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 مقدمة 
  " ١١ادلةالمج"  "يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات: "يقول اهللا تعالى في كتابه الكريم

واالرتقاء ، والريادة تحتاج إلى إعداد شامل لبناء العلم والمعرفة، والتقدم يحتاج إلى عمل، إنه قانون تربوي سماوي فالتفوق ال يأتي جزافاً
  . وتنمية المواهب وتحقيق اإلبداع، بالعقل والفكر

وذلك ألن التحدي العالمي الجديد ، السيما التعليم الجامعيمن هنا توجه اهتمام المنظمات الدولية والمحلية نحو تحسين جودة التعليم و
لم يعد يقتصر على تقديم التعليم الجامعي لجمهور واسع من األفراد بل التأكيد على أن التعليم يجب أن يقدم بجودة عالية في أهدافه 

  . ووسائله وأدواته
يمية وتعزيز ثالثة أنشأت لجاناً دائمة لتقييم جودة عناصر الخدمة التعلهي تتخطى األلفية ال و إن االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي

والجامعة اإلسالمية عبر مسيرتها الطويلة من العطاء والريادة اعتبرت تحسين جودة ، تحقيق الجودة واستمراريتها في مؤسساتها الجامعية
ة خاصة للمتطلبات الجامعية هو أحد اإلنجازات النوعية الحديثة ولعل تشكيل وحد، التعليم هدفاً أساسياً وضرورة تفرضها متطلبات العصر

  .للجامعة والتي تهدف إلى تطوير وتحديث المتطلبات الجامعية الحالية بما يتوافق مع نوعية اإلنجازات المطلوبة
المطروحة ضمن  إن الحرص على مسايرة روح العصر ومتطلباته توجه أنظارنا إلى حلقة قد تكون مفقودة في نوعية المساقات

مساق تربوي يستكمل ويعزز دور الجامعة في تزويد الخريج الجامعي بمهارات حياتية مهمة ب تتمثلمتطلبات الجامعة وهذه الحلقة 
العاملين  آراءوهي التعرف على ، الدراسة بوسائل وأدوات جديدة هذه وتطلبت منا مقتضيات الجودة إجراء، باإلضافة إلى المعرفة والثقافة

وذلك ألن الطالب الجامعي هو ، وكذلك التعرف على أداء المستفيدين من خدمات التعليم وهم الطلبة، ي الخبرة في حقل التعليم الجامعيذو
  .نفسه الذي يقرر مدى اإلفادة من التعليم الجامعي وما هي رؤيته لحاجاته المستقبلية

ن والطلبة يساهم إلى حد كبير في اإلعداد النوعي لطلبة الجامعة إن التعرف على حاجات الطلبة التربوية من وجهة نظر المدرسي
 .تحسين جودة التعليم الجامعي كذلك اإلسالمية ويعزز

 مشكلة الدراسة
وتتحدد نوعية الخريج بما تقدمه له هذه المؤسسة من معرفة ومهارات وقيم ، إن الطالب الجامعي يمثل أهم مخرجات المؤسسة الجامعية

ن خالل معرفة شاملة لطالبها م ةولهذا أصبح لزاماً على الجامعات في عصر ثورة  المعلومات توفير بيئة تعليمية تعلمي، يةواتجاهات ايجاب
  .عامة في مختلف األصعدة عملية متخصصة وثقافة

إال أن نوعية ، الحياتية ومن هذا المنطلق فإن متطلبات الجامعة تحتل أهمية خاصة في تزويد الطالب الجامعي بالثقافة العامة والمهارات
برامج هذه المتطلبات  هي محل تساؤل على مستوى الجامعات العربية لما تم رصده من ضعف عام في المهارات الحياتية التي يحتاجها 

دراسات وقد أشارت بعض ال، )٣٩:  ٢٠٠٣الكمالي . (وفي تحديد مستقبله والتخطيط له، في تعامالته المختلفة، الطالب في حياته العامة
يه المقدمة لمؤتمر اليونسكو الذي يناقش واقع التعليم الجامعي في البالد العربية وتحدياته إلى مشكلة نوعية الخريج العربي الذي يغلب عل

لجامعي مؤتمر اليونسكو للتعليم العربي ا. (الجانب المعرفي ويفتقد إلى المهارات األساسية في التواصل مع اآلخرين والتكيف مع بيئة العمل
وكذلك ضرورة تعليم الطلبة العمل التعاوني ، ومن هنا ال بد من التأكيد على وجود منهج متكامل للعلوم والتخصصات )٥٢:  ٢٠٠٩

   .واألخالقي واألمانة والمسئولية
  ).٤٨ : وآخرون أوتشيدا(

  مما تقدم تبرز مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي
  ؟ دراسة ميدانية لطلبة الجامعة اإلسالمية.  لمتطلب جامعة تربوي حاجات طلبة التعليم العاليما 

  :ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية 
 هل يوجد متطلب تربوي في الجامعات األخرى دراسة مقارنة لعدد من الجامعات العربية واألجنبية ؟ .١

ت آراء المدرسين في حاجة متوسطافي  )٠.٠٥ ∝≤(عند مستوى الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية هل ي .٢
  ؟تُعزى إلى متغير نوع الجامعة  الطلبة للمفردات التربوية المقترحة 



في متوسطات آراء المدرسين في حاجة  )٠.٠٥ ∝≤(عند مستوى الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية  .٣
  ؟ نوع التخصص الطلبة للمفردات التربوية المقترحة  تُعزى إلى متغير

متوسطات آراء الطلبة في حاجتهم في  )٠.٠٥ ∝≤(عند مستوى الداللة  ق ذات داللة إحصائيةوجد فروهل ي .٤
 ؟) أنثى / ذكر ( الجنس  رتُعزى إلى متغي للمفردات التربوية المقترحة 

متوسطات آراء الطلبة في حاجتهم في  )٠.٠٥ ∝≤(عند مستوى الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية هل ي .٥
 التخصص ؟ رتُعزى إلى متغي ة المقترحة للمفردات التربوي

 ؟لحاجة الطلبة للمفردات التربوية المقترحة الطلبة تقدير المدرسين ومتوسطات تقدير وجد عالقة بين هل ي .٦
  ما التصور المقترح لمتطلب جامعة تربوي من خالل نتائج الدراسة ؟ .٧

  - :أهمية الدراسة 
عملية التعليم من أجل اإلعداد  توظيفالدور المتميز للتربية في  تكمن أهمية الدراسة في كونها تسعى للتأكيد على

وتبرز أهمية الدراسة الحالية والحاجة إليها ، الشامل لشخصية الطالب الجامعي في عصر المتغيرات الدولية والثورة المعلوماتية
  -:في

النوعي  وسعن بين التوسع الكمي والتالحاجة الملحة إلى تشخيص العوامل الرئيسية التي يعزى إليها الخلل في التواز •
حيث تشهد الجامعات العربية تنامياً واضحاً وسريعاً في عدد الطلبة الذين يتابعون دراساتهم ، في التعليم الجامعي

ولكن هذا التحسن في حجم االلتحاق بالتعليم الجامعي لم يكن مصحوباً في الوقت نفسه بتحسين نوعية ، الجامعية
الً عن تعالي ضف، بين عدم تطابق مخرجات التعليم الجامعي مع ما هو متوقع الحتياجات المجتمعفقد ت، الخريجين

 .الصيحات بتردي مستوى إعداد وتأهيل  الخريجين علمياً وثقافياً ومهارياً

 )١٠٤- ١٠٣:  ٢٠٠٨لفتالوي ا( 

العملية بثقافة متنوعة قد ال يتيح له الحاجة إلى التأكيد على دور متطلبات الجامعة في تهيئة الطالب لمواجهة الحياة  •
 .وتعزز كذلك قدرته في التكيف مع المناهج الدراسية المعاصرة، تخصصه االطالع عليها

بعضها يتعلق بعملية التعليم نفسها نتيجة ضعف مهارات ، يواجه الطالب العديد من المشكالت أثناء دراسته الجامعية •
من مشكالت اجتماعية وسلوكية نتيجة ضعف التفاعل والتواصل مع  هضأو ما يعتر، المذاكرةالتفكير والتعلم و

ن نحو ضرورة طرح متطلب جامعة متميز يطور المهارات ثتيوهذا بدوره يدعم االتجاه من وجهة نظر الباح، اآلخرين
 .بلويزودهم بالمنهجية السليمة الستقبال المعلومات وإثرائها وتوظيفها في صناعة المستق، الحياتية للطلبة

وبخاصة ما يتعلق ، ومن الجدير بالذكر التنويه إلى انه لم تُجر دراسات وأبحاث سابقة لتقييم دور متطلبات الجامعة اإلسالمية 
  بالدراسات المستقبلية التي تسعى لتطوير وتحديث المتطلبات الجامعية بما يتوافق مع تغيرات الحاضر والمستقبل

اء الدراسة الحالية كمحاولة  لتقييم أحد مدخالت عمليات التعليم العالي وهي المتطلبات من هنا فقد تولد الشعور بأهمية إجر
والذي بدوره سوف يسهم في تحقيق ، الجامعية وتحديد مدى حاجة طلبة الجامعة اإلسالمية لمتطلب تربوي من ضمن متطلباتها

 .التجاهات والقيمرسالة الجامعة بتقديم برامج متكاملة في مجاالت المعرفة والمهارات وا
 :أهداف الدراسة

  .الحاجات التربوية لطلبة التعليم العالي من وجهة نظر المدرسين  توضيح -
 .الحاجات التربوية لطلبة التعليم العالي من وجهة نظر الطلبة في المراحل المنتهية  وضيحت -

 .تحديد مدى التوافق بين وجهات نظر المدرسين والطلبة  -

 .طلب جامعة تربوي مع توصيف ألهم مفرداته تقديم رؤية تصورية لمت -
 



  
  
  

  الطريقة واإلجراءات 
في تنفيذ الدراسة، ومـن ذلـك تعريـف مـنهج      تم اتباعتهايتناول هذا الفصل وصفاً  مفصالً لإلجراءات التي 

لدراسـة،  ، وبيان إجـراءات ا )االستبانة(الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وإعداد أداة الدراسة
   .واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

  :منهج الدراسة
تحليل  –خطة الجامعة اإلسالمية  دراسة تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل .١

  .مقابالت مع مسئولين –امعة وطلبتها استبانه موجهة لمدرسي الجتحليل  –خطط جامعات عربية وأجنبية 
  :عينة الدراسة

الجامعات من أعضاء هيئة التدريس ب) ٤٩(طالب وطالبة من الجامعة اإلسالمية و) ٣٢٨(اشتملت عينة الدراسة على 
  توضح توزيع العينة حسب المتغيرات) ٣،٤،  ٢، ١(والجداول رقم  )م٢٠١٠(  للعام) األزهر _ ى األقص_  اإلسالمية (

  
 :حدود الدراسة 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠ الجامعي للعام األول الفصل خالل الدراسة هذه تطبيق سيتم: الزماني الحد

كما تشمل كذلك ، عينة من أعضاء الهيئة التدريسية بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية  على الدراسة هذه تشتمل: البشري الحد
   .لنهائية للدراسةعينة من طلبة الجامعة اإلسالمية في المراحل ا

 أدوات الدراسة
o استبانه مفتوحة 

o استبانه رئيسية 

o  جامعاتتحليل خطط 

o مقابالت 
  

  :إجراءات الدراسة 
، وهو أحد أساليب الدراسات المستقبلية التي تستخدم )   Delphi(لفي إتباع أسلوب دللبحث عن إجابات أسئلة الدراسة ، تم 

مجموعة من الخبراء والمختصين ، ويعتبر أحد المناهج  آراءاستنادا إلى  للتوصل إلى صورة المستقبل المرغوب فيه ،
الحدسية المستخدمة في تنظيم وصقل وزيادة اإلجماع واالتساق بين الخبراء في مجال معين ، مما يثري عملية إصدار 

  )  ٧٠- ٦٩:  ٢٠٠٣فليه والزكي ، . ( القرار حول الموضوع المدروس 
  :دراسة على ثالث جوالت وقد تم تنسيق إجراءات ال

 –اإلنسانية  –العلمية ( تضمنت عينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية من مختلف الكليات : الجولة األولى  -
من معرفة ومهارات  يونالجامع الطلبة ما يحتاجهل، حيث تم تسجيل إجابات المدرسين من خالل استبانه مفتوحة ) الشرعية 
  .تربوية 

 –األقصى  –اإلسالمية ( تضمنت عينة من أعضاء الهيئة التدريسية بكليات التربية في الجامعات الثالث : الثانية  لجولةا -
 .وفقاً ألهميتها وحاجة الطلبة إليها وية المفردات الترب ء، حيث طُلب من الخبراء انتقا) األزهر 



بوية للطلبة حسب األولوية مع إفساح المجال للتعليق وإضافة تم في هذه الجولة ترتيب مفردات الحاجات التر: الجولة الثالثة  -
  .ثم عرضها في استبانة خاصة الستطالع آراء الطلبة، مجموعة منتقاة من الخبراء آراء، وذلك بالرجوع إلى  أي جديد

  
  
  

  :تحليل نتائج الدراسة 
  :اإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة

طلب تربوي في الجامعات األخرى دراسة مقارنة لعدد من الجامعات هل يوجد مت: ينص السؤال على  -
  العربية واألجنبية ؟

جامعة فلسطينية وعربية وأجنبية للتعرف على المساقات التربوية التي  ١٢دراسة محتوى خطط  لإلجابة على السؤال تم 
  .مقارنة النتائج ثم  تشملها متطلبات الجامعة

  
  ) ١(جدول رقم 

  ي متطلبات الجامعات الفلسطینیة والعربیةیوضح المساقات التربویة ف
  
  

    
        

  الجامعة

جامعة 
 –النجاح 
  فلسطین

  

جامعة 
 - بیرزیت 
  فلسطین

جامعة 
القدس 

 –المفتوحة 
  فلسطین

  

جامعة الملك 
عبدالعزیز 

  السعودیة –
  

جامعة 
 –البتراء 
  األردن 

  

جامعة 
 –فیالدلفیا 
  األردن

جامعة دار 
 -  العلوم

  السعودیة

عدد 
ساعات 

متطلبات 
  الجامعة

  

س ٢٠
  إجباري

س ٦
  اختیاري 

س ٢٤
  اجباري 

س ٢٣
  اجباري

س ٦
  اختیاري 

س ٢٦
  إجباري

س ٢١
  إجباري

س ٣٦
  اختیاري

١٢ 
  إجباري

س ١٥
  اختیاري

س ٣٦
  إجباري

اسم 
  المتطلب

مھارات  -
القیادة 

  واالتصال 

تربیة  -
  ریاضیة

  

تعلم كیف  -
  تتعلم 

مناھج  -
البحث 
  العلمي

التربیة  -
  الوطنیة

  

مھارات -
  االتصال

تربیة  -
  وطنیة

مبادئ  -
  االتصال

تربیة  -
  وطنیة

مقدمة  -
في علم 
  النفس

مھارات  -
  التعلم

التفكیر  -
النقدي 
وحل 

  المشاكل
القیادة  -

والعمل 
  عيماالج

نوعیة 
  المقرر

  إجباري   إجباري  إجباري
  اختیاري 
  اختیاري 

  ريإجبا  إجباري
  اختیاري 

  إجباري
  اختیاري

  اجباري

عدد 
ساعات 
  المقرر

٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ١  



  
 الجامعة        

Oxford Brookes 
university 
U.K   

University of 
Dundee 
U.K 

Nelson Mandela 
Metropolitan 
university – 
south Africa 

Fakultas 
kehutanas 
university  
Indonesia  

Florida 
Arts & 
science -  
USA 

  تعلم أكثر - مھارات التعلم الذاتي  اسم المتطلب 
 علم نفس -

  االتصال - تربیة وطنیة مھارات االتصال 
 التربویةالقیادة  -

  إجباري إجباري  نوع المتطلب 
 اختیاري

 اختیاري إجباري إجباري

 
 - :بيانات الجداول الموضحة أعاله يالحظ ما يلياالطالع على  بعد

o  بوية من ضمن متطلبات الجامعة بعناوين مختلفةلخطط الدراسية طرح مساقات تراتضمنت. 
o  ية إجبارية في بعض الجامعات واختيارية في البعض اآلخرولترباوردت المتطلبات الجامعية. 
o  ساعات ٣المساقات المطروحة في معظم الجامعات بثقل 
o معة والتي تطرح بعض الجامعات األجنبية المتطلب الجامعي التربوي في السنة األولى لاللتحاق بالجا

 .Foundation)(يطلق عليها السنة التحضيرية أو 
 

  :ومناقشتهاالميدانية نتائج الدراسة 
  :من أسئلة الدراسة ثانياإلجابة على السؤال ال

في  )٠.٠٥ ∝≤(عند مستوى الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية على أنه ال يثاني ال فرضينص ال -
  .تُعزى إلى متغير نوع الجامعة  لمفردات التربوية المقترحة ة لحاجة الطلبمتوسطات آراء المدرسين في 

 one way ANOVAباستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي  تانق من صحة هذا السؤال قامت الباحثوللتحق -
  )١(جدول 

  لى متغير الجامعة لمتوسطات آراء المدرسين في حاجة الطلبة للمفردات التربوية المقترحة  تُعزى إتحليل التباين األحادي 

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
"ف"قيمة  متوسط المربعات الحرية  

مستوى 
 الداللة

 348.124 2 696.249 بين المجموعات
4.231 

دالة عند 
٠.0٥ 

 82.271 46 3784.445 داخل المجموعات
  48 4480.694 المجموع

  3.1504) = ٠.٠٥(داللة  وعند مستوى) ٢،٤٦(الجدولیة عند درجات حریة " ف"قیمة 

أي أنه توجد ) ٠.٠٥(الجدولية عند مستوى داللة " ف"من قيمة  أكبرالمحسوبة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
اختبـار شـيفيه    تـان ولتوضيح ذلك استخدمت الباحث الجامعةفروق ذات داللة إحصائية في هذه األبعاد تعزى لمتغير 

  :  البعدي
  ()جدول 



  للتعرف إلى اتجاه الفروق وداللتھا Scheffe Testار شیفیھ نتائج اختب
  
  
  
  
  

 المتوسط التخصص األبعاد
االنحراف 
 المعياري

sig مستوى الداللة 

 .٠٥دالة عند  039. 3.23141 *-8.53077-  األزھر اإلسالمیة

 غير دالة 097. 3.04227 -6.73750-  األقصى

 .٠٥الة عند د 039. 3.23141 *8.53077 اإلسالمیة األزھر

 غير دالة 870. 3.38680 1.79327  األقصى

 غير دالة 097. 3.04227 6.73750  اإلسالمیة األقصى

 غير دالة 870. 3.38680 -1.79327-  األزھر
  

  : من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي 
ل من مستوى الداللة وهي أق. ٠٣٩= sigوذلك ألن  اإلسالمية واألزهر يوجد فروق بين متوسطي الجامعة -

٠.٠٥=α أن متوسطات استجابة مدرسي األزهر أي  والفروق بين الجامعة اإلسالمية واألزهر لصالح األزهر؛
  . أعلى من مدرسي األقصى واإلسالمية في حاجة الطلبة للمفردات التربوية المقترحة 

  :من أسئلة الدراسة الثالثاإلجابة على السؤال 
متوسطات آراء في  )٠.٠٥ ∝≤(عند مستوى الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية على أنه ال ي ثالثال فرضينص ال

 نوع التخصص؟ رتُعزى إلى متغي لمفردات التربوية المقترحة حاجة الطلبة لالمدرسين في 
  one way ANOVAقامت الباحثة باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي فرض وللتحقق من صحة هذا ال

  () جدول
  التخصص تحليل التباين األحادي لمتوسطات آراء المدرسين في حاجة الطلبة للمفردات التربوية المقترحة  تُعزى إلى متغير

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
"ف"قيمة  متوسط المربعات الحرية  

مستوى 
 الداللة

 268.875 2 537.750 بين المجموعات
3.077 

دالة عند 
٠.0٥ 

 87.394 45 3932.729 داخل المجموعات
  47 4470.479 المجموع

     3.1504  ) =٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢،٤٦(الجدولیة عند درجات حریة " ف"قیمة 
 

) ٠.٠٥(الجدولية عند مستوى داللـة  " ف"من قيمة  أصغرالمحسوبة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
التخصـص  توجد فروق ذات داللة إحصائية في هذه األبعاد تعزى لمتغيـر  ال في جميع األبعاد والدرجة الكلية  أي أنه 

وهذا يعزز أهمية طرح حاجة الطلبة للمفردات التربوية المقترحة  أي أن المدرسين من الثالث تخصصات يؤكدون على 
  . مساق تربوي على األقل لجميع طلبة الجامعة 

  :من أسئلة الدراسة الرابعاإلجابة على السؤال 



متوسطات آراء في  )٠.٠٥ ∝≤(عند مستوى الداللة  وجد فروق ذات داللة إحصائيةعلى أنه ال ي رابعال فرضنص الي
 ؟) أنثى / ذكر ( الجنس  رتُعزى إلى متغي الطلبة في حاجتهم للمفردات التربوية المقترحة 

  "T. test"وللتحقق من صحة هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام أسلوب 
  

  ()جدول 
  جنسال للمفردات التربوية المقترحة  تُعزى إلى متغير لحاجاتهم طلبةلمتوسطات آراء ال "T. test"تحليل 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس
مستوى  "ت"قیمة  المعیاري

 الداللة
 7.604 47.31 ١٣٢ ذكر

-2.822  
دالة 
 7.156 ٤٩.661 ١٨٩ أنثى إحصائيا

  ١.٩٦) = ٠.٠٥(لة دال مستوىالجدولیة عند " t"قیمة 

ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  يوجد فروق فبالتالي . ٠٠٥=sigوقيمة 2.822-= المحسوبة  tقيمة حيث أن 
لصالح  )أنثى/ ذكر ( في حاجات الطلبة التربوية من وجهة نظر الطلبة تُعزى إلى متغير الجنس   )٠.٠٥ ∝≤(الداللة 

  عند الذكوراإلناث ألن متوسط استجابة اإلناث أكبر منه 
 

  :من أسئلة الدراسة الخامساإلجابة على السؤال 
متوسطات في  )٠.٠٥ ∝≤(عند مستوى الداللة وجد فروق ذات داللة إحصائية على أنه ال ي خامسال فرضينص ال

 التخصص ؟ رتُعزى إلى متغي آراء الطلبة في حاجتهم للمفردات التربوية المقترحة 

  

 مجموع المربعات المصدر
درجات 

لحريةا  
"ف"قيمة  متوسط المربعات  

مستوى 
 الداللة

 305.818 2 611.636 بين المجموعات
5.713 

دالة عند 
٠.004 

 53.530 318 17022.445 داخل المجموعات
  320 17634.081 المجموع

 
  2.9957) =٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٣١٨، ٢(الجدولیة عند درجات حریة " ف"قیمة 

أي ) ٠.٠٥(الجدولية عند مستوى داللـة  " ف"من قيمة  أكبرالمحسوبة " ف"سابق أن قيمة يتضح من الجدول ال
اختبـار   تانولتوضيح ذلك استخدمت الباحث التخصص أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في هذه األبعاد تعزى لمتغير

  :  شيفيه البعدي والجدول  يوضح ذلك
  ()جدول 

  لتعرف إلى اتجاه الفروق وداللتھال Scheffe Testنتائج اختبار شیفیھ 

 التخصص الكلية
 المتوسط  العدد

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "ت"قيمة 

 .٠٥دالة عند  032. 94289. *2.48864 143  كلیة علمیة كلیة إنسانیة



 غير دالة 862. 1.11269 -60681.- 74  كلیة شرعیة

 .٠٥دالة عند  032. 94289. *2.48864- 104  كلیة إنسانیة  كلیة علمیة

 .٠٥دالة عند  013. 1.04772 *3.09545- 74  كلیة شرعیة

 غير دالة 862. 1.11269 60681. 104  كلیة إنسانیة كلیة شرعیة

 .٠٥دالة عند  013. 1.04772 *3.09545 143  كلیة علمیة

 : من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي 

 
  

التخصص  رتُعزى إلى متغي لبة في  تقدير حاجتهم للمفردات التربوية المقترحة يوجد فروق بين متوسطات آراء الط
  لصالح 

الكليتين الشرعية واإلنسانية وهذا يعني أن طلبة هاتين الكليتين في حاجة أكبر من الكلية العلمية ويمكن توضيح ذلك 
 :من خالل الرسم البياني كما يلي 

  
  

  :الدراسة من أسئلة السادس اإلجابة على السؤال
لحاجة الطلبة تقدير المدرسين ومتوسطات تقدير وجد عالقة بين ال ي: من أسئلة الدراسة على السادسينص السؤال 

  ؟الطلبة للمفردات التربوية المقترحة 



المئوية، لكل فقرة من فقرات باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب  تانابة على هذا السؤال  قامت الباحثولإلج 
 :ذلك تبانة وكذلك الدرجة الكلية لها والجداول التالية  توضحاالس

  ( ) جدول رقم 
مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات يبين 

 االستبانة للمدرسين
 
 
 

 

 N Sum Mean Std. Deviation 

q21 49 75.00 1.5306 .61583 

q18 49 96.00 1.9592 .81545 

q16 49 99.00 2.0204 .69191 

q19 49 102.00 2.0816 .78626 

q20 49 105.00 2.1429 .86603 

q13 49 106.00 2.1633 .79966 

q17 49 108.00 2.2041 .73540 

q14 49 109.00 2.2245 .79753 

q1 49 110.00 2.2449 .80443 

q11 49 112.00 2.2857 .73598 

q15 49 112.00 2.2857 .73598 

q10 49 112.00 2.2857 .76376 

q9 49 113.00 2.3061 .68325 

q3 49 115.00 2.3469 .75142 

q22 49 115.00 2.3469 .69375 

q12 49 119.00 2.4286 .73598 

q5 49 123.00 2.5102 .64944 

q6 49 123.00 2.5102 .73944 

q4 49 124.00 2.5306 .71011 

q7 49 124.00 2.5306 .64878 

q8 49 126.00 2.5714 .67700 

q2 49 130.00 2.6531 .66304 

tott 49 2458.00 50.1633 9.66167 

Valid N (listwise) 49    

 
  

  ٦، ٤،  ٧، ٨،  ٢ :الفقرات  كانت مدرسينلل المساق المقترحفي  مفرداتأن أعلى 
  :ب الجامعات حسللمدرسين  المساق المقترحفي  مفرداتأن أعلى 

  ٦، ٧،  ٩،  ٥،  ٤:الفقرات  كانتالجامعة اإلسالمية  -
  ٧، ١١،  ١٢،  ٢،  ٨:الفقرات  كانتجامعة األزهر  -

  ١٢،  ٥،  ٦،  ٧،  ٢ :الفقرات  كانتجامعة األقصى  -
  ( )جدول رقم 



  بناء على المؤسسة االستبانة للمدرسينالترتيب فقرات في ترتيب  مقارنة بين الجامعاتيبين 
  

 األقصى األزھر الجامعة اإلسالمیة الموضوع رقمال
 ٦ ١٩ ١٤ السمات الشخصية لطلبة الجامعة  .١
 ١ ٢ ٦ في العملية التربويةأخالقيات وقيم   .٢

 ١١ ٦ ١١  السلوك وآليات تعديله  .٣
 ٨ ١٣ ١ إدارة الوقت واألولويات    .٤

 ٤ ١٢ ٢ الحوار واالستماع فنون   .٥

 ٣ ٧ ٥ البحث العلميقواعد    .٦

 ٢ ٥ ٤ مهارات التفكير والمذاكرة   .٧
 ٧ ١ ٧ التعلم والتعليم مهارات   .٨

 ٢٠ ١٤ ٣ مهارات حياتية   .٩

 ١٤ ١٦ ٩ آلياته وأنواعهمهارات االتصال و   .١٠

 ١٢ ٤ ١٨ تكنولوجيا التعليم   .١١
 ٥ ٣ ١٥ القياس والتقويم   .١٢

 ١٣ ١١ ٢٠  اإلحصاء الوصفي   .١٣

 ١٠ ١٠ ١٧ وعلم نفس النمو تربية الطفل   .١٤

 ١٥ ١٥ ١٠ ت اجتماعية معاصرةمشكال   .١٥
 ١٦ ٢٠ ١٩ التعليم في فلسطين   .١٦
 الوقائية التربية   .١٧

  

١٧ ٩ ١٦ 

 ٢١ ١٨ ٢١ سس العمل الجماعي والتطوعيأ   .١٨
 ١٩ ٢١ ١٢ التربية الزواجية   .١٩
 ١٨ ١٧ ١٣ التربية الحديثة أساليب   .٢٠
 ٢٢ ٢٢ ٢٢ التدبير المنزلي   .٢١
 ٩ ٨ ٨ الصحة النفسية   .٢٢

  
االستبانة ابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجموع االستج

 لجميع الطلبة
    

Std. 

Deviation Mean N 

الترتیب 
 تنازلي 

 المفردة

.73287 1.7835 328 q13 اإلحصاء الوصفي 

.79642 1.9388 327 q21 التدبير المنزلي 



.66964 1.9665 328 q12 ياس والتقويمالق 

.77506 2.0884 328 q14 وعلم نفس النمو تربية الطفل 

.71755 2.1189 328 q11 تكنولوجيا التعليم 

.67518 2.1555 328 q17 الوقائية التربية  

.73455 2.1616 328 q19 التربية الزواجية 

.70439 2.1682 327 q15 مشكالت اجتماعية معاصرة 

.70330 2.1768 328 q18 العمل الجماعي والتطوعي سسأ 

.69395 2.1835 327 q16 التعليم في فلسطين 

.68473 2.2043 328 q10 آلياته وأنواعهمهارات االتصال و 

.71838 2.2226 328 q6  البحث العلميقواعد 

.68609 2.2652 328 q20 التربية الحديثة أساليب  

.71383 2.2813 327 q22 الصحة النفسية 

.70271 2.2875 327 q3 السلوك وآليات تعديله 

.68513 2.3028 327 q1 السمات الشخصية لطلبة الجامعة  

.68569 2.3232 328 q9 مهارات حياتية 

.69096 2.3242 327 q8 التعلم والتعليم مهارات  

.66764 2.3415 328 q5 الحوار واالستماع فنون  

.67530 2.3780 328 q2  ربويةالتالعملية في أخالقيات وقيم  

.67750 2.4238 328 q7 مهارات التفكير والمذاكرة 

.60133 2.5732 328 q4 إدارة الوقت واألولويات 
7.42338 48.6947 321 TOTS  

321 Valid N 

(listwise) 

 

 
  :يتضح من الجدول السابق

  :كانتا مساق المقترحهذه الفي  مفرداتأن أعلى 
  ).%(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "  قت واألولوياتإدارة الو "والمتعلقة بـ)  ٤(الفقرة  -
  ).%(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره "  مهارات التفكير والمذاكرة "والمتعلقة بـ)  ٧(الفقرة  -
احتلت المرتبة الثامنة عشر بوزن نسبي قـدره  " التربوية العملية في أخالقيات وقيم  "والمتعلقة بـ)  ٢(الفقرة  -

)% .(  
 ).%(احتلت المرتبة التاسعة عشر بوزن نسبي قدره " الحوار واالستماع فنون "والمتعلقة بـ)  ٥(الفقرة  -
  ).%(احتلت المرتبة بوزن نسبي قدره "  التعلم والتعليم مهارات "والمتعلقة بـ)  ٨(الفقرة  -

  :كانت المساقفي هذا  مفرداتوأن أدنى 
  ).%(احتلت المرتبة بوزن نسبي قدره "  الوصفياإلحصاء  "والمتعلقة بـ)  ١٣(الفقرة  -



  ).%(احتلت المرتبة بوزن نسبي قدره "  التدبير المنزلي "والمتعلقة بـ)  ٢١(الفقرة  -
  ).%(احتلت المرتبة بوزن نسبي قدره " القياس والتقويم "والمتعلقة بـ)  ١٢(الفقرة  -
  ).%(احتلت المرتبة بوزن نسبي قدره "  وعلم نفس النمو تربية الطفل "والمتعلقة بـ)  ١٤(الفقرة  -
  ).%(احتلت المرتبة بوزن نسبي قدره " تكنولوجيا التعليم "والمتعلقة بـ)  ١١(الفقرة  -

  
مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات 

  ذكوراالستبانة لل
 

Descriptive Statisticsa 

تنازلي الترتیب  N Mean Std. Deviation 

TOTS 132 47.3106 7.60487 

q4 134 2.5896 .57795 

q3 134 2.4104 .67404 

q7 134 2.3731 .70093 

q2 134 2.3582 .65354 

q6 134 2.3358 .67103 

q5 134 2.3209 .66718 

q8 133 2.3083 .70904 

q9 134 2.2761 .66482 

q1 134 2.2463 .67653 

q10 134 2.2090 .69450 

q18 134 2.1866 .70623 

q11 134 2.1493 .68833 

q20 134 2.1119 .67901 

q22 134 2.0970 .69227 

q16 133 2.0827 .68584 

q19 134 2.0746 .71110 

q17 134 2.0075 .64302 

q15 134 1.9776 .68788 

q12 134 1.9627 .67620 

q13 134 1.8060 .74063 

q14 134 1.7985 .71272 

q21 134 1.6045 .70464 

Valid N (listwise) 132   
a. ذكر = الجنس 

 
  :يتضح من الجدول السابق

  :كانتللطالب  المساق المقترحفي  مفرداتأن أعلى 
  ).%(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "  إدارة الوقت واألولويات "والمتعلقة بـ)  ٤(الفقرة  -
  ).%(بوزن نسبي قدره  لثانيةاحتلت المرتبة ا"  السلوك وآليات تعديله "والمتعلقة بـ  )٣(الفقرة  -
  ).%(بوزن نسبي قدره  ثالثةاحتلت المرتبة ال"  مهارات التفكير والمذاكرة "والمتعلقة بـ)  ٧(الفقرة  -



  ).%(بوزن نسبي قدره  بعةرااحتلت المرتبة ال"  التربويةالعملية في أخالقيات وقيم  "والمتعلقة بـ)  ٢(الفقرة  -
  ).%(بوزن نسبي قدره  خامسةاحتلت المرتبة ال" البحث العلميقواعد  "والمتعلقة بـ)  ٦(الفقرة  -

مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات 
  االستبانة للطالبات 

 
Descriptive Statisticsa 

تنازلي الترنیب  N Mean Std. Deviation 

TOTS 189 49.6614 7.15643 

q4 194 2.5619 .61819 

q7 194 2.4588 .66039 

q22 193 2.4093 .70217 

q2 194 2.3918 .69127 

q20 194 2.3711 .67247 

q5 194 2.3557 .66931 

q9 194 2.3557 .69959 

q1 193 2.3420 .69007 

q8 194 2.3351 .67992 

q15 193 2.3005 .68682 

q14 194 2.2887 .75438 

q17 194 2.2577 .67951 

q16 194 2.2526 .69276 

q19 194 2.2216 .74621 

q3 193 2.2021 .71122 

q10 194 2.2010 .67968 

q21 193 2.1710 .77513 

q18 194 2.1701 .70302 

q6 194 2.1443 .74095 

q11 194 2.0979 .73808 

q12 194 1.9691 .66681 

q13 194 1.7680 .72898 

Valid N (listwise) 189   
a. أنثى = الجنس 

  
  :يتضح من الجدول السابق

  :كانت للطالبات المساق المقترحفي  مفرداتأن أعلى 
  ).%(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " إدارة الوقت واألولويات "والمتعلقة بـ)  ٤(الفقرة  -
  ).%(بوزن نسبي قدره  ثانيةاحتلت المرتبة ال" مهارات التفكير والمذاكرة "والمتعلقة بـ)  ٧(الفقرة  -
  ).%(بوزن نسبي قدره  ثالثةاحتلت المرتبة ال" الصحة النفسية "والمتعلقة بـ)  ٢٢(الفقرة  -
  ).%(زن نسبي قدره بو لرابعةاحتلت المرتبة ا"  التربويةالعملية في أخالقيات وقيم  "والمتعلقة بـ)  ٢(الفقرة  -
  ).%(بوزن نسبي قدره  خامسةاحتلت المرتبة ال" الحوار واالستماع فنون "والمتعلقة بـ)  ٥(الفقرة  -

  



  -:المراجع
  

  : أوالً الكتب العربية
  ٢٠٠٨ –عمان  –دار الشروق  –الجودة في التعليم  –لة يسه، الفتالوي -
الدار المصرية  –إعداد التالميذ للقرن الحادي والعشرين  –فلورتيا ، ماكينزي –مارفين ، ستيرون –دونا ، أوتشيدا -

 ٢٠٠٤ –القاهرة  –اللبنانية 
 ٢٠٠٣ –لبنان  –دار ابن حزم  –الطريق إلى التميز التربوي  –عبداهللا ، الكمالي -
 ٢٠٠٣ –عمان  –دار المسيرة  –الدراسات المستقبلية  –أحمد ، الزكي –فاروق ، فيله -

  
  :ثانياً المؤتمرات
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  :ثالثاً المواقع اإللكترونية للجامعات
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www.fkt.ugm.ac.id 
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www.kau.edu.sa 
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www.nmmu.ac.za 
www.oxfordbrookes.as.uk  
www.philadelphia.edu.jo 
www.qou.edu 
www.uop.edu.jo 

 
 

  الجداول الملحقة 
  )١(جدول 

  حسب الجنس الطلبة يوضح عينة
 النسبة المئوية العدد الجنس
 40.9 134 ذكر
 59.1 194 أنثى

 100 328 المجموع
  )٢(جدول 

  حسب التخصص الطلبةيوضح أفراد عينة 
 النسبة المئوية العدد التخصص

إنسانية كلية  105 32 

ية علميةكل  147 44.8 

 23.2 76 كلية شرعية
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 100 328 المجموع

  
  )٣(جدول 

  المدرسين حسب المؤسسةيوضح عينة 
سسةالمؤ  النسبة المئوية العدد 

 40.8 ٢٠ اإلسالمية

 26.5 13 األزهر

 ٣٢.٧ ١٦ األقصى
 ١٠٠ ٤٩ المجموع

  )٤(جدول 
  المدرسين حسب التخصصيوضح عينة 

تخصصال ئويةالنسبة الم العدد   
 ٢٢.٥ ١٢ أصول التربية

مناهج وطرق 
 ٤٠.٨ ٢٠ تدريس

 ٣٤.٧ ١٧ علم النفس
 ١٠٠ ٤٩ المجموع

 
 


