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واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف
برنامج الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س واقرتاح منوذج تطويري
د� .سهري �سليمان ال�صباح
دائرة الرتبية وعلم النف�س
كلية العلوم ا لرتبوية -جامعة القد�س

د .بهاء طه ال�سرطاوي
دائرة الرتبية االبتدائية وريا�ض الأطفال
كلية العلوم ا لرتبوية -جامعة القد�س
امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية
والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة القد�س ،والعوامل امل�ؤثرة يف تلك الكفاءة
وفعاليتها من خالل وجهة نظر الطلبة واملدر�سني ،والتو�صل �إىل اقرتاح منوذج تطويري،
لذلك ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة ،حيث تكون جمتمع
الدرا�سة من ( )174طالبا ،و ( )18ع�ضو هيئة تدري�س ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()86
ع�ضوا من �أع�ضاء هيئة تدري�س وطلبة جامعة القد�س مت اختيارهم بطريقة العينة الع�شوائية
الطبقية ،وقد �أظهرت النتائج �أن واقع فعالية الكفاءة الداخلية من وجهة نظر الطلبة ،و�أع�ضاء
هيئة التدري�س على الدرجة الكلية للأداة كانت متو�سطة ،كما �أظهرت النتائج �أن �أهم �أبعاد
فعالية الكفاءة الداخلية «تلبيتها حلاجات الطالب واملجتمع» و�أقلها �شيوعا «اخلدمات
املكتبية والبحثية» و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق تبعا للجن�س ،واحلالة الأكادميية،
يف متو�سط درجة ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية،
يف حني ظهرت فروق يف املتو�سطات احل�سابية تبعا ملتغري التخ�ص�ص ،كما تبني �أن �أهم
العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية هي :عامل «عدم انتظام الدرا�سة �إال بعد عدة �أ�سابيع
من بدئها» ،يف حني كان �أقل الأبعاد �شيوعا «عدم توافر منح لأبحاث الدرا�سات الرتبوية
والنف�سية» ،ويف �ضوء نتائج الدرا�سة قدم الباحثان جمموعة من التو�صيات �أهمها :مراجعة
�أهداف برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س مراجعة جذرية وقدما
منوذجا تطويريا لذلك.
الكلمات املفتاحية : :فعالية الكفاءة الداخلية ،برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا ،منوذج
تطويري.

		
* تاريخ ت�سلم البحث2009/3/31 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2009/10/25 :م
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This study aimed at understanding the efficiency of internal quality of the
psychological and educational graduate program at Al Quds University and
its influencing factors from the view point of students and teachers in order
to suggest a developmental model. The researchers used the descriptive approach which fits this type of study. The population of the study consisted
of 174 students and 18 faculty of which a sample of 86 students and faculty
were selected by using a stratified random technique. The results revealed
that the total degree of the efficiency of the internal quality, from the students
and faculty perspective, was moderate. The results also revealed that the most
important dimensions of the efficiency of internal quality was “its fulfillment
of the needs of both students and society”. The least popular dimensions was
“research and library services” The results indicated that no significant differences regarding sex and the academic status were found from the view point
of students and faculty concerning the efficiency of the internal quality while
a significant difference was found regarding the mean of the variable of specialty. The most influencing factors of the internal quality was: the delays of
regular class meetings whereas, the least popular dimensions was the lack of
funding for the educational.
As a result of this study, the researchers recommended to have a critical
review of the goals of educational and psychological graduate program at Al
Quds University and presented a developmental model for this program.
Key words: efficiency of internal quality, educational and psychological graduate
programs, developmental model.
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د� .سهري ال�صباح ،د .بهاء ال�سرطاوي

واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف
برنامج الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س واقرتاح منوذج تطويري
د� .سهري �سليمان ال�صباح
دائرة الرتبية وعلم النف�س
كلية العلوم ا لرتبوية  -جامعة القد�س

املقدمة

د .بهاء طه ال�سرطاوي
دائرة الرتبية االبتدائية وريا�ض الأطفال
كلية العلوم ا لرتبوية  -جامعة القد�س

تعد اجلامعات ب�شكل عام رافدا مهما ورئي�سا من روافد املعرفة الإن�سانية التي تزود
الإن�سان باحلقائق ،واملعارف ،والآراء ،والتطورات يف العامل ،حيث يرى كثري من العلماء
�أن اجلامعة هي م�ؤ�س�سة علمية �إنتاجية ت�سهم يف البحث والتطوير العلمي ،والتكنولوجي،
وتعمل على بناء كفاءات ب�رشية م�ؤهلة علميا ،وفكريا ،وثقافيا ،و�صوال �إىل تعميق مبد�أ ربط
اجلامعة باملجتمع عرب كلياتها ،ومراكزها العلمية املتخ�ص�صة لتلبية احتياجات املجتمع من
القيادات ال�شابة (�أبو �سمرة .)2007 ،واجلامعة ت�أتي يف �سلم النظام التعليمي وهي عقل
املجتمع ،والدرا�سات العليا فيها تقود حركة البحث العلمي ،مبا يوفر للمجتمع من �إنتاج
املعرفة العلمية وتنمية القوى الب�رشية امل�ؤهلة ،وتكمن قيمة اجلامعة وتفوقها على م�ستوى
اجلامعات املناظرة لها يف قوة برامج الدرا�سات العليا فيها .و�إذا �ألقينا نظرة �رسيعة على التعليم
العايل الفل�سطيني ،جند �أن ن�شوء التعليم العايل الفل�سطيني مل يكن ملجرد اال�ستجابة ل�رضورة
التطور احل�ضاري فح�سب ،و�إمنا لأجل اال�ستجابة ل�رضورة مواجهة ال�رصاع احل�ضاري �أي�ضا،
حيث كان الإ�رصار على تر�سيخ الهوية الوطنية الفل�سطينية من �أبرز �أدوار م�ؤ�س�سات التعليم
العايل و�أهمها ،لرت�سخ من خاللها �رضورة وجودها وكينونتها ،و�إ�سهامها حل�سم ال�رصاع
الوطني ،واحل�ضاري والثقايف ،ف�ضال عن الأهداف املتعارف عليها دوليا لإقامة اجلامعات
وهي التعليم اجلامعي وخدمة املجتمع والبحث العلمي وت�سويق ما حققه البحث العلمي من
نتائج على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل (عثمان.)2000 ،
ونظام التعليم العايل الفل�سطيني �شهد حتوالت كبرية يف �أعقاب حرب حزيران (،)1967
متثل يف افتتاح كليات املجتمع وت�أ�سي�س اجلامعات منذ عام ( )1971مببادرات خا�صة غري
ربحية وغري حكومية (وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية .)2006 ،ويتكون قطاع
التعليم العايل الفل�سطيني حالي ًّا من ( )42م�ؤ�س�سة تعليمية ما بعد الثانوية متنح �شهادات ترتاوح

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املجلد  11العدد  4دي�سمرب 2010
```Y

¡``
````````Y GC I

f
`

`G Ä
½

`d G h ``Ç`»`d G

10

`¡U

بني الدبلوم املتو�سط والدكتوراه ،وت�شمل هذه امل�ؤ�س�سات ( )11جامعة ،منها ( )8جامعات
متنح درجة املاج�ستري يف حقول وبرامج خمتلفة و( )12كلية جامعية و( )19كلية متو�سطة
(وزارة الرتبية والتعليم العايل.)2007 ،2006 ،
كما تعترب الدرا�سات العليا الأ�سا�س يف بناء جمتمعات املعرفة على اعتبار �أنها �أحد �أبرز
املرتكزات التي تعتمدها اجلامعات لال�ستجابة �إىل احتياجات املجتمع ،ومتطلبات التنمية
فيه من حيث اجلودة ،والكفاءة ،والتنوع ،وذلك من خالل القدرة الفكرية التي ت�ستند �إليها
عملية �إنتاج املعرفة ،التي �أ�صبحت يف نهاية القرن الع�رشين ومطلع الألفية الثالثة عامال رئي�سا
من عوامل النمو االقت�صادي ،والتقدم االجتماعي ،لأي جمتمع كان ،و�أ�سا�سا للميزة التناف�سية
املقارنة لبلد ما (البنك الدويل.)2003 ،
�إن التطورات والتغريات املت�سارعة التي ي�شهدها املجتمع الفل�سطيني اليوم تلقي بظاللها
على التعليم العايل ب�شكل عام ،والدرا�سات العليا ب�شكل خا�ص ،وتفر�ض عليها حتديات
كبرية لتحقيق التنمية ال�شاملة ،والو�صول �إىل امل�ستوى احل�ضاري الذي تن�شده املجتمعات،
ويف �ضوء هذه التحديات بد�أ املجتمع الفل�سطيني ي�شهد �سل�سلة من الن�شاطات الفكرية،
والدرا�سات العلمية ،وامل�ؤمترات ال�ست�رشاف امل�ستقبل ،وحظيت الدرا�سات العليا بحيز كبري
من املناق�شات يف حماولة ر�سم ال�صورة امل�ستقبلية لها ،ومل�ؤ�س�سات التعليم العايل ملواجهة تلك
التحديات ،ولتحقيق متطلبات التنمية املعا�رصة.
ويرى امل�سفر ( ،)2002وزاهر ( ،)1998و�سنقر ( ،)1988واملنيع (� )1996أن من
�أهم مظاهر االرتقاء بالتعليم العايل هو العمل على حت�سني وجتويد نوعيته من خالل ربطه
ب�آفاق التنمية العربية امل�ستقبلية ،و�رضورة التن�سيق والتكامل بني متطلبات التنمية املعا�رصة
ونوعية التعليم املقدمة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،حيث اعتربوا الدرا�سات العليا قمة التعليم
العايل وعقله الواعي ،ملا تقوم به من دور فعال يف حتقيق �أهداف �سوق العمل� ،أي �أنها ت�ؤدي
مهما.
دورا اقت�صاديا واجتماعيا ًّ
فالنهو�ض بالدرا�سات العليا �أ�صبح �رضوريا يف جميع االخت�صا�صات ل�ضمان تلبية
االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية للم�ؤ�س�سات املختلفة لأي جمتمع ،والنظام التعليمي ي�صبح
كف ًءا �إذا كانت خمرجاته يف �أعلى معدل لها وب�أقل تكلفة ممكنة� ،أو �إذا مت احل�صول على
نتائج كثرية من نوعية جيدة ب�أقل قدر ممكن من الإنفاق ،وتتمثل �أهداف الدرا�سات العليا
يف جامعة القد�س ب�إعداد وت�أهيل الطلبة يف التخ�ص�صات املختلفة التي تخدم امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية ،وتدريب الطلبة على عمليات البحث العلمي ،وتطوير قدرات كل من له عالقة
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بالرتبية والتعليم (جامعة القد�س .)2000 ،وي�شرتط فيمن يلتحق ب�أحد برامج الدرا�سات
العليا يف اجلامعة �أن يكون حا�صال على ال�شهادة اجلامعية الأوىل من �إحدى اجلامعات املحلية،
�أو العربية� ،أو الأجنبية املعتمدة ،وتتحدد �رشوط فرعية فيما يتعلق بقبول الطلبة ،و�أعدادهم
وخلفياتهم ،ومتطلبات الدرا�سة لكل برنامج �أو تخ�ص�ص ،بح�سب طبيعته وخطته الدرا�سية،
والدرا�سة يف برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة ت�سري وفقا لنظام ال�ساعات املعتمدة ،وهي
على م�ستويني :امل�ستوى الأول هو الدبلوم العايل ،حيث يدر�س الطالب عددا من امل�ساقات
بحد �أدنى (� )27ساعة معتمدة دون احلاجة لتقدمي ر�سالة� ،أما امل�ستوى الثاين فهو م�ستوى
املاج�ستري ،وهو مب�سارين :م�سار االمتحان ال�شامل حيث يدر�س الطالب (� )36ساعة معتمدة
على الأقل ،ويتقدم بعدها المتحان �شامل ،وم�سار الر�سالة حيث يدر�س الطالب (� )30ساعة
معتمدة على الأقل �إ�ضافة �إىل �إعداد ر�سالة بواقع (� )6ساعات معتمدة(.جامعة القد�س ،دليل
الدرا�سات العليا.)2007 ،
ونظرا �إىل حداثة الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س فقد واجهتها م�شكالت عديدة
متثلت يف ق�صور الكفاءة اخلارجية والداخلية ،وعدم تال�ؤم خمرجاتها مع احلاجات التنموية
واالقت�صادية والعلمية والثقافية ،ويف هذا ال�سياق �أ�شار عابدين (� ،)2003إىل بعد برامج
الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س عن م�شكالت التنمية.
ويرى العتيبي (� )1999أن مفاهيم الكفاءة الداخلية تتكون من عدة �أبعاد مثل :الكفاءة
الداخلية وتعني قدرة النظام التعليمي داخليا على القيام بالأدوار املتوقعة منه ،والكفاءة
الداخلية وتعني فاعلية نظام التعليم يف االحتفاظ مبدخراته من الطلبة واالنتقال بهم من عام
درا�سي �إىل �آخر يف �ضوء مدى �إكمالهم للمتطلبات اخلا�صة باملرحلة.
وتعد الكفاءة الداخلية النوعية للنظام اجلامعي حم�صلة لتفاعل عوامل عديدة مرتابطة منها
ما هو مادي ومنها ما هو ب�رشي وكلما تفاعلت العوامل املادية مع العوامل الب�رشية يف �ضوء
جودتها حققت الأهداف الرتبوية للنظام التعليمي ،وحققت �أعلى م�ستوى كفاءة داخلية
له.
ويرى (عبد الدامي� )1996 ،أن الكفاءة الداخلية النوعية للنظام التعليمي ومنها الدرا�سات
العليا تتحدد يف مدى كفاءة العنا�رص التي يحتويها النظام ومطابقته للموا�صفات املطلوبة،
ويظهر ذلك يف �ضوء دالئل نتائج االمتحانات ،واال�ستفادة من هذا التحليل يف معاجلة
وت�صحيح جودة املنتج يف العمليات التعليمية امل�ستقبلية ،وكذلك من خالل تقومي عنا�رص
العملية التعليمية ك�أهداف وحمتوى وعمليات وو�سائل و�إدارة تعليم.
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كما �أ�شارت بق�شان (� )1993إىل ثالثة �أبعاد رئي�سية للحكم على الكفاءة النوعية لربامج
الدرا�سات العليا هي )1 :تقومي طالب الدرا�سات العليا من حيث مهاراتهم ،وقدراتهم
البحثية ومدى قدرتهم على حتمل م�س�ؤولية التعلم امل�ستقل )2 ،تقومي �أع�ضاء هيئة التدري�س
من حيث القدرة على تخطيط برامج الدرا�سات العليا ومقرراتها ومدى القدرة على حتقيق
الأهداف وا�ستخدام الو�سائل والتقنيات التكنولوجية يف التعليم )3 ،مدى مالءمة نظام
الدرا�سات العليا حلاجات املجتمع امل�ستقبلية ،ومدى التعاون بني برامج الدرا�سات العليا
ومراكز البحث الأخرى ذات العالقة.
وي�شري مر�سي (� )1992إىل �أن هناك العديد من امل�شكالت العامة يف الدرا�سات العليا
التي ت�ؤثر على كفاءتها الداخلية� .أهمها� :ضعف الطالب يف تخطيط البحث والقيام به،
ونق�ص املهارات الأ�سا�سية يف كتابة البحث ،وقلة اهتمام امل�رشف بالطالب وخربته –�أحيانا-
بالبحث العلمي ،بالإ�ضافة �إىل نق�ص الإمكانات املادية وو�سائل احل�صول على املعلومات ،مع
�ضعف حلقات البحث العلمي واقت�صارها على النواحي ال�شكلية.
وهذا ما �أظهرته كثري من البحوث والدرا�سات مو�ضوع كفاءة النظام التعليمي من منظور
معايري اجلودة ال�شاملة ( (Total Qualityوالبع�ض تناولها من منظور الكفاءة النوعية الداخلية
واخلارجية لربامج الدرا�سات العليا يف اجلامعات والكليات .وهناك من �أجرى تقوميًا
للدرا�سات العليا من عدة جماالت.
فقد هدفت درا�سة دمينكو )� (Dominko, 1987إىل درا�سة التغريات يف الدرا�سات العليا
ومدى كفاءتها ،ومعرفة �أيها �أكرث ارتباطا ب�سوق العمل ،وقد �أو�ضحت الدرا�سة ارتفاع
املدة الزمنية للح�صول على الدرجة العلمية ب�سبب عدم تفرغ الطالب ،وعدم وجود حوافز
م�شجعة للدرا�سات العليا ،بالإ�ضافة �إىل تدين م�ستوى الإ�رشاف الأكادميي من قبل اجلامعة حمل
الدرا�سة ،مع �ضعف التدريب على مهارات البحث العلمي.
�أما علي ( )1995فقامت ب�إجراء درا�سة حول الكفاءة الداخلية واخلارجية للدرا�سات
العليا بكليات البنات بالريا�ض وكانت �أهم نتائج الدرا�سة ارتفاع كفاءة الأهداف ،والقبول،
والت�سجيل ،وبرامج الدرا�سة ،والتقومي بربنامج الدرا�سات العليا .يف حني تبني انخفا�ض
كفاءة الإدارة ،واخلدمات البحثية يف الربنامج ،كما �أ�شارت النتائج �إىل ارتفاع وكفاءة الأداء
الوظيفي للخريجني.
وهدفت درا�سة �صانع وعبداجلواد ومتويل واحلاجي (� )1996إجراء تقييم �شامل للعملية
الأكادميية بجامعة امللك �سعود ،والتعرف على �أهم ال�صعوبات ،وامل�شكالت التي تواجه
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العملية الأكادميية يف جماالت التدري�س ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،وقد �أ�شارت
الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج منها كفاية ال�ساعات املتطلبة لإجناز قدرات اجلامعة ،وكفاءة
التجهيزات الالزمة للتدري�س اجليد ،وفعالية جلان الأ�ساتذة يف تخطيط مقررات الدرا�سة .مع
وجود تعاون علمي فعال على م�ستوى الأق�سام الأكادميية باجلامعة ،و�أو�ضحت وجود �سيا�سة
وا�ضحة ومعايري حمددة يف اختيار �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،مع وجود ق�صور يف عالقة
اجلامعة باملجتمع ومهارات الإر�شاد الأكادميي� ،إ�ضافة �إىل ق�صور طرق التدري�س التي ت�شجع
على احلوار والتفكري العلمي.
�أما لوي�س و�سميث ) (Lewes & Smith, 1997فقد �أجريا درا�سة حول الغر�ض من
حت�سني اجلودة يف التعليم العايل ،و�أهمية تطبيق اجلودة ال�شاملة يف التعليم العايل ،و�أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أهمية مراعاة االرتباط بني النظام التعليمي ،وحاجات الطالب ،واملجتمع،
وو�ضع اخلطط ،والأ�ساليب التي ت�ساهم يف التغلب على م�شكالت النظام التعليمي العايل
ومعاجلة العزلة بني �أق�سام الكليات ،واجلامعة داخل التعليم اجلامعي ،و�أن معايري اجلودة
ال�شاملة تقوم على االلتزام بالتح�سني امل�ستمر ،و�إر�ضاء الطالب ،واملعاجلة الواقعية للبيانات،
مع االحرتام الكامل للأفراد ،وبث الثقة فيهم ،وت�شجيعهم على التعاون.
و�أجرى زاهر ( )2000درا�سة لواقع اجلامعات العربية وامل�رصية يف مطلع الألفية الثالثة-
حتديات وخيارات ،لتقدمي منظور حتليلي نقدي يف �ضوء جمموعة من التحديات ،وقد �أ�شارت
نتائج درا�سته �إىل :انخفا�ض �إنتاجية الدرا�سات العليا من الطالب وارتفاع متو�سط بقاء
الطالب يف الدرا�سات العليا عنها بالن�سبة للمقيدين باملرحلة اجلامعية الأوىل ،والعجز املتزايد
يف �أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س .مع وجود كثري من النق�ص يف الإمكانات املادية يف املعامل
واملكتبات مع وجود انف�صال �شديد بني الأق�سام املختلفة واملتناظرة داخل اجلامعة ،مما عاق
حركة التزاوج العلمي بني التخ�ص�صات.
وهدفت درا�سة الب�ستان ( )2000التعرف �إىل واقع برامج الدرا�سات العليا يف جامعة
الكويت من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،حيث قام الباحث مبقابلة عمداء جامعة
الكويت ور�ؤ�ساء الأق�سام واملدر�سني فيها للتعرف على �آرائهم بخ�صو�ص برامج الدرا�سات
العليا فيها� .أظهرت النتائج �أن معظم �أفراد العينة ر�أوا �أن �أهداف الدرا�سات العليا ،وهياكلها
التنظيمية و�سيا�سات القبول فيها بحاجة �إىل مراجعة و�إعادة النظر فيها ،و�أظهرت �أن ن�سبة
موافقة متدنية من �أفراد العينة على حمتوى املقررات املطروحة وم�ستوى الإ�رشاف على �أبحاث
الطلبة وفائدتها العملية ،وتنوع �أ�ساليب التقومي .كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
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داللة �إح�صائية يف تقديرات �أفراد العينة تبعا للجن�س� ،أو الدرجة العلمية� ،أو التخ�ص�ص� ،أو
�سنوات اخلربة.
وقام عابدين ( )2003بدرا�سة هدفت التعرف �إىل واقع الدرا�سات العليا بجامعة القد�س،
وامل�شكالت التي تعرت�ضها من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة فيها .وكانت �أهم
نتائج الدرا�سة �أن تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة لربامج الدرا�سات العليا جاء بدرجة
عالية يف جماالت :الأهداف ،واملحتوى ،وطرائق التعليم والتعلم ،وبدرجة متو�سطة يف
جماالت :التقومي ،واملدر�سني ،وال�سيا�سات مع وجود تباين يف ترتيب بع�ض املجاالت.
واتفاق �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف �أن الت�سهيالت يف برامج الدرا�سات العليا متحققة
بدرجة قليلة .وارتبطت م�شكالت الدرا�سات العليا من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
ب�شكل رئي�سي بغياب الت�سهيالت املادية والبحثية ،ثم �ضعف ارتباطها بحاجات املجتمع
للتنمية ،يف حني ارتبطت من وجهة نظر الطلبة بارتفاع ر�سوم الدرا�سة ،وغياب الت�سهيالت
املادية والبحثية ،وعدم الأخذ ب�آرائهم يف تقييم الربامج واملقررات .كما �أ�شارت النتائج �إىل
انخفا�ض متو�سطات تقديرات الطلبة لربامج الدرا�سات العليا ،واختلفت من حيث ترتيبها
عن ترتيب متو�سطات تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
وهدفت درا�سة حممود (� )2004إىل درا�سة واقع جودة وكفاءة برنامج الدرا�سات العليا يف
كلية الرتبية بجامعة حلوان ،ومعرفة العوامل امل�ؤثرة يف م�ستوى تلك الكفاءة .وقام بتطبيق �أداة
الدرا�سة على �أع�ضاء هيئة التدري�س ،والطلبة .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل :وجود اختالفات
دالة بني �آراء عينة الدرا�سة ب�ش�أن العوامل امل�ؤثرة يف انخفا�ض كفاءة الدرا�سات العليا ،وخربة
�أفراد العينة ومتر�سهم يف مهام البحث العلمي ووجود اتفاق ب�ش�أن بع�ض العوامل امل�س�ؤولة عن
انخفا�ض م�ستوى كفاءة الدرا�سات العليا ،وهناك فروق يف الآراء تعزى الختالف ال�شعبة
التي يدر�س فيها الطالب ،وم�ستوى �سنوات الدرا�سة ،وك�شفت عن �أبرز العوامل التي ت�ؤدي
�إىل انخفا�ض الكفاءة الداخلية التي كان �أعالها م�شكالت النظام الإداري ،واختالف معايري
التقومي باختالف خربة �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وعدم انتظام الدرا�سة يف بداية الربنامج.
و�أجرى خليفة و�أبو قمر ( )2004درا�سة حول تقومي برامج ماج�ستري الرتبية يف تخ�ص�ص
املناهج وطرق التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية ،واقت�رصت عملية التقومي على جامعة
الأزهر ،واجلامعة الإ�سالمية ،وجامعة الأق�صى .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن خريجي
برنامج املاج�ستري يف جامعة الأق�صى را�ضون عن توافر املعايري املطلوبة اخلا�صة بالكفايات
التي يك�سبها الربنامج للطلبة بدرجة متيزه عن برامج جامعتي الأزهر واجلامعة الإ�سالمية ،و�أن
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الربنامج قد حقق الكفايات املطلوبة .كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن اجلامعة الإ�سالمية تراعي عند
قبولها الطلبة امللتحقني بربنامج املاج�ستري البنود املت�ضمنة يف معيار التقومي بدرجة متيزها عن
كل من جامعتي الأزهر والأق�صى ،و�أن املحا�رضين الذين يدر�سون يف برنامج املاج�ستري يف
اجلامعة الإ�سالمية �أكرث مراعاة لبنود املعايري اخلا�صة بالتقومي.
و�أجرت الق�سي�س ( )2007درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل عوائق توظيف البحوث
الرتبوية من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية
يف ال�ضفة الغربية ،وكان جمال العوائق املتعلقة ب�صانعي القرارات الرتبوية هو الأعلى ،يف
حني كان جمال العوائق املتعلقة بالبحوث الرتبوية هو الأدنى ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن
تقديرات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية لعوائق البحوث الرتبوية كان بدرجة مرتفعة ب�شكل عام.
كما �أظهرت النتائج فروق يف عوائق توظيف البحوث الرتبوية وكانت تقديرات جامعة
اخلليل هي الأعلى ،يف حني كانت تقديرات جامعة القد�س هي الأدنى .وكانت تقديرات
الذكور �أعلى من تقديرات الإناث .وحملة الدكتوراه �أعلى من تقديرات حملة املاج�ستري.
�أما تقديرات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من ذوي الرتب الأكادميية �أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك و�أ�ستاذ
م�ساعد ومدر�س فكانت �أعلى من تقديرات املحا�رض.
و�أجرى زيدان ( )2007درا�سة حول واقع جودة التعليم يف برامج الدرا�سات العليا يف
الرتبية بجامعة القد�س ،هدفت التعرف �إىل واقع جودة التعليم يف هذه الربامج من وجهة نظر
الطلبة ،والتعرف �إىل الفروق بني املتو�سطات تبعا ملتغريات (اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى
الدرا�سي) .و�أظهرت النتائج �أن واقع جودة التعليم يف برامج الدرا�سات العليا يف الرتبية
بجامعة القد�س كانت بدرجة كبرية ،و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى �إىل اجلن�س والتخ�ص�ص .يف حني هناك فروق بني متو�سطات واقع جودة التعليم يف
برامج الدرا�سات العليا يف الرتبية بجامعة تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
من مراجعة الدرا�سات ال�سابقة تبني �أن الدرا�سة احلالية تختلف عن الدرا�سات ال�سابقة يف
اقت�صارها على درا�سة الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س ،يف
حني هدفت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة لدرا�سة الكفاءة ب�أ�سلوب املقارنة بني اجلامعات العربية
والأجنبية .و�أخرى اقت�رصت على منو �أع�ضاء هيئة التدري�س مهنيا والعوامل امل�ساهمة يف ذلك
و درا�سة جوانب القوة ،وجوانب ال�ضعف ،دون اهتمام بالعوامل امل�ؤثرة يف الدرا�سات العليا،
وا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف التو�صل �إىل �أبعاد ومكونات الكفاءة
الداخلية .كما ا�ستفادت يف حتديد البنود التي تو�ضح العوائق التي ت�ؤثر يف كفاءة الدرا�سات
العليا ،ويف حتديد م�شكلة الدرا�سة ،والأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة للدرا�سة احلالية.
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تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
 -1ت�شخي�ص واقع فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية بجامعة
القد�س.
 -2حتديد �أهم �أبعاد فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية
بجامعة القد�س.
 -3التعرف �إىل ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج
الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية تبعا للجن�س،واحلالة الأكادميية ،والتخ�ص�ص.
� -4إلقاء ال�ضوء على العوامل امل�ؤثرة يف م�ستوى تلك الكفاءة وفعاليتها ،من خالل وجهة
نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية وطلبة الدرا�سات العليا.
 -5التو�صل �إىل منوذج تطويري مقرتح لذلك.
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يف ظل الظروف احلالية التي مير بها املجتمع الفل�سطيني ،وما يواجهه من حتديات على
خمتلف الأ�صعدة حمليا و�إقليميا ودوليا ،برز تطوير اجلامعات الفل�سطينية منذ قيام ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية على الأرا�ضي الفل�سطينية �إىل قمة اهتمامات القيادة ال�سيا�سية والرتبوية
باعتبار هذا التطور نقطة البدء ال�سليمة لإعداد املجتمع وم�ؤ�س�ساته ملواجهة هذه الظروف
والتحديات ،والدخول يف منظومة القرن احلادي والع�رشين ومتغرياته العاملية املعا�رصة.
ونظرا �إىل دور اجلامعة كم�ؤ�س�سة بحثية ،بالإ�ضافة لدورها كم�ؤ�س�سة تعليمية /تعلمية،
و�إىل دورها يف �إيجاد احللول للكثري من م�شكالت املجتمع ،والت�صدي للتحديات القائمة،
ف�إن الدرا�سات العليا تعترب واحدة من الطرائق الرئي�سة للبحث العلمي التي ت�ساهم يف �إعداد
املخت�صني وحل امل�شكالت التنموية يف اجلامعات الفل�سطينية ب�شكل عام.
ويف �ضوء ما تواجهه الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا يف جامعة القد�س من �أزمة جتعلها
ب�صورتها الراهنة ،غري م�ؤهلة ملمار�سة دورها يف مواجهة ال�ضغوط والتحديات امل�ستقبلية مما
يتطلب البحث عن واقعها من حيث فعالية كفاءتها الداخلية ،جاء هذا البحث لدرا�سة واقع
فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية واقرتاح منوذج تطويري
لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س.
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حتاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 -1ما �أهم �أبعاد الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية بجامعة القد�س
من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س؟
 -2هل تختلف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج
الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية باختالف اجلن�س،واحلالة الأكادميية ،والتخ�ص�ص؟
 -3ما العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية بجامعة
القد�س من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ؟
 -4ما النموذج التطويري املقرتح لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية
والنف�سية بجامعة القد�س يف �ضوء نتائج الدرا�سة امليدانية؟
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�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف:
�أن عملية تطوير وحت�سني كفاءة الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا تعد مدخال �أ�سا�سيا يف تطوير
التعليم اجلامعي ككل ،لذا ف�إنه توجد حاجة ما�سة لتطوير فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات
ثم ف�إن �أهمية هذه الدرا�سة تتلخ�ص يف درا�سة �أهم �أبعاد فعالية
الرتبوية والنف�سية، ،من َّ
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة القد�س،
وتوجيه القائمني على الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س للعوامل امل�ؤثرة يف
م�ستوى الكفاءة الداخلية للربنامج .كما �أن �أهمية هذه الدرا�سة تتلخ�ص يف الك�شف عن
بع�ض جوانب الق�صور يف الأداء اجلامعي على م�ستوى الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا،
مما ي�ساعد يف و�ضع �أ�ساليب العالج لها� ،أي�ضا قد ت�ساهم هذه الدرا�سة يف االرتقاء مب�ستوى
برنامج الدرا�سات الرتبوية العليا بجامعة القد�س.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ملنا�سبته لطبيعة هذه الدرا�سة .حيث مت ا�ستق�صاء
�آراء وطلبة الدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف دائرة الرتبية وعلم النف�س يف جامعة
القد�س.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

جمتمع الدرا�سة
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يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف برامج الدرا�سات الرتبوية
والنف�سية يف الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س والذين يقدر عددهم ب ( )18ع�ضو هيئة
تدري�س )174( ،طالب درا�سات عليا وذلك ح�سب قائمة الطلبة امل�سجلني على الف�صل
الدرا�سي الثاين ( )2008/2007لتخ�ص�صات �إدارة تربوية ،و�أ�ساليب تدري�س ،و�إر�شاد
تربوي ونف�سي ،و�صحة نف�سية وجمتمعية.

�أداة الدرا�سة

قام الباحثان بت�صميم ا�ستبانة وذلك من خالل االطالع على الأدب النظري املت�صل
مبو�ضوع الدرا�سة من خالل امل�صادر واملراجع املتي�رسة والدرا�سات ال�سابقة التي ا�ستفادت
منها الدرا�سة احلالية يف بع�ض جوانبها خا�صة درا�سة (حممود )2004 ،ودرا�سة (عابدين،
 ،)2003ودرا�سة (خليفة ،و�أبو قمر ،)2004 ،ودرا�سة (زيدان ،)2007 ،وتتكون الأداة
من ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأول :البيانات ال�شخ�صية املتعلقة بطالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا و�أع�ضاء
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احلالة الأكادميية

86
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اجلن�س

ذكر
�أنثى
طالب
ع�ضو هيئة تدري�س
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية وجمتمعية

86
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املتغري

العدد
41
45
74
12
22
31
21
12

الن�سبة املئوية
47.7
52.3
86.0
14.0
25.6
36.0
24.4
14.0

املجموع
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اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد العينة ح�سب اجلن�س واحلالة الأكادميية والتخ�ص�ص.
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تتكون عينة الدرا�سة من ( )12ع�ضو هيئة تدري�س و( )74طالبا من طلبة الدرا�سات العليا
يف دائرة الرتبية وعلم النف�س يف جامعة القد�س مت اختيارهم بطريقة العينة الع�شوائية الطبقية،
ويبني اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد العينة ح�سب اجلن�س واحلالة الأكادميية والتخ�ص�ص.
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هيئة التدري�س ،بجامعة القد�س.
الق�سم الثاين :ا�ستق�صاء �آراء طالب الدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف فعالية الكفاءة
الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س.
الق�سم الثالث :ا�ستق�صاء �آراء طالب الدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف العوامل
امل�ؤثرة يف فعالية كفاءة برنامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س.

�صدق �أداة الدرا�سة وثباتها

اعتمد الباحثان على �صدق املحكمني للت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة ،حيث عر�ضت الأداة
على ع�رشة حمكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة .وكانت ا�ستجابات املحكمني ت�شري �إىل �أن
الفقرات �صاحلة وتقي�س فعال ما �أعدت من �أجل قيا�سه� .أما فيما يتعلق بثبات اال�ستبانة فقد مت
التحقق من ثبات الأداتني بفح�ص االت�ساق الداخلي لفقرات الأداة بح�ساب معامل كرونباخ
�ألفا (  )Cronbach Alphaعلى عينة الدرا�سة الكلية حيث بلغت قيمة الثبات ( )%92ملقيا�س
واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف حني بلغت ( )%94ملقيا�س
العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية .وبذلك تتمتع الأداتان
بدرجة عالية من الثبات.

ت�صميم الدرا�سة

املتغريات امل�ستقلة :اجلن�س ،واحلالة الأكادميية ،والتخ�ص�ص.
املتغري التابع :واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية والعوامل امل�ؤثرة يف
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية.

املعاجلة الإح�صائية

من �أجل الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة والتحقق من فر�ضياتها املختلفة ،ا�ستخدم الباحثان
برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSللو�صول �إىل النتائج حيث مت ا�ستخدام
املعاجلات التالية:
 -1املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية واختبار ) (T- testملجموعتني م�ستقلتني.
 -2اختبار حتليل التباين الأحادي ) (ANOVAواختبار �شيفيه للمقارنات البعدية.
 -3معادلة �ألفا -كرونباخ حل�ساب الثبات.
وللتعرف �إىلتقديرات �أفراد العينة وفق قيمة املتو�سط احل�سابي مت اعتماد املقيا�س التايل:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
درجة عالية� :إذا كانت قيمة املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ترتاوح من (.)5 -3.50
درجة متو�سطة� :إذا كانت قيمة املتو�سط احل�سابي حم�صورة بني(.)3.49 -2.50
درجة منخف�ضة� :إذا كانت قيمة املتو�سط احل�سابي ترتاوح بني (.)2.49-1
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن �أهم �أبعاد فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة القد�س من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،هو
بعد “تلبيتها حلاجات الطالب واملجتمع” مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.34وبعد “طرق التدري�س
والتقنيات احلديثة” مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.34يف حني كان �أقل الأبعاد �شيوعا “اخلدمات
املكتبية والبحثية” مبتو�سط ح�سابي قدره ( )3.27و(تقومي الطلبة والربنامج” مبتو�سط
ح�سابي ( ،)3.00و�أن الدرجة الكلية لواقع فعالية الكفاءة الداخلية كانت متو�سطة ،حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للأداة ( )3.25مع انحراف معياري

f
`

البعد
تلبيتها حلاجات الطالب واملجتمع
طرق التدري�س والتقنيات احلديثة
تقومي الطلبة والربنامج
اخلدمات املكتبية والبحثية
الدرجة الكلية

العدد
86
86
86
86
86

املتو�سط
احل�سابي
3.34
3.34
3.27
3.00
3.25

االنحراف
املعياري
0.61
0.64
0.59
0.64
0.54

الدرجة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

```Y

اجلدول رقم ()2
الأعداد ،واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لأهم �أبعاد فعالية
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات
العليا بجامعة القد�س والدرجة الكلية
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما �أهم �أبعاد فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا
الرتبوية والنف�سية بجامعة القد�س؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأهم
�أبعاد فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة
القد�س من حيث :تلبيتها حلاجات الطالب واملجتمع واخلدمات املكتبية والبحثية،وطرق
التدري�س والتقنيات احلديثة ،وتقومي الطالب والربنامج ،والدرجة الكلية ،من وجهة نظر
الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وذلك كما هو وا�ضح يف اجلدول رقم (.)2

`¡U

عر�ض النتائج ومناق�شتها
عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها
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( ،)0.54وهذا يتفق مع ما ك�شفت عنه نتائج درا�سة �صانع و�آخرون ( )1996ولوي�س
و�سميث ) (Lewes & Smith, 1997وزاهر ( ،)2000يف حني اختلفت مع درا�سة علي
( )1995وعابدين ( .)2003ويف�رس الباحثان ذلك بعودته �إىل �أن الكفاءة الداخلية النوعية
للنظام اجلامعي �إيجابية وتعد حم�صلة لتفاعل عوامل عديدة مرتابطة منها ما هو مادي ومنها
ما هو ب�رشي فتلبيتها حلاجات الطلبة واملجتمع تعترب من �ضمن �أولويات جامعة القد�س،
التي ت�سعى دائما للبحث عما هو منا�سب للمجتمع من تخ�ص�صات وحاجات خمتلفة ،وبناء
عليه تقوم بطرح ما هو منا�سب للطلبة ليتالءم مع حاجة املجتمع ،ولتحقيق ذلك البد من
توفري طرق التدري�س والتقنيات احلديثة ،حيث ت�سعى جامعة القد�س لفتح عالقات �رشاكة مع
العديد من اجلامعات املتطورة ،كما تهتم مبا هو جديد� ،إال �أنه وعلى الرغم من كل ذلك ف�إن
تق�صريا يف طريقة التقييم للطلبة والربنامج ،رغم حماولة اجلامعة ا�ستقدام �أف�ضل �أ�ساليب
هناك
ً
التقومي املعمول بها ،وكما ذكر الباحثان ف�إنه كلما تفاعلت العوامل املادية مع العوامل الب�رشية
يف �ضوء جودتها حققت الأهداف الرتبوية للنظام التعليمي ،وحققت �أعلى م�ستوى كفاءة
داخلية له� .إال �أن جامعة القد�س وح�سب ما تظهر النتائج تعاين من �ضعف يف اخلدمات
املكتبية والبحثية ،وهذا يعود �إىل عدم قدرة اجلامعة على توفري مكتبة علمية متقدمة ،ب�سبب
�ضعف الإمكانات املادية للجامعة.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل تختلف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا باختالف
اجلن�س،واحلالة الأكادميية ،والتخ�ص�ص؟
وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الفرعية الثالثة التالية:
 .1هل تختلف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات
الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا باختالف اجلن�س؟
للتحقق من �صحة هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم اختبار ت ( ،)test-tكما هو وا�ضح يف اجلدول
رقم (.)3

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار ت ( )test-tللفروق يف املتو�سطات احل�سابية الكلية لواقع
فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا تب ًعا ملتغري اجلن�س
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تظهر النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )3أنه ال يوجد اختالف يف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات
العليا باختالف اجلن�س ،فقد بلغ املتو�سط احل�سابي على درجة فعالية الكفاءة الداخلية
للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا من وجهة نظر الذكور ( )3.23يف
حني بلغ املتو�سط احل�سابي على درجة فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا من وجهة نظر الإناث ) .)3.28واتفقت مع درا�سة الب�ستان
( )2000وزيدان ( )2007وعابدين ( .)2003ويرى الباحثان �أن عدم وجود اختالف
يف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية
والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا تبعا ملتغري اجلن�س قد يعود �إىل �أن كال اجلن�سني ينتمي
ثم ف�إن اجلميع خا�ضع لنظام تعليمي واحد،
�إىل جمتمع واحد متمثل يف جامعة القد�س ،ومن َّ
و�أي�ضا ال يوجد اختالف يف املناهج والأ�ساليب املتبعة بني جن�س و�آخر ،فاجلميع يتعر�ض
لنف�س املناهج ونف�س الأ�ساليب يف التعليم والتدري�س.
 -2هل تختلف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات
الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا باختالف احلالة الأكادميية
للتحقق من �صحة هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم اختبار ت ( ،)test-tكما هو وا�ضح يف اجلدول رقم (.)4

½

الدرجة الكلية

0.382-

84

0.703
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تقومي الطلبة والربنامج

0.430-

84

0.669
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طرق التدري�س
والتقنيات احلديثة

0.615-

84

0.540

```Y

اخلدمات املكتبية
والبحثية

0.518-

84

0.606
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تلبيتها حلاجات
الطالب واملجتمع

ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى

41
45
41
45
41
45
41
45
41
45

0.516

84

0.607

`¡U

الأبعاد

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي
3.38
3.31
2.96
3.03
3.30
3.38
3.24
3.29
3.23
3.28

االنحراف
املعياري
0.64
0.59
0.61
0.67
0.56
0.71
0.60
0.59
0.51
0.57

قيمة ت
املح�سوبة

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية
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واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية

اجلدول رقم ()4
نتائج اختبار ت ( )test-tللفروق يف املتو�سطات احل�سابية الكلية
لواقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا تب ًعا ملتغري احلالة الأكادميية
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اخلدمات املكتبية
والبحثية
طرق التدري�س
والتقنيات احلديثة
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تلبيتها حلاجات
الطالب واملجتمع

طالب
ع�ضو هيئة تدري�س
طالب
ع�ضو هيئة تدري�س
طالب
ع�ضو هيئة تدري�س
طالب
ع�ضو هيئة تدري�س
طالب
ع�ضو هيئة تدري�س

تقومي الطلبة
والربنامج
`d G h ``Ç`»`d G
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الأبعاد

احلالة الأكادميية

`¡U
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د� .سهري ال�صباح ،د .بهاء ال�سرطاوي

الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف قيمة ت درجات الداللة
العدد احل�سابي املعياري املح�سوبة احلرية الإح�صائية
0.62
3.31
74
0.233
84
1.2030.53
3.54
12
0.64
3.01
74
0.632
84
0.480
0.64
2.91
12
0.67
3.34
74
0.946
84
0.068
0.42
3.33
12
0.59
3.24
74
0.267
84
1.1180.57
3.44
12
0.55
3.24
74
0.650
84
0.4560.47
3.32
12

تظهر النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )4أنه ال يوجد اختالف يف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات
العليا تب ًعا ملتغري احلالة الأكادميية ،فقد بلغ املتو�سط احل�سابي على درجة فعالية الكفاءة الداخلية
للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا من وجهة نظر الطلبة ( )3.24يف
حني بلغ املتو�سط احل�سابي على درجة فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ) .)3.32ويف�رس الباحثان
�أن عدم وجود اختالف قد يعود �إىل طبيعة التداخل بني ع�ضو التدري�س والطالب ،حيث �إنّ
الطالب يتلقى تعليمه داخل حرم اجلامعة ويتم تزويده بالأفكار واملعلومات التي يحملها
ع�ضو هيئة التدري�س الذي يفر�ض يف بع�ض الأحيان على طالبه ال�سري �ضمن خطة معينه ،ومن
ثم فان الطالب وع�ضو هيئة التدري�س لديهم نف�س الدرجة تقريبا من ر�ؤيتهم نحو الكفاءة
َّ
الداخلية.
 -3هل تختلف ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية
للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا باختالف اجلن�س ،واحلالة الأكادميية،
والتخ�ص�ص؟
للتحقق من �صحة هذا ال�س�ؤال ا�ستخرج الباحثان املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)5

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم ()5
الأعداد ،واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لواقع فعالية
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص

الأبعاد
تلبيتها حلاجات الطالب
واملجتمع

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
5.467
26.661
32.127

درجات
احلرية
3
82
85

متو�سط
املربعات
1.822
0.325

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

5.605

**0.002
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اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAللفروق يف درجات
واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية
والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )5وجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية لواقع فعالية الكفاءة
الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص .ولفح�صها مت ا�ستخراج نتائج
حتليل التباين الأحادي كما هو وارد يف اجلدول رقم (.)6
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الدرجة الكلية
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تقومي الطلبة والربنامج
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طرق التدري�س والتقنيات
احلديثة
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اخلدمات املكتبية والبحثية
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تلبيتها حلاجات الطالب
واملجتمع

`¡U

الأبعاد

مكان ال�سكن
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية وجمتمعية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية وجمتمعية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية وجمتمعية
�صحة نف�سية وجمتمعية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية وجمتمعية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي

العدد
22
31
21
12
22
31
21
12
22
31
21
12
22
31
21
12
22
31
21
12

املتو�سط احل�سابي
3.41
3.61
2.98
3.17
2.93
3.37
2.71
2.62
3.36
3.65
2.96
3.17
3.31
3.63
2.77
3.12
3.27
3.58
2.86
3.05

االنحراف املعياري
0.78
0.46
0.55
0.33
0.68
0.55
0.53
0.45
0.73
0.64
0.42
0.36
0.58
0.52
0.42
0.40
0.60
0.47
0.37
0.29
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واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية

تابع اجلدول رقم ()6
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اخلدمات املكتبية
والبحثية
طرق التدري�س
والتقنيات احلديثة
تقومي الطلبة والربنامج
الدرجة الكلية

`d G h ``Ç`»`d G

`¡U

10

الأبعاد

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
7.936
27.446
35.383
6.497
28.727
35.224
9.505
20.527
30.032
7.109
18.219
25.329

درجات
احلرية
3
82
85
3
82
85
3
82
85
3
82
85

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

متو�سط
املربعات
2.645
0.335

7.904

**0.000

2.166
0.350

6.182

**0.001

3.168
0.250

12.657

**0.000

10.666

**0.000

2.370
0.222

من القراءة املت�أنية للجدول رقم ( )6تبني للباحثني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند امل�ستوى ) )0.05≤ αيف متو�سطات واقع فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية
والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص ،وقد كانت الفروق يف الدرجة الكلية لواقع فعالية الكفاءة
الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،وكذلك وجود فروق يف خمتلف الأبعاد ،حيث بلغت
قيمة (ف= )10.666عند م�ستوى الداللة ( )0.000على الدرجة الكلية لواقع فعالية
الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،وملعرفة م�صدر الفروق واختبار اجتاه الداللة
قام الباحثان با�ستخدام اختبار( )Scheffeوكانت نتائج هذا االختبار كما هي يف اجلدول
رقم (.)7

اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار ( )Scheffeملعرفة اجتاه الداللة يف الدرجة لواقع فعالية الكفاءة
الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص،
وكذلك يف خمتلف الأبعاد تبعا ملتغري التخ�ص�ص
الأبعاد
تلبيتها حلاجات الطالب
واملجتمع
اخلدمات املكتبية والبحثية

التخ�ص�ص
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س

�إدارة
تربوية

�أ�ساليب
تدري�س
0.2023-

�إر�شاد
تربوي
0.4300
*0.6324

�صحة
نف�سية
0.2382
0.4406
0.1918-

0.4405-

0.2198
*0.6604

0.3190
*0.7596

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تابع اجلدول رقم ()7
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ت�شري املعطيات الثنائية البعدية يف اجلدول رقم (� )7أن الفروق يف واقع فعالية الكفاءة
الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية تبعا ملتغري التخ�ص�ص ،على بعد تلبيتها حلاجات
الطالب واملجتمع وبعد اخلدمات املكتبية والبحثية وبعد طرق التدري�س والتقنيات احلديثة
كانت بني املتخ�ص�صني يف (�أ�ساليب تدري�س) وبني املتخ�ص�صني يف (�إر�شاد نف�سي وتربوي).
ول�صالح املتخ�ص�صني يف (�أ�ساليب تدري�س) ،يف حني كانت يف بعد تقومي الطلبة والربنامج
والدرجة الكلية بني املتخ�ص�صني يف (�إدارة تربوية و�أ�ساليب تدري�س) وبني املتخ�ص�صني
يف (�إر�شاد نف�سي وتربوي) ول�صالح املتخ�ص�صني يف (�إدارة تربوية) .وبني املتخ�ص�صني يف
(�أ�ساليب تدري�س) وبني املتخ�ص�صني يف (�صحة نف�سية) واملتخ�ص�صني يف (�صحة نف�سية).
واختلفت مع درا�سة الب�ستان ( )2000واتفقت مع درا�سة حممود ( .)2004ويرى الباحثان
�أن املتخ�ص�صني يف (�أ�ساليب تدري�س) يتم تزويدهم مب�ساقات تعليمية خمتلفة عما هو احلال يف
باقي التخ�ص�صات الأخرى حيث تركز خطة هذا التخ�ص�ص على تدريب الطلبة على �أ�ساليب
متنوعة من التدري�س ،وتعطي فر�صة �أكرب لالهتمام مبجال البحث العلمي ،كما �أن غالبية طلبة
�أ�ساليب التدري�س ينحدرون يف العادة من تخ�ص�صات علمية� ،سواء ريا�ضيات �أو علوم �أو غري
ذلك ،ويف الوقت نف�سه جند �أن املتخ�ص�صني يف �إدارة تربوية هم �أكرث قدرة على تقييم الطلبة
والربنامج ،وذلك �أي�ضا يعود لطبيعة تخ�ص�صهم حيث يهتم بدرجة كبرية ب�أ�ساليب التقييم

½

الدرجة الكلية

0.3110-

*0.4113
*0.7223

0.2218
*0.5328
0.1895-
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f
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تقومي الطلبة والربنامج

0.3121-

*0.5453
*0.8574

0.1900
*0.5021
0.3553```Y

طرق التدري�س والتقنيات
احلديثة

0.2985-

0.3995
*0.6980

0.1837
0.4822
0.2158-
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اخلدمات املكتبية والبحثية

�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية
�إدارة تربوية
�أ�ساليب تدري�س
�إر�شاد تربوي ونف�سي
�صحة نف�سية

�أ�ساليب
تدري�س

`¡U

الأبعاد

التخ�ص�ص

�إدارة
تربوية

�إر�شاد
تربوي

�صحة
نف�سية
0.0992
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للأفراد ،لكون غالبية الدار�سني يف مثل هذا التخ�ص�ص توكل �إليهم مهمة �إدارة الأفراد.
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عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية
يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة القد�س؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرابع مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأهم العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات
العليا بجامعة القد�س من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وذلك كما هو وا�ضح يف
اجلدول رقم (.)8
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م

الفقرة

العدد

1

عدم انتظام الدرا�سة �إال بعد عدة �أ�سابيع من بدئها.
تخفيف �أع�ضاء هيئة التدري�س من مو�ضوعات املقررات مقابل عدم
االنتظام يف التدري�س.
قلة امل�ساعدة العلمية التي يقدمها امل�شرف للطالب.
يفتقر �أع�ضاء هيئة التدري�س للتجديد يف مقرراتهم و�أ�ساليب تدري�سهم.
تفتقر الدرا�سات العليا �إىل خطة وا�ضحة ب�ش�أن برنامج الدرا�سات الرتبوية
والنف�سية العليا.
اختيار طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا ال يتم وفق معايري علمية
حمددة.
يفتقر �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل مهارات ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف
التدري�س.
جلوء �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل �أ�سلوب الإلقاء فقط.
ال توجد خطط وا�ضحة لدى الدوائر الرتبوية والنف�سية العليا لتحديد
مو�ضوعات بحوث املاج�ستري.
عملية االختبارات لقبول طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا �شكلية
وغري فعالة.
توزيع الطالب على التخ�ص�صات الرتبوية والنف�سية العليا ال يتنا�سب مع
قدراتهم.
عدم توافر �أع�ضاء هيئة تدري�س م�ؤهلني يف كافة التخ�ص�صات .
عدم م�سح حاجات املجتمع قبل قبول خطط �أبحاث الطالب.
عدم توافر و�سائل تعليمية حديثة ت�ستخدم يف املحا�ضرات.
يعاين طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية من �سطحية التوجيهات التي
يقدمها امل�شرفون على بحوثهم.
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86

2.26

0.93

86

2.15

0.98

22
23
24

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن �أهم العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية للدرا�سات الرتبوية
والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا بجامعة القد�س هو (عدم انتظام الدرا�سة �إال بعد عدة
�أ�سابيع من بدئها) مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.31ثم عامل (تخفيف �أع�ضاء هيئة التدري�س من
مو�ضوعات املقررات مقابل عدم االنتظام يف التدري�س) مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.26يف
حني كان �أقل الأبعاد �شيوعا (عدم توافر منح لأبحاث الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا)
مبتو�سط ح�سابي قدره ( )2.15و(تختلف معايري تقومي طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية
العليا باختالف خربة �أع�ضاء هيئة التدري�س) مبتو�سط ح�سابي ( .)2.26ويعزو الباحثان
ذلك �إىل عدم توفري املوارد املالية الكافية ل�سري العملية التعليمية دون تعرث ،وعدم توفري الدعم
املايل الكايف لإجراء وتنفيذ البحوث ،وعدم توفري �أجهزة كمبيوتر كافية للطلبة يف خمتربات
احلا�سوب ،وعدم قدرة �شبكة الإنرتنت باجلامعة على تقدمي خدماتها بفاعلية ،وعدم قدرة
مكتبات اجلامعة على تلبية احتياجات الطلبة والأكادمييني بفاعلية ،وهذا بدوره يت�سبب يف
�آثار �سلبية على الكفاءة الداخلية.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما النموذج التطويري املقرتح لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج
الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية بجامعة القد�س يف �ضوء نتائج الدرا�سة امليدانية ؟
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حتديد متطلبات برنامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا ال يتم وفق
نتائج الدرا�سات والبحوث.
عدم توافر عدد كاف من املدر�سني امل�ؤهلني للإ�شراف على الطالب.
يعاين طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا من قلة االطالع على
املرجع احلديثة يف تخ�ص�صاتهم .
عدم توافر رتب علمية كافية من �أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك.
يعاين بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س من ق�صور يف التعامل مع امل�صادر
الأجنبية.
يعاين طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا من م�شكالت النظام
الإداري بربنامج الدرا�سات العليا فيما يتعلق بالت�سجيل والقبول.
يعاين طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا من قلة وندرة الكتب
واملراجع العلمية والدوريات املتخ�ص�صة.
تختلف معايري تقومي طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا باختالف
خربة �أع�ضاء هيئة التدري�س.
عدم توافر منح لأبحاث الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا.
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 النموذج التطويري املقرتح:حددت الدرا�سة احلالية هدفها الرئي�س يف التعرف على واقع فعالية الكفاءة الداخلية
لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س ،بهدف االرتقاء مب�ستواها من
خالل التو�صل القرتاح منوذج تطويري لأبعاد فعالية الكفاءة الداخلية للدرا�سات العليا الرتبوية
والنف�سية يف جامعة القد�س من حيث :تلبيتها حلاجات الطالب واملجتمع ،واخلدمات املكتبية
والبحثية ،وطرق التدري�س والتقنيات احلديثة ،وتقومي الطلبة والربنامج ،ومن حيث العوامل
امل�ؤثرة يف فعالية الكفاءة الداخلية .
و�سعيا لتحقيق هذا الهدف تناولت الدرا�سة ما يلي:
� -1أهم م�ؤ�رشات الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة
القد�س.
 -2ر�ؤية الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالن�سبة لفعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات
العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س باختالف اجلن�س ،واحلالة الأكادميية ،والتخ�ص�ص .
 -3العوامل امل�ؤثرة يف الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة
القد�س من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س .
ثم قام الباحثان بتحليل وتف�سري النتائج التي مت التو�صل �إليها من الدرا�سة امليدانية التي
ج�سدت الواقع احلقيقي لفعالية الكفاءة الداخلية ،ومنها مت الك�شف عن العوائق املوجودة يف
الربنامج ،التي ات�سقت بع�ض نتائجها مع ما جاءت به بع�ض الدرا�سات ال�سابقة.
وعلى �ضوء ذلك كان من ال�رضوري التو�صل �إىل منوذج تطويري مقرتح قابل للتطبيق،
يف حدود ما ميكن �أن يكون متاحا ،قادر على مواجهة تلك العوائق� ،سعيا لالرتقاء مب�ستوى
فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س ،حتى
حتقق �أهدافها الرتبوية املن�شودة ب�صورة �أكرث فاعلية .مبعنى �أن نتائج الدرا�سة امليدانية كانت
مبثابة ال�سبيل الذي اهتدى به الباحثان يف و�ضع النموذج التطويري املقرتح للدرا�سة ،ويف
حتديد م�سارات احلركة نحو تنفيذه و�إجنازه ب�شكل �أف�ضل لزيادة فاعليته .
وميكن حتديد �آليات و�ضع النموذج التطويري املقرتح يف اخلطوات التالية:
�أوال :حتديد الهدف اال�سرتاتيجي من و�ضع النموذج التطويري املقرتح .
ثانيا :حتديد الإطار العام الذي ينطلق منه النموذج التطويري املقرتح ،الذي يو�ضح امل�ؤ�رشات
العامة والأ�س�س والركائز التي يبنى عليها النموذج املقرتح ،وهي ت�ستخل�ص من الإطار
النظري للدرا�سة .

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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ثالثا :حتديد م�ؤ�رشات الواقع ،وهي ت�ستخل�ص من النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة امليدانية .
فالهدف اال�سرتاتيجي من النموذج التطويري املقرتح هو جعل برنامج الدرا�سات العليا
الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س �أكرث فاعلية من خالل الأبعاد التي مت قيا�سها ،والعوامل
امل�ؤثرة يف فعالية تلك الكفاءة الداخلية .مبعنى توافر اخل�صائ�ص الالزمة من عنا�رص مادية وغري
مادية حتى ي�صبح برنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف جامعة القد�س مناخا منا�سبا
لتدعيم العملية الرتبوية والنف�سية التي من �ش�أنها تكوين نخبة من الكفاءات قادرة على التميز
والإبداع .
وميكن حتقيق هذا الهدف اال�سرتاتيجي من خالل مرحلتني هما:
املرحلة الأوىل :وتنطلق من املا�ضي �إىل احلا�رض ،مبعنى �أنها تركز على عنا�رص وم�شكالت
الواقع ،وفيها يتم ا�ستخال�ص �أهم امل�شكالت من نتائج الدرا�سة امليدانية.
املرحلة الثانية :تتجه نحو امل�ستقبل ،مبعنى �أنها تركز على عنا�رص وتوجهات ميكن حتقيقها يف
امل�ستقبل .
�أما الأ�س�س التي يبنى عليها النموذج التطويري املقرتح فقد انطلقت من الأدبيات الرتبوية
التي ا�سرت�شدت بها الدرا�سة احلالية و�أهمها :
 -1تعترب الدرا�سات العليا الأ�سا�س يف بناء جمتمعات املعرفة على اعتبار �أنها �أحد �أبرز
املرتكزات التي تعتمدها اجلامعات لال�ستجابة �إىل احتياجات املجتمع ،ومتطلبات التنمية فيه
من حيث اجلودة ،والكفاءة ،والتنوع .
 -2تكمن قيمة اجلامعة وتفوقها على م�ستوى اجلامعات املناظرة لها يف قوة برامج الدرا�سات
العليا فيها.
� -3إن التطورات والتغريات املت�صارعة التي ي�شهدها املجتمع الفل�سطيني اليوم تلقي بظاللها
على التعليم العايل ب�شكل عام ،والدرا�سات العليا ب�شكل خا�ص ،وتفر�ض عليها حتديات
كبرية لتحقيق التنمية ال�شاملة .
 -4تتمثل �أهداف الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س ب�إعداد وت�أهيل الطلبة يف التخ�ص�صات
املختلفة التي تخدم امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،وتدريب الطلبة على عمليات البحث العلمي،
وتطوير قدرات كل من له عالقة بالرتبية والتعليم .
 -5وجود م�شكالت عديدة واجهت برامج الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س متثلت
يف ق�صور الكفاءة اخلارجية والداخلية ،وعدم تال�ؤم خمرجاتها مع احلاجات التنموية،
واالقت�صادية ،والعلمية ،والثقافية.
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 -6احلكم على الكفاءة النوعية لربامج الدرا�سات العليا من خالل:
 تقومي طالب الدرا�سات من حيث مهاراتهم ،وقدراتهم البحثية ،ومدى قدرتهم علىحتمل م�سئولية التعلم امل�ستقل.
 تقومي �أع�ضاء هيئة التدري�س من حيث القدرة على تخطيط برامج الدرا�سات العليا ومقرراتهاومدى القدرة على حتقيق الأهداف وا�ستخدام الو�سائل والتقنيات التكنولوجية يف التعليم .
 مدى مالءمة نظام الدرا�سات العليا حلاجات املجتمع امل�ستقبلية ،ومدى التعاون بني برامجالدرا�سات العليا ومراكز البحث الأخرى ذات العالقة.
�أما بالن�سبة مل�ؤ�رشات الواقع فهي ت�ستخل�ص من النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة امليدانية
من حتليل الواقع القائم ،وذلك طبقا لأداة الدرا�سة اخلا�صة بالأبعاد ،و�أداة الدرا�سة اخلا�صة
بالعوامل امل�ؤثرة يف فعالية الكفاءة الداخلية لربنامج الدرا�سات العليا الرتبوية والنف�سية يف
جامعة القد�س.
ويف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة احلالية متكن الباحثان من اقرتاح منوذج تطويري
قد ي�ؤدي لتطوير وحت�سني م�ستوى الكفاءة الداخلية لربامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا
بجامعة القد�س وهو:
 مراجعة �أهداف برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س مراجعةجذرية.
 الرتكيز على ربط برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س ب�أهدافوتوجهات املجتمع الفل�سطيني وق�ضاياه.
 تطوير مكتبة اجلامعة املركزية وتزويدها ب�أحدث امل�صادر والدوريات الالزمة لطالبالبحث العلمي يف التخ�ص�صات الرتبوية والنف�سية.
 �إن�شاء مكتبة متخ�ص�صة للدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س،يف الإدارةالرتبوية ،والأ�ساليب وطرق التدري�س،والإر�شاد الرتبوي،وال�صحة النف�سية.
 توفري اخلدمات البحثية ال�رضورية للباحثني مبا فيها �إجراء العمليات البحثية الإح�صائيةداخل �أق�سام الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا باجلامعة.
 حتديد معايري متقدمة الختيار طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا باجلامعة. و�ضع معايري للإ�رشاف العلمي على طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا باجلامعة. عقد برامج تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س لتنمية مهاراتهم يف ا�ستخدام تقنيات حديثة يفتدري�س مقررات برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 و�ضع برامج حمددة لتقييم م�ستوى طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا. �إ�رشاك �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب يف تقييم كفاءة برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سيةالعليا.
 ت�صميم خريطة بحثية لكل تخ�ص�ص توجه طالب الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا نحومو�ضوعات البحث العلمي املهمة وال�رضورية
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وو�صوال �إىل حت�سني الكفاءة الداخلية لربامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا ،يرى
الباحثان �رضورة �أن يجري التطوير �ضمن اجتاهات ثالثة هي:
�أوال :ت�شكيل جلنة دائمة لتقييم فعالية الكفاءة الداخلية لربامج الدرا�سات الرتبوية
والنف�سية العليا بجامعة القد�س ،وفق ال�شروط التالية:
 -1تتبع هذه اللجنة مبا�رشة عميد الدرا�سات العليا ،مع منحها �صالحيات كاملة يف جمال
التقييم ،واقرتاح التجديدات املنا�سبة.
 -2تتكون اللجنة من جمموعة من الأكادمييني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة والكفاءة،
وتت�شكل من داخل �أق�سام الدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،ومن �أق�سام �أخرى باجلامعة.
 -3تتوىل اللجنة مهام مراقبة و�ضبط مدى قيام �أع�ضاء هيئة التدري�س بتنفيذ العمليات والربامج
التعليمية ،ون�رش ثقافة الكفاءة الداخلية والرتويج لها مبختلف الو�سائل يف الأق�سام الرتبوية
والنف�سية باجلامعة ،وحتدد امل�شكالت وتقرتح احللول ،وتتابع عمليات التح�سينات امل�ستمرة
للكفاءة الداخلية ،وتنفيذ �إجراءات التقييم الذاتي ف�صليا و�سنويا.
 -4وميكن حتديد جمموعة �أخرى من املهام تناط بلجنة الكفاءة الداخلية منها:
 ر�سم ال�سيا�سة العامة للكفاءة الداخلية يف الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا باجلامعةوالإ�رشاف على تنفيذها.
 دعم وم�ساندة �أية جهود تبذل لتطبيق الكفاءة الداخلية من خالل تبني برامج تدريبيةلتطبيق الكفاءة الداخلية يف مراحلها املختلفة.
 التو�صية ب�إقرار برامج لتحفيز ومكاف�أة �أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين يف تطبيق الكفاءةالداخلية يف برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا .
 تن�سيق �إعداد الربامج الأكادميية (الرتبوية والنف�سية) اجلديدة  ،وتخطيط املناهج الدرا�سيةعلى �أ�س�س تربوية حديثة.
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 عقد دورات تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف مهارات التدري�س ،والتقومي ،والتقنياتالتعليمية يف برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا ح�سب اجلدول رقم (.)10

اجلدول رقم ()10
مقرتح دورات تدريبية يف مهارات التدري�س يف برامج الدرا�سات الرتبوية
والنف�سية العليا بجامعة القد�س
املو�ضوع

عدد ال�ساعات

املفردات

طرق و�أ�ساليب التدري�س

12

�أهمية التخطيط ،خطة امل�ساق ،عنا�صر طريقة التدري�س،
ال�شروط الواجب مراعاتها عند القيام بالتدري�س� ،أنواع طرق
التدري�س ،مميزات وعيوب:طريقة املحا�ضرة ،طريقة املناق�شة،
طريقة احلوار ،طريقة حل امل�شكالت ،طريقة اال�ستق�صاء،
االجتاهات العاملية يف التدري�س ،مهارات طرح الأ�سئلة

التقومي

12

مفهوم التقومي وجماالته ووظائفه� ،أدوات التقومي(االختبارات،
املالحظة ،املقابلة)مفهوم االختبارات و�أنواعها و�أعدادها
ومميزاتها ،وعيوبها ،وطرق حت�سينها ،وحتليلها.

6

مفهومها �أهميتها� ،أنواعها ،تدريب عملي على ا�ستخدامها مثل:
جهاز عر�ض ال�شفافيات ،جهاز عر�ض ال�شرائح ،جهاز عر�ض
الأفالم الثابتة ،التلفزيون التعليمي،والفيديو،واحلا�سوب
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التقنيات التعليمية

ثانيا :باجتاه تعزيز البحث العلمي،يقرتح الباحثان ما يلي:
 تخ�صي�ص موازنة للبحث العلمي يف املجال الرتبوي والنف�سي باجلامعة. تركيز الأبحاث خلدمة �أهداف التنمية الفل�سطينية وامل�ساعدة يف حل م�شكالتها،وامل�شكالت الرتبوية واالجتماعية الأخرى.
ثالثا :باجتاه التعاون والتن�سيق ،يقرتح الباحثان ما يلي:
 التن�سيق بني برامج الدرا�سات الرتبوية والنف�سية العليا بجامعة القد�س ،ومثيالتها يفاجلامعات الفل�سطينية الأخرى ،ووزارتي الرتبية والتعليم العايل ،والتخطيط،يف املقررات،
والربامج ،والأبحاث.
 تعريف �سوق العمل بالأق�سام الرتبوية وبراجمها الدرا�سية و�شهاداتها وم�ؤهالت وخريجيهاوخرباتهم ،من �أجل �إيجاد فر�ص عمل جديدة وا�ستيعاب اخلريجني اجلدد.
 العمل على �إ�رشاك �سوق العمل الفل�سطيني يف حتديد خمرجات العملية التعليمية يف املجالالرتبوي والنف�سي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املراجع
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