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امللخ�ص
�أجريت هذه الدرا�سة بهدف التعرف �إىل جودة برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة
من وجهة نظر طلبتها ،ا�ستخدم الباحثان اال�ستبانة يف جمع البيانات ،وقد طبقت على عينة الدرا�سة التي
تكونت من ( )200طالب وطالبة من طلبة الدرا�سات العليا خالل العام الدرا�سي  .2013ك�شفت نتائج
الدرا�سة ح�صول برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية على درجة كبرية من اجلودة من وجهة نظر
طلبتها ،ور�ضا الطلبة جاء بدرجة كبرية يف املجاالت التالية :اخلطط وامل�ساقات الدرا�سية ،الهيئة التدري�سية،
�أ�ساليب وطرق التدري�س يف حني جاء م�ستوى الر�ضا عن املجالني الت�سهيالت واخلدمات البحثية ،والتقومي
بدرجة متو�سطة .كما �أثبتت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائية يف جودة برامج الدرا�سات العليا يف
اجلامعة الإ�سالمية من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغري الكلية ول�صالح العلوم الإن�سانية ،وعدم وجود فروق
دالة �إح�صائية يف جودة برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغريي
اجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي.كما خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات.

الكلمات املفتاحية :اجلودة ،برامج الدرا�سات العليا ،اجلامعة الإ�سالمية.
http://journals.uob.edu.bh
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Abstract
The study aimed at investigating the impact of a cognitive training program
consisting of stories based on the biography of the prophet on moral development.
The sample consisted of 84 first secondary female grade students who were divided
randomly into three groups: the first experimental group (conversation and discussion),
the second experimental group (self- reading), and the control group (no treatment).
A cognitive training program based on the biography stories events of the prophet
Mohmmad consisting of (37) training sessions was developed. The program presented
stories from the biography events, followed by so many questions and discussion
regarding these stories and the lessons that could be learned from each story. The DIT
was applied for all three groups before and after the training program.
Results showed a significant effect (0.05 = α) for the training program on the moral
development scores (P-Score) and its subtests in favor of the first experimental group
only. The results also showed a significant effect (0.05 = α) for the training program
on developing moral stages of the students in the fourth and fifth stages of moral
development, but not to the sixth stage due to the age of the sample.

Keywords: Quality, Graduate programs, The Islamic University.
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املقدمة:
ُيعد التعليم العايل من �أهم املراحل التعليمية
يف حياة الإن�سان ،بو�صفه ا�ستكما ًال ملا مت حتقيقه
من مراحل التعليم الأ�سا�سية والثانوية ،حيث �إن
التعليم العايل مبختلف �أنواعه ي�سعى �إىل بناء الفرد
املتعلم واملجتمع املنتج.ويحظى التعليم العايل بوجه
خا�ص باهتمام متزايد حيث مُيثل التعليم اجلامعي
�أحد املظاهر املهمة للنه�ضة احل�ضارية ،باعتبار �أن
هذا النوع من التعليم ي�ضطلع مبجموعة من الأدوار
املهمة ،التي ميكن �إجمالها يف نقل املعرفة من
خالل التدري�س ،و�إنتاج املعرفة من خالل البحث
العلمي ،وخدمة املجتمع والبيئة.
وتعد الدرا�سات العليا من �أهم املكونات
الأ�سا�سية لأي م�ؤ�س�سة جامعية ،وذلك الرتباطها
الوثيق بت�أهيل الكوادر الب�شرية العليا يف املجاالت
العلمية املختلفة .والبحث العلمي ,والدور البارز
الذي تقوم به يف تطوير املعرفة والإ�سهام يف خدمة
املجتمع وذلك من خالل تفعيل �آليات التنمية يف
خمتلف املجاالت العلمية واالقت�صادية والثقافية،
و�إيجاد احللول للم�شكالت التي يواجهها املجتمع
(عم�شو�ش .)1 :2010 ،وبالتايل جند �أن الدرا�سات
العليا هي بوابة املجتمع البحثي والأكادميي
للجامعات ،وهي الآلية التي يتم من خاللها حل
ق�ضاياه بحياد �أكادميي ونظرة علمية جمردة.
وتقدم برامج الدرا�سات العلیا عادة بعد املرحلة
اجلامعیة الأوىل �سواء كانت هذه الدرا�سات دبلوم ًا
عالی ًا� ،أم درجة ماج�ستری� ،أم درجة دكتوراه ،فهي
http://journals.uob.edu.bh
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تلي املرحلة اجلامعیة الأوىل ،وتكون الدرا�سة فیها
امتداد ًا طبیعی ًا للدرا�سة اجلامعیة الأوىل يف م�ستوى
�أعلى وتخ�ص�ص �أدق یت�سم بعمق �أكرث ومعرفة
�أغزر ،وتتنوع براجمها لت�شمل برامج وجماالت
علمیة متعددة ،تختلف باختالف �أنواع البحوث
التي جترى يف جماالت العلوم املختلفة بهدف
التعمق يف املعرفة العلمیة ،وتنمیة قدرات الإن�سان
على فهم القواننی العلمیة الأ�سا�سیة ،وجمال العلوم
التطبیقیة بهدف التو�صل �إىل االكت�شافات العلمیة
التي ت�ستخدم لأغرا�ض علمیة تطبیقیة ،وجمال
التقوی الذي يهدف �إىل تطویر املمار�سات العملیة
يف املجتمع( .احلويل و�أبو دقة.)2004 ،
وقد ت�أ�س�ست اجلامعة الإ�سالمية بغزة عام
( )1978وكانت امل�ؤ�س�سة الأكادميية اجلامعية
الأوىل يف حمافظات قطاع غزة ،وتهدف �إىل توفري
خدمة للتعليم العايل ،واالرتقاء بالبحث العلمي،
�إىل جانب خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر.وقد
حر�صت عمادة الدرا�سات العليا يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة ،على �أن يكون لها الدور الريادي
يف خدمة وتنمية املجتمع والك�شف عن امل�شكالت
التي تواجهه ،و�إيجاد احللول لها ،وذلك انطالق ًا
من ر�ؤيتها ور�سالتها ال�سامية يف م�ساهمتها الفاعلة
يف تطوير املجتمع يف �شتى جماالت احلياة ،حيث
تعترب الدرا�سات العليا حجر الأ�سا�س يف كل جامعة
مب�ساهمتها يف خدمة املجتمع ،وتطوير املعرفة،
وت�أهيل الكوادر والطاقات الب�شرية يف املجاالت
العلمية املختلفة ،التي تفيد املجتمع (موقع اجلامعة
الإ�سالمية.)2014 ،
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ولعل وجود وحدة اجلودة يف اجلامعة الإ�سالمية
يعد م�ؤ�شر ًا على مواكبة اجلامعة لكافة �صور التطور
يف الأداء ,التي تنمي املهارات وتزيد من الإنتاجية
يف العمل.وقد تزايد االهتمام يف الآونة الأخرية
باجلودة على ال�صعيدين املحلي والعاملي؛ بغية حتقيق
الأهداف والطموحات التي ت�سعى �إليها املجتمعات من
القيام بالدور التعليمي يف �إطار الإنتاجية املتزايدة
وبالكفاءة املطلوبة و�صو ًال �إىل الإتقان.
فقد �أ�س�ست عمادة اجلودة والتطوير يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة يف عام  2013وقد جاء ت�أ�سي�سها
لدعم م�سرية اجلامعة وتطورها وتقدمها يف خمتلف
املجاالت الأكادميية والإدارية والبحثية� ...إلخ،
وقد �أولت العمادة بوحداتها الثالث وحدة البحث
امل�ؤ�س�سي ووحدة �ضمان اجلودة ووحدة التخطيط
والتطوير اهتماما بالغ ًا لو�ضع اخلطط والدرا�سات
التطويرية والإ�شراف على تنفيذ هذه اخلطط
وتطبيق �أنظمة اجلودة وتوحيد نظم جمع املعلومات
بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والأكادميي ،كما
�أولت العمادة جزءا مهم ًا من عملها ملجتمع اجلامعة
الداخلي املتمثل يف الطلبة واملوظفني ب�شقيه الإداري
والأكادميي لرت�سم �صورة من التكامل املعريف العلمي
والإن�ساين البناء.
وت�سعى العمادة �إىل حتقيق الريادة للجامعة
الإ�سالمية من خالل التخطيط والتطوير وتطبيق
�أنظمة اجلودة وتوحيد نظم جمع املعلومات بهدف
رفع كفاءة الأداء الإداري والأكادميي .كما وتطمح
لأن تكون املرجعية ال�سرتاتيجيات اجلودة والتطوير
يف اجلامعة الإ�سالمية والتي ت�سهم يف �أن تكون
اجلامعة يف م�صاف اجلامعات العاملية املرموقة.
ومن مهام عمادة اجلودة والتطوير يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة :الإ�شراف على �إعداد اخلطة
اال�سرتاتيجية للجامعة وعلى تنفيذها ،التعرف على
م�ستويات الأداء وقيا�سا لتغريات يف �أداء وحدات
اجلامعة املختلفة ،الإ�شراف على اعتماد الربامج
الأكادميية اجلديدة يف اجلامعة ،الإ�شراف على
�إعداد امل�شاريع التطويرية يف اجلامعة ،ن�شر
ثقافة اجلودة والتقييم لدى العاملني يف اجلامعة،
http://journals.uob.edu.bh
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وبناء خربات متميزة يف جمال اجلودة والتقومي
واالعتماد الأكادميي يف التعليم اجلامعي( .موقع
اجلامعة الإ�سالمية.)2014 ،
وقد لعبت العديد من العوامل دورها الفاعل يف
تزايد االهتمام باجلودة ،خا�صة االهتمام بجودة
التعليم نظر ًا «لدورها الريادي يف حت�سني وتطوير
العمل الرتبوي والتعليمي ب�صفة عامة ،وم�ساعدة
العاملني يف امليدان الرتبوي ،وتهيئة �أف�ضل الفر�ص
لنجاحهم وحت�سني �أدائهم� ،إ�ضاف ًة لكونها مطلب ًا
تربوي ًا وتعليمي ًا ميثل نهج ًا �إداري ًا قادر ًا على التغيري
الأف�ضل»( .العارفة وقران� ,2009 ،ص .)25
وتعترب جودة التعليم �إحدى امل�سائل احليوية يف
نظام التعليم املعا�صر،فاملناهج والربامج التعليمية
التي طبقت لتح�سني نوعية التعليم يف املا�ضي قد
�أبرزت حت�سن ًا حمدود ًا يف الأداء الأكادميي يف
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الرتبوية ،غري �أن جودة
التعليم ال تزال مو�ضوع ًا مثري ًا للجدل.
فقد �شاع م�صطلح (اجلودة ال�شاملة) ف�أ�صبح
حتقيق اجلودة ال�شاملة يف جميع مناحي وجماالت
احلياة مطلب ًا حملي ًا ف�إقليمي ًا ثم دولي ًا� ،أما يف
جمال التعليم فاجلودة من جهة املنتج تعني متيز
خمرجات التعليم .ويتمثل ذلك يف امتالك تلك
املخرجات لكل ال�صفات وال�شروط النوعية التي
ت�شري �إىل حتقيق �أهداف التعليم ب�أعلى امل�ستويات،
ولأن خريجي التعليم اجلامعي يعتربون �أهم
�أدوات التغيري يف املجتمع ،لذا فهم الأمل املن�شود
يف �إحداث التغيريات الإيجابية و�إحداث التنمية.
وال�شك �أن جودة خريجي التعليم اجلامعي تقع على
ر�أ�س الأولويات؛ مما يقودنا �إىل اجلانب الثاين
من اجلودة يف التعليم اجلامعي� ،أال وهو اجلانب
املتعلق بالإتقان ويتطلب ذلك �أن يتقن القائمون
على �إعداد خريجي التعليم اجلامعي كلما يقومون
به ,كما يتطلب �أي�ض ًا �أن يكون كلما يتعلق بعملية
الإعداد متقن ًا�( .سكر.)2005 ،
وبطبيعة احلال ف�إن جودة التعليم يف معظم
جامعاتنا الفل�سطينية ال تختلف عن مثيالتها يف
اجلامعات العربية ،حيث �إن معظم م�ؤ�س�ساتنا
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الرتبوية مل ت�صل بعد للم�ستوى املطلوب من اجلودة
التي يرجوها القائمون على تلك امل�ؤ�س�سات ،خا�ص ًة
عندما يالحظون اتباع �سيا�سة التو�سع يف قبول
الطلبة دون �أن تتوافر اال�ستعدادات الكافية لذلك
ال من ناحية املعامل ،واملختربات ،واملكتبات،
وامل�ستلزمات الأخرى ،وال من ناحية التمويل
الالزم ،وكذلك عندما يجدون حتول التدري�س
يف كثري من الكليات �إىل ممار�سات �شكلية قليلة
اجلدوى ،ال تقوم على فعالية املتعلم ودوره كباحث
وم�ستق�ص للمعرفة (دياب.)2005 ،
لذا البد من االهتمام مبو�ضوع اجلودة والإ�سهام
يف بناء م�ؤ�شرات لها بهدف تطوير �آلية عمل ميكن
من خاللها زيادة جودة م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي
يف فل�سطني ،خا�صة جودة برامج الدرا�سات العليا
باعتبارها املحور الذي ميكن من خالله التو�صل
�إىل حلول مل�شكالت املجتمع والعمل على تنميته.
مفهوم اجلودة :مهما اختلفت وجهات النظر
يف مفهوم اجلودة �إال �أن هناك اتفاق ًا على �أن
اجلودة تعني :التميز املتمثل يف وجود اخل�صائ�ص
النوعية يف ال�شيء املراد جتويده �سواء �أكان منتج ًا؟
�أم خدمة؟ كما تعني :الإتقان يف �إنتاج املنتج وتقدمي
اخلدمة.
�أما من�ش�أ اخلالف حول اجلودة ،فمرده �إىل
االختالف يف حتديد ماهية تلك اخل�صائ�ص،
ومدى توافرها يف املنتج �أو اخلدمة املراد �إنتاجها
�أو تقدميها لتكون متميزة .كما يرجع ذلك �إىل
االختالف حول طبيعة الطرق والأ�ساليب والأن�شطة
املحققة لأف�ضل امل�ستويات خل�صائ�ص ذلك املنتج
�أو اخلدمة املتميزة ،عالوة على االختالف حول
ال�صفات وال�شروط الواجب توافرها يف من يقوم
ب�إنتاج املنتج املتميز وتقدمي اخلدمة املتميزة
(�سكر.)2005 ،
وقد ع ّرف (عليمات )2008 ،اجلودة ب�أنها
"جمموعة من املعايري وال�سمات التي يجب
توافرها يف جميع عنا�صر امل�ؤ�س�سة� ،سواء ما يتعلق
باملدخالت �أم املخرجات ،التي تعمل على حتقيق
حاجات ورغبات ومتطلبات العاملني يف امل�ؤ�س�سة
http://journals.uob.edu.bh

واملجتمع املحلي ،وذلك من خالل اال�ستخدام الأمثل
والفعال ،جلميع الإمكانيات الب�شرية واملادية ،مع
ا�ستغالل الوقت ومالءمته لهذه الإمكانيات".
ويعرفها الباحثان :ب�أنها الطريقة الإبداعية
املطلوبة لدفع نظام التعليم يف اجلامعة الإ�سالمية
بغزة ب�شكل فعال لتحقيق �أهدافه ور�سالته املنوطة
به من قبل املجتمع والأطراف الأخرى ذات
االهتمام بالتعليم اجلامعي.
مفهوم اجلودة التعليمية :بالرغم من �أنه
ي�صعب تعريف اجلودة بطريقة مبا�شرة ودقيقة يف
املجال الرتبوي ،وو�صفه ب�أنه م�صطلح حمري و�أنه
ق�ضية جدلية تتباين وجهات نظر الباحثني حوله،
�إال �أن بع�ضهم ربط تعريف اجلودة بالأهداف،
�أي� :إن اجلودة ُتعرف بداللة الأهداف املطلوب
حتقيقها ،ف�أي م�ؤ�س�سة تربوية حتقق �أهدافها كاملة
تعد م�ؤ�س�سة جيدة ،ومنهم من ربط تعريف اجلودة
باملدخالت والعمليات ،فتحقيق الأهداف يتوقف
على العديد من العوامل من املدخالت املادية
والب�شرية وطرق ا�ستخدامها وا�ستثمارها.
ويعرفها عليمات (� ،2008ص  )96ب�أنها
"جمموعة الأن�شطة والأ�ساليب واملمار�سات،
التي يقوم بها العاملون ،لت�سهيل �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة
الرتبوية؛ لتحقيق الأهداف املن�شودة ،يف جميع
جماالت العملية التعليمية".
ويعرفها الباحثان :ب�أنها عملية متكاملة ت�شمل
جميع العنا�صر التعليمية من (�إدارات تعليم ،ومعلمني،
وطالب ،ومناهج ،و�أ�ساليب تعليم ،وغريها) مما
يرتبط بالعملية التعليمية؛ �سعي ًا لتحقيق �أهداف
اجلامعة الإ�سالمية بغزة ب�شكل متقن ،وعلى وج ٍه
ي�ضمن خمرجات عالية اجلودة ،وحتقق ر�ضا
امل�ستفيدين من طلبة ،وم�ؤ�س�سات ،وجمتمع.
اجلودة يف الإ�سالم :مل يرد ن�ص لفظي بها
يف القر�آن الكرمي �أو ال�سنة النبوية وما ورد يف
القر�آن الكرمي حول مفهوم مياثل اجلودة ،فقد ورد
)�ص ْنع
م�صطلح "الإتقان" م�صداق ًا لقوله تعاىل ُ
اللْ َهّ ا َّل ِذي �أَ ْت َقن ُكل َ�ش ْيء ِ�إ َّنه َخبِيرْ مِ َبا َت ْف َع ُل ْون(
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(النمل .)88 :وهنا يت�ضح من الآية الكرمية �أن
الإتقان هو الكمال يف العمل والذي لن يبلغه �أحد
من الب�شر .وقول الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم-
"�إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه"
�أخرجه البيهقي يف �شعب الإميان ( ،334/4رقم
 ،)5312و�صححه الألباين .والإتقان هنا ي�ستدعي
من املرء �أن ي�ؤدي عمله على �أكمل وجه ،و�أن ي�سعى
للو�صول به �إىل مرحلة الكمال الإن�ساين بحيث
يقوم بالعمل بكل تفا�صيله ،دون تق�صري �أو تفريط
�أو غ�ش �أو خداع ،وهذا ي�ستدعي الإخال�ص الكامل
يف العمل مبا تتيحه قدرات الإن�سان ،لقوله تعاىل:
اَ
)ل ُي َك ِّلف اللْ َهّ َنفْ�سا ِ�إ اَل ُو ْ�س َع َها((البقرة)286 :؛
فاهلل �سبحانه وتعاىل خلق الإن�سان وزوده بالقوى
والقدرات املختلفة ليبدع ويقوم بجالئل الأعمال،
ف�إذا ق�صر عن هذه الغاية وبدد قواه يف غري ما خلق
له جاحد ًا لنعم اهلل عليه؛ لهذا ف�إن العمل و�إتقانه
م�صدر القيمة الإن�سانية و�أن الإن�سان بعمله ،قال
لِل ْن َ�سان ِ�إ َاّل َما َ�س َعى((النجم:
تعاىلَ ( :و�أن َّل ْي�س ِْ إ
( )39طعيمة.)2006 ،
وهناك العديد من الدرا�سات العربية والأجنبية
ذات العالقة مبو�ضوع هذه الدرا�سة .حيث �أجرى
(الأ�سطل )2011 ،درا�سة هدفت التعرف �إىل
فاعلية برنامج ماج�ستری املناهج وطرق التدری�س
يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة من وجهة نظر الطلبة.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ر�ضا الطلبة جاء بدرجة
كبریة عن املجاالت :اللوائح املنظمة للربنامج،
وطرق التدری�س والتقنیات امل�ستخدمة ،واخلطط
وامل�ساقات الأكادمییة ،واخلدمات اجلامعیة،يف
حنی جاء م�ستوى الر�ضا عن جمال �أ�سالیب التقومی
املتبعة يف الربنامج بدرجة متو�سطة ،كما �أثبتت
نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة �إح�صائی ًا يف
تقومی الطلبة للربنامج تعزى �إىل متغریي اجلن�س
وامل�ستوى الدرا�سي .وقد ارتبطت �أهم امل�شكالت
التي تواجه الطلبة يف عدم منا�سبة �أوقات طرح
امل�ساقات ،وال�صعوبة يف التعامل مع حمركات
البحث الإلكرتونية ،وارتفاع ر�سوم ال�ساعة املعتمدة
الواحدة ،وعدم وجود معایری وا�ضحة للتقومی یتفق
علیها املدر�سون ویلتزمون بها.
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وا�ستهدفت درا�سة (را�ضي )2011 ،حتديد
�سبل النهو�ض بجودة برامج الدرا�سات العليا يف
اجلامعة الإ�سالمية بغزة من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س فيها ,ومدى �إ�سهامها وا�ستجابتها
ملتطلبات العملية التعليمية يف اجلامعة ,ومدى
مواءمتها مع متطلبات �سوق العمل وخمتلف �أوجه
التنمية ,و�أظهرت نتائج الدرا�سة حتقق معايري
اجلودة يف برامج الدرا�سات العليا باجلامعة
الإ�سالمية ب�شكل جيد ,وتوافر كوادر ب�شریة
وقیادات م�ؤهلة ،تهتم بالتدریب ،وتعتمد على
�سیا�سات مر�ضیة يف التقومی والتحفیز والتوعیة
وفق معایری وم�ؤ�شرات اجلودة.
وكان هدف درا�سة (ع�ساف واحللو)2009 ,
التعرف �إىل واقع جودة التعليم يف برامج الدرا�سات
العليا يف جامعة النجاح من وجهة نظر الطلبة ,كما
هدفت التعرف �إىل ت�أثري متغريات الدرا�سة (النوع
االجتماعي ،والكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والو�ضع
املهني للطالب ،وتقدير الطالب) ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن واقع جودة التعليم يف برامج
الدرا�سات العليا يف جامعة النجاح كانت عالية
بوزن ن�سبي ( )%73و�أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري الكلية ،ول�صالح
كليات العلوم ،وال�شريعة ،والرتبية ،ومتغري الو�ضع
املهني للطالب ل�صالح من يعملون يف جمال الرتبية،
ومتغري التقدير ول�صالح ذوي التقدير املمتاز.
وق�صدت درا�سة (متام والطوخي� )2007 ,إىل
تقومي الدرا�سات العليا يف جامعة القاهرة يف �ضوء
اجلودة ال�شاملة ،وك�شفت الدرا�سة �أن الدرا�سات
العليا بجامعة القاهرة تفتقر �إىل اجلودة يف
العديد من اجلوانب من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعة ،و�أكدت الدرا�سة على �ضرورة
و�ضع معايري �إ�ضافية للقبول ،وحتديد �أعداد
املقبولني بالدرا�سات العليا يف �ضوء الإمكانات
الب�شرية واملادية للكليات ،وجعل اللغة والكمبيوتر
�شرط ًا لاللتحاق بالدرا�سات العليا ،وتوفري نظام
ي�ضمن لبع�ض الأ�ساتذة فر�صة التفرغ للتدري�س
والإ�شراف ،وحتديد حد �أق�صى لعدد الر�سائل
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التي ي�شرف عليها ع�ضو هيئة التدري�س ،وتوفري
االعتمادات املالية الالزمة لتطوير املكتبات.
و�أجرى (احلويل و�أبو دقة )2004 ,درا�سة
هدفت �إىل تقومي برامج الدرا�سات العليا باجلامعة
الإ�سالمية بغزة .وا�ستخدمت ا�ستبانة تقومي
برامج الدرا�سات العليا من وجهة نظر اخلريجني.
و�أظهرت الدرا�سة �أن برامج الدرا�سات العليا
باجلامعة الإ�سالمية تلبي احتياجات الطالب
بكفاءة عالية ،و�أن خريجي هذه الربامج يرون
كفاءة يف الإ�شراف الأكادميي وفعالية يف طرق
و�أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة ،وكذلك يف
ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التعليم� ،أما
بالن�سبة للخدمات التي تقدمها املكتبة فقد �أظهرت
النتائج حاجة اجلامعة �إىل التطوير يف هذا املجال.
كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف حمور «تلبية برامج الدرا�سات العليا حلاجات
الطلبة» تعزى ملتغريي النوع والعمر ،وبينت النتائج
�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف حماور اال�ستبانة
مو�ضع الدرا�سة تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي.
وا�ستهدفت درا�سة فريهي ()Verhey, 2002
التعرف �إىل اجتاهات ( )842من خريجي
الدرا�سات العليا يف جامعة والية �سان فران�سي�سكو
 SFSUنحو الربامج التي عاي�شوها يف العام
( ،)2001/2000وكان من �أهم نتائجها �أن
هناك ر�ضى عام ًا عن نوعية التعليم واملناخ
التنظيمي واخلربات التدريبية واملناهج ،حيث �إن
( )%95من الطلبة �أكدوا على �أن اخلدمات التي
تقدمها املكتبة تعد من �أهم اخلدمات املقدمة
يف برنامج املاج�ستري ،حيث كانت الن�سب املئوية
لتقديراتهم لربنامج املاج�ستري كالتايل :نوعية
التعليم ( ،)%89.5ونوعية التدري�س (،)%86.4
واملناخ التعليمي ( ،)%86.1واخلربات التدريبية
( ،)%84.7والر�ضا العام ( ،)%84.7واهتمام
�أع�ضاء هيئة التدري�س ( ،)%81.3واملناهج
( ،)%90و�إجراءات الق�سم ( ،)%67.7يف حني
�أن هناك عدم ر�ضا عن اخلدمات املتوافرة للطلبة
حيث بلغت ن�سبة الر�ضا عنها ( ،)%53.6وخدمة
الو�صول �إىل امل�صادر بلغت (.)%38.9
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وقام جنراها ( )Nughraha, 2001بدرا�سة
هدفت �إىل حتديد م�ؤ�شرات اجلودة يف التعليم
اجلامعي الأمريكي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )120طالب ًا من خالل �أربع مقابالت بالإ�ضافة
�إىل اال�ستبيان ،وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
اجلامعة �أو الكلية عليها �أن تطبق اجلودة امل�ستمرة
لتح�سني نوعية خمرجاتها ،و�أن املحا�ضر اجلامعي
هو امل�س�ؤول عن تطوير التعليم لدى الطلبة ،وعليه
�أن يبحث عن حت�سني نوعية عملية التعليم والتعلم,
مع البحث عن تقنيات جديدة ومنا�سبة لتقييم
الطالب اجلامعي ،و�أن الطلبة ف�ضلوا العمل يف فرق
عمل للجودة ،وذلك لإقرار مهارات �صنع القرار
اجلامعي ،و�أن القيادة اجلامعية الفاعلة هي التي
تعمل وال تكتفي مبجرد الكالم.
ويف �ضوء ما �سبق یت�ضح �أن هناك حماوالت
جادة من قبل الباحثنی واملهتمنی بربامج
الدرا�سات العلیا يف اجلامعات املحلیة والعربیة
والأجنبیة لتقومی برامج الدرا�سات العلیا
وتطویرها وفق معایری اجلودة ذات ال�صلة ،و�أن
هذه الدرا�سات كانت يف جمملها تركز على تقومی
برامج الدرا�سات العلیا على م�ستوى اجلامعة �أو
العدید من جامعات الدولة التي �أجریت فیها .فقد
ركزت كل من درا�سة (الأ�سطل ،)2011 ،ودرا�سة
(متام والطوخي ،)2007 ،ودرا�سة (احلويل و�أبو
دقة ،)2004 ،ودرا�سة (فريهي )2002 ،على
تقييم برامج الدرا�سات العليا ،يف حني ركزت
بع�ض الدرا�سات على درا�سة واقع برامج الدرا�سات
العليا يف اجلامعات مثل درا�سة (ع�ساف واحللو،
 .)2009وقد اختلفت الدرا�سات من حيث الفئة
التي ي�ؤخذ ر�أيها يف برامج الدرا�سات العليا؛ فقد
اعتمدت بع�ض الدرا�سات مثل درا�سة (احلويل و�أبو
دقة )2004 ،على �آراء اخلريجني ،يف حني اعتمدت
درا�سة (متام والطوخي )2007 ،على وجهات
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س .وقد اعتمدت معظم
الدرا�سات على املنهج الكمي يف البحث م�ستخدمة
اال�ستبانة ،وحتليل نتائجها كمي ًا.
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م�شكلة الدرا�سة:
�إن الدرا�سات العليا ت�سهم ب�شكل فاعل يف
تكوين ال�شخ�صية الأكادميية للطالب من حيث
العلم واملعرفة واملهارة ،وتهيئ الطالب ملرحلة
العطاء الفكري والأكادميي ،الذي ي�ساهم من
خالله يف بناء جمتمعه ،و�إفادة بني وطنه .ونظر ًا
لأهمية برامج الدرا�سات العليا يف �صياغة �شخ�صية
الإن�سان جاءت فكرة هذه الدرا�سة للتعرف �إىل
واقع جودة برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة
الإ�سالمية من وجهة نظر طلبتها ,الذين ميثلون
املخرجات الأ�سا�سية لتلك الربامج .وتعد هذه
اخلطوة هي املنطلق الذي من خالله ميكن تفعيل
برامج الدرا�سات العليا واالرتقاء بها لت�ؤدي دورها
العلمي احل�ضاري على الوجه الأف�ضل .وميكن
�صياغة م�شكلة الدرا�سة من خالل الأ�سئلة التالية:
 .1ما م�ستوى جودة برامج الدرا�سات العليا يف
اجلامعة الإ�سالمية بغزة من وجهة نظر
طلبتها؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة )  (α≤0.05بني متو�سطات درجات
تقدير �أفراد عينة الدرا�سة مل�ستوى جودة برامج
الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية تبع ًا
ملتغريات (النوع ,جمال التخ�ص�ص ,امل�ستوى
الدرا�سي)؟
 .3ما �سبل تفعيل برامج الدرا�سات العليا يف
اجلامعة الإ�سالمية لتتالءم مع معايري اجلودة
التعليمية؟
�أهداف الدرا�سة :تهدف الدرا�سة �إىل:
 التعرف �إىل م�ستوى جودة برامج الدرا�ساتالعليا يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة من وجهة
نظر طلبتها.
 الك�شف عن داللة الفروق بني متو�سطات درجاتتقدير �أفراد العينة مل�ستوى جودة برامج
الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية تبع ًا
ملتغريات (اجلن�س ،وجمال التخ�ص�ص،
وامل�ستوى الدرا�سي).
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 تقدمي تو�صيات لتفعيل جودة برامج الدرا�ساتالعليا يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة.
�أهمية الدرا�سة:
 تنبع �أهمیة الدرا�سة احلالیة من احلاجة لأدواتتفید يف التعرف �إىل جودة برامج الدرا�سات
العليا يف اجلامعة الإ�سالمية ,كما تعود �أهميتها
لأهمية مرحلة الدرا�سات العليا التي ُتعد من
�أهم ال�سبل لنه�ضة املجتمع وتطوير جماالته
التنموية ،وميكن حتديد �أهمية هذه الدرا�سة
فيما ي�أتي:
 �إعداد �أداة ميكن �أن تكون معيار ًا جلودة برامجالدرا�سات العليا ,قد ي�ؤخذ بها لتحديد م�ستوى
جودة هذه الربامج.
 قد تفيد امل�س�ؤولني والقائمني على برامجالدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية من
خالل تقدمي تغذية راجعة حول م�ستوى جودة
هذه الربامج ،للعمل على تعزيز مظاهر القوة
ومعاجلة مظاهر ال�ضعف.
 لفت انتباه املخططني نحو �سبل االرتقاء بربامجالدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية مبا
يتالءم مع معايري اجلودة ،وو�ضع اخلطط
املرحلية وبعيدة الأمد لتفعيلها وتطويرها.
حدود الدرا�سة:
 احلد املو�ضوعي :جودة برامج الدرا�سات العليا يفجماالت( :اخلطط وامل�ساقات الدرا�سية� ،أ�ساليب
وطرق التدري�س ،الهيئة التدري�سية ،الت�سهيالت
واخلدمات البحثية ،املكتبة ،التقومي).
 احلد امل�ؤ�س�ساتي :اجلامعة الإ�سالمية. احلد الب�شري :طلبة الدرا�سات العليا يف العلومالإن�سانية (الرتبية ،ال�شريعة) ،والعلوم
التطبيقية (الهند�سة) ومت اختيارهم بالطريقة
الع�شوائية الطبقية.
 احلد الزماين :الف�صل الدرا�سي الثاين من العام.2014
التعريفات اال�صطالحية والإجرائية:
اجلودة :هي القوة امل�ؤثرة املطلوبة لدفع نظام
التعليم يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة ب�شكل

18

Hamdan A. Alsoofi & Sanaa Aldaya: The Quality of Graduate ....

فعال لتحقيق �أهدافه ور�سالته املنوطة به من
قبل املجتمع والأطراف الأخرى ذات االهتمام
بالتعليم اجلامعي.
اجلودة التعليمية :عملية متكاملة ت�شمل جميع
العنا�صر التعليمية من (�إدارات تعليم،
ومعلمني ،وطالب ،ومناهج ،و�أ�ساليب تعليم،
وغريها) مما يرتبط بالعملية التعليمية؛ �سعي ًا
لتحقيق �أهداف اجلامعة الإ�سالمية بغزة
وجه ي�ضمن خمرجات
ب�شكل متقن ،وعلى ٍ
عالية اجلودة ،وحتقق ر�ضا امل�ستفيدين من
طلبة ،وم�ؤ�س�سات ،وجمتمع.
برامج الدرا�سات العليا :تلك الربامج التي تقدمها
الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية
بغزة فيما بعد املرحلة اجلامعية �سواء كانت
ماج�ستري �أو دكتوراه ،التي تتكون من �أهداف
الربنامج ،و�شروط القبول والت�سجيل،
وامل�ساقات الدرا�سية ،وطرائق التدري�س،
والتقنيات التعليمية واخلدمات امل�ساعدة،
والإر�شاد الأكادميي ،والتقومي ،ويتابع فيها
الطلبة درا�ساتهم ب�إ�شراف �أحد الأ�ساتذة
العاملني يف اجلامعة .وذلك بهدف �إعداد
الكوادر الأكادميية الالزمة للتدري�س يف
اجلامعة والعمل يف م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة.
جودة الربامج التعليمية :مدى مطابقة عنا�صر
ومكونات الربامج التعليمية (برامج الدرا�سات
العليا) يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة للمعايري
ال�سليمة واملوا�صفات امل�أمولة ،وتتمثل يف
الدرجة التي حتققها هذه الربامج بنا ًء على
�أداة الدرا�سة امل�ستخدمة (اال�ستبانة).

الطريقة والإجراءات:
منهج الدرا�سة :اتبعت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي ،وهو املنهج الذي يتالءم مع
طبيعة الدرا�سة وم�شكلتها و�أهدافها.
�أداة الدرا�سة :بالإ�ضافة �إىل االطالع على
جمموعة من الأبحاث ذات العالقة بالبحث
الرتبوي ،قام الباحثان ب�إعداد ا�ستبانة الدرا�سة،
التي هدفت التعرف �إىل جودة برامج الدرا�سات
العليا يف اجلامعة الإ�سالمية و�سبل تفعيلها
من وجهة نظر طلبتها ،وقد ا�شتملت اال�ستبانة
على جز�أين :الأول منها يتناول بع�ض املعلومات
ال�شخ�صية� ،أما اجلزء الثاين فيتكون من ()50
عبارة تقي�س �ستة حماور هي :اخلطط وامل�ساقات
الدرا�سية� ،أ�ساليب وطرق التدري�س ،الهيئة
التدري�سية ،الت�سهيالت واخلدمات البحثية،
املكتبة ،التقومي .وعدد فقراتها على الرتتيب
" "10 ،7 ،8 ،8 ،7 ،10ومت حتديد م�ستوى املوافقة
بخم�سة م�ستويات .ول�ضمان �صدق هذه اال�ستبانة
قام الباحثان بعر�ض اال�ستبانة على جمموعة من
املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة
الإ�سالمية ،وذلك بهدف التعرف على مدى
�صالحية هذه الأداة يف قيا�س الأهداف املرتبطة
بهذه الدرا�سة وعدد بنود اال�ستبانة ،ومدى �صحة
فقرات املقيا�س لغوي ًا وعلمي ًا ،ومدى منا�سبة
فقرات اال�ستبانة .ومت ح�ساب �صدق االت�ساق
الداخلي لال�ستبانة ب�إيجاد معامل االرتباط بني
كل جمال من جماالت اال�ستبانة والدرجة الكلية
لال�ستبانة كما يت�ضح من اجلدول رقم (:)1

اجلدول رقم ( :)1يو�ضح معامل االرتباط بني كل جمال من
جماالت اال�ستبانة والدرجة الكلية لال�ستبانة

م
1
2
3
4
5
6

املجاالت
اخلطط وامل�ساقات الدرا�سية
�أ�ساليب وطرق التدري�س
الهيئة التدري�سية
الت�سهيالت واخلدمات البحثية
املكتبة
التقومي

http://journals.uob.edu.bh

عدد الفقرات
10
7
8
8
7
10

معامل االرتباط
085
0.92
0.89
0.89
0.88
0.94

م�ستوى الداللة
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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يت�ضح من اجلدول (� )1أن جميع جماالت
اال�ستبانة مرتبطة ارتباط ًا ذا داللة �إح�صائية مع
الدرجة الكلية لال�ستبانة .و�أي�ض ًا مت ح�ساب �صدق

االت�ساق الداخلي لال�ستبانة ب�إيجاد معامل االرتباط
بني كل فقرة من فقرات اال�ستبانة والدرجة الكلية
ملجالها كما يو�ضحها اجلدول رقم (:)2

اجلدول رقم ( :)2معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات
جمال والدرجة الكلية ملجالها
معامل
معامل
مع
االرتباطالكلية االرتباط مع
الرقم الدرجة
املجال
لال�ستبانة
الهيئة التدري�سية
1
**68.0
**28.0
2
**29.0
**38.0
3
**19.0
**28.0
4
**86.0
**85.0
5
**68.0
**77.0
6
**36.0
**15.0
7
**58.0
**07.0
8
**09.0
**68.0
الت�سهيالت واخلدمات البحثية
1
**48.0
**97.0
2
**08.0
**67.0
3
**07.0
**35.0
4
**25.0
**34.0
5
**38.0
**07.0
6
**78.0
**18.0
7
**19.0
**48.0
8
**68.0
**47.0

معامل
الرقم االرتباط مع معامل االرتباط
مع املجال
الدرجة الكلية
لال�ستبانة
اخلطط وامل�ساقات الدرا�سية
1
**25.0
**34.0
2
**48.0
**18.0
3
**44.0
*83.0
4
**07.0
**44.0
5
**09.0
**37.0
6
**37.0
**17.0
7
**47.0
**07.0
8
**28.0
**26.0
9
**18.0
**37.0
01
**16.0
**95.0
�أ�ساليب وطرق التدري�س
1
**87.0
**56.0
2
**58.0
**08.0
3
**18.0
**46.0
4
**46.0
**74.0
5
**87.0
**97.0
6
**28.0
**38.0
7
**68.0
**48.0
* تعني م�ستوى داللة عند  ** ،50.0تعني م�ستوى داللة عند 10.0

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن جميع فقرات
اال�ستبانة مرتبطة ارتباط ًا ذا داللة �إح�صائية مع
الدرجة الكلية للمجال ،وهذا يدلل على �صدق الأداة
وللت�أكد من ثبات اال�ستبانة مت ح�ساب معامل �ألفا

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01

معامل
معامل
مع
االرتباطالكلية االرتباط مع
الدرجة
املجال
لال�ستبانة
املكتبة
**67.0
**38.0
**98.0
**77.0
**09.0
**08.0
**38.0
**66.0
**19.0
**18.0
**58.0
**18.0
**08.0
**37.0
التقومي
**87.0
**67.0
**38.0
**97.0
**88.0
**78.0
**48.0
**37.0
**28.0
**18.0
**77.0
**27.0
**28.0
**67.0
**27.0
**55.0
**09.0
**19.0
**47.0
**07.0

كرونباخ وبلغ ( ،)0.97وكذلك معامل التجزئة
الن�صفية حيث بلغت قيمته ( ،)0.93وهذه
القيم تدل على �أن اال�ستبانة تتميز بثبات مرتفع،
واجلدول رقم ( )3يبني معامل الثبات للمجاالت.

اجلدول رقم ( :)3يو�ضح معامل الثبات للمجاالت
م
1
2
3
4
5
6

املجاالت
اخلطط وامل�ساقات الدرا�سية
�أ�ساليب وطرق التدري�س
الهيئة التدري�سية
الت�سهيالت واخلدمات البحثية
املكتبة
التقومي

http://journals.uob.edu.bh

عدد الفقرات
10
7
8
8
7
10

معامل �ألفا
0.87
0.90
0.94
0.93
0.93
0.94

التجزئة الن�صفية
0.77
-0.90
0.89
-0.90

جتمان
-0.78
--0.90
--
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من العام الدرا�سي  ،2014واجلدول رقم ()4
يو�ضح توزيع املجتمع الأ�صلي للدرا�سة ح�سب
املتغريات.

جمتمع الدرا�سة :ميثل املجتمع الأ�صلي لهذه
الدرا�سة الطلبة امللتحقني بربامج الدرا�سات
العليا باجلامعة الإ�سالمية بغزة والبالغ
عددهم ( )487طالب ًا وطالبة يف الف�صل الثاين

اجلدول رقم ( :)4خ�صائ�ص �أفراد املجتمع الأ�صلي للدرا�سة
املتغري
الكلية
اجلن�س
امل�ستوى

م�ستوى املتغري

عدد �أفراد املجتمع

العلوم االن�سانية
العلوم التطبيقية
ذكور
�إناث
الأول

292
195
310
177
252

الثاين

235

عينة الدرا�سة :لقد مت اختيار عينة ع�شوائية يقدر
عددها ( )200طالب وطالبة بن�سبة تقارب
 %40من الطلبة امللتحقني يف الف�صل الثاين

من العام الدرا�سي  ،2014واجلدول رقم ()5
يو�ضح توزيعها ح�سب املتغريات.

اجلدول رقم ( :)5خ�صائ�ص �أفراد عينة الدرا�سة
املتغري
الكلية
اجلن�س
امل�ستوى

م�ستوى املتغري

عدد �أفراد العينة

العلوم الإن�سانية
العلوم التطبيقية
ذكور
�إناث
الأول

112
88
127
73
102

الثاين

98

املعاجلات الإح�صائية :ا�ستخدم الباحثان الربنامج
الإح�صائي ( )SPSSيف معاجلة بيانات الدرا�سة
وذلك كالتايل :املتو�سط احل�سابي واالنحراف
املعياري والوزن الن�سبي والرتتيب لل�س�ؤال الأول،
يف حني ا�ستخدم اختبار «ت» ملتغريات الدرا�سة
"اجلن�س ،الكلية ،وامل�ستوى" وللتعرف �إىل �آراء

http://journals.uob.edu.bh

الطلبة حول مدى جودة برامج الدرا�سات العليا
يف اجلامعة الإ�سالمية مت تقدیر م�ستوى درجة
موافقتهم على فقرات اال�ستبانة وجماالتها
ال�ستة ،وقد اعتمد الباحثان اجلدول التايل
لتحدید م�ستوى املتو�سط احل�سابي املوزون
والفئة التي ینتمي �إلیها كما یلي:
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طول اخللية
من 1.80 –1.00
من 2.60 –1.81
من 3.40 –2.61
من 4.20 –3.41
من 5.00 –4.21

الوزن الن�سبي املقابل له
�أقل من 36%
من % 52 - % 36
من % 68 - % 52
من % 84 - % 68
من % 100 - % 84

درجة التوافر
قليلة جد ًا
قليلة
متو�سطة
كبرية
كبرية جداً

(عبد الفتاح� ,2007 ,ص )541

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:
ن�ص ال�س�ؤال الأول" :ما جودة برامج الدرا�سات
العليا يف اجلامعة الإ�سالمية من وجهة نظر
طلبتها؟" وللإجابة على هذا ال�س�ؤال قام الباحثان

بدرا�سة �أي املجاالت حت�صل على �أعلى درجة من
وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة ،حيث مت �إيجاد
قيمة املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
والوزن الن�سبي كما يو�ضحها اجلدول (.)6

اجلدول رقم ( :)6قيمة الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي والرتتيب ملجاالت درجة جودة برامج
الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية من وجهة نظر طلبتها ( ن = )200
م
1
2
3
4
5
6

املجاالت
اخلطط وامل�ساقات الدرا�سية
�أ�ساليب وطرق التدري�س
الهيئة التدري�سية
الت�سهيالت واخلدمات البحثية
املكتبة
التقومي
الدرجة الكلية لال�ستبانة

املتو�سط احل�سابي
3.55
3.42
3.53
3.27
3.53
3.15
3.40

ويت�ضح من اجلدول (� )6أن جماالت اال�ستبانة
تتفاوت من حيث قوتها ،حيث كان متو�سط درجة
املوافقة على الفقرات املقرتحة يف جميع املجاالت
من وجهة نظر العينة قد بلغ ( )3.40وبلغ الوزن
الن�سبي للمجاالت كلها ( )%68.05بدرجة كبرية،
وملعرفة �أي املجاالت �أكرث ت�أثري ًا يف "درجة جودة
برامج الدرا�سات العليا" مت ترتيبها تنازلي ًا وهي:
 اخلطط وامل�ساقات الدرا�سية ،حيث كان املتو�سطاحل�سابي ( )3.55والوزن الن�سبي ()%70.97
بدرجة كبرية.
 الهيئة التدري�سية ،حيث كان املتو�سط احل�سابي( )3.53والوزن الن�سبي ( )%70.67بدرجة
كبرية.
 املكتبة ،حيث كان املتو�سط احل�سابي ()3.53http://journals.uob.edu.bh

االنحراف املعياري
0.65
0.72
0.71
0.77
0.83
0.79
0.620

الوزن الن�سبي
70.97
68.37
70.67
65.46
70.64
63.07
68.05

والوزن الن�سبي ( )%70.64بدرجة كبرية.
 �أ�ساليب وطرق التدري�س ،حيث كان املتو�سطاحل�سابي ( )3.42والوزن الن�سبي ()%68.37
بدرجة كبرية.
 الت�سهيالت واخلدمات البحثية ،حيث كاناملتو�سط احل�سابي ( )3.27والوزن الن�سبي
( )%65.46بدرجة متو�سطة.
 التقومي ،حيث كان املتو�سط احل�سابي ()3.15والوزن الن�سبي ( )%63.07بدرجة متو�سطة.
يف �ضوء النتائج ال�سابقة يتبني ح�صول برامج
الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية على درجة
كلية كبرية من اجلودة ،وهذا يرجع �إىل االهتمام
الكبري الذي تبديه اجلامعة بهذه الربامج من
�أجل حتقيق معايري اجلودة ,الأمر الذي �أدى �إىل
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متتع هذه الربامج بال�سمعة الأكادميية اجليدة
يف �أو�ساط املهتمني بها.كما يتبني �أن ر�ضا طلبة
الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية عن برامج
الدرا�سات العليا وما يت�ضمنها من خطط وم�ساقات
درا�سية تلبي احتياجاتهم كان بدرجة كبرية،
ويرون كفاءة يف الهيئة التدري�سية ,وهذا يرجع �إىل
�أن اجلامعة الإ�سالمية ت�شجع الأ�ساتذة دوم ًا على
امل�ضي قدم ًا يف احل�صول على الدرجات الأكادميية
العليا ،وحتر�ص دائم ًا على �أن يكون �أ�ساتذتها على
درجة عالية من الكفاءة والإتقان ،وتقدم لهم
اجلوائز العلمية القيمة ,كما �أنهم يرون فعالية يف
�أ�ساليب وطرق التدري�س املتبعة وا�ستخدام التقنيات
احلديثة وهذا يتفق مع نتائج درا�سة (احلويل ،و�أبو
دقة )2004 ,ودرا�سة (الأ�سطل.) 2011،
من ناحية �أخرى �أحرز املجاالن (الت�سهيالت
واخلدمات البحثية ,والتقومي) درجة متو�سطة
على عك�س املجاالت الأخرى التي جاءت بدرجة
كبرية .ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن معظم مكتبات
اجلامعات ال توفر الدوریات والكتب احلدیثة وذلك
حلاجتها �إىل میزانیات كبریة من ناحیة ،وعدم
وجود �أماكن كافیة من ناحیة �أخرى .ویرى الباحثان
�أن قلة الدوریات یرجع يف الأ�سا�س �إىل عوامل

اقت�صادية وعلمية� ،إذ �إن هناك �ضرورة ملحة
لت�شكیل جلنة مكتبیة من قبل �أ�ساتذة اجلامعات كل
يف تخ�ص�صه لتجدید الدوریات املطلوبة واملراجع
امللحة ل�شرائها �أو حماولة �إح�ضارها ،ومیكن
ا�ستثمار الإنرتنت يف ذلك ،و�ضرورة التعاون بنی
كلیات الرتبیة يف اجلامعات الفل�سطینیة يف جمیع
املجاالت ،وحماولة التن�سیق فیما بینها ل�سد
النواق�ص تلبیة حلاجات طلبة الدرا�سات العلیا،
وخا�صة فیما یتعلق بالدوریات التي تفتقر �إلیها
كثری ًا� .أما بالن�سبة ملجال (التقومي) الذي جاء يف
الرتتيب الأخري ف�إن هذا يدل على �أن هناك قلق ًا
من قبل الطلبة حول �إجراءات التقومی املتبعة،
وعدم الر�ضا الكامل عن هذه الإجراءات وتتفق
هذه النتائج مع درا�سة (الأ�سطل ،)2011 ،ودرا�سة
(فريهي.)2000 ،
وبدرا�سة �أي الفقرات �أكرث ت�أثر ًا مبجالها مت
تناول كل جمال على حدة مع بيان قيمة املتو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لكل
فقرة من الفقرات بكل جمال على حدة كما يلي:
�أو ًال :اخلطط وامل�ساقات الدرا�سية :مت ح�ساب
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن
الن�سبي والرتتيب كما يو�ضحها اجلدول رقم (.)7

اجلدول رقم ( :)7قيمة الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي
والرتتيب ملجال "اخلطط وامل�ساقات الدرا�سية"
م.

العبارات

 1توجد خطة تف�صيلية تبني املواد الدرا�سية وت�صنيفها وت�سل�سلها.
 2يتوافر لكل م�ساق من امل�ساقات تو�صيف حمدد.
 3تت�ضمن اخلطة الدرا�سية م�ساقات �إجبارية و�أخرى اختيارية.
 4تتوافق اخلطة الدرا�سية مع �أهداف الربنامج وخمرجات التعليم.
 5حتدد خطة امل�ساق الكتاب املقرر وامل�صادر واملراجع امل�ساعدة.
 6تتنا�سب عدد ال�ساعات املخ�ص�صة للم�ساق مع مفرداته ومتطلبات درا�سته.
 7املحتوى العلمي للم�ساقات متجدد ومرن وفق ًا للم�ستحدثات العلمية.
 8ت�ؤهل امل�ساقات الدرا�سية الطلبة للبحث العلمي.
 9جتمع امل�ساقات الدرا�سية بني اجلانب النظري والتطبيقي.
 10يت�ضمن كل م�ساق مو�ضوعات ال تتداخل مع امل�ساقات الأخرى.
الدرجة الكلية للمجال
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املتو�سط
احل�سابي
4.10
3.75
3.67
3.66
3.55
3.51
3.47
3.44
3.30
3.06
3.55

االنحراف
املعياري
.82
1.00
1.29
.84
1.12
1.04
.99
.92
1.06
97.
0.65

الوزن
الن�سبي
82.00
75.00
73.30
73.10
70.90
70.10
69.40
68.80
65.90
61.20
70.97
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ويت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن متو�سط
درجة اال�ستجابة لدى عينة الدرا�سة على اال�ستبانة
بلغت ( )3.55وبلغ الوزن الن�سبي لهذا املجال
( ،)%70.97ومت ترتيب الفقرات يف اجلدول
تنازلي ًا.
حيث تبني للباحثني �أن الفقرة التي تن�ص
على" :توجد خطة تف�صيلية تبني املواد الدرا�سية
وت�صنيفها وت�سل�سلها" ح�صلت على الرتتيب الأول
وبوزن ن�سبي بلغ ( ،)%82ويعزو الباحثان ذلك
�إىل� :أن اجلامعة الإ�سالمية و�ضعت لكل م�ساق من
امل�ساقات التي يدر�سها الطالب يف مرحلة الإعداد
تو�صيف ًا وا�ضح املعامل واجلوانب ،ويت�ضح ذلك
جلي ًا يف دليل الدرا�سات العليا الذي يتم حتديث
بياناته دوري ًا وب�صفة منتظمة ،كما �أن هيئة اجلودة
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يف اجلامعة الإ�سالمية تعمل على متابعة حتديث
امل�ساقات الدرا�سية والإ�شراف على التقييم الذاتي
للربامج والكليات .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة
(الأ�سطل.)2011 ،
بينما تبني �أن الفقرة التي تن�ص على " :يت�ضمن
كل م�ساق مو�ضوعات ال تتداخل مع امل�ساقات
الأخرى ".ح�صلت على الرتتيب الأخري وبوزن
ن�سبي بلغ ( ،)%61.2ويعزو الباحثان ذلك �إىل
ترابط مو�ضوعات امل�ساقات مع بع�ضها البع�ض،
واحلاجة املا�سة �إىل �إزالة الت�شابك احلا�صل بني
امل�ساقات املختلفة.
ثانياً� :أ�ساليب وطرق التدري�س :مت ح�ساب
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن
الن�سبي والرتتيب كما يو�ضحها اجلدول رقم (.)8

اجلدول رقم ( :)8قيمة الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي
والرتتيب ملجال "�أ�ساليب وطرق التدري�س"
م.

العبارات

1
2
3
4
5
6
7

ي�شجع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية طالبهم على املناق�شة واحلوار.
يربط �أع�ضاء الهيئة التدري�سية املادة العلمية بالواقع االجتماعي والثقايف .
تركز طرق التدري�س امل�ستخدمة على البحث والتعليم الذاتي.
تتنوع �أ�ساليب التدري�س مبا يتالءم مع طبيعة امل�ساقات الدرا�سية .
ت�ؤكد طرائق التدري�س على �أ�سلوب حل امل�شكالت.
تعزز طرائق التدري�س العمل التعاوين (روح الفريق).
يوظف مدر�س امل�ساق التقنيات بفاعلية يف املوقف التعليمي.
الدرجة الكلية للمجال

ويت�ضح من اجلدول (� )8أن متو�سط درجة
اال�ستجابة لدى عينة الدرا�سة على اال�ستبانة
بلغت ( ،)3.42وبلغ الوزن الن�سبي لهذا املجال
( ،)%68.37ومت ترتيب الفقرات يف اجلدول
تنازلي ًا .حيث تبني للباحثني �أن الفقرة التي تن�ص
على« :ي�شجع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية طالبهم
على املناق�شة واحلوار» ح�صلت على الرتتيب الأول
وبوزن ن�سبي بلغ ( )%74.4بدرجة كبرية ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل� :أن طرق التدري�س امل�ستخدمة
يف برامج الدرا�سات العليا تراعي طبيعة امل�ساقات
http://journals.uob.edu.bh

املتو�سط
احل�سابي
3.72
3.67
3.53
3.47
3.22
3.17
3.15
3.42

االنحراف
املعياري
0.96
0.94
1.07
0.90
980.
0.99
0.97
0.72

الوزن
الن�سبي
74.40
73.40
70.60
69.50
64.40
63.30
63.00
68.37

وتعتمد على الطرق التفاعلية وت�سهم يف تنمية
مهارات البحث والتفكري ،وتدل هذه النتيجة على
�أن مدر�سي مرحلة املاج�ستري يراعون ا�ستخدام
طريقة احلوار واملناق�شة �أثناء التدري�س ،حيث
�إنهم يتعاملون مع فئة من الدار�سني هم يف حاجة
�إىل ا�ستخدام حلقات النقا�ش وتطبيق ما يدر�سونه
على حاالت ميدانية.
وت�شابهت نتائج الدرا�سة مع درا�سة (احلويل،
و�أبودقة ،)2004 ،ودرا�سة (الأ�سطل.)2011 ،
بينما تبني �أن الفقرة التي تن�ص على« :يوظف
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مدر�س امل�ساق التقنيات بفاعلية يف املوقف
التعليمي» ح�صلت على الرتتيب الأخري وبوزن
ن�سبي بلغ ( )%63بدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحثان
هذه النتيجة �إىل قلة الإمكانات الالزمة للإبداع
والتجديد يف �أ�ساليب التدري�س يف اجلامعة� ،أو تردد
املدر�سني يف ا�ستخدام طرائق فردية �إبداعية نظر ًا
حلاجتها �إىل مزيد من الوقت واجلهد والتوا�صل مع
الطلبة ،وهذا ما ال تتيحه الظروف احلالية لكرثة
الأعباء التدري�سية والوظيفية امللقاة على كواهل
املدر�سني يف الدرا�سات العليا يف اجلامعة .ونرى

�أنه ينبغي بذل مزيد من اجلهد لالرتقاء بعملية
التدري�س عن طريق ت�شجيع املدر�سني ال�ستخدام
التقنيات التكنولوجية احلديثة ،وعقد الور�ش لعمل
حلقات النقا�ش بني املدر�سني حول طرق التدري�س
احلديثة لتطوير الأداء بغية النهو�ض مب�ستوى
الدار�سني وحت�سني خمرجات التعليم.
ثالثاً :الهيئة التدري�سية :مت ح�ساب املتو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي
والرتتيب كما يو�ضحها اجلدول رقم (.)9

اجلدول رقم ( :)9قيمة الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي
والرتتيب ملجال "الهيئة التدري�سية"
م.
1
2
3
4
5
6
7
8

العبارات
ت�سود عالقة احرتام وتفاهم بني امل�شرف والطالب.
يهتم با�ستف�سارات الطلبة ويعلق عليها.
يحرتم ع�ضو هيئة التدري�س �أفكار طلبته.
ي�ستثمر الوقت املخ�ص�ص للمحا�ضرة ب�شكل منا�سب.
يغطي �أع�ضاء هيئة التدري�س كافة املجاالت املعرفية للتخ�ص�ص.
يراعي الفروق الفردية بني الطلبة.
ي�ساعد طلبته على اختيار مو�ضوع البحث.
يحدد �أوقات ًا معينة لتوجيه طلبته و�إر�شادهم.
الدرجة الكلية للمجال

ويت�ضح من اجلدول (� )9أن متو�سط درجة
اال�ستجابة لدى عينة الدرا�سة على اال�ستبانة
بلغت ( )3.53وبلغ الوزن الن�سبي لهذا املجال
( ،)%70.67ومت ترتيب الفقرات يف اجلدول
تنازلي ًا.
حيث تبني للباحثني �أن الفقرة التي تن�ص
على" :ت�سود عالقة احرتام وتفاهم بني امل�شرف
والطالب" ح�صلت على الرتتيب الأول وبوزن ن�سبي
بلغ ( )%76.6بدرجة كبرية ،ويعزو الباحثان ذلك
�إىل ح�سن العالقة بني امل�شرفني وطلبتهم واالحرتام
املتبادل بينهم واحرتام �أفكارهم و�أعمالهم خا�صة
عند الإ�شراف على بحوثهم ،ويرى الباحثان �أن
الت�أهيل العايل واجليد لأع�ضاء هيئة التدري�س
الذين يدر�سون الطلبة يف مرحلة املاج�ستري
http://journals.uob.edu.bh

املتو�سط
احل�سابي
3.83
3.78
3.71
3.62
3.54
3.27
3.26
3.25
3.53

االنحراف
املعياري
0.970
0.96
0.95
0.97
0.93
0.97
1.00
0.94
0.71

الوزن
الن�سبي
76.60
75.70
74.30
72.50
70.80
65.40
65.20
64.90
70.67

مي ِّكنهم من تطوير عالقاتهم مع الطلبة الدار�سني
مما يهيئ فر�ص ًا �أكرب للتعاون بينهم وبني الطلبة.
وت�شابهت نتائج الدرا�سة مع درا�سة ( الأ�سطل،
 ،)2011ودرا�سة (احلويل ،و�أبودقة.)2014 ،
بينما تبني �أن الفقرة التي تن�ص على" :يحدد
�أوقات ًا معينة لتوجيه طلبته و�إر�شادهم"ح�صلت
على الرتتيب الأخري وبوزن ن�سبي بلغ ()64.90
بدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن
معظم طلبة الدرا�سات العليا يعملون يف مواقع عمل
خمتلفة وال يتمكنون من التوا�صل مع �أ�ساتذتهم
خالل ال�ساعات املكتبية املحددة لهم ،وبالرغم من
ذلك فالبد من بذل اجلهود يف هذا الإطار وتوفري
فر�ص كافية للتوا�صل مع الطلبة وتقدمي الإر�شاد
الأكادميي الكايف لهم .وت�شابهت نتائج الدرا�سة مع
درا�سة (الأ�سطل.) 2011 ،
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رابعاً :الت�سهيالت واخلدمات البحثية :مت
ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري

والوزن الن�سبي والرتتيب كما يو�ضحها اجلدول
رقم (.)10

اجلدول رقم ( :)10قيمة الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي
والرتتيب ملجال "الت�سهيالت واخلدمات البحثية"
املتو�سط
احل�سابي
3.73

االنحراف
املعياري
0.98

الوزن
الن�سبي
74.60

1.12

69.40
68.40

م.

العبارات

1

يتوافر مكاتب منا�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س.

2

ي�ستفيد الطلبة من �أجهزة العر�ض وخدمة الإنرتنت التي تقدمها اجلامعة.

3.47

3

يتعاون �أع�ضاء هيئة التدري�س مع الطلبة عند حتكيم �أدوات الدرا�سة اخلا�صة
ب�أطروحاتهم.
يتعاون �أع�ضاء جلان الدرا�سات العليا بالق�سم الأكادميي يف توجيه الطلبة نحو
امل�سار ال�صحيح لأطروحاتهم.
توجد قاعات تدري�س منا�سبة مزودة بالأدوات والتجهيزات الالزمة.

3.42

0.98

3.37

0.99

67.40

3.22

1.13

64.30

6

يتعاون م�س�ؤولو مراكز البحوث يف اجلامعة مع طلبة الدرا�سات العليا يف تهيئة
املراجع العلمية املنا�سبة الحتياجاتهم.
ي�ستفيد طلبة الدرا�سات العليا من خدمات احلا�سوب يف حتليل نتائج درا�ساتهم يف
خمتربات اجلامعة.
تقدم اجلامعة خدمات طباعة الأبحاث والر�سائل والتحليل الإح�صائي مقابل ر�سوم
مادية مي�سرة.

3.16

1.06

63.30

3.02

1.02

60.40

2.80

1.14

55.90

3.27

0.77

65.46

4
5

7
8

الدرجة الكلية للمجال

ويت�ضح من اجلدول (� )10أن متو�سط درجة
اال�ستجابة لدى عينة الدرا�سة على اال�ستبانة
بلغت ( )3.27وبلغ الوزن الن�سبي لهذا املجال
( ،)%65.46ومت ترتيب الفقرات يف اجلدول
تنازلي ًا ,حيث تبني للباحثني �أن الفقرة التي
تن�ص على" :يتوافر مكاتب منا�سبة لأع�ضاء هيئة
التدري�س" ح�صلت على الرتتيب الأول وبوزن ن�سبي
بلغ ( )%74.6بدرجة كبرية ،ويعزو الباحثان
ذلك �إىل الإمكانات التي توفرها اجلامعة للهيئة
التدري�سية بدرجة كافية ،وهذا بدوره يهيئ جو ًا
منا�سب ًا لإجناز مهامهم الأكادميية وت�سهيلها ومن
�ضمنها �إ�شرافهم على طالبهم ,وهذا يتيح مكان ًا
للمناق�شة واحلوار بني امل�شرفني وطلبتهم.بينما
تبني �أن الفقرة التي تن�ص على" :تقدم اجلامعة
خدمات طباعة الأبحاث والر�سائل والتحليل
http://journals.uob.edu.bh

الإح�صائي مقابل ر�سوم مادية مي�سرة" ح�صلت
على الرتتيب الأخري وبوزن ن�سبي بلغ (،)55.90
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن ر�ضا طلبة الدرا�سات
العليا عن اخلدمات التي تقدمها اجلامعة جاءت
بدرجة غري كافية ،وهذا يرجع �إىل الر�سوم املادية
العالية التي تتطلبها هذه اخلدمات مما يثقل كاهل
الطلبة ،ناهيك عن املتطلبات الأخرى التي حتتاج
�إىل ماديات �أخرى ،كما �أن خدمة طباعة الأبحاث
والر�سائل والتحليل الإح�صائي مل يقدمها مركز
متخ�ص�ص يف اجلامعة �إال حديث ًا مت فتحه وبر�سوم
مادية غري مي�سرة.
خام�ساً :املكتبة :مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي والرتتيب كما
يو�ضحها اجلدول رقم ( )11الآتي.
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اجلدول رقم ( :)11قيمة الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
والوزن الن�سبي والرتتيب ملجال "املكتبة"
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

 1توفر املكتبة الرئي�سة لطلبة الدرا�سات العليا الدرا�سات والبحوث التي يحتاجونها.
يتميز نظام الإعارة يف املكتبة باملرونة التي تتنا�سب مع احتياجات طلبة الدرا�سات
2
العليا.
 3ي�ستفيد طلبة الدرا�سات العليا من الغرف املوجودة يف املكتبة يف القراءة.

3.73

1.01

74.50

3.62

1.07

72.40

3.58

1.09

71.70

 4تن�شر عمادة املكتبات باجلامعة الإ�سالمية �أطروحات طلبة الدرا�سات العليا.

3.58

1.01

71.60

 5توفر املكتبة حمركات بحث �إلكرتونية تربوية ي�ستفيد منها الطلبة.
توفر املكتبة �إمكانية الدخول �إىل املواقع البحثية على �شبكة الإنرتنت للح�صول على
6
الأبحاث املطلوبة.
 7توفر مكتبة اجلامعة �أبحاث امل�ؤمترات �إلكرتوني ًا للطلبة.

3.44

1.07

68.80

3.40

1.10

68.00

3.38

1.00

67.50

الدرجة الكلية للمجال

3.53

0.83

70.64

العبارات

م.

ويت�ضح من اجلدول (� )11أن متو�سط درجة
اال�ستجابة لدى عينة الدرا�سة على اال�ستبانة
بلغت ( )3.53وبلغ الوزن الن�سبي لهذا املجال
( ،)%70.64ومت ترتيب الفقرات يف اجلدول
تنازلي ًا .حيث تبني للباحثني �أن الفقرة التي تن�ص
على" :توفر املكتبة الرئي�سة لطلبة الدرا�سات العليا
الدرا�سات والبحوث التي يحتاجونها" ح�صلت
على الرتتيب الأول وبوزن ن�سبي بلغ ()%74.5
بدرجة كبرية ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل مراعاة
اخلدمات والت�سهيالت املقدمة للطلبة يف اجلامعة
الإ�سالمية من حيث الكتب واملراجع والدوريات
التي يحتاجونها يف �إجراء درا�ساتهم البحثية،
�إال �أن نظم املكتبة يف اجلامعة حتدد عدد الكتب
امل�سموح با�ستعارتها حيث ال ت�سمح با�ستعارة
الدوريات واملراجع والر�سائل اجلامعية .بينما تبني
�أن الفقرة التي تن�ص على" :توفر مكتبة اجلامعة
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�أبحاث امل�ؤمترات �إلكرتوني ًا للطلبة ".ح�صلت على
الرتتيب الأخري وبوزن ن�سبي بلغ ( )67.50بدرجة
متو�سطة ،وهذا يعني �أن اخلدمات الإلكرتونية
يف املكتبة واملتعلقة مبحركات البحث الرتبوي
غري متاحة �أو غري كافية .وبالرغم من �أن جهود ًا
بذلت للتغلب على هذه امل�شكلة واال�شرتاك يف
حمركات بحث خمتلفة و�إتاحة الفر�صة لطلبة
الدرا�سات العليا لال�ستفادة منها� ،إال �أن الطلبة
تواجههم م�شكالت تقنية من حيث توافر الأجهزة
وتفعيل املواقع اخلا�صة باملحركات البحثية،
مما يعيق احل�صول على درا�سات حديثة ي�ستفيد
منها الطلبة .وت�شابهت نتائج الدرا�سة مع درا�سة
(الأ�سطل.)2011 ،
�ساد�ساً :التقومي :مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي والرتتيب كما
يو�ضحها اجلدول رقم ( )12الآتي.
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اجلدول رقم ( :)12قيمة الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
والوزن الن�سبي والرتتيب ملجال «التقومي»
م.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العبارات
يتم توزيع الدرجات على االختبارات والن�شاطات ب�صورة متنوعة ومتوازنة.
تركز طريقة التقومي امل�ستخدمة على اختبار مهارات البحث والتفكري والنقد.
تتنوع الأ�سئلة يف االختبارات التحريرية بني املقالية واملو�ضوعية والعملية.
تتالءم طرق التقومي املتبعة مع طبيعة املقررات.
يتم تقومي امل�ساقات بداللة الأهداف املحددة لها.
يت�صف تقومي الطلبة باملو�ضوعية والدقة.
يت�صف تقومي املدر�س لطلبته بالعدالة.
يوجه الطلبة ال�ستخدام التقومي الذاتي لتقييم �أدائهم.
ي�شرتك الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف تقومي برامج الدرا�سات العليا.
يعيد املدر�س الأبحاث للطلبة بعد ت�صويبها وتقدمي املالحظات عليها.
الدرجة الكلية للمجال

ويت�ضح من اجلدول (� )12أن متو�سط درجة
اال�ستجابة لدى عينة الدرا�سة على اال�ستبانة
بلغت ( )3.15وبلغ الوزن الن�سبي لهذا املجال
( ،)%63.07ومت ترتيب الفقرات يف اجلدول
تنازلي ًا ,حيث تبني للباحثني �أن الفقرة التي
تن�ص على" :يتم توزيع الدرجات على االختبارات
والن�شاطات ب�صورة متنوعة ومتوازنة" ح�صلت
على الرتتيب الأول وبوزن ن�سبي بلغ ()%68.4
بدرجة كبرية ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل� :أن طبيعة
الدرا�سات العليا تقوم على البحث والتنقيب ،لذا
يحر�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س على تكليف الطلبة
بن�شاطات خمتلفة ك�إعداد التقارير والأبحاث
وامللخ�صات .وت�شابهت نتائج الدرا�سة مع درا�سة
(احلويل و�أبو دقة .)2004 ،بينما تبني �أن الفقرة
التي تن�ص على" :يعيد املدر�س الأبحاث للطلبة
بعد ت�صويبها وتقدمي املالحظات عليها" ح�صلت
على الرتتيب الأخري وبوزن ن�سبي بلغ (،)63.07
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املتو�سط
احل�سابي
3.42
3.35
3.33
3.28
3.26
3.26
3.25
3.01
2.82
2.55

االنحراف
املعياري
1.06
0.93
1.12
.94
1.05
0.99
1.07
1.00
1.21
1.20

الوزن
الن�سبي
68.40
67.10
66.60
65.70
65.30
65.20
65.00
60.10
56.40
50.90

3.15

0.79

63.07

ويعزو الباحثان ذلك �إىل كرثة الأعمال التي يقوم
بها �أع�ضاء هيئة التدري�س وقلة الوقت الكايف لديهم
لت�صويب الأبحاث .وتبني هذه النتيجة �أن الطالب
يف حاجة للتعرف على م�ستوى �أدائه حتى يطور من
جهده وي�صحح م�سار �أعماله و�أن�شطته حتى يرتقي
بعمله و�أدائه .وت�شابهت نتائج الدرا�سة مع درا�سة
(الأ�سطل.)2011 ،
�إجابة ال�س�ؤال الثاين ون�صه« :هل تختلف
جودة برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة
الإ�سالمية من وجهة نظر طلبتها باختالف اجلن�س
(ذكور� ،إناث)؟ من خالل الإجابة على فر�ضية
الدرا�سة املتعلقة مبتغري اجلن�س والتي ن�صها :ال
تختلف جودة برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة
الإ�سالمية من وجهة نظر طلبتها باختالف اجلن�س
(ذكور� ،إناث) .وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية
مت ا�ستخدام اختبار «ت» للك�شف عن داللة الفروق،
واجلدول رقم ( )13التايل يو�ضح ذلك.
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اجلدول رقم ( :)13نتائج ا�ستخدام اختبار «ت» للك�شف عن الفرق بني
متو�سطات ا�ستجابات الطلبة تبعا ملتغري اجلن�س
املجال
اخلطط وامل�ساقات الدرا�سية
�أ�ساليب وطرق التدري�س
الهيئة التدري�سية
الت�سهيالت واخلدمات البحثية
املكتبة
التقومي
الدرجة الكلية

نوع التطبيق

العدد

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

73
127
73
127
73
127
73
127
73
127
73
127
73
73

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة "ت"

يت�ضح من اجلدول �أنه :ال تختلف جودة برامج
الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية من وجهة
نظر طلبتها باختالف اجلن�س (ذكور� ،إناث).
ويعزى التقارب يف وجهات النظر بني الطلبة
يف جودة برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة
الإ�سالمية بغ�ض النظر عن جن�سهم �إىل �أن برامج
الدرا�سات العليا لي�ست متحيزة لفريق دون �آخر من
الذكور والإناث ب�شكل ي�ؤثر يف نظرتهم �إليها ،حيث
يقوم كل طالب �أو طالبة بنف�س الوظائف واملهام
الأكادميية املطلوبة منهم بالت�ساوي ،فاجلميع
يخ�ضعون لنف�س الأنظمة والقوانني املعمول بها
وفق تعليمات الدرا�سات العليا .وتتفق هذه النتيجة
مع درا�سة (الأ�سطل ،)2011 ،ودرا�سة (ع�ساف
واحللو )2009 ،حيث �أظهرت نتائج هذه الدرا�سات
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3.64
3.38
3.49
3.49
3.61
3.20
3.40
3.46
3.65
3.11
3.23
3.35
3.49
3.64

0.620
0.680
0.790
0.67
0.76
0.77
0.75
0.85
0.78
0.75
0.85
0.62
0.62
0.62

م�ستوى الداللة

1.45

غري دالة عند 0.05

1.01

غري دالة عند 0.05

1.21

غري دالة عند 0.05

1.84

غري دالة عند 0.05

1.55

غري دالة عند 0.05

 0.989غري دالة عند 0.05
 1.597غري دالة عند 0.05

عدم وجود �أثر ملتغري اجلن�س يف نتائجها حول جودة
التعليم يف برامج الدرا�سات العليا.
�إجابة ال�س�ؤال الثالث ون�صه" :هل تختلف
جودة برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة
الإ�سالمية من وجهة نظر طلبتها باختالف الكلية
(علوم �إن�سانية ،علوم تطبيقية)؟ من خالل
الإجابة على فر�ضية الدرا�سة املتعلقة مبتغري الكلية
والتي ن�صها :ال تختلف جودة برامج الدرا�سات
العليا يف اجلامعة الإ�سالمية من وجهة نظر طلبتها
باختالف الكلية (علوم �إن�سانية ،علوم تطبيقية).
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام
اختبار "ت" للك�شف عن داللة الفروق ،واجلدول
رقم ( )14التايل يو�ضح ذلك.
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اجلدول رقم ( :)14نتائج ا�ستخدام اختبار «ت» للك�شف عن الفرق بني
متو�سطات ا�ستجابات الطلبة تبعاً ملتغري الكلية
املجال

نوع التطبيق

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

اخلطط وامل�ساقات
الدرا�سية

علوم �إن�سانية
علوم طبيعية
علوم �إن�سانية
علوم طبيعية
علوم �إن�سانية
علوم طبيعية
علوم �إن�سانية
علوم طبيعية
علوم �إن�سانية
علوم طبيعية
علوم �إن�سانية
علوم طبيعية
علوم �إن�سانية

112
88
112
88
112
88
112
88
112
88
112
88
112

3.75
3.29
3.69
3.07
3.82
3.17
3.47
3.02
3.82
3.16
3.32
2.94
3.63

0.59
0.65
0.66
0.65
0.60
0.67
0.71
0.77
0.70
0.84
0.72
0.82
0.53

علوم طبيعية

88

3.11

0.61

�أ�ساليب وطرق التدري�س
الهيئة التدري�سية
الت�سهيالت واخلدمات
البحثية
املكتبة
التقومي
الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول �أنه :تختلف جودة برامج
الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية من وجهة
نظر طلبتها باختالف الكلية (علوم �إن�سانية ،علوم
تطبيقية) ،ل�صالح كليات العلوم الإن�سانية .وميكن
عزو ذلك �إىل�أن جودة برامج الكليات الإن�سانية ال
حتتاج �إىل املتطلبات والتجهيزات التي حتتاجها
برامج الكليات التطبيقية من معامل وخمتربات
ومرافق .وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة (ع�ساف
واحللو.)2009 ،
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قيمة "ت" م�ستوى الداللة
5.28

دالة عند 0.01

6.67

دالة عند 0.01

7.25

دالة عند 0.01

4.28

دالة عند 0.01

6.10

دالة عند 0.01

3.42

دالة عند 0.01

6.49

دالة عند 0.01

�إجابة ال�س�ؤال الرابع ون�صه" :هل تختلف
جودة برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة
الإ�سالمية من وجهة نظر طلبتها باختالف امل�ستوى
(الأول ،الثاين)؟ من خالل الإجابة على فر�ضية
الدرا�سة املتعلقة مبتغري امل�ستوى والتي ن�صها :ال
تختلف جودة برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة
الإ�سالمية من وجهة نظر طلبتها باختالف امل�ستوى
(الأول ،الثاين) .وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية
مت ا�ستخدام اختبار "ت" للك�شف عن داللة الفروق،
واجلدول رقم ( )15التايل يو�ضح ذلك.
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اجلدول رقم ( :)15نتائج ا�ستخدام اختبار «ت» للك�شف عن الفرق بني
متو�سطات ا�ستجابات الطلبة تبعا ملتغري اجلن�س
املجال

نوع التطبيق

العدد

اخلطط وامل�ساقات
الدرا�سية
�أ�ساليب وطرق التدري�س
الهيئة التدري�سية
الت�سهيالت واخلدمات
البحثية
املكتبة
التقومي
الدرجة الكلية

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة "ت"

امل�ستوى الأول
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الأول
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الأول
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الأول
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الأول
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الأول
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الأول

102
98
102
98
102
98
102
98
102
98
102
98
102

3.59
3.50
3.48
3.36
3.53
3.54
3.25
3.29
3.52
3.54
3.12
3.19
3.41

0.68
0.63
0.70
0.75
0.68
0.74
0.78
0.76
0.86
0.80
0.80
0.78
0.63

امل�ستوى الثاين

98

3.40

0.62

يت�ضح من اجلدول �أنه :ال تختلف جودة برامج
الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية من وجهة
نظر طلبتها باختالف امل�ستوى (الأول ،الثاين).
ويعزو الباحثان ذلك �إىل تعر�ض طلبة الدرا�سات
العليا يف اجلامعة الإ�سالمية �إىل نف�س القوانني
والأنظمة والتعليمات املعمول بها يف الدرا�سات
العليا ,مما �أدى �إىل متاثل ا�ستجاباتهم تقريب ًا
حول جودة برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة
الإ�سالمية .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة
(الأ�سطل ,)2011 ،ودرا�سة (ع�ساف واحللو،
.)2009
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م�ستوى الداللة

 0.984غري دالة عند 0.05
 1.177غري دالة عند 0.05
 0.089غري دالة عند 0.05
 0.341غري دالة عند 0.05
 0.169غري دالة عند 0.05
 0.639غري دالة عند 0.05
 0.121غري دالة عند 0.05

�إجابة ال�س�ؤال اخلام�س ون�صه" :ما �سبل
تفعيل برامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة
الإ�سالمية لتتالءم مع معايري اجلودة التعليمية؟
بالن�سبة لإجابة هذا ال�س�ؤال كانت هناك العديد
من االقرتاحات من قبل �أفراد العينة واجلدول
التايل يو�ضح االقرتاحات الأكرث تكرار ًا والتي
ا�شرتك فيها �أفراد العينة من الكليات املختلفة:
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الرقم

االقرتاحات

.1

مراجعة اخلطط الدرا�سية للربامج التي تطرحها عمادة الدرا�سات العليا با�ستمرار ,والعمل على تعديل بع�ض امل�ساقات وفق
الظروف امل�ستجدة عاملي ًا وحملي ًا.
اعتماد طرائق وا�سرتاتیجیات جدیدة للتدری�س من قبل الأكادمیینی مع طلبتهم (ندوات-حلقات درا�سیة -مناق�شات-درا�سات
میدانیة) مع ا�ستخدام و�سائل تعلیم حدیثة.
ینبغي على الكلیات اجلامعیة يف فل�سطنی �أن تنوع من �أمناط التقومی لدى طلبتها· ،
بحیث ال یقت�صر التقومی على االختبارات التحریریة  ،التي تقی�س اجلانب املعريف فقط ،بل البد من ا�ستحداث اختبارات تقومی
تقی�س القدرة على �أداء املهارة ،و�أخرى تك�شف عن مدى االلتزام باالجتاهات ،وذلك من خالل تنوع االختبارات ما بنی مو�ضوعیة،
وعملیة و�شفویة وحتریریة.

.4

تطوير خدمات املكتبة املركزية لتتالءم  ،واحتياجات طلبة الدرا�سات العليا

.5

تزوید جمیع �أفراد املجتمع اجلامعي بالتغذية الراجعة (املرتدة) عن نتائج التقومی ،ثم العودة مرة �أخرى �إىل مرحلة التخطیط،
بعد حتلیل نتائج التقومی ,وذلك عن طریق ما یعرف (بحلقات اجلودة).

.6

تخفیف العبء الإداري عن املدر�س امل�شرف لیتفرغ �أكرث لطلبته ویقدم لهم الإر�شادات املنا�سبة �أثناء �إعداد الر�سالة.

.7

تخفی�ض الر�سوم الدرا�سیة اخلا�صة بال�ساعة املعتمدة الواحدة

.8

ربط برامج الدرا�سات العلیا بخطط التنمیة االجتماعیة واالقت�صادیة.

.9
.10

�إن�شاء قاعدة بیانات بالر�سائل اجلامعیة التي جترى على م�ستوى الوطن.
�إقامة مركز بحث بداخل اجلامعة مل�ساعدة طلبة الدرا�سات العلیا ی�ضم نخبة من اخلرباء يف جمال البحث العلمي والدرا�سات
العلیا.
زیادة عدد الكتب املخ�ص�صة للإعارة لطالب الدرا�سات العلیاعن خم�سة كتب

.12

التزوید امل�ستمر ملكتبة اجلامعة بالدوریات واملراجع احلدیثة ,مع اال�شرتاك يف قواعد بیانات �إقلیمیة ودولیة.

.13

توفري الت�سهيالت واخلدمات البحثية لأع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا.

.2
.3

.11

ومما �سبق يتبني �أهمية ا�ستطالع �آراء املنتفعني
من الربامج يف اجلامعة ب�صفة م�ستمرة .ويرى
الباحثان �ضرورة توفري م�ستلزمات البحث العلمي،
وذلك فيما يرتبط بالتقنيات واملراجع العلمية
احلديثة واملختربات والتجهيزات ،والتن�سيق
مع م�ؤ�س�سات املجتمع لإ�شراكها يف دعم ومتويل
البحوث وربطها بحاجات املجتمع وحتفيز الطلبة
وت�شجيعهم على البحث العلمي.
التو�صيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ميكن اخللو�ص �إىل
التو�صيات التالية:
 �ضرورة �أن تتبنى اجلامعة منهج ًا وفل�سفةي�شجعان على ن�شر ثقافة اجلودة يف برامج
http://journals.uob.edu.bh

الدرا�سات العليا لتكون مدخ ًال لإدارة التعليم
اجلامعي باجلودة ال�شاملة وعلى جميع
امل�ستويات.
 الإ�شراف العلمي الدقيق على �أطروحات الطلبةمن قبل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
 توفري خدمات �أكرب لطلبة الدرا�سات العليا مثل�أجهزة احلا�سوب وخدمات الطباعة وتو�سيع
م�شروع م�ساعد الباحث للطلبة املتميزين،
وتقدمي القرو�ض للطلبة ،وتطوير وحدة
للإح�صاء والقيا�س والتقومي يف اجلامعة.
 زیادة عدد الكتب واملراجع والدوریات امل�سموحبا�ستعارتها.

32

Hamdan A. Alsoofi & Sanaa Aldaya: The Quality of Graduate ....

 عقد لقاءات دوریة لطلبة برنامج املاج�ستری يفكل ف�صل درا�سي لتعزیز التوا�صل بنی �أ�ساتذة
الق�سم والطلبة واال�ستماع �إىل مالحظات
الطلبة والعمل على حلها �أو ًال ب�أول.
 تعزیز ا�شرتاك اجلامعة يف حمركات البحثالرتبویة الإلكرتونیة العربیة والأجنبیة وتدریب
الطلبة املعنینی على ح�سن اال�ستفادة منها.
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