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 اإلهــداء
 اهلل عليه وسلم إىل املعلم األول...معلم البشرية...حممد صلى

 روضة العلم والبيان، إىل َمْن أنار دربي ومل يبخل علّي جبهده وبفكرهإىل 

 (والدي األستاذ الدكتور سهيل رزق دياب)

من فؤادها، إىل َمْن رمست لي مستقبلي  إىل َمْن منحتين جزًء ،إىل نبع احلنان

 بدعائها وأحاطتين بأمومتها تينوأرستين على شواطئ احلياة بأمان، إىل من أفعم

 (والدتي الغالية)

إىل َمْن حتملت  ... إىل َمْن سهرت معيَّ الليالي ورافقتين يف مسرية دربي وتعليمي

 وإخراجها بهذه الصورة هاوتنظيمالكثري يف طباعة هذه الرسالة 

 (زوجيت الغالية)

 يف هذه الدراسةإىل منارة العلم أستاذي ومشريف الفاضل 

 (حممد إبراهيم املدهون الدكتور)

 والعاملنيواإلداريني إىل مشاعل النور أعضاء اهليئة التدريسية 

 أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا يف

 زمالئي يف الدراسات العليا ... إىل طلبة العلم واملعرفة

 م لي يد العون يف رساليت هذهإىل كل من ساندني وقدَّ

 ونتاج حبثي وتفكريي أهدي مثرة جهدي املتواضع،

 عّز وجل التوفيق والسداد، وأن يكون فيه اخلري واملنفعة املوىل سائًلا

  



 

 ج

 شكر وتقدير
الحمد هلل حمدًا كثيرًا، الذي أرسل نبيه مرشدًا وبشيرًا، وهاديًا للحق وبالقرآن مستنيرًا، وصلى    

 اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فلله الحمد ، (7)سورة إبراهيم _آية  (لئن شكرتم ألزيدنكم)يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: 
بالعقل، ويّسر لي حمل راية العلم، وامتثااًل لقول أشرف المرسلين سيدنا محمد  ي  عل ن  الذي م  

 صلى اهلل عليه وسلم )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(.

النصح  ي  لإ  كر والتقدير مع العرفان بالفضل والجميل، لكل من أسدى أتقدم بأسمى آيات الش   
 واإلرشاد، وقدم لي كل ما أحتاجه من علم ومعرفة.

أتقدم وكلي فخر بجزيل الشكر والتقدير لمنارة العلم أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،    
 .لةوللصرح الشامخ جامعة األقصى منبع األصالة ومعقل الرسا

الفلسطيني الشباب والرياضة والثقافة  سعادة معالي وزيرلبالشكر وعظيم االمتنان  أتقدم   
هذه  علىرئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا أستاذي ومشرفي الفاضل  –السابق 
، وبفضل توجيهاته عظيمة ىحيث بفضل اهلل تعال ،الدكتور محمد إبراهيم المدهون الدراسة

 األثر، تم انجاز هذه الرسالة.

 :تكرموا بقبول مناقشة هذه الرسالةتفضلوا و لجنة المناقشة الذين عضا  أتقدم بالشكر والتقدير أل 
رئيس هيئة االعتماد والجودة  -السابق الفلسطيني سعادة معالي وزير التربية والتعليم العالي   

السيد نائب رئيس جامعة األقصى للشؤون و ور محمد عبد الفتاح عسقول الموقر، األستاذ الدكت
 األستاذ الدكتور نعمات شعبان علوان الموقر. –الثقافية والعالقات العامة 

 أتقدم بشكري وتقديري للدكتورة نوال إسماعيل فرحات لمراجعتها وتدقيقها هذه الرسالة لغوًيا.  

 والمساعدة والمشورة الحسنة،م لي يد العون جزيل تقديري وعرفاني إلى كل من ساندني وقد  و   
والمالحظات القّيمة سوا  في بنا  أداة القياس وتحكيمها أو في توظيفها وتحليل البيانات التي تّم 
جمعها؛ حيث كانوا خير سند ودعم لي في تحقيق أهداف هذه الدراسة، جعل اهلل جهدهم 

سداد، وأن يكون فيه الخير ومساعدتهم في ميزان حسناتهم، سائاًل المولى عّز وجل التوفيق وال
 والمنفعة للجميع.

 الباحث
 نائل سهيل دياب



 

 د

 "ملخص الدراسة"
في الجامعات برامج الدراسات العليا للجودة الشاملة لبنا  مقياس هدفت هذه الدراسة إلى      

  ومعرفة مدى تحقق معايير الجودة فيها. الفلسطينية في قطاع غزة

مقياس إدارة الجودة الشاملة لبرامج إلعداد  والمنهج البنائيالوصفي التحليلي  المنهج الباحث اتبع
 .( فقرة77)مجاالت تتضمن سبعة الدراسات العليا والمكون من 

من  عضواً  (36)مكونة من  قصديةوقد طبق المقياس بعد التأكد من صدقه وثباته على عينة      
 الفلسطينية في الجامعات طلبة الماجستير والدكتوراهين على رسائل هيئة التدريس والمشرف أعضا 

في (SPSS) استخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلو م االجتماعية  تم كما ،وأعضا  هيئة الجودة
 .تحليل البيانات

 :للنتائج التالية وقد توصلت الدراسة

لعليا بالجامعات الفلسطينية كانت درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في برامج الدراسات ا     
رة وبوزن نسبي مقداره  كبيوأعضا  هيئة الجودة بقطاع غزة من وجهة نظر أعضا  هيئة التدريس 

 ، حيث بلغت نسبة مجاالت الدراسة السبعة:( 3.814متوسط حسابي ) ب( و 76.28%)

السادس  %،84.8%، الخامس 75.26%، الرابع 77.69%، الثالث 82.50%، الثاني 76.95)األول 
السابع السادس و  ين%( وقد حققت جميع المجاالت نسبة كبيرة ما عدا المجال67.56%، السابع 69.88
 نسبة متوسطة. افقد حقق

 -:على النحو التاليالدراسة  توصيات هذهأهم كما كانت 

إدارة ضرورة اإلفادة من المقياس المعّد في هذه الدراسة في تحديد إمكانية توظيف وقياس معايير  .1
الجودة الشاملة ومبادئها في مؤسسات التعليم العالي لغرض تجويد التعليم وتحسين مخرجات التعلم 

 وتطويرها في قطاع غزة.

بين الجامعات الفلسطينية، وتحديد برامج ضرورة تفعيل دور وزارة التعليم العالي في التنسيق  .2
فق وحاجات المجتمع الفلسطيني وسوق الدراسات العليا، وأعداد الطلبة ومعايير القبول، بما يت

 العمل.

التي يقوم  ،ضرورة زيادة االهتمام بالبحث العلمي، والعمل الجاد على ربط هذه األبحاث والدراسات .3
 بها طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية بمشكالت المجتمع، وقضاياه التنموية.

صال وتواصل مع خريجيها، وتقوية روابط العالقة ضرورة قيام الجامعات الفلسطينية بوضع آلية ات .4
 معهم لالستفادة من مالحظاتهم وآرائهم في تطوير البرامج التعليمية فيها.



 

 ه

"Abstract" 

This study aimed at building an instrument for assessing the degree to 

which Total Quality Management (T.Q.M) principles are met in higher 

studies programs at the Palestinian Universities in Gaza Strip. 

The researcher applied the descriptive analytic and constructive 

approaches to prepare and develop T.Q.M scale, consisting of seven 

dimensions including (77) items. 

The scale was administered to (36) professors of the Palestinian 

universities in Gaza strip, after its validity and reliability was verified. 

The statistical package of social sciences (SPSS) was used to analyze the 

collected data. 

The study revealed the following results:- 

T.Q.M. standards achieved in higher studies programs as seen by 

teaching staff were high, where its percentage was (76.28%), and 

arithmetic mean (3.814). 

The percentage of the instrument domains were: 

(76.95%, 82.50%, 77.69%, 75.26%, 84.8%, 69.88%, 67.56%) 

respectively. 

Recommendations of this study were as the following:- 

1. It is necessary to utilize the prepared scale of this study to determine 

the possibility of introducing T.Q.M. principles and indicators to test 

and measure the quality of education at the higher studies programs 

in the Palestinian universities, and to improve education outputs.  

2. The necessity of activating the role of the Ministry of Higher 

Education in coordination between the Palestinian universities , and 

to determine the programs of graduate studies, and the numbers of 

students and admission criteria, in accordance with the needs of the 

Palestinian society and the labor market. 

3. More attention should be paid for academic research, effective efforts 

should also be made to link the studies and researches carried out by 

the students of these programs with the community problems, and its 

developmental issues. 

4. Palestinian universities should attempt to provide mechanisms to keep 

in touch with their graduates, and to strengthen relations with them so 

as to benefit from their notes and opinions in pursuit of developing. 
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 خلفية الدراسة وأهميتها الفصل األول 
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 خلفية الدراسة وأهميتها الفصل األول 

 مقدمة الدراسة: 1.1.1
من أسباب نهضته  ًبابيعد التعليم العالي ركيزة أساسية من ركائز تطوير المجتمع، وس     

وتقدمه ورقيه، على اعتبار أن مؤسسات التعليم العالي وفي مقدمتها الجامعات تتحمل العب  
آماله وتطلعاته نحو التقدم والتطوير، باإلضافة إلى  قاألكبر في نشر ثقافة المجتمع، وتحقي

بشكل  ،مّيز في إمداد سوق العمل بالموارد البشرية المؤهلة في التخصصات المختلفةدورها المت
يواكب التغيرات والمستجدات، ويساهم في الوقت نفسه في تطوير البحث العلمي في مختلف 
المعارف والحقول، وخاصة الحقول ذات الصلة ببرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، وال 

من خالل ما تقوم به من أبحاث  ،لجامعات تساهم في اإلنتاج مباشرةعجب إذن أن أصبحت ا
وما تقدمه من استشارات فنية بأعلى درجة من الجودة والمهنية، بغية رفع  ،ودراسات علمية

 مستوى فعاليتها، ورفع كفايات خريجيها، باإلضافة إلى دورها المتمّيز في خدمة المجتمع. 

ل الجامعات مكانة اجتماعية وتربوية مرموقة، من شرائح أفراد وفي المجتمع الفلسطيني تحت     
المجتمع، بعد أن خطا خطوات كبيرة في إنشا  الجامعات حتى أصبحت تنتشر من شماله إلى 
جنوبه، وغدت منارات للعلم والمعرفة، ووسائط مهمة لتطوره في جميع مناحي الحياة، وخصوصًا 

 ام العالي كفلسفة ومنهج عمل، سعيً دة والنوعية للتعليبعد أن تبّنى الكثير منها مفاهيم الجو 
ذا ما أريد لهذه المؤسسات من مكانة، فإنها بحاجة  للوصول إلى التمّيز في األدا  وفي النتائج، وا 
إلى تحسين مخرجات التعليم فيها من برامج وأنشطة ووسائل ومناهج ومرافق وموارد بشرية، 

        .(114:2114 يب،)الخط والعمل على تطويرها باستمرار

وحيث إن تطور أي مجتمع وازدهاره يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى جودة التعليم فيه، فقد بات      
ير النظر للتربية يمن المسلم به أن ورا  كل أمة عظيمة تربية نوعية متمّيزة، وهذا ما أدى إلى تغ

 اوالتغيير، األمر الذي أنتج تطورً للتنمية  والتعليم، وزيادة االهتمام بدور المؤسسات التربوية كأداة
لزاميته  اع في برامج التعليم المختلفة بد ً وأضحى على صعيد التوس اونموً  بالتعليم األساسي وا 

ومجانيته، مرورًا بفتح الجامعات وتطورها كمراكز ومنارات علمية، ووصواًل إلى القفزة في افتتاح 
)عقل،  من أجل خدمة المجتمع واالرتقا  به ؛الجامعاتلدراسات العليا في معظم برامج ا

11:2116.) 
على  املحوظً  ام العالي الفلسطيني يشهد اهتمامً ( أن التعلي5:2114)دياب  وقد بّين     

لمواكبة حاجات المجتمع الفلسطيني وحاجات  ؛نحو األفضل امستمرً  امختلف المستويات، وتطويرً 
اس دوره الممّيز في إعداد الكوادر والطاقات البشرية الفنية أفراده، ولذلك ينظر إليه على أس
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والعلمية والمهنية، وكذلك إعداد القيادات الفكرية في مجاالت التعليم المختلفة، ومما ال شك فيه 
 االسنوات األخيرة، فلقد سجل نموً  خاللا كبيرً  االجامعي الفلسطيني قد شهد تطورً  أن التعليم

ي زيادة أعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات، وعدد األساتذة، وكذلك من حيث الكم ف ا؛مطردً 
إال أن هذه الزيادات لم يصاحبها زيادة مماثلة في النمو النوعي، وهذا  ؛عدد الجامعات والكليات

 ما يؤكد عدم وجود نوع من التوازن بين الكم والنوع.

لخصوص برامج الدراسات العليا، في وبطبيعة الحال فإن جودة التعليم العالي وعلى وجه ا     
عن مثيالتها في الجامعات العربية، وحيث إن  اامعات الفلسطينية ال تختلف كثيرً معظم الج

معظم المؤسسات التربوية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الجودة التي يتمناها القائمون 
على هذه المؤسسات، وخاصة عندما يالحظون سياسة التوسع التي تتبعها الجامعات في قبول 

 من ناحية المختبرات والمعامل والمكتبات الطلبة دون أن تتوافر االستعدادات الكافية لذلك، ال
ن ذلك دفع إزم لسير العمل فيها بشكل فعال، فوالمستلزمات األخرى، وال من ناحية التمويل الال

التربويين والمسئولين إلى االهتمام بهذا الموضوع، والبحث عن مقاييس وأدوات تتضمن معايير 
ا في قياس جودة هذه المؤسسات وجودة الجودة ومؤشراتها حتى ُيمكن توظيفها واستخدامه

 برامجها.

بمفهوم الجودة  اخاصً  ااهتمامً أولت ( أن الدول المتقدمة 141:2111) انعطو كما أشار      
دارتها في التعليم، ووجهت العديد منها نقدً  إلى نظمها التعليمية النخفاض مستوى الجودة  اوا 

لجودة على أثر اكتشافها انخفاض مستوى فيها، كما ركزت على دراسة الجوانب المرتبطة با
التعليم، وتزايدت الدعوات في مختلف الدول إلصالح النظم التعليمية بحيث تستند إلى عملية 

بشكل يؤدي إلى جودة ، ناصر القوة والضعف في هذه النظمتقويم موضوعية تكشف ع
ية ودول أوروبا في مخرجاتها، وقد بدأت المؤسسات التعليمية في الواليات المتحدة األمريك

باتجاه تحقيق الجودة في النظم التعليمية،  امتسارعً  اسباقً السنوات األخيرة من القرن الماضي 
اعتبر تحسين جودة  بحيث ؛وفي المنطقة العربية احتلت قضية جودة التعليم سلم األولويات

ية في مختلف التي تصبو إليها وتسعى لها المؤسسات التعليم ،من األهداف االتعليم واحدً 
المجاالت والمراحل، ال سيما وأن البالد العربية تسعى لتوفير فرص التعليم للجميع، وتطمح 

 لتقديم تعليم متمّيز.

، وكانت هناك محاوالت عديدة اودوليً  اوعربيً  االعديد من الجهود المتنوعة محليً ولقد بذلت      
تمثلت في عقد مؤتمرات وندوات، وتكوين لجان وهيئات لالعتماد والجودة، وتحديد معايير 
ومؤشرات للجودة في مؤسسات التعليم العالي، وعلى سبيل المثال ال الحصر، مؤتمر النوعية 
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ظمته الجامعة ، ومؤتمر الجودة الذي ن2114الذي نظمته جامعة القدس المفتوحة في العام 
، وكذلك األيام الدراسية التي نظمت في العديد من جامعات 2117اإلسالمية بغزة في العام 

حول إدارة الجودة الشاملة، والتي كان من أهم  2112-2111محافظات غزة في األعوام من 
منحى  نتائجها افتقار الجامعات لمقاييس وأدوات تقييم إدارة الجودة الشاملة فيها، وعدم إتباع

إدارة الجودة الشاملة في كافة العمليات والمجاالت، كما نظمت ندوة في جمهورية مصر العربية 
تناولت موضوع عمل مؤشرات تقويم جودة المؤسسات التعليمية، وعلى أثرها  1999في العام 

ألدا  الجامعي قام المجلس األعلى للجامعات المصرية بتبني قرار إنشا  لجنة عليا لتطوير ا
 .(43-12:2119)دياب 

التي تناولت ، من المؤتمراتالعديد  ( إلى أنه قد عقد84:2111) كما أشار األسطل     
النجاح الوطنية في  حيث عقدت كلية الدراسات العليا بجامعة ؛الدراسات العليا في الجامعات

لعليا، وكان تناول أهم مشكالت البحث والتدريس واإلشراف على طلبة الدراسات ا انابلس مؤتمرً 
من أهم توصياته: ضرورة التنسيق بين الجامعات في موضوع الدراسات العليا، وطرح البرامج 
وتبادل الرسائل الجامعية، كما عقدت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل بالسعودية 

اولت نظم ندوة بعنوان: "الدراسات العليا بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تن
الدراسات العليا ولوائحها وتقويمها وسبل تطويرها، وأوصت بضرورة إعداد دليل إرشادي 

 للدراسات العليا يسترشد به الطلبة والمشرفون.

بعنوان "الدراسات العليا بين  ام مؤتمرً 2113مية بغزة في العام كذلك نظمت الجامعة اإلسال     
مناقشة العديد من األبحاث التي تناولت تقويم جودة  الواقع وآفاق اإلصالح والتطور"، وتمت

برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، وقد توصلت إلى نتائج عديدة أهمها أن برامج 
وخاصة تلك  ،الدراسات العليا ما تزال بحاجة إلى إصالح وتطوير، واهتمام بالبحوث والدراسات

عدم  اائجها وتوصياتها، كما أظهرت أيضً ة يستفاد من نتالتي يكون لها قيمة علمية وقيمة عملي
الستخدامها في قياس جودة هذه البرامج وعمليات  ؛وجود أدوات تستوفي محكات الصدق والثبات

 اإلشراف على رسائل الطلبة.

، نال اهتمام العاملين التربويين في اواسعً  اجا ت هذه الدراسة لتتناول موضوعً ولذا      
مربين وقادة المجتمع، وهو والحاضر، وال زال في بؤرة اهتمام العديد من كبار الالماضي 
الدراسات العليا بشكل  إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم بشكل عام وبرامجموضوع 

برامج الدراسات العليا في الجامعات للجودة الشاملة لفي الوصول إلى بنا  مقياس  خاص، أماًل 
  .يستوفي معايير الصدق والثبات، اع غزةالفلسطينية بقط
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 مشكلة الدراسة: 2.1.1
 الوحظ أن هذا القطاع قد شهد تطورً من خالل تتبع واقع التعليم العالي في فلسطين،      
للطلب المتزايد  تيجةً ن ؛في السنوات القليلة الماضية، وخاصة في برامج الدراسات العليا املحوظً 

أبنا  شعبنا في الحصول  ورغبًة منفي التخصصات المختلفة، ذلك و  اودوليً  اوعربيً  اعليها محليً 
مما أدى إلى اتساع المنافسة بين الجامعات في قطاع غزة لطرح  ،على مؤهالت علمية عالية

لرفدها بهذه ؛ وقت نفسه مع متطلبات سوق العملوتتفق في ال ،تخصصات تلبي رغبات الطلبة
 التخصصات.

لجهود المستمرة لتطوير هذه البرامج إال أنه يالحظ وجود العديد من العقبات وبالرغم من ا     
 ،عطوان)و ،(2111 ،ما أظهرتها دراسة كل من )األسطلالتي تحد من فعاليتها ك ،والثغرات
(، والتي يمكن حصرها في عدم التنسيق بين الجامعات 2111 ،النيرب وعيسى)و، (2111

وعدم توفر مباني خاصة وقاعات دراسية لهذه البرامج  ،واكتظاظ الطلبة في بعض التخصصات
وتكليف أعضا  هيئة التدريس العاملين في الجامعة لتدريس  ،وتنفيذ الدراسة في الفترة المسائية

طلبة البكالوريوس بتدريس برامج الدراسات العليا في الفترة المسائية، وكذلك ضعف عملية 
كما أسفرت عنه نتائج أبحاث مؤتمر الدراسات العليا  ،اإلشراف والمتابعة على رسائل الطلبة

م، وهذا بدوره يؤثر على جودة برامج 2113الثاني الذي نظمته الجامعة اإلسالمية في أبريل 
 ،الدراسات العليا، مما دعا إلى ضرورة تقويم هذه البرامج والتعّرف على واقع إدارة الجودة الشاملة

ن ضعف، وهذا يتطلب وجود أدوات لقياس إدارة الجودة وتحديد ما بها من نقاط قوة ومواط
واقتصار أدوات القياس الموجودة فقط على برامج  ،لعدم توفر هذه األدواتالشاملة لهذه البرامج، 

على أمل أن تفيد في نتائجها المسئولين والقائمين على هذه البرامج لتحسينها بما البكالوريوس، 
، إضافة إلى ما تقدمه هذه الدراسة من تغذية راجعة لإلدارة يتناسب ومعايير الجودة المطلوبة

للوصول بها إلى الدرجة المطلوبة من  ،وأعضا  هيئة التدريس حول جودة هذه البرامج وتحسينها
 التمّيز.

ويستخلص من ذلك أن مشكلة الدراسة تتمثل في "بنا  مقياس للجودة الشاملة لبرامج الدراسات 
 لسطينية".العليا في الجامعات الف

 وعليه فقد تحددت مشكلة الدراسة بالتساؤالت التالية:
ما معايير الجودة ومؤشراتها التي ينبغي توافرها في برامج الدراسات العليا بالجامعات  .1

 ؟ويتضمنها المقياس المراد بناؤه الفلسطينية في قطاع غزة
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وما لسطينية في قطاع غزة ما واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في الجامعات الف .2
من وجهة نظر أعضا  هيئة التدريس والمشرفين على مدى تحقق معايير الجودة فيها، 

 رسائل الطلبة؟
 ما المقترحات الواجب األخذ بها لتطوير هذه البرامج وتحسينها؟ .3
 

 أهداف الدراسة: 3.1.1
 سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

، بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة برامج الدراسات العلياللجودة الشاملة لبنا  مقياس  .1
  يتضمن معايير الجودة الشاملة ومؤشراتها.

ومدى  ،التعّرف على واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية .2
على رسائل  من وجهة نظر أعضا  هيئة التدريس والمشرفينتحقق معايير الجودة فيها، 

 الطلبة، وتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف فيها.
 وضع مقترحات لتطوير هذه البرامج واالستفادة من وجهات نظرهم. .3

ويمكن تحديد أهداف هذه الدراسة المنشودة من خالل النموذج التالي الذي وضعه الباحث 
 لدراسته:

 
 

 ( 1شكل رقم ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

وضع اقتراحات لتطوير 
العليا برامج الدراسات  

توظيف األداة لمعرفة واقع 
البرامج وتحديد مدى 

 تحقيق معايير الجودة فيها
بناء أداة لقياس جودة 
 برامج الدراسات العليا

 التغذية الراجعة

 نموذج الدراسة
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  أهمية الدراسة: 4.1.1
 وأهمية عملية تطبيقية تنبع أهمية الدراسة بما تتمّيز به من أهمية علمية

 تعزى األهمية العلمية إلى ما يلي:
يتميز بالحداثة، وهو إدارة الجودة الشاملة لبرامج الدراسات  اتتناول هذه الدراسة موضوعً  .1

العليا بالجامعات الفلسطينية، كمدخل للتطوير واإلصالح لهذه البرامج، لما تحققه من معرفة 
البرامج، وما تضفيه لألدب التربوي من علم ومعرفة  جديدة إلدارة جودة التعليم في هذه

 تتعلق بمدخل الجودة ونظمها ومبادئها ومعاييرها.
قد تسهم هذه الدراسة في نشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بقطاع  .2

 غزة.
وبنا  أداة لقياس قد تثري المكتبة العربية من خالل ما تقدمه هذه الدراسة من معرفة جديدة،  .3

 إدارة الجودة الشاملة يمكن االستفادة منها في دراسات وأبحاث طلبة الدراسات العليا.

 أما األهمية العملية التطبيقية لهذه الدراسة فتعزى لما يلي:
يتوقع أن تسهم هذه الدراسة في تقويم برامج الدراسات العليا من خالل توظيف األداة المعدة  .1

 لهذا الغرض.
هذه الدراسة حلقة من حلقات ميدان تقييم إدارة الجودة الشاملة في مجال الدراسات تعد  .2

العليا، وبالتالي قد تسهم نتائج وتوصيات هذه الدراسة في تطوير هذه البرامج في الجامعات 
 الفلسطينية.

تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت إعداد أداة لقياس إدارة جودة برامج  .3
 وذلك في حدود اطالع الباحث. ه،وتطوير دراسات العليا ال

ببرامج إلى تبّني مبدأ تقويم الجودة الشاملة لالرتقا   البرامجالقائمين على هذه  تفيدقد  .4
 الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية.

  :حدود الدراسة: 5.1.1
املة لبرامج الدراسات العليا : اقتصرت هذه الدراسة على بنا  مقياس للجودة الشالحد الموضوعي

 في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 ؛قطاع غزةفي لدراسة على الجامعات الفلسطينية : اقتصرت هذه االحد المكاني والمؤسساتي

واقع جودة برامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر وأكاديمية  درستحيث 
 .اإلدارة والسياسة
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هيئة الجودة، : طبقت هذه الدراسة وجمعت البيانات من عينة قصدية من أعضا  البشريالحد 
 هيئة التدريس والمشرفين على رسائل طلبة الدراسات العليا والقائمين على هذه البرامج.و 

 م.2116العام : طبقت هذه الدراسة خالل الحد الزماني
 

 وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات الدراسة: 6.1.1
تشتمل هذه الدراسة عددًا من المصطلحات، يرى الباحث ضرورة تعريفها وفق الغرض من 

 وذلك على النحو التالي: ،استخدامها في هذه الدراسة
 
 :(Quality) الجودة .1

، دي الر   قيُض ن   دُ ي  للجودة كما جا  في معجم لسان العرب: بأن أصلها "جود" والج   المعنى اللغوي
ده،  وجاد الشي   منظور، )ابنوأجاد أي أتى بالجيد في القول أو الفعل  ا،جيدً  أي صارجو 
72:1994). 
بأنها شي  ما يقترب من الكمال، كما  (Sara)للجودة، فقد عرفتها  المعنى االصطالحيأما 

 .(Sara, 1994:312) عرفتها أيضًا بأنها مجموع الصفات لمنتج ما، ترضي حاجات المستخدمين
" بأنها تكامل المالمح ISOوضعته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي " تعريف قياسيوهناك 

أو معروفة  ؛والخصائص لمنتج أو خدمة ما بصورة تمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة
 (.6:1994)الشركة العربية لإلعالم، ضمنًا 

مالمح وخصائص هي تكامل  وفي ضو  ما سبق تبنى الباحث التعريف اإلجرائي التالي للجودة:
بحيث تحقق  ؛بصورة ُتمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة برنامج الدراسات العليا

األهداف المنشودة للبرنامج، وتتمثل بدرجة استجابة أفراد العينة لفقرات مقياس جودة البرامج 
 المستخدمة في الدراسة.

 ويتميز معنى الجودة بثالث جوانب هي:
 ديد المواصفات التي ينبغي أن تراعى في التخطيط والعمل.جودة التصميم: وهي تح -أ
 جودة األدا : وهي القيام باألعمال وفق المعايير المحددة. -ب
جودة المخرج: وهي الحصول على منتج تعليمي وخدمات تعليمية، وفق الخصائص  -ج

 والمواصفات المتوقعة والمطلوبة.
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 :( indicatorsQuality criteria and) معايير الجودة ومؤشراتها .2
)جودة(: بأنها مجموعة من المواصفات التي تؤسس المتطلبات الخاصة بأنظمة  ّرفهاع     

الجودة في المؤسسات المختلفة، ومن الضروري وضعها في بداية مراحل تطبيق منهجية إدارة 
الجودة الشاملة، وذلك لقياس النتائج الفعلية للمؤسسة، وبدون هذه المواصفات لن تتمكن 

نجازها المؤسسة من الحكم على أدائه                                                 (.136:2114)جودة، ا وا 
 أما الباحث فقد تبنى التعريف اإلجرائي التالي لمعايير الجودة ومؤشراتها:

مجموعة الخصائص أو السمات التي تعبر عن مدى استيفا  المدخالت والعمليات      
، لمستويات محددة كمنظومة متكاملة المؤسسة التعليمية ، فيلبرامج الدراسات العليا والمخرجات

تشكل في مجملها معايير الجودة الشاملة، بحيث يمكن قياسها والحكم على مدى توافرها من 
 خالل مؤشرات يستدل منها.

 ( Total Quality Management T.Q.Mإدارة الجودة الشاملة: ) .3
قائمًا على أساس إحداث هي فلسفة إدارية حديثة تأخذ منهجًا أو نظامًا إداريًا شاماًل      

بحيث تشمل تلك التغييرات الفكر والسلوك والقيم والمعتقدات  ؛يجابية داخل المؤسسةإتغييرات 
التنظيمية والمفاهيم اإلدارية، ونمط القيادة للوصول إلى أعلى جودة في مخرجات المؤسسة 

 مرجع سابق(.-9:2114)دياب، 
 وقد عرفها الباحث إجرائيًا على النحو التالي:

تحدد أسلوبًا في العمل  ،هي فلسفة إدارية شاملة للحياة والعمل في مؤسسات التعليم العالي     
واالرتقا  اإلداري واألكاديمي يرمي للوصول إلى التحسين المستمر لعملية التعليم والتعلم، 

 يضمن رضا العاملين والطلبة والمجتمع. التعليم بما بمخرجات
وهي برامج تعليمية تمنح : (Graduate Studies Programs) برامج الدراسات العليا .4

درجة الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات التي تتبناها الجامعات الفلسطينية بقطاع 
 غزة.
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  (TQM)يتضمن هذا الفصل عرضًا مفصاًل لإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة
Total Quality Management ذات العالقة بهذا  وذلك من خالل عرض أهم التعاريف

المفهوم، مع توضيح التطور التاريخي له وأهم المبادئ والنماذج المستخدمة، ومحاولة تطويع 
هذه المفاهيم وفقًا الحتياجات التعليم العالي الجامعي، وتوضيح كافة المقومات الالزمة لتطبيق 

الحتياجات العصر  اعي، ومحاولة تطويره وجعله مواكبً هذه المفاهيم في مجال التعليم الجام
 ومستجداته.

نظرًا ألهمية التربية ومشاكلها وقضاياها في حياة المجتمعات اإلنسانية، لذلك فقد حظيت      
 باهتمام كبير على كافة المستويات سوا  المحلية أو العربية أو العالمية.

ضمن ما يعرف هذه األهمية للتربية أدت إلى ضرورة أن يواكبها ضبط لكافة متغيراتها      
بالجودة الشاملة للتعليم، وهذا ينطبق على عدد كبير من القطاعات والنشاطات اإلنسانية 

 التي تتم إدارتها وضبطها ضمن مفهوم الجودة الشاملة. ،المختلفة

 إدارة اجلودة الشاملةمفهوم : 1.2
ى مفرداتها وتعريفها التعّرف إلمن  إدارة الجودة الشاملة ال بد أواًل من أجل التعّرف إلى مفهوم 

 وذلك على النحو التالي: ،االصطالحي
لتحقيق األهداف المرجوة  ،هي االستفادة من اإلمكانات البشرية والمادية مفهوم اإلدارة: .1

 (.1999)الحمادي، بأقل تكلفة وأقصر وقت وأدنى جهد وأفضل جودة 
 

المعنى اللغوي للجودة في اللغة العربية: جا  في لسان العرب البن  مفهوم الجودة: .2
د  د، والجيد نقيض الردي و  منظور أن كلمة الجودة في أصلها اللغوي ج   ْيو  وأصله ج 

ْود ة، ةود  ، وجاد الشي  جُ على ف ْيع ل  (.72:1994 )ابن منظور،أي صار جيدًا  وج 
، فهو ال يختلف كثيرًا عن معناها في اللغة أما معنى الجودة في اللغة اإلنجليزية     

يعّرفها على   Webster's new dictionary)ويبستر الجديد(العربية، فهذا قاموس 
االمتياز لنوعية معينة من أنها صفة أو درجة تفوق يمتلكها شي  ما، كما تعني درجة 

  (Verginias & Alexander,1971). المنتج
 :للجودة ما يليومن المفاهيم االصطالحية 

 (International Standardization org) (ISO1986)تعريف المواصفة الدولية  .أ
التي تتعلق بتدفقها لتلبية  ،مجموعة من الخصائص والصفات للسلع أو الخدمات هو

 مرجع سابق(. – 1999االحتياجات المعلنة والضمنية )الحمادي، 
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التوافق للمتطلبات، فكلما كانت ( بأنها Crosby ,1990ب. وعرفها كروسبي )
 مواصفات المنتج متطابقة لمتطلبات العميل، كلما كان هذا المنتج ذا نوعية جيدة.

( على أنها إنتاج المنظمة لسلعة، أو تقديم خدمة بمستوى 2111 ج. وعّرفها )عقيلي،
 عال من التمّيز، تكون قادرة من خاللها على الوفا  باحتياجات عمالئها ورغباتهم،
بالشكل الذي يتفق مع توقعاتهم، وتحقيق الرضا والسعادة لديهم، ويتم ذلك من خالل 

يجاد صفة التمّيز فيها. الفً مقاييس ومعايير موضوعية س  أو تقديم الخدمات وا 
 

 مفهوم الشاملة: .3
( أي التي تشمل جميع عناصر العمل، وتعم جميع 1999 كما جا  في )الحمادي،     

 رك فيها جميع العاملين.أجزا  المؤسسة، ويشا
 

 . مفهوم إدارة الجودة الشاملة: 4
هي مشاركة جميع العاملين في جميع المستويات في االستفادة من اإلمكانات البشرية 
والمادية المتاحة إلنتاج سلعة أو خدمة، وتحقيق األهداف المرجوة بأقل تكلفة وأقصر 

بحيث يتم تلبية  ؛مل وعناصرهوقت، وأدنى جهد، وأفضل جودة، في جميع مجاالت الع
 .(2113 )بدح، االحتياجات ورضا الفئة المستهدفة

إدارة   British standards instituteوقد عّرف معهد المقاييس البريطاني     
التي من خاللها يتم  ،الجودة الشاملة بأنها "فلسفة إدارية تشمل كافة النشاطات المنظمة

تحقيق احتياجات الفئة المستهدفة والمجتمع، وتحقيق أهداف المؤسسة كذلك، بأفضل 
 (.2114 ،)جودةالطرق، وأقّلها تكلفة من خالل االستخدام األمثل لطاقات العاملين 

أن إدارة الجودة الشاملة هي ثورة ثقافية بسبب الطريقة التي تفكر بها  ويرى الباحث
 وتعمل فيها من أجل تحسين الجودة باستمرار.اإلدارة 

من  ،من خالل التعريفات السابقة إلدارة الجودة الشاملة يتبّين أن لها مقومات متعددة
 أهمها:

 السعي الدائم إلى تحقيق رضا المستهدف. .1
 لتحسين الجودة وتطويرها. والد وبالعمل المستمر  .2
شراك كافة العاملين في ال .3  مؤسسة.استخدام فرق العمل، وا 
 االهتمام بالمعلومات وتطوير أنظمتها. .4
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 انشأة إدارة اجلودة الشاملة وتطوره: 2.2
بدأت إدارة الجودة الشاملة بمعناها الحديث في الواليات المتحدة األمريكية، إال أنها نمت     

وازدهرت في اليابان كنظام إداري، ويرجع الفضل في ذلك إلى مجموعة من المفكرين وعلى 
، وفيليب (Joseph Juran)، وجوزيف جوران (Edward Deming)رأسهم إدوارد ديمنج 

، حيث كان لهم الفضل الكبير في استخدام األساليب اإلحصائية (Phlip Crosby)كروسبي 
 (.36:2113 )الشرقاوي،في فحص الجودة واختبارها من خالل تطبيقات الرقابة اإلحصائية 

وقد بدأ االهتمام بإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وذلك خالل عقد 
بعض القادة التربويين في الواليات المتحدة األمريكية الثمانينات من القرن العشرين عندما طبقها 

(Homles,1996 وكانت بدايتها بتطبيق أفكار ديمنج في حقل التعليم خالل العام ،)
في الواليات المتحدة، وأصبحت في منتصف التسعينات تدرس وتطبق في  1991/1992

 (.مرجع سابق -2113 )بدح،المعاهد والجامعات األمريكية 
كما في الجدول التالي: بشكل عام يمكن توضيح هذه المراحل  , 
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 ( 1جدول رقم ) 
لجودة في الدول  المتقدمة يبين أفكار العلماء التي توضح مراحل التطور التاريخي لمفهوم ا

 اصناعيً 
 األفكار السنة

1911 
(Tayler- أول من أوجد دراسة الوقت والحركة )وكان رائد اإلدارة العلمية حيث كان  ،تايلور

 هاجسه األساسي إجادة العمل وبالتالي اإلنتاج.

1931 
(Shewart – قام بت )في كتابه الشهير "السيطرة على  اقديم السيطرة على الجودة إحصائيً شيوارت

 الجودة"

1941 (Deming – ساهم بدور معلم التقنيات للسيطرة على الجودة )ديمنج 

1950 (Deming –  ًالقت أفكاره رواج )في المجاالت العلمية في اليابان اديمنج 

1951 (Juran-  ًنشر كتاب )عن الرقابة على الجودة. اجوران 

 قدمت شركة مارتن مفهوم التلف الصفري 1961

1979 (Crosby-  ًنشر كتاب )عن حرية الجودة. اكروسبي 

 بدأ النفوذ الياباني وتمكنت اليابان من تطبيق أفكار ديمنج في اإلدارة. 1980

 أخذت شركة فورد بعقد ندوات ودعت ديمنج للتحدث مع اإلدارة العليا. 1981

 نشر ديمنج كتابه "الجودة اإلنتاجية والموقع التنافسي" 1982

 الشاملة.أنشأ الكونجرس األمريكي جائزة مالكوم إلدارة الجودة  1987

دارة الجودة. ؛أصدر وزير الدفاع األمريكي إرشادات وتوجيهات 1988  لتكييف األعمال بما يتال م وا 

 أول شركة أمريكية تربح جائزة ديمنج في اليابان وهي شركة فلوريدا للطاقة. 1989

 أصبح مدخل الجودة الشاملة يدرس وبشكل واسع في الكليات والجامعات األمريكية. 1993

2003 
في بعض الدول النامية لما  اوأيضً  ا،لشاملة في الدول المتقدمة صناعيً انتشر مفهوم إدارة الجودة ا

 القاه من رواج واهتمام من قبل الدارسين المتخصصين في هذا المجال.

 (2114 )الفضل والطائي، 

مما تقدم من عرض تاريخي لتطوير مفهوم الجودة بأن هذا المفهوم  ويستنتج الباحث     
نتيجة األبحاث والدراسات المرتبطة بقياس الرغبات الخاصة  ؛اختلف من فترة زمنية إلى أخرى

 بالفئات المستهدفة أو المنتجين، وذلك في بلدان العالم المختلفة.
التاريخي لمفهوم الجودة الواردة في الجدول من خالل مراحل التطور  الباحث كما يالحظ     

 هي:قد مّر بأربع مراحل  وأفكار العلما  في الدول المتقدمة صناعيًا، أن هذا المفهوم
 حيث كانت الجودة تركز فقط على اكتشاف األخطا  من أجل تصحيحها. ؛مرحلة التفتيش .1
 بشكل إحصائي. مرحلة ضبط الجودة .2
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ذه المرحلة على توجيه كافة الجهود للوقاية من حدوث حيث ركزت ه ؛مرحلة تأكيد الجودة .3
 وهو ما يعرف بمبدأ التلف الصفري. ،األخطا  منذ بدايتها

التي تهدف إلى جودة العمليات باإلضافة إلى جودة هي : و مرحلة إدارة الجودة الشاملة .4
والموردين المنتج أو الخدمة، والتركيز على العمل الجماعي، وتشجيع مشاركة العاملين 

 والمستفيدين.

 مفهوم اجلودة من منظور إسالمي: 3.2
أن الدين اإلسالمي الحنيف يدعونا لإلتقان في العمل والجودة في األدا ،  يؤكد الباحث     

ُصْنع  الل ه  )حيث يقول اهلل عز وجل  ؛وخير دليل ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
ي أ ْتق ن   ب يٌر ب م ا ت ْفع ُلون  ال ذ  ل ق  )(، ويقول سبحانه وتعالى: 88)النمل، (.ُكل  ش ْيٍ  إ ن ُه خ  ي خ  ال ذ 

ي اة   ُكمْ  اْلم ْوت  و اْلح  في سورة يوسف عليه السالم  ى(، وقال تعال2)تبارك، (.أ يُُّكْم أ ْحس ُن ع م اًل  ل ي ْبُلو 
ألنه أدرى وأقدر على إجادة عمله،  ؛عندما اصطفاه وطلب الملك منه أن يوليه خزائن مصر

تقانه،  ق ال  اْجع ْلن ي )وعبر عن ذلك بصفتي الحفظ والعلم كأساس لنجاح عمله وسبب جودته وا 
ل يمٌ  ف يٌظ ع  ز ائ ن  األ ْرض  إ ن ي ح  ل ى خ  أورد سبحانه وتعالى في آية أخرى  (، كما55)يوسف، (.ع 

َداُهَما الَت  ق)أهمية التحلي بصفتي القوة واألمانة، فقال تعالى:  هُ إِنَّ  إِح  َتأ ِجر  َيا أََبِت اس 

رَ  َِمينُ  َمنِ  َخي  َت ال َقِويُّ اْل  َتأ َجر  الحظ أن مفهوم هاتين الصفتين يدور حول محاسن العمل ويُ  (اس 
تقانه.  وا 

وأما في السنة النبوية المطهرة فقد ورد عن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل 
أن يتقنه" )صحيح الجامع الصغير  "إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عماًل عليه وسلم قال: 

األلباني(، واإلتقان يعني الجودة في أكمل صورها والجودة في اإلسالم تعني األدا  على أكمل 
ت المناسب وبأقل الموارد المتاحة، واألدا  بمهارة عالية، والعدالة بالمعاملة، وجه، وفي الوق

وكذلك ما ورد على  ،وضمن المعايير والمقاييس المعتمدة، وهناك الكثير من األلفاظ القرآنية
التي تطابق معنى الجودة ومنها: اإلحسان من الكلمات يم صلى اهلل عليه وسلم لسان رسولنا الكر 

 (.112:2114 )الصوفي،والتسديد والسداد واإلكمال واإلتقان 

 مبادئ إدارة اجلودة الشاملة: 4.2
حول أهم  اعامً  اإال أن هناك اتفاقً  ؛بالرغم من تعدد التعاريف لمفهوم الجودة الشاملة

عند محاولة تطبيق إدارة الجودة الشاملة بنجاح، وهذه المبادئ كما  المبادئ التي يجب األخذ بها
 ( هي:2114 بّينها )جريس،
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حيث يجب خلق ثقافة المؤسسة حتى تنسجم القيادة مع بيئة إدارة الجودة  ؛ثقافة المؤسسة .1
لخصائص إدارة الجودة الشاملة، وذلك عن طريق  ا، وتدعم االستمرار في العمل وفقً الشاملة
يم ومفاهيم قائمة على العمل التعاوني، وبمشاركة جميع أفراد المؤسسة، وتشكل فرق تبّني ق

عمل لتقديم الخدمات والمنتجات بجودة عالية بغرض إرضا  الفئة المستفيدة، والعمل بشكل 
 مستمر على تحسين جودة الخدمات وتطويرها.

يجاد ثقافة الجودة يتطلب وجود أسس وقواعد ومعايير وفهمه      ا من قبل جميع العاملين وا 
 في المؤسسة.

 : أي إشراك كل فرد في جهود التغيير لألفضل.المشاركة والتمكين .2
: أي تدريب جميع القوى العاملة وبصورة مستمرة إلكسابهم المهارات والمعارف التدريب .3

 الالزمة.
قناع اآلخرين به، ال بدالتزام اإلدارة العليا بالجودة .4 أن يبدأ التطبيق  : ولضمان ذلك االلتزام وا 

 من قمة الهرم التنظيمي للمؤسسة.
: فإدارة الجودة الشاملة تقوم على مبدأ أن فرص التطوير والتحسين ال التحسين المستمر .5

تنتهي مهما بلغت كفاية األدا  وفعاليته، كما أن مستوى الجودة ورغبات المستفيدين ليست 
 ، ولذلك يجب العمل على تحسينها بشكل مستمر.ةثابت
والتي  ،كما يؤكد ذلك ديمنج أحد رواد إدارة الجودة الشاملة من خالل عجلة ديمنج للجودة       

  تتضح في الشكل التالي:
 ( 2شكل رقم ) 

 يبين دورة ديمنج للجودة

 
 مرجع سابق( – 2114)الفضل والطائي، 
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على تحقيق رضا  ود وببشكل مستمر : على المؤسسة أن تسعى التركيز على المستفيدين .6
دارات أو كانوا في الخارج وهم المستفيدون  ؛المستفيدين سوا  كانوا في الداخل من موظفين وا 

 من المنتجات والخدمات.
: حيث يبدأ تطبيق إدارة الجودة الشاملة بوضع رؤية مستقبلية محددة التخطيط االستراتيجي .7

ستراتيجية هي أفضل أداة للتقويم وأهداف بعيدة المدى للمؤسسة تسعى لتحقيقها، والخطة اإل
 .إنجازه مقارنة بما ينبغي تحقيقه من خالل معرفة ما تمّ  ،المستمر

سة إلدارة الجودة تعقيبًا على ما سبق أنه ال بد من توافر األمور التالية في المؤس ويرى الباحث
 الشاملة بنجاح:

 الفهم المتطور والمتكامل ألسس الجودة ومبادئها ومعاييرها. .1
د جميع العاملين بحيث يدفع كل منهم باتجاه تحقيق األهداف اإلستراتيجية حش .2

 المنشودة.
 قيام المؤسسة بأعمالها وفق مبدأ روح الفريق. .3
 التخطيط المسبق ألهداف لها صفة التحدي والتمًيز. .4
اإلدارة المنظمة للمؤسسة من خالل استخدام أدوات فعالة لقياس مدى تطبيق إدارة  .5

 فيها. الجودة الشاملة

% 41أن إدارة الجودة الشاملة مطلب أساسي لحفظ ما يقارب من  يعتقد الباحثكما      
على األقل من تكلفة الخدمات التي تضيع هدرًا بسبب غياب التركيز على الجودة الشاملة، 

وتحقيق رضا  ،وكذلك لخفض المصروفات، وتحقيق االستثمار األمثل للموارد البشرية والمادية
، وذلك وفق تقرير ا، من خالل تحسين نوعية المخرجاتالمستفيدين داخل المؤسسة وخارجه

ديمنج، )شركة فورد الذي نشر في كتاب بعنوان "الجودة اإلنتاجية والموقع التنافسي" للعالم 
 .مرجع سابق( -1999و )ويليامز،  (1982

بتطبيق المفاهيم اإلحصائية  ،الدول الصناعيةالشركات و  اهتماماتحيث كان مؤشرًا لوالدة      
كوسيلة إلعادة بنا  البنية التحتية الصناعية المدمرة في اليابان، األمر الذي كان له  ،للجودة

في أواخر السبعينات من القرن العشرين،  ،أكبر األثر في النجاح الذي حققته الشركات اليابانية
حيث انتقلت إلى الشركات  ؛جودة الشاملة خارج اليابانوساعد ذلك على انتشار استخدام إدارة ال

التي بدأت في أوائل الثمانينات األخذ بأفكار )ديمنج( حول كل من الجودة واألمريكية  األوروبية
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-2113)بدح، واإلنتاجية والوضع التنافسي، وأصبحت تطبق في المعاهد والمؤسسات األمريكية 
 مرجع سابق(.

 التعليماجلودة الشاملة يف : 5.2
حظيت الجودة الشاملة بجانب كبير من هذا االهتمام إلى الحد الذي جعل بعض      

المفكرين يطلقون على هذا العصر عصر الجودة باعتبارها إحدى الركائز األساسية لإلدارة 
التربوية الحديثة، وأصبح المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة الشاملة واإلصالح التربوي 

 جهين لعملة واحدة.ا و مباعتباره

والجودة في التعليم مرتبطة بعمليتي التعليم والتعلم وكذلك باإلدارة، وذلك من أجل ربط   
حداث تغير تربوي هادف، وبنا  اإلبداع  عند المتعلمين،  تهوتنميالتعليم بحاجات المجتمع، وا 
ية إحداث هذا التفاعل فالتعلم يحدث عندما يتفاعل المتعلم مع بيئة التعلم، ودور المؤسسة التربو 

 ار للعملية بما يشمل نظامً وتوفر كل الشروط والبيئة الصالحة للتعلم، مما يستوجب وضع معايي
 للتأكد من جودة التعليم. امحددً 

في هذه الدراسة أن الجودة في التعليم هي منهج عمل لتطوير شامل  ويرى الباحث     
ومستمر يقوم على جهد وعمل جماعي بروح الفريق، وهي فلسفة إدارية حديثة أو نظام إداري 

ير إيجابي في كل عمليات ومخرجات النظام، ولذلك فالحاجة ماسة يقائم على أساس إحداث تغ
 جات والخدمات.إليجاد معايير ومؤشرات لقياس المخر 

 
وفي مجال  ،ضرورة إجرا  مقارنة بين إدارة الجودة الشاملة في مجال الصناعة وجد الباحث وقد

 حيث تمكن من وضعها في الجدول التالي: ؛التعليم
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 ( 2جدول رقم ) 
 يبين مقارنة إدارة الجودة الشاملة في الصناعة والتعليم

 التعليم الصناعة وجه المقارنة

 األهداف - أواًل 
األهداف مادية وتعتمد على الربح 

 كمقياس

يهدف التعليم إلى بنا  إنسان يتميز بخصائص 
 المعرفة والحكمة الشخصية

العمليات  -ا ثانيً 
 وقياسها

 

من السهل تحديد العمليات 
الصناعية، ومن السهل التحكم في 

 مواصفات العملية التصنيعية

ألن العملية التعليمية عملية تفاعل بين  انظرً 
وتعتمد على عالقات بين  ،المعلم والمتعلم

الذين لهم سلوكيات وردود فعل  ،األفراد
فإن من الصعب تحديد مواصفات  ،مختلفة

 معينة في العملية التعليمية

 المدخالت -ا ثالثً 

في مجال الصناعة يمكن التحكم 
 في المدخالت

في التعليم يصعب التحكم في المدخالت 
مكاناتهم  ،الختالف الطلبة في قدراتهم وا 

وصعوبة ذلك ُيحتم صعوبة التحكم في جودة 
 المخرجات

 المخرجات -ا رابعً 

يسهل التحكم في المخرجات التي 
 تؤدي إلى إرضا  الفئة المستهدفة

ن ومن الصعب و في التعليم يوجد مستفيد
المخرجات، والمستفيد تحديد مستوى جودة 

وهم مشاركون في عملية  ،األول هم الطلبة
 التعلم

 )جرد بواسطة الباحث(

 وإدارة اجلودة الشاملة (األيزو: )6.2
قامت الدول الصناعية في سبعينات القرن الماضي بوضع معايير ألدا  نظام الجودة       

 وحدة القياس( وتعني المنظمة الدولية للمعايرة أي ISOأطلق عليها )
International Standardization Organization   ف، ويعر (Roger)  نظام األيزو بأنه

( لضمان جودة العمل وقياس األدا ، 1987مجموعة من المواصفات الدولية طّورت عام )
على سلسلة من المعايير والمواصفات على  (ISO 9000)وتشمل مواصفات الجودة العالمية 

، واأليزو بمثابة دليل أو 9113، 9112، 9111كل منها رقم خاص بها وهي شكل شهادات ل
 (.2111 )عقيلي،مرشد يوضح للمؤسسة مجاالت تطبيق المواصفات 

على عشرين عنصرًا، ويمكن ترجمة هذه العناصر  9111ويشتمل نظام الجودة العالمي 
 ي:إلى قطاع التعليم على النحو التالي كما هو موضح في الجدول التال
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 ( 3جدول رقم ) 
 يبين عناصر األيزو وترجمتها لقطاع التعليم

 الترجمة لقطاع التعليم 9001عناصر أيزو  الرقم

 مسئولية اإلدارة 1
مسئولية اإلدارة فيما يتعلق بتوضيح السلطة والتدريب وتوضيح األهداف 

 وسياسة الجودة

 نظام الجودة 2
 ،من الخدمات التعليمية والتمويلاإلجرا ات المتبعة لضمان الجودة في كل 

 وجودة طرق التدريس وكفاية أعضا  هيئة التدريس والبرامج وغيرها

 وتشمل تطوير المناهج والبرامج وضمان تطويرها وتحسنها  المراقبة لتنفيذ العمل 3

 المراجعة 4
وكذلك  ،وتشمل مراجعة اإلجرا ات المتبعة لتحقيق متطلبات الفئة المستهدفة

 اقد العاملين وتوافقهاشروط تع

 وتشمل أنظمة المعلومات التي تناسب المستجدات ضبط الوثائق والسجالت 5

 ما تحصل عليه المؤسسة التعليمية من الموردين بالسرعة الممكنة الشرا  6

 قبول الطلبة وفقًا لشروط المؤسسة التعليمية مراقبة المواد المستوردة 7

 مسئولية تتبع حالة الطلبة وتقدمهم وتحصيلهم الدراسي تضم تمييز المنتجات وتتبعها 8

 تخطيط البرامج الدراسية والتخطيط لعملية التدريس ضبط العمليات 9

 فحص الطلبة الملتحقين بالجامعة لمعرفة خلفيتهم العلمية الفحص واالختبار 10

11 
أجهزة الفحص والقياس 

 واالختبار
 مؤسسة التعليم العاليتمثل أساليب التقويم المتبعة في 

 نتيجة الفحص واالختبار 12
نتيجة تقويم الطلبة وصدق التقويم وموضوعية اإلجرا ات المتبعة لعالج ضعف 

 التحصيل

 اإلجرا ات المتبعة لعالج ضعف التحصيل مراقبة المنتج غير المتطابق 13

 اإلجرا ات التصحيحية 14
، وأسباب الفشل وطرق مستقباًل متبعة لتفادي فشل الطلبة هي اإلجرا ات ال

 الوقاية

15 
التسليم، التخزين، التعبئة، 

 الشحن
 المناخ الجامعي، واالتصال والتواصل، والمباني وشروط األمن والسالمة

 سجالت الجودة 16
وتبويبها  ،ودقتها وسرعة الوصول إليها ،السجالت الخاصة بالعملية التعليمية

 وفهرستها

 ومواكبتها للمستجدات ،للتأكد من سالمة المناهج وأساليب التدريس والتقويم للجودة المراجعة الداخلية 17

 التدريب 18
لتدريب أعضا  هيئة التدريس  ؛ويشمل برامج التدريب التي يتم إعدادها

 واإلداريين

 الخدمات 19
للكشف عن نقاط القوة  ؛هي خدمات متابعة الخريجين في أماكن عملهم

 والضعف لديهم

 األساليب اإلحصائية 20
األساليب اإلحصائية التي تضمن تحقيق جودة الخدمات التعليمية والمنتج 

 التعليمي

 (19 -18: 2118)أبو سمرة والعباسي وعالونة،  
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 مؤسسات التعليم العايليف جودة برامج الدراسات العليا قياس : 7.2
العالي إلى حد كبير بدرجة يتأثر قياس الجودة في العمل التربوي، وفي مؤسسات التعليم 

شمولية تعريف الجودة وتكامله، فالتعريف الذي يربط الجودة باألهداف يؤكد في قياس الجودة 
يركز على تحديد  امعياريً  اذي ينظر للجودة باعتبارها مصطلحً على المخرجات، والتعريف ال

 خصائص للجودة تكون أساسًا للقياس.

 المؤسسات التربوية مداخل متعددة منها:وقد برزت في مجال قياس الجودة في 
قياس الجودة بداللة المدخالت، وقياس الجودة بداللة العمليات، وقياس الجودة بداللة 

 (.83:2116)طعيمة وآخرون، المخرجات 
ومعظم هذه المداخل يغلب عليها الطابع الجزئي والنظرة المحدودة، ولذلك ظهرت      

الشمولية في قياس الجودة التي تأخذ مكونات العملية التعليمية وعناصرها، والعالقة الوثيقة بين 
 (.16:1995)فرمان، هذه العناصر 

دارة الجودة فيها بالرغم من تعدد هذه المراحل فإن للمؤسسات التربوية خصوصيتها،       وا 
يحتاج إلى مستوى عاٍل من المهارة والخبرة والتدريب، ولذلك فإن أكثر المداخل استخدامًا لقياس 

وكما أورده )عقيلي،  Deming –وهو لديمنج جودة المؤسسة التربوية هو مدخل النظم التربوية 
 -كما في الشكل التالي:مرجع سابق(  – 2111

 ( 3شكل رقم ) 
 التربوية لديمنج مداخل النظم يبين

 
 

 
 
 
 

أن هذا المدخل أكثر مال مة ومناسبة لقياس جودة البرامج التعليمية في الجامعات  ويرى الباحث
حيث استخدمه في بنا  وتصميم أداة تتضمن معايير الجودة ومؤشراتها لقياس  ؛الفلسطينية

 الجودة الشاملة في برامج الدراسات العليا.
 افهمها وتوظيفها، فإنها تلعب دورً ومما ال شك فيه أن هذه المعايير والمؤشرات إذا ما أحسن 

 ازال تبّني مؤشرات الجودة أساسً  ومافي تطوير التعليم وتحسين مخرجاته، وقد كان  امهمً 

 جودة البيئة التعليمية
التجهيزات( –)المباني   

 جودة اإلدارة التعليمية
 جودة أعضا  هيئة التدريس

 جودة الخدمات التعليمية
 جودة مخرجات البرامج
 والتخصصات المختلفة

 

 جودة العملية التعليمية
 جودة طريقة األدا 
 جودة أساليب التقويم
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للتوجيه والتقويم والتطوير، وال تنحصر أهمية هذه المعايير والمؤشرات على مستوى معين أو 
 معين، بل تمتد لتشمل المربين والموجهين وأعضا  هيئة التدريس والطلبة أنفسهم.شخص 

 ( أهمية هذه المؤشرات كما يلي:11:2116 ويوضح )دياب،
 وضع مستويات معيارية وأهداف متفق عليها لمتابعة تحصيل الطلبة. .1
 للتحصيل. داف متفق عليها لتحقيق مستوى عالٍ تقديم لغة مشتركة وأه .2
 المعلمين على تحقيق العديد من النواتج المحددة سابقًا. إظهار قدرة .3
تمكين هيئة التدريس من تحديد المسئوليات الحالية لهم وكذلك تحديد مستويات تحصيل  .4

 طلبتهم والتخطيط للتعليم المستقبلي لهم.
 تدعيم إيجابية المعلمين نحو أساليب التعليم الحديثة والمتطورة. .5
 .هموتعلمعن كيفية تفكير طلبتهم  امتجددً  اإكساب المعلمين معرفة وفكرً  .6

بناً  على ما سبق إلى أن تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم يحقق  يستخلص الباحثو 
 -ما يلي:
 تحسين العملية التربوية ومخرجاتها بصورة مستمرة. .1
 تطوير المهارات القيادية واإلدارية في المؤسسة. .2
 في الحقل التربوي. همواتجاهات همومعارفالعاملين تنمية مهارات  .3
 تقليل الهدر التربوي والتسرب. .4
 تحقيق رضا المستفيدين من طلبة ومعلمين وأوليا  أمور. .5
 االستخدام األمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة. .6
 توفير أدوات ومعايير لقياس األدا . .7
 تخفيض التكلفة مع تحقيق األهداف المنشودة. .8
 ن التربويين وبنا  الثقة ودعمها.تحسين أدا  العاملي .9
 نشر ثقافة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم. .11

أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ال يمكن أن يشمل  غير     
المؤسسة كلها، بل يجب البد  بقطاع معين أو برنامج محدد، ومن ثم يمكن تعميم التجربة بعد 

 .لهدفع الباحث إلى اختيار برامج الدراسات العليا وقياس إدارة الجودة الشاملة نجاحها، وهذا ما 

وعليه فإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة التربوية يتطلب إعادة النظر في رؤية     
ورسالتها وأهدافها وغاياتها واستراتيجيات العمل التربوي فيها، وكذلك التعرف إلى  ،هذه المؤسسة
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والتي تتطلب معرفة ماهية البرامج المطلوبة وأعداد  ،ت المجتمع وحاجات الفئة المستهدفةحاجا
بحيث يمكنهم استيعاب فلسفة إدارة الجودة الشاملة  ؛الطلبة والعاملين وتدريبهم لرفع كفاياتهم

 وتطبيقاتها. 

إعادة النظر في الموارد وكيفية استثمارها بفاعلية، والمناهج الدراسية  اكما يتطلب أيضً      
مكانية تحقيقها  وبأساليب تقويم متنوعة وشاملة. ،بطرائق تدريس وبحث مالئمة ،ومحتواها وا 

للحصول على دليل الدراسات العليا والتعليمات الصادرة عن الجامعات  وهذا ما دفع الباحث
لبيانات والتقارير المطلوبة، وكتابة نبذة عن برامج الدراسات العليا في الفلسطينية، وكذلك جمع ا

 الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وذلك على النحو التالي:

ُتعددد الدراسددات العليددا قمددة التعلدديم الجددامعي، وهددي خبددرة إنسددانية جديدددة نسددبيًا عرفتهددا الددبالد      
 ،فددي حددين عرفتهددا الواليددات المتحدددة ودول أوروبدداالعربيددة فددي النصددف الثدداني مددن القددرن العشددرين 

التي تتمتع بأكبر عدد من الجامعدات التدي تمدنح درجدة الماجسدتير والددكتوراه مندذ منتصدف القدرن 
إلددى  وتهدددف بددرامج الدراسددات العليددا والدددكتوراه منددذ منتصددف القددرن التاسددع عشددر ،التاسددع عشددر

يبه بمددا يتناسددب مددع معددايير الجددودة واألمانددة تنميددة قدددرات الطلبددة فددي مجددال البحددث العلمددي وأسددال
 ،العلمية، وترسيخ ثقافة العمل البحثي من خالل توفير بيئة جيددة تددعم التميدز واإلبدداع للبداحثين

 والتركيز على موضوعات بحثية تخدم قضايا المجتمع وتساهم في التنمية االجتماعية.

أجل الحصول علدى درجدة علميدة  كما تسعى هذه البرامج إلى استمرارية تعلم الطالب من
ما تكون هذه الدراسة بإشراف أستاذ معدين يسدعى إلدى  االشهادة الجامعية األولى، وغالبً أعلى من 

 .اوأخالقيً  اتكوين الطالب وبنا  شخصيته العلمية، وتوجيهه مهنيً 

وأكثددر مقدددرة  ،وتتميددز الدراسددات العليددا عددن المرحلددة الجامعيددة األولددى بأنهددا أكثددر مرونددة
على إبدراز الكفايدات الممّيدزة للطالدب، وفدي إيجداد جدو علمدي وحركدة بحدث متأنيدة، وهدذا مدا جعدل 
بعدددض المقدددومين للجامعدددات يحدددددون سدددمعتها بمسدددتوى الدراسدددات العليدددا فيهدددا، وبمدددا تقدمددده هدددذه 

 (.2:2116)بن هالل، الجامعة من أبحاث علمية متمّيزة 
عدددات القطددداع بشدددكل خددداص علدددى وقدددد حرصدددت الجامعدددات الفلسدددطينية بشدددكل عدددام وجام

افتتدداح بددرامج الدراسددات العليددا، لمددا لهددا مددن أهميددة فددي خدمددة المجتمددع وتطددوره وسددمعة الجامعددة 
األكاديميددة، وبدددأت بطددرح بددرامج الماجسددتير تلبيددة لحاجددة الخددريجين الفلسددطينيين الددذين يرغبددون 

للتكلفة العالية للدراسة في الخارج، وظروف السفر  استهم في البرامج المختلفة، ونظرً باستكمال درا
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الصدددعبة علدددى طلبدددة القطددداع، قامدددت هدددذه الجامعدددات المحليدددة بطدددرح بدددرامج متنوعدددة تتمشدددى مدددع 
حاجددات الطلبددة والمجتمددع ومتطلبددات الدراسددة، وذلددك مثددل بددرامج اللغددة العربيددة وآدابهددا والشددريعة 

 لزراعية والسياسة وغيرها.والقانون والتربية واإلدارة والهندسة والعلوم ا
( طالبددًا وطالبدددة خددالل العدددام 5111وقددد تقدددم للدراسدددة فددي هددذه البدددرامج مددا يقدددارب مددن )

وطالبة حتى نهايدة العدام نفسده علدى درجدة  ا( طالبً 1671(، وحصل )2114/2115) األكاديمي
 (.1-3: 2115لدليل اإلحصائي لوزارة التعليم، الماجستير خالل هذه البرامج )ا

 الدراسددات علددى بددرامج حصددائيات الددوزارة، أن هندداك إقبددااًل مددن االطددالع علددى إ ح للباحــثويتضــ
العليا في جامعات القطاع، ولكن يبقى اإلقبال ال يتناسب مدع حجدم وعددد الخدريجين مدن الطلبدة، 
مما يعني أن بعض الطلبة يتوجهون للدراسة في الخارج إذا ُأتيحت لهم الفرصة، والدبعض اآلخدر 

ل ويعزف عن استكمال دراسته، هذا إضافة إلى محدودية القوة االستيعابية للجامعدات يفضل العم
 المحلية، وقلة أعضا  هيئة التدريس واإلشراف في هذه البرامج.

مندذ أكثدر مدن   ،بدالرغم مدن افتتداح بدرامج الدراسدات العليدا فدي جامعدات القطداعنده أ ويرى الباحث
ت العلميدة فدي التخصصدات يدا، وتدوافر الكفااوعشدرين برنامًجد سنة ووجود أكثدر مدن اثندي عشرين
مدددن عددددد قليدددل جددددًا ومحددددود لسدددوى إال أنهدددا لدددم تحصدددل علدددى اعتمددداد برندددامج دكتدددوراه  ؛المختلفدددة

زالت تسعى  وما، كاللغة العربية في الجامعة اإلسالمية والكيميا  في جامعة األزهر التخصصات
بسدبب  ،اه لطلبة قطاع غزة، وخاصدة أن الحاجدة ملحدة لدذلكلدكتور االفتتاح برامج هذه الجامعات 

مدا يعانيده أبندا  القطدداع مدن الحصدار والظددروف االقتصدادية والمعيشدية الصددعبة، كمدا تسدعى إلددى 
وتسدتند  ،وفتح تخصصات أخرى تتمّيز بمعايير الجودة الشداملة ،تطوير برامج الماجستير الحالية
 إلى أسس ومبادئ راسخة وثابتة.

دارتهدا بشدكل  اإلطار النظـريهذا ا على ما ورد في وتعقيبً  مدن توضديح لمفهدوم الجدودة الشداملة وا 
وفي مؤسسات التعليم بشكل خاص، فقدد اسدتفاد الباحدث كثيدًرا مدن هدذا اإلطدار فدي التعدّرف  ،عام

وهددو مدددخل علددى مددداخل متعددددة لقيدداس الجددودة الشدداملة فددي مؤسسددات التعلدديم وأكثرهددا اسددتخداًما 
النظم التربوية لديمنج، والذي يركدز علدى جدودة عناصدر المنظومدة كاملدة مدن مددخالت وعمليدات 
ومخرجات، وهذا ما دفدع الباحدث ألخدذ جميدع عناصدر برندامج الدراسدات العليدا عندد بنائده مقيداس 
إدارة الجددددودة باعتبارهددددا منظومددددة متكاملددددة تتضددددمن جددددودة المدددددخالت مددددن بيئددددة تعليميددددة ومبدددداني 

شدراف وتقدويم، إضدافة إلدى جدودة و  مكانات، وكذلك جودة العمليات من تعليم وبحدث وا  تجهيزات وا 
   المخرجات والتي تتمثل في بنا  مقياس يتضمن معايير الجودة الشاملة ومؤشراتها لهذه البرامج.
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كثرت الدراسات التي تناولت موضوع الجودة في المجال الصناعي واإلنتاجي، ولكن لم 
معرفة الباحث واطالعه دراسات تربوية ومحلية أو عربية تتناول تطوير مقاييس  تتوفر في حدود
نما  ؛وأدوات مقننة لتوظيفها في قياس إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وا 

استطاع من خالل اطالعه الحصول على دراسات تصف واقع جودة المؤسسات التعليمية، 
حيث قام  ؛رامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينيةوبعضها دراسات نقدية لبعض ب

(، ودراسات أجنبية 6(، ودراسات عربية عددها )12بتصنيفها إلى دراسات فلسطينية عددها )
 (، وتّم عرضها بحسب تسلسلها التاريخي على النحو التالي:6عددها )

 الدراسات الفلسطينية : 1.3
 (:2013دراسة )المزين وسكيك:_ 1

 : "مؤشرات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية".انبعنو 
الدراسة إلى التعّرف على مؤشرات إدارة  الجودة الشاملة من وجهة نظر طلبة الدراسات  هدفت

العليا في ضو  بعض المتغيرات، كما هدفت إلى معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة 
لشاملة في الجامعات اإحصائية في درجة تقدير عينة الدراسة نحو مؤشرات إدارة الجودة 

 ة نظرهم تعزى لمتغير )الجنس والمستوى الدراسي والجامعة(. الفلسطينية من وجه
 ؛وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة     

( طالبًا وطالبة من طلبة الدراسات العليا من مختلف 212حيث طبقت على عينة تشمل )
ناك فروقًا ذات داللة إحصائية في درجة تقدير أفراد التخصصات، وأظهرت نتائج الدراسة أن ه

العينة نحو مؤشرات إدارة الجودة تعزى للمتغيرين )الجنس والجامعة( لصالح اإلناث والجامعة 
 اإلسالمية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير )المستوى الدراسي(.

 الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي.الدراسة بضرورة نشر مفاهيم ثقافة إدارة  أوصتوقد 

 (:2013 شمالة، أبودراسة ) -2
 .: "تقويم برامج الدراسات العليا بكلية التربية في الجامعات الفلسطينية بغزة"بعنوان
هذه الدراسة إلى تقويم برامج الدراسات العليا بكلية التربية في الجامعات الفلسطينية  هدفت

 نظر الطلبة. بمحافظات غزة من وجهة
( 79وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واستبانة تشمل على ستة محاور تحتوي على )     

، ها( من طالب الدراسات العليا وطالبات224فقرة، تم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من )
إلجرا  التحليالت اإلحصائية الالزمة، وقد توصلت الدراسة إلى   (SPSS)وتم استخدام برنامج 
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امج الدراسات العليا بكليات التربية من وجهة نظر الطلبة كان بوزن نسبي ر أن مستوى جودة ب
 %( وهو بدرجة كبيرة.71.78)

تباع، العليا، وتفعيل اللوائح المنظمة الدراسة بضرورة تقويم برامج الدراسات أوصتوقد        وا 
 البرامج.هذه األساليب الحديثة في تقويم 

 :(2011دراسة )األسطل،  -3

: "تقويم برامج ماجستير المناهج وطرق التدريس في الجامعة اإلسالمية من وجهة نظر بعنوان
 الطلبة".
هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برامج ماجستير المناهج وطرق التدريس في  هدفت

 ؛ة بغزة من وجهة نظر الطلبة، وقد استخدم الباحث االستبانة في جمع البياناتالجامعة اإلسالمي
( طالبًا من طلبة الدراسات العليا خالل العام الدراسي 46حيث طبقت على عينة مكونة من )

، وكشفت نتائج الدراسة على أن رضا الطلبة جا  بدرجة كبيرة عن مجاالت 2111/2111
نظمة، البرنامج، طرق التدريس والتقنيات والخطط والمساقات وهي )اللوائح الم ،االستبانة

في حين جا  مستوى الرضا عن مجال %، 75وبوزن نسبي أعلى من األكاديمية، والخدمات( 
، كما أثبتت نتائج %63وبوزن نسبي  أساليب التقويم المتبعة في البرنامج بدرجة متوسطة

البرنامج تعزى لمتغيري الجنس والمستوى  في تقويم االدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيً 
 الدراسي.
وقد ارتبطت أهم المشكالت التي تواجه الطلبة في عدم مناسبة أوقات طرح المساقات      

 وارتفاع رسوم الساعة المعتمدة الواحدة، وعدم وجود معايير واحدة للتقويم.
 الدراسة بإجرا  مراجعة شاملة للبرنامج وتطويره. أوصتكما 

 (:2011راسة )عطوان، د -4
 : "مستوى جودة الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا بكليات التربية في جامعات غزة".بعنوان
الدراسة إلى التعّرف على مستوى جودة الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا في كليات  هدفت

التربية في الجامعات الفلسطينية بغزة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل تطبيق 
( مشرفًا جامعيًا 28( فقرة موزعة على خمسة محاور تم تطبيقها على )38استبانة تكونت من )

 لبًا من طلبة الدراسات العليا من مجتمع الدراسة.( طا71و)
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى جودة الرسائل العلمية لبرامج الدراسات العليا في      

%( وأن المحور المرتبط بمشكلة الدراسة قد جا  71الجامعات الفلسطينية كان متوسطًا بنسبة )
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محور إجرا ات الدراسة الذي جا  في الترتيب  في الترتيب األول من حيث مستوى الجودة، يليه
 الثاني، ومحور نتائج الدراسة في الترتيب الثالث.

كما كشفت النتائج وجود فروق بين تقديرات المشرفين وطلبة الدراسات العليا نحو مستوى      
 جودة الرسائل العلمية وذلك لصالح المشرفين.

نها تحسين مستوى جودة الرسائل العلمية في التي من شأ التوصياتوقدمت مجموعة من      
 الجامعات الفلسطينية.

 (:2011دراسة )النيرب وعيسى،  -5
 : "المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا في جامعة األزهر".بعنوان
هذه الدراسة إلى التعرف إلى أهم المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا بكلية  هدفت

معة األزهر بغزة، وسبل الحد منها، والكشف عما إذا كان هناك اختالف في التربية في جا
 المشكالت باختالف متغيرات الدراسة )الجنس، المهنة، التخصص، العمر(.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق االستبانة على 
( طالبًا وطالبة، وبعد تحليل البيانات إحصائيًا 65عينة من طلبة الدراسات العليا قوامها )

( الشائع استخدامه في العلوم االجتماعية، توصل الباحثان إلى أن SPSSباستخدام برنامج )
المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة  األزهر بغزة، مرتبة تنازليًا 

 التالي:على النحو 
( والوزن النسبي 21.32ق بمصادر المعرفة حيث كان المتوسط الحسابي )مشكالت تتعل     

( والوزن 18.78(، ومشكالت تتعلق بالنواحي اإلدارية حيث كان المتوسط الحسابي )78.97)
( 21.32(، ومشكالت تتعلق بالطلبة أنفسهم حيث كان المتوسط الحسابي )73.81النسبي )

 (.78.97والوزن النسبي )
تعزى لمتغير الجنس والمهنة  اما يتعلق بالمتغيرات، فال توجد أي فروق دالة إحصائيً ا فيوأمّ      

 والتخصص، وتوجد فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير العمر.
الدراسة بضرورة االهتمام بالمكتبة وتوفير الدعم المادي لها، وتزويدها بالمراجع  وأوصت     

الحديثة المتخصصة والدوريات الضرورية للبحث العلمي، وفتح المجال لطلبة الدراسات العليا 
 الستغالل المكتبة لمدة أطول وتوفير الدعم المالي لبرامج الدراسات العليا.
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 : (2011ومرتجى،  دراسة )الرنتيسي-6
 : "واقع الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية وسبل االرتقا  بها".بعنوان
الدراسة إلى التعّرف على واقع الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية بغزة من وجهة نظر  هدفت

 لمتغير اأعضا  هيئة التدريس، والكشف عن الفروق في استجابات أعضا  هيئة التدريس تبعً 
)الكلية، الدرجة العلمية، الخبرة( وتحديد سبل االرتقا  ببرامج الدراسات العليا في الجامعة 
اإلسالمية، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة االستبيان، وتكونت عينة 

، وتوصلت (SPSS)( عضو هيئة تدريس، وتمت معالجة البيانات ببرنامج 34الدراسة من )
 إلى رضا أعضا  هيئة التدريس عن واقع برنامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية الدراسة

، كما كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير %72حيث كانت نسبته 
الكلية، ووجود فروق لمتغير الدرجة العلمية لصالح األستاذ المساعد، كما كشفت عن وجود 

لالرتقا   التوصيات( سنوات، وقدمت الدراسة بعض 11-5رة لصالح )فروق لصالح متغير الخب
 ببرامج الدراسات العليا.

 (:2009 ،دراسة )عّساف و الحلو-7
 : "واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية".بعنوان
هذه الدراسة إلى معرفة واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في جامعة النجاح  هدفت

الوطنية من وجهة نظر الطلبة، كما هدفت إلى معرفة تأثير متغيرات الدراسة )الجنس والكلية 
 والمستوى الدراسي والوضع المهني للطالب( على واقع جودة التعليم.

( 248( طالبا وطالبة، أما عينة الدراسة فقد تكونت من )1111وتكون مجتمع الدراسة من )
 طالبا وطالبة، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن واقع جودة التعليم في جامعة النجاح كانت عالية

، وأظهرت النتائج وجود فروق تعزى لمتغير الكلية ولصالح (3.65%(، وبمتوسط )73وبنسبة )
تغير تقديرات الطلبة، في حين لم تظهر فروق تعزى كلية العلوم والتربية والشريعة، وكذلك م
بضرورة العمل على تطوير برامج الدراسات العليا  وأوصتلمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي، 

 في جامعة النجاح.

 (:2009دراسة )دياب،  -8
 لة""معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي _ الجامعة الفلسطينية الفاعلة _ دراسة حا بعنوان
هذه الدراسة إلى إعداد أداة لقياس درجة توافر مبادئ ومعايير الجودة الشاملة في  هدفت

 مؤسسات التعليم العالي، متخذة جامعة القدس المفتوحة كدراسة حالة.
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حيث استخدم أداة من إعداده  ؛وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
وتغطي أربعة مجاالت رئيسة في إدارة  ،ايير الصدق والثبات( فقرة تستوفي مع52تتضمن )

 الجودة الشاملة.
وعضو هيئة تدريس في جامعة القدس المفتوحة  ا( أستاذً 61وقد طبق المقياس من قبل )     

 بقطاع غزة. 
وقد أظهرت النتائج أن النسبة المئوية العامة لمدى توفر معايير الجودة في الجامعة هي      

 ؛هو المجال المتعلق بالعملية التربوية اوهي نسبة متوسطة وأن أكثر المجاالت حظً  %(61.5)
%( في حين أن أقلها كان المجال المتعلق بتطوير القوى 63.9حيث حصل على نسبة )

 %( وهي نسبة دون المتوسط وغير مقبولة.57حيث حصل على نسبة ) ؛البشرية
الدراسة بضرورة العمل على نشر مفاهيم ثقافة الجودة الشاملة داخل مؤسسات  أوصتوقد      

لتهيئة المناخ الالزم وتقبل متطلبات إدارة الجودة الشاملة لدى العاملين في هذه  ؛التعليم العالي
 المؤسسات.

 (:2009دراسة )النادي،  -9
ة في نابلس من وجهة نظر : "تقويم برامج الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيبعنوان

 الخريجين".
هذه الدراسة إلى تقويم برامج الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية ومدى إسهامها  هدفت

 واستجابتها لمتطلبات العملية التعليمية في الجامعة، ومدى موا متها مع متطلبات سوق العمل.
لتحليلي لجمع البيانات من مجتمع وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي الميداني والمنهج ا

الدراسة، والمكون من جميع طلبة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس وفي 
 .2119/  2118الكليات العلمية واإلنسانية في العام 

وطبقها بعد  ،مجاالت ي( فقرة تشمل ثمان76وقد قام الباحث بتطوير استبانة تتضمن )     
 ( طالبًا وطالبة.176ثباتها على عينة مكونة من )محاكمة صدقها و 

وبعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام التكرارات والنسب المئوية من خالل برنامج الرزم      
( توصل الباحث إلى أن برامج الدراسات العليا تلبي حاجات المجتمع، SPSSاإلحصائية )

التكنولوجية الحديثة، وأن الجامعة توفر ما ومحتوى هذه البرامج يواكب المستجدات والتطورات 
 يلزم لهذه البرامج من مراجع علمية حديثة وكافية.

بشكل  هاالدراسة بضرورة االهتمام بمراجعة برامج الدراسات العليا وتقويم أوصت وقد     
 مستمر، وضرورة متابعة األقسام المعنية للخريجين من هذه البرامج.
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 (:2007دراسة )زيدان،  -10
 "واقع التعليم في برامج الدراسات العليا في التربية بجامعة القدس من وجهة نظر الطلبة" بعنوان
هذه الدراسة للتعّرف إلى واقع التعليم في برامج الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة  هدفت

 القدس من وجهة نظر الطلبة.
طبقية من برامج بيق استبانة على عينة وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بتط     

وطالبًة من طلبة الدراسات العليا بجامعة القدس، وبعد  ا( طالبً 191مكونة من )الدراسات العليا 
تحليل البيانات أشارت النتائج إلى أن واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في التربية 
كان بدرجة كبيرة، كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع جودة التعليم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص، و 
 الدراسي.

ومنها العمل على نشر ثقافة الجودة في التعليم في أوساط  التوصياتوقدم الباحث عددًا من 
 الطلبة لكي تصبح مدخاًل إلدارة التعليم بالجودة الشاملة.

 (:2004دراسة )الحولي وأبو دقة،  -11
 سات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة من وجهة نظر الخريجين" : "تقويم برامج الدرابعنوان
الدراسة إلى تقويم برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة، حيث تكونت عينة  هدفت

( خريجًا من خريجي الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة في كليات 91الدراسة من )
ذين أتموا رسائلهم العلمية واستوفوا إجرا ات المناقشة، واتبع الشريعة وأصول الدين والعلوم، وال

المنهج الوصفي التحليلي من خالل  استخدام استبانة تقويم برامج الدراسات العليا، واستخدم 
 (. Tالمتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار)

بي احتياجات الطلبة وقد أظهرت النتائج أن برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية تل     
بكفا ة عالية، وأن خريجي هذه البرامج يرون كفا ة في اإلشراف األكاديمي، وفعالية طرق 
وأساليب التدريس المستخدمة، وكذلك في استخدام التقنيات الحديثة في التعليم، أما بالنسبة 

 في هذا المجال.للخدمات التي تقدمها المكتبة فقد أظهرت النتائج حاجة الجامعة إلى التطوير 
في محور تلبية برامج الدراسات العليا  ،كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية     

لحاجات الطلبة تعزى لمتغير النوع والعمر، وال توجد فروق دالة إحصائية في محاور االستبانة 
 موضع الدراسة تعزى لمتغير المعدل التراكمي.



 

 

32 

 الفصل الثالث 
 الدراسات السابقة

خدمات المكتبة المركزية لتالئم احتياجات الطلبة في هذه البرامج، الدراسة بتطوير  وأوصت     
وتوفير خدمات بحثية لطلبة  ،وضرورة العمل على تعديل الخطط الدراسية وتحديث المناهج

 البرامج بإشراف أساتذة متخصصين.

 (2003دراسة )عابدين،  -12
 "سأبو دي – : "واقع برامج الدراسات العليا في جامعة القدسبعنوان
هذه الدراسة التعّرف إلى واقع برامج الدراسات العليا في جامعة القدس من وجهات نظر  هدفت

 أعضا  هيئة التدريس والطلبة فيها، كما سعت إلى بيان المشكالت التي تعترض هذه البرامج.
الستطالع آرا  أعضا  هيئة  ؛واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة

( عضوًا من 94( طالبًا وطالبة و)118حيث طبقت على عينة قوامها ) ؛التدريس والطلبة
وقد أظهرت النتائج أن تقييم أعضا  هيئة التدريس والطلبة أعضا  هيئة التدريس في الجامعة، 

أهداف  في مجاالت:%( 82% و 78وبنسبة )لبرامج الدراسات العليا جا  بدرجة عالية 
%( 68% و 65وبنسبة )درجة متوسطة بالدراسات العليا ومحتواها، وطرائق التعليم والتعلم، و 

 في مجاالت: التقويم والمدرسين والسياسات مع وجود بعض التباين في ترتيب تلك المجاالت.
كما اتفق أعضا  هيئة التدريس والطلبة في أن التسهيالت في برامج الدراسات العليا      
 .%(61وبنسبة أقل من ) حققة بدرجة قليلةمت

الدراسة بإجرا  مراجعة شاملة لبرامج الدراسات العليا، وتوفير الدعم المادي للطلبة  وأوصت     
 وألعضا  هيئة التدريس لتطوير أنفسهم. 

 

 الدراسات العربية : 2.3
 :(2009دراسة )زوين وهاشم،  -1

 بجامعة الكوفة".: "تقويم برامج الدراسات العليا بعنوان
هذه الدراسة إلى تقويم برنامج الدراسات العليا بجامعة الكوفة بالعراق، وقد تكونت الدراسة  هدفت
الطب  كليات:( طالبًا من 151( عضوًا من أعضا  هيئة التدريس في هذه البرامج و)78من )

 ،إعداد رسائلهم العلميةواإلدارة واالقتصاد، الذين أتموا  ،واآلداب ،والتربية ،والعلوم الزراعية
والذين هم في المراحل األخيرة من مرحلة إنها  الدراسة، واتبع المنهج الوصفي التحليلي، 

؛ حيث شملت مجال اإلشراف ومجال التدريس واستخدم استبانة لتقويم برنامج الدراسات العليا
 . ومجال التسهيالت والخدمات ومجال اإلرشاد األكاديمي
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الخاصة بالتدريس لنتائج أن المتوسط الحسابي لكثير من مجاالت االستبانة وقد أظهرت ا     
حيث  والخاصة بمجال التسهيالت والخدمات؛ وبعضها متدنياً  كان مقبواًل واإلرشاد األكاديمي 

 بضرورة تطوير البرنامج. أوصت

 (: 2007دراسة )تمام والطوخي،  -2
 العليا بكليات التربية" في جامعة القاهرة.: "متطلبات تطوير منظومة الدراسات بعنوان
هذه الدراسة إلى تقويم الدراسات العليا في جامعة القاهرة في ضو  الجودة الشاملة،  هدفت

، تم ( عضو هيئة تدريس211حيث تكونت العينة من ) ؛واستخدم الباحثان المنهج الوصفي
لعليا بجامعة القاهرة تفتقر للجودة أن الدراسات ا عن، وكشفت الدراسة اختيارها بطريقة عشوائية

 .في العديد من الجوانب من وجهة نظر أعضا  هيئة التدريس بالجامعة
بضرورة وضع معايير إضافية للقبول، وتحديد أعداد المقبولين بالدراسات العليا في  وأوصت

 اضو  اإلمكانات البشرية والمادية للكليات، وجعل اللغة ومهارة استخدام الحاسوب شرطً 
لاللتحاق بالدراسات العليا، وتوفير نظام يضمن لبعض األساتذة فرصة التفرغ للتدريس 

 واإلشراف، وتحديد حد أقصى لعدد الرسائل التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس.

 (:2003دراسة )الموسوي،  -3
 "قياس إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي" بعنوان
راسة إلى تطوير أداة لقياس درجة استيفا  مبادئ إدارة الجودة الشاملة في هذه الد هدفت     

( فقرة تستوفي معايير 48حيث تضمن المقياس في صورته النهائية ) ؛مؤسسات التعليم العالي
 ، وهي:الصدق والثبات، وتغطي أربعة مجاالت أساسية في إدارة الجودة الشاملة

تطوير  –متابعة عمليات التعليم والتعلم وتطويرها  –لعالي )تهيئة متطلبات الجودة في التعليم ا
 اتخاذ القرار وخدمة المجتمع(. –القوى البشرية 

% من أفراد 11وبنسبة  في جامعة البحرين ا( أستاذً 61وقد تّم تطبيق المقياس على )     
حيث تراوحت  عضو هيئة تدريس في الجامعة المذكورة؛ 625المجتمع األصلي الذي يضم 

-1.73( ، فيما تراوحت معامالت الثبات بين )1.75-1.41معامالت االتساق للفقرات بين )
1.91.) 
في تحديد مدى  ،الباحث في ضو  النتائج بضرورة اإلفادة من هذا المقياس أوصىوقد      

إمكانية توظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة، في مؤسسات التعليم العالي، لغرض تطوير عملية 
 يم والتعلم وتجويد التعليم في الدول الخليجية والعربية.التعل
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 (:2003دراسة )بدح،  -4
 : "تطوير نموذج إلدارة الجودة الشاملة"بعنوان
 ةهذه الدراسة إلى تطوير نموذج إلدارة الجودة الشاملة، والتعرف إلى درجة إمكانية تطبيق هدفت

للتعرف  ؛في الجامعات األردنية العامة، وقد اعتمد الباحث األسلوب التحليلي التركيبي النظري
تطبيقه في الجامعات األردنية، ويقوم هذا و إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة لتطوير أنموذج 

 وتحليلها من مصادر أولية وثانوية، وقد ،األسلوب على عملية مسح أدبيات الموضوع المتوافر
طور الباحث استبانة أولية تضم المجاالت العشرة لنموذج إدارة الجودة الشاملة المقترح تطبيقه، 

تخرج االستبانة بصورتها النهائية كي  ؛وتّم التأكد من صدق األداة وثباتها بالطرق المناسبة
 ( فقرة، وتمثلت المجاالت العشرة بما يلي:111لتضم )

فة التنظيمية، ونظام حوسبة المعلومات، وتحليلها، والتخطيط القيادة، ورسالة الجامعة، والثقا
دارة الموارد البشرية وتنميتها، التي تتضمن: تخطيط الموارد البشرية والتدريب  االستراتيجي، وا 

دارة العمليات ،والحوافز  ،ورضا العمال  ،والتحسين المستمر ،والمشاركة في اتخاذ القرارات وا 
 والتغذية الراجعة.

لجميع الجامعات  ،ورؤسا  األقسامالكليات، تكون مجتمع الدراسة من جميع عمدا  و      
والعلوم والتكنولوجيا، وآل البيت،  ،ومؤتة ،واليرموك ،وهي األردنية ،األردنية العامة الثمانية

والبلقا  وجامعة الحسين، وتكونت عينة الدراسة من جميع أفراد المجتمع وعددهم  ،والهاشمية
( لمعالجة البيانات وقد أظهرت SPSSًا، واستخدم برنامج الرزمة اإلحصائية )( فرد518)

النتائج التي تتعلق بإمكانية تطبيق النموذج المقترح أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد 
حيث تراوحت المتوسطات ما بين  ؛العينة على فقرات االستبانة قد جا  بدرجة كبيرة ومتوسطة

النتائج بأنه يمكن تطبيق جميع هذه الفقرات بدرجات متفاوتة في  أظهرتما (، ك2.78و  4.22)
 الجامعات األردنية العامة.

ومديري  ،لصالح العمدا  ورؤسا  األقسام ،وجود فروق ذات داللة إحصائيةأيًضا أظهرت و 
 الوحدات اإلدارية.

 (:2000دراسة )العتيبي،  -5
 .الكليات النظرية بالجامعات السعودية" : "تقويم برامج الدراسات العليا فيبعنوان
الدراسة إلى تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات السعودية، وقد تم تطوير أداة  هدفت

 من المحاور. اوغطت األداة عددً  ،لإلطار النظري والدراسات السابقة االدراسة استنادً 
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وكان من أهم النتائج  ،ئة تدريس( عضو هي178( طالبًا و)156تكونت عينة الدراسة من )     
أن مستوى الكفا ة الداخلية النوعية لنظام الدراسات العليا في الجامعات السعودية عالية بصفة 

 وهي: ،عامة، وهناك أربعة محاور تسهم في تحقيق كفا ة الدراسات العليا بدرجة عالية
مع، وكفا ة اإلشراف األكاديمي تلبية برامج الدراسات العليا لحاجات الطلبة ولحاجات المجت     

أن خمسة محاور  اعلى الرسائل العلمية، وكفا ة أساليب التعليم والتعلم، وبينت النتائج أيضً 
 وهي: ،تسهم في تحقيق كفا ة الدراسات العليا بدرجة متوسطة

 الخدمات البحثية وأساليب تقويم الطالب وخدمات المكتبة، وأساليب تقويم برامج الدراسات     
في تحديد مستوى كفا ة  اوأن هناك اختالفً  ،العليا، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس

 الخدمات المكتبية تعزى لمتغير الجامعة والكلية والنوع.

 (:2000دراسة )البستان،  -6
 .: "دراسة تقويمية لبرامج الدراسات العليا بجامعة الكويت"بعنوان
 هذه الدراسة للتعرف إلى آرا  أعضا  هيئة التدريس والطلبة في برامج الدراسات العليا هدفت

 .حيث استخدم الباحث المنهج االستطالعي بركنيه الكمي والنوعي
( عضوًا تم اختيارهم بطريقة 32المكونة من )وقد أظهرت النتائج أن معظم أفراد العينة      

رأوا أن ( عضوًا، 356امعة الكويت البالغ عددهم )قصدية من أعضا  هيئة التدريس في ج
عادة  أهداف الدراسات العليا وهيكلها التنظيمي وسياسات القبول فيها بحاجة إلى مراجعة، وا 
النظر فيها، في حين أجابوا أن افتتاح برامج الدراسات يتم بعد إجرا  مسح ميداني للتعرف على 

ومعنوية للطلبة لاللتحاق بالدراسات العليا، وأن احتياجات المجتمع، وأن هناك حوافز مادية 
 الجامعة توفر جميع مستلزمات الدراسات العليا.

نسبة موافقة متدنية من أفراد العينة على محتوى المقررات  االنتائج أيضً  أظهرتكما      
م المطروحة ومستوى اإلشراف على أبحاث الطلبة وفائدتها العملية، وتنوع أساليب التقويم، ول

تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة تبعًا لمتغير الجنس أو الدرجة 
 العلمية أو التخصص أو سنوات الخبرة.
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 الدراسات األجنبية: 3.3
 (: (Tice nad Yoo, 2009دراسة  -1

 ".آرا  طلبة الدراسات العليا غير األمريكيين حول جودة البرامج: "بعنوان
إلى آرا  طلبة برامج الدراسات العليا في الواليات المتحدة من غير  لتعّرفلالدراسة  هدفت

األمريكيين حول جودة الخبرات األكاديمية في برامج الدراسات العليا ومدى فعاليتها في إعدادهم 
( من 497للعمل في بيئات ودول أخرى، ولتحقيق ذلك قام الباحثان بتوزيع استبانة بالبريد على )

 طلبة الدراسات العليا في جامعات مختلفة.
 وقد توصلت الدراسة إلى أن:

 المناهج ال تركز على محاور دولية. -
يجابية حيث إن ) - %( من العينة يعتقدون 77الخبرات األكاديمية جميعها جا ت جيدة وا 

 أن لديهم القدرة للعمل في أي بيئة.  

 (: (Cornin, 2008كورنين دراسة -2
استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة في منطقة نيويورك التعليمية وعالقتها مدى : "بعنوان

 ".بالمنطقة والتخطيط االستراتيجي، وتركيز الطلبة والمهتمين من المجتمع المحلي
إلى لمدى استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة في منطقة نيويورك  لتعّرفلالدراسة  هدفت

سة المنهج الوصفي من خالل تطبيق استبيان على عينة مكونة التعليمية؛ حيث استخدمت الدرا
( إداريًا من المجتمع األصلي، الذين يشغلون وظائف إدارية في منطقة نيويورك 116من )

 ( فردًا.2344التعليمية والذين يبلغ عددهم )
وقد توصلت الدراسة إلى وجود أنظمة جودة مطورة بشكل جيد وتطبق بشكل وظيفي؛ من      
 ل تطوير التعليم في هذه المنطقة.أج

دارة الجودة الشاملة.       كما بينت أن هناك عالقة ارتباطية دالة بين التخطيط االستراتيجي وا 

 (:Richardson   ،2005دراسة )ريتشاردسون -3
 : "التغذية الراجعة لبرامج الدراسات العليا".بعنوان
التي قدمها طلبة الدراسات العليا حول طبيعة لتعّرف إلى نوع التغذية الراجعة لالدراسة  هدفت

برامج الدراسات العليا بالكلية التربوية بانجلترا وبالتحديد إلى تقصي العالقة بين األوجه المختلفة 
لخبرات الطلبة في الدراسات العليا، وتحديدًا القضايا التي اعتبرها الطلبة ذات أهمية من خالل 

 نوات متتالية.تعليقاتهم التي جمعت عبر ثالث س
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ممن استجابوا لسؤالين مفتوحين حول أفضل جوانب الدراسات  ا( خريجً 11681شملت الدراسة )
للتحليل  (Leximancer)العليا في الجامعة واقتراحاتهم لتحسينها، وتمت االستعانة ببرنامج 

 للمواضيع األساسية التي تهم طلبة الدراسات العليا، وقوة العالقة بين هذه المواضيع.
نتائج الدراسة إلى أن طلبة الدراسات العليا عبروا عن خبرات ذات مغزى لهم،  أشارتوقد      
خاصة ، % من تعليقات الطلبة أشارت إلى قضايا متعلقة بالخدمات، والبنية التحتية41وأن 

وخدمات الدعم والمساعدة األكاديمية، وجميعها كانت  ،التسهيالت والمكتبة واإلدارة الطالبية
يجابية فهي جوانب البرامج إبحاجة إلى تحسين، أما المجاالت التي كانت التعليقات حولها 

كما  التطبيقية العملية، وكذلك المهارات والخبرات التي اكتسبها الطلبة نتيجة التحاقهم بالبرنامج،
 إلى الحاجة إلى تحسين جوانب التقويم ومعاييره. أشارت

 :(Verhey,2002)دراسة  -4
في جامعة والية سان نحو برامج الماجستير : "تصور التجاهات طلبة الدراسات العليا بعنوان

 فرانسيسكو".
الدراسة إلى التعّرف على اتجاهات خريجي الدراسات العليا في جامعة والية سان  هدفت
في العام (SFSU) - (San Francisco State University) سكو فرانسي

حيث استخدم المنهج االستطالعي واألسلوب المسحي، الذي شمل الخريجين  ؛(2112/2111)
وقد ألقت الضو  حول اتجاهات ( خريجًا من الدراسات العليا، 4216في هذا العام وعددهم )

% من الطلبة أكدوا على أن الخدمات 95 حيث بينت أن ؛( من خريجي الدراسات العليا842)
حيث كانت النسبة المئوية  ؛التي تقدمها المكتبة تعد من األهم بالنسبة لهم في برنامج الماجستير

 لتقديراتهم سوا  جيد أو ممتاز لبرنامج الماجستير كالتالي:
الخبرات %(، و 86.1%(، والمناخ التعليمي )86.4%(، ونوعية التدريس )89.5نوعية التعليم )

%(، 81.3%(، واهتمام أعضا  هيئة التدريس)84.7%(، والرضا العام )84.7التدريبية )
جرا ات القسم )1.9والمناهج ) %(، 53.6%(، والخدمات المتوفرة للطلبة )67.7%(، وا 

 %(، وأوصت بضرورة تحسين المناهج والخدمات المكتبية.38.9والوصول إلى المصادر )

 :(Trice, 2002)دراسة  -5
 : "تقويم برامج الدراسات العليا في جامعة أكسفورد".بعنوان
من قبل طلبة الجامعة، حيث الدراسة إلى تقويم برامج الدراسات العليا في جامعة أكسفورد  هدفت

استخدم المنهج األنثروبولوجي من خالل تصميم بطاقة مالحظة وصحيفة تقويم، طبقت على 



 

 

38 

 الفصل الثالث 
 الدراسات السابقة

( طالبًا تم اختيارهم من طلبة جميع برامج 928قوامها )عينة طبقية من طلبة الدراسات العليا 
 (.2111-1999( طالبًا في العام )12161الدراسات العليا، البالغ عددهم )

من الطلبة راضون عن نوعية الخبرة األكاديمية التي تلقوها %( 72وقد بينت الدراسة أن )     
 كفا ة أعضا  هيئة التدريس.%( من الطلبة راضين عن 91في البرنامج، وكان بالتحديد )

%( منهم نوعية التدريس 57حيث قّيم فقط ) ؛وهذا التقييم ال عالقة له بالتدريس الصفي     
%( من الطلبة أنه من السهل التواصل مع أعضا  هيئة التدريس وبّين 81بأنها جيدة، كما بّين )

ة راجعة مفيدة أما بالنسبة %( منهم أن أعضا  هيئة التدريس يساندون الطلبة ويعطوهم تغذي66)
%( من الطلبة أن العملية جيدة عند تكوين 39لإلشراف على رسائل الماجستير، فقد قّيم )

 %( العملية أنها ممتازة في المراحل النهائية.42الخطة، وقّيم )

 :(2002دراسة )هوراين وهيلي،  -6
 التعليم العالي". : "تحديات التطبيق الفعال إلدارة الجودة الشاملة في مؤسساتبعنوان
هذه الدراسة التعرف إلى التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة في  هدفت

وكذلك استقصا  جودة التعليم في برامج الدراسات العليا، وذلك من  ،مؤسسات التعليم العالي
قامت  ية، والتيفي الواليات المتحدة األمريك خالل إجرا  مسح شامل لمائة وستين كلية وجامعة

 في العامين السابقين.وبمستويات مختلفة  ،بتطبيق هذا المدخل
إلى أن هناك خمسة تحديات تحول دون التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة  وتوصلت النتائج

وهي: الحاجة إلى تغيير الثقافة التنظيمية للمؤسسة التعليمية، ومدى التزام القيادة العليا بثقافة 
، وتخصيص جز  من ها، وضرورة الحصول على دعم كافة الكليات الجامعية وتأييدالجودة

، الوقت لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، ومراعاة التكاليف المصاحبة لتدريب العاملين في المؤسسة
 وقد تم نشر نتائج المسح من خالل هيئة الجودة المركزية للجامعات األمريكية.

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

39 

 الفصل الثالث 
 الدراسات السابقة

 

 على الدراسات السابقةالتعقيب : 4.3

من خالل االطالع السابق للدراسات يتبين أهمية موضوع إدارة الجودة في مؤسسات التعليم 
حيث ركزت معظم الدراسات على وصف واقع إدارة الجودة الشاملة في هذه  ؛العالي وبرامجه

ج من أجل وبشكل خاص برامج الدراسات العليا، وبعضها ركز على تقويم هذه البرام ،المؤسسات
 تحسينها وتطويرها.

كما اتفقت معظم هذه الدراسات في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي، وتوظيف استبانة 
لمعرفة وجهات نظر طلبة الدراسات العليا أو الخريجين أو المشرفين على رسائل الطلبة تجاه 

 برامج الدراسات العليا ورضاهم عنها.
 ت في فلسطين وبعضها في أقطار عربية ولكن للغاية نفسها.وقد ُطبقت بعض هذه الدراسا     

وعليه فقد تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في موضوع إدارة الجودة الشاملة       
حيث ركزت الدراسة الحالية على  ؛في مؤسسات التعليم، ولكنها اختلفت عنها في أهداف الدراسة

قياس جودة برامج الدراسات العليا ل ؛ومؤشراتها الشاملة لجودةا تتضمن معاييرقياس بنا  أداة 
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، وبهذا تمّيزت الدراسة الحالية عن سابقاتها بأنها ذات 

، هاأهمية علمية وأهمية عملية تطبيقية، واستخدامها المنهج البنائي لبنا  أداة القياس وتطوير 
يلي لتحليل واقع برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية قيد وكذلك المنهج الوصفي التحل

التي على حد علم الباحث الدراسة، ولذا فقد اعتبرت هذه الدراسة من أوائل الدراسات الفلسطينية 
ركزت على بنا  مقياس تتوافر فيه محكات الصدق والثبات يمكن توظيفه في قياس جودة برامج 

 ي تقدمها الجامعات الفلسطينية من أجل تطويرها واالرتقا  بها.الت ،الدراسات العليا

هذا وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها في وضع معايير 
وكذلك في التعرف على أساليب تحليل البيانات  ،الجودة الشاملة ومؤشراتها، من أجل بنا  األداة

 م التوصل إليها.ومناقشتها وتفسير النتائج التي ت
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 الفجوة البحثية: 5.3
 بّين الباحث الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية كما يلي: 

 
 ( 4جدول ) 

 يبّين الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
 الدراسة الحالية الدراسات السابقة أوجه المقارنة

موضوع 
 الدراسة

واقع إدارة الجودة الشاملة تناولت 
في مؤسسات التعليم العالي بشكل 

 .وتقويم برامج الدراسات العليا عام

الجودة بنا  أداة لقياس ركّزت على 
الشاملة في برامج الدراسات العليا في 

 مؤسسات التعليم العالي.

 مكان الدراسة
شملت قطاع غزة والضفة الغربية 

 والعديد من الدول العربية.
برامج الماجستير في اقتصرت على 

 مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة
 .فقط

 هدف الدراسة

هدفت معظم الدراسات على 
وصف واقع إدارة الجودة الشاملة 
في مؤسسات التعليم المختلفة، 

 وواقع تطبيقها ومعوقاتها.

هدفت الدراسة إلى بنا  مقياس للجودة 
العليا في  الشاملة لبرامج الدراسات

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ، 
 بهدف تطويرها واالرتقا  بها.

مجتمع 
الدراسة 
 وعينتها

كانت العينة في غالبية الدراسات 
من أعضا  هيئة التدريس 
األكاديميين واإلداريين وطلبة 

 الجامعات .

اقتصرت الدراسة على أعضا  هيئة 
الجودة ومشرفي التعليم العالي وأعضا  

التدريس لبرامج الدراسات العليا في  هيئة
 الجامعات الفلسطينية.

منهج 
 الدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي 
التحليلي في غالبية الدراسات، 
وكان مناسبًا لموضوع هذه 

 الدراسات  وأهدافها.

تّم استخدام المنهج البنائي إلعداد أداة 
القياس، وكذلك المنهج الوصفي التحليلي 

تحقيق معايير الجودة لمعرفة مدى 
لبرامج الدراسات العليا في الجامعات 

 الفلسطينية.
)المصدر: تحديد بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة(
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 الرابعالفصل 
 

 الطريقة واإلجراءات
 
 

 وإجراءاتها منهجية الدراسةاملبحث األول: 

 اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة: الثانياملبحث 
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  :وإجراءاتها منهجية الدراسةاملبحث األول 
 

 الدراسة : منهجية1.1.4

 جمتمع الدراسة: 2.1.4

 عينة الدراسة: 3.1.4

 أداة الدراسة وخطوات بنائها: 4.1.4

 ومؤشراتها: حماور أداة الدراسة 5.1.4
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 الدراسة : منهجية1.1.4

احث ومبرر استخدامها، لمنهجية الدراسة التي اتبعها الب ايتناول هذا الفصل توضيحً 
لمجتمع الدراسة وعينتها، واألداة التي صممت لتحقيق غرض الدراسة، وطريقة  اوكذلك وصفً 

إعدادها ومحاكمة صدقها وثباتها، كما تضمن إجرا ات الدراسة، والمعالجات اإلحصائية الالزمة 
 لتحليل البيانات.

هج بناً  على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها، فقد استخدم الباحث المنو        
في برامج الدراسات  ئهاوبناعداد أداة قياس إدارة الجودة الشاملة إل ألنه األكثر مال مةالبنائي 

التي تتضمن معايير إدارة الجودة الشاملة سات التعليم العالي الفلسطينية، العليا في مؤس
وكذلك المنهج الوصفي التحليلي بركنيه الكمي والنوعي، للتعّرف على مدى تحقق  ،ومؤشراتها

من وجهة نظر أعضا  هيئة التدريس، وأعضا   ،في برامج الدراسات العليا هاوتوافر هذه لمعايير 
بالجامعات الفلسطينية قيد الدراسة،  ،هيئات الجودة، ومشرفي رسائل طلبة الدراسات العليا

ن لطبيعة مية وجامعة األزهر وأكاديمية اإلدارة والسياسة( وهذان المنهجان مناسبا)الجامعة اإلسال
 (.97: 2114)األغا، الدراسة وتحقيق أغراضها

 هما:، حث على مصدرين أساسيين للمعلوماتكما اعتمد البا
 ،المصادر الثانوية: حيث اتجه الباحث للكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة (أ

التي تناولت الموضوع وكذلك مواقع  ،والدراسات السابقة ،واألبحاث ،والدوريات
 اإلنترنت.

المصادر األولية: حيث لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية من عينة الدراسة   (ب
 التي ُصممت لهذا الغرض. أداة القياسبواسطة 

 جمتمع الدراسة: 2.1.4
غير المتفرغين و جميع األكاديميين و يتكون مجتمع الدراسة من أعضا  هيئة الجودة 

في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة )الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر المتفرغين 
جميع لذين يقومون بتدريس الطلبة في ارة والسياسة للدراسات العليا( اوأكاديمية اإلد

على رسائل طلبة الماجستير، في  ويشرفونالعليا،  الدراساتو  البكالوريوس برامج
الجامعات الثالث قيد الدراسة، والبالغ عددهم بحسب إحصائية وزارة التربية والتعليم 

 -موزعين على النحو التالي: ( عضو هيئة تدريس729) 2115/2116العالي لعام 
( في أكاديمية اإلدارة 25( في جامعة األزهر و)291( في الجامعة اإلسالمية و)413)
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.               والسياسة، ومنهم من يقوم باإلشراف على رسائل طلبة الماجستير في هذه الجامعات
 (9:2116)وزارة التربية والتعليم العالي، 

 عينة الدراسة: 3.1.4 
 ( عضوًا موزعة على النحو التالي:41الث حجمها )تم اختيار عينة من الجامعات الث

 من الجامعة اإلسالمية. ا( عضوً 14)
 ( أعضا  من جامعة األزهر.8)
 من أكاديمية اإلدارة والسياسة. اعضوً ( 14)

 في الجامعات الثالثة. ( أعضا  من العاملين في هيئة الجودة4كما تم اختيار )
الخبرة والتفرغ الكامل في تدريس ممن لديهم  بطريقة قصديةوقد تم اختيار هذه العينة 

وذلك  ،والمشرفين على رسائلهم فقط اإلدارة والتربيةكليات برامج الدراسات العليا في طلبة 
برامج لالشاملة جودة للالعتقاد الباحث أن هذه العينة تحقق غرض الدراسة وهو بنا  أداة قياس 

 .الدراسات العليا
العينة من كل جامعة في ضو  موافقة األفراد على تطبيق وقد تم تحديد أعداد أفراد 

 األداة وتعاونهم مع الباحث.

 أداة الدراسة وخطوات بنائها: 4.1.4
سعت الدراسة إلى بنا  أداة لقياس جودة برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية 

حيث استعان الباحث بدراسات سابقة، ومقابلة عدد من أساتذة الجامعات المشرفين  ؛بقطاع غزة
وعمدا  الدراسات العليا في جامعاتهم، بعد االتفاق على أسئلة المقابلة  ،على رسائل الطلبة

 .((1ملحق رقم )) ،المفتوحة ذات اإلجابات القصيرة، التي اشتملت على ثمانية أسئلة
 اتبع الباحث الخطوات اإلجرائية التالية:ولبنا  أداة الدراسة 

االطالع والدراسة التحليلية الناقدة لعدد من الدراسات واألبحاث السابقة، التي تناولت  .1
 موضوع إدارة الجودة في التعليم العالي.

إجرا  تحليل للتقارير واإلحصائيات والبيانات المتوفرة لدى هيئات الجودة في الجامعات  .2
ة االعتماد والجودة التابعة لوزارة التعليم العالي بما يخص برامج الدراسات وهيئ ،الفلسطينية

 العليا.
تحديد معايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ومؤشراتها، من خالل االطالع  .3

 "(9112"األيزو -)مواصفات الجودة.  االعناصر المعيارية المقّرة دوليً على 



 

 

45 

 الطريقة واإلجراءات
 الفصل الرابع  الثالثالفصل 

تكييف هذه العناصر لعمليات التعليم والتعّلم الجارية في مؤسسات التعليم العالي، ومحاولة  .4
، والتي تتركز في ثالث هاومسئوليات لمهمات الجامعات ادمجها في سبعة مجاالت رئيسة وفقً 

، وذلك باالعتماد على (التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع)مهمات أساسية هي: 
(، ودراسة 2119(، ودراسة )عساف والحلو، 2119نها دراسة )دياب، دراسات سابقة م

 ( .2119)النادي، 
التحقق من واقع إدارة الجودة الشاملة في برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية  .5

المحلية، وتحديد مدى توافر معايير الجودة الشاملة، وذلك من وجهة نظر أعضا  هيئة 
 أعضا  هيئات الجودة فيها، ووضع مقترحات لتطوير هذه المعايير.و  ،التدريس واإلشراف

 أداة الدراسة ومؤشراتها جماالت: 5.1.4
وفي ضو  ما سبق من خطوات استطاع الباحث تحديد سبعة مجاالت رئيسية ألداة 

وقام بترتيبها على النحو  ووضع مؤشرات مرتبطة بكل مجال ،القياس المراد إعدادها وتصميمها
 :التالي

 
 المجال األول: جودة اللوائح والسياسات والتشريعات

 ابرامج الدراسات العليا ُتعد أمرً ليس هناك خالف على أن قيادة إدارة الجودة الشاملة ل
، وجودة اإلدارة الجامعية لهذه البرامج يتوقف إلى حد كبير على القيادة والسياسات المتبعة احتميً 

 ،إدارة البرامج العليا في إدراكها وتحديدها للنظم والتشريعات واللوائحواللوائح المنظمة، فإذا فشلت 
 فمن المحتمل أن تفشل في تحقيق أهدافها.

ويدخل في إطار جودة اإلدارة والسياسات جودة التخطيط اإلستراتيجي ومتابعة تنفيذ 
واللوائح الجامعية، التي تقود إلى خلق ثقافة إدارة الجودة الشاملة، أما جودة التشريعات  ،األنشطة

فال بد أن تكون مرنة وواضحة ومحددة، كما يجب مواكبتها لكافة التغيرات والتحوالت من حولها، 
 وهذا ما يجب أخذه بعين االعتبار ألن الجامعة توجد في عالم متغير تؤثر وتتأثر به.

 ما يلي: المجالومن المؤشرات المرتبطة بهذا 
تنظم العمل في برامج الدراسات العليا، ومعرفة الطلبة وضوح األنظمة واللوائح التي  1-1

 والعاملين لها.
 كل التنظيمي إلدارة برامج الدراسات العليا يحدد المسئوليات والصالحيات يتحديد دقيق لله 1-2
 التزام اإلدارة العليا بالجودة واهتمام العاملين بذلك. 1-3
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ا وأعضا  هيئة التدريس العالقات اإلنسانية بين الطلبة في برامج الدراسات العلي 1-4
 والمشرفين على رسائل الطلبة.

لشروط وزارة  اوفقً  ،برامج الدراسات العليا وجود معايير واضحة وشروط قبول للطلبة في 1-5
 التربية والتعليم العالي.

 وجود دليل إرشادي لطلبة الدراسات العليا يتضمن األنظمة واللوائح والسياسات. 1-6
 

 المجال الثاني: جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها
ويقصد بجودة البرامج والخطط التعليمية، شموليتها وعمقها ومرونتها واستيعابها 
للتحديات العالمية والثورة المعرفية، ومدى إسهامها في تكوين شخصية المتعلم المتكاملة، وكذلك 

ومدى مال مة مناهج جودة المناهج من حيث المستوى والمحتوى وطرائق التدريس والتقويم، 
مدى مناسبة األهداف لحاجات المتعلمين وحاجات  :يتها، ويقصد بالمال مةالبرامج وفعال

 بحيث تحقق األهداف المنشودة منه. ؛مجتمعهم، أما الفاعلية فتتعلق بطرائق تنفيذ المنهاج
 ما يلي: المجالومن المؤشرات التي تدل على جودة هذا 

 وتنظيمها.شمولية الخطط الدراسية  2-1
 مواكبة المناهج للمستجدات والتطورات مع وجود خطة لتقويم وتطوير المناهج. 2-2
 تنظيم المحتوى الدراسي وفق الترتيب المنطقي المتكامل. 2-3
 وفرة الكتب والمراجع الخاصة بمحتوى البرامج وسهولة الرجوع إليها. 2-4
 راسات العليا.وجود توصيف دقيق لمحتوى مقررات مناهج برامج الد 2-5
 

 المجال الثالث: جودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة في برامج الدراسات العليا
ويقصد بجودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة في برامج الدراسات العليا تنوع هذه الطرائق 
ومال متها لطبيعة المقرر الدراسي وطلبة الدراسات، ومدى فعاليتها في تحقيق األهداف 

 نشودة من هذه البرامج.الم
 ما يلي: المجالومن المؤشرات الدالة على جودة هذا 

 تنوع طرائق التعليم والتعلم. 3-1
 مدى تركيز طرائق التعليم على الدور الفعال والنشط للمتعلم. 3-2
 مدى توفير التقنيات والوسائط التعليمية الالزمة. 3-3
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 لمختبرات الالزمة. مدى توفير القاعات المناسبة والمعامل وا 3-4
 مدى توظيف أسلوب البحث وتنظيم حلقات بحثية. 3-5

 المجال الرابع: جودة أساليب التقويم المتبعة
ويقصد بجودة أساليب التقويم في هذه البرامج مدى قدرة هذه األساليب على قياس 

 بحيث تكون هذه األساليب المتبعة شاملة ومستمرة ومتنوعة. ؛مخرجات البرامج والحكم عليها
 ما يلي: المجالومن مؤشرات هذا 

 وجود أساليب تقويم متعددة وعدم االعتماد على أسلوب االختبار. 4-1
 وضوح آلية تقويم الطلبة في برامج الدراسات العليا لكل من الطالب وعضو هيئة التدريس. 4-2
 لطالب وعضو هيئة التدريس.وضوح معايير تقويم ا 4-3
 وجود حوافز ومنح دراسية بناً  على نتائج التقويم. 4-4
 إعالن نتائج التقويم في مواعيدها واالستناد إليها في تطوير البرامج. 4-5
 

 المجال الخامس: جودة أعضاء هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على الرسائل
نجاز العملية إعضو هيئة التدريس في ليس هناك خالف حول الدور الذي يقوم به 

التعليمية، وتحقيق أهداف البرنامج، ويقصد بجودة عضو هيئة التدريس: تأهيله العلمي والمهني 
والثقافي، وخبراته العلمية واإلشرافية على رسائل طلبة الدراسات العليا وسلوكياته، وجميعها 

 ة وفق الفلسفة التي يرسمها المجتمع.تتكامل، األمر الذي يسهم في إثرا  العملية التعليمي

بحجم أعضا  الهيئة التدريسية وكفاياتهم وتتعدد مؤشرات هذا المحور فيما  المجالويرتبط هذا 
 يلي:
حجم أعضا  هيئة التدريس في برنامج الدراسات العليا، وكفاياتهم إلى الحد الذي يسمح  5-1

دهم إلى أعداد طلبة الدراسات العليا في ونسبة أعدا ،بتغطية جميع الجوانب المنهجية للتخصص
 كل برنامج.

 ؛امتالك أعضا  هيئة التدريس للكفايات التدريسية واإلشرافية على رسائل طلبة الدراسات 5-2
ن امتالك أعضا  هيئة التدريس لهذه الكفايات إضافًة إلى نموهم المستمر في مجال إحيث 

 .في الجودة الشاملة اتخصصهم ُيعد عاماًل مهمً 
ألن خدمة المجتمع إحدى  ؛مساهمة أعضا  هيئة التدريس في خدمة المجتمع مهم 5-3

المهمات الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي من خالل األنشطة المرافقة واألبحاث العلمية والدور 



 

 

48 

 الطريقة واإلجراءات
 الفصل الرابع  الثالثالفصل 

الفاعل لها ومشاركتها في تلبية الحاجات إضافة إلى مشاركتهم في الجمعيات العلمية والمهنية 
 البحث.ومراكز 

حيث ُيعد حجم البحوث والدراسات  ؛اإلنتاج العلمي والفكري ألعضا  هيئة التدريس 5-4
والمقاالت والكتب المنشورة من مؤشرات جودة أعضا  هيئة التدريس وخاصة إذا كان اإلنتاج 

 العلمي منشورًا في مجالت علمية محكمة جيدة السمعة.
وجود عالقة احترام متبادل بين طلبة الدراسات احترام أعضا  هيئة التدريس لطالبهم، و  5-5

 العليا والمشرفين على رسائلهم. 
وجود مواعيد منظمة للقا ات الطلبة مع مشرفي الدراسات العليا لمتابعة إعداد البحوث  5-6

 وتنظيمها.

 المجال السادس: جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية
وما ينجم عنه من  ،من إضافات علمية يقصد بجودة البحث العلمي ما يحققه البحث

نتائج أكاديمية وتطبيقية، أما الخدمات الجامعية فيقصد بها ما توفره الجامعة من خدمات تعليمية 
وصحية وتثقيفية لطلبتها وكذلك خدمات التوجيه واإلرشاد لهم، وما تقدمه الجامعة من خدمات 

 لمجتمعهم وللمؤسسات المجتمعية.
 ما يلي: جالالمومن مؤشرات هذا 

 وجود قاعدة بيانات مناسبة للبحث العلمي. 6-1
 وجود برامج لتنمية المهارات البحثية للطلبة. 6-2
التي  ،عدد المؤتمرات واأليام الدراسية التي تنظم في الجامعات المحلية واإلقليمية والدولية 6-3

 تتناول مشكالت مجتمعية.
 محكمة وارتباطها بحاجات المجتمع.عدد األبحاث المنشورة في مجالت علمية  6-4
 تخصيص ميزانية للبحث العلمي والخدمات الجامعية. 6-5
 مدى ما توفره الجامعة من قاعات دراسية ومعامل ومختبرات ومكتبات. 6-6
مدى مناسبة المبنى الجامعي ومرافقه ألعداد الطلبة وقدرته على استيعاب الطلبة في  6-7

 البرامج المختلفة.

 سابع: جودة الخريجين وكفاياتهمالمجال ال
ومدى تلبية الخريجين لحاجة المجتمع  ،ويقصد بذلك مستوى الخريج في هذه البرامج

 والسوق المحلي، ومدى مواكبتهم للمستجدات والتطورات في مجال تخصصاتهم.
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 ما يلي: المجالومن مؤشرات هذا 
اإلضافة إلى نسبة الذين التحقوا نسبة الخريجين في هذه البرامج، فهذه النسب مؤشر مهم ب 7-1

ببرنامج الدراسات العليا منهم، وكذلك نسبة ما يمكن تشغيله من الخريجين لسد حاجات 
 المجتمع.

مستوى الخريج في برنامج الدراسات العليا، فالخريج هو أهم مخرج من مخرجات البرامج،  7-2
 الجامعة.وبحسب هذا المستوى العلمي والمهني يمكن الحكم على جودة 

 وجود تربية وتعليم مستمر للخريجين لمواكبة المستجدات. 7-3
 نسبة الخريجين الذين يعملون في مؤسسات المجتمع المختلفة وتقويم أدائهم. 7-4
 وجود وحدة إدارية لمتابعة الخريجين من برامج الدراسات العليا. 7-5
 يا منذ بداية البرامج.وجود قاعدة بيانات تتعلق بخريجي برامج الدراسات العل 7-6
 

من وضع الباحث مستعينًا  ،وللعلم فإن جميع المؤشرات الدالة على كل مجال من مجاالت األداة
باإلضافة إلى ما أشار إليه خبرا   ،بالدراسات التي تناولت هذا الموضوع والتي سبق ذكرها

 .الجودة الذين تمت مقابلتهم واقتراحاتهم في تحديد المجاالت ومؤشراتها

 وقد تم بناء أداة الدراسة من قسمين رئيسيين:
القسم األول ويشمل البيانات الشخصية عن المستجيب )الرتبة العلمية، مكان العمل،  -

 الوظيفة(.
 السبعة.القسم الثاني ويشمل مجاالت الدراسة  -

وقام الباحث بإعداد قائمة من المعايير والمؤشرات الخاصة بإدارة الجودة الشاملة في 
فقرات إيجابية لكل مجال من المجاالت السبعة لألداة، حيث بلغ عدد فقرات األداة في  صورة

وفق مقياس ليكارت الخماسي  امتدرجً  انسبيً  اعطى لكل فقرة وزنً ( فقرة، وأ74صورتها األولية )
 لتقدير درجة تحققها وذلك على النحو التالي:

  ا( لالستجابة بدرجة كبيرة جدً 5ة )القيمة الرقمي تعطى
 ( لالستجابة بدرجة كبيرة4والقيمة الرقمية )
 ( لالستجابة بدرجة متوسطة3والقيمة الرقمية )
 ( لالستجابة بدرجة قليلة2والقيمة الرقمية )
 اجدً ( لالستجابة بدرجة قليلة 1والقيمة الرقمية )

 %.21حيث كان لكل تدرج وزن نسبي مقداره 
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  اة الدراسةاخلصائص السيكومرتية ألد: الثانياملبحث 
 

 صدق األداة: : أوالً 1.2.4

ا2.2.4
ً
 ثبات األداة: : ثاني

 املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 3.2.4

 الدراسة خطوات: 4.2.4
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 اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة:
 الصدق والثبات وذلك كما يلي: قام الباحث بعد بنا  األداة بالتأكد من استيفا  هذه األداة لمحكات

 صدق األداة: : أواًل 1.2.4
 المحكمين(:  بواسطة صدقال) الظاهريصدق ال) أ ( 

، من المحكمينداة الدراسة، اعتمد الباحث على صدق الظاهري ألصدق الللتحقق من 
( من المحكمين والخبرا  المتخصصين، 15خالل عرض أداة الدراسة بعد إعدادها على عدد )

االعتماد والجودة في وزارة التربية  رئيس هيئةمن بينهم و من المحكمين والخبرا  المتخصصين، 
وعمدا  الدراسات العليا  ،الجامعات الفلسطينيةهيئات الجودة في  ومدرا ، بغزة والتعليم العالي
مائها ومدى انت ،وذلك إلبدا  آرائهم ومالحظاتهم حول فقرات األداة ومجاالتها ؛بهذه الجامعات

 .((2ملحق رقم ))ومال متها لغرض الدراسة. 
من  ؛%( وقد تم تعديل بعض الفقرات96وقد بلغت نسبة اتفاق المحكمين على هذه األداة )

 حيث البنا  والصياغة، وترتيب هذه الفقرات ونقل بعضها من مجال آلخر.
موزعة كما (، (3رقم )ملحق )_ ( فقرة 77وتم إخراج األداة في صورتها النهائية حيث اشتملت )

 في الجدول التالي:
 ( 5جدول رقم ) 

 يبين عدد فقرات مجاالت أداة الدراسة
 عدد فقراته المجال 
 11 جودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات واالستراتيجيات المتبعة 1
 11 جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها 2
 8 المتبعة في برامج الدراسات العلياجودة طرائق التعليم والتعلم  3
 11 جودة أساليب التقويم المتبعة 4
 12 جودة أعضا  هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على الرسائل 5
 14 جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية 6
 11 جودة الخريجين وكفاياتهم 7

 77 المجموع
 ) ب ( صدق االتساق الداخلي: 

الذي  ،األداة مع المجاليقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
وذلك من خالل حساب  ؛هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لألداة هتنتمي إلي

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت األداة والدرجة الكلية للمجال نفسه،وذلك من 
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، وكانت ا( عضوً 21ينة الدراسة ومكونة من )بيقها على عينة استطالعية مماثلة لعخالل تط

 نتائج االتساق الداخلي كما يلي:

 األول: جودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات واالستراتيجيات المتبعة المجال
ل ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة الهياك 6يوضح جدول رقم ) 

واللوائح المنظمة، والسياسات واالستراتيجيات المتبعة" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن 
ما عدا الفقرات  (≤1.11داللة معنوية ) ىاالرتباط المبينة دالة عند مستو  معامالتجميع 
 لما وضع لقياسه. اوبذلك يعتبر المجال صادقً  (≤1.15)فهي دالة عند مستوى  6،7

 (  6) جدول رقم 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات واالستراتيجيات 

 المتبعة" والدرجة الكلية للمجال

 معامل جودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات واالستراتيجيات المتبعة 
 لالرتباط بيرسون

 القيمة
 (.Sig) االحتمالية

للهيكل التنظيمي لبرامج الدراسات العليا يحدد  ادقيقً  االجامعة وصفً  ُتوفر 1
 المسئوليات والصالحيات.

1.657* 1.111 

للتأكد من مال متها  ؛ُتراجع الجامعة اللوائح المنظمة لبرامج الدراسات العليا 2
 لرسالتها وأهدافها.

1.678* 1.111 

بالرقابة والعمل على ضمان جودة تعليم ُيوجد في الجامعة وحدة تنظيمية تقوم  3
 البرامج العليا.

1.569* 1.111 

 ؛تعمل الجامعة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للعاملين في برامج الدراسات العليا 4
 لتحسين أدائهم.

1.565* 1.111 

الخاصة ببرامج الدراسات  ،ُتوفر الجامعة المعلومات والتعليمات الشاملة الالزمة 5
 العليا للطلبة والعاملين.

1.514* 1.111 

 اوفقً  ،ة في برامج الدراسات العلياُتحدد الجامعة معايير موضوعية لقبول الطلب 6
 لشروط وزارة التعليم العالي.

1.385* 1.121 

 ُتوازن الجامعة في قبول طلبة الدراسات العليا بين تخصصات هذه الدراسات 7
 .هاوبرامج

1.456* 1.115 

 1.111 *1.678 تحدد الجامعة برامج الدراسات العليا وفق احتياجات المجتمع وسوق العمل. 8
 1.111 *1.767 تنسجم اللوائح والسياسات الخاصة بالدراسات العليا مع ظروف الطلبة وأوضاعهم. 9
 1.112 *1.491 المجتمع وظروف الطلبة.تتناسب رسوم الدراسات العليا مع األوضاع السائدة في  10

 .0.366(، حيث قيمة ) ر ( الجدولية ≤0.05داللة ) ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً  *
 .(≤0.01داللة ) ىعند مستو  0.463( الجدولية ر  قيمة )و  *
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 الثاني: جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها المجال
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة محتوى  7جدول رقم ) يوضح 

برامج الدراسات العليا ومناهجها" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط 
لما وضع  ا(، وبذلك يعتبر المجال صادقً ≤1.11داللة معنوية ) ىمستو المبينة دالة عند 

 لقياسه.

 ( 7جدول رقم ) 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها" والدرجة الكلية 

 للمجال

 جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
مع مخرجات التعليم  توافق محتوى المقررات الدراسية في برامج الدراسات العلياي 1

 المستهدفة.
1.814* 1.111 

 1.111 *1.911 ُتوفر الجامعة مناهج دراسية متطورة ذات جودة عالية لبرامج الدراسات العليا. 2
 1.111 *1.812 لكل مقرر دراسي في مناهج برامج الدراسات العليا. ادقيقً  اُتوفر الجامعة توصيفً  3
احتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات التنمية  ،محتوى البرامج األكاديمية ُيالئم 4

 المعرفية.
1.834* 1.111 

 1.111 *1.551 تتحقق الجامعة من استيفا  المناهج والمقررات لمتطلبات الجودة واالعتماد لهذه البرامج. 5
 1.111 *1.919 والمعرفة العلمية.يتصف محتوى البرامج األكاديمية بالتنوع والعمق والحداثة  6
ُيسهم محتوى المناهج في البرامج األكاديمية في تنمية مهارات البحث والتفكير  7

 واالستقصا .
1.771* 1.111 

 1.111 *1.645 يتم تنظيم محتوى البرامج وفق الترتيب المنطقي المتكامل. 8
بحيث يمكن الرجوع إليها  ؛األكاديميةتتوافر الكتب والمراجع الخاصة بمحتوى البرامج  9

 بسهولة.
1.561* 1.111 

 1.111 *1.628 يخلو محتوى مقررات البرامج األكاديمية من التداخل والتكرار. 10
من قبل أعضا   ،تتم مراجعة الخطط الدراسية وتحديثها كل خمس سنوات على األكثر 11

 هيئة التدريس في ضو  التطورات في المناهج الفلسطينية.
1.679* 1.111 

 .0.366(، حيث قيمة ) ر ( الجدولية ≤0.05داللة ) ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً  *
 .(≤0.01داللة ) ىعند مستو  0.463( الجدولية ر  قيمة )و  *
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 والتعلم المتبعة في برامج الدراسات العلياالثالث: جودة طرائق التعليم  المجال
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة طرائق  8جدول رقم ) يوضح      

الذي يبين أن معامالت العليا" والدرجة الكلية للمجال، التعليم والتعلم المتبعة في برامج الدراسات 
فهي دالة عند مستوى  8ما عدا الفقرة رقم  (≤1.11معنوية ) ىمستو االرتباط المبينة دالة عند 

(≤1.15) لما وضع لقياسه. اصادقً ، وبذلك يعتبر المجال 

 ( 8جدول ) 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة في برامج الدراسات العليا" 

 والدرجة الكلية للمجال

 والتعلم المتبعة في برامج الدراسات العلياجودة طرائق التعليم  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
بأساليب متنوعة  ،تُنمي الجامعة قدرات أعضا  هيئة التدريس وتطويرها باستمرار  1

 وهادفة.
1.611* 1.111 

 1.111 *1.592 ُتعزز الجامعة دور طلبة برامج الدراسات العليا في التعلم النشط. 2
ووسائط التعليم لبرامج  ،التقنيات التربوية، و ُتوفر الجامعة المراجع والمصادر 3

 الدراسات العليا.
1.585* 1.111 

ُيوظف أعضا  هيئة التدريس لبرامج الدراسات العليا أسلوب البحث والدراسة الذاتية  4
 باستمرار.

1.761* 1.111 

بما يتناسب وطبيعة  ،برامج الدراسات العليا تتنوع طرائق التدريس والتعلم في 5
 البرنامج.

1.739* 1.111 

 1.111 *1.775 تتوفر لبرامج الدراسات العليا القاعات والمختبرات والمعامل الالزمة. 6
ُيوظف أعضا  هيئة التدريس لبرامج الدراسات العليا استراتيجيات  التدريس الحديثة  7

 والفاعلة.
1.787* 1.111 

تُنظم الجامعة حلقات بحث يتم من خاللها ترجمة الجانب النظري من برامج  8
 الدراسات العليا إلى مهمات بحثية تطبيقية.

1.388* 1.119 

 .0.366(، حيث قيمة ) ر ( الجدولية ≤0.05داللة ) ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً  *
 .(≤0.01داللة ) ىعند مستو  0.463( الجدولية ر  قيمة )و  *
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 الرابع: جودة أساليب التقويم المتبعة المجال
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة  9جدول رقم ) يوضح  

أساليب التقويم المتبعة" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة 
 ، (≤1.15)فهي دالة عند مستوى  5ما عدا الفقرة رقم  (،≤1.11داللة معنوية ) ىمستو عند 

 لما وضع لقياسه. اوبذلك يعتبر المجال صادقً 

 ( 9جدول ) 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة أساليب التقويم المتبعة" والدرجة الكلية للمجال

 جودة أساليب التقويم المتبعة 
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
للطالب والمدرس ولمقررات برامج  ،تستخدم إدارة الجامعة أساليب تقويم متنوعة وواضحة 1

 الدراسات العليا.
1.698* 1.111 

ُيوزع أعضا  هيئة التدريس في برامج الدراسات العليا الدرجات على أنشطة متنوعة أهمها  2
 األعمال البحثية.

1.865* 1.111 

 1.111 *1.619 األبحاث الفصلية كافية لتقويم قدرة طالب الدراسات العليا على البحث العلمي.ُتعتبر  3
موضوعية لتقييم  امج الدراسات العليا معايير وأسسً يعتمد أعضا  هيئة التدريس في برا 4

 الطلبة في المساقات.
1.681* 1.111 

 1.121 *1.367 طلبة الدراسات العليا.يقيس االختبار التحريري في نهاية الفصل الدراسي تحصيل  5
 1.111 *1.759 ُيشخص التقويم المتبع جوانب القوة ومواطن الضعف لدى طلبة الدراسات العليا. 6
 1.111 *1.865 ُيستفاد من نتائج تقويم طلبة الدراسات العليا في تعديل البرامج وطرق تدريسها. 7
ة المسئولة بهدف العليا مع الجهات اإلدارية واألكاديميتتم مناقشة نتائج تقويم طلبة الدراسات  8

 .تطويرها مستقباًل 
1.645* 1.111 

 1.111 *1.692 ُيزود طلبة الدراسات العليا بتغذية راجعة حول مستوى أدائهم في كل مساق دراسي. 9
 1.111 *1.547 تقوم الجامعة بتقويم أدا  أعضا  هيئة التدريس من منظور الطلبة والجهة المسئولة. 10
 1.111 *1.845 .همونتائج ،تقويم الطلبة وأعضا  هيئة التدريسو تقوم الجامعة بربط الحوافز بمستويات أدا   11

 .0.366(، حيث قيمة ) ر ( الجدولية ≤0.05داللة ) ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً  *
 .(≤0.01داللة ) ىعند مستو  0.463( الجدولية ر  قيمة )و  *
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 الخامس: جودة أعضاء هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على الرسائل المجال

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة أعضا   11جدول رقم ) يوضح 
هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على الرسائل" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن 

(، وبذلك يعتبر المجال ≤1.11داللة معنوية ) ىمستو لة عند معامالت االرتباط المبينة دا
 لما وضع لقياسه. اصادقً 

 ( 10جدول ) 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة أعضاء هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على 

 الرسائل" والدرجة الكلية للمجال

 على الرسائلجودة أعضاء هيئة التدريس في البرامج واإلشراف  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
يتم اختيار أعضا  هيئة التدريس واإلشراف في برامج الدراسات العليا من ذوي الكفايات  1

 والدرجات العالية.
1.823* 1.111 

 1.111 *1.749 ُيحدد عضو هيئة التدريس أهداف المساق ومحتواه بشكل واضح. 2
 1.111 *1.717 هيئة التدريس المادة العلمية بشكل منظم ومفهوم.يعرض عضو  3
 1.111 *1.648 يتعامل أعضا  هيئة التدريس مع طلبة الدراسات العليا بتقدير واحترام. 4
 1.111 *1.781 من قبل أعضا  هيئة التدريس في تنفيذ أبحاثهم. ايجد طلبة الدراسات العليا تعاونً  5
وتحديد  ،التدريس لطلبة الدراسات المساعدة في اختيار موضوع الدراسةُيقدم عضو هيئة  6

 المشكلة البحثية.
1.628* 1.111 

وطرائق جمع البيانات  ،ُيقدم المشرف لطلبة الدراسات اإلرشادات الالزمة إلعداد خطة البحث 7
 والدراسات السابقة وعرضها.

1.716* 1.111 

 1.111 *1.885 .ئهاوبنا لموضوع الدراسة اختيار األدوات الالزمةُيساعد المشرف طلبة الدراسات في  8
جرائها. 9  1.111 *1.931 ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في تحديد األساليب اإلحصائية الالزمة وا 
 1.111 *1.946 ومناقشتها وتفسيرها ،ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في طريقة عرض النتائج 10
 1.111 *1.925 طلبة الدراسات في كتابة تقرير البحث وتنظيمه.ُيساعد المشرف  11
 1.111 *1.918 ُيرشد المشرف طلبة الدراسات العليا لطرائق االقتباس والتوثيق. 12

 .0.366(، حيث قيمة ) ر ( الجدولية ≤0.05داللة ) ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً  *
 .(≤0.01داللة ) ىعند مستو  0.463( الجدولية ر  قيمة )و  *
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 السادس: جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية المجال
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة  11جدول رقم ) يوضح  

البحث العلمي والخدمات الجامعية" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط 
فهي دالة عند  6،5ما عدا الفقرات رقم  (≤1.11معنوية )داللة  ىمستو المبينة دالة عند 

 لما وضع لقياسه. اصادقً ، وبذلك يعتبر المجال ، (≤1.15)مستوى 

 ( 11جدول ) 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية" والدرجة الكلية للمجال

 الجامعيةجودة البحث العلمي والخدمات  
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 1.111 *1.617 ُتوفر عمادة الدراسات العليا بيئة تنظيمية داعمة للبحث والنشر. 1
لتنمية المهارات البحثية لطلبتها وأعضا  هيئة  ؛ُتوفر عمادة الدراسات العليا برامج 2

 التدريس.
1.622* 1.111 

لتشجيع طلبة الدراسات  ؛الدراسات العليا قاعدة بيانات مناسبة للبحث العلميُتوفر عمادة  3
 العليا على تنفيذ أبحاثهم.

1.833* 1.111 

 1.111 *1.624 ُتخصص إدارة الجامعة ميزانية مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره. 4
 1.117 *1.394 لالستعانة بها. ؛المعرفةُتوفر عمادة الدراسات العليا المراجع والدوريات العلمية ومصادر  5
 1.115 *1.397 لمعالجة البيانات المتعلقة باألبحاث. ؛ُتوفر عمادة الدراسات العليا الخدمات الحاسوبية 6
 1.111 *1.691 .تهمورعاي لدعم طلبة الدراسات العليا ؛تُقدم عمادة الدراسات العليا الحوافز 7
للمشاركة  ،ألعضا  هيئة التدريس وطلبة الدراسات ،الفرصتُتيح عمادة الدراسات العليا  8

 في المؤتمرات واأليام الدراسية والندوات العلمية.
1.528* 1.111 

 1.111 *1.617 تبني عمادة الدراسات العليا عالقات التعاون مع مؤسسات البحث العلمي في المجتمع. 9
الميدانية ذات المردود المادي واالقتصادي ُتعطي الجامعة األولوية لألبحاث العلمية  10

 والتطويري للمجتمع المحلي.
1.579* 1.111 

في معالجة مشكالت المجتمع وأغراض  ،ُتوظف عمادة الدراسات العليا أنشطتها البحثية 11
 التنمية.

1.859* 1.111 

 1.111 *1.684 لتعريف الطلبة بالخدمات الجامعية لهم. ؛ُتوفر عمادة الدراسات العليا الدليل اإلرشادي 12
 1.111 *1.827 تقدم عمادة الدراسات العليا المنح الدراسية المتنوعة وفق نظام واضح ومحدد.   13
تأخذ عمادة الدراسات العليا بآرا  طلبة برامج الدراسات العليا في تطوير الخدمات  14

 الجامعية.
1.696* 1.111 

 .0.366(، حيث قيمة ) ر ( الجدولية ≤0.05داللة ) ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً  *
 .(≤0.01داللة ) ىعند مستو  0.463( الجدولية ر  قيمة )و  *
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 السابع: جودة الخريجين وكفاياتهم المجال
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة  12جدول رقم ) يوضح     

الذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند اياتهم" والدرجة الكلية للمجال، وكفالخريجين 
 لما وضع لقياسه. اصادقً (، وبذلك يعتبر المجال ≤1.11داللة معنوية ) ىمستو 

 ( 12جدول ) 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "جودة الخريجين وكفاياتهم" والدرجة الكلية للمجال 

 جودة الخريجين وكفاياتهم 

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
ُتوفر الجامعة وحدة إدارية لمتابعة الخريجين بعد تخرجهم من برامج الدراسات  1

 العليا.
0.755* 0.000 

من خالل دورات ومشاغل  ،ُتوفر الجامعة للطلبة الخريجين التربية المستدامة 2
 تنظمها وحدة التعليم المستمر. 

0.882* 0.000 

من خالل ما توفره من قاعدة  ،تُتابع الجامعة الطلبة الخريجين في سوق العمل 3
 بيانات عنهم.

0.772* 0.000 

تعمل برامج الدراسات العليا على رفد المؤسسات المجتمعية بالكفا ات المتخصصة  4
 0.000 *0.810 القادرة على تلبية حاجات المجتمع. ،والمهنية

 0.000 *0.891 تأخذ عمادة الدراسات العليا بآرا  الخريجين في تطوير برامجها. 5
من خالل المؤتمرات  ،ُيتابع خريجو الدراسات العليا المستجدات المعرفية والعلمية 6

 والندوات وورشات العمل.
0.838* 0.000 

 0.000 *0.843 الدراسات العليا كل جديد في مجال تخصصاتهم وأعمالهم.ُيواكب خريجو  7
من خالل ما  ،ُيشارك خريجو الدراسات العليا في عالج المشكالت المجتمعية 8

 يقومون به من بحوث إجرائية وميدانية.
0.764* 0.000 

الالزمة ألدا   ُتحقق برامج الدراسات العليا وُتكسب الطلبة الخريجين الكفايات 9
 0.000 *0.711 أعمالهم.

من خالل خريجيها  ،تسعى عمادة الدراسات العليا للمحافظة على سمعتها 10
 المتميزين

0.651* 0.000 

تستطلع عمادة الدراسات العليا آرا  جهات التوظيف والعمل في نوعية الخريجين  11
 لتحديد جوانب النقص والعمل على معالجتها. ،تهموجود

0.700* 0.000 

 .0.366(، حيث قيمة ) ر ( الجدولية ≤0.05داللة ) ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً  *
 .(≤0.01داللة ) ىعند مستو  0.463( الجدولية ر  قيمة )و  *
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 -) ج ( الصدق البنائي:

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي 
األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية تريد 
 لألداة.

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت األداة دالة  13يبين جدول رقم ) 
، وبذلك يعتبر جميع مجاالت األداة صادقة لما (≤1.11)داللة معنوية  ىمستو إحصائيًا عند 
 وضعت لقياسه.

 ( 13جدول رقم ) 
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من أداة مقياس للجودة الشاملة لبرنامج الدراسات العليا في الجامعات 

 الفلسطينية والدرجة الكلية لألداة
 
 
 

 المجاالت
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *1.733 واالستراتيجيات المتبعةجودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات  1
 0.000 *1.858 جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها 2
 0.000 *1.883 جودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة في برامج الدراسات العليا 3
 0.000 *1.969 جودة أساليب التقويم المتبعة 4
 1.111 *1.915 واإلشراف على الرسائلجودة أعضا  هيئة التدريس في البرامج  5
 0.000 *1.918 جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية 6
 0.000 *1.916 جودة الخريجين وكفاياتهم 7

 .0.366(، حيث قيمة ) ر ( الجدولية ≤0.05داللة ) ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً  *
 .(≤0.01داللة ) ىعند مستو  0.463( الجدولية ر  قيمة )و  *

 ثبات األداة: ثانيًا: 2.2.4
لو تم إعادة توزيع األداة  ها،نفسيقصد بثبات أداة القياس أن تعطي هذه األداة النتيجة 

تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات األداة يعني االستقرار في  ،أكثر من مرة
عدة مرات خالل فترات وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد  ،النتائج

 (.262: 2115)ملحم، زمنية معينة
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 وقد تحقق الباحث من ثبات أداة الدراسة من خالل:
 وطريقة التجزئة النصفية Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ  

مددن  بددين الفقددرات الفرديددة والزوجيددة فددي كددل مجددال االرتبدداطوالتددي تعتمددد علددى إيجدداد معددامالت 
 (. 14وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول رقم ) ات، مجاالت األداة، وهو مؤشر للثب

 ( 14جدول رقم ) 
 معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات أداة القياس

 
 عدد المجاالت 

 الفقرات
 معامل ألفا
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

 *1.852 *1.775 11 جودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات واالستراتيجيات المتبعة 1
 *1.914 *1.914 11 جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها 2
 *1.767 *1.817 8 جودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة في برامج الدراسات العليا 3
 *1.847 *1.891 11 جودة أساليب التقويم المتبعة 4
 *1.971 *1.949 12 جودة أعضا  هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على الرسائل 5
 *1.884 *1.891 14 جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية 6
 *1.918 *1.934 11 جودة الخريجين وكفاياتهم 7
 *1.979 *1.979 77 أداة القياس 

 .1.366(، حيث قيمة ) ر ( الجدولية ≤1.15االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) *
 .1.463(، حيث قيمة ) ر ( الجدولية ≤1.11وكذلك دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) *

مرتفعدة  ( أن قيمدة معامدل ألفدا كرونبداخ 14 في جددول رقدم ) المبّينةضح من النتائج يتو 
مقيددداس للجدددودة الشددداملة لبرندددامج الدراسدددات العليدددا فدددي الجامعدددات  لكدددل مجدددال مدددن مجددداالت أداة

بينمددددا بلغددددت لجميددددع مجدددداالت المقيدددداس (، 1.949 - 1.775حيددددث تتددددراوح بددددين ) ؛الفلسددددطينية
كرنبداخ، حيدت  ألفدا(، أما حسب طريقة التجزئة النصدفية فكاندت النتدائج مشدابهة لطريقدة 1.979)

 (. 1.979بينما بلغت لجميع مجاالت المقياس ) ( 1.971- 1.767بين )تتراوح 

( قابلة للتوزيع والتطبيق،  1 وبذلك تكون األداة في صورتها النهائية كما هي في الملحق رقم )  
، ممدا يجعلده علدى ثقدة بصدحة أداة القيداس هداوثبات أداة الدراسدةويكون الباحث قد تأكد من صددق 

 .(مرجع سابق -264:  2115)ملحم، وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة 
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 املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 3.2.4

 (K-Sسمرنوف ) –لمعرفة طبيعة البيانات تم استخدام اختبار كولمجروف 
Kolmogorov-Smirnov Test   الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من

( 1.71( تساوي ).sig( والقيمة االحتمالية )1.69حيث تبّين أن قيمة االختبار تساوي ) ؛عدمه
( وبذلك فإن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي، وبناً  1.15وهي أكبر من مستوى الداللة )

 ،(SPSS) من خالل برنامج التحليل اإلحصائي هاوتحليلالبيانات  على ذلك تم تفريغ
 Statistical Package for the Social Sciences.   

 كما تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية :

النسددب المئويددة والتكددرارات والمتوسددط الحسددابي: يسددتخدم هددذا األمددر بشددكل أساسددي ألغددراض  -1
 . ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة ،معرفة تكرار فئات متغير ما

لمعرفددة ثبددات فقددرات ألفددا كرونبدداخ  واسددتخدام معادلددة( split halfاختبددار التجزئددة النصددفية ) -2
 األداة.

( لقيداس درجدة االرتبداط : Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتبداط بيرسدون ) -3
وقددد تددم اسددتخدامه لحسدداب االتسدداق  ،متغيددرينيقددوم هددذا االختبددار علددى دراسددة العالقددة بددين 

 الداخلي والصدق البنائي لألداة، والعالقة بين المتغيرات.
ولقدد تدم اسدتخدامه للتأكدد مدن داللدة المتوسددط ( T-Test) فدي حالدة عيندة واحددة (T)اختبدار  -4

 لكل فقرة من فقرات األداة.
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 الدراسة خطوات: 4.2.4

 تنفيذ دراسته:لخطوات التالية في قام الباحث با
االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت إدارة الجودة الشاملة لبرامج الدراسات العليا في  .1

 الجامعات الفلسطينية والعربية واألجنبية.
( وترجمتها وتكييفها لتناسب حقل التعليم ومؤسسات 9111االطالع على عناصر )األيزو  .2

 (.3التعليم العالي، كما في جدول رقم )
مستعينًا بدراسة كل من متضمنة المعايير والمؤشرات بنا  أداة قياس الجودة الشاملة  .3

وكذلك من مالحظات عدد  ،(2119،النادي)و (2119،عساف والحلو)و (2119،)دياب
ورئيس هيئة االعتماد والجودة والمشرفين على رسائل من المشرفين وعمدا  الدراسات العليا 

 تم مقابلتهم. طلبة الدراسات العليا الذين
للتأكد من استيفائها لمحكات  ؛عرض أداة القياس على خبرا  ومختصين لتحكيم هذه األداة .4

جرا  التعديالت عليها في ضو  آرا  ومالحظات المحكمين.  الصدق والثبات، وا 
 تحديد مجتمع الدراسة المتاح واختيار عينة قصدية من هذا المجتمع لتطبيق أداة القياس. .5
لتطبيق أداة القياس المعّدة بعد إخراجها في  ؛تاب تسهيل مهمة الباحثالحصول على ك .6

صورتها النهائية على أفراد عينة الدراسة، المختارة من الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر 
 وأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة.

 ،ليا في الجامعات المحليةتطبيق أداة قياس إدارة الجودة الشاملة في برامج الدراسات الع .7
 التي تم تحديدها في هذه الدراسة.

، واستخراج اوتحليلها إحصائيً  (SPSS)جمع البيانات واستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  .8
 النتائج ومناقشتها وتفسيرها.

 كتابة التقرير وفق الهيكلية المتبعة في جامعاتنا الفلسطينية. .9
خراجها بالصورة النهائية وتسليمها للمشرف على هذه الرسالة.  .11  تنظيم الرسالة وا 
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 اخلامسالفصل 
 

 

 النتائج والتوصيات
 

 

 املبحث األول: حتليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها

 املبحث الثاني: توصيات ومقرتحات الدراسة
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 املبحث األول: حتليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها 

 
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة: 1.1.5

 االت يف أداة القياساجملالوزن النسبي لفقرات : 2.1.5

 ةالثالث الدراسة أسئلةاإلجابة عن : 3.1.5

 خالصة نتائج الدراسة: 4.1.5
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تحليل البيانات التي جمعت من تطبيق أداة الدراسة ل ايتضمن هذا الفصل عرضً 

وذلك من خالل اإلجابة  ،التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتهاواستعراض أبرز النتائج 
المتجمعة من أداة الدراسة  تم إجرا  المعالجات اإلحصائية للبيانات عن أسئلة الدراسة، وقد

حيث تم عرضها وتحليلها  (SPSS)ج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية باستخدام برنام
 -في هذا الفصل على النحو التالي:

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية : : 1.1.5
 وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:

االستمارات تم استكمالها بالتعبئة من  % من91( التالي أن  15يتضح من خالل جدول ) 
 % لم يتم استكمالها11المبحوثين، بينما 

 ( 15جدول ) 
 يبين عدد االستمارات التي ُوزعت

 النسبة التكرار 
 91.1 36 استمارات مكتملة

 11.1 4 استمارات مفقودة )لم يتم اإلجابة عليها(
 111.1 41 المجموع

 ( 16جدول ) 
 العينة بحسب الرتبة العلمية ومكان العمل والوظيفةيبين توزيع أفراد 

 النسبة التكرار البند 

 الرتبة العلمية
 50.0 18 أستاذ مساعد
 27.8 10 أستاذ مشارك
 22.2 8 أستاذ دكتور

 مكان العمل
 38.9 14 الجامعة اإلسالمية 
 22.2 8 جامعة األزهر

 38.9 14 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 الوظيفة

 41.8 15 محاضر
 36.4 13 مشرف على الرسائل
 5.2 2 عميد الدراسات

 16.6 6 أخرى
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 االت يف أداة القياس املستخدمة:الوزن النسبي لفقرات اجمل: 2.1.5

لعينة واحدة( لمعرفة درجة تحقق معايير إدارة  Tتم استخدام االختبارات المعلمية )اختبار
وذلك من خالل حساب متوسطات درجات االستجابة  ،الجودة الشاملة في برامج الدراسات العليا

% على مقياس الدراسة كوزن 61( هي الحياد وهي تمثل  3حيث اعتبرت الدرجة )  ؛لكل فقرة
 نسبي مئوي.

 (  17جدول ) 
 ( لعينة واحدة Tدرجات تحقق المعايير حسب اختبار ) 

 موافقة بدرجة ضعيفة موافقة بدرجة متوسطة موافقة بدرجة كبيرة
 مستوى الداللة يكون

 1.15 أو يساوي قل منأ
 مستوى الداللة يكون

 1.15كبر من أ
 مستوى الداللة يكون

 1.15 أو يساوي قل منأ
المتوسط < المتوسط العام 

 (3المفترض)
المتوسط = المتوسط العام 

 (3المفترض)
المتوسط > المتوسط العام 

 (3المفترض)

أو يساوي  قل منأ( αنه إذا كانت قيمة مستوى الداللة )أمن الجدول السابق يتضح 
( والمتوسط الحقيقي للفقرة  3)  يكون هناك فروق معنوية بين المتوسط العام المفترض 1.15

( تكون درجة التحقق  3)  متوسط أعلى من المتوسط المفترضأو المجال، فإذا كانت قيمة ال
كبيرة، بينما إذا كان المتوسط المفترض أعلى من المتوسط الحقيقي للفقرة أو المجال تكون درجة 

، أي أن مستوى الداللة أكبر من انت النتيجة ال توجد فروق معنويةالتحقق ضعيفة، أما إذا ك
من المتوسط  اأو مساويً  ا( قريبً  3)  ط العام المفترضففي هذه الحالة يكون المتوس 1.15

 لذلك تكون درجة التحقق متوسطة. ؛الحقيقي للبيانات

 -كما اعتمد الباحث في مناقشة النتائج وتفسيرها وفق مقياس ليكارت الخماسي بحسب ما يلي:

 .الى( يدل على درجة جودة كبيرة جدً % فأع85الوزن النسبي المئوي من ) -
 %( يدل على درجة جودة كبيرة.85 أقل من -% 75النسبي المئوي من )الوزن  -
 %( يدل على درجة جودة متوسطة.75 أقل من -% 61الوزن النسبي المئوي من ) -
 %( يدل على درجة جودة متدنية.61أقل من   -% 51الوزن النسبي المئوي من ) -
 .اجدً %( يدل على درجة جودة متدنية 51الوزن النسبي المئوي األقل من ) -

  



 

 

67 

 الفصل اخلامس  الرابعالفصل  النتائج والتوصيات
 أسئلة الدراسةاإلجابة عن : 3.1.5
 على النحو التالي:الدراسة  أسئلةاإلجابة عن تم عرض      

ما معايري اجلودة ومؤشراتها التي ينبغي توافرها يف برامج السؤال األول: 
يتضمنها املقياس املراد و ية يف قطاع غزةالفلسطينالدراسات العليا باجلامعات 

 بناؤه؟
 إجابة السؤال األول كما يلي:

وللحصول على إجابة لهذا السؤال ومن أجل تحديد المعايير والمؤشرات التي ينبغي توافرها      
فقد قام الباحث ويتضمنها المقياس المراد بناؤه في هذه الدراسة، في برامج الدراسات العليا، 

بمراجعة األدبيات والدراسات المتعلقة بجودة التعليم العالي وبرامج الدراسات العليا، واستعان بأدلة 
الدراسات العليا الصادرة من عمادة الدراسات بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، ومقابلة عمدا  

ن تحديد معايير وتمكن م ،كليات الدراسات العليا، وعدد من األساتذة المشرفين على هذه البرامج
 الجودة ومؤشراتها، ووضعها في سبعة مجاالت رئيسة على النحو التالي:

. معيار جودة الهياكل واللوائح المنظمة والسياسات والممارسات اإلدارية المتبعة في 1
 الجامعة:

وتتمثل مؤشراتها في وضوح األنظمة واللوائح ومعرفة الطلبة والعاملين بها، وتحديد دقيق   
وتوصيف المسئوليات والصالحيات لكل العاملين، وكذلك وجود معايير  ،كل التنظيمي لإلدارةللهي

لرسوم اوزارة التعليم العالي، مع تحديد وفقًا لشروط  ،موضوعية لقبول الطلبة في هذه البرامج
 التعليمية المطلوبة لكل برنامج، ومال متها لظروف الطلبة وأوضاع المجتمع.

 توى برامج الدراسات العليا ومناهجها وخططها الدراسية: . معايير جودة مح2

وتتمثل مؤشراتها في مدى استجابة محتوى البرامج ومناهجها وفق تّوجهات الجامعة 
من حيث التنوع والعمق والحداثة والشمول والتكامل،  ؛وفق المعايير المتبعةو وأيديولوجيتها، 

 تمع وسوق العمل ومتطلبات التنمية المعرفية.وكذلك تنظيم المحتوى ومال مته الحتياجات المج
 . معيار جودة طرائق التعليم والتعلم المّتبعة في برامج الدراسات العليا:3

وتتمثل مؤشراتها في مدى استخدام طرائق وأساليب تدريس حديثة ومتنوعة تتناسب   
من حيث خصائصهم وقدراتهم وحاجاتهم، ومدى تركيزها  ؛وطبيعة المادة ومستوى المتعلمين

 على دور الطالب في التفكير والبحث والتعلم النشط.
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 . معيار جودة أساليب التقويم المتبعة: 4

وتتمثل مؤشراتها في مدى استخدام أساليب تقويم متنوعة وشاملة ومستمرة للطالب 
ضحة يتم بموجبها الحكم على جودة كافة والمدرس والمقررات الدراسية، ومدى توافر معايير وا

مدخالت وعمليات ومخرجات هذه البرامج، وكذلك مدى االستفادة من نتائج التقويم في تطوير 
 البرامج وتحسينها.

 . معيار جودة أعضاء هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على رسائل الطلبة: 5

ومناسبة أعدادهم  ،هيئة التدريسوتتمثل مؤشرات هذا المعيار في مدى توافر أعضا  
لمتطلبات هذه البرامج، ومدى كفاياتهم التدريسية واإلشرافية، وكذلك مدى مساهمتهم في البحث 

 العلمي وخدمة المجتمع، باإلضافة إلى قابلية تطوره وتقدمه باستمرار.
 . معيار جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية: 6

يحققه البحث من إضافات علمية، وما ينجم عنها من  وتتمثل جودة البحث العلمي بما
نتائج أكاديمية وتطبيقية، كما تتمثل المؤشرات في مدى توافر الخدمات الجامعية للطلبة سوا  
تعليمية أو تثقيفية أو صحية، وكذلك خدمات التوجيه واإلرشاد، إضافة إلى توفر القاعات 

كتبات الالزمة لطلبة هذه البرامج بشكل يحقق المناسبة واألجهزة والمعامل والمختبرات والم
 األهداف المنشودة.

 . معيار جودة الخريجين وكفاياتهم:7

وتتمثل مؤشرات هذا المعيار في نسبة الخريجين من الطلبة الملتحقين بهذه البرامج 
ما  ومستوياتهم العلمية والمهنية، وكذلك مدى متابعتهم وتوفير تربية وتعليم مستمر لهم، لمواكبة

 يستجد من تطورات.

ومما سبق وفي ضو  إجابة السؤال األول لهذه الدراسة فقد تمكن الباحث من بنا  أداة 
لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، وقام بتوظيفها  هاوتصميمقياس الجودة الشاملة 

 بعد استيفا  محكات الصدق والثبات في قياس جودة هذه البرامج.

أن هذه المعايير ومجاالتها السبعة ُتركز على العناصر األساسية لبرنامج  حثويرى البا
ومن خاللها يتم تقويم جودة البرنامج، وقد اتفقت هذه المعايير والمجاالت مع  ،الدراسات العليا

المقاييس النوعية والمؤشرات الكمية لضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية الصادرة عن 
 ،مع مجاالت دراسة )الموسوي ماامة التحاد الجامعات العربية، كما تشابهت إلى حد األمانة الع
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( 2113(، ولكنها اختلفت مع دراسة )بدح، 2119 ،ديابو)، (2111 ،األسطل)و، (2113

التي تناولت عشر مجاالت تمثلت في القيادة ، ير نموذج إلدارة الجودة الشاملةالتي هدفت لتطو 
والثقافة التنظيمية، ونظام حوسبة المعلومات وتحليلها، والتخطيط االستراتيجي، ورسالة الجامعة 

دارة العمليات، والتحسين المستمر، ورضا العمال ،  دارة الموارد البشرية، واتخاذ القرارات، وا  وا 
 والتغذية الراجعة.

ما واقع جودة التعليم يف برامج الدراسات العليا يف اجلامعات السؤال الثاني: 
لفلسطينية يف قطاع غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واملشرفني على ا

 رسائل الطلبة؟
 إجابة السؤال الثاني كما يلي:

ولإلجابة على هذا السؤال فقد قام الباحث بتوظيف أداة الدراسة على عينة الدراسة 
وأعضا  هيئات الجودة في الجامعات  ،المكونة من أعضا  هيئة التدريس لهذه البرامج

الفلسطينية بقطاع غزة، وقام بتفريغ استجاباتهم على فقرات كل مجال من مجاالت األداة 
أسلوب التكرارات والوزن النسبي المئوي والمتوسطات الحسابية، وتم استخدام اختبار  ادمً مستخ

(T لمعرفة متوسطات االستجابة والتحقق لجميع الفقرات، وقام ) بترتيبها في كل مجال على حدة
 ومن ثم عرضها كما في الجداول التالية:
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 :المجال األول

 ( 18جدول ) 
لفقرات مجال "جودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات ( Tوقيمة )الوسط الحسابي والوزن النسبي 

 واالستراتيجيات المتبعة"
المجال 
 األول

المنظمة، والسياسات جودة الهياكل واللوائح 
 واالستراتيجيات المتبعة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المعنوية Tقيمة  النسبي %

p-value 
ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التحقق

1 
للهيكل التنظيمي  ادقيقً  اُتوفر الجامعة وصفً 

لبرامج الدراسات العليا يحدد المسئوليات 
 والصالحيات.

 كبيرة 4 0.00 13.66 82.67 0.59 4.13

2 
ُتراجع الجامعة اللوائح المنظمة لبرامج الدراسات 

 للتأكد من مال متها لرسالتها وأهدافها. ؛العليا
4.28 0.66 85.56 11.63 0.00 3 

كبيرة 
 اجدً 

3 
ُيوجد في الجامعة وحدة تنظيمية تقوم بالرقابة 

 والعمل على ضمان جودة تعليم البرامج العليا.
 متوسطة 8 0.00 11.83 68.67 0.68 3.43

4 
تعمل الجامعة على توفير بيئة تعليمية مناسبة 

لتحسين  ؛للعاملين في برامج الدراسات العليا
 أدائهم.

 كبيرة 6 0.00 10.16 80.44 0.72 4.02

5 
ُتوفر الجامعة المعلومات والتعليمات الشاملة 

الخاصة ببرامج الدراسات العليا للطلبة  ،الالزمة
 والعاملين.

4.39 0.49 87.78 16.85 0.00 2 
كبيرة 
 اجدً 

6 
ة ُتحدد الجامعة معايير موضوعية لقبول الطلب

لشروط وزارة  افي برامج الدراسات العليا وفقً 
 التعليم العالي.

4.78 0.42 95.56 25.30 0.00 1 
كبيرة 
 اجدً 

7 
ُتوازن الجامعة في قبول طلبة الدراسات العليا 

 .هاوبرامج بين تخصصات هذه الدراسات
 متوسطة 7 0.00 11.50 74.44 0.64 3.72

تحدد الجامعة برامج الدراسات العليا وفق  8
 متدنية 9 0.00 5.02 59.32 0.93 2.96 احتياجات المجتمع وسوق العمل.

9 
تنسجم اللوائح والسياسات الخاصة بالدراسات 

 العليا مع ظروف الطلبة وأوضاعهم.
 كبيرة 5 0.00 10.16 82.44 0.72 4.12

10 
تتناسب رسوم الدراسات العليا مع األوضاع 

 السائدة في المجتمع وظروف الطلبة.
 متدنية 10 0.00 5.32 52.64 0.81 2.63

جودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات 
 كبيرة 0.00 18.84 76.952 0.39 3.846 واالستراتيجيات المتبعة

 ( المحسوبة أكبر من المجدولة.Tوقيمة ) 0.05( عند مستوى الداللة 2.262هي ) 9عند درجة حرية  ( الجدوليةTقيمة )
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ويتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لمعظم فقرات المجال كانت أعلى 

( فإن المتوسطات تزيد عن T(، وحسب نتيجة اختبار )3من المتوسط العام المعبر عنه بالقيمة )
 العام، وبالتالي توجد فروق لصالح درجة التحقق الكبيرة.المتوسط 

( قد حظيت على درجة جودة كبيرة بينما  4،9،1،2،5،6كما يتضح أن الفقرات رقم ) 
بسبب  ( على درجة متدنية11،8حظيت الفقرتان )و  ( على درجة متوسطة3،7تان )حظيت الفقر 

 .لعملصعوبة الوضع االقتصادي وقلة الفرص المتاحة في سوق ا

ويستدل من ذلك أن الجامعات الفلسطينية توفر المعلومات والتعليمات الالزمة للطلبة 
والعاملين في برنامج الدراسات العليا بما يتعلق بهذه البرامج والتخصصات، وتحدد معايير 
يم موضوعية لقبول الطلبة فيها، ملتزمة بذلك بالشروط والمعايير التي تحددها وزارة التربية والتعل

 العالي.

أنه ال زال هناك عدم توازن في سياسة القبول بين الجامعات، كما أن  يرى الباحثبينما 
البرامج ال تحدد وفق احتياجات المجتمع وسوق العمل، كذلك الرسوم المفروضة على الطلبة ال 
تتناسب مع األوضاع السائدة وظروف الطلبة، وخاصة في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة 

 ي يمر بها أبنا  قطاع غزة وقلة فرص العمل المتاحة لهم.الت

( في ضرورة 2111 األسطل، و 2113راسة مع دراسة )أبو شمالة واتفقت نتائج هذه الد
حيث حظيت  ؛ة المعتمدة الواحدة لهذه البرامجتفعيل اللوائح المنظمة للبرامج وارتفاع رسوم الساع

 الفقرة الخاصة بالرسوم واللوائح على درجة استجابة متدنية.

التي أظهرت أن برامج ( 2119مع نتائج دراسة )النادي،  بينما اختلفت هذه النتائج
، في حين ناسب مع أوضاع المجتمع الفلسطينيالدراسات العليا تلبي احتياجات المجتمع، وتت

 ة بهذه األمور بدرجة متدنية.كانت استجابة أفراد العينة المتعلق
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 :المجال الثاني

 ( 19جدول ) 
 لفقرات مجال "جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها"( Tوقيمة )الوسط الحسابي والوزن النسبي 

المجال 
 جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها الثاني

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  %النسبي 

 المعنوية
p-value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

1 
توافق محتوى المقررات الدراسية في برامج ي

 الدراسات العليا مع مخرجات التعليم المستهدفة.
4.28 0.74 85.56 10.35 0.00 5 

كبيرة 
 اجدً 

2 
ُتوفر الجامعة مناهج دراسية متطورة ذات جودة 

 عالية لبرامج الدراسات العليا.
 كبيرة 6 0.00 9.41 84.56 0.81 4.23

لكل مقرر دراسي  ادقيقً  اُتوفر الجامعة توصيفً  3
 في مناهج برامج الدراسات العليا.

كبيرة  1 0.00 18.25 94.44 0.57 4.72
 اجدً 

4 
ُيالئم محتوى البرامج األكاديمية احتياجات 
المجتمع وسوق العمل ومتطلبات التنمية 

 المعرفية.
 كبيرة 8 0.00 7.25 80.00 0.83 4.00

تتحقق الجامعة من استيفا  المناهج والمقررات  5
 3 0.00 11.22 88.89 0.77 4.44 لمتطلبات الجودة واالعتماد لهذه البرامج.

كبيرة 
 اجدً 

6 
بالتنوع  ،يتصف محتوى البرامج األكاديمية

 والعمق والحداثة والمعرفة العلمية.
4.33 0.59 86.67 13.22 0.00 4 

كبيرة 
 اجدً 

7 
ُيسهم محتوى المناهج في البرامج األكاديمية في 

 تنمية مهارات البحث والتفكير واالستقصا .
4.44 0.69 88.89 12.48 0.00 2 

كبيرة 
 اجدً 

يتم تنظيم محتوى البرامج وفق الترتيب المنطقي  8
 المتكامل.

 كبيرة 7 0.00 11.49 83.33 0.61 4.17

9 
الخاصة بمحتوى البرامج تتوافر الكتب والمراجع 

 بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة. ؛األكاديمية
 كبيرة 9 0.00 6.01 77.78 0.89 3.89

من  ؛يخلو محتوى مقررات البرامج األكاديمية 10
 التداخل والتكرار.

 متوسطة 10 0.00 8.00 70.78 0.67 3.54

11 

تتم مراجعة الخطط الدراسية وتحديثها كل خمس 
من قبل أعضا  هيئة  ،األكثرسنوات على 

التدريس في ضو  التطورات في المناهج 
 الفلسطينية.

 متوسطة 11 0.00 11.63 66.60 0.66 3.33

 كبيرة 0.00 14.21 82.5 0.53 4.12 جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها

 ( المحسوبة أكبر من المجدولة.Tوقيمة ) 0.05( عند مستوى الداللة 2.228هي ) 10عند درجة حرية  ( الجدوليةTقيمة )
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ويتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال كانت أعلى 

( فإن المتوسطات تزيد عن T(، وحسب نتيجة اختبار )3من المتوسط العام المعبر عنه بالقيمة )
 العام، وبالتالي توجد فروق لصالح درجة التحقق الكبيرة.المتوسط 

، اقد حظيت على درجة جودة كبيرة جدً ( 1،6،5،7،3كما يالحظ أن الفقرات رقم )
بسبب اهتمام المسئولين وحرصهم على تحديث  ( على درجة كبيرة9،8،4،2والفقرات رقم )

 على درجة متوسطة.( فقد حظيتا 11،11، أما الفقرتان رقم )وتطويرها البرامج

من هذه النتائج أن عمادة الدراسات العليا توفر مناهج دراسية ذات جودة  ويرى الباحث
عالية تتصف بالتنوع والعمق والحداثة، وتحرص على توفير توصيف دقيق لكل مقرر دراسي في 

الرجوع بحيث يمكن للطلبة  ؛مناهج برامج الدراسات العليا، كما توفر الكتب والمراجع الالزمة
إليها بسهولة، وأن هذه المناهج تسهم في تنمية مهارات البحث والتفكير رغم وجود بعض 

 التداخل والتكرار في عدد من المقررات الدراسية.

ضرورة مراجعة الخطط الدراسية وتحديثها  الباحث يرىكما أشار أفراد عينة الدراسة فإن 
 ها وبرامجها.خاصة وأن الجامعات الفلسطينية تسعى لتطوير خطط

الرنتيسي ، و 2119 ًا مع نتائج كل من دراسة )الناديوقد اتفقت نتائج هذه الدراسة أيض
لدراسية والمقررات لهذه التي أظهرت رضا أعضا  هيئة التدريس عن المناهج ا( 2111 ومرتجى
 البرامج.

مًا أن هذه النتائج تشكل بداية مشجعة للمضي قد يرى الباحثوبناً  على ما تم ذكره 
نحو تطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لتحقيق معايير 

 الجودة فيها.
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 :المجال الثالث

 (  20جدول )  
لفقرات مجال "جودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة في برامج  (Tوقيمة ) الوسط الحسابي والوزن النسبي

 الدراسات العليا"
المجال 
 الثالث

جودة محتوى برامج الدراسات العليا 
 ومناهجها

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المعنوية Tقيمة  النسبي %

p-value 
ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

1 
تُنمي الجامعة قدرات أعضا  هيئة 

بأساليب  ،التدريس وتطويرها باستمرار
 متنوعة وهادفة.

 متوسطة 8 0.00 5.62 62.00 0.95 3.10

ُتعزز الجامعة دور طلبة برامج  2
 الدراسات العليا في التعلم النشط.

 كبيرة 2 0.00 7.93 84.89 0.71 4.24

3 
 ،ُتوفر الجامعة المراجع والمصادر

ووسائط التعليم  ،التقنيات التربوية
 لبرامج الدراسات العليا.

 كبيرة 4 0.00 8.92 82.22 0.75 4.11

4 
التدريس لبرامج ُيوظف أعضا  هيئة 

الدراسات العليا أسلوب البحث 
 والدراسة الذاتية باستمرار.

 كبيرة 5 0.00 9.00 78.89 0.63 3.94

5 
تتنوع طرائق التدريس والتعلم في 

بما يتناسب  ،برامج الدراسات العليا
 وطبيعة البرنامج.

4.28 0.74 85.56 10.35 0.00 1 
كبيرة 
 اجدً 

6 
العليا القاعات تتوفر لبرامج الدراسات 

 والمختبرات والمعامل الالزمة.
 متوسطة 7 0.00 5.62 71.38 0.95 3.56

7 
ُيوظف أعضا  هيئة التدريس لبرامج 
الدراسات العليا استراتيجيات  التدريس 

 الحديثة والفاعلة.
 كبيرة 3 0.00 8.47 84.44 0.87 4.22

8 

تُنظم الجامعة حلقات بحث يتم من 
النظري من  خاللها ترجمة الجانب

برامج الدراسات العليا إلى مهمات 
 بحثية تطبيقية.

 متوسطة 6 0.00 12.12 72.24 0.69 3.61

جودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة في برامج 
 كبيرة 0.00 12.56 77.69 0.52 3.88 الدراسات العليا

 ( المحسوبة أكبر من المجدولة.Tوقيمة ) 0.05( عند مستوى الداللة 2.365هي ) 7عند درجة حرية  ( الجدوليةTقيمة )
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ويتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال كانت أعلى 

( فإن المتوسطات تزيد عن T(، وحسب نتيجة اختبار )3من المتوسط العام المعبر عنه بالقيمة )
 العام، وبالتالي توجد فروق لصالح درجة التحقق بدرجة كبيرة.المتوسط 

وبالنظر للوزن النسبي المئوي للفقرات المتعلقة بجودة طرائق التعليم والتعلم في برامج 
( قد حصلت على درجة كبيرة، في حين 7،4،3،2،5الدراسات العليا، نجد أن الفقرات رقم )
 حصلت بقية الفقرات على درجة متوسطة.

أن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزز دور طلبة الدراسات العليا  تقد الباحثويع
بتشجيعهم على المشاركة الفعالة، واستخدام أسلوب البحث والدراسة الذاتية، في حين ال زال 
أسلوب التدريس الشائع الذي يوظفه أعضا  هيئة التدريس لطلبة هذه البرامج تقليديًا، وذلك 

يات واإلمكانيات الالزمة، وبسبب ترددهم في استخدام طرائق وأساليب حديثة نظرًا بسبب قلة التقن
لحاجة هذه الطرائق إلى مزيد من الوقت والجهد في اإلعداد والتنفيذ، وهذا ما ال تتيحه الظروف 
الحالية لكثرة األعبا  التدريسية والوظيفية الملقاة على كواهل أعضا  هيئة التدريس واإلشراف 

 لبة الدراسات العليا في الجامعات المحلية.على ط

هذا وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة في هذا المجال مع دراسة )الحولي وأبو دقة، 
 ،المستخدمة هوأساليب( والتي أظهرت أن خريجي هذه البرامج يرون فعالية طرائق التعليم 2114

التي ( 2113مع نتائج دراسة )عابدين،  واختلفت أيًضاوكذلك استخدام التقنيات التربوية، 
رامج جا  بدرجة بأظهرت أن تقييم أعضا  هيئة التدريس لطرائق التعليم والتعلم المتبعة في ال

 عالية. 
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 الفصل اخلامس  الرابعالفصل  النتائج والتوصيات
 -:المجال الرابع

 (  21جدول )  
 لفقرات مجال "جودة أساليب التقويم المتبعة"( Tوقيمة )الوسط الحسابي والوزن النسبي 

المجال 
 جودة أساليب التقويم المتبعة الرابع

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي %

 المعنوية
p-value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

1 
تستخدم إدارة الجامعة أساليب تقويم متنوعة 

للطالب والمدرس ولمقررات برامج  ،وواضحة
 الدراسات العليا.

 كبيرة 3 0.00 10.35 84.56 0.74 4.23

2 
ُيوزع أعضا  هيئة التدريس في برامج الدراسات 
العليا الدرجات على أنشطة متنوعة أهمها 

 األعمال البحثية.
 متوسطة 6 0.00 6.44 71.11 0.98 3.55

3 
ُتعتبر األبحاث الفصلية كافية لتقويم قدرة طالب 

 الدراسات العليا على البحث العلمي.
 متدنية 11 0.00 5.92 59.30 0.85 2.96

4 
مج الدراسات يعتمد أعضا  هيئة التدريس في برا

موضوعية لتقييم الطلبة في  االعليا معايير وأسسً 
 المساقات.

4.44 0.77 88.89 11.22 0.00 1 
كبيرة 
 اجدً 

5 
يقيس االختبار التحريري في نهاية الفصل 

 الدراسي تحصيل طلبة الدراسات العليا.
 كبيرة 4 0.00 10.25 82.00 0.59 4.10

6 
ُيشخص التقويم المتبع جوانب القوة ومواطن 

 الضعف لدى طلبة الدراسات العليا.
 متوسطة 8 0.00 9.04 70.20 0.77 3.51

ُيستفاد من نتائج تقويم طلبة الدراسات العليا في  7
 متوسطة 7 0.00 8.13 73.33 0.82 3.66 تعديل البرامج وطرق تدريسها.

8 
تقويم طلبة الدراسات العليا مع تتم مناقشة نتائج 

ة المسئولة بهدف الجهات اإلدارية واألكاديمي
 .تطويرها مستقباًل 

 متوسطة 9 0.00 10.04 67.30 0.70 3.36

ُيزود طلبة الدراسات العليا بتغذية راجعة حول  9
 مستوى أدائهم في كل مساق دراسي.

 كبيرة 5 0.00 7.94 80.00 0.76 4.00

بتقويم أدا  أعضا  هيئة التدريس تقوم الجامعة  10
 من منظور الطلبة والجهة المسئولة.

كبيرة  2 0.00 10.58 86.67 0.76 4.33
 اجدً 

11 
تقويم و تقوم الجامعة بربط الحوافز بمستويات أدا  

 .همونتائج ،الطلبة وأعضا  هيئة التدريس
 متوسطة 11 0.00 4.95 64.60 1.95 3.23

 كبيرة 0.00 11.89 75.26 0.57 3.76 التقويم المتبعةإجمالي مجال جودة أساليب 
 ( المحسوبة أكبر من المجدولة.Tوقيمة ) 0.05( عند مستوى الداللة 2.228هي ) 10( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )
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من خالل الجدول السابق يتضح أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال كانت 
( ولكون المتوسطات T(، وحسب نتيجة اختبار )3المعبر عنه بالقيمة )أكبر من المتوسط العام 

 لصالح درجة التحقق بدرجة كبيرة. معنويةً  اللفقرات أكبر من المتوسط العام، فإن هناك فروقً 

( قد حصلت على 5،1،11،4وبالنظر لمتوسطات الفقرات يالحظ أن الفقرات رقم )
( 3( على درجة متوسطة، أما الفقرة رقم )11،8،7،6،2)درجة كبيرة، في حين حصلت الفقرات 

 فقد حصلت على درجة متدنية.

أن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تحرص على تقويم بهذه النتائج  الباحث ويفسر
أدا  أعضا  هيئة التدريس من منظور الطلبة والجهات المسئولة، من أجل االرتقا  بمستوى هذه 

دم أساليب متنوعة لتقويم الطلبة في هذه البرامج، وتضع معايير وأسس البرامج، كما أنها تستخ
حيث تعتمد على  ؛موضوعية للتقييم، ولكن تبين أن األساليب المستخدمة الزالت تقليدية

االختبارات التحريرية في نهاية الفصل، وال يستفاد من نتائج تقويم الطلبة في تعديل البرامج 
يزال التقويم المتبع بعيدًا عن أسلوب التقويم الذاتي سوا  للطالب أو وطرق التدريس فيها، كما ال 

 لعضو هيئة التدريس.

ويعتقد الباحث أن السبب في عدم استخدام أساليب تقويم حديثة قد يعود لقلة خبرة 
عضو هيئة التدريس بهذه األساليب، وما تتطلبه من جهد ووقت في تنفيذها في ظل األعبا  

ه، مما قد يترك أثرًا سلبيًا على تحقيق األهداف المنشودة من برامج الدراسات الملقاة على عاتق
 العليا.

التي أظهرت أن ( 2119المجال مع دراسة )النادي، وقد اتفقت هذه الدراسة في هذا 
السبب في عدم استخدام أساليب التقويم الحديثة يرجع إلى قلة الخبرة بها، وكذلك مع دراسة )أبو 

التي أظهرت نتائجها نسبة موافقة متدنية من أفراد عينة الدراسة على مستوى  (2113شمالة، 
حيث تعتمد على االختبارات  ؛اإلشراف على أبحاث الطلبة وأساليب التقويم المستخدمة

 التحصيلية فقط وعدم استخدام أساليب تقويم حديثة. 
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 -:المجال الخامس

 (  22جدول ) 
لفقرات مجال "جودة أعضاء هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على  (Tوقيمة ) الوسط الحسابي والوزن النسبي

 الرسائل"
المجال 
 الخامس

جودة أعضاء هيئة التدريس في البرامج 
 واإلشراف على الرسائل

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المعنوية Tقيمة  النسبي %

p-value 
ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

1 
يتم اختيار أعضا  هيئة التدريس واإلشراف 
في برامج الدراسات العليا من ذوي الكفايات 

 والدرجات العالية.
 اجدً كبيرة  7 0.00 11.22 86.89 0.77 4.34

ُيحدد عضو هيئة التدريس أهداف المساق  2
 اجدً كبيرة  3 0.00 15.83 90.10 0.61 4.50 ومحتواه بشكل واضح.

3 
التدريس المادة العلمية يعرض عضو هيئة 
 كبيرة 11 0.00 13.66 84.67 0.59 4.23 بشكل منظم ومفهوم.

4 
يتعامل أعضا  هيئة التدريس مع طلبة 

 اجدً كبيرة  1 0.00 22.75 92.44 0.45 4.62 الدراسات العليا بتقدير واحترام.

5 
من قبل  ايجد طلبة الدراسات العليا تعاونً 

 اجدً كبيرة  4 0.00 15.38 90.00 0.61 4.50 أعضا  هيئة التدريس في تنفيذ أبحاثهم.

6 
ُيقدم عضو هيئة التدريس لطلبة الدراسات 
 ،المساعدة في اختيار موضوع الدراسة

 وتحديد المشكلة البحثية.
 اجدً كبيرة  2 0.00 18.52 91.11 0.50 4.50

7 
اإلرشادات ُيقدم المشرف لطلبة الدراسات 

وطرائق جمع  ،الالزمة إلعداد خطة البحث
 البيانات والدراسات السابقة وعرضها.

 اجدً كبيرة  5 0.00 12.91 90.00 0.70 4.50

8 
ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في اختيار 

 متوسطة 11 0.00 15.38 69.11 0.61 3.45 .ئهاوبنا األدوات الالزمة لموضوع الدراسة

9 
طلبة الدراسات في تحديد  ُيساعد المشرف

جرائها.  متوسطة 12 0.00 4.95 68.89 1.15 3.44 األساليب اإلحصائية الالزمة وا 

10 
ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في طريقة 

 اجدً كبيرة  6 0.00 10.65 88.00 0.85 4.40 ومناقشتها وتفسيرها ،عرض النتائج

11 
ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في كتابة 

 اجدً كبيرة  9 0.00 9.23 85.78 0.90 4.28 البحث وتنظيمه. تقرير

12 
ُيرشد المشرف طلبة الدراسات العليا لطرائق 

 اجدً كبيرة  8 0.00 8.94 86.69 0.97 4.33 االقتباس والتوثيق.

 كبيرة 0.00 14.29 84.80 0.60 4.24 جودة أعضاء هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على الرسائل
 ( المحسوبة أكبر من المجدولة.Tوقيمة ) 0.05( عند مستوى الداللة 2.201هي ) 11( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )
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يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال أكبر من 

 معنويةً  افروقً (، فإن هناك T(، وحسب نتيجة اختبار )3المتوسط العام المعبر عنه بالقيمة )
 لصالح درجة التحقق بدرجة كبيرة جدًا.

ولم  امجال قد حصلت على درجة كبيرة جدً وقد أظهرت النتائج أن غالبية فقرات هذا ال
اللتان تنصان على أن المشرف ( 9،8قم )تحصل سوى فقرتين فقط على درجة متوسطة وهما ر 

جرائها وكذلك في بنا  أدوات  ،يساعد طلبة الدراسات في تحديد األساليب اإلحصائية الالزمة وا 
 الدراسة الالزمة.

أو  ،ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك إما لقلة خبرة المشرف في المعالجات اإلحصائية
أو بسبب اتجاه غالبية الطلبة في استخدام برنامج الرزمة  ،عدم تخصصه في هذا المجال

 ( في المعالجة اإلحصائية للبيانات.SPSSاإلحصائية )

يعود لكون  ،باحث أن سبب حصول فقرات هذا المجال على درجة عاليةكما يعتقد ال
غالبية المشرفين وأعضا  هيئة التدريس مؤهلين يحملون رتبة علمية، ولديهم الخبرة المناسبة 
بمواضيع البحث العلمي، ويقومون بدور فاعل في مساعدة الطلبة على اختيار موضوعات 

تمية لتخصصاتهم، كما يقومون بإرشادهم للمراجع كموضوعات مهمة ومن ،الدراسة وتوجيههم
والمصادر المعرفية الالزمة وطرق االقتباس والتوثيق، إضافة إلى قيامهم بالدور اإلنساني 

 األخالقي من حيث التعامل مع الطلبة بود واحترام، وتشجيعهم وتعزيز الثقة في نفوسهم.

 و ،2111 )العتيبية كل من وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة في هذا المجال مع دراس
2112  (Triceحيث بّينت دراسة العتيبي كفا ة اإلشراف األكاديمي على الرسائل العلمية، 

بدرجة عالية، كذلك بّينت دراسة  وكفا ة أساليب التدريس والتعليم في برامج الدراسات العليا
(Triceفي دراستها التي هدفت لتقويم برامج الدراسات العليا في جام )ورد أن عينة عة أكسف

وكذلك عن كفا ة  ،التي تلقوها في البرنامج ،عن نوعية الخبرة األكاديمية االدراسة راضية تمامً 
 أعضا  هيئة التدريس في التعليم واإلشراف على الرسائل. 

وبالرغم من أن معظم فقرات هذا المجال قد حظيت على درجة جودة عالية، إال أن 
 ،التعاون المتبادل بين الطلبة وأعضا  هيئات التدريس واإلشرافالباحث يرى ضرورة زيادة 

خالل  ،وخاصة خالل مراجعة الطلبة ومناقشتهم المستمرة للمشرفين وأعضا  هيئة التدريس
 إعدادهم وبنائهم أدوات الدراسة ومحاكمة صدقها وثباتها.
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                       -:المجال السادس

 ( 23جدول ) 
 لفقرات مجال "جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية" (Tوقيمة ) والوزن النسبيالوسط الحسابي 

المجال 
الوسط  جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية السادس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المعنوية Tقيمة  النسبي %

p-value 
ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

تنظيمية داعمة للبحث  ُتوفر عمادة الدراسات العليا بيئة 1
 كبيرة 3 0.00 7.51 78.00 0.89 3.90 والنشر.

لتنمية المهارات البحثية  ،ُتوفر عمادة الدراسات العليا برامج 2
 متوسطة 10 0.00 8.13 64.60 0.82 3.23 لطلبتها وأعضا  هيئة التدريس.

ُتوفر عمادة الدراسات العليا قاعدة بيانات مناسبة للبحث  3
 كبيرة 2 0.00 7.69 80.00 0.91 4.00 لتشجيع طلبة الدراسات العليا على تنفيذ أبحاثهم. ؛العلمي

ُتخصص إدارة الجامعة ميزانية مالية خاصة لدعم البحث  4
 متوسطة 12 0.00 5.02 63.30 0.93 3.16 العلمي ونشره.

ُتوفر عمادة الدراسات العليا المراجع والدوريات العلمية  5
 متوسطة 8 0.00 4.80 66.00 0.69 3.30 لالستعانة بها. ؛ومصادر المعرفة

لمعالجة  ؛ُتوفر عمادة الدراسات العليا الخدمات الحاسوبية 6
 كبيرة 6 0.00 9.00 70.00 0.63 3.50 البيانات المتعلقة باألبحاث.

لدعم طلبة الدراسات  ؛تُقدم عمادة الدراسات العليا الحوافز 7
 متوسطة 13 0.02 2.35 62.00 1.13 3.10 .تهمورعاي العليا

8 
ألعضا  هيئة التدريس  ،تُتيح عمادة الدراسات العليا الفرص

للمشاركة في المؤتمرات واأليام الدراسية  ؛وطلبة الدراسات
 والندوات العلمية.

 كبيرة 5 0.00 10.35 70.60 0.74 3.53

تبني عمادة الدراسات العليا عالقات التعاون مع مؤسسات  9
 كبيرة 4 0.00 9.04 75.30 0.77 3.76 البحث العلمي في المجتمع.

ُتعطي الجامعة األولوية لألبحاث العلمية الميدانية ذات  10
 متدنية 14 0.00 3.30 60.00 0.91 3.00 المردود المادي واالقتصادي والتطويري للمجتمع المحلي.

في معالجة  ،ُتوظف عمادة الدراسات العليا أنشطتها البحثية 11
 متوسطة 9 0.00 5.02 65.30 1.06 3.26 مشكالت المجتمع وأغراض التنمية.

لتعريف  ؛ُتوفر عمادة الدراسات العليا الدليل اإلرشادي 12
 اجدً كبيرة  1 0.00 14.77 90.00 0.61 4.50 الطلبة بالخدمات الجامعية لهم.

المتنوعة وفق تقدم عمادة الدراسات العليا المنح الدراسية  13
 متوسطة 7 0.00 6.85 69.30 0.92 3.46 نظام واضح ومحدد.

تأخذ عمادة الدراسات العليا بآرا  طلبة برامج الدراسات  14
 متوسطة 11 0.00 6.01 64.00 0.89 3.20 العليا في تطوير الخدمات الجامعية.

 كبيرة 0.00 10.37 69.88 0.55 3.49 جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية

 ( المحسوبة أكبر من المجدولة.Tوقيمة ) 0.05( عند مستوى الداللة 2.160هي ) 13( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )
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من خالل الجدول السابق يتضح أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال أكبر 

 معنويةً  افروقً ك ( فإن هناT(، وحسب نتيجة اختبار )3من المتوسط العام المعبر عنه بالقيمة )
 لصالح درجة التحقق بدرجة كبيرة.

الذي يتعلق بجودة البحث العلمي والخدمات الجامعية، فقد وبالنسبة لفقرات هذا المجال 
في حين  ،( قد حصلت على درجة جودة عالية9،1،3،12أظهرت النتائج أن الفقرات رقم )

 حصلت بقية فقرات هذا المجال وعددها عشر فقرات على درجة جودة متوسطة.

ويتبّين من هذه النتائج أن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من خالل عمادة الدراسات 
العليا توفر لطلبة هذه البرامج أدلة إرشادية لتعريف الطلبة بالخدمات الجامعية، كما توفر بيئة 

لتنمية المهارات البحثية  ؛للبحث العلمي، وتحرص كذلك على توفير البرامج تنظيمية داعمة
 لطلبتها.

نحو تطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات  اقدمً  للمضي امشجعً  اوهذا يشكل إطارً 
 الفلسطينية.

والتي  ،التي حظيت على درجة جودة متوسطة ،أما فيما يتعلق ببقية فقرات هذا المجال
ل تخصيص ميزانية لدعم البحث العلمي ونشره، وتقديم المنح الدراسية للباحثين تتمحور حو 

تاحة الفرصة للطلبة الباحثين للمشاركة في المؤتمرات واأليام الدراسية  وطلبة الدراسات العليا، وا 
والندوات العلمية، فقد فّسر الباحث أسباب ذلك في أن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة 

وضاع مالية وظروف صعبة، فال يوجد أي دعم أو تمويل حكومي أو غير حكومي تعاني من أ
ألنشطة البحث العلمي، إضافة إلى نقص اإلمكانات والمستلزمات للقيام باألبحاث العلمية ذات 

 المردود االقتصادي والتطويري للمجتمع المحلي.
وعدم إتاحة  ،والصعبةأنه نتيجة لظروف الحصار والظروف االقتصادية  ذلكالباحث  ويفسر

قليمية،  الفرصة للباحثين وأعضا  هيئة التدريس بالجامعات من المشاركة في مؤتمرات دولية وا 
 كل ذلك كان سببًا في عدم فاعلية البحث العلمي ومراكزه في تنمية المجتمع اقتصاديًا ومعرفيًا.

التي بّينت أن ( 2111ل مع نتائج دراسة )عطوان، وقد اتفقت نتائج فقرات هذا المجا
جودة الرسائل العلمية واألبحاث في الجامعات الفلسطينية كانت بدرجة متوسطة وبنسبة 

(71.)% 
كما كشفت وجود فروق بين تقديرات المشرفين وطلبة الدراسات العليا نحو مستوى جودة 

 أبحاثهم ورسائلهم.
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 -:المجال السابع

 ( 24جدول ) 
 لفقرات "مجال جودة الخريجين وكفاياتهم"( T)وقيمة الوسط الحسابي والوزن النسبي 

المجال 
الوسط  جودة الخريجين وكفاياتهم السابع

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المعنوية Tقيمة  النسبي %

p-value 
ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

ُتوفر الجامعة وحدة إدارية لمتابعة الخريجين بعد  1
 متدنية 10 0.02 2.47 58.00 1.08 2.90 العليا.تخرجهم من برامج الدراسات 

2 
 ،ُتوفر الجامعة للطلبة الخريجين التربية المستدامة

من خالل دورات ومشاغل تنظمها وحدة التعليم 
 المستمر.

 متوسطة 8 0.01 2.92 60.00 1.03 3.00

من  ،تُتابع الجامعة الطلبة الخريجين في سوق العمل 3
 متدنية 11 1.11 1.03 50.00 0.97 2.50 خالل ما توفره من قاعدة بيانات عنهم.

4 
تعمل برامج الدراسات العليا على رفد المؤسسات 

القادرة  ،المجتمعية بالكفا ات المتخصصة والمهنية
 على تلبية حاجات المجتمع.

 كبيرة 3 0.00 10.00 76.00 0.67 3.80

العليا بآرا  الخريجين في تأخذ عمادة الدراسات  5
 متدنية 9 0.00 4.06 58.60 0.90 2.93 تطوير برامجها.

6 
ُيتابع خريجو الدراسات العليا المستجدات المعرفية 

من خالل المؤتمرات والندوات وورشات  ،والعلمية
 العمل.

 متوسطة 4 0.00 7.17 70.00 0.79 3.50

مجال ُيواكب خريجو الدراسات العليا كل جديد في  7
 متوسطة 6 0.00 5.92 66.60 0.85 3.33 تخصصاتهم وأعمالهم.

8 
ُيشارك خريجو الدراسات العليا في عالج المشكالت 

من خالل ما يقومون به من بحوث  ،المجتمعية
 إجرائية وميدانية.

 متوسطة 5 0.00 5.92 68.00 0.85 3.40

ُتحقق برامج الدراسات العليا وُتكسب الطلبة  9
 كبيرة 2 0.00 10.58 82.00 0.76 4.10 الكفايات الالزمة ألدا  أعمالهم.الخريجين 

تسعى عمادة الدراسات العليا للمحافظة على  10
كبيرة  1 0.00 8.94 88.67 0.89 4.43 من خالل خريجيها المتميزين ،سمعتها

 اجدً 

11 
تستطلع عمادة الدراسات العليا آرا  جهات التوظيف 

لتحديد جوانب  تهم،وجودوالعمل في نوعية الخريجين 
 النقص والعمل على معالجتها.

 متوسطة 7 0.00 4.32 65.30 1.00 3.26

 متوسطة 0.00 6.92 67.56 0.70 3.37 جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية

 ( المحسوبة أكبر من المجدولة.Tوقيمة ) 0.05( عند مستوى الداللة 2.228هي ) 10عند درجة حرية  ( الجدوليةTقيمة )
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ويتضح من خالل الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجال أكبر 

(، ما عدا أربع فقراٍت كان متوسطها الحسابي أقل من 3من المتوسط العام المعبر عنه بالقيمة )
وال توجد فروق  ،معنوية لهذه الفقرات ا( فإن هناك فروقً Tط العام، وحسب نتيجة اختبار )المتوس

 معنوية للفقرات األربع بين متوسطاتها والمتوسط العام.

وبالنسبة للفقرات فقد أظهرت النتائج أن غالبية الفقرات قد حظيت على درجة متوسطة 
 متدنية.( على درجة 5،3،2،1في حين حظيت الفقرات )

ويستدل من هذه النتائج أنه بالرغم من أن جامعاتنا الفلسطينية بقطاع غزة تسعى 
من خالل خريجي برامج الدراسات العليا إال أنها لم تقم بإجرا ات  ،للمحافظة على سمعتها

عملية لخدمة الخريجين ومتابعتهم وتوفير تربية وتعليم مستمر لهم، كما ال توجد متابعة فاعلة 
جين في سوق العمل، ولم توفر هذه الجامعات وحدات إدارية لمتابعتهم بعد تخرجهم من للخري

برامج الدراسات العليا، وهذا ما أشارت إليه استجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرات حيث 
 %(.61كانت درجة جودتها متدنية أقل من )

ين والعمل على دراسة وعليه ال بد من انتشار وحدات أو هيئات لمتابعة الخريج
 أوضاعهم وقيامها بالدور المطلوب في ظل الظروف الصعبة وتكدس أعدادهم. 

على درجة الجودة والنوعية في برامج  اأن هذا األمر ال يؤثر جذريً  ويعتقد الباحث
ن مطلب تحقيق الجودة والنوعية في هذه البرامج إحيث  ؛الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية

وقلة  ،رغم الظروف الصعبة التي يعيشها طلبة هذه البرامج ،هتمام الجامعات الفلسطينيةموضع ا
ال يقلل من حرص الجامعات على تطوير برامجها وتحقيق ، هم، فهذا أمر طارئفرص العمل ل
 الجودة فيها.

ولكن من المفضل أن تقوم عمادات الدراسات العليا بمعالجة هذه المسألة الثانوية، فال 
د أن ذلك يؤثر بأي شكل على درجة الجودة للمساقات والمناهج وطرائق التدريس واإلشراف يعتق

والكفايات الفكرية  ،ما دام أعضا  هيئة التدريس المعنيين يتمتعون بكافة القدرات ،والتقويم
من الخبرات والمهارات البحثية الالزمة لطلبة  ،التي تؤهلهم إلعطا  األفضل واألجود ،والعملية

التي أوصت بضرورة متابعة ( 2119ضًا نتائج دراسة )النادي، هذه البرامج، وهذا ما أقرته أي
 األقسام المعنية للخريجين من هذه البرامج.
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 ما املقرتحات الواجب األخذ بها لتطوير هذه الربامج وحتسينها؟السؤال الثالث: 

 الثالث كما يلي: إجابة السؤال
تمّكن الباحث في ضو  تحليل البيانات واستجابات أفراد عينة الدراسة حول حيث 

معايير الجودة الشاملة في برامج الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من الوصول 
س م هذه إلى المقترحات التالية من أجل تحقيق الجودة الشاملة في هذه البرامج وتطويرها وقد ق

 أداة الدراسة على النحو التالي: مجاالتاالقتراحات بحسب 

 جودة الهياكل واللوائح المنظمة والسياسات والممارسات اإلدارية: مجال -أواًل 
إعادة النظر بنظم القبول وااللتحاق ببرامج الدراسات العليا التي تطرحها الجامعات  -1

الفلسطينية بقطاع غزة والعمل على تطويرها وتعديلها بما يحقق الربط بين رغبات الطلبة 
وقدراتهم وظروفهم والتخصصات التي يلتحقون بها من جهة، واحتياجات سوق العمل 

 خرى.من هذه التخصصات من جهٍة أ
ضرورة التنسيق بين الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من حيث أعداد الطلبة الذين  -2

حداث توازن بين أعداد الطلبة والبرامج  يلتحقون في هذه البرامج وتخصصاتهم وا 
 المطروحة.

 جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها: مجال -اثانيً 
المطروحة بحيث تلبي االحتياجات، والعمل على إعادة النظر ببرامج الدراسات العليا  -1

 فتح تخصصات جديدة بما يخدم حاجة السوق المحلي والخارج.
ضرورة مراجعة وتحديث الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا في الجامعات  -2

الفلسطينية في قطاع غزة باستمرار، والعمل على تعديل بعض المساقات الدراسية وفق 
 وعالميًا. المستجدات محلياً 

 جودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة في برامج الدراسات العليا: مجال -اثالثً 
وتفعيل  ،يقوم على التعلم النشط ،ضرورة توظيف استراتيجيات حديثة في التعليم والتعلم -1

نتاجها ونشرها.  دور الطالب الباحث عن المعرفة في توليد المعرفة وا 
لها ترجمة الجانب النظري من برامج الدراسات ضرورة تنظيم حلقات بحث من خال -2

 العليا إلى مهمات بحثية تطبيقية.
إلنجاح العملية التعليمية من قاعات  ؛العمل على توفر كل ما يلزم من إمكانات ووسائل -3

 ومعامل ومختبرات ومكتبات.
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 جودة أساليب التقويم المتبعة: مجال -ارابعً 

تباع أساليب تقويم حديثة وعدم االقتصار على  ،ضرورة تنوع أساليب التقويم -1 وا 
 االختبارات التحريرية.

 ضرورة االستفادة من نتائج التقويم في تعديل البرامج وطرق التعليم فيها. -2

 جودة أعضاء هيئة التدريس واإلشراف على الرسائل: مجال -اخامسً 
لعليا من ذوي واإلشراف في برامج الدراسات ا ،ضرورة اختيار أعضا  هيئة التدريس -1

 الكفايات والدرجات العالية.
والمشرف على رسائل الطلبة في تقديم  ،العمل على تفعيل دور عضو هيئة التدريس -2

عداد  ،المساعدة الممكنة للطالب في اختيار موضوع الدراسة وتحديد المشكلة البحثية وا 
 وتنفيذ بحثه وكتابة تقريره. ،األدوات الالزمة

 البحث العلمي والخدمات الجامعية:جودة  مجال -اسادسً 
والعمل الجاد والفاعل على ربط هذه البحوث في  ،زيادة االهتمام بالبحث العلمي -1

مع ضرورة إعطا  عناية كافية  ،الجامعات الفلسطينية بمشكالت المجتمع وقضاياه
 مع إعطا  أولوية لألبحاث التطبيقية. ،لنوعية األبحاث المقّدمة

متنوعة  ؛وقاعدة بيانات ومصادر معرفية ،يلزم من موارد ماديةالعمل على توفير ما  -2
 لدعم البحث العلمي ونشره.

 جودة الخريجين وكفاياتهم: مجال -اسابعً 
ضرورة العمل على إنشا  وحدة إدارية في الجامعة لمتابعة الخريجين من برامج 

لالستفادة من مالحظاتهم وآرائهم حول متطلبات  اجدً  الدراسات العليا، وترسيخ عالقة دائمة معهم
كونهم يمثلون حلقة الوصل بين الجامعات والمجتمع، وذلك من أجل تطوير هذه  ،سوق العمل

 البرامج.
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 خالصة نتائج الدراسة: 4.1.5

خالصة لما سبق وفي ضو  تحليل البيانات واالستجابات، وضع الباحث نتائج 
الحسابي والوزن النسبي واالنحراف  في جدول يبّين المتوسط ،المجاالت السبع ألداة القياس

 وذلك كما في الجدول التالي: ،لكل مجال من مجاالت أداة القياس ،المعياري

 ( 25جدول رقم ) 
 درجة تحقق معايير الجودة في كل مجال من مجاالت أداة القياس

 المجال الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
 المئوي

 Tقيمة 
درجة 
 الترتيب التحقق

جودة الهياكل واللوائح  1
 والسياسات

 4 كبيرة 18.84 76.95 0.39 3.846

جودة محتوى برامج الدراسات  2
 2 كبيرة 14.21 82.50 0.53 4.12 العليا ومناهجها

 3 كبيرة 12.56 77.69 0.52 3.88 جودة طرائق التعليم والتعلم 3
 5 كبيرة 11.89 75.26 0.57 3.76 التقويمجودة أساليب  4

جودة أعضاء هيئة التدريس  5
 1 كبيرة 14.29 84.80 0.60 4.24 واإلشراف

جودة البحث العلمي  6
 6 متوسطة 10.37 69.88 0.55 3.49 والخدمات الجامعية

 7 متوسطة 6.92 67.56 0.70 3.37 جودة الخريجين وكفاياتهم 7

  كبيرة 13.58 76.28 0.55 3.814 أداة القياس ككل 

ويتضح من خالل الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لكل مجال من مجاالت 
( فإن هناك T(، وحسب نتيجة اختبار )3األداة أكبر من المتوسط العام المعبر عنه بالقيمة )

 فروق معنوية بين المتوسطات.

في  ،في الجامعات الفلسطينيةويتضح أن درجة تحقق الجودة في برامج الدراسات العليا 
 %(.84.8 -% 67.56قطاع غزة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة تراوحت بين )

وتشير النتائج أن مجاالت األداة )الخامس، والثاني، والثالث، واألول، والرابع( قد 
 في حين حظيت المجاالت األخرى على درجة متوسطة. ،حظيت على درجة كبيرة
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يستدل من هذه المعطيات أن السبب في ذلك قد يعود إلى االهتمام  كما يراه الباحثو 

من حيث اختيار  ،الذي تبديه الجامعات نحو هذه البرامج من أجل تحقيق معايير الجودة ،الكبير
أعضا  هيئة تدريس لهذه البرامج ممن يتمتعون بكفايات عالية في التدريس واإلشراف، ومن 

التي تنظم العمل في هذه البرامج إضافة إلى حرص الجامعات  ،حيث وضع اللوائح والسياسات
والعمل المستمر على تطوير هذه المناهج بما يوائم  ،على جودة محتوى البرامج ومناهجها

 المستجدات والتقدم العلمي.

من أن برامج الدراسات العليا في  ،أن هذه األمور تدعو إلى االطمئنان ويدرك الباحث
سوا  تعلق األمر بمراعاة  ،الجامعات المحلية قيد الدراسة تراعي معايير الجودة بدرجة عالية

شروط القبول للطلبة، أم باختيار أفضل المختصين من كوادر الجامعات للتدريس فيها، 
تخصصاتهم، وممن  واإلشراف على رسائل الطلبة، ممن يتمتعون بخبرات طويلة في مجاالت

، 2113رت إليه دراسة )أبو شمالة يحوزون على درجات علمية عالية، وهذا يتفق مع ما أشا
التي أظهرت نتائجها أن رضا أفراد العينة عن ( 2111 الرنتيسي ومرتجى، و 2111األسطل و 

ار جودة برامج الدراسات العليا جا  بدرجة عالية عن مجاالت األداة، وأوصت بضرورة االستمر 
بما ينسجم ومعايير الجودة  ،في العمل على رفع مستوى جودة التعليم في برامج الدراسات العليا

 الشاملة.      

البحث العلمي والخدمات  التي تناولت جودةفيما يتعلق بالمجاالت األخرى  أما
 وجودة الخريجين، فكانت درجة الجودة فيها متوسطة. ،الجامعية

من  ،والمستلزمات اإلمكانياتفي ذلك قد يعود إلى قلة  أن السبب يرى الباحثحيث 
حيث توفر المختبرات والمعامل والمكتبات وقاعة الدراسة المناسبة وعدم وجود مباٍن خاصة 

ي الفترة المسائية، واقتصار أساليب التقويم فللدراسات العليا، وبسبب تنفيذ التدريس فيها 
ة، إضافة إلى قلة الحوافز والميزانيات المخصصة والتدريس المتبعة على األساليب التقليدي

ومساعدتهم في توفير تربية مستدامة  ،وعدم متابعة الخريجين من هذه البرامج ،للبحث العلمي
 لهم.

وقام الباحث بحساب األهمية النسبية والوزن النسبي لبنا  كل مجال من مجاالت أداة 
 -الدراسة حيث وضعها في الجدول التالي:
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 ( 26رقم ) جدول 

 أوزان بناء مقياس مجاالت  الجودة الشاملة
األهمية  المجاالت 

األوزان النسبية  الترتيب النسبية
 لكل مجال

1 
واإلشراف  ،جودة أعضاء هيئة التدريس في البرامج

 15.4 1 84.8 على الرسائل

 14.7 2 82.50 جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها 2

التعليم والتعلم المتبعة في برامج جودة طرائق  3
 14.6 3 77.69 الدراسات العليا

جودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات  4
 14.3 4 76.95 واالستراتيجيات المتبعة

 14.1 5 75.26 جودة أساليب التقويم المتبعة 5

 13.7 6 69.88 جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية 6

 13.2 7 67.56 وكفاياتهمجودة الخريجين  7

بناء مقياس للجودة الشاملة لبرنامج الدراسات العليا في 
 الجامعات الفلسطينية

76.28   
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 توصيات الدراسة: 1.2.5

وتوظيفها في وتطويرها أداة قياس إدارة الجودة الشاملة نظرًا ألن الدراسة سعت إلى بنا  
قياس جودة برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وبناً  على نتائج 

عددًا من التوصيات معتمدًا في بنائها وتصميمها على أساس الجهة الدراسة، فقد أوصى الباحث 
ببرامج الدراسات العليا  االرتقا وتطبيقها وتطويرها من أجل  ،المسئولة لمتابعة مخرجات الدراسة

 إلى أربعة أقسام وهي:م هذه التوصيات حيث قسّ  ؛في الجامعات الفلسطينية
 

 من أجل تطويرها واالستفادة منها. ؛توصيات تتعلق بمخرجات الدراسة -
دارة الجامعةوزارة التعليم العالي و توصيات تتعلق ب - من أجل العمل على تطبيق إدارة  ؛ا 

 الجودة الشاملة فيها.
من أجل العمل على تطوير الخطط  ؛توصيات تتعلق ببرامج الدراسات العليا وخريجيها -

 والبرامج ومتابعة الخريجين واالستفادة من آرائهم.
من أجل العمل على تطوير هذه البنية  ؛توصيات تتعلق بالبنية التحتية والموارد الالزمة -

 الالزمة لالرتقا  بهذه البرامج.
 

  على النحو التالي: الدراسةتوصيات  كانتوفي ضو  ما سبق 
 فيما يتعلق بمخرجات الدراسة: -أواًل 

وتقنينها، واالستفادة منها، وتوظيفها في تطوير أداة قياس الجودة المعّدة في هذه الدراسة  -
 وفي كافة برامجها. ،الجامعات الفلسطينيةدارة الجودة الشاملة في قياس إ

دارة الجامعات للجودة الشاملة:وزارة التعليم العالي و فيما يتعلق ب -اثانيً   ا 
وتحديد بين الجامعات الفلسطينية، ضرورة تفعيل دور وزارة التعليم العالي في التنسيق  -

بما يتفق وحاجات المجتمع  ،برامج الدراسات العليا، وأعداد الطلبة ومعايير القبول
 الفلسطيني وسوق العمل.

لمتابعة العمل  ؛عليا تابعة لوزارة التعليم العالي، وتفعيل دورهاضرورة إنشا  هيئة إشراف  -
يق الجودة حرصًا منها على تحق ،في الجامعات الفلسطينية وبرامج الدراسات العليا

 الشاملة. 
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وفلسفة تشجع على نشر ثقافة الجودة في الجامعات الفلسطينية منهجًا ضرورة تبني  -

لتكون مدخاًل إلدارة التعليم الجامعي بالجودة  ؛وخاصة برامج الدراسات العليا ،برامجها
 والتعامل مع هذه البرامج على أنها عملية إعداد علما  وباحثين. ،الشاملة

مل الجامعات على تشجيع تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها، وذلك من أن تعضرورة  -
وما تقوم به من  ،وما تتضمنه من سياسات ومناهج ،خالل ضمان جودة البرامج

شراف وتقويم، بما يسهم في تطوير مخرجاتها.  عمليات تعليم وا 
أن تعمل الجامعات على االستفادة بما وصلت إليه الجامعات في الدول ضرورة  -

من تطور في مجال إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي، ووسائل تطبيقها  ،األخرى
في ظل األوضاع االقتصادية واالجتماعية  ،مع مراعاة خصوصية الجامعات الفلسطينية

 السائدة.
 فيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا وخريجيها: -اثالثً 

، وتوفير تعليم وتدريب من برامج الدراسات العليا لخريجيهاالجامعات  ضرورة متابعة -
مستمر لهم لمواكبة المستجدات في مجال تخصصاتهم، واالستفادة من آرائهم 

 لتطوير الخطط ومحتوى المناهج لهذه البرامج. ؛ومالحظاتهم
التي تعنى  ،أن تعمل الجامعات على تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العملضرورة  -

 ؛وتشجيع طلبة هذه البرامج وخريجيها ،العالي وبرامج الدراسات العليابجودة التعليم 
 للمشاركة الفاعلة ببحوثهم ودراساتهم.

 فيما يتعلق بالبنية التحتية والموارد المادية الالزمة: -ارابعً 
وأجهزة من مختبرات  في الجامعات الفلسطينيةعلى تطوير البنية التحتية  ضرورة العمل -

ت دراسية ومكتبات ومعامل وذلك ألهميتها في تطبيق إدارة الجودة ومراكز بحث وقاعا
 الشاملة فيها في كافة البرامج والتخصصات.

لتعزيز  ؛أن تعمل الجامعات على توفير الدعم المادي والمعنوي للعاملين فيهاضرورة  -
نجازاتهم المتمّيزة ،تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العالي  ،من خالل تقدير جهودهم وا 

 ودعمهم وتحفيزهم وتنمية قدراتهم.
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 للدراسة اخلطة التنفيذية: 2.2.5

وتلخيصًا لما سبق قام الباحث بوضع الخطة التنفيذية الناجمة عن هذه الدراسة على النحو 
 ( 27 ) جدول رقم                                  :التالي

 للدراسة الخطة التنفيذية    
 أسئلة ونتائج الدراسة: -أواًل 

 نتائج الدراسة أسئلة الدراسة
 السؤال األول:

ما معايير الجودة ومؤشراتها 
التي ينبغي توافرها في برامج 
الدراسات العليا بالجامعات 

 غزةالفلسطينية بقطاع 
ويتضمنها المقياس المراد 

 ؟بناؤه
 

ا حيث تم والمؤشرات التي ينبغي توافرها في برامج الدراسات العليتم تحديد المعايير 
 هي:تحديد سبعة معايير 

 معيار جودة اللوائح المنظمة والسياسات. .1
 معيار جودة محتوى برامج الدراسات العليا. .2
 معيار جودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة. .3
 معيار جودة أساليب التقويم المتبعة. .4
 يئة التدريس واإلشراف.معيار جودة أعضاء ه .5
 معيار جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية. .6
 معيار جودة الخريجين وكفاياتهم. .7

 .وقد وضع لكل معيار عدد من المؤشرات لقياسه
 السؤال الثاني:

ما واقع جودة التعليم في برامج 
الدراسات العليا من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس 
 واإلشراف؟

 كانت النتائج كما يلي: ،أداة الدراسة وتحليل البياناتنتيجة توظيف 
 في الجامعات بلغت درجة تحقق معايير الجودة في برامج الدراسات العليا

% أي بدرجة 76.28من وجهة نظر عينة الدراسة بنسبة  ،الفلسطينية بقطاع غزة
في حين حظي  ،حيث حظيت المجاالت الخمسة األولى على درجة كبيرة ؛كبيرة
 جال السادس والسابع على درجة متوسطة.الم

 السؤال الثالث:
ما المقترحات الواجب األخذ بها 
 لتطوير هذه البرامج وتحسينها؟

 أهمها ما يلي: ،تم وضع عدد من المقترحات لكل مجال من مجاالت أداة القياس
وااللتحاق  ،عادة النظر في نظم القبولا  التنسيق بين الجامعات الفلسطينية و  .1

 ج الدراسات العليا.ببرام
لمتابعة العمل في  ؛تفعيل دور وزارة التعليم العالي من خالل هيئة إشراف عليا .2

 الجامعات وبرامج الدراسات العليا.
 تحديث الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا. .3
 توظيف استراتيجيات حديثة في التدريس والتقويم. .4
 ائل الطلبة.تفعيل دور عضو هيئة التدريس والمشرف على رس .5
وتوفير ما يلزم من موارد وقواعد بيانات  ،زيادة االهتمام بالبحث العلمي .6

 ومصادر المعرفة.
 وترسيخ عالقة دائمة معهم. ،وحدة إدارية لمتابعة خريجي البرامج إنشاء .7
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 مت التوصيات إلى أربعة أقسام على النحو التالي:سّ قُ : ومؤشرات القياس التوصيات -ثانًيا

 مؤشرات القياس منيز المدى ال جهة المسئولية التوصيات
 فيما يتعلق بمخرجات الدراسة: -أوالً 

تطوير أداة قياس الجودة المعّدة في هذه الدراسة 
 وتقنينها واالستفادة منها وتوظيفها.

الشئون  -
 األكاديمية

 إدارة الجامعة -
عمادة الدراسات  -

العليا بالجامعات 
 الفلسطينية.

خالل العام 
-2016الجامعي 
2017 

لكل مجال عدد من المؤشرات 
 وذلك على النحو التالي:

وضوح األنظمة واللوائح _ 
 ومعرفة الطلبة والعاملين بها.

وجود معايير موضوعية _ 
 لقبول الطلبة.

تنوع البرامج _ 
بما يتناسب  ،والتخصصات

 واحتياجات المجتمع.
تنظيم المحتوى ومالءمته _ 

لسوق العمل ومتطلبات 
 المعرفيةالتنمية 

تنوع استراتيجيات التدريس _ 
بما يتناسب وطبيعة  ،الحديثة

 المادة ومستوى الدارسين.
تنوع أساليب التقويم _ 

الحديثة وتوفير معايير 
لتقويم  ؛واضحة وموضوعية
 الطلبة ورسائلهم.

مدى توفر الخدمات _ 
لتنفيذ  ؛الجامعية الالزمة
 البحوث العلمية.

نسبة الخريجين من هذه _ 
ونسبة العاملين  ،البرامج
 منهم.
نسبة البحوث العلمية _ 

وما ينشر منها في  ،المنتجة
 مجالت علمية محكمة.

دارة الجامعة وزارة التعليم العالي و فيما يتعلق ب -اثانيً  ا 
 للجودة الشاملة:

_  ضرورة تفعيل دور وزارة التعليم العالي في 
برامج التنسيق بين الجامعات الفلسطينية، وتحديد 

الدراسات العليا، وأعداد الطلبة ومعايير القبول، بما 
 يتفق وحاجات المجتمع الفلسطيني وسوق العمل.

الجامعات الفلسطينية فلسفة نشر ثقافة  ضرورة تبني
 الجودة في برامجها.

فيها  ؛ع تطبيق إدارة الجودة الشاملةيتشج_ ضرورة 
 من خالل ضمان جودة البرامج ومناهجها.

عتماد هيئة اال -
والجودة 

التابعة لوزارة 
التربية 
والتعليم 
 العالي.

وحدة الجودة  -
 بالجامعة.

وحدة التعليم  -
 المستمر.

 

بحسب الخطة 
اإلستراتيجية 

التي تمتد  ،للجامعة
مدة ثالث سنوات 

-2017من 
2020 

 فيما يتعلق ببرامج الدراسات وخريجيها: -اثالثً 
من برامج  لخريجيهاالجامعات  _ ضرورة متابعة

 وتوفير تعليم وتدريب مستمر لهم. ،الدراسات العليا
أن تعمل الجامعات على تنظيم المؤتمرات _ ضرورة 

وتشجيع  ،التي تعنى بجودة التعليم العالي ،والندوات
 الطلبة والخريجين للمشاركة الفعالة

متابعة  وحدة -
خريجي 

الجامعات 
وبرامج 

الدراسات 
 العليا.

 فيما يتعلق بالبنية التحتية والموارد المادية: -ارابعً 
في على تطوير البنية التحتية  _ ضرورة العمل

من مختبرات وأجهزة ومراكز  ؛الجامعات الفلسطينية
 بحث وقاعات دراسية ومكتبات.

أن تعمل الجامعات على توفير الدعم _ ضرورة 
لتعزيز تطبيق الجودة  ؛المادي والمعنوي للعاملين فيها

 املة في برامج التعليم العالي.الش

مراكز البحث  -
العلمي 

 بالجامعات.
 إدارة الجامعة -
 اإلدارة المالية -
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ة لقياس جودة : 3.2.5
ّ
 برامج الدراسات العليااألداة املعد

تتضمن أداة القياس المقترحة سبعة مجاالت، ولكل مجال عدد من الفقرات في صورة 
لتقدير درجة تحققها  ؛حيث ُأعطي لكل معيار وزن نسبي وفق مقياس ليكارت الخماسي ؛معايير

 -وذلك على النحو التالي:
 

 المجال األول: جودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات واالستراتيجيات المتبعة

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
 اجدً 

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 اجدً 

لبرامج  ،للهيكل التنظيمي ادقيقً  اُتوفر الجامعة وصفً  .1
      الدراسات العليا يحدد المسئوليات والصالحيات.

 ؛ُتراجع الجامعة اللوائح المنظمة لبرامج الدراسات العليا .2
 للتأكد من مالءمتها لرسالتها وأهدافها.

     

والعمل على  ،ُيوجد في الجامعة وحدة تنظيمية تقوم بالرقابة .3
      ضمان جودة تعليم البرامج العليا.

4. 
للعاملين في  ،تعمل الجامعة على توفير بيئة تعليمية مناسبة

 لتحسين أدائهم. ؛برامج الدراسات العليا
     

 ،ُتوفر الجامعة المعلومات والتعليمات الشاملة الالزمة .5
      الخاصة ببرامج الدراسات العليا للطلبة والعاملين.

ة في برامج ُتحدد الجامعة معايير موضوعية لقبول الطلب .6
 لشروط وزارة التعليم العالي. اوفقً  ،الدراسات العليا

     

ُتوازن الجامعة في قبول طلبة الدراسات العليا بين  .7
      .هاوبرامج تخصصات هذه الدراسات

وفق احتياجات  ،تحدد الجامعة برامج الدراسات العليا .8
 المجتمع وسوق العمل.

     

تنسجم اللوائح والسياسات الخاصة بالدراسات العليا مع  .9
      ظروف الطلبة وأوضاعهم.

10. 
تتناسب رسوم الدراسات العليا مع األوضاع السائدة في 

      المجتمع وظروف الطلبة.
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 ومناهجهاالمجال الثاني: جودة محتوى برامج الدراسات العليا 

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

 اجدً 

1. 
توافق محتوى المقررات الدراسية في برامج الدراسات العليا ي

      مع مخرجات التعليم المستهدفة.

ُتوفر الجامعة مناهج دراسية متطورة ذات جودة عالية  .2
      لبرامج الدراسات العليا.

3. 
في مناهج  ،لكل مقرر دراسي ادقيقً  اُتوفر الجامعة توصيفً 
      برامج الدراسات العليا.

 ،احتياجات المجتمع ،ُيالئم محتوى البرامج األكاديمية .4
      وسوق العمل ومتطلبات التنمية المعرفية.

لمتطلبات  ،تتحقق الجامعة من استيفاء المناهج والمقررات .5
      الجودة واالعتماد لهذه البرامج.

بالتنوع والعمق والحداثة  ؛يتصف محتوى البرامج األكاديمية .6
      والمعرفة العلمية.

7. 
في تنمية  ،ُيسهم محتوى المناهج في البرامج األكاديمية

      مهارات البحث والتفكير واالستقصاء.

      الترتيب المنطقي المتكامل.يتم تنظيم محتوى البرامج وفق  .8

 ؛تتوافر الكتب والمراجع الخاصة بمحتوى البرامج األكاديمية .9
 بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة.

     

يخلو محتوى مقررات البرامج األكاديمية من التداخل  .10
      والتكرار.

11. 
تتم مراجعة الخطط الدراسية وتحديثها كل خمس سنوات 

في ضوء  ،من قبل أعضاء هيئة التدريس ،األكثرعلى 
 التطورات في المناهج الفلسطينية.
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 المجال الثالث: جودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة في برامج الدراسات العليا

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

 اجدً 

1. 
تُنمي الجامعة قدرات أعضاء هيئة التدريس وتطويرها  

    بأساليب متنوعة وهادفة. ،باستمرار
 

 

ُتعزز الجامعة دور طلبة برامج الدراسات العليا في التعلم  .2
    النشط.

 
 

 ،التقنيات التربوية، و ُتوفر الجامعة المراجع والمصادر .3
    ووسائط التعليم لبرامج الدراسات العليا.

 
 

4. 
ُيوظف أعضاء هيئة التدريس لبرامج الدراسات العليا 

    أسلوب البحث والدراسة الذاتية باستمرار.
 

 

 ،تتنوع طرائق التدريس والتعلم في برامج الدراسات العليا .5
    بما يتناسب وطبيعة البرنامج.

 
 

تتوفر لبرامج الدراسات العليا القاعات والمختبرات والمعامل  .6
    الالزمة.

 
 

ُيوظف أعضاء هيئة التدريس لبرامج الدراسات العليا  .7
    استراتيجيات  التدريس الحديثة والفاعلة.

 
 

8. 
تُنظم الجامعة حلقات بحث يتم من خاللها ترجمة الجانب 

من برامج الدراسات العليا إلى مهمات بحثية  ،النظري
 تطبيقية.
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 أساليب التقويم المتبعةالمجال الرابع: جودة 

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

 اجدً 

 ،تستخدم إدارة الجامعة أساليب تقويم متنوعة وواضحة .1
 للطالب والمدرس ولمقررات برامج الدراسات العليا.

   
 

 

ُيوزع أعضاء هيئة التدريس في برامج الدراسات العليا  .2
    الدرجات على أنشطة متنوعة أهمها األعمال البحثية.

 
 

ُتعتبر األبحاث الفصلية كافية لتقويم قدرة طالب الدراسات  .3
    العليا على البحث العلمي.

 
 

4. 
مج الدراسات العليا يعتمد أعضاء هيئة التدريس في برا

 لتقييم الطلبة في المساقات. ؛موضوعية امعايير وأسسً 
   

 
 

يقيس االختبار التحريري في نهاية الفصل الدراسي  .5
 تحصيل طلبة الدراسات العليا.

   
 

 

لدى  ،ُيشخص التقويم المتبع جوانب القوة ومواطن الضعف .6
    طلبة الدراسات العليا.

 
 

في تعديل  ،ُيستفاد من نتائج تقويم طلبة الدراسات العليا .7
    البرامج وطرق تدريسها.

 
 

8. 
مناقشة نتائج تقويم طلبة الدراسات العليا مع الجهات تتم 

 .بهدف تطويرها مستقباًل  ؛ة المسئولةاإلدارية واألكاديمي
   

 
 

9. 
حول مستوى  ،ُيزود طلبة الدراسات العليا بتغذية راجعة

 أدائهم في كل مساق دراسي.
   

 
 

تقوم الجامعة بتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس من  .10
    الطلبة والجهة المسئولة.منظور 

 
 

تقويم الطلبة و تقوم الجامعة بربط الحوافز بمستويات أداء  .11
    .مهونتائج ،وأعضاء هيئة التدريس
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 المجال الخامس: جودة أعضاء هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على الرسائل

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

 اجدً 

يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس واإلشراف في برامج  .1
 من ذوي الكفايات والدرجات العالية. ،الدراسات العليا

   
 

 

ُيحدد عضو هيئة التدريس أهداف المساق ومحتواه بشكل  .2
    واضح.

 
 

يعرض عضو هيئة التدريس المادة العلمية بشكل منظم  .3
    ومفهوم.

 
 

يتعامل أعضاء هيئة التدريس مع طلبة الدراسات العليا  .4
    بتقدير واحترام.

 
 

من قبل أعضاء هيئة  اجد طلبة الدراسات العليا تعاونً ي .5
 التدريس في تنفيذ أبحاثهم.

   
 

 

ُيقدم عضو هيئة التدريس لطلبة الدراسات المساعدة في  .6
    وتحديد المشكلة البحثية. ،اختيار موضوع الدراسة

 
 

7. 
ُيقدم المشرف لطلبة الدراسات اإلرشادات الالزمة إلعداد 

وطرائق جمع البيانات والدراسات السابقة  ،خطة البحث
 وعرضها.

   
 

 

ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في اختيار األدوات الالزمة  .8
    .ئهاوبنا لموضوع الدراسة

 
 

9. 
طلبة الدراسات في تحديد األساليب ُيساعد المشرف 

جرائها.     اإلحصائية الالزمة وا 
 

 

 ،ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في طريقة عرض النتائج .10
 ومناقشتها وتفسيرها

   
 

 

ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في كتابة تقرير البحث  .11
    وتنظيمه.

 
 

لطرائق االقتباس ُيرشد المشرف طلبة الدراسات العليا  .12
    والتوثيق.
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 المجال السادس: جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
 قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

قليلة 
 اجدً 

      ُتوفر عمادة الدراسات العليا بيئة تنظيمية داعمة للبحث والنشر. .1

لتنمية المهارات البحثية لطلبتها  ؛العليا برامجُتوفر عمادة الدراسات  .2
    وأعضاء هيئة التدريس.

 
 

 ؛ُتوفر عمادة الدراسات العليا قاعدة بيانات مناسبة للبحث العلمي .3
    لتشجيع طلبة الدراسات العليا على تنفيذ أبحاثهم.

 
 

ُتخصص إدارة الجامعة ميزانية مالية خاصة لدعم البحث العلمي  .4
      ونشره.

ُتوفر عمادة الدراسات العليا المراجع والدوريات العلمية ومصادر  .5
    لالستعانة بها. ؛المعرفة

 
 

ُتوفر عمادة الدراسات العليا الخدمات الحاسوبية لمعالجة البيانات  .6
    المتعلقة باألبحاث.

 
 

 لدعم طلبة الدراسات العليا ؛ُتقدم عمادة الدراسات العليا الحوافز .7
      .تهمورعاي

ألعضاء هيئة التدريس وطلبة  ،تُتيح عمادة الدراسات العليا الفرص .8
    للمشاركة في المؤتمرات واأليام الدراسية والندوات العلمية. ؛الدراسات

 
 

تبني عمادة الدراسات العليا عالقات التعاون مع مؤسسات البحث  .9
    المجتمع.العلمي في 

 
 

ُتعطي الجامعة األولوية لألبحاث العلمية الميدانية ذات المردود  .10
    المادي واالقتصادي والتطويري للمجتمع المحلي.

 
 

في معالجة مشكالت  ،ُتوظف عمادة الدراسات العليا أنشطتها البحثية .11
    المجتمع وأغراض التنمية.

 
 

لتعريف الطلبة  ؛العليا الدليل اإلرشاديُتوفر عمادة الدراسات  .12
    بالخدمات الجامعية لهم.

 
 

تقدم عمادة الدراسات العليا المنح الدراسية المتنوعة وفق نظام   .13
    واضح ومحدد. 

 
 

تأخذ عمادة الدراسات العليا بآراء طلبة برامج الدراسات العليا في  .14
    تطوير الخدمات الجامعية.
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 المجال السابع: جودة الخريجين وكفاياتهم

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
 قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

قليلة 
 اجدً 

ُتوفر الجامعة وحدة إدارية لمتابعة الخريجين بعد تخرجهم  .1
    من برامج الدراسات العليا.

 
 

من  ،ُتوفر الجامعة للطلبة الخريجين التربية المستدامة .2
    خالل دورات ومشاغل تنظمها وحدة التعليم المستمر. 

 
 

من خالل  ،تُتابع الجامعة الطلبة الخريجين في سوق العمل .3
    ما توفره من قاعدة بيانات عنهم.

 
 

4. 
تعمل برامج الدراسات العليا على رفد المؤسسات المجتمعية 

القادرة على تلبية حاجات  ،بالكفاءات المتخصصة والمهنية
 المجتمع.

   
 

 

تأخذ عمادة الدراسات العليا بآراء الخريجين في تطوير  .5
 برامجها.

   
 

 

 ،ُيتابع خريجو الدراسات العليا المستجدات المعرفية والعلمية .6
    من خالل المؤتمرات والندوات وورشات العمل.

 
 

في مجال  ُيواكب خريجو الدراسات العليا كل جديد .7
    تخصصاتهم وأعمالهم.

 
 

8. 
ُيشارك خريجو الدراسات العليا في عالج المشكالت 

من خالل ما يقومون به من بحوث إجرائية  ،المجتمعية
 وميدانية.

   
 

 

9. 
ُتحقق برامج الدراسات العليا وُتكسب الطلبة الخريجين 

    الكفايات الالزمة ألداء أعمالهم.
 

 

من  ،الدراسات العليا للمحافظة على سمعتهاتسعى عمادة  .10
 خالل خريجيها المتميزين

   
 

 

11. 
تستطلع عمادة الدراسات العليا آراء جهات التوظيف والعمل 

لتحديد جوانب النقص  تهم،وجودفي نوعية الخريجين 
 والعمل على معالجتها.
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 دراسات مقرتحة: 4.2.5
 وما حققته من مخرجات يقترح الباحث الدراسات التالية: ،الدراسةاستكمااًل لما توصلت إليه هذه 

مكانية تطبيقها. -1  إدارة الجودة الشاملة في الكليات والجامعات الفلسطينية وا 
 دراسة مقارنة بين الجامعات الفلسطينية في إدارتها للجودة الشاملة. -2
 طينية.نموذج الجودة الشاملة في كليات الدراسات العليا بالجامعات الفلس -3
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قائمة املصادر 
 واملراجع
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 املصادر واملراجع
 :المصادر -أواًل 

 القرآن الكريم: تنزيل العزيز الرحيم. -

 السنة النبوية الشريفة. -

 :المراجع الفلسطينية والعربية -اثانيً 
 الكتب العلمية: (أ
 م( محمد بن مكرم "لسان العرب المحيط"، بيروت: دار الرسالة.1984) ابن منظور -

 ، القاهرة: دار المعارف.2م( "لسان العرب" ج1994) ابن منظور -

عناصره، مناهجه، أدواته" غزة: مطبعة  –( "البحث التربوي 2004) األغا، إحسان -
 المقداد.

مفاهيم وتطبيقات" عمان: دار وائل  –م( "إدارة الجودة الشاملة 2004) جودة، محفوظ -
 للنشر والتوزيع.

م( "الطريق إلى التغيير"، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر 1999) الحمادي، علي -
 والتوزيع.

، عمان: دار المسيرة 1م( "البحث العلمي والتعليم العالي"، ط2003) الخطيب، أحمد -
 ع والطباعة.للنشر والتوزي

، القاهرة: مكتبة 2م( "إدارة المدارس بالجودة الشاملة"، ط2003) الشرقاوي، مريم -
 النهضة المصرية.

الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التمّيز "م( 2006) طعيمة، رشدي أحمد وآخرون -
، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع 1أسس وتطبيقات"، ط –ومعايير االعتماد 

 والطباعة.

م( "تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعات 2000) العتيبي، خالد بن عبد اهلل -
 السعودية"، المملكة العربية السعودية: المطابع الوطنية الحديثة.

، عمان: دار 1م( "المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة" ط2001) عقيلي، عمر -
 وائل للطباعة والنشر.

م( "القياس والتقويم في العملية التدريسية"، عمان: دار األمل 1993) عودة، أحمد -
 للطباعة والنشر.
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م( "توكيد الجودة في التدريب والتعليم"، ترجمة سامي حسن 1995) فرمان، ريتشارد -
 وناصر العديلي، الرياض: دار آفاق اإلبداع العالمية للنشر واإلعالم.

رة الجودة الشاملة من المستهلك إلى م( "إدا2014) الطائي، يوسفالفضل، مؤيد و  -
 منهج كمي"، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. –المستهلك 

لفظًا واصطالحًا"،  -م( "معجم مصطلحات التربية  2004) الزكي، أحمدفليه، فاروق و  -
 اإلسكندرية: دار الوفا  لدنيا الطباعة والنشر.

ية وعلم النفس"، عمان: دار المسيرة م( "القياس والتقويم في الترب2005) ملحم، سامي -
 للنشر والتوزيع والطباعة.

م( "أساسيات إدارة الجودة الشاملة"، ترجمة عبد الكريم العقيل، 1999) ويليامز، ريتشارد -
 الرياض: مكتبة جرير.

 الدوريات: -ب
م( "واقع برامج الدراسات العليا في جامعة الكويت من وجهة نظر 2000) البستان، أحمد -

 .52-37( ص 70( )18  هيئة التدريس"، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، )أعضا

م( "مؤشرات 2008أبو سمرة، محمود و عالونة، معزوز، و العباسي، عمر موسى ) -
إدارة الجودة الشاملة في جامعة القدس من وجهة نظر طلبتها"، مجلة جامعة القدس 

 .46-11( ص 12المفتوحة، العدد )

م( "تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة 2004) و أبو دقة، سنا الحولي، عليان  -
(، العدد 12اإلسالمية بغزة من وجهة نظر الخريجين" مجلة الجامعة اإلسالمية المجلد )

 .424-391(، ص 2)

تطبيقات في اإلدارة الجامعية" مجلة  –م( "إدارة الجودة الشاملة 2004) الخطيب، أحمد -
 .122-83(، ص 3اتحاد الجامعات العربية، العدد المتخصص رقم )

م( "مؤشرات الجودة وتوظيفها في التعليم والتعلم"، مجلة 2006) دياب، سهيل رزق -
 .14-10( ص 1) ( العدد2الجودة في التعليم العالي بالجامعة اإلسالمية، مجلد )

الجامعة  –م( "معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي 2009) دياب، سهيل رزق -
 –دراسة حالة"، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات  –الفلسطينية الفاعلة 

 .43-12، ص: 17رام اهلل، العدد 

يا بجامعة الكوفة من م( "تقويم برامج الدراسات العل2009) زوين، محمد و هاشم، أميرة -
 (.4وجهتي نظر أساتذتها وطلتها" مجلة العلوم اإلنسانية، السنة السادسة، العدد )
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الجودة في التعليم  –م( "مفهوم الجودة ومقوماتها في اإلسالم 2004) الصوفي، حمدان -
 .118-112( الجامعة اإلسالمية، ص 1(، العدد )1العالي"، المجلد )

م( "تقويم أعضا  هيئة التدريس والطلبة لبرامج 2003) القادرعابدين، محمد عبد  -
الدراسات العليا في جامعة القدس"، مجلة جامعة النجاح الوطنية لألبحاث، نابلس، 

 (.1(، العدد )17المجلد )

م( "واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا 2009) عساف، عبد و الحلو، غسان -
ن وجهة نظر الطلبة"، مجلة جامعة النجاح الوطنية في جامعة النجاح الوطنية م

 .744-713( ص 3(، العدد )23لألبحاث، نابلس، المجلد )

( "تطوير أداة لقياس إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم 2003) الموسوي، نعمان -
 .115-89(، ص 67(، العدد )17العالي"، المجلة التربوية، جامعة الكويت، المجلد )

 سائل العلمية:الر  -ج
مكانية 2003) بدح، أحمد - م( "إدارة الجودة الشاملة: نموذج مقترح للتطوير اإلداري، وا 

تطبيقه في الجامعات األردنية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، 
 عمان: األردن.

مكانياتها التطبيقية في جامعة 2004) جريس، إيمان - بيرزيت"، م( "إدارة الجودة الشاملة وا 
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، القدس: فلسطين.

م( "المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا 2006) عقل، إياد زكي -
بالجامعة اإلسالمية بغزة وسبل التغلب عليها"، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم 

 غزة: فلسطين.أصول التربية بكلية التربية الجامعة اإلسالمية، 

م( "واقع نظام التعليم في الجامعات الفلسطينية في ضو  إدارة 2005المالح، منتهي ) -
الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضا  هيئة التدريس"، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس: فلسطين.

 األدلة والمنشورات: -د
 م(، غزة: فلسطين.2013) دليل جامعة األزهر للدراسات العليا -

 (، غزة: فلسطين.2012/2013دليل الجامعة اإلسالمية للدراسات العليا ) -

 م( رام اهلل، فلسطين.2001دليل الجامعات الفلسطينية، وزارة التعليم العالي ) -

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة: فلسطين. –نبذة تعريفية  -
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 م(.1994الم، )نشرة الشركة العربية لإلع -

 المؤتمرات العلمية: -ه
م( "تقويم برامج الدراسات العليا بكليات التربية في 2013) أبو شمالة، فرج إبراهيم -

الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة، من وجهة نظر الطلبة"، دراسة مقدمة لمؤتمر 
من  –تطوير الدراسات العليا الثاني، الدراسات العليا بين الواقع وآفاق اإلصالح وال

 م.2013أبريل،  30تنظيم عمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية، غزة: 

م( "تقويم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس، في 2011) األسطل، إبراهيم حامد -
الجامعة اإلسالمية بغزة، من وجهة نظر الكلية"، بحث مقدم للمؤتمر العلمي للدراسات 

المجتمع، من تنظيم عمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية،  العليا ودورها في خدمة
 (.2011أبريل ) 20غزة: 

(" تقويم الدراسات العليا في 2007) إسماعيل و الطوخي، إسماعيل محمد تمام، تمام -
جامعة القاهرة في ضو  الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضا  هيئة التدريس"، بحث 

 م(.2007مقدم للمؤتمر السابع، تطوير كليات التربية، تنظيم جامعة القاهرة، مصر )

م( "مؤشرات الجودة في التعليم العالي" بحث مقدم لمؤتمر 2004) دياب، سهيل رزق -
 م(.2004النوعية، تنظيم جامعة القدس المفتوحة، رام اهلل، أبريل )

م( "واقع الدراسات العليا في الجامعة 2011) الرنتيسي، محمود و مرتجي، زكي -
اإلسالمية بغزة، وسبل االرتقا  بها، من وجهة نظر أعضا  الهيئة التدريسية"، بحث 

مع، تنظيم عمادة الدراسات العليا مقدم لمؤتمر الدراسات العليا ودورها في خدمة المجت
 (.2011أبريل ) 20بالجامعة اإلسالمية، غزة: 

م( "واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في التربية 2007) زيدان، عفيف -
بجامعة القدس من وجهة نظر الطلبة"، بحث مقدم إلى مؤتمر النوعية في التعليم 

 م.2007أبريل،  –لقدس المفتوحة، رام اهلل الجامعي الفلسطيني، من تنظيم جامعة ا

م( "مستوى جودة الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا 2011) ، أسعد حسينعطوان -
الدراسات  –بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية بغزة" دراسة مقدمة للمؤتمر العلمي 

العليا ودورها في خدمة المجتمع، تنظيم عمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية، 
 م(.2011أبريل ) 20غزة: 

م( "مؤشرات الجودة الشاملة في الجامعات 2013) سامية وسكيك، نلمزين، سليماا -
الفلسطينية، من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في ضو  بعض المتغيرات"، دراسة 
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آفاق مستقبلية، من تنظيم  –مقدمة للمؤتمر الدولي للتعليم العالي في الوطن العربي 
، يناير 18الجامعات العربية غزة:  الجامعة اإلسالمية ووزارة التعليم العالي واتحاد

(2013.) 

م( "تقويم برامج الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية من 2009) النادي، ابتهاج -
وجهة نظر الخريجين"، دراسة مقدمة لمؤتمر استشراق مستقبل الدراسات العليا في 

 م(.2009يوليو ) 15فلسطين، من تنظيم جامعة النجاح الوطنية، نابلس: 

م( "المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا 2011) النيرب، فريد و عيسى، حازم -
بكلية التربية في جامعة األزهر بغزة، وسبل الحد منها"، بحث مقدم لمؤتمر الدراسات 

أبريل  20العليا الذي نظمته عمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية، غزة: 
 م(.2011)
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 ( 1ملحق رقم ) 
 أسئلة املقابلة

 
 هيئة التدريس في برامج الدراسات العليا والمشرفين على وسائل الطلبةأسئلة مقابلة أعضاء 

 البيانات األولية:
 المؤهل األكاديمي: االسم:

 الخبرة: الرتبة العلمية:

 برنامج الدراسات العليا: الجامعة:

 
 هل برامج الدراسات العليا الموجودة لديكم تلبي حاجات المجتمع وتخدم سوق العمل؟ .1

 -تنسيق بين الجامعات المحلية في هذه البرامج من حيث: قبول الطلبة وأعدادهم هل يوجد  .2
 محتوي المقررات الدراسية. –الخطط الدراسية  –معايير القبول 

هل توفر الجامعات اإلمكانات والمستلزمات لطلبة الدراسات العليا من قاعات ومعامل  .3
 ومختبرات وحلقات بحث وغيرها؟

هيئة تدريس ومشرفي الرسائل بناً  على الكفا ة والرتبة العلمية هل يتم اختيار أعضا   .4
 والتخصص؟

هل يتم استخدام طرائق وأساليب تعليم حديثة وكذلك أساليب تقويم لطلبة الدراسات العليا؟  .5
 وما هي أهم األساليب المستخدمة؟

تنفيذه  هل يقوم المشرف بمساعدة طالب الدراسات العليا في اختيار موضوع بحثه، ومتابعة .6
 طيلة فترة إشرافه وحتى يتم إنجازه وكتابة تقريره؟

هل تزود الجامعة طلبة الدراسات العليا بدليل إرشادي يتضمن التعليمات واألنظمة المتعلقة  .7
 ببرنامج الدراسات العليا؟

هل يوجد في الجامعة وحدة متابعة خريجي الدراسات العليا لمواكبة المستجدات واالستفادة  .8
 في تطوير البرامج؟ من آرائهم
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 ( 2ملحق رقم ) 
 املقرتحة أداة الدراسةحمكمني 

 
 

  هيئة االعتماد والجودة لمؤسسات رئيس  –األستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات
 .بغزة السابق التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم العالي

 عميد كلية اإلدارة في جامعة األزهر. األستاذ الدكتور محمد إبراهيم مقداد 
 مساعد نائب رئيس الجامعة اإلسالمية بغزة لشؤون البحث  سنا  أبو دقة األستاذ الدكتور

 العلمي والدراسات العليا، وعميد الجودة والتطوير.
 .األستاذ الدكتور سهيل دياب نائب رئيس جامعة غزة للشؤون األكاديمية 
  للشؤون  بغزة اإلسالمية الجامعة رئيس نائب اهلل الحولياألستاذ الدكتور عليان عبد

 .األكاديمية
  أستاذ المناهج وطرق الدكتور محمود األستاذ عميد دائرة ضمان الجودة و األستاذ

 .بجامعة األقصى بغزةالتدريس 
  بغزة اإلسالمية الجامعة نائب رئيسالفرا محمد عبد السالم الدكتور ماجد األستاذ 

 .للشؤون اإلدارية
 .الدكتور راشد أبو صواوين رئيس قسم الدراسات العليا في جامعة األزهر 
  وكيل مساعد لشؤون التعليم العالي لوزارة التربية والتعليم العالي الدكتور أيمن اليازوري

 .بغزة
  وزارة التربية والتعليم في  مدير عام التعليم الجامعيالدكتور خليل عبد الفتاح حماد

 .بغزة العالي
  الدكتور حاتم علي العايدي مساعد نائب رئيس الجامعة اإلسالمية بغزة للشؤون

 األكاديمية.
  في الجامعة اإلسالمية بغزة نائب عميد الجودة والتطويرالدكتور إياد الدجني. 
  الدكتور خليل إسماعيل ماضي أستاذ مساعد في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات

 العليا.
 ان عميد كلية التربية في جامعة األزهر.الدكتور محمد علي 
 النقد واألدب في جامعة األقصى. الدكتورة نوال فرحات أستاذ 
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 ( 3ملحق رقم ) 
 أداة الدراسة أسئلة

 
 

 أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 
 األستاذ الدكتور/ رئيس _ عضو هيئة الجودة بالجامعة  المحترم                      

 األستاذ الدكتور/ المشرف على رسائل طلبة الدراسات العليا بالجامعة  المحترم
 األستاذ الدكتور/ عضو هيئة التدريس في برامج الدراسات العليا بالجامعة  المحترم

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
 الموضوع: تعبئة أداة قياس بحثية

أرجو العلم أن الباحث يقوم بإجرا  دراسة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة      
 بعنوان: ،ضمن البرنامج المشترك مع جامعة األقصى بغزة ،من أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 الجامعات الفلسطينية""بنا  واختبار مقياس للجودة الشاملة لبرامج الدراسات العليا في 
 وقد قام الباحث ببنا  هذه األداة التي تتضمن سبعة مجاالت وهي:

 جودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات واالستراتيجيات المتبعة. .1
 جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها. .2
 جودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة في برامج الدراسات العليا. .3
 ساليب التقويم المتبعة.جودة أ .4
 جودة أعضا  هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على الرسائل. .5
 جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية. .6
 جودة الخريجين وكفاياتهم. .7
جرا وتّم تحكيم صدق األداة وثباتها       حيث  همومالحظاتالتعديالت المطلوبة في ضو  آرا  المحكمين  وا 

( فقرة، وأعطى لكل فقرة وزنًا نسبيًا متدرجًا وفق مقياس ليكارت 77اشتملت األداة في صورتها النهائية على )
 الخماسي لتقدير درجة تحققها.

ويسعد الباحث أن يتوجه إليكم لإلجابة على فقرات األداة لتحديد مدى تحقق الجودة الشاملة في برامج      
( أمام كل فقرة ظركم، آملين أن تتسم إجابتكم بالدقة والموضوعية بوضع إشارة )الدراسات العليا من وجهة ن

 مقابل المعيار الذي تراه مناسبًا، علمًا بأن إجاباتكم سوف تكون لغرض البحث فقط وليست للنشر.
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

 الباحث/ نائل سهيل دياب
 م 1/6/2116                                                                                        
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 البيانات الشخصية:
 أستاذ دكتور □ أستاذ مشارك         □ أستاذ مساعد     □     الرتبة العلمية:
 العليا والسياسة للدراسات ارةأكاديمية اإلد □ جامعة األزهر□  الجامعة اإلسالمية□ :مكان العمل
 أخرى □عميد الدراسات      □مشرف      □ محاضر      □          الوظيفة:

 

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

 اجدً 
 المجال األول: جودة الهياكل واللوائح المنظمة، والسياسات واالستراتيجيات المتبعة:

للهيكل التنظيمي لبرامج الدراسات العليا يحدد  ادقيقً  االجامعة وصفً ُتوفر  .1
    المسئوليات والصالحيات.

 
 

للتأكد من  ؛ُتراجع الجامعة اللوائح المنظمة لبرامج الدراسات العليا .2
 مالءمتها لرسالتها وأهدافها.

   
 

 

3. 
ضمان جودة ُيوجد في الجامعة وحدة تنظيمية تقوم بالرقابة والعمل على 

    تعليم البرامج العليا.
 

 

4. 
تعمل الجامعة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للعاملين في برامج 

 لتحسين أدائهم. ؛الدراسات العليا
   

 
 

الخاصة ببرامج  ،ُتوفر الجامعة المعلومات والتعليمات الشاملة الالزمة .5
    الدراسات العليا للطلبة والعاملين.

 
 

ة في برامج الدراسات ُتحدد الجامعة معايير موضوعية لقبول الطلب .6
    لشروط وزارة التعليم العالي. اوفقً  ،العليا

 
 

ُتوازن الجامعة في قبول طلبة الدراسات العليا بين تخصصات هذه  .7
    .هاوبرامج الدراسات

 
 

وسوق تحدد الجامعة برامج الدراسات العليا وفق احتياجات المجتمع  .8
 العمل.

   
 

 

تنسجم اللوائح والسياسات الخاصة بالدراسات العليا مع ظروف الطلبة  .9
    وأوضاعهم.

 
 

تتناسب رسوم الدراسات العليا مع األوضاع السائدة في المجتمع  .10
    وظروف الطلبة.

 
 

      مجموع استجابات المجال األول
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 قائمة املالحق
   الرابعالفصل 

 

 

 

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

 اجدً 
 المجال الثاني: جودة محتوى برامج الدراسات العليا ومناهجها:

توافق محتوى المقررات الدراسية في برامج الدراسات العليا مع ي .1
    مخرجات التعليم المستهدفة.

 
 

ُتوفر الجامعة مناهج دراسية متطورة ذات جودة عالية لبرامج الدراسات  .2
    العليا.

 
 

3. 
لكل مقرر دراسي في مناهج برامج  ادقيقً  اُتوفر الجامعة توصيفً 

    الدراسات العليا.
 

 

احتياجات المجتمع وسوق العمل  ،ُيالئم محتوى البرامج األكاديمية .4
    ومتطلبات التنمية المعرفية.

 
 

الجودة تتحقق الجامعة من استيفاء المناهج والمقررات لمتطلبات  .5
    واالعتماد لهذه البرامج.

 
 

بالتنوع والعمق والحداثة والمعرفة  ؛يتصف محتوى البرامج األكاديمية .6
    العلمية.

 
 

7. 
ُيسهم محتوى المناهج في البرامج األكاديمية في تنمية مهارات البحث 

    والتفكير واالستقصاء.
 

 

    المنطقي المتكامل.يتم تنظيم محتوى البرامج وفق الترتيب  .8
 

 

بحيث يمكن  ؛تتوافر الكتب والمراجع الخاصة بمحتوى البرامج األكاديمية .9
 الرجوع إليها بسهولة.

   
 

 

    يخلو محتوى مقررات البرامج األكاديمية من التداخل والتكرار. .10
 

 

11. 
 ،تتم مراجعة الخطط الدراسية وتحديثها كل خمس سنوات على األكثر

من قبل أعضاء هيئة التدريس في ضوء التطورات في المناهج 
 الفلسطينية.

   
 

 

      مجموع استجابات المجال الثاني
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   الرابعالفصل 

 

 

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

 اجدً 
 العليا:المجال الثالث: جودة طرائق التعليم والتعلم المتبعة في برامج الدراسات 

 ،تُنمي الجامعة قدرات أعضاء هيئة التدريس وتطويرها باستمرار  .1
 بأساليب متنوعة وهادفة.

   
 

 

    ُتعزز الجامعة دور طلبة برامج الدراسات العليا في التعلم النشط. .2
 

 

التقنيات التربوية ووسائط التعليم ، و ُتوفر الجامعة المراجع والمصادر .3
    العليا.لبرامج الدراسات 

 
 

ُيوظف أعضاء هيئة التدريس لبرامج الدراسات العليا أسلوب البحث  .4
    والدراسة الذاتية باستمرار.

 
 

بما يتناسب  ،تتنوع طرائق التدريس والتعلم في برامج الدراسات العليا .5
 وطبيعة البرنامج.

   
 

 

    والمعامل الالزمة.تتوفر لبرامج الدراسات العليا القاعات والمختبرات  .6
 

 

ُيوظف أعضاء هيئة التدريس لبرامج الدراسات العليا استراتيجيات   .7
    التدريس الحديثة والفاعلة.

 
 

تُنظم الجامعة حلقات بحث يتم من خاللها ترجمة الجانب النظري من  .8
    برامج الدراسات العليا إلى مهمات بحثية تطبيقية.

 
 

      المجال الثالثمجموع استجابات 
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 قائمة املالحق
   الرابعالفصل 

 

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

 اجدً 
 المجال الرابع: جودة أساليب التقويم المتبعة:

للطالب  ،تستخدم إدارة الجامعة أساليب تقويم متنوعة وواضحة .1
    والمدرس ولمقررات برامج الدراسات العليا.

 
 

أعضاء هيئة التدريس في برامج الدراسات العليا الدرجات على ُيوزع  .2
    أنشطة متنوعة أهمها األعمال البحثية.

 
 

3. 
ُتعتبر األبحاث الفصلية كافية لتقويم قدرة طالب الدراسات العليا على 

    البحث العلمي.
 

 

 امج الدراسات العليا معايير وأسسً يعتمد أعضاء هيئة التدريس في برا .4
    موضوعية لتقييم الطلبة في المساقات.

 
 

يقيس االختبار التحريري في نهاية الفصل الدراسي تحصيل طلبة  .5
    الدراسات العليا.

 
 

ُيشخص التقويم المتبع جوانب القوة ومواطن الضعف لدى طلبة  .6
    الدراسات العليا.

 
 

7. 
تعديل البرامج وطرق ُيستفاد من نتائج تقويم طلبة الدراسات العليا في 

    تدريسها.
 

 

تتم مناقشة نتائج تقويم طلبة الدراسات العليا مع الجهات اإلدارية  .8
    .ا مستقباًل واألكاديمية المسئولة بهدف تطويره

 
 

ُيزود طلبة الدراسات العليا بتغذية راجعة حول مستوى أدائهم في كل  .9
    مساق دراسي.

 
 

بتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس من منظور الطلبة تقوم الجامعة  .10
    والجهة المسئولة.

 
 

11. 
تقويم الطلبة وأعضاء هيئة و تقوم الجامعة بربط الحوافز بمستويات أداء 

    .همونتائج ،التدريس
 

 

      مجموع استجابات المجال الرابع
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 قائمة املالحق
   الرابعالفصل 

 

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

 اجدً 
 المجال الخامس: جودة أعضاء هيئة التدريس في البرامج واإلشراف على الرسائل:

يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس واإلشراف في برامج الدراسات العليا  .1
    من ذوي الكفايات والدرجات العالية.

 
 

      ُيحدد عضو هيئة التدريس أهداف المساق ومحتواه بشكل واضح. .2
      يعرض عضو هيئة التدريس المادة العلمية بشكل منظم ومفهوم. .3

    يتعامل أعضاء هيئة التدريس مع طلبة الدراسات العليا بتقدير واحترام. .4
 

 

من قبل أعضاء هيئة التدريس في  ايجد طلبة الدراسات العليا تعاونً  .5
    تنفيذ أبحاثهم.

 
 

لطلبة الدراسات المساعدة في اختيار  ُيقدم عضو هيئة التدريس .6
 وتحديد المشكلة البحثية. ،موضوع الدراسة

   
 

 

 ،ُيقدم المشرف لطلبة الدراسات اإلرشادات الالزمة إلعداد خطة البحث .7
    وطرائق جمع البيانات والدراسات السابقة وعرضها.

 
 

لموضوع ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في اختيار األدوات الالزمة  .8
    .ئهاوبنا الدراسة

 
 

ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في تحديد األساليب اإلحصائية الالزمة  .9
جرائها.     وا 

 
 

ومناقشتها  ،ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في طريقة عرض النتائج .10
 وتفسيرها

   
 

 

      ُيساعد المشرف طلبة الدراسات في كتابة تقرير البحث وتنظيمه. .11
      ُيرشد المشرف طلبة الدراسات العليا لطرائق االقتباس والتوثيق. .12

      مجموع استجابات المجال الخامس
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   الرابعالفصل 

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
 اجدً 

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 اجدً 

 المجال السادس: جودة البحث العلمي والخدمات الجامعية:
      الدراسات العليا بيئة تنظيمية داعمة للبحث والنشر.ُتوفر عمادة  .1

2. 
لتنمية المهارات البحثية لطلبتها  ؛ُتوفر عمادة الدراسات العليا برامج

    وأعضاء هيئة التدريس.
 

 

لتشجيع  ؛ُتوفر عمادة الدراسات العليا قاعدة بيانات مناسبة للبحث العلمي .3
    طلبة الدراسات العليا على تنفيذ أبحاثهم.

 
 

    ُتخصص إدارة الجامعة ميزانية مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره. .4
 

 

 ؛ُتوفر عمادة الدراسات العليا المراجع والدوريات العلمية ومصادر المعرفة .5
    لالستعانة بها.

 
 

6. 
لمعالجة البيانات المتعلقة  ؛الخدمات الحاسوبيةُتوفر عمادة الدراسات العليا 

    باألبحاث.
 

 

      .تهمورعاي لدعم طلبة الدراسات العليا ،ُتقدم عمادة الدراسات العليا الحوافز .7

ألعضاء هيئة التدريس وطلبة  ،تُتيح عمادة الدراسات العليا الفرص .8
    للمشاركة في المؤتمرات واأليام الدراسية والندوات العلمية. ؛الدراسات

 
 

تبني عمادة الدراسات العليا عالقات التعاون مع مؤسسات البحث العلمي  .9
    في المجتمع.

 
 

ُتعطي الجامعة األولوية لألبحاث العلمية الميدانية ذات المردود المادي  .10
    المحلي.واالقتصادي والتطويري للمجتمع 

 
 

في معالجة مشكالت  ،ُتوظف عمادة الدراسات العليا أنشطتها البحثية .11
 المجتمع وأغراض التنمية.

   
 

 

لتعريف الطلبة بالخدمات  ؛ُتوفر عمادة الدراسات العليا الدليل اإلرشادي .12
    الجامعية لهم.

 
 

تقدم عمادة الدراسات العليا المنح الدراسية المتنوعة وفق نظام واضح   .13
    ومحدد. 

 
 

تأخذ عمادة الدراسات العليا بآراء طلبة برامج الدراسات العليا في تطوير  .14
    الخدمات الجامعية.

 
 

      مجموع استجابات المجال السادس
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 قائمة املالحق
   الرابعالفصل 

 

 الفقرات الرقم
 درجة التحقق

كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة اجدً 

 اجدً 
 المجال السابع: جودة الخريجين وكفاياتهم:

ُتوفر الجامعة وحدة إدارية لمتابعة الخريجين بعد تخرجهم من برامج  .1
    الدراسات العليا.

 
 

من خالل دورات  ،ُتوفر الجامعة للطلبة الخريجين التربية المستدامة .2
    ومشاغل تنظمها وحدة التعليم المستمر. 

 
 

3. 
من خالل ما توفره من  ،تُتابع الجامعة الطلبة الخريجين في سوق العمل

    قاعدة بيانات عنهم.
 

 

تعمل برامج الدراسات العليا على رفد المؤسسات المجتمعية بالكفاءات  .4
    القادرة على تلبية حاجات المجتمع. ،المتخصصة والمهنية

 
 

      تأخذ عمادة الدراسات العليا بآراء الخريجين في تطوير برامجها. .5

6. 
من خالل  ،ُيتابع خريجو الدراسات العليا المستجدات المعرفية والعلمية

 المؤتمرات والندوات وورشات العمل.
   

 
 

في مجال تخصصاتهم  ُيواكب خريجو الدراسات العليا كل جديد .7
    وأعمالهم.

 
 

من  ،ُيشارك خريجو الدراسات العليا في عالج المشكالت المجتمعية .8
    خالل ما يقومون به من بحوث إجرائية وميدانية.

 
 

ُتحقق برامج الدراسات العليا وُتكسب الطلبة الخريجين الكفايات الالزمة  .9
    ألداء أعمالهم.

 
 

من خالل  ،الدراسات العليا للمحافظة على سمعتهاتسعى عمادة  .10
 خريجيها المتميزين

   
 

 

تستطلع عمادة الدراسات العليا آراء جهات التوظيف والعمل في نوعية  .11
    لتحديد جوانب النقص والعمل على معالجتها. تهم،وجودالخريجين 
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