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  مؤشرات الجودة في التعلیم الجامعي
  

لخص الدراسة  ُ   م
كـل  متغیـراتفـي ضـوء  الجامعي بمحافظات غـزةهدفت الدراسة إلى تعرف مؤشرات الجودة في التعلیم 

،والصـــفة )انیة،وكلیات العلــوم الطبیعیـــةكلیـــات العلــوم اإلنســـ(،والكلیـــة)اإلسالمیة،واألزهر،واألقصــى(الجامعـــة:مــن
رفــــع تلــــك ت تســــهم فــــي تقــــدیم مقترحــــامن ثــــم ،و ،والكثافــــة الصــــفیة،والجنس)طالــــب جــــامعي/محاضــــر(الجامعیــــة

ً )٤٨(وتم تطبیـــق اســــتبانة مــــنالمــــنهج الوصــــفي، المؤشـــرات،واتُّبع فــــي هــــذه الدراســـة جــــودة علــــى عینــــة لل امؤشـــر
،)١٣١(مــن  كــل مــنفــي ضــوء  لــة إحصــائیاً توجــد فــروق دا:*الدراســة مــا یلــيج وأهم نتــائمحاضــرًا وطالبــًا جامعیــًا

ـــــــرات ـلــــــوم عكلیات الجامعـــــــة اإلســـــــالمیة،و ال:كـــــــل مـــــــن وذلك لصـــــــالحوالكثافـــــــة الصـــــــفیة،،والكلیة،الجامعة:متغی
لـــم توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیًا فـــي ضـــوء متغیـــرات كـــل *.طالبـــاً )٥٠(،وذوي الكثافـــة الصـــفیة أقـــل مـــنالطبیعیـــة

ضـرورة تـدریب الدراسـة یوصـى الباحثـان ب وفـي نهایـة).أنثـى/ذكـر(،والجـنس)طالب/اضرمح(الصفة الجامعیة:من
لــیم التعالحدیثــة فــي تقنیــات التفعیــل اسـتخدام فــي التعلــیم الجامعي،و  المحاضـرین الجــامعیین علــى تطبیــق الجـودة

عـداد الطلبـة فـي بمـا یتناسـب مـع أ رین الجـامعیینزیادة عدد المحاضـ،و فاعلة للطلبةید سیاسة قبول تحدوالتعلم،و 
  .،وتفعیل العالقة مع المجتمع المحليالجامعة

  
                               ABSTRACT  

  ◌       This study aimed at revealing the quality indicators in higher education 
institutions in Gaza governorates; in the light of university, faculty, university 
characteristic, gender and class capacity variables, and to introduce suggestions 
upgrading those indicators. in this study a descriptive method is followed,               
a questionnaire of(48)quality indicators was applied on(131) lecturers and students. 
And the results were:-There are statistical significant differences due to both of 
variables: university; faculty, class capacity; in favor of the Islamic university, 
scientific physics faculties, class of little number of students.-There are no 
significant differences among visions of lecturers and students, Male and Female. 
At the end of the study the researchers recommend the following: 
-The necessity of training the lecturers on applying Total Quality on their 
university  teaching. 
-The urgent need to interacting the modern teaching Techniques. 
-Identifying students acceptance policy according to the need of reducing their 
number on class. 
- Enhancing the universities and society ties. 
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  المقدمة     
عتبــر التعلـــیم الجـــامعي فـــي ظـــل تكـــون مجتمــع المعرفـــة بعـــد الثـــورة المعلوماتیـــة والتكنولوجیـــة ُ التـــي  ی

ـــیم التـــي تعمـــل علـــى إعـــداد الكـــوادر العلمیـــة تشـــهدها المجتمعـــات المعاصـــرة  دربـــة مـــن أهـــم مراحـــل التعل ُ الم
ــه هــو ادخــار فــي وركیزة أساســیة لقیــادة مؤسســات المجتمــع، المؤهلــةو  لتنمیــة مجتمعیــة إنتاجیة،واالســتثمار فی

ــــك أي المجتمــــع یبغــــي النهــــوض والوصــــول إلــــى أفضــــل أهدافــــه  العنصــــر البشــــري الــــذي هــــو أهــــم مــــا یمل
م الجـامعي أن تجعـل التعلـی، سـواءعل ى الالمتقـدم منهـا والنـامي ، المجتمعـات  وهـذا مـا جعـل مختلـف.وغایاته

بعـین االعتبـار الفــارق فـي درجـة ذلـك االهتمـام بـین المجتمعـات المتقدمــة  مع األخـذفـي أعلـى سـلم أولویاتهـا،
فالجامعــة  .بــل هــو ضــرورة حتمیــة وقضــیة مصــیر، فاالهتمام بــالتعلیم الجــامعي لــیس ترفــًا فكریــاً ،لــذا؛والنامیة

ات وسیلة تغییر فاعلة فـي المجتمع؛حیـث تسـاعد علـى تكـوین النظـرة العلمیـة التـي تهیـئ النـاس لتقبـل التغییـر 
كمــا أنهــا تالئــم بــین األصــالة والمعاصــرة،وتُعد ، ومعاینتها،واســتمرارها ضــمن فلســفة المجتمــع وقیمــه وثقافتــه

البیئـــة الجامعـــة فـــي الخدمـــة العامـــة یتطلـــب مـــد الجســـور بینهـــا وبـــین  رفـــدو .األفــراد لتقبـــل التغییـــرات الجدیـــدة
  )١٠٥م،١٩٩٧:التل،سعید.(والبیئة المحلیة بخاصة ةعامب االجتماعیة

 ضـــمانودة فــي التعلـــیم الجـــامعي لالجـــتطبیـــق نظـــام  دور الجامعـــة فـــي ذلـــك التغییر؛ینبغــي ولتفعیــل
ة ف ي المسـتدامة مـن خـالل العالقـة الوثیقـة بـین ذلـك التعلـیم والتنمیـالمجتمعیـة مخرجات مؤهلة لقیادة التنمیة 

ثیثـًا نحـو ارتقـاء الخـدمات یتضـح لنـا الفـارق بـین مجتمعـات تسـیر سـیرًا ح مـن هنـا.كافة المجـاالت المجتمعیـة
لذا یمكننا القـول أن األولـى تسـیر نحـو .المقدمة ألفرادها،وأخرى تتخلف خدماتها في إطار مسئولیتها تجاههم

مزیـــد مـــن إثبـــات الـــذات علـــى الخریطـــة العالمیـــة،واألخرى تســـیر نحـــو الهاویـــة؛إن لـــم یكـــن الـــزوال مـــن تلـــك 
  .الخریطة

ــــى الصــــعید الفلســــطیني؛فرغم المخططــــ   ــــاث الوجــــود وعل ات الصــــهیونیة الكبــــرى التــــي هــــددت باجتث
أهــم فرصـه تعمــل  ،منـه وخاصـة الجــامعي ،فقـد اعتبــر الشـعب الفلســطیني أن التعلـیم الفلسـطیني مـن أرضــه؛

أرضـــه وتؤمنـــه فیها؛باعتبـــار أن التعلـــیم هـــو الثـــروة التـــي یـــدخرونها فـــي المـــوارد البشـــریة التـــي علـــى تشـــبثه ب
كمـا أن هـذا التعلـیم هـو .فـي االحتفـاظ بذاكرتـه للعـودة إلیهـا ا مـن المـوارد لقلتهـااعتمدوا علیها أكثر من غیرهـ

عي مصـادر إحساسـهم بـذاتهم وتقـدیرها بـو  بمثابة التحـدي الـذي یواجهـون بـه االحتالل،وهـو مصـدر مهـم مـن
   .كافٍ لدورهم الحضاري
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مـن كثیـر مـن ي یعـانخاصـة محافظـات غـزة فـي فلسـطین عامـة و فـالتعلیم الجـامعي ، ذلـك كلـهورغم   
بالمسـتوى المـأمول منـه فـي تحقیـق مخرجـات أفضـل لـذلك النـوع مـن  تطبیـق الجـودة فیـه العقبات التي تعرقـل

جــاءت هــذه لــذا ؛  مــا یتعلــق بــالنواحي المادیــة،ومنها مــا یتعلــق بــالنواحي البشــریة مــن تلــك العقبــاتو  .التعلــیم
ــان للبحــث والتطــویر ال تربــوي إللقــاء الضــوء علــى مؤشــرات الجــودة فــي الدراســة مســاهمة منــا فــي مركــز القطَّ

  .من المشكالت التي تعترض تطبیقها التعلیم الجامعي بمحافظات غزة،ومن ثم اقتراح ما من شأنه الحد
  مشكلة الدراسة*

ُ  ههـــذه األیـــام یجـــد أنـــ التعلـــیم الجـــامعيحـــوال إن المـــدقق أل قبـــل علـــى فتـــرة مـــن أصـــعب الفتــــرات م
ــــة والمشــــاركة فــــى عولمــــة هــــذه أیــــرة بــــین العزلــــة عــــن الحركــــة العالمیــــة فهــــو فــــى مواجهــــة خط .التاریخی

حركــــة المــــأزق الــــذي یتطلــــب  وعلیــــه تصــــبح حركــــة التعلــــیم الجــــامعي .وكالهمــــا خیــــارات صــــعبة ركـــة،الح
واضــحة،وهي أنــه لــن یتقــدم  وطریــق المواجهــة طریــق واضــح المعــالم تحــدده رؤیــة .المواجهــة بشــكل حاســم

   .بحیث ال تذوب مضامینه فى أشكاله، حقیقي راق وانفتاحي بدون تعلیم عامالج میلالتع

جریـت علـى التعلـیم الجـامعي فـي محافظـات غـزة،ومن ومن خالل نتائج العدیـد مـن الدراسـات التـي أُ 
جــد أن التعلــیم الجــامعي فــي محافظــات غــزة یتعــرض للعدیــد مــن ، خبــرة البــاحثین أیضــًا األكادیمیــة والمهنیــة ُ و

كمـا یشـكو العدیـد مـن العـاملین .لمحاوالت الجـادة لتطبیـق إدارة الجـودة الشـاملة فیـهاإلشكالیات التي تعترض ا
فــي فــي الجامعــات الفلســطینیة بمحافظــات غزة،وكــذلك العدیــد مــن الطلبــة مــن بــطء مواكبــة التعلــیم الجــامعي 

ن إدارات الجامعـــات بعامـــة مـــ أیضـــاً تشـــكو و .لجـــامعي فـــي المجتمعـــات المتقدمـــةمـــع التعلـــیم امحافظـــات غـــزة 
وـقـد ظـهـر .معوقــات كمیــة ونوعیــة تبــرز فــي طریــق تطبیــق بــرامج الجــودة الشــاملة فــي التعلــیم الجــامعي لــدیها

ذلك أیضًا من خالل مؤشرات ضعف مخرجات التعلیم الجامعي بمحافظات غزة التي تؤكـد علـى وجـود أزمـة 
لضـوء علـى مـدى تطبیـق جاءت هـذه الدراسـة لتلقـي الـذا؛.ه التطبیـق النـاجح للجـودة الشـاملةمتصاعدة في وجـ

 مـا مؤشـرات:لسـؤال الـرئیس التـاليا عـن ة في التعلیم الجامعي بمحافظات غزة،وذلك مـن خـالل اإلجابـةدالجو 
  الجودة في التعلیم الجامعي بمحافظات غزة؟

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي:أهداف الدراسة*
  .بالتعلیم الجامعيتعرف أثر متغیرات الدراسة في الحكم على مؤشرات الجودة -
  .تطبیق نظام الجودة في التعلیم الجامعيراح ما من شأنه المساهمة في اقت-
  :یتفرع عن السؤال الرئیس في هذه الدراسة األسئلة الفرعیة التالیة:أسئلة الدراسة*
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فــي تقــدیر مؤشــرات الجــودة  )٠.٠٥≤  ∝(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة -١
  ؟)اإلسالمیة،واألزهر،واألقصى:(یم الجامعي في ضوء متغیر الجامعةبالتعل

فــي تقــدیر مؤشــرات الجــودة  )٠.٠٥≤  ∝(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة -٢
  ؟)كلیات العلوم الطبیعیة/كلیات العلوم اإلنسانیة(بالتعلیم الجامعي في ضوء متغیر الكلیة الجامعیة

فــي تقــدیر مؤشــرات الجــودة  )٠.٠٥≤  ∝(ت داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة هــل توجــد فــروق ذا-٣
  ؟)طالب/محاضر(بالتعلیم الجامعي في ضوء متغیر الصفة الجامعیة

فــي تقــدیر مؤشــرات الجــودة  )٠.٠٥≤  ∝(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة -٤
  ؟)إناث/ذكور(بالتعلیم الجامعي في ضوء متغیر الجنس

فــي تقــدیر مؤشــرات الجــودة  )٠.٠٥≤  ∝(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة -٥
  بالتعلیم الجامعي في ضوء متغیر الكثافة الطالبیة الصفیة؟

سـات اوعـة مـن الدر مة على أسئلة الدراسة وتحقیـق أهـدافها؛تم االطـالع علـى مجأجل اإلجابومن   
  :السابقة،وذلك كما یلي

جامعـــــــات النمـــــــو المهنـــــــي ألســـــــاتذة ال:"؛بعنـــــــوان)م٢٠٠١(ة الزعانین،جمـــــــال عبـــــــد ربـــــــهدراســـــــ -١
واسـتخدم ،نمو المهنـي ألسـاتذة الجامعـات الفلسطینیةهدفت الدراسة إلى تعرف أسالیب وبرامج ال؛"الفلسطینیة

مـا  سـةالدرا نتـائج،وكانت أهـم أستاذًا جامعیاً )٧٠(المنهج الوصفي،وطبق لهذا الغرض استبانة على عینة من
  :یلي
مثـل  الفلسـطینیة س كوسـائط للنمـو المهنـي فـي الجامعـاتتُوجد عدة أسالیب تُستخدم في مجال التـدری -١/١

التـــدریب علـــى اســـتخدام الوســـائل التعلیمیـــة فـــي المحاضـــرات،والقراءة الحرة،واإلفـــادة مـــن الـــزمالء فـــي طـــرق 
  .التدریس والتقویم

تبعــةتبــین فــي مجــال البحــث العلمــي أن أهــم األ -١/٢ ُ االطــالع علــى الكتــب الجدیــدة والــدوریات :ســالیب الم
ـــــــات  ـــــــي مجـــــــال التخصص،واالشـــــــتراك فـــــــي الجمعی ـــــــة الحدیثـــــــة ف ـــــــى األجهـــــــزة العلمی العالمیة،والتـــــــدرب عل

جراء البحوث العلمیة،والحرص على نشرها ٕ   .العلمیة،وا
إلــى اقتــراح وقــد هــدفت الدراســة ؛"تقــویم التــدریس الجــامعي:"؛بعنــوان)م٢٠٠١(،عبد علــيدراســة حســن-٢

ت الالرئیســــــة والفرعیــــــة المرتبطــــــة بمجــــــا أنمــــــوذج لتقــــــویم التــــــدریس الجــــــامعي تُحــــــدد فیــــــه أهــــــم المجــــــاالت
،ومواصــفات التــدریس الجــامعي الفعال،ومواصــفات س،والمواصــفات والمعــاییر المرتبطــة بهــذه المجاالتلتدریا

وألجل ذلك اسـتخدم الباحـث المـنهج .یةالفرع األداء الجید التي یمكن االعتماد علیها في تقویم تلك المجاالت
ــــــد مجــــــاالت  ــــــوي والدراســــــات الســــــابقة مــــــن أجــــــل تحدی ــــــى األدب الترب الوصــــــفي مــــــن خــــــالل االطــــــالع عل
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التدریس،ومواصـــفات التـــدریس الجـــامعي الفعال،وقـــد عـــرض األنمـــوذج علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین مـــن 
االلتـــــــزام :یـــــــة للتـــــــدریس هـــــــيأســــــاتذة الجامعـــــــات،وأظهرت نتـــــــائج الدراســـــــة أن هنـــــــاك ســـــــبعة مجـــــــاالت فرع

ــــــدری ــــــة والزمالء،والت ــــــدریس،والعالقات مــــــع الطلب ــــــي،والتخطیط للت ــــــة،والتقنیات  سالمهن الفعال،والمــــــادة العلمی
وظفة،وتقویم الطلبة ُ   .الم

أثــر برنــامج مقتــرح فــي ضــوء الكفایــات علــى النمــو المهنــي "بعنــوان؛):م٢٠٠١(دراســة اللولو،فتحیــة -٣
قتــرح علــى النمــو المهنــي ."تربیــة بغــزةلطلبــة كلیــة العلــوم بكلیــات ال ُ اســتهدفت الدراســة تعــرف أثــر برنــامج م

االختبـــار التحصـــیلي،ومقیاس (حیـــث طبقـــت أدوات الدراســـة.لطلبـــة كلیـــة العلوم،باســـتخدام المـــنهج التجریبـــي
 ةبالمســتوى الرابــع فــي كلیــة التربیــة بالجامعــة اإلســالمیطالبــًا )٦٥(ة علــى عینــة مــناالتجاه،وبطاقــة المالحظــ

ــه كلیــات التربیــة یتلقــى كفایــات معرفیــة نظریــة غیــر بغزة، وخلصــت نتــائج الدراســة إلــى أن الطالــب الــذي تهیئ
كمـا أن بـرامج إعـداد المعلـم تركـز علـى الجانـب النظـري أكثـر مـن الجانـب العملـي،وأن الطلبـة .قابلة للتطبیق

تــاح لهــم الفرصــة فــي الســنة الرابعــة فق ــأخرون فــي التــدریب العملــي حتــى تُ ط،ولــیس قبــل ذلــك مــن ســنوات یت
  .التعلیم الجامعي

واقع النمـو المهنـي ألعضـاء هیئـة التـدریس فـي :"؛بعنوان)م٢٠٠٢(أبو وطفة،محمود مرزوق:دراسة -٤
هدفت الدراسة إلى تعـرف واقـع النمـو المهنـي لـدى ".الجامعة اإلسالمیة بغزة،وسبل تطویره من وجهة نظرهم

هه،واستخدم لهذا الغرض المنهج الوصـفي؛حیث طبـق اسـتبانة علـى عضو هیئة التدریس،والعقبات التي تواج
  :،وأهم نتائج الدراسة ما یليأستاذ جامعي)٢٠٩(عینة من

  %)٦٦.٧(تحقق النمو المهني ألعضاء هیئة التدریس في الجامعة اإلسالمیة بغزة بنسبة -٤/١
  .تم التعامل مع األساتذة الجامعیین بموضوعیة واحترامی -٤/٢
مكانــات المالیــة ریس ضــخامة العــبء الوظیفي،وضــعف اإللعقبــات التــي تواجــه عضــو هیئــة التــدأ ــم ا -٤/٣

  .خاصة والجامعة عامة للبحث العلمي
الوسـائل والتقنیـات التعلیمیـة  رالعمل علـى تـوفی:من سبل تطویر النمو المهني ألعضاء هیئة التدریس -٤/٤

ســب اآللي،واإلنترنت،والحـث علــى إعـداد البحــوث الحدیثـة،ودورات تــدریب علـى طــرق التـدریس الحدیثة،والحا
  .ونشرها في مجالت متخصصة

تعمــــل الجامعــــة اإلســــالمیة علـــــى رعایــــة وتطــــویر البــــرامج التدریبیـــــة ألعضــــاء هیئــــة التــــدریس فـــــي  -٤/٥
موضـــــــــــــــــوعات متنوعـــــــــــــــــة؛كمهارات التـــــــــــــــــدریس الجامعي،واســـــــــــــــــتخدام الوســـــــــــــــــائل التعلیمیة،والوســـــــــــــــــائط 

  .رامج أخرى ذات أثر في تطویر خبرة األستاذ الجامعي فیهاالتقنیة،والحاسوب،واإلنترنت وب
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رؤیــة مســتقبلیة لتكامــل الجــودة وااللتحــاق،وتحقیق "بعنــوان؛):م٢٠٠٣(ســلیمان،نجدة إبــراهیم:دراســة -٥

  "جودة التعلیم في التعلیم العالي في ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة
أن هـــا نتائجخـــالل تبین مـــن یم الجـــامعي،و تقـــدیم تصـــور مســـتقبلي لجـــودة التعلـــإلـــى هـــدفت الدراســـة 

الـذي یهـتم بالتوسـع فـى االلتحـاق  يتوحید الجودة وااللتحاق بالتعلیم العالي یتأثر بالمنظور الشعبى الجماهیر 
بینمـا یعـزز المنظـور الموحـد تكامـل الجـودة وااللتحـاق مـن خـالل دمـج القیمـة المضــافة  علـى حسـاب الجـودة،

وكـذلك یتـأثر التفاعـل المتبـادل بـین الجـودة  .ت إلى مقاییس المخرجات والمدخالتوالمعاییر الموجهة بالعملیا
فقـد تحـدد ثقافـة الـزمالء االلتحـاق ألسـباب  وااللتحاق فى التعلیم العالي بنوع الثقافة المنتشرة داخـل مؤسسـاته؛

المؤسسـي فـى كما أشارت الدراسة إلى ستة عناصر قامت علیهـا مبـادرات الجـودة لإلصـالح .عرقیة وطبیعیة
تعزیــز - .توضـیح الرســالة والقــیم واألهــداف- .تقــویم البیئـة الداخلیــة والخارجیــة للمؤسســة-:التعلـیم العــالي وهــي

تطـویر المـوارد البشـریة - .وضع عالمات لالسـتهداء والمقارنـة بالمؤسسـات األخـرى- .أو منح القوة للمؤسسین
  .التغذیة الراجعة لألداء- .والتنظیمیة

الجـــودة الشــاملة فـــي عملیـــة التعلـــیم :"؛بعنـــوان)(Nughraha,Paul:2003(راها،بـــاولدراســة نغ -٦
طالبــًا مــن خــالل أربــع مقــابالت واســتبانة؛بهدف )١٢٠(وقــد تمــت علــى"والــتعلم بمؤسســات التعلــیم العــالي

  :وقد خلصت نتائج الدراسة إلى ما یلي.تحدید مؤشرات الجودة في التعلیم الجامعي األمریكي
ــــیم الجــــامعي األمریكــــي بعامــــة یرتفــــع مســــتوى - ــــب -.مؤشــــرات الجــــودة فــــي التعل ینبغــــي أن یكــــون الطال

الجـــامعي بـــؤرة التفاعـــل الصـــفي،وعلى الجامعـــة أو الكلیـــة التـــي تطبـــق الجـــودة المســـتمرة أن تبحـــث عـــن 
المحاضــر الجــامعي هــو المســؤول عــن تطـــویر -.تحســین نوعیــة مــا یســتخدمه ومــا یتوصــل إلیــه الطالــب

ینبغــي البحــث عــن تقنیــات -  .والــتعلم بــة،وهو یبحــث عــن تحســین نوعیــة عملیــة التعلــیمالتعلــیم لــدى الطل
فضل الطلبة العمل في فرق عمـل للجودة،وذلـك إلقـرار مهـارات -.جدیدة ومناسبة لتقییم الطالب الجامعي ُ ی

هــو  تتطلــب إدارة الجـودة الشــاملة فــي التعلــیم الجــامعي الجانـب العملــي دعمــًا لمــا-.ع القــرار الجمــاعيصـن
  .القیادة الجامعیة الفاعلة هي التي تعمل ال أن تتكلم فقط-.نظري

ــأثر بمتطلبــات تنفیــذه،وأن    یتضــح مــن خــالل نتــائج الدراســات الســابقة أن فاعلیــة التعلــیم الجــامعي تت
وهـــذا .مؤشـــرات الجـــودة فیـــه ضـــعیفة فـــي الجامعـــات المحلیـــة واإلقلیمیـــة؛بینما تـــزداد فـــي الجامعـــات األجنبیـــة

نـــاقوس خطــره لمراجعـــة المســـاقات الدراســیة فـــي الجامعـــات ومتطلبــات تنفیـــذها مـــن قبـــل إدارات مؤشــر یـــدق 
ب عل ى دائمـة إلـى التـدر كما تبین أیضًا أن المحاضـر الجـامعي فـي حاجـة .الجامعات،والعاملین على تنفیذها

  .جال عملهفي م الجدید مجاله المهني؛لیبقى على تجدده،ویواكب أحدث الطرائق والوسائل والتقنیات في
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  منهج الدراسة* 
تبــع فــي هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي؛هذا المــنهج ال یقــف عنــد حــد وصــف الظــاهرة فحســب   ُ بــل ، ی

أمـــًال فـــي الوصـــول إلـــى تفســـیرات یمكـــن ؛ یحلـــل واقعها،ویفســـر نتائجهـــا مـــن خـــالل معالجـــة بیانـــات الدراســـة
یعتمــد علــى تجمیــع الحقــائق :نهج الوصــفيتعمیمهــا لزیــادة رصــید المعرفــة عــن تلــك الظــاهرة قیــد الدراســة،فالم

المسح،ودراســــــة :والمعلومـــــات ومقارنتهــــــا وتحلیلهــــــا وتفســـــیرها وصــــــوًال إلــــــى تعمیمـــــات مقبولــــــة،ومن أشــــــكاله
  )١٠م،١٩٨٩:السید،محمود(ل معینة من النموالحالة،وتحلیل الوظائف،والدراسة التتبعیة لمراح

  :الیةتتمثل أهمیة الدراسة في النقاط الت:أهمیة الدراسة*
عتبر موضوع التعلیم الجـامعي ذا أثـر كبیـر فـي تقـدم المجتمعـات- ُ ،ودراسـة سـبل تفعیلـه بمثابـة إنجـاز ورقیِّها ی

  .بشكل مباشر وغیر مباشر ألهداف المجتمع وغایاته
بمسـتویات مختلفـة فیمـا  ق نظـام الجـودةمحافظـات غـزة تطبـیـه جامعـات هذه الدراسة فـي وقـت بـدأت ف تأتي-

تقترح أفكــارًا تسـاعدها فـي الحــد مـن العقبـات التــي ،و دراسـة تحــدد أثـر متغیراتهـا فــي ذلـك التطبیـقه  ل،وهـذبینها
   .تواجه تطبیق نظام الجودة فیها،وكذلك تطویر أنظمته ومستویاته

المســتوى الجــامعي یؤهــل لتخــریج الكــوادر المتعلمــة التــي ستصــبح معلــم المســتقبل،وهذا مــا یخــص برامجنــا -
ان في خدمة المعلم الفلسطیني،ونبدأ من معلم المستقبلونشاطاتنا في مركز    .القطَّ

مؤشــرات الجــودة فــي التعلــیم الجــامعي بمحافظــات غــزة لــم موضــوع قلــة الدراســات فــي هــذا الموضــوع؛إذ إن -
طرق سابقًا  ُ   .حسب علم الباحثینی

القیـــــــادات القـــــــائمین علـــــــى بنـــــــاء بـــــــرامج الجـــــــودة فـــــــي التعلـــــــیم الجامعي،و :تفیـــــــد هـــــــذه الدراســـــــة كـــــــًال مـــــــن-
الجودة،والدارســین والبــاحثین فــي تطبیقــات الجــودة نظــام الجامعیــة،والهیئات التدریســیة،ولجان تقیــیم تطبیقــات 

  .بالتعلیم الجامعي
  :تتمثل حدود الدراسة في التالي:حدود الدراسة*

والمسـاقات الفلسـفة والرسـالة واألهداف،:،ویشمل البحث النظري مؤشرات الجودة في مجـاالتالحد النظري: وًال 
الدراســـــــــــیة،والهیئة التدریســـــــــــیة،والطلبة،والبحث العلمي،واســــــــــــتراتیجیات التعلـــــــــــیم والـــــــــــتعلم ووســــــــــــائله،والبیئة 

  .المحیطة،والتقویم والتطویر
  :ویشمل ما یلي:الحد المیداني:ثانیاً 

فــي مؤشــرات الجـودة واقـع إذ یشـمل القســم المیـداني مـن هــذه الدراسـة وصــفًا وتحلـیًال ل:الحـد الموضــوعي -١
  .التعلیم الجامعي بمحافظات غزة

تقتصـــــــــــــر هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــة علـــــــــــــى الجامعـــــــــــــات النظامیـــــــــــــة بمحافظـــــــــــــات :الحـــــــــــــد المؤسســـــــــــــاتي -٢



 ٨

  ).اإلسالمیة،واألزهر،واألقصى(غزة

تقتصر هذه الدراسة على استجابات عینة من المحاضرین والطلبـة الجـامعیین بمحافظـات :الحد البشري -٣
  .غزة

  .لدراسة على حدود محافظات غزة في مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیةتقتصر هذه ا:الحد الجغرافي -٤
-١٤٢٤:الجـامعي مـن العـام الدراسـي الدراسـة فـي الفصـل الدراسـي األول تـم تطبیـق هـذه:الحد الزمـاني -٥

  .م٢٠٠٤ -٢٠٠٣/هـ١٤٢٥
صطلحات الدارسة*  ُ   :م
كعملیـــة -جزئیـــا -یم الجـــامعيجـــودة التعلـــمؤشـــرات أنهـــا )م٢٠٠٣(تعرفهـــا نجـــدة ســـلیمان:مؤشـــرات الجـــودة*

الـذى یتمیـز بسـتة معـاییر تمثـل محـورًا لتحقیـق الجـودة فـى  بجودة المجتمـع المتشـكل فـى الجامعـة أو الكلیـة،و
؛مجتمــع لــه هــدف تعلیمــ تشــغیل العملیــات فــى كلیــة أو جامعــة؛ یعمــل فیــه الطــالب واألســاتذة نحــو  يفهــو أوًال

؛مجتمع مفتوح یتمیز ب هدف مشترك، ؛مجتمع یجسـد العدالـة ویمجـد  حریـة التعبیـر والكیاسـة؛وهو ثانیًا وهـو ثالثـًا
؛مجتمع منضــبط تضــحیات كــل فــرد ویالحــق التنــوع، ــه األفــراد التزامــاتهم )Disciplined(وهــو رابعــًا ؛یتقبــل فی

جــــراءات محــــددة للحكــــم علــــى الســــلوك مــــن أجــــل المصــــلحة العامــــة، ٕ ؛مجتمع  نحــــو الجماعــــة وا وهــــو خامســــًا
ــه بــرامج الرفاهیــة والخدمــة المقدمــة لكــل أعضــائه،تتعــاظم ف)Caring(راع ؛مجتمــع یحتفــل بتــاریخ  ی وهــو أخیرًا

  ). Celebratory(المؤسسة
مــــدخل نقصــــد بــــه مســــئولیة الجمیــــع مــــن الطــــالب والمراجــــع :؛بأنهــــا)م٢٠٠٣(ویعرفهــــا علــــي حســــین علــــي-

البشــــــریة وقیــــــادات  والمكتبــــــات ومراكــــــز الحواســــــب اإللكترونیــــــة حتــــــى الموازنــــــة والمبــــــانى والبیئــــــة والمــــــوارد
حیـث تـؤمن تلـك اآللیـات أداء  الجامعة،وهو مدخل تحقق آلیاته استراتیجیة متكاملـة لتطـویر التعلـیم الجـامعى،

  .لمواردالعمل الصحیح بأسلوب نموذجى مثالي من أول مرة تجنبا لضیاع ا
  :وتتبنى هذه الدراسة التعریف اإلجرائي التالي

هــي دالالت تطبیــق الجــودة النوعیــة فــي عناصــر ومجــاالت  مؤشــرات الجــودة فــي التعلــیم الجــامعي
ً بــــــالتقویم والتطــــــویر؛مرورًا بعملیــــــات  التعلــــــیم الجــــــامعي المختلفــــــة مــــــن مرحلــــــة التصــــــور والتخطیط،وانتهــــــاء

  . التنفیذ،لجمیع عناصر التعلیم الجامعي حسب مواصفات الجودة العالمیة
  

  اإلطار النظري للدراسة
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یم الجــامعي مــن عملیــة ثالثیــة األبعــاد مــن التخطــیط لرســالة الجامعــة فــي التعلــیتكــون إطــار الجــودة 
والمشـاركة الفاعلــة لعناصـرها البشــریة بمـا یحقــق اإلفـادة مــن جمیـع تلــك العناصـر دون اســثتناء ألي منهــا،أو 
التقلیل من قیمة أي منها،وما یتم في تلك العملیـة مـن تحسـین مسـتمر علیهـا؛یؤدي إلـى مواكبتهـا ألحـدث مـا 

  )٢٦٠م،٢٠٠١:الخطیب،أحمد(ذلكوالشكل التالي یوضح .ت إلیه النظریات العلمیة في شأنهاتوصل
  التطویر التنظیمي              االتصاالت                                 

  یبین ثالثیة أبعاد إطار )١(شكل رقم
  إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي

  االنهماك في العمل                                   االلتزام                               
                                                      
                   ُ   النتائجحسن                                                      أداء م

  
  

الرســــالة :فــــي التعلــــیم العــــالي الفلســــطیني علــــىكــــز المعــــاییر األساســــیة لتقیــــیم الجــــودة النوعیــــة توتر 
التعلیمیة،ونوعیـــــــــة الطلبـــــــــة /واألهـــــــــداف العامة،وهیكلیـــــــــة البرنـــــــــامج ومضـــــــــمونه،والبیئة التربویـــــــــة التعلُّمیـــــــــة

المقبولین،ونظــــــــــام الدراسة،ونســــــــــب النجاح،ونوعیــــــــــة الخریجین،ونجاعــــــــــة نظــــــــــام الدراســــــــــة،ونوعیة هیئــــــــــة 
میــة لهیئــة ا.(عرفــي،والتقییم الــداخلي للنوعیــةلتواصــل الخــارجي والتبــادل المالتعلیمیة،وا/التــدریس،والمرافق التعُل

  ).م٢٠٠٣:الوطنیة لإلعتماد والجودة والنوعیة لمؤسسات التعلیم العالي في فلسطین
  :ومن مجاالت التحقق من مؤشرات الجودة في التعلیم الجامعي ما یلي

  الفلسفة والرسالة واألهداف:المجال األول
وتســیره كــذلك فــي طریــق واضــح .الفاعلیــة فیــه ســات التعلــیم الجــامعي تمثــل معیــارفــالجودة فــي سیا  

ُ  أن فعلـــــى صـــــعید سیاســـــات قبـــــول الطلبـــــة؛یجب.المعـــــالم دون تخـــــبط  تحقیـــــق علـــــى للقـــــادرین القبـــــول فـــــتحی
 فــــي للقبــــول فــــي امتحــــان بالجامعــــة لاللتحــــاق كأســــاس الثانویــــة الدراســــة شــــهادة متطلباتــــه،وینبغي اســــتبدال

 الثانویــة امتحــان عـلـى الالزمــة التغییــرات إجــراء ویجــبوالقیاس، لالمتحانــات وطنــي مركــز عهیضــ الجامعــات
أن سیاسـة قبـول الطلبـة ینبغـي أن  ان،ویـرى الباحثـ)م٢٠٠٣: المعاني،ولیـد.(سـابقاً  ورد مـا مـع لیتوافق العامه

قتـراح معیـار توزیــع ویمكـن ا.تسـتند إلـى قـوانین واضـحة كــل الوضـوح،بعیدًا عـن المحسـوبیة،والعالقات العامــة
ً نسب قبول    .على عدة متطلبات تعلیمیة واجتماعیة الطلبة بعد الثانویة العامة بناء

 

 التخطیط      
 رسالة الجامعة   

  األهداف      
 المشاركة

 نشاط الفرد والفریق

 تحسین العملیة
 یات التحكم بالجودة وطرق حل المشكالتآل
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ــئ مناخــاً    ،والت واإلدارة الجامعیــة الرشــیدة تلــك التــي تهی تتــداخل فــي مجملهــا  يتعلیمیــًا وبحثیــًا مناســبًا
  )٢٠م،١٩٩٥:زیتون،عایش.(وتتعاون معًا نحو تحقیق أهداف الجامعة الرئیسة

لــذا البـــد مـــن إدارة جامعیـــة قـــادرة علـــى تحدیـــد الفلســفة واألهـــداف التـــي تنطلـــق مـــن رســـالة واضـــحة   
عتقد والنهج المؤدي إلیهاالمعالم  ُ  .ریة تواكب تطوراتهابطریقة عص دون لبس في الم

  المساقات الدراسیة:المجال الثاني
تحـــول إلـــى اقتصـــادیات الســـوق ومنهـــا ال ن التغیـــرات المجتمعیـــة التـــى طـــرأت حـــدیثًا علـــى األفـــراد،إ

والنمط االستهالكى وتغیر اتجاهـات ومیـول األفـراد واسـتعداداتهم بسـبب ظـروف العصـر حولـت األفـراد قسـرًا 
ــ تظهــر  يوبالتــال فمــا عــاد لألفــراد جهــد وال وقــت لتحمــل ذلــك،م ، إلــى التحــول عــن ثقافــة الــذاكرة والــتعلم بالصَّ
وأن یــرتبط هــذا التطــویر والتحــدیث   ســیما فــى مرحلــة الجامعــة،الحاجــة ملحــة إلــى تطــویر منــاهج الدراســة وال

أى طرائق التدریس وتكنولوجیا التعلـیم التـى یجـب أن تسـایر محتـوى الدراسـة –بآلیات نقل المعرفة إلى األفراد
ذلــك أن اســتخدام طــرق تــدریس ومتابعــة وتقــویم وتكنولوجیــا تعلیمیــة أكثــر فعالیــة یــؤدى إلــى تفعیــل  المطــور،
  )م٢٠٠٣:علي،حسین علي.(التعلیمیة برمتها العملیة

وتعتمـــد المســـاقات الدراســـیة فـــي التعلـــیم الجـــامعي بكثیـــر مـــن الـــدول المتقدمـــة علـــى أســـاس موضـــوعات 
وهــذه خطــوة أولیــة لتخــریج .بحثیــة؛ال كتــاب أو ملزمــة محــددة یتلقنهــا الطالــب حســب طریقــة التــدریس القدیمــة

رشـاد مـن صـول إلـى البیانـات والمعلومـات علـى نفسـه الطالب الجامعي الباحث الـذي یعتمـد فـي الو  ٕ بتوجیـه وا
  .المحاضر

  :لضمان كل مما یلي،وذلك الجامعیة مستمرة للمساقات وال بد من عملیة مراجعة
 .المهارات إكساب-الذاتي التعلم-التحلیلي التفكیر-مةءالموا-الحداثة

 طرائــق تتضــمن أن یجب،و اتســنو  خمــس كــل وتكرارهــا واحــدة ســنة خــالل المراجعــة اكتمــال یجــبكمــا 
 تغییـــر یجـــب،و التحلیلي التفكیر،و الـــذاتي الـــتعلم علـــى التركیز،و الحدیثـــة المعلومـــات تقنیـــات اســـتخدام:التـــدریس

 الطلبــة عـلـى یجــب،كما التعلیمیــة األهــداف تحقــق مــدى قیــاس عـلـى ـقـادرة تصــبح بحیــث الطلبــة تقیــیم طــرق
 تخرجهم،ولـذلك یقتـرح  تشــكیل عنـد وذلـك علمـوهم الـذین واألســاتذة درسـوه الـذى المنهـاج لتقیـیم نمـوذج تعبئـة
 العمـــــل فـــــرص تطبیقهــــا،وتوفر وامكانیـــــة لهـــــا الحاجــــة حیـــــث مــــن القائمـــــة الجامعیـــــة البــــرامج لدراســـــة لجنــــة

؛وهكــــذا فــــإن المســــاقات )م٢٠٠٣:المعاني،ولیــــد.(المعنیــــة الجهــــات جمیــــع مــــن اللجنــــة تُشــــكل،وأن لخریجیهــــا
 .ر حتى ال تتخلف وراء التطور الدائم والسریع لعلومهاالجامعیة في حاجة إلى تحدیث مستم

ویتضــمن المســـاق الدراســـي المناســـب بـــرامج ذات عالقـــة باهتمامـــات ومیـــول الطلبـــة األكادیمیـــة   
والمهنیـة ومسـاقات تتركـز حـول مشـكالت معینـة بـدًال مـن المسـاقات التـي تتركـز حـول مـواد دراسـیة،ویتم 
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ـــــز فـــــي المســـــاق علـــــى التصـــــورات الج دیـــــدة المتعلقـــــة بالمقارنـــــات الثقافیـــــة واألحـــــداث اإلنســـــانیة التركی
العالمیة،وعلى فهم الطالب لنفسه ولمكانته في المجتمع،وعلى األهداف المتعلقـة بالكفایـات التـي سـیتقنها 

  )٣١٩م،٢٠٠١:،أحمدالخطیب.(في النهایة
لمعرفیـــة عـــالٍ مـــن األهمیـــة ا یـــة علـــى أهمیـــة المحافظـــة علـــى مســـتوىوتؤكـــد نتـــائج دراســـة أجنب  

لموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعات المحتوى،والتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الجدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
Mur.(فیــه r ay Har r y&Ot her s, : 1 9 9 حــدث ویحــدث  فیمــا،وذلــك نظــرًا للتطــور الكبیــر )7

باســتمرار علــى المعرفــة وتطبیقاتهــا التكنولوجیــة؛بحیث أصــبحت المســاقات الدراســیة القدیمــة ال تســتوعب 
وـقـد .وعات بحثیــة ال موضــوعات تلقینیــةتلــك التطورات،والحاجــة أصــبحت ماســة للــتعلم مــن خــالل موضــ

یســـاعد ذلـــك فـــي تخـــریج الطالـــب الباحـــث الـــذي یعـــرف مصـــادر البحـــث العلمیـــة والعملیة؛تهیئـــة لـــه فـــي 
  .الكشف عن المعارف النظریة والتقنیة الجدیدة والمتجددة

تُعتبـــر المنـــاهج التعلیمیـــة فـــي الجامعـــة مـــن أهـــم العناصـــر المكونـــة للنظـــام التعلیمي،وهـــي ، الـــذ  
تتجــاوز فــي مضــمونها المقــررات الدراســیة والكتــب العلمیــة فقط،ولكنهــا نظــام معرفــي متكامــل لــه فلســفته 

  )١٤١م،١٩٩٩:القبیسي،محمد حسن.(ومضمونه وطرائقه
مــن هنــا كانــت الحاجــة إلــى تغییــر طریقـــة إقــرار المســاق الدراســي فــي جامعاتنــا بحیــث تصـــبح   

عتـاد علیهـا المحاضـرون الجـامعیون تعتمد الموضـوعات البحثیـة بـدًال مـن المـالزم أ ُ و الكتـب الدراسـیة الم
  .بالطرق التقلیدیة القدیمة

  الهیئة التدریسیة:المجال الثالث
أهم ما یتعلق بهذا المجال ضرورة تنمیة أعضـاء هیئـة التـدریس بعـد التأكـد مـن اختیـار الكفایـات إن 

فتـرض فـي أعضـاء هیئـة التـدریس .لجـامعيوالكفاءات القادرة على التواصل مع الطلبـة فـي مرحلـة التعلـیم ا ُ وی
لكیفیــــة وســــبب مــــا یقــــوم بــــه اإلنســــان مــــن طــــرق معینــــة لتأدیــــة  يأن یتمتعــــوا ببصــــیرة نظریــــة؛أى فهــــم عقلــــ

،وذلـــك لتمكـــین أســـتاذ الجامعـــة مـــن التـــدریس فـــى ضـــوء ه،وهـــذا یتطلـــب منـــه أن یكـــون مهنیـــًا وظیفت ال حرفیًا
لخصـائص طالبـه النفسـیة واالجتماعیـة وشـروط وكیفیـة  أهداف واضحة المعـالم والصـیاغة،وفى ضـوء فهمـه

تعلمهم وخطـوات التـدریس وأسـالیب التعامـل معهـم واالتصـال بهـم أهمیـة خاصـة فـى نجـاح العملیـة التعلیمیـة 
فتنمیة المعلم الجامعى مهنیـًا تفیـد فـى شـحذ قدرتـه علـى اتخـاذ القـرار العلمـي والمهنـي السـلیم،وذلك  .الجامعیة

الضــوء علــى أدواره التدریســیة والبحثیــة وتوضــیح أهــدافهما ممــا یقلــل  يیــة المهنیــة للمعلــم تلقــألن عملیــة التنم
  ) م٢٠٠٣:حسین علي:علي.(من نسب الهدر التربوى
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 تراعـــي للتعیـــین متشــددة سیاســـة وضـــع وبالنســبة لتعیـــین أعضـــاء هیئــة التـــدریس فـــي الجامعــة؛یجب
 شــامل برنــامج وضــع یجبو خریجــي الجامعــة، نفــس نمــ األســاتذة تعیــین یتوقــف أن یجب،و والشــفافیة األهلیــة

 هیئـــة أعضـــاء تأهیـــل بإعـــادة تُعنـــى التـــي البـــرامج تنشـــیط أو إنشـــاء یجـــب،كمـــا الجامعات كـــل فـــي لالبتعـــاث
ـــــى أنـــــه الحالیین التـــــدریس  بنظـــــام التثبیـــــت نظـــــام اســـــتبدالو األداء، بمســـــتوى الترقیـــــة ربـــــط یجـــــب،إضـــــافة إل

   )م٢٠٠٣:المعاني،ولید(العقود
على المحاضر الجامعي التحلي بالقیم األخالقیة السامیة،ومن أهمهـا علـى اإلطـالق احتـرام وینبغي   

تمـام  ٕ ن اختلفـوا معـه فـي الرأي،وا ٕ المؤسسة الجامعیة التي یعمـل فیها،وكـذلك احتـرام الـزمالء والتعـاون معهـم وا
حیـاة الجامعیـة بقیمـة ال بـأن یشـعرواعمله فـي أفضـل صـورة ممكنـة لتمكـین مـن یعمـل مـن أجلهـم ومـن حولـه 

  .لدیهم،والمتعة الشعوریة في جنباتها
 الطلبة:المجال الرابع

الطلبـة هـم بـؤرة االهتمــام فـي التعلـیم الجامعي،وذلــك ألن العملیـة التعلیمیـة التعلمیــة برمتهـا قـد بنیــت   
ع.من أجلهم ُ تبـر ومن دواعي ذلك االهتمام مـا توصـلت إلیـه النظریـات الحدیثـة مـن أن التركیـز علـى الطلبـة ی

ركیزة أساسـیة فـي تـوجیههم نحـو مسـتقبل یلبـي حاجیـاتهم ورغباتهم،وذلـك بمـا یواكـب التطـورات العصـریة فـي 
  .انفتاح الطلبة على ضرورات حیاتهم الحاضرة والمستقبلیة

ـــه علمیـــًا فـــي تخصصـــه  إن العنایـــة و االهتمـــام بإعـــداد المعلـــم الكـــفء ال تقتصـــر فقـــط علـــى تأهیل
وأســـالیب التـــدریس وطبیعـــة التعلـــیم وأهدافـــه، وخصـــائص المـــتعلم ومشـــكالته،بل  وتعریفـــه باألصـــول التربویـــة

أیضــــا فــــي تنمیــــة قدراتــــه علــــى التفكیــــر وعلــــى التخیــــل والتصــــور وعلــــى التركیــــب والتحلیل،والنقــــد والمقارنــــة 
ــــى التأمــــل ــــائج وتكــــوین اآلراء الخاصــــة والقــــدرة عل وبــــرغم جســــامة .والتطبیــــق واالســــتیعاب واســــتخالص النت

یة الخاصة التي تقع علـى عـاتق المعلـم فیمـا یتعلـق بتحقیـق تنمیـة وتكامـل شخصـیة المـتعلم بأبعادهـا المسئول
راســات بــأن إعــداد المعلمــین فـــي دت نتــائج العدیــد مــن الدالعقلیــة واالجتماعیــة واالنفعالیــة والجســمیة،فقد أكــ

  .)م٢٠٠٠:غالب،ردمان محمد سعید.(مجال تنمیة التفكیر غیر مرضٍ 
بــة فــي اختیــار المســاقات الدراســیة بطریقــة منفتحة،والتــدرب علــى كیفیــة الوصــول إلــى ومشــاركة الطل

كمـــا أن التخفیـــف مـــن .المعلومـــات ذاتیـــًا مـــن أهـــم األســـس الحدیثـــة لجعلهـــم محـــور ارتكـــاز التعلـــیم الجـــامعي
ة أعــدادهم فــي المحاضــرات الدراســیة؛بحیث تصــبح مناســبة لإلفــادة العلمیــة والعملیــة؛یؤدي إلــى جعــل العملیــ

  .التعلیمیة أكثر إیجابیة وفاعلیة
  العلمي البحث:المجال الخامس
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لم یعد عضو هیئة التدریس الجامعي مجرد قـاريء للمعرفـة،وناقًال لها؛بـل أصـبح مبتكـرًا لهـا بطریقـة 
عتمــدًا علــى قدراتــه ومهاراتـــه الذاتیــة فــي البحـــث  ُ علمیــة فــي عملیــات الصـــیاغة،واإلخراج،والتقویم والتطویر؛م

  .بمجال االختصاص،وذلك نظرًا للواقع التطوري المتراكم للمعرفة وتقنیاتها والدراسة
عتبــر البحــث العلمــي الجــامعي لكــل مــن الطالــب والمحاضــر مــن أهــم مرتكــزات التطــویر الجــامعي و  ُ ی

فالبحـــث فـــي القضـــایا التعلیمیـــة واألكادیمیـــة الجامعیة،وكـــذلك المشـــكالت المجتمعیـــة تقـــدم .والمجتمعـــي معـــاً 
وتمثـــل تلـــك ذروة العالقـــة التعاقدیـــة .ویریـــة جدیـــدة لكـــل مـــن الحیـــاة الجامعیـــة والبیئـــة المحیطـــةتصـــورات تط

  .المتبادلة بین المجتمع والمستوى الجامعي في أي مجتمع من المجتمعات
  )م٢٠٠٣:المعاني،ولید(:ومن أهم متطلبات تفعیل العملیة البحثیة الجامعیة ما یلي  

  .الشركات قانون في المحددة% ١ال نسبة تحصیل تفعیل طریق عن علميال للبحث الالزمة األموال توفیر-
 .الوطنیة المشكالت وحل التنمیة أهداف لخدمة العلمي البحث توجیه-

 .وطنیة مجالت في للجامعات العلمیة المجالت توحید-

 .عالمیاً  المنشورة األبحاث على للترقیة المقدم العلمي البحث اقتصار-

 ."رفیع مستوى وذات موائمة علمیة بحوثا تنتج التي لجامعاتل إعطاءالحوافز یجب-
جــه التوجیــه الصــحیح؛فإنه یعمــل علــى النهــوض والرقــي    ُ وخالصــة القــول أن البحــث العلمــي إذا مــا و

بمجاالت عمل كل من المؤسسة الجامعیة،والمؤسسة المجتمعیة؛بما یحدثه ذلـك مـن أثـر إیجـابي وفاعـل فـي 
تخطیطـــًا وتنفیـــذًا :تـــي تتـــأثر مباشـــرة بنتـــائج تلـــك األبحـــاث إذا مـــا أحســـن إجراؤهـــاإطـــار التنمیـــة المســـتدامة ال

،ومن ثم إجراء التعدیالت التطویریة علیه   .وتقویمًا
  استرتیجیات التعلیم ووسائله:المجال السادس

تلعــب اســـترتیجیات التـــدریس ووســـائله دورًا أساســیًا فـــي توضـــیح الـــدروس وفاعلیــة تأثیرهـــا فـــي حیـــاة 
تیجیة الفاعلة تعمل علـى تبسـیط فهـم موضـوع الـدرس المـراد عرضـه،وعالوة علـى ذلـك تُعتبـر االستر فا.الطلبة

بمثابـــــة تســـــهیالت مادیـــــة ومعنویـــــة تُوظـــــف فـــــي عـــــرض الـــــدروس لتقصـــــیر مســـــافة الـــــزمن الـــــالزم لفهمهـــــا 
ـــتعلم مـــن خـــالل نتـــائج آثارهـــا علـــى المتعلم،وكـــذلك تقلیـــل الوقـــت وا لجهـــد واســـتیعابها،ومن ثـــم انتقـــال أثـــر ال

  .یة التعلیم عملیة استثماریة توظیفیة لجمیع عناصرها البشریة منها والمادیةملالالزمین لتنفیذ الدرس؛مما یحعل ع
قــة الصــحیحة فــي التدریس،وبســبب عــدم وجــود یولــیس هنــاك مــن ال یتفــق مــع أهمیــة اســتخدام الطر   

غــــــرض  و  ـــــــدف :نهـــــــاوســــــیلة بســــــیطة ومباشـــــــرة النتقــــــاء طریقـــــــة تــــــدریس؛علینا مراعــــــاة عـــــــدة عوامــــــل م
الوقـــــت المتـــــاح والتســـــهیالت،ودرجة :یم،والمســـــتوى المطلـــــوب،وحجم المجموعة،والمقیـــــدات المحلیـــــة؛مثللعالت

  )١٩٤م،٢٠٠١:،أحمدالخطیب.(استقاللیة المتعلمین،وأخیرًا تفضیالت أو مكروهات للمحاضر الجامعي
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تحتـاج إلـى عملیـة تعلـیم وتعلــم وننـوه فـي هـذا الصـدد إلـى أن الثـورة المعرفیــة والتكنولوجیـة العصـریة 
یقلــل مــن الــزمن المســتنفذ فــي كــل موضــوع مــن موضــوعاتها،ومن ثــم االنتقــال إلــى تعلــیم وتعلــم آخر،وذلــك 

  .بهدف إحاطة الطالب الجامعي بنصیب وافر من العلوم والمعارف المتجددة باستمرار
  البیئة المحیطة:المجال السابع

ئـة المحیطـة عالقـة التعـاون والتنسـیق لیحقـق كـل منهمـا أهــداف تتبـادل كـل مـن البیئـة الجامعیـة والبی  
ع في حاجة للكوادر المؤهلة التي تُعدها الجامعة لتـولي قیـادة مؤسسـاته،والجامعة فـي مفالمجت.وغایات اآلخر

وتفعیـل العالقـة .مجتمـع لهـاحاجة لألموال والتسهیالت التي یمكن أن یقدمها أصـحاب األعمال،ومؤسسـات ال
عـــدة  ُ بینهمـــا یعنـــي تفعیـــل عملیـــة التعلـــیم والـــتعلم الجـــامعي بمـــا یفیـــد فـــي إیجـــاد مخرجـــات تربویـــة وأكادیمیـــة م

  .والمجتمعیة معاً  إعدادًا یؤهلها لتطویر الحیاة الجامعیة
وعلــى ذلــك تصــبح البیئــة المحیطــة هــي مصــدر أبحــاث جامعیــة علــى مســتوى كــل مــن المحاضــرین   

ویمكـن أن تكـون بعـض هـذه األبحـاث مدفوعـة األجـر مـن قبـل بعـض أصـحاب األعمال،ومؤسسـات .طلبـةوال
ســـمى .المجتمـــع ُ وبعـــض الجامعـــات تتجـــه فـــي تمویـــل برامجهـــا وأنشـــطتها الجامعیـــة إلـــى تلـــك األبحاث؛فیمـــا ی

ــه إلــى أن المشــكالت المجتمعیــة ســواء الس.بالجامعــة المنتجــة ــأثیرًا اســیة منهــا أوالعائلیــیوینبغــي التنبی ة تــؤثر ت
ـــــك  التعلمیـــــة فـــــي الجامعة؛لـــــذا ینبغـــــي تحییـــــد الجامعـــــات وترفعهـــــا عـــــن/مباشـــــرًا علـــــى العملیـــــة التعلیمیـــــة تل
مقبلـین نفسیة شعوریة لـدى الطلبـة تجعلهـم  ةواألمن یعبر عن حال.نًا للطلبةالمشكالت؛بحیث تصبح أكثر أم

  .ف التي تكبل قدراتهم ومهاراتهم المختلفةبعیدًا عن قیود الخو ، على التعلیم والتعلم بعقل وفكر متفتح
  التقویم والتطویر في التعلیم الجامعي:المجال الثامن

لقـد اعتلـى التقـویم بمختلـف أنواعـه ومسـتویاته مكانـة مهمـة فـي فضـاء العمـل التربـوي والتعلیمـي فــي   
منــه والخفــي فــي  الواضــح:ظـل تطــور النظریــات التربویــة الحدیثة،وتوصــلها إلــى نتــائج توضــح الــدور الحقیقــي

نجاز مـــا تصـــبو إلیـــه مـــن أهـــداف وغایـــات ٕ وبدونـــه یصـــبح التعلـــیم .تســـییر دفـــة العملیـــة التربویـــة والتعلیمیـــة،وا
عرف من خاللها جوانب قوتها ونواحي قصورها ُ   .والتعلم مجرد عملیة عشوائیة ال تتحدد منجزاتها،وال ی

 ً ٌ معنى التقویم اصطالح ویمكـن  .عن كثرة الشواغل المتعلقة بـه بتعدد زوایا االهتمام فضالً  ا محفوف
ومسـتوى بلـوغ  حكـام المهنیـة،ألمسـتوى المقـاییس ومسـتوى ا:لى المسـتویات التالیـة فـي هـذا اإلطـارإأن نشیر 

ــث طریقــة التعامــل أو القیمــة الذاتیة،ومســتوى الطــابع الراجــع إلــى القــرارات  الغایات،ومســتوى البــرامج مــن حی
                                                                                             )م٢٠٠٣:مالعمران،ك.(حت التقویمالمنضویة ت

ــــــى وجــــــود مشــــــرف علــــــى تقــــــویم التعلــــــیم  علــــــىأیضــــــًا )م٢٠٠٣:عمران،كمــــــال(ویؤكــــــد الحاجــــــة إل
حاجــة الــى والنوعیة؛ألیســت كــل مؤسســة جامعیــة عربیــة ب الجــودة معــاییر ضــوء فــي:الجامعي،وذلــك كمــا یلــي
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ــه البتــة بمراقبــة  منســق لوظیفــة التقویم؟ویضــیف أنــه مــن األكیــد أن المنســق فــي الوظیفــة التقویمیــة ال صــلة ل
المدرسین أو برامج التعلیم والدروس،إنه یصبح مصـدرًا مـن مصـادر تـوفیر المعلومـة والمواقـف السـاعیة الـى 

لـــــ ٕ ى المؤسســـــات الجامعیـــــة بصـــــفة اإلصـــــالح وصـــــون التـــــدریس وتعهـــــده وذلـــــك بالنســـــبة إلـــــى المدرســـــین وا
مـن قبیــل (وعلـى هــذا النحـو یتعــین علـى المنســق أن یقتـرح اآللیــات الخصوصـیة فــي الوظیفـة التعلیمیــة.عامـة

التقویم عن طریق الفرق متعـددة العـدد،وعن طریـق المالحظـات المتعلقـة بـدرس أسـاس،وذلك باختیـار طریقـة 
 . مناسبة لتحقیق الغایة

فــالتطویر أمــر .ألي عملیــة تطویریــة فــي التعلــیم الجــامعي؛بل وأساســیة ضــروریة والتقــویم هــو مقدمــة
ٕ الزم لتحــدیث المؤسســة الجام مكانــات وطاقــات بشــریة ومادیة؛إضـــافة عیــة ومــا تحویــه مــن بــرامج وأنشــطة وا

       .والتطویر إما أن یتم بخبرات محلیة داخلیة،أو بخبرات أجنبیة خارجیة.لالستراتیجیات والوسائل
جراءاتهاالدراسة الم ٕ   یدانیة وا

  :الهدف المیداني من هذه الدراسة هو دراسة المتغیرات التالیة:متغیرات الدراسة*
  .اإلسالمیة،واألزهر واألقصى:وتشمل جامعات فلسطینیة ثالث في محافظات غزة:الجامعة-١
،وكلیــــــــات العلــــــــوم )التربیــــــــة،واآلداب والتجــــــــارة(وتشــــــــمل كــــــــل مــــــــن كلیــــــــات العلــــــــوم اإلنســــــــانیة:الكلیــــــــة-٢

  ).،والهندسةالصیدلة/العلوم،والتمریض(الطبیعیة
  ).خریججامعي  طالب/جامعي للطلبة الخریجین محاضر(:الصفة الجامعیة-٣
  .شمل الذكور واإلناث لكل من المحاضر والطالب الجامعيیو :الجنس-٤
) طالـب ٥٠-٣٠بـین (،و)طالـب ٣٠أقـل مـن :(وتشـمل كثافـة الصـف الجـامعي:فیةالكثافة الطالبیة الص-٥
ــــم ).طالــــب ٥٠أكثــــر مــــن (و ــــار خــــذ األوقــــد ت ــــ:دابعــــاألبعــــین االعتب فــــي  ــــذا والمحلیــــة  ةواإلقلیمیــــ ةالعالمی

،وفي مجتمعاتنــا )٣٠(عــن قدمــة یقــل عــدد الطلبــة فــي الصــف الجــامعي؛ففي الــدول المتالتقســیم طالبــًا جامعیــًا
  .ض الجامعاتفي بع الواحد الجامعي طالبًا في الصف)٥٠(یرتفع هذا العدد حتى یصل إلى أكثر من

 ةذتاأســ)٧(تتمثــل أداة الدراســة فــي اســتبانة تــم بناؤهــا مــن قبــل الباحثین،وتحكیمهــا مــن قبــل:أداة الدراســة*
  .قرات لكل مجالف) ٦(مؤشر جودة؛بواقع )٤٨(بلغ عدد فقراتها بعد التحكیمقد و ،ینجامعی

  :تم التأكد من صدق األداة بكل مما یلي:صدق األداة*
مــن أسـاتذة الجامعــات فــي )٧(عــرض االسـتبانة علــىتــم :لالســتبانة) لمحكمــینصــدق ا(الصـدق الظــاهري-١

ضـــعت التعلیمـــات المناســـبة للحكـــم علـــى مـــدى صـــدق وثبـــات االســـتبانة فـــي صـــورتها محافظـــات غزة ُ ،وقـــد و
لب مـن السـادة المحكمـین تحدیـد مـدى انتمـاء الفقـرة إلـى المجـال الـذي وضـعت فیه،وصـیاغة  األولیة؛حیث ُط
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ــث  ُ الفقــرات مــن حی نیــت مــن أجلها،وقــد انتهــى كــل مجــال بســؤال مفتــوح لــذكر مؤشــرات قیاســها الســمة التــي ب
مــن  ةمالئمــ ةانق غالبیــة المحكمــین علــى أن االســتب،وقد اتفــةانه االســتبأخــرى للجــودة لــم یــرد ذكرهــا فــي هــذ

م ؛لتحدید أهــــــاالخارجي،ومضــــــمونه االمنطقــــــي والنفسي،ومناســــــبة شــــــكله ا،وتسلســــــلها،وفقراتهاحیــــــث مجاالته
،وقـد  مؤشرات الجودة في التعلیم الجامعي بمحافظـات غزة،وبـذلك اطمـأن الباحثـان علـى صـدق األداة ظاهریًا

حیـــث تـــم نقـــل بعـــض الفقـــرات .تمــت اإلفـــادة مـــن المالحظـــات واآلراء التـــي أبـــداها ودونهـــا الســادة المحكمـــون
  .فأكثر%) ٩٠(وتعدیل البعض اآلخر بناء على نسبة اتفاق بین المحكمین بلغت

حیث تم التحقق من صدق االتساق الداخلي بإیجاد معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین :صدق االتساق الداخلي-٢
  :التالي) ٢(كل مجال والدرجة الكلیة لالستبانة؛كما هو مبین في الجدول رقم

  یبین صدق االتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت الدراسة)٢(جدول رقم            
 مستوى الداللة

 ٠.٠١عند 

معامل 
 ارتباط

 ترتیب المجاالت البیان

 في االستبانة

 األول الفلسفة والرسالة واألهداف ٠.٨٦٦ دالة

 الثاني المساقات الدراسیة ٠.٨٤٢ دالة

 الثالث الهیئة التدریسیة ٠.٨٤٦ دالة

 الرابع الطلبة ٠.٨٦٠ دالة

 الخامس البحث العلمي ٠.٩٠٣ دالة

 السادس والتعلم ووسائلهما استراتیجیات التعلیم ٠.٨٩٠ دالة

 السابع البیئة الخارجیة ٠.٧٤٤ دالة

 الثامن التقویم والتطویر ٠.٩١٢ دالة

بــــین درجـــــات ) Pearson(ویتضــــح مــــن خــــالل الجــــدول الســـــابق أن معــــامالت االرتبــــاط لبیرســــون
ـــــك عنـــــد  ـــــة إحصـــــائیًا وذل ـــــة لالســـــتبانة هـــــي قـــــیم دال ـــــى حدة،والدرجـــــة الكلی مجـــــاالت االســـــتبانة كـــــل عل

  .،مما یزید الثقة في هذه األداة)٠.٠١(مستوى

  :تم حساب ثبات األداة بطریقتین هما:ثبات األداة*
اإلحصـــائي تبـــین أن ثبـــات االســـتبانة قـــد بلـــغ )SPSS(فـــي برنـــامج  )Alpha(باســـتخدام معامـــل ألفـــا -١
  .،وهي نسبة ثبات عالیة؛مما یزید الثقة أیضًا فیها)٠.٩٥(

حســاب ثبـــات االســتبانة باســتخدام قــانون التجزئـــة النصــفیة وذلــك بإیجـــاد  تــم:قــانون التجزئــة النصـــفیة -٢
  : معامل االرتباط لبـیرسون بیـن مجمـوع الفقـرات زوجیـة الرتبة ومجموع الفقرات فردیة الرتبة كما یلي

 



 ١٧

  _______ر ٢___=     ث 
  ر+  ١            

  ثبات االستبانة : ث : حیث 
  ٠.٨٦١٨=ر. یرسون معامل االرتباط لب: ر         

  وبحساب معامل االرتباط لبیرسون بین مجموع الفقرات زوجیة الرتبة ومجموع الفقرات فردیة 
                   ٢x١.٧٢٣٦                 ٠. ٨٦١٨  

  ) .  ----------= ر =( م   ---------=الرتبة لالستبانة
                   ١.٨٦١٨                    ٠.٨٦١٨+١             

    ٠.٩٢٥٧= وعلیه فإن ث 
،والـذي یـدلل علـى الوثـوق بهـذه )  ٠.٩٢٥٧= ث ( مما سبق نجد أن قیمة معامل الثبات   تعتبر عالیـة جدًا

ـــیم الجـــامعي بمحافظـــات غزة،وهـــذا مؤشـــر علـــى صـــالحیة  االســـتبانة فـــي تعـــرف مؤشـــرات الجـــودة فـــي التعل
  .االستبانة للتطبیق

: جتمــع الدراســة مــن أعضــاء الهیئــة التدریســیة والطلبــة فــي جامعــات كــل مــنیتكــون م:مجتمــع الدراســة*
ویتضمن أساتذة الجامعـات الـثالث للطلبـة الخـریجین مـن الكلیـات المـذكورة فـي .اإلسالمیة،واألزهر،واألقصى

ـــغ عـــددهم فـــي تلـــك الجامعـــات حـــوالي ـــ اأســـتاذً )٢١٠(متغیـــرات الدراســـة،وقد بل توقـــع وعـــدد الطلبـــة .امتفرغً ُ الم
عـــــــات طالبـــــــًا للجام)٩٦٠(م٢٠٠٤-٢٠٠٣لعـــــــام الجـــــــامعيمـــــــن ا ولهم فـــــــي الفصـــــــل الدراســـــــي األتخـــــــرج
، ینایر،كـانون مـن الجامعـات الـثالثجامعـة كـل فـي القبـول والتسـجیل أقسـام  مـع مـدراءمنفردة مقابلة (الثالث

  .)م٢٠٠٤ثانٍ 
 فــــي أعضــــاء هیئــــة التــــدریس مــــن مجتمــــع%)١٤(؛أي بنســــبةمحاضــــراً )٣٠(تتمثــــل فــــي:عینــــة الدراســــة*

؛حیث تـم اختیـارهم بالطریقــة مـن مجتمــع الطلبـة فـي الدراسـة%)١٠(؛أي بنسـبةطالبـًا جامعیـاً )١٠١(،والدراسـة
  .الطبقیة العشوائیة

سبق بتطبیـق االسـت    ُ واألقصـى؛تم توزیـع  اإلسـالمیة،واألزهر،:جامعـاتالانة فـي بوبعد الحصول على إذن م
ُ .م٢٠٠٤كـــانون ثـــانٍ /االســـتبانة فـــي شـــهر ینـــایر أي بنســـبة ) ١٣١(اســـتبانة؛عاد منهـــا )١٤٠( تزـعــحیـــث و

، وهـــذه نســـبة عالیـــة تـــدل علـــى جدیــة المســـتجیبین،واهتمامهم بتحدیـــد مؤشـــرات الجـــودة فـــي %)٩٣.٥(مئویــة
  .التعلیم الجامعي،وذلك رغبة منهم في تحسین أوضاع التعلیم الجامعي عامة



 ١٨

برنـــــــــامج الحاســـــــــوب  لإلجابـــــــــة عـــــــــن تســـــــــاؤالت الدراســـــــــة؛تم اســـــــــتخدام:المعالجـــــــــات اإلحصـــــــــائیة*
،وتحلیـــــل التبــــــاین )ت(،واختبارمعامـــــل ارتبـــــاط بیرســــــون:معالجــــــات،وقـــــد شــــــملت تلـــــك ال)spss(اإلحصـــــائي

  .األحادي،واختبار شیفیه البعدي
  عرض وتحلیل:الدراسة المیدانیة

  :ت نتائج الدراسة كما یليبالحاسوب؛كان) SPSS(وبعد معالجة بیانات االستبانة بواسطة برنامج        
ـــةهـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة :،ونصـــهلإلجابـــة عـــن الســـؤال األول           إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الدالل

ــــــــر ) ٠.٠٥≤  ∝( ــــــــي ضــــــــوء متغی ــــــــالتعلیم الجــــــــامعي ف ــــــــدیر مؤشــــــــرات الجــــــــودة ب ــــــــي تق ف
تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي،وقد كانـت النتـائج كمـا فـي ؟)اإلسالمیة،واألزهر،واألقصى(الجامعة

  :التالي)٣(مالجدول رق
 نتائج تحلیل التباین األحادي لمتوسطات درجات متغیر الجامعات الثالث في تقدیر مؤشرات الجودة

مســــــــــــــــــــــتوى 
الداللــــــــــــــــــــــــة 
 اإلحصائیة

مربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  قیمة ف
 المتوسطات

مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
 المربعات

درجـــــــــــــــات 
 الحریة

 المجال مصدر التباین

 
  
  دالة
 

 
  

٥٠.٤٦٢  
 

٤٢٧٥١.٩١
١ 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین  ٢ ٨٥٥٠٣.٨٢٢
 المجموعات

مجمــــــــــــــــوع 
 لمجاالتا

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ١٢٩ ١٠٨٤٤٢.٨٦ ٨٤٧.٢١٠ 
 المجموعات

 المجموع ١٣١ ١٩٣٩٤٦.٦٩ 

 ).٠.٠٥ ≤   ∝(تبدأ حدود الداللة عند مستوى

،وهــي بدرجــة ) ٠.٠٥≤  ∝(عنــد مســتوى الداللــة)٥٠.٤٦٢) =(ف( ول الســابق أن قیمــةیتضــح مــن الجــد
ت الـثالث فـي مـدى تـوافر مؤشـرات الجـودة فـي داللة عالیة جدُا مما یدل على وجود فارق كبیر بین الجامعا

التعلــیم الجامعي،وذلــك فــي كــل مجــال علــى حــدة،وفي المجمــوع الكلــي للمجــاالت الثمانیــة؛مما یعنــي رفــض 
ــه ــد  :"الفــرض الصــفري وقبــول  الفــرض البــدیل والــذي یــنص علــى أن توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عن

نـات الدراسـة فـي تقـدیر مـدى تـوافر مؤشـرات الجـودة بـین متوسـطات عی)  ٠.٠٥ ≤  ∝(   مسـتوى الداللـة
  ."في التعلیم الجامعي بمحافظات غزة



 ١٩

" شـــیفیه البعـــدي"ولمعرفـــة لصـــالح أي مـــن المجموعـــات الـــثالث كانـــت الفـــروق؛تم اســـتخدام اختبـــار 
)Schefee(عند مستوى داللة)∝   ≥وبعـد ذلـك تـم .ثم تم حساب مـدى االختبـار عنـد ذلـك المسـتوى) ٠.٠٥

فــروق بــین متوســط المجموعــات الــثالث فــي االســتجابة علــى بنــود وفقــرات االســتبانة،وذلك كمــا فــي حســاب ال
  :التالي) ٤(الجدول رقم 

  الفروق بین متوسطات المجموعات الثالث في االستجابة على فقرات االستبانة باستخدام اختبار شیفیه البعدي
 جامعة األقصى

 ١٤١.٤٠٠٠=م

 جامعة األزهر

 ١٢٠.٤٨٤٨=م

 معة اإلسالمیةالجا

 ١٨٠.١١١=م

 المؤسسة
 

 الجامعة اإلسالمیة - *٥٩.٦٢٦٣ *٣٨.٧١١١

 ١٨٠.١١١=م

 جامعة األزهر - - *٢٠.٩١٥٢

 ١٢٠.٤٨٤٨=م

 جامعة األقصى - - -

 ١٤١.٤٠٠٠=م

 )٠.٠٥ ≤   α(تبدأ حدود الداللة عند مستوى

ُ وفـــروق متوســـطات المجم" اختبـــار شـــیفیه " بـــإجراء مقارنـــة بـــین مـــدى        وضـــحة فـــي وعـــات الـــثالث الم
بـین متوسـط ) ٠.٠٥≤   α((الجدول السابق یتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة 

وجـد فـروق بـین تقـدیرات أفـراد عینـة الجامعـة اإلسـالمیة فـي تقـدیرات أفـراد عینـات  المجموعـات الثالث،حیـث ُ
نـــة ود االســـتبانة،وذلك لصـــالح تقـــدیرات أفـــراد عیجـــامعتي األزهـــر واألقصـــى فـــي االســـتجابة عـــن فقـــرات وبنـــ

  .الجامعة اإلسالمیة

  
  :وتُعزى هذه الفروق نظرًا لالعتبارات التالیة  

ن ظهـــر أثـــر ذلـــك   -١/١ ٕ تطبیـــق إدارة الجامعـــة اإلســـالمیة نظـــام الجـــودة فـــي مختلـــف كلیاتهـــا الجامعیـــة،وا
  .نیةبوضوح في كلیات العلوم الطبیعیة أكثر من كلیات العلوم اإلنسا

االلتــزام بــالقوانین الجامعیــة وعــدم تجاوزها،وكــذلك التجدیــد فــي مختلــف نــواحي التعلــیم الجــامعي الــذي -١/٢
  .تشهده كلیات الجامعة



 ٢٠

أقدمیة الجامعة اإلسالمیة من حیث النشأة؛مما أمدها بخبرة أفضل من جامعتي األزهـر واألقصـى فـي -١/٣
  .تطبیق نظام الجودة

  .ات واألجهزة،واآلالت الكافیة لتطبیق تعلیم جیدتوافر األبنیة واألدو -١/٤
دت علــــى أن التـــي أكــــ )م٢٠٠٢(وتتفـــق هــــذه النتیجـــة مــــع إحــــدى نتـــائج دراســــة محمـــود أبــــو وطفــــة

  .بأسالیب مختلفةفي التعلیم الجامعي ق تظام الجودة الجامعة اإلسالمیة تطب
عنــد مســتوى الداللــة هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة :،ونصــهولإلجابــة عــن الســؤال الثاني  

كلیــات (فــي تقــدیر مؤشــرات الجــودة بــالتعلیم الجــامعي فــي ضــوء متغیــر الكلیــة الجامعیــة) ٠.٠٥≤  ∝(
  ؟)كلیات العلوم الطبیعیة/العلوم اإلنسانیة

  :التالي)٥(،وقد كانت النتائج كما في الجدول )ت(وألجل ذلك تم استخدام اختبار 
  متغیر الكلیات الجامعیةلمتوسطات درجات ) ت(نتائج تحلیل اختبار

مســــــــــتوى 
 الداللة 

قیمــــــــــــة ت 
 الجدولیة 

قیمــــــــــــة ت 
 المحسوبة

االنحـــــــــــراف 
 المعیاري

المتوســـــــــــــــــــــط 
 الحسابي

عـــــــــــــــــدد 
 األفراد

 البیان

 
 دالة

 
٢.٥٧٦  

 

 
٢.٩٧٤  

 

١٤٨.٤٠٢ ٤٠.٢٩٧٠
٢ 

 عینة كلیات العلوم اإلنسانیة ٩٢

١٦٩.٧١٧ ٢٩.٧٩٤٠
٩ 

 عینة كلیات العلوم الطبیعیة ٣٩

 )٢.٥٧٦(،وعند القیمة)٢-١٣١(،ودرجات حریة)٠.٠٥(د الداللة عند مستوىتبدأ حدو  

= الجدولیـة)ت(أكبر مـن قیمـة) ٢.٩٧٤= (المحسوبة)ت ( یتضح من خالل الجدول السابق أن قیمة
،وعلیــه یــتم رفــض الفـــرض )٠.٠٥(ومســـتوى داللــة ) ١٢٩=  ٢ – ١٣١(وذلــك عنــد درجــة حریــة) ٢.٥٧٦(

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة :لـذي یـنص علـى أنـهالصفري وقبول الفـرض البـدیل وا
)α  ≥كلیـات العلـوم (فـي تقـدیر مؤشـرات الجـودة بـالتعلیم الجـامعي فـي ضـوء متغیـر الكلیـة الجامعیـة) ٠.٠٥

لالعتبـــارات وتُعزى هـــذه النتیجـــة ذلـــك لصـــالح كلیـــات العلـــوم الطبیعیـــة،،و )كلیـــات العلـــوم الطبیعیـــة/اإلنســـانیة
  :یةالتال
ــــه إلــــى الجانــــب -٢/١ ــــي التطبیقــــي أكثــــر من ــــة إلــــى الجانــــب العمل یمیــــل التعلــــیم فــــي كلیــــات العلــــوم الطبیعی

  .النظري؛مما یتیح مالحظته وقیاسه
تــوافر األدوات،واألجهزة،واآلالت،والمــواد الالزمــة لتحقیــق مؤشــرات الجــودة فــي كلیــات العلــوم الطبیعیــة -٢/٢

  .أكثر من كلیات العلوم اإلنسانیة



 ٢١

إجــراء طلبــة كلیــات العلــوم الطبیعیــة ألبحــاث میدانیــة تجریبیــة تــرتبط بقضــایا المجتمــع،وتظهر بوضــوح -٢/٣
  .أكثر في  كلیات العلوم الطبیعیة أكثر من كلیات العلوم اإلنسانیة

حاجــات طلبــة العلــوم الطبیعیــة الســتخدام شــبكة اإلنترنــت بكثــرة یــؤدي إلــى تواصــلهم مــع الجدیــد فــي -٢/٤
  .مما یزید من مؤشرات الجودة لدیهممجال تخصصهم؛

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة :،ونصــهولإلجابــة عــن الســؤال الثالث  
)α  ≥فــــــي تقــــــدیر مؤشــــــرات الجــــــودة بــــــالتعلیم الجــــــامعي فــــــي ضــــــوء متغیــــــر الصــــــفة ) ٠.٠٥

  ؟)طالب/محاضر(الجامعیة
  :التالي)٦(ما في الجدول ،وقد كانت النتائج ك)ت(وألجل ذلك تم استخدام اختبار 
  )طالب/محاضر(ت متغیر الصفة الجامعیةلمتوسطات درجا) ت(نتائج تحلیل اختبار

مســـــــــــتوى 
 الداللة 

قیمـــــــة ت 
 الجدولیة 

قیمـــــــــــــــة ت 
 المحسوبة

االنحــــــــراف 
 المعیاري

المتوســــــــــــــــــط 
 الحسابي

عــــــــــــــــدد 
 األفراد

 الصفة الجامعیة

 
 غیر دالة

 
٢.٥٧٦  

 

 
٠.٠٤١  

 

٤١.٣٨٣
٠ 

 امعيمحاضر ج ٣٠ ١٥٠.٠٠٠

٣٧.٩٨٤
٢ 

١٥٤.٦٧٣
٣ 

 طالب جامعي ١٠١

 )٢.٥٧٦(،وعند القیمة)٢-١٣١(،ودرجات حریة)٠.٠٥(تبدأ حدود الداللة عند مستوى

أصــــــــــغر مــــــــــن ) ٠.٠٤١= (المحســــــــــوبة)ت ( یتضــــــــــح مــــــــــن خــــــــــالل الجــــــــــدول الســــــــــابق أن قیمــــــــــة  
،وعلیــه )٠.٠٥(ومســتوى داللـة ) ١٢٩=  ٢ – ١٣١(وذلــك عنـد درجــة حریـة) ٢.٥٧٦= (الجدولیـة)ت(قیمـة

  :یتم قبول الفرض الصفري والذي ینص على أنه
بــــین متوســــطات )  ٠.٠٥  ≤  α(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة "

 .مؤشرات الجودةتصورات كل من المحاضر والطالب الجامعي في تقدیر مدى توافر 

  :وتُعزى هذه النتیجة إلى ما یلي
م الجـامعي حدیثـة العهـد بالمؤسسـات الجامعیة؛سـواء علـى یالشاملة فـي التعلـإن تجربة تطبیق الجودة  -٣/١

فهــي مســتوحاة مــن القطــاع .المحاضــر أو الطالــب الجامعي؛ولــذا تشــتبه بالنســبة لكــل مــنهم مؤشــرات الجــودة
االقتصـــادي،وانتقل أثرهـــا إلـــى القطـــاع التربـــوي والتعلیمي؛فبـــدأت الجامعـــة اإلســـالمیة مـــثًال فـــي تطبیـــق هـــذا 

  .نامج،ولكنها الزالت في بدایة الطریقالبر 
  .جامعيتشابه الظروف الجامعیة التي یتعرض لها كل من المحاضر والطالب ال-٣/٢



 ٢٢

قلــة تـــدریب المحاضـــر الجـــامعي علــى تطبیـــق الجودة؛لـــذا لـــم یســتطع تمییـــز مؤشـــرات الجودة،وكانـــت  -٣/٣
كـــاف علـــى كیفیـــة تطبیـــق هـــذا  فالمحاضـــر یحتـــاج إلـــى تـــدریب.اســـتجابتهم متشـــابهة مـــع اســـتجابات الطلبـــة

البرنامج؛لیحـــدد بدقـــة تلـــك المؤشـــرات، والطالـــب كـــذلك فـــي حاجـــة للتعـــرف علـــى أهـــداف البرنـــامج وأنشـــطته 
جراءاته للمشاركة الفاعلة في تنفیذه وتقویمه ٕ   .وا

  .قلة االمكانات المالیة التي تساعد على توفیر كافة مستلزمات تطبیق الجودة النوعیة في التعلیم -٣/٤
أـهـم التــي توصــلت إلــى أن )م٢٠٠٢(وتتفــق هــذه النتیجــة مــع إحــدى نتــائج دراســة محمــود أبــو وطفــة   

،وقلــة االمكانــات المالیــة امعيضــخامة العــبء الــوظیفي للمحاضــر الجالعقبــات التــي تواجــه التعلــیم الجــامعي 
  .المتوافرة

       وى الدالل ـةهــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســت:،ونصــهولإلجابــة عــن الســؤال الرابع
)α  ≥تـم حیـث ؛)إناث/ذكور(ي في ضوء متغیر الجنسفي تقدیر مؤشرات الجودة بالتعلیم الجامع) ٠.٠٥

  :التالي)٧(كما في الجدول رقم) ت(استخدام اختبار 
  )أنثى/ذكر(تغیر الجنسلمتوسطات درجات م) ت(نتائج تحلیل اختبار

مســـــــــــتوى 
 الداللة 

قیمـــــــة ت 
 الجدولیة 

قیمـــــــــــــــة ت 
 بةالمحسو 

االنحــــــــراف 
 المعیاري

المتوســــــــــــــــــط 
 الحسابي

عــــــــــــــــدد 
 األفراد

 الجنس

 
 غیر دالة

 
٢.٥٧٦  

 

 
١.٥٦٣  

 

٣٦.٥٢٦
٨ 

١٥٨.١٦٣
٠ 

 الذكور ٩٢

٤٢.٦٩٢
٣ 

١٤٦.٦٩٢
٣ 

 اإلناث ٣٩

 )٢.٥٧٦(،وعند القیمة)٢-١٣١(،ودرجات حریة)٠.٠٥(تبدأ حدود الداللة عند مستوى

= الجدولیـة)ت(أصـغر مـن قیمـة) ١.٥٦٣= (سـوبةالمح)ت ( یتضـح مـن خـالل الجـدول السـابق أن قیمـة
،وعلیـــه یـــتم قبـــول الفـــرض )٠.٠٥(ومســـتوى داللـــة ) ١٢٩=  ٢ – ١٣١(وذلـــك عنـــد درجـــة حریـــة) ٢.٥٧٦(

  :الصفري والذي ینص على أنه
بــین متوســطات تصــورات )  ٠.٠٥≤   α(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة "

  .ى توافر مؤشرات الجودة في التعلیم الجامعيالذكور واإلناث في تقدیر مد
  :وتُعزى هذه النتیجة إلى ما یلي

یتعــرض كــل مــن الــذكور واإلنــاث أثنــاء تعلــیمهم الجــامعي إلــى ظــروف تعلیمیــة جامعیــة متشــابهة؛من  -٤/١
جراء األبحـاث الجامعیـة ونشـرها،واع ٕ تماد حیث المساقات الدراسیة،واسـتراتیجیات التـدریس ووسـائله وتقنیاتـه،وا



 ٢٣

ولذلك جاءت نظـرتهم وتقـدیراتهم لمؤشـرات الجـودة فـي التعلـیم .أسالیب التقویم والتطویر في الدراسة الجامعیة
  .الجامعي متشابهة

  .تشابه البیئة المجتمعیة التي یحضر منها الطلبة إلى الجامعة؛مما أدى إلى تشابه استجاباتهم -٤/٢
  α(      داللة إحصائیة عند مستوى الداللةذات  هل توجد فروق:،ونصهسولإلجابة عن السؤال الخام

  في تقدیر مؤشرات الجودة بالتعلیم الجامعي في ضوء متغیر الكثافة الطالبیة الصفیة؟) ٠.٠٥≤
  :التالي)٩(رقم وألجل ذلك تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي،وقد كانت النتائج كما في الجدول

  متغیر الكثافة الطالبیةلمتوسطات درجات )ت(نتائج اختباریبین ) ٩(جدول رقم
عـــــــــــــــــدد  الكثافة الصفیة

 األفراد

المتوســـــــــــــــــــــط 
 الحسابي

االنحـــــــــــراف 
 المعیاري

) ت( قیمـــــة 
 المحسوبة

قیمـــــــــــــــــــــة 
) ت(

 الجدولیة

مســـــتوى 
 الداللة

١٦٣.١٠٧ ٥٦ طالباً )٥٠(الكثافة أقل من 
١ 

٣٥.٢٩٢٩   
٢.١٧١  

 

  
١.٩٦٠ 

 دالة

١٤٨.٥٠٦ ٧٥ طالباً )٥٠(أكثر من
٧ 

٤٠.٠٣٤٦ 

  )٠,٠٥(تبدأ حدود الداللة عند مستوى 
تبــین مــن خــالل البیانــات الدیمغرافیــة فــي هــذا المجــال أن الكثافــة الطالبیــة الصــفیة عالیــة جــدًا فــي   

حیـث أقـر تسـعة طلبـة فقـط مـن المسـتجیبین؛أي .معظم الكلیات الجامعیة فـي جامعـات محافظـات غـزة عامـة
،بینمــــا )٣٠(عي یضــــم بـــین جنباتـــه أقـــل مـــن مـــنهم أن الصـــف الجـــام%) ٧(مـــا نســـبته حـــوالي طالبـــًا جامعیًا

؛أي ما نسبته)٤٧(أجاب ،أمـا أكثـر مـن )٥٠-٣٠(أن الصف الجامعي یضـم بـین %) ٣٦(طالبًا طالبـًا جامعیًا
؛أي مـــــا نســـــبتة)٧٥(نصـــــف المســـــتجیبین وعـــــددهم ـــــًا ـــــد عـــــن %) ٥٧(طالب أجـــــابوا أن الصـــــف الجـــــامعي یزی

یصــل عـدد الطلبــة فــي بعــض المحاضــرات الجامعیــة إلــى أكثــر  حتــى كتــب الــبعض مــنهم أنــه قــد.طالبـاً )٥٠(
فمــن المعــروف أن الجامعــات تتجــه إلــى .وهــذا العــدد كبیــر جــدًا فــي مرحلــة التعلــیم الجــامعي.طالبــاً )١٢٠(مــن

طالبــًا )٢٥(وتعتبــر بعــض الجامعــات أن زیــادة عــدد الطلبــة عــن.تقلیــل أعــداد الطلبــة فــي المحاضــرة الجامعیــة
ات التربویــة واألكادیمیــة للمحاضــرة الجامعیــة،وال یــتمكن كــل مــن المحاضــر والطالــب یــنجم عنــه قلــة المخرجــ

فكیــف إذا وصــل عــدد الطلبــة إلــى هــذا العــدد الكبیــر فــي .الجــامعي مــن تحقیــق األهــداف والغایــات المنشــودة
وكیــف یمكــن تحقیــق األهــداف والغایــات المنشــودة مــن .المحاضــرة الجامعیــة بجامعــات محافظــات غــزة عامــة



 ٢٤

فتــرض أن یتعصـــرن مــع الجدیــد فـــي مجالــهالت ُ ــ.علــیم الجــامعي الـــذي ی عَط ُ ة الطلبـــ ىونظـــن جــازمین أنــه لـــن ی
  .في ظل هذا العدد الضخم فرصة الحوار والمناقشة

وقـــد تعـــود الكثافـــة الصـــفیة العالیـــة إلـــى عـــدم تقنـــین سیاســـة قبـــول الطلبـــة فـــي جامعـــات محافظـــات   
دارات تلـك الجامعات؛كمـا أن تلـك السیاسـات لیسـت مبنیـة غزة،وضعف سیاسـة التخطـیط االسـتراتیجیة لـدى إ

ــــي ــــى حاجــــات الســــوق المحل ــــد فیهــــا العــــدد عــــن .عل ــــًا للمحاضــــرة )١٢٠(فتجــــد أن بعــــض الكلیــــات یزی طالب
وهــذه فــي حــد ذاتهــا عقبــة كــأداء فــي وجــه .الواحــدة،وكلیات أخــرى قــد ال یصــل فیهــا العــدد إلــى عشــرة طلبــة

  .تطبیق الجودة بالتعلیم الجامعي
أقـل (مستجیبین؛تم ضمهم مع فئة كثافـة)٩(طالبًا كانوا)٣٠أقل من (الصفیة ةألن الذین قدروا الكثافو   

  .طالبًا من أجل إجراء المعالجات اإلحصائیة المناسبة)٥٠من
فــي المحاضــرة الصــفیة الجامعیــة مؤشــرات ) طالبــاً "٥٠"أقــل مــن(لقــد قــدر عالیــًا ذوو الكثافــة الطالبیــة  

،وتُعـزى هـذه النتیجـة )طالبـاً "٥٠"أكثر مـن (امعي؛أكثر من تقدیر ذوي الكثافة الطالبیة الجودة في التعلیم الج
  :إلى ما یلي

مــن الطبیعــي أن یقــدر عالیــًا ذوو الكثافــة الطالبیــة األقــل مؤشــرات الجــودة فــي التعلــیم الجامعي،وذلــك -٥/١
ؤالء مــن كلیــات العلــوم حیــث أن أغلــب هــ.إذا أدركنــا أصــناف الطلبــة الــذي یضــمهم ذلــك النــوع مــن الكثافــة

الطبیعیة التي تقل كثافتها عن كثافة الطلبة في كلیات العلوم اإلنسـانیة التـي تزیـد الكثافـة الصـفیة فـي أغلـب 
  .طالباً )٥٠(محاضراتها عن 

تزیـــد فرصـــة الطلبـــة فـــي الكثافـــة الصـــفیة األقـــل فـــي الحـــوار والمناقشـــة واالستفســـار حـــول مواضـــیع  -٥/٢
  .ت الجودة لدیهم ویقدرونها عالیًا أكثر من ذوي الكثافة الصفیة العالیةدروسهم؛مما یزید مؤشرا

كمــــا أن االهتمــــام بالكلیــــات ذات الكثافــــة األقــــل یكــــون أكثــــر مــــن قبــــل إدارات الجامعــــات واألقســــام  -٥/٣
ل الجامعیـة األخرى؛نظـرًا لقـدرتها علـى تقـدیم األجهــزة واألدوات والمـواد واآللیـات الالزمـة لتعلـیم جـامعي أفضــ

،بینما یفتقد ذلك ذوو الكثافة األعلى(فیها   ).ألنها تجد القدرة لتلبیة احتیاجات العدد األقل دائمًا
ولــو عــدنا إلــى الكلیــات الجامعیــة؛فإننا نجــد أن كلیــات العلــوم الطبیعیــة تقــل فیهــا الكثافــة الصــفیة عــن  -٥/٤

وكلیـــات العلــــوم .ات العلـــوم اإلنســـانیةأي أن الكثافـــة العالیـــة تتواجـــد أكثـــر فـــي كلیـــ.كلیـــات العلـــوم اإلنســـانیة
الطبیعیة كما هو معروف تضـم بـین جنباتهـا طلبـة ذوي قـدرات ومهـارات عقلیـة عالیـة،وذلك نظـرًا الختبـارات 
القبول التي تتبعها سیاسات الجامعات في اسـتیعاب ذوي القـدرات والمهـارات العالیـة فـي تلـك الكلیـات،ویتبقى 

وهذا مما یساعد في تطبیق الجـودة،والحكم عالیـًا علـى .أقل منهم قدرة ومهارةلكلیات العلوم اإلنسانیة من هم 
  .مؤشرات توافرها في التعلیم الجامعي لدىالفئة األقل كثافة
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وقــد یعــود ذلــك إلــى الرضــا الــذي یشــعر بــه طلبــة الفئــة األقــل كثافــة مــن حیــث الراحــة النفســیة،والبیئیة  -٥/٥
  .افة؛مما یزید من دافعیتهم وتحمسهم للدراسة والبحث،ومن ثم اإلنتاجالتي یتمتعون بها عن الفئة األعلى كث

وفـــي الفئـــة ذات الكثافـــة األقـــل یتـــوافر عنصـــر المرونـــة فـــي تخطـــیط وتنفیـــذ التعلـــیم الجامعي،وكـــذلك  -٥/٦
التقـــویم والتطـــویر الجـــامعي، وذلـــك نظـــرًا لكثـــرة البـــدائل التـــي قـــد تتـــوافر لـــدیها؛مما یزیـــد مـــن إمكانیـــة تطبیـــق 

  .ودة،ومن ثم توافر مؤشراتهاالج
یجاد معــاییر )م٢٠٠٣(وقــد طالــب ولیــد المعــاني فــي دراســته    ٕ بتحدیــد سیاســة قبــول الطلبــة فــي الجامعــة،وا

بمـا یــوفر للجامعـة قـدرات ومهــارات طالبیـة عالیــة مواكبـة لتطـورات العصــر الـذي نعیش،و  جدیـدة لتقنـین ذلــك
  .المستدامةالمجتمعیة مساهمة في التنمیة تحقق من خاللها برامجها في اإلعداد والتأهیل لل

  التوصیات والمقترحات
  :یوصي الباحثان بما یلي:التوصیات: وًال 

زیـادة اهتمــام إدارات الجامعـات الــثالث عامــة،وجامعتي األزهـر واألقصــى خاصــة بتطبیـق مؤشــرات الجــودة -
  .في التعلم الجامعي

ن الطلبــة والمحاضــرین الجامعیین؛أســوة بجامعـــات ضــرورة االهتمــام بتقــدیم خدمــة اإلنترنــت مجانـــًا لكــل مــ-
عالمیة ومحلیة،ومنها جامعة بیرزیت في الضـفة الغربیـة المحتلـة علـى سـبیل المثال،وذلـك لمـا لهـا مـن نتـائج 

كمـا یزیـد اسـتخدام تلـك الشـبكة كـل مـن المعلـم والطالـب .إیجابیة في التحفیز على البحث والدراسة لكـل مـنهم
  .وظیف التقنیات في تنفیذ المساقات الدراسیة،واألبحاث العلمیةمهارة البحث العلمي،وت

هنـــاك حاجـــة ماســـة إلیجـــاد الجامعـــة المجتمعیـــة؛أي بمعنـــى الوجـــود المجتمعـــي للجامعـــة؛بتوظیف طاقاتهـــا -
العلمیـــة ومواردهـــا فـــي إجـــاد الكـــوادر المدربـــة فـــي كافـــة منـــاحي الحیاة،وذلـــك مـــن خـــالل عملیـــة الـــربط بـــین 

  .وحاجات السوق المحلي المساقات الدراسیة
لـزم للطلبـة؛بما - ُ كما ینبغي أن یكون المقرر الدراسي على هیئة موضوعات بحثیـة،ولیس فـي صـورة كتـاب م

إن العصـر الـذي نعیش؛عصـر .یحمله ذلك الكتاب من محدودیة أفق البحث والدراسة لدى الطالـب الجـامعي
نمــا انطالقــة االنفجــار المعرفي،والثــورة التكنولوجیــة؛مما ال ینفــع معــه  ٕ التقیــد بمقــرر درســي علــى هیئــة كتاب،وا

  .بحثیة موضوعیة
  ً طالبــ)٣٠-٢٥(وتقلیــل نســبة الطلبــة فــي المحاضــرة الجامعیــة بــین.اتبــاع سیاســة قبــول موضــوعیة للطلبــة-

  .كحد أقصى
  .تنویع الموضوعات الدراسیة بما یتناسب مع حاجات السوق المحلي-
  .جامعات الثالثتبادل الزیارات بین المحاضرین في ال-
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  .ابتعاث محاضرین إلى الخارج لإلفادة من الخبرات العالمیة في التعلیم الجامعي-
  .تدریب المحاضرین واإلداریین على كیفیة تطبیق الجودة في التعلیم الجامعي حسب المواصفات العالمیة-
  .إعطاء فرصة للطلبة للمشاركة في تطبیق مؤشرات الجودة في التعلیم الجامعي-
مثل نسبیًا من الكلیات المختلفة- ُ   .تشكیل فریق تقویم داخلي م
  .اعتماد سیاسة التقویم الخارجي للتحقق من مدى تطبیق الجوة في التعلیم الجامعي-
  .تنویع تقنیات التعلیم والتقویم الجامعي-
  .احترام الحریة األكادیمیة للجامعات-

  :ن ما یليفي نهایة الدراسة یقترح الباحثا:المقترحات:ثانیاً 
  .الجامعي إدارة الجودة الشاملة في التعلیم تبني سیاسة-
  .إجراء دراسات جدیدة حول تطبیق الجودة الشاملة في التعلم الجامعي بمحافظات غزة-
  .جدیدةم الجامعي من خالل متغیرات إجراء دراسات جدیدة حول مؤشرات الجودة في التعلی-
  .فظا  غزةابیق مؤشرات الجودة في التعلمي الجامعي بمحإجراء دراسة حول العقبات الي تعیق تط-
مد الكلیات الجامعیة بما یلزم عملیة تطبیـق الجـودة الشـاملة حسـب المواصـفات العالمیة،وتـدریب أعضـائها -

  .على كیفیة إدارتها وتوظیفها تمشیًا مع المواصفات العالمیة
تــه هي لتحدیـد االنجــازات والمعوقـات التــي واجإلـزام كــل محاضـر أن یجــري تقویمـًا فــي نهایــة الفصـل الدراســ-

  .في تطبیق نظام الجودة أثناء عرض الدروس الجامعیة،ومقترحات الحد منها إن لم یكن معالجتها
رجى االتصال بالتالي ُ  :للحصول على االستبانة أو لالستفسار ی

  
nfounation.orgfawzi@qcerd.qatta  

or  
Mohammed@qcerd.qattanfoundation.org  

 
 
  
  

  المراجع
  المطبوعة الدراسات والكتب: وًال 

mailto:Mohammed@qcerd.qattanfoundation.org
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النمــو المهنــي ألعضــاء هیئـــة التــدریس فــي الجامعـــة ):م٢٠٠٢/هــــ١٤٢٣(أبــو وطفــة،محمود مــرزوق -١/١
ـــــر منشـــــورة.وســـــبل تطـــــویره مـــــن وجهـــــة نظـــــرهماإلســـــالمیة بغزة، ،كلیة التربیة،الجامعـــــة رســـــالة ماجســـــتیر غی

  .القدس/اإلسالمیة بغزة،غزة
  .،دار الفكر للطباعة والنشر،عمانقواعد التدریس الجامعي):م١٩٩٧(التل،سعید -١/٢
اون تعـــ،مجلـــس ال)٤.(ع،مجلـــة العلـــوم اإلنســـانیةتقـــویم التـــدریس الجامعي،):م٢٠٠١(،عبد علـــيحســـن -١/٣

  .١٤٧-١١٢.،ص ص،المنامةج العربيالخلیلدول 
،مؤسسـة حمـاة للدراسـات الجامعیـة والنشـر دراسات حدیثة-إلدارة الجامعیةا):م٢٠٠١(الخطیب،أحمد -١/٤ 

ان   .والتوزیع،عمَّ
مجلة الجامعــــة النمــــو المهنــــي ألســــاتذة الجامعــــات الفلســــطینیة،):م٢٠٠١(الزعانین،جمــــال عبــــد ربــــه -١/٥

  )١٤٤-١٠٩.(القدس،ص ص/غزةالجامعة اإلسالمیة بغزة،،)٢.(،ع)٩.(جماإلسالمیة بغزة،
  .،دار الشروق،عمانأسالیب التدریس الجامعي:)م١٩٩٥(زیتون،عایش -١/٦
التجدیــــــــد  البحــــــــث التجریبــــــــي التربــــــــوي ودوره فــــــــي):" م١٩٨٩آذار/هـــــــــ١٤٠٩رجــــــــب(الســــــــید،محمود -١/٧

  .،دمشق،جامعة دمشق)١٧(،ع)٥(، جاإلنسانیة مجلة جامعة دمشق في العلومالتربوي،
دراســة حالة،جامعــة قطر،دراســات فــي  -الجامعــة بــین النقــد والتقــویم):م١٩٩٩(القبیســي،محمد حســن -١/٨

  .١٦٩-١٢٥.،القاهرة،ص ص)٣٩.(المناهج،كلیة التربیة،جامعة عین شمس،ع
قتــرح فــي ضــوء الكفایــات علــى النمــو المهنــي لط):م٢٠٠١/هـــ١٤٢١(اللولو،فتحیــة -١/٩  ُ لبــة أثــر برنــامج م

          ،البرنامج المشـــــترك بـــــین جامعـــــة األقصـــــى دراســـــة دكتـــــوراه غیـــــر منشـــــورةالعلـــــوم لكلیـــــات التربیـــــة بغزة،
  .وجامعة عین شمس

الهیئـة الوطنیـة لإلعتمـاد والجـودة والنوعیـة لمؤسسـات التعلـیم ):م٢٠٠٣(وزارة التربیة والتعلـیم العـالي -١/١٠
  .القدس/،رام اهللالعالي في فلسطین

  :من اإلنترنتعربیة دراسات :ثانیاً 
رؤیة مستقبلیة لتكامل الجودة وااللتحاق وتحقیق جودة التعلیم في ):م٢٠٠٣(سلیمان،نجدة إبراهیم - ٢/١١

                                                                   :Available from(Online)التعلیم العالي في ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة
http://www.cairo.eun.eg/Arabic/d44.htm(accssed13Jan.2004).  
 

قضیة التحدیث في التعلیم العالي في جمهوریة مصر ):م٢٠٠٣(علي،علي حسین - ٢/١٢
             :Available from(Online)                                                      .العربیة

                                                                                 

http://www.cairo.eun.eg/Arabic/d44.htm
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2004). technology/s1.htm(accessed 10jan.-ttp://www.khayma.com/educationh
   

  والنوعیة الجودة معاییر ءضو  في المعاصرة العربیة التربویة النظم تقویم )م٢٠٠٣(كمال،عمران -٢/١٣
(Online)Available from: 
http://www.alecso.net/arabe/download/tarbia/takwim.doc(accessed13Jan.2004). 

  .خدمةثانویة قبل الأسالیب التفكیر لدى معلمي ال):م٢٠٠٠(غالب،ردمان محمد سعید - ٢/١٤
(Online)Available from: 
http://www.ust.edu/ssm/sup_1.htm(Accessed12jan2004)  

ورقة مقدمة لمؤتمر رؤیة مستقبلیة ،رؤیة مستقبلیة:التعلیم العالي في األردن):م٢٠٠٢(ولید،المعاني -15/٢
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