 

ىذا كيحتؿ التعميـ العالي الفمسطيني مكانة متميزة في البنية الحضارية لممجتمع الفمسطيني، فقد اكتسب 
الفمسطينيكف كمنذ عشرات السنيف سمعة عالية مف حيث إقباليـ عمى التعميـ العالي، حيث كاف ليـ دكمان 

كما أف خريجي الجامعات كالمعاىد العميا مف . تكاجد قكم في غالبية الجامعات المرمكقة في العالـ
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الفمسطينييف اكتسبكا سمعة متميزة في أسكاؽ العمؿ في الكثير مف البمداف العربية كاألجنبية كالمؤسسات 
. (2010عبدالرحمف، )الدكلية 

نو ألى إ (1995دائرة الشؤكف االقتصادية كالتخطيط في منظمة التحرير الفمسطينية، )يشير تقرير في 
 لـ يكف ىناؾ مؤسسات تعميـ جامعي في األراضي الفمسطينية المحتمة، ككؿ ما كاف (1967)بحمكؿ عاـ 

قائما كاف عبارة عف كميات مجتمع، سميت في ذلؾ الكقت بدكر المعمميف، برز منيا دكر المعمميف التابعة 
الخضكرم، دار المعمميف )نشأتيا الحككمة األردنية أ، كبعض الكميات التي (أكنركا)لككالة الغكث الدكلية 

ف أرزيت، ككمية النجاح في نابمس، رغـ ملى بعض الكميات الخاصة مثؿ كمية بإضافة إكدار المعممات، 
ىناؾ كميات كانت قائمة منذ عيد االنتداب البريطاني كتخرج منيا العديد مف الفمسطينيف كالكمية العربية 

. في القدس

ربعة عقكد فقط، أقدميا قبؿ حكالي أنشاء إ الجامعات الفمسطينية فتية كفؽ المعايير الدكلية، فقد تـ كتعد
 جامعة (15)لى إنية حاليا معكاـ، كقد كصؿ عدد الجامعات الفمسطأفيما أقيمت أحدثيا قبؿ حكالي خمسة 

كالكميات  (18)كعدد الكميات الجامعية  ( عامة، كجامعة بنظاـ التعميـ المفتكح8 خاصة، 3 حككمية، 3)
طالب كطالبة في برامج  (12000)لؼ طالب كطالبة منيـ أ (340)، ينخرط فييا حكالي (20)المتكسطة 

نسانية كطبية كذلؾ إالماجستير كالدبمكـ العالي، يتكزعكف عمى تخصصات مختمفة عممية كتقنية كمينية ك
. (2013،  الفمسطينيةكزارة التربية كالتعميـ العالي)كما ذكر في تقرير 

 

:   الدراسات العميا في جامعة القدس1.3.2

نيا كاجيت صعكبات كثيرة في تمؾ الفترة أال إ (1931)نشاء جامعة القدس قد بدأت عاـ إكانت فكرة 
ف أ بعد (1984)عاـ  (حيث يقع الحـر الرئيس لمجامعة)بكديس أصبحت كاقعا في أكلكف الجامعة 

خرل لمجامعة في مدينة القدس كالشيخ أربعة فركع ألى اتحاد الجامعات العربية، كىناؾ إانضمت الجامعة 
كمية اآلداب، كالعمـك : جراح كبيت حنينا كراـ اهلل، تحتكم الجامعة عمى خمسة عشر كمية أكاديمية ىي

كالتكنكلكجيا، كالطب، كطب األسناف، كالصحة العامة، كالقانكف، كالقرآف كالدراسات اإلسالمية، ككمية 
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الدعكة كأصكؿ الديف، كالميف الصحية، كاليندسة، كالفقو، كالتعميـ، كاإلدارة كاالقتصاد، كالكمية الشرفية 
تستكعب ىذه الكميات أكثر مف خمسة عشر ألؼ طالبا كطالبة مف كافة محافظات . ، كالصيدلة(بارد)

مكقع .)تخصص مكزعة عمى الكميات السابقة الذكر (50)كتمنح الجامعة درجة البكالكريكس في . الكطف
. (الجامعة اإللكتركني

مف خالؿ برنامج ماجستير الفيزياء  (1994)لقد انطمقت باككرة الدراسات العميا في جامعة القدس عاـ 
 تبع ثـ. (2003عابديف، )في بريطانيا  (Keele University)كالرياضيات باالشتراؾ مع جامعة كيؿ 

كبعدىا بعاـ افتتحت برامج لمدبمـك كالماجستير في  (1995)ذلؾ برنامج ماجستير اآلثار اإلسالمية عاـ 
كتكالى التكسع في افتتاح برامج جديدة . ساليب التدريس، كالميف الصحية، كالعمـك المغكية كالصكتيةأ

برنامجا  (25 )(2000)حتى بمغت في العاـ  (1998)لمدراسات العميا في الجامعة كبخاصة منذ العاـ 
كقد أكلت الجامعة لمدراسات العميا اىتماما خاصا نظرا لما . يمنحكف شيادتي الدبمـك العالي كالماجستير

ياىا برامجيا مف أىمية كمكانة بيف الجامعات الفمسطينية كالعربية كالعالمية، كما تسيـ بو مف إتعطيو 
، كفي (1995)مكارد مالية مجزية، كعميو أنشئت عمادة خاصة بالبحث العممي كالدراسات العميا في عاـ 

استحدثت عمادة خاصة بالدراسات العميا لتشرؼ عمى برامج الدراسات العميا المختمفة،  (1998)العاـ 
كضمت الدراسات العميا في جامعة القدس . كتعنى بالتخطيط ليا كتنظيـ شؤكنيا، كتقديـ الخدمات لمطمبة

طالبا كطالبة  (2320) مجمكعة كافرة مف الطمبة بمغ عددىـ (2012/2013)خالؿ العاـ الدراسي 
مف مجمكع طمبة الجامعة  (%13)مكزعيف عمى البرامج كالتخصصات المختمفة، كيشكؿ ىذا العدد حكالي 

كقد تطكرت الجامعة كتسارع . كىي نسبة مرتفعة مقارنة بباقي الجامعات الفمسطينية التي تمنح ىذه الدرجة
كزارة )تخصص تكزع عمى فركع ككميات الجامعة كفقا  (45)صبحت تمنح درجة الماجستير في أنمكىا ك

 :( 2013التربية كالتعميـ العالي،

صحة نفسية مجتمعية، السياسات كاإلدارة الصحية، صحة عامة، صحة األـ كطفميا، تمريض األطفاؿ، 
اإلدارة في التمريض، العمـك الطبية المخبرية، لغة عربية كآدابيا، الدراسات اإلسالمية المعاصرة، العمؿ 

المجتمعي، الترجمة التحريرية كالشفكية، الرياضيات، الفيزياء، عمـ الحاسكب، تكنكلكجيا التطبيقية 
كالصناعية، دراسات بيئية، كيمياء حيكية كأحياء جزئية، صحة الطفؿ، العمـك الصيدالنية، ىندسة 
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قميمية، االقتصاد، إااللكتركنيات كالحاسكب، التنمية المستدامة، آثار اسالمية، صيانة كترميـ، دراسات 
ساليب تدريس، الفقة كالتشريع، أرشاد النفسي كالتربكم، اإلدارة تربكية، إعماؿ، أدارة إمحاسبة الضرائب، 

. صكؿ الديف، القانكف، الدراسات المقدسيةأ
 

:   تصنيؼ الجامعات العالمية2.3.2
تيتـ عدد مف المؤسسات األكاديمية العالمية بتصنيؼ الجامعات حكؿ العالـ، حيث أصبحت بعض تمؾ 
التصنيفات معتمدة مف قبؿ الكثير مف الجامعات في العالـ، ك يعتمد تصنيؼ تمؾ المكسسات عمى عدة 

 معايير تختمؼ مف تصنيؼ آلخر، ك مف أىـ تمؾ التصنيفات، تقييـ كيبكميتركس العالمي لمجامعات
(Webometrics Ranking of World Universities) كىك أكبر نظاـ لتقييـ الجامعات العالمية 

عف المجمس  إسبانيا يصدر في.  جامعة(12000) ألؼ جامعة كينشر منيـ (20)حيث يغطي أكثر مف 
ىدؼ التقييـ ىك تحسيف كجكد مؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي عمى . العالي لمبحث العممي

اإلنترنت كتشجيع نشر المقاالت العممية المحكمة، كىك تقييـ نصؼ سنكم حيث يصدر في شيرم يناير 
 .كيكليك مف كؿ عاـ

 : المعايير المعتمدة لقياس كفاءة الجامعات كجكدتيا في ىذا التصنيؼ ىي أربعة

 كيأخذ نسبة  كأكسمة فيمدز جكائز نكبؿ كىك مؤشر لخريجي المؤسسة الذيف حصمكا عمى جكدة التعميـ
 . مف المجمكع النيائي(10%)

 كىك مؤشر ألعضاء ىيئة التدريس الذيف حصمكا عمى جكائز نكبؿ كأكسمة فميدز  جكدة ىيئة التدريس
 تخصصان (21)، كأيضان في ىذا المعيار مؤشر لمباحثيف األكثر استشيادان بيـ في (%20)كيأخذ نسبة 

 .(20%)عمميان كيأخذ نسبة
 كىك مؤشر لممقاالت المنشكرة في مجمتي مخرجات البحث Nature ك Science  (%20)كيأخذ ،

كدليؿ النشر  كدليؿ النشر لمعمكـ االجتماعية دليؿ النشر العممي المكسع أيضان المقاالت الكاردة في
 .(20%)خذ نسبة أكت لمفنكف كالعمـك اإلنسانية

 (10%)كىك مؤشر لإلنجاز األكاديمي نسبة إلى المعايير أعاله كيأخذ نسبة  حجـ المؤسسة. 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 فقد كانت جامعة ىارفارد األمريكية تحتؿ المرتبة (2015)ككفقا لترتيب كيبكميتركس الذم صدر في يكليك 
 بينما عربيا احتمت جامعة الممؾ سعكد (13)األكلى عالميا كجامعة أككسفكرد البريطانية تحتؿ المرتبة 

ما الجامعات الفمسطينية فقد كاف أ عالميا، (574)عالميا كجامعة القاىرة بمصر (281)السعكدية المرتبة 
: ترتيبيا كما يمي

، جامعة بيت (3134) ، جامعة القدس(2213)، جامعة بيرزيت (2091)جامعة النجاح الكطنية
، جامعة االزىر (5454)، جامعة بكليتكنيؾ فمسطيف (5338)، الجامعة العربية االمريكية (4504)لحـ
. (2015المكقع االلكتركني كيبكميتركس، ).. ، كغيرىا(7401)، جامعة القدس المفتكحة (6576)
 

: جامعة القدس–   معيد التنمية المستدامة3.3.2

تتعاظـ المتغيرات المتتابعة التي تكاجو المجتمع الفمسطيني سكاء عمى الصعيد الداخمي أك اإلقميمي 
كتؤثر تمؾ المتغيرات تأثيرا مباشرا عمى عمميات اإلنتاج المختمفة الزراعية كالصناعية كالتجارية . كالدكلي

ككذلؾ عمى المؤسسات كالمنظمات العاممة في مختمؼ القطاعات سكاء الحككمية أك األىمية أك الشركات 
دارتيا ألعماليا كنشاطاتيا المختمفة، . الخاصة كالتأثير الحقيقي يظير في أساليب عمؿ ىذه المؤسسات كا 

كمف المالحظ أف الخصكصية الفمسطينية قد أفرزت العديد مف المؤسسات األىمية المتعاممة مع القطاع 
بعد قياـ . الزراعي كالريفي كمع التجمعات السكانية األكثر فقرا كاألقؿ حظا في استغالليا لممكارد المتاحة

السمطة الفمسطينية تـ تكظيؼ عدد كبير مف الخريجيف الجدد لمجامعات كالذيف تنقصيـ المعرفة كالخبرات 
ف عممية التنمية البشرية تبمغ أالتطبيقية الضركرية في المجاالت التنمكية ككذلؾ في إدارة المؤسسات، ذلؾ 

مف التعقيد بدرجة تضاعؼ حاجة العامميف فييا إلى الخبرات كالميارات اإلدارية كالمؤسسية، إضافة إلى 
معيد التنمية )آليات االتصاؿ بالجميكر، لتمكينيـ مف العمؿ بفاعمية في إدارة برامج التنمية المحمية 

 . (2013المستدامة، 

تستكجب التحديات التي يكاجييا المجتمع الفمسطيني تنمية المؤسسات الكطنية كتحسيف كفاءة إدارتيا 
كالتي . كالعامميف بيا بالطرؽ كاألساليب اإلدارية الحديثة كالتي تضمف استدامة مكاردىا المادية كالبشرية
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بدكرىا ستمكف المؤسسات الفمسطينية مف الصمكد في كجيو االحتالؿ كتعزز الدكر الذم تقدمو 
. المؤسسات الكطنية في بناء المجتمع المدني

مف ىنا يأتي دكر البرامج التنمكية كاألكاديمية كبرنامج التنمية المستدامة في جامعة القدس في إعداد 
. كتأىيؿ الكفاءات اإلدارية القادرة عمى المساىمة في تنمية المجتمع الفمسطيني بكافة قطاعاتو المختمفة

ف المجتمع الفمسطيني يمر في مرحمة بناء الدكلة كىك بحاجة إلى ككادر بشرية ألى جاسر إشار أكقد 
ف تككف جاىزة لالنخراط في سكؽ العمؿ المحمي في ظؿ النقص الحاد في أمتخصصة مؤىمة كمدربة ك
مف أجؿ المساىمة في بناء كتطكير مؤسسات الدكلة كالمجتمع، كلتحقيؽ . الخبرات كالميارات المختمفة

. ىذه الغاية شيد العقد األخير ميالد العديد مف البرامج التعميمية كاألكاديمية كالتدريبية عمى مستكل الكطف
ككاف برنامج التنمية المستدامة كالذم تطرحو جامعة القدس بالتعاكف مع جمعية التنمية الزراعية 

بمساريو اإلرشاد الزراعي كالتنمية الريفية، كبناء المؤسسات كتنمية المكارد  (اإلغاثة الزراعية)الفمسطينية 
البشرية، مف أكائؿ البرامج التي كلدت استجابة ليذه الحاجة المجتمعية، في محاكلة لتكفير االحتياجات مف 

. (2012جاسر، ) الككادر كالمصادر البشرية المدربة كالمؤىمة

 

 :  مراحؿ تطكر خطة البرنامج1.3.3.2

اعية لمطمبة زرتت فكرة البرنامج مف دكرة التدريب المنتظمة التي كانت تنظميا اإلغاثة اؿأفي البداية 
ىمية أخريجي كمية الزراعة، كمف ثـ طمبة االقتصاد، حيث كانت الدكرة طكيمة عمى مدار عاـ، كبرزت 

كاديمية، بحيث ترتبط الجكانب التطبيقية مع التحصيؿ األكاديمي، ككاف التجاكب أربط الدكرة مع مراكز 
مف قبؿ جامعة القدس فعاؿ كتـ تطكير البرنامج بناء عمى ذلؾ كمف ثـ فقد تدرج البرنامج مف فكرة 

لى برنامج معتمد في دراسة الماجستير كالدبمـك إالتأىيؿ التطبيقي لمخريجيف الجدد مف ميندسيف زراعييف 
العالي في مجاؿ التنمية المستدامة كمع تطكير في مككنات البرنامج، حيث ركز البرنامج العمؿ في ثالث 

اإلرشاد الزراعي كالتنمية الريفية، بناء المؤسسات كالتنمية البشرية، تقنيات العمؿ المجتمعي : مسارات
ف البرنامج حاليا يقتصر في التركيز عمى أال إ. (2014 المكقع االلكتركني لممعيد،)" كالتنمية الريفية
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 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية الذم اصبح المسار التخصصي الرئيسي كالكحيد الذم تخصص
. يمنحو المعيد بدرجة الماجستير، باالضافة الى درجة البكالكريكس في العمـك التنمكية

: كلعؿ بعض المحاكر المتعمقة بالمسيرة كبالمضمكف تكضح عمؿ البرنامج

كبعد جيكد حثيثة حصؿ . ركز البرنامج في بداياتو عمى اإلرشاد الزراعي كالتنمية الريفية المستدامة1-  
البرنامج عمى مكافقة التعميـ العالي عمى اعتماد شيادة الدبمـك العالي كشيادة الماجستير في التنمية 

ككانت الدراسة تتمركز في مجاؿ التنمية الريفية كاإلرشاد الزراعي مع االنفتاح عمى مساقات . المستدامة
. تنمكية بشكؿ عاـ مثؿ المجتمع المدني، تجارب المؤسسات، التنمية كالتنمية البشرية

لمسار بناء المؤسسات كتنمية المكارد  (الحقا معيد التنمية المستدامة)عمى الرغـ مف تبني البرنامج 2-  
نو ككما عمـ مف المقابمة مع المنسؽ أال إالبشرية، كالذم يستحكذ عمى كافة الطمبة الممتحقيف في البرنامج، 

 . ما زاؿ عنكاف التخصص في شيادة التخرج ىك التنمية الريفية المستدامة-االدارم لممعيد
 يتـ العمؿ تحت اسـ معيد التنمية كالحقا معيد (2008)مع التكسع في نشاطات البرنامج كمنذ العاـ 3-  

 .(بكالكريكس)طار الجامعة مع دمج دائرة العمـك التنمكية إالتنمية المستدامة في 
يتميز البرنامج بأنو يقدـ خدماتو األكاديمية لمفئات المستيدفة كفقا لتكزيعيا الجغرافي، باعتماده مراكز 4-  

خرل في مدينة راـ اهلل أفي جامعة القدس حيث تخدـ ىذه الشعبة مناطؽ الجنكب كشعبة  (2)تدريسية عدد 
 .حيث تخدـ مناطؽ الشماؿ كالكسط

لييا في المجاؿ األكاديمي التنمكم، مثؿ العمؿ في إفاؽ عمؿ كاسعة يتممس البرنامج طريقو آىناؾ 5-  
لى التكسع في حقكؿ إضافة إمجاؿ األبحاث كالدراسات المدفكعةػ بناء القدرات، تقديـ االستشارات 

. التخصصات، كنشر األبحاث كبعض رسائؿ الماجستير
 

: قىداؼأ كتو  رؤية البرنامج كرساؿ2.3.3.2

معيد التنمية المستدامة، الخطة األكاديمية لبرنامج الدراسات )تتضح رؤية برنامج التنمية المستدامة كفقا 
مة في ا المستد في مجاؿ التنميةىاالسعى لتطكير المعرفة كنشرفي . (2013العميا في التنمية المستدامة، 
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، باالعتماد عمى الجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، المساىمو في تحقيؽ التنمية االمجتمع الفمسطيني
. المكركث الفكرم كالحضارم لمشعب الفمسطيني، كتدعيـ حقكؽ اإلنساف كالمحافظة عمى البيئة

ألبناء المجتمع الفمسطيني تتمحكر رسالة البرنامج عمى تكفير فرص مميزة لمتعميـ كالدراسات العميا بينما 
لفاعمة في ، مف أجؿ المساىمة ايمية عاليةمة كفؽ معايير أكادا، في مجاؿ دراسات التنمية المستدكغيرىـ

طريؽ البحث مج عمى التطكير المستمر لمجاالت المعرفة عف اكما يعمؿ البرف .تحقيؽ التنمية الشاممة
، إضافة كالت التنمكية في المجتمع المحمي في تقديـ حمكؿ عممية لممشة، لممساىـالعممي المنيجي الجاد

 .إلى تقديـ استشارات فنية كتنظيمية لرفع مستكل األداء في مؤسساتو المختمفة

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية بشكؿ عاـ إلى إعداد كتأىيؿ ككادر تنمكية تخصصكما كييدؼ 
دارية كمجتمعية قادرة عمى تحمؿ تبعات المرحمة القادمة مف عممية البناء كما تتطمبو ىذه العممية مف  كا 

إضافة إلى دعـ القطاعات المختمفة في المجتمع الفمسطيني .خبرات غير تقميدية في مختمؼ المجاالت 
نجاح " بالمصادر البشرية المدربة كالمؤىمة لممساىمة في تحقيؽ برامج التنمية الريفية المستدامةىاكرفد . ىاكا 

ثر البرنامج عمى المؤسسات كاألفراد الفاعميف في المجتمع مف خالؿ األىداؼ الفرعية التي أكيتضح 
: لي تحقيقيا كىي كما يميإيسعى 

   رفع كفاءة العامميف في المؤسسات مف مختمؼ القطاعات عبر تزكيدىـ كصقؿ ميارتيـ كقدراتيـ
اإلدارية المختمفة، القيادة، االتصاؿ، فف التعامؿ مع اآلخريف، كتابة التقارير، إدارة الكقت، التخطيط 

 .الخ...السميـ، 
   قامة عالقات تحسيف قدرات العامميف في المؤسسات الحككمية كاألىمية عمى عممية االتصاؿ الناجح كا 

. التنسيؽ كالتشبيؾ مع اآلخريف
   تزكيد العامميف كالككادر البشرية المختمفة باألطر كالمنيجيات التي تؤىميـ لمتعميـ كالتطكير ذاتيان .
   تزكيد الخريجيف بمعارؼ كميارات تطبيقية، إضافة إلى معمكمات عممية نظرية لتحقيؽ تناسب مع حاجة

سكؽ العمؿ مف الخريجيف المؤىميف الجاىزيف لالنخراط في سكؽ العمؿ كالقدرة عمى المساىمة الفاعمة 
 .كالنشطة  في تحقيؽ التنمية الشاممة
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   تعزيز التعاكف بيف المؤسسات األكاديمية الفمسطينية المختمفة مف جية كمؤسسات القطاع الحككمي
 .ئياكاألىمي المحمي مف جية أخرل لكضع رؤية تنمكية إستراتيجية لمحالة الفمسطينية كبنا

   ربط عممية البحث العممي كالبحكث االجتماعية كاالقتصادية بعممية التنمية المطمكبة في المجتمع
 .المحمي

  ىاتعريؼ الدارسيف كالباحثيف بكاقع  العممية التنمكية المحمية كاحتياجات .
   تحفيز المؤسسات األكاديمية المحمية عمى تبني برامج تنمكية ضمف برامج الدراسات العميا، مف أجؿ

. الكصكؿ إلى تكامؿ نظرم كعممي لمفيـك التنمية المحمية المستدامة
   إقامة عالقات التنسيؽ كالتشبيؾ مع المؤسسات المحمية كالدكلية الصديقة كتكظيفيا لخدمة برامج

 .كمشركعات التنمية الشاممة
 

 :حاكمية البرنامج  3.3.3.2

يحكـ البرنامج مف خالؿ الييئة اإلدارية كالتي تعتبر مرجعية البرنامج، كتعكس حالة الشراكة القائمة ما 
يدار البرنامج . طار الجامعة يتبع البرنامج لعمادة الدراسات العمياإبيف اإلغاثة كجامعة القدس، في 

جراءات كأنظمة عمؿ جامعة القدس المعتمدة كالمراقب عمييا مف قبؿ كزارة التعميـ إلى قكانيف كإبالرجكع 
غاثة اإلكما كتمثؿ الييئة اإلدارية لممعيد جيات التعاكف كالشراكة بيف جامعة القدس كمؤسسة . العالي

. الزراعية

تعمؿ الييئة اإلدارية عمى تنفيذ العديد مف المياـ مف خالؿ االجتماعات الدكرية، المراسالت، التكاصؿ 
كلقد . لى المتابعة المباشرة التي يقكـ بيا رئيس الييئة اإلدارية مع مدير البرنامجإضافة إالمباشر 

نجازات مممكسة في مجاؿ تطكير البرنامج إاستطاعت الييئة اإلدارية خالؿ فترة عمؿ البرنامج تحقيؽ 
. عمالو كفي مجاؿ المكجكدات كعالقات التشبيؾ كغيرىاأكمككناتو كتسيير 

 

 :دارة البرنامجإ  4.3.3.2
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:  الطاقـ العامؿ في البرنامج كالمتككف مف-نجاز ىذه الرسالةإفترة - ر البرنامج حتى ىذه المحظة مييد
دارم إكاديمي، السكرتيرة التنفيذية كمكظؼ أ، المنسؽ اإلدارم، منسؽ (عزمي االطرش. د)مدير البرنامج 

كما يتـ دعـ المعيد . لى محاسب يعمؿ في الشؤكف المالية كاإلدارية في الجامعةإضافة إفي راـ اهلل 
مف خالؿ عمادة الدراسات العميا ككذلؾ ثالثة مف حممة شيادة الدكتكراة المتفرغيف عمى كادر  (البرنامج)

، (ياد خميفةإ. براىيـ عكض، دإ. عبد الكىاب الصباغ، د. د)برنامج البكالكريكس في التنمية المجتمعية 
كيتـ التعاقد مف خارج المعيد مع . طار المجنة األكاديميةإكلتغطية الجكانب األكاديمية يتـ العمؿ في 

ك مف أكانكا مف جامعة القدس نفسيا أالمدرسيف كفقا آللية عمؿ سيتـ ذكرىا في المكاضيع الالحقة، سكاء 
. خرلأالخبرات المتكفرة في مؤسسات 

 

 :  قدرات البرنامج5.3.3.2

ساسية لمبنية التحتية، جياز إدارم أيتكفر لدل البرنامج العديد مف القدرات مثؿ مبنى لممعيد، مككنات 
خرل مثؿ أ في الكقت الذم تنقصو قدرات ضركرية ،لخإ...ألنظمة المعمكؿ بيا كالمستمدة مف الجامعة، ؿ

. الخ...كاديمية كافية كمتفرغة لعمؿ المعيد، أالمكتبة، نظاـ تخطيط، رقابة كتقييـ، قدرات 

يتكفر لدل المعيد مقر خاص بو، يكفر  (بناءن عمى المقابمة مع المنسؽ اإلدارم لممعيد): مكجكدات المعيد
الحيز المناسب لمقياـ بالعمميات اإلدارية كالدعـ المكجستي كيكفر المرافؽ الالزمة لمعممية األكاديمية، كىذا 

كمف . يمثؿ نقطة قكة مميزة لممعيد، كفي راـ اهلل تتكفر كافة المرافؽ الالزمة لمقياـ بالعممية األكاديمية
: المجدم التكقؼ عند المالحظات التالية

ضؿ مف المساحات ؼساس مدركس لالنتفاع األأف عممية تكزيع المساحات مبنية عمى أال يالحظ  -
حيث ال يكفر التكزيع الخصكصية الالزمة لألعماؿ كخاصة لعمميات . المخصصة كفقا لدكافع المستخدـ

اإلرشاد كلمحصص المكتبية الخاصة بالمحاضريف، عدـ تكفير حيز الستخداـ المحاضريف المتعاقد 
ضاءة سيئة إكجكد صدل لمصكت، ك)ىيؿ قاعات المحاضرات أمعيـ مف الخارج، عدـ استكماؿ ت
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عدـ تكفير حيز الستخداـ الطمبة لمقياـ ببعض األعماؿ المطمكبة منيـ، كنحف نتحدث ىنا عف  (كغيرىا
 .ساسيا مف دراستيـأان ءطمبة الماجستير الذيف يشكؿ العمؿ البحثي جز

ساسا في الدراسات العميا كفي عمميات البحث، أ تعدُّ غياب المكتبة الداعمة لمعممية األكاديمية كالتي  -
 .ف يككف غياب ىذه المكتبة عامال في محدكدية األعماؿ البحثية التي يقكـ بيا المعيدأكيمكف 

غياب مركز المصادر الداعـ لمطمبة كبما يشممو ذلؾ مف مركز لمكمبيكتر، مزكد باإلنترنت مع فرص  -
التعامؿ مع المكتبات كدكر البحث العالمية، تجييز المركز لعقد كرش عمؿ كلمعمؿ في مجمكعات، 

 .الخ... تكفير ماكنة تصكير مدفكعة، 
:   التعاقد مع المدرسيف6.3.3.2 

بناءن عمى المقابمة مع المنسؽ اإلدارم لمعيد التنمية )لضماف تكفير المختصيف في المجاالت المختمفة، 
نو يتـ التعاقد مع المدرسيف مف خارج نطاؽ البرنامج، كيجرم التعاقد مع مدرسيف مف داخؿ إؼ (المستدامة

يجابي، عمى الرغـ إف تككف عممية التعاقد مف الخارج ذات مردكد أ ، كبدكف شؾ يمكف ىاالجامعة كخارج
ما تضمنو مف مخاطر نابعة مف عدـ ضماف االنتماء لمبرنامج كالسعي لتطكيره، حيث يقتصر تكاجد 

.  ف بساعات مكتبيةمكقات محاضراتيـ، كىـ غير ممـزأاألساتذة في البرنامج عمى 

يضا لدل أنو يتكفر أال إعمى الرغـ مف القائمة الطكيمة ألسماء المدرسيف الذيف تـ التعاقد معيـ سابقا، 
البرنامج قائمة مف األخٌصائييف تمكنو مف االختيار بينيـ كفقا الحتياجات البرنامج، كما كيكفر التعاقد مف 

، مع (لخإ...مكتب، تجييزات، مصاريؼ لكجستية، )الخارج جممة مف التكاليؼ اإلدارية عمى البرنامج 
ف يتـ التعاقد مع المحاضريف لتدريس مساقات تنسجـ أنو يجب أال إتكفر فرص التعاقد مف الخارج 

كما يظير غياب عممية التقييـ الدكرية لألساتذة، حيث ال يمتـز . كخمفيتيـ األكاديمية كخبرتيـ العممية
كمف خالؿ المقابمة مع المنسؽ . البرنامج بتقيـ األساتذة مف قبؿ الطالب بانتظاـ مع نياية كؿ مساؽ

كليما التخصص أف ىناؾ آلية قائمة لمتعاقد مع المدرسيف كفقا ألساسيف رئيسيف أاإلدارم لممعيد تبيف 
لى مسار بناء المؤسسات كالتنمية البشرية كاإلدارة، كالمالية، إ ان الذم يحممو المدرس بحيث يككف قريب

لخ، كثانييا الخبرة حيث يتطمب التعاقد مع المدرسيف تكفر الخبرة لدييـ إ...دارة المشاريع إكاالقتصاد، ك
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في الجانب العممي مف خالؿ كخرل، أك جامعات أ ىاكاديمي مف الجامعة نفسألسكاء في الجانب ا
. المشاريع كغيرىا مف الخبرة العممية

 

: عمميات اختيار المدرسيف كقبكؿ الطالب  7.3.3.2

لى المدرسيف إف البرنامج باإلضافة إؼ (التعاقد مع المدرسيف)عاله أكما ذكر : عممية اختيار المدرسيف
يعتمد عمى قائمة طكيمة مف األساتذة المذيف يمكف  (خرلأك معاىد أفي المعيد )العامميف في الجامعة 

ك لمقياـ بدكر الممتحف أك لإلشراؼ عمى رسائؿ الماجستير أالتعاقد معيـ، سكاء لتدربس مساقات محددة 
ف ىناؾ آلية كمرجعية إككما تـ ذكره سابقة كبناءن عمى المقابمة مع المنسؽ اإلدارم لمبرنامج ؼ. الخارجي

لى إضحة لعممية اختيار المدرسيف لمتعاقد معيـ بناءن عمى التخصص الذم يحممو المدرس باإلضافة اك
ذف ليست عممية اختيار مزاجية تخضع لمعالقات إالخبرة األكاديمية كالعممية التي تتكفر فيو، فيي 

سس مكضكعية في اختيار المدرسيف كالمشرفيف أنما يستند البرنامج عمى إكالمكاقؼ الشخصية، 
ف غياب عممية التقيـ الممنيج أال إ. ىمية خاصة لمكضكعة نكعية األساتذةأاألكاديمييف كما يكلي المعيد 

لممدرسيف خصكصان مف قبؿ الطمبة مما يترؾ الشؾ في مدل تطبيؽ ىذه اآللية في اختيار المدرسيف 
. ىمية كبيرة الختيار المدرس األكثر كفاءةأف ىناؾ أخصكصا 

 مف األسباب الميمة التي تؤثر في يعدُّ فالربط ما بيف التحصيؿ األكاديمي لألساتذة كالمساؽ التدريسي 
ساتذة تخصصيـ عمـك طبيعية يدرسكف أف يككف ىناؾ أتحصيؿ الطمبة كالرفع مف قدراتيـ؛ فال يجكز 

نسانية، فالتباعد في تخصص األساتذة كما يدرسكه مف مساقات يؤثر عمى تحصيؿ إمساقات عمـك 
. ف بخبرة كاسعة في مجاؿ المساؽ التطبيقي كاألكاديميكف يتمتع المدرسأكفي الكقت نفسو يجب . الطمبة

مجمكعات )ف يعمؿ المدرس عمى تطبيؽ منيجيات تدريسية مبتكرة كمكائمة لطمبة الماجستير أكما يجب 
. (لخإ... كراؽ بحثية، دراسة حاالت، أعمؿ، 
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نو كبناءن أال إبالرغـ مف تبعية البرنامج الرسمية لعمادة الدراسات العميا في الجامعة، : معايير قبكؿ الطالب
ف أدارة المعيد مف شأنيا إعمى ما تـ في المقاء بيف الباحث كالمنسؽ اإلدارم يالحظ كجكد آلية تعتمدىا 

: حقية في اختيار الطمبة كىنا نكرد المالحظات التاليةأتعمؿ عمى اختيار الطمبة األكثر كفاءة كاألكثر 

ف ىناؾ تنكع في أال يكجد مكانع لاللتحاؽ في برنامج الماجستير مرتبطة بتخصص الطمبة كليذا لكحظ  -
يجابية لمتنكع، مف  إالخمفيات األكاديمية لمطالب، كعمى الرغـ مما يتضمنو ىذا المؤشر مف جكانب

ف ىذا الكاقع يستدعي أال إحيث المساىمة في رفع المستكل األكاديمي مف خالؿ التعمـ بالمشاركة، 
رضية عممية تمكف الطالب مف التعامؿ مع المساقات التخصصية أطرح مساقات استدراكية تؤكد كجكد 

دارة البرنامج إكفي حاؿ رغبت . ( االقتصاد، اإلحصاء التطبيقيئ اإلدارة، الفكر التنمكم، مبادئمباد)
ثقاؿ البرنامج بالمكاد االستدراكية، يمكف طرح ىذه المكاد كمكاد استدراكيو كالمجنو األكاديمو إفي عدـ 

 .ىي األقدر عمي تحديد ذلؾ كفقا لمحتكل الخطو
 

ق مف غير المناسب أفال إ. (%70عمى مف أ)ىناؾ حديث حكؿ تدني عالمات القبكؿ في البكالكريكس  -
ف غالبية طمبة البرنامج أالخركج باستنتاج يتعمؽ بالمستكل األكاديمي لمبرنامج كفقا ليذا المؤشر، حيث 

ىـ مف الطالب العامميف كالذيف تمكنكا مف خكض تجربة العمؿ، مع كجكد فترة كتجربة في التطبيؽ 
ف العديد منيـ تمكف مف مراكمة معرفة كخبرة في مجاالت ذات صمة إغمب الطالب، ؼأالعممي لدل 

 .اء المؤسساتفبالتنمية كفي ب
 

ف يجتاز االمتحاف الكتابي كالمقابمة الشفكية، حيث يتـ أتـ كضع آلية قبكؿ لمطمبة خاصة بالمعيد بعد  -
ـ أتخصص الطالب في البكالكريكس، الجامعة التي تخرج منيا ىؿ ىي منتظمة )كزاف لكؿ مف أمنح 

ذا ما كاف الطمب إغير منتظمة، معدؿ الطالب في الثانكية العامة، معدؿ الطالب في البكالكريكس، 
بعد  (يحمؿ درجات عممية غير البكالكريكس كالدبمكـ، مكاف العمؿ كالخبرة العممية التي يمتمكيا الطالب

ذلؾ يتـ االختيار بناءن عمى معدؿ الطالب في ىذه األكزاف بحيث تككف األكلكية في القبكؿ لمذم يمتمؾ 
 .عمى عالمةأ

 :مساقات التي يتـ تدريسيالؿكصؼ   8.3.3.2
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يطرح معيد التنمية المستدامة العديد مف المساقات االختيارية كاإلجبارية المكزعة كفؽ خطة دراسية 
ىداؼ المعيد كفيما يمي كصؼ ليذه المساقات كما جاء في خطة ألى تحقيؽ إكاضحة كمحددة تسعى 

 . (2014/2013)المعيد لعاـ

  ساس يجب الحفاظ أيركز المساؽ عمى البيئة كعنصر : (8060548) تقييـ األثر البيئي لممشاريع
عميو في العممية التنمكية كعف دراسة األثر البيئي لممشاريع التنمكية مف كافة النكاحي كاالىتماـ بالمشاريع 

ك اليكاء كذلؾ بأخذ المساؽ في الحسباف أك لألراضي أالتي تقمؿ الحد األدنى مف التمكث سكاء لممياه 
التأثير االقتصادم كاالجتماعي لممشاريع كتفاعالتو مع البيئة الحيكية، يعطى المساؽ األدكات المختمفة 

. لى دراسات حالة ميدانيةإليات التقييـ كالتحميؿ باإلضافة آك
  يركز المساؽ عمى المجتمع الزراعي ككحدة اجتماعية بيئية : (8060562)التنمية الريفية المستدامة

مكانيات االعتماد عمى المكارد المحمية الزراعية  اقتصادية متكاممة كيعرؼ عمى مفاىيـ االستدامة كا 
. كاالعتماد عمى الذات كاالستقالؿ االقتصادم

  يتناكؿ المساؽ دكر النكع االجتماعي في الريؼ الفمسطيني : (8060564)التنمية كالمفاىيـ الجندرية
كيتـ المعالجة العديد مف المشاكؿ التي تؤثر عمى . كاختالؼ الحاجات النكعية كاألدكار الجندرية

. استراتيجية التطكر في المجتمع الريفي مف خالؿ تطكير النشاطات المختمفة غير التقميدية
  يشرح المساؽ النظـ المختمفة : (8060566)تنظيـ المجتمعات الريفية كاستراتيجيات العمؿ المجتمعي

لمبحكث الزراعية مثؿ بحكث المزرعة، بحكث األقممة الزراعية عمميات نقؿ التكنكلكجيا كذلؾ يتناكؿ 
 .أساليب إجراء البحكث كتصميـ التجارب الزراعية المختمفة

  يتناكؿ المساؽ التعريؼ بمصادر القانكف كالتشريعات  : (8060568)اإلرشاد المدني كالقانكني
الخاصة بالممكية الزراعية،  استئجار كتضميف األراضي الزراعية، حقكؽ المزارع، كغيرىا مف التشريعات 

 .الزراعية كالبيئية كالصحية كتأثيراتيا اإليجابية كالسمبية عمى المجتمع الريفي كطرؽ التعامؿ معيا
  يتناكؿ ىذا المساؽ التعريؼ بالمجتمع المدني كعناصره كمف : (8060582)منظمات المجتمع المدني

لى التطكر التاريخي إكما يتطرؽ . ثـ التعرؼ عمى خصائص كسمات المجتمع المدني كاستخداماتو
لممجتمع المدني الفمسطيني كخصكصيتو كعناصره كيشرح االستراتيجيات كالبرامج كاألدكار في ظؿ نشكء 

. السمطة الفمسطينية، كيكضح عالقة المجتمع المدني الفمسطيني بجميع األطراؼ المؤثرة
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  نكاع ألى دراسة األسس الفكرية لمتخطيط، إييدؼ المساؽ : (8060584)التخطيط االستراتيجي
يركز الجزء األكؿ عمى سياسة التخطيط كيشمؿ : لى جزئيفإالخطط كنماذجيا كعممياتيا، كيقسـ المساؽ 

سياسة التخطيط كعمميتي التغير كالتنفيذ عمى مستكل البرامج كالمؤسسة كالنظاـ كالقضايا المتعمقة 
نكاع التخطيط كىك التخطيط أحد أكيركز الجزء الثاني عمى . بالتخطيط مثؿ الفعالية الداخمية كالخارجية

الشامؿ في المؤسسة كيشمؿ اإلطار النظرم ليذا النكع مف التخطيط كدكره في التعامؿ مع المتغيرات 
. نماذجو، كتقكيمو كتطبيقاتوكبعاده، أاالجتماعية كاالقتصادية في المجتمع، مراحؿ التخطيط الشامؿ ك

 يتناكؿ المساؽ ىيكمية المؤسسات األىمية غير : (8060586)دارة المؤسسات المجتمعية غير الربحية إ
الربحية ككيفية تشكيميا مف النكاحي القانكنية كعالقاتيا بالمؤسسات الحككمية كالمجتمع األىمي كيركز 

فراد كمشاريع كجمب الدعـ أدارة إدارة ىذه المؤسسات مف النكاحي المكجستية مف إبشكؿ خاص عمى 
كما يتناكؿ المساؽ التركيبات المختمفة لممؤسسات األىمية كالتي . المادم كالمعنكم مف الداخؿ كالخارج

تتحكـ في اختالؼ أطر نشاط المؤسسات كيتـ ربط المساؽ الحقا في المساؽ التالي كىك تجارب عالمية 
في بناء المؤسسات كالذم يتناكؿ مقدمة حكؿ تشكيؿ كتطكر المجتمع المدني مف خالؿ تشكيالت كتطكر 

. المؤسسات األىمية
  يستعرض ىذا المساؽ التجارب المختمفة التي : (8060588)تجارب عالمية في بناء المؤسسات
دخاؿ مفاىيـ المشاركة كالشمكلية إلى إسيمت في بناء المؤسسات كتطكر مفيـك التنمية كصكال أ

كيشمؿ المساؽ مقارنة تحميمية لألطر كالتجارب التنمكية العالمية، أنماط . لى مفيـك التنميةإكاالستدامة 
تنمية المصادر البشرية في األرياؼ كالمدف، كاستخدامات نماذج التخطيط في السياسات التنمكية، اختيار 

. التقنيات المناسبة لكؿ دكلة
  يتعرض المساؽ لطرؽ قياس كتقييـ مدل تطكر المكارد : (8060592)مؤشرات التنمية االجتماعية

البشرية كالعكامؿ المختمفة المتفاعمة كالمتأثرة بمؤشرات التنمية البشرية مثؿ الصحة كالتعميـ كالدخؿ القكمي 
 بالعديد مف الدكؿ األكثر تقدما كدراسة األكضاع المختمفة التي (HRDI)كيتـ مقارنة درجات مؤشر . لمفرد

. يجابا عمى مدل نمك كتنمية المصادر البشرية لدل الدكؿإتؤثر سمبا ك
  يتناكؿ ىذا المساؽ تصميـ الييكمية المؤسساتية ككيفية تغييرىا : (8060596)التنظيـ كالسمكؾ اإلدارم

مكانية تحفيز إكتطكيرىا كما يتناكؿ عالقة التفاعؿ بيف الكظائؼ المختمفة كسمكؾ األفراد كذلؾ يركز عمى 
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شراؾ المكظفيف بشكؿ فعاؿ إخالقيات التفاعؿ مع مكاف العمؿ كأليات االتصاؿ كقيـ كآالمكظفيف ك
ليات التفاكض لحؿ آدارية مميزة كما يتناكؿ عممية صناعة القرار بالمؤسسات كإلى كفاءة إلمكصكؿ 

. دارة األزماتإالمشكالت كميارات القيادة ك
  يتـ تصميـ ىذا المساؽ حسب االحتياجات إلى تخصصات لـ : (8060682) 1-مكضكعات خاصة

يتـ تغطيتيا بشكؿ كاؼ خالؿ المساقات المختمفة كيعطى لطالب الماجستير لتحديد كتدقيؽ التخصص 
. لما يتناسب مع النقطة البحثية المككؿ بيا أك مشركع التخرج كغالبا يعطى ىذا المساؽ ساعات مكتبية

  يتـ تصميـ ىذا المساؽ حسب االحتياجات إلى تخصصات لـ : (8060684) 2-مكضكعات خاصة
يتـ تغطيتيا بشكؿ كاؼ خالؿ المساقات المختمفة كيعطى لطالب الماجستير لتحديد كتدقيؽ التخصص 
. لما يتناسب مع النقطة البحثية المككؿ بيا أك مشركع التخرج كغالبا يعطى ىذا المساؽ ساعات مكتبية

  يتناكؿ المساؽ خمفية عف أصكؿ البحث العممي مف خالؿ : (8060695)طرؽ البحث كالكتابة العممية
مدارس مختمفة كالشركط التى يجب تكافرىا في الباحث ككيفية التفكير المنيجي في حؿ المشكالت، كما 
يتناكؿ آليات تحديد نقاط البحث كتقييميا كالتعامؿ مع المراجع كاألدبيات المختمفة كيتـ تدريب الطالب 

كيحتكم المساؽ عمى . عمى آلية كتابة مقترح مشركع البحث بأجزائو المختمفة كاآلليات المختمفة لمتقييـ
 .تعريؼ الطالب بأسس الكتابة العممية السميمة كعرض النتائج بشكؿ عممي كاضح

  لطالب اإلرشاد الزراعي يعطى مشركع إنتاجي لمدة مكسـ زراعي كاحد : (8060691)مشركع البحث
 أك المقارنة بيف األصناؼ المختمفة أك تطبيؽ  طرؽ زراعية ةحيث يحاكؿ الطالب زراعة أصناؼ جديد

مختمفة لمكصكؿ إلى نتائج يقـك الطالب بمناقشتيا في تقرير التخرج كلمتخصصات األخرل يعطى الطالب 
 عف التنمية الريفية أك االجتماعية ألحد المجتمعات السكانية أك مسكحات كدراسات حكؿ ان  ميدانيان بحث

. المؤسسات األىمية المختمفة
  تتضمف دفاع الطالب عف مشركع البحث المعد سابقا، كالذم ىك متطمبا : (8060693)ندكة البحث

. سابقا لمندكة،  أماـ لجنة تحددىا المجنة األكاديمية لمبرنامج
  عداد مقترح إيقـك الطالب خالؿ تسجيمو ليذا المساؽ كبالتعاكف مع مشرفو ب:  (8060792) 1- رسالة

لجنة البرنامج )،  ثـ يتقدـ الطالب لمدفاع عف المقترح أماـ لجنة متخصصة (Proposal)لمرسالة 
. (اإلكاديمية
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  جؿ أيقـك الطالب بتسجيؿ ىذا المساؽ، مف  (1)بعد نجاح الطالب في رسالة : (8060793) 2-رسالة
. (الرسالة)نجاز العمؿ البحثي إاستكماؿ 

  لى امتحاف مكتكب عمى جمستيف إيتقدـ الطالب المسجؿ ليذا المساؽ : (8060777)االمتحاف الشامؿ
 .بحسب الخطة األكاديمية ( ساعة معتمدة36)نياء الطالب لكافة المساقات المطمكبة إبعد 

 
 
 
 
 
 
 
 

الدراسات السابقة 

ىمية الدراسات التقيمية التي تكفر أىمية دراسة التجربة كالتعمـ منيا، كعمى الرغـ مف أعمى الرغـ مف 
ف حجـ أنو مف الصعب القكؿ أال إاألرضية المعمكماتية الالزمة لبناء الخطط كاتخاذ القرارات المدركسة، 

ىمية المكضكع، كتقتصر الدراسات ألى مستكل إ يرتقى ىاالدراسات المنتجة في المجتمع الفمسطيني كنكع
 :المتكفرة حكؿ المكضكع عمى

 

تقييـ برنامج ماجستير التنمية الريفية المستدامة في جامعة القدس، : بعنكاف (2012جاسر، )دراسة 
لى مراجعة مسيرة برنامج ماجستير التنمية الريفية المستدامة، كتحميؿ فعاليتو ككفاءة إىدفت ىذه الدراسة 

استخداـ المكارد المتاحة، كتبياف نقاط القكة كنقاط الضعؼ في عمؿ البرنامج كفي النشاطات التطبيقية 
. القائمة كمكانة البرنامج في إطار المؤسسات األكاديمية التنمكية الفمسطينية
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جراء المقابالت مع مدير المعيد إداة التقييـ بالمشاركة كالمشاركة الكاسعة كأاعتمد الباحث عمى استخداـ 
داة االستبانة حيث تـ تكزيعيا عمى كافة المدرسيف في المعيد كعمى أكعدد مف الييئة التدريسية كاستخداـ 
ف البرنامج يمبي حاجة مجتمعية كفي الكقت أككانت نتائج الدراسة . عدد مف الطمبة الممتحقيف في المعيد

 ينسجـ البرنامج مع السياسات الكطنية المبنية عمى رفع قدرات المصادر البشرية كتحضير ككادر قنفس
ف أك الخاص، كما بينت الدراسة أـ كاحتياجات المؤسسات العاممة سكاء كاف ذلؾ في القطاع العاـ ءتتال

. رض الكاقعأال تعكس القائـ عمى  (برنامج الماجستير في التنمية الريفية المستدامة)التسمية المعمكؿ بيا 
 عريضة كبمكغيا يتطمب تدخالت عديدة ال تقتصر عمى التعميـ العالي، كمف قف رؤية البرنامج كأىداؼأكما 

كب عمى ؤف الييئة اإلدارية تعمؿ بشكؿ دألى إباإلضافة . لى مراجعةإف ىكية البرنامج تحتاج أالكاضح 
ف عممية تطكير السياسات كالخطط أمتابعة البرنامج مف النكاحي اإلدارية كالتشغيمية، كلـ يالحظ 

ف ىناؾ فجكة في متابعة تنفيذ أ مف نشاط الييئة اإلدارية كما مالتطكيرية لمبرنامج تأخذ الحيز الكاؼ
المبادرات التطكيرية مثؿ اعتماد تخصصات جديدة لمبرنامج كيالحظ غياب التقييـ الدكرم المدكف ألداء 
البرنامج، ال يكجد تتابع كربط كاضح في المساقات حيث يكجد مساقات متشابية يمكف دمجيا كاستبداؿ 

مة بيف تخصص ءىداؼ البرنامج، كما بينت الدراسة عدـ المكاأكبر بأخرل ذات عالقة أبعضيا بمساقات 
.  ك حتى لإلشراؼ عمى األبحاث كرسائؿ الماجستيرأالمدرس كالمساؽ المطركح لمتدريس، 

ف يفتح البرنامج فرص لتدخالت تنمكية متنكعة أنيى الباحث الدراسة بمجمكعة مف التكصيات تتمثؿ بأك
البحث العممي كالتدريب كفي مجاؿ بناء المصادر البشرية تشتمؿ عمى بناء القدرات لألفراد كالمؤسسات 

نشطو التعميـ أطار معيد التنمية ككؿ كذلؾ بفتح إك في أطار خطة تطكيرية لمبرنامج إكالنشر في 
المستمر كبرامج لمدبمكمات المينيو التي تستجيب لحاجات المجتمع المحمي كالفئات المستيدفو لمتاثير 

يضا العمؿ عمى مراجعة ىكية البرنامج أكما يكصي . الفعاؿ في العممية التنمكية في المجاالت المتعدده
في ضكء عالقة الشراكة القائمة ما بيف الجامعة كاإلغاثة الزراعية كفي ضكء المعطيات القائمة عمى 

كالعمؿ عمى استكماؿ عممية التحضير العتماد مسارات التخصص غير المعتمدة، مع األخذ . رض الكاقعأ
. بالحسباف االنسجاـ ما بيف المساقات المطركحة كالمسار التخصصي
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تقكيـ برامج الدراسات العميا في جامعة النجاح الكطنية نابمس مف : بعنكاف (2009النادم، )دراسة 
سياميا إلى تقكيـ برامج الدراسات العميا في جامعة النجاح كمدل إ ىدفت كجية نظر الخريجيف،

كجو أمتيا لمتطمبات سكؽ العمؿ كمختمؼ ءكاستجابتيا لمتطمبات العممية التعميمية في الجامعة، كمدل مكا
 .التنمية

ككانت . كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي الميداني كالمنيج التحميمي لجمع البيانات مف مجتمع الدراسة
خر مف الذككر كاإلناث، آف برامج الدراسات العميا ليست متحيزة لفريؽ دكف ألى إنتائج الدراسة تكصمت 

 ان ف ىناؾ فركؽأ كالتكنكلكجي، كما كبينت الدراسة مف المناىج كالمقررات المعتمدة تكاكب التطكر المعرؼأك
ما مف حيث الحالة االجتماعية أكثر، أبيف قدرات الطمبة مف حيث متغير السنة الدراسية األكلى كالثانية ك

كما بينت الدراسة الحاجة . عمى مف المتزكجيفأفكانت النتائج لصالح العازبيف في حصكليـ عمى نتائج 
لى تكفير المراجع العممية كالدكريات الحديثة كالعمؿ عمى تكفير حكافز لطمبة الدراسات العميا كالمنح إ

 مف ان كغيرىا، كالعمؿ عمى تقميؿ عدد الطمبة في البرامج التي فييا اكتفاء ذاتي كال يككف اليدؼ تجارم
فضؿ في تصنيؼ الطمبة ألغاء برنامج الشامؿ، كاعتماد معيار مكضكعي إالدراسات العميا، كالعمؿ عمى 

.  ثر في ذلؾأال يككف لمعالقات الشخصية أم أطركحة كأك ألى شامؿ إ

يضا تشكيؿ أعضاء ىيئة التدريس، كأطركحة الطمبة مف قبؿ ألى اإلشراؼ الدقيؽ عمى إكصت الدراسة أك
. مكانية تطبيقياإلجنة لدراسة مقررات الدراسة العميا مف حيث الحاجة ليا ك

 

عضاء ىيئة التدريس كالطمبة لبرامج الدراسات العميا في جامعة أتقييـ : بعنكاف (2003عابديف، )دراسة 
لى التعرؼ عمى كاقع برامج الدراسات العميا في جامعة القدس، كالمشكالت التي تعترضيا إ ىدفت القدس،

. مف كجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة فييا

اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي لدراسة كاقع الدراسات العميا في جامعة القدس، ككانت األداة التي 
كقد أظيرت النتائج أف تقييـ أعضاء ىيئة التدريس . تـ استخدميا لمتعرؼ عمى ىذا الكاقع ىي االستبانة

أىداؼ الدراسات العميا، كمحتكاىا، :  درجة عالية في مجاالتاكالطمبة لبرامج الدراسات العميا جاء ذ
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يضا بينت أك. التقكيـ، كالمدرسيف، كالسياسات:  درجة متكسطة في مجاالتاكطرائؽ التعميـ كالتعمـ، كذ
ف التسييالت في برامج الدراسات العميا متحققة بدرجة قميمة، أالنتائج اتفاؽ ىيئة التدريس كالطمبة عمى 

عضاء ىيئة التدريس بشكؿ رئيس بغياب التسييالت أكارتبطت مشكالت الدراسة العميا مف كجية نظر 
المادية كالبحثية، ثـ ضعؼ ارتباطيا بحاجات المجتمع لمتنمية، بينما ارتبطت مف كجية نظر الطمبة 

بشكؿ رئيس بارتفاع رسـك الدراسة، كغياب التسييالت المادية كالبحثية، كطرح بعض المقررات مرة كاحدة 
جراء مراجعة شاممة إكيكصي الباحث بضركرة . سنكيا، كعدـ األخذ بآرائيـ في تقييـ البرامج كالمقررات

جراء دراسات مرتبطة بحاجة المؤسسات إلبرامج الدراسات العميا، كتكفير الدعـ المادم لمطمبة، كتشجيع 
 .الفمسطينية كبدعـ منيا، كتكفير الدعـ المادم كالمعنكم ألعضاء ىيئة التدريس لتطكير أنفسيـ

 

تقكيـ برامج الدراسات العميا في الجامعة اإلسالمية بغزة مف كجية : بعنكاف (2004الحكلي، )دراسة 
لى تقكيـ برامج الدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية بغزة، كمعرفة الفجكات إ ىدفت الدراسة نظر الخريجيف،

  .كنقاط الضعؼ كنقاط القكة في برامج الدراسات العميا في الجامعة

نسب المناىج لتحميؿ الظاىرة، كتـ تصميـ استبانة تـ أنو أاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي حيث 
 خريجا مف خريجي برامج الدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية (91)تكزيعيا عمى عينة الدراسة التي بمغت 

جراءات المناقشة، إعداد رسائميـ كاستكفكا إتمكا أصكؿ الديف كالتربية كالعمـك الذيف أفي كميات الشريعة ك
ككانت نتائج الدراسة قد أظيرت أف برامج الدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية تمبي احتياجات الطالب 

بكفاءة عالية، كأف خريجي ىذه البرامج يركف كفاءة في اإلشراؼ األكاديمي كاستخداـ التقنيات الحديثة في 
دبيات الدراسة كتـ عرض عدد مف التكصيات لتطكير البرامج مف أالتعميـ، كقد تـ تفسير النتائج في ضكء 

عادة إمنيا تطكير خدمات المكتبة المركزية لتالئـ احتياجات طمبة الدراسات العميا، ك كجة نظر الخريجيف
النظر في عدد مف برامج الماجستير كالعمؿ عمى تحديث مناىجيا، كتعديؿ الخطط الدراسية، تكفير 

ساتذة متخصصكف يقكمكف بالرد عمى استفسارات الطمبة أخدمات بحثية لطمبة الجامعة يشرؼ عمييا 
  .البحثية كعمؿ اإلحصاءات الالزمة كتحكيـ االستبانات
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 تقكيـ برامج الماجستير في طرؽ تدريس الرياضيات بكمية التربية :بعنكاف (2007الضمعاف، )دراسة 
لى تقكيـ برامج الماجستير إىدفت الدراسة في جامعة الممؾ سعكد مف كجية نظر الدارسيف كالخريجيف، 

في الرياضيات كطرؽ تدريسيا بكمية التربية في جامعة الممؾ سعكد مف كجية نظر الخريجيف كالدارسيف 
ساليب تقكيـ الطالب كاستخداـ أخذ آرائيـ حكؿ المقررات كالخطة الدراسية، المكتبة كالخدمات البحثية، أك

. التقنيات، الرسالة كاإلشراؼ األكاديمي كالتعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ في البرنامج

 (18)استخدـ الباحث االستبانة كالمقابمة كأداة لتحقيؽ نتائج الدراسة، ككانت عينة الدراسة قد تككنت مف 
 جية عمؿ يعمؿ بيا الخريجكف، حيث اعتمد الباحث المنيج الكصفي (15) دارسيف ك(6)خريجا ك

لييا الباحث أف الخريجيف إبرز النتائج التي تكصؿ أككانت . نسب المناىج لدراسة الظاىرةأالتحميمي ككنو 
ف األساليب المستخدمة في التقكيـ غير أف المقررات الدراسية كالخطة الدراسية جيدة كأكالدارسيف يركف 

كما تكصمت . لى المكتبة كالخدمات البحثية جيدةإف اإلشراؼ األكاديمي عمى الرسالة باإلضافة أجيدة ك
سباب تأخر الطالب أىـ أف أف درجة رضا الخريجيف كالدارسيف عف البرنامج ىي متكسطة كألي إالدراسة 

. نياء رسالة الماجستير ىك تعقيد اإلجراءات اإلدارية كعدـ تفرغ بعض الطالب كميا لمدراسةإفي 

 

 قياس جكدة الخدمات التعميمية في الدراسات العميا، حالة :بعنكاف (2007عاشكر، العبادلة، )دراسة 
لى تقييـ دكر الجامعات الفمسطينية إ ىدفت الدراسة  في الجامعة اإلسالمية بغزة،(MBA)دراسية برنامج 

دارة األعماؿ في الجامعة إفي تقديـ خدمات التعميـ العالي مف خالؿ دراسة حالة برنامج ماجستير 
اإلسالمية بغزة حيث تقـك مشكمة الدراسة عمى محاكلة تقييـ جكدة الخدمة التعميمية المقدمة مف خالؿ 

دارة األعماؿ كمف حيث الفرؽ ما بيف ما يتكقعو الطمبة مف جكدة تعميمية كبيف ما إبرنامج الماجستير في 
. يتمقكنو فعال

ىداؼ أسمكب المسح الشامؿ في اختيار عينة الدراسة كتـ تكزيع استبانة تحقؽ أكقد استخدـ الباحثاف 
ككانت . فراد المجتمع األصميأمف  (%67)الدراسة كتـ جمع خمسيف استبانة صالحة لمتحميؿ بنسبة 

لى انخفاض مستكل جكدة إف الطالب يتمقكف خدمات دكف مستكل تكقعاتيـ مما يشير أظيرت أالنتائج قد 



 

69 
 

، كيكصي الباحث بضركرة (MBA)الخدمات التعميمية المقدمة لمطالب مقارنة بتكقعاتيـ في برنامج 
خذ تكقعات الطمبة كتطمعاتيـ بعيف أالتركيز عمى جميع محددات الجكدة كالعمؿ عمى تحسينيا كضركرة 

. ك كضع المعاييرأاالعتبار عند تقديـ الخدمات 

 

  تقكيـ برامج الدراسات العميا في جامعة القادسية مف كجية نظر الطمبة،:بعنكاف (2007خمؼ، )دراسة 
لى تقكيـ برامج الدراسات العميا في جامعة القادسية مف كجية نظر الطمبة كذلؾ بقياس درجة إىدفت 

تحقؽ المعايير الكاجب تضمينيا في برامج الدارسات العميا في الجامعة كقياس الفركؽ في محاكر التقكيـ 
ثناء الدراسة مف حيث االجنس، الحالة الكظيفية، نكع الدراسة، حالة الطالب )كفقا لمتغيرات الدراسة 

. (التفرغ

ىداؼ الدراسة حيث تككنت عينة أاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتـ تكزيع استبانة لتحقيؽ 
 مف طمبة الدكتكراة ممف ىـ في (11) مف طمبة الماجستير ك (59) طالبا كطالبة منيـ (70)الدراسة مف 

ف أظيرت النتائج أحيث . المرحمة التحضيرية، كقد تـ تحميؿ نتائج االستبانة باستخداـ البرامج اإلحصائية
ترتيب محكر المكتبة جاء بالمرتبة األكلى كمحكر ترتيب تقنيات التعميـ الحديثة جاء بالمرتبة األخيرة، كما 

حصائية تعزل لمتغير الجنس كمتغير الكظيفة الحالية عند طمبة الماجستير إتبيف كجكد فركؽ ذات داللة 
كصى الباحث بضركرة أحصائية لدل طمبة الدكتكراة لنفس المتغيرات، كقد إكعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

عضاء ىيئة التدريس لقبكؿ الطمبة كفقا لمحد المسمكح بو حسب أربط القبكؿ ببرنامج الدراسات العميا بعدد 
بحاثيـ العممية، أر لطمبة الدراسات العميا كمساعدتيـ لنشر ثؾأك القسـ ككذلؾ تكفير خدمات أحاجة الكمية 

كصى الباحث بضركرة التركيز عمى الجكانب العممية كالتطبيؽ الميداني في التدريس حتى تتاح أكما 
. فضؿ لما يتعممو نظريا في مكاقؼ بحثية حقيقيةأماـ طمبة الدراسات العميا لفيـ أالفرصة 

 

تقييـ برنامج الماجستير في قسـ المحاسبة بجامعة العمـك : بعنكاف (2013عبد، سعادة، )دراسة 
لى تقييـ برنامج الماجستير في المحاسبة بجامعة العمـك إ ىدفت الدراسة التطبيقية الخاصة بعماف،



 

70 
 

التطبيقية الخاصة كتقييـ مدل استمراريتو ضمف المنافسة الشديدة مف قبؿ الجامعات األخرل الخاصة 
. كالحككمية

الطمبة : ىدافيا تـ تصميـ ثالث استبانات جرل تكزيعيا عمى ثالث فئات كىيأكلكي تحقؽ الدراسة 
كانت نتائج الدراسة قد . ىاضاء الييئة التدريسية مف داخؿ الجامعة كخارجأعالحالييف كالطمبة الخريجيف ك

ف برنامج الماجستير عمى أف جميع فئات الدراسة مف طمبة حالييف كخريجيف كمدرسيف يتفقكف اظيرت أ
عضاء الييئة أظيرت نتائج استبانة أيمبي رغبات الطمبة كيطكر مف مستكاىـ األكاديمي كالمعرفي، كما 

ىميا المحافظة عمى المستكل المرمكؽ أف برنامج الماجستير يكاجو مجمكعة مف التحديات أالتدريسية 
عادة إكقد أكصت الدراسة بضركرة .  الجامعة عمى مدل عمرىااكالسمعة الطيبة التي يتحمى بيا خريجك

النظر بسياسات القبكؿ في الجامعة خصكصان بعد قبكؿ عدد مف الطمبة مف ذكم التحصيؿ المتدني في 
. مرحمة البكالكريكس مما قد يؤثر سمبان عمى مخرجات التخصص

 

 مشكالت الدراسات العميا في الجامعات السكرية مف كجية نظر طالب :بعنكاف (2003طراؼ،  )دراسة 
لى التعرؼ عمى مشكالت الدراسات العميا في الجامعات السكرية إ ىدفت الدراسة الماجستير كالدكتكراة،

كذلؾ مف خالؿ كجية نظر  (جامعة البعث– جامعة تشريف – جامعة حمب – جامعة دمشؽ )األربع 
. طالب الماجستير كالدكتكراه في ىذه الجامعات

اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لدراسة كاقع الدراسات العميا في الجامعات السكرية تشخيصا 
كتحميال، ككانت األداة التي تـ استخداميا لمتعرؼ عمى ىذا الكاقع ىي االستبانة حيث تـ تصميميا بما 

 طالبا كطالبة حيث اشتممت االستبانة (218)ىداؼ الدراسة كتـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة البالغة أيحقؽ 
ف تـ تحميؿ النتائج التي أعمى سبعة مجاالت ستة منيا تتعمؽ بالمشكالت ككاحد يتعمؽ بالمقترحات، كبعد 

شد مشكالت طالب أف ألى إتـ الحصكؿ عمييا باستخداـ البرمجيات اإلحصائية تكصمت الدراسة 
الدراسات العميا ىي قمة اإلمكانيات المادية، كمف ثـ تأتي مشكمة طكؿ المدة الزمنية في اختيار مكضكع 

ما بخصكص أنجاز مخطط البحث قبؿ تسجيؿ مكضكع الدراسة، إالرسالة ثـ طكؿ المدة الزمنية في 
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نو ليس ثمة خطة تحدد مكضكعات أجمعت عينة الدراسة عمى أدارة الدراسات العميا فقد إمشكالت 
ك نشرات تعريفية بعناكيف مكضكعات الدراسات العميا في أالبحكث المقترح تسجيميا كغياب أم دكريات 

نو ألى بطء اإلجراءات اإلدراية فيما يتعمؽ بتسجيؿ مكضكع الرسالة، كما بينت الدراسة إالخارج باإلضافة 
ىـ أليس لدل المشرؼ الكقت الكافي لمقابمة الطالب كبالتالي قمة تكجيو المشرؼ لمطالب كانت مف 

كصت الباحثة بضركرة تكفير كسائؿ البحث المساعدة كالمراجع أك. المشكالت التي يكاجييا الطالب
عضاء ىيئة أدارم حديث مدعـك تقنيا كضركرة تفريغ بعض إالحديثة كشبكات اإلنترنت كاتباع نظاـ 

. التدريس لإلشراؼ عمى الرسائؿ

 

 تقكيـ برنامج الماجستير بالرسالة في قسـ اإلدارة التربكية بجامعة :بعنكاف (2008الفايز، )دراسة 
لى تشخيص كاقع برنامج الماجستير إ ىدفت الدراسة الممؾ سعكد مف كجية نظر الدارسيف كالخريجيف،

بالرسالة بقسـ اإلدارة التربكية كتحديد مدل االختالؼ في التقييـ بيف خريجي البرنامج كالدارسيف فيو، كما 
. لى التعرؼ عمى الفركؽ بيف كجيات نظر خريجي البرنامج كالدارسيفإكىدفت 

 دارسا (89)استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لكصؼ الظاىرة، كقد تكٌكف مجتمع الدراسة مف 
 محكر الخطة الدراسية :ربعة محاكرأكخريجا، كتـ استخداـ االستبانة المعدة لذلؾ كالتي تككنت مف 

عضاء ىيئة التدريس، أساليب التقكيـ التي يستخدميا أكالمقررات، كطرؽ التدريس كالتقنيات المستخدمة، ك
ف كاقع برنامج الماجستير في قسـ ألى إكمحكر اإلشراؼ عمى الرسالة، ككانت نتائج الدراسة قد تكصمت 

حصائية إنو يكجد فركؽ ذات داللة أؾ سعكد يتميز بالكفاءة كالفاعمية، كما ؿاإلدارة التربكية في جامعة الـ
راء الخريجيف كآراء الدارسيف عمى محكرم الخطة الدراسية كالمقررات كمحكر اإلشراؼ عمى الرسالة آبيف 
ساليب التقكيـ حيث تبيف أجراءات الدراسة عمى العكس مف محكرم طرؽ التدريس كالتقنيات المستخدمة كإك

. حصائية عند ىذه المحاكرإنو ال يكجد فركؽ ذات داللة أالدراسة 

عادة النظر في إىداؼ البرنامج بما يعمؿ عمى تطكير البرنامج كأعادة صياغة إكتكصي الدراسة ب
ف يمبي محتكل المقررات أالمقررات مف حيث التسمسؿ المنطقي كالتكزيع المناسب بيف الفصكؿ كضركرة 
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عضاء ىيئة التدريس أف يتقبؿ أيضا بضركرة أالطمكح العممي كتنمية الفكر الناقد كما كتكصي الدراسة 
عضاء ىيئة التدريس بعض األساتذة أ بصدر رحب كضركرة استضافة ءىـمناقشات الطالب كآرا

. المتخصصيف إلفادة الطالب مف خبراتيـ

 

 تقكيـ برامج الدراسات العميا بجامعة صنعاء في ضكء معايير :بعنكاف (2012المحبيشي،  )دراسة 
لى إىدفت الدراسة االعتماد األكاديمي مف كجية نظر القادة األكاديمييف كأعضاء ىيئة التدريس، 

لى أم مدل تتفؽ تمؾ البرامج مع شركط إالتعرؼ عمى كاقع برامج الدراسات العميا بجامعة صنعاء ك
 كضماف الجكدة المتعارؼ عمييا في مؤسسات التعميـ العالي، كىؿ تكجد قاالعتماد االكاديمي كمعايير

النكع، الرتبة )عضاء ىيئة التدريس تعزل لعكامؿ أحصائية بيف القادة األكاديمييف كإفركؽ ذات داللة 
. (األكاديمية، المسمى الكظيفي

المنيج الكصفي الكثائقي، كالمنيج الكصفي : استخدـ الباحث منيجيف عممييف متداخميف كمتكامميف ىما
ف مجتمع الدراسة يتككف مف فئتيف لكؿ منيما خصائصيا المستمدة مف طبيعة مياميا فقد أالمسحي، كبما 

 عضكا (120)عضاء ىيئة التدريس تككنت مف أقاـ الباحث باختيار عينة عشكائية طبقية ممثمة بفئة 
قساـ الجامعة التي تكجد بيا برامج دراسات عميا، كعينة قصدية غير عشكائية لمقيادات أبكميات ك

كتـ تكزيع استبانة عمى العينات .  عضكا(38)نيـ فئة محددة بعينيا تككنت مف أساس أاألكاديمية عمى 
فكانت نتائج . ىداؼ الدراسة كتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية لتحميؿ النتائجأالتي تـ اختيارىا لتحقيؽ 

لى أف تقديرات القادة األكاديمييف كأعضاء ىيئة التدريس نحك تكافر معايير االعتماد إالدراسة قد تكصمت 
األكاديمي لبرامج الدراسات العميا بجامعة صنعاء كانت غير متحققة بشكؿ كافي ككاف محكر اإلشراؼ 

باإلضافة . عمى الرسائؿ العممية المحكر الكحيد الذم حصؿ عمى المرتبة األكلى مف كجية نظر العينة
لى عدـ تحقؽ أىداؼ برامج الدراسات العميا بجامعة صنعاء عمى الكجو األكمؿ نتيجة عدـ ارتباط إ

ؼ برامج الدراسات العميا بأىداؼ التنمية كسكؽ العمؿ كعدـ تكفر اإلمكانيات المادية كالبشرية الكافية اأىد
لتحقيؽ أىداؼ البرامج كعدـ خضكعيا لعممية التقكيـ المستمر، كما أكدت الدراسة كجكد قصكر في برامج 
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الدراسات العميا بجامعة صنعاء يتمثؿ في عدـ كجكد تكصيؼ كاضح كدقيؽ كمكتكب ليذه البرامج، كأنيا 
لـ تخضع لمتقكيـ الذاتي أك الخارجي، كلـ تكاكب التقدـ العممي في التخصصات المختمفة، كلـ تساعد 

كصى أكفي ضكء ىذه النتائج  الطمبة عمى التعامؿ مع تطبيقات التكنكلكجية الحديثة في مجاؿ التخصص
الباحث بعدد مف التكصيات كضركرة كجكد خطة تطكيرية شاممة لتطكير برامج الدراسات العميا في 

. الجامعة

 

 أسباب كدكافع التحاؽ الطمبة ببرامج الدراسات العميا في الجامعات :بعنكاف (2007ياسيف،  )دراسة 
لى معرفة األسباب كالدكافع التي مف خالليا قاـ الطمبة بااللتحاؽ في إ ىدفت الدراسة الحككمية األردنية،

لى تحديد األبعاد كالعكامؿ المؤثرة التخاذ إبرامج الدراسات العميا مف الجامعات األردنية، كمحاكلة التكصؿ 
. ىذا النكع مف القرارات مف كجية تظر الطمبة

 طالب كطالبة مف ثالث (100)كتـ تصميـ استبانة كأداة قياس لمدراسة، حيث تككنت عينة الدراسة مف 
األردنية، الياشمية، البمقاء التطبيقيةػ كتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية حيث استعيد منيا : ردنية ىيأجامعات 

ف دكافع أظيرت أكاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كقد خرجت الدراسة بنتائج .  فقط(91)
األسباب كالدكافع : االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا في الجامعات األردنية كانت مرتبة ترتيبا تنازليا كىي
خيرا تأثير النظرة أاألكاديمية، يمييا األسباب المتعمقة بتحقيؽ التطكر الكظيفي، ثـ الدكافع المادية، ك

كفي نياية الدراسة قدمت الباحثة تكصيات مكجية لمطمبة الممتحقيف كالطمبة الذيف يرغبكف . االجتماعية
بااللتحاؽ مستقبال تتعمؽ في دراسة األسباب كالدكافع بتكظيؼ شيئا مف المنطؽ كما تقتضيو الستثمارىا 

لى ترتيب الجامعة محميا كعالميا إفي اتخاذ القرار الصائب، كالدقة في اختيار التخصص باإلضافة 
كسمعة الجامعة، كعدد األبحاث كاألساتذة المتميزيف كنسبة الخريجيف العامميف في كظائؼ ىامة كسرعة 

. تكظيؼ خريجي ىذه الجامعة كتكمفة الدراسة فييا
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كاقع كتطمعات مف كجية نظر طمبة :  برامج الدراسات العميا:بعنكاف (2009بك زعركر، أ )دراسة 
لى كاقع برامج الدراسات العميا بجامعات الضفة الغربية إلى التعرؼ إالدراسة  ىدفتالدراسات العميا، 

ات المادية كالبشرية كالتعرؼ عمى التكجيات مكتحديد المعكقات التي تكاجيا مف حيث التسييالت كاإلمكاف
. لى تقديـ المقترحات كالتكصياتإالمستقبمية لمدراسات العميا بالنسبة لتطكير البرامج كاألساتذة باإلضافة 

ىداؼ الدراسة، حيث تكٌكف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة أاستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لتحقيؽ 
الدراسات العميا المسجميف في جامعات الضفة الغربية خالؿ الفصؿ الذم تمت فيو الدراسة كقد بمغ عددىـ 

 مكزعيف عمى جامعات الضفة (190) طالبا كطالبة كتـ اختيار عينة عشكائية منيـ عددىا (3814)
لى نتائج الدراسة، كقد بينت النتائج إ كقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي التحميمي لمكصكؿ .الغربية

حصائية في المشكالت االقتصادية كاالجتماعية تعزل لمتغير الدخؿ إنو ال تكجد فركؽ ذات داللة أ
ك الحالة االجتماعية عمى العكس مف متغير العمر الذم أك المعدؿ التراكمي أك لمتغير العمؿ أالشيرم 

جراء التقكيـ الدكرم لبرامج الدراسات العميا إظير كجكد فركؽ، كىنا تكصي الباحثة بضركرة مكاصمة أ
بشكؿ مستمر كعمى الجامعات العمؿ عمى تطكير سياساتيا كبرامجيا بما يكفؿ تمكيف طمبة الدراسات 

جراء المسكحات لمتعرؼ إالعميا مف مالحقة التطكر كالتقدـ في كافة المجاالت كالتخصصات كالعمؿ عمى 
عمى احتياجات المجتمع الفمسػطيني، كذلػؾ لتحقيؽ تكازف في القبكؿ لمتخصصات المختمفة بشكؿ يتكافؽ 

عف طريؽ  جراء التسييالت الماديةإلى العمؿ عمى إمع حاجػات المجتمػع التنمكية كاالجتماعية، باإلضافة 
تكفير الدعـ المادم لطمبة الدراسات العميا بتقديـ القركض السيمة لمطمبة المحتاجيف لتخفيؼ المشكالت 

. اإلسرائيمية

مدل فاعمية مساقات الدراسات العميا في تنمية الميارات كالقيـ البحثية : بعنكاف (2009الديؾ، )دراسة 
لى التعرؼ عمى مدل فاعمية مساقات إ، ىدفت لدل طمبة الدراسات العميا في جامعة النجاح الكطنية

 القيمية لدل طمبة الدراسات العميا في جامعة النجاح، ئالدراسات العميا في تنمية الميارات البحثية كالمباد
ثر كؿ مف الجنس كالتخصص كسنكات الخبرة عمى ىذا المستكل القيمي كالبحثي، أكمستكل ىذه القيـ، ك

 القيمية كالميارات البحثية ئلى التعرؼ عمى نكعية التعميـ الجامعي في ضكء النسؽ كالمبادإكما ىدفت 
.  لدل الطمبة
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استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي نظرا لمالءمتو ألغراض الدراسة، كتككف مجتمع الدراسة مف 
، كتككنت عينة الدراسة مف (2009/2008)طمبة الدراسات العميا في جامعة النجاح المسجميف لمفصؿ 

حصائية عند مستكل الداللة إنو ال تكجد فركؽ ذات داللة أككانت نتائج الدراسة .  طالبا كطالبة(30)
(α=0.05)القيمية تعزل ئ في درجة فاعمية مساقات الدراسات العميا في تنمية الميارات البحثية كالمباد 

كصت الباحثة بالعمؿ عمى تزكيد الطمبة أكقد . لمتغيرات الدراسة، الجنس، التخصص، سنة الدراسة
بمساقات تعميمية تنمي لدييـ ركح المنافسة كتبث فييـ الثقافة التقنية الراقية، كاقتراح مقرر خاص 

جياؿ مف الباحثيف الجدد أ عمى مستكل درجة البكالكريكس حتى يتـ تنشئة قخالقيات البحث العممي كقيـأب
. كلية كاألمانة العمميةؤكىـ عمى قدر مف المس

 

داء الجامعات كفقا لمنظكر األداء المتكازف دراسة حالة أتقكيـ : بعنكاف (2013عبدالرحمف، )دراسة 
داء أثر استخداـ نمكذج األداء المتكازف في تقكيـ ألى معرفة إىدفت الدراسة . فريقيا العالميةإجامعة 

بالتطبيؽ عمى جامعة  (العمالء، المالي، العمميات الداخمية، التعميـ كالنمك)الجامعات بمحاكره األربعة 
. فريقيا العالميةإ

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحميؿ الظاىرة قيد الدراسة، كتـ استخداـ استبانة مككنة مف 
ربعة محاكر كأداة لمدراسة تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة التي تككنت مف عمداء الكميات كرؤساء األقساـ ا

لى نتائج الدراسة، كقد إ لمكصكؿ (SPSS) العممية بالكميات كتـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي
ف مكارد الجامعة يتـ أف الجامعة تشجع كتدعـ نمط العمؿ بركح الفريؽ الكاحد كأ: لىإتكصمت الدراسة 

ف أف الطالب يتـ التعامؿ معيـ بعدالة دكف تمييز، كما أىداؼ الجامعة، كأاستخداميا في تحقيؽ 
دارة الجامعة تحرص عمى تطكير قدرات العامميف عف طريؽ برامج إف أالخدمات المقدمة لمطالب متدنية ك

 كضع الخطط كالسياسات الخاصة بالجانب دشراؾ الطالب عفإكصت الدراسة بضركرة أكقد . التدريب
دخاؿ نظاـ التعميـ إنشاء عمادة خاصة بالجكدة كالتطكير األكاديمي كإلى ضركرة إاألكاديمي باإلضافة 

. األكاديمي في كؿ مراحؿ العممية التعميمية
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الدراسات االجنبية 

لى تحديد تصكرات العامميف كالطمبة بشأف البرامج المطركحة إ، ىدفت (Reynolds, 1998)دراسة 
ف المدرسيف أظيرت ألى مقابمة احتياجات الطمبة بمساقات الدراسات العميا، ككانت نتائج الدراسة إاليادفة 

ف ىناؾ رغبة في تطكيرىا مستقبال لتعيف الطمبة عمى أيظيركف رضا عف محتكيات المساقات كفكائدىا، ك
لى اعتقادىـ إشاركا أما الطمبة فقد أكانتقد المدرسكف قمة الكقت المخصص لمنشاط البحثي، . التحصيؿ

. ساسيةأىمية بالنسبة ليـ تراكحت بيف ككنيا ميمة جدا كأنيا ذات كأنيا ممتعة، أبترابط المساقات ك

 

ف أكسفكرد، فقد بينت أي لى تقكيـ برامج الدراسات العميا في جامعة إ، ىدفت (Trice, 2000)دراسة 
 راضكف عف نكعية الخبرة األكاديمية التي تمقكنيا في (928)مف الطمبة كالذيف بمغ عددىـ  (%72)

مف الطمبة، كىذا التقييـ  (90%)البرنامج، ككانكا بالتحديد راضييف عف كفاءة أعضاء ىيئة التدريس بنسبة 
مف  (81%)كبيف . نيا جيدةأفقط منيـ نكعية التدريس ب (57%)ال عالقة لو بالتدريس الصفي، حيث قيـ 

عضاء ىيئة التدريس أف أمنيـ  (66%)عضاء ىيئة التدريس، كبيف أنو مف السيؿ التكاصؿ مع أالطمبة 
ما بالنسبة لإلشراؼ عمى رسائؿ الماجستير فقد قيـ أ. يساندكف الطمبة كيعطكىـ تغذية راجعة مفيدة

نيا ممتازة في المراحؿ أالعممية  (42%)ف العممية جيدة عند تككيف الخطة، كقيـ ا مف الطمبة (%39)
. النيائية

 

معرفة مدل تحقيؽ طمبة كميات المجتمع إلى  ىدفت الدراسة  (Voorhees & zhou, 2000)دراسة 
ألىدافيـ التي التحقكا بالكمية مف أجميا، كىؿ تغيرت ىذه األىداؼ فيما بعد كقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة 

 مف الذيف تغيرت أىدافيـ أشاركا (%73.6) مف الطمبة لـ تغير أىدافيـ كأف نسبة ( %79.6)عف أف 
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 كظيفة بعد االنتياء مف لإلى أف ىذا التغيير كاف برغبة إكماؿ الدراسة الجامعية بدالن مف الحصكؿ عؿ
. الدراسة

 

 ىدفت الدراسة إلى تحميؿ العكامؿ المؤثرة عمى األداء األكاديمي لطالب  (DiGresia, 2002)دراسة 
كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة . الجامعات االرجنتينية، كذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة مف الجامعات الحككمية

أف النظاـ الداخمي لمجامعات بما فييا مف مقررات تدريس،  كمناىج تعميمية،  كنظـ امتحانات كغيرىا مف 
كما . العكامؿ الداخمية لمجامعات تعتبر مف العكامؿ التي تؤثر عمى مستكل األداء األكاديمي لمطالب

أكضحت الدراسة أف الخصائص التي يتمتع بيا الطالب كعضك ىيئة التدريس مف حيث مدل اىتماـ كؿ 
 أيضان مف العكامؿ التي تؤثر عمى األداء األكاديمي تعدُّ كاستثمار الكقت كتنظيمو  منيـ بالعممية التعميمية،

 .لمطالب

 

لى إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي، ىدفت الدراسة إتنفيذ :  بعنكاف(Cronesky, 2003)دراسة 
ف مشكمة ألى إمعرفة مدل الجكدة كالكفاءة في التعميـ العالي األمريكي، ككانت نتائج الدراسة قد تكصمت 

لى رؤية كفيـ عميؽ كميارات لجزء كبير مف اإلدارييف في إلى الحاجة إالتعميـ العالي األمريكي تعكد 
عداد إلى ضعؼ معنكيات العامميف، كضعؼ إف سبب ضعؼ الجكدة يعكد أمؤسسات التعميـ العالي، ك

كافية لمطالب الجدد، اؿالييئة التدريسية، الميزانية غير السميمة، اإلعداد الضعيؼ لممينييف، الميارات غير 
ك غير رسمي لجزء كبير مف مؤسسات التعميـ أدارم رسمي إلى كجكد فشؿ في استالـ تدريب إباإلضافة 

كصت الدراسة عمى المدراء باقتراح منيج مختصر لنظريات متعددة في الجكدة الشاممة كاألدكات أك. العالي
. الضركرية لتنفيذ ىذه النظريات في مؤسسات التعميـ العالي

 

ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة 
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تتفؽ الدراسة الحالية لمباحث مع الدراسات السابقة بأىمية عممية التقييـ في البرامج التعميمية كالتدريبية، 
جراءات دقيقة، كيعتمد إدارية ىامة تحدد كفؽ مراحؿ زمنية كاضحة كمستمرة كعمى آليات كإنيا كظيفة أك

عمى نتائجيا في اتخاذ اإلجراءات كالقرارات المناسبة التي مف شأنيا رفع مستكل األداء ليذه البرامج، 
: كتمتاز ىذه الدراسة عف سابقاتيا في جكانب متعددة تشمؿ ما يمي

 مف حيث بيئة الدراسة: 
نيا جاءت كفؽ عدد مف العكامؿ المؤثرة في عممية تقييـ الدراسات أيالحظ بعد استعراض الدراسات السابقة 

ف الدراسات التي جرت في فمسطيف أال غخرل ألى إالعميا، ككفقا لذلؾ فقد تباينت النتائج كاختمفت مف بيئة 
ىـ نتائجيا كجكد مشكمة كاضحة في افتقار برامج الدراسات العميا لمبرامج التطبيقة كاقتصارىا أكانت مف 

في األغمب عمى المناىج النظرية كضعؼ ارتباطيا بحاجة المجتمع لمتنمية بما يتكافؽ كاحتياجات سكؽ 
كقد اتفقت . العمؿ، لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى ىذه المشكمة كاستكماالن لنتائج الدراسات السابقة

جراء الدراسة عمى معيد التنمية المستدامة في جامعة القدس إالدراسة مع دراسة سائد جاسر مف حيث 
 (جامعة القدس)الذم يعد المعيد الفريد مف نكعو في فمسطيف بتجسيده لمشراكة بيف المؤسسة األكاديمية 

 بناء تخصصف ىذه الدراسة تبحث دكر أنيا اختمفت في  أالإ، (اإلغاثة الزراعية)كالمؤسسة األىمية 
كساب الخريجيف المعرفة كالميارة كالقدرة مف كجية نظر خريجي إالمؤسسات كتنمية المكارد البشرية في 

. المعيد

 مف حيث الفترة الزمنية: 
منذ بداية عاـ بيا  الباحث العمؿ أما ىذه الدراسة فقد بدأجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية متفاكتة أ
، حيث مرت الدراسة بالعديد مف المراحؿ بدءان بمرحمة التحضير مركران بمرحمة جمع البيانات (2014)

ف ألى ما ىي عميو اآلف، كما إف كصمت ألى إ ىاداة الدراسة كمنيجأكالمعمكمات مف مصادرىا ثـ كضع 
لى مكارد بشرية إىذه الدراسة قد جاءت في فترة بناء المؤسسات في الدكلة الفمسطينية كىي فترة بحاجة 

 ، كتـ اختيار الفترة الزمنية لألعكاـ السابقة تيادارإذات كفاءة كقدرة عالية قادرة عمى بناء ىذه المؤسسات ك
. يضا ألنيا اشتممت عمى خطتيف مختمفتيف إلدارة المعيدأ

 مف حيث الحدكد البشرية: 
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، حيث تكٌكف مف خريجي الدراسات العميا لمعيد التنمية المستدامة ان  كمحددان لقد كاف مجتمع الدراسة كاضح
. (2014-2010) تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية لألعكاـ- 

  ىداؼ الدراسةأمف حيث :
اختمفت الدراسة عف الدراسات السابقة في األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا، فقد جاءت األىداؼ الفرعية 
لمدراسة منبثقة مف اليدؼ الرئيس الذم يتمثؿ في التعرؼ عمى دكر تخصص بناء المؤسسات كتنمية 

فقد اختمفت متغيرات الدراسة عف السابقة . كساب الخريجيف المعرفة كالميارة كالقدرةإالمكارد البشرية في 
ف المتغير الرئيس المستقؿ ىك تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية بكافة عناصره أحيث 

. كمككناتو كالمتغيرات التابعة ىي المعرفة كالميارة كالقدرة لدل خريجي البرنامج

 تياداأمف حيث منيجية الدراسة ك: 
نسب المناىج لدراسة الظاىرة محؿ أجراء الدراسة ككنو إقاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي في 

البحث، مف خالؿ استخداـ مزيج مف األدكات البحثية النكعية كالكمية، كقد استخدـ الباحث المصادر 
الثانكية كاألكلية لغايات البحث، كتتككف المصادر الثانكية مف الكتب كالدراسات السابقة محؿ النظر 

م تركز قما المصادر األكلية ؼأكالمجالت العممية كاألدبيات كمكاقع اإلنترنت ذات العالقة بمشكمة الدراسة، 
. عدادىا خصيصا ألغراض البحثإعمى استمارة تـ تصميميا كتحكيميا ك
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الفصؿ الثالث 
 
جراءات الدراسة إ

  تمييد  1.3
 بناء المؤسسات كتنمية المكارد تخصصمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة، كالمتمثؿ بالتعرؼ عمى دكر 

كساب الخريجيف المعرفة كالميارة كالقدرة مف كجية نظر الخريجيف، فقد تضمف ىذا الفصؿ إالبشرية في 
كصفان لمنيج الدراسة كمجتمعيا كعينتيا، كما يعطي كصفان مفصالن ألداة الدراسة كصدقيا كثباتيا، ككذلؾ 

لى نتائج الدراسة كتحميميا إإجراءات الدراسة كالمعالجة اإلحصائية التي استخدميا الباحث لمكصكؿ 
 .كمناقشتيا

 
 جراءات الدراسةإ  2.3

استخدـ الباحث المنيج الكصفي كالتحميمي، لكصؼ الظاىرة كتحميؿ مضمكف البيانات، كتـ التأكد مف 
، ثـ تـ تطبيؽ األداة عمى عينة الدراسة كتكضيح ىدؼ الدراسة ليـ ككيفية ىاداة الدراسة كثباتأصدؽ 

. اإلجابة عمى فقراتيا كمحاكرىا
استبانة صالحة  (83)استبانة، كتـ استراداد  (94)كتـ تكزيع االستبانة عمى عينة الدراسة كالبالغ عددىا 

جابات عينة الدراسة ليتـ معالجتيا كتحميميا باستخداـ الرزمة اإلحصائية إثـ تـ تفريغ . حصائيإللمتحميؿ ا
جراء التحميؿ كاستخالص النتائج قاـ الباحث بتفسيرىا كمناقشتيا إ، كبعد (SPSS)لمعمكـ االجتماعية 

. كصياغة االستنتاجات كالتكصيات بناء عمييا
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  منيجية الدراسة 3.3

تـ استخداـ المنيج الكصفي كالتحميمي كمنيج لمدراسة، بيدؼ كصؼ الظاىرة كدراسة العالقات بيف 
المتغيرات، كالتعبير عنيا كتحميميا، بحيث يؤدم ذلؾ لمكصكؿ إلى فيـ عالقات ىذه الظاىرة، إضافة 

. لمكصكؿ إلى استنتاجات كتعميمات تساعد في تفسير الكاقع المدركس، كالتنبؤ بمتغيراتو
 

دكات الدراسة أ  4.3
كاديمييف مختصيف أساتذة أىداؼ الدراسة، حيث تـ عرضيا عمى أتـ تصميـ استبانة كأدة لتحقيؽ 

خذ آرائيـ كبناءن عميو تـ تعديؿ بنكدىا بما يتكافؽ مع ذلؾ، لتككف الكسيمة األمثؿ لجمع ألتحكيميا ك
لى النمكذج النيائي ليا الذم يتككف مف إالمعمكمات الخاصة بالدراسة، كبعد تحكيـ االستبانة تـ التكصؿ 

: األقساـ التالية
معمكمات ديمكغرافية، معمكمات عف ) تشمؿ المبحكث  عفكليةأيحتكم عمى معمكمات : القسـ األكؿ

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد تخصصالخمفية األكاديمية، معمكمات كظيفية، معمكمات عف الدراسة في 
. (البشرية

فقرة تعبر عف محكر قياس درجة الرضى لدل المبحكثيف تجاه بعض  (31)يتككف مف : القسـ الثاني
لدليؿ ضماف جكدة البرامج األكاديمية في كميات الجامعات العربية لعاـ  عناصر التقييـ األكاديمي كفقان 

فقرات، المناىج  (10)عضاء ىيئة التدريس أ: ف عناصر التقييـ التي تـ بحثيا ىيأ، حيث (2013)
كقد . فقرات (7)فقرات، المرافؽ كالخدمات المساندة  (5)فقرات، المكتبة كمصادر التعمـ  (9)التدريسية 

 األبعاد الخماسية لتحديد اإلجابات ليذا القسـ، ككانت كحدات القياس ااستخدـ الباحث مقياس ليكرت ذ
، غير (3) ، راضي بدرجة متكسطة(4) ، راضي بدرجة كبيرة(5) راضي بدرجة كبيرة جدا: المتبعة ىي

. (1) ، غير راضي بدرجة كبيرة جدا(2) راضي بدرجة كبيرة
: فقرة تكزع عمى المحاكر التالية (56)يتككف مف : القسـ الثالث
كساب الخريجيف المعرفة إ بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في تخصصيقيس دكر : المحكر األكؿ

. فقرات (10)العممية كفقا ألىداؼ المساقات التي تدرس في البرنامج كيتككف مف 
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كساب الخريجيف الميارة إ بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في تخصصيقيس دكر : المحكر الثاني
. فقرة (12)كفقا ألىداؼ المساقات التي تدرس في البرنامج كيتككف مف 

كساب الخريجيف القدرة إ بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في تخصصيقيس دكر : المحكر الثالث
. فقرة (34)كفقا ألىداؼ المساقات التي تدرس في البرنامج كيتككف مف 

 األبعاد الخماسية لتحديد اإلجابات ليذا القسـ، ككانت كحدات القياس اكقد استخدـ الباحث مقياس ليكرت ذ
، درجة الدكر (3) ، درجة الدكر متكسطة(4) ، درجة الدكر عالية(5) درجة الدكر عالية جدا: المتبعة ىي

. (1) ، درجة الدكر قميمة جدا(2)قميمة 
كيتككف مف سؤاؿ مكضكعي يتـ فيو ترتيب المساقات التي تـ تدريسيا في الفترة الزمنية التي : القسـ الرابع

مساؽ يتـ ترتيبيا كفقا لمدل استفادة المبحكث منيا بحيث يككف  (15)تتناكليا الدراسة، حيث يشمؿ عمى 
ف بعض المساقات لـ أ، كىنا ننكه (2) كاألقؿ استفادة يأخذ رقـ (1)المساؽ األكثر استفادة منو يأخذ رقـ 

يضا بعض المساقات كانت أ، ك(ك شامؿأرسالة )يتـ دراستيا مف كافة المبحكثيف الختالفيـ في الدراسة 
خذ ذلؾ بعيف االعتبار عند المعالجة كالتحميؿ أ لـ يتـ دراستيا مف بعض المبحكثيف حيث تـ ةاختيارم

 .(1.3) كقد تـ إدراج االستبانة في الممحؽ رقـ اإلحصائي،
: قساميا كمحاكرىاأتكزيع فقرات أداة الدراسة عمى :(1.3)جدكؿ 

عدد الفقرات المحكر الرقـ القسـ 

 معمكمات عف المبحكث

 2معمكمات ديمكغرافية  1
 4الخمفية األكاديمية  2
 3معمكمات كظيفية  3
 4الدراسة في البرنامج  4

 13 (1)مجمكع فقرات القسـ 

درجة الرضى عف عناصر التقييـ 
 األكاديمي

 10عضاء ىيئة التدريس أ 1
 9المناىج التدريسية  2
 5المكتبة كمصادر التعمـ  3
 7المرافؽ كالخدمات المساندة  4

 31 (2)مجمكع فقرات القسـ 
كساب إدكر البرنامج في 
الخريجيف 

 10المعرفة العممية  1
 12الميارة  2
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داكت جمع البيانات أ  5.3
ىداؼ الدراسة عمى مصدريف أاعتمد الباحث في دراستو لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات التي تحقؽ 

: ىاميف ىما
كذلؾ بالبحث في الجانب الميداني مف خالؿ االستبانة التي تـ تصميميا ليذا الغرض : كليةأمصادر 
ىداؼ الدراسة، بحيث تـ مراعات الدقة، كالكضكح، كالتجانس، كالتأكد مف أداة قياس لتحقؽ أباعتبارىا 

ثـ تكزيعيا كحصر المعمكمات الالزمة كتجميعيا، كمف ثـ تفريغيا كتحميميا مصداقية األداة كثباتيا، 
اإلحصائي كاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت  (SPSS)باستخداـ برنامج 

. ىداؼ الدراسةأذات قيمة كمؤشرات تحقؽ 
لى ذلؾ فقد تـ عمؿ مقابمة شخصية مع المنسؽ اإلدارم في معيد التنمية المستدامة خالؿ فترة إضافة إ

، حيث تـ الحصكؿ عمى معمكمات ىامة (2.3)كقد تـ ادراج اسئمة المقابمة في الممحؽ رقـ  عمؿ الدراسة

 34القدرة  3
 56مجمكع فقرات الُبعد السياقي 

 15 (15)عدد ترتيب المساقات 
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، كخطط (2014/2013) بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية، كخطة البرنامج تخصصبخصكص 
دارة إالمساقات، كمعمكمات بخصكص عينة كمجتمع الدراسة، باإلضافة لمحصكؿ عمى معمكمات تتعمؽ ب

، كالطاقـ اإلدارم العامؿ فيو، كسياسة قىداؼأ كتو، قدرات البرنامج، كرؤية البرنامج كرساؿتوالبرنامج كحاكمي
.. قبكؿ الطمبة كالتعاقد مع المدرسيف، كغيرىا

المراجع العممية األكاديمية مف كتب كدكريات كمقاالت كرسائؿ جامعية ككتب عممية : البيانات الثانكية
أجنبية كعربية كمنشكرات خاصة تتعمؽ بالمكضكع قيد الدراسة، كأية مراجع رأل الباحث أٌنيا تسيـ في 
إثراء الدراسة بشكؿ عممي، كقاـ الباحث مف خالؿ المجكء لممصادر الثانكية في الدراسة، بالتعرؼ عمى 
األسس كالطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات، ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات التي 

. حدثت كتحدث في مجاؿ الدراسة
 

  نمكذج الدراسة 6.3
 الذم (1.3)اشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة كالمتغيرات التابعة، كما ىك مكضح في الشكؿ 

: يكضح العالقة بيف متغيرات الدراسة كىي
  بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية، كيشمؿ عمى تخصص: (المستقؿ)المتغير الرئيس 

الييئة التدريسية، المناىج التدريسية، المكتبة كمصادر المعمكمات، المرافؽ : العناصر الفرعية
 .كالخدمات األخرل

 كسابو المعرفة العممية، الميارة، القدرةإالخريج، يشمؿ عمى : المتغيرات التابعة .
 
 

 

 

 

 المكتبة كمصادر التعمـ

 المناىج التدريسية

 الخريج الييئة التدريسية

 المعرفة العممية

 بناء المؤسسات تخصص
 كتنمية المكارد البشرية
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. متغيرات نمكذج الدراسة: (1.3)الشكؿ 

 

  صدؽ األداة 7.3

 يفمحكـ (7)داة الدراسة، كذلؾ بعرض االستبانة عمى أاستخدـ الباحث صدؽ المحكميف لمتأكد مف صدؽ 
مف ذكم االختصاص، بيدؼ التأكد مف مناسبة االستبانة لما أعدت مف أجمو كسالمة صياغة الفقرات، 
كانتماء كؿ منيا لممجاؿ الذم كضعت فيو، كيشير الباحث إلى أٌف عدد فقرات االستبانة بصكرتيا األكلية 

جمعكا بضركرة أفقرة، إاٌل أٌف الباحث أخذ بآراء المحكميف الذيف  (95)قبؿ عرضيا عمى المحكميف قد بمغ 
التعديؿ عمى بعض الفقرات بخاصة تمؾ المتعمقة بالبيانات كالمعمكمات عف المبحكثيف، كما أشاركا إلى 

كما . فقرة (101)إعادة صياغة عدد مف الفقرات، ليصؿ عدد فقرات االستبانة في صكرتيا النيائية إلى 
ثناء أضافة سؤاؿ ألقساـ االستبانة يقـك فيو المبحكث بترتيب المساقات التي اجتازىا إلى ضركرة إشاركا أ

كىذا مما ال . مساقان  (15)دراستو كفقا لمدل استفادتو مف ىذه المساقات، حيث بمغ عدد ىذه المساقات 
كتـ إدراج أسماء المتخصصيف . أكثر دقة كمكضكعية في القياس (االستبانة)داة الدراسة أشؾ فيو جعؿ 

. (3.3)كافة الذيف قامكا بعممية التحكيـ في الممحؽ رقـ 
 

  ثبات األداة 8.3

 الميارة

 القدرة
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 عدة  نفسو إذا تـ تكرار القياس عمى الشخصىايعٌرؼ ثبات األداة بأنو قدرة األداة عمى إعطاء النتائج نفس
 ، كيعتمد الثبات عمى االتساؽ الداخمي كالذم يعني أف األسئمة تصب جميعيا ىامرات في الظركؼ نفس

كثرىا شيكعا كالتى أكىناؾ عدد مف الطرؽ اإلحصائية لقياس الثبات كمف . في غرض عاـ يراد قياسو
 كالتى تعتمد عمى االتساؽ (Alpha Crunbach)لفا أ-يمكف مف خالليا قياس الثبات ىي طريقة كرنباخ

كبذلؾ فإف  .الداخمي كتعطي فكرة عف اتساؽ األسئمة مع بعضيا البعض كمع كؿ األسئمة بشكؿ عاـ
ككثير مف . الحكـ عمى ثبات األداة يعتمد عمى مقدار معامؿ االرتباط الناتج مف التحميؿ اإلحصائي

كفيالن بالميؿ حياؿ ثبات األداة المستخدمة،  (0.8) معامؿ االرتباط الذم يتجاكز يعٌدكفالباحثيف 
. (1991كارمينز، )

كمؤشر لالتساؽ الداخمي لكؿ بيعد  (ألفا-كركنباخ)داة الدراسة استخرج الباحث معامؿ أكإليجاد درجة ثبات 
 كلألداة ككؿ، كقد دلت النتائج عمى تمتع المقياس عامة بمعامؿ ثبات مرتفع ًحدىةو،مف ىذه األبعاد عمى 

قيمة معامؿ ثبات المجاؿ كعدد العبارات فيو كمعامؿ ارتباطو مع  (2.3)كيبيف الجدكؿ . (0.977)
 .المقياس الكمي

قيمة معامؿ ثبات المجاؿ كعدد العبارات فيو، كقيمة معامؿ ارتباطو مع المقياس : (2.3)جدكؿ رقـ 
. الكمي

 المجػػػػػػاؿ ـ
معامؿ 
 الثبات

عدد 
 العبارات

معامؿ االرتباط مع 
 المقياس

.**894 31 92. درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية 1  

 ل بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عؿتخصصدكر  2
كساب المعرفة العممية لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات إ

 البرنامج

0.85 10 79**.  

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى تخصصدكر  3
كساب الميارات لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامجإ  

0.94 12 895**.  

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى تخصصدكر  4
كساب قدرات الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامجإ  

0.96 34 958**.  
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  87 0.977 الكمػػػػي

. (a  0.01)حصائية إذات داللة ** 
 

يجابية كذات داللة إأف جميع معامالت ارتباط المجاالت مع المقياس الكمي  (2.3)يتبيف مف الجدكؿ 
. (  0.01)حصائية عف مستكل الداللة إ

 حدكد الدراسة 9.3

: تمثمت حدكد الدراسة بما يمي
جراءات الدراسة منذ بداية الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي إ الباحث العمؿ عمى أبد: الحدكد الزمنية

 كمرت الدراسة بالمرحمة التحضيرية كمرحمة جمع البيانات كالمعمكمات كمراجعة األدبيات، لتبدأ (2014)
 .(2015)نجازىا في نياية العاـ إلى نتائج الدراسة كإبعدىا مرحمة كتابة الرسالة، لمكصكؿ 

يتككف مجتمع الدراسة مف خريجي الدراسات العميا لمعيد التنمية المستدامة في جامعة  :الحدكد البشرية
، كالذم تـ الحصكؿ (2010-2014)تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية لألعكاـ – القدس

بك أحـر )مكزعيف عمى  (244)سمائيـ مف دائرة التسجيؿ في جامعة القدس، كقد بمغ عددىـ أعمى كشؼ ب
تـ اختيار عينة الدراسة مف خالؿ سحب عينة طبقية عشكائية بحيث تـ . (ديس، حـر راـ اهلل، حـر الزبابدة

 .خريج (94)مراعات تكزيع العينة كفؽ جنس الخريج، كسنة التخرج، كمكاف الدراسة، كقد بمغ حجـ العينة 

. معيد التنمية المستدامة، تخصص بناء المؤسسات كالتنمية البشرية-جامعة القدس: الحدكد الجغرافية

 مجتمع الدراسة كعينتيا  10.3
تخصص – تككف مجتمع الدراسة مف خريجي الدراسات العميا لمعيد التنمية المستدامة في جامعة القدس

، كالذم تـ الحصكؿ عمى كشؼ (2010-2014)بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية لألعكاـ 
بك ديس، أحـر )خريج مكزعيف عمى  (244)سمائيـ مف دائرة التسجيؿ في جامعة القدس كالبالغ عددىـ أب

 تتـ اختيار عينة الدراسة مف خالؿ سحب عينة طبقية عشكائية بحيث تـ. (حـر راـ اهلل، حـر الزبابدة
خريج،  (94) تكزيع العينة كفؽ جنس الخريج، كسنة التخرج، كمكاف الدراسة، كقد بمغ حجـ العينة ةمراعا
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. مف حجـ العينة (%88.3)استبانة، بنسبة  (83)كقد تـ تكزيع االستبانة عمى عينة الدراسة، كتـ استرداد 
: كفيما يأتي تكضح الجداكؿ التالية كصؼ لمعينة كفقان لمتغيرات الدراسة كمايمي

 تكزيع عينة الدراسة مف حيث التخصص السابؽ: (3.3)جدكؿ رقـ 

 
 

 

 

 

 

 

تكزيع عينة الدراسة مف حيث التخصص السابؽ بعد التطبيؽ حيث بمغت  (3.3)يكضح الجدكؿ رقـ  
 (%24.1)دارة األعماؿ، يمييا تخصص المحاسبة حيث بمغت النسبة إلتخصص  (%30.1)عمى نسبة أ

. (%3.6)كتخصص العمـك المالية  (%2.4)قؿ نسبتيف ىما تخصص اإلعالـ بنسبة أبينما 

 

 

 

 

 

كصؼ عينة الدراسة كفقان لمتغير التخصص السابؽ : (2.3)الشكؿ 

 

 %النسبة المئكية التكرار التخصص السابؽ
 30.1 25دارة األعماؿ إ

 10.8 9 دارة عامةإ
 3.6 3 عمكـ مالية

 2.4 2 عالـإ
 24.1 20 محاسبة
 14.5 12 حاسكب

 4.8 4 كاديميأ
 9.6 8 تنمكية كاجتماعية

Total 83 100.0 

31%

11%

4%

10%

24%

15%

5%

التخصص السابق

إدارةأعمال

إدارةعامة

علوممالية

تنمويةواجتماعية

محاسبة

حاسوب

أكاديمي
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الشعبة -  تكزيع عينة الدراسة مف حيث مكاف الدراسة(4.3)جدكؿ رقـ 
 
 
 
 
 

 

عمى أ الدراسة مف حيث مكاف الدراسة بعد التطبيؽ حيث بمغت عينةتكزيع  (4.3)يكضح الجدكؿ رقـ 
. (%12.0)ثـ الزبابدة  بنسبة   (%34.9)يمييا راـ اهلل  (%53.0)بك ديس أنسبة في 

 
 
 
 
 
 

 
 الشعبة- كصؼ عينة الدراسة كفقا لمتغير مكاف الدراسة: (3.3)الشكؿ 

 

تكزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير سنة التخرج مف البكالكريكس : (5.3)جدكؿ رقـ 
 
 

 
 
 

 

 %النسبة المئكية التكرار مكاف الدراسة
 53.0 44 بكديسأ

 34.9 29 راـ اهلل
 12.0 10 الزبابده
Total 83 100.0 

 %النسبة المئكية التكرار سنة التخرج مف البكالكريكس
 28.9 24 2003اقؿ مف 

2003-2007 29 34.9 
 36.1 30 2007اكبر مف 

Total 83 100.0 

53%35%

12%

مكاف الدراسة

ابوديس

هللارام

الزبابده
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عمى نسبة أتكزيع عينة الدراسة كفقا سنة التخرج مف البكالكريكس حيث بمغت  (5.3)يكضح الجدكؿ رقـ 
خيرا  أك (%34.9)كبمغت  (2007-2003)يمييا الفترة  (%36.1) حيث بمغت (2007)لمف تخرج بعد 

. (%28.9)بنسبة  (2003) سنكات التخرج قبؿ

 
 
 
 
 
 
 

كصؼ عينة الدراسة كفقا لمتغير سنة التخرج مف البكالكريكس : (4.3)الشكؿ رقـ 
 

 لقطاع العمؿتكزيع عينة الدراسة كفقان : (6.3)جدكؿ رقـ
 %النسبة المئكية التكرار قطاع العمؿ

 46.9 39 حككمي
 12 10 أىمي
 38.5 32 خاص

 2.4 2 ال أعمؿ
Total 83 100.0 

 
 (%46.9)عمى نسبة أ حيث بمغت قطاع العمؿ،تكزيع عينة الدراسة مف حيث  (6.3)يكضح الجدكؿ رقـ 
لمقطاع الخاص، أما  (%38.5)ككانت  ،(%12) بمغت ة كاف بنسبالقطاع األىمي بينما لمقطاع الحككمي

 .(2.4)نسبة الذيف ال يعممكف كانت 

29%

35%

36%

سنة التخرج مف البكالكريكس

مناقل 2003

2003-2007

مناكبر 2007
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 قطاع العمؿكصؼ عينة الدراسة كفقا لمتغير : (5.3)الشكؿ رقـ 

 
تكزيع عينة الدراسة كفقان لطبيعة الكظيفة : (7.3)ـ جدكؿ رؽ

 %النسبة المئكية التكرار طبيعة الكظيفة بعد الماجستير
 81.9 68 داريةإ

 6.0 5 فنية
 7.2 6 ميدانية

 4.8 4 استشارية
Total 83 100.0 

 

عمى نسبة أ حيث بمغت ،تكزيع عينة الدراسة مف حيث طبيعة الكظيفة (7.3)يكضح الجدكؿ رقـ 
 حيث ، بينما الكظائؼ الفنية كالميدانية كاالستشارية كانت بنسب متدنية جدان ،لمكظائؼ اإلدارية (81.9%)

. االستشارية (%4.8)ك (%6.0) ككانت النسبة لمكظائؼ الفنية ،لمميدانية (%7.2)بمغت 

 
 
 
 

 
 
 
 

47%

12%

39%

2%

قطاع العمؿ
حكومي

أهلي

خاص

أعملال

82%

6%
7% 5%

طبيعة الكظيفة

إدارية

فنية

ميدانية

استشارية
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كصؼ عينة الدراسة كفقا لمتغير طبيعة الكظيفة بعد الماجستير : (6.3)الشكؿ رقـ 
 

         
 لمتغير سنكات الخبرة في العمؿتكزيع عينة الدراسة تبعا : (8.3)جدكؿ رقـ 

 %النسبة المئكية التكرار سنكات الخبرة بعد الماجستير
1-5 14 16.9 
6-10 37 44.6 
11-15 18 21.7 

 16.9 14 15كثر مف أ
Total 83 100.0 

عمى نسبة أ حيث بمغت في العمؿ تكزيع عينة الدراسة مف حيث سنكات الخبرة (8.3)ـ يكضح الجدكؿ رؽ
بينما تساكت  (%21.7)فبمغت  (15-11)لييا سنكات الخبرة تككانت  (10-6)لمسنكات مف  (44.6%)

 .(%16.9) سنة حيث بمغت (15)كثر مف أكلمف خبرتيـ   (5-1)النسب لسنكات الخبرة مف 

 

 
 

 
متغير سنكات الخبرة في العمؿ ؿتكزيع عينة الدراسة كفقا : (7.3)الشكؿ رقـ 

 
 

 

17%

44%

22%

17%

سنكات الخبرة في العمؿ

(1-5)

(6-10)

(11-15)

15أكثرمن
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تكزيع عينة الدراسة كفقا لمتغير سنة التخرج مف الماجستير : (9.3)جدكؿ رقـ 
 
 

 
 
 

 

 

تكزيع  (9.3)رقـ  يكضح الجدكؿ 
لسنة التخرج مف  عينة الدراسة كفقا 

عمى نسبة أبمغت  الماجستير حيث 
بينما الفئة التي تخرجت في الفترة  (%62.7)كبمغت  (2014-2013) في الفترةىي لمفئة التي تخرجت 

بمغت  (2012 (2010-
(37.3%) .

 

 

 
 
 

تكزيع عينة الدراسة كفقا لمتغير سنة التخرج مف الماجستير : (8.3)الشكؿ رقـ 
 

 ستكزيع عينة الدراسة عمى متغير الجف: (10.3)جدكؿ رقـ 

 %النسبة المئكية التكرار سنة التخرج مف الماجستير

2012-2010 31 37.3 

2013-2014 52 62.7 

Total 83 100.0 

 %النسبة المئكية التكرار الجنس

37%

63%

سنة التخرج مف الماجستير
2010-
2012

2013-
2014
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ف نسبة الذككر أتكزيع عينة الدراسة كفقا لمتغير الجنس، حيث تبيف النسب : (10.3)يكضح الجدكؿ رقـ 
. (%37.3)ما نسبة اإلناث فقد بمغت أ، (%62.7)ىي األعمى فقد بمغت 

 
 
 
 
 
 

تكزيع عينة الدراسة كفقا لمتغير الجنس : (9.3)الشكؿ رقـ 
 

 

 

 
 العمرتكزيع عينة الدراسة عمى متغير : (11.3)جدكؿ رقـ 

 %النسبة المئكية التكرار العمر
25-34 52 63.8 
35-44 19 22.9 
45-54 11 13.5 
 1.2 1 55أكثر مف 
Total 83 100.0 

 62.7 52 ذكر
 37.3 31 نثىأ

Total 83 100.0 

37%

63%

الجنس

أنثى

ذكر
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 لمفئة (%63.8)عمى نسبة أ حيث بمغت العمر،تكزيع عينة الدراسة مف حيث  (11.3)يكضح الجدكؿ رقـ 
نسبة الفئة العمرية بينما  (%22.9)فبمغت  (35-44) الفئة العمريةلييا تككانت  (25-34) مف العمرية

 .(%1.2)بمغت  ( 55أكثر مف  )كأقؿ نسبة لمفئة العمرية  (13.2%) بمغت (45-54) بيف

 

 
 العمرتكزيع عينة الدراسة كفقا لمتغير : (10.3)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

  معالجة البيانات 11.3
تختمؼ أساليب التحميؿ اإلحصائي مف حيث شمكليا، كعمقيا كتعقيدىا باختالؼ اليدؼ مف إجرائيا، 
كبيدؼ الكصكؿ إلى مؤشرات تدعـ أىداؼ الدراسة، تـ جمع البيانات، كفحصيا كتبكيبيا، كجدكلتيا؛ 

. (SPSS)ليسيؿ التعامؿ معيا بكاسطة الحاسكب كمعالجتيا إحصائيان باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
كبعد استشارة متخصصيف في الجكانب اإلحصائية بغرض االختيار األمثؿ الختبار نمكذج الدراسة 

: كتساؤالتيا، تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية اآلتية
 . تـ استخداـ التكرارات كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية1.

63%

23%

13%

1%

العمر

25-34

35-44

45-54

منأكثر 55
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لفحص الفرضيات المتعمقة  (Independent T-test)لعينتيف مستقمتيف " ت" كتـ استخداـ اختبار 2.

 .بالجنس، سنة التخرج مف الماجستير

سنة ب) ، لفحص الفرضيات المتعمقة (One-Way ANOVA) كتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم 3.

 .(، مكاف الدراسة، طبيعة الكظيفة، سنكات الخبرة التخرج مف البكالكريكس

 .البعديةاالختبارات لحساب  (Levene Statistic)اختبار التجانس ليفف  4.

 لممجمكعات المتجانسة في تباينيا، (LSD)اختبار الفركقات البعدية حيث استخدـ الباحث اختبار 5.

 .في حاؿ عدـ التجانس (Dunnett C)كاختبار 

 .، لحساب االتساؽ الداخمي لفقرات أداة الدراسة(Cronbach's Alpha)كاستخدـ معادلة ألفا كركنباخ  6.

 

 

 

 

 

الفصؿ الرابع 

 

  كمناقشتيانتائج الدراسة

:  الباحث في ىذا الفصؿ نتائج الدراسة كفقان لترتيب فرضياتيا كىي كما يمييعرض
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  النتائج المتعمقة بفرضية الدراسة األكلى كنصيا 1.4

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في األعكاـ تخصصىناؾ درجة مف الرضى لدل خريجي 
، تجاه (2013)كفقا لدليؿ ضماف جكدة البرامج األكاديمية في اتحاد الجامعات العربية  (2010-2014)

 :عناصر تقييـ البرنامج التالية
 عضاء الييئة التدريسيةأ. 
 المناىج التدريسية. 
 المكتبة كمصادر المعمكمات. 
 المرافؽ كالتجييزات األخرل. 

باستخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لمجاالت  كتـ التأكد مف صحة ىذه الفرضية
:  التالي (1.4)كفقرات المقياس، كالحدكد الدنيا كالعميا لمقياس ليكرت الخماسي كما في جدكؿ رقـ

. الحدكد الدنيا كالعميا لمقياس ليكرت الخماسي: (1.4)جدكؿ رقـ 
 (طكؿ الخمية)المتكسط الحسابي الدكر / درجة الرضى 
 1.8أقؿ مف ضعيفة جدان 

 2.6 إلى اقؿ مف 1.8مف ضعيفة 
 3.4 إلى أقؿ مف 2.6مف متكسطة 

 4.2 إلى أقؿ مف 3.4مف كبيرة 
 5 إلى 4.2مف كبيرة جدان  

رضى الطالب عف  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة (2.4)حيث يكضح جدكؿ رقـ 
.  عمى فقرات المجاؿعناصر العممية األكاديمية

.  عمى فقرات المجاؿرضى الطالب عف عناصر العممية األكاديميةدرجة : (2.4)جدكؿ رقـ 
 االنحراؼ المعيارم المتكسط العبارة الترتيب ـ
عضاء ىيئة التدريسأ الترتيب أ  3.4711 .63927 
 941. 3.72عضاء ىيئة التدريس مف المساؽ الذم يدرسو أتمكف  10 1
 877. 3.71عضاء ىيئة التدريس لمحتكل المساؽ كفصكلو أكضكح طريقة تقديـ  9 2
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 813. 3.42  قساليب التعميـ ككسائؿأعضاء ىيئة التدريس في استخداـ أتنكيع  3 3
 827. 3.59ىيئة التدريس لمشاركة الطمبة في المناقشة عضاء أتشجيع  7 4
 915. 3.48ىيئة التدريس الكقت في المحاضرة عضاء أدارة إحسف  4 5
 976. 3.59ىيئة التدريس المساعدة لمطمبة عند الحاجة عضاء أتقديـ  6 6
بحاث، اختبارات، أ)ىيئة التدريس لكسائؿ تقييـ الطمبة عضاء أتنكيع  2 7

 (..شرائح عرض، دراسات ميدانية 
3.37 .996 

 874. 3.53ىيئة التدريس عمى تنمية الميارات الذىنية لدل الطمبة عضاء أمساعدة  5 8
   ىيئة التدريس المفاىيـ النظرية بأمثمة مف الحياةعضاء أتكضيح  8 9

العممية 
3.61 1.010 

 1.190 2.67ىيئة التدريس الطمبة دكف تمييز عضاء أمعاممة  1 10
 63506. 3.4378 المناىج التدريسية الترتيب ب
ىداؼ المناىج الدراسيةأكضكح  9 1  3.77 .967 
ىداؼ المناىج الدراسية مع البرنامجأانسجاـ  7 2  3.59 1.036 
 1.072 3.33 حداثة المناىج الدراسية 3 3
 875. 3.49 مساىمة المناىج الدراسية في تطكير الميارات لدل الطمبة 6 4
 952. 3.42 تشجيع المناىج الدراسية التعمـ الذاتي لدل الطمبة 5 5
 1.086 2.94 تدريس المناىج الدراسية كاممة 1 6
تعمميا مسبقاأاحتكاء المناىج الدراسية عمى مكاضيع جديدة لـ  8 7  3.75 1.135 
 1.157 3.25 كفاية عدد الساعات لتغطية جميع جكانب المناىج الدراسية 2 8
لتحقيؽ  (...كظائؼ، امتحانات، تقارير)كفاية متطمبات المناىج الدراسية  4 9

ىدافياأ  
3.40 .962 

 60112. 2.5821 المكتبة كمصادر التعمـ الترتيب ج
 1.268 2.44 تكفر مكتبة كرقية غنية بالمصادر العممية 2 1
لكتركنية غنية بالمصادر العمميةإتكفر مكتبة  1 2  2.35 1.142 
لى المكتبةإسيكلة كصكؿ الطمبة  4 3  2.59 1.298 
 1.241 2.58 سيكلة حصكؿ الطمبة عمى المراجع المكتبية 3 4
 1.114 2.95 تكفر المصادر كالمراجع لمختمؼ المساقات 5 5
 77549. 2.7771 المرافؽ كالخدمات المساندة الترتيب د
 1.125 3.31 مناسبة تكزيع الشعب الدراسية لممعيد لممناطؽ الجغرافية 7 1
 1.000 3.11 تكفر القاعات الدراسية 6 2
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 1.091 2.93 مناسبة تجييزات القاعات الدراسية 5 3
جيزة عرض الشرائح التعميمية في القاعات التدريسيةأتكفر  4 4  2.71 1.110 
 1.310 2.23 تكفر خدمة اإلنترنت المجانية لمطمبة 1 5
 1.384 2.64 تكفر بيئة تعميمية محيطة مف حيث اليدكء كالبعد عف الضكضاء 3 6
 1.272 2.51 تكفر مختبرات مناسبة كمجيزة بالمستمزمات المطمكبة لمعممية التعميمية 2 7

 58225. 3.0670 المتكسط الكمي لممجاؿ
 

 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، لمجاالت كفقرات الدراسة التي تبيف (2.4)يكضح الجدكؿ رقـ 
 :درجة رضى الخريجيف عف عناصر العممية االكاديمية، كيظير مايمي

درجة رضى الخريجيف عف مجاؿ اعضاء ىيئة التدريس    1.1.4

حيث أف ( كبيرة)مؤشرات لمقياس تبيف أف درجة رضى الخريجيف عف ىيئة التدريس تعتبر  (10)بناءن عمى 
كىذه . (3.4711)كفقا لمقياس ليكرت الخماسي، حيث حقؽ  (3.4)المتكسط الحسابي ليا كاف أعمى مف 

. (2004الحكلي، )النتيجة تكافقت مع دراسة 

قؿ أعضاء ىيئة التدريس الطمبة دكف تمييز حصمت عمى أمعاممة :  في الترتيب ىي(1)كانت الفقرة رقـ 
كىذا يدؿ عمى درجة رضى  (2.67)درجة مف الرضى لدل الخريجيف حيث حقؽ المتكسط الحسابي ليا 

كىذا يدؿ عمى كجكد أشكاؿ ليذه الفقرة كفقا لمقياس ليكرت الخماسي الذم يستخدمو الباحث،  (متكسطة)
. مف التمييز لدل ىيئة التدريس تجاه بعض الطمبة

عضاء ىيئة التدريس مف أتمكف : كىي (3.72)عمى متكسط حسابي أ عمى (10)حصمت الفقرة رقـ 
 .لدل الخريجيف عمى ىذه الفقرة (كبيرة)المساؽ الذم يدرسو، كىذه النسبة تدؿ عمى درجة رضى 

 حاجة حممة البكالكريكس في مف البرنامج يمبأالتي بينت  (2012جاسر، )اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 
تطكير قدراتيـ اإلدارية كالمينية كليا الدكر الكبير في تطكير الككادر المطمكبة لبناء مؤسسات كطنية قادرة 

مساعدة : عف رضى الخريجيفدرجة   كبيرةدرجةبكانت نتائج الدراسة تبيف  حيث .كفاعمة في مجاؿ التنمية
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عضاء ىيئة التدريس عمى تنمية الميارات الذىنية لدل الطمبة، مساىمة المناىج الدراسية في تطكير أ
 .الميارات لدل الطمبة، احتكاء المناىج الدراسية عمى مكاضيع جديدة لـ يتعممكىا مسبقا

تشجيع : جاءت درجة رضى الخريجيف عالية عمى فقرة، حيث (2009النادم، )اتفقت الدراسة مع دراسة 
سمكب التدريس في أف ألى إعضاء ىيئة التدريس لمشاركة الطمبة في المناقشة، كيرجع الباحث ذلؾ أ

 .لى تنمية اإلبداع كالتميز لدل الخريجيفإالدراسات العميا يسعى 

عضاء ىيئة التدريس المساعدة أتقديـ : كحصمت الفقرة ،(2009النادم، )دراسة اتفقت الدراسة مع كما 
 .لدل الخريجيف (كبيرة)لمطمبة عند الحاجة عمى درجة رضى 

كىي متكسطات تتراكح بيف  (3.71)ك  (3.37)تتراكح المتكسطات الحسابية لباقي فقرات المجاؿ بيف 
 .لدل الخريجيف عمى باقي فقرات ىذا المجاؿ (كبيرة)ك  (متكسطة)درجة رضى 

يتمكف عضك ىيئة التدريس مف المساؽ الذم يدرسو بشكؿ كبير كيتميز بكضكح أسمكبو في تقديـ : استنتاج
المساؽ لمطالب، إال أف ىناؾ تمييز في معاممة أعضاء ىيئة التدريس لمطبمة، كما أف ىناؾ حاجة إلى 

 .تنكيع أساليب تقييـ الطمبة مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس

 

 

   درجة رضى الخريجيف عف مجاؿ المناىج التدريسية2.1.4

 فقرات تفاكتت درجة رضى الخريجيف بينيا؛ حيث كاف المتكسط (9)تككف مجاؿ المناىج التدريسية مف 
 .، كفؽ مقياس ليكرت الخماسي(كبيرة)، كىذا يدؿ عمى درجة الرضى كانت (3.4378)الكمي لممجاؿ ىك 

قؿ درجة مف الرضى أتدريس المناىج الدراسية كاممة حصمت عمى :  في الترتيب كىي(1)كانت الفقرة رقـ 
 عمى (متكسطة)كىذا يدؿ عمى درجة رضى  (2.94)لدل الخريجيف حيث حقؽ المتكسط الحسابي ليا 

. ىذه الفقرة
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ىداؼ المناىج الدراسية، كىذه أكضكح : كىي (3.77)عمى متكسط حسابي أ عمى (9)حصمت الفقرة رقـ 
. لدل الخريجيف عمى ىذه الفقرة (كبيرة)النسبة تدؿ عمى درجة رضى 

مساىمة المناىج الدراسية في تطكير الميارات لدل : عمى فقرة (كبيرة)جاءت درجة رضى الخريجيف 
ثر فعاؿ أ كىي ذات ،عضاء الييئة التدريسية الطمبة أالطمبة، كيرجع الباحث ذلؾ لألبحاث التي يكمؼ بيا 

ك أذا كانت ىذه األبحاث ذات فائدة تطبيقية إفي تطكير قدرة الطمبة عمى البحث كاالستقصاء كبالذات 
. (2009النادم، )كاتفقت الدراسة في ذلؾ مع دراسة . تناقش مشكمة مف مشاكؿ المجتمع الفمسطيني

كىي متكسطات تدؿ عمى درجة  (3.59)ك  (3.33)تتراكح المتكسطات الحسابية لباقي فقرات المجاؿ بيف 
. لدل الخريجيف عمى باقي فقرات ىذا المجاؿ (الكبيرة)ك  (المتكسطة)رضى تتراكح بيف 

تميزت المناىج الدراسية بكضكح األىداؼ كترابطيا مع اليدؼ الذم يسعى البرنامج لتحقيقو مف : استنتاج
دارية كأكاديمية قادرة عمى بناء مؤسسات المجتمع في مختمؼ المجاالت، إال  إعداد كتأىيؿ ككادر تنمكية كا 
أنو يالحظ عدـ تدريس المنياج بشكؿ كامؿ، كىذا قد يؤدم إلى تقصير في تحقيؽ ىدؼ المساؽ كبالتالي 

 .ينعكس عمى الخريج

 

 

درجة رضى الخريجيف عف مجاؿ المكتبة كمصادر التعمـ    3.1.4

 فقرات تفاكتت درجة رضى الخريجيف بينيا؛ حيث كاف (5)تككف مجاؿ المكتبة كمصادر التعمـ مف 
، كاتفقت الدراسة في (ضعيفة)، كىذا يدؿ عمى درجة الرضى كانت (2.5821)المتكسط الكمي لممجاؿ ىك 

ف المكتبة كمصادر التعمـ غير كافية كال أ، ب(2012جاسر، )، كدراسة (2009النادم، )ذلؾ مع دراسة 
 .تتناسب مع احتياجات كمتطمبات الفئة المستيدفة
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قؿ ألكتركنية غنية بالمصادر العممية حصمت عمى إتكفر مكتبة :  في الترتيب كىي(1)كانت الفقرة رقـ 
كىذا يدؿ عمى درجة رضى  (2.35)درجة مف الرضى لدل الخريجيف حيث حقؽ المتكسط الحسابي ليا 

. ليذه الفقرة كفقا لمقياس ليكرت الخماسي الذم يستخدمو الباحث (ضعيفة)

كىي تكفر المصادر كالمراجع لمختمؼ  (2.95)عمى متكسط حسابي أ عمى (5)حصمت الفقرة رقـ 
. لدل الخريجيف عمى ىذه الفقرة (متكسطة)المساقات، كىذه النسبة تدؿ عمى درجة رضى 

كىي متكسطات تدؿ عمى درجة  (2.59)ك  (2.44)تتراكح المتكسطات الحسابية لباقي فقرات المجاؿ بيف 
. لدل الخريجيف عمى باقي فقرات ىذا المجاؿ (متكسطة)ك (ضعيفة)رضى تتراكح بيف 

يتضح عدـ مناسبة المكتبة كمصادر التعمـ في المعيد لمتطمبات الفئة المستيدفة كاحتياجاتيا رغـ : استنتاج
تعدد المصادر كالمراجع التي يمكف أف تيغني المناىج التدريسية، إال أف غياب المكتبة أك صعكبة الكصكؿ 

 .فإنو يؤثر عمى مدل االستفادة مف ىذه المصادر. إلييا مف قبؿ الطالب

 

درجة رضى الخريجيف عف مجاؿ المرافؽ كالخدمات المساندة     4.1.4

 فقرات تفاكتت درجة رضى الخريجيف بينيا؛ حيث كاف (7)تككف مجاؿ المرافؽ كالخدمات المساندة مف 
(. متكسطة)، كىذا يدؿ عمى درجة الرضى كانت (2.7771)المتكسط الكمي لممجاؿ ىك 

في تميز البرنامج بأنو يقدـ خدماتو األكاديمية لمفئات  ( 2012جاسر،) مع دراسة اتفقت الدراسة
ف بعض الشُّعىب كانت مغمقة كبعضيا ينقصيا المرافؽ كالقاعات أال إالمستيدفة كفقا لتكزيعيا الجغرافي، 

ف مناسبة تكزيع الشُّعىب أ الدراسة تبيف  ىذهجاءت نتائج، فقد التدريسية كالمختبرات كخدمات اإلنترنت
ف تكفر مختبرات أال إلدل الفئة المستيدفة،  (كبيرة)بدرجة رضى كانت الدراسية لممعيد لممناطؽ الجغرافية 

تكفر خدمة اإلنترنت المجانية لمطمبة، كانتا كمناسبة كمجيزة بالمستمزمات المطمكبة لمعممية التعميمية، 
 .(ضعيفة)بدرجة 
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كىي متكسطات تدؿ عمى درجة  (3.11)ك  (2.51)تتراكح المتكسطات الحسابية لباقي فقرات المجاؿ بيف 
. لدل الخريجيف عمى باقي فقرات ىذا المجاؿ (متكسطة)ك (ضعيفة)رضى تتراكح بيف 

يتكفر في البرنامج عدد مف الشعب مكزعة جغرافيا بحيث تخدـ أعمى نسبة مف الفئة المستيدفة : استنتاج
إال أنو يالحظ أف ىذه الشعب بحاجة إلى تجييزات كمستمزمات تتناسب مع طمبة الدراسات العميا كبحاجة 

 .إلى مختبرات كقاعات تدريس كغيرىا مف مستمزمات العممية التعميمية

 

  النتائج المتعمقة بفرضية الدراسة الثانية كنصيا 2.4

 .كساب خريجي البرنامج المعرفة العمميةإىناؾ دكر لتخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في 
 . المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات ىذا المجاؿ: اآلتي(3.4)حيث يكضح جدكؿ رقـ 

االنحراؼ  المتكسط العبارة الترتيب ـ
 المعيارم

1 3 
المعرفة بالجكانب القانكنية كاإلداريةإلنشاء مشركع كتسجيمو لدل 

الجيات المختصة 
3.53 1.156 

 1.112 3.63كثر باألسكاؽ كالمؤسسات المالية كمصادر التمكيؿ أالمعرفة  6 2
 1.168 3.60المعرفة بالقيمة الزمنية لمنقكد  5 3
 1.151 3.54ىدافيا كعمميا في فمسطيف أالمعرفة بالمؤسسات غير الربحية ك 4 4
 1.119 3.52المعرفة بمؤسسات المجتمع المدني في فمسطيف كالقكانيف التي تحكميا  2 5

6 1 
المعرفة بجيات الرقابة كاإلشراؼ اإلدارم كالقانكني عمى المؤسسات 

غير الربحية في فمسطيف 
3.46 1.004 

 951. 3.78المعرفة باحتياجات المجتمع المحيط  7 7
 1.027 4.08المعرفة بمفاىيـ كمؤشرات التنمية العالمية  10 8
 985. 3.87المعرفة بتجارب بعض الدكؿ في التنمية  8 9
 955. 3.88المعرفة بالقانكف كاألدلة المنظمة لمعمؿ في مؤسسات المجتمع  9 10

 70007. 3.6880                                   المتكسط الكمي لممجاؿ 
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ف المتكسط الحسابي الكمي ليذا أ فقرات، حيث (10)ف عدد فقرات ىذا المجاؿ ىي أعاله أييظير الجدكؿ 
 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في ىذا تخصصف دكر أ، كىذا يدؿ (3.6880)المجاؿ حقؽ 

ف  كىذا يدؿ عمى أ؛ كفقا لمقياس ليكرت الخماسي الذم يستخدمو الباحث،(كبيرة)المجاؿ ىك بنسبة 
 يمبي رغبات الطمبة كيطكر مف مستكاىـ األكاديمي بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية تخصص
 . كىك أحد األىداؼ التي يسعى البرنامج لتحقيقياكالمعرفي

المعرفة بجيات الرقابة كاإلشراؼ اإلدارم :  كىي(1)ف الفقرة التي ترتيبيا رقـ أيضا أ  الجدكؿيظير
دارة المؤسسات ا)مساؽ ىداؼ احد أكالقانكني عمى المؤسسات غير الربحية في فمسطيف؛ كالتي تحقؽ 

 أم أف درجة الدكر ليذه الفقرة ىي، (3.46)قؿ متكسط حسابي كىك أ قد حققت (المجتمعية غير الربحية
 كقد جاءت ىذه . كمع ذلؾ فيي األقؿ في فقرات ىذا المجاؿ كىي قريبة إلى درجة المتكسطة(كبيرة)

النتيجة متكافقة مع نتيجة السؤاؿ األخير في استبانة الدراسة حيث أف مساؽ إدارة المؤسسات المجتمعية 
 .أم قبؿ األخير مف حيث درجة االستفادة منو (14)غير الربحية قد كاف ترتيبو 

المعرفة بمؤسسات المجتمع المدني في فمسطيف كالقكانيف التي :  كىي(2)ف الفقرة التي ترتيبيا أكما 
 قد حققت متكسط حسابي ىك (منظمات المجتمع المدني  )مساؽ ىداؼ أحد أتحكميا؛ كالتي تحقؽ 

. (كبيرة)يضا بدرجة أ، كىذا يدؿ عمى دكر البرنامج ليذه الفقرة ىك (3.52)

المعرفة بمفاىيـ كمؤشرات التنمية العالمية؛ كالتي تحقؽ :  كىي(10)ف الفقرة التي ترتيبيا أبينما يتضح 
، كىذا يدؿ (4.08)عمى متكسط حسابي أ قد حققت (مؤشرات التنمية االجتماعية  )مساؽ ىداؼ أحد أ

كىي قريبة إلى درجة كبيرة جدا، كىذه النتيجة تتكافؽ  (كبيرة)دكر البرنامج ليذه الفقرة ىك بدرجة أف عمى 
مع نتيجة السؤاؿ األخير في استبانة الدراسة حيث أف ترتيب مساؽ مؤشرات التنمية االجتماعية جاء في 

 .المرتبة األكلى مف حيث درجة االستفادة منو

، كىي متكسطات تدؿ عمى (3.88)ك  (3.53)تتراكح المتكسطات الحسابية لباقي فقرات ىذا المجاؿ بيف 
، كيكضح الجدكؿ  بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في تحقيؽ ىذا المجاؿتخصصؿ (كبير)دكر 

 .التالي عدد إجابات المبحكثيف لكؿ فقرة مف فقرات ىذا المجاؿ
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يكضح عدد اإلجابات لكؿ درجة مف درجات مقياس ليكرت الخماسي لفقرات مجاؿ : (أ3.4.)جدكؿ رقـ 
 .دكر تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكراد البشرية في إكساب الخريجيف المعرفة العممية

عدد إجابات  العبارة ـ
(عالية جدا)  

عدد إجابات 
(عالية)  

عدد إجابات 
(متكسطة)  

عدد إجابات 
(قميمة)  

عدد إجابات 
(قميمة جدا)  

المعرفة بالجكانب القانكنية كاإلدارية إلنشاء مشركع  1
 4 9 25 35 10 كتسجيمو لدل الجيات المختصة

2 
كثر باألسكاؽ كالمؤسسات المالية كمصادر أالمعرفة 
 5 7 21 31 19 التمكيؿ

 5 10 19 28 21 المعرفة بالقيمة الزمنية لمنقكد 3

ىدافيا كعمميا أالمعرفة بالمؤسسات غير الربحية ك 4
 4 14 17 30 18 في فمسطيف

المعرفة بمؤسسات المجتمع المدني في فمسطيف  5
 2 18 14 32 17 كالقكانيف التي تحكميا

6 
المعرفة بجيات الرقابة كاإلشراؼ اإلدارم كالقانكني 

 5 10 24 25 19 عمى المؤسسات غير الربحية في فمسطيف

 1 10 12 43 17 المعرفة باحتياجات المجتمع المحيط 7

 3 4 10 32 34 المعرفة بمفاىيـ كمؤشرات التنمية العالمية 8

 2 4 22 30 25 المعرفة بتجارب بعض الدكؿ في التنمية 9

المعرفة بالقانكف كاألدلة المنظمة لمعمؿ في  10
 2 5 16 38 22 مؤسسات المجتمع

يمبي تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية رغبات الطمبة كالخريجيف كيطكر مف : استنتاج
مستكاىـ األكاديمي كالمعرفي بما يتكافؽ مع أىداؼ البرنامج كأىداؼ المساقات التي تدرس فيو، كلو دكر 
إيجابي في إكساب الخريجيف المعرفة العممية، لكف ىناؾ تفاكت في أثر البرنامج عمى الطمبة مف خالؿ 

 .التفاكت في أثر مساقات البرنامج عمى تطكير الخريج كتأىيمو
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  النتائج المتعمقة بفرضية الدراسة الثالثة كنصيا 3.4

. كساب خريجي البرنامج الميارةإىناؾ دكر لتخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في 
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات ىذا المجاؿ: اآلتي(4.4)حيث يكضح جدكؿ رقـ 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط العبارة الترتيب ـ
 878. 3.76لى مصادر المعمكمات إاكتساب مياراة الكصكؿ  9 1
 956. 3.96دارة الكقت إميارة اكتساب  12 2
 1.006 3.84ميارة العمؿ الجماعي ضمف فريؽ عمؿ كاحد متكامؿ اكتساب  11 3
 1.103 3.75بداعية إفكار لمشاريع أميارة تكليد اكتساب  8 4
 1.023 3.69ميارة القيادة كالتأثير في اآلخريف اكتساب  6 5
 1.040 3.48ميارة التفاكض لحؿ المشكالت اكتساب  2 6
 981. 3.35دارة األزمات كالصراعات إميارة اكتساب  1 7
 1.017 3.49ميارة اتخاذ القرار اكتساب  3 8
 1.046 3.61ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ اكتساب  4 9
 1.046 3.83ميارة فف اإللقاء اكتساب  10 10
 1.080 3.61يجابي إاكتساب ميارة التأثير عمى قرارات اآلخريف بشكؿ  5 11
 1.105 3.73 دارة المجمكعات البؤرية ككرش العمؿإاكتساب ميارة  7 12

 80431. 3.6767 المتكسط الكمي لممجاؿ

ف المتكسط أ فقرة، حيث يظير مف ىذه البيانات (12)ف عدد فقرات ىذا المجاؿ ىي أعاله أييظير الجدكؿ 
 بناء المؤسسات كتنمية تخصصف دكر عمى أ، كىذا يدؿ (3.6767)الحسابي الكمي ليذا المجاؿ حقؽ 

. ؛ كفقا لمقياس ليكرت الخماسي الذم يستخدمو الباحث(كبيرة)المكارد البشرية في ىذا المجاؿ ىك بنسبة 

دارة األزمات كالصراعات؛ كالتي تحقؽ إاكتساب ميارة :  كىي(1)ف الفقرة التي ترتيبيا رقـ أيضا أيظير 
، كىذا (3.35)قؿ متكسط حسابي كىك أقد حققت  (التنظيـ كالسمكؾ اإلدارم  )مساؽ ىداؼ أحد أ

 قريبة إلى كبيرة، كىذه النتيجة تتفؽ (متكسطة)المتكسط الحسابي يدؿ عمى دكر البرنامج ليذه الفقرة بدرجة 
 (12)مع نتيجة السؤاؿ األخير مف استبانة الدراسة حيث جاء مساؽ التنظيـ كالسمكؾ اإلدارم في الترتيب 

 .حيث يدؿ عمى درجة استفادة ضعيفة
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ىداؼ أحد أاكتساب ميارة التفاكض لحؿ المشكالت؛ كالتي تحقؽ :  كىي(2)ف الفقرة التي ترتيبيا أكما 
، كىذا يدؿ عمى دكر البرنامج (3.48) قد حققت متكسط حسابي ىك (التنظيـ كالسمكؾ اإلدارم  )مساؽ 

.  (كبيرة)ليذه الفقرة ىك بدرجة 

مساؽ ىداؼ أحد أدارة الكقت؛ كالتي تحقؽ إاكتساب ميارة :  كىي(12)ف الفقرة التي ترتيبيا أبينما يتضح 
، كىذا يدؿ عمى دكر البرنامج (3.96)عمى متكسط حسابي أقد حققت  (إدارة المشاريع كالتنمية المستدامة)

 كىذه النتيجة اتفقت مع نتيجة السؤاؿ األخير مف استبانة الدراسة حيث جاء .(كبيرة)ليذه الفقرة ىك بدرجة 
 . مساؽ إدارة المشاريع كالتنمية المستدامة في الترتيب الرابع كىذا يدؿ عمى درجة عالية مف االستفادة منو

، كىي متكسطات تدؿ عمى (3.84)ك  (3.49)تتراكح المتكسطات الحسابية لباقي فقرات ىذا المجاؿ بيف 
.  بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في تحقيؽ ىذا المجاؿتخصصؿ (كبير)دكر 

يؤثر تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية بشكؿ إيجابي في إكساب الخريجيف : استنتاج
الميارة، غال أف ىذا التأثير يتفاكت حسب تحقيؽ أىداؼ المساقات التي تدرس في البرنامج كالتي تحقؽ 

 .إكساب الميارة لمطالب

 

  النتائج المتعمقة بفرضية الدراسة الرابعة كنصيا 4.4

. كساب خريجي البرنامج القدرةإىناؾ دكر لتخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات ىذا المجاؿ :  اآلتي(5.4)حيث يكضح جدكؿ رقـ 
 االنحراؼ المعيارم المتكسط العبارة الترتيب ـ
 1.053 3.65اكتساب القدرة عمى البحث العممي  28 1
 1.027 3.55اكتساب القدرة عمى التعامؿ مع مجتمع البحث  15 2

3 13 
استبانة، مقابمة، مجمكعات )دكات البحث أعداد إاكتساب القدرة عمى 

 .ئياكبنا (..بؤرية
3.52 .929 

 1.070 3.31حصائيا إ القدرة عمى معالجة البيانات كتحميميا اكتساب 1 4
 1.027 3.45 القدرة عمى تصميـ خطة بحثية متكاممة اكتساب 8 5
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 922. 3.61سس عممية أ القدرة عمى كتابة البحث كالمصادر كالمراجع عمى اكتساب 21 6

7 4 
سس أ القدرة عمى نقد األبحاث كالدراسات العممية كتقييميا كفؽ اكتساب

البحث العممي 
3.36 1.122 

 1.095 3.58عداد الييكؿ التنظيمي لممؤسسة إ القدرة عمى اكتساب 18 8
 1.009 3.80 القدرة عمى تحديد احتياجات المؤسسة مف المكارد البشرية اكتساب 32 9
 1.034 3.83 القدرة عمى كضع خطة استراتيجية تتكافؽ مع رؤية كرسالة المؤسسة اكتساب 33 10
 1.025 3.78عداد خطة تدريب المكارد البشرية  إ القدرة عمىاكتساب 31 11
 958. 3.90 مناسبة لممكارد البشرية ز القدرة عمى بناء استراتيجية حكاؼاكتساب 34 12

13 29 
 القدرة عمى تحميؿ اتجاىات المنظمة المستقبمية كعالقتيا بحاجاتيا اكتساب

مف المكارد البشرية 
3.75 1.022 

14 30 
 القدرة عمى كضع خطة استقطاب المكارد البشرية كفؽ احتياج اكتساب

المؤسسة 
3.77 1.016 

 1.132 3.64داء المكارد البشرية أ القدرة عمى بناء نظاـ لتقييـ اكتساب 22 15
 1.019 3.64دارة فرؽ العمؿ إ القدرة عمى اكتساب 23 16
 953. 3.45 القدرة عمى دراسة جدكل مشركع مف الناحية التسكيقية كالفنية كالمالية اكتساب 7 17
 967. 3.46  قك فشؿأسباب نجاح المشركع أ القدرة عمى تحديد اكتساب 9 18
 1.028 3.47 القدرة عمى دراسة السكؽ اكتساب 10 19
 1.108 3.52 القدرة عمى تقدير الربحية في المشاريع اكتساب 14 20

21 
سعر الفائدة، تكمفة ) القدرة عمى احتساب تكاليؼ التمكيؿ مف اكتساب 16

 (...الفرصة البديمة، كغيرىا
3.55 1.150 

 1.193 3.52ة التمكيؿ اردإ القدرة عمى اكتساب 12 22
 1.108 3.48 (الميزانية، الدخؿ، التدفؽ النقدم) القدرة عمى تحميؿ القكائـ المالية اكتساب 11 23
 1.129 3.55داء العامميف في المؤسسة أ القدرة عمى التأثير عمى اكتساب 17 24
 968. 3.65 القدرة عمى تكظيؼ الفرص كمكاجية التحديات اكتساب 25 25
 943. 3.65عداد نماذج لمتخطيط االستراتيجي إ القدرة عمى اكتساب 26 26

27 24 
 القدرة عمى تحديد احتياجات الفئة المستيدفة ألم مشركع كتحديد اكتساب

كلكياتيا أ
3.64 .970 

28 27 
 القدرة عمى ربط احتياجات الفئة المستيدفة بالمكارد المتكفرة في اكتساب

مشركع معيف 
3.65 .968 

 1.010 3.61 القدرة عمى التعامؿ اإليجابي مع الشركاء في المشركع اكتساب 20 29
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 1.036 3.59 القدرة عمى تحديد المخاطر ككضع البدائؿ ليا اكتساب 19 30
 1.106 3.42  تيادارإ القدرة عمى بناء مؤسسة غير ربحية كاكتساب 5 31

32 6 
 القدرة عمى التنسيؽ أكالتشبيؾ أكالتعاكف مع مؤسسات المجتمع اكتساب

المدني كالمؤسسات غير الربحية 
3.43 1.139 

 1.214 3.35  ىاىداؼأ كتيا القدرة عمى رسـ رؤية مؤسسة غير ربحية كرساؿاكتساب 3 33
 1.159 3.33 القدرة عمى كضع آلية لضماف االستمرارية لمؤسسة غير ربحية اكتساب 2 34

 70942. 3.5726                                    المتكسط الكمي لممجاؿ

ف أ فقرة، حيث يظير مف ىذه البيانات (34)ف عدد فقرات ىذا المجاؿ ىي أعاله أيظير الجدكؿ 
 بناء المؤسسات تخصصف دكر عمى أ، كىذا يدؿ (3.5726)المتكسط الحسابي الكمي ليذا المجاؿ حقؽ 

؛ كفقا لمقياس ليكرت الخماسي الذم يستخدمو (كبيرة)كتنمية المكارد البشرية في ىذا المجاؿ ىك بنسبة 
. الباحث

ىداؼ أحد أاكتساب القدرة عمى كضع آلية لضماف االستمرارية لمؤسسة غير ربحية؛ كالتي تحقؽ : فقرةف إ
، كىذا يدؿ عمى (3.33) قد حققت متكسط حسابي ىك (دارة المؤسسات المجتمعية غير الربحية إ)مساؽ 
.  قريبة مف كبيرة(متكسطة)دكر البرنامج ليذه الفقرة ىك بدرجة أف 

 ؛ كالتي ىاىداؼأ كتيااكتساب القدرة عمى رسـ رؤية مؤسسة غير ربحية كرساؿ:  كىي(3)كالفقرة التي ترتيبيا 
 قد حققت متكسط حسابي ىك (دارة المؤسسات المجتمعية غير الربحية إ)مساؽ ىداؼ أحد أيضا أتحقؽ 

.  قريبة مف كبيرةيضاأ (متكسطة)دكر البرنامج ليذه الفقرة ىك بدرجة أف ، كىذا يدؿ عمى (3.35)

اكتساب القدرة عمى بناء استراتيجية حكافز مناسبة لممكارد :  كىي(34)ف الفقرة التي ترتيبيا أبينما يتضح 
عمى متكسط حسابي أ قد حققت (المكارد البشريةكتنمية دارة إ)مساؽ ىداؼ أحد أالبشرية؛ كالتي تحقؽ 

، كىذا أيضا يتفؽ مع إجابة السؤاؿ (كبيرة)، كىذا يدؿ عمى دكر البرنامج ليذه الفقرة ىك بدرجة (3.90)
كىذا  (1) كاف ترتيبو رقـ المكارد البشريةاالخير في استبانة الدراسة بحيث أف ترتيب مساؽ إدارة كتنمية 

 .يدؿ عمى أف درجة االستفادة منو كانت أعمى مساؽ



 

110 
 

اكتساب القدرة عمى كضع خطة استراتيجية تتكافؽ مع رؤية المؤسسة :  كىي(33)كالفقرة التي ترتيبيا 
 قد حققت متكسط حسابي (المكارد البشريةكتنمية دارة إ)مساؽ ىداؼ أحد ايضا تحقؽ أ؛ كالتي تياكرساؿ

. يضاأ( كبيرة)، كىذا يدؿ عمى دكر البرنامج ليذه الفقرة ىك بدرجة (3.83)

، كىي متكسطات تدؿ عمى (3.80)ك  (3.36)تتراكح المتكسطات الحسابية لباقي فقرات ىذا المجاؿ بيف 
 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في تحقيؽ ىذا تخصصؿ (كبير)ك  (متكسط)دكر يتراكح بيف 

 .المجاؿ

مف الطبيعي أف تتبايف آثار البرنامج عمى الطمبة مف حيث المساقات، كلكحظ أف ىناؾ ارتفاع : استنتاج
درجة كبيرة في بعض المساقات كأثرىا في إكساب الخريجيف القدرة، كما أف بعض المساقات كاف ليا أثر 

االختالؼ في مدرس المساؽ، كطبيعة : بدرجة أقؿ، كيرجع الباحث ذلؾ إلى أسباب مختمفة لعؿ أىميا
 .المساؽ ، كدرجة انسجاـ المساؽ مع طبيعة عمؿ الطالب

 

 

 

النتائج المتعمقة بفرضية الدراسة الخامسة كنصيا   5.4

 بناء تخصص، مف حيث دكر (α=0.05)حصائية عند مستكل الداللة إىناؾ فركؽ ذات داللة 
كساب الخريجيف المعرفة كالميارة كالقدرة مف كجية نظر خريجي إالمؤسسات كتنمية المكارد البشرية في 

الجنس، التخصص السابؽ، سنة التخرج مف البكالكريكس، طبيعة العمؿ، )البرنامج، تعزل لمتغيرات 
 .(سنكات الخبرة، سنة التخرج مف الماجستير، شعبة الدراسة

 
  الفركؽ كفقا لمتغير الجنس 1.5.4
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: كما يمي لمجمكعتيف (T-test) اختبار الباحث لمتغير الجنس استخدـ لفحص فرضية الدراسة كفقا

الختبار فرضية الدراسة كفقا لمتغير الجنس  (T-test)اختبار : (6.4)جدكؿ رقـ 

 المجاؿ
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عضاء أ: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
 ىيئة التدريس

 638. 64090. 3.5058 52 ذكر
 

.525 
نثىأ  31 3.4129 .64278 

المناىج : درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
التدريسية 

 65881. 3.4979 52 ذكر
1.119 .267 

نثىأ  31 3.3369 .58968 
المكتبة : درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية

كمصادر التعمـ 
 67850. 3.1964 52 ذكر

.956 .342 
نثىأ  31 3.0553 .59980 

المرافؽ : درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
كالخدمات المساندة 

 79073. 2.9423 52 ذكر
2.615 .011 

نثىأ  31 2.4977 .67297 
دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى 

كساب المعرفة العممية لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات إ
البرنامج 

 013. 2.554 63828. 3.8346 52 ذكر

نثىأ  31 3.4419 .73972 
  

دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى 
كساب الميارات لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج إ

 71980. 3.8734 52 ذكر
3.026 .003 

نثىأ  31 3.3468 .84138 
دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى 

كساب قدرات الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج إ
 62131. 3.7189 52 ذكر

2.510 .014 
نثىأ  31 3.3273 .78747 

 61469. 3.2388 52 ذكر درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
1.480 .143 

نثىأ  31 3.0447 .50982 

 المقياس الكمي
 57097. 3.5824 52 ذكر

نثىأ 014. 2.519  31 3.2425 .63338 

 



 

112 
 

درجة رضى الطالب عف : لممجاالت ( 0.05كبر مف أ α ) عاله قيمة الداللةأيتضح مف الجدكؿ 
، (ج التدريسية، المكتبة كمصادر التعمـ اهعضاء ىيئة التدريس، المفأ ) عناصر العممية األكاديمية

. كبالتالي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس

كبالتالي كجكد فركؽ داللة : لممقياس الكمي كباقي فقرات المجاؿ ( 0.05قؿ مف أ α ) بينما قيمة الداللة
حصائية بيف الذككر كاإلناث حكؿ ىذه المجاالت، كىي لصالح الذككر ألف المتكسطات الحسابية ليـ إ
الديؾ، ) مع دراسة  ىذه النتيجةكبر مف المتكسطات الحسابية لإلناث عمى ىذه المجاالت، اختمفتأ

 كيعيد الباحث السبب في ذلؾ إلى أف سنكات الخبرة في العمؿ لدل .(2009النادم، )، كدراسة (2009
الذككر أعمى منيا لدل اإلناث كبالتالي فإف ذلؾ يعزز المعرفة كالميارة كالقدرة لدل الذككر أعمى مف 

 .اإلناث

  الفركؽ كفقا لمتغير سنة التخرج مف البكالكريكس 2.5.4

 الستخراج (ANOVA) تحميؿ التبايف األحادم استخدـ الباحثلمتغير المستكل التعميمي  الفرضية لفحص
: كما يمي (سنة التخرج مف البكالكريكس)لمتغير  تبعنا لمجاالت الدراسة الدرجة الكمية عمى الفركؽ داللة

 لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير سنة التخرج مف (ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم : (7.4)جدكؿ رقـ 
. البكالكريكس
ANOVA 

مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 (ؼ)قيمة 
 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
 عضاء ىيئة التدريسأ: األكاديمية

 710. 344. 143. 2 285. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
33.225 80 .415 

  
 82 33.511 المجمكع

   
درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 

  المناىج التدريسية:األكاديمية

 631. 463. 189. 2 379. بيف المجمكعات
داخؿ 

   409. 80 32.692 المجمكعات
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 82 33.070 المجمكع
   

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
 المكتبة كمصادر التعمـ: األكاديمية

 233. 1.482 619. 2 1.238 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
33.420 80 .418 

  
    82 34.658 المجمكع

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
  المرافؽ كالخدمات المساندة:األكاديمية

 502. 696. 422. 2 843. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
48.471 80 .606 

  
 82 49.314 المجمكع

   
 بناء المؤسسات كتنمية المكارد تخصصدكر 

كساب المعرفة العممية لدل إالبشرية عمى 
 الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج

 541. 619. 306. 2 612. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
39.576 80 .495 

  
 82 40.188 المجمكع

   
 بناء المؤسسات كتنمية المكارد تخصصدكر 

كساب الميارات لدل الخريجيف إالبشرية عمى 
 كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج

 469. 765. 498. 2 995. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
52.052 80 .651 

  
 82 53.047 المجمكع

   
 بناء المؤسسات كتنمية المكارد تخصصدكر 

كساب قدرات الخريجيف كفقا إالبشرية عمى 
 ألىداؼ مساقات البرنامج

 

 677. 391. 200. 2 400. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
40.869 80 .511 

  
 82 41.269 المجمكع

   

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
 األكاديمية

 

 478. 745. 254. 2 509. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
27.291 80 .341 

  
 82 27.799 المجمكع

   

 المقياس الكمي

 504. 692. 263. 2 526. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
30.381 80 .380 

  
 82 30.906 المجمكع
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 كبالتالي عدـ (α>0.05)كبر مف أف مستكل الداللة لجميع مجاالت الدراسة أعاله أيتضح مف الجدكؿ 
فراد عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كفقا لمتغير سنة التخرج مف أحصائية لدل إكجكد فركؽ ذات داللة 

. البكالكريكس

كيعيد الباحث السبب في ذلؾ إلى أف تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية يسعى إلى تنمية 
القدرات العممية كالميارات العممية كبالتالي إف كاف الخريج مف البكالكريكس حديثا ما زاؿ يمتمؾ المعرفة 

 .العممية فإف الخريج منذ سنكات يمتمؾ الميارات العممية التي اكتسبيا مف خبرتو في مجاؿ عممو

 

لبكالكريكس ؿ التخصص السابؽالفركؽ كفقا لمتغير   3.5.4

 الستخراج (ANOVA) تحميؿ التبايف األحادم استخدـ الباحثلمتغير المستكل التعميمي  الفرضية لفحص
 :كمايمي (التخصص السابؽ لمبكالكريكس)لمتغير  تبعنا لمجاالت الدراسة الدرجة الكمية عمى الفركؽ داللة

 
 التخصص السابؽ لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير (ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم : (8.4)جدكؿ رقـ 

. لبكالكريكسؿ
ANOVA 

مجمكع  مصدر التبايفالمجاؿ 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 (ؼ)قيمة 
 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
 عضاء ىيئة التدريسأ: األكاديمية

 210. 7 1.472 بيف المجمكعات
 427. 75 32.039 داخؿ المجمكعات 837. 492.

 82 33.511 المجمكع
 

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
  المناىج التدريسية:األكاديمية

 371. 7 2.599 بيف المجمكعات
 406. 75 30.471 داخؿ المجمكعات 501. 914.

 82 33.070 المجمكع
 

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
 المكتبة كمصادر التعمـ: األكاديمية

 280. 7 1.962 بيف المجمكعات
.643 .719 

 436. 75 32.696 داخؿ المجمكعات
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 82 34.658 المجمكع 
 

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
  المرافؽ كالخدمات المساندة:األكاديمية

 527. 7 3.686 بيف المجمكعات
 608. 75 45.628 داخؿ المجمكعات 538. 866.

 82 49.314 المجمكع
 

دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد 
كساب المعرفة العممية لدل إالبشرية عمى 

 الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج

 172. 7 1.204 بيف المجمكعات
 520. 75 38.983 داخؿ المجمكعات 937. 331.

 82 40.188 المجمكع
 

دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد 
كساب الميارات لدل إالبشرية عمى 

 الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج

 857. 7 6.002 بيف المجمكعات
 627. 75 47.045 داخؿ المجمكعات 232. 1.367

 82 53.047 المجمكع
 

دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد 
كساب قدرات الخريجيف كفقا إالبشرية عمى 

 ألىداؼ مساقات البرنامج

 467. 7 3.269 بيف المجمكعات
 507. 75 38.000 داخؿ المجمكعات 495. 922.

 82 41.269 المجمكع
 

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
 .األكاديمية

 184. 7 1.291 بيف المجمكعات
 353. 75 26.508 داخؿ المجمكعات 816. 522.

  82 27.799 المجمكع

 المقياس الكمي
 314. 7 2.195 بيف المجمكعات

 383. 75 28.711 داخؿ المجمكعات 574. 819.
  82 30.906 المجمكع



 كبالتالي عدـ كجكد (0.05)كبر مف أف مستكل الداللة لجميع مجاالت الدراسة أ أعاله مف الجدكؿ يالحظ
  التخصص السابؽفراد عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كفقا لمتغيرأحصائية لدل إفركؽ ذات داللة 

كىنا يذكر الباحث ضركرة اف يتـ ادراج بعض المساقات االستدراكية الضركرية كمدخؿ . لبكالكريكسؿ
 .لمتخصص كذؾ لمتنكع في التخصصات السابقة لمطمبة الممتحقيف بالبرنامج

  الفركؽ كفقا لمتغير طبيعة الكظيفة 4.5.4
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 (ANOVA) تحميؿ التبايف األحادم استخدـ الباحثلمتغير طبيعة الكظيفة  الفرضية الخامسة كفقا لفحص
 .(طبيعة الكظيفة)لمتغير  تبعنا لمجاالت الدراسة الدرجة الكمية عمى الفركؽ داللة الستخراج

 لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير طبيعة كظيفة (ANOVA)تحميؿ التبايف االحادم : (9.4)جدكؿ رقـ 
. الخريج

ANOVA 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 (ؼ)قيمة 
 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
 عضاء ىيئة التدريسأ: األكاديمية

 

 712. 458. 191. 3 573. بيف المجمكعات

 417. 79 32.938 داخؿ المجمكعات
  

 82 33.511 المجمكع
   

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
  المناىج التدريسية:األكاديمية

 

 220. 1.503 595. 3 1.786 بيف المجمكعات

 396. 79 31.285 داخؿ المجمكعات
  

 82 33.070 المجمكع
   

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
 المكتبة كمصادر التعمـ: األكاديمية

 

 054. 2.656 1.058 3 3.175 بيف المجمكعات

 399. 79 31.483 داخؿ المجمكعات
  

 82 34.658 المجمكع
   

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
  المرافؽ كالخدمات المساندة:األكاديمية

 386. 1.026 616. 3 1.849 بيف المجمكعات

 601. 79 47.465 داخؿ المجمكعات
  

 82 49.314 المجمكع
   

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد تخصصدكر 
كساب المعرفة العممية لدل إالبشرية عمى 

 693. 486. 243. 3 728. بيف المجمكعات

 499. 79 39.460 داخؿ المجمكعات
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 82 40.188 المجمكع الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج
   

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد تخصصدكر 
كساب الميارات لدل الخريجيف إالبشرية عمى 

 كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج

 296. 1.254 804. 3 2.412 بيف المجمكعات

 641. 79 50.635 داخؿ المجمكعات
  

 82 53.047 المجمكع
   

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد تخصصدكر 
كساب قدرات الخريجيف كفقا إالبشرية عمى 

 ألىداؼ مساقات البرنامج

 

 337. 1.143 572. 3 1.717 بيف المجمكعات

 501. 79 39.552 داخؿ المجمكعات
  

 82 41.269 المجمكع
   

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
 األكاديمية

 

 339. 1.139 384. 3 1.152 بيف المجمكعات

 337. 79 26.647 داخؿ المجمكعات
  

 82 27.799 المجمكع
   

                    

                المقياس الكمي

 338. 1.141 428. 3 1.283 بيف المجمكعات

 375. 79 29.623 داخؿ المجمكعات
  

 82 30.906 المجمكع
   

 مما يدؿ عمى عدـ (0.05كبر مف أ لجميع المتكسطات α) أف مستكل الداللة السابؽيتضح مف الجدكؿ 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الفئات لدل أفراد عينة الدراسة حكؿ مجاالت الدراسة 

 .تعزل لمتغير طبيعة الكظيفة لدل الخريجيف

كيرجع الباحث السبب في عدـ االختالؼ حسب متغير طبيعة الكظيفة إلى أف نسبة العامميف في كظيفة 
 .كىذه نسبة مرتفعة كبالتالي فإف معظـ عينة الدراسة ىناؾ تشابو في طبيعة كظيفتيـ (%82)إدارية بمغت 

الفركؽ كفقا لمتغير سنكات الخبرة لدل الخريجيف    5.5.4
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 الستخراج (ANOVA) تحميؿ التبايف األحادم استخدـ الباحثلمتغير المستكل التعميمي  الفرضية لفحص
 :كما يمي (سنكات الخبرة لدل الخريجيف )لمتغير  تبعان  لمجاالت الدراسة الدرجة الكمية عمى الفركؽ داللة

 
 لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير سنكات الخبرة لدل (ANOVA)تحميؿ التبايف االحادم  :(10.4)جدكؿ رقـ 

. الخريجيف
ANOVA 

درجات  مجمكع المربعات مصدر التبايفالمجاؿ 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 (ؼ)

 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

درجة رضى الطالب عف عناصر 
عضاء ىيئة أ: العممية األكاديمية

 التدريس
 

 399. 997. 407. 3 1.222 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
32.288 79 .409 

  
 82 33.511 المجمكع

   
درجة رضى الطالب عف عناصر 

المناىج : العممية األكاديمية
 التدريسية

 

 686. 496. 204. 3 611. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
32.459 79 .411 

  
 82 33.070 المجمكع

   
درجة رضى الطالب عف عناصر 

المكتبة كمصادر : العممية األكاديمية
التعمـ 

 

 025. 3.288 1.282 3 3.847 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
30.811 79 .390 

  
 82 34.658 المجمكع

   

درجة رضى الطالب عف عناصر 
المرافؽ كالخدمات : العممية األكاديمية

 المساندة

 584. 652. 397. 3 1.192 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
48.122 79 .609 

  
 82 49.314 المجمكع

   
 بناء المؤسسات تخصصدكر 

كساب إكتنمية المكارد البشرية عمى 
المعرفة العممية لدل الخريجيف كفقا 

 010. 4.078 1.796 3 5.389 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
34.799 79 .440 
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 82 40.188 المجمكع ألىداؼ مساقات البرنامج
   

 بناء المؤسسات تخصصدكر 
كساب إكتنمية المكارد البشرية عمى 

الميارات لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ 
 مساقات البرنامج

 212. 1.533 973. 3 2.919 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
50.128 79 .635 

  
 82 53.047 المجمكع

   
 بناء المؤسسات تخصصدكر 

كساب إكتنمية المكارد البشرية عمى 
قدرات الخريجيف كفقا ألىداؼ 

مساقات البرنامج 
 

 221. 1.501 742. 3 2.226 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
39.043 79 .494 

  

 82 41.269 المجمكع
   

درجة رضى الطالب عف عناصر 
 العممية األكاديمية

 

 222. 1.496 498. 3 1.495 بيف المجمكعات
داخؿ 

   333. 79 26.304 المجمكعات
 82 27.799 المجمكع

   

 المقياس الكمي

 107. 2.100 761. 3 2.282 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
28.624 79 .362 

  
 82 30.906 المجمكع

   
 

درجة رضى الطالب عف عناصر : لممجاليف (0.05قؿ مف أ α)عاله قيمة أيتضح مف خالؿ الجدكؿ 
 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية تخصصالمكتبة كمصادر التعمـ، كمجاؿ دكر : العممية األكاديمية

مما يدؿ عمى كجكد فركؽ بيف . كساب المعرفة العممية لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامجإعمى 
 المتكسطات ليذيف المجاليف لذلؾ لمقياـ بعمؿ اإلجراءات البعدية قاـ الباحث بعمؿ اختبار التجانس ليفيف

(Levene Statistic) كما في الجدكؿ التالي :

 

. كفقا لمتغير سنكات الخبرة لدل الخريجيف (Levene Statistic)اختبار التجانس : (11.4)جدكؿ رقـ 
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مستكل 
المجاؿ  قيمة ؼ 1درجات حرية  2درجات حرية  الداللة

.870 79 3 .237 
: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية

المكتبة كمصادر التعمـ 

.823 79 3 .303 
دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية 

كساب المعرفة العممية لدل الخريجيف كفقا إعمى 
 ألىداؼ مساقات البرنامج

 

لى التجانس إ ىذا يشير ،ليذه المجاالت (0.05  مفكبرأ α)ف قيمة أعاله أيتضح مف خالؿ الجدكؿ 
كعميو فقد استخدـ  (Multiple Comparisons)مكانية استخداـ اختبار الفركقات البعدية إكبالتالي 

. كمايمي (LSD)الباحث اختبار 

 

. كفقا لمتغير سنكات الخبرة لدل الخريجيف (LSD)جدكؿ اختبار المقارنات البعدية : (12.4)جدكؿ رقـ 
 Multiple Comparisons 

اختبار الفركقات المجاؿ 
مستكل الفرؽ في المتكسطات  الفئات لمتغير الخبرةالبعدية 

 الداللة
درجة رضى الطالب عف عناصر 

المكتبة كمصادر : العممية األكاديمية
التعمـ 

 

LSD 

1-5 
6-10 .57046* .005 
11-15 .61508* .007 
 061. 44898. 15اكثر مف 

6-10 
1-5 -.57046-* .005 

11-15 .04462 .804 
 537. 12148.- 15اكثر مف 

11-15 
1-5 -.61508-* .007 
6-10 -.04462 .804 
 458. 16610.- 15اكثر مف 

 061. 44898.- 5-1اكثر مف 



 

121 
 

15 6-10 .12148 .537 
11-15 .16610 .458 

 بناء المؤسسات كتنمية تخصصدكر 
كساب المعرفة إالمكارد البشرية عمى 

العممية لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ 
مساقات البرنامج 

LSD 

1-5 
6-10 .66371* .002 
11-15 .73968* .002 
 050. *50000. 15اكثر مف 

6-10 
1-5 -.66371-* .002 

11-15 .07598 .691 
 434. 16371.- 15اكثر مف 

11-15 
1-5 -.73968-* .002 
6-10 -.07598 .691 
 314. 23968.- 15اكثر مف 

اكثر مف 
15 

1-5 -.50000-* .050 
6-10 .16371 .434 
11-15 .23968 .314 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

: عاله ما يميأيالحظ مف خالؿ الجدكؿ 

 .المكتبة كمصادر التعمـ:  درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية1.

 كالسنكات األكثر ( 11-15 )  كالسنكات (6-10 ) مع كؿ مف السنكات (1-5  )عند مقارنة السنكات  
. ( 1-5 )، كانت الفركؽ لصالح السنكات ( 15 )مف 

كساب المعرفة العممية لدل الخريجيف كفقا إبناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى  تخصص دكر 2.
 .ألىداؼ مساقات البرنامج

 كالسنكات األكثر ( 11-15 )  كالسنكات (6-10 ) مع كؿ مف السنكات (1-5  )عند مقارنة السنكات  
 .( 1-5 )، كانت الفركؽ لصالح السنكات ( 15 )مف 

  الفركؽ كفقا لمتغير سنة التخرج مف الماجستير 6.5.4
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 (T-test)  اختبار الباحث  استخدـسنة التخرج مف الماجستير،لمتغير  فرضية الدراسة لفحص
: يمي كما لمجمكعتيف

الختبار فرضية الدراسة كفقا لمتغير سنة التخرج مف الماجستير  (T-test)اختبار : (13.4)جدكؿ رقـ 

 المجاؿ

ف 
ج م

خر
 الت
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تير

جس
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 ا

 ف
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كس
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الم
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(ت)
 

 

لة 
دال
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*

 

: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
 عضاء ىيئة التدريسأ

2010-2012 31 3.2774 .59817 -2.179 .032 
2013-2014 52 3.5865 .64047 

  
: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية

المناىج التدريسية 
2010-2012 31 3.2366 .55979 -2.285 .025 
2013-2014 52 3.5577 .65179 

  
: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية

المكتبة كمصادر التعمـ 
2010-2012 31 2.8848 .58312 -2.928 .004 
2013-2014 52 3.2981 .64382 

  
: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية

المرافؽ كالخدمات المساندة 
2010-2012 31 2.7189 .74549 -.518 .606 
2013-2014 52 2.8104 .79802 

  
 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية تخصصدكر 
كساب المعرفة العممية لدل الخريجيف كفقا إعمى 

ألىداؼ مساقات البرنامج 

2010-2012 31 3.5161 .76859 -1.748 .084 
2013-2014 

52 3.7904 .64177 
  

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية تخصصدكر 
كساب الميارات لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ إعمى 

مساقات البرنامج 

2010-2012 31 3.3253 .87463 -3.248 .002 
2013-2014 

52 3.8862 .68580 
  

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية تخصصدكر 
كساب قدرات الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات إعمى 

البرنامج 

2010-2012 31 3.2657 .71067 -3.212 .002 
2013-2014 

52 3.7557 .64859 
  

 019. 2.390- 53994. 2.9740 31 2012-2010 درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
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2013-2014 52 3.2810 .58111 
  

 003. 3.091- 61919. 3.1987 31 2012-2010 المقياس الكمي
2013-2014 52 3.6085 .56261 

  
 

درجة رضى الطالب عف : لمجاليف فقط ىما (0.05 اكبر مف α)عاله قيمة الداللة أيتضح مف الجدكؿ 
 بناء المؤسسات تخصصالمرافؽ كالخدمات المساندة، كالمجاؿ المتعمؽ دكر : عناصر العممية األكاديمية

كساب المعرفة العممية لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج كبالتالي إكتنمية المكارد البشرية عمى 
. سنة التخرج مف الماجستيرعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعا ؿ

 

لممقياس الكمي كباقي فقرات ىذا المجاؿ؛ كبالتالي كجكد فركؽ ذات  (0.05قؿ مف أ α)بينما قيمة الداللة 
حصائية تعزل لمتغير سنة التخرج مف الماجستير حكؿ ىذه المجاالت كىي لصالح خريجي إداللة 

-2010)جي مكبر مف المتكسطات الحسابية لخرأألف المتكسطات الحسابية ليـ  (2013-2014)
لى االختالؼ في الخطة إعمى ىذه المجاالت، كيرجع الباحث ىذا االختالؼ بيف ىاتيف الفترتيف  (2012

، كما تضمنو ىذا االختالؼ في التغيير في بعض (2014/2013)الدراسية لمبرنامج لصالح خطة 
ضافة مساقات كمساقات استدراكية إجبارية كالتغير  المساقات مف اختيارم غمى إجبارم أك العكس كا 

كما اتفقت . الجغرافي في بعض شيعب البرنامج بما يتكافؽ مع احتياجات الفئة المستيدفة كقدرات البرنامج
.  في ذلؾ(2009الديؾ، )، بينما اختمفت مع دراسة (2009النادم، ) مع دراسة  في ذلؾالدراسة

 

  الفركؽ كفقا لمتغير مكاف الدراسة 7.5.4

 الستخراج (ANOVA)لمتغير المستكل التعميمي استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم  الفرضية لفحص
: كمايمي (مكاف الدراسة)لمتغير  تبعنا لمجاالت الدراسة الدرجة الكمية عمى الفركؽ داللة

.  لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير مكاف الدراسة(ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم : (14.4)جدكؿ رقـ 

ANOVA 
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مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 (ؼ)قيمة 
 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
 عضاء ىيئة التدريسأ: األكاديمية

 

 001. 7.163 2.545 2 5.089 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
28.421 80 .355 

  
 82 33.511 المجمكع

   

درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 
 المناىج التدريسية: األكاديمية

 

 006. 5.424 1.974 2 3.949 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
29.121 80 .364 

  
 82 33.070 المجمكع

   
درجة رضى الطالب عف عناصر العممية 

المكتبة كمصادر التعمـ : األكاديمية
 

 002. 6.636 2.466 2 4.932 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
29.726 80 .372 

  
 82 34.658 المجمكع

   

درجة رضى الطالب عف عناصر 
المرافؽ كالخدمات : العممية األكاديمية

 المساندة

 010. 4.856 2.670 2 5.339 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
43.975 80 .550 

  
 82 49.314 المجمكع

   
 بناء المؤسسات كتنمية تخصصدكر 

كساب المعرفة إالمكارد البشرية عمى 
العممية لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ 

 مساقات البرنامج

 027. 3.794 1.741 2 3.481 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
36.707 80 .459 

  
 82 40.188 المجمكع

   
 بناء المؤسسات كتنمية تخصصدكر 

كساب الميارات إالمكارد البشرية عمى 
لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات 

 البرنامج

 000. 9.236 4.976 2 9.951 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
43.096 80 .539 

  
 82 53.047 المجمكع

   
 بناء المؤسسات كتنمية تخصصدكر 

كساب قدرات إالمكارد البشرية عمى 
الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات 

 003. 6.297 2.806 2 5.613 بيف المجمكعات
داخؿ 

   446. 80 35.656 المجمكعات



 

125 
 

البرنامج 
 

 82 41.269 المجمكع
   

درجة رضى الطالب عف عناصر 
 العممية األكاديمية

 

 002. 6.806 2.021 2 4.042 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
23.757 80 .297 

  
 82 27.799 المجمكع

   

 المقياس الكمي

 001. 7.538 2.450 2 4.901 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
26.006 80 .325 

  
 82 30.906 المجمكع

   
 

مما يدؿ عمى كجكد : لجميع مجاالت الدراسة (0.05قؿ مف أ α)عاله قيمة أيتضح مف خالؿ الجدكؿ 
جرل الباحث االختبارات البعدية، حيث تـ أفركؽ بيف المتكسطات تعزل لمتغير مكاف الدراسة كلتبياف ذلؾ 

 :كما يمي (Levene Statistic)جراء اختبار التجانس ليفف إ

 

لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير مكاف الدراسة  (Levene Statistic)اختبار : (15.4)جدكؿ رقـ 

Test of Homogeneity of Variances 

قيمة المجاؿ 
 ؼ

درجات 
 1حرية 

درجات 
 2حرية 

مستكل 
 الداللة

 314. 80 2 1.176 عضاء ىيئة التدريسأ: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
 218. 80 2 1.555 المناىج التدريسية : درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
 011. 80 2 4.752 المكتبة كمصادر التعمـ : درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
المرافؽ كالخدمات  : درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية

 المساندة
.043 2 80 .958 

كساب المعرفة إ بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى تخصصدكر 
 العممية لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج

.705 2 80 .497 

 525. 80 2 650.كساب الميارات  إ بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمىتخصصدكر 
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درجة رضى  :لجميع مجاالت الدراسة باستثناء (0.05)كبر مف أ (α)ف قيمة أعاله أيتبيف مف الجدكؿ 
المكتبة كمصادر التعمـ، كىذا يشير الى التجانس في التبايف : الطالب عف عناصر العممية األكاديمية

مكانية استخداـ اختبار الفركقات البعدية إلممجمكعات عمى جميع المجاالت باستثناء مجاليف كبالتالي 
في  ( Dunnettc C )لممجمكعات المتجانسة في تباينيا كاختبار  ( LSD)كعميو استخدـ الباحث اختبار 
: حاؿ عدـ التجانس كما يمي

 

لغير  ( Dunnettc C )لممجمكعات المتجانسة في تباينيا كاختبار  (LSD)اختبار : (16.4)جدكؿ رقـ 
. المتجانسة في مجاالت الدراسة كفقا لمتغير مكاف الدراسة

Multiple Comparisons 

اختبار الفركقات المجاؿ 
البعدية 

الفئات لمتغير 
الخبرة قبؿ 

الفرؽ في 
 مستكل الداللةالمتكسطات 

: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
 عضاء ىيئة التدريسأ

 

LSD 213. 17915.- راـ هلل بكديسأ 

 003. *64636. الزبابده 
 213. 17915. بكديسأ راـ اهلل

 
 000. *82552. الزبابده

 003. *-64636.- بكديسأ الزبابده

 
 000. *-82552.- راـ اهلل

: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
 المناىج التدريسية

LSD 016. *-35397.- راماهلل بكديسأ 

 
 151. 30657. الزبابده

 لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج
كساب قدرات  إ بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمىتخصصدكر 

 الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج
1.347 2 80 .266 

 030. 80 2 3.674 درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
 183. 80 2 1.734 المقياس الكمي
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 016. *35397. بكديسأ راـ اهلل

 
 004. *66054. الزبابده

 151. 30657.- بكديسأ الزبابده

 004. *-66054.- راـ اهلل 
: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية

 المكتبة كمصادر التعمـ
Dunnett C 18977.- راـ اهلل بكديسأ 

 
 

 *62403. الزبابده
 

 18977. بكديسأ راـ اهلل
 

 
 *81379. الزبابده

 
 *-62403.- بكديسأ الزبابده

 
 

 *-81379.- راـ اهلل
 

: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
 المرافؽ كالخدمات المساندة

LSD 032. *38592. راـ اهلل بكديسأ 

 
 008. *71104. الزبابده

 032. *-38592.- بكديسأ راـ اهلل

 
 235. 32512. الزبابده

 008. *-71104.- بكديسأ الزبابده

 
 235. 32512.- راـ اهلل

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية تخصصدكر 
كساب المعرفة العممية لدل الخريجيف كفقا إعمى 

 ألىداؼ مساقات البرنامج

LSD 020. *-38589.- راـ اهلل بكديسأ 

 
 495. 16273. الزبابده

 020. *38589. بكديسأ راـ اهلل

 
 030. *54862. الزبابده

 495. 16273.- بكديسأ الزبابده

 
 030. *-54862.- راـ اهلل

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية تخصصدكر 
كساب الميارات لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ إعمى 

 مساقات البرنامج

LSD 022. *-41040.- راـ اهلل بكديسأ 

 
 006. *72955. الزبابده

 022. *41040. بكديسأ راـ اهلل

 000. *1.13994 الزبابده 
 006. *-72955.- بكديسأ الزبابده

 
-1.13994- راـ اهلل

* 
.000 

 157. 22799.- راـ اهلل بكديسأ LSD بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية تخصصدكر 
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كساب قدرات الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات إعمى 
  البرنامج

 
 008. *64078. الزبابده

 157. 22799. بكديسأ راـ اهلل

 
 001. *86876. الزبابده

 008. *-64078.- بكديسأ الزبابده

 
 001. *-86876.- راـ اهلل

 05635.- راـ اهلل بكديسأ Dunnett C درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية
 

 
 *65088. الزبابده

 
 05635. بكديسأ راـ اهلل

 
 

 *70723. الزبابده
 

 *-65088.- بكديسأ بكديسأ
 

 
 *-70723.- راـ اهلل

 
 127. 21014.- راـ اهلل بكديسأ LSD المقياس الكمي

 
 003. *60167. الزبابده

 127. 21014. بكديسأ راـ اهلل

 000. *81181. الزبابده 
 003. *-60167.- بكديسأ الزبابده

 
 000. *-81181.- راـ اهلل

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

عاله اختبار المقارنات البعدية الفركؽ اآلتية بيف فئات متغير مكاف الدراسة كفقا أيتضح مف الجدكؿ 
: لمتكسطات استجابتيـ عمى مجاالت الدراسة قد جاء كمايمي

 

 .عضاء ىيئة التدريسأ: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية  –1

بكديس، كعند مقارنة الزبابدة مع راـ اهلل كانت أكانت الفركؽ لصالح ، بكديس مع الزبابدةأعند مقارنة 
. الفركؽ لصالح راـ اهلل

. المناىج التدريسية: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية- 2
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بكديس مع راـ اهلل كانت الفركؽ لصالح راـ اهلل، كعند مقارنة الزبابدة مع راـ اهلل كانت الفركؽ أعند مقارنة 
. لصالح راـ اهلل

 .المكتبة كمصادر التعمـ: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية- 3

بكديس،كعند مقارنة الزبابدة مع راـ اهلل كانت الفركؽ أبكديس مع الزبابدة كانت الفركؽ لصالح أعند مقارنة 
. لصالح راـ اهلل

. المرافؽ كالخدمات المساندة: درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية- 4

. بكديسأبكديس مع كؿ مف راـ اهلل ك الزبابدة كانت الفركؽ لصالح أعند مقارنة 

كساب المعرفة العممية لدل الخريجيف كفقا أبناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى  تخصصدكر - 5 
. ألىداؼ مساقات البرنامج

. بكديس كانت الفركؽ لصالح راـ اهللكأعند مقارنة راـ اهلل مع كؿ مف الزبابدة 

كساب الميارات لدل الخريجيف كفقا إبناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى  تخصصدكر - 6
 .ألىداؼ مساقات البرنامج

بكديس كانت الفركؽ لصالح راـ اهلل، كعند مقارنة الزبابدة مع كأعند مقارنة راـ اهلل مع كؿ مف الزبابدة 
. بكديسأبكديس كانت الفركؽ لصالح أ

كساب قدرات الخريجيف كفقا ألىداؼ إبناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى  تخصصدكر - 7
. مساقات البرنامج

بكديس كانت الفركؽ أعند مقارنة راـ اهلل مع الزبابدة كانت الفركؽ لصالح راـ اهلل، كعند مقارنة الزبابدة مع 
. بكديسألصالح 

. المقياس الكمي- 8
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بكديس كانت الفركؽ أعند مقارنة راـ اهلل مع الزبابدة كانت الفركؽ لصالح راـ اهلل، كعند مقارنة الزبابدة مع 
. بكديسألصالح 

يظير مما سبؽ أف شعبة الزبابدة تشكؿ أدنى درجة رضى بيف خريجي المعيد في جميع فقرات : استنتاج
أداة الدراسة، كبالتالي ال بد مف اتخاذ إجراء تقكيمي لكضع ىذه الشعبة كلعؿ قرار إغالقيا كاف صائبا 

 .حتى يتـ دراسة الحالة بالتفصيؿ

 

فراد عينة الدراسة أ  ترتيب المساقات كفقا ألىميتيا مف كجية نظر 6.4

اعتمد الباحث في ترتيبو لممساقات كفقا ألىميتيا عمى الكسيط الحسابي لمبيانات لككنيا بيانات ترتيبية 
: كمايمي

. ترتيب المساقات التدريسية كفقا لمكسيط الحسابي ليا: (17.4)جدكؿ رقـ 
Statistics 

 المساؽ
الكسط  ف(83)

 الحسابي
الكسيط 
 الترتيب المنكاؿ الحسابي

 القيـ المفقكده القيـ المتكفره
 2 1 4.00 4.51 0 83التخطيط االستراتيجي 

 6 1 6.00 6.41 0 83طرؽ البحث كالكتابة العممية 
 1 1 3.00 4.04 0 83 المكارد البشرية  ةدارة كتنميإ

 5 2 5.00 5.81 9 74المالية العامة كالسياسات التنمكية 
 4 4 5.00 5.67 2 81إدارة المشاريع كالتنمية المستدامة 
 7 7 7.00 6.64 0 83تجارب عالمية في بناء المؤسسات 

 3 1 5.00 5.56 1 82مؤشرات التنمية االجتماعية 
 8 8 8.00 7.69 0 83مشركع البحث 

 10 9 9.00 8.99 0 83ندكة مشركع البحث 
 15 10 11.00 10.86 9 74منظمات المجتمع المدني 

 14 11 11.00 9.81 6 77دارة المؤسسات المجتمعية غير الربحية إ
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 9 12 8.00 8.19 20 63التمكيؿ االدارم 
 12 11 10.00 9.62 33 50 التنظيـ كالسمكؾ اإلدارم

 11 8 9.00 9.35 35 48دارة عامة  إ
 13 10 10.00 9.63 31 52الحككمة كبناء المؤسسات 

  
: ف ترتيب مساقات البرنامج كما يميأعاله أيتضح مف الجدكؿ 

 

دارة كتنمية المكارد البشرية، التخطيط االستراتيجي، مؤشرات إ:  األكلى ىيةجاء ترتيب المساقات األربع
حيث يدؿ ىذا الترتيب عمى درجة . التنمية االجتماعية، إدارة المشاريع كالتنمية المستدامة، عمى التكالي

. عالية في االستفادة مف ىذه المساقات مف كجية نظر خريجي البرنامج

دارة المؤسسات المجتمعية غير إمنظمات المجتمع المدني، :  األخيرة ىيةكجاءت المساقات األربع
حيث يدؿ ىذا الترتيب عمى . الحككمة كبناء المؤسسات، التنظيـ كالسمكؾ اإلدارم، عمى التكاليالربحية، 

. درجة قميمة في االستفادة مف ىذه المساقات مف كجية نظر خريجي البرنامج

كتراكح ترتيب باقي المساقات ما بيف الترتيب الخامس كالترتيب الحادم عشر كدرجة استفادة متكسطة مف 
. ىذه المساقات

ف نتائج ترتيب ىذه المساقات قد جاءت متكافقة مع نتائج الفرضية الثانية كالثالثة كالرابعة أكيالحظ الباحث 
: في الدراسة كما يمي

دارة كتنمية المكارد البشرية في الترتيب األكؿ مف حيث االستفادة منو، كىذا جاء متكافؽ إجاء ترتيب مساؽ 
اكتساب القدرة عمى بناء استراتيجية :  كىي(34)ف الفقرة التي ترتيبيا أمع نتيجة الفرضية الرابعة؛ بحيث 

كالفقرة . (دارة كتنمية المكارد البشرية إ )ىداؼ مساؽ أحد أحكافز مناسبة لممكارد البشرية؛ كالتي تحقؽ 
يضا أ؛ كالتي تيااكتساب القدرة عمى كضع خطة استراتيجية تتكافؽ مع رؤية المؤسسة كرساؿ:  كىي(33)
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 في مجاؿ ىذه عمى متكسط حسابيأ، قد حققتا (دارة كتنمية المكارد البشرية إ )ىداؼ مساؽ أحد أتحقؽ 
. (كبيرة)، كىذا يدؿ عمى دكر البرنامج ليما بدرجة الفرضية

لى درجة إجاء ترتيب مساؽ مؤشرات التنمية االجتماعية في الترتيب الثالث مف حيث االستفادة كىك يشير 
 (10)ف الفقرة التي ترتيبيا أاستفادة عالية مف ىذا المساؽ، كىذا جاء متكافؽ مع الفرضية الثانية، بحيث 

مؤشرات التنمية  )مساؽ ىداؼ أحد أالمعرفة بمفاىيـ كمؤشرات التنمية العالمية؛ كالتي تحقؽ : كىي
عمى متكسط حسابي في مجاؿ ىذه الفرضية، كىذا يدؿ عمى دكر البرنامج ليذه أ قد حققت (االجتماعية 

. (كبيرة)الفقرة ىك بدرجة 

يضا أجاء ترتيب مساؽ إدارة المشاريع كالتنمية المستدامة في الترتيب الرابع مف حيث االستفادة كىك يشير 
ف الفقرة التي ألى درجة استفادة عالية مف ىذا المساؽ، كىذا جاء متكافؽ مع الفرضية الثالثة، بحيث إ

إدارة المشاريع كالتنمية )مساؽ ىداؼ أحد أدارة الكقت؛ كالتي تحقؽ إاكتساب ميارة :  كىي(12)ترتيبيا 
عمى متكسط حسابي في مجاؿ ىذه الفرضية، كىذا يدؿ عمى دكر البرنامج ليذه أ قد حققت (المستدامة

. (كبيرة)الفقرة ىك بدرجة 

 في الترتيب الرابع عشر مف حيث االستفادة دارة المؤسسات المجتمعية غير الربحيةإجاء ترتيب مساؽ 
ف أمف ىذا المساؽ، كىذا جاء متكافؽ مع الفرضية الرابعة، بحيث  (ضعيفة)لى درجة استفادة إكىك يشير 

اكتساب القدرة عمى كضع آلية لضماف االستمرارية لمؤسسة غير ربحية؛ :  كىي(2)الفقرة التي ترتيبيا 
 قد حققت متكسط حسابي بدرجة (دارة المؤسسات المجتمعية غير الربحيةإ)مساؽ ىداؼ أحد أكالتي تحقؽ 

اكتساب القدرة عمى رسـ رؤية مؤسسة غير ربحية :  كىي(3)ف الفقرة التي ترتيبيا أكما . (متكسطة)
قد  (دارة المؤسسات المجتمعية غير الربحيةإ )مساؽ ىداؼ أحد أيضا أ؛ كالتي تحقؽ ىاىداؼأ كتياكرساؿ

. يضاأ (متكسطة) بدرجة حققت متكسط حسابي

لى إجاء ترتيب مساؽ التنظيـ كالسمكؾ اإلدارم في الترتيب الثاني عشر مف حيث االستفادة كىك يشير 
 ف الفقرة التي ترتيبياأدرجة استفادة ضعيفة مف ىذا المساؽ، كىذا جاء متكافؽ مع الفرضية الثالثة، بحيث 

التنظيـ كالسمكؾ )مساؽ ىداؼ أحد أدارة االزمات كالصراعات؛ كالتي تحقؽ إاكتساب ميارة :  كىي(1)
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قؿ متكسط حسابي في مجاؿ ىذه الفرضية، كىذا يدؿ عمى دكر البرنامج ليذه الفقرة أ قد حققت (اإلدارم
. (متكسطة)ىك بدرجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الخامس 

 

 االستنتاجات كالتكصيات

بعد إجراء ىذه الدراسة كمف خالؿ مناقشة النتائج كتحميميا التي تـ الكصكؿ إلييا كاإلجابة عمى أسئمة 
 :الدراسة كفرضياتيا ، خمصت الدراسة إلى االستنتاجات التالية

  يتمكف أعضاء ىيئة التدريس مف المساقات التي يدرسكنيا بشكؿ كبير كيمتازكف بكضكح أسمكبيـ في 
تقديـ المساؽ لمطالب، إال أف ىناؾ تمييز في معاممتيـ لمطالب بما ينعكس بأثر سمبي عمى نتائج 
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العممية التعميمية، كما أف ىناؾ حاجة إلى تنكيع أساليب تقييـ الطالب مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس 
 .بما يتكافؽ مع تطكر أساليب تقييـ الطالب

 

 ئيااحتكاتتميز المناىج الدراسية بكضكح أىدافيا كترابطيا مع اليدؼ الذم يسعى البرنامج لتحقيقو ك 
يتعمميا الطالب مف قبؿ، إال أنو يالحظ عدـ تدريس المنياج بشكؿ كامؿ، كىذا عمى مكاضيع جديدة لـ 

 .قد يؤدم إلى تقصير في تحقيؽ ىدؼ المساؽ كبالتالي ينعكس عمى مخرجات العممية التعميمية
 

  عدـ مناسبة المكتبة كمصادر التعمـ في المعيد لمتطمبات الفئة المستيدفة كاحتياجاتيا رغـ تعدد
المصادر كالمراجع التي يمكف أف تيغني المناىج التدريسية، إال أف غياب المكتبة أك صعكبة الكصكؿ 

 .فإنو يؤثر عمى مدل االستفادة مف ىذه المصادر. إلييا مف قبؿ الطالب
 

  يتكفر في البرنامج عدد مف الشُّعب مكزعة جغرافيا بحيث تخدـ أعمى نسبة مف الفئة المستيدفة إال أنو
يالحظ أف ىذه الشُّعب بحاجة إلى تجييزات كمستمزمات تتناسب مع طمبة الدراسات العميا كبحاجة إلى 

 .مختبرات كقاعات تدريس كغيرىا مف مستمزمات العممية التعميمية
 

  يمبي تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية رغبات الطمبة كالخريجيف كيطكر مف مستكاىـ
األكاديمي كالمعرفي بما يتكافؽ مع أىداؼ البرنامج كأىداؼ المساقات التي تدرس فيو، كلو دكر إيجابي 

 .بدرجة كبيرة في إكساب الخريجيف المعرفة العممية
 

  يؤثر تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية بدرجة كبيرة في إكساب الخريجيف الميارة التي 
 .يسعى إلى تنميتيا لدل الطالب مف خالؿ المساقات التي يعتمدىا البرنامج

 
  يؤثر تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية بدرجة كبيرة كبشكؿ إيجابي في إكساب الخريجيف

 .القدرات التي يسعى البرنامج إلى تنميتيا مف خالؿ المساقات التي يعتمدىا
 

  تتبايف آثار تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى الطمبة مف حيث المساقات في 
إكسابيـ المعرفة كالميارة كالقدرة، ففي حيف أف ىناؾ ارتفاع إلى درجة كبيرة في أثر بعض المساقات 
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: عمى الطالب، كاف لبعضيا أثر بدرجة أقؿ، كيرجع الباحث ذلؾ إلى أسباب مختمفة لعؿ أىميا
 .االختالؼ في مدرس المساؽ، كطبيعة المساؽ، كدرجة انسجاـ المساؽ مع طبيعة عمؿ الطالب

 
  التقييـ عممية تعممية متكاصمة كمف اجؿ بناء القدرات فمف المجدم اجراء عممية التقييـ في مراحؿ زمنية

متفاكتة، كىنا نالحظ اف بعض التغيرات التي احدثت عمى البرنامج لـ تنعكس عمى اجابات الطمبة ككف 
العينة المستيدفة في الدراسة قد انخرطت في المعيد في سنكات سابقة ليذه الدراسة قبؿ احداث ىذه 

 .التغيرات كىذا ما تدؿ عميو الفركؽ كفؽ سنة التخرج مف المعيد
 

  لعؿ قرار إدارة تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية بإغالؽ شعبة الدراسة في الزبابدة كاف
إجراءن صائبان، فقد شكمت درجة رضى الخريجيف ليذه الشعبة أقؿ درجة رضى بيف الشعب األخرل 

 .كبالتالي كاف أثر البرنامج عمى ىذه الفئة ال يتكافؽ مع أىداؼ البرنامج
 

  ف كانت ال تتـ بشكؿ دكرم كال يتـ متابعة ال تكجد أنظمة فعالة لتقييـ المحاضريف كالمشرفيف، كا 
 .نتائجيا

 

 

 التكصيات

 :يكصي الباحث بما يمي

  كفقا لمقياس ليكرت الخماسي، اال انيا كانت  (كبير)باالشارة الى اف العالمة الكمية كانت بمستكل

اقرب الى الحد االدنى ليذه الدرجة، كىذا يشير لمحاجة الى احداث تطكير في كافة جكانب عمؿ 

 .المعيد؛ لما يتركو ىذا المستكل مف مساحة في التطكير كالبناء
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  ،تكفير البيئة التعميمية المناسبة لمطالب كتكفير مستمزمات العممية التعميمية مف قاعات تدريس مناسبة

. كمختبرات حاسكبية تكفر خدمة الكصكؿ المجاني لإلنترنت، كغيرىا مف المستمزمات الضركرية

  اعتماد آلية ارشادية محددة ككاضحة تسيؿ كصكؿ الطالب الى المكتبة كاالستفادة منيا، كتكفير المراجع

 .الحديثة كالمتخصصة الضركرية كاالىتماـ بيا بصكرة اكبر

  اف مف كجية نظر عينة الدراسة تبيف اف ىناؾ تمييز بيف الطمبة مف قبؿ ىيئة التدريس، كىذا ما لـ

يكف ىناؾ تأكيد لو مف مصادر معمكمات اخرل كىنا نكصي بعمؿ دراسات تقييمية تختص في تبياف 

 .ذلؾ

 ساليب تقييـ حديثة كمتنكعةأساليب تقييـ الطالب كاعتماد أعادة النظر في إ. 

 تخصيص الكقت الكافي لتدريس المساقات بشكؿ كامؿ كفقا لخطة المساؽ. 

 لى متطمبات اختياريةإك تحكيميا أساقات المعتمدة كدمج المساقات المتشابية ـعادة النظر في تكزيع اؿإ ،

 بناء المؤسسات تخصصلى إجبارية تشكؿ مدخؿ إطرح مساقات استدراكية كاعتمادىا كمساقات ك

؛ حيث جاءت نتائج الدراسة في ذلؾ متقاربة مف نتائج التقييـ السابؽ لممعيد كتنمية المكارد البشرية

 .، مما يستدعي التذكير كالعمؿ عمى جكانب القصكر التي تكررت في الدراستيف(2012جاسر، )

 دراسة التبايف في مستكل استفادة الطمبة مف عدد مف المساقات التي يطرحيا البرنامج كتصكيبيا. 

 ىدافو في تنمية القدرات لدل الخريجيفأجراء دراسات تقييمية دكرية ألثر المعيد كدكره في تحقيؽ إ. 

 متابعة خريجي البرنامج كالسعي لتكفير الدعـ لنشر الرسائؿ المتميزة لطمبة البرنامج. 

  رشاديا ليـ يساعدىـ في إتسييؿ كصكؿ الطمبة الممتحقيف في البرنامج لنتائج ىذه الدراسة لتككف دليال

. معرفة عناصر البرنامج كدكره في تنمية المعرفة كالميارة كالقدرة لدييـ
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الجكدة في المؤسسات التعميمية كالمجتمع، ك تنمية المعايير العربية التي تتكاكب مع المعايير الدكلية 

لتحسيف جكدة أداء العمميات ك مخرجات المؤسسات التعميمية كبرامجيا األكاديمية عمى النحك الذم يؤدم 

إلى كسب ثقة المجتمع بيا، كزيادة قدراتيا التنافسية محميان ك اقميميان كدكليان، ككذلؾ تدريب الييئتيف 

 .التدريسية كاإلدارية عمى مفاىيـ الجكدة

لذا ارتأل مجمس ضماف الجكدة كاالعتماد في االتحاد كضع دليؿ خاص لضماف جكدة البرامج األكاديمية 

إذ يعد البرنامج االكاديمي جكىر العممية التعميمية، حيث إنو ىك المسؤكؿ عف . في التخصصات المختمفة

تقديـ المعارؼ المتخصصة كالميارات الذىنية كالمينية ذات العالقة بالتخصص لتحقيؽ مخرجات التعمـ 

كما إف التحديات الخارجية فرضت عمى البرامج االكاديمية . المستيدفة كفقنا لمعايير أكاديمية دكلية معتمدة

حتمية السعي الجاد كالمخطط لتحسيف جكدة فاعميتيا بما يؤدم إلى زيادة قدرتيا عمى التنبؤ باحتياجات 

سكؽ العمؿ المحمية كاالقميمية كالدكلية مف المكارد البشرية، كالتخطيط لتكفير التخصصات المختمفة مف 

 .المكارد البشرية ذات الميارات المتميزة كالمستيدفة

كما كيعد ىذا الدليؿ المرشد األساسي لتقكيـ كاعتماد البرامج األكاديمية في المؤسسات التعميمية العربية، 

حيث تعكس محتكياتو دكر مجمس ضماف الجكدة كاالعتماد في االتحاد في مساعدة تمؾ المؤسسات عمى 

 كيحتكم ىذا الدليؿ عمى المعمكمات الخاصة بضماف جكدة .تحسيف جكدة برامجيا األكاديمية كضمانيا

البرامج األكاديمية المحددة مف قبؿ مجمس ضماف الجكدة كاالعتماد، التي تحدد الحد األدنى مف المعايير 

المتكقعة مف الخريجيف، كالتي تتماشى مع المعايير الدكلية، كبالشكؿ الذم يناسب البيئة العربية 

 .كخصكصيتيا
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. كييدؼ ىذا الدليؿ إلى كضع إطار عاـ لتقكيـ جكدة البرامج األكاديمية في المؤسسات التعميمية العربية

كقد تميز الدليؿ بالشمكلية بحيث احتكل عمى كافة العناصر الرئيسية لمتقكيـ البرامجي، كبالكضكح 

كالمكضكعية مف خالؿ إمكانية قياس المؤشرات الخاصة بعممية التقكيـ، كبالمركنة مف خمؿ إمكانية تطبيقو 

كنظرا ألف عممية التقكيـ الذاتي تعد مف أىـ االجراءات التي تتـ ضمف . عمى جميع البرامج األكاديمية

عممية التقكيـ كالمراجعة، كىي أيضان الخطكة األكلى ضمف عممية تقكيـ البرنامج االكاديمي كمراجعتو، فإف 

ىذا الدليؿ ييدؼ إلى مساعدة األقساـ األكاديمية بمختمؼ المؤسسات التعميمية لتقكيـ برامجيا األكاديمية 

بشكؿ ذاتي، إضافة إلى إمكانية استخدامو مف قبؿ فرؽ التقكيـ الداخمية أك الخارجية باعتباره يكفر اطاران 

ا لتقكيـ جكدة البرامج األكاديمية بشكؿ عاـ، كفؽ أسس عممية كمكضكعية كييدؼ كذلؾ إلى تكفير . عامن

مرجعية مكحدة لمجمعيات العممية لمكميات المتناظرة المنبثقة عف االتحاد إلعداد أدلة ضماف جكدة كاعتماد 

 .لمبرامج األكاديمية الخاصة بيـ

: كما كيسعى ىذا الدليؿ إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية

تعريؼ المؤسسات التعميمية العربية أعضاء االتحاد كتكعيتيا بدكر مجمس ضماف الجكدة كاالعتماد في . 1

ضماف جكدة البرامج األكاديمية التي تقدميا تمؾ المؤسسات كاعتمادىا، كتحقيؽ التطكير المستمر ليذه 

 .البرامج عمى اختالؼ تخصصاتيا

تكفير المعمكمات الكافية كالدقيقة المتعمقة بمراحؿ عممية ضماف جكدة كاعتماد البرامج األكاديمية  .2

كآلياتيا كقكاعدىا كشركطيا، لممؤسسات التعميمية العربية أعضاء االتحاد، كلكزارات التعميـ العالي في 

الكطف العربي 
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تحديد اإلطار العاـ لعممية ضماف جكدة كاعتماد البرامج األكاديمية مف خالؿ المحاكر الرئيسية التي . 3

تستند إلييا ىذه العممية، كما يتضمنو كؿ محكر مف مؤشرات كعناصر كخصائص يجب تحقيقيا 

 .كمتطمبات أساسية لمتقدـ بطمب الحصكؿ عمى شيادة الجكدة كاالعتماد

مساعدة جمعيات الكميات العممية المتناظرة المنبثقة عف األتحاد عمى كضع معايير ضماف جكدة . 4

خاصة ببرامجيا األكاديمية، كعمى المتطمبات الخاصة لكؿ تخصص مف التخصصات التي تختص 

. بيا ىذه الجمعية

مساعدة مختمؼ المؤسسات التعميمية العربية أعضاء اتحاد كقيادات البرامج االكاديمية في إجراء . 5

دراسات التقكيـ الذاتي الخاصة بالبرامج األكاديمية، حتى تنيض بمستكل جكدة أدائيا كفقنا لممعايير 

 .العربية كالدكلية مف خالؿ نمكذج أعده مجمس ضماف الجكدة كاالعتماد ليذا الغرض

تشجيع التنافس بيف البرامج األكاديمية المختمفة التي تقدميا المؤسسات التعميمية العربية المتناظرة، . 6

كيمكف لممؤسسات التعميمية . ككذلؾ التنافس الداخمي بيف البرامج األكاديمية المختمفة في المؤسسة

أعضاء االتحاد التقدـ بطمب الحصكؿ عمى شيادة الجكدة كاالعتماد لبرنامج أك أكثر مف برامجيا 

. االكاديمية مف قبؿ مجمس ضماف الجكدة كاالعتماد في االلتحاد

مساعدة كزارات التعميـ العالي في الك طف العربي لتعزيز جيكدىا الرامية إلى تطكير كتحسيف جكدة . 7

البرامج االكاديمية التي تقدميا مف خالؿ المعمكمات المتاحة مف مجمس ضماف الجكدة كاعتماد في 

 .ىذا المجاؿ
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معيد التنمية المستدامة  /كمية الدراسات العميا 
 

 المحترمات / اإلخكة كاألخكات المحترميف
تحية طيبة كبعد،،، 

إكساب  البشرية في كتنمية المكارددكر برنامج بناء المؤسسات "بإجراء دراسة حكؿ  يقـك الباحث
لمحصكؿ عمى درجة كمتطمب ، كذلؾ " البرنامجخريجي مف كجية نظر الخريجيف المعرفة كالميارة كالقدرة
يرجى منؾ التفضؿ باإلجابة .  مف جامعة القدسكتنمية المكارد البشريةالماجستير في بناء المؤسسات 

 حكؿ المكضكعات المطركحة  كبما يتكافؽ مع كجية نظرؾعمى فقرات ىذه االستبانة بصدؽ كمكضكعية
، عمما بأف بيانات الدراسة ىي ألغراض البحث مف أجؿ تكفير المعمكمات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

 كال يطمب منؾ كتابة اسمؾ أك  كلف تستخدـ ألم أغراض أخرلالعممي فقط، كسيتـ الحفاظ عمى سريتيا،
 .ليؾإما يشير 

. شاكران لكـ حسف تعاكنكـ

حمد صبرة أعمي : الباحث

  معمكمات عامة عف المبحكث  .1

  المكاف المناسببرجاء اإلجابة بكضع دائرة حكؿ  : معمكمات ديمكغرافية 1.1

  فأكثر55(4              54-45(3              44-35(2              34-25 (1 العمر 1.1.1
 أنثى (2    ذكر                         (1الجنس  2.1.1

 
 برجاء اإلجابة بكضع دائرة حكؿ المكاف المناسب  :معمكمات الخمفية االكاديمية 2.1

 ماجستير                 (3دبمـك عالي                    (2بكالكريكس                    (1  السابقةالدرجة العممية
 ............................................................ اسـ الجامعة 1.2.1
 ............................................................  التخصص 2.2.1
جيد جدا                   (3جيد                        (2مقبكؿ                     (1 التقدير 3.2.1

 ممتاز(4
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 ............................................................ سنة التخرج 4.2.1
 

 برجاء اإلجابة بكضع دائرة في المكاف المناسبمعمكمات كظيفية   3.1
 بعد التخرج قبؿ االلتحاؽ بالبرنامج البياف

قطاع أىمي                        (2قطاع حككمي          (1 قطاع العمؿ 1.3.1
 ال أعمؿ (4قطاع خاص                    (3

قطاع أىمي                        (2قطاع حككمي          (1
 ال أعمؿ (4قطاع خاص                    (3

ميدانية         (3فنية           (2إدارية        (1 طبيعة الكظيفة 2.3.1
 :................غير ذلؾ (5استشارية        (4

ميدانية         (3فنية           (2إدارية        (1
 :................غير ذلؾ (5استشارية       (4

سنكات الخبرة  3.3.1
 العممية

................................................ ............................................... 

 
 برجاء اإلجابة بكضع دائرة في المكاف المناسب:  الدراسة في البرنامج4.1

      2014 (5         2013 (4          2012 (3          2011(2         2010(1 سنة التخرج  1.4.1
      حـر الزبابدة   (3                   راـ اهللحـر (2                 حـر أبكديس   (1 مكاف الدراسة 2.4.1
  فأكثر90(3                   89.9-80(2                    79.9-70 (1 المعدؿ التراكمي 3.4.1
          امتحاف شامؿ   : ماجستير (2                                      رسالة : ماجستير (1 مسار الدراسة 4.4.1

 

تحت الدرجة التي تعبر عف  (X)برجاء اإلجابة بكضع إشارة : درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية  .2
رأيؾ في بعض عناصر التقييـ األكاديمي كفقا لدليؿ ضماف جكدة البرامج األكاديمية في كميات الجامعات العربية 

(2013). 

 البياف
راضي بدرجة 

 (5)كبيرة جدا

راضي بدرجة 
 (4)كبيرة

راضي بدرجة 
 (3)متكسطة

غير راضي 
بدرجة 

 (2)كبيرة

غير راضي 
بدرجة كبيرة 

 (1)جدا

      أعضاء ىيئة التدريس 1.2
تمكف أعضاء ىيئة التدريس مف  1.1.2

 المساؽ الذم يدرسو
كضكح طريقة تقديـ أعضاء ىيئة  2.1.2

 التدريس لمحتكل المساؽ كفصكلو 
     

تنكيع أعضاء ىيئة التدريس في  3.1.2
 استخداـ أساليب التعميـ ككسائمو 
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ىيئة التدريس أعضاء تشجيع  4.1.2
 لمشاركة الطمبة في المناقشة

     

ىيئة التدريس أعضاء حسف إدارة  5.1.2
 الكقت في المحاضرة 

     

ىيئة التدريس أعضاء تقديـ  6.1.2
 المساعدة لمطمبة عند الحاجة

     

ىيئة التدريس لكسائؿ أعضاء تنكيع  7.1.2
أبحاث، اختبارات، )تقييـ الطمبة 

 (..شرائح عرض، دراسات ميدانية 

     

ىيئة التدريس عمى أعضاء مساعدة  8.1.2
 تنمية الميارات الذىنية لدل الطمبة

     

ىيئة التدريس أعضاء تكضيح  9.1.2
المفاىيـ النظرية بأمثمة مف الحياة 

 العممية

     

ىيئة التدريس الطمبة أعضاء معاممة  10.1.2
 دكف تمييز

 

     

      المناىج التدريسية 2.2
 كضكح أىداؼ المناىج الدراسية 1.2.2
انسجاـ أىداؼ المناىج الدراسية مع  2.2.2

 البرنامج  
     

      حداثة المناىج الدراسية 3.2.2
مساىمة المناىج الدراسية في تطكير  4.2.2

 الميارات لدل الطمبة
     

تشجيع المناىج الدراسية التعمـ  5.2.2
 الذاتي لدل الطمبة 

     

      تدريس المناىج الدراسية كاممة 6.2.2
احتكاء المناىج الدراسية عمى  7.2.2

 مكاضيع جديدة لـ أتعمميا مسبقا
     

     كفاية عدد الساعات لتغطية جميع  8.2.2
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 جكانب المناىج الدراسية
كفاية متطمبات المناىج الدراسية  9.2.2

 (...كظائؼ، امتحانات، تقارير)
 لتحقيؽ أىدافيا

     

      المكتبة كمصادر التعمـ 3.2
تكفر مكتبة كرقية غنية بالمصادر  1.3.2

 العممية 
تكفر مكتبة إلكتركنية غنية  2.3.2

 بالمصادر العممية
     

      سيكلة كصكؿ الطمبة إلى المكتبة 3.3.2
سيكلة حصكؿ الطمبة عمى المراجع  4.3.2

 المكتبية
     

تكفر المصادر كالمراجع لمختمؼ  5.3.2
 المساقات

     

      المرافؽ كالخدمات المساندة 4.2
مناسبة تكزيع الشيعب الدراسية لممعيد  1.4.2

 لممناطؽ الجغرافية
      تكفر القاعات الدراسية 2.4.2
      مناسبة تجييزات القاعات الدراسية 3.4.2
تكفر أجيزة عرض الشرائح التعميمية  4.4.2

 في القاعات التدريسية
     

      تكفر خدمة اإلنترنت المجانية لمطمبة 5.4.2
تكفر بيئة تعميمية محيطة مف حيث  6.4.2

 اليدكء كالبعد عف الضكضاء 
     

تكفر مختبرات مناسبة كمجيزة  7.4.2
بالمستمزمات المطمكبة لمعممية 

 التعميمية
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 دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى إكساب المعرفة العممية لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ  .3
درجة التغير لديؾ نتيجة في المكاف المناسب الذم يعبر عف  (X)برجاء اإلجابة بكضع اشارة : مساقات البرنامج
 .التحاقؾ بالبرنامج

 البياف
درجة الدكر 

 (5)عالية جدا

درجة الدكر 
 (4)عالية

درجة الدكر 
 (3)متكسطة

درجة الدكر 
 (2)قميمة

درجة الدكر 
 (1)قميمة جدا

المعرفة بالجكانب القانكنية كاإلدارية  1.3
إلنشاء مشركع كتسجيمو لدل الجيات 

 المختصة

     

المعرفة أكثر باالسكاؽ كالمؤسسات  2.3
 المالية كمصادر التمكيؿ

     

       المعرفة بالقيمة الزمنية لمنقكد 3.3
المعرفة بالمؤسسات غير الربحية  4.3

ىدافيا كعمميا في فمسطيف  كا 
     

المعرفة بمؤسسات المجتمع المدني في  5.3
 فمسطيف كالقكانيف التي تحكميا

     

المعرفة بجيات الرقابة كاإلشراؼ اإلدارم  6.3
كالقانكني عمى المؤسسات غير الربحية 

 في فمسطيف

     

      المعرفة باحتياجات المجتمع المحيط 7.3
المعرفة بمفاىيـ كمؤشرات التنمية  8.3

 العالمية
     

      المعرفة بتجارب بعض الدكؿ في التنمية 9.3
المعرفة بالقانكف كاألدلة المنظمة لمعمؿ  10.3

 في مؤسسات المجتمع
     



 دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى إكساب الميارات لدل الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات  .4
درجة التغير لديؾ نتيجة التحاقؾ في المكاف المناسب الذم يعبر عف  (X)برجاء اإلجابة بكضع إشارة : البرنامج
 .بالبرنامج

 البياف
درجة الدكر 

 (5)عالية جدا

درجة الدكر 
 (4)عالية

درجة الدكر 
 (3)متكسطة

درجة الدكر 
 (2)قميمة

درجة الدكر 
 (1)قميمة جدا
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اكتساب مياراة الكصكؿ إلى مصادر  1.4
 المعمكمات

     

      ميارة إدارة الكقت اكتساب  2.4
ميارة العمؿ الجماعي ضمف اكتساب  3.4

 فريؽ عمؿ كاحد متكامؿ
     

ميارة تكليد أفكار لمشاريع اكتساب  4.4
 إبداعية

     

ميارة القيادة كالتأثير في اكتساب  5.4
 اآلخريف

     

      ميارة التفاكض لحؿ المشكالتاكتساب  6.4
      ميارة إدارة األزمات كالصراعاتاكتساب  7.4
      ميارة اتخاذ القرار اكتساب  8.4
      ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ اكتساب  9.4

      ميارة فف اإللقاءاكتساب  10.4
اكتساب ميارة التأثير عمى قرارات  11.4

 اآلخريف بشكؿ ايجابي
     

اكتساب ميارة إدارة المجمكعات البؤرية  12.4
 ككرش العمؿ

     

 
: دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية عمى إكساب قدرات الخريجيف كفقا ألىداؼ مساقات البرنامج .5

 .درجة التغير لديؾ نتيجة التحاقؾ بالبرنامجفي المكاف المناسب الذم يعبر عف  (X)برجاء اإلجابة بكضع اشارة 

درجة الدكر  البياف
 (5)عالية جدا

درجة الدكر 
 (4)عالية

درجة الدكر 
 (3)متكسطة

درجة الدكر 
 (2)قميمة

درجة الدكر 
 (1)قميمة جدا

      اكتساب القدرة عمى البحث العممي 1.5
      اكتساب القدرة عمى التعامؿ مع مجتمع البحث 2.5
اكتساب القدرة عمى إعداد أدكات البحث  3.5

 .كبنائيا (..استبانة، مقابمة، مجمكعات بؤرية)
     

 القدرة عمى معالجة البيانات كتحميميا اكتساب 4.5
 إحصائيا

     

 القدرة عمى تصميـ  خطة بحثية  اكتساب 5.5
 متكاممة
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 القدرة عمى كتابة البحث كالمصادر اكتساب 6.5
 كالمراجع عمى أسس عممية

     

 القدرة عمى نقد األبحاث كالدراسات اكتساب 7.5
 العممية كتقييميا كفؽ أسس البحث العممي

     

 القدرة عمى إعداد الييكؿ التنظيمي اكتساب 8.5
 لممؤسسة

     

 القدرة عمى تحديد احتياجات المؤسسة اكتساب 9.5
 مف المكارد البشرية

     

 القدرة عمى كضع خطة استراتيجية اكتساب 10.5
 .تتكافؽ مع رؤية المؤسسة كرسالتيا

     

 القدرة عمى إعداد خطة تدريب المكارد اكتساب 11.5
 البشرية

     

 القدرة عمى بناء استراتيجية حكافز اكتساب 12.5
 مناسبة لممكارد البشرية

     

 القدرة عمى تحميؿ اتجاىات المنظمة اكتساب 13.5
 المستقبمية كعالقتيا بحاجاتيا مف المكارد البشرية

     

 القدرة عمى كضع خطة استقطاب اكتساب 14.5
 المكارد البشرية كفؽ احتياج المؤسسة

     

 القدرة عمى بناء نظاـ لتقييـ أداء المكارد اكتساب 15.5
 البشرية

     

       القدرة عمى إدارة فرؽ العمؿاكتساب 16.5
 القدرة عمى دراسة جدكل مشركع مف اكتساب 17.5

 الناحية التسكيقية كالفنية كالمالية
     

 القدرة عمى تحديد أسباب نجاح المشركع اكتساب 18.5
 أك فشمو

     

       القدرة عمى دراسة السكؽاكتساب 19.5
       القدرة عمى تقدير الربحية في المشاريعاكتساب 20.5
 القدرة عمى احتساب تكاليؼ التمكيؿ مف اكتساب 21.5

 (...سعر الفائدة، تكمفة الفرصة البديمة، كغيرىا)
     

       القدرة عمى إدراة التمكيؿاكتساب 22.5
 القدرة عمى تحميؿ القكائـ المالية اكتساب 23.5

 (الميزانية، الدخؿ، التدفؽ النقدم)
     

 القدرة عمى التأثير عمى أداء العامميف اكتساب 24.5
 في المؤسسة
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 القدرة عمى تكظيؼ الفرص كمكاجية اكتساب 25.5
 التحديات

     

 القدرة عمى إعداد نماذج لمتخطيط اكتساب 26.5
 االستراتيجي

     

 القدرة عمى تحديد احتياجات الفئة اكتساب 27.5
 المستيدفة ألم مشركع كتحديد أكلكياتيا

     

 القدرة عمى ربط احتياجات الفئة اكتساب 28.5
 المستيدفة بالمكارد المتكفرة في مشركع معيف

     

 القدرة عمى التعامؿ اإليجابي مع اكتساب 29.5
 الشركاء في المشركع

     

 القدرة عمى تحديد المخاطر ككضع اكتساب 30.5
 البدائؿ ليا

     

 القدرة عمى بناء مؤسسة غير ربحية اكتساب 31.5
دارتيا  كا 

     

 القدرة عمى التنسيؽ أكالتشبيؾ أكالتعاكف اكتساب 32.5
مع مؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات غير 

 الربحية

     

 القدرة عمى رسـ رؤية مؤسسة غير اكتساب 33.5
 ربحية كرسالتيا كأىدافيا

     

 القدرة عمى كضع آلية لضماف اكتساب 34.5
 االستمرارية لمؤسسة غير ربحية

     



 كالمساؽ األقؿ (1)رتب المساقات التالية حسب درجة االستفادة منيا، بحيث يككف ترتيب المساؽ األكثر استفادة أكالن  .6
 .(15)استفادة آخران 

 المساق  الترتيب

 التخطيط االستراتيجي 
 طرؽ البحث كالكتابة العممية 
 إدارة كتنمية المكارد البشرية 
 الماليو العامو كالسياسات التنمكيو 
 إدارة المشاريع كالتنميو المستدامو 
 تجارب عالمية في بناء المؤسسات 
 مؤشرات التنمية االقتصاديو كاالجتماعية 
 مشركع البحث 
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 ندكة مشركع البحث 
 منظمات المجتمع المدني 
 إدارة المكسسات غير الربحية 
 التمكيؿ االدارم 
 التنظيـ كالسمكؾ اإلدارم 

 إدارة عامة  
 الحككمة كبناء المؤسسات 




 

 مع جزيل الشكر

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة القدس- اسئمة مقابمة الباحث مع المنسؽ االدارم لمعيد التنمية المستدامة: (2.3)ممحؽ 

يدار البرنامج مف قبؿ طاقـ عمؿ متخصص، ىؿ يحقؽ عمؿ ىذا الطاقـ ما يحتاجو الطالب، كىؿ  .1

 اجريتـ دراسات تقييمية تبيف مدل رضى الطمبة عف اداء العامميف في المعيد؟
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عاـ عمى تأسيس المعيد، ىؿ يحقؽ رؤيتو كرسالتو كاىدافو التي كجد مف  (15)بعد مضي اكثر مف  .2

 اجميا؟

ىؿ ىناؾ آلية كاضحة كمحددة لمتعاقد مع المدرسيف المختصيف، كما ىي المعايير التي تحدد آلية  .3

 التعاقد معيـ؟

 ىؿ ىناؾ نظاـ تقييـ كاضح كمعتمد لتقييـ الطمبة كسياسات قبكليـ في التخصص؟ .4

يعتمد المعيد في تخصص بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية العديد مف المساقات المتنكعة، ىؿ  .5

 يتـ تقييـ ىذه المساقات بشكؿ دكرم؟ كىؿ اىداؼ ىذه المساقات مترابطة كتحقؽ اىداؼ التخصص؟

تتكفر لممعيد شعب مختمفة في مناطؽ جغرافية عديدة، ما ىي آلية تكزيع ىذه الشعب، كىؿ تجييزات  .6

 كقدرات البرنامج تفي باالىداؼ التي كجد الجميا كتمبي احتياجات الطمبة؟

ىؿ يتكفر لممعيد مكتبة خاصة بو تكفر ما يحتاجو الطمبة مف مراجع عممية متنكعة، كاف كاف ال  .7

 يكجد ىؿ ىناؾ آلية ارشادية كاضحة لمكتبة الجامعة؟

، ىؿ تـ االستفادة كالبناء (2012)سائد جاسر . لقد تـ عمؿ دراسة تقييمية لعمؿ المعيد مف قبؿ د .8

 عمى ىذه الدراسة، ككيؼ؟

كاخيران، ىؿ يكجد دليؿ ارشادم لمطمبة الجدد الممتحقيف بالتخصص تمكنيـ مف معرفة آراء الطمبة  .9

 كالخريجيف بعناصر البرنامج كدرجة رضاىـ عنو؟

قائمة أسماء المحكميف : (3.3)ممحؽ 

المسمى األكاديمي التخصص االسـ ـ 
رئيس جامعة االستقالؿ حصاء إد عبدالناصر القدكمي .أ 1
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جامعة القدس - عميد كمية االعماؿ اقتصاد زراعي د محمكد الجعفرم .أ 2
جامعة القدس – عميد معية التنمية المستدامة عمـك مالية كمصرفية عزمي األطرش . د 3
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الصفحة  عنكاف الممحؽالرقـ 

ممخص دليؿ ضماف جكدة البرامج االكاديمية في كميات الجامعات  1.2

 .2013العربية، لعاـ 
135 

دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية في "استبانة قياس  1.3
". كساب الخريجيف المعرفة كالميارة كالقدرة مف كجية نظر الخريجيفإ

139 

اسئمة المقابمة مع المنسؽ االدارم لمعيد التنمية المستدامة في جامعة  2.3

 .القدس
148 

 149 .قائمة باسماء المحكميف لالستبانة 3.3
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 فيرس األشكاؿ

 

الصفحة  الشكؿعنكاف الرقـ 

 75متغيرات نمكذج الدراسة  1.3

 79كصؼ عينة الدراسة كفقان لمتغير التخصص السابؽ  2.3

 80 الشعبة- كصؼ عينة الدراسة كفقا لمتغير مكاف الدراسة 3.3

 80كصؼ عينة الدراسة كفقا لمتغير سنة التخرج مف البكالكريكس  4.3

 81 قطاع العمؿكصؼ عينة الدراسة كفقا لمتغير  5.3

 82كصؼ عينة الدراسة كفقا لمتغير طبيعة الكظيفة بعد الماجستير  6.3

 83تكزيع عينة الدراسة كفقا متغير سنكات الخبرة في العمؿ  7.3

 84تكزيع عينة الدراسة كفقا لمتغير سنة التخرج مف الماجستير  8.3

 84تكزيع عينة الدراسة كفقا لمتغير الجنس  9.3

 85 العمرتكزيع عينة الدراسة كفقا لمتغير  10.3
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 73قساميا كمحاكرىا أتكزيع فقرات أداة الدراسة عمى  1.3
قيمة معامؿ ثبات المجاؿ كعدد العبارات فيو، كقيمة معامؿ ارتباطو مع  2.3

المقياس الكمي 
77 

 78تكزيع عينة الدراسة مف حيث التخصص السابؽ  3.3
 79الشعبة - تكزيع عينة الدراسة مف حيث مكاف الدراسة 4.3
 80تكزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير سنة التخرج مف البكالكريكس  5.3
 81 لقطاع العمؿتكزيع عينة الدراسة كفقان  6.3
 81تكزيع عينة الدراسة كفقان لطبيعة الكظيفة  7.3
 82 لمتغير سنكات الخبرة في العمؿتكزيع عينة الدراسة تبعا  8.3
 83تكزيع عينة الدراسة كفقا لمتغير سنة التخرج مف الماجستير  9.3

 84 ستكزيع عينة الدراسة عمى متغير الجف 10.3
 85 العمرتكزيع عينة الدراسة عمى متغير  11.3
 87الحدكد الدنيا كالعميا لمقياس ليكرت الخماسي  1.4
 88 درجة رضى الطالب عف عناصر العممية األكاديمية عمى فقرات المجاؿ 2.4
مجاؿ دكر البرنامج في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات  3.4

 إكساب الخريجيف المعرفة العممية
93 

عدد اإلجابات لكؿ درجة مف درجات مقياس ليكرت الخماسي لفقرات مجاؿ  أ3.4.
دكر برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكراد البشرية في إكساب الخريجيف 

 المعرفة العممية

95 

مجاؿ دكر برنامج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات ىذا  4.4
 بناء المؤسسات كتنمية المكراد البشرية في إكساب الخريجيف الميارة

96 

مجاؿ دكر برنامج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات ىذا  5.4 
 بناء المؤسسات كتنمية المكراد البشرية في إكساب الخريجيف القدرة

98 

 101الختبار فرضية الدراسة كفقا لمتغير الجنس  (T-test)اختبار  6.4
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 لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير سنة (ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم  7.4 
. التخرج مف البكالكريكس

102 

التخصص  لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير (ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم  8.4
 .لبكالكريكسؿ السابؽ

104 

 لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير طبيعة (ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم  9.4
 .كظيفة الخريج

106 

 لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير سنكات (ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم  10.4
 .الخبرة لدل الخريجيف

108 

 كفقا لمتغير سنكات الخبرة لدل Levene Statisticاختبار التجانس  11.4
 .الخريجيف

110 

 كفقا لمتغير سنكات الخبرة لدل LSDجدكؿ اختبار المقارنات البعدية  12.4
 .الخريجيف

110 

الختبار فرضية الدراسة كفقا لمتغير سنة التخرج مف  (T-test)اختبار  13.4
 .الماجستير

112 

 لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير مكاف (ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم  14.4
. الدراسة

114 

 115 . لمجاالت الدراسة كفقا لمتغير مكاف الدراسةLevene Statisticاختبار  15.4
  Dunnettc C   لممجمكعات المتجانسة في تباينيا كاختبارLSDاختبار  16.4

. ًلغير المتجانسة في مجاالت الدراسة كفقا لمتغير مكاف الدراسة
116 

 120. ترتيب المساقات التدريسية كفقا لمكسيط الحسابي ليا 17.4
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الصفحة  العنكاف 
 أ اإلقرار 

 ب شكر كعرفاف 
 ج مصطمحات الدراسة 
 ك ممخص الدراسة 
 ح ممخص الدراسة باإلنجميزم 

 1 خمفية الدراسة الفصؿ األكؿ
 1 المقدمة 1.1
 2مبررات الدراسة  2.1
 3 أىمية الدراسة 3.1
 3 مشكمة الدراسة 4.1
 4 أىداؼ الدراسة 5.1
 4 أسئمة الدراسة 6.1
 5 فرضيات الدراسة 7.1
 6 ىيكمية الدراسة 8.1

 7 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة الفصؿ الثاني
 7 التقييـ األكاديمي 1.2

 7 المقدمة 1.1.2
 8 تعريؼ التقييـ 2.1.2
 9 تطكر مفيـك التقييـ 3.1.2
 11 عناصر التقييـ األكاديمي 4.1.2
 16ىداؼ نظاـ التقييـ الجامعي أ 5.1.2
 17 نكاع التقييـ األكاديميأ 6.1.2
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 20 معايير كمقاييس التقييـ 7.1.2
 21 ىاجراء عممية التقييـ كمراحؿإخطكات  8.1.2

 23األداء كقياس األثر  2.2
 25عناصر األداء  1.2.2
 26 محددات األداء 2.2.2
 27تحميؿ األداء كقياس األثر  3.2.2
 31 عناصر تقييـ األداء 4.2.2

 31  عمى المجتمعاألثر 1.4.2.2
 31 األثر عمى الفرد 2.4.2.2
 32 األثر عمى العالقات اإلنسانية لألفراد 3.4.2.2
 32 األثر عمى المؤسسات 4.4.2.2

 33 المعايير القياسية العامة لبرامج الدراسات العميا 5.2.2
 35 المعرفة ك الفيـ 1.5.2.2
 35 الميارات الذىنية 2.5.2.2
 36 لميارات المينيةا 3.5.2.2
 36 الميارات العامة كالمنتقمة 4.5.2.2

 36 داء الخريجأثر برنامج بناء المؤسسات كالتنمية البشرية عمى أ 6.2.2
 38 الدراسات العميا في فمسطيف 3.2

 40 الدراسات العميا في جامعة القدس 1.3.2
 42 تصنيؼ الجامعات العالمية 2.3.2
 43 جامعة القدس– معيد التنمية المستدامة 3.3.2

 44 مراحؿ تطكر خطة البرنامج 1.3.3.2
 45  قىداؼأ كتورؤية البرنامج كرساؿ 2.3.3.2
 47 حاكمية البرنامج 3.3.3.2
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 47 دارة البرنامجإ 4.3.3.2
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 55 الدراسات السابقة 
 71 إجراءات الدراسة الفصؿ الثالث

 71 تمييد 1.3
 71 جراءات الدراسةإ 2.3
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