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 إهلللِاء
o .إىل   والدي الكزميني  أهي وأتي  ًثع احلناى والىفاء 

o .إىل الصاتزيي وأصحاب اإلتتالءاخ 

o هىا أرواحهن الشكيح  ههزاً هلذه األرض  املثاركح.إىل  الذيي  قد 

o . إىل  أهلي وسهالئي  وأساتذتي الكزام 

o  وآالء. وتزاءج ، وأتنائي األعشاء : عثيدج، وشيواء،فــداء إىل  سوجيت 

o .إىل كل جماهد وطالة علن  مل تفرت مهتهوا تعد 

 أهدي إليهم هذا اجلهد املتواضع

 ا لمننا  أأن يعمننا اا ينفعنا    سائالً اهلل تعاىل أن ينفعنا مب 

 

 



 (ج) 

 شكز وعزفاى

الحمد اهلل الذي تتم بنعمتو الصالحات، والذذي صذمب بذو أمذر الذدنآلا وا وذرة، وامتقذاه  لاولذو تعذال  

 .{23سوره لامان، آآلة }( َوَمْن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسهِ )

 أما بعد:

آلل إل  جامعتي الغراء جامعة األقص  بيآلئتآليما اإلدارآلة فإنو آلطآلب لي أن أتادم بالشكر الجز    

واألكادآلمآلة  والتي سمحت لي  أن أصل إل  ىذه المحظذة الميمذة فذي حآلذاتي، كمذا أتاذدم بالشذكر 

والعرفذذذان إلذذذذ   العذذذاممآلن  بإلكادآلمآلذذذذة اإلدارة والسآلاسذذذة كذذذذلو و باسذذذمو ولابذذذذو، كمذذذا وأشذذذذكر الذذذذدكتور 

، ونصذبت سذدآلتد، الفاضل /عالء الدآلن ومآلل السآلد   مشرفي الكرآلم لما أبداه لذي مذن جيذدت متواصذلت

وتوجآلذذذو مفآلذذذد وذذذالل ىذذذذه الفتذذذرة  وأسذذذإلل اهلل تعذذذال  أن آلنفذذذم بذذذو اإلسذذذالم والمسذذذممآلن، وكمذذذا أتاذذذدم 

 بالشكر الجزآلل إل  أعضاء لجنة المناقشة وىم :

 مناقشا  وارجآلا .           حاتم العاآلدي. الدكتور/2

 مناقشا  داومآلا .        لموحكتور/ نبآلل ا. الد3

كما وأتادم بالشكر الجزآلذل إلذ  الذدكتور/ نضذال فرآلذد عبذد اهلل عمآلذد كمآلذة العمذوم اإلدارآلذة والمالآلذة 

بجامعة األقص  لمساندتو لي ودعمو المعنوي، وأوآلرا  أتادم بالشكر الجزآلل لكل إنسان ساىم فذي 

 السبآلل... دراستي ووقف إل  جواري، واهلل من وراء الاصد وسواء

 

 وآخر دعوانا أن احلمد اهلل رب العاملني،، 

 

 



 (د) 

 الممخص بالمغة العربية

 لممعذذاآلآلر الدولآلذذة الجامعذذات الفمسذذطآلنآلة إلذذ  التعذذرف عمذذ  مذذد  تطبآلذذ  البحذذثىذذدفت ىذذذه          

قذذذدرة  عمذذذ التطبآلذذذ  قآلذذذاس انعكذذذاس ىذذذذا  وكذذذذل ، وجيذذذة نظذذذر العذذذاممآلن فآليذذذا مذذذن والجذذذودة لالعتمذذذاد

 تناوليذذافذذي  البحذذثركذذزت وقذذد  قطذذاع ةذذزة.تحاآلذذ  التنمآلذذة المسذذتدامة فذذي محافظذذات  يفذذالجامعذذات 

 ،الادرة المؤسسذآلة المعبذرة عذن الجانذب اهداري ن ىما:لممعاآلآلر الدولآلة لالعتماد والجودة عم  محورآل

، البحذثوالفاعمآلة التعمآلمآلة التي تصف الجانب اهكادآلمي، حآلث مذقال المتغآلذرآلن المسذتامآلن فذي ىذذه 

التي تم قآلاسيا من والل ستة مؤشرات تتناسب مم طبآلعة التنمآلة المستدامة أما المتغآلر التابم فكان 

   .البحث

الجامعات الفمسطآلنآلة األىمآلة والحكومآلة في قطاع ةذزة مركذزة عمذ  أقذدم وأكبذر تمذ   البحث استيدف

 البحذثعآلنذة اوتآلذار  وجامعذة األقصذ (، وقذد تذم –جامعذة األزىذر  –الجامعات )الجامعة اهسذالمآلة 

اهدارآلذذذذآلن  )المذذذذدراء ورؤوسذذذذاء األقسذذذذام( باسذذذذتيداف اذذذذة العشذذذذوائآلة الطباآلذذذذةمذذذذن ىذذذذذا المجتمذذذذم بالطرآل

( موظفذا  425من أصل مجتمم دراسي قوامو )موظفا  ( 325) البحثشممت عآلنة  وقد ،واهكادآلمآلآلن

حمآلمذذذذي حآلذذذذث عمذذذذ  المذذذذني  الوصذذذذفي الت البحذذذذث. واعتمذذذذدت %( مذذذذن المجتمذذذذم79أي مذذذذا آلعذذذذادل )

اسذذذتودمت اهسذذذتبانة كذذذإلداة رئآلسذذذآلة لجمذذذم البآلانذذذات، وتذذذم تحمآلذذذل البآلانذذذات باسذذذتودام برنذذذام  التحمآلذذذل 

 .SPSSاهحصائي 

إلذذ  أن تطبآلذذ  الجامعذذات لممعذذذاآلآلر الدولآلذذة لالعتمذذاد والجذذودة كذذان بدرجذذذة  البحذذث وومذذ   

لالعتمذذذاد والجذذذودة عمذذذ  وبمذذذث أقذذذر المعذذذاآلآلر الدولآلذذذة  وفذذذ  آراء المبحذذذوقآلن%( :7)متوسذذذطة بمغذذذت 

إلذ  أن التذزام الجامعذات بتحاآلذ  المعذاآلآلر  البحذث، كمذا توصذمت % 43التنمآلة المستدامة مذا نسذبتو 

الدولآلة لالعتماد والجودة آلسيم بشكل مباشر في تعزآلز دور الجامعات في تحاآلذ  التنمآلذة المسذتدامة 

حاور الادرة المؤسسآلة والفاعمآلة بضرورة اىتمام الجامعات في تعزآلز م البحثفي المجتمم. وأوصت 

التعمآلمآلذذة لمذذا ليمذذا مذذن تذذإلقآلر واضذذب فذذي تعزآلذذز دور الجامعذذات فذذي تحاآلايذذا لمتنمآلذذة المسذذتدامة فذذي 

 المجتمم الفمسطآلني.
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Abstract 

This study aimed to identify the extent to which the International 

Standards for Accreditation and Quality (ISAQ) are applied within the 

Palestinian universities in the Gaza Strip in addition to measuring to the 

implication of this application on realizing sustainable development in Gaza 

governorates. The study focused on two dimensions of ISAQ; institutional 

capacity that expresses the administrative field and the educational 

effectiveness that deals with the academic field. These two dimensions 

represented the independent variables in this study while the dependent 

variable was sustainable developments which was measured through six 

indicators that address the nature of the study and the study targeted both 

governmental and national universities in Gaza Strip focusing on the oldest 

and biggest (the Islamic University, Al-Azhar University, and Al-Aqsa 

University), while the sample was selected through a stratified random 

method forming (214) managers and heads of departments, representing 

(68%) out of a total of (314) employees. The study followed the analytical 

descriptive approach; data were gathered by questionnaire as a main tool 

for data collection, while SPSS was used for data analysis. 

The study found that the application of the ISAQ in the three 

Palestinian universities is carried out at a moderate level, about (69%) and 

the effect its (32%) on sustainable development .  The study concluded that 

universities' commitment in implementing ISAQ contributes considerably 

in promoting the role of universities of realizing sustainable development in 

the society. Further, the study recommended that the three investigated 

universities still need to pay greater attention toward ISAQ in achieving the 

criteria of institutional capacity and educational effectiveness which would 

have a clear positive effect on achieving sustainable development in 

Palestinian society. 
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  (1) 

 

 

 الفصل األول 

 

 لمدراسة اإلطار العام



  (2) 

 مقدمة البحث-

هف خالؿ  فْ بدآة ثهاىٓىٓات القرف الهاضْ، بدأت أوؿ تسهٓة لهصطمح التىهٓة الهستداهة

هف الالـز اىتظار سىة  التقٓرر الذي أصدري اإلتحاد الدولْ لمهحافظة عمْ الطبٓعة. وقد كاف

قاهوس الدوائر السٓاسٓة عىدها سمهت  الهصطمحسبع وثهاىٓف وتسعة هئة وألؼ كْ ٓدخؿ ٌذا 

ا الذي اختارت لً عىواف : "هستقبمىا الهشترؾ"  برىتالىد، رئٓسة المجىة الدولٓة لمتىهٓة ٌر تقٓر

اقتصادٓٓف بضرورة  حٓث شكؿ ىواة اعتراؼ الدوؿ والفاعمٓف السوسٓو لجهعٓة األهـ الهتحدة،

الهستقبمٓة،  ار العواهؿ البٓئٓة وكذا حقوؽ األجٓاؿالتىهٓة هف خالؿ األخذ بعٓف اإلعتب تطور ىظـ

اتخاذ القرارات عمْ الهدي  الشْء الذي أدي إلْ ظٍور هبادئ كالهسؤولٓة والوقآة والحذر فْ

ؿ  (.ٖٕٔٓ) القاسـ،  الطٓو

الهستقمة وقد سبؽ هفٍوـ التىهٓة عدة هفآٌـ وهع تطور الهجتهعات، حٓث بادرت الدوؿ 

َ ػٌوكاف ذلؾ السٓاسْ  ؿ باعتبار االستقالمتحرر هف تبعٓتٍا لمخارج ٌود كبٓري لجإلِ بذؿ 

ط التىهَٓة ػالخطؿ الػو خػهسواء، ٓأتْ ذلؾ عمِ حد واالجتهاعْ ة لمتطَر االقتصادّ ػبدآ

سٓها بعد التحرر هف السٓطرة االستعهآرة، لذا فقد أصبح هفٍوـ التىهٓة هف الهفآٌـ الهصاحبة 

اىتشارًا لدى الحكوهات بٍٓئاتٍا الهختمفة والهؤسسات الهفآٌن ر أكثهو لالستقالؿ، بؿ أصبح 

هَاجٍة تحقٓؽ الىٍضة وهو خاللٍا ؿ باعتبارٌا َسٓمة تستطٓع الدَغٓر الحكوهٓة واألفراد 

 (.ٖٕٔٓ) القاسـ،التخمف ؿ عَاه

 ;ور الجاهعات فْ تحقٓؽ تىهٓة الهجتهع بإعداد جٓؿ هف قادة الهستقبؿحتِ ٓكتهؿ د

ٍا أف تسٓر وفؽ ىٍج الجاهعات الرائدة دولًٓا والتْ حققت ىهاذج ىاجحة فْ تىهٓة كاف حرٌي ب

تعهؿ عمِ تقٓٓـ الجاهعات وفؽ هىظوهة شاهمة، وكاف  تعمٓهٓة هجتهعاتٍا، لذا فٍىاؾ هؤسسات

 الفاعمٓةٌىالؾ ترتٓب لمجاهعات وفؽ هجهوعة هف الهعآٓر الدولٓة والهتعمقة بالقدرة الهؤسسٓة و 



  (3) 

و هؤشر لها التعمٓهٓة . إف تحقٓؽ ٌذي الهعآٓر فْ الجاهعات هىٍج لتقٓٓـ تمؾ الجاهعات، ٌو

ىاط ٌذا الدور بالٍٓئة  ستقدـ الجاهعات هف دور ىحو تحقٓؽ تىهٓة هستداهة فْ الهجتهع، ٓو

 الوطىٓة لالعتهاد والجودة فْ التعمٓـ العالْ.

ػػػا وكػػػاف لتأسػػػٓس الٍٓئػػػة الوطىٓػػػة لدعتهػػػاد والجػػػودة عػػػدة أسػػػببٍا  وضػػػع األسػػػس والهعػػػآٓر وأبرٌز

ري جراء التقٓػٓـ الػذاتْو  وتعدٓمٍا وتطٓو جػراء التقٓػٓـ الخػارجْو   ا   اتخػاذ القػرار وتعهػٓـ الىتػائجهػع   ا 

 الوطىٓػػة الٍٓئػػة“ تأسسػػت(، وعمٓػػً ٕٕٔٓة التربٓػػة والتعمػػٓـ العػػالْ،)دلٓػػؿ وزار  إعػػادة التقٓػػٓـ هػػع 

 هظمػػة تحػػت هسػػتقمة شػػبً حكوهٓػػة كٍٓئػػة ٕٕٓٓ عػػاـ فػػْ” العػػالْ التعمػػٓـ فػػْ والجػػودة لالعتهػػاد

ػػػػْ لمػػػوٓزر، هباشػػػػرة تتبػػػع العػػػػالْ التعمػػػٓـ وزارة  العػػػػالْ التعمػػػػٓـ هؤسسػػػات هػػػػع بالتشػػػارؾ تعهػػػػؿ ٌو

ر خالؿ هف العالْ التعمٓـ ىوعٓة وتحسٓف ضهاف عمِ الفمسطٓىٓة  التػرخٓص هعػآٓر وتىفٓػذ تطٓو

ولقػػد بػػرز  .الدولٓػػة الهعػػآٓر هتطمبػػات وتمبػػْ فمسػػطٓف فػػْ الوضػػع تخػػدـ التػػْ والتقٓػػٓـ واالعتهػػاد

ػػا فػػْ ضػػبط العهمٓػػة التعمٓهٓػػة لوضػػع هعػػآٓر خاصػػة باالعتهػػاد وفػػؽ ىهػػاذج هعتهػػدة تٍػػدؼ  دوٌر

 (. ٖٕٔٓ ،وزارة التعمٓـ العالْ دلٓؿ لتحقٓؽ التىهٓة الهستداهة فْ هؤسسات التعمٓـ العالْ)

ػػػادي ٌػػػو ػػػا الٓر االحتكػػػاـ لهؤشػػػرات  لعػػػؿ هػػػف أبػػػرز هػػػا ٓسػػػاعد الجاهعػػػات فػػػْ تقٓػػػٓـ دوٌر

وهعػػػآٓر تسػػػاٌـ فػػػْ تقٓػػػٓـ الجاهعػػػات هػػػف جٍػػػة، وفػػػْ دور الجاهعػػػة فػػػْ تحقٓػػػؽ أٌػػػداؼ هحػػػددة 

كالتىهٓػػة الهسػػػتداهة هػػػف جٍػػة أخػػػرى، إف تحقٓػػػؽ التىهٓػػة الهسػػػتداهة فػػػْ الهجتهػػع ٓتطمػػػب خطػػػط 

إسػػتراتٓجٓة، وجػػدٓر بالهؤسسػػات الحكوهٓػػة أف تضػػعٍا وتشػػرؼ عمػػِ تىفٓػػذٌا، وكػػذلؾ الحػػد هػػف 

ىػػا ٓبػػرز دور الٍٓئػػة الوطىٓػػة لالعتهػػاد الجػػودة فػػْ ٕٛٓٓ ،تحػػدٓات فػػْ تحقٓقٍػػا )بركػػاتال ـ(. ٌو

ػػز  ػػا الػػوطىْ  إسػػٍاهٍاتوجٓػػً هسػػار الجاهعػػات ىحػػو التهٓػػز والعالهٓػػة هػػف جٍػػة، وىحػػو تعٓز ودوٌر

 تجاي أفراد الهجتهع وهؤسساتً هف جٍة أخرى.

 



  (4) 

 مشكمة البحث -

ى الدوؿ والحكوهات، فٍػو عىػواف رقٍٓػا ورفعتٍػا، ٓحظِ قطاع التعمٓـ العالْ بأٌهٓة خاصة لد

ػذا هػا جعػؿ العدٓػد هػف الػدوؿ تىفػؽ بسػخاء عمػِ التعمػٓـ العػالْ،  بؿ هصدر قوتٍا أٓضػًا وتقػدهٍا، ٌو

ري فػػْ اله دورًا هٍهػػًا فػػْ  معػػبؤسسػػات األكادٓهٓػػة. فالجاهعػػات توتطػػور هعػػآٓر وهؤشػػرات ىحػػو تطػػٓو

هػاـ األهػور فػْ تسػٓٓر هسػتقبؿ الػدوؿ واسػتثهار هواردٌػا إعداد كوادر بشػٓرة قػادرة عمػِ أف تهسػؾ بز 

الهالٓػػة. وهػػف الهالحػػظ أف الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة قػػد أخػػذت بػػالىهو خػػالؿ العشػػر سػػىوات الهاضػػٓة، 

( هىٍػا خاصػة ٙ( جاهعػات، )ٚوهف هؤشرات ٌذا الىهػو ازدٓػاد عػددٌا حٓػث بميػت فػْ قطػاع غػزة )

عػػػػػداد الخػػػػػٓرجٓف وارتفػػػػػاع البطالػػػػػة فػػػػػْ صػػػػػفوؼ ، كهػػػػػا ٓالحػػػػػظ تزآػػػػػد أ  وجاهعػػػػػة حكوهٓػػػػػة واحػػػػػدة

 (ٕٕٔٓ ،)أبو دقة.الخٓرجٓف

والجػػودة فػػْ الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة ٓعتبػػر  لالعتهػػادإف التعػػرؼ عمػػِ هػػدى تطبٓػػؽ الهعػػآٓر الدولٓػػة 

ػػز قػػدراتٍا التىافسػػٓة عمػػِ  تأشػػٓرة دخػػوؿ ىحػػو االرتقػػاء بهسػػتوى أداء هؤسسػػات التعمػػٓـ العػػالْ وتعٓز

قمٓهػػػْ والعػػػالهْ، كهػػػا ٓضػػػـ اسػػػتهرآرة جودتٍػػػا وتػىافػسػٍػػػػػا وضػػػهاف تطبٓقٍػػػا الهسػػػتوى الػػػوطىْ واإل

ـ هػػػػف ىشر ثقافة الجَدة فْ الهؤسسات التعمٓهٓةلألىظهػػػػة والهعػػػػآٓر، عبػػػػر  ، والتػػػػْ تعػػػػد جػػػػزء قػػػػٓو

التىهٓة الهستداهة. فخٓرجو الجاهعات ٌـ رواد التىهٓة، وأستاذة الجاهعات ٌـ قادتٍا، لذا فػإف دراسػة 

الهؤسسػػٓة لمجاهعػػات ودرجػػة فعالٓتٍػػا فػػْ الهجػاؿ األكػػادٓهْ ٓسػػٍـ فػػْ التيمػػب عمػػِ تحػػدٓاتٍا القػدرة 

ضهف تحقؽ الجودة ة، ٓو ا وعهمٓاتٍا بها فْ ذلؾ صػىاعة القػرارات والهسػاءلة التىهٓو  فْ جهٓع أدواٌر

ؤاؿ عػػف السػػ لدجابػػةتسػػعِ  ٌػػذا البحػػثلػػذا فػػإف  (.ـٕٕٔٓ،والتكىولوجٓػػا لمعمػػـو العربٓػػة األكادٓهٓػػة)

 الرئٓس التالْ:

والجــودة ومــا أ ــر  لالع مــادق الجامعــات الفمســطيلية لممعــايير الدوليــة يــمــــا مــدب  طب 

 ذلك في  حقيق ال لمية المس دامة في محافظات غزة؟
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 أهمية البحث  -
ًا وعهمٓا وكاىت تكهف أٌهٓة البحث  فٓها ٓأتْ : ىظٓر

 األهمية اللظرية أولا 

 باللسبة لممج مع - 

فْ تحدٓد هدى اسٍاـ الجاهعات فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة فػْ الهجتهػع هػف  البحث ٌذاتسٍـ 

جٍة، وفْ تصىٓؼ تمؾ الجاهعات وفؽ هعآٓر دولٓة تحدد جودة هخرجاتٍػا االكادٓهٓػة هػف جٍػة 

ػد الجاهعػات  عهػؿ أخرى، وبالتالْ فإف تحدٓد االثر الذي سػٓمحؽ بالتىهٓػة الهسػتداهة ىتٓجػة لتجٓو

ر الدولٓة سٓسٍـ فْ تحدٓد هدى القدرة عمِ تقدٓـ هخرجات قادرة عمِ تمبٓػة حاجػات وفؽ الهعآٓ

ري هواكبة بالهجتهعات األخرى.  الهجتهع وتطٓو
 

  الياا : األهمية اللظرية والعممية 

     باللسبة لوزارة ال ربية وال عميم ولمجامعات -

هعٓػار تقٓػٓـ هوحػد، ٓسػٍـ  إلػٍِػا لعؿ هف أبرز هػا ٓكسػب الجاهعػات الدٓىاهٓكٓػة والتجدٓػد احتكاه

عزز روح التىافس والتهٓز هف جٍة أخرى، وبالتالْ فإف  تقػدـ  ٌذا البحػثفْ تقٓٓهٍا هف جٍة؛ ٓو

ػز هكاىتٍػا عالهٓػًا، وقػد  ا تجاي الهجتهع، بجاىػب تعٓز لمجاهعات هىحِ ٓساعدٌا عمِ تعٓزز أدواٌر

ر الجاهعػػات ارتباطٓػػًعالقػػة  إثبػػاتفػػْ  البحػػثتسػػٍـ  وفػػؽ هعػػآٓر دولٓػػة وقػػدرتٍا وفػػؽ  بػػٓف تطػػٓو

ذلػػؾ عمػػِ ضػػهاف اسػػتداهة التىهٓػػة فػػْ الهجتهػػع، ٓتجمػػِ ذلػػؾ فػػْ تحدٓػػد االىعكػػاس عمػػِ الطمبػػة، 

هعموهػات جٓػدة تسػاعد وزارة التربٓػة  قػدـ قػد البحث اقطاع التعمٓـ العالْ، كها أف ٌذ وكذلؾ عمِ

والجػػودة عمػػِ  لالعتهػػادالدولٓػػة  والتعمػػٓـ العػػالْ فػػْ التعػػرؼ عمػػِ أثػػر تطبٓػػؽ الجاهعػػات لمهعػػآٓر

 تحقٓؽ تىهٓة الهجتهع.
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 : األهمية اللظرية والعممية ال ا

 باللسبة لمباح ين والمه مين -ًا 

وفػػػؽ هػػػا ٓعتقػػػدي الباحػػػث، ال توجػػػد دراسػػػة سػػػابقة قػػػد تىاولػػػت بشػػػكؿ هباشػػػر هػػػدى التػػػزاـ  

سػػػتكوف  ٌػػذا البحػػثذا فػػػإف والجػػودة، لػػ لالعتهػػػادالجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة الرائػػػدة بالهعػػآٓر الدولٓػػة 

هٍهة بالىسبة لمباحثٓف لمخوض فْ دراسة عواهؿ عدة تؤثر عمِ تمؾ العالقة، وكػذلؾ فػْ توجٓػً 

 .ٌذا البحثالباحثٓف والهٍتهٓف إلِ إجراء هٓزد هف البحوث الوصفٓة والتحمٓمٓة لتعٓزز ىتائج 

تعػزز عالقػة وزارة  الباحثٓف عمِ إجراء هٓزدًا هف الدراسػات التػْ ٌذا البحثشجع ٌٓذا و 

التربٓة والتعمٓـ العالْ ههثاًل فْ ٌٓئة االعتهاد والجودة والجاهعات الفمسطٓىٓة، وكذلؾ الجاهعػات 

 لالعتهػادالفمسطٓىٓة هع بعضٍا البعض هف خالؿ هقارىة هدى تطبٓؽ كؿ هىٍا لمهعػآٓر الدولٓػة 

 والجودة وتبآف ٌذا الدور فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة. 

 البحثأهداف  -
 
 ٓسعِ ٌذا البحث إلِ تحقٓؽ األٌداؼ التالٓة:   

والجودة )القدرة  لالعتهادهدى تطبٓؽ الجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة  تحدٓد .1

 وعالقتٍا بهؤشرات التىهٓة الهستداهة. (الهؤسسٓة

ٓة فاعموالجودة )ال هدى تطبٓؽ الجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة لالعتهادالكشؼ عف  .2

 التعمٓهٓة( وعالقتٍا بهؤشرات التىهٓة الهستداهة.

الفروؽ ذات الداللة اإلحصائٓة عىد تطبٓؽ الجاهعات لمهعآٓر الدولٓة والتىهٓة  إبراز .3

ؿ العمهْ،الجاهعة، الهستداهة والتْ تعزى لمهتيٓرات الدٓهوغرافٓة ) الجىس، العهر، الهٌؤ

 (.ٓفة، طبٓعة الوظ، الرتبة الوظٓفٓةالوظٓفةالخبرة، 
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 وبٓف الدولٓة لالعتهاد والجودة تطبٓؽ لمجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر األثر  ل إبراز هدى .4

 التىهٓة الهستداهة فْ هحافظات غزة.

 أسئمة البحث -

مــدب  مــاٌػػو  البحػػثالبحػػث الفرعٓػػة وذلػػؾ هػػف خػػالؿ السػػؤاؿ الػػرئٓس لٍػػذا  أسػػئمة اشػػتقاؽتػػـ    

ع ماد والجودة الدولية وما أ ر ذلك في  حقيق ال لمية  طبيق الجامعات الفمسطيلية لمعايير ال

 اشتقاؽ األسئمة الفرعٓة التالٓة: تـ، وهف السؤاؿ الرئٓس المس دامة في محافظات غزة

هػػػػػا هػػػػػدى تطبٓػػػػػؽ الجاهعػػػػػات الفمسػػػػػطٓىٓة لمهعػػػػػآٓر الدولٓػػػػػة لدعتهػػػػػاد والجػػػػػودة )القػػػػػدرة  .1

 وعالقتٍا بهؤشرات التىهٓة الهستداهة؟ (الهؤسسٓة

ى تطبٓػػػػؽ الجاهعػػػػات الفمسػػػػطٓىٓة لمهعػػػػآٓر الدولٓػػػػة لدعتهػػػػاد والجػػػػودة )الفاعمٓػػػػة هػػػػا هػػػػد .2

 التعمٓهٓة( وعالقتٍا بهؤشرات التىهٓة الهستداهة؟

ٌؿ توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائًٓا عىػد تطبٓػؽ الجاهعػات الفمسػطٓىٓة لمهعػآٓر الدولٓػة  .3

دٓهوغرافٓػػة: )الجػػىس، وتحقٓػػؽ التىهٓػػة الهسػػتداهة تعػػزى لمهتيٓػػرات الشخصػػٓة العواهػػؿ ال

ؿ العمهْ،  (؟، طبٓعة الوظٓفة، الرتبة الوظٓفٓةالوظٓفةالخبرة،  الجاهعة، العهر، الهٌؤ

التىهٓػة  وبػٓفها أثر تطبٓؽ الهعآٓر الدولٓة لالعتهػاد والجػودة فػْ الجاهعػات الفمسػطٓىٓة  .4

 الهستداهة فْ هحافظات غزة؟
 

 فرضيات البحث -
 

و البحثتىاقش فرضٓات البحث هوضوع  هدى تطبٓؽ الجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة  ٌو

الفرضػٓات  ٌػذا البحػثوالجودة وتأثٓر ذلؾ عمِ تىهٓة الهجتهع الفمسطٓىْ فقػد وضػعت  لالعتهاد

  التالٓة :
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تطبٓؽ  هدى ( بٓف 0.05 ≥توجد عالقة ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى داللة )ال  .1

والجودة فْ هحافظات غزة )القدرة الهؤسسٓة(  لالعتهادٓة لمهعآٓر الدولٓة الجاهعات الفمسطٓى

 وبٓف هؤشرات التىهٓة الهستداهة.

تطبٓؽ  هدى ( بٓف 0.05 ≥توجد عالقة ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى داللة) ال .2

غزة )الفاعمٓة التعمٓهٓة(  والجودة فْ هحافظات لالعتهادالجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة 

 .وبٓف هؤشرات التىهٓة 
 

لتطبٓؽ الجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة لالعتهاد إحصائًٓا  داللةتوجد فروؽ ذات  ل .3

مهتيٓرات )الجىس، العهر، لتعزى  والجودة عمِ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة فْ هحافظات غزة

ؿ العمهْ، الجاهعة، الخبرة،   الرتبة الوظٓفٓة، طبٓعة الوظٓفة(. ، الوظٓفةالهٌؤ

 
 فْ تطبٓؽ الهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة وبٓف ٓوجد أثرال  .4

 التىهٓة الهستداهة فْ هحافظات غزة؟ أثري فْ

 حدود البحث وم غيرا ه-

 حدود البحث

ػػة خػػالؿ عشػػر  ٌػػذا البحػػثيطػػْ ٓ: الحــدود الزماليــة - سػػىوات تهتػػد دور الجاهعػػات التىهٓو

إلػِ بٓاىػات إحصػائٓة رسػهٓة هعتهػدة  البحػثـ( حٓػث اسػتىدت ٕٕٔٓحتِ  ٕٕٓٓهف )

تػػـ الحصػػوؿ عمٍٓػػا هباشػػرة هػػف عهػػادة القبػػوؿ والتسػػجٓؿ بهوجػػب قػػرار السػػهاح هػػف قبػػؿ 

 العهادات والعالقات العاهة بالجاهعات الفمسطٓىٓة الثالثة.

ٓة والحكوهٓة فػْ قطػاع غػزة، وتشػهؿ كبرى الجاهعات الفمسطٓىٓة األٌم الحدود المكالية: -

ر، وجاهعة األقصِ(.  )الجاهعة اإلسالهٓة، وجاهعة األٌز
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: هػػدى تطبٓػػؽ الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة لمهعػػآٓر الدولٓػػة الحــدود الموضــوعية ااألكاديميــةا -

ػػػْ التػػػْ  لتىهٓػػػة الهسػػػتداهة فػػػْ هحافظػػػات غػػػزةلدعتهػػػاد والجػػػودة وأثػػػري عمػػػِ تحقٓػػػؽ ا ٌو

 دولٓة الههثمة بالقدرة الهؤسسٓة والفاعمٓة التعمٓهٓة بأبعادٌها.تتحدث عف الهعآٓر ال
 

ػػٓف واألكػػادٓهٓٓف العػػاهمٓف فػػْ وظػػائؼ إشػػرافٓة برتبػػة  الحــدود البشــرية: - الهػػوظفٓف اإلدآر

رئػػػػٓس قسػػػػـ وهػػػػدٓر فػػػػْ الجاهعػػػػات الفمسػػػػطٓىٓة الثالثػػػػة ) الجاهعػػػػة اإلسػػػػالهٓة، جاهعػػػػة 

ر، جاهعة األقصِ(.  األٌز
 

 م غيرات البحث -

ها:ٓق  ـو البحث عمِ هتيٓٓرف رئٓسٓٓف، ٌو

 والتْ تشتهؿ عمِ هحوٓرف رئٓسٓٓف:، والجودة لالعتهادالهعآٓر الدولٓة الم غير المس قل:  .ٔ

ة والرسالة،والقٓادة والحوكهة، األول: القدرة المؤسسية ْ: الرٓؤ قاس هف خالؿ خهسة أبعاد ٌو ، ٓو

 ة، والتأكٓد عمِ الجودة والهسائمة.والهوارد البشٓرة والهادٓة، والهسئولٓة االجتهاعٓ

ْ: الطالب، وعضو ٌٓئة التدٓرس، ال الي: الفاعمية ال عميمية قاس هف خالؿ أربعة أبعاد ٌو ، ٓو

 والهىٍاج األكادٓهْ، والهىاخ األكادٓهْ.

وتـ قٓاسً هف خالؿ ستة هؤشرات رئٓسة الم غير ال ابع: مؤشرات ال لمية المس دامة،  .ٕ

ْ: قبوؿ الطمبة، وه ستوى الطمبة، وجودة الخدهات اإلدآرة والهالٓة، وجودة الكوادر ٌو

 األكادٓهٓة، والوسائؿ التكىولوجٓة، والهوارد البشٓرة والهادٓة.

 

 

 

 
 



  (11) 

 مبررات اخ يار الم غيرات

ا؛ تقٓٓـ الجاهعات وفؽ  اختٓارلقد تـ           الهتيٓٓرف التابع والهستقؿ لعدة أسباب أبرٌز

ى قدرة تمؾ الجاهعات عمِ الىفاذ الدولْ، والهىافسة، وتقدٓـ بٓئة أكادٓهٓة هعٓار دولْ سٓحدد هد

تحقؽ هتطمبات الهجتهع، وتمتـز بأسس التحسٓف الهستهر، كها أف الجاهعات بالتزاهٍا بهعآٓر 

ا الوطىْ الهحمْ تجاي بىاء الهجتهع وتىهٓتً، وبالتالْ فإف  دولٓة عمٍٓا أف ال تيفؿ عف دوٌر

ور الجاهعات التىهوي بالتزاهٍا بهعآٓر عالهٓة لمجودة ٓسٍـ فْ توجًٓ تمؾ ارتباط د إثبات

 الجاهعات ىحو تحقٓؽ أٌداؼ الهجتهع وضهاف رفعتً واستقاللً.

 واألثر بً ٓوضح عالقة الهتيٓر الهستقؿ بالهتيٓر التابع ( ٔ) جدوؿ 

 الم غير المس قل

العالقة بين الم غير 

 المس قل والم غير ال ابع

 ر ال ابعالم غي

  ال اا : مؤشرات ال لمية المس دامة أولا : القدرة المؤسسية

ة والرسالة-  قبوؿ الطمبة- بعد الرٓؤ

 هستوى الطمبة- بعد القٓادة والحوكهة-

 الخدهات اإلدآرة واألكادٓهٓة- بعد الهوارد البشٓرة والهادٓة-

 الكوادر األكادٓهٓة- بعد الهسئولٓة اإلجتهاعٓة-

 الوسائؿ التكىولوجٓة- بعد التأكٓد عمِ الجودة والهسائمة-

 الهوارد البشٓرة والهادٓة-  الياا : الفاعمية ال عميمية

  الطالب-

  عضو ٌٓئة التدٓرس-

  الهىٍاج األكادٓهْ-

  الهىاخ األكادٓهْ-

 الجدول الموضع أعاله من إعداد الباحث
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  لظيم البحث  -

تىاوؿ الفصؿ األوؿ خمفٓة البحث وأٌهٓتً حٓث ٓتكوف ٌذا البحث هف  خهسة فصوؿ رئٓسة ٓو

ْ هدى تطبٓؽ  ٓتىاوؿ هقدهة عاهة عف البحث والتْ ٓتهثؿ فْ ضوئٍا هشكمة البحث ٌو

والجودة وأثري فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة فْ  لالعتهادالجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة 

شهؿ أٌداؼ البحث وا ألسئمة الهتفرعة هف السؤاؿ الرئٓس وفرضٓات البحث ثـ هحافظات غزة ٓو

ىىتقؿ إلِ الفصؿ الثاىْ والذي ٓحتوي عمِ الدراسات السابقة الفمسطٓىٓة  والعربٓة واألجىبٓة 

هباحث ثالثة وبعدٌا ىىتقؿ إلِ الفصؿ الثالث والذي ٓشهؿ عمِ اإلطار الىظري تـ تقدٓهً فْ 

حتوي الهبحث األوؿ عف الجاهعات الف عف دور الجاهعات الفمسطٓىٓة فْ و  مسطٓىٓة الثالثةٓو

فْ حٓف أف الهبحث الثاىْ ٓتحدث عف االعتهاد والجودة وىهاذج  ،الهستداهة تحقٓؽ التىهٓة

ر هعآٓر االعتهاد والجودة وأها الهبحث الثالث فٓتحدث عف التىهٓة والتىهٓة الهستداهة  تطٓو

أها الفصؿ الرابع ٓتىاوؿ ، البحثطبٓعة  وهدى تحققٍا هف خالؿ ستة هؤشرات تتىاسب هع

إجراءات البحث والهتهثؿ فْ الهىٍجٓة وأداة البحث وهجتهع وعٓىة البحث وقٓاس صدؽ وثبات 

 البحثالفصؿ الخاهس عمِ ىتائج  اشتهؿاألداة والتعرؼ عمِ هصطمحات البحث. وأخٓرًا، فقد 

 بالهراجع والهالحؽ. بحثال ؤكد صحة الفرضٓات وأخٓرًا ُاختتـلٓجاء  ذيوتحمٓمً وال
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 البحث مصطمحات -

 )المصطمحات العممية(أولا :  

 جهٓع بهشاركة الهتخصصة المجاف تضعٍا التْ األسس : ٌْ لمجودةالهعآٓر الدولٓة  .1

 هع الدولٓة بالهعآٓر اً استرشاد التعمٓهٓة الخدهة هف الهستفٓدٓف و الهعىٓة الجٍات

 (.ٕٕٔٓالٍٓئة القوهٓة الهصٓرة لمضهاف والجودة:(ألهةل الثقافٓة الذاتٓة عمِ الهحافظة

هصػػػطمح ٓشػػػٓر إلػػػِ التىهٓػػػة )االقتصػػػادٓة والبٓئٓػػػة، واالجتهاعٓػػػة  ال لميـــة المســـ دامة: .2

الهقبمة عمِ تمبٓة  جٓاؿاأل بقدرةوالتعمٓهٓة( والتْ ُتمبْ احتٓاجات الحاضر دوف الهساس 

ىهػا ٌػْ عهمٓػة الهستداهة لٓست حالة  والتىهٓة ةالخاص حتٓاجاتٍاا ثابتة هف االىسجاـ، وا 

والتيٓٓػػرات لػػوجْ، تيٓٓػػر واسػػتيالؿ الهػػوارد، وتوجٓػػً االسػػتثهارات، واتجػػاي التطػػور التكىو 

الهسػػػتقبمٓة فضػػػاًل عػػػف االحتٓاجػػػات الحالٓػػػة  االحتٓاجػػػات هػػػعالهؤسسػػػٓة التػػػْ تتهاشػػػِ 

(Brundtland:1987). 

تكػػػوف خالٓػػػة عمػػػِ قػػػدر هػػػف  الهطموبػػػة بفعالٓػػػة، بحٓػػػث الخػػػدهات ـ: ٌػػػْ تقػػػدٓالجـــودة  .3

لهسػػػػػتوى توقعػػػػػات ورغبػػػػػات  وترقػػػػػِوتقػػػػػدـ بأقػػػػػؿ تكمفػػػػػة،  والشػػػػػوائباألخطػػػػػاء والعٓػػػػػوب 

ر  سػٓفهػف خػالؿ التح وذلػؾالتػاـ حاضػرًا وهسػتقباًل،  رضػاٌـ الهستفٓدٓف وتحقػؽ والتطػٓو

 العهؿ بشكؿ صحٓح هف الهرة األولِ وأداءبهتطمبات وهعآٓر األداء،  وااللتزاـ الهستهر

 (. ٕٕٔٓرة )هعٍد اإلدارة العاهة الههمكة العربٓة السعودٓة: ه وكؿ

ر تعىِ :اإلدارة .4  والهحافظة الهستهر التحسٓف عمِ قادرة إدآرة وقٓادات تىظٓهٓة قدرات تطٓو

 ـ(.ٕٕٔٓ)األكادٓهٓة العربٓة لمعموـ والتكىولوجٓا: األداء فْ الجودة هف عاؿٍ  هستوى عمِ

 (اإلجرائية  تالمصطمحا الياا : )

ْ حسب أتْ :  تعتبر التعٓرفات أدىاي هف وجٍة ىظر الباحث وكها ٓراٌا ٌو
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 أعمِ سمطة إدآرة وأكادٓهٓة تعهؿ عمِ تحقٓؽ رغبات العاهمٓف بالجاهعة. ٌْ الجامعية: القيادة .1

هػػف القواعػػد واألسػػس التػػْ هػػف الواجػػب  هوعػػةعبػػارة عػػف هج ٌػػْ :الع مــادالدوليــة ل المعــايير .2

اتو  فػإف الهعػآٓر  ٌػذا البحػثكهؤشر لتقٓٓـ تمؾ الجاهعات، وألغراض  تخدـوتس فْ الجاهعات افٌر

 الهقاس عمٍٓا ٌْ هعآٓر االعتهاد الصادرة عف ٌٓئة الوالٓات الوسطِ لمتعمٓـ العالْ األهٓركٓة.

الهتاحػة سػواًء البشػٓرة أو الهادٓػة  الهػوارد لجهٓػع األهثػؿ االسػتخداـ تعىػْ: س دامةالم ال لمية .3

ػػػة وأ ػػػا لمهسػػػتقبؿ الهعىٓو  لألجٓػػػاؿ عالٓػػػة قٓهػػػة ذات أفضػػػؿ حٓػػػاة عمػػػِ التركٓػػػز هػػػع البعٓػػػد وغٌٓر

 والهستقبؿ بالىسبة لمهجتهع قاطبة. الحاضر فْ القادهة

ػْ )الوسػائؿ التكىولوجٓػة، هسػتوى التحصػٓؿ ٙ: ٌػْ مؤشرات ال لمية المس دامة  .4 هؤشػرات ٌو

ػػة واألكادٓهٓػػة،قبوؿ الطمبػػة،الهوار  د البشػػٓرة والهادٓػػة، الجػػودة األكادٓهٓػػة( العمهػػْ، الخػػدهات اإلدآر

 ىظري لكْ تتـ العهمٓة التعمٓهٓة. كها ٓراٌا الباحث هف وجٍة

توفٓر هعآٓر ترتقْ بالعهؿ اإلداري واألكادٓهْ  ِ: وتعىِ بٍا قدرة الهؤسسة عمالمؤسسية القدرة .5

ػػػة والرسػػػالة الهشػػػاركة الهجتهعٓػػػة و  البشػػػٓرة والهادٓػػػة،والهػػػوارد  ،والحوكهػػػة والقٓػػػادة ،وتشػػػهؿ )الرٓؤ

 والهسائمة(.

ػػْ هعػػآٓر لمرقػػْ بالعهػػؿ األكػػادٓهْ وتشػػهؿ )أعضػػاء الٍٓئػػة التدٓرسػػٓة  ال عميميــة: الفعاليــة .6 ٌو

 .التعمٓهْ( ويوالطمبة والهىاخ الترب

ٌػػػػْ الجاهعػػػػات التػػػػْ تعهػػػػؿ فػػػػْ فمسػػػػطٓف ) الضػػػػفة اليربٓػػػػة  الجامعــــات الفمســــطيلية : .7

الجاهعػػة اإلسػػالهٓة وجاهعػػة األقصػػِ وجاهعػػة ٌػػو )  البحػػثوهحافظػػات غػػزة( وكػػاف هجتهػػع 

ٌػر( وتػـ إختٓػار الجاهعػة اإلسػالهٓة ىظػرًا لقػدهٍا وأهػا جاهعػة األقصػِ ىظػرًا ألىٍػا جاهعػة األز 

ر فٍْ تأتْ ترتٓبًا بعد الجاهعة اإلسالهٓة هف حٓث التأسٓس وىظرًا  حكوهٓة وأها جاهعة األٌز
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جاهعػػات الحدٓثػػة وكػػذلؾ الجاهعػػات التػػْ لتوجػػً الطػػالب لٍػػا هػػف حٓػػث القبػػوؿ وتػػـ اسػػتثىاء ال

 تعتهد التعمٓـ عف بعد أو الهفتوح.
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 الفصل الثانً

 الدراسات السابقة

 الدراسات الفلسطينية .1

 الدراسات العربية .2

 الدراسات األجنبية .3
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 الفصل ال الي

 الدراسات السابقة

 الفصلمقدمة 

هػػػػا   ٓتىػػػػاوؿ ٌػػػػذا الفصػػػػؿ الدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػْ تحػػػػدثت عػػػػف هتيٓػػػػٓر   ف أساسػػػػٓف لمدراسػػػػة ٌو

تهثؿ  بالقدرة الهؤسسٓة والفاعمٓة التعمٓهٓة، وأها الهتيٓر التابع فٍػو هؤشػرات  )الهتيٓر الهستقؿ ٓو

 التىهٓة الهستداهة والهتهثؿ بأبعادٌا الستة(.

إلػػِ ثالثػػة هجهوعػػات حٓػػث تىاولػػت  ٌػػذا البحػػثوقػػد تػػـ تصػػىٓؼ الدراسػػات السػػابقة فػػْ 

( تحدٓدًا تمؾ التْ تىاولت ٕٔٔٓوحتِ  ٕٗٓٓات الفمسطٓىٓة هف سىة )الهجهوعة األولِ الدراس

الجودة الشاهمة وعالقتٍا بالتىهٓة الهستداهة، وتىاولت الدراسات  )الفمسطٓىٓة( الجودة الشاهمة فػْ 

الجاهعات الفمسطٓىٓة سواء أكاف فْ الضفة اليربٓة أو فْ هحافظات قطاع غزة. وأهػا الهجهوعػة 

( تحدٓػػػدًا تمػػػؾ التػػػْ تىاولػػػت ٕٓٔٓوحتػػػِ  ٕٗٓٓالدراسػػػات العربٓػػػة هػػػف سػػػىة ) الثاىٓػػػة  فتىاولػػػت

ػػْ التػػْ تعػػد األكثػػر  الجػػودة الشػػاهمة وتطبٓقٍػػا فػػْ الجاهعػػات العربٓػػة وأثػػر التىهٓػػة الهسػػتداهة ٌو

ػػػْ الدراسػػػات األجىبٓػػػة فكاىػػػت هػػػف سػػػىة ٍػػػذا البحػػػثىسػػػبًٓا إرتباطػػػًا ب ، وأهػػػا الهجهوعػػػة الثالثػػػة ٌو

ػا ( تٕٔٔٓوحتِ  ٕٚٓٓ) حدٓدًا تمؾ التْ تىاولػت اإلسػتداهة البٓئٓػة والخطػط اإلسػتراتٓجٓة ودوٌر

فػػْ الجاهعػػات  عمػػِ الصػػعٓد الػػدولْ، وقػػد اختػػتـ ٌػػذا الفصػػؿ بالتعقٓػػب عمػػِ الدراسػػات السػػابقة 

الحالٓػة  ٌػذا البحػثوكػذلؾ إسػتعراض أبػرز أوجػً تهٓػز  البحػثوتوضٓح هدى إرتباطٍا بهوضػوع 

ا هف الدراسات الساب  قة.عف غٌٓر
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 :الدراسات الفمسطيلية 

 ( ٕٔٔٓدراسة )الدجلي،  .1

 )دور ال خطيط الس را يجي في جودة األداء المؤسسي(. : بعلوان

إلِ التعرؼ عمِ واقع التخطٓط االستراتٓجْ لمجاهعات وهعرفة الفوارؽ فٓها بٓىٍا،  ٌدؼ البحث        

ودور التخطػػػػٓط، حٓػػػػث كػػػػاف التخطػػػػٓط والتعػػػػرؼ عمػػػػِ جػػػػودة األداء الهؤسسػػػػْ لمجاهعػػػػات الفمسػػػػطٓىٓة 

" جاهعػػػػة  اإلسػػػػتراتٓجْ الهتيٓػػػػر الهسػػػػتقؿ وأهػػػػا الهتيٓػػػػر التػػػػابع األداء الهؤسسػػػػْ بالجاهعػػػػات الفمسػػػػطٓىٓة

 األقصِ والجاهعة اإلسالهٓة" .

 ٛٚهوظػػؼ هػػوزعٓف ) ٖٓٔفشػػهمت  البحػػثوقػػد اسػػتخدـ الباحػػث الهػػىٍج الوصػػفْ التحمٓمػػْ، أهػػا عٓىػػة 

 لجاهعتٓف. ا إداري( هف ٕ٘أكادٓهْ، و

ػػْ  اتػػػلمجاهع سْػػػالهؤس ألداءَا االستراتٓجْ التخطٓط جَدة عىاصر تَافر وكاىػػت أٌػػـ الىتػػائج لٍػػا ٌو

 بم  حٓث كبٓرة بىسبة َاإلدارة الحكن بعد فْ الهؤسسْ األداء ة جَد تَافر%( هػػػػػػػػع ٘ٚحٓػػػػػػػػث بمػػػػػػػػ  )

 بعد فْ الهؤسسْ داء األ جَدة تَافر معع  %(ٙٚ) ٓساَّ البعد فقرات لجهٓع الىسبْ سابْػػػالح الهتَسط

 البعد فقرات لجهٓع الىسبْ الحسابْ الهتَسط   ػػػػػػبم ثػػػػػػحٓ كبٓرة بىسبة َالخدهات الهؤسساتٓة الهَارد

وأكد البحث أىً ٓوجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة تعىِ بتػوافر هعٓػار الحكػـ واإلدارة ولػـ  %(٘ٚ) ٓساَّ

الهتعمػػؽ بالهؤسسػػػات اإلجتهاعٓػػة وقػػد أكػػػدت  تتىػػاوؿ الهسػػئولٓة اإلجتهاعٓػػػة ولكىٍػػا تىاولػػت صػػػىع القػػرار

ها الهوارد البشٓرة والخدهاتًٓ.  الىتٓجة بأىً ٓتوفر جودة فْ األداء الهؤسسْ ٌو

ػػادةإلػػِ ضػػر  البحػػث وتوصػػؿ  التوعٓػػة بهعػػآٓر التقٓػػٓـ الػػذاتْ الهؤسسػػْ هػػف خػػالؿ عقػػد ورش  ورة ٓز

ادات بتوثٓػؽ كافػة أىشػطتٍا واسػتخداـ عهؿ ودورات هتخصصة،  وأف ٓمـز الىظػاـ بالجاهعػة الػدوائر والعهػ

 إعداد عىد اإلستراتٓجٓة بالبدائؿباله مام  أوصى البحثو  التقىٓة الحدٓثة فْ عهمٓة الحفظ واالسترجاع.

 السٓاسػٓة التيٓػرات الفمسػطٓىٓة، وكثػرة فػْ البٓئػة االسػتقرار عػدـ عاهػؿ باعتبػار التىفٓذٓػة الخطػة

ر لعهمٓػة كافٓػة هػوارد ٓؽ، هػع تػوفٓرالتطب عهمٓة فْ تؤثر التْ واالقتصادٓة  الهؤسسػْ، وتصػهٓـ التطػٓو
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 والتحسٓف الجودة ضبط عهمٓة والفحص، لتدعٓـ التدقٓؽ وآلٓات لألىظهة والعهمٓات وهتكاهؿ شاهؿ ىظاـ

 الهستهر .

  (ٜٕٓٓ،)دويكات دراسة .2

 . طين(فمس في ال لمية المس دامة  حقيق في العممي والبحث العميا الدراسات )دور : بعلوان

فإلِ  ٌدؼ البحث           ٌٓئة أعضاء هف حاجتٍا الجاهعات بٍا تسد هتخصصة عمهٓة كفاءات تكٓو

التدٓرس واالٌتهاـ بالبحث العمهْ وحث الشباب عمِ الدراسات العمٓا وتحسٓف براهج الدراسات العمٓا 

لِ االٌتهاـ بالتىهٓة الهستداهة ؿ الدراسات العمٓا والبحث العمهْ وقد كاف الهتيٓر الهستق  واالٌتهاـ بٍا وا 

فشهؿ  البحثوالهتيٓر التابع ٌو التىهٓة الهستداهة التْ تؤثر بالجاهعات الفمسطٓىٓة، وأها هجتهع 

ْ )جاهعة الخمٓؿ وجاهعة القدس  البحثالجاهعات فْ فمسطٓف، واشتهمت عٓىة  عمِ أربعة جاهعات ٌو

مؾ الجاهعات مِ عهادة الدراسات العمٓا فْ توجاهعة الىجاح وجاهعة بٓت لحـ( حٓث تـ التركٓز ع

وكاىت أبرز ىتائجٍا أف الجاهعات ىشٓطة إلِ حد ها وأف ٌىاؾ براهج لدى  وأٌداؼ تمؾ العهادات

ر هواكبة لمىهوذج األهٓركْ واألوروبْ.  الدراسات العمٓا إلِ حد ها تحتاج لتطٓو

 خاص وأف بشكؿ العمٓا الدراسات اتوكمٓ وبراهج الفمسطٓىٓة الجاهعات تىشط أف البحث ِأوص     

 بالتىسٓؽ الفمسطٓىٓة الجاهعات الفمسطٓىْ ودعوة الهجتهع احتٓاجات لتمبٓة  العمٓا الدراسات براهج توظؼ

 فْ تساٌـ دكتوراي براهج واألوروبٓة، لفتح العربٓة هع الجاهعات والتعاوف العالْ والتعمٓـ التربٓة وزارة هع

 .التىهٓة تحقٓؽ فْ الباٌظة، وتساٌـ والتكالٓؼ واليربة السفر آرؼالعمـ هص راغبْ عف التخفٓؼ
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 ( ٕٛٓٓدراسة )مدوخ،   .3

)معوقــات  طبيــق إدارة الجــودة الشــاممة فــي الجامعــات الفمســطيلية بمحافظــات غــزة وســبل  : بعلــوان

 (.اال غمب عميها

الشاهمة فْ الجاهعات إلِ التعرؼ عمِ الهعٓقات التْ تواجً إدارة الجودة  ٌدؼ البحث         

الفمسطٓىٓة سواء أكاىت )الٍٓئة اإلدآرة، الٍٓئة التدٓرسٓة ،الهىشأة الجاهعٓة، البحث العمهْ، الخدهة 

هف جهٓع  البحثأسموب الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، وتكوف هجتهع  البحثالهجتهعٓة( واستخدهت 

ْ )الجاهعة اإلسالهٓة، العهداء ورؤساء األقساـ ورؤساء لجاف الجودة فْ الجاهعات الث الثة ٌو

ر وجاهعة األقصِ(، هستخدهًا اإلستباىة كهادة لجهع البٓاىات  .وجاهعة األٌز

ْ إلِ البحث خمص   فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطات الهستجٓبٓف  وجود أٌـ الىتائج ٌو

ر  ر، األقصِ( وذلؾ لدى جاهعة األٌز لعدـ تطبٓؽ إدارة الهتعمقة بهتيٓر الجاهعة )اإلسالهٓة، األٌز

إلِ وجود هعٓقات إدآرة فْ صىاعة القرار حٓث تكوف القرارات  البحثالجودة الشاهمة، كها توصمت 

ذا ٓعٓؽ هفٍوـ التىهٓة الشاهمة، وقد  بضرورة الهشاركة فْ  أوصِ البحثلفئة هحددة دوف أخٓرف ٌو

األجواء العمهٓة واالجتهاعٓة والىفسٓة اتخاذ القرار هف قبؿ العاهمٓف والقرارات الجاهعٓة؛ كذلؾ توفٓر 

 والقائهة عمِ الحوار البىاء والثقة الهتبادلة بٓف اإلدارة والعاهمٓف.
 

  ( 2007دراسة )المصري،  .4

 ضـوء فـي الفمسـطيلية األكاديميـة بالجامعـات األقسـام لرؤسـاء اإلداري األداء )مسـ وب : بعلـوان 

 الشاممة (. الجودة إدارة مبادئ

األكادٓهٓػة فػْ  األقسػاـ لرؤسػاء اإلداري األداء هسػتوى عمػِ التعػرؼ إلػِ البحػث ٌػدؼ         

وتحدٓػد  الهحاضػٓرف ىظػر وجٍػة هػف الشػاهمة الجػودة إدارة هبػادئ ضػوء فػْ الفمسػطٓىٓة الجاهعػات

 الشاهمة أثىػاء الجودة إدارة لهبادئ الفمسطٓىٓة بالجاهعات األكادٓهٓة األقساـ رؤساء تطبٓؽ تحدٓات



  (21) 

عمػػِ الهجتهػػع األصػػمْ لكػػؿ هػػف جاهعػػة األقصػػِ  ٌػػذا البحػػثاإلداري، وقػػد ُطبقػػت  ٍػػـعهم أداء

ػػر بعٓىػػة هكوىػػة ) ( فػػرد هسػػتخدهًا الهػػىٍج الوصػػفْ التحمٓمػػْ ٖٕٛوالجاهعػػة اإلسػػالهٓة وجاهعػػة األٌز

لقٓػاس  اسػتباىتٓف، األولػِ ببىػاء الباحػث قػاـ حٓػث البٓاىػات لجهػع كػأداة وهعتهػدًا عمػِ االسػتباىً

إدارة  هبػادئ ضػوء فػْ الفمسػطٓىٓة بالجاهعػات األكادٓهٓػة األقسػاـ لرؤسػاء اإلداري اءاألد هسػتوى

 بالجاهعػات األكادٓهٓػة األقسػاـ رؤسػاء تطبٓػؽ تحػدٓات عػف لمكشػؼ الشػاهمة، والثاىٓػة الجػودة

ػْ البحػث وكاىػت ىتػائجاإلداري،  عهمٍػـ أداء أثىػاء الشػاهمة الجػودة إدارة لهبػادئ الفمسػطٓىٓة  أف ٌو

 إدارة هبػادئ ضػوء فػْ الفمسػطٓىٓة بالجاهعػات األكادٓهٓػة األقسػاـ لرؤسػاء اإلداري ألداءا هسػتوى

ػة وبىسػبة عالًٓػا كػاف الشاهمة الجودة %( ٖ٘هسػتوى األداء اإلداري كػاف هػف )وبمػ   %( (67.6هئٓو

%( بالجاهعػػػات الفمسػػطٓىٓة ٓقػػػٓـ أداء رؤسػػاء األقسػػػاـ األكػػادٓهٓٓف، وأوضػػػحت تحػػػدٓات ٜٚوحتػػِ )

%(، وقػػد ٖٚ%( وحتػػِ )ٔٗالتػػْ واجٍػػت أداء رؤسػػاء األقسػػاـ األكادٓهٓػػة تراوحػػت هػػف ) التطبٓػػؽ

بعقػػػد دورات فػػػْ القٓػػػادة واإلدارة واالتصػػػاؿ تخػػػص رؤسػػػاء األقسػػػاـ وبػػػاقْ الػػػدوائر  أوصػػػِ البحػػػث

والوحػػػدات، بجاىػػػب تحسػػػٓف الىظػػػرة الشػػػهولٓة لمػػػدوائر واألقسػػػاـ لعهمٓػػػة التحػػػدٓث واإلصػػػالح اإلداري 

 تعٓزز الىظاـ اإلداري واألكادٓهْ والهالْ.واألكادٓهْ ل

  (ٕٙٓٓ)دراسة ال مبالي وآخرون،  .5

 غزة(. -األزهر بجامعة اإلدارية والعموم كمية الق صاد في الشاممة الجودة إدارة أبعاد  طبيق"):بعلوان

االقتصػاد  كمٓػة فػْ الشػاهمة الجػودة أبعػاد إدارة تطبٓػؽ هػدى عػف الكشػؼ إلػِ البحػث ٌدؼ      

ر بجاهعة اإلدآرة موـوالع ٌذا فٍٓا، وقد استخدهت  التدٓرسٓة الٍٓئة أعضاء ىظر وجٍة هف األٌز

ػـ: " الىظػاـ7هػف ) اسػتباىة تصػهٓـ الوصػفْ،  وقػد تػـ الهػىٍج البحػث اإلداري ، ثقافػة  ( أبعػاد ٌو

ػة التدٓرسػٓة، البٓئػة الهتاحػة، الٍٓئػة الجػودة،   الهػوارد هىٍػاج، وال البحػث التعمٓهٓػة، ىظػاـ التربٓو

ػة والعمػوـ االقتصػاد كمٓػة ٓعهمػوف فػْ ( هوظفًػآٖ) البحػثالطمبػة(، و شػهمت عٓىػة   فػْ اإلدآر

ر جاهعة  بيزة. األٌز
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أف ٌىاؾ تفاوتػًا فػْ تطبٓػؽ الىظػاـ اإلداري واختٓػار ىوعٓػة الهدرسػٓف هػف قسػـ  وكاف أٌـ ىتائج البحث 

ىاؾ تفاوت فْ ىظاـ  عدادٌـ، ٌو اىٓف وهسػتوى األداء هػف قسػـ إلػِ قسػـ وتطبٓػؽ القػو  البحثإلِ قسـ وا 

ػة، كهػا أظٍػرت الىتػائج عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائٓة فػْ هػدى  بكمٓة االقتصاد والعموـ اإلدآر

ػػػة هػػػف وجٍػػػة ىظػػػر أعضػػػاء ٌٓئتٍػػػا  تطبٓػػػؽ أبعػػػاد الجػػػودة الشػػػاهمة فػػػْ كمٓػػػة االقتصػػػاد والعمػػػـو اإلدآر

ٌٓئة التدٓرس عمػِ كػؿ هػف ثقافػة الجػودة والطمبػة التدٓرسٓة تعزى لهتيٓر القسـ الذي ٓدرس فًٓ عضو 

، وكذلؾ أكدت الىتٓجة عمِ أىػً ال توجػد ٓة همتزهة باألٌداؼ العاهة لمقسـعمهًا بأف جهٓع األقساـ بالكم

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة تعػػزى لمهػػوارد الهتاحػػة وأعضػػاء الٍٓئػػة التدٓرسػػٓة وتىاولػػت الفئػػة الهسػػتٍدفة 

حٓث ٓوجػد فػروؽ فردٓػة ذات داللػة إحصػائٓة عىػد تطبٓػؽ الهعػآٓر الخاصػة بها فٍٓا الطالب الجاهعْ 

 بالجودة تعود لدى الجاهعات الفمسطٓىٓة.

ػػؽ تحقٓػػؽ أٌػػداؼ الكمٓػػة هػػف خػػالؿ  البحػػث ِوقػػد أوصػػ      باالٌتهػػاـ بػػالهوارد البشػػٓرة وذلػػؾ عػػف طٓر

الٍٓئػة التدٓرسػٓة، باإلضػافة تحقٓؽ السالهة والتخطٓط السمٓـ وتوفٓر الكتب والهراجػع لمطمبػة وألعضػاء 

ػز البحػث العمهػْ فػْ الجاهعػات  إلِ إىشاء وحدة لمجودة الشاهمة فْ كؿ جاهعة فمسػطٓىٓة، وكػذلؾ تعٓز

 الفمسطٓىٓة.

  (ٕٙٓٓدراسة )العطار، 
 

 رؤسـاء لظر وجهة من  طويره الفمسطيلية وسبل الجامعات في الشاممة الجودة إدارة )واقع :بعلوان

 (.غزة  قطاع بجامعات ةاألكاديمي األقسام

 بقطػاع الجاهعػات الفمسػطٓىٓة فػْ الشػاهمة الجػودة إدارة واقػع عمػِ التعػرؼ إلػِ البحػث ٌػدؼ        

ػػػا وكػػػاف الهتيٓػػػر الهسػػػتقؿ ٌػػػو إدارة الجػػػودة وأهػػػا الهتيٓػػػر التػػػابع رؤسػػػاء األقسػػػاـ  ٌر غػػػزة، وسػػػبؿ تطٓو

 الباحػث حٓػث قػاـ البحػث أٌػداؼ التحمٓمػْ، ولتحقٓػؽ الوصػفْ الهػىٍج الباحػث األكادٓهٓػة، اسػتخدـ

 جػودة،  الجاهعٓػة اإلدارة جػودة  " ٌػْ أبعػاد عمِ ستة هوزعة ( فقرة 51هف ) هكوىة استباىً بتصهٓـ

الهسػتهر،  التحسػٓف التقػوٓـ، جػودة عمػِ الهسػتفٓد،  جػودة التركٓػز الجاهعٓػة، جػودة والتشػٓرعات الػىظـ



  (22) 

 غزة قطاع بجاهعات األكادٓهٓة األقساـ رؤساء عالهجتهعٓة". واشتهمت العٓىة عمِ جهٓ الخدهات جودة

بالجاهعػػات بعػػد  ٕٕٔٓإلػػِ عػػاـ  ٕ٘ٓٓ(، حٓػػث أف العػػدد قػػد ارتفػػع هػػف عػػاـ 84عػػددٌـ  ) والبػػال 

 الفمسػطٓىٓة الجاهعػات فػْ الشػاهمة الجودة إدارة إلِ أف واقع البحث توصمت الرجوع إلِ البٓاىات. وقد

ػر وجاهعػة األقصػِ لػـ تبمػ  الحػد األدىػِ  وجاهعػةغػزة وخاصػة بالجاهعػة اإلسػالهٓة  قطػاع فػْ األٌز

 لهقٓاس الجودة.

فْ الجاهعػػػات الفمسػػػطٓىٓة اإلدارٓة فْ لجػػػودة تَافر اأف الهتوسػػػط الكمػػْ لدرجػػػة  وكاىػػت ىتػػػائج البحػػػث

هدُ الىتٓجػػػػػة إلػػػػػِ ٌذي تػػػػػوافر كبٓػػػػػرة، وتعػػػػػزى %( َبدرجة ٛ.ٜٙىسبْ ) بَزوجػػػػػاء هحافظات غزة 

العهمٓػػػػات واإلجػػػػراءات جَدة لتحسػػػػٓف اإلدارٓة الجػػػػودة فْ تطبٓق مسػػػػطٓىٓة الجاهعػػػات الفاٌتهان ؤدارة 

ا التىافسْ بٓف الجاهعات لتكسب اإلدارٓة َ  ا العاهمٓف بالجاهعات الفمسطٓىٓة.رضلتقوٓة هركٌز

ػر وجاهعػة  أوصػِ البحػثوقد    ر بالجاهعػة اإلسػالهٓة وجاهعػة األٌز باسػتحداث عهػادة لمجػودة والتطػٓو

شػػػػػراؾ الهػػػػػوظفٓف فػػػػْ صػػػػػىاعة القػػػػػرار وفػػػػػْ عهمٓػػػػػة التخطػػػػػٓط القػػػػدس الهفتوحػػػػػة وجا هعػػػػػة األقصػػػػػِ وا 

االسػػػتراتٓجْ هػػػع عهػػػؿ توصػػػٓؼ وظٓفػػػْ وهػػػا ٓعػػػرؼ بتحمٓػػػؿ العهػػػؿ لكػػػؿ جاهعػػػة خاصػػػة بهوظفٍٓػػػػا 

 اإلدآرٓف.
 

  (ٕٗٓٓدراسة )الحجار: .6

 في األقصى بجامعة الهيئة ال دريسية أعضاء لظر وجهة من الجامعي األداء  قييم) :بعلوان

 .الشاممة( الجودة إدارة مفهوم ضوء

ضوء  فْ بفمسطٓف األقصِ جاهعة فْ الجاهعْ األداء هستوى تقٓٓـ إلِ البحث ٌدؼ          

استخداـ استباىً  تـ التحمٓمْ، حٓث الوصفْ الهىٍج الباحث استخدـ الشاهمة، وقد الجودة إدارة هفٍـو

 التخطٓط  ٌْ: )القٓادة،  التهجا سبعة عمِ هوزعة ( فقرة40هف ) لجهع البٓاىات هكوىة
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تطبٓؽ  تـ العهؿ(، وقد العهمٓات، ىتائج البشٓرة، إدارة االستراتٓجْ، الطمبة،الهعموهات، الهوارد

ا ) عشوائٓة عٓىة عمِ االستباىة  التدٓرسٓة. الٍٓئة هف ( عضواً  123قدٌر

 االفتراضْ ىالهستو  دوف ٓعتبر الجاهعْ لألداء العاـ الهستوى أف إلِ البحث وكاىت ىتائج  

%( ٓٚ-ٓٙوأكدت الىتٓجة عمِ ىظـ الهعموهات التكىولوجٓة  كاىت بٓف ) (%60الهطموب  والبال  )

وأىً ٓوجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة تعزى لمتطبٓؽ الهرتبط بالهعآٓر الخاصة بالجودة لدى الجاهعات 

فٍٓا،  العاهمٓف تجاي لقراراتا صىاعة فْ تسمطٓة كاىت الجاهعة قٓادة أفالفمسطٓىٓة ، وأكدت الىتائج 

وعمًٓ كاىت التوصٓات ضعٓؼ،  بهستوى كاف وتحمٓمٍا الهعموهات هجاؿ فْ وأف تقٓٓـ أداء الجاهعة

رؤٓة هستقبمٓة َاضحة لمتعمٓن الجاهعْ تهكىً هو هَاجٍة التحدٓات تحدٓد بضرورة  البحثلٍذا 

ىشر هفآٌن ثقافة الجَدة هع ة َ اإلبداعٓة َاستثهار طاقات أفرادٌا الفكرٓ، َالقٓان بهسؤَلٓاتً بكفاءة

هتطمبات الجَدة ؿ لتٍٓئة الهىاخ الهىظهْ َالهجتهع لتقب، هؤسسات التعمٓن الجاهعْؿ الشاهمة داخ

عمِ حاجات َرغبات الهستفٓدٓو هو بالتعرؼ  أوصِ البحث، كها و الشاهمة َشرَط ىجاحٍا

عمِ ؤشباعٍا َتحقٓقٍا ؿ الهختمفة َالعه أهَر َهجتهع بقطاعاتًأولٓاء الخدهات الجاهعٓة" طالب َ

 جٓد لمهجتهع. ؿ بشك
 

  (ٕٗٓٓالرابع بعلوان: دور الجامعات في ال لمية ) األقصىمؤ مر جامعة  .7

ػػػة فقػػػد قػػػدـ  ٌػػػدؼ الهػػػؤتهر إلػػػِ إبػػػراز        دور الجاهعػػػات فػػػْ تحقٓػػػؽ التىهٓػػػة الثقافٓػػػة والفكٓر

أبحػػاث فقػػط، وأخٓػػرًا فػػْ  ٛة قػػدـ الهػػؤتهر ورقػػة بحثٓػػة، وفػػْ هجػػاؿ التىهٓػػة الصػػىاعٓ ٚٔالهػػؤتهر 

هجتهعػػػة  األبحػػػاثورقػػػة بحثٓػػػة. حٓػػػث تىاولػػػت تمػػػؾ  ٙٔهجػػػاؿ التىهٓػػػة الطالبٓػػػة فتىػػػاوؿ الهػػػؤتهر 

ػػػػة هختمفػػػػة، إال أف جهٓػػػػع الدراسػػػػات التػػػػْ قػػػػدهت  إسػػػػٍاهات جزئٓػػػػة لمجاهعػػػػات فػػػػْ هٓػػػػادٓف تىهٓو

 الفاعمٓػةٍٓا القػدرة الهؤسسػٓة و الجاهعات تقوـ بػدور واحػد، أو أف جهٓػع الجاهعػات لػد أفافترضت 

  حقػػػؿ الزاؿ  ٌىالػػػؾ التعمٓهٓػػػة لمقٓػػػاـ بػػػىفس الػػػدور ىحػػػو اسػػػتداهة التىهٓػػػة، وٓتضػػػح هػػػف ذلػػػؾ أف 
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ػػا فػػْ تحقٓػػؽ  إلػػِبحاجػػة  ػػد هػػف البحػػث فػػْ وضػػع تقٓػػٓـ لتمػػؾ الجاهعػػات وهػػف ثػػـ قٓػػاس دوٌر هٓز

ػػػة هتفرقػػػة التىهٓػػػة الهسػػػتداهة، كهػػػا أف الدراسػػػات التػػػْ قػػػدهٍا الهػػػؤتهر قػػػد تىاولػػػت هوا ضػػػٓع تىهٓو

هكػػػف  اتصػػػفت بػػػالعهـو وٓصػػػعب هػػػف خاللٍػػػا تقػػػدٓـ توصػػػٓات خاصػػػة تقػػػدـ لتمػػػؾ الجاهعػػػات. ٓو

ف تمؾ   .البحثالبحثٓة فْ هالحؽ  األوراؽاالطالع عمِ عىآو

 
 العربية : لدراساتا
 

 (ٕٕٔٓدراسة)أحمد، .1

 بعلوان : ) م طمبات الجودة الشاممة وأ رها في  حقيق ال لمية المس دامة(

دفت ٌػػذي الدراسػة عمػػِ التعػرؼ عمػػِ هتطمبػات الجػػودة الشػاهمة والتعػػرؼ عمػِ أثػػر الهتطمبػػات ٌػ 

ػػػة فػػػْ جاهعػػػة  فػػػْ تحقٓػػػؽ التىهٓػػػة الهسػػػتداهة هػػػف خػػػالؿ تحمٓػػػؿ أراء الهتعمقػػػة بالقٓػػػادات اإلدآر

الهوصػػؿ فػػْ العػػراؽ لكىٍػػا لػػـ تحػػدد الهعػػآٓر الشػػاهمة وكػػاف أبػػرز ىتائجٍػػا ال توجػػد فػػروؽ عىػػد 

لة لدى الهعآٓر الهرتبطة بالجودة الشاهمة لعػدـ تحدٓػد الهعػآٓر الخاصػة بػالجودة وقػد هستوى دال

 أوصت الدراسة بتقٓٓـ القٓادات اإلدآرة وهعرفة األىهاط السموكٓة لتحقٓؽ التىهٓة الهستداهة.

 (  ٕٓٔٓدراسة )الطويل وآخرون،  .2

أ رها في  حقيق ال لمية م طمبات إدارة الجودة الشاممة في ال عميم العالي و ) : بعلوان

 المس دامة(.

إلِ التعرؼ عمِ هآٌة هتطمبات إدارة الجودة الشاهمة فْ التعمٓـ العالْ  البحث ٌدؼ  

ا فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة وقد استخدهت  الهىٍج الوصفْ، وقد شهمت  البحثوهدى أثٌر

             اـ عىصرًا حٓث وزعت عمِ عهداء الكمٓات ورؤساء األقس ٓٗٔعٓىة البحث 

  .بالطٓرقة العشوائٓة
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يٓر التابع ٌْ التىهٓة وكاف الهتيٓر الهستقؿ " هتطمبات إدارة الجودة الشاهمة"، وأها الهت

ة هوجبة بٓف ، وكاىت أٌـ الىتائج الهستداهة و وجود عالقة ارتباط هعىٓو لٍذا الهؤتهر ٌو

هع تحقؽ بوجود عالقة  هتطمبات إدارة الجودة الشاهمة هجتهعًة والتىهٓة الهستداهة فْ الجاهعة 

الهستداهة  التىهٓةارتباط هعىوٓة هوجبة بٓف كؿ هتطمب هف هتطمبات إدارة الجودة الشاهمة وبعد 

فْ الجاهعة وتىاولت الدراسة الهوارد البشٓرة والهادٓة وقد تىاولت الجودة الشاهمة، وكاف أٌـ 

اهمة والتىهٓة الهستداهة فْ ىتائج الدراسة ٌو وجود عالقة إرتباطٓة بٓف هتطمبات الجودة الش

 الجاهعة.

 الهعىٓٓف أٌداؼ جهٓع تحقٓؽ فْ ٓساعد الجودة الشاهمة إدارة هفٍـو تطبٓؽبأف  أوصِ البحثو  

 عمِ الشاهمة الجودة إدارة تطبٓؽ لتفعٓؿ آلٓة توفر ٓستوجب لكىً التعمٓهٓة الخدهات بتقدٓـ

دارة هستوى الوزارة دارة الجاهعة وا   بالهوضوع. الهعىٓة األخرى قساـاأل القسـ، وحتِ وا 

 (ٕٓٔٓدراسة )اللاصر،  .3

 (.إلموذج في اإلدارة الجامعيةمة: ملشادة اولج)دارة ا :بعلوان 

 العاهػة اإلدارة هجػاؿ فػْ الشػاهمة الجػودة هصػطمح اسػتثهار إلِ التعرؼ عمِ كٓفٓة ٌدؼ البحث  

الهػىٍج  الباحػث اسػتخدـ قػداألردىٓػة، و  الجاهعػات فػْ خػاص بشػكؿ الجاهعٓػة واإلدارة بشػكؿ عػاـ

إدارة الجاهعػػة، وأهػػا الهتػػأثر بقػػرارات إدارة  ٌػػذا البحػػثالتحمٓمػػْ، وجػػاء الهتيٓػػر التػػابع فػػْ  الوصػػفْ

ػْ وكاىػت الجػودة الشػاهمة ٌػو الهتيٓػر الهسػتقؿ. ػة القٓػادات أف أٌػـ الىتػائج ٌو  الػدوائر فػْ اإلدآر

أىػً ٓشػٍد  كهػا القػرار، صػىع عهمٓػة فػْ ركةالهشػا تفتقػد الجػاهعْ بػالتعمٓـ العالقػات ذات والهؤسسػات

ٍػذا وكاىػت أٌػـ توصػٓة ل .األردىٓػة الجاهعات داخؿ الهطموبة بالجودة لمعاهمٓف الكافْ غٓاب التدٓرب

ػػػة فػػػْ صػػػىع القػػػرار وتوسػػػٓع دائػػػرة التػػػدٓرب بػػػٓف  البحػػػث ضػػػرورة الهشػػػاركة هػػػف قبػػػؿ القٓػػػادات اإلدآر

 العاهمٓف.
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 (ٕٛٓٓدراسة )عمار،  .4

 الية ال لمية المس دامة وأبعادها(. إشك) :بعلوان

ػػؼ هفٍػػـو التىهٓػػة الهسػػتداهة وتوضػػٓح أبعػػاد التىهٓػػة الهسػػتداهة   ٌػػذا البحػػث ٌػػدؼ     إلػػِ تعٓر

عمػػِ جاهعػػة فرحػػات  البحػػث)البعػػد االقتصػػادي، البعػػد االجتهػػاعْ، البعػػد البٓئػػْ(، وقػػد طبقػػت 

 األبعاد الهذكورة. رحاتبجاهعة ف سطٓؼ بدولة الجزائر حٓث ىاقش الهؤتهر الدولْ-عباس

بأف الهفآٌـ السابقة لمتىهٓة ركزت عمِ الجاىب الهػادي دوف الجاىػب  البحثوكاىت فرضٓات  

، إال الجتهاعْالقتصادي والبعد ااالجتهاعْ وتىاست البعد البٓئْ وضرورة االرتباط هع البعد ا

و التىهٓة الهستداهة ا  لشطر الثاىْ هف الدراسة.أف ٌذي الدراسة تقاطعت هع الهتيٓر التابع ٌو

أف الفقػر واألبعػاد الهرتبطػة بػً كهٓػاي الشػرب والهػوارد القمٓمػة  كاىت أٌـ ىتائج ٌذا البحث ٌوو  

تحتاج لتىهٓة وتقٓٓـ لتمؾ السٓاسات التْ تحتاج لتخطٓط لتفعٓمٍا هػف جدٓػد بهػا ٓخػدـ البشػٓرة، 

ػادة دخػؿ الفػرد بدعـ التخطٓط والبػراهج الوطىٓػة لمتخفٓػؼ هػف  أوصِ البحثوقد  حػدة الفقػر وٓز

ر القػػدرات فػػْ هجػػاؿ البحػػث العمهػػْ هػػف الػػدعـ سػػواء هػػف الهىظهػػات الدولٓػػة أو هػػف  هػػع تطػػٓو

ػػػػة كػػػػذلؾ وتىاولػػػػت الدراسػػػػة البعػػػػد اإلجتهػػػػاعْ وعالقتػػػػً فػػػػْ تحقٓػػػػؽ التىهٓػػػػة  الهؤسسػػػػات الخٓٓر

 الهستداهة.

 

 (ٕٚٓٓدراسة )بدح،  .5

جـــودة الشـــاممة فـــي الجامعـــات جـــة إمكاليـــة  طبيـــق مبـــادئ إدارة الرد) : بعلــوان

 األردلية(.

إلِ توضٓح درجة إهكاىٓػة تطبٓػؽ هبػادئ إدارة الجػودة الشػاهمة فػْ الجاهعػات األردىٓػة،  البحث ٌدؼ

ػػػػو إدارة الجػػػػودة     وكػػػػاف الهتيٓػػػػر التػػػػابع بالجاهعػػػػات األردىٓػػػػة والتػػػػْ سػػػػتتأثر بػػػػالهتيٓر الهسػػػػتقؿ ٌو
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 " :ْ لتىظٓهٓة، ىظاـ ا القٓادة،  رسالة الجاهعة،الثقافةالشاهمة، وتكوىت الهبادئ هف عشرة هجاالت ٌو

حوسبة الهعموهػات وتحمٓمٍػا،التخطٓط االسػتراتٓجْ، إدارة الهػوارد البشػٓرة هػف خػالؿ" تخطػٓط الهػوارد 

البشػػٓرة، التػػدٓرب، الحػػوافز، الهشػػاركة فػػْ اتخػػاذ القػػرارات، إدارة العهمٓات،التحسػػٓف الهسػػتهر، رضػػا 

 . العهالء، التيذٓة الراجعة "

وقد استخدـ الباحث الهىٍج الوصػفْ وقػاـ ببىػاء اسػتباىً تضػـ عشػر هجػاالت، وقػد شػهمت عٓىػة     

ػػػػة لجهٓػػػػع الجاهعػػػػات  البحػػػػث عمػػػػِ عهػػػػداء ورؤسػػػػاء األقسػػػػاـ األكادٓهٓػػػػة، وهػػػػدٓري الوحػػػػدات اإلدآر

 ( فردًا.ٛٓ٘األردىٓة، وقد بم  عددٌـ )

تطبٓػػػؽ هبػػػادئ إدارة الجػػػودة الشػػػاهمة فػػػْ  إلػػػِ أىٍػػػا تقػػػدـ إهكاىٓػػػةكػػػاف أٌػػػـ ىتػػػائج ٌػػػذا البحػػػث و    

الجاهعػػات األردىٓػػة بىسػػبة كبٓػػرة هػػع وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة عىػػد هسػػتوى داللػػة فػػْ درجػػة 

إهكاىٓػػػة تطبٓػػػؽ هبػػػادئ الجػػػودة الشػػػاهمة الهقتػػػرح بػػػٓف عهػػػداء الكمٓػػػات ورؤسػػػاء األقسػػػاـ األكادٓهٓػػػة، 

وأكدت أٓضًا عمِ وجود فروؽ ذات  صالح العهداءالجاهعات األردىٓة لوهدٓري الوحدات اإلدآرة فْ 

 داللة إحصائٓة فْ إهكاىٓة تطبٓؽ الجودة الشاهمة.
 

المـــؤ مر العممـــي الرابـــع لجامعـــة عـــدن بعلـــوان: جـــودة ال عمـــيم العـــالي لحـــو  حقيـــق ال لميـــة   .6

 (ٕٓٔٓالمس دامة )

ٓػػة الهسػػتداهة، وكػػاف أثػػر جػػودة التعمػػٓـ العػػالْ عمػػِ تحقٓػػؽ التىه ٌػػدؼ ٌػػذا الهػػؤتهر إلبػػراز      

ػة فػْ جػودة التعمػٓـ العػالْ  أبرز هػا هٓػز تمػؾ الدراسػات أف هىٍػا هػف تىػاوؿ تجربػة التحػوؿ الهالٓٓز

ػػػذا هػػػا  الحالٓػػػة، إال أف تمػػػؾ الدراسػػػات كاىػػػت  البحػػػثبىػػػاء  ٓعػػػززوتحقٓقٍػػػا لمتىهٓػػػة الهسػػػتداهة، ٌو

 الفاعمٓػةلقدرة الهؤسسٓة و تصؼ الدور الذي تهارسً الجاهعة ىفسٍا دوف قٓد ذلؾ الدور بهعٓاري ا

ػػػؿ وأغػػػاالحالٓػػػة دراسػػػة  البحػػػثالتعمٓهٓػػػة، وهػػػف أكثػػػر الدراسػػػات اىسػػػجاهًا هػػػع  التػػػْ تىاولػػػت  الطٓو

ا فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة، ورغػـ أٌهٓػة تمػؾ  سػٓها أىٍػا  البحػثهتطمبات الجودة الشاهمة وأثٌر
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 أىٍػا لػـ تحػدد هعػآٓر جػودة شػاهمة فػْ جاهعػة الهوصػؿ إال اإلدآرةالقٓادات  ألراءتىاولت تحمٓاًل 

ىهػػػػاالتعمٓهٓػػػػة  الفاعمٓػػػػةوفػػػػؽ القػػػػدرة الهؤسسػػػػٓة و  ػػػػةهىػػػػاط بتقٓػػػػٓـ القٓػػػػادات  األهػػػػرجعمػػػػت  وا   اإلدآر

ذا بالطبع ٓختمؼ عف الهعآٓر،  ْ وجود عالقة  كاىت أٌـ ىتائجٍالهتطمبات الجودة الشاهمة ٌو ٌو

همة هجتهعًة والتىهٓة الهستداهة فػْ الجاهعػة ارتباط هعىوٓة هوجبة بٓف هتطمبات إدارة الجودة الشا

ػػة فػػْ الجاهعػػةٌػػو وكػػاف أٌػػـ التوصػػٓات بٍػػا  الهسػػتداهة هػػف  التىهٓػػة بتحقٓػػؽ قٓػػاـ القٓػػادات اإلدآر

فضػاًل عػف ضػرورة قٓاهٍػا بترسػٓ   واالجتهاعٓة واالقتصػادٓة البٓئٓة هفٍوـ الهسؤولٓة إرساء خالؿ

لػػػػػػػػدٍٓا بيٓػػػػػػػػة تحقٓػػػػػػػػؽ الٍػػػػػػػػدؼ الهىشػػػػػػػػود ٓف التىهٓػػػػػػػػة الهسػػػػػػػػتداهة لػػػػػػػػدى جهٓػػػػػػػػع العػػػػػػػػاهم هفٍػػػػػػػػوـ

ليػػرض توعٓتٍػػا   الهىظهػػات التعمٓهٓػػة تخػػص الهػػؤتهرات والىػػدوات والػػدورات تىظػػٓـ عمػػِ العهػػؿ و

هسػػػتوى ههكػػف هػػػف اجػػػؿ  أدىػػِع أىػػواع الهػػػوارد وخفػػػض الٍػػدر الػػػِ الهحافظػػػة عمػػِ جهٓػػػ بأٌهٓػػة

الهىظهػػػػػػات  ٍػػػػػػدتتع وبىػػػػػود قػػػػػػرارات واستصػػػػػدار الهحافظػػػػػة عمػػػػػػِ حصػػػػػة أجٓػػػػػػاؿ الهسػػػػػتقبؿ هىٍػػػػػػا

فػْ الهجػاالت  التخصصػات تىوٓػع عمػِ  العراقٓػة كافػة الجاهعػات وتشجٓع عهمٓا وتطبٓقٍا بتىفٓذٌا

 .الهستداهة التىهٓة فْ أٌهٓة هف الهجاالت لٍذي لها واالقتصادٓة واالجتهاعٓة والبٓئٓة التعمٓهٓة
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 الدراسات األجلبية 

 (Mariadoss and others , 2011دراسة ) .1

الب كـــار : الســـ دامة البيئيـــة اســـ را يجيات القـــائم عمـــى ال ســـويق والب كـــار قـــدرات):بعلـــوان 

 (. B2B والس كشاف لدب الشركات

إلػػِ توضػػٓح الصػػورة األدبٓػػة التػػْ تتحػػدث عػػف التىهٓػػة الهسػػتداهة فػػْ الشػػركات  ٌػػدؼ البحػػث    

ٓة عبػر هفٍػـو الهسػئولٓة االجتهاعٓػة وفػؽ التجآرة والتْ تتىافس فٓهػا بٓىٍػا لتحقٓػؽ الهٓػزة التىافسػ

ػػػػػة  إهكاىٓػػػػات هحػػػػدودة تٍػػػػدؼ لمتػػػػأثٓر عمػػػػِ االسػػػػػتٍالؾ هػػػػف خػػػػالؿ السػػػػموكٓات وذلػػػػؾ وفػػػػؽ رٓؤ

ة واٌتهػاـ األبحػاث إستراتٓجٓة لمتىافس بٓف الشركات وهٓزة العهؿ، كها تتحدث عف القدرات البشٓر

التػْ تٍػدؼ لتحقٓػؽ التىهٓػة  ؤسسػْحٓث أف القدرات البشٓرة ٌػْ عهػاد العهػؿ اله فْ ٌذا الهجاؿ

 الهستداهة.

د وقػػد اسػػتخدـ ) ٌػػذا البحػػثطبقػػت      ( فػػْ عهمٓػػة تحمٓػػؿ البٓاىػػات وقػػد FSSDفػػْ دولػػة السػػٓو

إلػِ االبتكػار ٌػو أحػد هكوىػات الهٓػزة  ٌػذا البحػثاستخدـ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، وقد خمصػت 

الهسػتداهة وتحقٓقٍػا فػْ البٓئػة وأف الفػرص  التىافسٓة بٓف الشركات وأف االبتكار ٓؤدي إلِ التىهٓة

بتمبٓػػة االحتٓاجػػات والتوقعػػات لموصػػوؿ ىحػػو  أوصػػِ البحػػثٌػػْ الىػػواة الحقٓقٓػػة لالبتكػػارات، وقػػد 

االبتكػػػار االسػػػتراتٓجْ بالبٓئػػػة هػػػع تحقٓػػػؽ الهٓػػػزة التىافسػػػٓة هػػػف خػػػالؿ الهػػػوارد الهتاحػػػة وتحدٓػػػدٌا 

ا والهٓػػزة التىافسػػٓة والقػػدرات  االجتهاعٓػػةلهسػػئولٓة وقػػد تالقػػت ا والعهػػؿ عمػػِ اسػػتياللٍا واسػػتثهاٌر

 .البشٓرة هع بعض فقرات وأبعاد ٌذا البحث

 (Bratt and others , 2011دراسة ) .2

  قدير معايير ال لمية اليكولوجية من ملظور ال لمية المس دامة(.) :بعلوان
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الهسػتداهة كػذلؾ إلػِ التعػرؼ عمػِ الفجػوات بػٓف التىهٓػة الحالٓػة وبػٓف التىهٓػة   ٌدؼ البحػث

التعػػرؼ عمػػِ الهعموهػػات الهتػػوفرة عػػف األسػػواؽ واألىهػػاط الهوجػػودة وقػػد شػػهؿ الهجتهػػع األصػػمْ 

 فْ جاهعة إدىبرا بإسكوتمىدا. ٌذا البحث( هوقعًا حٓث طبقت ٕٓ( هوقعًا وتـ اختٓار )ٓٗعمِ )

ع ٌػػذا البحػػثوجػػاءت ىتٓجػػة     اقػػة القػػدرة أف ىظػػاـ األٓكولوجٓػػة لػػً آثػػار سػػمبٓة كقمػػة الفٍػػـ وا 

عاقػػة التهاسػػؾ والشػػفافٓة. و  بػػأف تكػػوف ٌىػػاؾ هعموهػػات ٓسػػتىد إلٍٓػػا  أوصػػِ البحػػثعمػػِ التىبػػؤ وا 

الهسػػتداهة، وأف تحهػػؿ تيٓٓػػرًا  اإلسػػتراتٓجٓةكقاعػػدة بٓاىػػات همٓئػػة بالهعموهػػات التػػْ تخػػدـ العهمٓػػة 

ٓػة الهسػتداهة هػع وقػد تالقػت التىه ا حدٓثػة وبٓئػة هتجػددة بالهعموهػاتلمهىتج بالسوؽ هع تكىولوجٓػ

 الهتيٓر التابع لٍذا البحث.
 

 ( Capnon , 2010دراسة ) .3

 (.ال قييم والمساءلة في مؤسسات ال عميم العالي اإليطالية) : بعلوان

إلِ التعرؼ عمِ التجربة اإلٓطالٓة فْ تقٓٓـ جاهعاتٍا هعرفة الطرؽ التْ تـ إتباعٍا  ٌدؼ البحث

ا عمػِ  هؤسسػات التعمػٓـ العػالْ اإلٓطالٓػة، وتػـ اسػتخداـ الهقابمػة هف خالؿ الهسائمة وها ٌْ آثاٌر

 هع هدٓري الدوائر الهالٓة والرقابة، وقد استخدـ الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ.

عمػِ جاهعػات التعمػٓـ العػالْ فػْ إٓطالٓػا، وقػد خمصػت الىتػائج إلػِ أف  ٌػذا البحػثوقػد طبقػت    

الجاهعات حٓث أف الجاهعات تتصرؼ بطٓرقة ٌىاؾ ضعؼ فْ عهمٓة الهساءلة الهؤسسٓة داخؿ 

غٓر هسئولة هع الهتابعة، وتيٓٓر الىتائج التْ تتطمب إحداث تيٓٓر جذري فْ ترتٓبات الحكـ فػْ 

 هستوٓات الهؤسسة الىظاهٓة.

ٌػػْ الهسػػائمة والهحاسػػبة وخصػػت رئػػٓس الجاهعػػة الػػذي كػػاف  ٌػػذا البحػػثوكاىػػت أٌػػـ توصػػٓات  

 خمصت بتطبٓؽ الرقابة الشاهمة لكْ تتصرؼ بطٓرقة هسئولة. سبب الفساد فْ الجاهعة، والذي
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 ( Choon , 2008دراسة ) .4

 )ضمان الجودة في ال عميم من ملظور دولي(. : بعلوان

إلػػػػػِ التعػػػػػرؼ عمػػػػػِ هسػػػػػتوى الفٍػػػػػـ لضػػػػػهاف الجػػػػػودة بػػػػػٓف الجاهعػػػػػات االسػػػػػترالٓة  ٌػػػػػدؼ البحػػػػػث

ٌػذا اف الجودة وتىفٓػذٌا، وقػدأجٓرت والهؤسسات الدولٓة لتسمٓط الضوء عمِ القوى الهحركة لضه

ػػا فػػْ أسػػترالٓا هسػػتخدهًة الهقابمػػة حٓػػث جػػرى عقػػد هقارىػػة بػػٓف الجاهعػػة  البحػػث فػػْ جاهعػػة هالٓٓز

ػػػا وهقارىتٍػػػا هعٍػػػا،  وىظرائٍػػػا هػػػف كمٓػػػة إدارة األعهػػػاؿ بإحػػػدى الجاهعػػػات الهىػػػاظرة لجاهعػػػة هالٓٓز

ف الجػودة هػع أف هسػتوى اإلدارة إلِ وجود فجوات فْ الههارسات الحالٓة لضها البحثوتوصمت 

العمٓػػا هػػف كػػؿ الجػػاىبٓف ٓػػرى أف الجاهعػػة تتحهػػؿ الهسػػؤولٓة الشػػاهمة عػػف ضػػهاف الجػػودة هػػع أف 

ػة، وجػاءت  ٌىاؾ هشاكؿ خاصة هتعمقة فْ تطبٓؽ ضهاف الجودة فْ الجاهعات الخاصة الهالٓٓز

الخػارجْ لمجاهعػة لتحسػٓف أداء ضػهاف الجػودة فػْ الهىظػور  ٍػذا البحػثالتوصٓات عمِ األخػذ ب

 وعالقتٍا هع الجاهعات األخرى.
 

 

 (and others , 2007 Sridharanaدراسة ) .5
 

  ) حميل الخطط اإلس را يجية ل قييم اس دامة ال خطيط لحو المبادرات المج معية(. : بعلوان
إلِ قٓاس الهبادرات الهجتهعٓة والخطط الهوضػوعة  والتعػرؼ عمػِ التحػدٓات التػْ  ٌدؼ البحث

ً التخطٓط االستراتجْ وهدى ارتباطٍا باالستراتٓجٓات عمِ أف تكوف وفؽ استرآتجٓة شاهمة تواج

عبػػػر الهشػػػاركة واالعتهػػػاد عمػػػِ البٓاىػػػات وأف تكػػػوف الخطػػػة واضػػػحة عبػػػر جػػػدوؿ زهىػػػْ ٓوضػػػح 

ٓضاح هؤشرات العهؿ بذلؾ. وقد أجٓرت  ا وا  عمِ  ٌذا البحثاإلىجازات الهطموبة والتْ تـ إىجاٌز

الهػػػىٍج الوصػػػفْ  البحػػػثشػػػحٓف هػػػف الهىػػػاطؽ )أصػػػحاب الهبػػػادرات(، واسػػػتخدهت عػػػدد هػػػف الهر 

التحمٓمػػْ، وكاىػػت أٌػػـ الىتػػائج ٌػػْ أف العالقػػة بػػٓف هفٍػػـو االسػػتداهة وبػػٓف إدارة الهخػػاطر كاىػػت 

ػـ أصػحاب الهبػادرات.  عالقة ضعٓفة هع وجود تىسٓؽ بٓف األعضاء الهرشحٓف، فْ الهجتهػع ٌو
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ػػػػؿ الخطػػػػط  لتواصػػػػؿ هػػػػع أصػػػػحاب الهصػػػػالحوجػػػػاءت التوصػػػػٓات هركػػػػزة عمػػػػِ ا الههػػػػولٓف لتهٓو

مػػػة تٓاالسػػػترا جٓة عمػػػِ الهسػػػتوى الهحمػػػْ وعمػػػِ الصػػػعٓد الػػػدولْ، هػػػع تحدٓػػػد األٌػػػداؼ سػػػواء طٓو

ا والعهؿ عمِ تىهٓتٍا. ٌر  األجؿ أو هتوسطة األجؿ هف أجؿ تطٓو
 

 الفجوة البح ية -

 الحالية عن سابقا ها: البحثاخ الف  -   

 األوراؽالدراسػػػات السػػػابقة الهحمٓػػػة والعربٓػػػة واألجىبٓػػػة، وبعػػػد االطػػػالع عمػػػِ  بعػػػد االطػػػالع عمػػػِ 

، ٓتبػػػٓف أف ٌىالػػػؾ ىػػػدرة فػػػْ الدراسػػػات التػػػْ واإلقمٓهٓػػػةالبحثٓػػػة التػػػْ قػػػدهت فػػػْ الهػػػؤتهرات الهحمٓػػػة 

ف كاف ٌىالؾ دراسات قد تىاولت  ربطت هفٍوـ الجودة استىادًا لمهعآٓر الدولٓة بالتىهٓة الهستداهة، وا 

دراسػات الجػودة الشػاهمة والتىهٓػة  هف ٌذٓف الهتيٓٓرف بشكؿ هىفصؿ، ففْ التعمٓـ العالْ تىاولت أي

( ودراسػة ٕٓٔٓالهستداهة وكاىت الهواضٓع الهتعمقة بالجودة الشاهمة ٌػْ كػؿ هػف دراسػة )الىاصػر،

(ٕٓٔٓ ،Capnon( ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )ٕٓٓٛ،Choon،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ( ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ٕٓٔٓ( ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )الطٓو

(. وٓتضػػح هػػف خػػالؿ تحقٓػػؽ ٕٙٓٓ( ودراسػػة )التمبػػاىْ،ٕ٘ٓٓة )العطػػار،( ودراسػػٕٗٓٓ)الحجػػار،

تمؾ الدراسات أىٍا لـ تربط هفٍوـ الجودة الشاهمة بهعػآٓر دولٓػة، فٍػْ ترواحػت بػٓف تقٓػٓـ واقػع هػف 

جٍػػة وتحدٓػػد هتطمبػػات هػػف جٍػػة أخػػرى، كهػػا أف تمػػؾ الدراسػػات ربهػػا تىاولػػت كٓفٓػػة تحقٓػػؽ الجػػودة 

 الحالٓة. البحثالجاهعات، ولٓس كاطار عاـ شاهؿ كها ٌو الحاؿ فْ الشاهمة كاجراءات داخؿ 

وأها الجزء الثاىْ فقد تىاولت الدراسات السابقة هجاؿ التىهٓة والتىهٓة الهسػتداهة وكاىػت كػؿ هػف     

ػؿ وآخػروف،ٕٛٓٓدراسػة )عهػار، ( Bratt and others,2011( ودراسػة )ٕٓٔٓ( ودراسػة )الطٓو

ات لػػـ تػػربط هفٍػػـو الجػػودة الشػػاهمة بالهعػػآٓر الدولٓػػة القائهػػة عمػػِ القػػدرة إال أىػػً أي هػػف تمػػؾ الدراسػػ

الحالٓة عف السابقات فْ ٌذا الجاىب حٓث تستخدـ  البحثالهؤسسٓة والفاعمٓة التعمٓهٓة وقد تهٓزت 

 بعدًا جدٓدًا.
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ؿ وهػػف خػػالؿ الدراسػػات السػػابقة لػػـ تضػػع دراسػػة الهعػػآٓر الهوجػػودة فػػْ ٌػػذا البحػػث بػػىفس الشػػك    

ْ سابقة جٓدة هف ىوعٍا تحسٓف العهؿ الهؤسساتْ الهرتبط بالتعمٓـ  الهرتبط بالهعآٓر والهؤشرات ٌو

كها أف الهؤتهر الهحمْ لدور الجاهعات فْ التىهٓة قػد تىػاوؿ التىهٓػة هػف عػدة زوآػا تتعمػؽ العالْ ، 

 اسػػٍاـ الجاهعػػات الحالٓػػة فقػػد كػػاف االهػػر هحػػددًا فػػْ البحػػثبهٓػػادٓف هختمفػػة فػػْ الهجتهػػع، أهػػا فػػْ 

 الهباشر هف خالؿ هخرجاتٍا ههثمة فْ الطمبة. الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة

 أهػػػػػػػا هػػػػػػػف حٓػػػػػػػث تػػػػػػػأثٓر الجاهعػػػػػػػات فػػػػػػػْ تحقٓػػػػػػػؽ التىهٓػػػػػػػة الهسػػػػػػػتداهة فقػػػػػػػد تىاولػػػػػػػت دراسػػػػػػػة              

(Bratt and others,2011التىهٓػػة والتىهٓػػة اإلٓكولوجٓػػة التػػْ تٍػػتـ بػػالتفكٓر والفٍػػـ والشػػفافٓة ) ،

االٌتهػاـ بهفٍػـو التىهٓػة الهسػتداهة عمػِ  (Mariadoss and others , 2011دراسػة )وتىاولػت 

 صعٓد البٓئة لتوضح االستداهة وهفٍوهٍا.
 

 :بحثالعممية لم اإلضافة -

الدراسات السابقة التْ تـ تقدـ  وبعد استعراض ابرز ىتائج وفْ ضوء الهؤتهرات سابقة الذكر

ف الدراسات السابقة و عرضٍا، ٓتضح أىً عمِ الرغ  البحثـ هف التشابً بٓف هفردات عىآو

الحالٓة إال أف ٌىالؾ فجوة واضحة تهثمت فْ تقدٓـ تقٓٓـ لتمؾ الجاهعات وفؽ هعٓار دولْ 

وبٓف دور تمؾ الجاهعات عىد التزاهٍا بتمؾ الهعآٓر بهستوى هرتفع فْ تحقٓؽ تىهٓة هستداهة 

فٓردة هف ىوعٍا  ٌذا البحثخرج اكادٓهْ. لذا تعتبر وفؽ ها ٓهكف أف تقدهً الجاهعات هف ه

وقد تقدـ اسٍاهًا هعرفًٓا ٓجعؿ ربها هف سبؿ تقٓٓـ الجاهعات هستقباًل لٓس فقط قدرتٍا 

 الهؤسسٓة وفعالٓاتٍا التعمٓهٓة بؿ أٓضًا هستوى استداهة التىهٓة التْ تحققٍا.

عمهٓػػػة فػػػْ الهحػػػاور  بإضػػػافةا الحالٓػػػة تتهٓػػػز عػػػف سػػػابقاتٍ البحػػػثعطفػػػًا عهػػػا سػػػبؽ، فػػػإف     

 التالٓة: 

 والجودة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة الثالثة. لالعتهادقٓاس هدى تطبٓؽ الهعآٓر الدولٓة  .ٔ
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 االٌتهػػػاـربػػػط دور الجاهعػػػات فػػػْ خدهػػػة الهجتهػػػع وتمبٓػػػة رغبػػػات الهجتهػػػع هػػػف خػػػالؿ  .ٕ

 بالطالب والتْ ٌو هحور العهمٓة التعمٓهٓة.

سػػتداهة هػػف خػػالؿ هؤشػػرات التىهٓػػة الهسػػتداهة والتػػْ ٌػػْ العهػػؿ عمػػِ تحقٓػػؽ التىهٓػػة اله .ٖ

ا. ٌر  هؤشرات لقٓاسٍا والعهؿ عمِ تطٓو

كهػػػا أف العالقػػػة بػػػٓف ٌػػػذي الهتيٓػػػٓرف قػػػد تػػػـ تىاولٍهػػػا بشػػػ  هػػػف الهقارىػػػة بػػػٓف الجاهعػػػات      

ذا قد ٓساٌـ فْ االسترشاد فْ تصىٓؼ الجاهعات وفقًا لىتائج  الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة، ٌو

 .البحث

 ( ٕدول ) ج

 لمدراسات السابقة)وجيه ال ميز واإلخ الف( يوضح الفجوة البح ية 

 وجه ال ميز بالدراسة الحالية ) الدراسات السابقة(الفجوة البح ية  سابقةالدراسات ال ركيز  

 فمسطٓىٓةالدراسات ال
ٌتهػػػػت  لػػػػـ تركػػػػز عمػػػػِ هؤشػػػػرات التىهٓػػػػة الهسػػػػتداهة وا 

 بالجودة الشاهمة وهتطمباتٍا

عمػػِ الجهػػع بػػٓف  الحػػالْ البحػػث هػػدإعت

 الجودة الشاهمة وبٓف التىهٓة الهستداهة

 الدراسات العربٓة
لـ تربط الجػودة الشػاهمة بالتىهٓػة الهسػتداهة بهػا ٓخػص 

 هجاالت الجاهعات الفمسطٓىٓة

تىاوؿ الجاهعات الفمسطٓىٓة عمِ صعٓد 

 هحافظات غزة

 الدراسات األجىبٓة
سػػػػػتداهة بالشػػػػػكؿ األكبػػػػػر تىاولػػػػػت التىهٓػػػػػة والتىهٓػػػػػة اله

 وخاصة التخطٓط اإلستراتٓجْ

 التىهٓة الهستداهة أكبرتىاولت بشكؿ 
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 الفصل الثالث

 

 اإلطار النظري

 

 ودورها في  حقيق ال لمية المس دامةالمبحث األول : الجامعات الفمسطيلية  .1

 : ال لمية وال لمية المس دامة اليالمبحث ال  .ٕ

 والجودة الع مادولماذج  طوير معايير  والجودة الع ماد: لثالمبحث ال ا .ٖ
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 مقدمة

هباحػػث عمػػِ الىحػػػو ثالثػػة ار الىظػػري والػػذي ٓحتػػوي عمػػِ ٓتىػػاوؿ الفصػػؿ الثالػػث اإلطػػ         

التػػػالْ؛ الهبحػػػث األوؿ الجاهعػػػات الفمسػػػطٓىٓة فػػػْ هحافظػػػات غػػػزة حٓػػػث ٓتىػػػاوؿ ىشػػػأة ووصػػػؼ 

ػػػْ )الجاه ػػػر وجاهعػػػة الجاهعػػػات الفمسػػػطٓىٓة فػػػْ هحافظػػػات غػػػزة ٌو عػػػة اإلسػػػالهٓة وجاهعػػػة األٌز

دور الجاهعػػػات الفمسػػػطٓىٓة فػػػْ و  األقصػػػِ( وعػػػدد البػػػراهج األكادٓهٓػػػة التػػػْ تضػػػهٍا كػػػؿ جاهعػػػة

دى هػػف الىهػػاذج الرائػػدة فػػْ هحافظػػات غػػزة وهػػ ثالثػػة حػػاالتدراسػػة هػػع تحقٓػػؽ التىهٓػػة الهسػػتداهة 

ػػا فػػْ خدهػػة الهجتهػػع ـو االعتهػػاد والجػػودة وىهػػاذج ، أهػػا الهبحػػث الثػػاىْ فٓتىػػاوؿ هفٍػػتقػػدٓـ دوٌر

هػػػا القػػػدرة الهؤسسػػػٓة والفاعمٓػػػة التعمٓهٓػػػة وىهػػػاذج  شػػػهؿ ذلػػػؾ الهعٓػػػآرف األساسػػػٓف ٌو ػػػا ٓو ٌر تطٓو

ػػػة هصػػػر العربٓػػػة  ػػػْ جهٍوٓر ر الهعػػػآٓر حٓػػػث تػػػـ دراسػػػة ىهػػػاذج عربٓػػػة وىهػػػاذج أجىبٓػػػة ٌو تطػػػٓو

 وأهػػػػاردىٓػػػػة الٍاشػػػػهٓة ، والههمكػػػػة األوالههمكػػػػة العربٓػػػػة السػػػػعودٓة  والوالٓػػػػات الهتحػػػػدة األهٓركٓػػػػة 

عىواف التىهٓػة والتىهٓػة الهسػتداهة ٓسػتعرض الهفٍػـو والىشػأة واألٌهٓػة فكاف تحت الهبحث الثالث 

 .صوالخصائ
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 المبحث األول

 ودورها في  حقيق ال لمية المس دامة في محافظات غزة الجامعات الفمسطيليةأولا : 

  حقيق ال لمية المس دامة دمة المج مع وخ فيدور الجامعات الفمسطيلية   الياا :
 

 لبذة عن الجامعات الفمسطيلية في محافظات غزة 

ٓة فْ هؤسسػات التعمػٓـ الوظٓفهىاقشة فكرة استحداث ىظاـ هٍىْ لضهاف وتحسٓف الجودة و بدأت 

وعمِ أف ٓكوف عهمٍػا هخصػص لمجاهعػات والكمٓػات، وبشػكؿ هركػز تجمػِ ذلػؾ هىػذ عػاـ  العالْ

ر الخطػة الخهسػػٓة لترشػٓد التعمػػٓـ العػالْ فػػْ فمسػطٓف التػػْ أعػدتٍا وزارة التربٓػػة ـ فػْ إطػػاٜٜٚٔ

والتعمٓـ العالْ، وكاىت ٌىاؾ سمسمة جٍود تبذؿ إلىشاء ٌٓئة وطىٓػة شػبً هسػتقمة تٍػدؼ لضػهاف 

وزارة دلٓػؿ  لهؤسسات التعمٓـ العالْ وبها فٍٓػا التعمػٓـ الجػاهعْ ) الوظٓفةالجودة ولتحسٓف األداء 

 (.ٖٕٓٓـ العالْ،التعمٓ
 

هؤسسػػػػػات التعمػػػػػٓـ العػػػػػالْ بهبػػػػػادرات وطىٓػػػػػة وهحمٓػػػػػة تعػػػػػزى لشخصػػػػػٓات وطىٓػػػػػة   ىشػػػػػأت

عدد الجاهعات لػدى وزارة التربٓػة والتعمػٓـ العػالْ  ة، حٓث ىهت وتطورت بسرعة حتِ وصؿوهستقم

( ٘ٔ، وعػػدد الكمٓػػات الجاهعٓػػة )عاهػػة( ٜخاصػػة،  ٖحكوهٓػػة،  ٕجاهعػػة ) ٗٔـ  إلػػِ ٕٔٔٓعػػاـ 

( كمٓػة هتوسػطة، وبػذلؾ ٓبمػ  عػدد هؤسسػات التعمػٓـ العػالْ ٕٓاهعٓػة، والكمٓػات الهتوسػطة )كمٓة ج

( طالػب ٓٓٙٙ( ألؼ طالب وطالبة، وهػىٍـ )ٕٗٔ( هؤسسة ٓىخرط فٍٓا حوالْ )ٜٗفْ فمسطٓف )

( ألػػؼ طالػػب وطالبػػة فػػْ ٘ٙهمتحقػػٓف فػػْ بػػراهج الدراسػػات العمٓػػا لىٓػػؿ درجػػة الهاجسػػتٓر، وحػػوالْ )

( تخصػػػص ٓٓٓٔتػػػوح هػػػوزعٓف جهٓعػػػًا عمػػػِ تخصصػػػات ٓقػػػرب عػػػددٌا هػػػف حػػػوالْ )التعمػػػٓـ الهف

عهػؿ فػْ الجاهعػات الفمسػطٓىٓة حػوالْ ) ( هوظفػًا هػوزعٓف عمػِ كػادر ٓٓٙٗٔوبرىاهج أكادٓهْ. ٓو

داري وخػػدهاتْ ) % هػػىٍـ غٓػػر هتفػػرغٓف(، وقػػد بمػػ  هعػػدؿ االلتحػػاؽ بػػالتعمٓـ العػػالْ ٕٔأكػػادٓهْ وا 
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%(، فْ حٓف بم  عػدد الجاهعػات فػْ هحافظػات غػزة  ٖٓحوالْ ) ( سىةٕٗ – ٛٔلمفئة العهٓرة )

 .ـ(ٕٔٔٓعمٓـ العالْ، وزارة التدلٓؿ ( جاهعات )ٚ)

وهػػع ارتفػػاع عػػدد الطمبػػة فػػْ الجاهعػػات والكمٓػػات الفمسػػطٓىٓة فػػْ هحافظػػات غػػزة وذلػػؾ 

ػػادة  وهػػع هػػع تزآػػد الطمػػب عمػػِ هؤسسػػات التعمػػٓـ العػػالْ الجػػاهعْ  وعاهػػًا بعػػد عػػاـ فػػإف ٌػػذي الٓز

التوسع الكبٓر الحاصؿ فْ الجاهعات والكمٓات الفمسطٓىٓة حٓث التوسع الرأسْ هف خالؿ افتتاح 

ػػػادة عػػػدد أعضػػػاء ٌٓئػػػة التػػػدٓرس فػػػإف الحاجػػػة أصػػػبحت هاسػػػة لمهراقبػػػة وضػػػبط  بػػػراهج جدٓػػػدة وٓز

 . (ٕٗٓٓفْ، اإلجراءات والهعآٓر )الجعفري وال

 الجامعة اإلسالمية أولا : 

 الرؤية -

رائػػػػدة لمهعرفػػػػة والثقافػػػػة لخدهػػػػة اإلىسػػػػاف إلحػػػػداث ىٍضػػػػة  سػػػػالهٓة هىػػػػارة عمهٓػػػػةالجاهعػػػػة اإل

 هجتهعٓة شاهمة.

 الرسالة-

الجاهعػػػػػة اإلسػػػػػالهٓة ٌػػػػػْ هؤسسػػػػػة أكادٓهٓػػػػػة تسػػػػػعِ لمىٍػػػػػوض بالهسػػػػػتوى العمهػػػػػْ والثقػػػػػافْ 

 والحضاري.

 األهداف-

ودة لالرتقػاء تٍدؼ الجاهعة اإلسالهٓة إلِ رفع الهستوى البراهجْ بالجاهعػة وفػؽ هعػآٓر الجػ

 بالبحث العمهْ فْ إتجاي تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة.
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 لشأة الجامعة اإلسالمية -

ر ٜٛٚٔتأسست الجاهعة اإلسالهٓة بيزة سىة  ـ اىبثاقًا عف هعٍد فمسطٓف )هعٍد األٌز

ْ الجاهعة ٜٜٔٔـ وظمت الجاهعة اإلسالهٓة حتِ عاـ ٜٗ٘ٔالدٓىْ( الذي تأسس عاـ  ـ ٌو

 ـ(.ٕٕٔٓالجاهعة اإلسالهٓة، دلٓؿ )ت تخدـ القطاع فْ ذلؾ الوقتالوحٓدة التْ كاى

ـ إباف االحتالؿ وآىذاؾ فْ ٜٛٚٔهر طمبة سكاف قطاع غزة بظروؼ صعبة جدًا ففْ عاـ      

 (. ٕٔٓٓالقطاع وكاف أغمب السكاف ال ٓستطٓعوف تعمٓـ أبىائٍـ فْ الخارج )العاجز، 

خهس كمٓات آىذاؾ وهع ازدٓاد الحاجة تـ افتتاح ثالث بدأ العهؿ فْ الجاهعة اإلسالهٓة ب       

ـ وقد خطت ٌذي الجاهعة خطوة ىحو األهاـ حٓث افتتحت قسهًا لمدراسات ٜٓٛٔكمٓات سىة 

 (. ٕٔٓٓ،ـ لخٓرجْ الهعاٌد )العاجزٜٔٛٔىة الهسائٓة س

 المع مدة بالجامعة اإلسالميةوال خصصات الكميات  -

(  كمٓة ٔٔطردًا  بعد ذلؾ ارتفع عدد الكمٓات إلِ )هض ازدٌاراشٍدت الجاهعة اإلسالهٓة 

( تخصصًا وأها طمبة برىاهج الدراسات العمٓا فقد بم  عدد ٔٗلطمبة برىاهج البكالوٓروس تضـ )

 ـ(.ٕٕٔٓكمٓات )الجاهعة اإلسالهٓة،  ٛكمٓاتٍا التْ تهىح درجة الهاجستٓر 

 تٓة :وأٌـ ها تهٓزت بً الجاهعة اإلسالهٓة تركزت فْ الىقاط أ

 .ـٕٜٛٔ عاـ هف العربٓة الجاهعات اتحاد فْ عضواً  اإلسالهٓة الجاهعة .ٔ

 .ـٖٜٛٔ عاـ اإلسالهٓة الجاهعات إتحاد فْ عضواً  اإلسالهٓة الجاهعة .ٕ

 .ـٜٜٙٔ عاـ هىذ لمجاهعات العالهْ االتحاد فْ عضواً  اإلسالهٓة الجاهعة .ٖ

و فر       ض الزي الشرعْ وقٓاهٍا بعهمٓة وتهتاز الجاهعة اإلسالهٓة بتطبٓؽ الزي الرسهْ ٌو

فصؿ الطالب عف الطالبات عبر هباىْ هخصصة لمطالب والطالبات لهىع االختالط وذلؾ 

حفاظًا عمِ العادات والتقالٓد، وتتهثؿ رسالة الجاهعة اإلسالهٓة بأىٍا هؤسسة أكادٓهٓة تسعِ 
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ٌات الحدٓثة فْ لمىٍوض بالهستوى العمهْ والثقافْ والحضاري، وتعهؿ عمِ هواكبة االتجا

التعمٓـ العالْ والتطور التكىولوجْ، وتشجع البحث العمهْ وتساٌـ فْ بىاء األجٓاؿ وتىهٓة 

الهجتهع فْ إطار هف القٓـ اإلسالهٓة  ولمجاهعة فرعٓف ٌها: الفرع الرئٓسْ بهدٓىة غزة، والفرع 

 ـ(.ٕٕٔٓالثاىْ ٓقع بهدىٓة خاىٓوىس )الهحافظات الجىوبٓة( )الجاهعة اإلسالهٓة، 

 

( هف بٓف 2428جاء ترتٓب الجاهعة اإلسالهٓة عمِ الصعٓد الدولْ حٓث كاف ترتٓبٍا )   

 (.ٖٕٔٓالهىظهة العالهٓة إلكهو:) الجاهعات العالهٓة

وتتهثؿ أٌـ أٌداؼ الجاهعة اإلسالهٓة بالٍػدؼ األوؿ ٌػو تػوفٓر خدهػة التعمػٓـ العػالْ لهحافظػات 

ػػْ تٍػػدؼ لتحقٓػػؽ هفٍػػـو  القطػػاع عػػالوًة عمػػِ بعػػض األٌػػداؼ التػػْ تىصػػب فػػْ ذات السػػٓاؽ، ٌو

 الجودة وهىٍا أتْ :

 .غزة هحافظات ألٌالْ العالْ التعمٓـ خدهة توفٓر .1

 .الهدىْ الهجتهع هىظهات هع الهجتهعٓة الهشاركة عبر غزة هحافظات فْ الهجتهع خدهة .2

ر عمِ العهؿ .3  (.ٜٜ٘ٔاإلسالهٓة، الجاهعة) العمهْ التطور ٓواكب بها الجاهعة تطٓو
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 جامعة األزهر الياا :  

 الرؤية -

ر ىحو التهٓز واإلبداع والرقهٓة ضهف الجاهعات الفمسطٓىٓة لتكوف ضهف  تسعِ جاهعة األٌز

 الجاهعات الهرهوقة.

 الرسالة-

 سطٓىٓة عاهة، هستقمة وغٓر ربحٓة.ٌْ هؤسسة تعمٓـ عالْ فم

 

 األهداف-

ر تٍدؼ     الفمسطٓىْ والعربْ وتعهؿ لتحقٓؽ التىهٓة  لتمبٓة رغبات الهجتهع جاهعة األٌز

 الهستداهة وتحافظ عمِ األصالة الفمسطٓىٓة وتدعـ هبادئ الدٓهوقراطٓة وحقوؽ اإلىساف.

 لشأة جامعة األزهر  -

ر عاـ  ر الجاهعة الثاىٓة هف حٓث ىاحٓة ٜٜٔٔتأسست جاهعة األٌز ـ، وتعد جاهعة األٌز

فْ الدراسات العمٓا لبعض التخصصات،  التأسٓس، حٓث تهىح الجاهعة أكثر هف برىاهج

ر الشٓرؼوقد وضعت الهىاٌج التدر   .ٓسٓة طبقًا لهىاٌج األٌز

 بجامعة األزهر الكميات وال خصصاتعدد  -

وتـ افتتاح بعض الكمٓات الحدٓثة وهىٍا: )كمٓة الزراعة، كمٓة الصٓدلة( المتاف هٓزتا  

وقت قٓرب وبعض كمٓات العمـو  الجاهعة عف الجاهعات األخرى، وكذلؾ كمٓة الحقوؽ حتِ

بم  عدد الكمٓات بالجاهعة ) بم  عدد التخصصات لٍذي الكمٓات ٕٔالتطبٓقٓة، ٓو ( كمٓة، ٓو

 (.ٕٕٔٓ،( )وزارة التعمٓـ العالْٖٖبالجاهعة )

ػػر فػػْ غػػزة أىٍػػا هؤسسػػة تعمػػٓـ عػػاٍؿ فمسػػطٓىٍٓة عاهػػٍة، هسػػتقمة وغٓػػر وتتهثػػؿ رسػػالة  جاهعػػة األٌز

مػة فػْ ربحٓة، تٍدؼ إلِ تمبٓػ ة احتٓاجػات الهجتهػع الفمسػطٓىْ والعربػْ هػف الهػوارد البشػٓرة الهٌؤ
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التخصصات الهعرفٓة الهختمفػة، والبحػوث العمهٓػة، والتىهٓػة الهسػتداهة هػع التركٓػز عمػِ توظٓػؼ 

تقىٓػػات العصػػر فػػْ تحصػػٓؿ العمػػـ والهعرفػػة، والهحافظػػة عمػػِ أصػػالة التػػراث الفمسػػطٓىْ العربػػْ 

هبادئ الدٓهقراطٓة وحقوؽ اإلىسػاف، وقػٓـ العدالػة والهسػاواة، وااللتػزاـ بحكػـ واإلسالهْ، وااللتزاـ ب

)جاهعػػػػػة  .القػػػػػاىوف والشػػػػػفافٓة والتسػػػػػاهح واالحتػػػػػراـ وعػػػػػدـ التهٓٓػػػػػز والتىػػػػػوع، والشػػػػػراكة الهجتهعٓػػػػػة

ػػر: ػػر عالهٓػػًا عمػػِ صػػعٓد الترتٓػػب الهرتبػػة )وقػػد ـ(،ٖٕٔٓاألٌز ( هػػف 4587حصػػمت جاهعػػة األٌز

 (.ٖٕٔٓٓة )الهىظهة العالهٓة إلكهو:بٓف الجاهعات العاله
 

 جامعة األقصى  ثالثاً : 

 الرؤية  -

قمٓهًٓا فْ           تسعِ جاهعة األقصِ ىحو التهٓز بٓف الجاهعات الفمسطٓىٓة هحمًٓا وا 

 هجاالت التعمٓـ الجاهعْ والبحث العمهْ وفْ خدهة الهجتهع الهبىٓة عمِ ثقافة الجودة الشاهمة.

 الرسالة -

 األقصػِ هؤسسة تعمٓـ عالْ حكوهٓة فمسطٓىٓة ال تٍدؼ لمربح. جاهعة      

 األهداف -

تٍدؼ جاهعة األقصػػػػػِ إلعداد إىساف هزود بالهعرفة والهٍارات والقٓـ ولدًٓ القدرة عمِ التعمٓـ 

الهستهر وتوظٓؼ تكىولوجٓا الهعموهات هف خالؿ براهج بىاء القدرات والتعمٓـ الجاهعْ والبحث 

 خدهة الهجتهع. العمهْ وتمبٓة
 

 لشأة جامعة األقصى -

بدأت الجاهعة ككمٓة لهعٍد الهعمهٓف والذي تـ تأسٓسً أثىاء حكـ اإلدارة الهصٓرة لهحافظات 

ة ثـ  إلِ العموـ األخرى، وها ٓهٓز ٌذي الجاهعة  اىطمقتغزة، وكاىت تركز عمِ العمـو التربٓو

هة، وتٍتـ بتخٓرج حهمة الدبمـو الهتوسط أىٍا الجاهعة الوحٓدة فْ هحافظات غزة التْ تتبع لمحكو 
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ـ، وبعد فترة لٓست ببعٓدة أقر الرئٓس الفمسطٓىْ الراحؿ ٜٜٔٔإلِ أف أصبحت كمٓة فْ عاـ 

رفت هف بعدٌا باسـ ٓاسر عرفات هرسوهًا رئاسًٓا ٓقضْ بتحوٓؿ كمٓة التربٓة إلِ جاهعة ع

 .جاهعة األقصِ
 

 عدد الكميات وال خصصات بجامعة األقصـــى -

ؿ، وكمٓة أداب والعمـو  ٛتضـ جاهعة األقصِ        ْ )كمٓة اإلدارة والتهٓو كمٓات ٌو

اإلىساىٓة، وكمٓة التربٓة، وكمٓة الفىوف، وكمٓة التربٓة الٓراضٓة، وكمٓة العمـو التطبٓقٓة، وكمٓة 

ا أىٍا ٔٗاإلعالـ، وكمٓة هجتهع األقصِ( وتشهؿ ٌذي الكمٓات عمِ ) ( تخصصًا وها ٓهٌٓز

حت تخصص التكىولوجٓا الطبٓة وسٓتـ افتتاح كمٓة الطب وكمٓة الحاسبات )جاهعة  إفتت

ر ٕٕٔٓاألقصِ: ف هف أٌـ أٌداؼ الجاهعة ٌو الٍدؼ الثالث حٓث تركزت فْ تطٓو ـ(، وا 

الجاهعة واالٌتهاـ بالجودة والعهؿ عمِ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة، وكاىت هف أٌـ أٌداؼ 

 الجاهعة ها ٓمْ :

ر الهؤسسْ لجاهعة األقصِ هف خالؿ تحسٓف كفاءة الدعـ الهساىد تعٓزز التط .1 ٓو

 .لمعهمٓة التعمٓهٓة والبحث العمهْ وخدهة الهجتهع

 .تحسٓف جودة البراهج األكادٓهٓة فْ الجاهعة هف خالؿ توفٓر بٓئة تعمٓهٓة فاعمة .2

ت الهساٌهة فْ عهمٓة التىهٓة الهستداهة لمهجتهع الفمسطٓىْ هف خالؿ تقدٓـ الخدها .3

التعمٓهٓة والتدٓربٓة والبحثٓة واالستشآرة والعهؿ التطوعْ، وذلؾ بالشراكة هع الهؤسسات 

 .الرسهٓة وهؤسسات الهجتهع الهدىِ والقطاع الخاص
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حصػػػمت جاهعػػػة األقصػػػِ عالهٓػػػًا عمػػػِ صػػػعٓد الترتٓػػػب العػػػالهْ بػػػٓف الجاهعػػػات عمػػػِ هرتبػػػة وقػػػد  ٌػػػذا

(، وحصػػػػمت عمػػػػِ ٕٕٔٓ،عالهٓػػػػة األهٓركٓػػػػة لمجػػػػودة(هػػػػف بػػػػٓف الجاهعػػػػات العالهٓػػػػة )الهىظهػػػػة ال6578)

 الهرتبة األولِ عمِ صعٓد الهسئولٓة االجتهاعٓة بٓف جاهعات فْ الوطف العربْ.
 

 : البحثقراءة في أعداد الطمبة المقبولين في الجامعات موضع رابعاا : 

ػػارة الجاهعػػات الثالثػػة هوضػػع         والتسػػجٓؿ،  هسػػتٍدفًا عهػػادات القبػػوؿ البحػػثقػػاـ الباحػػث بٓز

حٓث جهع أعداد الطمبة الهقبولٓف خالؿ عشرة أعواـ، وقاـ بهقارىتٍا هعتهػدًا عمػِ هتيٓػر الجػىس 

ػػػة بػػػٓف الجاهعػػػات، وٓتضػػػح هػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ أف ىسػػػبة قبػػػوؿ  لمجاهعػػػة الواحػػػدة، والىسػػػبة الهئٓو

ػػػادة فػػػْ أعػػػداد ا لطمبػػػة الطمبػػػة تتسػػػـ إلػػػِ حػػػد هػػػا باالسػػػتقرار بػػػٓف الجاهعػػػات عمػػػِ الػػػرغـ هػػػف الٓز

 أعػدادفػْ  األعمػِالهقبولٓف، وفْ هتوسط تمؾ السىوات حصمت الجاهعة االسالهٓة عمػِ الهرتبػة 

روجاهعة  األقصِ% فْ حٓف حصمت كؿ هف جاهعة ٖ٘الطمبة بىسبة  عمِ التوالْ عمػِ  األٌز

 %. ٖٕ% و  ٕٗىسب 

بحصػػة فػػْ وبهقارىػػة تمػػؾ الىسػػب، تبػػٓف أف الجاهعػػة االسػػالهٓة عمػػِ هػػدار عشػػرة أعػػواـ حظٓػػت 

%( إال أىٍػػا سػػجمت تراجعػػًا فػػْ قبػػوؿ الطمبػػة خػػالؿ العػػاهٓف ٙٙ-ٙٗقبػػوؿ الطمبػػة ترواحػػت بػػٓف )

. أهػػػػا جاهعػػػػة البحػػػػثهوضػػػػع  األخػػػػرى% عػػػػف الهتوسػػػػط هقارىػػػػة بالجاهعػػػػات ٜالسػػػػابقٓف بىسػػػػبة 

%( ٖٓ-٘ٔبػٓف ) البحػثفترواحت ىسب قبوؿ الطمبة فٍٓا خػالؿ العشػرة أعػواـ هوضػع  األقصِ

ػػر% خػػالؿ العػػاهٓف السػػابقٓف عػػف الهتوسػػط. أهػػا جاهعػػة ٚبىسػػبة هسػػجمة ارتفػػاع  ، فكاىػػت األٌز

هػػف  البحػػثتيٓػػرًا فػػْ الىسػػب حٓػػث تراوحػػت ىسػػب القبػػوؿ فٍٓػػا خػػالؿ العشػػرة أعػػواـ هوضػػع  األقػػؿ

عػػزو  % خػػالؿ العػػاهٓف السػػابقٓف.ٕ%( هسػػجمة ارتفاعػػًا طفٓفػػًا عػػف الهتوسػػط هقػػداري ٖٓ-ٕٓ) ٓو

د الطمبػػة الهمتحقػػٓف بالجاهعػػات الثالثػػة إلػػِ بعػػض العواهػػؿ هىٍػػا، الباحػث أسػػباب التيٓػػر فػػْ أعػػدا

، وقػد اسػتطاعت األخػرىتحدٓػدًا ربهػا تعتبػر األقػؿ رسػوهًا هقارىػة بالجاهعػات  األقصػِأف جاهعػة 
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العمـو التربوٓة ككمٓة العمػـو  إطارالثالثة السابقة أف تستحدث بعض البراهج خارج  األعواـخالؿ 

ػػػة والهالٓػػػة هػػػف  األبىػػػاء إعفػػػاءإلػػػِ تهتػػػع هػػػوظفْ قطػػػاع التعمػػػٓـ العػػػالْ بهٓػػػزة  ضػػػافةباإل، اإلدآر

ادة فػْ  ، وهع ذلؾ فإف هعدؿ الٓز  البحػثهوضػع  واألخٓػرة األولػِالطمبػة بػٓف السػىة  أعػدادالرسـو

لػػـ  اإلسػػالهٓة ةبػػٓف الجاهعػػات،  وربهػػا أف الجاهعػػ% فقػػط وتهثػػؿ اقػػؿ هعػػدؿ ىهػػو ٙٗقػػد بميػػت 

فعمػِ الػرغـ هػف أف  البحػثهوضػع  األخٓػرةخالؿ السىوات الثالثة  توسعٓة سٓها إستراتٓجٓةتضع 

ـ قػػد بػػدا هىخفضػػًا هقارىػػة هػػع الهتوسػػط إال أف هعػػدؿ ٕٕٔٓىسػػبة الطمبػػة الهقبػػولٓف خػػالؿ العػػاـ 

ادة بٓف السىة  %، ٚٙبػٓف الجاهعػات وبمػ   األكبػركػاف  البحػثوالسىة العاشػرة هوضػع  األولِالٓز

رأها جاهعة  ف كػاف أعػداد الطمبػة بػٓف عػاهْ فتهٓزت باستق األٌز رار فػْ ىسػبة أعػداد الهقبػولٓف وا 

ػدًا هػف االٌتهػاـ فػْ الدراسػات  األرقػاـ%، وتحتاج تمؾ ٛ٘( قد ارتفع بىسبة ٕٕٔٓو ٕٕٓٓ) هٓز

 القادهة.

 (مٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ) الفمسطيلية الجامعات طمبة أعداد قبول( ٖ) جدوؿ
 سلة

 القبول 

 الجامعات مقارلة األزهر جامعة األقصى جامعة اإلسالمية الجامعة

 األزهر األقصى  اإلسالمية مجموع إلاث ذكور مجموع إلاث ذكور مجموع أل ى ذكور

ٕٕٓٓ ٕٖٚٙ ٕٖٖٔ ٜٗٙٛ ٚٔٚ ٖٔٔٓ ٕٕٓٚ ٖٔٔ٘ ٜٔ٘ ٕٕٖٓ ٕ٘% ٕٖ% ٕ٘% 

ٕٖٓٓ ٖٔٓٙ ٕٗٚٛ ٘٘ٛٗ ٖٚٙ ٜٔٙٙ ٕٖٕٗ ٜٔ٘ٔ ٜٕ٘ ٕٗٚٔ ٘ٔ% ٕٗ% ٕ٘% 

ٕٓٓٗ ٖٛٓ٘ ٖٜٕٓ ٕٚٚ٘ ٜ٘ٗ ٔٔٔٛ ٕٔٚٔ ٖٖٔٚ ٜٜٗ ٕٖٖٔ ٙٙ% ٔ٘% ٕٜ% 

ٕٓٓ٘ ٖٜٕٓ ٕٕٛ٘ ٙٚٗ٘ ٜٚ٘ ٖٔٚٔ ٕ٘ٓٛ ٕٜٔ٘ ٜٜ٘ ٕٕٜٓ ٘٘% ٕ٘% ٕٓ% 

ٕٓٓٙ ٖٖٗٚ ٖ٘ٗٚ ٕٛٛٓ ٔٔٚٛ ٕٖٜٙ ٖ٘ٚٗ ٔٙٔٛ ٕٖٕٔ ٕٛ٘ٓ ٖٙ% ٕٚ% ٕٓ% 

ٕٓٓٚ ٗٓٚ٘ ٕٖ٘ٛ ٙٙ٘ٛ ٕٔٔ٘ ٕٗٔٔ ٖٖ٘ٙ ٔٛٔٓ ٜٔ٘ٚ ٖٖٜٛ ٗٚ% ٕٚ% ٕٙ% 

ٕٓٓٛ ٖٙٚٓ ٕٕٚٓ ٜ٘ٗٓ ٘٘ٙ ٕٓٔٓ ٕ٘ٙٙ ٔٗ٘ٚ ٜٔ٘ٛ ٖٓ٘٘ ٘ٓ% ٕٓ% ٖٓ% 

ٕٜٓٓ ٕٗ٘ٓ ٕٜ٘ٔ ٚٗٚٔ ٜٕٙ ٕٖٚٔ ٖٖٓٙ ٜٔٙٓ ٜٔٙٗ ٖٖٛٗ ٘ٛ% ٔٛ% ٕٗ% 

ٕٓٔٓ ٕٗٚ٘ ٕٜٙٗ ٕٖٜٚ ٛٛٔ ٕٕٗٗ ٖٖٕٖ ٔ٘ٗٓ ٜٔٚٙ ٖٖٜٓ ٘٘% ٕٖ% ٕٕ% 

ٕٓٔٔ ٕٗٓٓ ٕٜٗ٘ ٚٔٗ٘ ٔٔٗٓ ٖٖٖٔ ٕٖٗٚ ٔٙٓٓ ٜٔٚٗ ٖٖٜٗ ٗٙ% ٖٓ% ٕٗ% 

ٕٕٓٔ ٗٓٚٗ ٕٛٚ٘ ٜٜٙٗ ٕٔٓٓ ٖٕٖٛ ٖٗٗٛ ٜٔٛٓ ٜٖٔ٘ ٖٕٛ٘ ٗٙ% ٖٓ% ٕٗ% 
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 %23 %24 %53 3248.3 3345.2 7442.5 المتوسط
 

 عمادة القبول وال سجيل لدب الجامعات ال ال ة ( مصدر البيالات)  الجدول من إعداد الباحث  : 
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  حقيق ال لمية المس دامة خدمة المج مع و فيالفمسطيلية دور الجامعات  الياا : 

  مهيد 

هرتكػػػػزًا سٓكَو  األهن بٓو البقاء عمِ التىافس ألو  األهن بٓو حَٓٓاً دَراً ٓمعب العالْ التعمٓن وإ

 ٓهكو ال اإلىتاج ٌذا َأو الذاتْ اإلىتاج عمِ القائهة َالحضارٓة  ٓٛٔ ةقتصػػػادٓاال القَة عمِ

 العمَن َالتكىَلَجٓا هو عرٓضة َهؤسسٓة اجتهاعٓة قاعدة ؤلِ باالستىاد ؤال َتصعٓدي  تحقٓقً

 نالعمَ هختمف ذلك ؿَٓشه  ،األساس حجر فٍٓا هحمٓا َالهتجدد الهتطَر العالْ التعمٓن ٓمعب

 (.ٕٚٓٓ)الزبٓدي، َاإلىساىٓة التطبٓقٓة

أبعاد  لٍها  خاص ؿبشك الجاهعْ َالتعمٓن ،عان ؿبشك التعمٓن عهمٓة أو التربََٓو أكد     

َىفسٓة  َاقتصادٓة  اجتهاعٓة أبعاد ذات التعمٓهٓة العهمٓة ألو ،َاحد آو فْ َخطٓرةكبٓرة 

 ؿَجٓ َهكاو بزهاو هرتبطة  ستلٓ هستهرة عهمٓة كَىٍا ؤلِ باإلضافة ،َثقافٓة َ بقائٓة

ٓخص  َاجب  ٌَ َؤىها ،َحدٌن التربَٓٓو عمِ هقصَراً لٓس التعمٓهْ الَاقع ؾإدراؤو ،هعٓو

 ال كبٓرة ثرَة الجاهعْ التعمٓن أو الكثٓرَو اعتبر لقد  َهصٓري شعبً ؿهو ٍٓتن بهستقب ؿك

لتَاكب  التعمٓن ىظن ثلتحدٓ الهحتمة األراضْ فْ الجاهعات تسعِ َفْ الَقت  الذّ تقدر بثهو

  ىتحقق ٓجعمىا َهشاكمً َهعَقاتً الجاهعْ التعمٓن َاقع هو االقتراب أو ىجد ،العمهْ التطَر

 ىاحٓة  هو التعمٓن ٌذا َىاتج ىاحٓة هو الجاهعْ التعمٓن هستَُ فْ الهخٓف هو التدٌَر

(.ٕٚٓٓ)الزبٓدي، أخرُ
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 خدمة المج مع مدخل لم لميةأولا : 

الٓـو ٓتسـ بالتيٓر السٓرع والتقدـ الهذٌؿ فْ شتِ  اإلىسافلعصر الذي ٓعٓش فًٓ إف طبٓعة ا     

زاء ذلػػػؾ  تبػػػرز الحاجػػػة  الهجػػػالت التربوٓػػػة، واالجتهاعٓػػػة والسٓاسػػػٓة، واالقتصػػػادٓة والهعموهاتٓػػػة، وا 

الهخصوصػػة لهواجٍػػة جهمػػة هػػف التحػػدٓات، وقػػد أصػػبح وجػػود الجاهعػػة ٓقتػػرف بوجػػود ثالثػػة أهػػور 

ػْ: ) العمػـ والفكػر والحضػارة( وعمٓػً فػإف الجاهعػة لٍػا رسػالة وأٌػداؼ هحػددة ٌػْ التػدٓرس  هٍهة ٌو

ػة فالجاهعػة هركػز  والبحث العمهْ وخدهة الهجتهع، فالجاهعػة ٌػْ هؤسسػة إجتهاعٓػة وثقافٓػة وتربٓو

 (.ٕٚٓٓإشعاع حضاري وعمهْ لدىساىٓة جهعاء )الزبٓدي، 

بطٓئػة وهتفاوتػً لمتقػدـ التكىولػوجْ فػْ العقػود  لقػد إسػتجابت جاهعتىػا العربٓػة بشػكؿ عػاـ بػدرجات

ر التعمػػٓـ الجػػاهعْ العػػالْ هىٍػػا هػػا اشػػتهؿ عمػػِ ادخػػاؿ  الهاضػػٓة، حٓػػث ثهػػة جٍػػود قاهػػت لتطػػٓو

ىظػػاـ التعمػػٓـ عػػف بعػػد واسػػتحداث ىظػػاـ االىتسػػاب الهوجػػً واسػػتخداـ شػػبكة االىترىػػت فػػْ التعمػػٓـ 

ر تخصصػػات تتىاسػػب هػػع سػػوؽ العهػػؿ واعت بػػار الجاهعػػات وهؤسسػػات التعمػػٓـ الجػػاهعْ، وتطػػٓو

 (.ٕٛٓٓالعالْ كبٓوت خبرة )القطب،

وبىػػاًء عمػػِ هػػا جػػاء أعػػالي فػػإف التىهٓػػة البشػػٓرة واالجتهاعٓػػة حظٓػػت باٌتهػػاـ العمهػػاء والهفكػػٓرف 

والباحثٓف عمِ صعٓد الهجتهعات، وذلؾ الجتٓاز الركود والتخمؼ واالىطالؽ ىحػو الىهػو والتىهٓػة 

 (.ٕ٘ٓٓىساف الهحور الرئٓسْ فْ عهمٓة التىهٓة )استٓتٓة، واالزدٌار بإعتبار اإل

تعتبػػػر الجاهعػػػات ركىػػػًا أساسػػػًٓا هػػػف أركػػػاف بىػػػاء الدولػػػة العصػػػٓرة الهىفتحػػػة القائهػػػة عمػػػِ الفكػػػر 

الهتطػػور، والتعمػػٓـ الجػػاهعْ لػػً أبعػػاد كبٓػػرة فػػْ آف واحػػد ألف عهمٓػػة التعمػػٓـ ذات أبعػػاد اجتهاعٓػػة 

إلِ كوىً عهمٓة هستهرة لٓست هرتبطة بزهاف وهكػاف وجٓػؿ هعػٓف، واقتصادٓة وثقافٓة، باإلضافة 

وهف ٌىا ٓأتْ إدراؾ الواقع التعمٓهْ فٍو لٓس هقصػورًا عمػِ جٍػة هحػددة إىهػا ٌػو واجػب ٓخػص 

 كؿ هف ٍٓتـ بهستقبؿ شعبً وهصٓري .
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         دور الجامعات في خدمة المج مع الياا : 

ػػػػػا الكاهػػػػػؿ فػػػػػْ التيٓٓػػػػػر تمعػػػػػب الجاهعػػػػػة دورًا فػػػػػْ أي هجتهػػػػػع ال ٓه   كػػػػػف أف تػػػػػؤدي دوٌر

االجتهاعْ بدوف تحقٓؽ تفاعؿ بٓف الفرد هف ىاحٓة والبٓئة االجتهاعٓة هػف ىاحٓػة أخػرى، فعالقػة 

الجاهعػػػة بػػػالتيٓٓر االجتهػػػاعْ هػػػتالـز وهتػػػرابط فٍػػػْ تقػػػوي الهٍػػػارات وتػػػذكْ روح االبتكػػػار لػػػدى 

ا واحد هف ٌذي البمداف لً اثر كبٓر فْ عهمٓة الفرد، واف التعمٓـ الجاهعْ فْ البمداف الىاهٓة وبمدى

الرقػػْ االجتهػػاعْ ألىٍػػا تسػػاعد عمػػِ تحسػػٓف أوضػػاع الطبقػػات الفقٓػػرة هػػف السػػكاف وتٓسػػر فػػرص 

العهػػػػػػػؿ لدفػػػػػػػراد التػػػػػػػْ ٓفرضػػػػػػػٍا الهجتهػػػػػػػع كوىٍػػػػػػػا تمبػػػػػػػْ حاجػػػػػػػة الفػػػػػػػرد والهجتهػػػػػػػع هػػػػػػػف هٍػػػػػػػف 

 (.ٜٕٓٓ)بخٓت،هختمفة

ال الحصر ٓركز عمِ تعمٓـ الهٍارات األساسٓة فالتعمٓـ الجاهعْ الهتخصص عمِ سبٓؿ الهثاؿ  

ذا ها أرادت الجاهعة أف  هها تبٓح فرصا لدىتاج وبالتالْ ٓترؾ أثرًا آجابًٓا عمِ الهستوى العاـ، وا 

 (.ٜٕٓٓ)بخٓت،ٓعطِ لٍا الدور االٓجابْ فْ ٌذا الهجاؿ فسوؼ تمعب ٌذا الدور بكفاءة عالٓة

قػدر بػثهف فٍػو ٓحػرؾ عهمٓػة التىهٓػة الف الهؤسسػة التعمٓهٓػة لذا فػالتعمٓـ الجػاهعْ ثػروة كبٓػرة الت 

ٌْ هف ارفع الهؤسسات التْ تىاط لٍا هٍهة توفٓر ها ٓحتاجً الهجتهع وعهمٓات التىهٓة فًٓ هف 

هتخصصػػٓف وبهختمػػؼ الهجػػاالت، كهػػا إىٍػػا الهراكػػز األساسػػٓة لمبحػػوث العمهٓػػة والتطبٓقٓػػة التػػْ 

أو اجتهاعْ حقٓقْ أو ثقافْ بؿ واألبعد هف ذلػؾ فٍػْ  ٓدوىٍا ٓصعب أحداث أي تقدـ اقتصادي

ترفػد صػىاع القػرار بػالخبرات والهٍػارات وبالتػالْ التػأقمـ هػع الوضػع العػاـ وهػف ٌىػا ٓجػػب اإلدراؾ 

ػػػا  إف الجاهعػػػة هػػػا ٌػػػْ إال هؤسسػػػة اجتهاعٓػػػة أىشػػػأٌا الهجتهػػػع لخدهػػػة بعػػػض أغراضػػػً باعتباٌر

ؼ وهٍهػات، كهػا إىٍػا تتػأثر بهػا ٓحػٓط بٍػا هػف هؤسسة تؤثر فًٓ هف خالؿ ها تقـو بً هػف وظػائ

 (.ًٜٕٓٓ.)بخٓت،هىاخات تفوضٍا أوضاع الهجتهع وحركت

تعد ٌذي الصمة الوثٓقة بٓف الجاهعة والهجتهع تفرض عمِ الجاهعة أف تحدث دائهًا      

فْ بىٓتٍا ووظائفٍا وبراهجٍا وبحوثٍا تيٓرات تتىاسب هع التيٓرات التْ تحدث فْ 
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حٓط بً، فٍْ أكثر قدرة عمِ تحقٓؽ تمؾ الوظائؼ واالستجابة لهطالب الهجتهع واله

الهجتهع، وهف ٌذي العالقة تفرض عمِ التعمٓـ الجاهعْ أف ٓكوف وثٓؽ الصمة بحٓاة 

ر  الىاس وهشكالتٍـ وحاجاتٍـ وأهالٍـ بحٓث ٓصبح الٍدؼ األوؿ لمتعمٓـ الجاهعْ تطٓو

ىٓة واالقتصادٓة والصحٓة واالجتهاعٓة الهجتهع والىٍوض بً إلِ أفضؿ الهستوٓات التق

والثقافٓة، ولعؿ هف أٌـ العالقات التْ ٓجب أف تقٓهٍا الجاهعات بهجتهعٍا تتركز فْ 

عد الىهو الهعرفْ أو ها ٓسهِ باسـ الثورة  الىهو الهعرفْ والتقدـ التقىْ والتىهٓة، ٓو

وأدوات الحصوؿ الهعرفٓة واالىفجار الهعرفْ الذي تسٍـ الجاهعة فْ إحداث أسالٓب 

عمِ الهعرفة وتخٓزىٍا واسترجاعٍا وتحمٓمٍا، ولذا صارت قوة الجاهعة وكفاءة أعضاء 

ٌٓئة التدٓرس فٍٓا وهستوى طالبٍا هف األٌهٓة الكبٓرة التْ تسٍـ فْ تحدٓد درجة التقدـ 

االجتهاعْ وهكوىاتً االجتهاعٓة واالقتصادٓة والثقافٓة، وأها التقدـ التقىْ فٍو الذي 

ض عمِ الجاهعات توجٍات هعٓىة فمـ ٓعد ٌىاؾ هجاؿ لتعزؿ الجاهعة ىفسٍا عف ٌذا فر 

 (.ٕٚٓٓ،التقدـ والتطور)الهشعاف

فقد أصبح هف بعض هسؤولٓاتٍا الىٍوض بهجتهعاتٍا والدخوؿ بٍا إلِ عصر التقىٓة  

ْ األخرى ترس   وهالحقة التطور التكىولوجْ والهساٌهة فًٓ أٓضًا، وأها التىهٓة ٌو

القة بٓف الجاهعة والهجتهع ولعؿ غٓاب دور التعمٓـ العالْ فْ اإلسٍاـ بالخطط الع

ة، فالجاهعة تحرص  التىهوٓة فْ البالد هف األسباب األساسٓة فْ تمكؤ الخطط التىهٓو

ْ تدرس هشكالت  عمِ تىهٓة البحث العمهْ والتطبٓقْ وأف تربط البحث بواقع العهؿ، ٌو

ؿ وتحرص عمِ إعداد األطر والكفاءات البشٓرة التْ الصىاعة والزراعة وتحدٓات العه

دٌا بأحدث الهعارؼ والخبرات وبالتالْ  ٓحتاجٍا الهجتهع فْ هختمؼ الىشاطات وتزٓو

دٌا لمهجتهع )الهشعاف  (.ٕٚٓٓ،تزٓو
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ٓتوقؼ ىجاح التىهٓة الشاهمة عمِ فعالٓة التخطٓط فْ تىهٓة الهوارد البشٓرة، وذلؾ أف العىصر 

ً هف طاقات خالقة تعتبر عاهاًل ال ٓقؿ أٌهٓة عف رأس الهاؿ الهادي، وكها أف البشري وها ٓهثم

التعمٓـ الجاهعْ ٓحقؽ هتطمبات التىهٓة، وهف ٌىا ىجد بأف خطط التىهٓة تؤثر فْ الىظاـ 

ذا كمً ٓؤكد بأف أٌهٓة التىهٓة الهستداهة تٍدؼ لخدهة الهجتهع سواء أكاف لعضو  الجاهعْ ٌو

لمبٓئة أو كاف لعىاصر أخرى هٍهة فْ العهمٓة التعمٓهٓة، وتمعب الهعرفة  ٌٓئة التدٓرس أو كاف

دورًا حٓث ٓشٍد العصر عصر الهعموهات والتكىولوجٓا والعولهة هها ٓجعؿ العالـ بسفٓىة واحدة 

صؼ البعض بعصرىا ٌو عصر الهعموهات وهها الشؾ فًٓ تمؾ الهصادر األساسٓة ذات  ٓو

ؿ الهجتهع التأثٓر الواضح عمِ جهٓع الهج ا لتحٓو االت والتقىٓة الحاصمة التْ تؤدي بدوٌر

الصىاعْ إلِ هجتهع ٓدور فْ فمؾ الهعموهات وهىً ٓتشكؿ الهجتهع فْ الهستقبؿ 

 (.ٜٕٓٓ،)بخٓت

ًا ٓعتهد عمِ هفٍوـ الىظـ     تمعب الجودة الشاهمة فْ خدهة الهجتهع دورًا فمسفًٓا إدآر

فٓف األكادٓهٓٓف ٓعتهدوف بشكؿ أساسْ لتطبٓؽ ىظاـ والتْ تىظر إلِ الهؤسسة حٓث أف الهشر 

الجودة حٓث ىوعٓة الطمبة الخٓرجٓف القادٓرف عمِ إحداث تيٓٓر ودعـ رضا الهستفٓدٓف سواء 

عمِ الصعٓد الداخمْ أو الخارجْ، والٍدؼ كمً ترسٓ  ثقافة الجودة بٓف أفراد الهجتهع كأحد 

ا، وتبرز خدهة الهجتهع عبر الجاهعات هف خالؿ الخطوات األساسٓة ودعـ وتأٓٓد اإلدارة العمٓ

ىوعٓة الطالب الهتهٓز والخٓرج الهتفوؽ واالٌتهاـ باألبحاث العمهٓة وهعرفة قدرة وكفآات 

الهشرفٓف األكادٓهٓٓف ودعـ الهوازىات وتوفٓر الدعـ الهالْ وتوطٓد الهىافسة بٓف فئات الهجتهع 

حكوهْ هع حتهٓة الهشاركة واإلٓصاؿ والتواصؿ سواء الهجتهع الخاص أو عمِ صعٓد القطاع ال

ىالؾ فرؽ بٓف تىهٓة وخدهة  بٓف باقْ شرائح الهجتهع لتحقٓؽ الهىفعة الكاهمة لمهجتهع وخدهتً ٌو

الهجتهع وبٓف التىهٓة الهستداهة حٓث أف األولِ ٌْ التىهٓة ٌْ إحداث تيٓٓر جذري وشاهؿ 

الهساس بثرواتٍا فْ السابؽ والعهؿ عمِ  ولكف الفرؽ ٓكهف فْ الهحافظة عمِ الهوارد ودوف
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ا ىحو تحقٓؽ الرفآٌة فْ الهجتهع وكذلؾ بالجاهعات والرقْ  ٌر و ها ترىو إلًٓ  واالرتقاءتطٓو ٌو

 (.ٜٕٓٓ،التىهٓة الهستداهة )بخٓت
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ادة ف       هجاؿ خدهة وتىهٓة الهجتهع، هف خالؿ استثهارْ تتهثؿ االستداهة فْ الٓر

وتٍدؼ إلِ  الطاقات الكاهىة وهشاركة هؤسسات الهجتهع الهحمْ واإلقمٓهْ والدولْ تحت

فْ خدهة وتىهٓة الهجتهع، هف خالؿ هبادرة خدهة الهجتهع والتىهٓة الجاهعات تفعٓؿ دور 

ركات وجهعٓات الهجتهع الهستداهة بعقد شراكات هجتهعٓة هع أكبر عدد هف هؤسسات وش

الهحمٓة والدولٓة، وىشر ثقافة العهؿ التطوعْ، وتعٓزز التعمٓـ الخدهْ هىٍجٓا وبحثٓا لخدهة 

لموطف بها  واالىتهاءالهجتهع تحقٓقا لمثراء الهتبادؿ، وتأكٓدًا لهبدأ اإلحساس بهسؤولٓة الفرد، 

 (.ٕٗٔٓ،عهادة خدهة الهجتهع(ٓكفؿ تحسٓف ىوعٓة الحٓاة ورفآٌة الهجتهع

 المج معلماذج جامعية رائدة ولاجحة في خدمة رابعاا :  
 

فرد فًٓ استحداث كػػػػػػػؿ هجتهع هعمَهاتْ ٓستطٓع إلػػػػػػػِ بىػػػػػػػاء الجاهعات الَٓن تٍػػػػػػػدؼ  

َاستخداهٍا َتقاسهٍا بحٓث ٓهكو لألفراد َالشعَب ، ات َالهعارف َالىفاذ ؤلٍٓاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهعمَه

، َتحسٓو ىَعٓة حٓاتٍن، ٓتٍن الهستداهةؤهكاىٓاتٍن فْ الىٍَض بتىه اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيالؿَالهجتهعات 

ا َتَظٓفٍا بكفاءة فْ جهٓع هجاالت الىشاط الهجتهعْ هو االقتصاد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىشر الهعرفة َؤىتاجٍ

ػػػؤدي إلػػػِ  االرتقػػػاءسٓاسة َالحٓاة الخاصة ٓؤدّ ؤلِ ػػػػدىْ َالػػػػَالهجتهع اله بالحالػػػة اإلىسػػػاىٓة ٓو

 (.ٕٓٔٓ،التىهٓة اإلىساىٓة)بكٓر

الستفادة ا َ،َالىفاذ ؤلٍٓا،فرد حرٓة ؤىشاء الهعمَهات َالهعرفة ؿكَتتٓح الجاهعة الَٓن ل

ع رَح ػػػػػػػػػػه تػػػػػػػػػالءـَتحقٓق التىهٓة الشاهمة َالهستداهة بها ٓ،َىشرٌا لتحسٓو ىَعٓة الحٓاة،هىٍا

ربط ػػٓ، كهػا واإلىساىْصر َهتطمباتً غٓر هيفمة استمٍان القٓن هو التراث العربْ اإلسالهْ ػالع

سجن ػػػػػػَتى، فة الَطىٓة الفمسطٓىٓة التْ تعبر عو الَاقع الفمسطٓىْ الجدٓدان التعمٓهْ بالفمسػػػػػػالىظ

ٓن َعادات الهجتهع الهتهٓز َتقالٓدي عو غٓري هو الشعَب العربٓة َاإلسالهٓة لها ٓعاىًٓ ػع قػه
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اإلسرائٓمْ، ٌادفة ؿ َاجتهاعٓة عدٓدة هَرَثة عبر االحتال هو ظرَف سٓاسٓة َاقتصادٓة

سطٓىْ ػػػْ فمػػػَطىكٓػػاف فمسطٓىْ َطهَحاتً فْ الىهَ َالتقدن ضهو ات الشعب الػػػؤلِ تمبٓة حاج

 (.ٕٓٔٓ،)بكٓرا َسٓاسٓا عمِ أرضً ػجيرافٓؿ ستقػه

وبالىظر إلِ ىهاذج ىجػاح جاهعٓػة حققػت الخدهػة الهجتهعٓػة فٍىػاؾ الجاهعػة اإلسػالهٓة  

حٓػػػث تعػػػد الجاهعػػػة األولػػػِ عمػػػِ صػػػعٓد هحافظػػػات غػػػزة هػػػف حٓػػػث تقػػػدٓـ أوؿ خدهػػػة هجتهعٓػػػة 

ـ ولٓس بعٓدًا حٓػث هىحػت جاهعػة األقصػِ شػٍادة البػراءة فػْ ٜٛٚٔاهعٓة  هىذ تأسٓسٍا عاـ ج

الهسػػئولٓة االجتهاعٓػػػة هحمٓػػًا وعربٓػػػًا وبػػالىظر إلػػػِ الكمٓػػات بالجاهعػػػات الفمسػػطٓىٓة فػػػإف رسػػػالتٍا 

 قٓؽتح خالؿ فًٓ، هف والتقدـ الهجتهع، وتحقٓؽ التطور قٓادة عمِ القادرة الكوادر تٍدؼ إلِ إعداد

 الجاهعة، وتعددت هسئولٓات الحٓاة اتسعت وتعقد الزهف بهرور أىً وبٓئتً، إال اإلىساف بٓف التوازف

الهجتهػع  خدهػة هتشػابكة وهعقػدة، لٓشػهؿ ببٓئتٍػا عالقتٍػا أصػبحت ووظائفٍػا، حتػِ أىشػطتٍا

ري إلِ هعً، والسعْ والتفاعؿ  لخدهتػً البٓئػة هػوارد خػالؿ اسػتثهار واألهثؿ، هف األفضؿ ىحو تطٓو

 خاللػً هػف تعهؿ الذي لمهجتهع خدهة تطوري، وتٍدؼ الجاهعات إلِ تقدٓـ خالؿ هف البٓئة وخدهة

العػاهمٓف  هػف كػاىوا سػواء هػف الهسػتفٓدة البشػٓرة القطاعػات لكافػة واالستشػارات تقػدٓـ الخػدهات عمِ

ػة الهؤسسػات فػْ ٌػذي  خػالؿ وهػف عػادة، الهجتهػع وأفػراد أبػاء هػف كػاىوا أو االجتهاعٓػة أو التربٓو

ا إدهاج ىسعِ إلِ الوظٓفة  إلِ تسعْ الوقت، كها بىفس طالبٍا وتدٓرب الهجتهع قضآا فْ كوادٌر

 .الهجتهعٓة الهشكالت حؿ فْ الهساٌهة

تسػػمٓط الضػػوء عمػػِ ثالثػػة جحػػة فقػػد أرتػػأى الباحػػث إلػػِ وألف ٌىػػاؾ عػػدد هػػف الىهػػاذج الىا

ها كاألتْ  ىهاذج  :عمِ صعٓد هحافظات قطاع غزة، ٌو

 ىهوذج الجاهعة اإلسالهٓة. .1

 ىهوذج جاهعة األقصِ. .2

ر. .3  ىهوذج جاهعة األٌز
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كىافػػػذة لمجاهعػػػة اإلسالهٓػػػة عمػػِ الهجتهػػػع  ٜٜٗٔتأسسػػت  عهػػادة خدهػػة الهجتهػػع سػػىة 

كهركػػز تػػدٓرب ٓقػػـو بتىظٓػػػـ عػػػػدد هػػف الػػدورات الهٍىٓػػػػة  الفمسطٓىػػػْ، ولقػػد بػػدأت العهػػادة أىشطتػػػػٍا

كسػػابٍـ الهٍػػارات العهمٓػػة إلػػِ جاىػػب  والهتهٓػػػػزة والتػػْ تٍػػػدؼ إلػػِ رفػػع كفػػػػاءة الهتػػدربٓف هٍىٓػػًا وا 

ػا أفضػؿ  الهعرفة الىظٓرة، ولقد توجت ىجاحاتٍا فْ هجػاؿ التػدٓرب بتىفٓػذ هشػروع تهكػٓف باعتباٌر

 (.ٖٕٔٓ،غزة )عهادة التعمٓـ الهستهر هؤسسة تدٓرب عاهمة فْ قطاع

أخػػذت العهػػادة فػػْ التوسػػع هػػع الهحافظػػة عمػػِ ىفػػس األٌػػداؼ وتوسػػٓع قاعػػدة الخػػدهات  

ػػؽ االسػػتفادة هػػف الفػػرص الهتاحػػة، وبعػػد الىجػػاح فػػْ خػػدهات التػػدٓرب والتأٌٓػػؿ  الهقدهػػة عػػف طٓر

ؤسسػات الهاىحػة توجٍت العهادة إلِ جاىب الهشروعات التىهوٓة وحرصت عمِ التواصػؿ هػع اله

وهؤسسػػات الهجتهػػع الهػػدىْ العاهمػػة فػػْ الضػػفة اليربٓػػة وقطػػاع غػػزة؛ حٓػػث قاهػػت العهػػادة بتىفٓػػذ 

العدٓد هف الهشروعات التىهوٓة فْ هجاالت هتعددة وخرجت العدٓد هف الهتهٓٓزف الػذٓف أصػبحوا 

د حرصػت فٓها بعد قادة لهؤسسات الهجتهع الهدىْ وتهٓػزوا فػْ خدهػة هجػتهعٍـ وهؤسسػاتٍـ، وقػ

العهادة وهىذ الٓوـ األوؿ عمِ استيالؿ الهوارد الهادٓة والبشػٓرة الهتاحػة اسػتيالًال أهػثاًل وسػخرت 

ر كافة اإلهكاىٓات والهختبرات وورش العهؿ والكفاءات العم هٓة فْ الجاهعة هف أجؿ تىهٓة وتطػٓو

قدرات الهجتهع الهحمْ بالتركٓز عمِ الجودة العالٓة والشفافٓة والالهركٓزة، ولقد اعتهدت العهػادة 

ر هسػػتهر لىظرتٍػػا اإلسػػتراتٓجٓة، ولقػػد حرصػػت  فػػْ توسػػعٍا عمػػِ تقٓػػٓـ سػػىوي ألىشػػطتٍا وتطػػٓو

ْ تعتبػػر الىػػواة التػػ والتػػدٓرب دائػػرة الهشػػآرع العهػػادة عمػػِ اسػػتهرار هسػػٓرة التهٓػػز والعطػػاء فأىشػػأت

 (.ٖٕٔٓ،)عهادة التعمٓـ الهستهر األساسٓة لمعهادة

http://csced.iugaza.edu.ps/Pages.aspx?pid=2&&Page_Id=13
http://csced.iugaza.edu.ps/Pages.aspx?pid=2&&Page_Id=13
http://csced.iugaza.edu.ps/Pages.aspx?pid=2&&Page_Id=13
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ب والتأٌٓػؿ فػْ هجػاالت عدٓػدة هىٍػا تكىولوجٓػا الهعموهػات، وتقدـ الدائرة خػدهات التػدٓر 

ػػػػة، الميػػػػات، الدراسػػػػات االستشػػػػآرة، هجػػػػاؿ الصػػػػحة، رعآػػػػة الطفػػػػؿ،  ػػػػة والتىهٓو الهٍػػػػارات اإلدآر

ػػػة هعٍػػػد  ـ افتتػػػػاحٕٛٓٓالٓراضػػػة، كػػػذلؾ تػػػـ فػػػْ صػػػٓؼ  وذلػػػؾ لخدهػػػة طمبػػػػة   الميػػػة االىجمٓٓز

الجاهعػػة والهجتهػػع الهحمػػْ هػػف أجػػؿ تػػوفٓر ىوعٓػػة تػػدٓرب وتعمػػٓـ عالٓػػة لهسػػاعدة طمبػػة الجاهعػػة 

ػػا هػػف طمبػػة جاهعػػات قطػػاع غػػزة، وكػػذ لؾ بىػػاء قػػدرات الهػػوظفٓف الحكػػوهٓٓف العػػاهموف فػػْ وغٌٓر

التقىٓػات الهسػاعدة  هركػز الهىظهات غٓر الحكوهٓة والهىظهات الدولٓة واألفػراد، وكػذلؾ تػـ إىشػاء

كرز ضهف برىاهج   لمهكفوفٓف هف طمبة الجاهعة اإلسالهٓة بشراكة ودعـ أساسْ هف هؤسسة كٓو

عتبػػر هركػػز التقىٓػػات الهسػػاعدة ٌػػو األوؿ عمػػِ هسػػتوى جاهعػػات فمسػػطٓف  الشػػباب الفمسػػطٓىْ، ٓو

ؾ تػػػػػـ الجاهعٓػػػػة، وكػػػػذل البحػػػػثالػػػػذي ٓطػػػػوع التكىولوجٓػػػػا السػػػػتخداـ الهكفػػػػوفٓف لهسػػػػػاعدتٍـ فػػػػْ 

واالٌتهػػػاـ بشػػػئوىٍـ وذلػػػؾ بٍػػػدؼ التواصػػػؿ هػػػع خٓرجػػػْ  وتأٌٓػػػؿ الخػػػٓرجٓف لخدهػػػة وحػػػدة إىشػػػاء

ػػز  ػػادي فػػْ الهجتهػػع الفمسػػطٓىْ، وكػػذلؾ بضػػرورة تعٓز ػػـ الٓر الجاهعػػة والهشػػاركة فػػْ تفعٓػػؿ دوٌر

ورعآػػػػة شػػػػئوىٍـ وهصػػػػالحٍـ ثػػػػـ قاهػػػػت العالقػػػػة واسػػػػتهرار التواصػػػػؿ هعٍػػػػـ، وهتابعػػػػة قضػػػػآاٌـ 

ر وذلػؾ بطػرح العدٓػد هػف بػراهج الػدبمـو الهٍىٓػة  الػدبمـو الهٍىػْ والتىهٓػة الهجتهعٓػة، بػراهج بتطػٓو

ػػة ألغػػراض  هعٍػػد التىهٓػػة الهجتهعٓػػة الهتخصصػػة ضػػهف وهػػف ٌػػذي البػػراهج دبمػػـو الميػػة اإلىجمٓٓز

هٍىٓة، الدبموـ الهٍىْ الهتخصص فػْ الترجهػة، والػدبموـ الهٍىػْ الهتخصػص فػْ إدارة هىظهػات 

الهجتهع الهدىْ باإلضافة إلِ الدبموـ الهٍىْ الهتخصص فْ العمـو الهالٓة والهصرفٓة، والػدبمـو 

دارة اله ٍىْ الهتخصص فْ السٓاحة والسفر، والدبموـ الهٍىْ الهتخصص فْ التجارة الخارجٓة وا 

 (.ٖٕٔٓ،األعهاؿ الدولٓة وال زالت هسٓرة العطاء هستهرة  )عهادة التعمٓـ الهستهر
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 جامعة األقصى- الياا: لموذج من الجامعات الرائدة في خدمة و لمية المج مع

ا هف وجٍة ىظر الباحث عف الجاهعات األٌمٓة فػْ هحافظػات تهٓزت جاهعة األقصِ عف دوىٍ 

 غزة عمِ الىحو التالْ :

 فْ الجاهعة رخٓصة هقارىة بالجاهعات األٌمٓة كالجاهعة اإلسالهٓة وىظٓراتٍا. البحثرسـو  .1

ادة اإلقباؿ عمِ الجاهعة بشكؿ همحوظ وخاصة فْ السىوات األخٓرة. .2  ٓز

ر الخصػػوهات لمخػػٓرجٓف، وقػػد عرفػػت بأىٍػػا جاهعػػة ارتفػػاع شػػعبٓة الجاهعػػة لػػدى الهجتهػػع عبػػ .3

عدد كبٓػر هػف الشػرائح االجتهاعٓػة هػف ذات الطبقػة الػدىٓا بالجاهعػة لتكهٓػؿ  لاللتحاؽالفقراء ىظرًا 

 الهسٓرة التعمٓهٓة. 

بٓة لالرتقاء بالعىصر البشري والطمبة. .4  عقدت الجاهعة العدٓد هف الدورات التدٓر

 دة هباىْ ضخهة سواء بالفرعٓف بيزة أو بخاىٓوىس.قاهت بتوسٓع الهباىْ وافتتاح ع .5

افتتاح عػدة هراكػز أخػرى كهركػز عمػـ الفمػؾ وهختبػرات كهختبػر الجيرافٓػا والتكىولوجٓػا الطبٓػة  .6

ا هف الهراكز والوحدات سػاٌهت فػ ر وعمِ رأسٍا وحدة الجودة اإلدآرة واألكادٓهٓة وغٌٓر ْ التطػٓو

 داخؿ الجاهعة.

ا.تـ ترهٓـ عدد كبٓر هف الق .7 ٌر  اعات التدٓرسٓة وتأثٓثٍا وجاري العهؿ عمِ تحسٓىٍا وتطٓو

تجٍٓػػز عػػدد هػػف الهختبػػرات التابعػػة لكمٓػػة العمػػـو التطبٓقٓػػة وكمٓػػة التربٓػػة وبهػػا ٓالئػػـ الهىٍػػاج  .8

 الدراسْ.

إىشاء همعب ٓراضػْ والتوسػع بػأكثر هػف هبىػِ وجػاري تىفٓػذ هخطػط إىشػاء هبىػِ الوحػدة وتػـ  .9

 ، وذلؾ بها ٓسع الكمٓات والوحدات والدوائر اإلدآرة.إىشاء هبىِ العودة لمتوسع
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 بيػػزة الفػػرعٓف عمػػِ هػػوزعٓف وطالبػػة طالبػػاً  الػػؼ ٕ٘ األقصػػِ بجاهعػػة الطمبػػة عػػدد بمػػ  .ٓٔ

 هػػػف% (ٓ٘) بىسػػػبة ـٕٗٓٓ وحتػػػِ ـٕٕٓٓ عػػػاـ هػػػف الطمبػػػة عػػػدد أرتفػػػع حٓػػػث  وخػػػاىٓوىس،

 جاهعػػػة) الفمسػػػطٓىٓة الجاهعػػػات طمبػػػة أعػػػداد قبػػػوؿ( ٔ) جػػػدوؿ أىظػػػر الهسػػػجمٓف الجػػػدد الطمبػػػة

ر،  (.ـٕٕٔٓ وحتِ ـٕٕٓٓ) عاـ هف( األقصِ جاهعة اإلسالهٓة، الجاهعة األٌز

ىشاء والطمبة العاهمٓف ٓضـ كبٓر هسجد إىشاء .ٔٔ  الهؤسسات عبر بالفرعٓف هركٓزة هكتبة وا 

 .الداعهة

ا عمِ العهؿ وجاري" الطبٓة العٓادة" إدآرة وحدة إىشاء .ٕٔ ٌر  .تطٓو

 والهٓػػاي الكٍربػػاء شػػبكات وتهدٓػػد الشػػوارع رصػػؼ هػػف( UNDP) عبػػر تحتٓػػة بىٓػػة تػػوفٓر .ٖٔ

 .ـٕٚٓٓعاـ فْ تمؾ البىٓة توفٓر وتـ  الصحْ، والصرؼ

ػػارات وتبػػادؿ واإلقمٓهٓػػة الهحمٓػػة الجاهعػػات هػػع هتهٓػػزة عالقػػات الجاهعػػة أقاهػت .ٗٔ  حٓػػث لمٓز

 دولٓػة اتهؤسسػ هع هٍىٓة عالقات الجاهعة أقاهت وقد بٓىٍـ هشتركة اتفاقٓة هف أكثر توقٓع تـ

ر ر األكػػادٓهْ الكػػادر لتطػػٓو ػػْ الجاهعػػة هرافػػؽ ولتطػػٓو  ,UNDP, JICA, DAAD) ٌو

WHO, PALTEL,AMIDEAST( )األقصِ، جاهعة دلٓؿ،وعطاء هسٓرة ٕٜٓٓ.) 

وحػدة الجػودة والشػئوف الثقافٓػة والعالقػات العاهػة بالجاهعػة بػأٌـ الههٓػزات لجاهعػة  اىفردتوقد    

 (، وذلؾ حسب األتْ :ٜٕٓٓ ،األقصِ )دائرة ضهاف الجودة

 إىشاء قواعد الهعموهات التْ تخدـ األٌداؼ والهتطمبات وحدات دائرة ضهاف الجودة .1

 . دعـ جٍود وحدات الدائرة األخرى لتوفٓر بىٓة أساسٓة إلىشاء قواعد هعموهات لدعـ اتخاذ القرار .2

 .تجٍٓز اإلحصاءات الالزهة لعهؿ الدائرة .3

 .لضروٓرة لعهؿ الدائرة بشكؿ دائـتجٍٓز وهتابعة ىظـ الهعموهات ا .4

ـ الػذاتْ والخػارجْ عمػِ هوقػع الجاهعػة االلكتروىػْ  .5 ىشر التقآرر والتوصػٓات الخاصػة بػالتقٓو

 .أو عمِ هوقع الكتروىْ خاص بالدائرة
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 .إصدار الىشرات الخاصة بثقافة الجودة بشكؿ دوري .6

 .إصدار هجمة تعىِ بهواضٓع الجودة .7

 . لجودةعقد لقاءات تٍدؼ لىشر ثقافة ا .8

 توصٓؼ العهؿ وفؽ التوصٓؼ الوظٓفْ لمعاهمٓف )اإلدآرٓف واألكادٓهٓٓف(. .9

 ـ(.ٖٕٔٓتقدٓـ هىح لالجئٓف السوٓرٓف )الشئوف الثقافٓة لمعالقات العاهة: .11

 جامعة األزهـــــر- ال اا: لموذج من الجامعات الرائدة في خدمة و لمية المج مع 

لػف ترضػِ  أىٍػا ٓف عمػِ الهىافسػة والتحػدي، واالٌػـسعت الجاهعة لصػىاعة بػاحثٓف ههٓػٓزف قػادر 

، وتحث أخٓرفههٓز عف  باف ٓكوف الطالب تكرار لهف قبمٍـ، فٍْ تسعِ بأف ٓكوف كؿ طالب

الطالب عمِ البحث فْ هواضٓع ههٓزة لـ ٓبحث بٍا أحد، وهف خالؿ تجربتْ لـ أرى أي طالب 

 أٌهٓػةاالٌػـ اف تكػوف هوضػوعاتٍـ ذو هكرر، و  هف الدراسات العمٓا بحث فْ هوضوع تقمٓدي او

ػر بػاعتراؼ عربػْ ودولػْ كبٓػر وتىسػج عالقػات كثٓػرة  كبٓرة تسػتحؽ البحػث، وتتهتػع جاهعػة األٌز

الهختمفػة والتػْ تػػدعـ  وهتىوعػة هػع العدٓػد هػف االتحػادات والهىظهػػات والشػبكات العربٓػة والدولٓػة

ػػر بيػػزة األكاد وتقػػوي حالػػة االعتػػراؼ بشػػٍاداتٍا وخٓرجٍٓػػا وأىظهتٍػػا ٓهٓػػة. وتهتػػاز جاهعػػة األٌز

تٍا )خضر:  ( هها ٓمْ :ٖٕٔٓبعضٓو

 العربٓة. اتحاد الجاهعات .1

 اتحاد الجاهعات اإلسالهٓة. .2

 .االتحاد الدولْ لرؤساء الجاهعات .3

 الشبكة العربٓة األوروبٓة لمبحوث العمهٓة. .4

 األبٓض الهتوسط. االتحاد الدولْ لجاهعات البحر .5

 العربٓة. ف القبوؿ والتسجٓؿ بالجاهعاتالهىظهة العربٓة لمهسئولٓف ع .6
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 (.(IAUاتحاد الجاهعات الدولٓة  .7

ىٓىا(. .8  عضو جهعٓة البحوث الزراعٓة )أٓر

ر  بٓػػة لرفػػع الكفػػاءة لػػدى العػػاهمٓف والطمبػػة وفٍٓػػا دورات تطػػٓو وأقاهػػت الجاهعػػة سمسػػمة دورات تدٓر

ؿ هف ) ْ : USAIDالٍٓئات األكادٓهٓة بتهٓو  (، ٌو

االتصػاؿ وكتابػة  واسػتخداـ البػراهج اإلحصػائٓة، هٍػارات ْ الكهػْ والكٓفػْ)أسالٓب البحث العمهػ 

ػؿ...ال (، ٌػذا وعقػدت الجاهعػة سمسػمة هػف اإلتفاقٓػات(  هقترحات الهشػآرع وهٍػارات جمػب التهٓو

ْ :ٕٔٔٓ)العالقات الدولٓة:   ( ٌو

 .، فرىساMarseillaجاهعة .1

 .، فرىساDankerkجاهعة .2

س، هصر .3  .جاهعة قىاة السٓو

 ت ال عاون العممية و شمل اآل ي :ا فاقيا

 .الههمكة الهتحدة ،UMIST درجة الهاجستٓر فْ الكٓهٓاء، هع جاهعة  التعاوف األكادٓهْ لتقدٓـ .1

 .القاٌرة، هصر درجة الهاجستٓر فْ الزراعة، هع كمٓة الزراعة جاهعة التعاوف األكادٓهْ لتقدٓـ .2

 .ٓاجاهعة هاربورغ فٓمٓبس، ألهاى هع التعاوف األكادٓهْ  .3

 .جاهعة القاٌرة، هصر التعاوف األكادٓهْ هع .4

 .جاهعة طىطا، هصر التعاوف األكادٓهْ هع .5

 .جاهعة أسٓوط، هصر التعاوف األكادٓهْ هع .6

 .هع الهعٍد الوطىْ لعمـو البحار، هصر البحوث والتعاوف األكادٓهْ .7

 هع جاهعة فٓرجْ بروكسؿ، بمجٓكا. البحوث والتعاوف األكادٓهْ .8
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 ال لمية وال لمية المس دامة :ليالمبحث ال ا

 مفهوم ال لميةأولا : 

 عمػِ واجتهاعٓػًا واعتهػاًدا اقتصػادٓاً  جهٓعػً لتقػدـ الهجتهػع الهرسػوهة العهمٓػة ٌػْ تعتبػر التىهٓػة

 1956 عػاـ عرفتٍػا فػْ ثػـ (، ٜ٘٘ٔ)ٌٓئػة األهػـ الهتحػدة:  وهبادأتػً الهحمػْ الهجتهػع اشػتراؾ

فا ا آخر تعٓر  األحواؿ لتحسٓف الهواطىٓف والحكوهة جٍود توحٓد بٍا ٓهكف التْ العهمٓات باعتباٌر

 حٓػاة فػْ االىػدهاج فػْ الهحمٓػة ولهسػاعدتٍا الهجتهعػات فػْ والثقافٓػة واالجتهاعٓػة االقتصػادٓة

 (.ٜٜٛٔهستطاع )سعٓد،  قدر بأقصِ تقدهٍا فْ والهساٌهة األهة

ادفة واعٓة ٌْ عهمٓة ادة تسعِ ٌو  عمػِ التػأثٓر عمػِ ةوالهجهوعػ الفػرد قػدرة وتعظػٓـ لٓز

اهػة هرئٓػة تيٓٓػرات إحػداث خػالؿ هػف الهسػتقبؿ هسار وظروؼ الحٓاتٓػة، وأٓضػا  الظػروؼ فػْ ٌو

الهجتهػع  فػْ القائهػة والثقافٓػة واالجتهاعٓػة االقتصػادٓة لمٍٓاكػؿ وواعػْ هقصػود تيٓٓػر عهمٓػة

أفػراد  ليالبٓػة األساسػٓة الحاجػات إلشباع الوظٓفةو  الكـ حٓث هف أعمِ لهستوٓات بموًغا الهتخمؼ

ْ الهجتهع ادة عىٍا ٓىتج التْ العهمٓة أٓضا . ٌو  هجتهػع هػا فْ الىاس بعض حٓاة فرص فْ ٓز

 .  الهجتهع وىفس الوقت ىفس فْ آخر بعض حٓاة فرص ىقصاف دوف
 

 لشأة ال لمية و طورها الياا : 

ؿ خػال هػف أكػاف سػواء االسػتعهاؿ والكثٓػرة الشػائعة الهفػآٌـ هػف التىهٓػة هفٍػوـ أصػبح

ٓئاتٍػا الحكوهػات أصػبحت  ولٍػذا األفػراد أو الحكوهٓػة غٓػر الهؤسسػات خػالؿ هػف أو الهختمفػة ٌو

ػا هىتشػًرا هفٍوًهػا التىهٓػة التخمػؼ.  عواهػؿ هواجٍػة خاللٍػا هػف الػدوؿ تسػتطٓع وسػٓمة باعتباٌر

فػات تختمػؼ أدبٓػات  ذاؾ. ففػْ أو الكاتػب ٌػذا لٍػا ٓىتهػْ التػْ الهػدارس بػاختالؼ التىهٓػة تعٓر

عود هختمفة تعٓرفات ىهٓةالت  أو لمظروؼ لمتآر  أو لمهكاف إها االختالؼ فْ السبب وهتعددة، ٓو

أو  األخالقػْ أو الثقػافْ بالبعػد ربطٍػا حػاوؿ هػف ىفسٍا، فٍىاؾ االٓدولوجٓا إلِ السائدة باإلضافة
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ػد فٓرػؽ كػؿ أف إلػِ أًٓضػا االختالفػات ٌػذي فػْ ٓعػود فالسػبب الحضػاري،  الجاىػب  ٓبػرر أف ٓٓر

 ٌػْ روابػط التىهٓػة أف إال الهختمفػة وأراء واالجتٍادات االختالفات ٌذي كؿ بً، وهع ٍٓتـ الذي

 والسٓاسْ واالجتهاعْ االقتصادي كالبعد الهتعددة بأبعادٌا البعض بعضٍا هع وهتداخمة هختمفة

 (.ٕٚٓٓواإلداري )أهٓف،  والثقافْ

 ىواحٍٓػا فػْ فْ الهجتهػع تحدث تْال الٍٓكمٓة التيٓٓرات تعىْ التىهٓة أف القوؿ خالصة

ػرى الباحػث ٕٗٓٓ،)سػالـ واالقتصػادٓة والثقافٓة واالجتهاعٓة السٓاسٓة الهختمفة أف التىهٓػة (، ٓو

ستصػػػؿ ىحػػػو االسػػػتداهة إىطالقػػػًا هػػػف العهػػػؿ الػػػدؤوب عمػػػِ اإلسػػػتهرآرة فػػػْ التحسػػػٓف الهسػػػتهر 

 واإلٌتهاـ الجاد بالعهمٓة التعمٓهٓة وبالقدرة الهؤسسٓة.
 

 ال لمية في اإلسالماا :  ال 

 هف االجتهاعٓة والتىهٓة االقتصادٓة قدـ اإلسالـ ىهوذجًا رائعًا فْ التىهٓة حٓث جهع التىهٓة     

 الثروة وتوٓزع الهمكٓة أو اإلىتاج أو العهؿ سواء فْ وضعٍا التْ والقواعد والحوافز التعالٓـ خالؿ

ْ جواىب اإلسالهٓة الشٓرعة تتضهف حٓث  والجاىػب الخمقْ والجاىب الروحْ لجاىبا هتعددة ٌو

ػْ والجاىػب االقتصػادي،  السٓاسػْ والجاىػب االجتهػاعْ  بشػكؿ الػبعض بعضػٍا هػع هترابطػة ٌو

 واالقتصادي.   االجتهاعْ التقدـ خالؿ هف فْ الهجتهع الىجاح تحقٓؽ طٓرؽ عمِ تكاهمْ

رفض ػو أو شػرقٓة أكاىػت سػواء التىهوٓة الجػاٌزة القوالب قبوؿ اإلسالـ ٓو  فػْ غربٓػة، ٌو

ػة، وبصػرؼ بعػض التجػارب هػف االسػتفادة ٓػرفض ال الوقػت ذات ا عػف الىظػر التىهٓو  هصػدٌر

 تىطمؽ إسالهْ هىظور هف التىهٓة أف البىاء الهجتهعْ. أي عمِ تؤثر أو العقٓدة تهس أال بشرط

 طالؽبػإ تػرفض ال الوقػت ذات فػْ ولكىٍػا التىهٓػة اإلسػالهٓة حػوؿ التعػالٓـ هػف األوؿ الهقػاـ فْ

 (.ٕٓٔٓ ،األخرى )حارب التجارب
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وجػػاءت الشػػواٌد هػػف القػػرآف الكػػٓرـ لتسػػػبؽ تمػػؾ أراء بػػالزهف والتػػآر  حٓػػث ذكػػر فػػػْ  

ٌُـ َصػاِلًحا َقػاَؿ }القرآف الكٓرـ ٌذا ودعا اإلسالـ إلػِ عهػارة األرض لقولػً تعػالِ  َلػِ َثُهػوَد َأَخػا َواِ 

ًَ َهػػاَلُكـ ِهػف ِإَلػً ٍَػا َفاْسػَتْيِفُروي ثُػػـ  َٓػا َقػْوـ اْعُبػُدوا الم ػ ٌُػو َأْىَشػػَأُكـ ِهػَف اأْلَْرِض َواْسػَتْعَهَرُكـ ِفٓ ػُرُي  َغْٓ

 .{ٔٙسورة ٌود، أٓة:}  {ُتوُبوا ِإَلًْٓ ِإّف ربْ رقٓب هجٓب

واٌتـ اإلسالـ باإلىساف أساس التىهٓة وكرهً وفضمً عمِ كثٓر هف الخمػؽ لقولػً تعػالِ   

ـَ وَ } ْهَىا َبِىْ آَد ـْ َعَمِ َكِثٍٓر هِّه ْف َوَلَقْد َكر  ٌُ ْمَىا ٌُـ هَِّف الط َِّٓباِت َوَفض  ـْ ِفْ اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَىا ٌُ َحَهْمَىا

، وقد حث اهلل تعالِ عبادي إلِ العهؿ والجد واالجتٍاد {ٓٚسورة اإلسراء، أٓة :} {َخَمْقَىا َتْفِضٓالً 

ر والهحافظػػة عمػػِ هػػا سػػبؽ هػػف هػػو  ػػو هفٍػػـو التطػػٓو ــِل )ارد دوف الهسػػاس بٍػػا لقولػػً تعػػالِ ٌو َوُق

َلبئُئُكم ِبَمـا اْعَمُموْا َفَسَيَرب الّمُه َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُلوَن َوَسُ َردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َفيُ 

 (.٘ٓٔ)سورة التوبة، آٓة:  (ُكلُ ْم َ ْعَمُمونَ 

 عمػِ وتطبٓقػً التىهٓػة هوضػوع فػْ الشػرؽ أو يػربال وأفكػار ىهػاذج فػْ الػبعض ٓػرى

رجػع سػٓكوف هصػٓري أف الهجتهػع اإلسػالهْ  األفكػار ٌػذي هالئهػة عػدـ إلػِ السػبب الفشػؿ، ٓو

 ثهًىػا وشػعوبٍا اإلسػالهٓة الػدوؿ تػدفع هػا وعػادة  اإلسػالهْ لمهجتهػع وثقافًٓػا هوضػوعًٓا وتآرخًٓػا

عػزو لٍػذا التقمٓػد،  باًٌظػا  ىفسػً اإلىسػاف إلػِ التىهٓػة بهوضػوع اإلخفاقػات اإلسػالهٓٓف الّكتػاب ٓو

لػػِ والهتىوعػػة بحاجاتػػً الهتعػػددة  فػػْ السػػائد واالقتصػػادي السٓاسػػْ الىظػػاـ ىوعٓػػة وا 

ري،  ـ(.ٜٜٜٔالهجتهع)جٌو
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 لشأة ال لمية المس دامةرابعاا :   

ر لرئٓسػة الشػٍٓ رغـ أف هفٍـو التىهٓة الهستداهة لـ ٓعرؼ بشكؿ رسهْ إال هف خالؿ التقٓرر    

ج برىتالىػػد الصػػادر  ٓعػػود لىٍآػػة سػػتٓىات القػػرف  إال أف هصػػدر االٌتهػػاـ بػػً ٜٚٛٔوزراء الىػػرٓو

الهكوف هف هجهوعػة هػف العمهػاء والهفكػٓرف  الهاضْ هف خالؿ ها كاف ٓعرؼ حٓىٍا بىادي روها

البٓئػْ  والىخبػة، وقػد لفػت ٌػذا الىػادي حٓىٍػا أىظػار العػالـ إلػْ ضػرورة التفكٓػر جػدٓا فػْ التػدٌور

، حػٓف 1972الىاتج عف التطػور االقتصػادي الهضػطرد،  بعػد ذلػؾ بػأربع سػىوات وبالتحدٓػد سػىة 

ػرًا ٓػدعو صػراحة إلػْ الحػد هػف الىهػو فػْ ظػؿ التوجٍػات العالهٓػة الكبػرى  أصػدر ٌػذا الىػادي تقٓر

وء الىهػو الهضػطرد لمسػكاف، اإلىتشػار الكبٓػر لسػ حٓىٍػا الهتهثمػة فػْ: التطػور الصػىاعْ الهتزآػد،

الهوارد الطبٓعٓة وأخٓرا تدٌور الىظػاـ البٓئػْ. وقػد شػٍد هػؤتهر األهػـ  التيذٓة، الىقص الهتزآد فْ

 الهىعقػػد بسػػتوكٍولـ ىفػػس السػػىة، والػػذي حػػذر الهجتهػػع الػػدولْ حٓىٍػػا هػػف خطػػر ىفػػاد الهتحػػدة

ف ٓأخػػػذ بعػػػٓ تىهػػػوي ىهػػػط الطبٓعٓػػػة، هػػػٓالد هفٍػػػـو "التىهٓػػػة البٓئٓػػػة" والػػػذي ٓػػػدعو إلػػػْ الهصػػػادر

 العواهؿ البٓئٓة، فْ بدآة ثهاىٓىٓات القرف الهاضْ، بدأت أوؿ تسهٓة لهصطمح التىهٓة االعتبار

ػػر الػػذي أصػػدري اإلتحػػاد الػػدولْ لمهحافظػػة عمػػْ الطبٓعػػة. وفػػْ سػػىة  الهسػػتداهة هػػف خػػالؿ التقٓر

، تػػـ لمبيئــة وال لميــة بمــؤ مر األمــم الم حــدةٓعػػرؼ  وبهىاسػػبة اىعقػػاد قهػػة األرض أو هػػا ٕٜٜٔ

شكمت أوؿ رد فعػؿ عهمػْ لهفٍػـو التىهٓػة  والتْ بأجلدة القرن الواحد والعشريناعتهاد ها ٓعرؼ 

اسػػتراتٓجٓات وطىٓػػة لمتىهٓػػة الهسػػتداهة واىشػػاء لجػػاف هحمٓػػة  الهسػػتداهة؛ ذلػػؾ هػػف خػػالؿ اعػػداد

ـ تػـ عقػد أوؿ هػؤتهر دولػْ حكػوهْ لمٓوىسػكو ٜٛٙٔ(. فػْ عػاـ ٖٕٔٓقاسػـ:(لمتىهٓة الهسػتداهة

ـ حػوؿ البٓئػة اإلىسػاىٓة وكاىػت األهػـ ٕٜٚٔىهٓة الشاهمة وقػد عقػد هػؤتهرا أخػر فػْ عػاـ حوؿ الت

دولػػة عربٓػػة وهىظهػػات ووكػػاالت حكوهٓػػة ودولٓػػة وهػػدوف  ٗٔالهتحػػدة الراعٓػػة لػػً حٓػػث إىضػػهت 

 أدىاي(. ٕالجدوؿ أدىاي لبعض الهؤتهرات التْ تسرد تآر  التىهٓة الهستداهة )اىظر جدوؿ رقـ 
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  ح المراحل ال ي مرت بها ال لمية المس دامة( يوض٘جدول )

 لوع ال طور السلة

 إقرار الجهعٓة العاهة لألهـ الهتحدة حوؿ البٓئة والتىهٓة باف التىهٓة تمبْ االحتٓاجات الحاضرة دوف الهساس باألجٓاؿ القادهة. ٜٚٛٔ

ة واإلسكاىٓة والتوظٓفًٓالهؤتهر الدولْ الخاص بالسكاف والتوازف السكاىْ والهوارد البٓئٓة وا ٜٜٛٔ  لتربٓو

 إصدار الٓوىسكو " التعمٓـ عف أجؿ التىهٓة الهستداهة" ٕٙٓٓ

عقػػد هػػؤتهر الٓوىسػػكو لمتعمػػٓـ هػػف أجػػؿ التىهٓػػة الهسػػتداهة وىػػادى بػػالتعمٓـ لهػػدى الحٓػػاة والقػػائـ عمػػِ التىهٓػػة الهسػػتداهة االجتهاعٓػػة  ٜٕٓٓ

بؿ العػػٓش والهسػػاواة بػػٓف الجىسػػٓف واحتػػراـ أشػػكاؿ الحٓػػاة، والقػػٓـ الراسػػخة والػػتالحـ اليػػذائْ وسػػالهة البٓئػػة وسػػ واألهػػفواالقتصػػادٓة 

 االجتهاعْ والدٓهقراطٓة وهشاركة الهرأة فْ التعمٓـ والهساواة بٓف الجىسٓف وذلؾ كمً هف اجؿ التىهٓة الهستداهة.

وضح الجدوؿ أعالي ىشأة هة لٍٓئة االجهعٓة الع باجتهاعاتت أالتىهٓة الهستداهة حٓث بد ٓو

ـ ٜٜٛٔبالبٓئة هع هطمع عاـ  االٌتهاـباالٌتهاـ بالعىصر البشري ثـ  أتاألهـ الهتحدة التْ بد

 .البحثثـ عقدت سمسمة هؤتهرات دولٓة تعىِ بالتعمٓـ والتْ ٌْ صمب هوضوع 

  ودورها المس دامة ال لمية خصائصخامساا : 

  ـ(.ٕٕٔٓلمتعمػٓـ،  األعمػِالهجمػس ة الهتحػدة )ذكر الهجمس األعمِ لمتعمٓـ العالْ فػْ الههمكػة العربٓػ

ْ عمِ الىحو التالْ :  بقطر خصائص وأسس لمتىهٓة الهستداهة ٌو

 أ. خصائص ال لمية المس دامة    

 .اإلىساف: ٌو الهسئوؿ األوؿ وحاهؿ األهاىة 

  ا اهلل لخدهػػػة اإلىسػػػاف وضػػػرورة االسػػػتخداـ الطبٓعػػػة: وهػػػا تحتػػػوي هػػػف هػػػوارد سػػػخٌر

 والتواصؿ.

 ىولوجٓا: وها تعىًٓ هف استخداـ الهعرفة العمهٓة فْ استثهار الهوارد البٓئٓػة وحػؿ التك

 الهشكالت والتصدي لألخطار .
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 ب. دور ال عميم في ال لمية المس دامة

تعتبر التىهٓة الهستداهة أحد األٌداؼ الرائدة لتحقٓؽ التهكٓف لمدولة ولعؿ التعمٓـ أحد أبرز     

ْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة وتبرز أٌهٓة التعمٓـ كها قدهً هؤتهر وأٌـ الهقوهات الهساٌهة ف

الٓوىسكو الهقاـ فْ هدٓىة بوف األلهاىٓة فْ الىتائج التْ قدهٍا إلِ أف لمتعمٓـ دور بال  األٌهٓة 

 (.UNESCO,2009فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة )

لقدرة عمِ تحقٓؽ هجهوعة وأضاؼ  باف التعمٓـ ٓسٍـ فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة هف خالؿ ا

 (:,Schmidt,2010هف العواهؿ وتتهثؿ بأتْ )

 .القدرة عمِ تحسٓف جودة أساسٓات العهمٓة التعمٓهٓة 

 .ع أسالٓب البراهج التعمٓهٓة والهفاضمة بٓىٍا عمِ أساس حجـ التىهٓة التْ تحققٍا  تىٓو

 .ههػػا ٓسػػهح بػػالعٓش الكػػٓرـ  إٓجػػاد التػػوازف بػػٓف االحتٓاجػػات االقتصػػادٓة واالجتهاعٓػػة والبٓئٓػػة

ر  ػػؿ الهػػدى فػػْ تطػػٓو لمجٓػػؿ الحػػالْ ولألجٓػػاؿ القادهػػة فٍػػْ تعتهػػد عمػػِ الهػػىٍج الشػػاهؿ وطٓو

وتحقٓػؽ هجتهعػات سػمٓهة تتعاهػؿ هػع الىػواحْ االقتصػادٓة واالجتهاعٓػة والبٓئٓػة دوف اسػتىزاؼ 

 .لمهوارد الطبٓعٓة واألساسٓة

 ستىد عم  ِ القٓـ والهبادئ والههارسات.ٓعطْ وجٍة جدٓدة  لمتعمٓـ والتعمـ ٓو

  ٓتصػػػدى لمعدٓػػػد هػػػف الهواجٍػػػات والتحػػػدٓات الهقبمػػػة كضػػػٓاع الحقػػػوؽ او التىػػػوع البٓولػػػوجْ أو

ا.  أزهات اليذاء والكوارث وأخطاٌر

  بٓة وهشاركة حدد الىظـ التعمٓهٓة والتدٓر إٓجاد هجتهعات سوٓة قادرة عمِ التكٓؼ واالستداهة ٓو

 كؿ القطاعات.

 قاهة هجتهعات هسالهة وعادلً.ٓركز عمِ الهىا  ٌج والهبادئ الٍاهة وا 
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 الخالقػػػػػػػػة والىقدٓػػػػػػػػة،  الهىػػػػػػػػاٌج عمػػػػػػػػِ الهسػػػػػػػػتداهة التىهٓػػػػػػػػة أجػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػف التعمػػػػػػػػٓـ ٓركػػػػػػػػز               

البعٓػػػػػػػػػػػػػػد، وعمػػػػػػػػػػػػػػِ بٓئػػػػػػػػػػػػػػة واالقتصػػػػػػػػػػػػػػاد  لمهػػػػػػػػػػػػػػدى ( التفكٓػػػػػػػػػػػػػػرٜٕٓٓو )الٓوىسػػػػػػػػػػػػػػكو، 

 الثقافْ.  والتىوع والهجتهع

سػاس التػْ تبىػِ عمٓػً التىهٓػة الهسػتداهة ثػـ ىتعػرؼ ٓرى الباحث أف التىهٓة كاىػت ٌػْ األ   

ػػػا وذلػػػؾ وصػػػوًال لهؤشػػػرات الىجػػػاح فػػػْ التىهٓػػػة الهسػػػتداهة ، حٓػػػث أف عمػػػِ خصائصػػػٍا ودوٌر

 التىهٓة الهستداهة تعىِ بالحفاظ عمِ الهقدرات ودوف الهساس بٍا أو اإلىتقاص هىٍا.

  أبعاد ال لمية المس دامة في الجامعاتسادساا : 

حٓػث تػـ ) أبعاد ( هؤشرات  لٍذا البحث تهثمت فْ ستة  أف هؤشرات التىهٓة الهستداهة ٓرى الباحث 

ا هف خالؿ الهتيٓػر التػابع وعالقػة ٌػذي األبعػاد هػع التىهٓػة  جهعٍا هف عدة دراسات سابقة وتـ حصٌر

الهسػػتداهة حٓػػث سػػتعهؿ عمػػِ تىهٓػػة التعمػػٓـ العػػالْ واإلرتقػػاء بهؤسسػػات التعمػػٓـ العػػالْ " الجاهعػػات 

الفمسطٓىٓة" حٓث ٌذي الهعآٓر الهدرجة آدىػاي ٓراٌػا الطالػب كهؤشػرات ٓهكػف أف ىقػٓس هػدى التطبٓػؽ 

ْ حسب األتْ : لٍا  ٌو

 . قبول الطمبةٔ

ٓعتبػػر هعػػدؿ قبػػوؿ الطمبػػة فػػْ الكمٓػػات الهختمفػػة فػػْ الجاهعػػات أحػػد هؤشػػرات القٓػػاس، وكمهػػا     

لصػػالح هكاىػػة ورفعػػة الكمٓػػة والجاهعػػة إال أف كػػاف هعػػدؿ قبػػوؿ الطمبػػة هرتفعػػًا كمهػػا كػػاف إٓجابٓػػًا و 

سٓاسػػة الهعػػدالت تعػػود إلدارة الجاهعػػة وتعتهػػد الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة قبولٍػػا لمطمبػػة عمػػِ هعػػدؿ 

%( كحػد ٘ٙت الهرتفعػة وتعٓػٓف هعػدؿ )الداالثاىوٓة العاهػة حٓػث تعطػِ األحقٓػة ألصػحاب الهعػ

لهرحمػػػة البكػػػالوٓروس )الدرجػػػة الجاهعٓػػػة أدىػػِ لقبػػػوؿ الطالػػػب لمدارسػػػة فػػػْ الجاهعػػات الفمسػػػطٓىٓة 

ٍػدؼ ٌػذا البعػد إلػِ هعرفػة هػدى  األولػِ( وذلػؾ وفػؽ هػا تحػددي وزارة التربٓػة والتعمػٓـ العػالْ، ٓو
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تػػأثٓر هؤشػػر قبػػوؿ الطمبػػة لػػدى الجاهعػػات وهػػدى تػػأثٓري عمػػِ هسػػتوى تسػػجٓؿ الطمبػػة لهثػػؿ ٌػػذي 

اً  عقمٓاً  ىهوي الجاهعات وهف خالؿ تقدـ فْ عهمٓة وهعرفػة التحػدٓات التػْ تواجػً  واىفعالٓػًا، وهٍآر

أسبابٍا والعهؿ عمِ وضع حمػوؿ لٍػا ههػا ٓػؤدي بػدوري إلػِ الهٓػؿ هػف قبػؿ الطمبػة  وهعرفة الطمبة

 (.ٕٔٔٓالتٓر،(ىحو هثؿ ٌذي الجاهعات
 

 . مس وب الطمبةٕ

 األخػرى الطالبٓػة عمػِ أف تكػوف السٓاسػات التعمٓهٓػة البػراهج فػْ الطمبػة لقبػوؿ وضػع سٓاسػات

ٓعػد ارتفػاع هسػتوى أداء الطمبػة (، و ٕٔٔٓالتٓػر،(الجاهعػة  ورسػالة فمسػفة هػع واضػحة وهىسػجهة

(، وتضع الجاهعة هعآٓر لقبػوؿ ٜٕٓٓفْ الجاهعات أهرًا هحهودًا وخاصة إذا كاف عالًٓا )دٓاب،

ة الطمبة هىٍا أف ٓحهمة الجىسٓة وأف ٓكػوف حاصػاًل عمػِ شػٍادة الثاىوٓػة العاهػة بهعػدؿ تقػرري وزار 

ىاؾ هعآٓر أخرى ٓهكػف وضػعٍا كتمػؾ لمطمبػة  التربٓة والتعمٓـ العالْ وأف ٓكوف هتفرغًا لمدراسة ٌو

ا وتختمؼ هف دولة ألخرى حسػب األىظهػة والمػوائح الهعهػوؿ بٍػا بالجاهعػات )دائػرة  األوائؿ وغٌٓر

 (.ٕٕٔٓ،البحث العمهْ

 . جودة الخدمات ال عميميةٖ

 االقتصػػادٓةدورًا ههٓػػزًا فػػْ العهمٓػػة التعمٓهٓػػة إذ أف الظػػروؼ تمعػػب جػػودة الخػػدهات التعمٓهٓػػة     

تػػؤثر وبشػػكؿ جمػػْ فػػْ جػػودة الخػػدهات التعمٓهٓػػة هػػف وجٍػػة ىظػػر الطػػالب بالجاهعػػات هػػع ثبػػات 

أكبػػر هػػف طمبػػة الجاهعػػات،  االسػػتجابةالعواهػػؿ األخػػرى، وكمهػػا كاىػػت الخدهػػة أفضػػؿ كمهػػا كاىػػت 

 إهكاىٓة الوصوؿ بتوفٓر الهؤسسة ( تقوـٕٛٓٓ)شآٌف،عمِ اإلدارة العمٓا  اىعكاسٍاوكذلؾ هدى 

 (.ٕٔٔٓالتٓر،(التعمٓهٓة وبراهجٍا هقاصدٌا لدعـ الهوارد هف ٓكفْ ها إلِ

 .: جودة الكوادر األكاديميةٗ
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 تطػػورتقػػـو الكػػوادر األكادٓهٓػػة بػػدور كبٓػػر هػػف خػػالؿ هجهوعػػة هػػف الىقػػاط الهٍهػػة وهىٍػػا      

 بهػا وتطبػؽ البػراهج التعمٓهٓػة العهمٓػة ىجػاح درجػة لتحدٓػد ئجوالىتػا األداء هؤشػرات هػف هجهوعػة

 تعتهد الرئٓسة لدىجازات واضحة أٌداؼ وتحدٓد  األكادٓهٓة وتوقعاتٍـ الطمبة حاجة هع ٓتىاسب

 لمطالب آجابٓة ىتائج حٓث تبٓف  اإلستراتٓجٓة ٓتوافؽ هع بها لمطالب األكادٓهٓة الحاجات عمِ

 (.ٕٔٔٓالتٓر،(األداء هؤشرات عمِ الىتائج لٍذي والهؤثرات األسباب وتتفٍـ  والخٓرجٓف

 . الوسائل ال كلولوجية٘

عرؼ عصرىا الراٌف بعصر الثورة التكىولوجٓػة و االىفجػار الهعرفػْ، فقػد شػٍد العقػد األخٓػر هػف 

القػػرف العشػػٓرف وبػػدآات القػػرف الحػػادي والعشػػٓرف تقػػدهًا ٌػػائاًل فػػْ هجػػاؿ تكىولوجٓػػا الهعموهػػات، 

الوسائؿ التكىولوجٓة الحدٓثة العالـ إلِ قٓرة كوىٓة صػيٓرة، وتتىاسػب هػع حاجػات الطمبػة وحولت 

وطبٓعة األدوات الهتوفرة لالتصػاؿ، وخضػعت الهىػاٌج التعمٓهٓػة إلعػادة ىظػر لتواكػب الهتطمبػات 

مٍـ السػػتخداـ  ػػد األفػػراد بالهٍػػارات التػػْ تػػٌؤ الحدٓثػػة فػػْ هجتهػػع الهعموهػػات، وتػػـ االٌتهػػاـ بتزٓو

الت جدٓػػدة، ٓفػػرض تكى ولوجٓػػا الهعموهػػات، وبػػدأ سػػوؽ العهػػؿ هػػف خػػالؿ حاجاتػػً لهٍػػارات وهػػٌؤ

 .(ٖٕٔٓ،أحهد(توجٍات واختصاصات هستحدثة فْ هجاؿ التعمٓـ الجاهعْ

رى الباحث أف الوسائؿ التكىولوجٓة تساٌـ فْ تٍٓئة بٓئػة أكادٓهٓػة تواكػب التقػدـ وتعهػؿ عمػِ   ٓو

 تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة. هواكبة االتقدـ التقىْ وٓساٌـ فْ

 

 . الموارد البشرية والماديةٙ

إف تػػػوفر الهػػػوارد البشػػػٓرة والهادٓػػػة وخاصػػػة تمػػػؾ الحػػػوافز التػػػْ تعهػػػؿ عمػػػِ تحقٓػػػؽ الرضػػػا     

ػػادة اإلىتاجٓػػة وتحقٓػػؽ الرضػػا لػػدى  الػػوظٓفْ لػػدى العػػاهمٓف واإلىصػػاؼ فػػْ الهعاهمػػة ٓسػػاٌـ فػػْ ٓز

هػػوظٓفٓف لػػدى سػػمؾ التعمػػٓـ إذا لػػـ ٓػػتـ تطبٓػػؽ الحػػوافز العػػاهمٓف ولكػػف ٓػػرى الخبػػراء أف أغمػػب ال
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هىدفعٓف ىحو  آكوىو الهادٓة وتطبٓؽ سٓاسة الثواب والعقاب فٍْ ستؤدي إلِ تقمٓؿ اإلىتاجٓة ولف 

 (.ٕٔٔٓ،العهؿ )جساسْ

(، ٕٔٔٓالتٓػر،(الهػوارد البشػٓرة والهادٓػة الهتاحػة  استخداـعمِ اإلبداع فْ   الهؤسسة تعهؿ    

فٓػػػً أف الهؤشػػػرات تمعػػػب دورًا هٍهػػػًا وأساسػػػًٓا فػػػْ هؤسسػػػات التعمػػػٓـ العػػػالْ والتػػػػْ وههػػػا الشػػػؾ 

 فٓها بعد. البحثستتىاولٍا 

 ال لمية المس دامة عمى صعيد مؤسسات ال عميم العالي في فمسطينسابعاا : 

ٓهتمؾ التعمٓـ العالْ هسئولٓة كبٓرة هف أجؿ تعٓزز الهٍارات واالتجاٌات التْ سوؼ تتٓح     

الب حاضرًا وهستقباًل والحصوؿ عمِ حؽ االستفادة أف التعمٓـ العالْ هف أجؿ التىهٓة لمط

والهجتهع فٍو ٓوجً إلِ  واالقتصادالهستداهة ٌو أكثر هف توفٓر قاعدة هعارؼ ترتبط بالبٓئة، 

تعمـ الهٍارات، ووجٍات الىظر، والقٓـ التْ تقود وتدفع األفراد لمبحث عف سبؿ هعٓشة هستداهة، 

ذي الجواىب ٌْ جواىب خهسة )الهعرفة، والهٍارات، والقضآا، ووجٍات الىظر، واإل سٍاـ ٌو

والقٓـ(، لذا فإف هؤسسات التعمٓـ العالْ تعهؿ عمِ تعٓزز الوعْ فْ هحاور التىهٓة الهستداهة 

ذي الجواىب  هف خالؿ ثالثة جواىب )الجاىب اإلقتصادي، الجاىب اإلجتهاعْ، الجاىب البٓئْ( ٌو

 (.Rosalyn Mckewon  ،ٕٕٓٓإرتباطًا وثٓقًا هع بعضٍا ) هرتبطة

ٓهكف التفٓرؽ بٓف التعمٓـ الهتعمؽ بالتىهٓة الهستداهة وبٓف التعمٓـ هف أجؿ التىهٓة  

الهستداهة، حٓث ٓشٓر االوؿ لمتىهٓة الهستداهة ولكف الهفٍوـ االخر ٓشٓر بأف التعمٓـ أداة 

ٌو هعموـ فإف أي  االستداهةاهة، لذا فإف سٓاسة ٓستخدـ لموصوؿ ىحو هفٍوـ التىهٓة الهستد

ال بالتالْ لف ٓتـ   ٕٔشٓ ، وبالىظر إلِ جدوؿ القرف استثهارىظاـ البد وأف ٓخدـ ٌدؼ وا 

تٍا الدخوؿ ٕٕٓٓالهؤتهر الدولْ الذي عقد عاـ  ـ حٓث ىادى بسمسمة إصالحات وعمِ أولٓو

اهج التعمٓـ والتدٓرب الخاص بالىساء العاـ إلِ التعمٓـ األساسْ الهرتبط بهكافحة الفقر وبر 
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د حقٓقة أف التعمٓـ حاسـ لتعٓزز التىهٓة  ذا كمً ٓٓؤ والفالحٓف والتىوع البٓولوجْ والهحترفٓف، ٌو

الهستداهة وتعٓزز قدرة الىاس عمِ هعالجة قضآا البٓئة والتىهٓة واالستجابة لٍا )الشاذلْ 

وقد أصبح حبٓسًا لٍا هىذ ثالثة أو أربعة  (، ٌذا وواجً التعمٓـ العالْ تحدٓاتٕٚٓٓ،والحوت

ذا ال ٓعىْ أف ٓتـ تحقٓؽ تىهٓة هستداهة  وهععقود،  أىٍا واجٍت هعٓقات هف قبؿ االحتالؿ ٌو

ا. حٓث إف الهفٍوـ التىهوي ٓىبيْ أف ٓقـو  أهرًا هستحٓاًل بؿ ٓحتاج لتظافر كؿ الجٍود ىحٌو

 سٓاسٓة واالقتصادٓة واالجتهاعٓة والفكٓرة.عمِ أساس التيٓٓر الشاهؿ فْ جهٓع ىواحْ الحٓاة ال

وهع وجود سٓادة لمدولة تتحكـ فْ هواردٌا وقراراتٍا السٓاسٓة وهف الباحثٓف هف رأى 

بوجوب التىهٓة فْ ظؿ االحتالؿ بٍدؼ الحفاظ عمِ الثوابت والهقدرات السٓاسٓة واالقتصادٓة، 

لتعطٓؿ أثرت عمِ جواىبٍا الهختمفة وقد واجٍت عهمٓة التىهٓة فْ فمسطٓف شتِ أىواع السمب وا

عتبر االحتالؿ السبب الرئٓس فْ سمب وتعطٓؿ التىهٓة فْ فمسطٓف بٍدؼ خدهة أٌدافً  ٓو

ورًا السٓاسٓة واالقتصادٓة، وبالتالْ فإف التىهٓة االقتصادٓة فْ الهىاطؽ الفمسطٓىٓة لـ تشٍد تط

 .(ٕ٘ٓٓ،)بارودهمحوظًا خالؿ فترة االحتالؿ

ـ فقد تعددت الهشآرع التىهوٓة وتىوعت، إال ٜٜٗٔالسمطة الفمسطٓىٓة هىذ عاـ  أها فْ عٍد    

أىٍا اتصفت بالبعد عف الواقعٓة كها جاء بً  حٓث ذكر أف عدـ القدرة عمِ التحكـ فْ 

هدخالتٍا بسبب تعدد الجٍات الهختصة والهعدة لبراهج التىهٓة باإلضافة إلِ تعدد هصادر 

ؿ التىهوٓة،واعتهاد مٍا، التهٓو ٌا بالدرجة األساسٓة عمِ الهعوىات والهساعدات الخارجٓة فْ تهٓو

ْ هساعدات غٓر هىتظهة وتفرض شرو   .(ٕ٘ٓٓ،)بارودطًا أغمبٍا ال تساعد عمِ التىهٓةٌو
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 مؤشرات ال لمية المس دامة عمى الصعيد الدولي املاا : 

ػز هػا ٓىشػد  اٌتهػاــ هها أدى إلػِ تىػاهِ ٕٜٚٔإىعقد هؤتهر إستكٍولـ عاـ        دولػْ فػْ تعٓز

عالىػػػػات التعمػػػٓـ العػػػػالْ الهختمفػػػػة هػػػػف أجػػػػؿ التىهٓػػػػة ٕٔهػػػف الهسػػػػتقبؿ، وجػػػػاء جػػػػدوؿ القػػػػرف  ، وا 

البٓئٓػػة وأٌهٓػػة دور األفػػراد والهؤسسػػات  االحتٓاجػػاتالهسػػتداهة فػػْ التسػػعٓىات حٓػػث جػػاء لٓمبػػْ 

ألجمٍػػا وجػػد ٌػػذا عْ والتػػْ والهجتهػػع ككػػؿ وهػػع توسػػع الػػدوؿ فػػْ وسػػائؿ وهجػػاالت التعمػػٓـ الجػػاه

وتبػػػرز هؤشػػػرات التىهٓػػػة الهسػػػتداهة عمػػػِ صػػػعٓد الجاهعػػػات هػػػف خػػػالؿ الهراتػػػب الهائػػػة ، الهػػػؤتهر

ػذا  األولِ ألفضؿ الجاهعات فْ العالـ حٓػث ىجػد اليالبٓػة العظهػِ جاهعػات أوروبٓػة وأهٓركٓػة ٌو

ا العربٓػة عػف ٓجعؿ هف حدة الهىافسػة أهػرًا واقعٓػًا وبػىفس الوقػت ٓفسػر باليٓػاب الواضػح لجاهعاتىػ

وحػػػددت ٌٓئػػػة األهػػػـ ، تج الهعرفػػػة والعمػػػـ والتكىولوجٓػػػاالمحػػػاؽ بركػػػب الجاهعػػػات األخػػػرى التػػػْ تىػػػ

الهتحػػدة هؤشػػرات التىهٓػػة الهسػػتداهة ٌػػْ الهؤشػػرات االجتهاعٓػػة واالقتصػػادٓة والبٓئٓػػة والهؤسسػػٓة 

ف هف أٌـ هؤشرات قٓاسً هدى تقدـ الدوؿ فْ هجاؿ التعمٓـ، وهدى استهرار الط مبػة فػْ هسػٓرة وا 

ىػػاؾ أبعػػاد تالقػػت هػػع هؤشػػرات  عمػػٓـالتعمػػٓـ، وىسػػبة إىفػػاؽ الػػدوؿ عمػػِ الت ػػا  البحػػثٌو سػػبؽ ذكٌر

 واألبعاد ٌْ عمِ الىحو التالْ:

 البعد االقتصادي. .1

 البعد البٓئْ. .2

 البعد االجتهاعْ والبحث العمهْ . .3

 ةهسؤولٓلهجتهع لً إف االستداهة والتىهٓة الهستداهة ٌو عهؿ جهاعْ ولٓس فردي فكؿ فرد فْ ا

 أيلالستداهة فال وجود لتىهٓة فردٓة اف التىهٓة فْ  األساسٓةالهتطمبات  إىجاحوواجبات فْ 

ا تتطمب ثقافة هجتهعٓة لموصوؿ لً )الهجمس  هجاؿ تتطمب كافة شرائح الهجتهع والتْ بدوٌر

 (.  ٕٕٔٓ،األعمِ لمتعمٓـ
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  دامة و الجودة ال حديات وآفاق المس قبل : ال لمية المس اسعاا :  

 ها ٓمْ:ة الهستداهة لدى التعمٓـ العالْ تشهؿ التحدٓات وأفاؽ الهستقبمٓة التْ قد تىتاب التىهٓ

هحدودٓة ربط أٌداؼ التعمٓـ العالْ وهضهوىً بأٌداؼ التىهٓة وهضاهٓىٍا أفرغ التعمٓـ  .ٔ

 .هف هضهوىً االجتهاعْ واالقتصادي

واالستظٍار الذي ٓحوؿ دوف اكتساب الدارسٓف شٓوع التعمٓـ المفظْ القائـ عمِ الحفظ  .ٕ

ي الوظٓفةلهٍارات العهؿ واإلىتػػاج، أدى إلِ الٍدر الكهْ )التسرب والرسوب(، والٍدر 

 وعدـ إتقاف الهٍارات األساسٓة(. البحث)عدـ إكهاؿ 

بتدٓرس عموـ العصر )الميات والعموـ والٓراضٓات وتقىٓات الحاسوب( أو   قمة االٌتهاـ .ٖ

عادة تدٓرسٍا  بأسالٓب وطرائؽ تقمٓدٓة أىتج هخرجات غٓر قابمة لمتدٓرب والتوظٓؼ وا 

التدٓرب، ٌذا فضاًل عف عدـ التكٓؼ هع هتطمبات االقتصاد الهعرفْ فْ عصر 

 .الهعموهاتٓة

ضعؼ هستوى تحصٓؿ الذكور هقارىة باإلىاث فْ العموـ والٓراضٓات، هها أدى إلِ  .ٗ

مٓـ العالْ، وبها ٓؤثر عمِ القدرة اإلىتاجٓة وصوؿ أفواج ضخهة هف اإلىاث إلِ التع

 وتحقٓؽ أعمِ درجات التىهٓة البشٓرة

وجود فجوة بٓف التعمٓـ العاـ والتعمٓـ العالْ تتصؿ بهتطمبات التعمٓـ الجاهعْ، هها ٓعىْ  .٘

عدـ التىسٓؽ بٓف سٓاسات التعمٓـ العاـ والعالْ هف ىاحٓة، وسوؽ العهؿ هف ىاحٓة 

 .أخرى

تعمٓـ الجاهعْ بأغراض التىهٓة واألخذ بسٓاسة الباب الهفتوح ٓٓزد هف ربط القبوؿ بال .ٙ

ؤدي إلِ  صعوبة فرص تحقٓؽ الهواءهة بٓف هخرجات التعمٓـ وهتطمبات التىهٓة، ٓو

 .ظٍور البطالة بٓف خٓرجْ هؤسسات التعمٓـ العالْ
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ر التعمٓـ العاـ والتعمٓـ العالْ بسبب عدـ هروىة األىظهة التعم .ٚ ٓهٓة بطء جٍود تطٓو

 .وقدرتٍا عمِ سرعة االستجابة لتىوع هتطمبات التىهٓة واحتٓاجاتٍا

ظاٌرة عدـ اإلقباؿ عمِ التعمٓـ الفّىْ والتعمٓـ التطبٓقْ العالْ، هها ٓعوؽ عهمٓات ىقؿ  .ٛ

 .التكىولوجٓا وتوطٓىٍا عوضًا عف استٓراد الهىتجات اليربٓة واستٍالكٍا

الْ بإجراء البحوث، وال سٓها البحوث عدـ اٌتهاـ الجاهعات وهؤسسات التعمٓـ الع .9

 (. ٕٕٔٓ ،التطبٓقٓة واالقتصار عمِ ها ٓسّهِ البحوث الجاهعٓة الىظٓرة)هٍٓري

  حديات ال لمية ال ي  واجه  حقيق المس دامة لدب ال عميم العالي في فمسطين عاشراا:
 

ر هػف الػدوؿ الىاهٓػة ٓواجً التعمٓـ العالْ فْ فمسػطٓف سمسػمة هػف الهشػاكؿ التػْ تعآشػٍا الكثٓػ   

وهىٍا عدـ التىاسػب بػٓف التعمػٓـ التقىػْ والهٍىػْ والتعمػٓـ الجاهعْ،ولعػؿ الوضػع األكثػر سػوًء ٌػو 

قتػػػرح وضػػػع آلٓػػػة ، التوسػػػع السػػػٓرع فػػػْ الدراسػػػات العمٓػػػا دوف االىتبػػػاي لمجػػػودة وىوعٓػػػة البػػػراهج ٓو

السػػػمٓـ لمتعمػػػٓـ  واضػػػحة لضػػػبط جػػػودة البػػػراهج الهختمفػػػة، حٓػػػث ال ٓهكػػػف الوصػػػوؿ إلػػػِ التخطػػػٓط

ًا باعتهاد البراهج وٓعطْ الىصػح  العالْ والوصوؿ لهستوٓات هقبولة دولًٓا دوف وجودٌا ٓقوـ دوٓر

ىػاؾ هشػاكؿ أخػرى ٓواجٍٍػا التعمػٓـ العػالْ هىٍػا ٕٓٓٓ ،فْ ىقاط الضعؼ لتالفٍٓا )براهكْ (، ٌو

قالٓػػػد التىػػػافس تضػػػعؼ التىسػػػٓؽ بػػػٓف الجاهعػػػات، والتكػػػرار الػػػذي ٓعػػػود حسػػػب رأٓػػػً إلػػػِ اسػػػتهرار 

ػةواالعتبػارات السٓاسػٓة وهحدودٓػة القػدرات  واىعػداـ الػدعـ الهػالْ الثابػت لمتعمػػٓـ  لمػوزارات  اإلدآر

قػة ههكىػة دوفٜٜٛٔ،ٓرحاف(العالْ ػا بأٓػة طٓر الٌتهػاـ ا (، هها دفع الجاهعػات إلػِ تيطٓػة عجٌز

حســب ت  فكاىػػت باالعتبػػارات األخػػرى وقػػد واجٍػػت التىهٓػػة الهسػػتداهة فػػْ فمسػػطٓف عػػدة تحػػدٓا

 ال ي :
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 أولا: ال حديات الداخمية

 ضٓؽ هساحة األرض. .1

 ىقص الهوارد البٓئة. .2

 ىقص رأس الهاؿ. .3

 قمة هصادر الهٓاي. .4

 .ـ(ٕٕٓٓ،)هركز الهعموهات الوطىْ الفمسطٓىْالكثافة السكاىٓة .5

  اليا:  حديات خارجية

 حتالؿ اإلسرائٓمْ وآثار ههارساتً ضد الشعب الفمسطٓىْ.إلا .ٔ

 س األهواؿ الخارجٓة الهستثهرة.ىقص رؤو  .ٕ

وبىػػػػػاء  األراضػػػػػْبفػػػػػرض سٓاسػػػػػة العػػػػػزؿ والقصػػػػػؼ وتقسػػػػػٓـ  اإلسػػػػػرائٓمْقٓػػػػػاـ االحػػػػػتالؿ  .ٖ

الهستوطىات وسٓاسة  التفرد واستخداـ القوة العسكٓرة أعػاؽ العهمٓػة التعمٓهٓػة ههػا حػدا 

 بٍػػػا بالتػػػأخر لموصػػػوؿ ىحػػػو التىهٓػػػة والهشػػػكالت الهترتبػػػة عمٍٓػػػا هػػػف الىاحٓػػػة الىفسػػػٓة 

 .(ٕٚٓٓ،)الحوت والشاذلْ واالجتهاعٓة واالقتصادٓة .

ر واالعتهػػاد  لمبػػدءعػػدـ تػػوفر الهػػوارد الهالٓػػة الهتاحػػة والهوازىػػة  .ٗ بالتىهٓػػة والعهػػؿ عمػػِ التطػػٓو

 .(ٕٚٓٓ،)الحوت والشاذلْ الذاتْ

 وكٓفٓة حمٍا. األزهاتغٓاب دور التخطٓط االستراتٓجْ فْ التعمٓـ العالْ وعدـ تصور  .٘

فػػػْ  بالتػػػأخرهػػػْ الحاصػػػؿ فػػػْ الػػػدوؿ الهجػػػاورة وغٓابػػػً عػػػف فمسػػػطٓف حػػػدا بٍػػػا التطػػػور العم .ٙ

ة.  العهمٓة التىهٓو

ٍػػػارات تمػػػؾ اله واسػػػتيالؿىحػػػو الخػػػارج وتػػػرؾ الػػػوطف  ٌجػػػرة الطمبػػػة أصػػػحاب العقػػػوؿ الىٓػػػرة .ٚ

 .(ٕٓٓٓ،)براهكْ والكفاءات لمخارج
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التعمػػػٓـ وتػػػرتبط  وتزآػػػد هعػػػدالت الفقػػػر تقمػػػؿ هػػػف فعالٓػػػة دور واالقتصػػػادٓةاألزهػػػات الهالٓػػػة  .ٛ

)الحوت  أصاًل بإىتاجٓة األفراد الهىخفضةبهستوٓات اإلىجاز التعمٓهْ الهىخفض والهرتبطة 

التحػػػدٓات الهػػػذكورة آىفػػػًا هػػػف أبػػػرز الهشػػػكالت التػػػْ ٓػػػرى الباحػػػث أف  و( ٕٚٓٓوالشػػػاذلْ،

تحػػػوؿ دوف اسػػػتداهة التىهٓػػػة، بػػػؿ ٓتطمػػػب التيمػػػب عمٍٓػػػا لضػػػهاف تحقٓػػػؽ التىهٓػػػة أوًال سػػػعًٓا 

 الستداهتٍا.

  حديات ال لمية المس دامة لدب ال عميم العالي عمى صعيد الوطن العربي الحادي عشر: 

ٌػػذا وقػػد واجٍػػت التىهٓػػػة الهسػػتداهة فػػْ الػػػوطف العربػػْ عهوهػػًا وفػػػْ فمسػػطٓف خصوصػػًا عػػػدة   

 هعٓقات وأٌهٍا :

لعربٓػة الفقر وتراكـ الدٓوف التػْ تسػتىزؼ أكثػر هػف ىصػؼ الػدخؿ القػوهْ لهعظػـ الػدوؿ ا .ٔ

 وهىٍا فمسطٓف الهحتمة.

الصػػراعات والحػػروب الداخمٓػػة وعػػدـ االسػػتقرار، وغٓػػاب األهػػف وسػػباؽ التسػػمح العسػػكري  .ٕ

 الذي استىزؼ الهوارد الهالٓة وضٓاع لمهوارد الٍائمة.

ضعؼ اإلهكاىٓػات التقىٓػة والخبػرات الفىٓػة وذلػؾ بسػبب ٌجػرة العقػوؿ العربٓػة إلػِ الػدوؿ  .ٖ

عمػػػِ خطػػػط التىهٓػػػة، وسػػػبب اتسػػػاع فجػػػوة الهعرفػػػة بػػػٓف الػػػدوؿ  الهتقدهػػػة، ههػػػا أثػػػر سػػػمباً 

 ـ(.ٕٕٔٓ،الهتقدهة والدوؿ الىاهٓة)الهجمس األعمِ لمتعمٓـ

 

 

 



  (77) 

 الجدوؿ أدىاي ٓوضح الهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة والذي ٓقٓس هؤشرات التىهٓة الهستداهة.

 (  ٙجدول )  

 من وجهة لظر الباحث ة ودور مؤشرات ال لمية المس دامةآلية المعايير الدولية لالع ماد والجود جدول يوضح

 كيفية وآلية القياس مؤشرات ال لمية المس دامة المعايير الدولية لالع ماد والجودة م

 الهتيٓر الهستقؿ أبعاد   .ٔ
 القدرة الهؤسسٓة

ة والرسالة  %ٓٚىسبة التطبٓؽ  البعد األوؿ : الرٓؤ
 %ٓٚبة التطبٓؽ ىس البعد الثاىْ : القٓادة والحوكهة

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  البعد الثالث : الهوارد البشٓرة والهادٓة

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  البعد الرابع:الهشاركة الهجتهعٓة

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  البعد الخاهس : توكٓد الجودة والهسائمة

ٕ.  
 الهتيٓر الهستقؿأبعاد 

 الفاعمٓة التعمٓهٓة

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  (البعد األوؿ : الهتعمـ)الطالب

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  البعد الثاىْ : عضو ٌٓئة التدٓرس

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  البعد الثالث:الهىٍاج األكادٓهْ

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  البعد الرابع : الهىاخ األكادٓهْ

ٖ.  
 أبعاد الهتيٓر التابع

 هؤشرات التىهٓة الهستداهة

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  الهؤشر األوؿ : الوسائؿ التكىولوجٓة

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  الهؤشر الثاىْ : قبوؿ الطمبة

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  الهؤشر الثالث : هستوى التحصؿ العمهْ

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  الهؤشر الرابع : الخدهات اإلدآرة واألكادٓهٓة

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  الهؤشر الخاهس :الجودة األكادٓهٓة

 %ٓٚىسبة التطبٓؽ  : الهوارد البشٓرة والهادٓة الهؤشر السادس
 احث وبىاء عمِ دراسات سابقة.ىسبة التطبٓؽ هف وجٍة ىظر الب وتـ وضع Indicators    internationalالجدوؿ الهوضح أعالي هف إعداد الباحث 



  (78) 

 لثالمبحث ال ا

 الع ماد والجودة ولماذج  طوير معايير الع ماد والجودة

ة وتكٓرس الوطىٓة الشخصٓة بىاء فْ ٓساٌـ التعمٓـ  عهمٓة فْ دوري خالؿ هف الحضآرة الٍٓو

و التىشئة االجتهاعٓة  تمبْ هدربة عهؿ قوة خمؽ فْ األساسٓة الركٓزة ٓهثؿ والثقافٓة، ٌو

 العالـ هع التواصؿ عمِ قادرة أجٓاؿ خمؽ ٓتـ خاللً وسوؽ العهؿ، وهف التىهٓة احتٓاجات

 الخطر ىاقوس دؽ فْ الدوؿ تتواف خمت لـ تسىوا واقتدار، وهىذ بفاعمٓة هستجداتً هع والتعاهؿ

 الىظاـ.  ٌذا هخرجات  سالهة فٍٓا وضهاف األداء الجاهعْ جودة لضهاف جذٓرة خطوات واتخاذ

 التعمٓـ كاف أف التقدـ، فبعد سر ٌو الشاهمة الهتسـ بالجودة التعمٓـ أف العالـ دوؿ أٓقىت     

 والجودة ٓةالوظٓفة عمِ أصبح التركٓز لذالمجهٓع، و  لمتهٓز والتهٓز التعمٓـ أصبح لمجهٓع

 التيٓٓر ٓىب  ذلؾ فْ الجاهعة دور لمجهٓع، ولتفعٓؿ التعمٓـ تهٓز لتحقٓؽ هىً البد واالعتهاد أهًرا

مة لقٓادة هخرجات لضهاف الجاهعْ التعمٓـ فْ الجودة ىظاـ بتطبٓؽ  الهجتهعٓة التىهٓة هٌؤ

 الهقدهة ارتقاء الخدهات ىحو حثٓثاً  سٓراً  ٓسٓر هعهجت بٓف الفارؽ لىا ٓتضح ٌىا الهستداهة، وهف

 ـ(.ٕٓٔٓاألغا:(تجاٌٍـ  وهسئولٓتً خدهاتً تختمؼ آخر ألفرادي، وهجتهع

ٓتىاوؿ ٌذا الهبحث هفٍوـ االعتهاد والجودة وٓسمط الضوء عمِ الهعآٓر العالهٓة ههثمًة 

ر االعتهاد والجودة فْ تىهٓة فْ القدرة الهؤسسٓة والفاعمٓة التعمٓهٓة باإلضافة إلِ دور هعآٓ

الجاهعات ودور الجاهعات فْ تحقٓؽ تمؾ الهعآٓر كها ٓتىاوؿ ىهاذج لتقدٓر هعآٓر االعتهاد 

 والجودة فْ جاهعات عربٓة وأجىبٓة.
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 مفهوم الع ماد والجودة أولا :

 تعٓرفٍا فْ الرئٓسْ العىصر ىفعمً(، وأف ها ولكف ٓقاؿ كالًها )لٓستبأىٍا  الجودةتـ تعٓرؼ     

 والهٓزاىٓات، وهعدالت الهىح حجـ هف تشتؽ ال العهالء )الطمبة( فالجودة فْ خدهة ٓكهف

 الجاهعة فْ والهرافؽ األبىٓة الهكتبة، وروعة فْ الهجمدات لمطالب، وعدد التدٓرس ٌٓئة أعضاء

 خارجٍا هف أو اداخمٍ هف كاىوا بتمبٓة حاجات العهالء )الطمبة( سواء االٌتهاـ هف فحسب بؿ

 (.ٕٗٓٓبٍا )الحولْ، الهحٓط الهجتهع فْ

عتقد  الجودة خاصة فْ لتعٓرؼ هعٓآرف أستف وضع ولقد ٓهكف قٓاسٍا الجودة أف ٓو

 ٓركز أف ٓجب العالْ التعمٓـ فْ هفٍوـ الجودة أف العالْ حٓث أف الهعٓار األوؿ ٓرى التعمٓـ

ا، فعمِ ووالهؤسسة وشٍرتٍا أ سهعة عمِ  تسٍٓالت لدٍٓا التْ الهثاؿ الهؤسسة ٓؿسب هصادٌر

 أف ٓجب فْ التربٓة الجودة تعٓرؼ أف فٓعتقد الثاىْ الهعٓار جٓدة، وأها تكوف ها غالًبا أفضؿ

 (.1998الجودة )ٓزداف،  تحسٓف فمسفة تطبٓؽ طٓرؽ عف وٓقوى ٓعزز

هكػػف القػػػوؿ أف العىصػػر األساسػػػْ فػػْ هفٍػػػـو الجػػودة ٓركػػػز عمػػِ أف ترضػػػِ توقعػػػات  ٓو

ـ الشػػػتراؾ كػػػؿ األشػػػخاص فػػػْ اله ػػػٓف وطػػػالب وأولٓػػػاء أهػػػور وغٓػػػٌر دآر سػػػتفٓدٓف، هػػػف هعمهػػػٓف وا 

ػػة والتحسػػٓىات الهسػػتهرة لكػػؿ هػػف الهسػػتخدهٓف الطػػالب والهشػػاركٓف فػػْ كػػؿ ىشػػاط  العهمٓػػة اإلدآر

  (.ٕ٘ٓٓ ،خمٓؿ)

وهف ٌىا فإف جودة التعمٓـ العالْ تعىْ بأىٍا ٌْ عبارة عف هجهوع خصائص وههٓزات    

ىتج التعمٓهْ والتْ تعهؿ عمِ تمبٓة هتطمبات الطالب وتعهؿ عمِ تمبٓة سوؽ العهؿ اله

ف تحقٓؽ جودة التعمٓـ ٓتطمب توجًٓ كؿ  والهجتهع وكافة الجٍات الداخمٓة والخارجٓة الهىتفعة، وا 

الهوارد البشٓرة والسٓاسات والىظـ والهىاٌج والعهمٓات والبىٓة التحتٓة ىحو خمؽ ظروؼ هواتٓة 

 .(ٕٗٓٓ،تكار واإلبداع )الجسرلالب

 ج
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فٍو إجازة ُتعطِ هف قبؿ وكالة أو ٌٓئة غٓر حكوهٓة، بعد إجراء عهمٓة و أها هفٍـو االعتهاد 

شاهمة  لتقٓٓـ هدى تػقُٓد الٍٓئة الصحٓة بالهعآٓر التْ ُحددت ُهسبقًا هف قبؿ و هسح طوعٓة 

أكادٓهٓة أو وضع أكادٓهْ ٓعرؼ أٓضًا عمِ أىً هكاىة  ،ـ(ٕٛٓٓ،)عدهاف وكالة اإلجازة

لهؤسسة تعمٓهٓة أو برىاهج أكادٓهْ لالستٓفاء هف الهعآٓر الخاصة بالجودة وىوعٓة التعمٓـ 

رى أهارباؾ أف االعتهاد  ،(ٕٗٓٓ،الهقدهة وفؽ ها ٓتفؽ عمًٓ هف هؤسسة التقٓٓـ )أبو سىٓىة ٓو

رإقمٓهْ، ٓ أو حكوهْ غٓر أو خاص تعمٓهْ ٌو عبارة عف ٌٓئة أو اتحاد  هعآٓر قوـ بتطٓو

ـ؛ لتشرؼ عمِ عهمٓات وهستوٓات ـ التقٓو قـو التقٓو  الهٓداىٓة لمهؤسسات بالدراسات الخارجٓة، ٓو

ٓئة والهحددة: الهوضوعة بالهعآٓر الهؤسسات وفاء هدى عمِ لموقوؼ لٍا  تحوؿ االعتهاد ٌو

 فْ لمبدء البراهج أو التعمٓهٓة لمهؤسسات الترخٓص الرسهْ، وأحٓاىاً  أو القاىوىْ الوضع هىح

ـ لتطبٓؽ الىاجح العهؿ، بعد الفحص  ،(ٕٕٔٓإدٓرس،   (الهعٓىة التعمٓهٓة الوحدة وتقٓو

تضهف التشجٓع  بٍدؼ البرىاهج أو التعمٓـ هؤسسات الجودة هقبوؿ عهمْ تقٓٓـ االعتراؼ ٓو

ر عد البراهج لٍذ األفضؿ ىحو والتطٓو اً  ذلؾ باستهرار، ٓو  : ٌها  لسببٓف ضروٓر

 أٌداؼ لتحقٓؽ بعضٍا أهاـ باستهرار الهسئولٓة األكادٓهٓة الهؤسسات هؿتتح أف -

 .هىاسبة تعمٓهٓة براهج خالؿ هف  وهحددة واضحة

 سمفًا. وهقبولة هحددة هعآٓر ذات ببراهج الهؤسسات يٌذ التزاـ هدى هف التأكد -

عتبر  أف حٓف فْ الهألوؼ حدود تتعدى التْ الجودة ضهاف وسائؿ هف وسٓمة االعتهاد ٓو

 الشاهؿ الهؤسسْ التقٓٓـ هف ىوع وتهثؿ الجودة تحقٓؽ تتخطِ تقٓٓـ كعهمٓة ضهاف الجودة

 لمبراهج الهستهر والتقٓٓـ الشاهمة الهراجعة هف ىوعاً  أىً عمِ االعتهاد إلِ والهوجً، وقد ٓىظر

 ٓؤدي الحالتٓف كمتا الهؤسسْ( وفْ االعتهاد( هثؿ  الهؤسسٓة اعتهاد البراهج أو الدراسٓة

 (.2005الترخٓص) سالهة،  عهمٓة فْ األحقٓة هدى ال حوؿ أو بىعـ اإلجابة إلِ االعتهاد
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 أقسام الع ماد  الياا : 

 الهؤسسٓة اعتهاد ٌو الهؤسسْ ٓىقسـ االعتهاد إلِ اعتهاد هؤسسْ واعتهاد البراهج، فاالعتهاد 

 هضهوف أٓة وتوٓزعٍا دوف البراهج تقدٓـ وطرائؽ والهواقع التعمٓهٓة كؿ البراهج فٍٓا ككؿ بها

 براهج أو وحدات اعتهاد فٍو التخصٓص أو البراهج اعتهاد براهج الهؤسسة، وأها بجودة ٓتعمؽ

 البراهج اعتهاد ٌٓئات الهتخصصة، أو االعتهاد ٌٓئات الهٍىْ بواسطة اإلعداد فردٓة، كبراهج

الجبٓوري، (الدراسٓة الهقررات وهحتوٓات الهىاٌج بوضع الخاصة الهستوٓات التعمٓهٓة هطبقة

(، واالعتهاد ٌو العهمٓة التْ تحدد أف الهؤسسة تقدـ براهج وهقررات دراسٓة ٓهكف 2010

اعتهادٌا ذاتًٓا أو تقدـ هواد دراسٓة تخضع لمتقٓٓـ الهستهر، حٓث تشٍد وكالة االعتهاد أف 

تتىاسب هع تمؾ  هعآٓر الهقررات تتىاسب هع الهكافآت التْ تؤدي إلٍٓا، وأف الطرؽ الهستخدهة

وتعرؼ الهوسوعة الدولٓة لمتعمٓـ العالْ االعتهاد بأىً االعتراؼ العمىْ لهدرسة ها أو  ،األٌداؼ

الت وهعآٓر تعمٓهٓة  هعٍد ها أو كمٓة أو جاهعة أو برىاهج دراسْ هتخصص تتوفر فًٓ هٌؤ

عرؼ سالـ االعتهاد عمِ أىً ٌو عه ،(ٕٕٔٓهعترؼ بٍا رسهًٓا )إدٓرس،  هعٓىة مٓة تقٓٓـ تقـو ٓو

بٍا ٌٓئة تقٓٓـ خارجٓة هستقمة لتقدٓر هدى توافؽ الهؤسسة هع الهعآٓر الهوضوعة هسبقًا هف 

جراءات تقدٓـ الخدهة  لالعتهادقبؿ ٌٓئة االعتهاد، والٍدؼ األساسْ  ٌو تطوٓر أىظهة وا 

ة لتحسٓف جودة الخدهات الهقدهة وبالتالْ تحسٓف الىتٓجة الهرجوة هف التيذٓة الراجع

تضهف االعتراؼ تقٓٓـ عهمْ هقبوًال لجودة هؤسسات التعمٓـ أو البرىاهج  ،(ٕٗٓٓ)سالـ: ٓو

ًا لسببٓف ٌها  : بٍدؼ التشجٓع والتطوٓر ىحو األفضؿ لٍذا البراهج باستهرار، وٓعد ذلؾ ضروٓر
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أف تتحهؿ الهؤسسات األكادٓهٓة الهسئولٓة باستهرار أهاـ بعضٍا لتحقٓؽ أٌداؼ  .ٔ

 .خالؿ براهج تعمٓهٓة هىاسبة واضحة وهحددة هف

 التأكد هف هدى التزاـ ٌذا الهؤسسات بهعآٓر هحددة وهقبولة سمفًا. .ٕ
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 والجودة لالع مادالمعايير الدولية  ال اا : 

والجودة هف ) القدرة الهؤسسٓة( و)الفاعمٓة التعمٓهٓة(  لالعتهادوتتكوف الهعآٓر الدولٓة 

ْ حسب أتْ :  ٌو

  درة المؤسسيةالقاألول :  المعيار 

اهتالؾ الهؤسسة هقوهات بشٓرة وهادٓة وهالٓة تسهح لٍا القدرة الهؤسسٓة ٓهكف تعٓرفٍا بأىٍا 

ًا هتهٓزًا وتخطٓطًا ىاجحًا  بالقٓاـ بوظائفٍا الحالٓة والهستقبمٓة بكفاءة وفعالٓة، وتتطمب جٍدًا إدآر

ٓو الهىظهة َ زٓادة فاعمٓتٍا "ٌْ عهمٓة هتكاهمة لتهكأو (، ٕٛٓٓوهوارد هالٓة وهادٓة )قاسـ،

)ساي َ ٓتن ذلك باستخدان هدخالت هتىَعة" ، بها ٓحقق رسالتٍا َ أٌدافٍا بصَرة هستدٓهة

 (.ٕٕٔٓ،تشارىْ

: ْ  وتشهؿ القدرة الهؤسسٓة عمِ خهسة بىود أساسٓة، ٌو

 .  الرؤية والرسالةٔ

ة بأىٍا: ٌْ وجود وثٓقة واضحة وصادقة تعبر عٕٔٔٓٓعرؼ خمٓؿ ) ة الهؤسسة ( الرٓؤ ف رٓؤ

ذا ٓجعمٍا تقوـ بتمبٓة قدرة الهؤسسة، وتعهؿ عمِ تحقٓؽ هتطمبات الكفاءة  التعمٓهٓة ورسالتٍا، ٌو

 (.ٕٔٔٓ ،الداخمٓة فْ ضوء رؤٓة الهؤسسة التعمٓهٓة ورسالتٍا )خمٓؿ

ة ٌْ: ها تطهح أو تأهؿ فْ تحقٓؽ ٌذي الرؤٓة هستقباًل، وأها   وقد عرفٍا الىبوي بأف الرٓؤ

لة ٌْ ها ستقوـ بً لتىفٓذ ٌذي الرؤٓة فٍْ بهثابة عبارات لمتعبٓر عف خطط العهؿ الرسا

 (.ٕٚٓٓ،)الىبوي

عرؼ الراشد الرؤٓة عمِ أىٍا ٌْ: اتجاي لٓس لً حسبة أو ٌو غآة أو كأف أقوؿ 

دؼ تصؿ إلًٓ أو ىتٓجة  ة فٍو هقصد ٌو رسالتْ أف أعمـ الىاس فٍو ش  ال ٓىتٍْ، وأها الرٓؤ

تْ أف أكوف قائدًا أو هدٓرًا )الراشدتقاس أو وسٓم  (.ٕ٘ٓٓ،ة أو كهٓة فهثاًل رٓؤ
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 . القيادة والحوكمةٕ

ْ العهؿ الحؽ عمِ تحقٓؽ أٌداؼ  داف ٌْ القوة واألهاىة ٌو القٓادة هف وجٍة باشراحٓؿ وسٓو

ْ تتعمؽ بالقرارات التْ تحدد األخٓرف وأها الحوكهة فٍْ:  الىشاط الذي تقوـ بً اإلدارة ٌو

ْ تتكوف هف عهمٓة هىفصمة أو هف جزء التوقعا ت، أو هىح السمطة، أو التحقؽ هف األداء، ٌو

هحدد هف عهمٓات اإلدارة أو القٓادة، وفْ بعض األحٓاف هجهوعة هف الىاس تشكؿ حكوهة 

داف وباشراحٓؿإلدارة ٌذي العهمٓات والىظـ   .(ٕ٘ٓٓ،)سٓو

دآرة وتعىِ القٓادة األكادٓهٓة وتىقسـ القٓادة بالجاهعة إلِ قٓادة أكادٓهٓة وقٓادة إ

بالعهمٓة التعمٓهٓة وهف أٌـ أعهالٍا هراجعة الخطط التدٓرسٓة فْ كؿ قسـ هف أقساـ الجاهعة هرة 

ر ٌذي الخطط بها ٓطرأ هف هستجدات عمهٓة، وبحٓث  عمِ األقؿ كؿ عاهٓف دراسٓٓف، وتطٓو

ر، ولٓست جاهدة فها كاف ٓ صمح لمتدٓرس قبؿ خهس تكوف ٌذي الخطط هرىً، وقابمة لمتطٓو

سىوات هثاًل، ال ٓهكف أف ٓظؿ صالحًا إلِ ها الىٍآة، وهف ٌىا تأتْ ضرورة هراجعة الخطط 

 (.ٕٕٔٓالتدٓرسٓة، وهالءهتٍا هع التطورات العمهٓة الحاصمة هحمًٓا وعربًٓا وعالهًٓا )عودة: 
 

 

 .  الموارد البشرية والماديةٖ

خدهات قائهة فْ الهجتهع وهتاحة لمذٓف ٌـ فْ حاجة  الهوارد بأىٍا أي" روبرت باركر "ٓعرؼ

بأىٍا الهصادر البٓئٓة واالقتصادٓة واالجتهاعٓة  إلٍٓا، وفْ هوقع آخر عرفٍا عمِ أىٍا الهوارد

  والهادٓة الهتاحة والههكىة فْ الهجتهع والتْ تساٌـ فْ إشباع حاجات الىاس وحؿ هشكالتٍـ

إلِ )الىاس، الهوارد، رأس الهاؿ، الطبٓعة، األفكار( ٌذا وتصىؼ الهوارد البشٓرة والهادٓة 

وتصىؼ إلِ هوارد بشٓرة وهوارد هالٓة وهوارد هادٓة وهوارد تىظٓهٓة )هىظهات غٓر 

 ـ(.ٕٕٔٓالحكوهٓة:
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ة وتعهؿ عمِ  تستخدـ الهؤسسة التعمٓهٓة الهوارد الهتاحة فْ  الهجتهع لتىفٓذ براهجٍا التربٓو

)خمٓؿ:  ات ورجاؿ األعهاؿ لمدعـ الهادي لمهؤسسات التعمٓهٓةتقدٓـ الهجتهع الهحمْ والشرك

ٕٓٔٔ.) 
 

 .  المشاركة المج معيةٗ

عرفٍا خمٓؿ بأىٍا ٌْ: رغبة واستعداد الهجتهع فْ الهشاركة الفعالة فْ جٍود تحسٓف التعمٓـ 

: ْ ة، وتشهؿ عدة هعآٓر ٌو ادة فعالٓة الهؤسسة التعمٓهٓة فْ تحقٓؽ وظٓفتٍا التربٓو  وٓز

ـ: أولٓاء األهور وخدهة الهجتهع وتعبئة الهوارد الخاصة بالهجتهع ال هشاركة هع األسر ٌو

 (.ٕٔٔٓالهحمْ والعهؿ التطوعْ وأف ٓكوف ٌىاؾ عالقات عاهة واتصاؿ بالهجتهع )خمٓؿ: 

عرفٍا داركر عمِ أىٍا التزاـ هف قبؿ هىظهة األعهاؿ ىحو الهجتهع بعهؿ ها عمٍٓا بحؽ 

( ٓرى أىً ها ٌو العهؿ الهطموب هف الىاحٓة Bedain : 1993أخٓرف فْ حٓف أف )

رى عواد أف الهشاركة الهجتهعٓة تساٌـ فْ تعٓزز العالقة االجتهاعٓة وخاصة  اإلجتهاعٓة، ٓو

عمِ صعٓد الجاهعات وتربط العالقات االجتهاعٓة، وأف هف أٌـ أٌدافٍا ٌْ هساعدة الهؤسسات 

تهعٓة تحتاج بالجاهعات وتحتاج لخطة هدروسة بٍدؼ فْ تحقٓؽ أٌدافٍا، وأف الهشاركة الهج

تعهٓؽ العالقات االجتهاعٓة بٓف الهؤسسات وبٓف هؤسسات التعمٓـ العالْ،  وأف الجاهعة لٍا 

 (.ٕٓٔٓدور هتهٓز )عواد: 
 

 

 .   وكيد الجودة والمساءلة٘

لدى ٌذي الهىظهات  تعرؼ الهسائمة بأىٍا "ٌْ تقدٓـ لمواجبات الهىوطة بٍا لرفع الكفاءة والفاعمٓة

 (.ٕٔٔٓهف خالؿ تقدٓـ خدهات لمقاعدة الشعبٓة الهٍتهٓف بالهىظهة )هىظهات غٓر حكوهٓة:

وتعتبر العىاصر الخهسة الهكوىة لمقدرة الهؤسسٓة ٌْ ركائز أساسٓة تشكؿ هعٓار دولْ ٓهكف 

 أف ٓعهؿ عمِ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة.
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 الفاعمية ال عميميةال الي :  المعيار

ة الهؤسسة التعمٓهٓة ٌْ:  لفاعمٓةا العهؿ عمِ  تحقٓؽ هخرجات عالٓة الجودة فِ ضوء رٓؤ

  التعمٓهٓة ورسالتٍا هف خالؿ هجهوعة العهمٓات التِ توفر فرص التعمٓـ والتعمـ الهتهٓز لمجهٓع

ْ: )الهتعمـ والهقصود بً  هكف قٓاس الفاعمٓة التعمٓهٓة هف خالؿ أربعة هؤشرات رئٓسة، ٌو ٓو

لب، والهعمـ والهقصود بً )عضو ٌٓئة التدٓرس(،الهىٍاج األكادٓهْ، والهىاخ األكادٓهْ(، الطا

 وفٓها ٓمْ تفصٓؿ لكؿ هؤشر وذلؾ كأتْ :

 .  الم عمم )الطالب(ٔ

، بٓىها ٓيمب استخداـ تعمٓهٓة هؤسسة ٌو كؿ طالب ٓطهح ىحو الهعرفة أو كؿ دارس فْ

هٓذ الهدرسة طالب لمعمـ أٓضًا، ولكف ٓيمب اطالؽ االسـ الحدٓثة، وتال الهدرسةتمهٓذ ب كمهة

ىبيْ أف  (،ٕٛٓٓ)قاسـ، والهعاٌد الدراسٓة العمٓا والكمٓات الجاهعات عمِ هف ٓدرس فْ ٌذا ٓو

هف هجرد وسٓمة استقباؿ إلِ عىصر فعاؿ فْ تشكٓؿ ٓتىقؿ الطالب فْ الهىٍاج الجاهعْ 

بداء وجٍة الىظر، وتشكٓؿ شخصٓة عمهٓة هستقمة قادرة عمِ  الهىٍاج وهحاورة الهادة العمهٓة، وا 

إبداء الرأي وهحاورة أخٓرف، فعمِ هستوى الطالب تضع الجاهعة هعآٓر خاصة لقبوؿ الطمبة 

 فْ هختمؼ كمٓاتٍا.

فسة بٓف الطمبة حسب هعدالتٍـ فْ الثاىوٓة العاهة، وفْ الكمٓات التْ وتعتهد هبدأ الهىا     

تـ القبوؿ ت اعتهادًا عمِ ىتائج اهتحاف قدرا تحتاج إلِ هٍارات خاصة هثؿ الٓراضة والفىوف، ٓو

ٓؤدًٓ الطمبة، وٓتـ قبولٍـ بىاًء عمِ ذلؾ إذ ال ٓكفْ أف ٓستوفْ الطالب شروط القبوؿ هف حٓث 

 العاهة، ولكىً ٓحتاج إلِ قدرات خاصة تهكىً هف دخوؿ ٌذي الكمٓات. هعدلً فْ الثاىوٓة

وتعتهد الجاهعة فْ ىظاهٍا هبدأ اىتقاؿ الطالب فْ أثىاء دراستً هف  كمٓة إلِ أخرى حسب     

هستواي العمهْ وقدراتً الدراسٓة، فإذا فصؿ الطالب هف كمٓة بسبب تقصٓري األكادٓهْ ٓهكىً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF


  (87) 

ذا رفع هعدلً فْ كمٓتً، وأراد االىتقاؿ إلِ كمٓة أخرى  ٓستطٓع ذلؾ؛  االىتقاؿ إلِ كمٓة أدىِ، وا 

بهعىِ أف الهستوى العمهْ لمطالب بعد قبولً فْ الجاهعة ٓهكف أف ٓتيٓر حسب رغبة الطالب 

أوًال وقدراتً العمهٓة ثاىًٓا، هها ٓعىْ ضبط ىوعٓة الطالب الجاهعْ بها ٓتىاسب هع قدراتً 

ِ التحصٓؿ، ولكْ تكوف عهمٓة الضبط أوسع وأشهؿ ٓفصؿ الطالب هف األكادٓهٓة، وقدرتً عم

ال  لالستهرار فٍٓا، وبعد أف ٓتخرج الطالب  ٓجب أف ٓتصؼ بالهٍارات  الجاهعة إذا لـ ٓكف هٌؤ

ا : بهخرجات الهتعمقة  التعمٓـ والتْ هف أبرٌز

 هٍارة حٓاتٓة : أف تكوف لدى الطالب ثقة عالٓة بالىفس.  .ٔ

 أف ٓكوف لدًٓ هٍارات االتصاؿ هع أخٓرف .هٍارات ىاعهة :  .ٕ

 هٍارة حؿ الهشكالت : أف ٓتحمِ بالتفكٓر الىقدي السمٓـ.  .ٖ

أف ٓواكب و  سالهٓة، وهعرفة بقضآاي الوطىٓةالهعارؼ : أف ٓكوف لدًٓ ثقافة إ .ٗ

 التطورات العمهٓة والتقىٓة الحدٓثة.

 أف ٓتهتع بهٍارات بحتٓة واسعة.  .٘

 ة وشاهمة فْ هجاؿ تخصصً. أف ٓكوف لدٓة هعرفة واسع .ٙ

 أف ٓكوف قادرًا عمِ العهؿ ضهف فٓرؽ هشترؾ. .ٚ

 أف تكوف لدًٓ القدرة عمِ الهبادرة واتخاذ القرارات. .ٛ

 أف ٓكوف قادرًا عمِ االىدهاج فْ الهجتهع. .ٜ

 أف ٓكوف قادرًا عمِ االعتهاد عمِ الذات والثقة بالىفس. .ٓٔ

قىاعٍـ .ٔٔ  . أف ٓكوف لدًٓ القدرة عمِ هحاورة أخٓرف وا 

 ٓحتـر أخالقٓات الهٍىة.  .ٕٔ
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حافظ عمٍٓا. .ٖٔ  ٓحتـر البٓئة التْ ٓعٓش فٍٓا ٓو

 أف ٓكوف اىتهاؤي لوطىً وجاهعتً هحؿ احتراـ وتقدٓر هىً. .ٗٔ

وتصؼ الهستوٓات الهعٓآرة لمهتعمـ كوىً إىساىًا فْ الهجتهع وها ٓجب أف ٓكسبً هف هٍارات 

ـ وتشهؿ هعآٓر الطالب ها ٓمػْ وقدرات هستقبمٓة وهعارؼ وهٍارات شخصٓة واجتهاعٓة وقٓ

 ( .ٕٔٔٓ)خمٓؿ، 
 

أف ٓكوف لدى الطالب الجاهعْ هٍارة أساسٓة توفر لً قدرا هىاسبًا أ. المهارات األساسية وهي: 

هف الهعموهات والحقائؽ والىظٓرات فْ شتِ الحٓاة الهعاصرة، وأف ٓهارس الهٍارات األساسٓة 

ٓة قدراتً وهٍاراتً ذاتًٓا، أف ٓتقف استخداـ التكىولوجٓا الالزهة لحٓاتً الٓوهٓة، وأف ٓعهؿ عمِ تىه

 (.ٕٔٔٓفْ  هختمؼ حٓاتً)خمٓؿ، 

ٓستخدـ الهٍارات العمٓا فْ التفكٓر بحٓاتً الهختمفة، وأف ٓحسف ب. مهارات ال فكير وهي: أن 

ف ٓجٓد التعاهؿ هع الهعموهات بها ٓىاسب هرحمتً العهٓرة، وأ، وأن التعاهؿ هع الهوارد الهتاحة

مً لمقٓادة ٓدرؾ الىظـ وأىواعٍا، وأف  (.ٕٔٔٓ)خمٓؿ،  ٓتهتع بسهات شخصٓة واجتهاعٓة تٌؤ

 غلــى علــه فــي العمميــة ول أساســياا يــرب الباحــث أن معيــار الطالــب مهــم جــداا كولــه مكولــاا  

ال عميمية  وما جاء بـه مـن مهـارات فهـو مهـم ألن الطالـب هـو الفئـة المسـ هدفة بالدرجـة 

 األولى.

 مم )عضو هيئة ال دريس(. المعٕ

شكمو الزاوٓة فْ العهمٓة الهعرفٓة         أٌـ وأىدر عواهؿ اإلىتاج فْ  واالتعمٓهٓة ٓو

 .(ٕٚٓٓ)قاىدٓمْ،الجاهعة
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وعمًٓ فإف الهعآٓر الخاصة بالجودة تكوف عمِ هستوى عضو ٌٓئة التدٓرس بحٓث ٓىبيْ     

طور هف أد ٓف األكادٓهْ والتقىْ، أف ٓواكب الهتيٓرات العمهٓة الهتسارعة، ٓو ائً، عمِ الهستٓو

برز دور الهعآٓر  وفْ ٌذا الهجاؿ ٓأتْ دور الجاهعة فْ تقٓٓـ أداء أعضاء ٌٓئة التدٓرس، ٓو

ر عضو ٌٓئة التدٓرس ألدائً األكادٓهْ واستخداهً وسائؿ حدٓثة فْ عهمٓة  فْ تطٓو

ْ ىدوات وهؤتهرات التدٓرس، وكذلؾ ىشر أبحاث عمهٓة هحكهة باإلضافة إلِ هشاركتً ف

 (.ٕٕٔٓعمهٓة )عودة: 

عد عضو ٌٓئة التدٓرس هف أبرز عىاصر الهىظوهة التعمٓهٓة حٓث أىً هخطط،       ٌذا ٓو

وهتأهؿ، وباحث، وهفكر، وهقٓـ، وهتعمـ، وقائد، وباإلضافة، ولٍذا ٓتطمب األهر رفع هستوى 

دارة العهمٓة التعمٓهٓة أدائً وتشهؿ هعآٓر عضو ٌٓئة التدٓرس بأف ٓكوف همهًا بالتخطٓ ط وا 

ـ، وٓتهتع بأخالقٓات الهٍىة وٓعهؿ  وأف ٓكوف هتهكىًا هف الهادة العمهٓة وٓقوـ بعهمٓة التقٓو

ر )خمٓؿ:   (.ٕٔٔٓعمِ التىهٓة والتطٓو
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 . الملهاج األكاديميٖ

شهؿ الخطوط العاهة لمهحتوى العمهْ، وتكوف خطة الهساؽ شاهمة، تيطْ الهوضوع        ٓو

هف كافة جواىبً، وتالءـ بٓف الساعات الهعتهدة لمهساؽ وهحتواي، والبد أف تكوف الهادة 

ع الطالب إلِ هتىوعة الهصادر والهراجع، وتأخذ بعٓف اإلعتبار اختالؼ وجٍات الىظر، وتدف

بداء وجٍة الىظر، والقدرة عمِ الحوار، وتىهٓة الشخصٓة العمهٓة، بحٓث ال ٓكوف  التفكٓر، وا 

تـ فٍٓا  ىها هشارؾ فْ تشكٓؿ هحتواي العمهْ، ٓو الطالب هجرد حاضىة لهحتوى الهساؽ، وا 

توٓزع الهساؽ زهىًٓا حسب الساعات الهعتهدة، وتوضع فٍٓا خطوات التدٓرس وفؽ الهحتوى 

والزهف وتشهؿ تقٓٓـ أعهاؿ الطمبة، وتوٓزع العالهات، وهواعٓدٌا وتوضع فْ الخطة، قائهة 

بأحدث الهصادر والهراجع التْ ٓىصح الطمبة بالرجوع لٍا، والكتب الرئٓسة التْ ٓهكف 

ري أو تيٓٓر  هحتواي العمهْ بها  اعتهادٌا، وتتـ هراجعتً هف قبؿ لجاف هتخصصة بٍدؼ تطٓو

 (.ٕٕٔٓورات العمهٓة الهتسارعة. )عودة: ٓتىاسب هع التط

عرؼ خمٓؿ الهىٍاج الدراسْ عمِ أىً هجهوعة هف الخبرات     ة التْ  األكادٓهٓةٓو والتربٓو

شهؿ أٌداؼ الهىٍج وهحتواي، وأها  ٓكتسبٍا الطالب داخؿ الهؤسسة التعمٓهٓة وخارجٍا، ٓو

قابمة لمتحقٓؽ، وأف تتصؼ  ، وأف تكوفواالتساع، والشهوؿ باالتساؽأٌدافً فٓجب أف تتصؼ 

أٓضًا بالصدؽ والتجدٓد وأف تكوف قابمة لمتحقٓؽ، وأكد خمٓؿ عمِ أف هحتوى الهىٍاج ٓجب أف 

حتوي عمِ هٍارات وقٓـ تحقؽ أٌداؼ الهىٍج  ٓشهؿ عمِ الهفآٌـ الهوحدة لمهجاؿ الدراسْ ٓو

تكاهؿ البع داف الهعرفْ الذي وضع ألجمً وٓتسؽ هع االتجاٌات الحدٓثة والهعاصرة، ٓو

واالستقصائْ وٓتدرج تدٓرجًٓا وفقًا لهستوى خصائص الطمبة وٓرتبط بالبٓئة الهحٓطة والهجتهع 

خاطب البعد الشخصْ وتآر  الهعرفة )خمٓؿ  (.ٕٔٔٓ ،والتكىولوجٓا ٓو
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مهم جداا كوله مكولـاا أساسـياا ول غلـى علـه فـي  ياألكاديميرب الباحث أن معيار الملهاج   

 ميمية.العممية ال ع

 . الملاخ األكاديميٗ

عرفً هكاوي عمِ أىٍا الجو السائد فْ العهمٓة التعمٓهٓة وشعور أصحاب الهصمحة بىفس  

الشعور عمِ أف ٓتهتع الطالب وأعضاء ٌٓئة التدٓرس وأولٓاء األهور وكؿ هف لً عالقة بعالقة 

فقد أكد عمِ أف  ( ٜٜٙٔ(، وأها )عدس، ٖٕٔٓطٓبة وحسىة خالؿ العهمٓة التعمٓهٓة )هكاوي،

ـ )البٓئٓة االجتهاعٓة،  الهىاخ األكادٓهْ ٌو الجو التعمٓهْ الذي ٓتكوف هف أربعة ىقاط رئٓسة ٌو

رى خمٓؿ  أف الهىاخ األكادٓهْ ٓحتوي عمِ  والبٓئة الهادٓة، والبٓئة التىظٓهٓة، والبٓئة العاهة(، ٓو

ىشطة الداعهة لمسموؾ اإلٓجابْ وعهمٓة )التىهٓة األخالقٓة والهعتقدات والقٓـ واإلٓجابٓة وتشهؿ األ

التىظٓـ الخاص بالهؤسسة لتحقٓؽ الجودة وتحقٓؽ التهآز والتعاوف بٓف الهجتهع هع الهؤسسة 

 (.ٕٔٔٓ ،لدعهٍا وأف تكوف ٌىاؾ قٓادة فعالة( )خمٓؿ
 

الهجتهع الحدٓث ٓتطمب وفْ ضوء استعراض الهعآٓر السابقة تجدر اإلشارة إلِ أف بىاء        

َلذا هو ، د التعمٓن أٌن ركائزي األساسٓةػذّ ٓعػٌتهان بالبىاء الهعرفْ لمهجتهع َالاالهىا 

َال ٓقتصر ، التعمٓني ات الالزهة لتحقٓق طفرة ىَعٓة فػَد َالطاقػرس الجٍػالضرَرّ أو ىك

تقَن عمِ أسس هو الالهركزٓة ؿ ب، ِ جٍد الهؤسسات الحكَهٓةػا عمػتحقٓقٍؿ هو أجؿ العه

َالتْ تتٓح االستفادة العظهِ هو ؤهكاىاتىا الذاتٓة َالتىَع فْ ، ة الهتزآدةػهجتهعَٓالشراكة ال

ٓا هَارد التعمٓن َتىهٓة اقتصادٓاتً َالبد أو َٓاكب ذلك تىهٓة بٓئٓة لتَظف تكىَلَج

 (.ٕٔٔٓ ،)خمٓؿبالتعمٓنلالرتقاء ات ػالهعمَه
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ارف َالتكىَلَجٓا الحدٓثة ػَن َالهعػف العمػهجتهع هعرفْ قادر عمِ تَظٓؿ فْ ظٓأتْ ذلؾ 

الطالب َجَدة اء َعمِ التطَٓر الهستهر ألدَات قٓاس أد، لخدهة التىهٓة الشاهمة َقضآاٌا

 (.ٕٔٔٓ ،)خمٓؿىظان لالعتهادؿ َهو خال، ٓة كاهمةأداء الهىظَهة التعمٓه
 

يرب الباحث أن معيار الملاخ األكـاديمي مهـم جـداا كولـه مكولـاا أساسـياا ول غلـى علـه فـي   

 العممية ال عميمية.

 دور هيئة الع ماد والجودة في الجامعات الفمسطيلية  رابعاا :

وتىبػػع ٌػػذي األدوار فػػْ الىقػػاط  تمعػػب ٌٓئػػة االعتهػػاد والجػػودة دورًا هٍهػػًا فػػْ الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة

 التالٓة :

تٍػػػا وفػػػؽ هبػػػادئ االعتهػػػاد والجػػػودة والتػػػْ تضػػػعٍا الوحػػػدا .1 ت تأدٓػػػة الجاهعػػػات لرسػػػائمٍا ورٓؤ

 اإلدآرة واألكادٓهٓة فْ الجاهعة.

إىشػػػاء الجاهعػػػات الفمسػػػطٓىٓة عبػػػر التػػػراخٓص والبػػػراهج الهوضػػػوعة واإلعتهػػػادات هػػػف قبػػػؿ  .2

 االعتهاد والجودة التابعة لوزارة التربٓة والتعمٓـ العالْ.

هتابعة وضبط وهراقبة جودة وىوعٓة العهمٓة التعمٓهٓة لهؤسسات التعمػٓـ العػالْ وتقٓػٓـ أدائٍػا  .3

فؽ ٌذي الهعآٓر، واتخاذ القرارات الهالئهة تبعًا لذلؾ وتقوـ بذلؾ دائرة ضهاف الجودة وبالتىسٓؽ و 

 هع وزارة التربٓة والتعمٓـ العالْ.

إىشػػاء وحػػدة التػػدٓرب لالٌتهػػاـ بالعىصػػر البشػػري وبطاقاتػػً عبػػر التىسػػٓؽ الهباشػػر هػػع دائػػرة  .4

تكىولوجٓػا الهعموهػات وبشػكؿ إلكتروىػْ  ضهاف الجودة، وتوفٓر كاهؿ البٓاىات عف العاهمٓف عبر

 سمٓـ.
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سٓاسات واضحة وهعمىة لتعٓزز هفآٌػـ العدالػػة، وتطبٓؽ الشفافٓة واالىتهاء وااللتزاـ بالقٓـ  وضع 

ر وزارة التربٓػػػػة والتعمػػػػٓـ الهؤسسٓػػػػػة وهتابعتٍػػػػا هػػػػف قبػػػػؿ الوحػػػػدات التابعػػػػة لمجػػػػودة والهىسػػػػقة عبػػػػ

 ـ(. ٕٕٔٓة التربٓة والتعمٓـ العالْ: )دلٓؿ االعتهاد والجودة بوزار العالْ
 

 لماذج  طوير معايير الع ماد والجودة في الجامعات العربية والغربية  خامساا:

أدت ثورة تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاالت خالؿ العقدٓف الهاضٓٓف  إلِ توفر  بٓاىات  

هط جدٓد هف التعمٓـ ٌاهة وهفصمة أحٓاىًا فْ شتِ الهواضٓع عمِ هواقع إىترىت، وأدت إلِ ى

العالْ أطمؽ عمًٓ اسـ "التعمٓـ عبر الحدود" ٓقدـ هف خادـ هزود التعمٓـ هف الوالٓات  الهتحدة 

ا، إلِ بمداف عدة، وخصوصًا العربٓة هىٍا،  األهٓركٓة أو الههمكة الهتحدة أو أسترالٓا وغٌٓر

ف بعد، فأدى ذلؾ إلِ تعٓزز تعمٓهًا جاهعًٓا بواسطة الىظـ التقمٓدٓة وىظـ التعمٓـ الهفتوح وع

 الفتاً  أثراً  هعاٌدتٓف ولقد تركتإهكاىٓة الوصوؿ إلِ التعمٓـ العالْ بكافة أشكالً وهواضٓعً، 

ْ عمِ الىحو  2005،الٓهف بجهٍوٓرة الالحقة)الهؤتهر العاشر العالْ التعمٓـ تطورات عمِ ( ٌو

 أتْ :

و عبارة عف هعاٌدة ثقافٓة تٍدؼ إلِ ٜ٘ٗٔوقعت جاهعة الدوؿ العربٓة إتفاقًا عاـ   :أوالً  ـ ٌو

عهمٓة التبادؿ بٓف الهدرسٓف والطالب عمِ هستوى وزارة التربٓة والتعمٓـ لدى الدوؿ األعضاء 

ْ خطوة ىحو تعٓزز الرابط التعمٓهْ بٓف الدوؿ العربٓة عمِ صعٓد الوطف العربْ .  ٌو

إعتهاد هٓثاؽ الجاهعة والقاضْ  ـ حٓث تـٜٗٙٔاتخذت جاهعة الدوؿ العربٓة فْ عاـ   :ثاىًٓا

عمِ توٓزع التعاوف بٓف الدوؿ العربٓة هع إىشاء ىظاـ خاص بهعادلة الشٍادات الخاصة بالتعمٓـ 

العالْ وتوحٓد قبوؿ الطمبة الجاهعٓٓف بٓف الدوؿ األعضاء وتوحٓد أسس الهىاٌج )الهؤتهر 

 (. 2005الٓهف:  بجهٍوٓرة العاشر
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 " تدعو إلِ فْ الٓهف الهؤتهر العاشر  مب الهمخصات فْؽ فكاىت أغوبىاًء عمِ ها سب

 "الجاهعات العربْ اتحاد برعآة واالعتهاد الجودة لضهاف إقمٓهٓة آلٓة وضع إلِ

(UNESCO,2003) .الهؤتهر العاشر( الحقة عربٓة هؤتهرات خالؿ هف هشابٍة جٍود وبذلت 

 هجالس لهشاركة بالهؤتهر بإىشاءلذلؾ قاهت بعض البمداف العربٓة ا وىتٓجة( 2005الٓهف:  فْ

ٓئات  .واالعتهاد لضهاف الجودة ٌو

ْ كأتْ: ٌذا البحثوخالؿ       ْ ىهاذج جاهعٓة ٌو  تـ استعراض ىهاذج عربٓة ودولٓة ٌو

 ىهوذج هف الجاهعات األردىٓة. .ٔ

 ىهوذج هف جاهعات الههمكة العربٓة السعودٓة. .ٕ

 ىهوذج هف الجاهعات الهصٓرة. .ٖ

 األهٓركٓة.ىهوذج هف الجاهعات  .ٗ

وضح الجدوؿ أدىاي هقارىة بٓف الىهاذج الدولٓة وعالقتٍا بهتيٓرات   . البحثٓو

 البحثيوضح اللماذج الدولية لالع ماد والجودة ومقارل ها بم غيرات ( ٗجدول )

 اللموذج الدولة

 اإليجابيات
 درجة ال طبيق

 السمبيات
 درجة ال طبيق

القدرة 
 المؤسسية

الفاعمية 
 ال عميمية 

ل لمية ا
 المس دامة

القدرة 
 المؤسسية

الفاعمية 
 ال عميمية 

ال لمية 
 المس دامة

 لـ تشهؿ العىاصر الهذكورة  تىاوؿ الهتيٓرات بشكؿ جزئْ األردىْ الههمكة األردىٓة الٍاشهٓة
 لـ تشهؿ العىاصر الهذكورة تىاوؿ الهتيٓرات بشكؿ جزئْ السعودي الههمكة العربٓة السعودٓة

 شهمت العىاصرة الهذكورة تىاوؿ الهتيٓرات بشكؿ كاهؿ الهصري العربٓةجهٍوٓرة هصر 
 شهمت العىاصر الهذكورة تىاوؿ الهتيٓرات بشكؿ كاهؿ األهٓركْ الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة

 تحتاج لتطبٓقٍا والعهؿ عمِ الهتابعة لـ تتىاوؿ الهتيٓرات بالشكؿ الهطموب الفمسطٓىْ األراضْ الفمسطٓىٓة الهحتمة
والجودة وأ رها في  حقيق ال لمية المس دامة( لالع مادالجدول من إعداد الباحث )مقارلة بين اللماذج الدولية لممعايير 
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 الع ماد والجودة -أولا :لموذج المممكة األردلية الهاشمية 

شٍد ىظاـ التعمٓـ فْ الههمكة األردىٓة الٍاشهٓة تحسىًا هستهرًا هىذ هىتصؼ القرف 

، ولعب ىظاـ التعمٓـ الكؼء دورًا كبٓرًا فْ تحوٓؿ األردف هف بمد ٓيمب عمًٓ الطابع العشٓرف

حتؿ ىظاـ التعمٓـ الهرت الههمكة  تعدبة األولِ فْ العالـ العربْ، و الزراعْ إلِ دولة صىاعٓة ٓو

واحدة هف أجود أىظهة التعمٓـ فْ بمداف العالـ الىاهٓة وتبم  ىسبة األهٓة األردىٓة الٍاشهٓة 

%( هف ٘%( عمِ صعٓد الههمكة وتبم  ىسبة اإلىفاؽ الخاصة لمتربٓة والتعمٓـ العالْ )ٕٔ)

 (.ٕٕٔٓ،إدٓرس(الىاتج اإلجهالْ لمدولة 
 

إف جودة التعمٓـ تعىْ القدرة عمِ تحقٓؽ التعمـ الرصٓف، والذي ٓؤدي بدوري إلِ إكساب 

تعآش هع أخٓرف بسالـ، الطالب هقوهات التفكٓر الصحٓح ووصوًال لمهواطىة الصالحة وال

بتفوؽ وتهكف فْ  البحثوالتعاهؿ بذكاء هع القضآا العاهة والخاصة عمِ السواء وهواصمة 

ضٓؼ البعض الجودة فْ التعمٓـ بأىٍا ها ٓجعؿ التعمٓـ هتعة وبٍجة،  .جهٓع هراحؿ التعمٓـ ٓو

التعمٓـ والتعمـ  الجاهعة( التْ تجعؿ طالبٍا هتشوقٓف لعهمٓة(حٓث أف الهؤسسة األكادٓهٓة 

بداعاتٍـ الىابعة هف  هشاركٓف فًٓ بشكؿ إٓجابْ ىشط هحققٓف هف خاللً اكتشافاتٍـ وا 

ـ  (. ٕٕٔٓ،إدٓرس(استعداداتٍـ وقدراتٍـ الهمبٓة لحاجاتٍـ وىهٌو

هىظوهات هف الهوارد  الههمكة األردىٓة الٍاشهٓةتهتاز الجاهعات األردىٓة فْ أىٍا تهتمؾ 

د ت تعمٓهٓة هستهرة هدى الحٓاة الهجتهع بخبرا البشٓرة ذات جودة تىافسٓة كفؤي وقادرة عمِ تزٓو

والهستقبمٓة وذلؾ استجابة لمتىهٓة االقتصادٓة الهستداهة  ذات صمة وثٓقة بحاجاتً الراٌىة

ا عف طٓرؽ شٍد وتحفٌٓز بشكؿ عاـ طفرة  األردف إعداد أفراد هتعمهٓف وقوى عهؿ هاٌرة، ٓو

بشكؿ خاص  عّهاف ىوعٓة فْ هجاؿ التعمٓـ العالْ هىذ أوائؿ التسعٓىٓات، وتحوي العاصهة

عمِ هعظـ وأٌـ الصروح العمهٓة فْ  ،والزرقاء اربد باإلضافة إلِ كبٓرات الهدف األردىٓة هثؿ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
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عْ الخاص ازدٌارًا همحوظًا حٓث التعمٓـ الجاه الههمكة فْ هعظـ التخصصات، وقد شٍد قطاع

ة  كاىت عّهاف ٌْ السباقة فًٓ فْ قبؿ الحائٓزف عمِ شٍادة الثاىٓو هىطقة الشرؽ األوسط، ٓو

 الخاصة أو الكمٓات هىذ تأسٓس أوؿ جاهعة فْ الههمكة أي العاهة فْ الجاهعات الحكوهٓة أو

ادة هطردة فْ أعداد ٌذي الجاهعات وأعداد  ،1962 فْ عاـ الجاهعة األردىٓة واألردف ٓشٍد ٓز

بٍا، فشٍد عقدي السبعٓىات والثهاىٓىات هف القرف الفائت تأسٓس هعظـ  فالطمبة الهمتحقٓ

الخاصة  الحكوهٓة األخرى، وأها فْ عقد التسعٓىات فقد شٍد تأسٓس هعظـ الجاهعات الجاهعات

أوؿ جاهعتٓف تتبع  وجاهعة العموـ التطبٓقٓة جاهعة عهاف األٌمٓة فْ الههمكة، حٓث كاىت

فْ  ٕٛٓٓـ، وبم  عدد الطمبة عاـ  1990 القطاع الخاص ٓتـ تأسٓسٍا فْ البالد عاـ

( طالبًا ٓٓٓ,ٜٓهعات الخاصة )( طالبًا وفْ الجآٓٓ,ٕٕٓالجاهعات الرسهٓة )

( جاهعة وبم  عدد الجاهعات ٚٔوقد بم  عدد الجاهعات األردىٓة الخاصة ) (ٕٕٔٓ،إدٓرس(

وٓبرز دور الٍٓئة الوطىٓة لالعتهاد والجودة األردىٓة فْ أٌـ  ( جاهعاتٓٔالرسهٓة األردىٓة )

 الىقاط أتٓة :

 وهراجعتٍا دوٓرًا. وضع تعمٓهات وأسس وهعآٓر االعتهاد وضهاف الجودة .ٔ

هراقبة هدى التزاـ هؤسسات التعمٓـ العالْ بالقواىٓف واألىظهة والتعمٓهات الهتعمقة  .ٕ

 بهعآٓر االعتهاد وضهاف الجودة.

 اعتهاد هؤسسات التعمٓـ العالْ وكذلؾ اعتهاد براهجٍا األكادٓهٓة. .ٖ

 لهٍىٓة وىشر ها ٓراي تقٓٓـ هؤسسات التعمٓـ العالْ وجودة براهجٍا وهخرجاتٍا األكادٓهٓة وا .ٗ

جراء الدراسات واألبحاث الهتعمقة بالتعمٓـ العالْ. .٘  جهع الهعموهات وا 

صدار الدراسات والبحوث والىشرات الهتعمقة  .ٙ إقرار التقآرر التْ ٓعدٌا الرئٓس أو المجاف وا 

 بأىشطة الٍٓئة.

 خرجاتٍا.التأكد هف قٓاـ هؤسسات التعمٓـ العالْ بإجراء التقٓٓـ الذاتْ لبراهجٍا وه .ٚ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
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تحدٓد البدؿ الذي تدفعً هؤسسة التعمٓـ العالْ هقابؿ قٓاـ الهجمس باالعتهاد العاـ  .ٛ

والخاص والهتابعة السىوٓة وهقابؿ تقدٓـ أي خدهات لمهؤسسة بىاء عمِ طمبٍا ضهف 

 هٍاـ الهجمس وصالحٓاتً

ة لمٍٓئة ورفعٍا إلِ هجمس الوزراء لمهصادقة عمٍٓ .ٜ  ا.إقرار هشروع الهوازىة السىٓو

 إىشاء هركز وطىْ لالختبارات تحدد هٍاهً وواجباتً بهقتضِ ىظاـ ٓصدر لٍذي اليآة. .ٓٔ

 إصدار التعمٓهات والهعآٓر واألسس الهتعمقة بجهٓع أعهاؿ الٍٓئة. .ٔٔ

 تشكٓؿ المجاف الالزهة لهساعدتً عمِ القٓاـ بهٍاهً وتحدٓد صالحٓاتٍا. .ٕٔ

وزارة التربٓة والتعمٓـ العالْ  )دلٓؿع التشٓرعات الالزهة لعهؿ الٍٓئةاقتراح هشآر .13

 (.ٕٗٔٓاألردىْ،

  الياا: لموذج المممكة العربية السعودية في الع ماد والجودة 

و " هدٓٓرة الهعػػػارؼ " لتسبؽ بذلؾ ٖٕٜٔشٍد عاـ  ـ إىشاء أوؿ جٍاز لمتعمٓـ السعودي ٌو

ؾ أف إىشاء هدٓٓرة الجٍود الحكوهٓة كثٓرًا هف جٍود الدوؿ األخرى فْ العىآة بالتعمٓـ، ذل

الهعارؼ جاء سباقًا لوضع ىظاـ الحكـ واإلدارة فْ الدولة، كها أف تخصٓص التعمٓـ بهؤسسة 

ترعاي وتشرؼ عمًٓ ٓعبر عف إدراؾ بعٓد الهدى لمدور الذي ٓهكف أف ٓصىعً التعمٓـ فْ دعـ 

الهقبمة عمِ  أواصر اإلخاء وترسٓ  التهاسؾ االجتهاعْ فْ الداخؿ وهواجٍة الهتيٓرات العدٓدة

الهجتهع فْ هراحمً التالٓة إلِ أف العىآة الحكوهٓة بالتعمٓـ فْ العٍد السعودي لـ تتوقؼ عىد 

ٌذي الهؤسسات الكبرى، بؿ حرصت أجٍزة كبرى أخرى عمِ أف تقدـ خدهات تعمٓهٓة هتهٓزة 

البرؽ والبٓرد،  كوزارة الدفاع والطٓراف، ووزارة الداخمٓة، والحرس الوطىْ، ووزارة الصحة، ووزارة

اووزارة الهالٓة واالقتصاد الوطىْ، ووزارة الخارجٓة، وهؤ  برز  سسة الىقد العربْ السعودي وغٌٓر ٓو

 دور الٍٓئة الوطىٓة لدعتهاد والجودة فْ الههمكة العربٓة السعودٓة عبر أٌـ الىقاط أتٓة :
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ٓر العالهٓػػػة هػػػع هراعػػػاة وضػػػع هعػػػآٓر لضػػػهاف الجػػػودة واالعتهػػػاد األكػػػادٓهْ هتوافقػػػة هػػػع الهعػػػآ

 هتطمبات البٓئة الهحمٓة.

إتباع عهمٓات لضهاف الجودة واالعتهاد األكادٓهْ هتوافقػة هػع الههارسػة الجٓػدة الهتعػارؼ عمٍٓػا 

 عالهٓا.

   هسػػػػاعدتٍا عمػػػػِ تقػػػػوٓـ أدائٍػػػػا تقػػػػدٓـ العػػػػوف لهؤسسػػػػات التعمػػػػٓـ فػػػػوؽ الثػػػػاىوي هػػػػف أجػػػػؿ .ٔ

بٓػػة والتخطػػٓط لتحسػػٓف ٌػػذا األداء، وذلػػؾ هػػف خػػ   الؿ تقػػدٓـ الهشػػورة، وتىظػػٓـ البػػراهج التدٓر

ػػػا هػػػف  وورش العهػػػؿ، وىشػػػر الكتٓبػػػات واألدلػػػة، وهػػػف خػػػالؿ شػػػبكة الهعموهػػػات العالهٓػػػة وغٌٓر

 الوسائؿ.

 اإللتزاـ بأف تكوف قرارات اإلعتهاد هوضوعٓة وعادلة ودقٓقة وصارهة وبىاءة. .ٕ

ر وتوفٓر قواعػد الهعموهػات الخاصػة بالههارسػات الجٓػدة، وهؤشػرات الجػودة لكػؿ قطاعػات  تطٓو

 التعمٓـ فوؽ الثاىوي فْ الههمكة.

الٍٓئة رائدة    التعاوف هع ٌٓئات االعتهاد وضهاف الجودة األخرى، والعهؿ عمِ أف تكوف  .ٖ

 فْ هجاؿ االعتهاد وضهاف الجودة عمِ الهستوى اإلقمٓهْ. 

ولٓػػػة لٍٓئػػػات ضػػػهاف اإللتػػػزاـ بهضػػػهوف وثٓقػػػة الههارسػػػة الجٓػػػدة الهقػػػرة هػػػف قبػػػؿ الشػػػبكة الد .ٗ

ـ واإلعتهاد األكادٓهْ،الجودة فْ التعمٓـ العالْ  (.ٕٗٔٓ) الٍٓئة الوطىٓة لمتقٓو

وتعتبر الههمكة العربٓة السعودٓة هف أكثر الدوؿ العربٓة إىفاقًا عمِ التعمٓـ حٓث تىفؽ ها 

 (.ٕٛٓٓ،ضهاف الجودة ()% ٘.ٜىسبتً )
 

ْ هسئولة عف تقـو هؤسسات التعمٓـ فْ الههمكة العربٓة الس عودٓة بتقدٓـ براهج تعمٓهٓة ٌو

جودة جهٓع هىشأتٍا وأىشطتٍا التْ تهارس وال تقتصر عمِ البراهج التعمٓهٓة بؿ تستٍدؼ 

العهمٓات اإلدآرة التْ هٍهتٍا الربط بٓف جهٓع ها تقدـ هها ٓعىْ أف ىظاـ ضهاف الجودة ٓجب 
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                     ع أقساـ الهؤسسة جهٓأف ٓشهؿ كاًل هف األفراد والوحدات التىظٓهٓة فْ 

 (.ٕٛٓٓ، )ضهاف الجودة

جاءت عىآة الههمكة العربٓة السعودٓة بالتعمٓـ بترجهة عهمٓة لدعوة اإلسالـ إلِ البشٓرة 

ا وىبراسًا هضٓئًا ٓض  لٍا الطٓرؽ  عهاٌر جهعاء الراهٓة إلِ جعؿ التعمٓـ وسٓمة بىاء األرض وا 

ف عمِ ٌذي األرض، فكاف االجتهاع التعمٓهْ األوؿ فْ تآر  إلِ االستخالؼ األهثؿ لدىسا

العٍد السعودي الهعاصر الذي تبىاي الهمؾ عبد العٓزز فْ جهادى األولِ هف عاـ 

ـ ودعا إلًٓ العمهاء فْ هكة الهكرهة هىطمقًا أساسًٓا لىشر العمـ والتعمٓـ )السموـ، ٌٕٕٜٔػٖٖٗٔ

ٜٔٛ٘.) 
  

 اإلع ماد العالميربية في  ال اا: لموذج جمهورية مصر الع

ْ إعادة  تهثؿ الجاهعات الهصٓرة قهة الٍـر التعمٓهْ حٓث تقوـ بهٍهة أساسٓة ٌو

ا تهثؿ األىٓهٓا لمقوى العاهمة حٓث  تأٌٓؿ الشباب حٓث تتخرج القٓادة الهصٓرة والذي بدوٌر

ْ: )التدٓرس، والبحث العمهْ، والخدهة العاهة أ و ها ٓعرؼ ارتكزت الجاهعة بهٍهات ثالث، ٌو

جاىبٓة لرسالة الجاهعة(، وبدأ الشعب الهصري  بخدهة الهجتهع والذي أصبح هٍهة هؤسسٓة ال

بالتطور هف خالؿ اإللتحاؽ بشكؿ أكبر بالجاهعات الهصٓرة وتـ التركٓز هف قبؿ الجاهعات 

ها: الهىطؽ الداخمْ لمجاهعات الهصٓرة والذي ٓعتىْ بالق وة الهصٓرة عمِ ىقطتٓف أساسٓتٓف، ٌو

والدافع الهحرؾ هف خالؿ خطبة ألقاٌا قاسـ أهٓف أكبر الدعاة لىشئة الجاهعات الهصٓرة، 

و شخصٓة هؤثرة فْ  والىقطة الثاىٓة ٌو الضيط الخارجْ تهثؿ بشخصٓة طً حسٓف ٌو

ذا كمً ٓصب فْ اإلرتقاء والوصوؿ ىحو التىهٓة  الجاهعات الهصٓرة وفْ التربٓة عهوهًا، ٌو

 (.ٜٜٙٔ،هاروتحقٓقٍا الهراد )ع

ْ كالتالْ:  قدـ هجمس التدٓرب والتعمٓـ عف بعد بهصر هعآٓر خاصة باالعتهاد األكادٓهْ ٌو



  (111) 

 .رسالة الهؤسسة ووضوح أٌدافٍا 

 .ـ  التخطٓط والتقٓو

 .ؿ  هصادر التهٓو

 .اإلدارة والتىظٓـ 

 .الهوارد الهالٓة والبشٓرة 

 .أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة والعاهموف بالهؤسسة 

 ٓف الهؤسسة وعالقتٍا الخارجٓة.حدوث تكاهؿ ب 

 .الخدهات اإلدآرة والطالبٓة 

 .الىزاٌة والشفافٓة والعدالة 

 .البراهج األكادٓهٓة الهقدهة وعهمٓة التعمٓـ 

ىهػػػا ٓتعػػػدى ذلػػػؾ هرحمػػػة أخػػػرى تمٍٓػػػا ٌػػػْ هرحمػػػة  وال ٓتوقػػػؼ األهػػػر عىػػػد وضػػػع هعػػػآٓر، وا 

ػػؿ ٌػػْ عرضػػة لمحسػػاب و  الهسػػائمة أـ غٓػػر همتزهػػة اعتهادٌػػا والحكػػـ ٓكهػػف بهػػدى تطبٓقٍػػا ٌو

        (.ٕٔٔٓ،)خمٓؿ
  

وبىػػاًء عمػػػِ هػػا جػػػاء أعػػالي فػػػإف الٍٓئػػة الوطىٓػػػة لدعتهػػاد والجػػػودة فػػْ وزارة التربٓػػػة والتعمػػػٓـ 

ـ( حػدٓثًا ٓعػرؼ بالهعػآٓر ٕٕٔٓالعالْ بهصر صههت دلٓاًل )الػدلٓؿ القػوهْ لمضػهاف والجػودة: 

هػػا القػػدرة الهؤس تهثػػؿ فػػْ بعػػدٓف أساسػػٓٓف ٌو هػػا بعػػداف تتفػػؽ هعٍػػـ  الفاعمٓػػةسػػٓة و ٓو التعمٓهٓػػة ٌو

ها :  الهعآٓر الدولٓة لدعتهاد وقد سبؽ الحدٓث عىٍها فْ هبحث سابؽ هف ٌذا الفصؿ ٌو

  . القدرة المؤسسيةٔ
 

تعىْ اهتالؾ الهؤسسة الهصٓرة لهقوهات بشٓرة وهادٓة وهالٓة تسهح لٍا القٓاـ بوظائفٍا      

ءة وفعالٓة، والهؤسسة التعمٓهٓة القادرة عمِ التعمٓـ والبحث العمهْ الحالٓة والهستقبمٓة بكفا
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وخدهة الهجتهع البد أف تتبىِ تىظٓها جٓدًا ٓرفع شأف العهؿ الجهاعْ الهىظوهْ هف خالؿ قٓادة 

 ـ(.ٕٕٔٓ،واعٓة وعاهمٓف أكفاء )الدلٓؿ القوهْ لمضهاف والجودة

ة الهؤسسٓة بأىٍا تتطمب تخطٓطًا إستراتٓجًٓا وتعىِ دائرة ضهاف الجودة الهصٓرة القوهٓة بالقدر 

ٓكاًل تىظٓهًٓا هحدد  لألدوار واالختصاصات، وقٓادة واعٓة لهتطمبات التطوٓر )الدلٓؿ  جٓدًا، ٌو

ـ(، وركزت الٍٓئة الهصٓرة عمِ القدرة الهؤسسٓة التْ تعهؿ ٕٕٔٓ ،القوهْ لمضهاف والجودة

تعكس قدرتٍا عمِ القٓاـ بوظائفٍا )الدلٓؿ  عمِ شرح دقٓؽ لمهواصفات العاهة لمهؤسسة التْ

 ـ(.ٕٕٔٓ ،القوهْ لمضهاف والجودة

 ال عميمية الفاعمية  .2

ْ هف ضهف  الفاعمٓةركزت الٍٓئة القوهٓة لمضهاف والجودة الهصٓرة أٓضًا عمِ  التعمٓهٓة  ٌو

ا هف أٌـ وظائؼ الهؤسسة، وتصؼ هقوهات   اعمٓةالفهتطمبات الجودة العهمٓة التعمٓهٓة باعتباٌر

ها األكادٓهٓة، وأسالٓب التعمٓـ  لمعهمٓة التعمٓهٓة هف حٓث الطالب، والبراهج والهقررات، وهعآٌٓر

، وأداء أعضاء ٌٓئة التدٓرس وهعاوىٍٓـ، والبحث العمهْ، واألىشطة التعمٓهٓة لوسائطٍها

ذا الجزء ، والدراسات العمٓا، واختتهت الٍٓئة القوهٓة الهصٓرة لمضهاف والجودة ٌوالتعمٓهٓة

ـ هدى فعالٓة العهمٓة التعمٓهٓة الدلٓؿ القوهْ ) .بهواصفات جودة ىظاـ الهؤسسة التعمٓهٓة لتقٓو

 ـ(.ٕٕٔٓ ،لمضهاف والجودة

ٌذا وتبدأ جودة الهؤسسة التعمٓهٓة فْ الىهوذجٓف واألوؿ ٓعىِ بها سبؽ شرحً عف القدرة        

ٍتـ بالجودة أسالٓب تقٓٓـ ىهو أداء الطمبة  التعمٓهٓة فٍْ ت الفاعمٓةالهؤسسٓة الهصٓرة وأها 

وهتابعتٍـ وقٓاس فعالٓة الهؤسسة التعمٓهٓة ىفسٍا هف حٓث ها قدهتً لمهتعمهٓف. ولذلؾ فقضٓة  

ة الرئٓسة التْ تٍتـ بٍا   قٓاس الفاعمٓة التعمٓهٓة أداء الهؤسسة التعمٓهٓة هف القضآا التربٓو

ادة فاعمٓة الهؤسسات التعمٓهٓة، وتحسٓف  الدوؿ الهتقدهة والىاهٓة عمِ حد سواء،  هف أجؿ ٓز

دخؿ ٌذا الىهوذج فْ الهعآٓر الدولٓة التْ ٌْ هف صمب  ٌذا جودة التعمٓـ الذي تقدهً، ٓو
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ىالؾ أدلة إجرائٓة وىهاذج لقٓاس الهؤشرات التْ ضهٍا ٌذا  البحث و ىهوذج شاهؿ وواضح ٌو ٌو

ها القدرة الهؤسسٓة الىهوذج وقد اتفقت هع الهعآٓر الدولٓة هف حٓ ث البىدٓف األساسٓٓف ٌو

( ىقاط أساسٓة، وقد اتفقت ٌذي الىقاط فْ الجاهعات التْ ٜالتعمٓهٓة والتْ تتكوف هف ) الفاعمٓةو 

ْ عمِ الىحو األتْ :  ذكرت كوىٍا تركز عمِ ٌذي الىقاط ٌو

ها البىدٓف الرئٓسٓٓف والتْ س الفاعمٓةوتشهؿ القدرة الهؤسسٓة و  ىتحدث عىٍا بشكؿ التعمٓهٓة ٌو

ة والرسالة، والقٓادة والحوكهة، والشراكة الهجتهعٓة، والهوارد  ذي البىود ٌْ )الرٓؤ هفصؿ ٌو

البشٓرة والهادٓة، وتوكٓد الجودة والهسائمة، والطالب، وعضو ٌٓئة التدٓرس، والهىاخ التربوي، 

 (.ٕٕٔٓوالهىٍاج الدراسْ )الدلٓؿ القوهْ لمضهاف والجودة، 
 

 لموذج الوليات الم حدة األمريكية-ماذج من الجامعات األجلبيةرابعاا  ل 

ػة والجػودة"، حٓػث سػهحت لهئػات بػؿ        تعد الوالٓات الهتحدة أوؿ هف رعت هبدأ توازى "الحٓر

آالؼ الهؤسسات التعمٓهٓة أف تىتشر وفِ ىفس الوقت وهىذ أوائؿ القػرف العشػٓرف أىشػئت ألٓػات 

داء ٌػػذي الهؤسسػػات وتعتهػػد هػػا ٓسػػتحؽ هىٍػػا االعتهػػاد وتجعػػؿ ىتػػائج الهىاسػػبة التػػِ تتػػابع جػػودة أ

ٌذي الهتابعة هتاحة لراغبػْ التعمػٓـ حتػِ ٓكوىػوا عمػِ بٓىػة هػف هوقػؼ هؤسسػات التعمػٓـ الهتاحػة، 

ٌػػذا وتشػػبع هؤسسػػات التعمػػٓـ العػػالْ فػػِ الوالٓػػات الهتحػػدة األهٓركٓػػة إلػػِ حػػد كبٓػػر الهؤسسػػات 

عػػد التػػأثٓر  الخاصػػة التػػْ تتهتػػع باسػػتقاللٓة كبٓػػرة وسػػمطة تهثػػؿ بهجػػالس إدارة ٌػػذي الهؤسسػػات، ٓو

الحكوهْ عمِ ٌػذي الهؤسسػات هحػدود األثػر قٓاسػا بالػدوؿ األوروبٓػة، ولػذلؾ فػإف الهسػؤولٓة تقػع 

ال فقػدت ٌػذي الهؤسسػات هواردٌػا  ٓجػاد هػوارد لٍػا وا  عمِ هؤسسات التعمٓـ العالْ لتىظٓـ ىفسػٍا وا 

لْ ىحػو الهؤسسػػات الهىافسػة، وٓتخػذ االعتهػػاد فػْ الوالٓػات الهتحػػدة وطالبٍػا الػذٓف ٓتجٍػػوف بالتػا

ها االعتهاد الهؤسسْ واالعتهاد التخصصْ.  األهٓركٓة شكمٓف ٌو
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 اعتهاد هؤسسْ وتقـو بً هجالس إقمٓهٓة تابعة لهؤسسات التعمٓـ العالْ ىفسٍا. أولهما:

 

ػػو ٓعىػػِ بػػالبراهج الدراسػػٓة تقػػوـ بػػً ل  اليهمــا: جػػاف هتخصصػػة هثػػؿ هجمػػس اعتهػػاد تخصصػػْ ٌو

ٓئػػة ABETاعتهػػاد الٍىدسػػة والتكىولوجٓػػا ) ( والػػذي ٓعهػػؿ هىػػذ الثالثٓىػػات هػػف القػػرف الهاضػػِ ٌو

ـ تـ إىشاء هجمس اعتهاد التعمٓـ العالْ والذي ٍٓدؼ إلِ ٜٜٙٔاعتهاد التعمٓـ الطبْ، وفْ عاـ 

ػِ هؤسسػات غٓػر حكوهٓػة فػْ  إٓجاد هؤسسػة قوهٓػة تتػولِ اإلشػراؼ عمػِ هؤسسػات االعتهػاد ٌو

قػػػـو هجمػػػس االعتهػػػاد ) ( بػػػاالعتراؼ بهؤسسػػػات االعتهػػػاد العاهمػػػة فػػػِ CHEAالتعمػػػٓـ العػػػالْ، ٓو

ػتـ اعػادة اعتهػاد ٌػذي  هجاؿ التعمٓـ العػالِ بىػاء عمػِ هعػآٓر هحػددة ٓضػعٍا هجمػس االعتهػاد، ٓو

 (.ٕٕٔٓهجٓد، سىوات ) ٘سىوات بىاء عمِ تقٓرر ٓقدـ كؿ  ٓٔالهؤسسات هرة كؿ 

 

كػػػاف ٌػػذا و      قػػد وجػػػد الهئػػات هػػف الهؤسسػػػات التعمٓهٓػػة والعدٓػػػد هػػف رجػػاؿ الجػػػودة الخبػػراء األهٓر

ا الجهعٓػػػػػة االهٓركٓػػػػػة لمجػػػػػودة التػػػػػْ تعىػػػػػِ بهواصػػػػػفات وشػػػػػٍادات هتخصصػػػػػة فػػػػػْ شػػػػػتِ  وأشػػػػػٌٍر

ا الجواىػػب التػػْ تفحصػػٍا ) ( SACSالهجػػاالت، وهىٍػػا الجاىػػب الػػذي ٓخػػص التعمػػٓـ العػػالْ وأشػػٌٍر

 وفػػػػػػؽ هعػػػػػػآٓر كػػػػػػؿ والٓػػػػػػة : األهٓركٓػػػػػػةٓكٓػػػػػػة التػػػػػػْ وضػػػػػػعتٍا الجهعٓػػػػػػة الهعػػػػػػآٓر القٓاسػػػػػػٓة األهر 

ػػة  والرسػػالة والحوكهػػة والقٓػػادة والهىػػاٌج والتعمػػٓـ والػػتعمـ وتقػػوٓـ التالهٓػػذ" الطمبػػة" والهدرسػػة،   )الرٓؤ

. وتصىؼ الجاهعػات ولٓاء األهور والتحسٓف الهستهر(والهصادر والخدهات الهقدهة واالتصاؿ هع أ

 اهعات حكوهٓة وجاهعات خاصة بها فٍٓا الهعاٌد  والكمٓات.األهٓركٓة إلِ ج
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رى الباحث أف      عىاصر ال شكال أٌـ الىهوذج الهصري والىهوذج األهٓركْ هاجاء بً ٓو

ْ القدرة الهؤسسٓة والفاعمٓة التعمٓهٓة  البحثصمب فْ  والتْ جاءت ساسٓةاأل فْ حٓف ٌو

ٌذا كوىٍا هف الدوؿ الهتقدهة والتْ خدهت ستداهة اٌتهت الوالٓات الهتحدة فْ هجاؿ التىهٓة اله

 .البحث
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 رابعال الفصل

 بحثال منهج
 :مقدمة

جراءاتيا محورا رئيسا يتـ مف خاللو انجػاز الجانػا التطبي ػن مػف  البحثتعتبر منيجية  , البحػثوا 

وعف طري يا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائن لمتوصؿ إلى النتػائ  

, وبالتالن تح ؽ األىداؼ التن البحثالمتعم ة بموضوع  البحثضوء أدبيات  التن يتـ تفسيرىا فن

 تسعى إلى تح ي يا. 

 البحػػػػث, وكػػػػذلؾ أدا  البحػػػػثوعينػػػػة ومجتمػػػػ   متبػػػػ ني  اللممػػػػتنػػػػاوؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ وصػػػػفا حيػػػػث 

, ومػد  صػدايا واباتيػا. كمػا يتضػمف وصػفا وكيفيػة بنائيػا وتطويرىػاإعػدادىا المستخدمة وطري ة 

واألدوات التػن اسػتخدميا لجمػ  وت نينيػا,  البحػثأدا   تصػميـبيا الباحث فػن ـ التن اا لإلجراءات

لبيانػػػػات وينتيػػػػن الفصػػػػؿ بالمعالجػػػػات اإلحصػػػػائية التػػػػن اسػػػػتخدمت فػػػػن تحميػػػػؿ ا, البحػػػػثبيانػػػػات 

 يمن وصؼ ليذه اإلجراءات. اواستخالص النتائ , وفيم

 لبحثمنهج ا

 مف الذي يحاوؿ التحميمن الوصفن المني  تخداـباس الباحث ااـ البحث أىداؼ تح يؽ أجؿ مف

 تطرح التن مكوناتيا واآلراء بيف بياناتيا, والعالاة وتحميؿ ,البحث موضوع الظاىر  وصؼ خاللو

 .تحدايا التن واآلاار تتضمنيا التن والعمميات حوليا

ظواىر أو "المني  الذي يسعى لوصؼ ال بأنو التحميمن الوصفن المني  (:600 ,الحمدانن) يعرؼ

الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ لوصؼ ظاىر  أو  أواألحداث المعاصر , 

وتتطما معرفة المشاركيف فن الدارسة  مشكمة, وي دـ بيانات عف خصائص معينة فن الواا ,

  .التن نستعمميا لجم  البيانات" واألوااتندرسيا  والظواىر التن
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 :البحثمجتمع وعينة  

 :البحث مجتمع . أ

المجتم  األصمن مف جميػ  العػامميف بوظػائؼ إشػرافية مػف المشػرفيف )إداريػيف وأكػاديمييف(  يتكوف

الجامعة الفمسطينية ب طاع غز  وكاف تسميط الضوء عمى ) لجامعاتمف رؤساء األاساـ والمدراء با

امعػػػات الج أاػػػدـجامعػػػة األزىػػػر( ألف ىػػػذه الجامعػػػات الاالاػػػة ىػػػن  ,جامعػػػة األاصػػػى ,اإلسػػػالمية

تػػـ  ولػػذلؾالعشػػر سػػنوات الماضػػية,  خػػالؿوالتػػن يمكػػف ايػػاس أارىػػا التنمػػوي  النظاميػػةالفمسػػطينية 

 جامعػػةأمػػا  و ;600/;/59حيػػث تأسسػػت  فالتأسػػيس كجامعػػة فمسػػطي ةحدياػػ معػػاتاسػػتاناء الجا

حيػث حصػمت كمتػا الجػامعتيف عمػى اإلعتػراؼ واإلعتمػاد الرسػمن  >5/600/;6ف د تأسسػت  غز 

وىػػػن بػػػذلؾ تعػػػد مػػػف الجامعػػػات ال ديمػػػة ىػػػن  5==5عػػػة األزىػػػر كػػػاف تأسيسػػػيا عػػػاـ بيػػػد أف جام

تـ استاناء الجامعات )التن تتب  نظاـ التعمػيـ المفتػوح(  واد, والجامعة اإلسالمية وجامعة األاصػى

فػن  ممػوفيع ا  ( موظفػ758مػف ) البحػثيتكػوف مجتمػ   وكجامعة ال دس المفتوحة وجامعة األمػة. 

داريػة البحػثة موضػ  الجامعات الاالاػ حيػث اػاـ الباحػث بمعتمػاد  فػن وظػائؼ إشػرافية أكاديميػة وا 

 مف الجامعات المذكور . لبيانات مف دائر  شئوف الموظفيفا

 :ختيارهاوطريقة ا البحثعينة ا. 

العشوائية  الطري ةاختيارىـ ب تـمف الموظفيف المابتيف, و  موظؼ( 658مف ) البحث عينة تتكوف 

إلػػى  البحػػثحيػػث تػػـ ت سػػيـ مجتمػػ  , دير ورئػػيس اسػػـ لإلداريػػيف واألكػػاديمييف(.)رتبػػة مػػ الطب يػػة

مػػف  (%>:)التػػن تماػػؿ  البحػػثفػػن وتػػـ اختيػػار عينػػة  (:جػػدوؿ راػػـ ) طب ػػات كمػػا ىػػو موضػػ 

 حتى تكوف العينة ممامة لممجتم .وذلؾ لكن يتـ تغطية العينة بشكؿ أوس   البحثمجتم  
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 (  7جدول  )

 عمى الجامعات الفمسطينية البحث عينة توزيع يوضح

 المجموع أكاديمي موظف إداري موظف الجامعة اسم

 6> >7 44 الميةاإلس الجامعة
 :; 86 78 اصىاأل جامعة
 :9 :6 70 األزىر جامعة

 658 :50 >50 المجمــــــــوع
 

 لاالاة.الجدوؿ أعاله مف إعداد الباحث : مصدر البيانات دائر  شئوف الموظفيف بالجامعات ا      

عدد الموظفيف اإلدارييف)رئيس اسـ , مػدير( يمامػوف عػددا  أكبػر مػف أف  الجدوؿ أعالهيتض  مف 

%( وأف عػػدد المػػوظفيف األكػػاديمييف )رئػػيس اسػػـ , 90.8عػدد المػػوظفيف األكػػاديمييف بمػػا نسػػبتو )

ف مػ 658%( >:%( وأف نسػبة عينػة الدراسػة بمغػت ):.=8موف عػددا  أاػؿ بمػا نسػبتو )مدير( يما

 موظؼ. 758أصؿ 
 

 مصادر البيانات 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

شػمؿ الم ػابالت الشخصػية األوليػة حيػث تػـ  الػذيفػن اسست صػاء  وتمامػتاألوليـة:  المصادر (5

اسسػػتبانة ف ػػد تػػـ  أمػػا, البحػػثجػػراء عػػد  م ػػابالت مػػ  بعػػض المختصػػيف لتشػػخيص مشػػكمة إ

الخاصػػة  األوليػػةلمحصػػوؿ عمػػى البيانػػات  البحػػثعمػػى عينػػة  اتوزيعيمػػ تػػـ انتيفتصػػميـ اسػػتب

 .البحثبمتغيرات 

الرسػػػائؿ الكتػػػا والم ػػػاست المنشػػػور  و  البحػػػثالباحػػػث فػػػن ىػػػذه  اسػػػتخدـ: الثانويـــة المصـــادر (2

عمػؿ واسبحػاث أوراؽ الباسضػافة إلػى و  البحػث عموضو المرتبطة ب ساب ةالمحكمة والدراسات ال
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اإللكترونيػة التػن تػـ تواي يػا  مصػادربعػض الإلى  البحثاستندت الم دمة فن المؤتمرات, كما 

 .تيةعبر الشبكة العنكبو 

 :البحثأداة 
مػد  تطبيػؽ الجامعػات الفمسػػطينية لممعػايير الدوليػة لالعتمػاد والجػػود   "حػػوؿ  تيفتػـ إعػداد إسػتبان

  خصصػت واحػد "وأاره فن تح يؽ التنمية المستدامة فن محافظات غز  مػف وجيػة نظػر العػامميف 

وفيمػػا يمػػن توصػػيؼ لمحػػاور الرئيسػػة التػػن  لمجانػػا اإلداري وأخػػر  خصصػػت لمجانػػا األكػػاديمن

 :وكانت حسا اآلتن  غطتيا اسستبانتيف

و خاصـــة لمجانـــر ا داري المحـــور األول: )القـــدرة الم سســـية( نـــي اىســـتبانة األولـــى 

 أبعاد( : 9نية ويشمل )ني اىستبانة الثا خاصة لمجانر األكاديمي )الفاعمية التعميمية(

 :األولىأبعاد القدرة الم سسية ني اىستبانة  . أ

 ف رات. :البعد األوؿ: الرؤية والرسالة ويتكوف مف -

 ف رات. :البعد الاانن: ال ياد  والحوكمة ويتكوف مف -

 ف رات. 7البعد الاالث: المسئولية اإلجتماعية ويتكوف مف -

 ف رات المتعم ة بال در  المؤسسية. :ادية ويتكوف مف البعد الراب :  الموارد البشرية والم-

 ف رات. :البعد الخامس: التأكيد عمى الجود  والمسائمة ويتكوف مف -

 أبعاد الفاعمية التعميمية ني اىستبانة الثانية: . ر

 ف رات. 7البعد األوؿ: الطالا الجامعن ويتكوف مف -    

 ف رات. 7البعد الاانن: عضو ىيئة التدريس ويتكوف مف -

 ف رات. 7البعد الاالث: المنياج األكاديمن ويتكوف مف -

 ف رات. 7البعد الراب : المناخ األكاديمن ويتكوف مف -
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المحور الثاني: م شرات التنمية المستدامة وقد تم وضـعها نـي كـال اىسـتبانتينش وتشـمل 

 م شرات( وهي: 6)

 رات.ف  7المؤشر األوؿ: الوسائؿ التكنولوجية و يتكوف مف  -

 ف رات. 7المؤشر الاانن: ابوؿ الطمبة ويتكوف مف  -

 ف رات. 7المؤشر الاالث: مستو  التحصيؿ العممن ويتكوف مف  -

 ف رات. 7المؤشر الراب : الخدمات اإلدارية واألكاديمية ويتكوف مف  -

 ف رات. 7المؤشر الخامس: الجود  اإلدارية واألكاديمية ويتكوف مف  -

ف ػػػرات التابعػػػة لمؤشػػػرات التنميػػػة  7بشػػػرية والماديػػػة ويتكػػػوف مػػػف المؤشػػػر السػػػادس: المػػػوارد ال -

 المستدامة.

 (:>اسستبياف حسا جدوؿ )استجابات المبحوايف لف رات واد تـ استخداـ م ياس ليكرت ل ياس 
 ( 8جدول ) 

 مقياس ا جابة عمى الفقرات نموذج ليكارت الخماسي

 غير موانق بشدة انقمو غير  إلى حد ما  موانق موانق موانق بشدة التصنيف
 5 6 7 8 9 الدرجة

 

 

كممػػػا كانػػػت درجػػػات  البحػػػثالم يػػػاس المسػػػتخدـ فػػػن اسػػػتبانة ىػػػذه يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ أعػػػاله أف 

أكبػػرك كممػػا إاتربػػت نحػػو األعمػػى وكانػػت إيجابيػػة التػػأاير, وكممػػا  9-5اإلجابػػة عمػػى الف ػػرات مػػف 

 إاتربت نحو ال يمة األاؿك كانت الدرجة أصغر.
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 ىستبانةصدق ا
, كما (509 :6050" )الجرجاوي,ل ياسو ما وض  ستبياف يس اسيأف  "صدؽ اسستبانة يعنن 

شموؿ اسست صاء لكؿ العناصر التن يجا أف تدخؿ فن التحميؿ مف ناحية, "ي صد بالصدؽ 

 )عبيدات "ووضوح ف راتيا ومفرداتيا مف ناحية اانية, بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا

 بطري تيف: انةالتأكد مف صدؽ اإلستب واد تـ (.6005 ,وآخروف

 صدق المحكمين()الصدق الظاهري لألداة  .1

عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف وكػػاف عػػددىـ  األوليػػةفػػن صػػورتيا  البحػػثاػػاـ الباحػػث بعػػرض أدا  

اميميػة ومتخصصػيف فػن محكما   (56) مف أعضاء ىيئة التدريس موزعيف عمى جامعػات محميػة وا 

عمػػػى عػػػد  كميػػػات اػػػد راعػػػى الباحػػث توزيػػػ  المحكمػػػيف و  ,ئمػػػة بأسػػػماء المحكمػػػيف()ااالبحثمجػػاؿ 

 كميػػػة اآلدااالعمػػػـو التطبي يػػػة, كميػػػة التجػػػار , كميػػػة العمػػػـو اإلداريػػػة والماليػػػة, كميػػػة التربيػػػة, كميػػػة )

إبػػداء  ,واػػد طمػػا الباحػػث مػػف المحكمػػيف, بػػالجود  يػػرتبط البحػػثوالعمػػـو اإلنسػػانية( كػػوف موضػػوع 

صػػػياغة العبػػػارات ومػػػد   , وفحػػػصالبحػػػثلتػػػن وضػػػعت ل يػػػاس موضػػػوع االعبػػػارات  حػػػوؿآرائيػػػـ 

, ومد  كفاية العبارات لتغطية كػؿ محػور مػف متغيػرات تنتمن إليومناسبة كؿ عبار  لممحور الذي 

سػواء أكانػت  البحػثوما يرونػو مناسػبا  ألي عمميػة تعػديؿ أو حػذؼ أو إضػافة جديػد  ألدا   البحث

 ممبحوايف أو فن العبارات المتعم ة باسستبانة.فن البيانات الشخصية ل

تكرر , عمى عبارات م واحتوائياوتركزت توجييات المحكميف فن األغما عمى طوؿ اإلستبانة     

ختػػزاؿ الف ػػرات بحيػػث تكػػوف مترابطػػة ومعبػػر  مػػ  كمػػا أف بعػػض المحكمػػيف رأ   ضػػرور  ت مػػيص وا 

سػػػػتنا إضػػػػافة بعػػػػض الف ػػػػرات التػػػػن تضػػػػفن اػػػػو  لممحػػػػاور دا  إلػػػػى تمػػػػؾ المالحظػػػػات والتعػػػػديالت وا 

والتغيرات التن أبداىا المحكموف ااـ الباحث بمجراء التعديالت التن إتفؽ عمييػا معظػـ المحكمػيف, 

 .اخر منيلعبارات وتـ عمؿ الالـز لمبعض اآلحيث تـ تعديؿ صياغة ا
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 صدق المقياس: -2
 Internal Validityأوى: اىتساق الداخمي 

ساؽ الداخمن مد  اتساؽ كؿ ف ر  مف ف رات اإلستبانة م  المجاؿ الذي تنتمن ي صد بصدؽ است

إلية ىذه الف ر , واد ااـ الباحث بحساا استساؽ الداخمن لإلستبانة وذلؾ مف خالؿ حساا 

 معامالت اسرتباط بيف كؿ ف ر  مف ف رات مجاست اإلستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
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 الداخمي اىتساقصدق  -لقدرة الم سسيةتحميل نقرات محور ا -

 (9جدول )

 بين كل نقرة من نقرات مجال ) الر ية والرسالة ( والدرجة الكمية لممجال اىرتباطمعامل  

 

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة    

بػيف كػؿ ف ػر  مػف ف ػرات مجػاؿ " الرؤيػة والرسػالة "  اسرتبػاطمعامؿ  يتض  مف الجدوؿ أعاله أف   

وبػػذلؾ  α=  0.09ممجػػاؿ, والػػذي يبػػيف أف معػػامالت اسرتبػػاط داؿ مسػػتو  معنويػػة والدرجػػة الكميػػة ل

 .لما وض  ل ياسويعتبر المجاؿ صاداا  

 (  11 جدول )

 بين كل نقرة من نقرات مجال ) القيادة والحوكمة ( والدرجة الكمية لممجال  اىرتباطمعامل 

 معامل العبارات ـ
 اىرتباط بيرسون

 القيمة اىحتمالية
(SIG) 

 0.000* =7;.0 تشكؿ اإلدار  العميا فريؽ إلدار  األزمات بالجامعة ويشاركيا العامميف ;
 0.025* >7>.0 تتصؼ اإلدار  العميا بالنزاىة والموضوعية فن معاممتيا لمعامميف >

 0.04* :6;.0 تساىـ اإلدار  بأعماؿ فاعمة ومميز  فن إدار  الجامعة =

 0.002* :6>.0 ار  العميا بكؿ نزاىة وشفافيةأعضاء اإلد اختياريتـ  50

 0.020* 80=.0 تيتـ اإلدار  العميا بالتغذية الراجعة الصادر  عف المرؤوسيف إلييا 55

 0.010* =0>.0 تعمؿ اإلدار  العميا عمى محاربة الفساد بجمي  أشكالو بالجامعة 56

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

 ارتباطمعامل  العبارات م
 بيرسون

القيمة 
 اىحتمالية

(SIG) 
 0.086* 56>.0 تنشر اإلدار  العميا رؤيتيا وتعمف عنيا لمعامميف بالجامعة 5

 *0.000 >0>.0 تشارؾ اإلدار  العميا والعامميف بالجامعة فن صياغة الرؤية 6
 *0.008 6=;.0 توض  اإلدار  العميا أىدافيا اإلستراتيجية لمعامميف بالجامعة 7

 *0.000 70>.0 يشارؾ فن صياغة الرسالة اإلدار  العميا العامميف بالجامعة 8
 *0.001 ;;>.0 زمنن واض وتسمسؿ  تصاغ األىداؼ وفؽ خطة زمنية 9
 *0.028 95>.0 تتضمف الرسالة أىداؼ الجامعة ومفيـو الجود  وسبؿ تطبي يا :
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معامؿ اسرتباط بيف كؿ ف ر  مف ف رات مجاؿ " الرؤيػة والرسػالة "  يتض  مف الجدوؿ أعاله أف   

وبػذلؾ  α=  0.09والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو  معنويػة 

 .لما وض  ل ياسويعتبر المجاؿ صاداا  

  ( 11  جدول )

 ( والدرجة الكمية لممجال  اىجتماعيةات مجال ) المسئولية معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقر 

 العبارات ـ
 معامل
 اىرتباط
 بيرسون

القيمة 
 اىحتمالية

(SIG) 
 0.000* 67>.0 تعمؿ اإلدار  العميا عمى توفير شراكة فاعمة م  ذوي المصال  57
 0.000* >6>.0 تض  الجامعة إمكاناتيا البشرية والمادية فن خدمة المجتم  المحمن 58

 0.000* 60>.0 بيف العامميف اسجتماعنتمعا اإلدار  العميا دورا  بارزا  فن التواصؿ  59

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

المسػػػػئولية معامػػػػؿ اسرتبػػػػاط بػػػػيف كػػػػؿ ف ػػػػر  مػػػػف ف ػػػػرات مجػػػػاؿ "  يتضػػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ أعػػػػاله أف

 دالػة عنػد مسػتو  معنويػة مجاؿ, والػذي يبػيف أف معػامالت اسرتبػاط" والدرجة الكمية لم اسجتماعية

0.09  =α   لما وض  ل ياسووبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا. 

  (  12جدول ) 

 لممجال بشرية والمادية ( والدرجة الكمية معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ) الموارد ال

 العبارات م
ـــــــــــــــــل  معام
ـــــــــــــاط  اىرتب

 بيرسون

 القيمـــــــــــــــــــــــة
 اىحتمالية

(SIG) 
 0.000* 70>.0 ت ـو اإلدار  العميا بتدريا العنصر البشري وتوفر لو جمي  المستمزمات األساسية :5

 0.000* 6:>.0 تحرص اإلدار  العميا عمى العرؼ عمى رغبات العامميف وتمبية إحتياجاتيـ ;5

 0.000* ::>.0 رواتا الجامعة واضحة وتنافسية مما يحفز العامميف بكؿ رضا >5

 *=0.00 :5>.0 تعمؿ اإلدار  العميا عمى مواكبة التغيرات وف ا  لمتطور العممن =5
 *:0.00 0=>.0 تمبن اإلدار  العميا اإلحتياجات المادية لجمي  مرافؽ الجامعة 60
 *0.005 88>.0 توفر اإلدار  العميا الموارد المادية التن تعزز الروح المعنوية لد  العامميف 65

 α=  0.09معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة *
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معامؿ اسرتباط بيف كؿ ف ر  مف ف رات مجاؿ " الموارد البشػرية والماديػة  يتض  مف الجدوؿ أعاله

 α=  0.09" والدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ, والػػػذي يبػػػيف أف معػػػامالت اسرتبػػػاط داؿ مسػػػتو  معنويػػػة 

 .  ل ياسولما وضوبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا  

  (13جدول )

 معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ) التوكيد عمى الجودة والمسائمة ( والدرجة الكمية لممجال   

 العبارات م
معامل 
اىرتباط 
 بيرسون

ــــــــــــــــــــة  القيم
 اىحتمالية

(SIG) 
 *0.006 89;.0 وضعت اإلدار  العميا نظاما  لمت ويـ والتحسيف المستمر وصوس  لمجود  المطموبة 66
 *0.008 :7;.0 يوجد بالجامعة وحد  متخصصة بجود  العمؿ اإلداري 67
 *0.005 ;5>.0 تسعى وحد  الجود  داخؿ الجامعة إلى المسائمة فن حاؿ مخالفة ال وانيف 68
 *0.059 79>.0 ت ـو اإلدار  العميا بتفعيؿ نظاـ الت ييـ وذلؾ حسا ال انوف األساسن بالجامعة 69
 *0.077 08:.0 تيدؼ اإلدار  العميا لتطبيؽ سياسة الاواا والع اا بالجامعة :6
 *0.000 6:.0 تراعن اإلدار  العميا الجانا اإلنسانن فن ت دير ومعاممة العامميف ;6

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

التوكيػػػد عمػػػى الجػػػود  ت مجػػػاؿ " اسرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ ف ػػػر  مػػػف ف ػػػرا أف يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ أعػػػاله

 0.09" والدرجة الكمية لممجػاؿ, والػذي يبػيف أف معػامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو  معنويػة  والمسائمة

 =α   لما وض  ل ياسووبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا. 
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 صدق ا تساق الداخمي -)الفاعمية التعميمية(محورتحميل نقرات  -
 

 كل نقرة من نقرات مجال ) الطالر ( والدرجة الكمية لممجال معامل اىرتباط بين    (14جدول ) 

 ـ
 العبارات 

معامل 
اىرتباط 
 بيرسون

القيمة 
 اىحتمالية

(SIG) 
 *;0.00 56>.0 تيتـ اإلدار  العميا بمشاكؿ الطمبة وتض  الحموؿ المناسبة ليا 5
 *0.000 >0>.0 سـو الجامعيةتراعن اسدار  العميا الظروؼ اساتصادية لد  الطمبة فيما يختص بالر  6
 *0.000 6=;.0 ت دـ اسدار  العميا إرشادا  وافيا  وتع د ورش عمؿ وندوات لذلؾ 7

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

معامػػؿ اسرتبػػاط بػػيف كػػؿ ف ػػر  مػػف ف ػػرات مجػػاؿ " الطالػػا" والدرجػػة يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ أعػػاله أف 

وبػػذلؾ يعتبػػر  α=  0.09والػػذي يبػػيف أف معػػامالت اسرتبػػاط داؿ مسػػتو  معنويػػة الكميػػة لممجػػاؿ, 

 .لما وض  ل ياسوالمجاؿ صاداا  

 معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ) عضو هيئة التدريس( والدرجة الكمية لممجال   ( 15جدول )

 العبارات م
معامل 
اىرتباط 
 بيرسون

القيمة 
 اىحتمالية

(SIG) 
 *0.008 0.=7>  دـ اإلدار  العميا حوافز لتشجي  البحث العممن ألعضاء ىيئة التدريست 8
 *0.000 0. ;;> تض  اإلدار  العميا خطة إستراتيجية لتطوير كافة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة 9
 *0.008 0. 95> ت ـو اإلدار  العميا باستخداـ طرؽ التدريس الحدياة وتطبي يا عمى الفئات المستيدفة :

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

اسرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ ف ػػػر  مػػػف ف ػػػرات مجػػػاؿ " عضػػػو ىيئػػػة يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ أعػػػاله أف معامػػػؿ 

 0.09  التدريس" والدرجة الكمية لممجػاؿ, والػذي يبػيف أف معػامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو  معنويػة 

 =α   لما وض  ل ياسو وبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا. 
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 معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ) المنهاج األكاديمي( والدرجة الكمية لممجال   (16جدول )

 العبارات ـ
معامل 
اىرتباط 
 بيرسون

القيمة 
 اىحتمالية

(SIG) 
 *0.005 =7;.0 المعاصر  التعميمية, وال ضايا, والمشكالت األكاديمن الممارسات المنياج يتناوؿ ;
 *:0.05 >7>.0 تض  اإلدار  العميا المنياج األكاديمن المحدث الذي يواكا التطورات العممية >
 *0.000 :6;.0 تراعن اإلدار  العميا الفروؽ الفردية بيف الطمبة فن العممية التعميمية األكاديمية =

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

اسرتباط بيف كؿ ف ر  مػف ف ػرات مجػاؿ " المنيػاج األكػاديمن" جدوؿ أعاله أف معامؿ مف اليتض  

وبػذلؾ  α=  0.09والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو  معنويػة 

 .لما وض  ل ياسويعتبر المجاؿ صاداا  

 خ األكاديمي( والدرجة الكمية لممجال معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ) المنا (17جدول )

معامل اىرتباط  العبارات ـ
 بيرسون

 القيمة اىحتمالية
(SIG) 

 *0.000 :6>.0 توفر اإلدار  العميا مصادر لمبيانات كالمكتبة لتخدـ جمي  الشرائ  بالجامعة 50
 *:0.05 86=.0 تحرص اإلدار  العميا عمى توفير وسائؿ التعميـ وأدواتو فن الجامعة 55
 *0.000 =0>.0 ت ـو اإلدار  العميا بوض  برنام  ت ييـ شامؿ ومبنى عمى اياس المخرجات 56

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

معامػؿ اسرتبػاط بػيف كػؿ ف ػر  مػف ف ػرات مجػاؿ " المنػاخ األكػاديمن"  مف الجدوؿ أعػاله أف يتض 

وبػذلؾ  α=  0.09ذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو  معنويػة والدرجة الكمية لممجاؿ, وال

 .لما وض  ل ياسويعتبر المجاؿ صاداا  
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 صدق ا تساق الداخمي-تحميل نقرت محور م شرات التنمية المستدامة -

 لممجال ( والدرجة الكمية الوسائل التكنولوجيةمعامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال )  ( 18جدول )  

 العبارات م
معامل 
اىرتباط 
 بيرسون

القيمة 
 اىحتمالية

(SIG) 
 *0.056 67>.0 توفر اإلدار  العميا الوسائؿ التكنولوجية بجمي  أنواعيا بالجامعة 57
 *0.050 89=.0 تعتمد اإلدار  العميا اإلدار  اإللكترونية لمتواصؿ م  الطمبة 58
 *0.060 09>.0 ة التطور م ارنة بالجامعات المحمية األخر يواكا النظاـ التكنولوجن بالجامع 59

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

معامػػػػؿ اسرتبػػػػاط بػػػػيف كػػػػؿ ف ػػػػر  مػػػػف ف ػػػػرات مجػػػػاؿ " الوسػػػػائؿ أف   أعػػػػاله يتضػػػػ  مػػػػف الجػػػػدوؿ

 0.09مسػتو  معنويػة التكنولوجية" والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامالت اسرتباط داؿ 

 =α   لما وض  ل ياسووبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا. 
 

 ( والدرجة الكمية لممجال قبول الطمبةمعامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال )    (19جدول )

 العبارات ـ
 معامل
 اىرتباط
 بيرسون

القيمة 
 اىحتمالية

(SIG) 
 *0.090 7>.0 ما يساىـ فن تح يؽ التنميةم البحثت ـو اإلدار  العميا بتخفيض رسـو  :5
 *0.000 6:>.0 ازدياد ابوؿ الطمبة فن الجامعات يتـ وفؽ خطة تعدىا اإلدار  العميا ;5
 *0.000 6:>.0 يتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا اإلدار  العميا >5

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

معامػػػؿ اسرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ ف ػػػر  مػػػف ف ػػػرات مجػػػاؿ " ابػػػوؿ الطمبػػػة" الجػػػدوؿ أعػػػاله أف يتضػػػ  مػػػف 

وبػذلؾ  α=  0.09والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو  معنويػة 

 .لما وض  ل ياسويعتبر المجاؿ صاداا  
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 التحصيل العممي( والدرجة الكمية لممجال معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ) مستوى (21)جدول 

 العبارات ـ
معامل 
اىرتباط 
 بيرسون

القيمة 
 اىحتمالية

(SIG) 
 *0.000 :5>.0 تشج  اإلدار  العميا البحث العممن الذي ييدؼ لرف  مستو  التحصيؿ العممن =5
 *0.000 0=>.0 تع د اإلدار  العميا سمسمة إمتحانات لمتميز بيف الطمبة وادراتيـ 60
 *0.000 88>.0 تع د اإلدار  العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رف  مستو  التحصيؿ العممن 65

 α=  0.09اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

معامػؿ اسرتبػاط بػيف كػؿ ف ػر  مػف ف ػرات مجػاؿ " مسػتو  التحصػيؿ  يتض  مػف الجػدوؿ أعػاله أف

=  0.09ذي يبػيف أف معػامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو  معنويػة العممن" والدرجػة الكميػة لممجػاؿ, والػ

α   لما وض  ل ياسووبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا. 
 

 ( والدرجة الكمية لممجالةا دارية واألكاديميمعامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ) الخدمات  (21جدول ) 

 العبارات م
معامل 
اىرتباط 
 بيرسون

القيمة 
 اىحتمالية

(SIG) 
 *0.000 80;.0 ت دـ اإلدار  العميا الخدمات اإلدارية لمطمبة مما تعطن انطباعا إيجابيا   66
 *0.000 :7;.0 تعمؿ اإلدار  العميا عمى ت ديـ خدمات أكاديمية تساىـ فن رضا الطمبة 67
 *0.000 >5>.0 وفرت اإلدار  العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حدياة 68

 α=  0.09امؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة *مع

معامػؿ اسرتبػاط بػيف كػؿ ف ػر  مػف ف ػرات مجػاؿ " الخػدمات اإلداريػة يتضػ  مػف الجػدوؿ أعػاله أف 

 0.09واألكاديمية" والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو  معنويػة 

 =α   ا وض  ل ياسولموبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا. 
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 معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ) الجودة األكاديمية( والدرجة الكمية لممجال (22جدول ) 
 

معامل اىرتباط  العبارات ـ
 بيرسون

القيمة 
 اىحتمالية

(SIG) 
 *0.000 79>.0 ت ـو اإلدار  العميا بتخصيص طااـ أكاديمن يعنى بالطمبة وتميزىـ 69
 *0.000 96:.0 ـ اإلدار  العميا بتحديث الخطط لمكميات والعمادات واألاساـت و  :6
 *0.000 69:.0 ت دـ اإلدار  العميا الخدمات األكاديمية المتميز  لتصؿ نحو رضا الطمبة ;6

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

ف ػر  مػف ف ػرات مجػاؿ " الجػود  األكاديميػة" معامؿ اسرتبػاط بػيف كػؿ  يتض  مف الجدوؿ أعاله أف

وبػذلؾ  α=  0.09والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو  معنويػة 

 .لما وض  ل ياسويعتبر المجاؿ صاداا  

 لممجال معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال )الموارد البشرية والمادية ( والدرجة الكمية (23جدول ) 

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

معامػػؿ اسرتبػػاط بػػيف كػػؿ ف ػػر  مػػف ف ػػرات مجػػاؿ " المػػوارد البشػػرية  يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ أعػػاله أف

=  0.09بػاط داؿ مسػتو  معنويػة والمادية" والدرجة الكمية لممجاؿ, والذي يبػيف أف معػامالت اسرت

α   لما وض  ل ياسووبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا. 

 

 

 

 

اىرتباط  معامل العبارات م
 بيرسون

القيمة 
 اىحتمالية

(SIG) 
 *0.000 70:.0 تست طا اإلدار  العميا العنصر البشري ال ادر عمى ت ديـ أفضؿ خدمة >6
 *0.000 0.906 توفر اإلدار  العميا اسحتياجات األساسية لموصوؿ لمتنمية المستدامة =6
 *0.000 6==.0 لممكافآت والاواا بيدؼ تحفيز وتشجي  العامميف تتبنى اإلدار  العميا نظاـ 70
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 Structure Validityالصدق البنائي  .2

يعتبر الصدؽ البنائن أحد م اييس صدؽ األدا  الذي ي يس مد  تح ؽ األىداؼ التن تريد األدا  

 ة الكمية لف رات اسستبانةبالدرج البحثالوصوؿ إلييا, ويبيف مدي ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاست 

جمي  ل اسرتباطمعامالت أف  يتض  مف الجدوؿ المبيف أدناه حسا الجدوؿ المبيف أدناه, و

وبذلؾ يعتبر جمي  مجاست   α = 0.05عند مستو  معنوية  دالة إحصائيا  مجاست اإلستبانة 

 اسستبانة صاداة لما وض  ل ياسو.

 اىحتماليةالقيمة المجاىت والمحاور ويوضح يقيس معامل ا رتباط بين   (24جدول )

 المجال المحور م
معامل اىرتباط 

 بيرسون

 القيمة اىحتمالية
(SIG) 

 القدرة الم سسية 5

 *>0.005 5>.0 الرؤية والرسالة

 *0.0055 5>.0 ال ياد  والحوكمة

 *0.0000 6>.0 المسئولية اسجتماعية

 *0.000 9>.0 الموارد البشرية والمادية

 *0.0056 8;.0 التوكيد عمى الجود  والمسائمة

 الفاعمية التعميمية 6

 *0.0006 5>.0 الطالا الجامعن

*0.008 :>.0 عضو ىيئة التدريس  

 *9>0.00 =;.0 المنياج األكاديمن

 *0.0009 >>.0 المناخ األكاديمن

 م شرات التنمية المستدامة 7

 *0.0059 9>.0 الوسائؿ التكنولوجية

 *::0.05 >;.0 ابوؿ الطمبة

 *0.0000 9;.0 مستو  التحصيؿ العممن

 *0.0000 =:.0 الخدمات اإلدارية واألكاديمية
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 *0.0000 ::.0 الجود  األكاديمية

 *:0.006 0;.0 الموارد البشرية والمادية

 α=  0.09*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا  عند مستو  دسلة 

 
 

  Reliability ت ا ستبانةثبات نقرا . أ

" متتالية مرات عد  تطبي و أعيد إذا النتائ  نفساسستبياف  يعطن أفي صد بابات اسستبانة ىو "

وي صد بو أيضا "إلى أي درجة يعطن الم ياس اراءات مت اربة عند كؿ مر  ( 6050)الجرجاوي,

كرار استخدامو فن أواات يستخدـ فييا, أو ما ىن درجة اتسااو وانسجامو واستمراريتو عند ت

 (. 6006مختمفة" )ال حطانن, 

 مف خالؿ: البحثنة واد تح ؽ الباحث مف ابات إستبا
 

 :Coefficient  Split-half طريقة التجزئة النصفية

واألسئمة ذات األرااـ الزوجية(  )األسئمة ذات األرااـ الفردية, جزأيفإلن  ستبيافتـ تجزئة ف رات اس

رتباط بيف درجات األسػئمة الفرديػة ودرجػات األسػئمة الزوجيػة وبعػد ذلػؾ تػـ اس ا معامؿاحستـ اـ 

 اسرتبػاط المعػدؿ: معامؿ Spearman Brown تصحي  معامؿ اسرتباط بمعادلة سبيرماف براوف

 =2r

1 r
 بمغ حيث. ودرجات األسئمة الزوجية معامؿ اسرتباط بيف درجات األسئمة الفردية rحيث  

معامػؿ الابػات  أصب  المعدلة براوف – سبيرماف معادلة استخداـ وبعد ,(0.685)اسرتباط  معامؿ

 وىذا يعنى أف الابات مرتف . (,0(813.
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ويكػػوف المالحػػؽ فػػن نيايػػة الرسػػالة , وبػػذلؾ تكػػوف اإلسػػتبانة فػػن صػػورتيا النيائيػػة كمػػا ىػػن فػػن 

يجعمػػو عمػػى ا ػػة تامػػة بصػػحة اإلسػػتبانة  ممػػا البحػػثإسػػتبانة الباحػػث اػػد تأكػػد مػػف صػػدؽ وابػػات 

 واختبار فرضياتيا. البحثوصالحيتيا لتحميؿ النتائ  واإلجابة عمى أسئمة 
 

 :البحثالمستخدمة ني اىختبارات ا حصائية 

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov سػػمرنوؼ - اختبػػار كولمجػػوروؼ تػػـ اسػػتخداـ      

Test حيػػػث تبػػػػيف أف ايمػػػػة  ,توزيػػػػ  الطبيعػػػن مػػػػف عدمػػػػوسختبػػػار مػػػػا إذا كانػػػػت البيانػػػات تتبػػػػ  ال

مسػػتو  مػػف  ( وىػػن أكبػػر0.718تسػػاوي ) (.Sig)ال يمػػة اسحتماليػػة ( و :=:.0اسختبػػار تسػػاوي )

0.05الدسلة    سيتـ استخداـ اسختبارات حيث يتب  التوزي  الطبيعن وبذلؾ فمف توزي  البيانات

 . البحثت المعممية لإلجابة عمى فرضيا
 

 تم استخدام األدوات ا حصائية التالية:
 .البحث عينةوصؼ ل (:Frequencies & Percentages) النسا المئوية والتكرارات -

 والمتوسط الحسابن النسبن. المتوسط الحسابن -

لمعرفػػة , وكػػذلؾ طري ػػة التجزئػػة النصػػفية (Cronbach's Alpha) اختبػػار ألفػػا كرونبػػاخ -

 .ابات ف رات اإلستبانة

ما  لمعرفة K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوؼ - اختبار كولمجوروؼ -

 .إذا كانت البيانات تتب  التوزي  الطبيعن مف عدمو

( ل يػاس درجػة اسرتبػاط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسػوف ) -

 والصدؽ البنائن لالستبانة. لحساا استساؽ الداخمن تـ استخدامواد 
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( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اسستجابة اد T-Test) فن حالة عينة واحد  Tاختبار  -

أـ زادت أو امػت عػف ذلػؾ. ول ػد تػـ اسػتخدامو لمتأكػد مػف دسلػة  3وصمت إلػن الحيػاد وىػن 

 المتوسط لكؿ ف ر  مف ف رات اسستبانة.

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي  -

لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فرواػػات ذات دسلػػة إحصػػائية بػػيف اػػالث مجموعػػات أو أكاػػر مػػف 

 البيانات.

 Stepwise تحميؿ اإلنحدار البسيط طري ة -
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 الفصل الخامس

 

 التحميل اإلحصائي لمدراسة 
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 مقدمة

ما يتناوؿ ك، تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةلنتائج يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا 

تحميؿ فقرات االستبانة التي تـ التوصؿ واستعراض أبرز نتائج  اإلجابة عف أسئمة الدراسة أيضاً 

، أقساـ رئيسية خمسة . ينقسـ ىذا الفصؿ إلى((SPSS استخداـ برنامج التحميؿ االحصائيالييا ب

القسـ االوؿ يتناوؿ التحميؿ االحصائي الوصفي لعينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية الخاصة 

ار صحة وفي القسـ الثالث يتـ اختب، أما القسـ الثاني فيتناوؿ تحميؿ فقرات االستبانة، بالمبحوثيف

نتائج الدراسة ثـ القسـ الخامس ويتناوؿ  يتناوؿ الرابع الفرضيات الخاصة بالدراسة ثـ القسـ

 توصيات الدراسة.
 

 لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصيةالتحميل اإلحصائي الوصفي  :أولً  

، العمر، نتائج التحميؿ الوصفي لعينة الدراسة وفؽ المتغيرات الشخصية: الجنسوفيما يمي عرض 

 الوظيفية.والرتبة ، الوظيفة، الخبرة، المؤىؿ

 الجنستوزيع عينة الدراسة حسب  .1

 الجامعات الفمسطينية الثالثة الجنس لدى يوضح الجدوؿ أدناه توزيع عينة الدراسة الموزعة حسب

 ( األزىر، األقصى، اإلسالمية)

 الجنستوزيع عينة الدراسة حسب (: 57) جدول 

 الجامعة
 المجموع أنثى ذكر

 النسبة كرارالت النسبة التكرار النسبة التكرار
 %35.3 60 %3.5 6 %31.8 54 اإلسالمية

 %38.8 66 %7.1 12 %31.8 54 القصى

 %25.9 44 %5.9 10 %20.0 34 األزىر

 %100.0 170 %16.5 28 %83.5 142 المجمــــــــوع

ة نسػػبة %( مقارنػػ38.5) ( أف نسػػبة الػػذكور مػػف عينػػة الدراسػػة قػػد بمغػػت42) ضػػح مػػف الجػػدوؿيت

فمقػػػد كانػػػت النسػػػبة االكبػػػر ، تتفػػػاوت ىػػػذه النسػػػب بػػػيف الجامعػػػات، %(5..5) مغػػػتاالنػػػاث التػػػي ب
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عمػػى التسػػاوي حيػػث  اإلسػػالميةلمػػذكور فػػي العينػػة الممثمػػة لمجتمػػع الدراسػػة فػػي جػػامعتي االقصػػى و 

فكانػػػت النسػػػػبة االكبػػػر لجامعػػػػة ، أمػػػا لالنػػػػاث، األزىػػػػر%( لجامعػػػة 42) %( مقابػػػػؿ85.3) بمغػػػت

 %(5.5) عمػى الترتيػب بنسػب اإلسػالميةو  األزىػرىيػا جػامعتي %( تال1.5) االقصى حيث بمغت

%( عمى التوالي. وتشير النسب الواردة في الجدوؿ السابؽ الػى أف معظػـ عينػة الدراسػة قػد 8.5)و

كانػػت مػػف الػػذكور وروػػـ تفػػاوت مشػػاركة االنػػاث فػػي الوظػػائؼ االشػػرافية فػػي الجامعػػات اال أف ىػػذه 

مما يعني أف نصيب االناث ربما كاف أقػؿ فػي المواقػع ، الثالث النسبة تبدو متقاربة بيف الجامعات

 االشرافية.

 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر .5

 الجامعات الفمسطينية الثالثةالعمر لدى يوضح الجدوؿ أدناه توزيع عينة الدراسة الموزعة حسب 

 ( األزىر، األقصى، اإلسالمية)
 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر: (58) جدول

 لجامعةا
 المجموع سنة فأكثر 69  68حتى  58من   57وحتى  58من  سنة فأقل 57
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %35.3 60 %7.1 12 %10.6 18 %12.9 22 %4.7 8 اإلسالمية

 %38.8 66 %16.5 28 %12.9 22 %9.4 16 - - القصى

 %25.9 44 %4.7 8 %15.3 26 %5.9 10 - - األزىر

 %100.0 170 %28.2 84 %38.8 66 %28.2 48 %4.7 8 المجموع

 

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف معظـ العامميف في وظائؼ اشرافية في الجامعات الفمسطينية ىـ مف 

%( 43.4) سنة( مف عينة الدراسة 85-.4) الشابة فقد بمغت نسبة مف ىـ في الفئة العمرية الفئة

سنة( وىذا ربما يشير الى  .2-.8) %( لمفئة العمرية83.3) في حيف ارتفعت ىذه النسبة الى

توزيع متجانس فيذه الفئة العمرية ىي الفئة التي والبًا ما يكوف افرادىا قد جانسوا بيف الخبرة 

فأكثر(  21)و سنة( 85-.4) كما يتضح أيضًا أف ىنالؾ توازف في نسبة الفئتيف والتأىيؿ العالي.
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%( في حيف بمغت نسبة مف يشغموف مناصب اشرافية ممف ىـ دوف 43.4) حيث بمغت النسبة

 فقط. اإلسالمية%( فقط وكاف ذلؾ في الجامعة 2) سنة 45سف 
 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي .5

 ثالثةفمسطينية الالجامعات ال فييوضح الجدوؿ أدناه توزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي 

 (.األزىر، األقصى، اإلسالمية)
 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي59) جدول

 الجامعة
 المجموع بكالوريوس الماجستير الدكتوراه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %35.3 60 %15.3 26 %8.2 14 %11.8 20 اإلسالمية

 %38.8 66 %14.1 24 %7.1 12 %17.6 30 القصى

 %25.9 44 %9.4 16 %11.8 20 %4.7 8 األزىر

 %100.0 170 %38.8 66 %27.1 46 %34.1 58 المجموع

 

%( مف عينة الدراسة ىـ مف حممة الدكتوراة في الجامعات 82.5) أفيتضح مف الجدوؿ أعاله  

 ستير فبمغت نسبتيـأما حممة الماج، وكاف النصيب االكبر في جامعة االقصى، الثالثة

%( مف عينة الدراسة مف ممة 83.3) في حيف كاف ىنالؾ، %( مف عينة الدراسة41.5)

 .اإلسالميةواتضح اف النسبة االكبر منيـ كانت في الجامعة ، البكالوريوس فقط

كما يتضح أيضًا أف النسبة االكبر مف العامميف في الوظائؼ االشرافية في الجامعات كانت مف 

ويبدو أف ىنالؾ ، %( مف اجمالي عينة الدراسة5.) فقد زادت نسبتيـ عف، ؤىالت العمياحممة الم

 ة التخصصية ىي تمؾ التي قد شغميا حممة البكالوريوس فقط.داريبعض الوظائؼ اإل
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 توزيع عينة الدراسة حسب الخبـرة .6

الجامعات  المبحوثيف فيالخبػرة لدى  متغير يوضح الجدوؿ أدناه توزيع عينة الدراسة حسب

 (.األزىر، األقصى، اإلسالمية) ثةالفمسطينية الثال

 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة:5جدول )

 الجامعة
 المجموع فاكثر 17 من 16 حتى 11 من 10 حتى 5 من
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %35.3 60 %4.7 8 %14.1 24 %16.5 28 اإلسالمية

 %38.8 66 %15.3 26 %10.6 18 %12.9 22 القصى

 %25.9 44 %8.2 14 %11.8 20 %5.9 10 األزىر

 %100.0 170 %28.2 48 %36.5 62 %35.3 60 المجموع

 

سنة(  .5-55) والبية عينة الدراسة كانت ممف تراوحت خبراتيـ بيفيتضح مف الجدوؿ أعاله أف 

مف تراوحت خبراتيـ  صحاب الخبرات األقؿمف أتالىـ ، ة%( مف عينة الدراس 5..8) حيث مثموا

في حيف بمغ اصحاب الخبرات ، %( مف عينة الدراسة 85.8) سنوات( فقد مثموا 52حتى  5) بيف

 %( مف عينة الدراسة.43.4) عاماً  51الممتدة الكثر مف 

عمى عنصر  ىي جامعة فتية شابة تعتمد اإلسالميةأنو لربما أف الجامعة  ذلؾ ويعزو الباحث 

سنة فإف جامعة األقصى قد تعتمد عمى عنصر  51الشباب وبنظرة أخرى لمف ىـ خبراتيـ فوؽ 

ؿ الموضح أعاله لربما يعود أف الجامعة تمزج بيف عنصر الخبرة بشكؿ كبير مف خالؿ الجدو 

 سنة. 51الخبرة الشابة وبيف الخبرة فوؽ 
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 الوظيفةتوزيع عينة الدراسة حسب  .7

أدناه توزيع عينة الدراسة الموزعة حسب النوع لدى الجامعات الفمسطينية يوضح الجدوؿ 

 ( األزىر، األقصى، اإلسالمية) الثالثة

  موظف أكاديمي(، إداريموظف ) الوظيفية توزيع عينة الدراسة حسب(: ;5) جدول

 الجامعة
 المجموع األكاديميين اإلداريين

 سبةالن التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %35.3 60 %16.5 28 %18.8 32 اإلسالمية

 %38.8 66 %21.2 36 %17.6 30 القصى

 %25.9 44 %10.6 18 %15.3 26 األزىر

 %100.0 170 %48.2 82 %51.8 88 المجموع

 

واالكاديمييف كانت إلى حد ما  اإلدارييفأعداد المبحوثيف مف الجدوؿ الموضح أعاله أف يتضح 

%( في 23.4) %( أما االكاديمييف فقد بمغت نسبتيـ55.3) اإلدارييفسبة فقد بمغت ن، متقاربة

في واالكاديمييف  اإلدارييفوقد تبيف أف ىنالؾ تقارب في أعداد ، الجامعات الثالث موضع الدراسة

أما في جامعة االقصى فاتضح أف نسبة االكاديمييف مف المبحوثيف قد ، اإلسالميةفي الجامعة 

مف المبحوثيف  اإلدارييفف فييا نسبة التي كا األزىرخالفًا لجامعة  اإلدارييفأكثر مف نسبة  كانت

 (.43انظر جدوؿ ) أكبر مف نسبة االكاديمييف
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 الوظيفية توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة .8

يوضح الجدوؿ أدناه توزيع عينة الدراسة الموزعة حسب الرتبة لدى الجامعات الفمسطينية 

 ( األزىر، األقصى، ةاإلسالمي) الثالثة

 مدير(، رئيس قسم) الوظيفية الرتبة (: توزيع عينة الدراسة حسب53) جدول

 الجامعة
 المجموع مدير رئيس قسم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %35.3 60 %7.1 12 %28.2 48 اإلسالمية

 %38.8 66 %9.4 12 %29.4 50 القصى

 %25.9 44 %5.9 10 %20.0 34 األزىر

 %100.0 170 %22.4 38 %77.6 126 المجموع

 

 حيث بمغت نسبتيـ، والبية عينة الدراسة ىـ مف رؤساء األقساـأعاله أف يتضح مف الجدوؿ 

ولعؿ ىذا أمرًا طبيعيًا كوف االقساـ تتسـ باالعماؿ التنفيدية ، %( في الجامعات الثالث..11)

أما العامميف بوظيفة مدير مف عينة الدراسة فبمغت ، أعدادىا وتتنوع في اختصاصاتيا وبالتالي تزيد

 %(.44.2) نسبتيـ

فإف أعداد العامميف بوظيفة مدير بالنسبة الجمالي ، عند دراسة كؿ جامعة منفردةاألمر كذلؾ 

%( كما ىو في 42) إلى اإلسالمية%( كما ىو في الجامعة 42) العامميف في وظائؼ اشرافية بيف

ة وسطى لفئة إداريفي مستويات  اإلدارييفوتبدو ىذه النسب معقولة في توزيع جامعة االقصى. 

 المدراء وتنفيذية لفئة رؤساء االقساـ.

 

 : تحميل فقرات الستبانةثانيًا: 

لمعرفة ما لتحميؿ فقرات االستبانة وذلؾ لعينة واحدة(  Tاختبار) تـ استخداـ االختبارات المعممية

  أـ ال. (5) وىي الحيادجابة قد وصمت إلي درجة إذا كانت متوسط درجة االست
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حسب مقياس  درجة الحيادوىي تقابؿ  (5) متوسط درجة اإلجابة يساوي :الفرضية الصفرية

 ليكرت المستخدـ.

 .(5) متوسط درجة اإلجابة ال يساوي :الفرضية البديمة

ذه الحالة متوسط الفرضية الصفرية ويكوف في ىفإنو ال يمكف رفض  sig <0.05قيمة إذا كانت 

 sig ،(5) وىىدرجة الحياد حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال يختمؼ جوىريًا عف  األفرادآراء 

 األفرادآراء فيتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط  0.05>

ف متوسط وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كا، (5) وىىدرجة الحياد عف يختمؼ جوىريًا 

وذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار فإذا  .(8) وىىدرجة الحياد اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية 

والعكس درجة الحياد موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عف قيمة االختبار كانت 

 صحيح.

رين مستقمين وىما متغي، وفيما يمي تحميل لفقرات الستبانة والتي ضمت ثالثة متغيرات رئيسية

وذلك ، ومتغير تابع وىو مؤشرات التنمية المستدامة، القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية

وفق محوري  الجودةو  مدى تطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لإلعتمادلمتعرف عمى 

 .القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية ومحور مؤشرات التنمية المستدامة
 

  (القدرة المؤسسية) المتغير المستقلتحميل فقرات : ولً أ

 الرؤية والرسالة: . البعد األول1

المتوسط  جميع الفقرات م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة  t قيمة
 الحتمالية

 رتبةال

 5 0.024 5.32 2.152 8.11 العميا رؤيتيا وتعمف عنيا لمعامميف بالجامعة اإلدارةتنشر  5
 2 0.000 8.54 0.672 .8.8 العميا والعامميف بالجامعة في صياوة الرؤية دارةاإلتشارؾ  4
 5 0.008 8.58 0.661 8.82 العميا أىدافيا اإلستراتيجية لمعامميف بالجامعة اإلدارةتوضح  8
 . 0.000 8.22 0.660 8.82 العميا العامميف بالجامعة اإلدارةيشارؾ في صياوة الرسالة  2
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 فقرات الرؤية والرسالة تحميل :(51 ) جدول
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25 داللة مستوى عند الجدولية t-test يمةق 

عينة آراء والذي بيف  كما ىو مبيف في الجدوؿ السابؽلعينة واحدة t-test تـ إستخداـ اختبار

 :اآلتيةوتبيف النتائج  (الرؤية والرسالة) الدراسة وفؽ محور القدرة المؤسسية

 فقرات البعد  أعمى "جامعةالعميا رؤيتيا وتعمف عنيا لمعامميف بال اإلدارةتنشر ( "5) كانت الفقرة

 2.25( وىي أقؿ مف 2.222) وبمغت القيمة االحتمالية، "2.152"وزنيا النسبي حيث بمغ 

 =α  العميا تضع رؤية وتعمؿ عمى نشرىا لدى  اإلدارةأف ويعزو الباحث السبب في ذلؾ إلى

اقعيا ومو ، ويتضح ذلؾ مف خالؿ تفحص االدلة الصادرة عف الجامعات، العامميف بالجامعة

وتشير النتيجة أيضًا أف رؤية الجامعة واضحة وموضحة لمعامميف في ، االلكترونية

 الجامعات.

 فقرات  أدنى "العميا العامميف بالجامعة اإلدارةيشارؾ في صياوة الرسالة "( 2) الفقرة كانت

 2.25 ( ىي أقؿ مف2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، " ...2" وبمغ وزنيا النسبي ، البعد

 =α  فترات قصيرة في مواقعيـ األفراد يعمموف لسبب ذلؾ ربما لكوف ىؤالء ويعزو الباحث

 وبالتالي قد ال تتاح ليـ الفرصة بشكؿ دائـ لممشاركة في صياوة الرسالة.، ةدارياإل

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

ما يعني أف بعد الرؤية والرسالة بحاجة م"  2.12" وىو أقؿ مف  " 3..2" بمغ الوزف النسبي العاـ

ولعؿ التطوير ىنا ال يعني بالضرورة اعادة صياوة ، العميا اإلدارةإلى تحسيف وتطوير مف قبؿ 

نما قد يعني التعريؼ بيما تحديدًا لدى العامميف في وظائؼ إشرافية أو إشراؾ ، الرؤية أو الرسالة؛ وا 

 العامميف في صياوة الرؤية والرسالة.

 

 4 0.001 2.85 0.682 8.28 وتسمسؿ زمني واضح وفؽ خطة زمنيةتصاغ األىداؼ  5
 8 0.028 2.25 0.672 8.83 تتضمف الرسالة أىداؼ الجامعة ومفيـو الجودة وسبؿ تطبيقيا .

  ;3.39 6.93 0.68 5.6 جميع الفقرات
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  :اإلختالف والتشابو وجو

( حيث إلتقت في محدودية مشاركة العامميف 4221، المصري) دراسة معتشابيت نتيجة ىذا البعد 

( حيث توجد عالقة ذات داللة 4255، الدجني) وتشابيت مع دراسة، في صياوة الرؤية والرسالة

، بدح) أما دراسةو ، إحصائية بيف مستوى دور التخطيط اإلستراتيجي ومعيار الفمسفة والرسالة

 .في تطبيؽ رسالة الجامعة تحديداً  بنسبة كبيرةمتوافقة ( فقد جاءت 4221
 

قد ال تعرؼ بالرؤية وتشرؾ العامميف في وضع الرسالة  العميا اإلدارةيرى الباحث أف  

 :وقد يعود ذلؾ ربما إلى سببيف، بالمستوى المطموب

 وبالتالي روـ أنيما ، ات الفمسطينيةأف الرؤية والرسالة وير واضحتيف لدى الجامع ربما

 منشورتيف إال أنيما لـ تحظيا بفيـ الموظفيف.

 ة واالكاديمية كحـز متكاممة في داريتعكس توحيد لالعماؿ اإلرؤية ورسالة  وجود عدـ

محور القدرة يعني تطوير  فقرات الرؤية والرسالة تطوير سيما وأف، الجامعات الفمسطينية

 .المؤسسية

 القيادة والحوكمة: نيالبعد الثا 

 والحوكمةفقرات القيادة  تحميل :(55) جدول

المتوسط  الفقراتجميع  ـ
 الحسابي

 الوزن
 النسبي

إختبار 
t 

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 5 0.000* 2.14 11..2 8.83 العميا فريؽ إلدارة األزمات بالجامعة ويشاركيا العامميف اإلدارةتشكؿ  1
 2 0.052* 2.31 32..2 8.28 بالنزاىة والموضوعية في معاممتيا لمعامميف العميا اإلدارةتتصؼ  3
 8 0.04* 2.88 .3..2 8.81 بأعماؿ فاعمة ومميزة في إدارة الجامعة اإلدارةتساىـ  5
 4 0.002* 2.55 2.123 8.52 العميا بكؿ نزاىة وشفافية اإلدارةيتـ إختيار أعضاء  52
 5 0.020* 2.55 2.153 8.55 الراجعة الصادرة عف المرؤوسيف إلييا العميا بالتغذية اإلدارةتيتـ  55
 . 0.010* 8.25 53..2 8.25 العميا عمى محاربة الفساد بجميع أشكالو بالجامعة اإلدارةتعمؿ  54

  3.33:8 4.425 0.682 5.63 جميع الفقرات
 5.55ي " تساو 32ودرجة حرية " α=  2.25 داللة مستوى عند الجدولية t-test يمةق
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عينة الدراسة وفؽ  لفحص آراء كما في الجدوؿ السابؽلعينة واحدة  t -testتـ إستخداـ اختبار 

 :اآلتيةوتبيف النتائج  (القيادة والحوكمة) محور القدرة المؤسسية

 أعمى  "العميا بالتغذية الراجعة الصادرة عف المرؤوسيف إلييا اإلدارةتيتـ ( " 55) الفقرة كانت

( وىي أقؿ 2.242) وبمغت القيمة االحتمالية، "2.153" وزنيا النسبي حيث بمغ فقرات البعد 

 :سبب اآلتيال ويعزو الباحث ذلؾ إلى، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25 مف

  تعنى بعممية التغذية الراجعة مف الدوائر واألقساـ والكميات بحيث  العميا اإلدارةأف

 راجعة.تساعدىا عمى عممية التقييـ والم

 أدنى "العميا عمى محاربة الفساد بجميع أشكالو بالجامعة اإلدارةتعمؿ "  (54) الفقرة كانت 

 ىي أقؿ مفو ( 2.252) القيمة االحتمالية توبمغ، "53..2" وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد

2.25  =α سببيف وىما ويعزو الباحث ذلؾ إلى: 

  لمعمؿ عمى محاسبة  لمعيار الشفافية لكف تحتاجتحارب الفساد و لربما العميا  اإلدارةأف

وربما أف نتائج محاربة الفساد ال تقطؼ ، سطى والدنياالمسئولييف في السمطات العميا والو 

 ثمارىا بشكؿ سريع فيتطمب ذلؾ وقتًا حتى يممس العامميف تغيرًا ممحوظًا.

 ظاىرة  وىذه –أف وجود جماعات ضغط أو صراعات تنظيمية داخؿ المؤسسة  لربما

تنفيذ العميا عند  اإلدارةمع ربما يكوف ىنالؾ حالة مف التصادـ  –تنظيمية طبيعية 

ليذه النتيجة  منطقيوالمالي واألكاديمي وىو سبب  دارياإل مخططات االصالح

 .يرتبط بمقاومة التغيير أيضاً ، والمرتبطة بالقيادة والحوكمة
 

 :وعالقتيا بالمحور التعقيب العام لفقرات البعد
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القيادة والحوكمة فقرات مما يعني أف  "2.12 "وىو أقؿ مف  " 34..2" بمغ الوزف النسبي العاـ 

ماسة إلى تعزيز مفيوـ القيادة لدى العامميف بالجامعات الفمسطينية وكذلؾ الحوكمة وأسسيا بحاجة 

  .مف الحكـ الرشيد

 

  :وجو اإلختالف والتشابو

  في  ث يوجد فروؽ عند مستوى داللةحي (4221، حبد) دراسة ىذا البعد معتشابيت نتيجة

تعنى بتوافر  دالة احصائياً يث يوجد فروؽ ( ح4255، الدجني) ودراسة، إمكانية تطبيؽ الجودة

 (4222، الحجار) سةوكذلؾ درا، القيادة والحوكمة في ىذه الدراسةويقابمو  اإلدارةمعيار الحكـ و 

النتيجة دوف المستوى  القيادة والحوكمة( إال أف) مف أدنى فقراتحد ما إلى متقاربة فقد كانت 

ختمفت بأومب فقرات البعد.   المطموب وا 

 :لسببيف وىماىذه النسبة  النخفاضىناؾ أسباب أدت  يرى الباحث أف

 في الجامعات الفمسطينية لربما لـ تعمؿ ضمف منظومة موحدة  العميا اإلدارة أف

، تسعى لتعزيز مفيومي القيادة والحوكمةباشراؼ جية ناظمة كوزارة التربية والتعميـ 

، وبالتالي فإف ميمة زرع الثقة المطموبة لدى العامميف ربما أنيا تتفاوت بيف الجامعات

  واجمااًل تعتبر منخفضة.

  ـ الرشيد في ورس مفاىيـ الحكو  العميا قد أوفمت أىمية التنمية القيادية اإلدارةربما أف

ىذه الميمة تتطمب االستمرارية سيما وأف العامميف ولربما أف ، الجامعات الفمسطينية

ة مف أصحاب الخمفيات االكاديمية ربما أف يتركوف أماكف داريفي بعض المواقع اإل

 .داريعمميـ بعد انتياء دورة التكميؼ اإل
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 المسئولية اإلجتماعية: . البعد الثالث5 

 تحميل فقرات المسئولية اإلجتماعية :(55) جدول

المتوسط  اتجميع الفقر  ـ
 الحسابي

 الوزن
 النسبي

 إختبار
t 

القيمة 
 رتبةال الحتمالية

 8 0.000* 5.88 2.124 8.55 العميا عمى توفير شراكة فاعمة مع ذوي المصالح اإلدارةتعمؿ  58
 4 0.000* .5.5 2.152 8.51 تضع الجامعة إمكاناتيا البشرية والمادية في خدمة المجتمع المحمي 52
 5 0.000* 85.. 2.144 5..8 العميا دورًا بارزًا في التواصؿ اإلجتماعي بيف العامميف ارةاإلدتمعب  55

  *3.333 ::.7 3.915 5.78 جميع الفقرات
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25 داللة مستوى عند الجدولية t-test يمةق 

 

آراء  يعرضوالذي أعاله الجدوؿ في  كما ىو مبيفلعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

 :التي تعبر عما يمي المبحوثيف

  أعمى  "العميا دورًا بارزًا في التواصؿ اإلجتماعي بيف العامميف اإلدارةتمعب ( "55) الفقرةكانت

( وىي 2.2222) القيمة االحتمالية توبمغ، "2.144" وزنيا النسبيفقرات البعد حيث بمغ 

 اإلدارةإلى أف ىذه النتيجة  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α = 2.25أقؿ مف 

بيف العامميف وتوطيد العالقات اإلجتماعية  تواصؿ اجتماعي فاعؿ تسعى لتحقيؽالعالي ربما 

 وخاصة في المناسبات اإلجتماعية.

 أدنى  " العميا عمى توفير شراكة فاعمة مع ذوي المصالح اإلدارةتعمؿ ( " 58) الفقرة كانت

( ىي 2.222) القيمة االحتمالية توبمغ، "2.124" وبمغ وزنيا النسبي ، عدفقرات الب

 اإلدارة ربما لكوفويعزو الباحث ذلؾ ، إحصائياً  ةمما يعني أنيا دال α = 2.25مف أقؿ

المجتمع المدني والتي تعنى تحتاج لتوفير شراكة حقيقية بيف منظمات قد العميا 

حقيؽ مجموعة مف االىداؼ تحقؽ جانب مف لت، وخاصة أنيا ال تيدؼ لمربح ةمحبالمص

 مسؤوليات الجامعات تجاه المجتمع.
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 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

 العميا  اإلدارة لربما أف ال تكفيجيدة ولكنيا "  2.154" موزف النسبي المتوسط العاـ ل بمغ

بط العالقات بيف العامميف ويكوف بالجامعة بحاجة لتفعيؿ المسئولية اإلجتماعية وخاصة التي تر 

 . لإلدارة العميا دور ميـ

  :وجو اإلختالف والتشابو

( حيث تكممت عف البعد اإلجتماعي في تحقيؽ 4223، عمار) دراسةىذا البعد مع تشابيت نتيجة 

التنمية المستدامة وضرورة إرتباطيا مع ىذه النتيجة الخاصة بالفقرات المتعمقة بالمسئولية 

لتطوير الموارد البشرية ية حيث الترابط فيما بيف العامميف وتقديـ خدمات تخص العامميف اإلجتماع

ختمفت، والمادية ( حيث لـ تتناوؿ المسئولية اإلجتماعية بما حممتو مف 4255، الدجني) دراسة مع وا 

جتمع فقرات ليذا البعد ولكف تناولت المشاركة في صنع القرار عبر المؤسسات المجتمعية وخدمة الم

 دوف التطرؽ لفقرات البعد.
 

ت بدرجة جيدة ربما تحتاج لمزيد مف التفعيؿ سيما في النتيجة الكمية جاءيرى الباحث أف  

  تعزيز الروابط بيف الموظفيف داخؿ الجامعات وبيف الجامعات والمجتمع.
 

 القدرة المؤسسية لمحور الموارد البشرية والمادية: البعد الرابع

 ل فقرات الموارد البشرية والماديةتحمي :(56) جدول

المتوسط  جميع الفقرات م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

إختبار 
t 

القيمة 
 الحتمالية

 رتبةال

 4 0.000* 2.52 32..2 8.22 العميا بتدريب العنصر البشري وتوفر لو جميع المستمزمات األساسية اإلدارةتقـو  .5
 2 0.000* 4.35 51..2 8.45 ات العامميف وتمبية إحتياجاتيـالعميا عمى العرؼ عمى روب اإلدارةتحرص  51
 5 0.000* 4.28 22..2 8.48 رواتب الجامعة واضحة وتنافسية مما يحفز العامميف بكؿ رضا 53
 5 *2.225 2.15 52..2 8.21 العميا عمى مواكبة التغيرات وفقًا لمتطور العممي اإلدارةتعمؿ  55
 8 *.2.22 4.55 52..2 8.45 تياجات المادية لجميع مرافؽ الجامعةالعميا اإلح اإلدارةتمبي  42
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 2 *2.225 .4.2 23..2 8.42 العميا الموارد المادية التي تعزز الروح المعنوية لدى العامميف اإلدارةتوفر  45
  0.0026 3.13 3.886 3.32 جميع الفقرات

 5.55" تساوي 32ية "ودرجة حر  α=  2.25 داللة مستوى عند الجدولية t-test يمةق
 

 :الذي يظير النتائج التالية الجدوؿ أعالهفي  كما ىو مبيفلعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

 أعمى  " العميا عمى مواكبة التغيرات وفقًا لمتطور العممي اإلدارةتعمؿ ( " 55) الفقرة كانت

( وىي أقؿ 2.225) تماليةاالح بمغت القيمةو ، 5..2" وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ 

ربما ذلؾ  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α = 2.25 القيمة االحتمالية مف

لمواكبة التطور التقني وكؿ ما ىو جديد التقنية النظـ قد تسعى لتأسيس العميا  اإلدارةلكوف 

التالي تحتاج وب "2.12"ولكف بشكؿ عاـ النسبة لـ تصؿ لمنسبة المحايدة وىي والعممي، 

 في مجاؿ التعميـ العالي.مواكبة التطور العممي و  النظـ لتطويرالعميا  اإلدارة

 أدنى " رواتب الجامعة واضحة وتنافسية مما يحفز العامميف بكؿ رضا( " 53) الفقرة كانت 

 ىي أقؿ مفو  (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، " 22..2" وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد

2.25 = α  في السنوات  العميا اإلدارةويعزو الباحث ذلؾ إلى أف ، إحصائياً أنيا دالة مما يعني

نفقاتيا بما في ذلؾ أجور العامميف، عممت عمى سياسة تقشؼ وتقنيف في لربما األخيرة 

والحوافز المالية، وذلؾ نتيجة لمضائقة المالية التي تمر بيا الحكومة والتي أثرت عمى جميع 

  ت االخرى كالجامعات، كتأخر الطمبة في دفع الرسوـ مثاًل.القطاعا

 

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

وىي نسبة متدنية حيث تحتاج الجامعة لموارد بشرية "  ...2غ المتوسط العاـ لموزف النسبي " بم

خرى، الزاؿ العامميف في بعبارة أ، ومادية وخاصة لتحقيؽ الرضا لدى العامميف مف الحوافز والرواتب
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الجامعة يعتقدوف أف الموارد المادية والبشرية تحتاج مزيدًا مف التنمية والتطوير لتعزيز القدرة 

 المؤسسية لمجامعات الفمسطينية وصواًل لتحقيؽ مستويات متقدمة مف معايير االعتماد الدولية.

 
 

  :وجو اإلختالف والتشابو

، الحجار) ( ودراسة4252، الطويؿ) ( ودراسة4221، بدح) سةدرا مع ىذا البعد تشابيت نتيجة 

مف  متقاربة إلى حد ما( حيث تحدثت عف الموارد البشرية والمادية وكانت النتائج السابقة 4222

حيث جاءت بدرجة متوسطة في حيف تحدثت دراسة الحجار بأف النسبة كانت أقؿ  ،النتيجة الحالية

يتوافر جودة في األداء  ( فكانت النتيجة لدييا بأنو4255 ،الدجني) وأما دراسة، مف المتوسط

حيث ركزت  (4221، المصري) فيما إختمفت دراسة، المؤسسي لبعد الموارد المؤسسية والخدماتية

يجة الدراسة المتعمقة بيذا البعد عف نتنوعًا ما  بعيدة وىي مقبولةنتيجتيا عمى الجودة الشاممة وكانت 

( حيث ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى .422، تمباني وآخروفال) وكذلؾ إختمفت دراسة

 .التدريسيةالمتاحة وأعضاء الييئة  لمموارد

 : لسببيف وىما متدنيةيرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة 

  تخطيط لمموارد البشرية والماديةال لضعؼلربما. 

  امعة.إلرتقاء بالجالالزمة لتحديد اإلحتياجات لعدـ دقة 
 

 المساءلةالتاكيد عمى الجودة و : البعد الخامس

 المساءلةعمى الجودة  التأكيدتحميل فقرات (: 57) جدول

المتوسط  الفقراتجميع  م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

إختبار 
t 

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 2 *2.224 2.55 52..2 8.25 ةالعميا نظامًا لمتقويـ والتحسيف المستمر وصواًل لمجودة المطموب اإلدارةوضعت  44
 . *2.222 .2.5 .3..2 8.28 دارييوجد بالجامعة وحدة متخصصة بجودة العمؿ اإل 48
 5 *2.225 5.25 .3..2 8.22 في حاؿ مخالفة القوانيف المساءلةتسعى وحدة الجودة داخؿ الجامعة إلى  42
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 4 *2.255 22.. .2.15 8.53 ف األساسي بالجامعةالعميا بتفعيؿ نظاـ التقييـ وذلؾ حسب القانو  اإلدارةتقـو  45
 5 *2.288 58.. 2.142 2..8 العميا لتطبيؽ سياسة الثواب والعقاب بالجامعة اإلدارةتيدؼ  .4
 8 *2.222 5.55 2.154 .8.5 العميا الجانب اإلنساني في تقدير ومعاممة العامميف اإلدارةتراعي  41

  *0.0091 5.38 3.935 3.51 جميع الفقرات
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25 داللة مستوى عند الجدولية t-test يمةق

عينة الدراسة آراء والذي بيف  الجدوؿ أعاله كما يوضحلعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

 :اآلتيةالنتائج  كما فيمحور القدرة المؤسسية  تجاه التأكيد عمى الجودة والمساءلة ضمف

  فقرات أعمى  " العميا لتطبيؽ سياسة الثواب والعقاب بالجامعة اإلدارةتيدؼ ( " .4) قرةالفكانت

 ( وىي أقؿ مف2.288) االحتمالية بمغت القيمةو ، (2.142وزنيا النسبي )البعد حيث بمغ 

2.25 = α  تيدؼ العميا  اإلدارةذلؾ إلى أف  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني

 .والمساءلةتقييـ لتحقيؽ مبدأ ال

 فقرات البعد أدنى "دارييوجد بالجامعة وحدة متخصصة بجودة العمؿ اإل( " 48) الفقرة كانت ،

مما  α=  2.25 ىي أقؿ مفو  (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو  ،"3..2"وزنيا النسبي  وبمغ

 : ىوىذه الفقرة تدني أف سبب ويعزو الباحث ذلؾ إلى ، إحصائياً أنيا دالة يعني 

  إنشاء وحدات الجودة حديث العيد وىو يحتاج لتنظيـ وتوحيد وفؽ معايير واضحة بيف

 الجامعات في مجاالت القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية ومؤشرات التنمية المستدامة.

 

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور
 

ع فقرات البعد، وتعتبر ىذه القيمة جيدة لجمي " 2.124"  لمتوسط العاـ لموزف النسبي العاـبمغ ا

حيث تعبر عف اىتماـ الجامعات الفمسطينية في توكيد الجودة كنيج لتعزيز قدرتيا المؤسسية، ولعؿ 

 . المساءلةتفعيؿ ذلؾ يتحقؽ مف خالؿ التوعية والتحسيف المستمر، باالضافة إلى 
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  :وجو اإلختالف والتشابو
 

في توكيد الجودة في الجامعات ( 4221، المصري) مف دراسة كؿ ىذا البعد مع تشابيت نتيجة

ركزت عمى معيار  التي( Capnon,2010) دراسة كما تشابيت أيضًا مع نتائج، الفمسطينية

متقاربة في الفقرات وضرورة  المساءلةعد التوكيد و فقرات ب  نتائج والتقييـ فيما جاءت  المساءلة

ركزت عمى  التي( Bratt and others,2011) دراسة مع وقد إختمفت، المحاسبة وتقييـ العامميف

 ،المساءلةفقرات التأكيد عمى الجودة و  وعمىمعايير التنمية األيكولوجية مف منظور التنمية المستدامة 

المفيوـ الدولي ولـ وفؽ ركزت عمى ضماف الجودة في التعميـ  ( فقدChoon,2008) دراسةأما 

 في مضموف الفقرات الستة. تبعًا لما جاء المساءلةتركز عمى 

 

 

قد وضعت العميا  اإلدارة أفيعود ذلؾ إلى لربما و  ث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة جيدةيرى الباح

أسس وأنظمة توضح اجراءات العمؿ، وقد وضعت ضوابط لمتحسيف المستمر، وذلؾ في اطار 

ؽ آراء المبحوثيف كانت تمؾ ثيرًا وفنو مف الواضح أف أكثر العناصر تأالتعريؼ والوقاية، اال أ

المرتبطة بالعقاب، وىذا يعني وفؽ ما يراه الباحث أف سياسة العقاب المستخدمة ربما تكوف أكثر 

 تأثيرًا وال يعني ذلؾ بالضرورة أنيا األفضؿ. 
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 مؤشرات التنمية المستدامة: -لمحور اإلداريين الموظفين تحميل تقييم

 الوسائل التكنولوجية: المؤشر األول       
 

 الوسائل التكنولوجية-لمؤشرات التنمية المستدامة اإلداريينتقييم تحميل  :(58) جدول

 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25 داللة مستوى عند الجدولية t-test يمةق

 ، والذي يعرض أيضاً الجدوؿ أعالهفي  نتائجو لعينة واحدة والمبينة t- testتـ إستخداـ اختبار 

نحو تقييـ االدارييف لمؤشرات التنمية المستدامة في محور الوسائؿ التكنولوجية عينة الدراسة آراء 

 ث أظيرت النتائج ما يمي:حي

  فقرات أعمى  " اإللكترونية لمتواصؿ مع الطمبة اإلدارةالعميا  اإلدارةتعتمد ( " 45) الفقرةكانت

( وىي أقؿ مف 2.252) االحتمالية بمغت القيمةو ، " 2.15" وزنيا النسبي البعد حيث بمغ 

2.25 = α  العميا  اإلدارةكوف ربما لذلؾ  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني

تيتـ بالتواصؿ اإللكتروني مع الطمبة وىي ميزة نحو تحقيؽ التنمية المستدامة عمى صعيد 

 العمؿ في الجامعات الفمسطينية.

 أدنى "العميا الوسائؿ التكنولوجية بجميع أنواعيا بالجامعة اإلدارةتوفر ( " 43) الفقرة كانت 

 ىي أقؿ مفو  (2.254) االحتمالية بمغت القيمةو ، " 52..2" وبمغ وزنيا النسبي ، فقرات البعد

2.25  =α  وتعبر ىذه النتيجة عف قصور واضح في توفير إحصائياً أنيا دالة مما يعني ،

ذلؾ إلى سببيف  ويعزو الباحثاإلدارة العميا في الجامعات لموسائؿ التكنولوجية المتنوعة، 

 :وىما

 الفقراتجميع  م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

إختبار 
t 

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 8 *2.254 6.00 52..2 8.25 العميا الوسائؿ التكنولوجية بجميع أنواعيا بالجامعة اإلدارةتوفر  43
 5 *2.252 6.13 2.152 8.51 صؿ مع الطمبةاإللكترونية لمتوا اإلدارةالعميا  اإلدارةتعتمد  45
 4 *2.242 5.51 2.123 8.52 المحمية األخرى يواكب النظاـ التكنولوجي بالجامعة التطور مقارنة بالجامعات 82

  *3.316 5.88 0.729 3.65 جميع الفقرات
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  صؿ عمى صعيد الجامعات، وبالتالي فإف العممي الحابسبب النقمة النوعية في التطور

التطور يكوف في مياديف مختمفة بخطوط متوازية ولربما أف التطور عمى أصعدة أخرى قد 

 حظي باىتماـ مقارنة مع التقدـ التقني.

 في البرامج والوسائؿ التكنولوجية، وبالتالي فإف الجامعات قد ينقصيا  السريع العممي تقدـال

 لمواكبة ىذا التطور بنفس التسارع القائـ في عالـ التقنية.الدعـ المالي الكافي 

 

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور
 

لجميع فقرات المحور، ويعتبر ىذا المتوسط جيد "  2.145" بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ 

ف كانت الزال ت بحاجة الى توفير بعض ويشير الى متابعة الجامعات الفمسطينية لمتكنولوجيا وا 

 وسائميا.

  :وجو اإلختالف والتشابو
 

( 4221، بدح) ( ودراسة.422، العطار) ( ودراسة4222، الحجار) تشابيت نتيجة البعد مع دراسة

( 4221، بدح) في نظـ المعمومات واألنظمة الحاسوبية التي تعمؿ بيا الجامعات حيث أكدت دراسة

وقد إختمفت نتيجة ىذا  ،ند مستوى داللة في إمكانية التطبيؽبوجود فروؽ ذات داللة إحصائية ع

( حيث تحدثت الدراستيف 4252، الناصر) ( ودراسة4252، الطويؿ وأخروف) البعد مع دراسة

 األخيرتيف عف الجودة الشاممة ولـ تتطرؽ لوسائؿ التكنولوجية وأكتفت باإلطار النظري لمجودة.

وربما يكوف السبب في ذلؾ أف الجامعات  جيدةبدرجة يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت 

في تقديميا لخدماتيا تحتاج الى وسائؿ مساندة، وتعتبر التكنولوجيا مف أفضؿ الوسائؿ التي 

تساند االدارة في تحقيؽ االىداؼ وتحقؽ وفورات في التكاليؼ إف تـ توظيفيا بحكمة، كما أف 
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مياـ، ويضفي عمييا درجة مف السيولة واليسر توظيؼ التكنولوجيا يسيؿ بشكؿ كبير إنجاز ال

  في التنفيذ.

 قبول الطمبة: المؤشر الثاني

 قبول الطمبة-لمؤشرات التنمية المستدامة اإلداريينتقييم : (59) دولج

المتوسط  الفقراتجميع   م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 الحتمالية

إختبار 
t 

 الرتبة

 8 4.73 *2.252 2.145 2..8 رسـو الدراسة مما يساىـ في تحقيؽ التنميةالعميا بتخفيض  اإلدارةتقـو  85
 4 3.31 *2.222 2.144 5..8 العميا اإلدارةازدياد قبوؿ الطمبة في الجامعات يتـ وفؽ خطة تعدىا  84
 5 3.02 *2.222 2.188 5..8 العميا اإلدارةيتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا  88

 3.63 تجميع الفقرا
3.95
5 3.318 3.69  

 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25 داللة مستوى عند الجدولية t-test يمةق

 

 السابؽ، الذي يظير نتائج آراء المبحوثيفالجدوؿ  فيكما لعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

 حوؿ قبوؿ الطمبة كأحد المؤشرات التنموية، وقد كانت النتائج كما يمي:

 أعمى  " العميا اإلدارةيتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا ( " 88) الفقرة كانت

( وىي 2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، " 2.188" وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ 

ربما إلى إلتزاـ  ذلؾ ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25 أقؿ مف

ينية بالقرارات والتعميمات الصادرة عف وزارة التربية والتعميـ والتي تحدد الجامعات الفمسط

 بعض المعايير الضابطة لقبوؿ الطمبة.

 العميا بتخفيض رسـو الدراسة مما يساىـ في تحقيؽ التنمية اإلدارةتقوـ ( " 85) كانت الفقرة" 

وىي  (2.252) ماليةاالحت بمغت القيمةو ، "2.145"وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد أدنى

ربما ىذه الفقرة تدني سبب الويعزو الباحث ، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25تعادؿ 

 تعتمد عمى رسوـ الطمبة بشكؿ كبير خاصة األىمية منياالجامعات الفمسطينية إلى كوف 
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معة األقصى إال أف جا كمصدر إيراد لتمويؿ النفقات األكاديمية المرتبطة بالعممية التعميمية،

ي تميز جامعة تختمؼ حيث أف رسوـ الدراسة لدييا منخفضة مقارنة بنظيرتييا وىذا يساىـ ف

توجييـ نحوىا، ولكف يبقى ىذا التميز مقتصرًا عمى كميات بعينيا فجامعة األقصى في 

األقصى ال توفر جميع التخصصات والكميات كالصيدلة والحقوؽ كما في جامعة األزىر، 

 لطب مثاًل كما في الجامعة اإلسالمية.واليندسة وا

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

الى رؤية تنموية تحتاج  ولكنيا جيدة وىي نسبة "2.14" بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ 

وضع خطة موحدة لدى قبوؿ الطمبة تحددىا الجيات المختصة في وزارة التربية والتعميـ العالي ك

  .نوعية الطمبة وتوزيعاتيـ لدى الجامعات الفمسطينيةو 

 

  :وجو اإلختالف والتشابو
 

 ودراسة (.422، التمباني وآخروف) دراسةبعض نتائج مع النتائج الواردة في ىذا البعد تشابيت 

أقؿ منيا في ( 4222، الحجار) عف الطمبة وكانت نتيجة دراسة تحدثت( حيث 4222، الحجار)

أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند تطبيؽ المعايير عمى ( .422، ي وآخروفالتمبان) دراسة

، الدجني) ( ودراسة4223، مدوخ) في حيف أف دراسة، الخاصة بالجودة لدى الجامعات الفمسطينية

، وبذلؾ فقد عف توافر جودة األداء المؤسسي في بعد الموارد المؤسساتية والخدماتية اتحدثت (4255

 إختمفت مع نتيجة ىذا البعد فيفقد ( 4225، دويكات) دراسةوأما  نتائج الدراسة الحالية،اتفقتا مع 

 ات العميا.ف الدراسالدراسة حيث تحدثت الدراسات األخيرة عف التخطيط اإلستراتيجي وع
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أف الجامعات قد ربما ولعؿ مف أسباب ذلؾ جيدة يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة  

لظروؼ ة وخاصة في مجاؿ الرسوـ الجامعية تراعي امعايير قبوؿ الطمبتيجية لحددت إسترا

 .يا محافظات وزةالصعبة التي تمر باإلقتصادية 

 مستوى التحصيل العممي: مؤشر الثالثال

 التحصيل العمميمستوى  –لمؤشرات التنمية المستدامة  اإلداريينتقييم تحميل  :(:5) جدول 

المتوسط  الفقراتجميع  ـ
 لحسابيا

الوزن 
 النسبي

القيمة 
 الحتمالية

إختبار 
t رتبةال 

 8 2.09 *2.222 5...2 3.325 العميا البحث العممي الذي ييدؼ لرفع مستوى التحصيؿ العممي اإلدارةتشجع  82
 4 2.81 *2.222 33..2 3.441 العميا سمسمة إمتحانات لمتميز بيف الطمبة وقدراتيـ اإلدارةتعقد  85
 5 3.25 *2.222 51..2 3.4884 العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رفع مستوى التحصيؿ العممي دارةاإل تشجع .8

  2.72 *2.222 0.683 3.4181 جميع الفقرات
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25 داللة مستوى عند الجدولية t-test يمةق

 

عينة آراء والذي بيف  الموضح أعاله كما في الجدوؿلعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

ما وتبيف النتائج  ،مؤشرات التنمية المستدامة مستوى التحصيؿ العممي كأحد الدراسة وفؽ محور

 :يمي

 العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رفع مستوى التحصيؿ  اإلدارة تشجع( ".8) كانت الفقرة

 االحتمالية بمغت القيمةو ، " 51..2" وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ أعمى  "العممي

ويعزو الباحث ذلؾ إلى ، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25( وىي أقؿ مف 2.222)

بيف الجامعات  التعاوف والشراكةربما أنيا لـ تبذؿ جيدًا كافيًا لتعزيز مبدأي العميا  اإلدارةأف 

مف  توى التحصيؿ العممي لدييـمسو رفع قدرات الطمبة العمؿ عمى المحمية تحديدًا، كما أف 

أقؿ مف الوزف النسبي فكانت النتائج ، خالؿ تدعيـ البحث العممي ربما انو كاف أيضًا متدني

 ". 2.12المحايد " 
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  العميا البحث العممي الذي ييدؼ لرفع مستوى التحصيؿ  اإلدارةتشجع "  (82) الفقرةكانت

 (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، " ...2 "وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد أدنى" العممي

محدودية  ذلؾ إلى ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25 أقؿ مفىي و 

تشجيع البحث العممي وقمة االنفاؽ عميو، بؿ ربما محدودية توظيؼ نتائجو في المجتمع، 

مي أو عمى االقؿ توظيؼ وبالتالي فمربما أف الجامعات لـ تولي اىتماـ واضح لمبحث العم

مخرجاتو بالقدر الكافي، كما أف الجيات الحكومية المختصة ربما لـ توفر مخصصات مالية 

شراكة حقيقية تأسيس دعـ مادي و إلى تحتاج  الجامعات فلذا فإ كافية لدعـ البحث العممي.

 .لدعـ البحث العممي

 

 

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

أف مستوى حيث أظيرت النتائج  متدنيةوىي نسبة "  38..2" توسط العاـ لموزف النسبي بمغ الم

مرتبطة بمستوى  عدـ وجود خطة إستراتيجيةويعزو الباحث ذلؾ لربما إلى  التحصيؿ العممي متدني

 والتي تساىـ في دورىا في رفع المستوى. تعنى بيا الشئوف األكاديمية التحصيؿ العممي

 

  :والتشابووجو اإلختالف 

( حيث تحدثت الدراسة Mariadoss and others, 2011) مع دراسة تشابيت نتيجة ىذا البعد

األخيرة عف االبتكار والمنافسة وىو يمتقي مع التنافس بيف الطمبة وتشجيع المنافسة وخمؽ روح 

مؿ والتي ( تحدثت عف نتائج الع4222، الحجار) في حيف أف دراسة، اإلبتكار واإلبداع لدى الطمبة

تالقت مع نتيجة ىذا البعد حيث أف فقرات البعد ركزت عمى رفع التحصيؿ العممي عبر زيادة 

 المستوى وىو يتالقي مع دراسة الحجار في أف المنتوج يوضح مدى الفيـ واإلستيعاب.
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( حيث تناولت دراسة عمار إشكاليات التنمية 4223، عمار) وقد إختمفت نتيجة ىذا البعد مع دراسة

لمستدامة وأبعادىا ولـ تتناوؿ الدراسات العميا والبحث العممي والتنافس بيف الجامعات عمى صعيد ا

فقد تناولت معيار الشفافية  (Capnon , 2010) وأما دراسة، جاء في الفقرات أعاله الطمبة كما

( فقد Choon,2008) وأما دراسة، ولـ تتطرؽ لما جاءت بو الفقرات ليذا البعد المساءلةوالتقييـ و 

تطرقت إلى الجودة العالمية مف وجية المنظور الدولي ومدى تنفيذىا وما ىي المحركات التي أدت 

ليا في حيف فقرات ىذا البعد جاءت مختمفة تماما عنيا حيث تناولت مستوى التحصيؿ العممي لدى 

 الطمبة بالجامعات.

 :نيامألسباب  متدنيةيرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة  

  الجامعات لـ تبذؿ جيدًا كافيًا في تدعيـ البحث العممي وتوظيؼ نتائجو، وتشجيع أف

 الباحثيف الجراء البحوث التطبيقية.

   لرفع مستوى التحصيؿ العممي لدى الطمبة وزيادة  الكافية الجيود األكاديميةلـ تبذؿ

 .مفيـو التشبيؾ والشراكة بيف الجامعات لرفع مستوى التحصيؿ العممي

 

 ة واألكاديميةداريالخدمات اإل: لمؤشر الرابعا

 ة واألكاديميةداريالخدمات اإل-لمؤشرات التنمية المستدامة اإلداريينتقييم تحميل  :(;5) جدول

المتوسط  الفقراتجميع  م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

إختبار 
t 

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 5 *2.222 1.72 2.3.5 4.325 طمبة مما تعطي انطباعا إيجابياً ة لمداريالعميا الخدمات اإل اإلدارةتقدـ  81
 4 *2.222 4.83 2.142 3.604 العميا عمى تقديـ خدمات أكاديمية تساىـ في رضا الطمبة اإلدارةتعمؿ  83
 8 *2.222 3.42 51..2 3.488 العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة اإلدارةوفرت  85

  *3.333 3.32 0.760 3.866 تجميع الفقرا
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة 
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المبحوثيف تجاه آراء والذي بيف  الجدوؿ أعالهفي  كمالعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

 :وتبيف ما يميتدامة التنمية المس الخدمات االدارية واألكاديمية كأحد المؤشرات المدلمة عمى

 إيجابياً ة لمطمبة مما تعطي انطباعا داريالعميا الخدمات اإل اإلدارةتقدـ "( 81) الفقرة كانت" 

( 2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، " 2.3.5" وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ أعمى 

 اإلدارةإلى أف ذلؾ  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α = 2.25وىي أقؿ مف 

 ة تساىـ في تمبية رضا الطمبة.إداريسعى لتوفير خدمات العميا ت

 أدنى " العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة اإلدارةوفرت "  (85) الفقرة كانت 

أقؿ وىي  (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، " 51..2" وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد

ىذه الفقرة تدني ذلؾ إلى أف سبب  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة ما يعني م α=  2.25مف

عمى مستوى الذي يمـز دعـ البنيو التحتية الدعـ المادي الكافي ال توفر  الجامعات قدف ربما أل

ات، وقد يعود السبب في ذلؾ إلى محدودية الدعـ الذي تتمقاه الجامعات أو األبنية والتجييز 

 لتحقيؽ التطوير المطموب وفؽ آراء المبحوثيف. ربما ال يكفي
 

 

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

ولربما أف سبب ارتفاعيا يعبر  مرتفعةوىي نسبة  "2.1.2" بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ 

ف كانت تحتاج لتحسيف ىذه اداريالخدمات اإل تقديـتيدؼ إلى عف كوف الجامعات  لخدمات ة وا 

 إال أنيا قد تركت انطباعًا جيدة. وصواًل نحو التنمية المستدامة
 

 

  :وجو اإلختالف والتشابو

الموارد البشرية  ا( حيث تناولت.422، العطار) ( ودراسة4222، الحجار) دراسة إختمفت النتيجة مع

خدمات المجتمعية والتي وتناولت األخيرة جودة ال، ة واألكاديميةداريولـ تتناوؿ الخدمات اإل والمادية
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( تناولت أبعاد 4255 ،الدجني) وأما دراسة، ة واألكاديميةداريتعطي إنعكاسًا لجودة الخدمات اإل

األداء المؤسسي ومنيا الموارد البشرية والتي أكدت بوجود عالقة ذات داللة إحصائية تعنى بالموارد 

بالجامعات  دور رؤوساء األقساـ لتالتي تناو ( 4221، المصري) وقد إختمفت دراسة، المؤسساتية

مع الدراسة الحالية، حيث تناولت في احد فقراتيا ما يشير الى عكس وفؽ مفيوـ الجودة الشاممة 

 نتائج الدراسة الحالية.
 

أف الجامعة توفر خدمات  بسبب جيدة وىذايرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة 

اىدة لتحقيؽ األفضؿ، إال أف الجامعات الزالت يد وىي تعمؿ جة وأكاديمية بشكؿ جإداري

 بحاجة إلى تطوير عمى مستوى البنى التحتية.

 

 الجودة األكاديمية: المؤشر الخامس

 الجودة األكاديمية-لمؤشرات التنمية المستدامة اإلداريينتقييم تحميل  :(63) جدول رقم

المتوسط  الفقراتجميع  م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

إختبار 
t 

مة القي
 الرتبة الحتمالية

 8 *2.222 3.97 .2.12 3.534 العميا بتخصيص طاقـ أكاديمي يعنى بالطمبة وتميزىـ اإلدارةتقـو  22
 4 *2.222 4.28 2.152 3.558 العميا بتحديث الخطط لمكميات والعمادات واألقساـ اإلدارةتقـو  25
 5 *2.222 5.04 2.142 3.619 رضا الطمبة حقؽلتالعميا الخدمات األكاديمية المتميزة  اإلدارةتقدـ  24

  *3.333 4.43 3.915 3.57 جميع الفقرات
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة 

 

عينة آراء  يبيفوالذي  الموضح أعاله كما في الجدوؿلعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

 وقد أظيرت النتائج ما يمي:مؤشرات التنمية المستدامة األكاديمية كأحد محاور  في الجودة الدراسة
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 ( رضا الطمبة لتحقؽالعميا الخدمات األكاديمية المتميزة  اإلدارةتقدـ ) ( وىي:24) الفقرة كانت

( وىي 2.222) االحتمالية بمغت القيمةو  ،"2.142"وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ أعمى 

 :يفلسبب ذلؾ ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α = 2.25أقؿ مف 

  لدييا رؤية ورسالة أكاديميةالعميا  اإلدارةأف. 

  إستحداث وحدات الجودة التي تعنى بالجانب األكاديمي.العميا قامت ب اإلدارةأف 

 ( وتميزىـالعميا بتخصيص طاقـ أكاديمي يعنى بالطمبة  اإلدارةتقوـ ) ( وىي:22) جاءت الفقرة

ىي أقؿ و  (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، " .2.12"وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد أدنى

 :إلى ما يميذلؾ  ويعزو الباحث ،إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25مف 

 مع يتعامؿ  طاقـ خاص ناتج عف حاجة الجامعات الماسة لتخصيصىذه الفقرة تدني  أف

 .بةالمتميزيف مف الطم

  الزالت الجامعات بحاجة الى بعض االجراءات التشاركية مع الجامعات االخرى لالستفادة

 .مف تجاربيا في تعزيز قدرات الطمبة نحو التميز
 

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

لى وىي نسبة جيدة توضح أف الجامعات تيدؼ إ "2.158"بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ 

 .وصواًل نحو التنمية المستدامة التميزتحتاج لتحسيف التميز األكاديمي ولكف تحقيؽ 
 

  :جو اإلختالف والتشابوو 
 

، المصري) ( ودراسة4255، الدجني) ( ودراسة4223، مدوخ) تشابيت نتيجة ىذا البعد مع دراسة

ثت عف الجودة حيث تحد( .422، العطار) ( ودراسة.422، التمباني وأخروف) ( ودراسة4221

، العمادات والدوائر واألقساـ المختصة فيالجودة  وعفاألكاديمية لدى رؤوساء األقساـ األكاديمية 

( حيث تحدثت عف التنمية المستدامة ولـ تتطرؽ لمجودة 4223، عمار) وقد إختمفت كؿ مف دراسة
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بتكار ( تحدثت عف قدرات التسويؽ واالMariadoss and others, 2011) وكذلؾ دراسة

 والمنافسة.

لتطوير الجودة  تسعىالعميا  اإلدارةأف مما يدلؿ عمى يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة جيدة 

 لرفعيا، وعمييا االستزداة أيضًا لمواكبة التطور.األكاديمية وىي تعمؿ جاىدة 

 

 

 

 

 تدامةالتابع لمؤشرات التنمية المس المؤشر السادس: الموارد البشرية والمادية

 الموارد البشرية والمادية-لمؤشرات التنمية المستدامة اإلداريينتقييم تحميل  (61) جدول

المتوسط  الفقراتجميع   ـ
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

إختبار 
t 

القيمة 
 الحتمالية

 الرتبة

 5 *2.222 5.04 2.148 3.619 العميا العنصر البشري القادر عمى تقديـ أفضؿ خدمة اإلدارةتستقطب  28
 4 *2.222 3.12 34..2 3.418 العميا االحتياجات األساسية لموصوؿ لمتنمية المستدامة اإلدارةتوفر  22
 8 *2.222 0.61 2.535 2.907 العميا نظاـ لممكافآت والثواب بيدؼ تحفيز وتشجيع العامميف اإلدارةتتبنى  25

  *2.222 2.51 0.660 3.314 جميع الفقرات
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25ولية عند مستوى داللة الجد t-testقيمة 

 

عينة الدراسة آراء والذي بيف  الموضح أعاله كما في الجدوؿلعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

 الموارد البشرية والمادية كأحد متطمبات استدامة التنمية في الجامعات، وتبيف ما يمي: وفؽ محور

 العميا العنصر البشري القادر عمى تقديـ أفضؿ خدمة اإلدارةتستقطب "  (28) الفقرة كانت" 

( وىي 2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، "2.148"وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ أعمى 
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العميا  اإلدارةأف إلى  ذلؾ ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α = 2.25أقؿ مف 

 قطاب العنصر البشري القادر عمى تقديـ خدمة متميزة.إلستبشكؿ دائـ تسعى قد 

 أدنى" العميا نظاـ لممكافآت والثواب بيدؼ تحفيز وتشجيع العامميف اإلدارةتتبنى "  (25) الفقرة كانت 

ىي أقؿ مف و  (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، " 2.535" وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد

2.25  =α  إلى ما يمي ذلؾ ويعزو الباحث ،إحصائياً  أنيا دالةمما يعني : 

 بالشكؿ المطموب ال تعمؿ عمى التحفيزلربما  أف الجامعة. 

  تطبيؽ سياسة الثواب إال في مواضع بسيطةقد ال تعمؿ عمى. 

  مراعاة لمظروؼ اإلقتصادية السائدة في محافظات وزةوذلؾ نظرًا لصعوبة اإليرادات.  

 :قتيا بالمحورالتعقيب العام لفقرات البعد وعال
 

 اإلدارةسيبسة  إلىمتدنية ويعزو ذلؾ وىي نسبة  "...2" بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ 

 . حقيؽ الرضا الوظيفي لدى العامميفالعميا في بند سياسة الثواب والمكافآت والعقاب والتي تيدؼ لت

  :وجو اإلختالف والتشابو
 

، الحجار) ( ودراسة4252، لطويؿا) ( ودراسة4221، دحب) مع دراسة تشابيت نتيجة ىذا البعد

 Mariadoss and) ودراسة( 4221، المصري) فيما إختمفت دراسة( في فقرات ىذا المؤشر 4222

others, 2011( ودراسة4223، عمار) ( حيث تحدثت عف اإلبتكار والتسويؽ والمنافسة ودراسة 

 (.4252، الطويؿ وآخروف)

 

ربما الختالؼ سياسة كؿ جامعة عف  ة الكمية جاءت بدرجة متدنيةف النتيجيرى الباحث أ 

 عدـ وجود معيار واضح لذلؾ.األخرى، وربما ل
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 الجانب األكاديمي-محور الفاعمية التعميمية تحميل فقرات: ثانياً 

، سيتـ استعراض نتائج االختبارات االحصائية ومدلوالتيا الخاصة باالستبانة الثانية، تحت ىذا العنواف

( الجانب األكاديمي في معايير االعتماد والجودة الدولية) وتقيس االستبانة الثانية أبعاد الفاعمية التعميمية

 وتوضح العالقة بينيما.، وكذلؾ أبعاد التنمية المستدامة كمتغير تابع، كمتغير مستقؿ

 

 تحميل أبعاد الفاعمية التعميمية
 

 الطالب الجامعي: . البعد األول1

 الطالب الجامعي-تحميل أبعاد الفاعمية التعميمية :(65) جدول
 م
 

 جميع الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 إختبار
t 

القيمة 
 الحتمالية

 رتبةال

 5 *2.221 9.80 2.122 8.12 العميا بمشاكؿ الطمبة وتضع الحموؿ المناسبة ليا اإلدارةتيتـ  5
 4 *2.222 3.92 12..2 .8.8 دى الطمبة فيما يختص بالرسـو الجامعيةالعميا الظروؼ االقتصادية ل اإلدارةتراعي  4
 8 *2.222 3.13 2...2 8.82 العميا إرشادًا وافيًا وتعقد ورش عمؿ وندوات لذلؾ اإلدارةتقدـ  8

  *3.351 5.62 0.690 5.73 جميع الفقرات
 5.55ي " تساو 32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة 

 

عينة آراء والذي بيف  الموضح أعاله كما في الجدوؿلعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

 الطالب الجامعي كأحد أبعاد الفاعمية التعميمية، وقد أظيرت النتائج ما يمي:الدراسة وفؽ محور 

 فقرات أعمى  "العميا بمشاكؿ الطمبة وتضع الحموؿ المناسبة ليا اإلدارةتيتـ ( "5) كانت الفقرة

( وىي أقؿ مف 2.221) االحتمالية بمغت القيمةو ، "2.122"وزنيا النسبي البعد حيث بمغ 

2.25  =α  فيما  العميا اإلدارةأف إلى  ذلؾ ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني

 تعنى بشكؿ جيد لحؿ مشاكؿ الطمبة وتضع الحموؿ المناسبة ليـ بالجامعة. يبدو أنيا

 فقرات  أدنى "العميا إرشادًا وافيًا وتعقد ورش عمؿ وندوات لذلؾ اإلدارةتقدـ " ( 8) لفقرةا كانت

 α=2.25 ىي أقؿ مفو  (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، "...2"وزنيا النسبي  وبمغ، البعد
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تقدـ اإلرشادات  لـربمب الجامعات ذلؾ إلى أف  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني 

 .قد الورش بالحجـ المطموبوتع
 

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

 "2.12إذ لـ تصؿ لنسبة المؤشر "  ي نسبة متدنيةوى "5..2"بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي 

إىتماـ االدارة العميا  لمحدوديةيعود ربما  سببووىذا  وبحاجة ماسة لإلىتماـ بمعيار الطالب الجامعي

امعات بالطالب بالدرجة المطموبة، أو أف الجامعات عمييا أف تبذؿ جيدًا إضافيًا في في الج

  اىتماميا بالطالب، وبالتالي فعمييا أف تركز عمى النوعية وليس عمى عدد الطالب فقط.
 

 

  :وجو اإلختالف والتشابو

الطمبة" والتخطيط "( حيث ركزت األخيرة عمى رضا 4221، بدح) دراسةىذه الدراسة مع تشابيت  

أوصت  التي( .422، العطار) وأما دراسة، اإلستراتيجي الخاص بالجامعة كرؤية ورسالة لمطمبة

فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لدور عضو  أكدت أيضًا عمى وجودالطالب( ) بضرورة تفعيؿ دور

األبعاد الثالثة ( فقد ركزت عمى 4223، عمار) وأما دراسة ،ىيئة التدريس ولدور الطالب الجامعي

، ىذه الدراسةبو مع ما جاءت ( وبو تشابيت 4) ومنيا البعد اإلقتصادي الذي تقاطع مع فقرة رقـ

 .البعدفي حيف إختمفت الدراسات األجنبية مع فحوى ىذا 
 

 : وسببويرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية  

  تجاه الطمبة.جيد الكافي ربما لـ تبذؿ ال في الجامعات العميا اإلدارةأف 

  عطاء إىتماـ لإلرتقاء بالطالب الجامعي.اقمة  إلىتماـ بمشاكؿ الطالب وا 
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 عضو ىيئة التدريس: . البعد الثاني5

 عضو ىيئة التدريس-تحميل أبعاد الفاعمية التعميمية (65 ) جدول 

 الفقراتجميع   م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

إختبار 
t 

القيمة 
 رتبةال يةالحتمال

 8 *2.222 3.00 ....2 8.82 العميا حوافز لتشجيع البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس اإلدارةتقدـ  2
 5 *2.222 4.43 .3..2 8.28 العميا خطة إستراتيجية لتطوير كافة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلدارةتضع  5
 4 *2.222 4.42 .1..2 8.83 ة وتطبيقيا عمى الفئات المستيدفةالعميا باستخداـ طرؽ التدريس الحديث اإلدارةتقـو  .

  *3.3355 3.96 0.674 3.37 جميع الفقرات
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة 

 

ثيف المبحو آراء والذي بيف  الموضح أعاله كما في الجدوؿلعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

 تجاه عضو ىيئة التدريس كأحد أبعاد الفاعمية التعميمية، وبينت النتائج ما يمي:

 العميا خطة إستراتيجية لتطوير كافة أعضاء ىيئة التدريس  اإلدارةتضع "( 5) الفقرة كانت

 االحتمالية بمغت القيمةو ، (.3..2)وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ أعمى  "بالجامعة

إلى  ذلؾ ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=2.25ؿ مف( وىي أق2.222)

وضعت خطة قد بالتنسيؽ مع عمادة التخطيط والتطوير بالجامعات ربما أنيا و العميا  دارةأف اإل

 .إستراتيجية ومنسقة مع وزارة التربية والتعميـ العالي

 بحث العممي ألعضاء ىيئة العميا حوافز لتشجيع ال اإلدارةتقدـ " ( وىي:2) الفقرة كانت

 (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، "....2"وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد أدنى"التدريس

ربما لكوف االدارة  ذلؾ ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25وىي أقؿ مف 

ية التي تمر بيا سياسة تقشؼ مالي نظرًا لمظروؼ اإلقتصادالعميا في الجامعات قد تنفذ 

 ، أو لضعؼ تشجيع البحث العممي مف قبؿ الجيات الحكومية.محافظات وزة
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 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

وبحاجة لإلىتماـ بمعيار  منخفضةوىي نسبة  "0.674"بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ 

"، سيما وأف عضو ىيئة 2.12بي المحايد " مف الوزف النسوالذي كاف أقؿ  عضو ىيئة التدريس

 التدريس ىو الركيزة األساسية التي بموجبيا تتحدد جودة المخرجات األكاديمية.
 

  :وجو اإلختالف والتشابو
 

، الحجار) ( ودراسة4221، بدح) مع دراسة بعضو ىيئة التدريستشابيت فقرات البعد والخاص 

 (4223، مدوخ) ( ودراسة.422، تمباني وآخروفال) ( ودراسة.422، العطار) ( ودراسة4222

الموارد البشرية حيث  ىو أحد مكوناتعنصر فعاؿ و  حيث ركزت عمى عضو ىيئة التدريس باعتباره

في حيف إختمفت كؿ مف ، جاءت بو الدراسات المذكورة آنفاً  جاءت فقرات ىذا البعد متقاطعة مع ما

 Bratt and) اسات العميا ودراسةركزت عمى عمادة الدر إذ ( 4225، دويكات) دراسة

others,2011.حيث ركزت األخيرة عمى التنمية االيكولوجية والمرتبطة بالتنمية المستدامة ) 

 

 ) كمية جاءت بدرجة منخفضة وعميو تحتاج اإلدارة العميا تحديثالنتيجة اليرى الباحث أف  

ماـ بو كعنصر تعميمي البحث العممي واإلىتخطط  و المرتبطة بعضو ىيئة التدريس الخطط

 فعاؿ(.
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 المنياج األكاديمي: . البعد الثالث5

 المنياج األكاديمي-تحميل أبعاد الفاعمية التعميمية: (66) جدول

المتوسط  الفقرات ـ
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 إختبار
t 

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 8 *2.225 4.72 2...2 8.82 المعاصرة والمشكالت، والقضايا، التعميمية األكاديمي الممارسات المنياج يتناوؿ 1
 4 *.2.25 4.87 5...2 8.82 العميا المنياج األكاديمي المحدث الذي يواكب التطورات العممية اإلدارةتضع  3
 5 *2.222 4.33 32..2 8.22 العميا الفروؽ الفردية بيف الطمبة في العممية التعميمية األكاديمية اإلدارةتراعي  5

  3.3337 4.64 0.665 3.33 متوسطال
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة 

 

عينة آراء والذي بيف  الموضح أعاله كما في الجدوؿلعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

 أظيرت النتائج ما يمي:المنياج األكاديمي كأحد أبعاد الفاعمية التعميمية، و الدراسة وفؽ محور 

 العميا الفروؽ الفردية بيف الطمبة في العممية التعميمية  اإلدارةتراعي "( 5) الفقرة كانت

 االحتمالية بمغت القيمةو ، %"3." وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ أعمى " األكاديمية

ذلؾ إلى  ثويعزو الباح، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25( وىي أقؿ مف2.222)

  الفروؽ الفردية بيف الطمبة في العممية األكاديمية.تراعي وفؽ خطط محددة ال  العميا اإلدارةأف 

 والمشكالت، والقضايا، التعميمية األكاديمي الممارسات المنياج يتناوؿ"( 1) الفقرة كانت 

 (2.225) ماليةاالحت بمغت القيمةو ، "...2"وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد أدنى "المعاصرة

 اإلدارةأف ذلؾ إلى  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25ىي أقؿ مفو 

بحاجة إلى تعديالت والذي بدوره  المنياج األكاديميب معة لربما لـ تيتـ بدرجة كافيةالعميا بالجا

 مف معرفة. جديد مواكبة المتطمبات العصرية ومتابعة كؿ ما ىول

 

 :م لفقرات البعد وعالقتيا بالمحورالتعقيب العا
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 ذلؾ إلى: سبب ويعزو الباحثنية وىي نسبة متد "5...2"بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ 

  فيما تضعيا الشئوف األكاديمية التي ستراتيجية اإلخطة أو ضعؼ اللربما لعدـ وجود

 .بالمنياج األكاديمييتعمؽ 

 تعمؿ عمى  ربما التي، سيما وأف بعض الطمبة بةالفروؽ الفردية بيف الطم عدـ مراعاة

 .تمبية متطمبات العصر

 

  :وجو اإلختالف والتشابو

ظاـ الدراسة ( حيث ركزت األخيرة عمى ن.422، التمباني وآخروف) تشابيت فقرات البعد مع دراسة

 (حيث ركزت عمى مستوى األداء والتغذية الراجعة.4255، الدجني) والمنياج وأما دراسة

فما  داري( حيث ركزت االخيرة عمى األداء اإل4221، المصري) مفت فقرات ىذا البعد مع دراسةاخت

( حيث ركزت عمى .422، العطار) وأما دراسة، ركزت فقرات ىذا البعد عمى الجانب األكاديمي

 نظر رؤوساء األقساـ األكاديمييوف " عضو ىيئة التدريس".الجودةالشاممة مف وجية

 
 

بأمس العميا  اإلدارةأف  والسبب ىوالنتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية  يرى الباحث أف 

الحاجة لضرورة اإلىتماـ بالمنياج األكاديمي وتنسيؽ الجيود مع وحدة الجودة األكاديمية بيف 

 الجامعات.

 

 
 

 المناخ األكاديمي: البعد الرابع
 

 المناخ األكاديمي-تحميل أبعاد الفاعمية التعميمية (67) جدول
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 الفقرات ـ
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

إختبار 
t 

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 5 *2.222 4.95 2.123 8.52 العميا مصادر لمبيانات كالمكتبة لتخدـ جميع الشرائح بالجامعة اإلدارةتوفر  52
 4 *.2.25 4.59 32..2 8.24 العميا عمى توفير وسائؿ التعميـ وأدواتو في الجامعة اإلدارةتحرص  55
 8 *2.222 3.09 2...2 8.84 العميا بوضع برنامج تقييـ شامؿ ومبنى عمى قياس المخرجات اإلدارةتقـو  54

  *3.337 4.21 3.8:3 3.42 المتوسط
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة 

 

الستعراض آراء المبحوثيف نحو  أعاله في الجدوؿكما لعينة واحدة  t- testتـ إستخداـ اختبار 

 :المناخ األكاديمي كأحد أبعاد الفاعمية التعميمية، وقد بينت النتائج ما يمي

 العميا مصادر لمبيانات كالمكتبة لتخدـ جميع الشرائح بالجامعة اإلدارة "توفر( 52) الفقرة كانت" 

( وىي 2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، "2.123" وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ أعمى 

إلى أن اإلدارة العليب ذلؾ  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25أقؿ مف

عمى توفير مصادر لممعمومات التي يستقي منيا الطمبة بالجامعة لتعزز دورىا تعمؿ لربمب 

 األساسي.

 مج تقييـ شامؿ ومبنى عمى قياس المخرجاتالعميا بوضع برنا اإلدارةتقوـ "( 54) الفقرة كانت" 

ىي أقؿ و  (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، "2...2"وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد أدنى

اإلدارة العميا في أف ذلؾ إلى  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25مف

دـ توافر برامج تقييـ منيجية وربما لعالمخرجات الجامعات ربما تجد صعوبة في تقييـ 

باالضافة إلى الوقت والجيد المذاف تحتاج إلييما عممية التقييـ، ويبدو أف الجامعات لـ تصرؼ 

 جيدًا كافيًا تجاه ذلؾ.

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور
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بما لعدـ قدرة الجامعة لر  ويعزو الباحث ذلؾوىي نسبة متدنية  ":3.8"بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي 

 بأمس الحاجة لإلىتماـ بو. عمى توفير وتييئة المناخ األكاديمي بفقرات السابقة إلى أنو
 

  :وجو اإلختالف والتشابو

( حيث تناولت األخيرة المنشأة الجامعية 4223، مدوخ) مع دراسة تشابيت فقرات المناخ األكاديمي

( تحدثت عف عنصر البيئة .422، التمباني وأخروف) وتالقت مع فقرات ىذا البعد في حيف دراسة

( حيث لـ 4222، الحجار) وقد إختمفت دراسة، التربوية التعميمية فيما يتطابؽ مع فقرات ىذا البعد

 (.4252، الناصر) ( ودراسة4252، الطويؿ وآخروف) تتطرؽ لممناخ األكاديمي وكذلؾ دراسة
 

 : ذلؾ ربما لالسباب التاليةويعود متدنية الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة يرى 

 مناخ التعميمي. ينقصيا األدوات والوسائؿ التي تساعدىا عمى التكيؼ مع الالعميا  اإلدارة أف 

 تييئة المناخ األكاديمي السميـ.في بالشكؿ المطموب  العميا اإلدارة لربما لـ تيتـ 
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 التنمية المستدامةاألكاديميين لمؤشرات  الموظفين تحميل تقييم

 الوسائل التكنولوجية: المؤشر األول

 الوسائل التكنولوجية-المؤشر األول  تحميل تقييم األكاديميين (68) جدول 

 الفقراتجميع  م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

إختبار 
t 

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 5 *2.254 5.33 52..2 8.21 بالجامعة العميا الوسائؿ التكنولوجية بجميع أنواعيا اإلدارةتوفر  58
 4 *2.252 5.96 32..2 8.22 اإللكترونية لمتواصؿ مع الطمبة اإلدارةالعميا  اإلدارةتعتمد  52
 8 *2.242 6.35 ...2 8.82 يواكب النظاـ التكنولوجي بالجامعة التطور مقارنة بالجامعات المحمية األخرى 55

  3.316 5.8 0.67 3.40 جميع الفقرات
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة 

عينة الدراسة وفؽ آراء والذي بيف  أعاله كما في الجدوؿلعينة واحدة  t- testتـ إستخداـ اختبار 

 :الوسائؿ التكنولوجية كأحد العوامؿ المحققة لمتنمية المستدامة، وقد أظيرت النتائج ما يميمحور 

 أعمى  "العميا الوسائؿ التكنولوجية بجميع أنواعيا بالجامعة اإلدارةتوفر "( 58) الفقرة كانت

ىي أقؿ ( و 2.254) االحتمالية بمغت القيمةو ، "52..2"وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ 

 لـ العميا اإلدارةذلؾ إلى أف  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25 مف

 بالدرجة التي تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا بطريقة أفضؿ.ؿ عمى توفير الوسائؿ التكنولوجية تعم

 مقارنة بالجامعات المحمية  يواكب النظاـ التكنولوجي بالجامعة التطور" (55) الفقرة كانت

 (2.242) االحتمالية بمغت القيمةو ، "...2"وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد أدنى األخرى"

التطور  إلى أنذلؾ  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25مف ىي أقؿو 

بيف في تأثيره عمى الجامعات وكذلؾ في مدى توظيفو يختمؼ حديثًا العممي الحاصؿ 

 الجامعات مما أثر عمى تنميتيا وتسابقيا مع الجامعات االخرى.

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

 :يفلسببذلؾ  ويعزو الباحثوىي نسبة متدنية "  0.67" توسط العاـ لموزف النسبيالمبمغ 

 الكافيعدـ قياـ الجامعة بتوفير الوسائؿ التكنولوجية بالشكؿ ل ربما. 
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  النظاـ اإللكتروني الموجود يتطمب تحسيف وفقرات المؤشر تحتاج لمعمؿ عمى أف لربما

 تحسينيا.

  :وجو اإلختالف والتشابو

( في 4221، بدح) ( ودراسة.422، العطار) ( ودراسة4222، الحجار) دراسةؿ مف ك تشابيت

 (4221، بدح) نظـ المعمومات واألنظمة الحاسوبية التي تعمؿ بيا الجامعات حيث أكدت دراسة

التي عمى اإلىتماـ بالنظـ التكنولوجية ( 4252، الناصر) ( ودراسة4252، الطويؿ وأخروف) دراسةو 

 جودة الشاممة.ال تحقيؽ في تصب

 

 : مية جاءت بدرجة متدنية وىذا بسببيرى الباحث أف النتيجة الك 

  حتاج لتحسيف وسائميا التكنولوجيةالعميا ت اإلدارةأف. 

  خدمة متميزة مف وجية نظر أف نظميا التكنولوجية لـ تصؿ لمحد المطموب لتقديـ

 المبحوثيف االكاديمييف.

 قبول الطمبة: المؤشر الثاني

 قبول الطمبة-المؤشر الثاني  تحميل تقييم األكاديميين( 69) دولج 

 الفقراتجميع   ـ
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 إختبار
t 

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 8 *2.252 5.31 25..2 8.4 العميا بتخفيض رسـو الدراسة مما يساىـ في تحقيؽ التنمية اإلدارةتقـو  .5
 5 *2.222 5.90 5...2 8.8 العميا اإلدارةلجامعات يتـ وفؽ خطة تعدىا ازدياد قبوؿ الطمبة في ا 51
 4 *2.222 6.30 22..2 8.4 العميا اإلدارةيتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا  53

  *3.3317 5.7 3.863 3.23 جميع الفقرات
 5.55 " تساوي32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة 

 

عينة الدراسة وفؽ آراء والذي بيف أعاله  كما في الجدوؿلعينة واحدة  t- testتـ إستخداـ اختبار 

 :قبوؿ الطمبة كأحد المتطمبات الستدامة التنمية في الجامعات، وقد بينت النتائج ما يميمحور 
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 أعمى  "العميا ارةاإلدازدياد قبوؿ الطمبة في الجامعات يتـ وفؽ خطة تعدىا " ( 51) الفقرة كانت

( وىي أقؿ 2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، "5...2"وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ 

ربما إلى أف الخطة ذلؾ  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α = 2.25 مف

العميا ال تراعي قبوؿ الطمبة بالتخصصات المطموبة ولذلؾ قمت  اإلدارةالموضوعة مف قبؿ 

 وىي تحتاج لوضع خطة "2.12" الجامعات الفمسطينية ولـ تصؿ الحد المطموب النسبة لدى 

 لعممية قبوؿ الطمبة. دقيقة

 فقرات  أدنى "العميا اإلدارةيتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا ( "53) الفقرة كانت

 ىي أقؿ مفو  (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو  ،"22..2"وزنيا النسبي  وبمغ، البعد

2.25=α  العميا بالجامعة ال  اإلدارةذلؾ إلى أف  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني

نوعية الطمبة والتي تحدد مسبقًا، ولعؿ ىذا يشير إلى  تضع خطة واضحة في عممية إختيار

 ي.إىتماـ الجامعات بالجوانب الكمية كأعداد الطمبة عمى حساب نوعية المخرج األكاديم

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

إلى افتقار  الباحث السببوىي نسبة متدنية ويعزو  "2..2" المتوسط العاـ لموزف النسبيبمغ 

ي تدعـ توجو قبوؿ الطمبة وتراعي الفروقات والتخصصات التب تعنىواضحة خطة الجامعات ل

 الطمبة نحو الجامعات في ظؿ متطمبات سوؽ العمؿ.
  
 

 

 

  :وجو اإلختالف والتشابو
 

( حيث 4222، الحجار) ( ودراسة.422، التمباني وآخروف) تشابيت فقرات ىذا البعد مع دراسة

فيما جاءت نتيجة ، منخفضة أيضاً ( 4222، لحجارا) الطمبة وكانت نتيجة دراسةقبوؿ عف  تحدثت
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إحصائية عند تطبيؽ فروؽ ذات داللة  مؤكدة عمى وجود (.422، التمباني وآخروف) دراسة

 إلى أف( 4255، الدجني) دراسة وأشارت ،المعايير الخاصة بالجودة لدى الجامعات الفمسطينية

( 4223، مدوخ) في حيف أف دراسة، الطالب() ىناؾ توافر ألبعاد األداء المؤسسي بنسبة كبيرة

 مف منظور امع نتيجة ىذا البعد في الدراسة حيث تحدثت ا( إختمفت4225، دويكات) ودراسة

 التخطيط اإلستراتيجي وعف الدراسات العميا والجودة وأثرىا في تحقيؽ التنمية المستدامة.

 

رؤية ال وضوحعدـ  ربما يرى الباحث أف سبب تدنى المتوسط العاـ لجميع فقرات قبوؿ الطمبة سببو

ؽ التنمية حتى يتـ تحقي التي توحد مؤشر قبوؿ الطمبة وذلؾ األكاديمية() وحدات الجودةتجاه 

المستدامة، واألصؿ أف الجية الحكومية التي تنظـ عمؿ الجامعات وىي وزارة التربية والتعميـ العالي 

سواء المجاؿ  تضع ضوابط في القبوؿ تعنى بالطالب فييأف تكوف قد حددت خطة واضحة المعالـ 

بة إللتحاقو ف مستوى متقدـ لمطالب عند التخرج وتعنى بمخرجات الطمتضم الميني أو النظري

 بسوؽ العمؿ.
 

 مستوى التحصيل العممي: المؤشر الثالث

 مستوى التحصيل العممي –المؤشر الثالث  تحميل تقييم األكاديميين (:6) جدول 
 

المتوسط  الفقراتجميع  ـ
 الحسابي

الوزن 
القيمة  tإختبار  النسبي

 الرتبة الحتمالية

 4 *2.222 4.71 32..2 8.2 دؼ لرفع مستوى التحصيؿ العمميالعميا البحث العممي الذي يي اإلدارةتشجع  55
 8 *2.222 2.59 2...2 8.8 العميا سمسمة إمتحانات لمتميز بيف الطمبة وقدراتيـ اإلدارةتعقد  42
 5 *2.222 2.46 2.12 8.5 رفع مستوى التحصيؿ العمميلالعميا التنافس بيف الجامعات  اإلدارة تشجع 45

  *3.333 3.25 0.68 3.4 جميع الفقرات
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة  
 

 المبحوثيف حوؿآراء والذي بيف  أعاله كما في الجدوؿلعينة واحدة  t-testتـ إستخداـ اختبار 

 :اآلتيالتنمية المستدامة وتبيف النتائج مستوى التحصيؿ العممي كأحد متطمبات محور 
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 العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رفع مستوى التحصيؿ  اإلدارة تشجع( "45) الفقرة كانت

( 2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، "2.12"وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ أعمى "العممي

 اإلدارة ذلؾ ربما لكوف ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25وىي أقؿ مف

في الجامعات تتنافس فيما بينيا لتحقيؽ تحصيؿ عممي رفيع، إال أف ا تعقد سمسمة مف العمي

 ىذه المنافسة الزالت محدودة وبحاجة إلى تطوير.

 فقرات  أدنى "العميا سمسمة إمتحانات لمتميز بيف الطمبة وقدراتيـ اإلدارةتعقد ( "42) الفقرة كانت

 ىي أقؿ مفو  (2.222) االحتمالية قيمةبمغت الو ، "2...2"وزنيا النسبي  وبمغ، البعد

2.25=α  العميا بالجامعة اإلدارة إلى أفذلؾ  ويعزو الباحث ،إحصائياً أنيا دالة مما يعني 

امتحانات التميز بيف الطمبة في الجامعة الواحدة مف جية وبيف تفتقر إلى مثؿ عقد  لربما

 .الجامعات مف جية أخرى
 

 :تيا بالمحورالتعقيب العام لفقرات البعد وعالق

 :نسبة متدنية ويعزو الباحث ذلؾ لعدة أسباب وىيوىي  "0.68" المتوسط العاـ لموزف النسبيبمغ 

  العميا لـ تضع خطة لتحقيؽ التنمية المستدامة اإلدارةلربما أف. 

 رفع مستوى التحصيؿ العممي سواء بالتعرؼ عمى الطمبة المتميزيف لربما أيضًا عمى صعيد. 

  مستوى التحصيؿ خطة تعنى بفقرات  الوسائؿ لتحسيف التحصيؿ العممي عبرإستخداـ لربما

 العممي لـ يحظ باىتماـ الجامعات بالمستوى الكافي.
 

 ,Mariadoss and others) مع دراسةالمؤشر تشابيت فقرات ىذا  :وجو اإلختالف والتشابو

لطمبة وتشجيع المنافسة ( حيث تحدثت عف االبتكار والمنافسة وىو يمتقي مع التنافس بيف ا2011

( تحدثت عف نتائج 4222، الحجار) في حيف أف دراسة، وخمؽ روح اإلبتكار واإلبداع لدى الطمبة

العمؿ والتي تالقت مع نتيجة ىذا البعد حيث أف فقرات البعد ركزت عمى رفع التحصيؿ العممي عبر 

وقد  دى الفيـ واإلستيعاب.زيادة المستوى وىو يتالقي مع دراسة الحجار في أف المنتوج يوضح م

( حيث تناولت دراسة عمار إشكاليات التنمية 4223، عمار) مع دراسة المؤشرإختمفت نتيجة ىذا 
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المستدامة وأبعادىا ولـ تتناوؿ الدراسات العميا والبحث العممي والتنافس بيف الجامعات عمى صعيد 

فقد تناولت معيار الشفافية  (Capnon , 2010) وأما دراسة، جاء في الفقرات أعاله الطمبة كما

( فقد Choon,2008) وأما دراسة، ولـ تتطرؽ لما جاءت بو الفقرات ليذا البعد المساءلةوالتقييـ و 

تطرقت إلى الجودة العالمية مف وجية المنظور الدولي ومدى تنفيذىا وما ىي المحركات التي أدت 

حيث تناولت مستوى التحصيؿ العممي لدى  ليا في حيف فقرات ىذا البعد جاءت مختمفة تماما عنيا

 الطمبة بالجامعات.
 

 :مابسبيف وى يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية 

 الجامعة بحاجة لزيادة الوسائؿ التعميمية والجيود األكاديمية لرفع مستوى التحصيؿ  أن

 .العممي لدى الطمبة

  امعات لرفع مستوى التحصيؿ العممي.زيادة مفيـو التشبيؾ والشراكة بيف الجبيدؼ 
 

 

 

 ة واألكاديميةداريالخدمات اإل: المؤشر الرابع

 ة واألكاديميةداريالخدمات اإل –المؤشر الرابع  تحميل تقييم األكاديميين :(;6) جدول 

المتوسط  الفقراتجميع  م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 tإختبار 
القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 8 *2.222 4.43 32..2 8.2 ة لمطمبة مما تعطي انطباعا إيجابياً داريالعميا الخدمات اإل اإلدارةتقدـ  44
 4 *2.222 6.89 35..2 8.2 العميا عمى تقديـ خدمات أكاديمية تساىـ في رضا الطمبة اإلدارةتعمؿ  48
 5 *2.222 3.82 38..2 8.8 العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة اإلدارةوفرت  42

  *3.333 5.05 :3.8 5.58 جميع الفقرات
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة 

 

عينة الدراسة وفؽ محور آراء والذي بيف  لعينة واحدة والمبينة أعاله t-testتـ إستخداـ اختبار 

 ات استدامة التنمية بالجامعات، وبينت النتائج ما يمي: الخدمات اإلدارية واألكاديمية كأحد متطمب
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  أعمى  "العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة اإلدارةوفرت "( 42) الفقرةكانت

( وىي أقؿ 2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، "38..2"وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ 

العميا  اإلدارة أف ذلؾ إلى ويعزو الباحث، اً إحصائيأنيا دالة مما يعني  α= 2.25مف

تعنى بالبنية التحتية  التيمع جيات اإلختصاص  ربما يشوبيا ضعؼ في التنسيؽ بالجامعات

لتعزيز مما يعني أنيا بحاجة  "2.1"النسبة لـ تصؿ لمحد األدنى لذلؾ فإف وبأسس سميمة 

ة والتنسيؽ مع الجيات ذات أسس عممية حديثة تراعي التخصص مف جيالبنية التحتية وفؽ 

 .الخبرة

 أدنى "ة لمطمبة مما تعطي انطباعا إيجابياً داريالعميا الخدمات اإل اإلدارةتقدـ "( 44) الفقرة كانت 

ىي أقؿ و  (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، %"3.2."وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد

 العميا بالجامعة اإلدارةأف ذلؾ إلى  ثويعزو الباح ،إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=2.25مف

 وير مرضية. أو أف الخدمات المقدمةمتمزية ة وأكاديمية إداريتقدـ خدمات  لربما لـ

 
 

 :التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور

 :وىما بسبيف وىي نسبة متدنية ويعزو الباحث ذلؾ "3..2"المتوسط العاـ لموزف النسبي بمغ 

  ة واألكاديميةداريإلعادة بمورة الخدمات اإل لعميا بحاجةا اإلدارةأف. 

 لتحقيؽ التنمية ية المقدمة تجاه الطمبة ة واألكاديمداريإعادة النظر في الخدمات اإل

 .المستدامة

 

  :وجو اإلختالف والتشابو
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( حيث تناولت .422، العطار) ( ودراسة4222، الحجار) مع دراسةتشابيت فقرات ىذا المؤشر  

ارد البشرية والمادية وتناولت األخيرة جودة الخدمات المجتمعية والتي تعطي إنعكاسًا لجودة المو 

( تناوؿ دور رؤوساء 4221، المصري) وقد إختمفت كؿ مف دراسة، ة واألكاديميةداريالخدمات اإل

وما  ة واألكاديميةداريبالجامعات وفؽ مفيـو الجودة الشاممة ولـ يتطرؽ إلى الخدمات اإل األقساـ

( فقد تناولت دور الدراسات العميا 4225، دويكات) وأما دراسة، جاء في ىذا البعد مف فقرات

 والبحث العممي.

 :بسببيرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية  

 ة واألكاديميةداريأف الجامعة بحاجة ماسة لتقديـ أفضؿ الخدمات اإل. 

 ضمف رؤية تنموية.ألكاديمية المقدمة تجاه الطمبة ة واداريإعادة النظر في الخدمات اإل 

 الجودة األكاديمية: المؤشر الخامس

 الجودة األكاديمية –المؤشر الخامس  تحميل تقييم األكاديميين :(73) جدول 

المتوسط  الفقراتجميع  م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

إختبار 
t 

القيمة 
 الحتمالية

 الرتبة

 8 *2.222 4.59 52..2 8.25 يص طاقـ أكاديمي يعنى بالطمبة وتميزىـالعميا بتخص اإلدارةتقـو  45
 4 *2.222 4.96 2.152 .8.5 العميا بتحديث الخطط لمكميات والعمادات واألقساـ اإلدارةتقـو  .4
 5 *2.222 5.09 2.1.2 8.53 رضا الطمبة حقؽالعميا الخدمات األكاديمية المتميزة لت اإلدارةتقدـ  41

  *3.333 4.88 3.953 3.53 اتجميع الفقر 
 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة 

 

 المبحوثيف تجاهآراء والذي بيف  أعاله كما في الجدوؿلعينة واحدة  t- testتـ إستخداـ اختبار 

 ئج ما يمي:الجودة األكاديمية كأحد متطمبات التنمية المستدامة وأظيرت النتامحور 

 أعمى  "رضا الطمبة حقؽالعميا الخدمات األكاديمية المتميزة لت اإلدارة "تقدـ( 41) الفقرة كانت

( وىي أقؿ 2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، ".2.1" وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ 

لعميا ا اإلدارةذلؾ إلى أف  ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α = 2.25 مف
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عممت عمى توفير الخدمات األكاديمية التي تعنى بالجودة والتي تيدؼ ربما قد بالجامعة 

 .لتحقيؽ التنمية المستدامة

 

 أدنى "العميا بتخصيص طاقـ أكاديمي يعنى بالطمبة وتميزىـ اإلدارةتقوـ "( 45) الفقرة كانت 

ىي أقؿ مف و  (2.222) اليةاالحتم بمغت القيمةو ، "2.14"وزنيا النسبي  وبمغ، فقرات البعد

2.25  =α  بالجامعة العميا اإلدارةأف ذلؾ إلى  ويعزو الباحث ،إحصائياً أنيا دالة مما يعني 

 .روبات الطمبة ويعنى بتميزىـيمبي كادر  تعمؿ عمى توفيرلـ  لربما
 

 

  :وجو اإلختالف والتشابو
 

 ( ودراسة4255، جنيالد) ( ودراسة4223، مدوخ) مع دراسة المؤشرتشابيت فقرات ىذا 

أف  حيث (.422، العطار) ( ودراسة.422، التمباني وأخروف) ( ودراسة4221، المصري)

تتحدث عف الجودة سواء ما يخص  عف الجودة وجاءت فقرات ىذا المؤشر الدراسات تحدثت

( حيث تحدثت عف التنمية 4223، عمار) وقد إختمفت كؿ مف دراسة، العمادات والدوائر واألقساـ

( تحدثت عف Mariadoss and others, 2011) مستدامة ولـ تتطرؽ لمجودة وكذلؾ دراسةال

 قدرات التسويؽ واالبتكار والمنافسة.

ولكنيا جيدة مف وجية نظر المبحوثيف األكاديمييف جاءت  رى الباحث أف فقرات المؤشر الخامسي

 ميزيف.تخصيص طاقـ أكاديمي لإلرتقاء بالطمبة المت مف خالؿبحاجة لتطوير 
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 المؤشر السادس: الموارد البشرية والمادية

 رية والماديةالموارد البش –المؤشر السادس  تحميل تقييم األكاديميين :(71) دولج 

 5.55" تساوي 32ودرجة حرية " α=  2.25الجدولية عند مستوى داللة  t-testقيمة 
 

عينة الدراسة وفؽ آراء والذي بيف  أعاله كما في الجدوؿعينة واحدة ل t- testتـ إستخداـ اختبار 

 :ما يميج التنمية المستدامة وتبيف النتائ الموارد البشرية والمادية كأحد متطمبات تحقيؽ محور

  العميا نظاـ لممكافآت والثواب بيدؼ تحفيز وتشجيع العامميف اإلدارةتتبنى ( "82) الفقرةكانت" 

وىي  (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، " 2.122"وزنيا النسبي فقرات البعد حيث بمغ أعمى 

أف  السبب في ذلؾ إلى ويعزو الباحث، إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α= 2.25أقؿ مف 

العميا بالجامعة إىتمت بنظاـ المكافأت وسياسة الثواب والتي تيدؼ لتحفيز العامميف  اإلدارة

  .ولكنيا بحاجة لمعمؿ بشكؿ أكبر نحو تحقيؽ رضا العامميف

 العميا العنصر البشري القادر عمى تقديـ أفضؿ خدمة اإلدارةتستقطب " ( 43) الفقرة كانت" 

ىي أقؿ و  (2.222) االحتمالية بمغت القيمةو ، "2.125"النسبي وزنيا  وبمغ، فقرات البعد أدنى

ىذه تدني ذلؾ إلى أف سبب  ويعزو الباحث ،إحصائياً أنيا دالة مما يعني  α=  2.25مف 

إال أنيا وير كافية  "2.12" العميا بالجامعة وصمت لمحد المطموب  اإلدارةأف بسبب الفقرة 

 .لتقديـ أفضؿ خدمةالكفاءه  مف ذوي فيي بأمس الحاجة الستقطاب العنصر البشري

 

  :وجو اإلختالف والتشابو

 جميع الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

إختبار 
t 

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 8 *2.222 6.0 2.125 8.52 تستقطب اإلدارة العميا العنصر البشري القادر عمى تقديـ أفضؿ خدمة 43
 4 *2.222 6.13 2.124 8.55 سية لموصوؿ لمتنمية المستدامةتوفر اإلدارة العميا االحتياجات األسا 45
 5 *2.222 5.51 2.122 8.54 تتبنى اإلدارة العميا نظاـ لممكافآت والثواب بيدؼ تحفيز وتشجيع العامميف 82

  *3.333 5.88 3.935 5.71 جميع الفقرات
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 ( ودراسة4252، الطويؿ) ( ودراسة4221، بدح) مع دراسة تشابيت نتيجة فقرات المؤشر السادس 

 ( ودراسة4221، المصري) ( في فقرات ىذا المؤشر فيما إختمفت دراسة4222، الحجار)

(Mariadoss and others, 2011حيث تحدثت ) عف اإلبتكار والتسويؽ والمنافسة ودراسة 

 (.4252، الطويؿ وآخروف) ( ودراسة4223، عمار)
 
 

إال أف الباحث يرى  ويعزو الباحث إلى أف فقرات بعد الموارد البشرية والمادية جاءت بدرجة جيدة 

الموارد أف ىذه النتيجة ليست مالئمة لمعمؿ في الجامعات الفمسطينية فيي بحاجة لتحسينيا وتوفير 

 البشرية والمادية التي تعمؿ عمى تحقيؽ التنمية المستدامة لدى الجامعات الفمسطينية.
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 البحث فرضياتاختبار ثالثًا: 

  :الفرضية األولى

تطبيق  مدى ( بين 0.05 ≥) توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللةل 

القدرة المؤسسية( ) والجودة في محافظات غزة لالعتمادالدولية الجامعات الفمسطينية لممعايير 

 وبين مؤشرات التنمية المستدامة.

والجودة في  لالعتمادتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية  مدىمعامل الرتباط بين  (:75) جدول

 القدرة المؤسسية( وبين مؤشرات التنمية المستدامة) محافظات غزة

 امل بيرسونمع يةالفرض
 لالرتباط

 القيمة
 (sig.)الحتمالية

 بػػػيف ( 0.05 ≥) توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة
والجػػودة فػػي  لالعتمػػادتطبيػػؽ الجامعػػات الفمسػػطينية لممعػػايير الدوليػػة  مػػدى

 القدرة المؤسسية( وبيف مؤشرات التنمية المستدامة) محافظات وزة
0.652 *0.000 

 .α=2.25االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة * 
 

تساوي  (Sig) القيمة االحتماليةوأف ، 0.652أف معامؿ االرتباط يساوي  يتضح مف الجدوؿ أعاله

وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 2.25 مستوى الداللةوىي أقؿ مف  0.000

القدرة ) ية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة في محافظات وزةمدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينبيف 

ويتضح أيضًا أف نتيجة االرتباط كانت طردية موجبة  .المؤسسية( وبيف مؤشرات التنمية المستدامة

وقوية، وىذا يعني أف احداث تغيير في القدرة المؤسسية لمجامعات سيؤثر إيجابًا عمى المؤشرات 

 دامة التنمية.التي يمكف أف تحقؽ است
 

في تعزيز قدراتيا المؤسسية تيتـ ربما أنيا أف الجامعات الفمسطينية  ذلؾ إلى عزو الباحثيو 

وبالتالي يمكف أف يسيـ ذلؾ في تدعيميا لمؤشرات التنمية المستدامة، إال أف مستوى االىتماـ 

ة، وىذا يعني أف وفؽ ما سبؽ استنتاجو مف دراسة محاور القدرة المؤسسية لـ يكف بدرجات مرتفع
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عمى الجامعات أف تسعى بجد عمى تعزيز قدراتيا المؤسسية لما لذلؾ مف أثر واضح في استدامة 

 تنميتيا.

 
 

( حوؿ 4252، الناصر) دراسةىذه النتائج مع بعض الدراسات ك اتفقت: وجو اإلختالف والتشابو

التعرؼ و  الجامعية دارةاإلالتعرؼ عمى العامة و  اإلدارةدة والتعرؼ عمى إستثمار مصطمح الجو 

تفقت دراسة، ة في الدوائر واالقساـ بالجامعات األردنيةداريعمى القيادة اإل ( 4255، الدجني) وا 

مع وقد إتفقت  حيث تناولت توافر بعد الموارد المؤسساتية والخدماتية أحد أبعاد القدرة المؤسسية

تشمؿ عناصر مف القدرة ) مةالشام ( حيث تحدثت عف الجودة الدوليةCapnon, 2010) دراسة

( التنمية المستدامة وكيفية تحقييا عبر نماذج 4252، الطويؿ) وتناولت دراسة، (المؤسسية

 .واضحة
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 :الفرضية الثانية

تطبيق  مدى ( بين 0.05 ≥) توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللةل  -

الفاعمية التعميمية( ) والجودة في محافظات غزة لالعتمادلدولية الجامعات الفمسطينية لممعايير ا

 وبين مؤشرات التنمية المستدامة.

والجودة في  لالعتمادتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية  مدىمعامل الرتباط بين : (75) جدول
 وبين مؤشرات التنمية المستدامةالفاعمية التعميمية( ) محافظات غزة

 معامل بيرسون يةالفرض
 لالرتباط

القيمة 
 (sig).الحتمالية

 ( بػػيف 0.05 ≥) توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة
والجػػػودة فػػػي  لالعتمػػػادتطبيػػػؽ الجامعػػػات الفمسػػػطينية لممعػػػايير الدوليػػػة  مػػػدى

 مةالفاعمية التعميمية( وبيف مؤشرات التنمية المستدا) محافظات وزة
0.  476  *0.000 

 .α=2.25االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة * 
 

تساوي  (Sig) القيمة االحتماليةوأف ، "0.674"أف معامؿ االرتباط يساوي  السابؽيوضح الجدوؿ 

وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 2.25 مستوى الداللةوىي أقؿ مف  0.000

 والجودة في محافظات وزة لالعتمادالفمسطينية لممعايير الدولية  تطبيؽ الجامعات بيف مدى

كما يتضح أف معامؿ االرتباط كاف قوي  وبيف مؤشرات التنمية المستدامة.الفاعمية التعميمية( )

وعبر عف اتجاه طردي، وىذا يعني أف اىتماـ الجامعات بالفاعمية التعميمية يساعد بشكؿ كبير 

مى الجامعات أف تحافظ عمى مستوى مرتفع مف الفاعمية في أدائيا عمى استدامة تنميتيا، وع

لدورىا األكاديمي. وتبدو ىذه النتيجة متقاربة الى حد ما مف نتيجة القدرة المؤسسية، وىذا يعني 

 أف المبحوثيف يدركوف أف كال العنصريف يعد ميمًا الستدامة التنمية في الجامعات.
 

األساسية التي تقدميا الجامعات ىي صناعة المعرفة واكسابيا  أف الخدمة ذلؾ إلى عزو الباحثيو 

لمطمبة، وبالتالي فإف جوىر عمميا يتطمب أف تحقؽ أىدافيا التعميمية بفاعمية، كما أف الجامعات 

 جودة خدماتيا.أحد المعايير الميمة لتحسيف  تدرؾ أف الفاعمية التعميمية
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توجد عالقة عند حيث  (4223، مدوخ) مع دراسة ىذه النتائج اتفقت: التشابو واإلختالفوجو 

بدرجة متوسطة  ة في حيف جاء الجانب األكاديميمستوى داللة تؤثر بمؤشرات التنمية المستدام

ختمفت ،α= 2.25وجود فروؽ عند مستوى داللة  وىو التي ( 4255، الدجني) دراسة مع وا 

القدرة ) أبعاد الجودة الشاممة أحدكتوافر الموارد المؤسساتية والخدماتية  تطرقت إلى مدى

( حيث ال توجد فروؽ ذات داللة .422، التمباني وآخروف) إختمفت دراسة في حيف، المؤسساتية(

 الفاعمية التعميمية بعناصرىا(.) إحصائية تعزى لمتغير الكمية والتي تقابميا ىنا

 :ثالثةلفرضية الا

لفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد تطبيق الجامعات الإحصائيًا  دللةتوجد فروق ذات ل 

، العمر، الجنس) ممتغيراتلتعزى  لتنمية المستدامة في محافظات غزةتحقيق ا عمىوالجودة 

  .(طبيعة الوظيفة، الرتبة الوظيفية، الوظيفة، الخبرة، الجامعة، المؤىل العممي

ذات داللة إحصائية وىو  لعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما اذا كاف ىناؾ فروؽ Tتـ إستخداـ اختبار 

التبايف "إختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانات وكذلؾ تـ إستخداـ 

وفيما  متوسطات أو أكثر. 8ذي اإلتجاه الواحد" وىذا اإلختبار معممي يصمح لمقارنة -األحادي

 يمي اختبار لمفرضيات الفرعية المحققة ليذه الفرضية.
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تطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد لإحصائيًا  دللةت توجد فروق ذال  "

 مجنس.لتعزى  تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة" عمىوالجودة 

 (:76) جدول
 الجنس –لعينتين مستقمتين "  - Tاختبار" نتائج  

 

وبذلؾ يمكف  α ≤ 0.05" أكبر مف مستوى الداللة  مستقمتيفاللعينتيف ا يتضح مف النتائج أعاله أف

استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ " مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير 

ت عزى إلى متغير  الدولية لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ التنمية المستدامة في محافظات وزة"

 .كبيرة عمى الذكور سبةبنإلى أف أومب الجامعات الفمسطينية تعتمد  ذلؾ ويعزو الباحث الجنس.

( حيث توجد فروؽ ذات 4221، مدوخ) إختمفت ىذه النتيجة مع دراسة :وجو اإلختالف واإلتفاق

في حيف اتفقت مع ، داللة إحصائية بيف متوسطات المستجيبيف المتعمقة بمتغير الجنس والجامعة

 زى لمتغير الجنس.ذات داللة إحصائية تع ( حيث ال توجد فروؽ.422، التمباني وآخروف) دراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد الجنس الفرض
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
t 

مستوى 
 الدللة

مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد 
 والجودة وأثره في تحقيؽ التنمية المستدامة في محافظات وزة

130.7 142 ذكر
7 

33.09 

0.456 0.650 

 36.67 126.29 28 أنثى
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لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد إحصائيًا  دللةتوجد فروق ذات ل  "

 معمر.لتعزى  والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة"

 العمر – "التباين األحادي"اختبار نتائج  :(77) جدول

درجات  تمجموع المربعا مصدر التباين الفرض
 الحرية

متوسط 
مستوى  "Fقيمة " المربعات

 الدللة

مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير 
الدولية لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ 
 التنمية المستدامة في محافظات وزة

 1916.431 3 5749.292 بيف المجموعات

1.752 
 

.163 
 1093.847 81 88601.602 داخؿ المجموعات 

  84 94350.894 المجموع

التبايف "المقابمة الختبار (Sig) أف القيمة االحتمالية في الجدوؿ أعالهالموضحة النتائج  يتضح مف 

وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة  α ≤ 0.05أكبر مف مستوى الداللة  "األحادي

تحقيؽ التنمية  عمىلالعتماد والجودة تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لإحصائية 

 .العمر لمتغيرعزى ت   المستدامة في محافظات وزة

الجامعات الفمسطينية ليا سياستيا الخاصة في عممية السبب ربما لكوف  ذلؾ إلى ويعزو الباحث

تيتـ بعنصر العمر، وكما ىو موضح في النتائج الوصفية لخصائص المبحوثيف التوظيؼ والتي 

 توزيع لفئات عمرية متجانسة مف حيث الفئة العمرية والتكرار في الجامعات.فإف ىنالؾ 
 

( حيث توجد فروؽ ذات 4221، بدح) ىذه النتيجة مع دراسةإختمفت  :وجو اإلختالف واإلتفاق

 مع دراسة إتفقتفي حيف ، داللة إحصائية بيف متوسطات المستجيبيف تعزى لمتغير العمر

 داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر وكذلؾ دراسةذات  فروؽ( حيث ال توجد 4221، المصري)

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مدى تطبيؽ أبعاد الجودة  بعدـ( .422، التمباني وآخروف)

 الشاممة تعزى لمتغير العمر.
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لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد إحصائيًا  دللةتوجد فروق ذات ل  "

 تعزى لممؤىل العممي. ودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة"والج

 

 المؤىل العممي – "التباين األحادي"اختبار نتائج  (:78) جدول 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين فرضال
 الحرية

متوسط 
مستوى  "Fقيمة " المربعات

 الدللة

مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير 
ولية لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ الد

 التنمية المستدامة في محافظات وزة

 15692.55 2 31385.109 بيف المجموعات
20.436 

 
.0002* 
 

 767.875 82 62965.785 داخؿ المجموعات

  84 94350.894 المجموع

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

أقؿ  "التبايف األحادي"المقابمة الختبار (Sig) أف القيمة االحتمالية الجدوؿ الموضح أعاله يتضح مف

تطبيؽ لجد فروؽ ذات داللة إحصائية تو "وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  α ≤ 0.05مف مستوى الداللة 

محافظات تحقيؽ التنمية المستدامة في  عمىالجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة 

ىتماـ الجامعات الفمسطينية إل السبب في ذلؾ الباحث ويعزو ت عزى إلى متغير المؤىؿ العممي. وزة"

 .ماجستير( فيما يخص البرامج األكاديمية، دكتوراه) بحممة المؤىالت العممية العميا
 

روؽ ( حيث ال توجد ف4221، المصري) إختمفت ىذه النتيجة مع دراسة :وجو اإلختالف واإلتفاق

 وكذلؾ دراسة، ذات داللة إحصائية بيف متوسطات المستجيبيف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

( حيث ال توجد فروؽ لدى مستوى داللة في تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة .422، التمباني وآخروف)

 دراسة وقد إتفقت مع، الشاممة في الجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

 لصالح المؤىؿ العممي. ةتوجد فروؽ عند مستوى الداللحيث ( 4255، جنيالد)

نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات المؤىؿ العممي حيث تظير  (.5)يتضح مف الجدوؿ 

حممة  النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات فئات المؤىؿ العممي لصالح

 .ماجستير وأخير الذيف مؤىميـ العممي دكتوراهالومف ثـ  بكالوريوسالمؤىالت العممية مف ال
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 نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات المؤىل العممي (:79) جدول 

 (Sig) القيمة الحتمالية المتوسطين الفرق بين الفئات

 ماجستير
 004. 26.820 دكتوراه

 060. 18.172- بكالوريوس
 000. 44.992- بكالوريوس دكتوراه

 

ىي المرتبة األولى حيث ويالحظ أف القيمة اإلحتمالية كانت أكبر مف  اإلسالميةوكانت الجامعة 

مستوى الداللة ىذا يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمبيانات الشخصية تعزى لمتغير 

 يةاإلسالمحيث أف الجامعة  اإلسالميةالمؤىؿ العممي لدى حممة البكالوريس لصالح الجامعة 

 جامعة كبيرة وبالتالي أومب العامميف فييا مف حممة البكالوريوس.
 

لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد إحصائيًا  دللةتوجد فروق ذات ل  "

 تعزى لمجامعة. والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة"

 

 الجامعة – "حاديالتباين األ"اختبار نتائج  (::7) جدول 

 مجموع المربعات مصدر التباين الفرض
 درجات
 الحرية

متوسط 
 "Fقيمة " المربعات

مستوى 
 الدللة

مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير 
الدولية لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ 
 التنمية المستدامة في محافظات وزة

 5104.006 2 10208.012 بيف المجموعات

4.974 
 

.0002* 
 

 1026.133 82 84142.882 داخؿ المجموعات

  84 94350.894 المجموع

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

المقابمة الختبار"التبايف  (Sig) أف القيمة االحتمالية السابؽيتضح مف النتائج الموضحة في الجدوؿ 

وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة  α ≤ 0.05لة أقؿ مف مستوى الدال" األحادي

تحقيؽ التنمية  عمىتطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة لإحصائية 

  .اإلسالميةوذلؾ لصالح الجامعة ، الجامعة لمتغيرعزى ت   المستدامة في محافظات وزة"
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العميا بالجامعات الفمسطينية تيدؼ لتحقيؽ التنمية مف  ارةاإلدأف  ربما إلى ذلؾ حثالبا ويعزو

منظورىا وىذه الدراسة جاءت لتضع معايير يتـ توحيدىا لتحقيؽ التنمية المستدامة مف خالؿ القدرة 

 المؤسسية والفاعمية التعميمية.

 ( حيث4223، مدوخ) واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة :وجو اإلختالف والتشابو

امعات توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الج

فروؽ ذات داللة إحصائية  التي خمصت إلى وجود( 4221، المصري) دراسة وكذلؾ، الفمسطينية

، األقصى، اإلسالمية) بيف متوسطات تقدير أفراد عينة رؤساء األكاديمية تعزى لمتغير الجامعة

فروؽ ذات  بعدـ وجود( .422، التمباني وآخروف) دراسة الدراسة الحالية مع د إختمفت( وقاألزىر

 داللة إحصائية في مدى تطبيؽ أبعاد الجودة الشاممة تعزى لمتغير الجامعة.

 الجامعةنتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات  :(;7) جدول

 (Sig) القيمة الحتمالية المتوسطين الفرق بين الفئات

 جامعة االقصى
 045. 20.509- اإلسالميةالجامعة 

األزىرجامعة   -24.62 .024 

األزىرجامعة  اإلسالميةالجامعة   4.11212 .901 

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  * 
 

 

حيث تظير  الجامعةنتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات ويتضح مف الجدوؿ أعاله      

 اإلسالميةلصالح الجامعة  الجامعةالنتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات فئات 

بينما ال توجد فروؽ عند مستوى داللة بيف الجامعة ، األقصى جامعة وأخيراً  األزىر ومف ثـ جامعة

لية لإلعتماد تعود لمتغير الجامعة مف ناحية تطبيؽ المعايير الدو  األزىروجامعة  اإلسالمية

 والجودة وأثره في تحقيؽ التنمية المستدامة.

لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد إحصائيًا  دللةتوجد فروق ذات ل "

 تعزى لسنوات الخبرة. والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة"
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 سنوات الخبرة – "التباين األحادي"اختبار نتائج  (83) جدول 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين الفرض
 الحرية

متوسط 
مستوى  "Fقيمة " المربعات

 الدللة
مػػدى تطبيػػؽ الجامعػػات الفمسػػطينية لممعػػايير 
الدوليػػػة لالعتمػػػاد والجػػػودة وأثػػػره فػػػي تحقيػػػؽ 

 التنمية المستدامة في محافظات وزة

 1896.485 2 3792.969 بيف المجموعات

1.717 
 

.186 
 

 1104.365 82 90557.925 داخؿ المجموعات

  84 94350.894 المجموع
 

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  * 

" المقابمػػة الختبار"التبػػايف األحػػادي (Sig) أف القيمػػة االحتماليػػةيتضػػح مػػف الجػػدوؿ الموضػػح أعػػاله  

وبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  α ≤ 0.05أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة 

تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة فػػي  عمػػىتطبيػػؽ الجامعػػات الفمسػػطينية لممعػػايير الدوليػػة لالعتمػػاد والجػػودة ل

  .سنوات الخبرةمتغير لعزى ت   محافظات وزة"

الخبػػرة وكانػػت لصػػالح  العميػػا بالجامعػػات الفمسػػطينية تعتمػػد عمػػى اإلدارةأف  ذلػػؾ إلػػى الباحــث ويعــزو

نية عمػى صػعيد محافظػات وػزة، وربمػا أنيػا األكثػر جامعػة فمسػطيأقدـ ربما كونيا  اإلسالميةالجامعة 

 خبرة بتقادـ الزمف.

حيث توجد فروؽ  (.422، العطار) دراسةنتائج الدراسة مع إختمفت : وجو اإلتفاق واإلختالف

عمى عنصر الخبرة  اإلسالميةتعتمد الجامعة حصائية تعزى لمتغير سنوات الخبره إذ ذات داللة إ

 الدراسة مع (.422 ،وآخروف التمباني) دراسة واتفقت ،عممية التعميميةبشكؿ كبير يساعد عمى ال

 تعزى الشاممة جودةال أبعاد تطبيؽ مدى في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ تبيف حيث الحالية

 داللة ذات فروؽ وجود عدـ الى خمصت لتيوا (4223 ،مدوخ) دراسة وكذلؾ الخبرة لمتغير

 الجودة إدارة تطبيؽ معوقات حوؿ الدراسة عينات بتقدير المرتبطة المتوسطات لمستوى إحصائية

 الخبرة. ىنا يقابمو والذي الخدمة سنوات لمتغير تعزى لشاممةا
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ة لالعتمــاد لتطبيــق الجامعــات الفمســطينية لممعــايير الدوليــإحصــائيًا  دللــةتوجــد فــروق ذات ل "
 .نوع الوظيفةملتعزى  والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة"

 
 نوع الوظيفة –لعينتين مستقمتين "  - Tاختبار" نتائج  (:81) جدول

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  * 

أكبر "  لعينتيف مستقمتيف - Tلمقابمة الختبار"ا (Sig) أف القيمة االحتمالية يتضح مف الجدوؿ أعاله

تطبيؽ لوبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  α ≤ 0.05مف مستوى الداللة 

تحقيؽ التنمية المستدامة في محافظات  عمىالجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة 

 . نوع الوظيفةعزى إلى متغير ت   وزة"

لى أكاديمية مما يعني أنو لف إداريالعميا تقسـ أعماليا إلى  اإلدارةأف  ذلؾ إلى الباحث ويعزو ة وا 

أو األكاديمي ورتبة رئيس قسـ حيث يقوـ البعض  داريالعمؿ سواء اإليكوف ىناؾ خمط واضح في 

 بحت. إداريبعمؿ  ديمية بحتة والعكس حيث يقوـبأعماؿ أكا
 
 

( حيث يوجد 4221) إختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المصري: وجو اإلختالف واإلتفاق

تعزى لمتغير مستوى التطبيؽ اإلدراي لرؤوساء األقساـ  α=  2.25 داللةفروؽ عند مستوى 

 في حيف إتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة، داريالثانية لممارسة العمؿ اإل األكاديمية وإلستبانة

يث أظيرت النتائج عدـ وجود فردية ذات داللة إحصائية في مدى ( ح.422، التمباني وآخروف)

عالوة  دارية وممارسة العمؿ اإلداريتطبيؽ أبعاد الجودة الشاممة في كمية االقصتاد والعمـو اإل

ية والذي يقابمو في الدراسة لمعمؿ األكاديمي كرئيس قسـ مع وجود تفاوت يعزى لمتغير الكم

 .الوظيفة

 العدد نوع الوظيفة الفرض
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 tقيمة  المعياري

مستوى 
 الدللة

لممعػػػػػايير الدوليػػػػػة مػػػػػدى تطبيػػػػػؽ الجامعػػػػػات الفمسػػػػػطينية 
لالعتماد والجودة وأثػره فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة فػي 

 محافظات وزة

 33.28 129.65 126 رئيس قسـ

-.196 .845 
 35.22 131.37 38 مدير
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لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد إحصائيًا  دللةت توجد فروق ذا"  ل 

 طبيعة الوظيفة.لتعزى  والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة"

 .طبيعة الوظيفة –لعينتين مستقمتين "  - Tاختبار" نتائج  (:85) جدول

 

 .α ≤ 0.05ؿ إحصائيًا عند مستوى داللة الفرؽ بيف المتوسطات دا *

لعينتيف  - T" المقابمة الختبار (Sig) تبيف أف القيمة االحتمالية يتضح مف الجدوؿ الموضح أعاله

وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة  α ≤ 0.05أقؿ مف مستوى الداللة " مستقمتيف

عايير الدولية لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ حوؿ "مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممإحصائية 

وذلؾ لصالح الذيف طبيعة ، طبيعة الوظيفة عزى إلى متغيرت   التنمية المستدامة في محافظات وزة"

 . إداريعمميـ 

ربما إلى كوف الموظفيف الذيف يمارسوف مياـ إدارية قد جمعوا بيف التطبيؽ ذلؾ  الباحث ويعزو

لتالي فيـ أقدر عمى توظيؼ المعرفة االكاديمية في تطبيقات إدارية سيما وأف االداري واالكاديمي وبا

  تحديد معايير لتحقيؽ الجودة وااللتزاـ بتحقيؽ تمؾ المعايير ىي مياـ إدارية في مجمميا.

 2.25 داللة( حيث يوجد فروؽ عند مستوى 4221) إتفقت دراسة المصري: وجو اإلتفاق واإلختالف

= α ( حيث أظيرت النتائج .422، التمباني وآخروف) في حيف إختمفت دراسة، داريإللمجانب ا تعزى

 دارياإل) فردية ذات داللة إحصائية في مدى تطبيؽ أبعاد الجودة الشاممةفروؽ عدـ وجود 

األكاديمي  عمى العمؿعالوة  دارية وممارسة العمؿ اإلداريوالعمـو اإل االقتصادفي كمية  (واألكاديمي

 دارياإل) ة والذي يقابمو في الدراسة طبيعة العمؿع وجود تفاوت يعزى لمتغير الكميكرئيس قسـ م

 واألكاديمي(.

 العدد طبيعة الوظيفة فرضال
المتوسط 
 الحسابي

اف النحر 
 المعياري

قيمة 
t 

مستوى 
 الدللة

 مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية
لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ التنمية المستدامة في 

 محافظات وزة

 27.94 153.77 88 القدرة المؤسسية

9.966 *0.000 

 15.33 104.56 82 الفاعمية التعميمية
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فػػي تطبيػػؽ المعػػايير الدوليػػة لالعتمػػاد والجػػودة فػػي الجامعػػات  يوجػػد أثػػرال " : لفرضــية الرابعــة ا

 "الفمسطينية وبيف أثره في التنمية المستدامة في محافظات وزة

 اإلداري " القدرة المؤسسية"أوًل : تحميل الجانب 

 النحدار لمعامالت النحدار تحميل(:85) جدول 
 .Sig الحتمالية القيمة T اختبار قيمة  النحدار معامالت المستقمة المتغيرات

 0.002 3.254 1.461 الثابت المقدار

 0.000 4.704 0.606 والمادية البشرية الموارد

 ;3.55= الُمعدَّل ديدالتح معامل 3.567=  التحديد معامل

 والمادية البشرية الموارد*  0.606+  1.461=  المستدامة التنمية
. 

 داللػة وذات جوىريػة بصػورة يتػأثر" التػابع المتغيػر" المسػتدامة التنميػة أفيتضح مف الجدوؿ أعػاله 

 .مؤثرة وير المتغيرات باقي وأف ، والمادية البشرية الموارد المستقؿ بالمتغير إحصائية

 مػػػف% 84.5 أف يعنػػػي وىػػػذا ،;3.55= الم عػػػد ؿ التحديػػػد ومعامػػػؿ ،3.567=  التحديػػػد معامػػػؿ 

 المتبقيػة والنسػبة الخطيػة العالقػة خػالؿ مف تفسيره تـ( التابع المتغير) المستدامة التنمية في التغير

 . المستدامة التنمية عمى تؤثر أخرى عوامؿ إلى ترجع قد

 

الدوليػػة لالعتمػػاد والجػػودة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية وبػػيف أثػػره فػػي تطبيػػؽ المعػػايير  أثػػرال توجػػد " 

 "التنمية المستدامة في محافظات وزة

 

 

 

 

 



  (581) 

 ثانيًا : تحميل الجانب األكاديمي " الفاعمية التعميمية"

 النحدار لمعامالت النحدار تحميل(:86) جدول
 .Sig اليةالحتم القيمة T اختبار قيمة  النحدار معامالت المستقمة المتغيرات

 0.952 0.061- 0.042- الثابت المقدار

 0.000 5.085 0.964 التدريس ىيئة عضو

 3.5:5= الُمعدَّل التحديد معامل ;3.55=  التحديد معامل

 

 .التدريس هيئة عضو*  0.964+  0.042-=  المستدامة التنمية

 

 داللػة وذات جوىريػة بصػورة ثريتػأ" التػابع المتغيػر" المسػتدامة التنميػة أفيتضح مف الجدوؿ أعػاله 

 .مؤثرة وير المتغيرات باقي وأف ، التدريس ىيئة عضو المستقؿ بالمتغير إحصائية

ــ    أف يعنػػي وىػػذا ،3.5:5= الم عػػد ؿ التحديػػد ومعامػػؿ وبمػػغ ;3.55=  التحديػػد معامػػؿ حيــث بم

 الخطيػػة لعالقػػةا خػػالؿ مػػف تفسػػيره تػػـ( التػػابع المتغيػػر) المسػػتدامة التنميػػة فػػي التغيػػر مػػف% 83.8

 . المستدامة التنمية عمى تؤثر أخرى عوامؿ إلى ترجع قد المتبقية والنسبة
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 الدراسةًنتائج:ًًًرابعاًً

قاـ الباحث بعرض نتائج المحاور والتي كاف المتوسط العاـ لموزف النسبي لمبعد أو       

" وىي ثبلثة محاور وىي محور القدرة المؤسسية ومحور الفاعمية 0770المؤشر)لمجاؿ( أقؿ مف " 

 وفقًا لآلتي :التعميمية ومحور مؤشرات التنمية المستدامة وكانت النتائج اإلحصائية 

ًأواًل:ًنتائجًالمحورًاألولً)القدرةًالمؤسسية(ًوكانتًحسبًاألتيً:

ًبعدًالرؤيةًوالرسالةًً-

" مما يعني أف فقرات ىذا 0768بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد الرؤية والرسالة " 

تـ سردىا " وتـ وضع توصية سي0770البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو " 

 الحقًا في التوصيات7

ًبعدًالقيادةًوالحوكمةً-

" مما يعني أف فقرات ىذا 0768بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد الرؤية والرسالة " 

" وتـ وضع توصية سيتـ سردىا  0770البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو " 

 الحقًا في التوصيات7

ًشريةًوالماديةبعدًالمواردًالبً-

"  مما يعني أف 0766بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد الرؤية والرسالة "        

" وتـ وضع توصية 0770فقرات ىذا البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو " 

 سيتـ سردىا الحقًا في التوصيات7

ً

ً

ً
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ًثانيًا:ًالمحورًالثانيً)ًالفاعميةًالتعميمية(

ًبعدًالطالبًالجامعيًً-

"  مما يعني أف فقرات ىذا 0769بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد الطالب الجامعي "         

" وتـ وضع توصية سيتـ سردىا 0770البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو " 

 الحقًا في التوصيات7
ً

ًبعدًعضوًىيئةًالتدريسً-

" مما يعني أف 0766وسط العاـ لموزف النسبي لبعد عضو ىيئة  التدريس " بمغ المت         

"  وتـ وضع توصية 0770فقرات ىذا البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو " 

 سيتـ سردىا الحقًا في التوصيات7
ً

ًبعدًالمنياجًاألكاديميً-

" مما يعني أف فقرات  0766يمي " بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد المنياج األكاد

" وتـ وضع توصية سيتـ  0770ىذا البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو " 

 سردىا الحقًا في التوصيات7

ًبعدًالمناخًاألكاديميً-

" مما يعني أف فقرات  0768بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد المنياج األكاديمي " 

"  وتـ وضع توصية سيتـ 0770نت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو " ىذا البعد كا

 سردىا الحقًا في التوصيات7

ً

ً
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:ًالمحورًالثالثً)مؤشراتًالتنميةًالمستدامةً(  ثالثاًً

 

 انًؤشز األول : انىسبئم انتكنىنىجية

نت  متدنية " مما يعني أف فقرات ىذا المؤشر كا 0768بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي "

" وتـ وضع توصية سيتـ سردىا الحقًا في  0770ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو " 

 التوصيات7
  

 انًؤشز انثبني  : قبىل انطهبة

" مما يعني أف فقرات ىذا المؤشر كانت متدنية 0768بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي "     

ـ وضع توصية سيتـ سردىا الحقًا في " وت0770ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو " 

 التوصيات7
 

 انًؤشز انثبنث  : يستىي انتحصيم انعهًي

"مما يعني أف فقرات ىذا المؤشر كانت متدنية  0768بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي " 

 "وتـ وضع توصية سيتـ سردىا الحقًا في التوصيات7 0770النسبي المحايد وىو" 
 

 بت اإلدارية واألكبديًيةانًؤشز انزابع  : انخذي

"مما يعني أف فقرات ىذا المؤشر كانت متدنية  07685بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي" 

 % وتـ وضع توصية سيتـ سردىا الحقًا في التوصيات707ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو 

 انًؤشز انخبيس : انًىارد انبشزية وانًبدية

" مما يعني أف فقرات ىذا المؤشر كانت متدنية ولـ  0769النسبي " بمغ المتوسط العاـ لموزف      

 " وتـ وضع توصية سيتـ سردىا الحقًا في التوصيات07707تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو " 
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:ًاثرًالمتغيرًالمستقل)القدرةًالمؤسسيةًوالفاعميةًالتعميميةًعمىًالتنميةًالمستدامة(. ًرابعاًً

ًالجانبًاإلداري"ًمحورًالقدرةًالمؤسسية"ً-

ذات داللة إحصائية مرتبطة ببعد الموارد البشرية والمادية حيث بمغ معامؿ التحديد  أثرىنالؾ  -

" مما ولـ تتأثر باقي األبعاد بحيث لـ تتأثر في حيف بمغ معامؿ التحديد المعدؿ " 0734= " 

ثر عمى المتغير التابع %  مف المتغير المستقؿ" القدرة المؤسسية" قد أ32وىذا يعني أف  "0732

 وىو التنمية المستدامة7

ًمحورًالفاعميةًالتعميمية"ًالجانبًاألكاديمي"-

حيث بمغ معامؿ التحديد = "  عضو ىيئة التدريسذات داللة إحصائية مرتبطة ببعد  ىنالؾ اثر -

وىذا  "0738ولـ تتأثر باقي األبعاد بحيث لـ تتأثر في حيف بمغ معامؿ التحديد المعدؿ "  " 0733

% وباقي األبعاد لـ 38يعني أف الفاعمية التعميمية قد أثرت عمى التنمية المستدامة بما نسبتو

 تتأثر7 
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ً:ًًتوصياتًالدراسةًخامساًً

إلى مجموعة مف  دراسةتـ الخروج بيا خمصت ال يضوء التحميؿ اإلحصائي ونتائج الدراسة الت في

 وىي كاآلتي : قساـقسمت التوصيات إلى ثبلثة أ قدالتوصيات و 

 محور القدرة المؤسسية7 توصيات .8

 محور الفاعمية التعميمية7 توصيات .1

 7 ةمحور مؤشرات التنمية المستدام توصيات .3

ً:ًتوصياتًمحورًالقدرةًالمؤسسيةًأوالًً

في الجامعات الفمسطينية)اإلسبلمية، األقصى، األزىر( عمى إعادة  العمياتعمؿ اإلدارة  أف .8

 عمى توضيحيا بالشكؿ المطموب7 عمؿصياغة رؤيتيا ورسالتيا وت

تعمؿ اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية)اإلسبلمية، األقصى، األزىر( عمى  أف .1

 ترسيخ مفيـو القيادة والحوكمة وتوطيد أسس الحكـ الرشيد7

الفمسطينية)اإلسبلمية، األقصى، األزىر( عمى توفير  عاتتعمؿ اإلدارة العميا في الجام أف .3

لدى  اتبتخطيط سميـ وتحفيز العامميف وتحسيف الرو  مفوالمادية  شريةبالموارد ال

 الجامعات الفمسطينية7



 (813) 

 

ًعميميةالفاعميةًالتًحور:ًتوصياتًمًثانياًً

تعمؿ اإلدارة العميا عمى عقد الدورات وورش العمؿ ومراعاة الظروؼ االقتصادية  أف .8

 الوافية ليـ7 توتقديـ اإلرشادا  امعيالصعبة التي يمر بيا الطالب الج

الحوافز لتشجيع البحث العممي وتوفير أدوات التدريس  تقديـتعمؿ اإلدارة العميا عمى  أف .1

 وطرقيا وتطبيقيا عمى الفئات المستيدفة لتحسيف العممية التعميمية7

والقضايا وأف  رساتاألكاديمي مف حيث المما المنياج يبتعمؿ اإلدارة العميا عمى ترت أف .3

عاصرة وأف تراعي اإلدارة الفروؽ الفردية لدى الطمبة عند العممية يوائـ القضايا الم

 التعميمية7

تعمؿ اإلدارة العميا عمى وضع برنامج شامؿ مبني عمى قياس المخرجات وأف تعمؿ  أف .4

تمبية فقرات المناخ  مىأكاديمي والعمؿ ع مناخعمى توفير وسائؿ التعميـ وأدواتو لتوفير 

 7كاديمياأل
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ً:ًتوصياتًمحورًمؤشراتًالتنميةًالمستدامةًًاًًثالث

 مواكبةتعمؿ اإلدارة العميا عمى توفير جميع الوسائؿ التكنولوجية وأف تعمؿ عمى  أف .8

 النظاـ التكنولوجي الحديث7

 االقتصاديةلمظروؼ  راً تعمؿ اإلدارة العميا عمى تخفيض الرسوـ لدى الطمبة نظ أف .1

الطمبة وفؽ نوعية واضحة تحددىا  اختياريتـ غزة وأف  افظاتالصعبة التي تعصؼ بمح

 اإلدارة العميا7

العممي وأف  لتحصيؿتعمؿ اإلدارة العميا عمى التشجيع وتحفيز العامميف لرفع مستوى ا أف .3

لدى طمبتيا بيدؼ  األخرىتعقد اإلدارة العميا سمسمة منافسات بيف الجامعة والجامعات 

 المستوى العممي7 عرف

توفير بنية تحتية  اوأكاديمية بما فيي إداريةعمى تقديـ خدمات  ميالعتعمؿ اإلدارة ا أف .4

 والجميور7 الطمبةرضا  فيسميمة و تقديـ خدمات تساىـ 

لتحفيز  بوالثوا المكافآتتقوـ اإلدارة العميا بالجامعات الفمسطينية بتطبيؽ نظاـ  أف .5

 بيدؼالبشري العنصر  واستقطاب ةاألساسي االحتياجاتالعامميف  والعمؿ عمى توفير 

 تحقيؽ التنمية المستدامة 7

:ًأثرًالمتغي التابع)التنميةًبالمتغيرًرًالمستقلً)ًالقدرةًالمؤسسيةًوالفاعميةًالتعميمية(ًرابعاًً

ًالمستدامة(.

أف تقـو اإلدارة العميا باإلىتماـ بأبعاد القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية ما عدا  17

 وبعد عضو ىيئة التدريس(7 بعدي ) الموارد البشرية والمادية

ً

ً
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ًالمراجع

ً:ًالمؤتمراتأوالًً

 :ًرؤيةًمستقبمية.عاليالتيًتواجوًمؤسساتًالتعميمًالًالتحديات( 2005دالؿ ) استيتية، -

 بيروت7 اني،مؤسسة الفكر العربي في مؤتمر الممتقى العربي الث

 كمية ،عصرالًتفيًفمسطينًوتغيراًالتربية( 2004وأبو مموح، محمد ) فوزي، ة،عود ابو -

 الجامعة اإلسبلمية، غزة7 نوفمبر، 24-23التربية، مف 

 ،وآفاق تحديات العربية للجامعات الثالث العربي المؤتمر(0202ًعبد اهلل ) صفية بخيت، -

 7مصر العربية ميوريةنوفمبر( شـر الشيخ،ج 2وحتى  توبرأوك 31) مف

ًفيًتًدور( 2009خالد عبد الجميؿ ) دويكات، - حقيقًالتنميةًالمستدامةًالدراساتًالعميا

 النجاح الوطنية7 امعةلمعمـو اإلنسانية، ج بحاثمركز األ فيًفمسطين،

ًتحسينًًإلطار( ا2008بوصافي كماؿ ) ريزف،م عدماف، - ًفي ًإلعتمادية ًلدور النظري

 لمتجارة، الجزائر7 مياالع المدرسةًالصحية،الخدماتً

ًالمستدامةًوأبًإشكالية( 2008) ماريع عمار، -  ر،الشراكة واالستثما مخبرادىا،عالتنمية

 سطيؼ،( كمية العموـ اإلقتصادية وعموـ التسيير،جامعة 12ص - 1)ص لثالمؤتمر الثا

 الجزائر7

تحميميةًألىمًمؤشراتًالتنميةًالمستدامةًفيًالبمدانًًدراسة( 2009ميدي سير ) غيبلف، -

معة القادسية )بحث مؤتمر جا-اإلدارة واإلقتصاد، جامعة كرببلء كميةالعربيةًوالمتقدمة،ً

 غير منشور(7

 قطر7-: المجمس األعمى لمتعميـ العاليالمستدامةًالتنمية( 2002القمة العالمية ) مؤتمر -



 (816) 

ًالمستدامة( 2012العالمي ) مؤتمرال - المتحدة لمتنمية المستدامة،  مـلجنة اال ،التنمية

 اليونسيد، حزيراف، ريودي جانيرو، البرازيؿ7

يونيو، مدينة ريو دي،  14-يونيو3 ،األرضًفيًريوًقمة( 1992االمـ المتحدة ) منظمة -

 البرازيؿ7

،  طويؿ، -  ،التعميمًالعاليًنحوًتحقيقًالتنميةًالمستدامةًجودة(2010ًأحمد ) األغا،أكـر

 أوكتوبر، جامعة عدف، اليمف7 13حتى  11لمنشر والطباعة، مف  عدفدار جامعة 
 

 

ً( 1998زي )مف، ريحار - ًامفيإشكاليات نًيطفمسًفيًمةدالمستاًيةرلبشاًلتنميةوم

 ت، راـ اهلل7يرزبيجامعة ، لتنميةت اسادرا نامجرب،ًمقاييسياو
 

ًتنميةًًدور( 2013) التطبيقيةلمعموـ المينية و  الجامعية الكمية - ًفي ًوالجامعات الكميات

 أوكتوبر(7غزة )مؤتمر غير منشور(7 23-22) مف ،وخدمةًالمجتمع

ًالمسئوليةًًواقع( 2012) فديمحمد، إبف مسعود، نصر ال كموش، - ًوقيمة أىمية

  عمـوعمـو  وو  التجاريةالتجارية  وو  االقتصاديةاالقتصادية  العمػـوالعمػـو  كميػةكميػةًً،اإلجتماعيةًفيًالمؤسسةًاإلقتصادية

 فبراير( جامعة سطيؼ، الجزائر7 15-14) مفالتسيير،التسيير،
 

مؤسساتًوبرامجًالتعميمًالعاليًفيًفمسطينًاإلنتقالًمنًًتقييم( 2004ربحي، ) سنينة، -

4ً-3منً)ً،الضبط النوعية دائرة،ذعانًإلىًسياسةًالتحسينًوالتطورواإلًالتفتيشسياسةً

 7أيمول(،ًجامعةًالقدسًالمفتوحة،ًرامًاهلل

 

 

 
ً
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 :ًالرسائلًالعمميةثانياًً

 اداءًالعاممين تحسين في والمعنوية المادية الحوافز اثر( 2011) ،محمد دجساسي، عبد اهلل حم -

 عربية البريطانية لمتعميـ العالي، سمطنة عماف7األكاديمية الوالتعميم،ً التربية وزارة في

إدارةًلجودةًالشاممةًفيًالجامعاتًالفمسطينيةًوسبلًتطويرهًًواقع( 2006عطار،إبراىيـ يوسؼ، ) -

(، 68829الرقـ ) المركزية،المكتبة  ،منًوجيةًنظرًرؤساءًاألقسامًاألكاديميةًبجامعاتًقطاعًغزة

 الجامعة اإلسبلمية7 فمسطيف

ًبالجامعاتًًتطوير( 2007رواف وليد )مصري، م - ًاألكاديمية ًاألقسام ًلرؤوساء ًاإلداري األداء

اإلسبلمية7  الجامعة(، 76180الرقـ ) زية،المرك كتبةالم ،الفمسطينيةًفيًضوءًإدارةًالجودةًالشاممة

 فمسطيف7

ًالعاليًمعايير( 2009دياب، سييؿ رزؽ ) - ًالتعميم ًمؤسسات ًفي ًالفمسطينيةًالجامعة-الجودة

 7(40ص- 10، )ص17ع  ث،المفتوحة لمدراسات واالبحا دسالق امعةمجمة ج ،الفاعمة

ًالتنظيمي(7 2002قحطاني، محمد عمي مانع ) - ًالوالء ًعمى ًالداخمية ًالعمل ًبيئة ، جامعة أثر

ً)رسالةًغيرًمنشورة(.نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض

فيًتحقيقًكفاءةًخارجيةًتتالئمًًوسوقًدورًعضوًىيئةًالتدريسً (2007قناديمي، جواىر )ً-

ً.جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية،ًالعملًالسعودي

ً
 

ًاالقتصاديةًإستراتيجيات( 2006) ،رزنوحو ياسمينة، - كمية العمـو االقتصادية وعمـو  ،التنمية

 جامعة الجزائر(7 ،منشورة غير ماجستير،التسيير، جامعة الجزائر )أطروحة 
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ًالجامعاتًًمعوقات( 2008صر الديف حمدي )ن مدوخ، - ًفي ًالشاممة ًالجودة ًإدارة تطبيق

ًا ًوسبل ًغزة ًبمحافظات ًًلتغمبالفمسطينية  ،(81485المركزية لمجامعة، رقـ ) المكتبةعمييا،

 الجامعة اإلسبلمية7

 

 :ًالكتبًالعمميةثالثاًً

 دار ،ومعاييرًاالعتماد:ًبينًمؤشراتًالتميزًعميمالشاممةًفيًالتًالجودة( 2006) حسف، بيبلوي، -

 عماف7 والطباعة،والتوزيع  منشرالمسيرة ل

ًًيسيةالتدًرًالمناىج( 2004) ،الرحمف عبد توفيؽ، - ًالشاممةًمنيجالمتكاممة: ًالجودة  ،إدارة

 (،القاىرةPMEC7) لئلدارةالخبرات المينية  مركزالثانية7 الطبعة

مكتبة االنجمو  ،بعة االولىالط ،والتنميةًالتعميم( 2007) ناىد، وشاذلي، محمد، حوت، -

 المصرية7 القاىرة7

 األردف7 عماف، ،الوراؽ لمنشر  سةمؤس ،البحثًالعمميًمناىج( 2006)  ،موفؽ حمداني، -

 المكتب) إسالمي مدخل) االجتماعية التنمية في دراسات (1999) اليادي، عبد جوىري، -

 اإلسكندرية7 الحديث، الجامعي

، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء الجراح، يجيةًلبناءًاالستبيانالقواعدًالمن( 2010جرجاوي، زياد) -

 فمسطيف7

 داراألكاديميًفيًالمؤسساتًالتربوية،ًًدالجودةًالشاممةًواإلعتماًإدارة( 2011) ؿ،نبي خميؿ، -

 7القاىرة وىاج،س ،جامعةوالتوزيع منشرالفجر ل

 اشد7الر  مركزتخططًلحياتك:ًالرسالةًوالرؤية،ًًكيف( 2005صبلح، ) راشد، -
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ًفي1992عبدالغني، ) عبود، - النيضة،  مكتبةًالكبار، وتعميم األمية ومحو المستمرة التربية (

 الطبعة األولى، مصر7

ًالعممي( 2001عبيدات، ذوقاف وعدس، عبد الرحمف، وعبد الحؽ، كايد، ) - مفيوموًً-البحث

 ، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف7وأدواتوًوأساليبو

7 الطبعة األولى، دار الوفاء لدنيا العاليًوالتنميةًالتعميم( 2006) ،أحمد رمزي ،الحي عبد -

 اإلسكندرية7 النشر،الطباعة و 

ًًالجامعة( 1996حامد ) عمار، - ًوالمؤسسة، ًالرسالة مكتبة الدار العربية  مصر،بين

 7ولىلمكتاب، الطبعة األ

ر لمطباعة والنشر ، دار الفكالفاعلًوالتدريسًالفعالًالمعمم( 1996محمد عبد الرحيـ ) عدس، -

 والتوزيع، عماف7

ًالناجحًمختارات( 2012تشارني، كونوي ) ساي - ًالمدرب ًوسائل ًكتاب ، مكتبة 1ط ،من

 جرير7

 دارة النيضة العربية، القاىرة7 ،وضمانًالجودةًعتماد(ًاإل2005عبد العظيـ حسيف ) سبلمة، -

- ، 7 التعميمًتطورالسعودية،ًًيةربفيًالمممكةًالعًتعميميةالًاإلدارة( 1985حمد بف إبراىيـ ) سمـو

 7ض(7 الريا10ص-1الطبعة األولى، )ص

 7عوديةالس عربيةالمممكة ال ير،مكتبة جر  ،القائدًصناعة( 2003وباشراحيؿ ) سويداف -

 المجمسً،العربي الوطن في الموارد عمى والطمب السكاني النمو( 2007) ،حسف شعباف، -

 دمشؽ7 عية،االجتما والعمـو واألداء الفنوف لرعاية األعمى



 (111) 

، مؤسسة طيبة لمنشر، الطبعة األولى، المنظمة  اإلداريةًالقيادة( 2013) اطؼ،ع مكاوي، -

 العالمية لممواصفات والمقاييس7

إيترؾ لمنشر والتوزيع،  ة،الثاني الطبعة ،"الشاممةالجامعاتًبالجودةًًإدارة( 2002فريد7 ) نجار، -

 7لقاىرةا

دارةًاالكاديمًاالعتماد( 2007) أميف، نبوي، - 7 الطبعة الشاممةًفيًالتعميمًالجامعيًالجودةيًوا 

 7القاىرة ،لمطباعة والنشر ةالدار المصرية المبناني ،األولى

ًعممية:ًالمجالتًالرابعاًً

ـ( 2012بف عبداهلل ) حمفعثماف، األختر، عبد الر  دأحمد، أحم ،عبد اهلل جعفر ادريس، -

 التحسين أجل من العالي لتعميما خدمات عمى الشاممة الجودة إدارة تطبيق إمكانية

أمارباؾ، المجمد  مجمةًاالعتمادية، عمى والحصول المخرجات جودة وضمانًالمستمر

 الطائؼ7 ة(، جامع62ص-39( مف )ص7) دالثالث، العد

السياسة  ،االحتالل منذ فمسطين في العالي التعميم تجربة( 2000برامكي، جابي، ) -

الفمسطينية،  والدراسات البحوث (، مركز14ص-6(، مف )ص26الفمسطينية، العدد )

 نابمس7

 

ًمنًًاستراتيجيات( 2008) زياد، بركات، - ًالقدسًالمفتوحة ًجامعة ًفي ًالبشرية التنمية

الفمسطينية لمتربية المفتوحة  المجمة مجمة عمـ النفس، ،التدريسًةوجيةًنظرًأعضاءًىيئ

 القدس المفتوحة7(، جامعة 341ص-291(، مف )ص3عف بعد، المجمد الثاني، العدد )
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تطبيقًأبعادًإدارةًالجودةًالشاممةًً( 2006نياية7 األغػػا، وفيؽ، حجاج، خميؿ ) تمباني، -

ًاألزىر، ًبجامعة ًاإلدارية ًوالعموم ًاإلقتصاد ًكمية  بحاثلؤل حمجمة جامعة النجا في

 (37(، العدد )20اإلنسانية، مجمد )

ًالبشريةًمنًمنًأسس( 2010سعيد ) حارب، - الوعي  مجمة ،ظورًإسالميتنميةًالموارد

مف سبتمبر(،وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية،دولة  3(، )532اإلسبلمي، العدد )

 اإلمارات7

 التدريسيةًالييئة أعضاء نظر وجية من الجامعي األداء تقييم( 2004رائد ) حجار، -

(8ًمجمةًجامعةًاألقصى،ًمجمدً)ً،الشاممة الجودة إدارة مفيوم ضوء في األقصى بجامعة

 (.0العددً)
 

دورًالدراساتًالعمياًفيًتحقيقًالتنميةًالمستدامةًً( 2009خالد عبد الجميؿ ) دويكات، -

 ( الطبعة األولى127(، العدد )23جامعة النجاح لؤلبحاث اإلنسانية، مجمد ) مجمةفيًفمسطين،ً
 

ًاألزىرًتطبيق( 72006 )نياية تمباني، - ًجامعة ًفي ًالجودة جامعة النجاح  مجمة ،أبعاد

 7فمسطيف7العدد الثالث 20والعمـو اإلنسانية7مج ؤلبحاثل
 

ًسيةاألداءًالجامعيًمنًوجيةًنظرًأعضاءًالييئةًالتدريًتقييم(7 2004حسيف ) رائد حجار، -

مف  ،جامعة األقصى مجمة ،الثاني العددً،بجامعةًاألقصىًفيًضوءًمفيومًإدارةًالجودةًالشاممة"

 (، جامعة األقصى247ص -20ص)

دراسة ًالجودةًالشاملًكمدخلًلتطويرًالجامعاتًإدارة(2003ًمحمد سعد ) تنب حياة حربي، -

التجبهبت انهيئة األكبديًية انسعىدية نحى تطبيق يببدئهب، و وجهة نظزهى حىل يذي إسهبو هذا 

(، 15مجمة أـ القرى لمعموـ التربوية واالجتماعية واإلنسانية،المجمد ) ،انتطبيق في تطىيز انجبيعة

 7السعودية(، 1) العدد
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الضبط النوعية،  دائرة الفمسطيني،ًالجامعيًالتعميمًفيًالنوعية( 2004عمياف عبد اهلل ) حولي، -

 مف أيموؿ(، جامعة القدس المفتوحة، راـ اهلل7 5-3مف )
 

( )ص 39) الجامعة،العدد مجمةًوالتقويم، النقد بين الجامعة( 1999( حسف حمدم القبيسي، -

 القاىرة7 ( جامعة عيف شمس،125ص  -169

ًالقدًراكإدًمستوى( 2004) ؼوحماد شري زياد، جرجاوي، - إلدارةًًفتوحةالمًسالعاممينًبجامعة

ًالشاممة ً  جامعةنوفمبر7  ع،العدد الساب فمسطينية،التربوية ال دراساتالبحوث وال مجمةً،الجودة

 النجاح7

 ة،كمية التربي مةمجًالمصري، الجامعي التعميم في الجودة مؤشرات (19987) صالح مراد زيداف، -

 7األزىر جامعة(، 72العدد )

ًفيًالًفمسفة( 2008سمير ) قطب، - ًتجاربًعالميةًتعميمالتميز مسقبؿ التربية  ،مجمةالجامعي:

 (2267ص-9(، )ص50(، العدد )14العربية، المجمد )

 دراسات التنمية، برنامج دراسات ،مركزفمسطين في البشرية التنمية( 1998) نادر سعيد، -

 7اهلل بيرزيت راـ ،جامعةالتنمية

 لمجمةا ،التعليمية المؤسسة فعالية وقياس المتعلم أداء تقييم أسس( 2012صفاء أحمد ) شحاتة، -

 7المتحدة العربية اإلمارات جامعة(،31العدد ) ،الدولية أللبحاث التربوية

ًالمًدور (2007ساجد ) مشعاف، - ًوتنمية ًتطوير ًفي  ًالحوار المتمدف، مؤسسةجتمع،الجامعات

 أيموؿ(، القاىرة147-12)مف  ،(1976) عددال

الجامعيًًتعميمالتعميمًالعاليًومعاييرًاإلعتمادًاألكاديمي:ًتجربةًالًجودة (2009ىالة ) صبري، -

-1(، )ص4لضماف جودة التعميـ الجامعي7 عماف، العدد ) بيةالمجمة العر  ،الخاصًفيًاألردن

 (،عماف97ص
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ًال( 2010) حاكـ محسف ناصر،عبلء - ًالجامعيةإدارة ًاإلدارة ًفي ًإنموذج ًالشاممة: ، مجمة جودة

 (7 األردف717-39(، )ص80اإلدارة واإلقتصاد، العدد )

ًالعمل:ًندواتًوورشًخامساًً

 بجنو  جامعةً،راـبوابة األى صحيفةفيًالتعميم،ًًتكنولوجياالًدور( 2013العربي احمد ) احمد، -

 الوادي، جميورية مصر العربية7

 المجتمعية المسؤولية ضوء في المجتمع خدمة في الجامعة دور رتطًو( 2010) بكير،عايدة -

 7المفتوحة القدس جامعةًالحديثة، العالميةًواالتجاىات

 .نابلس المفتوحة، القدس جامعة للجامعات، االجتماعية المسئولية دليل( 2010يوسؼ ) عواد، -

ًبالنسبةًواآلفاقًحدياتالتًالمصطمحًومفيومًنشأةالمستدامة:ًًالتنمية( 2013الزيف ) ولد قاسـ، -

 7العربي المغرب والدراسات، لئلستشارات الصحراء مركز ،الناميةًلمدول

 (7منشورة غير تدريبية مادة) ،التنميةًماىي( 2004) وليد سالـ، -

ًنظر وجية من المفتوحة القدس جامعة في التعميم جودة مستوى( 2008) أحمد محمد شاىيف، -

 7المفتوحة القدس جامعةً،(2011) العربية اتالجامع إتحاد مجمةأنفسيم، الطمبة

ًةفيًالجامعاتًالسعوديًمياالعمميًفيًالدراساتًالعًثالبحًتوجيو (2007) محمود كسناوي، -

 (، جامعة أـ القرى427) صً،لتمبيةًمتطمباتًالتنميةًاالقتصاديةًواالجتماعي

ًإلىًأينًمستقبل(2012جماؿ ) مييري، - ًالمستدامة: ًوالتنمية  ،سة الفكر العربيمؤس ،التعميم

 7بيةمصر العر  جميورية

ًاإلحصائيةًمتطمبات (2005) نعيـ بارود، - ًالمؤشرات ًمن ًالمستدامة الجياز المركزي  ،التنمية

 7اإلسبلميةلئلحصاء الفمسطيني، كمية األداب والعمـو اإلنسانية، يناير، الجامعة 
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ًاًالقمة( 2011المعمومات الوطني الفمسطيني ) مركز - ًحول ًالمستدامةالعالمية – لتنمية

 المعمومات الوطني الفمسطيني7 مركز جوىانسبرغ،
ً

ً

ً:ًًالباحثًاإللكترونيً)مواقعًاالنترنت(ًسادساًً

ً(http:ar.wikipedia.org)ًًلرابطوالتنميةًالمستدامة،ًاًالجودة( 2012ويكبيديا ) يةالعمم الموسوعة -

 التنميةًالمستدامةًوالجودةًفيًالتعميمًالعاليًمؤشرات( 2013العممية ويكبيديا ) الموسوعة -

ً(http:ar.wikipedia.org7)ًالرابطـــ -

ًالناجحًمختارات(20127تشارني، كولوني ) ساي - ًالمدرب ًوسائل ًكتاب  الرابط7 من

(www.dawahmemo.com). 

- ، ًاإلعجاًتستحقًراألزىًجامعة( 2013) ضرخ حاـز ًكل ًالرابطدنيا الرأي،  ،والتقديرًبمنا

(http:pulpit.alwatanvoice.comcontentprint311756.html) 

ًوالتوأمةًاتفاقيات( 2011دولية ) عبلقات -  الرابطًجامعة األزىر7 ،التعاون

(http:www.alazhar.edu.psarabicExterna_Relationstwin.htm) 

- Brundtland (19877)ًجامعةًالمستدامة،ًالتنمية oxford 7،7سويسرا جينفا 

 وحدة الجودة ،الجودةًمفيوم(، 2012لممممكة العربية السعودية ) العامةاالدارة  معيد -

(http:www.ipa.edu.saARAboutIPAsubsite5PagesQuality3.aspx7) 

 (.http:www.elfarra)ًالرابطً–الثقافيةًوالعالقاتًالعامةًًالشئون -

ًالمستدامة (2013القاسـ، الزيف ) - ًبالنسبةًً:التنمية ًالتحدياتًواآلفاق ًالمصطمح ًومفيوم نشأة

 ، ليبيا7إلستشاراتلمدراسات و ا مركز الصحراءً،لمدولًالنامية

( NCAAA( رؤية ورسالة الييئة الوطنية، )2014الييئة الوطنية لمتقويـ واإلعتماد األكاديمي ) -

 المممكة العربية السعودية7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
http://www.dawahmemo.com/
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/311756.html
http://www.ipa.edu.sa/AR/AboutIPA/subsite5/Pages/Quality3.aspx
http://essahraa.net/index.php/kjflkjhgfhjjk/39-2011-03-30-23-23-00/11083-2013-08-21-10-51-36.html
http://essahraa.net/index.php/kjflkjhgfhjjk/39-2011-03-30-23-23-00/11083-2013-08-21-10-51-36.html
http://essahraa.net/index.php/kjflkjhgfhjjk/39-2011-03-30-23-23-00/11083-2013-08-21-10-51-36.html
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ًـةًوبرشوراتًعممية:ًًأدلـسابعاًً

 ، فمسطيف7العالقاتًالعامةًدائرة( 2013اإلسبلمية ) الجامعة -

 ثقافة 7 تعزيزالعربية الدول في العالي التعميم موسسات قدرات تعزيز(، 2011مشروع التير ) -

 العربية7 الجامعات وممارستيا في الجودة

 7فمسطيف( دائرة العبلقات العامة، 2012اإلسبلمية ) الجامعة -

 وعطاء، فمسطيف7 سيرة( : م2009األقصى ) ةجامع -

 العامة، فمسطيف7 ات( : دائرة العبلق2013) صىاألق جامعة -

 ( : دائرة العبلقات العامة، فمسطيف2013األزىر ) جامعة -

 7يفالعبلقات العامة، فمسط رة( : دائ2012العالي ) لتعميـا وزارة -

 ( : وحدة الجودة، فمسطيف20037التعميـ العالي ) وزارة -

 جميوريةالمعاييرًلإلعتمادًوالجودة،ًًنموذج( : 2012القومية المصرية لمضماف والجودة ) الييئة -

 مصر العربية7

 دولة العراؽ7 ،وتعميماتًالقبولًالمركزيًوالمعاىدًالعراقيةًشروط( : 2012البحث العممي ) دائرة -

 ـ( :دائرة ضماف الجودة، وحدة الجودة، فمسطيف20127األقصى ) جامعة -

 ،األكاديمي واالعتماد الجودة ضمانًنظام( 2008السعودي لضماف الجودة، ) مسالمج -

 المممكة العربية السعودية7

ًالمتطمًالدليل( 2008) يمجد قاسـ، - ًًباتاإلرشاديًلتوفير ًلضمان التعميمًًجودةالالزمة

 الجزء االوؿ7-التعميمًالعاليًمؤسساتواالعتمادًل
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ًنجميزية:ًالمراجعًبالمغةًااًلثامناًً
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Vol. 25. No. 1. 
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Quality Management in Higher Education , Research Service 

Reports, University of Alabama 

- Alabama, AL, 1993 Sridharan، (2007) Analysis of strategic 
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community initiatives. Johns Hopkins University ، Evaluation and 

Program Planning, (30). (PP105-103). 

- Rosalyn Mackewon, A. Hopkins, Regina Rizzi and Marianne 

Chrystalbridge, (2002) Education for development Tool KIT 

, Commission on Sustainable Development (CSD) , July,V (2). 
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ًالمـــــــــالحـــــــق:ًًثامناًً

ًالميمةًلتسييًبا:ًكتأوالًً

ً

ً
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ً:ًاإلستبانةًفيًصورتياًالنيائيةثانياًً

ًالفعاليةًالتعميميةًوالتنميةًالمستدامةً-األولىًاالستبانة
ً

ًإستبانةًخاصةًتعبئة:ًالموضوع

ًبالجامعاتًالفمسطينيةًًميناإلداريينًواألكاديميينًالعامًبالموظفين

ً)الجامعةًاإلسالمية،جامعةًاألقصى،ًجامعةًاألزىر(
 

ًمدىاإلستبانة وىي تتناوؿ  ستمارةالتحية، يرجى التكـر مف سيادتكـ بتعبئة إ دبع

ًتحقيقً ًفي ًوأثره ًوالجودة ًلالعتماد ًالدولية ًلممعايير ًالفمسطينية ًالجامعات تطبيق

عمى درجة الماجستير  صوؿوذلؾ استكماال لمح التنميةًالمستدامةًفيًمحافظاتًغزة

عممًا بأف نتائج ىذا البحث ستستخدـ  سياسةدارة والفي القيادة واإلدارة مف أكاديمية اإل

 فقط ألغراض البحث العممي7

ً

ًفائقًاالحترامًوالتقدير،،،ًولبقبًوتفضموا

ً

ً/ًمحمودًكاملًاألعورالباحث

2599560837ً:ًجوال
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ًاألول:ًالبياناتًالشخصيةًالمحور
ً

ًيرجىًالتكرمًبتعبئةًاإلستبانةًحسبًماًتراهًمناسبًا:

   أنثى   ذكر  الجنس

 سنة فأكثر  46سنة     45حتى  36مف            سنة 35حتى  26مف  سنة فأقؿ                 25 الفئةًالعمرية

  بكالوريوس  ماجستير   دكتوراه  الدرجةًالعممية

  جامعة األزىر   جامعة األقصى   الجامعة اإلسبلمية  مكانًالعمل

   مدير   سـرئيس ق  الوظيفيةًالحالية

 سنة فأكثر  17سنة                    11-16 سنوات  5-10 الخبرة

ً

ً(داريوالجودةًً)الجانبًاإلًتمادالثاني:ًالقدرةًالمؤسسيةًكأحدًمعاييرًاالعًالمحور
ً

ً: الذيًتراهًمناسباًًًلمكان(ًفيًاوضعًعالمةً)ًيرجى

 الفقرات م
ًموافق

 بشدة
 موافق

ًإلىًموافق

 ماًحد

ًغير

 وافقم

ًموافقًغير

 بشدة

ًالبعدًاألول:ًًالرؤيةًوالرسالة

 أواًل:ًًالرؤية-

      اإلدارة العميا رؤيتيا وتعمف عنيا لمعامميف بالجامعة تنشر 0

      تشارؾ اإلدارة العميا والعامميف بالجامعة في صياغة الرؤية 0

      اإلدارة العميا أىدافيا اإلستراتيجية لمعامميف بالجامعة توضح 3

 ثانيًا:ًالرسالةً-

      بالجامعة ميفاإلدارة العميا والعام الرسالة صياغة في يشارؾ 4

      واضح منياألىداؼ وفؽ خطة زمنية وتسمسؿ ز  تصاغ 5

      أىداؼ الجامعة ورسالتيا مفيـو الجودة وسبؿ تطبيقيا تتضمف 6
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ًالبعدًالثاني:ًالقيادةًوالحوكمة

 أواًل:ًالقيادة

     

      العامميف كيااألزمات بالجامعة ويشار  رةاإلدارة العميا فريؽ إلدا تشكؿ 7

      اإلدارة العميا بالنزاىة والموضوعية في معاممتيا لمعامميف تتصؼ 8

      اإلدارة العميا بأعماؿ فاعمة ومميزة في إدارة الجامعة تساىـ 9

 

 ثانيًا:ًالحوكمة

      وشفافية نزاىةة العميا بكؿ إختيار أعضاء اإلدار  يتـ 02

      إلييا المرؤوسيف عفالراجعة الصادرة  بالتغذيةالعميا  اإلدارة تيتـ 00

      بالجامعة كالوالعميا عمى محاربة الفساد بجميع أش دارةاإل تعمؿ 00

 

 

 الفقرات م
ًموافق

 بشدة
 موافق

إلىًًموافق

 حدًما

ًغير

 موافق

ًغير

ًموافق

 بشدة

      انًسئىنية االجتًبعيةلثًًالبعدًالثا

      مع ذوي المصالح اعمةف  اإلدارة العميا عمى توفير شراكة تعمؿ 03

      المحمي المجتمع خدمة في والمادية البشرية إمكاناتياالجامعة  تضع 04

      اإلدارة العميا دورًا بارزًا في التواصؿ اإلجتماعي بيف العامميف تمعب 05

ًعًًالمواردًالبشريةًوالماديةالبعدًالراب

 أواًل:ًالمواردًالبشريةً-

      اإلدارة العميا بتدريب العنصر البشري وتوفر لو جميع المستمزمات األساسية تقـو 06

      وتمبية احتياجاتيـ عامميفاإلدارة العميا عمى التعرؼ عمى رغبات ال تحرص 07

      العامميف لمعمؿ بكؿ رضامما يحفز  تنافسيةالجامعة واضحة و  رواتب 08
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 ثانيًا:ًالمواردًالماديةً-

      اإلدارة العميا عمى مواكبة التغييرات وفقًا لمتطور العممي تعمؿ 09

      المادية لجميع مرافؽ الجامعة االحتياجاتاإلدارة العميا  تمبي 02

      ة لدى العامميفاإلدارة العميا الموارد المادية التي تعزز الروح المعنوي توفر 00

ًعمىًالجودةًوالمسائمةًالتأكيدالخامسًًًالبعد

 جودةأواًل:ًالتأكيدًعمىًالً-

      لمتقويـ والتحسيف المستمر وصواًل لمجودة المطموبة نظاماً  اإلدارة العميا وضعت 00

      اإلداري العمؿ بجودة تعنى متخصصة وحدة بالجامعة يوجد 03

      داخؿ الجامعة إلى المسائمة في حاؿ مخالفة القوانيف وحدة الجودة تسعى 04

 ثانيًا:ًالتأكيدًعمىًالمسائمةً-

      بالجامعة ألساسيوذلؾ حسب القانوف ا تقييـاإلدارة العميا بتفعيؿ نظاـ ال تقـو 05

      لتطبيؽ سياسة الثواب والعقاب بالجامعة ااإلدارة العمي تيدؼ 06

      ومعاممة الموظفيف تقديرفي  نسانيلعميا الجانب اإلاإلدارة ا  تراعي 07
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ًمؤشراتًوىيًحسبًاألتي:6ًمؤشراتًالتنميةًالمستدامةًوتشملًالمحورًالثالث:ً
ً

 الفقرات م
ًموافق

 بشدة
 موافق

إلىًًموافق

 حدًما

ًغير

 موافق

ًغير

موافقً

 بشدة

 لتكنولوجيةاألول:ًالوسائلًاًالمؤشر

      البلزمة بجميع أنواعيا لوجيةتكنو الجامعة الوسائؿ ال توفر 08

      اإلدارة العميا اإلدارة اإللكترونية لمتواصؿ مع الطمبة تعتمد 09

      المحمية األخرى تالنظاـ التكنولوجي بالجامعة التطور مقارنة بالجامعا يواكب 32

 الثاني:ًقبولًالطمبةًالمؤشر

      التنمية حقيؽة مما يساىـ في تاإلدارة العميا بتخفيض رسـو الدراس تقـو 30

      يتـ وفؽ خطة تعدىا اإلدارة العميا تقبوؿ الطمبة في الجامعا ازدياد 30

      وتحددىا اإلدارة العميا حةاختيار الطمبة وفؽ نوعية واض يتـ 33

 التحصيلًالعمميًمستوىالثالث:ًًالمؤشر

      لرفع مستوى التحصيؿ العممي البحث العممي الذي ييدؼ عميااإلدارة ال تشجع 34

      العميا سمسمة إمتحانات لمتميز بيف الطمبة وقدراتيـ ةاإلدار  تعقد 35

      تعقد اإلدارة العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رفع مستوى التحصيؿ العممي 36

 واألكاديميةًاإلداريةًالخدماتالرابع:ًًالمؤشر

      مات اإلدارية لمطمبة مما تعطي انطباعا إيجابياً اإلدارة العميا الخد تقدـ 37

      عمى تقديـ خدمات أكاديمية تساىـ في رضا الطمبة ميااإلدارة الع تعمؿ 38

      اإلدارة العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة وفرت 39

 :ًالجودةًاألكاديميةالخامسًالمؤشر

      يعنى بالطمبة وتميزىـ كاديميخصيص طاقـ أالعميا بت ارةاإلد تقـو 42
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      والعمادات واألقساـ كمياتاإلدارة العميا بتحديث الخطط لم تقـو 40

      العميا الخدمات األكاديمية المتميزة لتصؿ نحو رضا الطمبة رةاإلدا تقدـ 40

 السادس:ًالمواردًالبشريةًوالماديةًالمؤشر

      العنصر البشري القادر عمى تقديـ أفضؿ خدمة اإلدارة العميا تستقطب 43

      األساسية لموصوؿ لمتنمية المستدامة اتاإلدارة العميا االحتياج توفر 44

      تحفيز وتشجيع العامميف دؼاإلدارة العميا نظاـ لممكافآت والثواب بي تتبنى 45
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ً

ًبًاألكاديميالجانً–:ًاإلستبانةًالثانيةًفيًصورتياًالنيائيةًثانياًً
ً

ًإستبانةًخاصةًتعبئة:ًالموضوع

ًالفمسطينيةًجامعاتاإلداريينًواألكاديميينًالعاممينًبالًبالموظفين

 )الجامعةًاإلسالمية،جامعةًاألقصى،ًجامعةًاألزىر(
 

ًمدى تتناوؿالتكـر مف سيادتكـ بتعبئة إستمارة اإلستبانة وىي  رجىي تحية،ال بعد

ًلمم ًالفمسطينية ًالجامعات ًتحقيقًتطبيق ًفي ًوأثره ًوالجودة ًلالعتماد ًالدولية عايير

درجة الماجستير  عمىوذلؾ استكماال لمحصوؿ  فيًمحافظاتًغزةًامةالتنميةًالمستد

في القيادة واإلدارة مف أكاديمية اإلدارة والسياسة عممًا بأف نتائج ىذا البحث ستستخدـ 

 فقط ألغراض البحث العممي7

ً

ًوالتقدير،،،بقبولًفائقًاالحترامًًوتفضموا
ً

ً/ًمحمودًكاملًاألعورالباحث

2599560837ً:ًجوال

ً

ً

ً

ً
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ًاألول:ًالبياناتًالشخصية:ًالمحور
ً

ًيرجىًالتكرمًبتعبئةًاإلستبانةًحسبًماًتراهًمناسبًا:

   أنثى   ذكر  الجنس

 سنة فأكثر  46  سنة   45حتى  36مف            سنة 35حتى  26مف  سنة فأقؿ                 25 الفئةًالعمرية

  بكالوريوس  ماجستير   دكتوراه  الدرجةًالعممية

  جامعة األزىر   جامعة األقصى   الجامعة اإلسبلمية  مكانًالعمل

   مدير   رئيس قسـ  الوظيفيةًالحالية

 سنة فأكثر  17سنة                    11-16 سنوات  5-10 الخبرة

ً

ً)الجانبًاألكاديمي(ًًلجودةاعميةًالتعميميةًكأحدًمعاييرًاالعتمادًواالثاني:ًالفًالمحور
ً

ً: (ًفيًالمكانًالذيًتراهًمناسباًً)ًيةوضعًعالمةًًيرجى
ً

 
ً

 الفقرات م
 موافق

 بشدة
 موافق

ًموافق

حدًماًإلى  

ًغير

 موافق

موافقًًغير

 بشدة

 األول:ًالطالبًالبعد

      المناسبة ليا وؿماإلدارة العميا بمشاكؿ الطمبة وتضع الح تيتـ 0

لدى الطمبة فيما يختص بالرسـو  االقتصاديةاإلدارة العميا الظروؼ  تراعي 0

 الجامعية

     

      وافيًا لمطمبة وتعقد ورش عمؿ وندوات لذلؾ إرشادا العميا اإلدارة تقدـ 3

 الثاني:ًعضوًىيئةًالتدريسًالبعد

      لعلمي ألعضبء هيئت التدريستقدم اإلدارة العليب حوافز لتشجيع البحث ا 4

التدريس  ىيئةإستراتيجية لتطوير كافة أعضاء  ةالعميا خط دارةاإل تضع 5

 بالجامعة
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      طرؽ التدريس الحديثة وتطبيقيا عمى الفئات المستيدفة باستخداـ ميااإلدارة الع تقـو 6

 األكاديميًياجالثالث:ًالمنًالبعد

 مشكبلتوالقضايا، وال التعميمية، الممارسات ديمياألكا المنياج يتناوؿ 7

 المعاصرة

     

      عمميةالذي يواكب التطورات ال المحدثاإلدارة العميا المنياج األكاديمي  تضع 8

      اإلدارة العميا الفروؽ الفردية بيف الطمبة في العممية التعميمية األكاديمية تراعي 9

 مياألكادي الرابع:ًالمناخًالبعد

      كالمكتبة لتخدـ جميع الشرائح بالجامعة بياناتاإلدارة العميا مصادر لم توفر 02

      وسائؿ التعميـ وأدواتو في الجامعة توفيراإلدارة العميا عمى  تحرص 00

      عمى قياس المخرجات بنىبرنامج تقييـ شامؿ وم وضعاإلدارة العميا ب تقـو 00
ً

ًمؤشراتًوىيًحسبًاألتي:6ًالتنميةًالمستدامةًوتشملًمؤشراتًالمحورًالثالث:ً

ً

 الفقرات م
ًموافق

 بشدة
 موافق

ًموافق

إلىًحدً

 ما

ًغير

 موافق

ًغير

موافقً

 بشدة

 التكنولوجيةًائلاألول:ًالوسًالمؤشر

      الجامعة الوسائؿ التكنولوجية البلزمة بجميع أنواعيا توفر 08

      ونية لمتواصؿ مع الطمبةاإلدارة العميا اإلدارة اإللكتر  تعتمد 09

      النظاـ التكنولوجي بالجامعة التطور مقارنة بالجامعات المحمية األخرى يواكب 32

 الثاني:ًقبولًالطمبةًالمؤشر

      اإلدارة العميا بتخفيض رسـو الدراسة مما يساىـ في تحقيؽ التنمية تقـو 30

      تعدىا اإلدارة العميا ةخطقبوؿ الطمبة في الجامعات يتـ وفؽ  ازدياد 30
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      اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا اإلدارة العميا يتـ 33

 التحصيلًالعمميًمستوىالثالث:ًًالمؤشر

      اإلدارة العميا البحث العممي الذي ييدؼ لرفع مستوى التحصيؿ العممي تشجع 34

      اتيـبيف الطمبة وقدر  إمتحانات لمتميز سمسمة يااإلدارة العم تعقد 35

      تعقد اإلدارة العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رفع مستوى التحصيؿ العممي 36

 واألكاديميةًاإلداريةًالخدماتالرابع:ًًالمؤشر

      اإلدارة العميا الخدمات اإلدارية لمطمبة مما تعطي انطباعا إيجابياً  تقدـ 37

      في رضا الطمبة ىـى تقديـ خدمات أكاديمية تسااإلدارة العميا عم تعمؿ 38

      اإلدارة العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة وفرت 39

 :ًالجودةًاألكاديميةالخامسًالمؤشر

      اإلدارة العميا بتخصيص طاقـ أكاديمي يعنى بالطمبة وتميزىـ تقـو 42

      لمكميات والعمادات واألقساـ خططالعميا بتحديث ال اإلدارة تقـو 40

      المتميزة لتصؿ نحو رضا الطمبة كاديميةاإلدارة العميا الخدمات األ تقدـ 40

 يةوالمادًية:ًالمواردًالبشًرسادسالًالمؤشر

      خدمة أفضؿالعميا العنصر البشري القادر عمى تقديـ  ارةاإلد تستقطب 43

      اجات األساسية لموصوؿ لمتنمية المستدامةاإلدارة العميا االحتي توفر 44

      العميا نظاـ لممكافآت والثواب بيدؼ تحفيز وتشجيع العامميف رةاإلدا تتبنى 45
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ً:ًكتابًتحكيمًاإلستبانةثالثاًً

ًفمسطينًدولة

ًلعاليالتربيةًوالتعميمًاًوزارة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًجامعةًاألقصىًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاإلدارةًوالسياسةًأكاديمية

ًالقيادةًواإلدارة-التخصصًمجال

ً

ًحفظوًاهلل،ًًالدكتورً.......................................ًًالسيد
ً

ًعميكمًورحمةًاهللًوبركاتو،،ًالسالم

ًتحكيمًإستبانةًًالموضوع

تطبيقًالجامعاتًالفمسطينيةًًمدىمؿ دراسة حوؿ " تحياتي لكـ، يقـو الباحث بع يبأط مع

 فيًتحقيقًالتنميةًالمستدامةًفيًمحافظاتًغزة"ًأثرهلممعاييرًالدوليةًلالعتمادًوالجودةًًو

كمتطمب تكميمي لنيؿ درجة الماجستير في القيادة واإلدارة وتشمؿ جانبيف )الجانب اإلداري( 

ف ىذه اإلستبانة تيدؼ  لمعرفة مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية و )الجانب األكاديمي( وا 

 ،في تحقيؽ التنمية المستدامة في محافظات غزة وأثرهلممعايير الدولية لبلعتماد والجودة 

وعميو يرجو الباحث مف  البحثعميو في نتائج  عتمادإف رأيؾ الذي ستبديو سيتـ اال  مبلحظة

 تراه مناسبًا7 ماسيادتكـ الدقة واألمانة العممية في 

ًوالتقدير،،ًمبقبولًفائقًاالحتراًفضواوت

ً:ًمحمودًكاملًأحمدًاألعورالباحث
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ًن:ًقائمةًبأسماءًالمحكميرابعاًً

ًالمحكمينًأسماء

 لوظيفياًالمسمى العملًمكان مينالمحكًاسم م

 كمية التربية-التربية وؿقسـ أص –مشارؾ  أستاذ األقصى جامعة 7 د7 ناجي سكرأ  .8

 اإلسبلمية امعةالج-7د7عميد كمية التجارة فرع خانيونسأ سبلميةاإل الجامعة 7د7 ماجد الفراأ  .1

 نائب رئيس الجامعة لمشئوف األكاديمية مساعد7د7 أ اإلسبلمية الجامعة 7سناء أبو دقةد7أ  .3

 قسـ إدارة األعماؿ-بكمية التجارة ستراتيجياإل يطالتخط أستاذ الممؾ فيصؿ جامعة قندوز الكريـ7 عبد د  .4

 مساعد بقسـ إدارة األعماؿ أستاذ اإلسبلمية الجامعة 7 وائؿ الدايةد  .5

 مساعد بقسـ إدارة األعماؿ أستاذ اإلسبلمية الجامعة 7 وسيـ اليبيؿد  .6

 ألعماؿبقسـ إدارة ا ساعدم أستاذ ةاإلسبلمي الجامعة 7 سامي أبو الروسد  .1

 ة اإلدارة والسياسةاألكاديمي بأكاديمي النائب والسياسة اإلدارة أكاديمية 7 أحمد المشيراويد  .1

 قسـ إدارة األعماؿ-كمية التجارة-مساعد أستاذ القدس المفتوحة جامعة منصور منصور7 د  .1

 الجودة األكاديمية ةوحد -مساعد أستاذ قصىاأل جامعة 7 منير سمورد  .81

 مساعد عميد دائرة الضماف والجودة أستاذ األقصى جامعة 7 يحيى النجارد  .88

 قسـ إدارة األعماؿ-اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي أستاذ األزىر جامعة ؼ7محمود عبد المجيد عساد  .81

ً
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ً:ًقائمةًبأسماءًالمقابالتخامساًً

ًالُمقاَبمينًأسماء

 الوظيفيًالمسمى العملًمكان مينالمحكًاسم مسمسل

 نائب رئيس الجامعة لمشئوف األكاديمية مساعد7د7 أ اإلسبلمية الجامعة 7سناء أبو دقةد7أ  .83

 التربيةوالتعميـ العالي ةىيئة اإلعتماد والجودة بوزار  رئيس التربية والتعميـ العالي وزارة دقة بوأ سىدمو 7أ  .84
ً

ً:ًأسئمةًالمقابمةًسادساًً
ً

 الجية السؤال م

 ةاإلسبلمي الجامعة وتنفذ حسب األصوؿ إستراتيجية ططاتتبع الجامعة خ  ىؿ  .8

 اإلسبلمية الجامعة لديكـ بالجامعة مدلمجودة وتعت عاييرلديكـ م ىؿ  .1

 اإلسبلمية الجامعة القدرة المؤسسية متوفرة بالجامعة؟ ىؿ  .3

 اإلسبلمية الجامعة لديكـ وحدة جودة إدارية وأكاديمية؟ ىؿ  .4

 والتعميـ العالي تربيةال وزارة لديكـ معايير لمنجاح خاصة بالتنمية المستدامة ىؿ  .5

 التربية والتعميـ العالي وزارة مادىا؟لديكـ برامج تدرس غير معتمدة؟ أو جاري إعت ىؿ  .6

 التربية والتعميـ العالي وزارة تـ رفض برامج أكاديمية غير معترؼ بيا؟ ىؿ  .1

 التربية والتعميـ العالي وزارة أكاديمية جديدة؟ رامجتـ قبوؿ ب ىؿ  .1

 التربية والتعميـ العالي رةوزا التعميـ العالي مؤسساتىناؾ نماذج لئلعتماد متوفرة لديكـ بالوزارة وتعمـ عمى  ىؿ  .1

 التربية والتعميـ العالي وزارة لكـ؟ تابعةلممؤسسات ال يدانيةبزيارات م وموفتق ىؿ  .81

 التربية والتعميـ العالي وزارة وغيرىا مف الخطط؟ والعشرية لخمسيةتضبطوف الخطط ا ىؿ  .88

 يعالالتربية والتعميـ ال وزارة ىي الكميات والجامعات المعتمدة لديكـ7 ما  .81

وأبعاد  ألكاديميخاصة بالشئوف األكاديمية)المنياج األكاديمي والمناخ ا عاييرلديكـ م ىؿ  .83

 التنمية كمعيار قبوؿ الطمبة(7

 اإلسبلمية الجامعة
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