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مدى تطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة وأثره في
تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة من وجهة نظر العاممين
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قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف القيادة واإلدارة
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{سورة سبأ  ،آية } 11

(أ)

إهلللِاء
 oإىل والدي الكزميني أهي وأتي ًثع احلناى والىفاء.

 oإىل الصاتزيي وأصحاب اإلتتالءاخ.
 oإىل الذيي قدهىا أرواحهن الشكيح ههزاً هلذه األرض املثاركح.

 oإىل أهلي وسهالئي وأساتذتي الكزام .
 oإىل سوجيت فــداء وأتنائي األعشاء  :عثيدج ،وشيواء ،وتزاءج  ،وآالء.
 oإىل كل جماهد وطالة علن مل تفرت مهتهوا تعد.

ً

أهدي إليهم هذا اجلهد املتواضع

سائال اهلل تعاىل أن ينفعنا مبا لمننا أأن يعمننا اا ينفعنا

(ب)

شكز وعزفاى
الحمد اهلل الذي تتم بنعمتو الصالحات ،والذذي صذمب بذو أمذر الذدنآلا وا وذرة ،وامتقذاه لاولذو تعذال
ش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِه) {سوره لامان ،آآلة .}23
ش ُك ْر فَِإ َّن َما َي ْ
( َو َم ْن َي ْ
أما بعد:
فإنو آلطآلب لي أن أتادم بالشكر الجزآلل إل جامعتي الغراء جامعة األقص بيآلئتآليما اإلدارآلة
واألكادآلمآلة والتي سمحت لي أن أصل إل ىذه المحظذة الميمذة فذي حآلذاتي ،كمذا أتاذدم بالشذكر
والعرف ذذان إلذ ذ

الع ذذاممآلن بإلكادآلمآل ذذة اإلدارة والسآلاس ذذة كذ ذ ولو باس ذذمو ولاب ذذو ،كم ذذا وأش ذذكر ال ذذدكتور

الفاضل /عالء الدآلن ومآلل السآلد مشرفي الكرآلم لما أبداه لذي مذن جي تذد متواص تذل ،ونص تذب سذدآلتد،
وتوجآلذذو مفآلذذد وذذالل ىذذذه الفت ذرة وأسذذإلل اهلل تعذذال أن آلنفذذم بذذو اإلسذذالم والمسذذممآلن ،وكمذذا أتاذذدم
بالشكر الجزآلل إل أعضاء لجنة المناقشة وىم :
 .2الدكتور/حاتم العاآلدي
 .3الدكتور /نبآلل الموح

مناقشا وارجآلا.
مناقشا داومآلا.

كما وأتادم بالشكر الجزآلذل إلذ الذدكتور /نضذال فرآلذد عبذد اهلل عمآلذد كمآلذة العمذوم اإلدارآلذة والمالآلذة
بجامعة األقص لمساندتو لي ودعمو المعنوي ،وأوآل ار أتادم بالشكر الجزآلل لكل إنسان ساىم فذي
دراستي ووقف إل جواري ،واهلل من وراء الاصد وسواء السبآلل...

وآخر دعوانا أن احلمد اهلل رب العاملني،،

(ج)

الممخص بالمغة العربية
ىذذدفت ىذذذه البحذذث إلذ التعذذرف عمذ مذذد تطبآلذ الجامعذذات الفمسذذطآلنآلة لممعذذاآلآلر الدولآلذذة
لالعتمذذاد والجذذودة مذذن وجيذذة نظذذر العذذاممآلن فآليذذا ،وكذذذل قآلذذاس انعكذذاس ىذذذا التطبآل ذ عم ذ قذذدرة
الجامعذذات ف ذي تحاآل ذ التنمآلذذة المسذذتدامة فذذي محافظذذات قطذذاع ة ذزة .وقذذد ركذذزت البحذذث فذذي تناوليذذا
لممعاآلآلر الدولآلة لالعتماد والجودة عم محورآلن ىما :الادرة المؤسسذآلة المعبذرة عذن الجانذب اهداري،
والفاعمآلة التعمآلمآلة التي تصف الجانب اهكادآلمي ،حآلث مذقال المتغآلذرآلن المسذتامآلن فذي ىذذه البحذث،
أما المتغآلر التابم فكان التنمآلة المستدامة التي تم قآلاسيا من والل ستة مؤشرات تتناسب مم طبآلعة
البحث.
استيدف البحث الجامعات الفمسطآلنآلة األىمآلة والحكومآلة في قطاع ةذزة مركذزة عمذ أقذدم وأكبذر تمذ
الجامعات (الجامعة اهسذالمآلة – جامعذة األزىذر – وجامعذة األقصذ ) ،وقذد تذم اوتآلذار عآلنذة البحذث
م ذذن ى ذذذا المجتم ذذم بالطرآلا ذذة العشذ ذوائآلة الطباآل ذذة باس ذذتيداف (الم ذذدراء ورؤوس ذذاء األقس ذذام) اهدارآل ذذآلن
واهكادآلمآلآلن ،وقد شممت عآلنة البحث ( )325موظفا من أصل مجتمم دراسي قوامو ( )425موظفذا
أي مذ ذذا آلعذ ذذادل ( )%79مذ ذذن المجتمذ ذذم .واعتمذ ذذدت البحذ ذذث عم ذ ذ المذ ذذني الوصذ ذذفي التحمآلمذ ذذي حآلذ ذذث
اسذذتودمت اهسذذتبانة كذذإلداة رئآلسذذآلة لجمذذم البآلانذذات ،وتذذم تحمآلذذل البآلانذذات باسذذتودام برنذذام التحمآلذذل
اهحصائي .SPSS
ووم ذ

البحذذث إل ذ أن تطبآل ذ الجامعذذات لممعذذاآلآلر الدولآلذذة لالعتمذذاد والجذذودة كذذان بدرجذذة

متوس ذذطة بمغ ذذت ( )%7:وفذ ذ آراء المبح ذذوقآلن وبم ذذث أق ذذر المع ذذاآلآلر الدولآل ذذة لالعتم ذذاد والج ذذودة عمذ ذ
التنمآلة المستدامة مذا نسذبتو  ، %43كمذا توصذمت البحذث إلذ أن التذزام الجامعذات بتحاآلذ المعذاآلآلر
الدولآلة لالعتماد والجودة آلسيم بشكل مباشر في تعزآلز دور الجامعات في تحاآلذ التنمآلذة المسذتدامة
في المجتمم .وأوصت البحث بضرورة اىتمام الجامعات في تعزآلز محاور الادرة المؤسسآلة والفاعمآلة
التعمآلمآلذذة لمذذا ليمذذا مذذن تذذإلقآلر واضذذب فذذي تعزآلذذز دور الجامعذذات فذذي تحاآلايذذا لمتنمآلذذة المسذذتدامة فذذي
المجتمم الفمسطآلني.
(د)

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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(م)

الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة

()1

مقدمة البحثفْ بدآة ثهاىٓىٓات القرف الهاضْ ،بدأت أوؿ تسهٓة لهصطمح التىهٓة الهستداهة هف خالؿ
التقرٓر الذي أصدري اإلتحاد الدولْ لمهحافظة عمْ الطبٓعة .وقد كاف هف الالزـ اىتظار سىة
سبع وثهاىٓف وتسعة هئة وألؼ كْ ٓدخؿ ٌذا الهصطمح قاهوس الدوائر السٓاسٓة عىدها سمهت
برىتالىد ،رئٓسة المجىة الدولٓة لمتىهٓة تقرٓرٌا الذي اختارت لً عىواف " :هستقبمىا الهشترؾ"
لجهعٓة األهـ الهتحدة ،حٓث شكؿ ىواة اعتراؼ الدوؿ والفاعمٓف السوسٓو اقتصادٓٓف بضرورة
تطور ىظـ التىهٓة هف خالؿ األخذ بعٓف اإلعتبار العواهؿ البٓئٓة وكذا حقوؽ األجٓاؿ الهستقبمٓة،
الشْء الذي أدي إلْ ظٍور هبادئ كالهسؤولٓة والوقآة والحذر فْ اتخاذ الق اررات عمْ الهدي
الطوٓؿ ( القاسـ.)ٕٖٓٔ،
وقد سبؽ هفٍوـ التىهٓة عدة هفآٌـ وهع تطور الهجتهعات ،حٓث بادرت الدوؿ ﺍلهستقمة
إلِ بذؿ جٌود كبٓري لمتحرر هف تبعٓتٍا لمخارج باعتباﺭ ﺍﻻستقالؿ ﺍلسٓاسْ وكاف ذلؾ ٌػَ
بﺩﺍٓػة لمتﻁَﺭ ﺍﻻقتصاﺩّ واﻻجتهاعْ عمِ حﺩ سواءٓ ،ﺄتْ ذلؾ هػو خػالؿ ﺍلخﻁػﻁ ﺍلتىهَٓة
سٓها بعد التحرر هف السٓطرة اﻻستعهارٓة ،لذا فقد أصبح هفٍوـ التىهٓة هف الهفآٌـ الهصاحبة
لالستقالؿ ،بؿ أصبح هو أكثر ﺍلهفآٌن اىتشا اًر لدى الحكوهات بٍٓئاتٍا الهختمفة والهؤسسات
غٓر الحكوهٓة واألفراد باعتباﺭٌا َسٓمة تستﻁٓع ﺍلﺩَؿ هو خاللٍا تحقٓؽ الىٍضة وهَﺍجٍة
عَﺍهؿ ﺍلتخمﻑ ( القاسـ.)ٕٖٓٔ،
حتِ ٓكتهؿ دور الجاهعات فْ تحقٓؽ تىهٓة الهجتهع بﺇعداد جٓؿ هف قادة الهستقبؿ;
ي بٍا أف تسٓر وفؽ ىٍج الجاهعات الرائدة دولٓاً والتْ حققت ىهاذج ىاجحة فْ تىهٓة
كاف حر ٌ
هجتهعاتٍا ،لذا فٍىاؾ هؤسسات تعمٓهٓة تعهؿ عمِ تقٓٓـ الجاهعات وفؽ هىظوهة شاهمة ،وكاف
ٌىالؾ ترتٓب لمجاهعات وفؽ هجهوعة هف الهعآٓر الدولٓة والهتعمقة بالقدرة الهؤسسٓة والفاعمٓة
()2

التعمٓهٓة .إف تحقٓؽ ٌذي الهعآٓر فْ الجاهعات هىٍج لتقٓٓـ تمؾ الجاهعات ،وٌو هؤشر لها
ستقدـ الجاهعات هف دور ىحو تحقٓؽ تىهٓة هستداهة فْ الهجتهع ،وٓىاط ٌذا الدور بالٍٓئة
الوطىٓة لالعتهاد والجودة فْ التعمٓـ العالْ.
وكػػاف لتﺄسػػٓس الٍٓئػػة الوطىٓػػة لدعتهػػاد والجػػودة عػػدة أسػػببٍا وأبرزٌػػا وضػػع األسػػس والهعػػآٓر
وتعدٓمٍا وتطوٓري واجراء التقٓػٓـ الػذاتْ واجػراء التقٓػٓـ الخػارجْ هػع اتخػاذ القػرار وتعهػٓـ الىتػائج
هػػع إعػػادة التقٓػػٓـ (دلٓػػؿ وزارة التربٓػػة والتعمػػٓـ العػػالْ ،)ٕٕٓٔ،وعمٓػػً تﺄسسػػت “الٍٓئػػة الوطىٓػػة
لالعتهػػاد والجػػودة فػػْ التعمػػٓـ العػػالْ” فػػْ عػػاـ ٕٕٓٓ كٍٓئػػة حكوهٓػػة شػػبً هسػػتقمة تحػػت هظمػػة
و ازرة التعم ػػٓـ الع ػػالْ تتب ػػع هباشػ ػرة لم ػػوزٓر ،وٌ ػػْ تعه ػػؿ بالتش ػػارؾ ه ػػع هؤسس ػػات التعم ػػٓـ الع ػػالْ
الفمسطٓىٓة عمِ ضهاف وتحسٓف ىوعٓة التعمٓـ العالْ هف خالؿ تطوٓر وتىفٓػذ هعػآٓر التػرخٓص
واﻻعتهػػاد والتقٓػػٓـ التػػْ تخػػدـ الوضػػع فػػْ فمسػػطٓف وتمبػػْ هتطمبػػات الهعػػآٓر الدولٓػػة .ولقػػد بػػرز
دورٌػػا فػػْ ضػػبط العهمٓػػة التعمٓهٓػػة لوضػػع هعػػآٓر خاصػػة باﻻعتهػػاد وفػػؽ ىهػػاذج هعتهػػدة تٍػػدؼ
لتحقٓؽ التىهٓة الهستداهة فْ هؤسسات التعمٓـ العالْ(دلٓؿ و ازرة التعمٓـ العالْ .)ٕٖٓٔ ،
لعػػؿ ه ػػف أبػػرز ه ػػا ٓسػػاعد الجاهع ػػات فػػْ تقٓ ػػٓـ دورٌػػا الرٓ ػػادي ٌػػو اﻻحتك ػػاـ لهؤشػػرات
وهعػػآٓر تسػػاٌـ فػػْ تقٓػػٓـ الجاهعػػات هػػف جٍػػة ،وفػػْ دور الجاهعػػة فػػْ تحقٓػػؽ أٌػػداؼ هحػػددة
كالتىهٓػػة الهسػػتداهة هػػف جٍػػة أخػػرى ،إف تحقٓػػؽ التىهٓػػة الهسػػتداهة فػػْ الهجتهػػع ٓتطمػػب خطػػط
إسػػتراتٓجٓة ،وجػػدٓر بالهؤسسػػات الحكوهٓػػة أف تضػػعٍا وتشػػرؼ عمػػِ تىفٓػػذٌا ،وكػػذلؾ الحػػد هػػف
التحػػدٓات فػػْ تحقٓقٍػػا (بركػػاتٕٓٓٛ ،ـ) .وٌىػػا ٓبػػرز دور الٍٓئػػة الوطىٓػػة لالعتهػػاد الجػػودة فػػْ
توجٓػػً هسػػار الجاهعػػات ىحػػو التهٓػػز والعالهٓػػة هػػف جٍػػة ،وىحػػو تعزٓػػز إسػػٍاهٍا ودورٌػػا الػػوطىْ
تجاي أفراد الهجتهع وهؤسساتً هف جٍة أخرى.

()3

 مشكمة البحثٓحظِ قطاع التعمٓـ العالْ بﺄٌهٓة خاصة لدى الدوؿ والحكوهات ،فٍػو عىػواف رقٍٓػا ورفعتٍػا،
بؿ هصدر قوتٍا أٓضػاً وتقػدهٍا ،وٌػذا هػا جعػؿ العدٓػد هػف الػدوؿ تىفػؽ بسػخاء عمػِ التعمػٓـ العػالْ،
وتطػػور هعػػآٓر وهؤشػرات ىحػػو تطػػوٓري فػػْ الهؤسسػػات األكادٓهٓػػة .فالجاهعػػات تمعػػب دو ًار هٍهػًا فػػْ
إعداد كوادر بشػرٓة قػادرة عمػِ أف تهسػؾ بزهػاـ األهػور فػْ تسػٓٓر هسػتقبؿ الػدوؿ واسػتثهار هواردٌػا
الهالٓػػة .وهػػف الهالحػػظ أف الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة قػػد أخػػذت بػػالىهو خػػالؿ العشػػر سػػىوات الهاضػػٓة،
وهف هؤشرات ٌذا الىهػو ازدٓػاد عػددٌا حٓػث بميػت فػْ قطػاع غػزة ( )ٚجاهعػات )ٙ( ،هىٍػا خاصػة
وجاهع ػ ػػة حكوهٓ ػ ػػة واح ػ ػػدة  ،كه ػ ػػا ٓالح ػ ػػظ ت ازٓ ػ ػػد أع ػ ػػداد الخػ ػ ػرٓجٓف وارتف ػ ػػاع البطال ػ ػػة ف ػ ػػْ ص ػ ػػفوؼ
الخرٓجٓف(.أبو دقة)ٕٕٓٔ ،
إف التعػػرؼ عمػػِ هػػدى تطبٓػػؽ الهعػػآٓر الدولٓػػة لالعتهػػاد والجػػودة فػػْ الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة ٓعتبػػر
تﺄشػػٓرة دخػػوؿ ىحػػو اﻻرتقػػاء بهسػػتوى أداء هؤسسػػات التعمػػٓـ العػػالْ وتعزٓػػز قػػدراتٍا التىافسػػٓة عمػػِ
الهس ػػتوى ال ػػوطىْ واإلقمٓه ػػْ والع ػػالهْ ،كه ػػا ٓض ػػـ اس ػػته اررٓة جودتٍ ػػا وتػىافػسػٍ ػ ػػا وض ػػهاف تطبٓقٍ ػػا
لألىظهػ ػػة والهعػ ػػآٓر ،عبػ ػػر ىشﺭ ثقافة ﺍلجَﺩﺓ فْ ﺍلهﺅسساﺕ ﺍلتعمٓهٓة ،والتػ ػػْ تعػ ػػد جػ ػػزء قػ ػػوٓـ هػ ػػف
التىهٓة الهستداهة .فخرٓجو الجاهعات ٌـ رواد التىهٓة ،وأستاذة الجاهعات ٌـ قادتٍا ،لذا فػﺇف د ارسػة
القػدرة الهؤسسػػٓة لمجاهعػػات ودرجػػة فعالٓتٍػػا فػػْ الهجػاؿ األكػػادٓهْ ٓسػػٍـ فػػْ التيمػػب عمػػِ تحػػدٓاتٍا
التىهوٓة ،وٓضهف تحقؽ الجودة فْ جهٓع أدوارٌا وعهمٓاتٍا بها فْ ذلؾ صػىاعة القػ اررات والهسػاءلة
(األكادٓهٓػػة العربٓػػة لمعمػػوـ والتكىولوجٓػػإٕٓٔ،ـ) .لػػذا فػػﺇف ٌػػذا البحػػث تسػػعِ لدجابػػة عػػف الس ػؤاؿ
الرئٓس التالْ:

مــــا مــدب طبيـق الجامعــات الفمســطيلية لممعــايير الدوليــة لالع مــاد والجــودة ومــا أ ــر
ذلك في حقيق ال لمية المس دامة في محافظات غزة؟
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 أهمية البحثتكهف أٌهٓة البحث ىظرٓاً وعهمٓا وكاىت فٓها ٓﺄتْ :

أولا األهمية اللظرية

 باللسبة لممج معتسٍـ ٌذا البحث فْ تحدٓد هدى اسٍاـ الجاهعات فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة فػْ الهجتهػع هػف
جٍة ،وفْ تصىٓؼ تمؾ الجاهعات وفؽ هعآٓر دولٓة تحدد جودة هخرجاتٍػا اﻻكادٓهٓػة هػف جٍػة
أخرى ،وبالتالْ فﺇف تحدٓد اﻻثر الذي سػٓمحؽ بالتىهٓػة الهسػتداهة ىتٓجػة لتجوٓػد عهػؿ الجاهعػات
وفؽ الهعآٓر الدولٓة سٓسٍـ فْ تحدٓد هدى القدرة عمِ تقدٓـ هخرجات قادرة عمِ تمبٓػة حاجػات
الهجتهع وتطوٓري هواكبة بالهجتهعات األخرى.

الي ا  :األهمية اللظرية والعممية
باللسبة لوزارة ال ربية وال عميم ولمجامعاتلعؿ هف أبرز هػا ٓكسػب الجاهعػات الدٓىاهٓكٓػة والتجدٓػد احتكاهٍػا إلػِ هعٓػار تقٓػٓـ هوحػدٓ ،سػٍـ
فْ تقٓٓهٍا هف جٍة؛ وٓعزز روح التىافس والتهٓز هف جٍة أخرى ،وبالتالْ فﺇف ٌذا البحػث تقػدـ
لمجاهعات هىحِ ٓساعدٌا عمِ تعزٓز أدوارٌا تجاي الهجتهع ،بجاىػب تعزٓػز هكاىتٍػا عالهٓػاً ،وقػد
تسػػٍـ البحػػث فػػْ إثبػػات عالقػػة ارتباطٓػػً بػػٓف تطػػوٓر الجاهعػػات وفػػؽ هعػػآٓر دولٓػػة وقػػدرتٍا وفػػؽ
ذلػػؾ عمػػِ ضػػهاف اسػػتداهة التىهٓػػة فػػْ الهجتهػػعٓ ،تجمػػِ ذلػػؾ فػػْ تحدٓػػد اﻻىعكػػاس عمػػِ الطمبػػة،
وكذلؾ عمِ قطاع التعمٓـ العالْ ،كها أف ٌذا البحث قػد قػدـ هعموهػات جٓػدة تسػاعد و ازرة التربٓػة
والتعمػػٓـ العػػالْ فػػْ التعػػرؼ عمػػِ أثػػر تطبٓػػؽ الجاهعػػات لمهعػػآٓر الدولٓػػة لالعتهػػاد والجػػودة عمػػِ
تحقٓؽ تىهٓة الهجتهع.
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ال ا :األهمية اللظرية والعممية
اً  -باللسبة لمباح ين والمه مين
وفػػؽ هػػا ٓعتقػػدي الباحػػث ،ﻻ توجػػد د ارسػػة سػػابقة قػػد تىاولػػت بشػػكؿ هباشػػر هػػدى الت ػزاـ
الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة ال ارئػػدة بالهعػػآٓر الدولٓػػة لالعتهػػاد والجػػودة ،ل ػذا فػػﺇف ٌػػذا البحػػث سػػتكوف
هٍهة بالىسبة لمباحثٓف لمخوض فْ دراسة عواهؿ عدة تؤثر عمِ تمؾ العالقة ،وكػذلؾ فػْ توجٓػً
الباحثٓف والهٍتهٓف إلِ إجراء هزٓد هف البحوث الوصفٓة والتحمٓمٓة لتعزٓز ىتائج ٌذا البحث.
ٌذا وٓشجع ٌذا البحث الباحثٓف عمِ إجراء هزٓداً هف الد ارسػات التػْ تعػزز عالقػة و ازرة
التربٓة والتعمٓـ العالْ ههثالً فْ ٌٓئة اﻻعتهاد والجودة والجاهعات الفمسطٓىٓة ،وكذلؾ الجاهعػات
الفمسطٓىٓة هع بعضٍا البعض هف خالؿ هقارىة هدى تطبٓؽ كؿ هىٍا لمهعػآٓر الدولٓػة لالعتهػاد
والجودة وتبآف ٌذا الدور فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة.

 أهداف البحثٓسعِ ٌذا البحث إلِ تحقٓؽ األٌداؼ التالٓة:
 .1تحدٓد هدى تطبٓؽ الجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة (القدرة
الهؤسسٓة) وعالقتٍا بهؤشرات التىهٓة الهستداهة.
 .2الكشؼ عف هدى تطبٓؽ الجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة (الفاعمٓة
التعمٓهٓة) وعالقتٍا بهؤشرات التىهٓة الهستداهة.
 .3إبراز الفروؽ ذات الدﻻلة اإلحصائٓة عىد تطبٓؽ الجاهعات لمهعآٓر الدولٓة والتىهٓة
الهستداهة والتْ تعزى لمهتيٓرات الدٓهوغرافٓة (الجىس ،العهر ،الهؤٌؿ العمهْ،الجاهعة،

الخبرة ،الوظٓفة ،الرتبة الوظٓفٓة ،طبٓعة الوظٓفة).
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 .4إبراز هدى األثر لتطبٓؽ لمجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة وبٓف
التىهٓة الهستداهة فْ هحافظات غزة.

 أسئمة البحثتػػـ اشػػتقاؽ أسػػئمة البحػػث الفرعٓػػة وذلػػؾ هػػف خػػالؿ الس ػؤاؿ ال ػرئٓس لٍػػذا البحػػث ٌػػو مــا مــدب
طبيق الجامعات الفمسطيلية لمعايير الع ماد والجودة الدولية وما أ ر ذلك في حقيق ال لمية
المس دامة في محافظات غزة ،وهف السؤاؿ الرئٓس تـ اشتقاؽ األسئمة الفرعٓة التالٓة:
 .1هػ ػػا ه ػ ػػدى تطبٓػ ػػؽ الجاهع ػ ػػات الفمسػ ػػطٓىٓة لمهع ػ ػػآٓر الدولٓػ ػػة لدعته ػ ػػاد والجػ ػػودة (الق ػ ػػدرة
الهؤسسٓة) وعالقتٍا بهؤشرات التىهٓة الهستداهة؟
 .2ه ػػا ه ػػدى تطبٓ ػػؽ الجاهع ػػات الفمس ػػطٓىٓة لمهع ػػآٓر الدولٓ ػػة لدعته ػػاد والج ػػودة (الفاعمٓ ػػة
التعمٓهٓة) وعالقتٍا بهؤشرات التىهٓة الهستداهة؟
ٌ .3ؿ توجد فػروؽ ذات دﻻلػة إحصػائٓاً عىػد تطبٓػؽ الجاهعػات الفمسػطٓىٓة لمهعػآٓر الدولٓػة
وتحقٓػػؽ التىهٓػػة الهسػػتداهة تعػػزى لمهتيٓ ػرات الشخصػػٓة العواهػػؿ الدٓهوغرافٓػػة( :الجػػىس،
العهر ،الهؤٌؿ العمهْ ،الجاهعة ،الخبرة ،الوظٓفة ،الرتبة الوظٓفٓة ،طبٓعة الوظٓفة)؟
 .4ها أثر تطبٓؽ الهعآٓر الدولٓة لالعتهػاد والجػودة فػْ الجاهعػات الفمسػطٓىٓة وبػٓف التىهٓػة
الهستداهة فْ هحافظات غزة؟

 فرضيات البحثتىاقش فرضٓات البحث هوضوع البحث وٌو هدى تطبٓؽ الجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة
لالعتهاد والجودة وتﺄثٓر ذلؾ عمِ تىهٓة الهجتهع الفمسطٓىْ فقػد وضػعت ٌػذا البحػث الفرضػٓات
التالٓة :
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 .1ﻻ توجد عالقة ذات دﻻلة إحصائٓة عىد هستوى دﻻلة ( )  ≤ 0.05بٓف هدى تطبٓؽ
الجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة فْ هحافظات غزة (القدرة الهؤسسٓة)
وبٓف هؤشرات التىهٓة الهستداهة.
 .2ﻻ توجد عالقة ذات دﻻلة إحصائٓة عىد هستوى دﻻلة( )  ≤ 0.05بٓف هدى تطبٓؽ
الجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة فْ هحافظات غزة (الفاعمٓة التعمٓهٓة)
وبٓف هؤشرات التىهٓة .
 .3ل توجد فروؽ ذات دﻻلة إحصائٓاً لتطبٓؽ الجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة لالعتهاد
والجودة عمِ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة فْ هحافظات غزة تعزى لمهتيٓرات (الجىس ،العهر،
الهؤٌؿ العمهْ ،الجاهعة ،الخبرة ،الوظٓفة ،الرتبة الوظٓفٓة ،طبٓعة الوظٓفة).
 .4ﻻ ٓوجد أثر فْ تطبٓؽ الهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة وبٓف
أثري فْ التىهٓة الهستداهة فْ هحافظات غزة؟

حدود البحث وم غي ار هحدود البحث
 الحــدود الزماليــةٓ :يطػػْ ٌػػذا البحػػث دور الجاهعػػات التىهوٓػػة خػػالؿ عشػػر سػػىوات تهتػػدهف (ٕٕٓٓ حتِ ٕٕٔٓـ) حٓػث اسػتىدت البحػث إلػِ بٓاىػات إحصػائٓة رسػهٓة هعتهػدة
تػػـ الحصػػوؿ عمٍٓػػا هباش ػرة هػػف عهػػادة القبػػوؿ والتسػػجٓؿ بهوجػػب ق ػرار السػػهاح هػػف قبػػؿ
العهادات والعالقات العاهة بالجاهعات الفمسطٓىٓة الثالثة.
 الحدود المكالية :كبرى الجاهعات الفمسطٓىٓة األٌمٓة والحكوهٓة فػْ قطػاع غػزة ،وتشػهؿ(الجاهعة اإلسالهٓة ،وجاهعة األزٌر ،وجاهعة األقصِ).
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 الحــدود الموضــوعية ااألكاديميــةا :هػػدى تطبٓػػؽ الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة لمهعػػآٓر الدولٓػػةلدعتهػػاد والجػػودة وأث ػري عمػػِ تحقٓػػؽ التىهٓػػة الهسػػتداهة فػػْ هحافظػػات غ ػزة وٌػػْ التػػْ
تتحدث عف الهعآٓر الدولٓة الههثمة بالقدرة الهؤسسٓة والفاعمٓة التعمٓهٓة بﺄبعادٌها.
 الحــدود البشــرية :الهػػوظفٓف اإلدارٓػػٓف واألكػػادٓهٓٓف العػػاهمٓف فػػْ وظػػائؼ إشػرافٓة برتبػػةرئػ ػػٓس قسػ ػػـ وهػ ػػدٓر فػ ػػْ الجاهعػ ػػات الفمسػ ػػطٓىٓة الثالثػ ػػة ( الجاهعػ ػػة اإلسػ ػػالهٓة ،جاهعػ ػػة
األزٌر ،جاهعة األقصِ).

 م غيرات البحثٓقوـ البحث عمِ هتيٓرٓف رئٓسٓٓف ،وٌها:
ٔ.

الم غير المس قل :الهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة ،والتْ تشتهؿ عمِ هحورٓف رئٓسٓٓف:

األول :القدرة المؤسسية ،وٓقاس هف خالؿ خهسة أبعاد وٌْ :الرؤٓة والرسالة،والقٓادة والحوكهة،
والهوارد البشرٓة والهادٓة ،والهسئولٓة اﻻجتهاعٓة ،والتﺄكٓد عمِ الجودة والهسائمة.
ال الي :الفاعمية ال عميمية ،وٓقاس هف خالؿ أربعة أبعاد وٌْ :الطالب ،وعضو ٌٓئة التدرٓس،
والهىٍاج األكادٓهْ ،والهىاخ األكادٓهْ.
ٕ .الم غير ال ابع :مؤشرات ال لمية المس دامة ،وتـ قٓاسً هف خالؿ ستة هؤشرات رئٓسة
وٌْ :قبوؿ الطمبة ،وهستوى الطمبة ،وجودة الخدهات اإلدارٓة والهالٓة ،وجودة الكوادر
األكادٓهٓة ،والوسائؿ التكىولوجٓة ،والهوارد البشرٓة والهادٓة.
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مبررات اخ يار الم غيرات
لقد تـ اختٓار الهتيٓرٓف التابع والهستقؿ لعدة أسباب أبرزٌا؛ تقٓٓـ الجاهعات وفؽ
هعٓار دولْ سٓحدد هدى قدرة تمؾ الجاهعات عمِ الىفاذ الدولْ ،والهىافسة ،وتقدٓـ بٓئة أكادٓهٓة
تحقؽ هتطمبات الهجتهع ،وتمتزـ بﺄسس التحسٓف الهستهر ،كها أف الجاهعات بالتزاهٍا بهعآٓر
دولٓة عمٍٓا أف ﻻ تيفؿ عف دورٌا الوطىْ الهحمْ تجاي بىاء الهجتهع وتىهٓتً ،وبالتالْ فﺇف
إثبات ارتباط دور الجاهعات التىهوي بالتزاهٍا بهعآٓر عالهٓة لمجودة ٓسٍـ فْ توجًٓ تمؾ
الجاهعات ىحو تحقٓؽ أٌداؼ الهجتهع وضهاف رفعتً واستقاللً.
جدوؿ ( ٔ ) ٓوضح عالقة الهتيٓر الهستقؿ بالهتيٓر التابع واألثر بً
الم غير ال ابع

الم غير المس قل
أولا  :القدرة المؤسسية

ال ا  :مؤشرات ال لمية المس دامة

-بعد الرؤٓة والرسالة

-قبوؿ الطمبة

-بعد القٓادة والحوكهة

-هستوى الطمبة

-بعد الهوارد البشرٓة والهادٓة

-الخدهات اإلدارٓة واألكادٓهٓة

-بعد الهسئولٓة اإلجتهاعٓة

-الكوادر األكادٓهٓة

-بعد التﺄكٓد عمِ الجودة والهسائمة

الي ا  :الفاعمية ال عميمية

العالقة بين الم غير
المس قل والم غير ال ابع

الطالبعضو ٌٓئة التدرٓسالهىٍاج األكادٓهْالهىاخ األكادٓهْالجدول الموضع أعاله من إعداد الباحث
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الوسائؿ التكىولوجٓة-الهوارد البشرٓة والهادٓة

 لظيم البحثٓتكوف ٌذا البحث هف خهسة فصوؿ رئٓسة وٓتىاوؿ الفصؿ األوؿ خمفٓة البحث وأٌهٓتً حٓث
ٓتىاوؿ هقدهة عاهة عف البحث والتْ ٓتهثؿ فْ ضوئٍا هشكمة البحث وٌْ هدى تطبٓؽ
الجاهعات الفمسطٓىٓة لمهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة وأثري فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة فْ
هحافظات غزة وٓشهؿ أٌداؼ البحث واألسئمة الهتفرعة هف السؤاؿ الرئٓس وفرضٓات البحث ثـ
ىىتقؿ إلِ الفصؿ الثاىْ والذي ٓحتوي عمِ الدراسات السابقة الفمسطٓىٓة والعربٓة واألجىبٓة
وبعدٌا ىىتقؿ إلِ الفصؿ الثالث والذي ٓشهؿ عمِ اإلطار الىظري تـ تقدٓهً فْ ثالثة هباحث
وٓحتوي الهبحث األوؿ عف الجاهعات الفمسطٓىٓة الثالثة و عف دور الجاهعات الفمسطٓىٓة فْ
تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة ،فْ حٓف أف الهبحث الثاىْ ٓتحدث عف اﻻعتهاد والجودة وىهاذج
تطوٓر هعآٓر اﻻعتهاد والجودة وأها الهبحث الثالث فٓتحدث عف التىهٓة والتىهٓة الهستداهة
وهدى تحققٍا هف خالؿ ستة هؤشرات تتىاسب هع طبٓعة البحث ،أها الفصؿ الرابع ٓتىاوؿ
إجراءات البحث والهتهثؿ فْ الهىٍجٓة وأداة البحث وهجتهع وعٓىة البحث وقٓاس صدؽ وثبات
األداة والتعرؼ عمِ هصطمحات البحث .وأخٓ اًر ،فقد اشتهؿ الفصؿ الخاهس عمِ ىتائج البحث
وتحمٓمً والذي جاء لٓؤكد صحة الفرضٓات وأخٓ اًر اُختتـ البحث بالهراجع والهالحؽ.
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 مصطمحات البحثأولا ( :المصطمحات العممية)
 .1الهعآٓر الدولٓة لمجودة  ٌْ :األسس التْ تضعٍا المجاف الهتخصصة بهشاركة جهٓع
الجٍات الهعىٓة و الهستفٓدٓف هف الخدهة التعمٓهٓة استرشاداً بالهعآٓر الدولٓة هع
الهحافظة عمِ الذاتٓة الثقافٓة لألهة)الٍٓئة القوهٓة الهصرٓة لمضهاف والجودة.)ٕٕٓٔ:
 .2ال لميـــة المســـ دامة :هص ػػطمح ٓش ػػٓر إل ػػِ التىهٓ ػػة (اﻻقتص ػػادٓة والبٓئٓ ػػة ،واﻻجتهاعٓ ػػة
والتعمٓهٓة) والتْ تُمبْ احتٓاجات الحاضر دوف الهساس بقدرة األجٓاؿ الهقبمة عمِ تمبٓة
احتٓاجاتٍا الخاصة والتىهٓة الهستداهة لٓست حالة ثابتة هف اﻻىسجاـ ،واىهػا ٌػْ عهمٓػة
تيٓٓػػر واسػػتيالؿ اله ػوارد ،وتوجٓػػً اﻻسػػتثهارات ،واتجػػاي التطػػور التكىولػػوجْ ،والتيٓٓ ػرات
الهؤسس ػػٓة الت ػػْ تتهاش ػػِ ه ػػع اﻻحتٓاج ػػات الهس ػػتقبمٓة فضػ ػالً ع ػػف اﻻحتٓاج ػػات الحالٓ ػػة
(.)Brundtland:1987
 .3الجـــودة ٌ :ػػْ تق ػػدٓـ الخ ػػدهات الهطموب ػػة بفعالٓ ػػة ،بحٓ ػػث تك ػػوف خالٓ ػػة عم ػػِ ق ػػدر ه ػػف
األخط ػ ػػاء والعٓ ػ ػػوب والشػ ػ ػوائب وتق ػ ػػدـ بﺄق ػ ػػؿ تكمف ػ ػػة ،وترق ػ ػػِ لهس ػ ػػتوى توقع ػ ػػات ورغب ػ ػػات
الهستفٓدٓف وتحقػؽ رضػاٌـ التػاـ حاضػ اًر وهسػتقبالً ،وذلػؾ هػف خػالؿ التحسػٓف والتطػوٓر
الهستهر واﻻلتزاـ بهتطمبات وهعآٓر األداء ،وأداء العهؿ بشكؿ صحٓح هف الهرة األولِ
وكؿ هرة (هعٍد اإلدارة العاهة الههمكة العربٓة السعودٓة.)ٕٕٓٔ :
 .4اإلدارة :تعىِ تطوٓر قدرات تىظٓهٓة وقٓادات إدارٓة قادرة عمِ التحسٓف الهستهر والهحافظة
عمِ هستوى ٍ
عاؿ هف الجودة فْ األداء (األكادٓهٓة العربٓة لمعموـ والتكىولوجٓإٕٓٔ:ـ).

اليا ( :المصطمحات اإلجرائية )
تعتبر التعرٓفات أدىاي هف وجٍة ىظر الباحث وكها ٓراٌا وٌْ حسب أتْ :
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 .1القيادة الجامعية ٌْ :أعمِ سمطة إدارٓة وأكادٓهٓة تعهؿ عمِ تحقٓؽ رغبات العاهمٓف بالجاهعة.
 .2المعــايير الدوليــة لالع مــادٌ :ػػْ عبػػارة عػػف هجهوعػػة هػػف القواعػػد واألسػػس التػػْ هػػف الواجػػب
توافرٌا فْ الجاهعات وتستخدـ كهؤشر لتقٓٓـ تمؾ الجاهعات ،وألغراض ٌػذا البحػث فػﺇف الهعػآٓر
الهقاس عمٍٓا ٌْ هعآٓر اﻻعتهاد الصادرة عف ٌٓئة الوﻻٓات الوسطِ لمتعمٓـ العالْ األهرٓكٓة.
اء البشػرٓة أو الهادٓػة
 .3ال لمية المس دامة :تعىػْ اﻻسػتخداـ األهثػؿ لجهٓػع الهػوارد الهتاحػة سػو ً
أو الهعىوٓ ػػة وغٓرٌ ػػا لمهس ػػتقبؿ البعٓ ػػد ه ػػع التركٓ ػػز عم ػػِ حٓ ػػاة أفض ػػؿ ذات قٓه ػػة عالٓ ػػة لألجٓ ػػاؿ
القادهة فْ الحاضر والهستقبؿ بالىسبة لمهجتهع قاطبة.
 .4مؤشرات ال لمية المس دامة ٌ :ػْ ٙهؤشػرات وٌػْ (الوسػائؿ التكىولوجٓػة ،هسػتوى التحصػٓؿ
العمهػػْ ،الخػػدهات اإلدارٓػػة واألكادٓهٓػػة،قبوؿ الطمبػػة،الهوارد البشػرٓة والهادٓػػة ،الجػػودة األكادٓهٓػػة)
كها ٓراٌا الباحث هف وجٍة ىظري لكْ تتـ العهمٓة التعمٓهٓة.
.5القدرة المؤسسية :وتعىِ بٍا قدرة الهؤسسة عمِ توفٓر هعآٓر ترتقْ بالعهؿ اإلداري واألكادٓهْ
وتش ػػهؿ (الرؤٓ ػػة والرس ػػالة ،والقٓ ػػادة والحوكه ػػة ،والهػ ػوارد البشػ ػرٓة والهادٓ ػػة ،والهش ػػاركة الهجتهعٓ ػػة
والهسائمة).
.6الفعاليــة ال عميميــة :وٌػػْ هعػػآٓر لمرقػػْ بالعهػػؿ األكػػادٓهْ وتشػػهؿ (أعضػػاء الٍٓئػػة التدرٓسػػٓة
والطمبة والهىاخ التربوي التعمٓهْ).
 .7الجامعــــات الفمســــطيلية ٌ :ػ ػػْ الجاهعػ ػػات التػ ػػْ تعهػ ػػؿ فػ ػػْ فمسػ ػػطٓف ( الضػ ػػفة اليربٓػ ػػة
وهحافظػػات غ ػزة) وكػػاف هجتهػػع البحػػث ٌػػو ( الجاهعػػة اإلسػػالهٓة وجاهعػػة األقصػػِ وجاهعػػة
األزٌػر) وتػـ إختٓػار الجاهعػة اإلسػالهٓة ىظػ اًر لقػدهٍا وأهػا جاهعػة األقصػِ ىظػ اًر ألىٍػا جاهعػة
حكوهٓة وأها جاهعة األزٌر فٍْ تﺄتْ ترتٓباً بعد الجاهعة اإلسالهٓة هف حٓث التﺄسٓس وىظ اًر
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لتوجػػً الطػػالب لٍػػا هػػف حٓػػث القبػػوؿ وتػػـ اسػػتثىاء الجاهعػػات الحدٓثػػة وكػػذلؾ الجاهعػػات التػػْ
تعتهد التعمٓـ عف بعد أو الهفتوح.
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الفصل الثانً
الدراسات السابقة
 .1الدراسات الفلسطينية
 .2الدراسات العربية
 .3الدراسات األجنبية
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الفصل ال الي
الدراسات السابقة
مقدمة الفصل
ٓتىػ ػػاوؿ ٌػ ػػذا الفصػ ػػؿ الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة التػ ػػْ تحػ ػػدثت عػ ػػف هتيٓ ػ ػرٓف أساسػ ػػٓف لمد ارسػ ػػة وٌهػ ػػا
(الهتيٓر الهستقؿ وٓتهثؿ بالقدرة الهؤسسٓة والفاعمٓة التعمٓهٓة ،وأها الهتيٓر التابع فٍػو هؤشػرات
التىهٓة الهستداهة والهتهثؿ بﺄبعادٌا الستة).
وقػػد تػػـ تصػػىٓؼ الد ارسػػات السػػابقة فػػْ ٌػػذا البحػػث إلػػِ ثالثػػة هجهوعػػات حٓػػث تىاولػػت
الهجهوعة األولِ الدراسات الفمسطٓىٓة هف سىة (ٕٗٓٓ وحتِ ٕٔٔٓ) تحدٓداً تمؾ التْ تىاولت
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
الثاىٓػػة فتىاولػػت الد ارسػػات العربٓػػة هػػف سػػىة (ٕٗٓٓ وحتػػِ ٕٓٔٓ) تحدٓػػداً تمػػؾ التػػْ تىاولػػت
الجػػودة الشػػاهمة وتطبٓقٍػػا فػػْ الجاهعػػات العربٓػػة وأثػػر التىهٓػػة الهسػػتداهة وٌػػْ التػػْ تعػػد األكثػػر
ىس ػػبٓاً إرتباطػ ػاً بٍ ػػذا البح ػػث ،وأه ػػا الهجهوع ػػة الثالث ػػة وٌ ػػْ الد ارس ػػات األجىبٓ ػػة فكاى ػػت ه ػػف س ػػىة
( ٕٓٓٚوحتِ ٕٔٔٓ) تحدٓداً تمؾ التْ تىاولػت اإلسػتداهة البٓئٓػة والخطػط اإلسػتراتٓجٓة ودورٌػا
فػػْ الجاهعػػات عمػػِ الصػػعٓد الػػدولْ ،وقػػد اختػػتـ ٌػػذا الفصػػؿ بالتعقٓػػب عمػػِ الد ارسػػات السػػابقة
وتوضٓح هدى إرتباطٍا بهوضػوع البحػث وكػذلؾ إسػتعراض أبػرز أوجػً تهٓػز ٌػذا البحػث الحالٓػة
عف غٓرٌا هف الدراسات السابقة.

()16

الدراسات الفمسطيلية :
 .1دراسة (الدجلي)ٕٓٔٔ ،
بعلوان ( :دور ال خطيط الس ار يجي في جودة األداء المؤسسي).
ٌدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ واقع التخطٓط اﻻستراتٓجْ لمجاهعات وهعرفة الفوارؽ فٓها بٓىٍا،
والتعػ ػػرؼ عمػ ػػِ جػ ػػودة األداء الهؤسسػ ػػْ لمجاهعػ ػػات الفمسػ ػػطٓىٓة ودور التخطػ ػػٓط ،حٓػ ػػث كػ ػػاف التخطػ ػػٓط
اإلس ػػتراتٓجْ الهتيٓ ػػر الهس ػػتقؿ وأه ػػا الهتيٓ ػػر الت ػػابع األداء الهؤسس ػػْ بالجاهع ػػات الفمس ػػطٓىٓة " جاهع ػػة
األقصِ والجاهعة اإلسالهٓة" .
وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث الهػػىٍج الوصػػفْ التحمٓمػػْ ،أهػػا عٓىػػة البحػػث فشػػهمت ٖٓٔ هوظػػؼ هػػوزعٓف (ٚٛ
أكادٓهْ ،وٕ٘ إداري) هف الجاهعتٓف.
وكاىػػت أٌػػـ الىتػػائج لٍػػا وٌػػْ تَﺍفﺭ عىاصﺭ جَﺩﺓ ﺍلتخﻁٓﻁ ﺍﻻستﺭﺍتٓجْ َﺍألداء ﺍلهﺅسػ ػسْ لمجاهعػ ػاﺕ
حٓ ػ ػ ػػث بم ػ ػ ػ ػ (٘ )%ٚهػػ ػ ػػع تَﺍفﺭ جَﺩ ﺓ ﺍألﺩﺍﺀ ﺍلهﺅسسْ فْ بعﺩ ﺍلحﻜن َﺍإلﺩﺍﺭﺓ بىسبة ﻜبٓﺭﺓ حٓﺙ بم
ﺍلهتَسﻁ ﺍلح ػسابْ ﺍلىسبْ لجهٓع فقﺭﺍﺕ ﺍلبعﺩ ٓساَّ ( )%ٚٙم ع تَﺍفﺭ جَﺩﺓ ﺍأل ﺩﺍﺀ ﺍلهﺅسسْ فْ بعﺩ
ﺍلهَﺍﺭﺩ ﺍلهﺅسساتٓة َﺍلخﺩهاﺕ بىسبة ﻜبٓﺭﺓ حٓػ ػ ػﺙ بمػ ػ ػ

ﺍلهتَسﻁ ﺍلحسابْ ﺍلىسبْ لجهٓع فقﺭﺍﺕ ﺍلبعﺩ

ٓساَّ (٘ )%ٚوأكد البحث أىً ٓوجد فروؽ ذات دﻻلة إحصائٓة تعىِ بتػوافر هعٓػار الحكػـ واإلدارة ولػـ
تتىػػاوؿ الهسػػئولٓة اإلجتهاعٓػػة ولكىٍػػا تىاولػػت صػػىع الق ػرار الهتعمػػؽ بالهؤسسػػات اإلجتهاعٓػػة وقػػد أكػػدت
الىتٓجة بﺄىً ٓتوفر جودة فْ األداء الهؤسسْ وٌها الهوارد البشرٓة والخدهاتًٓ.
وتوصػػؿ البحػػث إلػػِ ضػػرورة زٓػػادة التوعٓػػة بهعػػآٓر التقٓػػٓـ الػػذاتْ الهؤسسػػْ هػػف خػػالؿ عقػػد ورش
عهؿ ودورات هتخصصة ،وأف ٓمزـ الىظػاـ بالجاهعػة الػدوائر والعهػادات بتوثٓػؽ كافػة أىشػطتٍا واسػتخداـ
التقىٓة الحدٓثة فْ عهمٓة الحفظ واﻻسترجاع .وأوصى البحث باله مام بالبدائؿ اإلستراتٓجٓة عىد إعداد
الخطػة التىفٓذٓػة باعتبػار عاهػؿ عػدـ اﻻسػتقرار فػْ البٓئػة الفمسػطٓىٓة ،وكثػرة التيٓػرات السٓاسػٓة
واﻻقتصادٓة التْ تؤثر فْ عهمٓة التطبٓؽ ،هػع تػوفٓر هػوارد كافٓػة لعهمٓػة التطػوٓر الهؤسسػْ ،وتصػهٓـ
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ىظاـ شاهؿ وهتكاهؿ لألىظهة والعهمٓات وآلٓات التدقٓؽ والفحص ،لتدعٓـ عهمٓة ضبط الجودة والتحسٓف
الهستهر .
.2

دراسة (دويكات)ٕٜٓٓ،

بعلوان ( :دور الدراسات العميا والبحث العممي في حقيق ال لمية المس دامة في فمسطين).
ٌدؼ البحث إلِ تكوٓف كفاءات عمهٓة هتخصصة تسد بٍا الجاهعات حاجتٍا هف أعضاء ٌٓئة
التدرٓس واﻻٌتهاـ بالبحث العمهْ وحث الشباب عمِ الدراسات العمٓا وتحسٓف براهج الدراسات العمٓا
واﻻٌتهاـ بٍا والِ اﻻٌتهاـ بالتىهٓة الهستداهة وقد كاف الهتيٓر الهستقؿ الدراسات العمٓا والبحث العمهْ
والهتيٓر التابع ٌو التىهٓة الهستداهة التْ تؤثر بالجاهعات الفمسطٓىٓة ،وأها هجتهع البحث فشهؿ
الجاهعات فْ فمسطٓف ،واشتهمت عٓىة البحث عمِ أربعة جاهعات وٌْ (جاهعة الخمٓؿ وجاهعة القدس
وجاهعة الىجاح وجاهعة بٓت لحـ) حٓث تـ التركٓز عمِ عهادة الدراسات العمٓا فْ تمؾ الجاهعات
وأٌداؼ تمؾ العهادات وكاىت أبرز ىتائجٍا أف الجاهعات ىشٓطة إلِ حد ها وأف ٌىاؾ براهج لدى
الدراسات العمٓا إلِ حد ها تحتاج لتطوٓر هواكبة لمىهوذج األهرٓكْ واألوروبْ.
أوصِ البحث أف تىشط الجاهعات الفمسطٓىٓة وبراهج وكمٓات الدراسات العمٓا بشكؿ خاص وأف
توظؼ براهج الدراسات العمٓا لتمبٓة احتٓاجات الهجتهع الفمسطٓىْ ودعوة الجاهعات الفمسطٓىٓة بالتىسٓؽ
هع و ازرة التربٓة والتعمٓـ العالْ والتعاوف هع الجاهعات العربٓة واألوروبٓة ،لفتح براهج دكتوراي تساٌـ فْ
التخفٓؼ عف راغبْ العمـ هصارٓؼ السفر واليربة والتكالٓؼ الباٌظة ،وتساٌـ فْ تحقٓؽ التىهٓة.
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.3

دراسة (مدوخ)ٕٓٓٛ ،

بعلـوان ( :معوقــات طبيــق إدارة الجــودة الشــاممة فــي الجامعــات الفمســطيلية بمحافظــات غــزة وســبل
ال غمب عميهاا).
ٌدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ الهعٓقات التْ تواجً إدارة الجودة الشاهمة فْ الجاهعات
الفمسطٓىٓة سواء أكاىت (الٍٓئة اإلدارٓة ،الٍٓئة التدرٓسٓة ،الهىشﺄة الجاهعٓة ،البحث العمهْ ،الخدهة
الهجتهعٓة) واستخدهت البحث أسموب الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ،وتكوف هجتهع البحث هف جهٓع
العهداء ورؤساء األقساـ ورؤساء لجاف الجودة فْ الجاهعات الثالثة وٌْ (الجاهعة اإلسالهٓة،
وجاهعة األزٌر وجاهعة األقصِ) ،هستخدهاً اإلستباىة كهادة لجهع البٓاىات.
خمص البحث إلِ أٌـ الىتائج وٌْ وجود فروؽ ذات دﻻلة إحصائٓة بٓف هتوسطات الهستجٓبٓف
الهتعمقة بهتيٓر الجاهعة (اإلسالهٓة ،األزٌر ،األقصِ) وذلؾ لدى جاهعة األزٌر لعدـ تطبٓؽ إدارة
الجودة الشاهمة ،كها توصمت البحث إلِ وجود هعٓقات إدارٓة فْ صىاعة القرار حٓث تكوف الق اررات
لفئة هحددة دوف أخرٓف وٌذا ٓعٓؽ هفٍوـ التىهٓة الشاهمة ،وقد أوصِ البحث بضرورة الهشاركة فْ
اتخاذ القرار هف قبؿ العاهمٓف والق اررات الجاهعٓة؛ كذلؾ توفٓر األجواء العمهٓة واﻻجتهاعٓة والىفسٓة
والقائهة عمِ الحوار البىاء والثقة الهتبادلة بٓف اإلدارة والعاهمٓف.
 .4دراسة (المصري) 2007 ،
بعلـوان ( :مسـ وب األداء اإلداري لرؤسـاء األقسـام األكاديميـة بالجامعـات الفمسـطيلية فـي ضـوء
مبادئ إدارة الجودة الشاممة ).
ٌػدؼ البحػث إلػِ التعػرؼ عمػِ هسػتوى األداء اإلداري لرؤسػاء األقسػاـ األكادٓهٓػة فػْ
الجاهعػات الفمسػطٓىٓة فػْ ضػوء هبػادئ إدارة الجػودة الشػاهمة هػف وجٍػة ىظػر الهحاضػرٓف وتحدٓػد
تحدٓات تطبٓؽ رؤساء األقساـ األكادٓهٓة بالجاهعات الفمسطٓىٓة لهبادئ إدارة الجودة الشاهمة أثىػاء
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أداء عهمٍػػـ اإلداري ،وقػػد طُبقػػت ٌػػذا البحػػث عمػػِ الهجتهػػع األصػػمْ لكػػؿ هػػف جاهعػػة األقصػػِ
والجاهعػػة اإلسػػالهٓة وجاهعػػة األزٌػػر بعٓىػػة هكوىػػة (ٖ )ٕٛفػػرد هسػػتخدهاً الهػػىٍج الوصػػفْ التحمٓمػػْ
وهعتهػداً عمػِ اﻻسػتباىً كػﺄداة لجهػع البٓاىػات حٓػث قػاـ الباحػث ببىػاء اسػتباىتٓف ،األولػِ لقٓػاس
هسػتوى األداء اإلداري لرؤسػاء األقسػاـ األكادٓهٓػة بالجاهعػات الفمسػطٓىٓة فػْ ضػوء هبػادئ إدارة
الجػودة الشػاهمة ،والثاىٓػة لمكشػؼ عػف تحػدٓات تطبٓػؽ رؤسػاء األقسػاـ األكادٓهٓػة بالجاهعػات
الفمسػطٓىٓة لهبػادئ إدارة الجػودة الشػاهمة أثىػاء أداء عهمٍػـ اإلداري ،وكاىػت ىتػائج البحػث وٌػْ أف
هسػتوى األداء اإلداري لرؤسػاء األقسػاـ األكادٓهٓػة بالجاهعػات الفمسػطٓىٓة فػْ ضػوء هبػادئ إدارة
عالٓػا وبىسػبة هئوٓػة) )% 67.6وبمػ هسػتوى األداء اإلداري كػاف هػف (ٖ٘)%
الجودة الشاهمة كػاف ً
وحتػػِ ( )%ٜٚبالجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة ٓقػػٓـ أداء رؤسػػاء األقسػػاـ األكػػادٓهٓٓف ،وأوضػػحت تحػػدٓات
التطبٓػػؽ التػػْ واجٍػػت أداء رؤسػػاء األقسػػاـ األكادٓهٓػػة تراوحػػت هػػف (ٔٗ )%وحتػػِ (ٖ ،)%ٚوقػػد
أوصػػِ البح ػػث بعقػػد دورات فػػْ القٓ ػػادة واإلدارة واﻻتصػػاؿ تخػػص رؤس ػػاء األقسػػاـ وبػػاقْ ال ػػدوائر
والوحػػدات ،بجاىػػب تحسػػٓف الىظ ػرة الشػػهولٓة لمػػدوائر واألقسػػاـ لعهمٓػػة التحػػدٓث واإلصػػالح اإلداري
واألكادٓهْ لتعزٓز الىظاـ اإلداري واألكادٓهْ والهالْ.
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(دراسة ال مبالي وآخرون)ٕٓٓٙ ،

بعلوان "(:طبيق أبعاد إدارة الجودة الشاممة في كمية الق صاد والعموم اإلدارية بجامعة األزهر -غزة).
ٌدؼ البحػث إلػِ الكشػؼ عػف هػدى تطبٓػؽ أبعػاد إدارة الجػودة الشػاهمة فػْ كمٓػة اﻻقتصػاد
والعموـ اإلدارٓة بجاهعة األزٌر هف وجٍة ىظر أعضاء الٍٓئة التدرٓسٓة فٍٓا ،وقد استخدهت ٌذا
البحػث الهػىٍج الوصػفْ ،وقػد تػـ تصػهٓـ اسػتباىة هػف ( )7أبعػاد وٌػـ " :الىظػاـ اإلداري  ،ثقافػة
الجػودة ،الهػوارد الهتاحػة ،الٍٓئػة التدرٓسػٓة ،البٓئػة التربوٓػة التعمٓهٓػة ،ىظػاـ البحػث والهىٍػاج،
الطمبػة) ،و شػهمت عٓىػة البحػث (ٖٓ) هوظفًػا ٓعهمػوف فػْ كمٓػة اﻻقتصػاد والعمػوـ اإلدارٓػة فػْ
جاهعة األزٌر بيزة.
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وكاف أٌـ ىتائج البحث أف ٌىاؾ تفاوتػاً فػْ تطبٓػؽ الىظػاـ اإلداري واختٓػار ىوعٓػة الهدرسػٓف هػف قسػـ
إلِ قسـ واعدادٌـ ،وٌىاؾ تفاوت فْ ىظاـ البحث وتطبٓػؽ القػواىٓف وهسػتوى األداء هػف قسػـ إلػِ قسػـ
بكمٓة اﻻقتصاد والعموـ اإلدارٓػة ،كهػا أظٍػرت الىتػائج عػدـ وجػود فػروؽ ذات دﻻلػة إحصػائٓة فػْ هػدى
تطبٓ ػػؽ أبع ػػاد الج ػػودة الش ػػاهمة ف ػػْ كمٓ ػػة اﻻقتص ػػاد والعم ػػوـ اإلدارٓ ػػة ه ػػف وجٍ ػػة ىظ ػػر أعض ػػاء ٌٓئتٍ ػػا
التدرٓسٓة تعزى لهتيٓر القسـ الذي ٓدرس فًٓ عضو ٌٓئة التدرٓس عمػِ كػؿ هػف ثقافػة الجػودة والطمبػة
عمهاً بﺄف جهٓع األقساـ بالكمٓة همتزهة باألٌداؼ العاهة لمقسـ ،وكذلؾ أكدت الىتٓجة عمِ أىػً ﻻ توجػد
فػػروؽ ذات دﻻلػػة إحصػػائٓة تعػػزى لمهػوارد الهتاحػػة وأعضػػاء الٍٓئػػة التدرٓسػػٓة وتىاولػػت الفئػػة الهسػػتٍدفة
بها فٍٓا الطالب الجاهعْ حٓث ٓوجػد فػروؽ فردٓػة ذات دﻻلػة إحصػائٓة عىػد تطبٓػؽ الهعػآٓر الخاصػة
بالجودة تعود لدى الجاهعات الفمسطٓىٓة.
وقػػد أوصػِ البحػػث باﻻٌتهػػاـ بػػالهوارد البشػرٓة وذلػػؾ عػػف طرٓػػؽ تحقٓػػؽ أٌػػداؼ الكمٓػػة هػػف خػػالؿ
تحقٓؽ السالهة والتخطٓط السمٓـ وتوفٓر الكتب واله ارجػع لمطمبػة وألعضػاء الٍٓئػة التدرٓسػٓة ،باإلضػافة
إلِ إىشاء وحدة لمجودة الشاهمة فْ كؿ جاهعة فمسػطٓىٓة ،وكػذلؾ تعزٓػز البحػث العمهػْ فػْ الجاهعػات
الفمسطٓىٓة.
دراسة (العطار)ٕٓٓٙ ،
بعلوان( :واقع إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطيلية وسبل طويره من وجهة لظر رؤسـاء
األقسام األكاديمية بجامعات قطاع غزة ).
ٌػدؼ البحػث إلػِ التعػرؼ عمػِ واقػع إدارة الجػودة الشػاهمة فػْ الجاهعػات الفمسػطٓىٓة بقطػاع
غػ ػزة ،وس ػػبؿ تطوٓرٌ ػػا وك ػػاف الهتيٓ ػػر الهس ػػتقؿ ٌ ػػو إدارة الج ػػودة وأه ػػا الهتيٓ ػػر الت ػػابع رؤس ػػاء األقس ػػاـ
األكادٓهٓػة ،اسػتخدـ الباحػث الهػىٍج الوصػفْ التحمٓمػْ ،ولتحقٓػؽ أٌػداؼ البحػث حٓػث قػاـ الباحػث
بتصهٓـ استباىً هكوىة هف ( ) 51فقرة هوزعة عمِ ستة أبعػاد ٌػْ" جػودة اإلدارة الجاهعٓػة ،جػودة
الػىظـ والتشػرٓعات الجاهعٓػة ،جػودة التركٓػز عمػِ الهسػتفٓد ،جػودة التقػوٓـ ،جػودة التحسػٓف الهسػتهر،
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جودة الخدهات الهجتهعٓة" .واشتهمت العٓىة عمِ جهٓع رؤساء األقساـ األكادٓهٓة بجاهعات قطاع غزة
والبػػال

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

الرجوع إلِ البٓاىات .وقد توصمت البحث إلِ أف واقع إدارة الجودة الشػاهمة فػْ الجاهعػات الفمسػطٓىٓة
فػْ قطػاع غػزة وخاصػة بالجاهعػة اإلسػالهٓة وجاهعػة األزٌػر وجاهعػة األقصػِ لػـ تبمػ الحػد األدىػِ
لهقٓاس الجودة.
وكاىػػت ىتػػائج البحػػث أف الهتوسػػط الكمػػْ لدرجػػة تَﺍفﺭ ﺍلجػػودة ﺍإلﺩﺍﺭٓة فْ الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة فْ
هحافﻅاﺕ غﺯﺓ جػ ػػاء بَﺯو ىسبْ (َ )%ٜٙ.ٛبﺩﺭجة ت ػ ػوافر كبٓ ػ ػرة ،وتعػ ػػزى ٌﺫي الىتٓجػ ػػة إلػ ػػِ هﺩُ
ﺍٌتهان ﺆﺩﺍﺭﺓ الجاهع ػػات الفمس ػػطٓىٓة فْ تﻁبٓﻕ الج ػػودة ﺍإلﺩﺍﺭٓة لتحس ػػٓف جَﺩﺓ العهمٓ ػػات واإلجػ ػراءات
ﺍإلﺩﺍﺭٓة َلتقوٓة هركزٌا التىافسْ بٓف الجاهعات لتكسب ﺭضا العاهمٓف بالجاهعات الفمسطٓىٓة.
وقد أوصػِ البحػث باسػتحداث عهػادة لمجػودة والتطػوٓر بالجاهعػة اإلسػالهٓة وجاهعػة األزٌػر وجاهعػة
القػ ػػدس الهفتوحػ ػػة وجاهعػ ػػة األقصػ ػػِ واش ػ ػراؾ الهػ ػػوظفٓف فػ ػػْ صػ ػػىاعة الق ػ ػرار وفػ ػػْ عهمٓػ ػػة التخطػ ػػٓط
اﻻس ػػتراتٓجْ ه ػػع عه ػػؿ توص ػػٓؼ وظٓف ػػْ وه ػػا ٓع ػػرؼ بتحمٓ ػػؿ العه ػػؿ لك ػػؿ جاهع ػػة خاص ػػة بهوظفٍٓ ػػا
اإلدارٓٓف.

 .6دراسة (الحجار)ٕٓٓٗ:
بعلوان ( :قييم األداء الجامعي من وجهة لظر أعضاء الهيئة ال دريسية بجامعة األقصى في
ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاممة).
ٌدؼ البحث إلِ تقٓٓـ هستوى األداء الجاهعْ فْ جاهعة األقصِ بفمسطٓف فْ ضوء
هفٍوـ إدارة الجودة الشاهمة ،وقد استخدـ الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ،حٓث تـ استخداـ استباىً
لجهع البٓاىات هكوىة هف ( )40فقرة هوزعة عمِ سبعة هجاﻻت ٌْ( :القٓادة،
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التخطٓط

اﻻستراتٓجْ ،الطمبة،الهعموهات ،الهوارد البشرٓة ،إدارة العهمٓات ،ىتائج العهؿ) ،وقد تـ تطبٓؽ
اﻻستباىة عمِ عٓىة عشوائٓة قدرٌا (  )123عضواً هف الٍٓئة التدرٓسٓة.
وكاىت ىتائج البحث إلِ أف الهستوى العاـ لألداء الجاهعْ ٓعتبر دوف الهستوى اﻻفتراضْ
الهطموب والبال ( )60%وأكدت الىتٓجة عمِ ىظـ الهعموهات التكىولوجٓة كاىت بٓف (ٓ)%ٚٓ-ٙ
وأىً ٓوجد فروؽ ذات دﻻلة إحصائٓة تعزى لمتطبٓؽ الهرتبط بالهعآٓر الخاصة بالجودة لدى الجاهعات
الفمسطٓىٓة  ،وأكدت الىتائج أف قٓادة الجاهعة كاىت تسمطٓة فْ صىاعة الق اررات تجاي العاهمٓف فٍٓا،
وأف تقٓٓـ أداء الجاهعة فْ هجاؿ الهعموهات وتحمٓمٍا كاف بهستوى ضعٓؼ ،وعمًٓ كاىت التوصٓات
لٍذا البحث بضرورة تحدٓد ﺭﺅٓة هستقبمٓة َﺍضحة لمتعمٓن ﺍلجاهعْ تهﻜىً هو هَﺍجٍة ﺍلتحﺩٓاﺕ
َﺍلقٓان بهسﺅَلٓاتً بﻜفاﺀﺓَ ،ﺍستثهاﺭ ﻁاقاﺕ ﺃفﺭﺍﺩٌا ﺍلفﻜﺭٓة َ ﺍإلبﺩﺍعٓة هع ىشﺭ هفآٌن ثقافة ﺍلجَﺩﺓ
ﺍلشاهمة ﺩﺍخؿ هﺅسساﺕ ﺍلتعمٓن ﺍلجاهعْ ،لتٍٓئة ﺍلهىاﺥ ﺍلهىﻅهْ َﺍلهجتهع لتقبؿ هتﻁمباﺕ ﺍلجَﺩﺓ
ﺍلشاهمة َشﺭَﻁ ىجاحٍا ،كها وأوصِ البحث بالتعرؼ عمِ حاجاﺕ َﺭغباﺕ ﺍلهستفٓﺩٓو هو
ﺍلخﺩهاﺕ ﺍلجاهعٓة" ﻁالﺏ َأولٓاء ﺃهَﺭ َهجتهع بقﻁاعاتً ﺍلهختمفة َﺍلعهؿ عمِ ﺆشباعٍا َتحقٓقٍا
بشﻜؿ جٓﺩ لمهجتهع.
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مؤ مر جامعة األقصى الرابع بعلوان :دور الجامعات في ال لمية (ٕٗٓٓ)
ٌ ػػدؼ اله ػػؤتهر إل ػػِ إبػ ػراز دور الجاهع ػػات ف ػػْ تحقٓ ػػؽ التىهٓ ػػة الثقافٓ ػػة والفكرٓ ػػة فق ػػد ق ػػدـ
الهػػؤتهر  ٔٚورقػػة بحثٓػػة ،وفػػْ هجػػاؿ التىهٓػػة الصػػىاعٓة قػػدـ الهػػؤتهر  ٛأبحػػاث فقػػط ،وأخٓػ اًر فػػْ
هجػػاؿ التىهٓػػة الطالبٓػػة فتىػػاوؿ الهػػؤتهر  ٔٙورقػػة بحثٓػػة .حٓػػث تىاولػػت تمػػؾ األبحػػاث هجتهعػػة
إس ػػٍاهات جزئٓػ ػػة لمجاهعػ ػػات فػ ػػْ هٓػ ػػادٓف تىهوٓ ػػة هختمفػ ػػة ،إﻻ أف جهٓػ ػػع الد ارسػ ػػات التػػػْ قػػػدهت
افترضت أف الجاهعات تقوـ بػدور واحػد ،أو أف جهٓػع الجاهعػات لػدٍٓا القػدرة الهؤسسػٓة والفاعمٓػة
التعمٓهٓ ػػة لمقٓ ػػاـ ب ػػىفس ال ػػدور ىح ػػو اس ػػتداهة التىهٓ ػػة ،وٓتض ػػح ه ػػف ذل ػػؾ أف ٌىال ػػؾ حق ػػؿ ﻻزاؿ
()23

بحاجػػة إلػػِ هزٓػػد هػػف البحػػث فػػْ وضػػع تقٓػػٓـ لتمػػؾ الجاهعػػات وهػػف ثػػـ قٓػػاس دورٌػػا فػػْ تحقٓػػؽ
التىهٓ ػػة الهس ػػتداهة ،كه ػػا أف الد ارس ػػات الت ػػْ ق ػػدهٍا اله ػػؤتهر ق ػػد تىاول ػػت هواض ػػٓع تىهوٓ ػػة هتفرق ػػة
اتص ػػفت ب ػػالعهوـ وٓص ػػعب ه ػػف خاللٍ ػػا تق ػػدٓـ توص ػػٓات خاص ػػة تق ػػدـ لتم ػػؾ الجاهع ػػات .وٓهك ػػف
اﻻطالع عمِ عىاوٓف تمؾ األوراؽ البحثٓة فْ هالحؽ البحث.

الدراسات العربية :
 .1دراسة(أحمد)ٕٕٓٔ،
بعلوان  ( :م طمبات الجودة الشاممة وأ رها في حقيق ال لمية المس دامة)
ٌػدفت ٌػػذي الد ارسػة عمػػِ التعػرؼ عمػػِ هتطمبػات الجػػودة الشػاهمة والتعػػرؼ عمػِ أثػػر الهتطمبػػات
فػػْ تحقٓ ػػؽ التىهٓػػة الهس ػػتداهة هػػف خ ػػالؿ تحمٓػػؿ أراء الهتعمق ػػة بالقٓػػادات اإلدارٓ ػػة فػػْ جاهع ػػة
الهوصػػؿ فػػْ الع ػراؽ لكىٍػػا لػػـ تحػػدد الهعػػآٓر الشػػاهمة وكػػاف أبػػرز ىتائجٍػػا ﻻ توجػػد فػػروؽ عىػػد
هستوى دﻻلة لدى الهعآٓر الهرتبطة بالجودة الشاهمة لعػدـ تحدٓػد الهعػآٓر الخاصػة بػالجودة وقػد
أوصت الدراسة بتقٓٓـ القٓادات اإلدارٓة وهعرفة األىهاط السموكٓة لتحقٓؽ التىهٓة الهستداهة.

 .2دراسة (الطويل وآخرون)ٕٓٔٓ ،
بعلوان ( :م طمبات إدارة الجودة الشاممة في ال عميم العالي وأ رها في حقيق ال لمية
المس دامة).
ٌدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ هآٌة هتطمبات إدارة الجودة الشاهمة فْ التعمٓـ العالْ
وهدى أثرٌا فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة وقد استخدهت البحث الهىٍج الوصفْ ،وقد شهمت
عٓىة البحث ٓٗٔ عىص اًر حٓث وزعت عمِ عهداء الكمٓات ورؤساء األقساـ
بالطرٓقة العشوائٓة.
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وكاف الهتيٓر الهستقؿ " هتطمبات إدارة الجودة الشاهمة" ،وأها الهتيٓر التابع ٌْ التىهٓة
الهستداهة ،وكاىت أٌـ الىتائج لٍذا الهؤتهر وٌو وجود عالقة ارتباط هعىوٓة هوجبة بٓف
هتطمبات إدارة الجودة الشاهمة هجتهعةً والتىهٓة الهستداهة فْ الجاهعة هع تحقؽ بوجود عالقة
ارتباط هعىوٓة هوجبة بٓف كؿ هتطمب هف هتطمبات إدارة الجودة الشاهمة وبعد التىهٓة الهستداهة
فْ الجاهعة وتىاولت الدراسة الهوارد البشرٓة والهادٓة وقد تىاولت الجودة الشاهمة ،وكاف أٌـ
ىتائج الدراسة ٌو وجود عالقة إرتباطٓة بٓف هتطمبات الجودة الشاهمة والتىهٓة الهستداهة فْ
الجاهعة.
وأوصِ البحث بﺄف تطبٓؽ هفٍوـ إدارة الجودة الشاهمة ٓساعد فْ تحقٓؽ جهٓع أٌداؼ الهعىٓٓف
بتقدٓـ الخدهات التعمٓهٓة لكىً ٓستوجب توفر آلٓة لتفعٓؿ تطبٓؽ إدارة الجودة الشاهمة عمِ
هستوى الو ازرة وادارة الجاهعة وادارة القسـ ،وحتِ األقساـ األخرى الهعىٓة بالهوضوع.
 .3دراسة (اللاصر)ٕٓٔٓ ،
بعلوان( :دارة الجﻮدة الشاﻣمة :إلموذج في اإلدارة الجامعية).
ٌدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ كٓفٓة اسػتثهار هصػطمح الجػودة الشػاهمة فػْ هجػاؿ اإلدارة العاهػة
بشػكؿ عػاـ واإلدارة الجاهعٓػة بشػكؿ خػاص فػْ الجاهعػات األردىٓػة ،وقػد اسػتخدـ الباحػث الهػىٍج
الوصػػفْ التحمٓمػػْ ،وجػػاء الهتيٓػػر التػػابع فػػْ ٌػػذا البحػػث إدارة الجاهعػػة ،وأهػػا الهتػػﺄثر بق ػ اررات إدارة
الجػودة الشػاهمة ٌػو الهتيٓػر الهسػتقؿ .وكاىػت أٌػـ الىتػائج وٌػْ أف القٓػادات اإلدارٓػة فػْ الػدوائر
والهؤسسػات ذات العالقػات بػالتعمٓـ الجػاهعْ تفتقػد الهشػاركة فػْ عهمٓػة صػىع القػرار ،كهػا أىػً ٓشػٍد
غٓاب التدرٓب الكافْ لمعاهمٓف بالجودة الهطموبة داخؿ الجاهعات األردىٓػة .وكاىػت أٌػـ توصػٓة لٍػذا
البحػػث ضػػرورة الهشػػاركة هػػف قبػػؿ القٓػػادات اإلدارٓ ػػة فػػْ صػػىع الق ػرار وتوسػػٓع دائ ػرة التػػدرٓب ب ػػٓف
العاهمٓف.
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 .4دراسة (عمار)ٕٓٓٛ ،
بعلوان( :إشكالية ال لمية المس دامة وأبعادها).
ٌػػدؼ ٌػػذا البحػػث إلػػِ تعرٓػػؼ هفٍػػوـ التىهٓػػة الهسػػتداهة وتوضػػٓح أبعػػاد التىهٓػػة الهسػػتداهة
(البعػػد اﻻقتصػػادي ،البعػػد اﻻجتهػػاعْ ،البعػػد البٓئػػْ) ،وقػػد طبقػػت البحػػث عمػػِ جاهعػػة فرحػػات
عباس-سطٓؼ بدولة الجزائر حٓث ىاقش الهؤتهر الدولْ بجاهعة فرحات األبعاد الهذكورة.
وكاىت فرضٓات البحث بﺄف الهفآٌـ السابقة لمتىهٓة ركزت عمِ الجاىب الهػادي دوف الجاىػب
اﻻجتهاعْ وتىاست البعد البٓئْ وضرورة اﻻرتباط هع البعد اﻻقتصادي والبعد اﻻجتهاعْ ،إﻻ
أف ٌذي الدراسة تقاطعت هع الهتيٓر التابع وٌو التىهٓة الهستداهة الشطر الثاىْ هف الدراسة.
وكاىت أٌـ ىتائج ٌذا البحث ٌو أف الفقػر واألبعػاد الهرتبطػة بػً كهٓػاي الشػرب والهػوارد القمٓمػة
تحتاج لتىهٓة وتقٓٓـ لتمؾ السٓاسات التْ تحتاج لتخطٓط لتفعٓمٍا هػف جدٓػد بهػا ٓخػدـ البشػرٓة،
وقد أوصِ البحث بدعـ التخطٓط والبػراهج الوطىٓػة لمتخفٓػؼ هػف حػدة الفقػر وزٓػادة دخػؿ الفػرد
هػػع تطػػوٓر القػػدرات فػػْ هجػػاؿ البحػػث العمهػػْ هػػف الػػدعـ س ػواء هػػف الهىظهػػات الدولٓػػة أو هػػف
الهؤسس ػػات الخٓرٓ ػػة كػػػذلؾ وتىاول ػػت الد ارسػػػة البع ػػد اإلجتهػ ػػاعْ وعالقت ػػً فػػػْ تحقٓ ػػؽ التىهٓػػػة
الهستداهة.

 .5دراسة (بدح)ٕٓٓٚ ،
بعلــوان ( :درجـــة إمكاليـــة طبيـــق مبـــادئ إدارة الجـــودة الشـــاممة فـــي الجامعـــات
األردلية).
ٌدؼ البحث إلِ توضٓح درجة إهكاىٓػة تطبٓػؽ هبػادئ إدارة الجػودة الشػاهمة فػْ الجاهعػات األردىٓػة،
وك ػػاف الهتيٓ ػػر التػ ػػابع بالجاهع ػػات األردىٓػػػة والت ػػْ سػػػتتﺄثر ب ػػالهتيٓر الهس ػػتقؿ وٌ ػػو إدارة
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الجػػػودة

الشاهمة ،وتكوىت الهبادئ هف عشرة هجاﻻت وٌْ " :القٓادة ،رسالة الجاهعة،الثقافة التىظٓهٓة ،ىظاـ
حوسبة الهعموهػات وتحمٓمٍػا،التخطٓط اﻻسػتراتٓجْ ،إدارة الهػوارد البشػرٓة هػف خػالؿ" تخطػٓط الهػوارد
البش ػرٓة ،التػػدرٓب ،الح ػوافز ،الهشػػاركة فػػْ اتخػػاذ الق ػ اررات ،إدارة العهمٓات،التحسػػٓف الهسػػتهر ،رضػػا
العهالء ،التيذٓة الراجعة ".
وقد استخدـ الباحث الهىٍج الوصػفْ وقػاـ ببىػاء اسػتباىً تضػـ عشػر هجػاﻻت ،وقػد شػهمت عٓىػة
البحػ ػػث عمػ ػػِ عهػ ػػداء ورؤسػ ػػاء األقسػ ػػاـ األكادٓهٓػ ػػة ،وهػ ػػدٓري الوحػ ػػدات اإلدارٓػ ػػة لجهٓػ ػػع الجاهعػ ػػات
األردىٓة ،وقد بم عددٌـ ( )٘ٓٛفرداً.
وك ػػاف أٌ ػػـ ىت ػػائج ٌ ػػذا البح ػػث إل ػػِ أىٍ ػػا تق ػػدـ إهكاىٓ ػػة تطبٓ ػػؽ هب ػػادئ إدارة الج ػػودة الش ػػاهمة ف ػػْ
الجاهعػػات األردىٓػػة بىسػػبة كبٓػرة هػػع وجػػود فػػروؽ ذات دﻻلػػة إحصػػائٓة عىػػد هسػػتوى دﻻلػػة فػػْ درجػػة
إهكاىٓ ػػة تطبٓ ػػؽ هب ػػادئ الج ػػودة الش ػػاهمة الهقت ػػرح ب ػػٓف عه ػػداء الكمٓ ػػات ورؤس ػػاء األقس ػػاـ األكادٓهٓ ػػة،
وهدٓري الوحدات اإلدارٓة فْ الجاهعات األردىٓة لصالح العهداء وأكدت أٓضاً عمِ وجود فروؽ ذات
دﻻلة إحصائٓة فْ إهكاىٓة تطبٓؽ الجودة الشاهمة.
 .6المـــؤ مر العممـــي الرابـــع لجامعـــة عـــدن بعلـــوان :جـــودة ال عمـــيم العـــالي لحـــو حقيـــق ال لميـــة
المس دامة (ٕٓٔٓ)
ٌػػدؼ ٌػػذا الهػػؤتهر إلبػراز أثػػر جػػودة التعمػػٓـ العػػالْ عمػػِ تحقٓػػؽ التىهٓػػة الهسػػتداهة ،وكػػاف
أبرز هػا هٓػز تمػؾ الد ارسػات أف هىٍػا هػف تىػاوؿ تجربػة التحػوؿ الهالٓزٓػة فػْ جػودة التعمػٓـ العػالْ
وتحقٓقٍػػا لمتىهٓػػة الهسػػتداهة ،وٌػػذا هػػا ٓعػػزز بىػػاء البحػػث الحالٓػػة ،إﻻ أف تمػػؾ الد ارسػػات كاى ػػت
تصؼ الدور الذي تهارسً الجاهعة ىفسٍا دوف قٓد ذلؾ الدور بهعٓاري القدرة الهؤسسٓة والفاعمٓػة
التعمٓهٓػػة ،وهػػف أكثػػر الد ارسػػات اىسػػجاهاً هػػع البحػػث الحالٓػػة د ارسػػة الطوٓػػؿ وأغػػا التػػْ تىاولػػت
هتطمبات الجودة الشاهمة وأثرٌا فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة ،ورغػـ أٌهٓػة تمػؾ البحػث سػٓها أىٍػا
()27

تىاولت تحمٓالً ألراء القٓادات اإلدارٓة فػْ جاهعػة الهوصػؿ إﻻ أىٍػا لػـ تحػدد هعػآٓر جػودة شػاهمة
وف ػػؽ الق ػػدرة الهؤسس ػػٓة والفاعمٓ ػػة التعمٓهٓ ػػة واىه ػػا جعم ػػت األه ػػر هى ػػاط بتقٓ ػػٓـ القٓ ػػادات اإلدارٓ ػػة
لهتطمبات الجودة الشاهمة وٌذا بالطبع ٓختمؼ عف الهعآٓر ،كاىت أٌـ ىتائجٍا وٌْ وجود عالقة
ارتباط هعىوٓة هوجبة بٓف هتطمبات إدارة الجودة الشاهمة هجتهعةً والتىهٓة الهستداهة فػْ الجاهعػة
وكػػاف أٌػػـ التوصػػٓات بٍػػا ٌػػو قٓػػاـ القٓػػادات اإلدارٓػػة فػػْ الجاهعػػة بتحقٓػػؽ التىهٓػػة الهسػػتداهة هػػف
خالؿ إرساء هفٍوـ الهسؤولٓة البٓئٓة واﻻجتهاعٓة واﻻقتصػادٓة فضػالً عػف ضػرورة قٓاهٍػا بترسػٓ
هفٍػػ ػ ػػوـ التىهٓػػ ػ ػػة الهسػػ ػ ػػتداهة لػ ػ ػ ػػدى جهٓػػ ػ ػػع العػ ػ ػ ػػاهمٓف لػػ ػ ػػدٍٓا بيٓػ ػ ػ ػػة تحقٓػ ػ ػ ػػؽ الٍ ػ ػ ػػدؼ الهىشػ ػ ػ ػػود
و العهػػؿ عمػػِ تىظػػٓـ الهػػؤتهرات والىػػدوات والػػدورات تخػػص الهىظهػػات التعمٓهٓػػة ليػػرض توعٓتٍػػا
بﺄٌهٓػػة الهحافظػػة عمػػِ جهٓ ػع أى ػواع اله ػوارد وخفػػض الٍػػدر الػػِ أدىػػِ هسػػتوى ههكػػف هػػف اجػػؿ
الهحافظ ػ ػػة عم ػ ػػِ حص ػ ػػة أجٓ ػ ػػاؿ الهس ػ ػػتقبؿ هىٍ ػ ػػا واستص ػ ػػدار قػ ػ ػ اررات وبى ػ ػػود تتعٍ ػ ػػد الهىظه ػ ػػات
بتىفٓذٌا وتطبٓقٍا عهمٓا وتشجٓع الجاهعػات العراقٓػة كافػة عمػِ تىوٓػع التخصصػات فػْ الهجػاﻻت
التعمٓهٓة والبٓئٓة واﻻجتهاعٓة واﻻقتصادٓة لها لٍذي الهجاﻻت هف أٌهٓة فْ التىهٓة الهستداهة.

()28

الدراسات األجلبية
 .1دراسة ()Mariadoss and others , 2011
بعلـــوان (:قـــدرات ال ســـويق والب كـــار القـــائم عمـــى اســـ ار يجيات الســـ دامة البيئيـــة :الب كـــار
والس كشاف لدب الشركات .) B2B
ٌػػدؼ البحػػث إلػػِ توضػػٓح الصػػورة األدبٓػػة التػػْ تتحػػدث عػػف التىهٓػػة الهسػػتداهة فػػْ الشػػركات
التجارٓة والتْ تتىافس فٓهػا بٓىٍػا لتحقٓػؽ الهٓػزة التىافسػٓة عبػر هفٍػوـ الهسػئولٓة اﻻجتهاعٓػة وفػؽ
إهكاىٓػ ػػات هحػ ػػدودة تٍػ ػػدؼ لمتػ ػػﺄثٓر عمػ ػػِ اﻻسػ ػػتٍالؾ هػ ػػف خػ ػػالؿ السػ ػػموكٓات وذلػ ػػؾ وفػ ػػؽ رؤٓػ ػػة
إستراتٓجٓة لمتىافس بٓف الشركات وهٓزة العهؿ ،كها تتحدث عف القدرات البشرٓة واٌتهػاـ األبحػاث
فْ ٌذا الهجاؿ حٓث أف القدرات البشرٓة ٌػْ عهػاد العهػؿ الهؤسسػْ التػْ تٍػدؼ لتحقٓػؽ التىهٓػة
الهستداهة.
طبقػػت ٌػػذا البحػػث فػػْ دولػػة السػػوٓد وقػػد اسػػتخدـ ( )FSSDفػػْ عهمٓػػة تحمٓػػؿ البٓاىػػات وقػػد
استخدـ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ،وقد خمصػت ٌػذا البحػث إلػِ اﻻبتكػار ٌػو أحػد هكوىػات الهٓػزة
التىافسٓة بٓف الشركات وأف اﻻبتكار ٓؤدي إلِ التىهٓة الهسػتداهة وتحقٓقٍػا فػْ البٓئػة وأف الفػرص
ٌػػْ الى ػواة الحقٓقٓػػة لالبتكػػارات ،وقػػد أوصػػِ البحػػث بتمبٓػػة اﻻحتٓاجػػات والتوقعػػات لموصػػوؿ ىحػػو
اﻻبتكػػار اﻻسػػتراتٓجْ بالبٓئ ػػة هػػع تحقٓ ػػؽ الهٓ ػزة التىافسػػٓة ه ػػف خػػالؿ الهػ ػوارد الهتاحػػة وتحدٓ ػػدٌا
والعهػػؿ عمػػِ اسػػتياللٍا واسػػتثهارٌا وقػػد تالقػػت الهسػػئولٓة اﻻجتهاعٓػػة والهٓ ػزة التىافسػػٓة والقػػدرات
البشرٓة هع بعض فقرات وأبعاد ٌذا البحث.

 .2دراسة ()Bratt and others , 2011
بعلوان ( :قدير معايير ال لمية اليكولوجية من ملظور ال لمية المس دامة).
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ٌدؼ البحػث إلػِ التعػرؼ عمػِ الفجػوات بػٓف التىهٓػة الحالٓػة وبػٓف التىهٓػة الهسػتداهة كػذلؾ
التعػػرؼ عمػػِ الهعموهػػات الهتػػوفرة عػػف األس ػواؽ واألىهػػاط الهوجػػودة وقػػد شػػهؿ الهجتهػػع األصػػمْ
عمِ (ٓٗ) هوقعاً وتـ اختٓار (ٕٓ) هوقعاً حٓث طبقت ٌذا البحث فْ جاهعة إدىب ار بﺇسكوتمىدا.
وجػػاءت ىتٓجػػة ٌػػذا البحػػث أف ىظػػاـ األٓكولوجٓػػة لػػً آثػػار سػػمبٓة كقمػػة الفٍػػـ واعاقػػة القػػدرة
عمػػِ التىبػػؤ واعاقػػة التهاسػػؾ والشػػفافٓة .وأوصػػِ البحػػث بػػﺄف تكػػوف ٌىػػاؾ هعموهػػات ٓسػػتىد إلٍٓػػا
كقاعػػدة بٓاىػػات همٓئػػة بالهعموهػػات التػػْ تخػػدـ العهمٓػػة اإلسػػتراتٓجٓة الهسػػتداهة ،وأف تحهػػؿ تيٓٓ ػ اًر
لمهىتج بالسوؽ هع تكىولوجٓػا حدٓثػة وبٓئػة هتجػددة بالهعموهػات وقػد تالقػت التىهٓػة الهسػتداهة هػع
الهتيٓر التابع لٍذا البحث.
.3

دراسة ()Capnon , 2010
بعلوان ( :ال قييم والمساءلة في مؤسسات ال عميم العالي اإليطالية).
ٌدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ التجربة اإلٓطالٓة فْ تقٓٓـ جاهعاتٍا هعرفة الطرؽ التْ تـ إتباعٍا
هف خالؿ الهسائمة وها ٌْ آثارٌا عمػِ هؤسسػات التعمػٓـ العػالْ اإلٓطالٓػة ،وتػـ اسػتخداـ الهقابمػة
هع هدٓري الدوائر الهالٓة والرقابة ،وقد استخدـ الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ.
وقػد طبقػت ٌػذا البحػث عمػِ جاهعػات التعمػٓـ العػالْ فػْ إٓطالٓػا ،وقػد خمصػت الىتػائج إلػِ أف
ٌىاؾ ضعؼ فْ عهمٓة الهساءلة الهؤسسٓة داخؿ الجاهعات حٓث أف الجاهعات تتصرؼ بطرٓقة
غٓر هسئولة هع الهتابعة ،وتيٓٓر الىتائج التْ تتطمب إحداث تيٓٓر جذري فْ ترتٓبات الحكـ فػْ
هستوٓات الهؤسسة الىظاهٓة.
وكاىػػت أٌػػـ توصػػٓات ٌػػذا البحػػث ٌػػْ الهسػػائمة والهحاسػػبة وخصػػت رئػػٓس الجاهعػػة الػػذي كػػاف
سبب الفساد فْ الجاهعة ،والذي خمصت بتطبٓؽ الرقابة الشاهمة لكْ تتصرؼ بطرٓقة هسئولة.
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 .4دراسة ()Choon , 2008
بعلوان ( :ضمان الجودة في ال عميم من ملظور دولي).
ٌػ ػػدؼ البحػ ػػث إلػ ػػِ التعػ ػػرؼ عمػ ػػِ هسػ ػػتوى الفٍػ ػػـ لضػ ػػهاف الجػ ػػودة بػ ػػٓف الجاهعػ ػػات اﻻسػ ػػترالٓة
والهؤسسات الدولٓة لتسمٓط الضوء عمِ القوى الهحركة لضهاف الجودة وتىفٓػذٌا ،وقػدأجرٓت ٌػذا
البحػػث فػػْ جاهعػػة هالٓزٓػػا فػػْ أسػػترالٓا هسػػتخدهةً الهقابمػػة حٓػػث جػػرى عقػػد هقارىػػة بػػٓف الجاهعػػة
وىظرائٍػػا هػػف كمٓػػة إدارة األعهػػاؿ بﺇحػػدى الجاهعػػات الهىػػاظرة لجاهعػػة هالٓزٓػػا وهقارىتٍػػا هعٍػػا،
وتوصمت البحث إلِ وجود فجوات فْ الههارسات الحالٓة لضهاف الجػودة هػع أف هسػتوى اإلدارة
العمٓػػا هػػف كػػؿ الجػػاىبٓف ٓػػرى أف الجاهعػػة تتحهػػؿ الهسػػؤولٓة الشػػاهمة عػػف ضػػهاف الجػػودة هػػع أف
ٌىاؾ هشاكؿ خاصة هتعمقة فْ تطبٓؽ ضهاف الجودة فْ الجاهعات الخاصة الهالٓزٓػة ،وجػاءت
التوصٓات عمِ األخػذ بٍػذا البحػث لتحسػٓف أداء ضػهاف الجػودة فػْ الهىظػور الخػارجْ لمجاهعػة
وعالقتٍا هع الجاهعات األخرى.

 .5دراسة ()Sridharana and others , 2007
بعلوان  ( :حميل الخطط اإلس ار يجية ل قييم اس دامة ال خطيط لحو المبادرات المج معية).
ٌدؼ البحث إلِ قٓاس الهبادرات الهجتهعٓة والخطط الهوضػوعة والتعػرؼ عمػِ التحػدٓات التػْ
تواجً التخطٓط اﻻستراتجْ وهدى ارتباطٍا باﻻستراتٓجٓات عمِ أف تكوف وفؽ استرآتجٓة شاهمة
عبػػر الهشػػاركة واﻻعتهػػاد عمػػِ البٓاىػػات وأف تكػػوف الخطػػة واضػػحة عبػػر جػػدوؿ زهىػػْ ٓوضػػح
اإلىجازات الهطموبة والتْ تـ إىجازٌا وآضاح هؤشرات العهؿ بذلؾ .وقد أجرٓت ٌذا البحث عمِ
عػػدد ه ػػف الهرش ػػحٓف ه ػػف الهى ػػاطؽ (أصػػحاب الهب ػػادرات) ،واس ػػتخدهت البح ػػث اله ػػىٍج الوص ػػفْ
التحمٓمػػْ ،وكاىػػت أٌػػـ الىتػػائج ٌػػْ أف العالقػػة بػػٓف هفٍػػوـ اﻻسػػتداهة وبػػٓف إدارة الهخػػاطر كاىػػت
عالقة ضعٓفة هع وجود تىسٓؽ بٓف األعضاء الهرشحٓف ،فْ الهجتهػع وٌػـ أصػحاب الهبػادرات.
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وجػ ػػاءت التوصػ ػػٓات هرك ػ ػزة عمػ ػػِ التواصػ ػػؿ هػ ػػع أصػ ػػحاب الهصػ ػػالح الههػ ػػولٓف لتهوٓػ ػػؿ الخطػ ػػط
اﻻسػػت ارتٓجٓة عمػػِ الهسػػتوى الهحمػػْ وعمػػِ الصػػعٓد الػػدولْ ،هػػع تحدٓػػد األٌػػداؼ س ػواء طوٓمػػة
األجؿ أو هتوسطة األجؿ هف أجؿ تطوٓرٌا والعهؿ عمِ تىهٓتٍا.

 الفجوة البح ية اخ الف البحث الحالية عن سابقا ها:بع ػػد اﻻط ػػالع عم ػػِ الد ارس ػػات الس ػػابقة الهحمٓ ػػة والعربٓ ػػة واألجىبٓ ػػة ،وبع ػػد اﻻط ػػالع عم ػػِ األوراؽ
البحثٓػػة التػػْ قػػدهت فػػْ الهػػؤتهرات الهحمٓػػة واإلقمٓهٓػػةٓ ،تبػػٓف أف ٌىالػػؾ ىػػدرة فػػْ الد ارسػػات التػػْ
ربطت هفٍوـ الجودة استىاداً لمهعآٓر الدولٓة بالتىهٓة الهستداهة ،واف كاف ٌىالؾ دراسات قد تىاولت
أي هف ٌذٓف الهتيٓرٓف بشكؿ هىفصؿ ،ففْ التعمٓـ العالْ تىاولت د ارسػات الجػودة الشػاهمة والتىهٓػة
الهستداهة وكاىت الهواضٓع الهتعمقة بالجودة الشاهمة ٌػْ كػؿ هػف د ارسػة (الىاصػر )ٕٓٔٓ،ود ارسػة
(ٕٓٔٓ )Capnon ،ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( )Choon،ٕٓٓٛود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (الطوٓػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ )ٕٓٔٓ،ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
(الحجػػار )ٕٓٓٗ،ود ارسػة (العطػػار )ٕٓٓ٘،ود ارسػػة (التمبػػاىْ .)ٕٓٓٙ،وٓتضػػح هػػف خػػالؿ تحقٓػػؽ
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 الد ارسػػات ربهػػا تىاولػػت كٓفٓػػة تحقٓػػؽ الجػػودة
الشاهمة كاجراءات داخؿ الجاهعات ،ولٓس كاطار عاـ شاهؿ كها ٌو الحاؿ فْ البحث الحالٓة.
وأها الجزء الثاىْ فقد تىاولت الدراسات السابقة هجاؿ التىهٓة والتىهٓة الهسػتداهة وكاىػت كػؿ هػف
د ارسػة (عهػار )ٕٓٓٛ،ود ارسػة (الطوٓػؿ وآخػروف )ٕٓٔٓ،ود ارسػة ()Bratt and others,2011
إﻻ أىػػً أي هػػف تمػػؾ الد ارسػات لػػـ تػربط هفٍػػوـ الجػػودة الشػػاهمة بالهعػػآٓر الدولٓػػة القائهػػة عمػػِ القػػدرة
الهؤسسٓة والفاعمٓة التعمٓهٓة وقد تهٓزت البحث الحالٓة عف السابقات فْ ٌذا الجاىب حٓث تستخدـ
بعداً جدٓداً.
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وهػػف خػػالؿ الد ارسػػات السػػابقة لػػـ تضػػع د ارسػػة الهعػػآٓر الهوجػػودة فػػْ ٌػػذا البحػػث بػػىفس الشػػكؿ
الهرتبط بالهعآٓر والهؤشرات وٌْ سابقة جٓدة هف ىوعٍا تحسٓف العهؿ الهؤسساتْ الهرتبط بالتعمٓـ
العالْ  ،كها أف الهؤتهر الهحمْ لدور الجاهعات فْ التىهٓة قػد تىػاوؿ التىهٓػة هػف عػدة زوآػا تتعمػؽ
بهٓػػادٓف هختمفػػة فػػْ الهجتهػػع ،أهػػا فػػْ البحػػث الحالٓػػة فقػػد كػػاف اﻻهػػر هحػػدداً فػػْ اسػػٍاـ الجاهعػػات
الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة الهباشر هف خالؿ هخرجاتٍا ههثمة فْ الطمبة.
أه ػ ػ ػػا ه ػ ػ ػػف حٓ ػ ػ ػػث ت ػ ػ ػػﺄثٓر الجاهع ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػْ تحقٓ ػ ػ ػػؽ التىهٓ ػ ػ ػػة الهس ػ ػ ػػتداهة فق ػ ػ ػػد تىاول ػ ػ ػػت د ارس ػ ػ ػػة
( )Bratt and others,2011التىهٓػػة والتىهٓػػة اإلٓكولوجٓػػة التػػْ تٍػػتـ بػػالتفكٓر والفٍػػـ والشػػفافٓة،
وتىاولػت د ارسػة ( )Mariadoss and others , 2011اﻻٌتهػاـ بهفٍػوـ التىهٓػة الهسػتداهة عمػِ
صعٓد البٓئة لتوضح اﻻستداهة وهفٍوهٍا.
 اإلضافة العممية لمبحث:وفْ ضوء الهؤتهرات سابقة الذكر وبعد استعراض ابرز ىتائج الدراسات السابقة التْ تـ تقدـ
عرضٍآ ،تضح أىً عمِ الرغـ هف التشابً بٓف هفردات عىاوٓف الدراسات السابقة والبحث
الحالٓة إﻻ 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
وفؽ ها ٓهكف أف تقدهً الجاهعات هف هخرج اكادٓهْ .لذا تعتبر ٌذا البحث فرٓدة هف ىوعٍا
وقد تقدـ اسٍاهاً هعرفٓاً ٓجعؿ ربها هف سبؿ تقٓٓـ الجاهعات هستقبالً لٓس فقط قدرتٍا
الهؤسسٓة وفعالٓاتٍا التعمٓهٓة بؿ أٓضاً هستوى استداهة التىهٓة التْ تحققٍا.
عطف ػاً عه ػػا سػػبؽ ،ف ػػﺇف البحػػث الحالٓ ػػة تتهٓػػز ع ػػف سػػابقاتٍا بﺇض ػػافة عمهٓػػة ف ػػْ الهح ػػاور
التالٓة:
ٔ .قٓاس هدى تطبٓؽ الهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة الثالثة.
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ٕ .رب ػػط دور الجاهع ػػات ف ػػْ خده ػػة الهجته ػػع وتمبٓ ػػة رغب ػػات الهجته ػػع ه ػػف خ ػػالؿ اﻻٌته ػػاـ
بالطالب والتْ ٌو هحور العهمٓة التعمٓهٓة.
ٖ .العهػػؿ عمػػِ تحقٓػػؽ التىهٓػػة الهسػػتداهة هػػف خػػالؿ هؤش ػرات التىهٓػػة الهسػػتداهة والتػػْ ٌػػْ
هؤشرات لقٓاسٍا والعهؿ عمِ تطوٓرٌا.
كه ػػا أف العالق ػػة ب ػػٓف ٌ ػػذي الهتيٓػ ػرٓف ق ػػد ت ػػـ تىاولٍه ػػا بشػ ػ ه ػػف الهقارى ػػة ب ػػٓف الجاهع ػػات
الفمسطٓىٓة فْ هحافظات غزة ،وٌذا قد ٓساٌـ فْ اﻻسترشاد فْ تصىٓؼ الجاهعات وفقاً لىتائج
البحث.
جدول ( ٕ )
يوضح الفجوة البح ية لمدراسات السابقة(وجيه ال ميز واإلخ الف)

ركيز الدراسات السابقة
الدراسات الفمسطٓىٓة

الدراسات العربٓة

الدراسات األجىبٓة

الفجوة البح ية ( الدراسات السابقة)

وجه ال ميز بالدراسة الحالية

لػػػـ تركػ ػػز عم ػػِ هؤش ػ ػرات التىهٓػػػة الهسػ ػػتداهة واٌتهػ ػػت إعتهػػد البحػػث الحػػالْ عمػػِ الجهػػع بػػٓف
الجودة الشاهمة وبٓف التىهٓة الهستداهة

بالجودة الشاهمة وهتطمباتٍا

لـ تربط الجػودة الشػاهمة بالتىهٓػة الهسػتداهة بهػا ٓخػص تىاوؿ الجاهعات الفمسطٓىٓة عمِ صعٓد
هجاﻻت الجاهعات الفمسطٓىٓة

هحافظات غزة

تىاول ػ ػػت التىهٓ ػ ػػة والتىهٓ ػ ػػة الهس ػ ػػتداهة بالش ػ ػػكؿ األكب ػ ػػر تىاولت بشكؿ أكبر التىهٓة الهستداهة
وخاصة التخطٓط اإلستراتٓجْ
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الفصل الثالث
اإلطار النظري

 .1المبحث األول  :الجامعات الفمسطيلية ودورها في حقيق ال لمية المس دامة
ٕ .المبحث ال الي  :ال لمية وال لمية المس دامة
ٖ .المبحث ال الث :الع ماد والجودة ولماذج طوير معايير الع ماد والجودة
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مقدمة
ٓتىػػاوؿ الفصػػؿ الثالػػث اإلط ػار الىظػػري والػػذي ٓحتػػوي عمػػِ ثالثػػة هباحػػث عمػػِ الىحػػو
الت ػػالْ؛ الهبح ػػث األوؿ الجاهع ػػات الفمس ػػطٓىٓة ف ػػْ هحافظ ػػات غػ ػزة حٓ ػػث ٓتى ػػاوؿ ىش ػػﺄة ووص ػػؼ
الجاهع ػػات الفمس ػػطٓىٓة ف ػػْ هحافظ ػػات غػ ػزة وٌ ػػْ (الجاهع ػػة اإلس ػػالهٓة وجاهع ػػة األزٌ ػػر وجاهع ػػة
األقص ػػِ) وع ػػدد البػ ػراهج األكادٓهٓ ػػة الت ػػْ تض ػػهٍا ك ػػؿ جاهع ػػة ودور الجاهع ػػات الفمس ػػطٓىٓة ف ػػْ
تحقٓػػؽ التىهٓػػة الهسػػتداهة هػػع د ارسػػة ثالثػػة حػػاﻻت هػػف الىهػػاذج ال ارئػػدة فػػْ هحافظػػات غػزة وهػدى
تقػػدٓـ دورٌػػا فػػْ خدهػػة الهجتهػػع ،أهػػا الهبحػػث الثػػاىْ فٓتىػػاوؿ هفٍ ػوـ اﻻعتهػػاد والجػػودة وىهػػاذج
تطوٓرٌ ػػا وٓش ػػهؿ ذل ػػؾ الهعٓ ػػارٓف األساس ػػٓف وٌه ػػا الق ػػدرة الهؤسس ػػٓة والفاعمٓ ػػة التعمٓهٓ ػػة وىه ػػاذج
تط ػػوٓر الهع ػػآٓر حٓ ػػث ت ػػـ د ارس ػػة ىه ػػاذج عربٓ ػػة وىه ػػاذج أجىبٓ ػػة وٌ ػػْ جهٍورٓ ػػة هص ػػر العربٓ ػػة
والههمكػ ػػة العربٓػػػة السػ ػػعودٓة والوﻻٓػ ػػات الهتحػ ػػدة األهرٓكٓػػػة والههمكػ ػػة األردىٓػػػة الٍاشػ ػػهٓة  ،وأهػ ػػا
الهبحث الثالث فكاف تحت عىواف التىهٓػة والتىهٓػة الهسػتداهة ٓسػتعرض الهفٍػوـ والىشػﺄة واألٌهٓػة
والخصائص.
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المبحث األول
أولا  :الجامعات الفمسطيلية في محافظات غزة ودورها في حقيق ال لمية المس دامة
الي ا  :دور الجامعات الفمسطيلية في خدمة المج مع و حقيق ال لمية المس دامة
لبذة عن الجامعات الفمسطيلية في محافظات غزة
بدأت هىاقشة فكرة استحداث ىظاـ هٍىْ لضهاف وتحسٓف الجودة والوظٓفٓة فْ هؤسسػات التعمػٓـ
العالْ وعمِ أف ٓكوف عهمٍػا هخصػص لمجاهعػات والكمٓػات ،وبشػكؿ هركػز تجمػِ ذلػؾ هىػذ عػاـ
ٜٜٔٚـ فػْ إطػػار الخطػة الخهسػػٓة لترشػٓد التعمػػٓـ العػالْ فػػْ فمسػطٓف التػػْ أعػدتٍا و ازرة التربٓػػة
والتعمٓـ العالْ ،وكاىت ٌىاؾ سمسمة جٍود تبذؿ إلىشاء ٌٓئة وطىٓػة شػبً هسػتقمة تٍػدؼ لضػهاف
الجودة ولتحسٓف األداء الوظٓفة لهؤسسات التعمٓـ العالْ وبها فٍٓػا التعمػٓـ الجػاهعْ ( دلٓػؿ و ازرة
التعمٓـ العالْ.)ٕٖٓٓ،
ىشػ ػػﺄت هؤسسػ ػػات التعمػ ػػٓـ العػ ػػالْ بهبػ ػػادرات وطىٓػ ػػة وهحمٓػ ػػة تعػ ػػزى لشخصػ ػػٓات وطىٓػ ػػة
وهستقمة ،حٓث ىهت وتطورت بسرعة حتِ وصؿ عدد الجاهعات لػدى و ازرة التربٓػة والتعمػٓـ العػالْ
عػػاـ ٕٔٔٓـ إلػػِ ٗٔ جاهعػػة (ٕ حكوهٓػػة ٖ ،خاصػػة ٜ ،عاهػػة) ،وعػػدد الكمٓػػات الجاهعٓػػة (٘ٔ)
كمٓة جاهعٓػة ،والكمٓػات الهتوسػطة (ٕٓ) كمٓػة هتوسػطة ،وبػذلؾ ٓبمػ عػدد هؤسسػات التعمػٓـ العػالْ
فْ فمسطٓف ( )ٜٗهؤسسة ٓىخرط فٍٓا حوالْ (ٕٗٔ) ألؼ طالب وطالبة ،وهػىٍـ (ٓٓ )ٙٙطالػب
همتحقػػٓف فػػْ بػراهج الد ارسػػات العمٓػػا لىٓػػؿ درجػػة الهاجسػػتٓر ،وحػوالْ (٘ )ٙألػػؼ طالػػب وطالبػػة فػػْ
التعم ػػٓـ الهفت ػػوح ه ػػوزعٓف جهٓعػ ػاً عم ػػِ تخصص ػػات ٓق ػػرب ع ػػددٌا ه ػػف حػ ػوالْ (ٓٓٓٔ) تخص ػػص
وبرىاهج أكادٓهْ .وٓعهػؿ فػْ الجاهعػات الفمسػطٓىٓة حػوالْ (ٓٓ )ٔٗٙهوظفػاً هػوزعٓف عمػِ كػادر
أكػػادٓهْ واداري وخػػدهاتْ (ٕٔ %هػػىٍـ غٓػػر هتفػػرغٓف) ،وقػػد بم ػ هعػػدؿ اﻻلتحػػاؽ بػػالتعمٓـ العػػالْ
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لمفئة العهرٓة ( )ٕٗ – ٔٛسىة حوالْ (ٖٓ  ،)%فْ حٓف بم عػدد الجاهعػات فػْ هحافظػات غػزة
( )ٚجاهعات (دلٓؿ و ازرة التعمٓـ العالْٕٓٔٔ ،ـ).
وهػػع ارتفػػاع عػػدد الطمبػػة فػػْ الجاهعػػات والكمٓػػات الفمسػػطٓىٓة فػػْ هحافظػػات غ ػزة وذلػػؾ
عاهػاً بعػػد عػػاـ فػػﺇف ٌػػذي الزٓػػادة و هػػع ت ازٓػػد الطمػػب عمػػِ هؤسسػػات التعمػػٓـ العػػالْ الجػػاهعْ وهػػع
التوسع الكبٓر الحاصؿ فْ الجاهعات والكمٓات الفمسطٓىٓة حٓث التوسع الرأسْ هف خالؿ افتتاح
ب ػراهج جدٓػػدة وزٓػػادة عػػدد أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدرٓس فػػﺇف الحاجػػة أصػػبحت هاسػػة لمهراقبػػة وضػػبط
اإلجراءات والهعآٓر (الجعفري وﻻفْ.)ٕٓٓٗ ،

أولا  :الجامعة اإلسالمية
 الرؤيةالجاهع ػػة اإلسػػػالهٓة هىػػػارة عمهٓػ ػػة ارئػػػدة لمهعرف ػػة والثقافػ ػػة لخدهػ ػػة اإلىسػ ػػاف إلح ػػداث ىٍضػػػة
هجتهعٓة شاهمة.
الرسالةالجاهعػ ػػة اإلسػ ػػالهٓة ٌػ ػػْ هؤسسػ ػػة أكادٓهٓػ ػػة تسػ ػػعِ لمىٍػ ػػوض بالهسػ ػػتوى العمهػ ػػْ والثقػ ػػافْ
والحضاري.
األهدافتٍدؼ الجاهعة اإلسالهٓة إلِ رفع الهستوى البراهجْ بالجاهعػة وفػؽ هعػآٓر الجػودة لالرتقػاء
بالبحث العمهْ فْ إتجاي تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة.
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 لشأة الجامعة اإلسالميةتﺄسست الجاهعة اإلسالهٓة بيزة سىة ٜٔٚٛـ اىبثاقاً عف هعٍد فمسطٓف (هعٍد األزٌر
الدٓىْ) الذي تﺄسس عاـ ٜٗ٘ٔـ وظمت الجاهعة اإلسالهٓة حتِ عاـ ٜٜٔٔـ وٌْ الجاهعة
الوحٓدة التْ كاىت تخدـ القطاع فْ ذلؾ الوقت(دلٓؿ الجاهعة اإلسالهٓةٕٕٓٔ ،ـ).
هر طمبة سكاف قطاع غزة بظروؼ صعبة جداً ففْ عاـ ٜٔٚٛـ إباف اﻻحتالؿ وآىذاؾ فْ
القطاع وكاف أغمب السكاف ﻻ ٓستطٓعوف تعمٓـ أبىائٍـ فْ الخارج (العاجز.)ٕٓٓٔ ،
بدأ العهؿ فْ الجاهعة اإلسالهٓة بخهس كمٓات آىذاؾ وهع ازدٓاد الحاجة تـ افتتاح ثالث
كمٓات سىة ٜٓٔٛـ وقد خطت ٌذي الجاهعة خطوة ىحو األهاـ حٓث افتتحت قسهاً لمدراسات
الهسائٓة سىة ٜٔٔٛـ لخرٓجْ الهعاٌد (العاجز.)ٕٓٓٔ،
 الكميات وال خصصات المع مدة بالجامعة اإلسالميةشٍدت الجاهعة اإلسالهٓة ازدٌا ار هضطرداً بعد ذلؾ ارتفع عدد الكمٓات إلِ (ٔٔ) كمٓة
لطمبة برىاهج البكالورٓوس تضـ (ٔٗ) تخصصاً وأها طمبة برىاهج الدراسات العمٓا فقد بم عدد
كمٓاتٍا التْ تهىح درجة الهاجستٓر  ٛكمٓات (الجاهعة اإلسالهٓةٕٕٓٔ ،ـ).
وأٌـ ها تهٓزت بً الجاهعة اإلسالهٓة تركزت فْ الىقاط أتٓة :
ٔ .الجاهعة اإلسالهٓة عضواً فْ اتحاد الجاهعات العربٓة هف عاـ ٕٜٔٛـ.
ٕ .الجاهعة اإلسالهٓة عضواً فْ إتحاد الجاهعات اإلسالهٓة عاـ ٖٜٔٛـ.
ٖ .الجاهعة اإلسالهٓة عضواً فْ اﻻتحاد العالهْ لمجاهعات هىذ عاـ ٜٜٔٙـ.
وتهتاز الجاهعة اإلسالهٓة بتطبٓؽ الزي الرسهْ وٌو فرض الزي الشرعْ وقٓاهٍا بعهمٓة
فصؿ الطالب عف الطالبات عبر هباىْ هخصصة لمطالب والطالبات لهىع اﻻختالط وذلؾ
حفاظاً عمِ العادات والتقالٓد ،وتتهثؿ رسالة الجاهعة اإلسالهٓة بﺄىٍا هؤسسة أكادٓهٓة تسعِ
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لمىٍوض بالهستوى العمهْ والثقافْ والحضاري ،وتعهؿ عمِ هواكبة اﻻتجاٌات الحدٓثة فْ
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
الثاىْ ٓقع بهدىٓة خاىٓوىس (الهحافظات الجىوبٓة) (الجاهعة اإلسالهٓةٕٕٓٔ ،ـ).

جاء ترتٓب الجاهعة اإلسالهٓة عمِ الصعٓد الدولْ حٓث كاف ترتٓبٍا ( )2428هف بٓف
الجاهعات العالهٓة (الهىظهة العالهٓة إلكهو.)ٕٖٓٔ:
وتتهثؿ أٌـ أٌداؼ الجاهعة اإلسالهٓة بالٍػدؼ األوؿ ٌػو تػوفٓر خدهػة التعمػٓـ العػالْ لهحافظػات
القطػػاع عػػالوةً عمػػِ بعػػض األٌػػداؼ التػػْ تىصػػب فػػْ ذات السػػٓاؽ ،وٌػػْ تٍػػدؼ لتحقٓػػؽ هفٍػػوـ
الجودة وهىٍا أتْ :
 .1توفٓر خدهة التعمٓـ العالْ ألٌالْ هحافظات غزة.
 .2خدهة الهجتهع فْ هحافظات غزة عبر الهشاركة الهجتهعٓة هع هىظهات الهجتهع الهدىْ.
 .3العهؿ عمِ تطوٓر الجاهعة بها ٓواكب التطور العمهْ (الجاهعة اإلسالهٓة.)ٜٜٔ٘،
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الي ا  :جامعة األزهر
 الرؤيةتسعِ جاهعة األزٌر ىحو التهٓز واإلبداع والرقهٓة ضهف الجاهعات الفمسطٓىٓة لتكوف ضهف
الجاهعات الهرهوقة.
الرسالةٌْ هؤسسة تعمٓـ عالْ فمسطٓىٓة عاهة ،هستقمة وغٓر ربحٓة.

األهدافتٍدؼ جاهعة األزٌر لتمبٓة رغبات الهجتهع الفمسطٓىْ والعربْ وتعهؿ لتحقٓؽ التىهٓة
الهستداهة وتحافظ عمِ األصالة الفمسطٓىٓة وتدعـ هبادئ الدٓهوقراطٓة وحقوؽ اإلىساف.
-

لشأة جامعة األزهر

تﺄسست جاهعة األزٌر عاـ ٜٜٔٔـ ،وتعد جاهعة األزٌر الجاهعة الثاىٓة هف حٓث ىاحٓة
التﺄسٓس ،حٓث تهىح الجاهعة أكثر هف برىاهج فْ الدراسات العمٓا لبعض التخصصات،
وقد وضعت الهىاٌج التدرٓسٓة طبقاً لهىاٌج األزٌر الشرٓؼ.
 عدد الكميات وال خصصات بجامعة األزهروتـ افتتاح بعض الكمٓات الحدٓثة وهىٍا( :كمٓة الزراعة ،كمٓة الصٓدلة) المتاف هٓزتا
الجاهعة عف الجاهعات األخرى ،وكذلؾ كمٓة الحقوؽ حتِ وقت قرٓب وبعض كمٓات العموـ
التطبٓقٓة ،وٓبم عدد الكمٓات بالجاهعة (ٕٔ) كمٓة ،وٓبم عدد التخصصات لٍذي الكمٓات
بالجاهعة (ٖٖ) (و ازرة التعمٓـ العالْ.)ٕٕٓٔ،
ػاؿ فمسػ ٍ
وتتهثػػؿ رسػػالة جاهعػػة األزٌػػر فػػْ غ ػزة أىٍػػا هؤسسػػة تعمػػٓـ عػ ٍ
ػطٓىٓة عاهػ ٍػة ،هسػػتقمة وغٓػػر
ربحٓة ،تٍدؼ إلِ تمبٓػة احتٓاجػات الهجتهػع الفمسػطٓىْ والعربػْ هػف الهػوارد البشػرٓة الهؤٌمػة فػْ
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التخصصات الهعرفٓة الهختمفػة ،والبحػوث العمهٓػة ،والتىهٓػة الهسػتداهة هػع التركٓػز عمػِ توظٓػؼ
تقىٓػػات العصػػر فػػْ تحصػػٓؿ العمػػـ والهعرفػػة ،والهحافظػػة عمػػِ أصػػالة الت ػراث الفمسػػطٓىْ العربػػْ
واإلسالهْ ،واﻻلتزاـ بهبادئ الدٓهقراطٓة وحقوؽ اإلىسػاف ،وقػٓـ العدالػة والهسػاواة ،واﻻلتػزاـ بحكػـ
القػ ػػاىوف والشػ ػػفافٓة والتسػ ػػاهح واﻻحت ػ ػراـ وعػ ػػدـ التهٓٓػ ػػز والتىػ ػػوع ،والش ػ ػراكة الهجتهعٓػ ػػة( .جاهعػ ػػة
األزٌػػرٕٖٓٔ:ـ)،وقػػد حصػػمت جاهعػػة األزٌػػر عالهٓػاً عمػػِ صػػعٓد الترتٓػػب الهرتبػػة ( )4587هػػف
بٓف الجاهعات العالهٓة (الهىظهة العالهٓة إلكهو.)ٕٖٓٔ:

ثالثا ً  :جاﻣعة األقصى
 الرؤيةتسعِ جاهعة األقصِ ىحو التهٓز بٓف الجاهعات الفمسطٓىٓة هحمٓاً واقمٓهٓاً فْ
هجاﻻت التعمٓـ الجاهعْ والبحث العمهْ وفْ خدهة الهجتهع الهبىٓة عمِ ثقافة الجودة الشاهمة.
 الرسالةجاهعة األقصػِ هؤسسة تعمٓـ عالْ حكوهٓة فمسطٓىٓة ﻻ تٍدؼ لمربح.
 األهدافتٍدؼ جاهعة األقص ػ ػػِ إلعداد إىساف هزود بالهعرفة والهٍارات والقٓـ ولدًٓ القدرة عمِ التعمٓـ
الهستهر وتوظٓؼ تكىولوجٓا الهعموهات هف خالؿ براهج بىاء القدرات والتعمٓـ الجاهعْ والبحث
العمهْ وتمبٓة خدهة الهجتهع.
 لشأة جامعة األقصىبدأت الجاهعة ككمٓة لهعٍد الهعمهٓف والذي تـ تﺄسٓسً أثىاء حكـ اإلدارة الهصرٓة لهحافظات
غزة ،وكاىت تركز عمِ العموـ التربوٓة ثـ اىطمقت إلِ العموـ األخرى ،وها ٓهٓز ٌذي الجاهعة
أىٍا الجاهعة الوحٓدة فْ هحافظات غزة التْ تتبع لمحكوهة ،وتٍتـ بتخرٓج حهمة الدبموـ الهتوسط
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إلِ أف أصبحت كمٓة فْ عاـ ٜٜٔٔـ ،وبعد فترة لٓست ببعٓدة أقر الرئٓس الفمسطٓىْ الراحؿ
ٓاسر عرفات هرسوهاً رئاسٓاً ٓقضْ بتحوٓؿ كمٓة التربٓة إلِ جاهعة عرفت هف بعدٌا باسـ
جاهعة األقصِ.
 عدد الكميات وال خصصات بجامعة األقصـــىتضـ جاهعة األقصِ  ٛكمٓات وٌْ (كمٓة اإلدارة والتهوٓؿ ،وكمٓة أداب والعموـ
اإلىساىٓة ،وكمٓة التربٓة ،وكمٓة الفىوف ،وكمٓة التربٓة الرٓاضٓة ،وكمٓة العموـ التطبٓقٓة ،وكمٓة
اإلعالـ ،وكمٓة هجتهع األقصِ) وتشهؿ ٌذي الكمٓات عمِ (ٔٗ) تخصصاً وها ٓهٓزٌا أىٍا
إفتتحت تخصص التكىولوجٓا الطبٓة وسٓتـ افتتاح كمٓة الطب وكمٓة الحاسبات (جاهعة
األقصِٕٕٓٔ:ـ) ،واف هف أٌـ أٌداؼ الجاهعة ٌو الٍدؼ الثالث حٓث تركزت فْ تطوٓر
الجاهعة واﻻٌتهاـ بالجودة والعهؿ عمِ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة ،وكاىت هف أٌـ أٌداؼ
الجاهعة ها ٓمْ :
.1

تعزٓز التطوٓر الهؤسسْ لجاهعة األقصِ هف خالؿ تحسٓف كفاءة الدعـ الهساىد

لمعهمٓة التعمٓهٓة والبحث العمهْ وخدهة الهجتهع.
.2

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

.3

الهساٌهة فْ عهمٓة التىهٓة الهستداهة لمهجتهع الفمسطٓىْ هف خالؿ تقدٓـ الخدهات

التعمٓهٓة والتدرٓبٓة والبحثٓة واﻻستشارٓة والعهؿ التطوعْ ،وذلؾ بالشراكة هع الهؤسسات
الرسهٓة وهؤسسات الهجتهع الهدىِ والقطاع الخاص.
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ٌ ػػذا وق ػػد حص ػػمت جاهع ػػة األقص ػػِ عالهٓػ ػاً عم ػػِ ص ػػعٓد الترتٓ ػػب الع ػػالهْ ب ػػٓف الجاهع ػػات عم ػػِ هرتب ػػة
()6578ه ػػف ب ػػٓف الجاهع ػػات العالهٓ ػػة (الهىظه ػػة العالهٓ ػػة األهرٓكٓ ػػة لمج ػػودة ،)ٕٕٓٔ،وحص ػػمت عم ػػِ
الهرتبة األولِ عمِ صعٓد الهسئولٓة اﻻجتهاعٓة بٓف جاهعات فْ الوطف العربْ.

رابعا  :قراءة في أعداد الطمبة المقبولين في الجامعات موضع البحث:
قػػاـ الباحػػث بزٓػػارة الجاهعػػات الثالثػػة هوضػػع البحػػث هسػػتٍدفاً عهػػادات القبػػوؿ والتسػػجٓؿ،
حٓث جهع أعداد الطمبة الهقبولٓف خالؿ عشرة أعواـ ،وقاـ بهقارىتٍا هعتهػداً عمػِ هتيٓػر الجػىس
لمجاهعػػة الواحػػدة ،والىسػػبة الهئوٓػػة بػػٓف الجاهعػػات ،وٓتضػػح هػػف خػػالؿ الجػػدوؿ أف ىسػػبة قب ػػوؿ
الطمبػػة تتسػػـ إلػػِ حػػد هػػا باﻻسػػتقرار بػػٓف الجاهعػػات عمػػِ الػػرغـ هػػف الزٓػػادة فػػْ أعػػداد الطمبػػة
الهقبولٓف ،وفْ هتوسط تمؾ السىوات حصمت الجاهعة اﻻسالهٓة عمػِ الهرتبػة األعمػِ فػْ أعػداد
الطمبة بىسبة ٖ٘ %فْ حٓف حصمت كؿ هف جاهعة األقصِ وجاهعة األزٌر عمِ التوالْ عمػِ
ىسب ٕٗ  %و ٖٕ .%
وبهقارىػػة تمػػؾ الىسػػب ،تبػػٓف أف الجاهعػػة اﻻسػػالهٓة عمػػِ هػػدار عش ػرة أع ػواـ حظٓػػت بحصػػة فػػْ
قبػػوؿ الطمبػػة ترواحػػت بػػٓف ( )%ٙٙ-ٗٙإﻻ أىٍػػا سػػجمت تراجعػاً فػػْ قبػػوؿ الطمبػػة خػػالؿ العػػاهٓف
الس ػػابقٓف بىس ػػبة  %ٜعػػػف الهتوس ػػط هقارى ػػة بالجاهعػ ػػات األخ ػػرى هوض ػػع البح ػػث .أه ػػا جاهعػػػة
األقصِ فترواحت ىسب قبوؿ الطمبة فٍٓا خػالؿ العشػرة أعػواـ هوضػع البحػث بػٓف (٘ٔ)%ٖٓ-
هسػػجمة ارتفػػاع بىسػػبة  %ٚخػػالؿ العػػاهٓف السػػابقٓف عػػف الهتوسػػط .أهػػا جاهعػػة األزٌػػر ،فكاىػػت
األقػػؿ تيٓػ اًر فػػْ الىسػػب حٓػػث تراوحػػت ىسػػب القبػػوؿ فٍٓػػا خػػالؿ العشػرة أعػواـ هوضػػع البحػػث هػػف
(ٕٓ )%ٖٓ-هسػػجمة ارتفاع ػاً طفٓفػاً عػػف الهتوسػػط هقػػداري ٕ %خػػالؿ العػػاهٓف السػػابقٓف .وٓعػػزو
الباحػث أسػػباب التيٓػػر فػػْ أعػػداد الطمبػػة الهمتحقػػٓف بالجاهعػػات الثالثػػة إلػػِ بعػػض العواهػػؿ هىٍػػا،
أف جاهعػة األقصػِ تحدٓػداً ربهػا تعتبػر األقػؿ رسػوهاً هقارىػة بالجاهعػات األخػرى ،وقػد اسػتطاعت
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خالؿ األعواـ الثالثة السابقة أف تستحدث بعض البراهج خارج إطار العموـ التربوٓة ككمٓة العمػوـ
اإلدارٓ ػػة والهالٓ ػػة ،باإلض ػػافة إل ػػِ تهت ػػع ه ػػوظفْ قط ػػاع التعم ػػٓـ الع ػػالْ بهٓػ ػزة إعف ػػاء األبى ػػاء ه ػػف
الرسوـ ،وهع ذلؾ فﺇف هعدؿ الزٓادة فػْ أعػداد الطمبػة بػٓف السػىة األولػِ واألخٓػرة هوضػع البحػث
قػػد بميػػت  %ٗٙفقػػط وتهثػػؿ اقػػؿ هعػػدؿ ىهػػو بػػٓف الجاهعػػات ،وربهػػا أف الجاهع ػة اإلسػػالهٓة لػػـ
تضع إستراتٓجٓة توسعٓة سٓها خالؿ السىوات الثالثة األخٓػرة هوضػع البحػث فعمػِ الػرغـ هػف أف
ىسػػبة الطمبػػة الهقبػػولٓف خػػالؿ العػػاـ ٕٕٔٓـ قػػد بػػدا هىخفض ػاً هقارىػػة هػػع الهتوسػػط إﻻ أف هعػػدؿ
الزٓادة بٓف السىة األولِ والسىة العاشػرة هوضػع البحػث كػاف األكبػر بػٓف الجاهعػات وبمػ ،%ٙٚ
أها جاهعة األزٌر فتهٓزت باستقرار فػْ ىسػبة أعػداد الهقبػولٓف واف كػاف أعػداد الطمبػة بػٓف عػاهْ
(ٕٕٓٓ ؤٕٕٓ) قد ارتفع بىسبة  ،%٘ٛوتحتاج تمؾ األرقػاـ هزٓػداً هػف اﻻٌتهػاـ فػْ الد ارسػات
القادهة.
جدوؿ (ٖ) قبول أعداد طمبة الجامعات الفمسطيلية (ٕٕٕٕٓٓٓٔ-م)
سلة

جامعة األقصى

الجامعة اإلسالمية

مقارلة الجامعات

جامعة األزهر

القبول

ذكور

أل ى

مجموع

ذكور

إلاث

مجموع

ذكور

إلاث

مجموع

اإلسالمية

األقصى

األزهر

ٕٕٓٓ

ٕٖٚٙ

ٖٖٕٔ

ٜٗٙٛ

ٚٔٚ

ٖٓٔٔ

ٕٕٓٚ

ٖ٘ٔٔ

ٜ٘ٔ

ٖٕٕٓ

ٕ٘%

ٖٕ%

ٕ٘%

ٖٕٓٓ

ٖٔٓٙ

ٕٗٚٛ

ٗ٘٘ٛ

ٖٚٙ

ٜٔٙٙ

ٕٖٕٗ

ٜٔ٘ٔ

ٕٜ٘

ٕٔٗٚ

ٔ٘%

ٕٗ%

ٕ٘%

ٕٗٓٓ

ٖ٘ٓٛ

ٕٖٜٓ

ٕ٘ٚٚ

ٜٗ٘

ٔٔٔٛ

ٕٔٔٚ

ٖٖٔٚ

ٜٜٗ

ٖٖٕٔ

%ٙٙ

٘ٔ%

%ٕٜ

ٕ٘ٓٓ

ٕٖٜٓ

ٕٕ٘ٛ

٘ٗٙٚ

ٜ٘ٚ

ٖٔٔٚ

ٕ٘ٓٛ

ٕٜ٘ٔ

ٜٜ٘

ٕٕٜٓ

٘٘%

ٕ٘%

ٕٓ%

ٕٓٓٙ

ٖٖٗٚ

ٖ٘ٗٚ

ٕٓٛٛ

ٔٔٚٛ

ٕٖٜٙ

ٖٗ٘ٚ

ٔٙٔٛ

ٕٖٕٔ

ٕٓ٘ٛ

ٖ%ٙ

%ٕٚ

ٕٓ%

ٕٓٓٚ

٘ٗٓٚ

ٖٕ٘ٛ

ٙٙ٘ٛ

ٕ٘ٔٔ

ٕٔٔٗ

ٖٖ٘ٙ

ٓٔٔٛ

ٜٔ٘ٚ

ٖٖٜٛ

%ٗٚ

%ٕٚ

%ٕٙ

ٕٓٓٛ

ٖٓٙٚ

ٕٕٓٚ

ٜٓٗ٘

٘٘ٙ

ٕٓٔٓ

ٕ٘ٙٙ

ٔٗ٘ٚ

ٜٔ٘ٛ

ٖ٘٘ٓ

ٓ٘%

ٕٓ%

ٖٓ%

ٕٜٓٓ

ٕٓ٘ٗ

ٕٜٔ٘

ٔٚٗٚ

ٕٜٙ

ٕٖٔٚ

ٖٖٓٙ

ٜٓٔٙ

ٜٗٔٙ

ٖٖٗٛ

%٘ٛ

%ٔٛ

ٕٗ%

ٕٓٔٓ

ٕ٘ٗٚ

ٕٜٗٙ

ٕٖٜٚ

ٔٛٛ

ٕٕٗٗ

ٖٕٖٖ

ٓٗ٘ٔ

ٜٔٚٙ

ٖٖٜٓ

٘٘%

ٖٕ%

ٕٕ%

ٕٔٔٓ

ٕٓٓٗ

ٕٜ٘ٗ

٘ٗٔٚ

ٓٗٔٔ

ٖٖٖٔ

ٖٕٗٚ

ٓٓٔٙ

ٜٔٚٗ

ٖٖٜٗ

%ٗٙ

ٖٓ%

ٕٗ%

ٕٕٔٓ

ٗٗٓٚ

ٕ٘ٛٚ

ٜٜٙٗ

ٕٓٓٔ

ٖٕٖٛ

ٖٗٗٛ

ٜٓٔٛ

ٖٜ٘ٔ

ٕٖ٘ٛ

%ٗٙ

ٖٓ%

ٕٗ%
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المتوسط

7442.5


3248.3

3345.2

53%

24%

الجدول من إعداد الباحث ( مصدر البيالات)  :عمادة القبول وال سجيل لدب الجامعات ال ال ة

شكل رقم (ٔ)
قبوؿ أعداد طمبة الجاهعات الفمسطٓىٓة (ٕٕٕٕٓٓٓٔ-ـ)
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الشكل أعاله من إعداد الباحث يم ل بيالي ا وزيع قبول الطمبة من عام (ٕٕٕٕٓٓٓٔ-م).
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23%

الي ا  :دور الجامعات الفمسطيلية في خدمة المج مع و حقيق ال لمية المس دامة
مهيد
إو ﺍلتعمٓن ﺍلعالْ ٓمعﺏ ﺩَﺭﺍﹰ حَٓٓاﹰ بٓو ﺍألهن ألو ﺍلتىافﺱ عمِ ﺍلبقاﺀ بٓو ﺍألهن سٓﻜَو هرتك ػ ػ اًز
عمِ ﺍلقَﺓ ﺍﻻقتص ػػادٓة َٓ ٔٛﺍلحضاﺭٓة ﺍلقائهة عمِ ﺍإلىتاﺝ ﺍلﺫﺍتْ َﺃو ٌﺫﺍ ﺍإلىتاﺝ ﻻ ٓهﻜو
تحقٓقً َتصعٓﺩي ﺆﻻ باﻻستىاﺩ ﺆلِ قاعﺩﺓ ﺍجتهاعٓة َهﺅسسٓة عﺭٓضة هو ﺍلعمَن َﺍلتﻜىَلَجٓا
ٓمعﺏ ﺍلتعمٓن ﺍلعالْ ﺍلهتﻁَﺭ َﺍلهتجﺩﺩ هحمٓا فٍٓا حجﺭ ﺍألساﺱَٓ ،شهؿ ﺫلﻙ هختمﻑ ﺍلعمَن
ﺍلتﻁبٓقٓة َﺍإلىساىٓة(الزبٓدي.)ٕٓٓٚ ،
أكد ﺍلتﺭبََٓو ﺃو عهمٓة ﺍلتعمٓن بشﻜؿ عانَ ،ﺍلتعمٓن ﺍلجاهعْ بشﻜؿ خاﺹ لٍها ﺃبعاﺩ
كبٓرة َخﻁٓﺭﺓ فْ ﺁو َﺍحﺩ ،ألو ﺍلعهمٓة ﺍلتعمٓهٓة ﺫﺍﺕ ﺃبعاﺩ ﺍجتهاعٓة َﺍقتصاﺩٓة َىفسٓة
َثقافٓة َ بقائٓة ،باإلضافة ﺆلِ ﻜَىٍا عهمٓة هستهﺭﺓ لٓسﺕ هﺭتبﻁة بﺯهاو َهﻜاو َجٓؿ
هعٓو،ﺆو إد ارؾ ﺍلَﺍقع ﺍلتعمٓهْ لٓﺱ هقصَﺭﺍﹰ عمِ ﺍلتﺭبَٓٓو َحﺩٌنَ ،ﺆىها ٌَ َﺍجﺏ ٓخﺹ
ﻜؿ هو ٍٓتن بهستقبؿ شعبً َهصٓﺭي لقﺩ ﺍعتبﺭ ﺍلﻜثٓﺭَو ﺃو ﺍلتعمٓن ﺍلجاهعْ ثﺭَﺓ ﻜبٓﺭﺓ ﻻ
تقﺩﺭ بثهو َفْ ﺍلَقﺕ ﺍلﺫّ تسعِ ﺍلجاهعاﺕ فْ ﺍألﺭﺍضْ ﺍلهحتمة لتحﺩٓﺙ ىﻅن ﺍلتعمٓن لتَﺍﻜﺏ
ﺍلتﻁَﺭ ﺍلعمهْ ،ىجﺩ ﺃو ﺍﻻقتﺭﺍﺏ هو َﺍقع ﺍلتعمٓن ﺍلجاهعْ َهعَقاتً َهشاﻜمً ٓجعمىا ىتحقﻕ
هو ﺍلتﺩٌَﺭ ﺍلهخٓﻑ فْ هستَُ ﺍلتعمٓن ﺍلجاهعْ هو ىاحٓة َىاتج ٌﺫﺍ ﺍلتعمٓن هو ىاحٓة
ﺃخﺭُ(الزبٓدي.)ٕٓٓٚ ،
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أولا  :خدمة المج مع مدخل لم لمية
إف طبٓعة العصر الذي ٓعٓش فًٓ اإلىساف الٓوـ ٓتسـ بالتيٓر السرٓع والتقدـ الهذٌؿ فْ شتِ
الهجػػالت التربوٓػػة ،واﻻجتهاعٓػػة والسٓاسػػٓة ،واﻻقتصػػادٓة والهعموهاتٓػػة ،وازاء ذلػػؾ تبػػرز الحاجػػة
الهخصوصػػة لهواجٍػػة جهمػػة هػػف التحػػدٓات ،وقػػد أصػػبح وجػػود الجاهعػػة ٓقتػػرف بوجػػود ثالثػػة أهػػور
هٍهة وٌػْ( :العمػـ والفكػر والحضػارة) وعمٓػً فػﺇف الجاهعػة لٍػا رسػالة وأٌػداؼ هحػددة ٌػْ التػدرٓس
والبحث العمهْ وخدهة الهجتهع ،فالجاهعػة ٌػْ هؤسسػة إجتهاعٓػة وثقافٓػة وتربوٓػة فالجاهعػة هركػز
إشعاع حضاري وعمهْ لدىساىٓة جهعاء (الزبٓدي.)ٕٓٓٚ ،
لقػد إسػتجابت جاهعتىػا العربٓػة بشػكؿ عػاـ بػدرجات بطٓئػة وهتفاوتػً لمتقػدـ التكىولػوجْ فػْ العقػود
الهاضػػٓة ،حٓػػث ثهػػة جٍػػود قاهػػت لتطػػوٓر التعمػػٓـ الجػػاهعْ العػػالْ هىٍػػا هػػا اشػػتهؿ عمػػِ ادخػػاؿ
ىظػػاـ التعمػػٓـ عػػف بعػػد واسػػتحداث ىظػػاـ اﻻىتسػػاب الهوجػػً واسػػتخداـ شػػبكة اﻻىترىػػت فػػْ التعمػػٓـ
الجػػاهعْ ،وتطػػوٓر تخصصػػات تتىاسػػب هػػع سػػوؽ العهػػؿ واعتبػػار الجاهعػػات وهؤسسػػات التعمػػٓـ
العالْ كبٓوت خبرة (القطب.)ٕٓٓٛ،
ػاء عمػػِ هػػا جػػاء أعػػالي فػػﺇف التىهٓػػة البش ػرٓة واﻻجتهاعٓػػة حظٓػػت باٌتهػػاـ العمهػػاء والهفك ػرٓف
وبىػ ً
والباحثٓف عمِ صعٓد الهجتهعات ،وذلؾ ﻻجتٓاز الركود والتخمؼ واﻻىطالؽ ىحػو الىهػو والتىهٓػة
واﻻزدٌار بﺇعتبار اإلىساف الهحور الرئٓسْ فْ عهمٓة التىهٓة (استٓتٓة.)ٕٓٓ٘ ،
تعتب ػػر الجاهع ػػات ركىػ ػاً أساس ػػٓاً ه ػػف أرك ػػاف بى ػػاء الدول ػػة العصػ ػرٓة الهىفتح ػػة القائه ػػة عم ػػِ الفك ػػر
الهتطػػور ،والتعمػػٓـ الجػػاهعْ لػػً أبعػػاد كبٓػرة فػػْ آف واحػػد ألف عهمٓػػة التعمػػٓـ ذات أبعػػاد اجتهاعٓػػة
واقتصادٓة وثقافٓة ،باإلضافة إلِ كوىً عهمٓة هستهرة لٓست هرتبطة بزهاف وهكػاف وجٓػؿ هعػٓف،
وهف ٌىا ٓﺄتْ إدراؾ الواقع التعمٓهْ فٍو لٓس هقصػو اًر عمػِ جٍػة هحػددة إىهػا ٌػو واجػب ٓخػص
كؿ هف ٍٓتـ بهستقبؿ شعبً وهصٓري .
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الي ا  :دور الجامعات في خدمة المج مع
تمعػ ػػب الجاهع ػ ػػة دو اًر فػ ػػْ أي هجته ػ ػػع ﻻ ٓهك ػ ػػف أف تػ ػػؤدي دورٌ ػ ػػا الكاهػ ػػؿ ف ػ ػػْ التيٓٓ ػ ػػر
اﻻجتهاعْ بدوف تحقٓؽ تفاعؿ بٓف الفرد هف ىاحٓة والبٓئة اﻻجتهاعٓة هػف ىاحٓػة أخػرى ،فعالقػة
الجاهعػػة ب ػػالتيٓٓر اﻻجتهػػاعْ ه ػػتالزـ وهت ػرابط فٍ ػػْ تقػػوي الهٍ ػػارات وتػػذكْ روح اﻻبتك ػػار ل ػػدى
الفرد ،واف التعمٓـ الجاهعْ فْ البمداف الىاهٓة وبمدىا واحد هف ٌذي البمداف لً اثر كبٓر فْ عهمٓة
الرقػػْ اﻻجتهػػاعْ ألىٍػػا تسػػاعد عمػػِ تحسػػٓف أوضػػاع الطبقػػات الفقٓػرة هػػف السػػكاف وتٓسػػر فػػرص
العه ػ ػ ػػؿ لدفػ ػ ػ ػراد الت ػ ػ ػػْ ٓفرض ػ ػ ػػٍا الهجته ػ ػ ػػع كوىٍ ػ ػ ػػا تمب ػ ػ ػػْ حاج ػ ػ ػػة الف ػ ػ ػػرد والهجته ػ ػ ػػع ه ػ ػ ػػف هٍ ػ ػ ػػف
هختمفة(بخٓت.)ٕٜٓٓ،
فالتعمٓـ الجاهعْ الهتخصص عمِ سبٓؿ الهثاؿ ﻻ الحصر ٓركز عمِ تعمٓـ الهٍارات األساسٓة
هها تبٓح فرصا لدىتاج وبالتالْ ٓترؾ أث اًر آجابٓاً عمِ الهستوى العاـ ،واذا ها أرادت الجاهعة أف
ٓعطِ لٍا الدور اﻻٓجابْ فْ ٌذا الهجاؿ فسوؼ تمعب ٌذا الدور بكفاءة عالٓة(بخٓت.)ٕٜٓٓ،
لذا فػالتعمٓـ الجػاهعْ ثػروة كبٓػرة ﻻتقػدر بػثهف فٍػو ٓحػرؾ عهمٓػة التىهٓػة ﻻف الهؤسسػة التعمٓهٓػة
ٌْ هف ارفع الهؤسسات التْ تىاط لٍا هٍهة توفٓر ها ٓحتاجً الهجتهع وعهمٓات التىهٓة فًٓ هف
هتخصصػػٓف وبهختمػػؼ الهجػػاﻻت ،كهػػا إىٍػػا اله اركػػز األساسػػٓة لمبحػػوث العمهٓػػة والتطبٓقٓػػة التػػْ
ٓدوىٍا ٓصعب أحداث أي تقدـ اقتصادي أو اجتهاعْ حقٓقْ أو ثقافْ بؿ واألبعد هف ذلػؾ فٍػْ
ترفػد صػىاع القػرار بػالخبرات والهٍػارات وبالتػالْ التػﺄقمـ هػع الوضػع العػاـ وهػف ٌىػا ٓجػػب اإلدراؾ
إف الجاهع ػػة ه ػػا ٌ ػػْ إﻻ هؤسس ػػة اجتهاعٓ ػػة أىش ػػﺄٌا الهجته ػػع لخده ػػة بع ػػض أغ ارض ػػً باعتبارٌ ػػا
هؤسسة تؤثر فًٓ هف خالؿ ها تقوـ بً هػف وظػائؼ وهٍهػات ،كهػا إىٍػا تتػﺄثر بهػا ٓحػٓط بٍػا هػف
هىاخات تفوضٍا أوضاع الهجتهع وحركتً(.بخٓت.)ٕٜٓٓ،
تعد ٌذي الصمة الوثٓقة بٓف الجاهعة والهجتهع تفرض عمِ الجاهعة أف تحدث دائهاً
فْ بىٓتٍا ووظائفٍا وبراهجٍا وبحوثٍا تيٓرات تتىاسب هع التيٓرات التْ تحدث فْ
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الهجتهع والهحٓط بً ،فٍْ أكثر قدرة عمِ تحقٓؽ تمؾ الوظائؼ واﻻستجابة لهطالب
الهجتهع ،وهف ٌذي العالقة تفرض عمِ التعمٓـ الجاهعْ أف ٓكوف وثٓؽ الصمة بحٓاة
الىاس وهشكالتٍـ وحاجاتٍـ وأهالٍـ بحٓث ٓصبح الٍدؼ األوؿ لمتعمٓـ الجاهعْ تطوٓر
الهجتهع والىٍوض بً إلِ أفضؿ الهستوٓات التقىٓة واﻻقتصادٓة والصحٓة واﻻجتهاعٓة
والثقافٓة ،ولعؿ هف أٌـ العالقات التْ ٓجب أف تقٓهٍا الجاهعات بهجتهعٍا تتركز فْ
الىهو الهعرفْ والتقدـ التقىْ والتىهٓة ،وٓعد الىهو الهعرفْ أو ها ٓسهِ باسـ الثورة
الهعرفٓة واﻻىفجار الهعرفْ الذي تسٍـ الجاهعة فْ إحداث أسالٓب وأدوات الحصوؿ
عمِ الهعرفة وتخزٓىٍا واسترجاعٍا وتحمٓمٍا ،ولذا صارت قوة الجاهعة وكفاءة أعضاء
ٌٓئة التدرٓس فٍٓا وهستوى طالبٍا هف األٌهٓة الكبٓرة التْ تسٍـ فْ تحدٓد درجة التقدـ
اﻻجتهاعْ وهكوىاتً اﻻجتهاعٓة واﻻقتصادٓة والثقافٓة ،وأها التقدـ التقىْ فٍو الذي
فرض عمِ الجاهعات توجٍات هعٓىة فمـ ٓعد ٌىاؾ هجاؿ لتعزؿ الجاهعة ىفسٍا عف ٌذا
التقدـ والتطور(الهشعاف.)ٕٓٓٚ،
فقد أصبح هف بعض هسؤولٓاتٍا الىٍوض بهجتهعاتٍا والدخوؿ بٍا إلِ عصر التقىٓة
وهالحقة التطور التكىولوجْ والهساٌهة فًٓ أٓضاً ،وأها التىهٓة وٌْ األخرى ترس
العالقة بٓف الجاهعة والهجتهع ولعؿ غٓاب دور التعمٓـ العالْ فْ اإلسٍاـ بالخطط
التىهوٓة فْ البالد هف األسباب األساسٓة فْ تمكؤ الخطط التىهوٓة ،فالجاهعة تحرص
عمِ تىهٓة البحث العمهْ والتطبٓقْ وأف تربط البحث بواقع العهؿ ،وٌْ تدرس هشكالت
الصىاعة والزراعة وتحدٓات العهؿ وتحرص عمِ إعداد األطر والكفاءات البشرٓة التْ
ٓحتاجٍا الهجتهع فْ هختمؼ الىشاطات وتزوٓدٌا بﺄحدث الهعارؼ والخبرات وبالتالْ
تزوٓدٌا لمهجتهع (الهشعاف.)ٕٓٓٚ،
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ٓتوقؼ ىجاح التىهٓة الشاهمة عمِ فعالٓة التخطٓط فْ تىهٓة الهوارد البشرٓة ،وذلؾ أف العىصر
البشري وها ٓهثمً هف طاقات خالقة تعتبر عاهالً ﻻ ٓقؿ أٌهٓة عف رأس الهاؿ الهادي ،وكها أف
التعمٓـ الجاهعْ ٓحقؽ هتطمبات التىهٓة ،وهف ٌىا ىجد بﺄف خطط التىهٓة تؤثر فْ الىظاـ
الجاهعْ وٌذا كمً ٓؤكد بﺄف أٌهٓة التىهٓة الهستداهة تٍدؼ لخدهة الهجتهع سواء أكاف لعضو
ٌٓئة التدرٓس أو كاف لمبٓئة أو كاف لعىاصر أخرى هٍهة فْ العهمٓة التعمٓهٓة ،وتمعب الهعرفة
دو اًر حٓث ٓشٍد العصر عصر الهعموهات والتكىولوجٓا والعولهة هها ٓجعؿ العالـ بسفٓىة واحدة
وٓصؼ البعض بعصرىا ٌو عصر الهعموهات وهها ﻻشؾ فًٓ تمؾ الهصادر األساسٓة ذات
التﺄثٓر الواضح عمِ جهٓع الهجاﻻت والتقىٓة الحاصمة التْ تؤدي بدورٌا لتحوٓؿ الهجتهع
الصىاعْ إلِ هجتهع ٓدور فْ فمؾ الهعموهات وهىً ٓتشكؿ الهجتهع فْ الهستقبؿ
(بخٓت.)ٕٜٓٓ،
تمعب الجودة الشاهمة فْ خدهة الهجتهع دو اًر فمسفٓاً إدارٓاً ٓعتهد عمِ هفٍوـ الىظـ
والتْ تىظر إلِ الهؤسسة حٓث أف الهشرفٓف األكادٓهٓٓف ٓعتهدوف بشكؿ أساسْ لتطبٓؽ ىظاـ
الجودة حٓث ىوعٓة الطمبة الخرٓجٓف القادرٓف عمِ إحداث تيٓٓر ودعـ رضا الهستفٓدٓف سواء
عمِ الصعٓد الداخمْ أو الخارجْ ،والٍدؼ كمً ترسٓ ثقافة الجودة بٓف أفراد الهجتهع كﺄحد
الخطوات األساسٓة ودعـ وتﺄٓٓد اإلدارة العمٓا ،وتبرز خدهة الهجتهع عبر الجاهعات هف خالؿ
ىوعٓة الطالب الهتهٓز والخرٓج الهتفوؽ واﻻٌتهاـ باألبحاث العمهٓة وهعرفة قدرة وكفآات
الهشرفٓف األكادٓهٓٓف ودعـ الهوازىات وتوفٓر الدعـ الهالْ وتوطٓد الهىافسة بٓف فئات الهجتهع
سواء الهجتهع الخاص أو عمِ صعٓد القطاع الحكوهْ هع حتهٓة الهشاركة واإلٓصاؿ والتواصؿ
بٓف باقْ شرائح الهجتهع لتحقٓؽ الهىفعة الكاهمة لمهجتهع وخدهتً وٌىالؾ فرؽ بٓف تىهٓة وخدهة
الهجتهع وبٓف التىهٓة الهستداهة حٓث أف األولِ ٌْ التىهٓة ٌْ إحداث تيٓٓر جذري وشاهؿ
ولكف الفرؽ ٓكهف فْ الهحافظة عمِ الهوارد ودوف الهساس بثرواتٍا فْ السابؽ والعهؿ عمِ
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تطوٓرٌا ىحو تحقٓؽ الرفآٌة فْ الهجتهع وكذلؾ بالجاهعات والرقْ واﻻرتقاء وٌو ها ترىو إلًٓ
التىهٓة الهستداهة (بخٓت.)ٕٜٓٓ،
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ال ا  :دور الجامعات في حقيق ال لمية المس دامة وخدمة المج مع
تتهثؿ اﻻستداهة فْ الرٓادة فْ هجاؿ خدهة وتىهٓة الهجتهع ،هف خالؿ استثهار
الطاقات الكاهىة وهشاركة هؤسسات الهجتهع الهحمْ واإلقمٓهْ والدولْ تحت وتٍدؼ إلِ
تفعٓؿ دور الجاهعات فْ خدهة وتىهٓة الهجتهع ،هف خالؿ هبادرة خدهة الهجتهع والتىهٓة
الهستداهة بعقد شراكات هجتهعٓة هع أكبر عدد هف هؤسسات وشركات وجهعٓات الهجتهع
الهحمٓة والدولٓة ،وىشر ثقافة العهؿ التطوعْ ،وتعزٓز التعمٓـ الخدهْ هىٍجٓا وبحثٓا لخدهة
الهجتهع تحقٓقا لمثراء الهتبادؿ ،وتﺄكٓداً لهبدأ اإلحساس بهسؤولٓة الفرد ،واﻻىتهاء لموطف بها
ٓكفؿ تحسٓف ىوعٓة الحٓاة ورفآٌة الهجتهع)عهادة خدهة الهجتهع.)ٕٓٔٗ،
رابع ا  :لماذج جامعية رائدة ولاجحة في خدمة المج مع
تٍ ػ ػ ػػدؼ ﺍلجاهعاﺕ ﺍلَٓن إل ػ ػ ػػِ بى ػ ػ ػػاء هجتهع هعمَهاتْ ٓستﻁٓع ك ػ ػ ػػؿ فﺭﺩ فًٓ ﺍستحﺩﺍﺙ
ﺍلهعمَهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاﺕ َﺍلهعاﺭﻑ َﺍلىفاﺫ ﺆلٍٓاَ ،ﺍستخﺩﺍهٍا َتقاسهٍا بحٓﺙ ٓهﻜو لألفﺭﺍﺩ َﺍلشعَﺏ
َﺍلهجتهعاﺕ اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتيالؿ ﺆهﻜاىٓاتٍن فْ ﺍلىٍَﺽ بتىهٓتٍن ﺍلهستﺩﺍهةَ ،تحسٓو ىَعٓة حٓاتٍن،
فىشﺭ ﺍلهعﺭفة َﺆىتاجٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا َتَﻅٓفٍا بﻜفاﺀﺓ فْ جهٓع هجاﻻﺕ ﺍلىشاﻁ ﺍلهجتهعْ هو ﺍﻻقتصاﺩ
َﺍلهجتهع ﺍلهػ ػﺩىْ َﺍلػ ػسٓاسة َﺍلحٓاﺓ ﺍلخاصة ٓﺅﺩّ ﺆلِ اﻻرتقػػاء بالحالػػة اإلىسػػاىٓة وٓػػؤدي إلػػِ
التىهٓة اإلىساىٓة(بكٓر.)ٕٓٔٓ،
َتتٓح ﺍلجاهعة ﺍلَٓن لﻜؿ فﺭﺩ حﺭٓة ﺆىشﺀا ﺍلهعمَهاﺕ َﺍلهعﺭفةَ،ﺍلىفاﺫ ﺆلٍٓاَ،

اﻻستفاﺩﺓ

هىٍاَ،ىشﺭٌا لتحسٓو ىَعٓة ﺍلحٓاﺓَ،تحقٓﻕ ﺍلتىهٓة ﺍلشاهمة َﺍلهستﺩﺍهة بها ٓت ػ ػ ػ ػػالءـ ه ػ ػ ػ ػ ػع ﺭَﺡ
ﺍلعػصﺭ َهتﻁمباتً غٓﺭ هيفمة ﺍستمٍان ﺍلقٓن هو ﺍلتﺭﺍﺙ ﺍلعﺭبْ ﺍإلسالهْ واإلىساىْ ،كهػا ٓ ػﺭبﻁ
ﺍلىﻅ ػ ػ ػان ﺍلتعمٓهْ بالفمسفة ﺍلَﻁىٓة ﺍلفمسﻁٓىٓة ﺍلتْ تعبﺭ عو ﺍلَﺍقع ﺍلفمسﻁٓىْ ﺍلجﺩٓﺩَ ،تى ػ ػ ػسجن
هػع قػٓن َعاﺩﺍﺕ ﺍلهجتهع ﺍلهتهٓﺯ َتقالٓﺩي عو غٓﺭي هو ﺍلشعَﺏ ﺍلعﺭبٓة َﺍإلسالهٓة لها ٓعاىًٓ
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هو ﻅﺭَﻑ سٓاسٓة َﺍقتصاﺩٓة َﺍجتهاعٓة عﺩٓﺩﺓ هَﺭَثة عبﺭ ﺍﻻحتالؿ

ﺍإلسﺭﺍئٓمٌْ ،اﺩفة

ﺆلِ تمبٓة حاج ػاﺕ ﺍلشعﺏ ﺍلفمسﻁٓىْ َﻁهَحاتً فْ ﺍلىهَ َﺍلتقﺩن ضهو كٓػػاف َﻁى ػْ فم ػسﻁٓىْ
هػستقؿ جيﺭﺍفٓػا َسٓاسٓا عمِ ﺃﺭضً (بكٓر.)ٕٓٔٓ،
وبالىظر إلِ ىهاذج ىجػاح جاهعٓػة حققػت الخدهػة الهجتهعٓػة فٍىػاؾ الجاهعػة اإلسػالهٓة
حٓػػث تع ػػد الجاهع ػػة األول ػػِ عم ػػِ ص ػػعٓد هحافظػػات غػ ػزة ه ػػف حٓ ػػث تق ػػدٓـ أوؿ خده ػػة هجتهعٓ ػػة
جاهعٓة هىذ تﺄسٓسٍا عاـ ٜٔٚٛـ ولٓس بعٓداً حٓػث هىحػت جاهعػة األقصػِ شػٍادة البػراءة فػْ
الهسػػئولٓة اﻻجتهاعٓػػة هحمٓ ػاً وعربٓ ػاً وبػػالىظر إلػػِ الكمٓػػات بالجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة فػػﺇف رسػػالتٍا
تٍدؼ إلِ إعداد الكوادر القادرة عمِ قٓادة الهجتهع ،وتحقٓؽ التطور والتقدـ فًٓ ،هف خالؿ تحقٓؽ
التوازف بٓف اإلىساف وبٓئتً ،إﻻ أىً بهرور الزهف وتعقد الحٓاة اتسعت هسئولٓات الجاهعة ،وتعددت
أىشػطتٍا ووظائفٍػا ،حتػِ أصػبحت عالقتٍػا ببٓئتٍػا هتشػابكة وهعقػدة ،لٓشػهؿ خدهػة الهجتهػع
والتفاعؿ هعً ،والسعْ إلِ تطوٓري ىحو األفضؿ واألهثؿ ،هف خػالؿ اسػتثهار هػوارد البٓئػة لخدهتػً
وخدهة البٓئة هف خالؿ تطوري ،وتٍدؼ الجاهعات إلِ تقدٓـ خدهة لمهجتهع الذي تعهؿ هػف خاللػً
عمِ تقػدٓـ الخػدهات واﻻستشػارات لكافػة القطاعػات البشػرٓة الهسػتفٓدة هػف سػواء كػاىوا هػف العػاهمٓف
فػْ الهؤسسػات التربوٓػة أو اﻻجتهاعٓػة أو كػاىوا هػف أبػاء وأفػراد الهجتهػع عػادة ،وهػف خػالؿ ٌػذي
الوظٓفة ىسعِ إلِ إدهاج كوادرٌا فْ قضآا الهجتهع وتدرٓب طالبٍا بىفس الوقت ،كها تسعْ إلِ
الهساٌهة فْ حؿ الهشكالت الهجتهعٓة.
وألف ٌىػػاؾ عػػدد هػػف الىهػػاذج الىاجحػػة فقػػد أرتػػﺄى الباحػػث إلػػِ تسػػمٓط الضػػوء عمػػِ ثالثػػة
ىهاذج عمِ صعٓد هحافظات قطاع غزة ،وٌها كاألتْ :
 .1ىهوذج الجاهعة اإلسالهٓة.
 .2ىهوذج جاهعة األقصِ.
 .3ىهوذج جاهعة األزٌر.
()54

أولا :لموذج من الجامعات الرائدة في خدمة و لمية المج مع-الجامعة اإلسالمية
تﺄسسػػت عهػػادة خدهػػة الهجتهػػع سػػىة ٗ ٜٜٔكىافػػذة لمجاهعػػة اإلسالهٓػػة عمػػِ الهجتهػػع
الفمسطٓىػػْ ،ولقػػد بػػدأت العهػػادة أىشطت ػػٍا كهركػػز تػػدرٓب ٓقػػوـ بتىظٓػػـ ع ػػدد هػػف الػػدورات الهٍىٓ ػػة
والهتهٓ ػ ػزة والتػػْ تٍ ػػدؼ إلػػِ رفػػع كفػ ػػاءة الهتػػدربٓف هٍىٓ ػاً واكسػػابٍـ الهٍػػارات العهمٓػػة إلػػِ جاىػػب
الهعرفة الىظرٓة ،ولقد توجت ىجاحاتٍا فْ هجػاؿ التػدرٓب بتىفٓػذ هشػروع تهكػٓف باعتبارٌػا أفضػؿ
هؤسسة تدرٓب عاهمة فْ قطاع غزة (عهادة التعمٓـ الهستهر.)ٕٖٓٔ،
أخػػذت العهػػادة فػػْ التوسػػع هػػع الهحافظػػة عمػػِ ىفػػس األٌػػداؼ وتوسػػٓع قاعػػدة الخػػدهات
الهقدهػػة عػػف طرٓػػؽ اﻻسػػتفادة هػػف الفػػرص الهتاحػػة ،وبعػػد الىجػػاح فػػْ خػػدهات التػػدرٓب والتﺄٌٓػػؿ
توجٍت العهادة إلِ جاىب الهشروعات التىهوٓة وحرصت عمِ التواصػؿ هػع الهؤسسػات الهاىحػة
وهؤسسػػات الهجتهػػع الهػػدىْ العاهمػػة فػػْ الضػػفة اليربٓػػة وقطػػاع غػزة؛ حٓػػث قاهػػت العهػػادة بتىفٓػػذ
العدٓد هف الهشروعات التىهوٓة فْ هجاﻻت هتعددة وخرجت العدٓد هف الهتهٓزٓف الػذٓف أصػبحوا
فٓها بعد قادة لهؤسسات الهجتهع الهدىْ وتهٓػزوا فػْ خدهػة هجػتهعٍـ وهؤسسػاتٍـ ،وقػد حرصػت
العهادة وهىذ الٓوـ األوؿ عمِ استيالؿ الهوارد الهادٓة والبشػرٓة الهتاحػة اسػتيالﻻً أهػثالً وسػخرت
كافة اإلهكاىٓات والهختبرات وورش العهؿ والكفاءات العمهٓة فْ الجاهعة هف أجؿ تىهٓة وتطػوٓر
قدرات الهجتهع الهحمْ بالتركٓز عمِ الجودة العالٓة والشفافٓة والالهركزٓة ،ولقد اعتهدت العهػادة
فػػْ توسػػعٍا عمػػِ تقٓػػٓـ سػػىوي ألىشػػطتٍا وتطػػوٓر هسػػتهر لىظرتٍػػا اإلسػػتراتٓجٓة ،ولقػػد حرصػػت
العهػػادة عمػػِ اسػػتهرار هسػػٓرة التهٓػػز والعطػػاء فﺄىشػػﺄت دائػرة الهشػػارٓع والتػػدرٓب التػْ تعتبػػر الىػواة
األساسٓة لمعهادة (عهادة التعمٓـ الهستهر.)ٕٖٓٔ،
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وتقدـ الدائرة خػدهات التػدرٓب والتﺄٌٓػؿ فػْ هجػاﻻت عدٓػدة هىٍػا تكىولوجٓػا الهعموهػات،
الهٍػػػارات اإلدارٓػ ػػة والتىهوٓػ ػػة ،الميػ ػػات ،الد ارسػ ػػات اﻻستشػ ػػارٓة ،هجػ ػػاؿ الصػ ػػحة ،رعآػ ػػة الطفػ ػػؿ،
الرٓاض ػػة ،ك ػػذلؾ ت ػػـ ف ػػْ ص ػػٓؼ ٕٓٓٛـ افتت ػػاح هعٍ ػػد المي ػػة اﻻىجمٓزٓ ػػة وذل ػػؾ لخده ػػة طمب ػػة
الجاهعػػة والهجتهػػع الهحمػػْ هػػف أجػػؿ تػػوفٓر ىوعٓػػة تػػدرٓب وتعمػػٓـ عالٓػػة لهسػػاعدة طمبػػة الجاهعػػة
وغٓرٌػػا هػػف طمبػػة جاهعػػات قطػػاع غ ػزة ،وكػػذلؾ بىػػاء قػػدرات الهػػوظفٓف الحكػػوهٓٓف العػػاهموف فػػْ
الهىظهات غٓر الحكوهٓة والهىظهات الدولٓة واألفػراد ،وكػذلؾ تػـ إىشػاء هركػز التقىٓػات الهسػاعدة
لمهكفوفٓف هف طمبة الجاهعة اإلسالهٓة بشراكة ودعـ أساسْ هف هؤسسة كوٓكرز ضهف برىاهج
الشػػباب الفمسػػطٓىْ ،وٓعتبػػر هركػػز التقىٓػػات الهسػػاعدة ٌػػو األوؿ عمػػِ هسػػتوى جاهعػػات فمسػػطٓف
الػ ػػذي ٓطػ ػػوع التكىولوجٓػ ػػا ﻻسػ ػػتخداـ الهكفػ ػػوفٓف لهسػ ػػاعدتٍـ فػ ػػْ البحػ ػػث الجاهعٓػ ػػة ،وكػ ػػذلؾ تػ ػػـ
إىش ػػاء وح ػػدة لخده ػػة وتﺄٌٓ ػػؿ الخػ ػرٓجٓف واﻻٌته ػػاـ بش ػػئوىٍـ وذل ػػؾ بٍ ػػدؼ التواص ػػؿ ه ػػع خرٓج ػػْ
الجاهعػػة والهشػػاركة فػػْ تفعٓػػؿ دورٌػػـ الرٓػػادي فػػْ الهجتهػػع الفمسػػطٓىْ ،وكػػذلؾ بضػػرورة تعزٓػػز
العالقػػػة واسػ ػػتهرار التواصػػػؿ هعٍػ ػػـ ،وهتابعػ ػػة قضػ ػػآاٌـ ورعآػ ػػة شػ ػػئوىٍـ وهصػ ػػالحٍـ ثػ ػػـ قاهػ ػػت
بتطػوٓر بػراهج الػدبموـ الهٍىػْ والتىهٓػة الهجتهعٓػة ،وذلػؾ بطػرح العدٓػد هػف بػراهج الػدبموـ الهٍىٓػة
الهتخصصػػة ضػػهف هعٍػػد التىهٓػػة الهجتهعٓػػة وهػػف ٌػػذي الب ػراهج دبمػػوـ الميػػة اإلىجمٓزٓػػة ألغ ػراض
هٍىٓة ،الدبموـ الهٍىْ الهتخصص فػْ الترجهػة ،والػدبموـ الهٍىػْ الهتخصػص فػْ إدارة هىظهػات
الهجتهع الهدىْ باإلضافة إلِ الدبموـ الهٍىْ الهتخصص فْ العموـ الهالٓة والهصرفٓة ،والػدبموـ
الهٍىْ الهتخصص فْ السٓاحة والسفر ،والدبموـ الهٍىْ الهتخصص فْ التجارة الخارجٓة وادارة
األعهاؿ الدولٓة وﻻ زالت هسٓرة العطاء هستهرة (عهادة التعمٓـ الهستهر.)ٕٖٓٔ،
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الي ا :لموذج من الجامعات الرائدة في خدمة و لمية المج مع-جامعة األقصى
تهٓزت جاهعة األقصِ عف دوىٍا هف وجٍة ىظر الباحث عف الجاهعات األٌمٓة فػْ هحافظػات
غزة عمِ الىحو التالْ :
 .1رسوـ البحث فْ الجاهعة رخٓصة هقارىة بالجاهعات األٌمٓة كالجاهعة اإلسالهٓة وىظٓراتٍا.
 .2زٓادة اإلقباؿ عمِ الجاهعة بشكؿ همحوظ وخاصة فْ السىوات األخٓرة.
 .3ارتفػػاع شػػعبٓة الجاهعػػة لػػدى الهجتهػػع عب ػر الخصػػوهات لمخ ػرٓجٓف ،وقػػد عرفػػت بﺄىٍػػا جاهعػػة
الفقراء ىظ اًر لاللتحاؽ عدد كبٓػر هػف الشػرائح اﻻجتهاعٓػة هػف ذات الطبقػة الػدىٓا بالجاهعػة لتكهٓػؿ
الهسٓرة التعمٓهٓة.
 .4عقدت الجاهعة العدٓد هف الدورات التدرٓبٓة لالرتقاء بالعىصر البشري والطمبة.
 .5قاهت بتوسٓع الهباىْ وافتتاح عدة هباىْ ضخهة سواء بالفرعٓف بيزة أو بخاىٓوىس.
 .6افتتاح عػدة ه اركػز أخػرى كهركػز عمػـ الفمػؾ وهختبػرات كهختبػر الجيرافٓػا والتكىولوجٓػا الطبٓػة
وعمِ رأسٍا وحدة الجودة اإلدارٓة واألكادٓهٓة وغٓرٌا هف الهراكز والوحدات سػاٌهت فػْ التطػوٓر
داخؿ الجاهعة.
 .7تـ ترهٓـ عدد كبٓر هف القاعات التدرٓسٓة وتﺄثٓثٍا وجاري العهؿ عمِ تحسٓىٍا وتطوٓرٌا.
 .8تجٍٓػػز عػػدد هػػف الهختب ػرات التابعػػة لكمٓػػة العمػػوـ التطبٓقٓػػة وكمٓػػة التربٓػػة وبهػػا ٓالئػػـ الهىٍػػاج
الدراسْ.
 .9إىشاء همعب رٓاضػْ والتوسػع بػﺄكثر هػف هبىػِ وجػاري تىفٓػذ هخطػط إىشػاء هبىػِ الوحػدة وتػـ
إىشاء هبىِ العودة لمتوسع ،وذلؾ بها ٓسع الكمٓات والوحدات والدوائر اإلدارٓة.
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ٓٔ.

بم ػ عػػدد الطمبػػة بجاهعػػة األقصػػِ ٕ٘ الػػؼ طالب ػاً وطالبػػة هػػوزعٓف عمػػِ الفػػرعٓف بي ػزة

وخ ػػاىٓوىس ،حٓ ػػث أرتف ػػع ع ػػدد الطمب ػػة ه ػػف ع ػػاـ ٕٕٓٓـ وحت ػػِ ٕٗٓٓـ بىس ػػبة (ٓ٘) %ه ػػف
الطمب ػػة الج ػػدد الهس ػػجمٓف أىظ ػػر ج ػػدوؿ (ٔ) قب ػػوؿ أع ػػداد طمب ػػة الجاهع ػػات الفمس ػػطٓىٓة (جاهع ػػة
األزٌر ،الجاهعة اإلسالهٓة ،جاهعة األقصِ) هف عاـ (ٕٕٓٓـ وحتِ ٕٕٔٓـ).
ٔٔ.

إىشاء هسجد كبٓر ٓضـ العاهمٓف والطمبة واىشاء هكتبة هركزٓة بالفرعٓف عبر الهؤسسات

الداعهة.
ٕٔ.

إىشاء وحدة إدارٓة" العٓادة الطبٓة" وجاري العهؿ عمِ تطوٓرٌا.

ٖٔ.

تػػوفٓر بىٓػػة تحتٓػػة عبػػر ( )UNDPهػػف رصػػؼ الشػوارع وتهدٓػػد شػػبكات الكٍربػػاء والهٓػػاي

والصرؼ الصحْ ،وتـ توفٓر البىٓة تمؾ فْ عاـٕٓٓٚـ.
ٗٔ.

أقاهػت الجاهعػػة عالقػػات هتهٓػزة هػػع الجاهعػػات الهحمٓػػة واإلقمٓهٓػػة وتبػػادؿ لمزٓػػارات حٓػػث

تـ توقٓع أكثر هف اتفاقٓة هشتركة بٓىٍـ وقد أقاهت الجاهعة عالقات هٍىٓة هع هؤسسػات دولٓػة
لتطػػوٓر الكػػادر األكػػادٓهْ ولتطػػوٓر ه ارفػػؽ الجاهعػػة وٌػػْ ( UNDP, JICA, DAAD,
( )WHO, PALTEL,AMIDEASTهسٓرة وعطاء،دلٓؿ جاهعة األقصِ.)ٕٜٓٓ ،
وقد اىفردت وحػدة الجػودة والشػئوف الثقافٓػة والعالقػات العاهػة بالجاهعػة بػﺄٌـ الههٓػزات لجاهعػة
األقصِ (دائرة ضهاف الجودة ،)ٕٜٓٓ ،وذلؾ حسب األتْ :
 .1إىشاء قواعد الهعموهات التْ تخدـ األٌداؼ والهتطمبات وحدات دائرة ضهاف الجودة
 .2دعـ جٍود وحدات الدائرة األخرى لتوفٓر بىٓة أساسٓة إلىشاء قواعد هعموهات لدعـ اتخاذ القرار.
 .3تجٍٓز اإلحصاءات الالزهة لعهؿ الدائرة.
 .4تجٍٓز وهتابعة ىظـ الهعموهات الضرورٓة لعهؿ الدائرة بشكؿ دائـ.
 .5ىشر التقارٓر والتوصػٓات الخاصػة بػالتقوٓـ الػذاتْ والخػارجْ عمػِ هوقػع الجاهعػة اﻻلكتروىػْ
أو عمِ هوقع الكتروىْ خاص بالدائرة.
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 .6إصدار الىشرات الخاصة بثقافة الجودة بشكؿ دوري.
 .7إصدار هجمة تعىِ بهواضٓع الجودة.
 .8عقد لقاءات تٍدؼ لىشر ثقافة الجودة.
.9

توصٓؼ العهؿ وفؽ التوصٓؼ الوظٓفْ لمعاهمٓف (اإلدارٓٓف واألكادٓهٓٓف).

.11

تقدٓـ هىح لالجئٓف السورٓٓف (الشئوف الثقافٓة لمعالقات العاهةٕٖٓٔ:ـ).

ال ا :لموذج من الجامعات الرائدة في خدمة و لمية المج مع-جامعة األزهـــــر
سعت الجاهعة لصػىاعة بػاحثٓف ههٓػزٓف قػادرٓف عمػِ الهىافسػة والتحػدي ،واﻻٌػـ أىٍػا لػف ترضػِ
باف ٓكوف الطالب تكرار لهف قبمٍـ ،فٍْ تسعِ بﺄف ٓكوف كؿ طالب ههٓز عف أخرٓف ،وتحث
الطالب عمِ البحث فْ هواضٓع ههٓزة لـ ٓبحث بٍا أحد ،وهف خالؿ تجربتْ لـ أرى أي طالب
هف الدراسات العمٓا بحث فْ هوضوع تقمٓدي او هكرر ،واﻻٌػـ اف تكػوف هوضػوعاتٍـ ذو أٌهٓػة
كبٓرة تسػتحؽ البحػث ،وتتهتػع جاهعػة األزٌػر بػاعتراؼ عربػْ ودولػْ كبٓػر وتىسػج عالقػات كثٓػرة
وهتىوعػة هػع العدٓػد هػف اﻻتحػادات والهىظهػػات والشػبكات العربٓػة والدولٓػة الهختمفػة والتػْ تػػدعـ
وتقػػوي حالػػة اﻻعت ػراؼ بشػػٍاداتٍا وخرٓجٍٓػػا وأىظهتٍػػا األكادٓهٓػػة .وتهتػػاز جاهعػػة األزٌػػر بي ػزة
بعضوٓتٍا (خضر )ٕٖٓٔ:هها ٓمْ :
 .1اتحاد الجاهعات العربٓة.
 .2اتحاد الجاهعات اإلسالهٓة.
 .3اﻻتحاد الدولْ لرؤساء الجاهعات.
 .4الشبكة العربٓة األوروبٓة لمبحوث العمهٓة.
 .5اﻻتحاد الدولْ لجاهعات البحر األبٓض الهتوسط.
 .6الهىظهة العربٓة لمهسئولٓف عف القبوؿ والتسجٓؿ بالجاهعات العربٓة.
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 .7اتحاد الجاهعات الدولٓة ).)IAU
 .8عضو جهعٓة البحوث الزراعٓة (أرٓىٓىا).
وأقاهػػت الجاهعػػة سمسػػمة دورات تدرٓبٓػػة لرفػػع الكفػػاءة لػػدى العػػاهمٓف والطمبػػة وفٍٓػػا دورات تطػػوٓر
الٍٓئات األكادٓهٓة بتهوٓؿ هف ( ،) USAIDوٌْ :
(أسالٓب البحث العمهػْ الكهػْ والكٓفػْ واسػتخداـ البػراهج اإلحصػائٓة ،هٍػارات اﻻتصػاؿ وكتابػة
هقترحات الهشػارٓع وهٍػارات جمػب التهوٓػؿ...ال )ٌ ،ػذا وعقػدت الجاهعػة سمسػمة هػف اإلتفاقٓػات)
(العالقات الدولٓة )ٕٓٔٔ :وٌْ :
 .1جاهعة ،Marseillaفرىسا.
 .2جاهعة ،Dankerkفرىسا.
 .3جاهعة قىاة السوٓس ،هصر.
ا فاقيات ال عاون العممية و شمل اآل ي :
 .1التعاوف األكادٓهْ لتقدٓـ درجة الهاجستٓر فْ الكٓهٓاء ،هع جاهعة  ، UMISTالههمكة الهتحدة.
 .2التعاوف األكادٓهْ لتقدٓـ درجة الهاجستٓر فْ الزراعة ،هع كمٓة الزراعة جاهعة القاٌرة ،هصر.
 .3التعاوف األكادٓهْ هع جاهعة هاربورغ فٓمٓبس ،ألهاىٓا.
 .4التعاوف األكادٓهْ هع جاهعة القاٌرة ،هصر.
 .5التعاوف األكادٓهْ هع جاهعة طىطا ،هصر.
 .6التعاوف األكادٓهْ هع جاهعة أسٓوط ،هصر.
 .7البحوث والتعاوف األكادٓهْ هع الهعٍد الوطىْ لعموـ البحار ،هصر.
 .8البحوث والتعاوف األكادٓهْ هع جاهعة فرٓجْ بروكسؿ ،بمجٓكا.
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المبحث ال الي :ال لمية وال لمية المس دامة
أولا  :مفهوم ال لمية
ػادا عمػِ
تعتبػر التىهٓػة ٌػْ العهمٓػة الهرسػوهة لتقػدـ الهجتهػع جهٓعػً اقتصػادٓاً واجتهاعٓػاً واعته ً
اشػتراؾ الهجتهػع الهحمػْ وهبادأتػً (ٌٓئػة األهػـ الهتحػدة ،)ٜٔ٘٘ :ثػـ عرفتٍػا فػْ عػاـ 1956
تعرٓفا آخر باعتبارٌا العهمٓات التْ ٓهكف بٍا توحٓد جٍود الهواطىٓف والحكوهة لتحسٓف األحواؿ
اﻻقتصػادٓة واﻻجتهاعٓػة والثقافٓػة فػْ الهجتهعػات الهحمٓػة ولهسػاعدتٍا فػْ اﻻىػدهاج فػْ حٓػاة
األهة والهساٌهة فْ تقدهٍا بﺄقصِ قدر هستطاع (سعٓد.)ٜٜٔٛ ،
ٌْ عهمٓة واعٓة وٌادفة تسعِ لزٓادة وتعظػٓـ قػدرة الفػرد والهجهوعػة عمػِ التػﺄثٓر عمػِ
هسار وظروؼ الهسػتقبؿ هػف خػالؿ إحػداث تيٓٓػرات هرئٓػة وٌاهػة فػْ الظػروؼ الحٓاتٓػة ،وأٓضػا
عهمٓػة تيٓٓػر هقصػود وواعػْ لمٍٓاكػؿ اﻻقتصػادٓة واﻻجتهاعٓػة والثقافٓػة القائهػة فػْ الهجتهػع
بموغا لهستوٓات أعمِ هف حٓث الكـ والوظٓفة إلشباع الحاجػات األساسػٓة ليالبٓػة أفػراد
الهتخمؼ ً
الهجتهع  .وٌْ أٓضا العهمٓة التْ ٓىتج عىٍا زٓادة فْ فرص حٓاة بعض الىاس فْ هجتهػع هػا
دوف ىقصاف فرص حٓاة بعض آخر فْ ىفس الوقت وىفس الهجتهع .

اليا  :لشأة ال لمية و طورها
أصػبح هفٍػوـ التىهٓػة هػف الهفػآٌـ الشػائعة والكثٓػرة اﻻسػتعهاؿ سػواء أكػاف هػف خػالؿ
الحكوهػات وٌٓئاتٍػا الهختمفػة أو هػف خػالؿ الهؤسسػات غٓػر الحكوهٓػة أو األفػراد ولٍػذا أصػبحت
ػر باعتبارٌػا وسػٓمة تسػتطٓع الػدوؿ هػف خاللٍػا هواجٍػة عواهػؿ التخمػؼ.
هفٍوهػا هىتش ًا
التىهٓػة
ً
تختمػؼ تعرٓفػات التىهٓػة بػاختالؼ الهػدارس التػْ ٓىتهػْ لٍػا ٌػذا الكاتػب أو ذاؾ .ففػْ أدبٓػات
التىهٓة تعرٓفات هختمفة وهتعددة ،وٓعود السبب فْ اﻻختالؼ إها لمهكاف أو لمتارٓ أو لمظروؼ
السائدة باإلضافة إلِ اﻻٓدولوجٓا ىفسٍا ،فٍىاؾ هػف حػاوؿ ربطٍػا بالبعػد الثقػافْ أو األخالقػْ أو
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أٓضػا إلػِ أف كػؿ فرٓػؽ ٓرٓػد أف ٓبػرر الجاىػب
الحضػاري ،فالسػبب ٓعػود فػْ ٌػذي اﻻختالفػات ً
الذي ٍٓتـ بً ،وهع كؿ ٌذي اﻻختالفات واﻻجتٍادات وأراء الهختمفػة إﻻ أف التىهٓػة ٌػْ روابػط
هختمفة وهتداخمة هع بعضٍا البعض بﺄبعادٌا الهتعددة كالبعد اﻻقتصادي والسٓاسْ واﻻجتهاعْ
والثقافْ واإلداري (أهٓف.)ٕٓٓٚ ،
خالصة القوؿ أف التىهٓة تعىْ التيٓٓرات الٍٓكمٓة التْ تحدث فْ الهجتهػع فػْ ىواحٍٓػا
الهختمفة السٓاسٓة واﻻجتهاعٓة والثقافٓة واﻻقتصػادٓة (سػالـ ،)ٕٓٓٗ،وٓػرى الباحػث أف التىهٓػة
ستص ػػؿ ىح ػػو اﻻس ػػتداهة إىطالقػ ػاً ه ػػف العه ػػؿ ال ػػدؤوب عم ػػِ اإلس ػػته اررٓة ف ػػْ التحس ػػٓف الهس ػػتهر
واإلٌتهاـ الجاد بالعهمٓة التعمٓهٓة وبالقدرة الهؤسسٓة.

ال ا  :ال لمية في اإلسالم
قدـ اإلسالـ ىهوذجاً رائعاً فْ التىهٓة حٓث جهع التىهٓة اﻻقتصادٓة والتىهٓة اﻻجتهاعٓة هف
خالؿ التعالٓـ والحوافز والقواعد التْ وضعٍا سواء فْ العهؿ أو اإلىتاج أو الهمكٓة وتوزٓع الثروة
حٓث تتضهف الشرٓعة اإلسالهٓة جواىب هتعددة وٌْ الجاىب الروحْ والجاىب الخمقْ والجاىػب
اﻻجتهػاعْ والجاىػب السٓاسػْ والجاىػب اﻻقتصػادي ،وٌػْ هترابطػة هػع بعضػٍا الػبعض بشػكؿ
تكاهمْ عمِ طرٓؽ تحقٓؽ الىجاح فْ الهجتهع هف خالؿ التقدـ اﻻجتهاعْ واﻻقتصادي.
وٓرفض اإلسالـ قبوؿ القوالب التىهوٓة الجػاٌزة سػواء أكاىػت شػرقٓة أو غربٓػة ،وٌػو فػْ
ذات الوقػت ﻻ ٓػرفض اﻻسػتفادة هػف بعػض التجػارب التىهوٓػة ،وبصػرؼ الىظػر عػف هصػدرٌا
بشرط أﻻ تهس العقٓدة أو تؤثر عمِ البىاء الهجتهعْ .أي أف التىهٓة هف هىظور إسالهْ تىطمؽ
فْ الهقػاـ األوؿ هػف التعػالٓـ اإلسػالهٓة حػوؿ التىهٓػة ولكىٍػا فػْ ذات الوقػت ﻻ تػرفض بػﺇطالؽ
التجارب األخرى (حارب.)ٕٓٔٓ ،
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وجػػاءت الش ػواٌد هػػف الق ػرآف الك ػرٓـ لتسػػبؽ تمػػؾ أراء بػػالزهف والتػػارٓ حٓػػث ذكػػر فػػْ

ػاٌـ ص ِ
ػاؿ
ػال ًحا َق َ
القرآف الكرٓـ ٌذا ودعا اإلسالـ إلػِ عهػارة األرض لقولػً تعػالِ { َوِاَلػِ ثَ ُه َ
ػود أ َ
َخ ُ َ
ِ
اعُب ُػدوا الم َػً َهػػاَل ُكـ ِهػف ِإَلػً َغ ْٓ ُػريُ ٌُػو أ َْى َشػﺄَ ُكـ ِه َػف ْاأل َْر ِ
اسػتَ ْي ِف ُروي ثُػػـ
َٓػا َق ْػوـ ْ
اسػتَ ْع َه َرُكـ فٍَٓػا َف ْ
ض َو ْ
وبوا ِإَل ًْٓ ِإ ّف ربْ رقٓب هجٓب} {سورة ٌود ،أٓة.}ٙٔ:
تُ ُ
واٌتـ اإلسالـ باإلىساف أساس التىهٓة وكرهً وفضمً عمِ كثٓر هف الخمػؽ لقولػً تعػالِ
ِ
آدـ وحهْم َى ِ
ِ
اٌ ْـ َعمَِ َكثِ ٍ
ٓر ِّهه ْف
اٌـ ِّه َف الطٓ َِّبات َوفَضْم َى ُ
اٌ ْـ فْ اْل َبِّر َواْل َب ْح ِر َوَرَزْق َى ُ
{ َولَقَ ْد َكرْه َىا َبىْ َ َ َ َ َ ُ
َخمَ ْق َىا تَ ْف ِ
ضٓالً} {سورة اإلسراء ،أٓة  ،}ٚٓ:وقد حث اهلل تعالِ عبادي إلِ العهؿ والجد واﻻجتٍاد
وٌػػو هفٍػػوـ التطػػوٓر والهحافظػػة عمػػِ هػػا سػػبؽ هػػف هػػوارد دوف الهسػػاس بٍػػا لقولػػً تعػػالِ ( َوُقـ ِـل
ُّون إِلَى َعالِِم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
اد ِة فَ ُي َل ئب ُئ ُكم ِب َمـا
الش َه َ
س َُرد َ
سولُ ُه َوا ْل ُم ْؤ ِم ُل َ
ْ
ون َو َ
س َي َرب المّ ُه َع َممَ ُك ْم َو َر ُ
اع َممُواْ فَ َ
ون) (سورة التوبة ،آٓة.)ٔٓ٘ :
ُكل ُ ْم َ ْع َممُ َ
ٓػرى الػبعض فػْ ىهػاذج وأفكػار اليػرب أو الشػرؽ فػْ هوضػوع التىهٓػة وتطبٓقػً عمػِ
الهجتهػع اإلسػالهْ أف هصػٓري سػٓكوف الفشػؿ ،وٓرجػع السػبب إلػِ عػدـ هالئهػة ٌػذي األفكػار
ثهىػا
ٓخٓػا
وثقافٓػا لمهجتهػع اإلسػالهْ وعػادة هػا تػدفع الػدوؿ اإلسػالهٓة وشػعوبٍا ً
ً
ػوعٓا وتار ً
هوض ً
باٌظًػا لٍػذا التقمٓػد ،وٓعػزو ال ّكتػاب اإلسػالهٓٓف اإلخفاقػات بهوضػوع التىهٓػة إلػِ اإلىسػاف ىفسػً
بحاجاتػػً الهتعػػددة والهتىوعػػة والػػِ ىوعٓػػة الىظػػاـ السٓاسػػْ واﻻقتصػػادي السػػائد فػػْ
الهجتهع(جوٌرئٜٜٜ،ـ).
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رابع ا  :لشأة ال لمية المس دامة
رغـ أف هفٍوـ التىهٓة الهستداهة لـ ٓعرؼ بشكؿ رسهْ إﻻ هف خالؿ التقرٓر الشػٍٓر لرئٓسػة
وزراء الىػػروٓج برىتالىػػد الصػػادر  ٜٔٛٚإﻻ أف هصػػدر اﻻٌتهػػاـ بػػً ٓعػػود لىٍآػػة سػػتٓىات القػػرف
الهاضْ هف خالؿ ها كاف ٓعرؼ حٓىٍا بىادي روها الهكوف هف هجهوعػة هػف العمهػاء والهفكػرٓف
والىخبػة ،وقػد لفػت ٌػذا الىػادي حٓىٍػا أىظػار العػالـ إلػْ ضػرورة التفكٓػر جػدٓا فػْ التػدٌور البٓئػْ
الىاتج عف التطػور اﻻقتصػادي الهضػطرد ،بعػد ذلػؾ بػﺄربع سػىوات وبالتحدٓػد سػىة  ،1972حػٓف
أصػدر ٌػذا الىػادي تقرٓػ اًر ٓػدعو صػراحة إلػْ الحػد هػف الىهػو فػْ ظػؿ التوجٍػات العالهٓػة الكبػرى
حٓىٍػا الهتهثمػة فػْ :التطػور الصػىاعْ الهت ازٓػد ،الىهػو الهضػطرد لمسػكاف ،اإلىتشػار الكبٓػر لسػوء
التيذٓة ،الىقص الهتزآد فْ الهوارد الطبٓعٓة وأخٓ ار تدٌور الىظػاـ البٓئػْ .وقػد شػٍد هػؤتهر األهػـ
الهتحػػدة الهىعقػػد بسػػتوكٍولـ ىفػػس السػػىة ،والػػذي حػػذر الهجتهػػع الػػدولْ حٓىٍػػا هػػف خطػػر ىفػػاد
الهصػػادر الطبٓعٓػػة ،هػػٓالد هفٍػػوـ "التىهٓػػة البٓئٓػػة" والػػذي ٓػػدعو إلػػْ ىهػػط تىهػػوي ٓﺄخػػذ بعػػٓف
اﻻعتبار العواهؿ البٓئٓة ،فْ بدآة ثهاىٓىٓات القرف الهاضْ ،بدأت أوؿ تسهٓة لهصطمح التىهٓة
الهسػػتداهة هػػف خػػالؿ التقرٓػػر الػػذي أصػػدري اإلتحػػاد الػػدولْ لمهحافظػػة عمػػْ الطبٓعػػة .وفػػْ سػػىة
ٕ ٜٜٔوبهىاسػػبة اىعقػػاد قهػػة األرض أو هػػا ٓعػػرؼ بمــؤ مر األمــم الم حــدة لمبيئــة وال لميــة ،تػػـ
اعتهاد ها ٓعرؼ بأجلدة القرن الواحد والعشرين والتْ شكمت أوؿ رد فعػؿ عهمػْ لهفٍػوـ التىهٓػة
الهسػػتداهة؛ ذلػػؾ هػػف خػػالؿ اعػػداد اسػػتراتٓجٓات وطىٓػػة لمتىهٓػػة الهسػػتداهة واىشػػاء لجػػاف هحمٓػػة
لمتىهٓة الهسػتداهة)قاسػـ .)ٕٖٓٔ:فػْ عػاـ ٜٔٙٛـ تػـ عقػد أوؿ هػؤتهر دولػْ حكػوهْ لمٓوىسػكو
حوؿ التىهٓة الشاهمة وقػد عقػد هػؤته ار أخػر فػْ عػاـ ٕٜٔٚـ حػوؿ البٓئػة اإلىسػاىٓة وكاىػت األهػـ
الهتحػػدة الراعٓػػة لػػً حٓػػث إىضػػهت ٗٔ دولػػة عربٓػػة وهىظهػػات ووكػػاﻻت حكوهٓػػة ودولٓػػة وهػػدوف
الجدوؿ أدىاي لبعض الهؤتهرات التْ تسرد تارٓ التىهٓة الهستداهة (اىظر جدوؿ رقـ ٕ أدىاي).
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جدول (٘) يوضح المراحل ال ي مرت بها ال لمية المس دامة

لوع ال طور

السلة
ٜٔٛٚ

إقرار الجهعٓة العاهة لألهـ الهتحدة حوؿ البٓئة والتىهٓة باف التىهٓة تمبْ اﻻحتٓاجات الحاضرة دوف الهساس باألجٓاؿ القادهة.

ٜٜٔٛ

الهؤتهر الدولْ الخاص بالسكاف والتوازف السكاىْ والهوارد البٓئٓة والتربوٓة واإلسكاىٓة والتوظٓفًٓ

ٕٓٓٙ

إصدار الٓوىسكو " التعمٓـ عف أجؿ التىهٓة الهستداهة"

ٕٜٓٓ

عقػػد هػػؤتهر الٓوىسػػكو لمتعمػػٓـ هػػف أجػػؿ التىهٓػػة الهسػػتداهة وىػػادى بػػالتعمٓـ لهػػدى الحٓػػاة والقػػائـ عمػػِ التىهٓػػة الهسػػتداهة اﻻجتهاعٓػػة
واﻻقتصػػادٓة واألهػػف اليػػذائْ وسػػالهة البٓئػػة وسػبؿ العػػٓش والهسػػاواة بػػٓف الجىسػػٓف واحتػراـ أشػػكاؿ الحٓػػاة ،والقػػٓـ ال ارسػػخة والػػتالحـ
اﻻجتهاعْ والدٓهقراطٓة وهشاركة الهرأة فْ التعمٓـ والهساواة بٓف الجىسٓف وذلؾ كمً هف اجؿ التىهٓة الهستداهة.

وٓوضح الجدوؿ أعالي ىشﺄة التىهٓة الهستداهة حٓث بدأت باجتهاعات الجهعٓة العاهة لٍٓئة
األهـ الهتحدة التْ بدأت باﻻٌتهاـ بالعىصر البشري ثـ اﻻٌتهاـ بالبٓئة هع هطمع عاـ ٜٜٔٛـ
ثـ عقدت سمسمة هؤتهرات دولٓة تعىِ بالتعمٓـ والتْ ٌْ صمب هوضوع البحث.

خامس ا  :خصائص ال لمية المس دامة ودورها
ذكر الهجمس األعمِ لمتعمٓـ العالْ فػْ الههمكػة العربٓػة الهتحػدة (الهجمػس األعمػِ لمتعمػٓـٕٕٓٔ ،ـ).
بقطر خصائص وأسس لمتىهٓة الهستداهة وٌْ عمِ الىحو التالْ :

أ .خصائص ال لمية المس دامة
 اإلىسافٌ :و الهسئوؿ األوؿ وحاهؿ األهاىة.
 الطبٓع ػػة :وه ػػا تحت ػػوي ه ػػف هػ ػوارد س ػػخرٌا اهلل لخده ػػة اإلىس ػػاف وض ػػرورة اﻻس ػػتخداـ
والتواصؿ.
 التكىولوجٓا :وها تعىًٓ هف استخداـ الهعرفة العمهٓة فْ استثهار الهوارد البٓئٓػة وحػؿ
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
وأٌـ الهقوهات الهساٌهة فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة وتبرز أٌهٓة التعمٓـ كها قدهً هؤتهر
الٓوىسكو الهقاـ فْ هدٓىة بوف األلهاىٓة فْ الىتائج التْ قدهٍا إلِ أف لمتعمٓـ دور بال األٌهٓة
فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة (.)UNESCO,2009
وأضاؼ باف التعمٓـ ٓسٍـ فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة هف خالؿ القدرة عمِ تحقٓؽ هجهوعة
هف العواهؿ وتتهثؿ بأتْ (:)Schmidt,2010,
 القدرة عمِ تحسٓف جودة أساسٓات العهمٓة التعمٓهٓة.
 تىوٓع أسالٓب البراهج التعمٓهٓة والهفاضمة بٓىٍا عمِ أساس حجـ التىهٓة التْ تحققٍا.
 إٓجػػاد الت ػوازف بػػٓف اﻻحتٓاجػػات اﻻقتصػػادٓة واﻻجتهاعٓػػة والبٓئٓػػة .ههػػا ٓسػػهح بػػالعٓش الك ػرٓـ
لمجٓػػؿ الحػػالْ ولألجٓػػاؿ القادهػػة فٍػػْ تعتهػػد عمػػِ الهػػىٍج الشػػاهؿ وطوٓػػؿ الهػػدى فػػْ تطػػوٓر
وتحقٓػؽ هجتهعػات سػمٓهة تتعاهػؿ هػع الىػواحْ اﻻقتصػادٓة واﻻجتهاعٓػة والبٓئٓػة دوف اسػتىزاؼ
لمهوارد الطبٓعٓة واألساسٓة.
ٓ عطْ وجٍة جدٓدة لمتعمٓـ والتعمـ وٓستىد عمِ القٓـ والهبادئ والههارسات.
ٓ تص ػػدى لمعدٓ ػػد ه ػػف الهواجٍ ػػات والتح ػػدٓات الهقبم ػػة كض ػػٓاع الحق ػػوؽ او التى ػػوع البٓول ػػوجْ أو
أزهات اليذاء والكوارث وأخطارٌا.
 إٓجاد هجتهعات سوٓة قادرة عمِ التكٓؼ واﻻستداهة وٓحدد الىظـ التعمٓهٓة والتدرٓبٓة وهشاركة
كؿ القطاعات.
ٓ ركز عمِ الهىاٌج والهبادئ الٍاهة واقاهة هجتهعات هسالهة وعادلً.
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ٓ ركػ ػ ػ ػػز التعمػ ػ ػ ػػٓـ هػ ػ ػ ػػف أجػ ػ ػ ػػؿ التىهٓػ ػ ػ ػػة الهسػ ػ ػ ػػتداهة عمػ ػ ػ ػػِ الهىػ ػ ػ ػػاٌج الخالقػ ػ ػ ػػة والىقدٓػ ػ ػ ػػة،
و (الٓوىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكو )ٕٜٓٓ ،التفكٓػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر لمهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدى البعٓػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،وعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِ بٓئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واﻻقتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد
والهجتهع والتىوع الثقافْ.
ٓرى الباحث أف التىهٓة كاىػت ٌػْ األسػاس التػْ تبىػِ عمٓػً التىهٓػة الهسػتداهة ثػـ ىتعػرؼ
عمػػِ خصائصػػٍا ودورٌػػا وذلػػؾ وصػػوﻻً لهؤش ػرات الىجػػاح فػػْ التىهٓػػة الهسػػتداهة ،حٓػػث أف
التىهٓة الهستداهة تعىِ بالحفاظ عمِ الهقدرات ودوف الهساس بٍا أو اإلىتقاص هىٍا.

سادسا  :أبعاد ال لمية المس دامة في الجامعات
ٓرى الباحث أف هؤشرات التىهٓة الهستداهة لٍذا البحث تهثمت فْ ستة ( أبعاد ) هؤشرات حٓػث تػـ
جهعٍا هف عدة دراسات سابقة وتـ حصرٌا هف خالؿ الهتيٓػر التػابع وعالقػة ٌػذي األبعػاد هػع التىهٓػة
الهسػػتداهة حٓػػث سػػتعهؿ عمػػِ تىهٓػػة التعمػػٓـ العػػالْ واإلرتقػػاء بهؤسسػػات التعمػػٓـ العػػالْ " الجاهعػػات
الفمسطٓىٓة" حٓث ٌذي الهعآٓر الهدرجة آدىػاي ٓ ارٌػا الطالػب كهؤشػرات ٓهكػف أف ىقػٓس هػدى التطبٓػؽ
لٍا وٌْ حسب األتْ :
ٔ .قبول الطمبة
ٓعتبػػر هعػػدؿ قبػػوؿ الطمبػػة فػػْ الكمٓػػات الهختمفػػة فػػْ الجاهعػػات أحػػد هؤشػرات القٓػػاس ،وكمهػػا
كػػاف هعػػدؿ قبػػوؿ الطمبػػة هرتفعػاً كمهػػا كػػاف إٓجابٓ ػاً ولصػػالح هكاىػػة ورفعػػة الكمٓػػة والجاهعػػة إﻻ أف
سٓاسػػة الهعػػدﻻت تعػػود إلدارة الجاهعػػة وتعتهػػد الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة قبولٍػػا لمطمبػػة عمػػِ هعػػدؿ
الثاىوٓة العاهػة حٓػث تعطػِ األحقٓػة ألصػحاب الهعػادﻻت الهرتفعػة وتعٓػٓف هعػدؿ (٘ )%ٙكحػد
أدىػػِ لقبػػوؿ الطالػػب لمدارسػػة فػػْ الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة لهرحمػػة البكػػالورٓوس (الدرجػػة الجاهعٓػػة
األولػِ) وذلػؾ وفػؽ هػا تحػددي و ازرة التربٓػة والتعمػٓـ العػالْ ،وٍٓػدؼ ٌػذا البعػد إلػِ هعرفػة هػدى
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تػػﺄثٓر هؤشػػر قبػػوؿ الطمبػػة لػػدى الجاهعػػات وهػػدى تػػﺄثٓري عمػػِ هسػػتوى تسػػجٓؿ الطمبػػة لهثػػؿ ٌػػذي
الجاهعات وهف خالؿ تقدـ فْ عهمٓة ىهوي عقمٓاً وهٍارٓاً واىفعالٓػاً ،وهعرفػة التحػدٓات التػْ تواجػً
الطمبة وهعرفة أسبابٍا والعهؿ عمِ وضع حمػوؿ لٍػا ههػا ٓػؤدي بػدوري إلػِ الهٓػؿ هػف قبػؿ الطمبػة
ىحو هثؿ ٌذي الجاهعات)التٓر.)ٕٓٔٔ،
ٕ .مس وب الطمبة
وضػع سٓاسػات لقبػوؿ الطمبػة فػْ البػراهج التعمٓهٓػة عمػِ أف تكػوف السٓاسػات الطالبٓػة األخػرى
واضػحة وهىسػجهة هػع فمسػفة ورسػالة الجاهعػة )التٓػر ،)ٕٓٔٔ،وٓعػد ارتفػاع هسػتوى أداء الطمبػة
فْ الجاهعات أه اًر هحهوداً وخاصة إذا كاف عالٓاً (دٓاب ،)ٕٜٓٓ،وتضع الجاهعة هعآٓر لقبػوؿ
الطمبة هىٍا أف ٓحهمة الجىسٓة وأف ٓكػوف حاصػالً عمػِ شػٍادة الثاىوٓػة العاهػة بهعػدؿ تقػرري وزارة
التربٓة والتعمٓـ العالْ وأف ٓكوف هتفرغاً لمدراسة وٌىاؾ هعآٓر أخرى ٓهكػف وضػعٍا كتمػؾ لمطمبػة
األوائؿ وغٓرٌا وتختمؼ هف دولة ألخرى حسػب األىظهػة والمػوائح الهعهػوؿ بٍػا بالجاهعػات (دائػرة
البحث العمهْ.)ٕٕٓٔ،
ٖ .جودة الخدمات ال عميمية
تمعػػب جػػودة الخػػدهات التعمٓهٓػػة دو اًر ههٓػ اًز فػػْ العهمٓػػة التعمٓهٓػػة إذ أف الظػػروؼ اﻻقتصػػادٓة
تػػؤثر وبشػػكؿ جمػػْ فػػْ جػػودة الخػػدهات التعمٓهٓػػة هػػف وجٍػػة ىظػػر الطػػالب بالجاهعػػات هػػع ثبػػات
العواهػػؿ األخػػرى ،وكمهػػا كاىػػت الخدهػػة أفضػػؿ كمهػػا كاىػػت اﻻسػػتجابة أكبػػر هػػف طمبػػة الجاهعػػات،
وكذلؾ هدى اىعكاسٍا عمِ اإلدارة العمٓا (شآٌف )ٕٓٓٛ،تقوـ الهؤسسة بتوفٓر إهكاىٓة الوصوؿ
إلِ ها ٓكفْ هف الهوارد لدعـ هقاصدٌا وبراهجٍا التعمٓهٓة)التٓر.)ٕٓٔٔ،
ٗ :.جودة الكوادر األكاديمية
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تقػػوـ الكػوادر األكادٓهٓػػة بػػدور كبٓػػر هػػف خػػالؿ هجهوعػػة هػػف الىقػػاط الهٍهػػة وهىٍػػا تطػػور
هجهوعػة هػف هؤشػرات األداء والىتػائج لتحدٓػد درجػة ىجػاح العهمٓػة التعمٓهٓػة وتطبػؽ البػراهج بهػا
ٓتىاسب هع حاجة الطمبة وتوقعاتٍـ األكادٓهٓة وتحدٓد أٌداؼ واضحة لدىجازات الرئٓسة تعتهد
عمِ الحاجات األكادٓهٓة لمطالب بها ٓتوافؽ هع اإلستراتٓجٓة حٓث تبٓف ىتائج آجابٓة لمطالب
والخرٓجٓف وتتفٍـ األسباب والهؤثرات لٍذي الىتائج عمِ هؤشرات األداء)التٓر.)ٕٓٔٔ،
٘ .الوسائل ال كلولوجية
عرؼ عصرىا الراٌف بعصر الثورة التكىولوجٓػة و اﻻىفجػار الهعرفػْ ،فقػد شػٍد العقػد األخٓػر هػف
القػػرف العش ػرٓف وبػػدآات القػػرف الحػػادي والعش ػرٓف تقػػدهاً ٌػػائالً فػػْ هجػػاؿ تكىولوجٓػػا الهعموهػػات،
وحولت الوسائؿ التكىولوجٓة الحدٓثة العالـ إلِ قرٓة كوىٓة صػيٓرة ،وتتىاسػب هػع حاجػات الطمبػة
وطبٓعة األدوات الهتوفرة لالتصػاؿ ،وخضػعت الهىػاٌج التعمٓهٓػة إلعػادة ىظػر لتواكػب الهتطمبػات
الحدٓثػػة فػػْ هجتهػػع الهعموهػػات ،وتػػـ اﻻٌتهػػاـ بتزوٓػػد األف ػراد بالهٍػػارات التػػْ تػػؤٌمٍـ ﻻسػػتخداـ
تكىولوجٓػػا الهعموهػػات ،وبػػدأ سػػوؽ العهػػؿ هػػف خػػالؿ حاجاتػػً لهٍػػارات وهػػؤٌالت جدٓػػدةٓ ،فػػرض
توجٍات واختصاصات هستحدثة فْ هجاؿ التعمٓـ الجاهعْ)أحهد.)ٕٖٓٔ،
وٓرى الباحث أف الوسائؿ التكىولوجٓة تساٌـ فْ تٍٓئة بٓئػة أكادٓهٓػة تواكػب التقػدـ وتعهػؿ عمػِ
هواكبة االتقدـ التقىْ وٓساٌـ فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة.

 .ٙالموارد البشرية والمادية
إف ت ػػوفر الهػ ػوارد البشػ ػرٓة والهادٓ ػػة وخاص ػػة تم ػػؾ الحػ ػوافز الت ػػْ تعه ػػؿ عم ػػِ تحقٓ ػػؽ الرض ػػا
الػػوظٓفْ لػػدى العػػاهمٓف واإلىصػػاؼ فػػْ الهعاهمػػة ٓسػػاٌـ فػػْ زٓػػادة اإلىتاجٓػػة وتحقٓػػؽ الرضػػا لػػدى
العػػاهمٓف ولكػػف ٓػػرى الخب ػراء أف أغمػػب الهػػوظٓفٓف لػػدى سػػمؾ التعمػػٓـ إذا لػػـ ٓػػتـ تطبٓػػؽ الح ػوافز
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الهادٓة وتطبٓؽ سٓاسة الثواب والعقاب فٍْ ستؤدي إلِ تقمٓؿ اإلىتاجٓة ولف ٓكوىوا هىدفعٓف ىحو
العهؿ (جساسْ.)ٕٓٔٔ،
تعهؿ الهؤسسة عمِ اإلبداع فْ استخداـ الهػوارد البشػرٓة والهادٓػة الهتاحػة )التٓػر،)ٕٓٔٔ،
وهه ػػا ﻻش ػػؾ فٓ ػػً أف الهؤشػ ػرات تمع ػػب دو اًر هٍهػ ػاً وأساس ػػٓاً ف ػػْ هؤسس ػػات التعم ػػٓـ الع ػػالْ والت ػػْ
ستتىاولٍا البحث فٓها بعد.

سابعا  :ال لمية المس دامة عمى صعيد مؤسسات ال عميم العالي في فمسطين
ٓهتمؾ التعمٓـ العالْ هسئولٓة كبٓرة هف أجؿ تعزٓز الهٍارات واﻻتجاٌات التْ سوؼ تتٓح
لمطالب حاض اًر وهستقبالً والحصوؿ عمِ حؽ اﻻستفادة أف التعمٓـ العالْ هف أجؿ التىهٓة
الهستداهة ٌو أكثر هف توفٓر قاعدة هعارؼ ترتبط بالبٓئة ،واﻻقتصاد والهجتهع فٍو ٓوجً إلِ
تعمـ الهٍارات ،ووجٍات الىظر ،والقٓـ التْ تقود وتدفع األفراد لمبحث عف سبؿ هعٓشة هستداهة،
واإلسٍاـ وٌذي الجواىب ٌْ جواىب خهسة (الهعرفة ،والهٍارات ،والقضآا ،ووجٍات الىظر،
والقٓـ) ،لذا فﺇف هؤسسات التعمٓـ العالْ تعهؿ عمِ تعزٓز الوعْ فْ هحاور التىهٓة الهستداهة
هف خالؿ ثالثة جواىب (الجاىب اإلقتصادي ،الجاىب اإلجتهاعْ ،الجاىب البٓئْ) وٌذي الجواىب
هرتبطة إرتباطاً وثٓقاً هع بعضٍا (ٕٕٓٓ.)Rosalyn Mckewon ،
ٓهكف التفرٓؽ بٓف التعمٓـ الهتعمؽ بالتىهٓة الهستداهة وبٓف التعمٓـ هف أجؿ التىهٓة
الهستداهة ،حٓث ٓشٓر اﻻوؿ لمتىهٓة الهستداهة ولكف الهفٍوـ اﻻخر ٓشٓر بﺄف التعمٓـ أداة
ٓستخدـ لموصوؿ ىحو هفٍوـ التىهٓة الهستداهة ،لذا فﺇف سٓاسة اﻻستداهة ٌو هعموـ فﺇف أي
ىظاـ ﻻبد وأف ٓخدـ ٌدؼ واﻻ بالتالْ لف ٓتـ استثهار شٓ  ،وبالىظر إلِ جدوؿ القرفٕٔ
الهؤتهر الدولْ الذي عقد عاـ ٕٕٓٓـ حٓث ىادى بسمسمة إصالحات وعمِ أولوٓتٍا الدخوؿ
العاـ إلِ التعمٓـ األساسْ الهرتبط بهكافحة الفقر وبراهج التعمٓـ والتدرٓب الخاص بالىساء
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والفالحٓف والتىوع البٓولوجْ والهحترفٓف ،وٌذا كمً ٓؤٓد حقٓقة أف التعمٓـ حاسـ لتعزٓز التىهٓة
الهستداهة وتعزٓز قدرة الىاس عمِ هعالجة قضآا البٓئة والتىهٓة واﻻستجابة لٍا (الشاذلْ
والحوتٌ ،)ٕٓٓٚ،ذا وواجً التعمٓـ العالْ تحدٓات وقد أصبح حبٓساً لٍا هىذ ثالثة أو أربعة
عقود ،وهع أىٍا واجٍت هعٓقات هف قبؿ اﻻحتالؿ وٌذا ﻻ ٓعىْ أف ٓتـ تحقٓؽ تىهٓة هستداهة
أه اًر هستحٓالً بؿ ٓحتاج لتظافر كؿ الجٍود ىحوٌا .حٓث إف الهفٍوـ التىهوي ٓىبيْ أف ٓقوـ
عمِ أساس التيٓٓر الشاهؿ فْ جهٓع ىواحْ الحٓاة السٓاسٓة واﻻقتصادٓة واﻻجتهاعٓة والفكرٓة.
وهع وجود سٓادة لمدولة تتحكـ فْ هواردٌا وق ارراتٍا السٓاسٓة وهف الباحثٓف هف رأى
بوجوب التىهٓة فْ ظؿ اﻻحتالؿ بٍدؼ الحفاظ عمِ الثوابت والهقدرات السٓاسٓة واﻻقتصادٓة،
وقد واجٍت عهمٓة التىهٓة فْ فمسطٓف شتِ أىواع السمب والتعطٓؿ أثرت عمِ جواىبٍا الهختمفة
وٓعتبر اﻻحتالؿ السبب الرئٓس فْ سمب وتعطٓؿ التىهٓة فْ فمسطٓف بٍدؼ خدهة أٌدافً
السٓاسٓة واﻻقتصادٓة ،وبالتالْ فﺇف التىهٓة اﻻقتصادٓة فْ الهىاطؽ الفمسطٓىٓة لـ تشٍد تطو اًر
همحوظاً خالؿ فترة اﻻحتالؿ(بارود.)ٕٓٓ٘،
أها فْ عٍد السمطة الفمسطٓىٓة هىذ عاـ ٜٜٗٔـ فقد تعددت الهشارٓع التىهوٓة وتىوعت ،إﻻ
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
التهوٓؿ التىهوٓة،واعتهادٌا بالدرجة األساسٓة عمِ الهعوىات والهساعدات الخارجٓة فْ تهوٓمٍا،
وٌْ هساعدات غٓر هىتظهة وتفرض شروطاً أغمبٍا ﻻ تساعد عمِ التىهٓة(بارود.)ٕٓٓ٘،
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امل ا  :مؤشرات ال لمية المس دامة عمى الصعيد الدولي
إىعقد هؤتهر إستكٍولـ عاـ ٕٜٔٚـ هها أدى إلػِ تىػاهِ اٌتهػاـ دولػْ فػْ تعزٓػز هػا ٓىشػد
ه ػػف الهس ػػتقبؿ ،وج ػػاء ج ػػدوؿ الق ػػرف ٕٔ ،واعالى ػػات التعم ػػٓـ الع ػػالْ الهختمف ػػة ه ػػف أج ػػؿ التىهٓ ػػة
الهسػػتداهة فػػْ التسػػعٓىات حٓػػث جػػاء لٓمبػػْ اﻻحتٓاجػػات البٓئٓػػة وأٌهٓػػة دور األف ػراد والهؤسسػػات
والهجتهػػع ككػػؿ وهػػع توسػػع الػػدوؿ فػػْ وسػػائؿ وهجػػاﻻت التعمػػٓـ الجػػاهعْ والتػػْ ألجمٍػػا وجػػد ٌػػذا
الهػػؤتهر ،وتبػػرز هؤش ػرات التىهٓػػة الهسػػتداهة عمػػِ صػػعٓد الجاهعػػات هػػف خػػالؿ اله ارتػػب الهائػػة
األولِ ألفضؿ الجاهعات فْ العالـ حٓػث ىجػد اليالبٓػة العظهػِ جاهعػات أوروبٓػة وأهرٓكٓػة وٌػذا
ٓجعؿ هف حدة الهىافسػة أهػ اًر واقعٓػاً وبػىفس الوقػت ٓفسػر باليٓػاب الواضػح لجاهعاتىػا العربٓػة عػف
المحػػاؽ بركػػب الجاهعػػات األخػػرى التػػْ تى ػتج الهعرفػػة والعمػػـ والتكىولوجٓػػا ،وحػػددت ٌٓئػػة األه ػػـ
الهتحػػدة هؤش ػرات التىهٓػػة الهسػػتداهة ٌػػْ الهؤشػرات اﻻجتهاعٓػػة واﻻقتصػػادٓة والبٓئٓػػة والهؤسسػػٓة
واف هف أٌـ هؤشرات قٓاسً هدى تقدـ الدوؿ فْ هجاؿ التعمٓـ ،وهدى استهرار الطمبػة فػْ هسػٓرة
التعمػػٓـ ،وىسػػبة إىفػػاؽ الػػدوؿ عمػػِ التعمػػٓـ وٌىػػاؾ أبعػػاد تالقػػت هػػع هؤش ػرات البحػػث سػػبؽ ذكرٌػػا
واألبعاد ٌْ عمِ الىحو التالْ:
 .1البعد اﻻقتصادي.
 .2البعد البٓئْ.
 .3البعد اﻻجتهاعْ والبحث العمهْ .
إف اﻻستداهة والتىهٓة الهستداهة ٌو عهؿ جهاعْ ولٓس فردي فكؿ فرد فْ الهجتهع لً هسؤولٓة
وواجبات فْ إىجاح الهتطمبات األساسٓة لالستداهة فال وجود لتىهٓة فردٓة اف التىهٓة فْ أي
هجاؿ تتطمب كافة شرائح الهجتهع والتْ بدورٌا تتطمب ثقافة هجتهعٓة لموصوؿ لً (الهجمس
األعمِ لمتعمٓـ.)ٕٕٓٔ،
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اسع ا  :ال حديات وآفاق المس قبل  :ال لمية المس دامة و الجودة
تشهؿ التحدٓات وأفاؽ الهستقبمٓة التْ قد تىتاب التىهٓة الهستداهة لدى التعمٓـ العالْ ها ٓمْ:
ٔ .هحدودٓة ربط أٌداؼ التعمٓـ العالْ وهضهوىً بﺄٌداؼ التىهٓة وهضاهٓىٍا أفرغ التعمٓـ
هف هضهوىً اﻻجتهاعْ واﻻقتصادي.
ٕ .شٓوع التعمٓـ المفظْ القائـ عمِ الحفظ واﻻستظٍار الذي ٓحوؿ دوف اكتساب الدارسٓف
لهٍارات العهؿ واإلىتػػاج ،أدى إلِ الٍدر الكهْ (التسرب والرسوب) ،والٍدر الوظٓفةي
(عدـ إكهاؿ البحث وعدـ إتقاف الهٍارات األساسٓة).
ٖ .قمة اﻻٌتهاـ بتدرٓس عموـ العصر (الميات والعموـ والرٓاضٓات وتقىٓات الحاسوب) أو
تدرٓسٍا بﺄسالٓب وطرائؽ تقمٓدٓة أىتج هخرجات غٓر قابمة لمتدرٓب والتوظٓؼ واعادة
التدرٓبٌ ،ذا فضالً عف عدـ التكٓؼ هع هتطمبات اﻻقتصاد الهعرفْ فْ عصر
الهعموهاتٓة.
ٗ .ضعؼ هستوى تحصٓؿ الذكور هقارىة باإلىاث فْ العموـ والرٓاضٓات ،هها أدى إلِ
وصوؿ أفواج ضخهة هف اإلىاث إلِ التعمٓـ العالْ ،وبها ٓؤثر عمِ القدرة اإلىتاجٓة
وتحقٓؽ أعمِ درجات التىهٓة البشرٓة
٘ .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.
 .ٙربط القبوؿ بالتعمٓـ الجاهعْ بﺄغراض التىهٓة واألخذ بسٓاسة الباب الهفتوح ٓزٓد هف
صعوبة فرص تحقٓؽ الهواءهة بٓف هخرجات التعمٓـ وهتطمبات التىهٓة ،وٓؤدي إلِ
ظٍور البطالة بٓف خرٓجْ هؤسسات التعمٓـ العالْ.
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 .ٚبطء جٍود تطوٓر التعمٓـ العاـ والتعمٓـ العالْ بسبب عدـ هروىة األىظهة التعمٓهٓة
وقدرتٍا عمِ سرعة اﻻستجابة لتىوع هتطمبات التىهٓة واحتٓاجاتٍا.
الفىْ والتعمٓـ التطبٓقْ العالْ ،هها ٓعوؽ عهمٓات ىقؿ
 .ٛظاٌرة عدـ اإلقباؿ عمِ التعمٓـ ّ
التكىولوجٓا وتوطٓىٍا عوضاً عف استٓراد الهىتجات اليربٓة واستٍالكٍا.
 .9عدـ اٌتهاـ الجاهعات وهؤسسات التعمٓـ العالْ بﺇجراء البحوث ،وﻻ سٓها البحوث
ٓسهِ البحوث الجاهعٓة الىظرٓة(هٍٓري.)ٕٕٓٔ ،
التطبٓقٓة واﻻقتصار عمِ ها ّ

عاشرا :حديات ال لمية ال ي واجه حقيق المس دامة لدب ال عميم العالي في فمسطين
ٓواجً التعمٓـ العالْ فْ فمسػطٓف سمسػمة هػف الهشػاكؿ التػْ تعآشػٍا الكثٓػر هػف الػدوؿ الىاهٓػة
ػوء ٌػو
وهىٍا عدـ التىاسػب بػٓف التعمػٓـ التقىػْ والهٍىػْ والتعمػٓـ الجاهعْ،ولعػؿ الوضػع األكثػر س ً
التوس ػػع السػ ػرٓع ف ػػْ الد ارس ػػات العمٓ ػػا دوف اﻻىتب ػػاي لمج ػػودة وىوعٓ ػػة البػ ػراهج ،وٓقت ػػرح وض ػػع آلٓ ػػة
واضػػحة لضػػبط جػػودة الب ػراهج الهختمفػػة ،حٓػػث ﻻ ٓهكػػف الوصػػوؿ إلػػِ التخطػػٓط السػػمٓـ لمتعمػػٓـ
العالْ والوصوؿ لهستوٓات هقبولة دولٓاً دوف وجودٌا ٓقوـ دورٓاً باعتهاد البراهج وٓعطْ الىصػح
فْ ىقاط الضعؼ لتالفٍٓا (براهكْ ،)ٕٓٓٓ ،وٌىػاؾ هشػاكؿ أخػرى ٓواجٍٍػا التعمػٓـ العػالْ هىٍػا
ضػػعؼ التىسػػٓؽ بػػٓف الجاهعػػات ،والتك ػرار الػػذي ٓعػػود حسػػب أرٓػػً إلػػِ اسػػتهرار تقالٓػػد التىػػافس
واﻻعتبػارات السٓاسػٓة وهحدودٓػة القػدرات اإلدارٓػة لمػو ازرات واىعػداـ الػدعـ الهػالْ الثابػت لمتعمػػٓـ
العالْ)رٓحاف ،)ٜٜٔٛ،هها دفع الجاهعػات إلػِ تيطٓػة عجزٌػا بﺄٓػة طرٓقػة ههكىػة دوف اﻻٌتهػاـ
باﻻعتبػػارات األخػػرى وقػػد واجٍػػت التىهٓػػة الهسػػتداهة فػػْ فمسػػطٓف عػػدة تحػػدٓات فكاىػػت حســب
ال ي :
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أولا :ال حديات الداخمية
 .1ضٓؽ هساحة األرض.
 .2ىقص الهوارد البٓئة.
 .3ىقص رأس الهاؿ.
 .4قمة هصادر الهٓاي.
 .5الكثافة السكاىٓة(هركز الهعموهات الوطىْ الفمسطٓىْٕٕٓٓ،ـ).

اليا :حديات خارجية
ٔ .اإلحتالؿ اإلسرائٓمْ وآثار ههارساتً ضد الشعب الفمسطٓىْ.
ٕ .ىقص رؤوس األهواؿ الخارجٓة الهستثهرة.
ٖ .قٓ ػ ػػاـ اﻻح ػ ػػتالؿ اإلسػ ػ ػرائٓمْ بف ػ ػػرض سٓاس ػ ػػة الع ػ ػػزؿ والقص ػ ػػؼ وتقس ػ ػػٓـ األ ارض ػ ػػْ وبى ػ ػػاء
الهستوطىات وسٓاسة التفرد واستخداـ القوة العسكرٓة أعػاؽ العهمٓػة التعمٓهٓػة ههػا حػدا
بٍ ػػا بالت ػػﺄخر لموص ػػوؿ ىح ػػو التىهٓ ػػة والهش ػػكالت الهترتب ػػة عمٍٓ ػػا ه ػػف الىاحٓ ػػة الىفس ػػٓة
واﻻجتهاعٓة واﻻقتصادٓة ( .الحوت والشاذلْ.)ٕٓٓٚ،
ٗ .عػػدـ تػػوفر الهػوارد الهالٓػػة الهتاحػػة والهوازىػػة لمبػػدء بالتىهٓػػة والعهػػؿ عمػػِ التطػػوٓر واﻻعتهػػاد
الذاتْ (الحوت والشاذلْ.)ٕٓٓٚ،
٘ .غٓاب دور التخطٓط اﻻستراتٓجْ فْ التعمٓـ العالْ وعدـ تصور األزهات وكٓفٓة حمٍا.
 .ٙالتطػػور العمهػػْ الحاصػػؿ فػػْ الػػدوؿ الهجػػاورة وغٓابػػً عػػف فمسػػطٓف حػػدا بٍػػا بالتػػﺄخر فػػْ
العهمٓة التىهوٓة.
ٌ .ٚج ػرة الطمبػػة أصػػحاب العقػػوؿ الىٓ ػرة ىحػػو الخػػارج وتػػرؾ الػػوطف واسػػتيالؿ تمػػؾ الهٍػػارات
والكفاءات لمخارج (براهكْ.)ٕٓٓٓ،
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 .ٛاألزه ػػات الهالٓ ػػة واﻻقتص ػػادٓة وت ازٓ ػػد هع ػػدﻻت الفق ػػر تقم ػػؿ ه ػػف فعالٓ ػػة دور التعم ػػٓـ وتػ ػرتبط
بهستوٓات اإلىجاز التعمٓهْ الهىخفض والهرتبطة أصالً بﺇىتاجٓة األفراد الهىخفضة (الحوت
والشػػاذلْ )ٕٓٓٚ،و ٓػػرى الباح ػػث أف التحػػدٓات اله ػػذكورة آىف ػاً هػػف أب ػػرز الهشػػكالت الت ػػْ
تحػػوؿ دوف اسػػتداهة التىهٓػػة ،بػػؿ ٓتطمػػب التيمػػب عمٍٓػػا لضػػهاف تحقٓػػؽ التىهٓػػة أوﻻً سػػعٓاً
ﻻستداهتٍا.

الحادي عشر :حديات ال لمية المس دامة لدب ال عميم العالي عمى صعيد الوطن العربي
ٌػػذا وقػػد واجٍػػت التىهٓػػة الهسػػتداهة فػػْ الػػوطف العربػػْ عهوه ػاً وفػػْ فمسػػطٓف خصوص ػاً عػػدة
هعٓقات وأٌهٍا :
ٔ .الفقر وتراكـ الدٓوف التػْ تسػتىزؼ أكثػر هػف ىصػؼ الػدخؿ القػوهْ لهعظػـ الػدوؿ العربٓػة
وهىٍا فمسطٓف الهحتمة.
ٕ .الصػراعات والحػػروب الداخمٓػػة وعػػدـ اﻻسػػتقرار ،وغٓػػاب األهػػف وسػػباؽ التسػػمح العسػػكري
الذي استىزؼ الهوارد الهالٓة وضٓاع لمهوارد الٍائمة.
ٖ .ضعؼ اإلهكاىٓػات التقىٓػة والخبػرات الفىٓػة وذلػؾ بسػبب ٌجػرة العقػوؿ العربٓػة إلػِ الػدوؿ
الهتقدهػػة ،ههػػا أثػػر سػػمباً عمػػِ خطػػط التىهٓػػة ،وسػػبب اتسػػاع فجػػوة الهعرفػػة بػػٓف الػػدوؿ
الهتقدهة والدوؿ الىاهٓة(الهجمس األعمِ لمتعمٓـٕٕٓٔ،ـ).
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الجدوؿ أدىاي ٓوضح الهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة والذي ٓقٓس هؤشرات التىهٓة الهستداهة.
جدول ( ) ٙ
جدول يوضح آلية المعايير الدولية لالع ماد والجودة ودور مؤشرات ال لمية المس دامة من وجهة لظر الباحث
م

المعايير الدولية لالع ماد والجودة

ٔ.

ٕ.

ٖ.

أبعاد الهتيٓر الهستقؿ
القدرة الهؤسسٓة

أبعاد الهتيٓر الهستقؿ
الفاعمٓة التعمٓهٓة

أبعاد الهتيٓر التابع
هؤشرات التىهٓة الهستداهة

مؤشرات ال لمية المس دامة

كيفية وآلية القياس

البعد األوؿ  :الرؤٓة والرسالة

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

البعد الثاىْ  :القٓادة والحوكهة

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

البعد الثالث  :الهوارد البشرٓة والهادٓة

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

البعد الرابع:الهشاركة الهجتهعٓة

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

البعد الخاهس  :توكٓد الجودة والهسائمة

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

البعد األوؿ  :الهتعمـ(الطالب)

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

البعد الثاىْ  :عضو ٌٓئة التدرٓس

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

البعد الثالث:الهىٍاج األكادٓهْ

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

البعد الرابع  :الهىاخ األكادٓهْ

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

الهؤشر األوؿ  :الوسائؿ التكىولوجٓة

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

الهؤشر الثاىْ  :قبوؿ الطمبة

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

الهؤشر الثالث  :هستوى التحصؿ العمهْ

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

الهؤشر الرابع  :الخدهات اإلدارٓة واألكادٓهٓة

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

الهؤشر الخاهس :الجودة األكادٓهٓة

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

الهؤشر السادس  :الهوارد البشرٓة والهادٓة

ىسبة التطبٓؽ ٓ%ٚ

الجدوؿ الهوضح أعالي هف إعداد الباحث  international Indicatorsوتـ وضع ىسبة التطبٓؽ هف وجٍة ىظر الباحث وبىاء عمِ دراسات سابقة.
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المبحث ال الث
الع ماد والجودة ولماذج طوير معايير الع ماد والجودة
ٓساٌـ التعمٓـ فْ بىاء الشخصٓة الوطىٓة وتكرٓس الٍوٓة الحضارٓة هف خالؿ دوري فْ عهمٓة
التىشئة اﻻجتهاعٓة والثقافٓة ،وٌو ٓهثؿ الركٓزة األساسٓة فْ خمؽ قوة عهؿ هدربة تمبْ
احتٓاجات التىهٓة وسوؽ العهؿ ،وهف خاللً ٓتـ خمؽ أجٓاؿ قادرة عمِ التواصؿ هع العالـ
والتعاهؿ هع هستجداتً بفاعمٓة واقتدار ،وهىذ سىوات خمت لـ تتواف الدوؿ فْ دؽ ىاقوس الخطر
واتخاذ خطوات جذرٓة لضهاف جودة األداء الجاهعْ فٍٓا وضهاف سالهة هخرجات ٌذا الىظاـ.
أٓقىت دوؿ العالـ أف التعمٓـ الهتسـ بالجودة الشاهمة ٌو سر التقدـ ،فبعد أف كاف التعمٓـ
لمجهٓع أصبح التعمٓـ لمتهٓز والتهٓز لمجهٓع ،ولذا أصبح التركٓز عمِ الوظٓفةٓة والجودة
أهر ﻻبد هىً لتحقٓؽ تهٓز التعمٓـ لمجهٓع ،ولتفعٓؿ دور الجاهعة فْ ذلؾ التيٓٓر ٓىب
واﻻعتهاد ًا
بتطبٓؽ ىظاـ الجودة فْ التعمٓـ الجاهعْ لضهاف هخرجات هؤٌمة لقٓادة التىهٓة الهجتهعٓة
الهستداهة ،وهف ٌىا ٓتضح لىا الفارؽ بٓف هجتهع ٓسٓر سٓ اًر حثٓثاً ىحو ارتقاء الخدهات الهقدهة
ألفرادي ،وهجتهع آخر تختمؼ خدهاتً وهسئولٓتً تجاٌٍـ )األغإٓٔٓ:ـ).
ٓتىاوؿ ٌذا الهبحث هفٍوـ اﻻعتهاد والجودة وٓسمط الضوء عمِ الهعآٓر العالهٓة ههثمةً
فْ القدرة الهؤسسٓة والفاعمٓة التعمٓهٓة باإلضافة إلِ دور هعآٓر اﻻعتهاد والجودة فْ تىهٓة
الجاهعات ودور الجاهعات فْ تحقٓؽ تمؾ الهعآٓر كها ٓتىاوؿ ىهاذج لتقدٓر هعآٓر اﻻعتهاد
والجودة فْ جاهعات عربٓة وأجىبٓة.
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أولا  :مفهوم الع ماد والجودة
كالها ٓقاؿ ولكف ها ىفعمً) ،وأف العىصر الرئٓسْ فْ تعرٓفٍا
تـ تعرٓؼ الجودة بﺄىٍا (لٓست ً
ٓكهف فْ خدهة العهالء (الطمبة) فالجودة ﻻ تشتؽ هف حجـ الهىح والهٓزاىٓات ،وهعدﻻت
أعضاء ٌٓئة التدرٓس لمطالب ،وعدد الهجمدات فْ الهكتبة ،وروعة األبىٓة والهرافؽ فْ الجاهعة
فحسب بؿ هف اﻻٌتهاـ بتمبٓة حاجات العهالء (الطمبة) سواء كاىوا هف داخمٍا أو هف خارجٍا
فْ الهجتهع الهحٓط بٍا (الحولْ.)ٕٓٓٗ،
وٓعتقد أف الجودة ٓهكف قٓاسٍا ولقد وضع أستف هعٓارٓف لتعرٓؼ الجودة خاصة فْ
التعمٓـ العالْ حٓث أف الهعٓار األوؿ ٓرى أف هفٍوـ الجودة فْ التعمٓـ العالْ ٓجب أف ٓركز
عمِ سهعة والهؤسسة وشٍرتٍا أو هصادرٌا ،فعمِ سبٓؿ الهثاؿ الهؤسسة التْ لدٍٓا تسٍٓالت
غالبا ها تكوف جٓدة ،وأها الهعٓار الثاىْ فٓعتقد أف تعرٓؼ الجودة فْ التربٓة ٓجب أف
أفضؿ ً
ٓعزز وٓقوى عف طرٓؽ تطبٓؽ فمسفة تحسٓف الجودة (زٓداف.)1998 ،
وٓهكػػف القػػوؿ أف العىصػػر األساسػػْ فػػْ هفٍػػوـ الجػػودة ٓركػػز عمػػِ أف ترضػػِ توقعػػات
الهسػػتفٓدٓف ،هػػف هعمهػػٓف وادارٓػػٓف وطػػالب وأولٓػػاء أهػػور وغٓػػرٌـ ﻻشػػتراؾ كػػؿ األشػػخاص فػػْ
العهمٓػػة اإلدارٓػػة والتحسػػٓىات الهسػػتهرة لكػػؿ هػػف الهسػػتخدهٓف الطػػالب والهشػػاركٓف فػػْ كػػؿ ىشػػاط
(خمٓؿ.)ٕٓٓ٘ ،
وهف ٌىا فﺇف جودة التعمٓـ العالْ تعىْ بﺄىٍا ٌْ عبارة عف هجهوع خصائص وههٓزات
اله ىتج التعمٓهْ والتْ تعهؿ عمِ تمبٓة هتطمبات الطالب وتعهؿ عمِ تمبٓة سوؽ العهؿ
والهجتهع وكافة الجٍات الداخمٓة والخارجٓة الهىتفعة ،واف تحقٓؽ جودة التعمٓـ ٓتطمب توجًٓ كؿ
الهوارد البشرٓة والسٓاسات والىظـ والهىاٌج والعهمٓات والبىٓة التحتٓة ىحو خمؽ ظروؼ هواتٓة
لالبتكار واإلبداع (الجسر.)ٕٓٓٗ،
ج
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و أها هفٍوـ اﻻعتهاد فٍو إجازة تُعطِ هف قبؿ وكالة أو ٌٓئة غٓر حكوهٓة ،بعد إجراء عهمٓة
ػقٓد الٍٓئة الصحٓة بالهعآٓر التْ ُحددت ُهسبقاً هف قبؿ
هسح طوعٓة وشاهمة لتقٓٓـ هدى ت ُ
وكالة اإلجازة (عدهافٕٓٓٛ،ـ)ٓ ،عرؼ أٓضاً عمِ أىً هكاىة أكادٓهٓة أو وضع أكادٓهْ
لهؤسسة تعمٓهٓة أو برىاهج أكادٓهْ لالستٓفاء هف الهعآٓر الخاصة بالجودة وىوعٓة التعمٓـ
الهقدهة وفؽ ها ٓتفؽ عمًٓ هف هؤسسة التقٓٓـ (أبو سىٓىة ،)ٕٓٓٗ،وٓرى أهارباؾ أف اﻻعتهاد
ٌو عبارة عف ٌٓئة أو اتحاد تعمٓهْ خاص أو غٓر حكوهْ أو إقمٓهْٓ ،قوـ بتطوٓر هعآٓر
وهستوٓات التقوٓـ؛ لتشرؼ عمِ عهمٓات التقوٓـ الخارجٓة ،وٓقوـ بالدراسات الهٓداىٓة لمهؤسسات
لموقوؼ عمِ هدى وفاء الهؤسسات بالهعآٓر الهوضوعة والهحددة :وٌٓئة اﻻعتهاد تحوؿ لٍا
هىح الوضع القاىوىْ أو الرسهْ ،وأحٓاىاً الترخٓص لمهؤسسات التعمٓهٓة أو البراهج لمبدء فْ
العهؿ ،بعد الفحص الىاجح لتطبٓؽ وتقوٓـ الوحدة التعمٓهٓة الهعٓىة ) إدرٓس،)ٕٕٓٔ ،
وٓتضهف اﻻعتراؼ تقٓٓـ عهمْ هقبوؿ الجودة هؤسسات التعمٓـ أو البرىاهج بٍدؼ التشجٓع
والتطوٓر ىحو األفضؿ لٍذ البراهج باستهرار ،وٓعد ذلؾ ضرورٓاً لسببٓف ٌها :
-

أف تتحهؿ الهؤسسات األكادٓهٓة الهسئولٓة باستهرار أهاـ بعضٍا لتحقٓؽ أٌداؼ

واضحة وهحددة هف خالؿ براهج تعمٓهٓة هىاسبة.
-

التﺄكد هف هدى التزاـ ٌذي الهؤسسات ببراهج ذات هعآٓر هحددة وهقبولة سمفاً.

وٓعتبر اﻻعتهاد وسٓمة هف وسائؿ ضهاف الجودة التْ تتعدى حدود الهﺄلوؼ فْ حٓف أف
ضهاف الجودة كعهمٓة تقٓٓـ تتخطِ تحقٓؽ الجودة وتهثؿ ىوع هف التقٓٓـ الهؤسسْ الشاهؿ
والهوجً ،وقد ٓىظر إلِ اﻻعتهاد عمِ أىً ىوعاً هف الهراجعة الشاهمة والتقٓٓـ الهستهر لمبراهج
الدراسٓة اعتهاد البراهج أو الهؤسسٓة هثؿ ) اﻻعتهاد الهؤسسْ) وفْ كمتا الحالتٓف ٓؤدي
اﻻعتهاد إلِ اإلجابة بىعـ أو ﻻ حوؿ هدى األحقٓة فْ عهمٓة الترخٓص( سالهة.)2005 ،
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الي ا  :أقسام الع ماد
ٓىقسـ اﻻعتهاد إلِ اعتهاد هؤسسْ واعتهاد البراهج ،فاﻻعتهاد الهؤسسْ ٌو اعتهاد الهؤسسٓة
ككؿ بها فٍٓا كؿ البراهج التعمٓهٓة والهواقع وطرائؽ تقدٓـ البراهج وتوزٓعٍا دوف أٓة هضهوف
ٓتعمؽ بجودة براهج الهؤسسة ،وأها اعتهاد البراهج أو التخصٓص فٍو اعتهاد وحدات أو براهج
فردٓة ،كبراهج اإلعداد الهٍىْ بواسطة ٌٓئات اﻻعتهاد الهتخصصة ،أو ٌٓئات اعتهاد البراهج
التعمٓهٓة هطبقة الهستوٓات الخاصة بوضع الهىاٌج وهحتوٓات الهقررات الدراسٓة)الجبٓوري،
 ،) 2010واﻻعتهاد ٌو العهمٓة التْ تحدد أف الهؤسسة تقدـ براهج وهقررات دراسٓة ٓهكف
اعتهادٌا ذاتٓاً أو تقدـ هواد دراسٓة تخضع لمتقٓٓـ الهستهر ،حٓث تشٍد وكالة اﻻعتهاد أف
هعآٓر الهقررات تتىاسب هع الهكافﺂت التْ تؤدي إلٍٓا ،وأف الطرؽ الهستخدهة تتىاسب هع تمؾ
األٌداؼ ،وتعرؼ الهوسوعة الدولٓة لمتعمٓـ العالْ اﻻعتهاد بﺄىً اﻻعتراؼ العمىْ لهدرسة ها أو
هعٍد ها أو كمٓة أو جاهعة أو برىاهج دراسْ هتخصص تتوفر فًٓ هؤٌالت وهعآٓر تعمٓهٓة
هعٓىة هعترؼ بٍا رسهٓاً (إدرٓس ،)ٕٕٓٔ ،وٓعرؼ سالـ اﻻعتهاد عمِ أىً ٌو عهمٓة تقٓٓـ تقوـ
بٍا ٌٓئة تقٓٓـ خارجٓة هستقمة لتقدٓر هدى توافؽ الهؤسسة هع الهعآٓر الهوضوعة هسبقاً هف
قبؿ ٌٓئة اﻻعتهاد ،والٍدؼ األساسْ لالعتهاد ٌو تطوٓر أىظهة واجراءات تقدٓـ الخدهة
لتحسٓف جودة الخدهات الهقدهة وبالتالْ تحسٓف الىتٓجة الهرجوة هف التيذٓة الراجعة
(سالـ ،)ٕٓٓٗ:وٓتضهف اﻻعتراؼ تقٓٓـ عهمْ هقبوﻻً لجودة هؤسسات التعمٓـ أو البرىاهج
بٍدؼ التشجٓع والتطوٓر ىحو األفضؿ لٍذا البراهج باستهرار ،وٓعد ذلؾ ضرورٓاً لسببٓف ٌها:
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ٔ .أف تتحهؿ الهؤسسات األكادٓهٓة الهسئولٓة باستهرار أهاـ بعضٍا لتحقٓؽ أٌداؼ
واضحة وهحددة هف خالؿ براهج تعمٓهٓة هىاسبة.
ٕ .التﺄكد هف هدى التزاـ ٌذا الهؤسسات بهعآٓر هحددة وهقبولة سمفاً.
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ال ا  :المعايير الدولية لالع ماد والجودة
وتتكوف الهعآٓر الدولٓة لالعتهاد والجودة هف ( القدرة الهؤسسٓة) و(الفاعمٓة التعمٓهٓة)
وٌْ حسب أتْ :
المعيار األول  :القدرة المؤسسية
القدرة الهؤسسٓة ٓهكف تعرٓفٍا بﺄىٍا اهتالؾ الهؤسسة هقوهات بشرٓة وهادٓة وهالٓة تسهح لٍا
بالقٓاـ بوظائفٍا الحالٓة والهستقبمٓة بكفاءة وفعالٓة ،وتتطمب جٍداً إدارٓاً هتهٓ اًز وتخطٓطاً ىاجحاً
وهوارد هالٓة وهادٓة (قاسـ ،)ٕٓٓٛ،أو "ٌْ عهمٓة هتﻜاهمة لتهﻜٓو ﺍلهىﻅهة َ ﺯٓاﺩﺓ فاعمٓتٍا
بها ٓحقﻕ ﺭسالتٍا َ ﺃٌﺩﺍفٍا بصَﺭﺓ هستﺩٓهةٓ َ ،تن ﺫلﻙ باستخﺩﺍن هﺩخالﺕ هتىَعة" (ساي
تشارىْ.)ٕٕٓٔ،
وتشهؿ القدرة الهؤسسٓة عمِ خهسة بىود أساسٓة ،وٌْ :

ٔ .الرؤية والرسالة
ٓعرؼ خمٓؿ (ٕٔٔٓ) الرؤٓة بﺄىٍا ٌْ :وجود وثٓقة واضحة وصادقة تعبر عف رؤٓة الهؤسسة
التعمٓهٓة ورسالتٍا ،وٌذا ٓجعمٍا تقوـ بتمبٓة قدرة الهؤسسة ،وتعهؿ عمِ تحقٓؽ هتطمبات الكفاءة
الداخمٓة فْ ضوء رؤٓة الهؤسسة التعمٓهٓة ورسالتٍا (خمٓؿ.)ٕٓٔٔ ،
وقد عرفٍا الىبوي بﺄف الرؤٓة ٌْ :ها تطهح أو تﺄهؿ فْ تحقٓؽ ٌذي الرؤٓة هستقبالً ،وأها
الرسا لة ٌْ ها ستقوـ بً لتىفٓذ ٌذي الرؤٓة فٍْ بهثابة عبارات لمتعبٓر عف خطط العهؿ
(الىبوي.)ٕٓٓٚ،
عرؼ الراشد الرؤٓة عمِ أىٍا ٌْ :اتجاي لٓس لً حسبة أو ٌو غآة أو كﺄف أقوؿ
رسالتْ أف أعمـ الىاس فٍو ش ﻻ ٓىتٍْ ،وأها الرؤٓة فٍو هقصد وٌدؼ تصؿ إلًٓ أو ىتٓجة
تقاس أو وسٓمة أو كهٓة فهثالً رؤٓتْ أف أكوف قائداً أو هدٓ اًر (الراشد.)ٕٓٓ٘،
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ٕ .القيادة والحوكمة
القٓادة هف وجٍة باشراحٓؿ وسوٓداف ٌْ القوة واألهاىة وٌْ العهؿ الحؽ عمِ تحقٓؽ أٌداؼ
األخرٓف وأها الحوكهة فٍْ :الىشاط الذي تقوـ بً اإلدارة وٌْ تتعمؽ بالق اررات التْ تحدد
التوقعات ،أو هىح السمطة ،أو التحقؽ هف األداء ،وٌْ تتكوف هف عهمٓة هىفصمة أو هف جزء
هحدد هف عهمٓات اإلدارة أو القٓادة ،وفْ بعض األحٓاف هجهوعة هف الىاس تشكؿ حكوهة
إلدارة ٌذي العهمٓات والىظـ (سوٓداف وباشراحٓؿ.)ٕٓٓ٘،
وتىقسـ القٓادة بالجاهعة إلِ قٓادة أكادٓهٓة وقٓادة إدارٓة وتعىِ القٓادة األكادٓهٓة
بالعهمٓة التعمٓهٓة وهف أٌـ أعهالٍا هراجعة الخطط التدرٓسٓة فْ كؿ قسـ هف أقساـ الجاهعة هرة
عمِ األقؿ كؿ عاهٓف دراسٓٓف ،وتطوٓر ٌذي الخطط بها ٓط أر هف هستجدات عمهٓة ،وبحٓث
تكوف ٌذي الخطط هرىً ،وقابمة لمتطوٓر ،ولٓست جاهدة فها كاف ٓصمح لمتدرٓس قبؿ خهس
سىوات هثالً ،ﻻ ٓهكف أف ٓظؿ صالحاً إلِ ها ﻻىٍآة ،وهف ٌىا تﺄتْ ضرورة هراجعة الخطط
التدرٓسٓة ،وهالءهتٍا هع التطورات العمهٓة الحاصمة هحمٓاً وعربٓاً وعالهٓاً (عودة.)ٕٕٓٔ :

ٖ .الموارد البشرية والمادية
ٓعرؼ" روبرت باركر "الهوارد بﺄىٍا أي خدهات قائهة فْ الهجتهع وهتاحة لمذٓف ٌـ فْ حاجة
إلٍٓا ،وفْ هوقع آخر عرفٍا عمِ أىٍا الهوارد بﺄىٍا الهصادر البٓئٓة واﻻقتصادٓة واﻻجتهاعٓة
والهادٓة الهتاحة والههكىة فْ الهجتهع والتْ تساٌـ فْ إشباع حاجات الىاس وحؿ هشكالتٍـ
ٌذا وتصىؼ الهوارد البشرٓة والهادٓة إلِ (الىاس ،الهوارد ،رأس الهاؿ ،الطبٓعة ،األفكار)
وتصىؼ إلِ هوارد بشرٓة وهوارد هالٓة وهوارد هادٓة وهوارد تىظٓهٓة (هىظهات غٓر
الحكوهٓةٕٕٓٔ:ـ).
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تستخدـ الهؤسسة التعمٓهٓة الهوارد الهتاحة فْ الهجتهع لتىفٓذ براهجٍا التربوٓة وتعهؿ عمِ
تقدٓـ الهجتهع الهحمْ والشركات ورجاؿ األعهاؿ لمدعـ الهادي لمهؤسسات التعمٓهٓة (خمٓؿ:
ٕٔٔٓ).

ٗ .المشاركة المج معية
عرفٍا خمٓؿ بﺄىٍا ٌْ :رغبة واستعداد الهجتهع فْ الهشاركة الفعالة فْ جٍود تحسٓف التعمٓـ
وزٓادة فعالٓة الهؤسسة التعمٓهٓة فْ تحقٓؽ وظٓفتٍا التربوٓة ،وتشهؿ عدة هعآٓر وٌْ :
الهشاركة هع األسر وٌـ :أولٓاء األهور وخدهة الهجتهع وتعبئة الهوارد الخاصة بالهجتهع
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
أخرٓف فْ حٓف أف (ٓ )Bedain : 1993رى أىً ها ٌو العهؿ الهطموب هف الىاحٓة
اإلجتهاعٓة ،وٓرى عواد أف الهشاركة الهجتهعٓة تساٌـ فْ تعزٓز العالقة اﻻجتهاعٓة وخاصة
عمِ صعٓد الجاهعات وتربط العالقات اﻻجتهاعٓة ،وأف هف أٌـ أٌدافٍا ٌْ هساعدة الهؤسسات
فْ تحقٓؽ أٌدافٍا ،وأف الهشاركة الهجتهعٓة تحتاج بالجاهعات وتحتاج لخطة هدروسة بٍدؼ
تعهٓؽ العالقات اﻻجتهاعٓة بٓف الهؤسسات وبٓف هؤسسات التعمٓـ العالْ ،وأف الجاهعة لٍا
دور هتهٓز (عواد.)ٕٓٔٓ :

٘ .وكيد الجودة والمساءلة
تعرؼ الهسائمة بﺄىٍا "ٌْ تقدٓـ لمواجبات الهىوطة بٍا لرفع الكفاءة والفاعمٓة لدى ٌذي الهىظهات
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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المعيار ال الي  :الفاعمية ال عميمية
الفاعمٓة التعمٓهٓة ٌْ :العهؿ عمِ تحقٓؽ هخرجات عالٓة الجودة فِ ضوء رؤٓة الهؤسسة
التعمٓهٓة ورسالتٍا هف خالؿ هجهوعة العهمٓات التِ توفر فرص التعمٓـ والتعمـ الهتهٓز لمجهٓع
وٓهكف قٓاس الفاعمٓة التعمٓهٓة هف خالؿ أربعة هؤشرات رئٓسة ،وٌْ( :الهتعمـ والهقصود بً
الطالب ،والهعمـ والهقصود بً (عضو ٌٓئة التدرٓس)،الهىٍاج األكادٓهْ ،والهىاخ األكادٓهْ)،
وفٓها ٓمْ تفصٓؿ لكؿ هؤشر وذلؾ كأتْ :
ٔ .الم عمم (الطالب)
ٌو كؿ طالب ٓطهح ىحو الهعرفة أو كؿ دارس فْ هؤسسة تعمٓهٓة ،بٓىها ٓيمب استخداـ
كمهة تمهٓذ بالهدرسة الحدٓثة ،وتالهٓذ الهدرسة طالب لمعمـ أٓضاً ،ولكف ٓيمب اطالؽ اﻻسـ
عمِ هف ٓدرس فْ الجاهعات والكمٓات والهعاٌد الدراسٓة العمٓا(قاسـٌ ،)ٕٓٓٛ ،ذا وٓىبيْ أف
ٓتىقؿ الطالب فْ الهىٍاج الجاهعْ هف هجرد وسٓمة استقباؿ إلِ عىصر فعاؿ فْ تشكٓؿ
الهىٍاج وهحاورة الهادة العمهٓة ،وابداء وجٍة الىظر ،وتشكٓؿ شخصٓة عمهٓة هستقمة قادرة عمِ
إبداء الرأي وهحاورة أخرٓف ،فعمِ هستوى الطالب تضع الجاهعة هعآٓر خاصة لقبوؿ الطمبة
فْ هختمؼ كمٓاتٍا.
وتعتهد هبدأ الهىافسة بٓف الطمبة حسب هعدﻻتٍـ فْ الثاىوٓة العاهة ،وفْ الكمٓات التْ
تحتاج إلِ هٍارات خاصة هثؿ الرٓاضة والفىوف ،وٓتـ القبوؿ اعتهاداً عمِ ىتائج اهتحاف قد ارت
بىاء عمِ ذلؾ إذ ﻻ ٓكفْ أف ٓستوفْ الطالب شروط القبوؿ هف حٓث
ٓؤدًٓ الطمبة ،وٓتـ قبولٍـ ً
هعدلً فْ الثاىوٓة العاهة ،ولكىً ٓحتاج إلِ قدرات خاصة تهكىً هف دخوؿ ٌذي الكمٓات.
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
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اﻻىتقاؿ إلِ كمٓة أدىِ ،واذا رفع هعدلً فْ كمٓتً ،وأراد اﻻىتقاؿ إلِ كمٓة أخرى ٓستطٓع ذلؾ؛
بهعىِ أف الهستوى العمهْ لمطالب بعد قبولً فْ الجاهعة ٓهكف أف ٓتيٓر حسب رغبة الطالب
أوﻻً وقدراتً العمهٓة ثاىٓاً ،هها ٓعىْ ضبط ىوعٓة الطالب الجاهعْ بها ٓتىاسب هع قدراتً
األكادٓهٓة ،وقدرتً عمِ التحصٓؿ ،ولكْ تكوف عهمٓة الضبط أوسع وأشهؿ ٓفصؿ الطالب هف
الجاهعة إذا لـ ٓكف هؤٌال لالستهرار فٍٓا ،وبعد أف ٓتخرج الطالب ٓجب أف ٓتصؼ بالهٍارات
الهتعمقة بهخرجات التعمٓـ والتْ هف أبرزٌا :
ٔ .هٍارة حٓاتٓة  :أف تكوف لدى الطالب ثقة عالٓة بالىفس.
ٕ .هٍارات ىاعهة  :أف ٓكوف لدًٓ هٍارات اﻻتصاؿ هع أخرٓف .
ٖ .هٍارة حؿ الهشكالت  :أف ٓتحمِ بالتفكٓر الىقدي السمٓـ.
ٗ .الهعارؼ  :أف ٓكوف لدًٓ ثقافة إسالهٓة ،وهعرفة بقضآاي الوطىٓة و أف ٓواكب
التطورات العمهٓة والتقىٓة الحدٓثة.
٘ .أف ٓتهتع بهٍارات بحتٓة واسعة.
 .ٙأف ٓكوف لدٓة هعرفة واسعة وشاهمة فْ هجاؿ تخصصً.
 .ٚأف ٓكوف قاد اًر عمِ العهؿ ضهف فرٓؽ هشترؾ.
 .ٛأف تكوف لدًٓ القدرة عمِ الهبادرة واتخاذ الق اررات.
 .ٜأف ٓكوف قاد اًر عمِ اﻻىدهاج فْ الهجتهع.
ٓٔ .أف ٓكوف قاد اًر عمِ اﻻعتهاد عمِ الذات والثقة بالىفس.
ٔٔ .أف ٓكوف لدًٓ القدرة عمِ هحاورة أخرٓف واقىاعٍـ.
ٕٔٓ .حترـ أخالقٓات الهٍىة.
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ٖٔٓ .حترـ البٓئة التْ ٓعٓش فٍٓا وٓحافظ عمٍٓا.
ٗٔ .أف ٓكوف اىتهاؤي لوطىً وجاهعتً هحؿ احتراـ وتقدٓر هىً.
وتصؼ الهستوٓات الهعٓارٓة لمهتعمـ كوىً إىساىاً فْ الهجتهع وها ٓجب أف ٓكسبً هف هٍارات
وقدرات هستقبمٓة وهعارؼ وهٍارات شخصٓة واجتهاعٓة وقٓـ وتشهؿ هعآٓر الطالب ها ٓمػْ
(خمٓؿ. )ٕٓٔٔ ،
أ .المهارات األساسية وهي :أف ٓكوف لدى الطالب الجاهعْ هٍارة أساسٓة توفر لً قد ار هىاسباً
هف الهعموهات والحقائؽ والىظرٓات فْ شتِ الحٓاة الهعاصرة ،وأف ٓهارس الهٍارات األساسٓة
الالزهة لحٓاتً الٓوهٓة ،وأف ٓعهؿ عمِ تىهٓة قدراتً وهٍاراتً ذاتٓاً ،أف ٓتقف استخداـ التكىولوجٓا
فْ هختمؼ حٓاتً(خمٓؿ.)ٕٓٔٔ ،
ب .مهارات ال فكير وهي :أن ٓستخدـ الهٍارات العمٓا فْ التفكٓر بحٓاتً الهختمفة ،وأف ٓحسف
التعاهؿ هع الهوارد الهتاحة ،وأن ٓجٓد التعاهؿ هع الهعموهات بها ٓىاسب هرحمتً العهرٓة ،وأف
ٓدرؾ الىظـ وأىواعٍا ،وأف ٓتهتع بسهات شخصٓة واجتهاعٓة تؤٌمً لمقٓادة (خمٓؿ.)ٕٓٔٔ ،
يــرب الباحــث أن معيــار الطالــب مهــم جــد ا كولــه مكول ـ ا أساســي ا ول غلــى علــه فــي العمميــة
ال عميمية وما جاء بـه مـن مهـارات فهـو مهـم ألن الطالـب هـو الفئـة المسـ هدفة بالدرجـة
األولى.

ٕ .المعمم (عضو هيئة ال دريس)
الزاوٓة فْ العهمٓة الهعرفٓة

والتعمٓهٓة وٓشكموا أٌـ وأىدر عواهؿ اإلىتاج فْ

الجاهعة(قاىدٓمْ.)ٕٓٓٚ،
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وعمًٓ فﺇف الهعآٓر الخاصة بالجودة تكوف عمِ هستوى عضو ٌٓئة التدرٓس بحٓث ٓىبيْ
أف ٓواكب الهتيٓرات العمهٓة الهتسارعة ،وٓطور هف أدائً ،عمِ الهستوٓٓف األكادٓهْ والتقىْ،
وفْ ٌذا الهجاؿ ٓﺄتْ دور الجاهعة فْ تقٓٓـ أداء أعضاء ٌٓئة التدرٓس ،وٓبرز دور الهعآٓر
فْ تطوٓر عضو ٌٓئة التدرٓس ألدائً األكادٓهْ واستخداهً وسائؿ حدٓثة فْ عهمٓة
التدرٓس ،وكذلؾ ىشر أبحاث عمهٓة هحكهة باإلضافة إلِ هشاركتً فْ ىدوات وهؤتهرات
عمهٓة (عودة.)ٕٕٓٔ :
ٌذا وٓعد عضو ٌٓئة التدرٓس هف أبرز عىاصر الهىظوهة التعمٓهٓة حٓث أىً هخطط،
وهتﺄهؿ ،وباحث ،وهفكر ،وهقٓـ ،وهتعمـ ،وقائد ،وباإلضافة ،ولٍذا ٓتطمب األهر رفع هستوى
أدائً وتشهؿ هعآٓر عضو ٌٓئة التدرٓس بﺄف ٓكوف همهاً بالتخطٓط وادارة العهمٓة التعمٓهٓة
وأف ٓكوف هتهكىاً هف الهادة العمهٓة وٓقوـ بعهمٓة التقوٓـ ،وٓتهتع بﺄخالقٓات الهٍىة وٓعهؿ
عمِ التىهٓة والتطوٓر (خمٓؿ.)ٕٓٔٔ :

يرب الباحث أن معيار عضو هيئة ال دريس مهم جد ا كوله مكول ا أساسي ا ول غلى عله فـي
العممية ال عميمية.
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ٖ .الملهاج األكاديمي
وٓشهؿ الخطوط العاهة لمهحتوى العمهْ ،وتكوف خطة الهساؽ شاهمة ،تيطْ الهوضوع
هف كافة جواىبً ،وتالءـ بٓف الساعات الهعتهدة لمهساؽ وهحتواي ،وﻻبد أف تكوف الهادة
هتىوعة الهصادر والهراجع ،وتﺄخذ بعٓف اإلعتبار اختالؼ وجٍات الىظر ،وتدفع الطالب إلِ
التفكٓر ،وابداء وجٍة الىظر ،والقدرة عمِ الحوار ،وتىهٓة الشخصٓة العمهٓة ،بحٓث ﻻ ٓكوف
الطالب هجرد حاضىة لهحتوى الهساؽ ،واىها هشارؾ فْ تشكٓؿ هحتواي العمهْ ،وٓتـ فٍٓا
توزٓع الهساؽ زهىٓاً حسب الساعات الهعتهدة ،وتوضع فٍٓا خطوات التدرٓس وفؽ الهحتوى
والزهف وتشهؿ تقٓٓـ أعهاؿ الطمبة ،وتوزٓع العالهات ،وهواعٓدٌا وتوضع فْ الخطة ،قائهة
بﺄحدث الهصادر والهراجع التْ ٓىصح الطمبة بالرجوع لٍا ،والكتب الرئٓسة التْ ٓهكف
اعتهادٌا ،وتتـ هراجعتً هف قبؿ لجاف هتخصصة بٍدؼ تطوٓري أو تيٓٓر هحتواي العمهْ بها
ٓتىاسب هع التطورات العمهٓة الهتسارعة( .عودة.)ٕٕٓٔ :
وٓعرؼ خمٓؿ الهىٍاج الدراسْ عمِ أىً هجهوعة هف الخبرات األكادٓهٓة والتربوٓة التْ
ٓكتسبٍا الطالب داخؿ الهؤسسة التعمٓهٓة وخارجٍا ،وٓشهؿ أٌداؼ الهىٍج وهحتواي ،وأها
أٌدافً فٓجب أف تتصؼ باﻻتساؽ ،والشهوؿ واﻻتساع ،وأف تكوف قابمة لمتحقٓؽ ،وأف تتصؼ
أٓضاً بالصدؽ والتجدٓد وأف تكوف قابمة لمتحقٓؽ ،وأكد خمٓؿ عمِ أف هحتوى الهىٍاج ٓجب أف
ٓشهؿ عمِ الهفآٌـ الهوحدة لمهجاؿ الدراسْ وٓحتوي عمِ هٍارات وقٓـ تحقؽ أٌداؼ الهىٍج
الذي وضع ألجمً وٓتسؽ هع اﻻتجاٌات الحدٓثة والهعاصرة ،وٓتكاهؿ البعداف الهعرفْ
واﻻستقصائْ وٓتدرج تدرٓجٓاً وفقاً لهستوى خصائص الطمبة وٓرتبط بالبٓئة الهحٓطة والهجتهع
والتكىولوجٓا وٓخاطب البعد الشخصْ وتارٓ الهعرفة (خمٓؿ.)ٕٓٔٔ ،
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يرب الباحث أن معيار الملهاج األكاديمي مهم جد ا كوله مكولـ ا أساسـي ا ول غلـى علـه فـي
العممية ال عميمية.
ٗ .الملاخ األكاديمي
عرفً هكاوي عمِ أىٍا الجو السائد فْ العهمٓة التعمٓهٓة وشعور أصحاب الهصمحة بىفس
الشعور عمِ أف ٓتهتع الطالب وأعضاء ٌٓئة التدرٓس وأولٓاء األهور وكؿ هف لً عالقة بعالقة
طٓبة وحسىة خالؿ العهمٓة التعمٓهٓة (هكاوي ،)ٕٖٓٔ،وأها (عدس )ٜٜٔٙ ،فقد أكد عمِ أف
الهىاخ األكادٓهْ ٌو الجو التعمٓهْ الذي ٓتكوف هف أربعة ىقاط رئٓسة وٌـ (البٓئٓة اﻻجتهاعٓة،
والبٓئة الهادٓة ،والبٓئة التىظٓهٓة ،والبٓئة العاهة) ،وٓرى خمٓؿ أف الهىاخ األكادٓهْ ٓحتوي عمِ
(التىهٓة األخالقٓة والهعتقدات والقٓـ واإلٓجابٓة وتشهؿ األىشطة الداعهة لمسموؾ اإلٓجابْ وعهمٓة
التىظٓـ الخاص بالهؤسسة لتحقٓؽ الجودة وتحقٓؽ التهآز والتعاوف بٓف الهجتهع هع الهؤسسة
لدعهٍا وأف تكوف ٌىاؾ قٓادة فعالة) (خمٓؿ.)ٕٓٔٔ ،
وفْ ضوء استعراض الهعآٓر السابقة تجدر اإلشارة إلِ أف بىاء ﺍلهجتهع ﺍلحﺩٓﺙ ٓتﻁمﺏ
هىا اﻻٌتهان بالبىاﺀ ﺍلهعﺭفْ لمهجتهع َﺍلػﺫّ ٓعػﺩ ﺍلتعمٓن ﺃٌن ﺭﻜائﺯي ﺍألساسٓةَ ،لﺫﺍ هو
ﺍلضﺭَﺭّ ﺃو ىﻜػﺭﺱ ﺍلجٍػَﺩ َﺍلﻁاقػاﺕ ﺍلالﺯهة لتحقٓﻕ ﻁفﺭﺓ ىَعٓة في ﺍلتعمٓنَ ،ﻻ ٓقتصﺭ
ﺍلعهؿ هو ﺃجؿ تحقٓقٍػا عمػِ جٍﺩ ﺍلهﺅسساﺕ ﺍلحﻜَهٓة ،بؿ تقَن عمِ ﺃسﺱ هو ﺍلالهﺭﻜﺯٓة
َﺍلشﺭﺍﻜة ﺍلهجتهعٓػة ﺍلهتﺯﺍٓﺩﺓَ ،ﺍلتْ تتٓح ﺍﻻستفاﺩﺓ ﺍلعﻅهِ هو ﺆهﻜاىاتىا ﺍلﺫﺍتٓة َﺍلتىَﻉ فْ
هَﺍﺭﺩ ﺍلتعمٓن َتىهٓة ﺍقتصاﺩٓاتً َﻻبﺩ ﺃو َٓﺍﻜﺏ ﺫلﻙ تىهٓة بٓئٓة لتَﻅﻑ تﻜىَلَجٓا
ﺍلهعمَهػاﺕ لالرتقاء بالتعمٓن(خمٓؿ.)ٕٓٔٔ ،
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ٓﺄتْ ذلؾ فْ ﻅؿ هجتهع هعﺭفْ قاﺩﺭ عمِ تَﻅٓػﻑ ﺍلعمػَن َﺍلهعػاﺭﻑ َﺍلتﻜىَلَجٓا ﺍلحﺩٓثة
لخﺩهة ﺍلتىهٓة ﺍلشاهمة َقضآاٌاَ ،عمِ ﺍلتﻁَٓﺭ ﺍلهستهﺭ ألﺩَﺍﺕ قٓاﺱ ﺃﺩاء ﺍلﻁالﺏ َجَﺩﺓ
ﺃﺩﺀﺍ ﺍلهىﻅَهة ﺍلتعمٓهٓة ﻜاهمةَ ،هو خالؿ ىﻅان لالعتهاﺩ(خمٓؿ.)ٕٓٔٔ ،
يرب الباحث أن معيار الملاخ األكـاديمي مهـم جـد ا كولـه مكولـ ا أساسـي ا ول غلـى علـه فـي
العممية ال عميمية.

رابعا  :دور هيئة الع ماد والجودة في الجامعات الفمسطيلية
تمعػػب ٌٓئػػة اﻻعتهػػاد والجػػودة دو اًر هٍهػاً فػػْ الجاهعػػات الفمسػػطٓىٓة وتىبػػع ٌػػذي األدوار فػػْ الىقػػاط
التالٓة :
 .1تﺄدٓ ػػة الجاهع ػػات لرس ػػائمٍا ورؤٓتٍ ػػا وف ػػؽ هب ػػادئ اﻻعته ػػاد والج ػػودة والت ػػْ تض ػػعٍا الوح ػػدات
اإلدارٓة واألكادٓهٓة فْ الجاهعة.
 .2إىش ػػاء الجاهع ػػات الفمس ػػطٓىٓة عب ػػر التػ ػراخٓص والبػ ػراهج الهوض ػػوعة واإلعته ػػادات ه ػػف قب ػػؿ
اﻻعتهاد والجودة التابعة لو ازرة التربٓة والتعمٓـ العالْ.
 .3هتابعة وضبط وهراقبة جودة وىوعٓة العهمٓة التعمٓهٓة لهؤسسات التعمػٓـ العػالْ وتقٓػٓـ أدائٍػا
وفؽ ٌذي الهعآٓر ،واتخاذ الق اررات الهالئهة تبعاً لذلؾ وتقوـ بذلؾ دائرة ضهاف الجودة وبالتىسٓؽ
هع و ازرة التربٓة والتعمٓـ العالْ.
 .4إىشػػاء وحػػدة التػػدرٓب لالٌتهػػاـ بالعىصػػر البشػػري وبطاقاتػػً عبػػر التىسػػٓؽ الهباشػػر هػػع دائ ػرة
ضهاف الجودة ،وتوفٓر كاهؿ البٓاىات عف العاهمٓف عبر تكىولوجٓػا الهعموهػات وبشػكؿ إلكتروىػْ
سمٓـ.
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وضع سٓاسات واضحة وهعمىة لتعزٓز هفآٌػـ العدالػػة ،وتطبٓؽ الشفافٓة واﻻىتهاء واﻻلتزاـ بالقٓـ
الهؤسسٓ ػ ػػة وهتابعتٍػ ػػا هػ ػػف قبػ ػػؿ الوحػ ػػدات التابعػ ػػة لمجػ ػػودة والهىسػ ػػقة عب ػ ػر و ازرة التربٓػ ػػة والتعمػ ػػٓـ
العالْ(دلٓؿ اﻻعتهاد والجودة بوزارة التربٓة والتعمٓـ العالْٕٕٓٔ :ـ).

خامس ا :لماذج طوير معايير الع ماد والجودة في الجامعات العربية والغربية
أدت ثورة تكىولوجٓا الهعموهات واﻻتصاﻻت خالؿ العقدٓف الهاضٓٓف إلِ توفر بٓاىات
ٌاهة وهفصمة أحٓاىاً فْ شتِ الهواضٓع عمِ هواقع إىترىت ،وأدت إلِ ىهط جدٓد هف التعمٓـ
العالْ أطمؽ عمًٓ اسـ "التعمٓـ عبر الحدود" ٓقدـ هف خادـ هزود التعمٓـ هف الوﻻٓات الهتحدة
األهرٓكٓة أو الههمكة الهتحدة أو أسترالٓا وغٓرٌا ،إلِ بمداف عدة ،وخصوصاً العربٓة هىٍا،
تعمٓهاً جاهعٓاً بواسطة الىظـ التقمٓدٓة وىظـ التعمٓـ الهفتوح وعف بعد ،فﺄدى ذلؾ إلِ تعزٓز
إهكاىٓة الوصوؿ إلِ التعمٓـ العالْ بكافة أشكالً وهواضٓعً ،ولقد تركت هعاٌدتٓف أث اًر ﻻفتاً
عمِ تطورات التعمٓـ العالْ الالحقة(الهؤتهر العاشر بجهٍورٓة الٓهف )2005 ،وٌْ عمِ الىحو
أتْ :
أوﻻً  :وقعت جاهعة الدوؿ العربٓة إتفاقاً عاـ ٜ٘ٗٔـ وٌو عبارة عف هعاٌدة ثقافٓة تٍدؼ إلِ
عهمٓة التبادؿ بٓف الهدرسٓف والطالب عمِ هستوى و ازرة التربٓة والتعمٓـ لدى الدوؿ األعضاء
وٌْ خطوة ىحو تعزٓز الرابط التعمٓهْ بٓف الدوؿ العربٓة عمِ صعٓد الوطف العربْ .
ثاىٓا  :اتخذت جاهعة الدوؿ العربٓة فْ عاـ ٜٗٔٙـ حٓث تـ إعتهاد هٓثاؽ الجاهعة والقاضْ
ً
عمِ توزٓع التعاوف بٓف الدوؿ العربٓة هع إىشاء ىظاـ خاص بهعادلة الشٍادات الخاصة بالتعمٓـ
العالْ وتوحٓد قبوؿ الطمبة الجاهعٓٓف بٓف الدوؿ األعضاء وتوحٓد أسس الهىاٌج (الهؤتهر
العاشر بجهٍورٓة الٓهف.)2005 :
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وبىاء عمِ ها سبؽ فكاىت أغمب الهمخصات فْ الهؤتهر العاشر فْ الٓهف تدعو إلِ "
ً
إلِ وضع آلٓة إقمٓهٓة لضهاف الجودة واﻻعتهاد برعآة اتحاد الجاهعات العربْ "
) .(UNESCO,2003وبذلت جٍود هشابٍة هف خالؿ هؤتهرات عربٓة ﻻحقة) الهؤتهر العاشر
فْ الٓهف )2005 :وىتٓجة لذلؾ قاهت بعض البمداف العربٓة الهشاركة بالهؤتهر بﺇىشاء هجالس
وٌٓئات لضهاف الجودة واﻻعتهاد.
وخالؿ ٌذا البحث تـ استعراض ىهاذج عربٓة ودولٓة وٌْ ىهاذج جاهعٓة وٌْ كأتْ:
ٔ .ىهوذج هف الجاهعات األردىٓة.
ٕ .ىهوذج هف جاهعات الههمكة العربٓة السعودٓة.
ٖ .ىهوذج هف الجاهعات الهصرٓة.
ٗ .ىهوذج هف الجاهعات األهرٓكٓة.
وٓوضح الجدوؿ أدىاي هقارىة بٓف الىهاذج الدولٓة وعالقتٍا بهتيٓرات البحث .
جدول (ٗ) يوضح اللماذج الدولية لالع ماد والجودة ومقارل ها بم غيرات البحث

الدولة

اللموذج

القدرة

المؤسسية

اإليجابيات

السمبيات

درجة ال طبيق

درجة ال طبيق

الفاعمية

ال عميمية

ال لمية

القدرة

المس دامة المؤسسية

الفاعمية

ال عميمية

ال لمية

المس دامة

الههمكة األردىٓة الٍاشهٓة

األردىْ

تىاوؿ الهتيٓرات بشكؿ جزئْ

لـ تشهؿ العىاصر الهذكورة

الههمكة العربٓة السعودٓة

السعودي

تىاوؿ الهتيٓرات بشكؿ جزئْ

لـ تشهؿ العىاصر الهذكورة

جهٍورٓة هصر العربٓة

الهصري

تىاوؿ الهتيٓرات بشكؿ كاهؿ

شهمت العىاصرة الهذكورة

الوﻻٓات الهتحدة األهرٓكٓة

األهرٓكْ

تىاوؿ الهتيٓرات بشكؿ كاهؿ

شهمت العىاصر الهذكورة

األراضْ الفمسطٓىٓة الهحتمة

الفمسطٓىْ

لـ تتىاوؿ الهتيٓرات بالشكؿ الهطموب

تحتاج لتطبٓقٍا والعهؿ عمِ الهتابعة

الجدول من إعداد الباحث (مقارلة بين اللماذج الدولية لممعايير لالع ماد والجودة وأ رها في حقيق ال لمية المس دامة)

()94

أولا :لموذج المممكة األردلية الهاشمية  -الع ماد والجودة
شٍد ىظاـ التعمٓـ فْ الههمكة األردىٓة الٍاشهٓة تحسىاً هسته اًر هىذ هىتصؼ القرف
العشرٓف ،ولعب ىظاـ التعمٓـ الكؼء دو اًر كبٓ اًر فْ تحوٓؿ األردف هف بمد ٓيمب عمًٓ الطابع
الزراعْ إلِ دولة صىاعٓة وٓحتؿ ىظاـ التعمٓـ الهرتبة األولِ فْ العالـ العربْ ،وتعد الههمكة
األردىٓة الٍاشهٓة واحدة هف أجود أىظهة التعمٓـ فْ بمداف العالـ الىاهٓة وتبم ىسبة األهٓة
(ٕٔ )%عمِ صعٓد الههمكة وتبم ىسبة اإلىفاؽ الخاصة لمتربٓة والتعمٓـ العالْ (٘ )%هف
الىاتج اإلجهالْ لمدولة )إدرٓس.)ٕٕٓٔ،
إف جودة التعمٓـ تعىْ القدرة عمِ تحقٓؽ التعمـ الرصٓف ،والذي ٓؤدي بدوري إلِ إكساب
الطالب هقوهات التفكٓر الصحٓح ووصوﻻً لمهواطىة الصالحة والتعآش هع أخرٓف بسالـ،
والتعاهؿ بذكاء هع القضآا العاهة والخاصة عمِ السواء وهواصمة البحث بتفوؽ وتهكف فْ
جهٓع هراحؿ التعمٓـ .وٓضٓؼ البعض الجودة فْ التعمٓـ بﺄىٍا ها ٓجعؿ التعمٓـ هتعة وبٍجة،
حٓث أف الهؤسسة األكادٓهٓة )الجاهعة) التْ تجعؿ طالبٍا هتشوقٓف لعهمٓة التعمٓـ والتعمـ
هشاركٓف فًٓ بشكؿ إٓجابْ ىشط هحققٓف هف خاللً اكتشافاتٍـ وابداعاتٍـ الىابعة هف
استعداداتٍـ وقدراتٍـ الهمبٓة لحاجاتٍـ وىهوٌـ)إدرٓس.)ٕٕٓٔ،
تهتاز الجاهعات األردىٓة فْ أىٍا تهتمؾ الههمكة األردىٓة الٍاشهٓة هىظوهات هف الهوارد
البشرٓة ذات جودة تىافسٓة كفؤي وقادرة عمِ تزوٓد الهجتهع بخب ارت تعمٓهٓة هستهرة هدى الحٓاة
ذات صمة وثٓقة بحاجاتً الراٌىة والهستقبمٓة وذلؾ استجابة لمتىهٓة اﻻقتصادٓة الهستداهة
وتحفٓزٌا عف طرٓؽ إعداد أفراد هتعمهٓف وقوى عهؿ هاٌرة ،وٓشٍد األردف بشكؿ عاـ طفرة
عهاف بشكؿ خاص
ىوعٓة فْ هجاؿ التعمٓـ العالْ هىذ أوائؿ التسعٓىٓات ،وتحوي العاصهة ّ
باإلضافة إلِ كبرٓات الهدف األردىٓة هثؿ اربد والزرقاء ،عمِ هعظـ وأٌـ الصروح العمهٓة فْ
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الههمكة فْ هعظـ التخصصات ،وقد شٍد قطاع التعمٓـ الجاهعْ الخاص ازدٌا اًر همحوظاً حٓث
عهاف ٌْ السباقة فًٓ فْ هىطقة الشرؽ األوسط ،وٓقبؿ الحائزٓف عمِ شٍادة الثاىوٓة
كاىت ّ
العاهة فْ الجاهعات الحكوهٓة أو الخاصة أو الكمٓات هىذ تﺄسٓس أوؿ جاهعة فْ الههمكة أي
الجاهعة األردىٓة فْ عاـ ، 1962واألردف ٓشٍد زٓادة هطردة فْ أعداد ٌذي الجاهعات وأعداد
الطمبة الهمتحقٓف بٍا ،فشٍد عقدي السبعٓىات والثهاىٓىات هف القرف الفائت تﺄسٓس هعظـ
الجاهعات الحكوهٓة األخرى ،وأها فْ عقد التسعٓىات فقد شٍد تﺄسٓس هعظـ الجاهعات الخاصة
فْ الههمكة ،حٓث كاىت جاهعة عهاف األٌمٓة وجاهعة العموـ التطبٓقٓة أوؿ جاهعتٓف تتبع
القطاع الخاص ٓتـ تﺄسٓسٍا فْ البالد عاـ  1990ـ ،وبم عدد الطمبة عاـ  ٕٓٓٛفْ
الجاهعات الرسهٓة (ٓٓٓ )ٕٕٓ,طالباً وفْ الجاهعات الخاصة (ٓٓٓ )ٜٓ,طالباً
)إدرٓس )ٕٕٓٔ،وقد بم عدد الجاهعات األردىٓة الخاصة ( )ٔٚجاهعة وبم عدد الجاهعات
الرسهٓة األردىٓة (ٓٔ) جاهعات وٓبرز دور الٍٓئة الوطىٓة لالعتهاد والجودة األردىٓة فْ أٌـ
الىقاط أتٓة :
ٔ .وضع تعمٓهات وأسس وهعآٓر اﻻعتهاد وضهاف الجودة وهراجعتٍا دورٓاً.
ٕ .هراقبة هدى التزاـ هؤسسات التعمٓـ العالْ بالقواىٓف واألىظهة والتعمٓهات الهتعمقة
بهعآٓر اﻻعتهاد وضهاف الجودة.
ٖ .اعتهاد هؤسسات التعمٓـ العالْ وكذلؾ اعتهاد براهجٍا األكادٓهٓة.
ٗ .تقٓٓـ هؤسسات التعمٓـ العالْ وجودة براهجٍا وهخرجاتٍا األكادٓهٓة والهٍىٓة وىشر ها ٓراي
٘ .جهع الهعموهات واجراء الدراسات واألبحاث الهتعمقة بالتعمٓـ العالْ.
 .ٙإقرار التقارٓر التْ ٓعدٌا الرئٓس أو المجاف واصدار الدراسات والبحوث والىشرات الهتعمقة
بﺄىشطة الٍٓئة.
 .ٚالتﺄكد هف قٓاـ هؤسسات التعمٓـ العالْ بﺇجراء التقٓٓـ الذاتْ لبراهجٍا وهخرجاتٍا.
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 .ٛتحدٓد البدؿ الذي تدفعً هؤسسة التعمٓـ العالْ هقابؿ قٓاـ الهجمس باﻻعتهاد العاـ
والخاص والهتابعة السىوٓة وهقابؿ تقدٓـ أي خدهات لمهؤسسة بىاء عمِ طمبٍا ضهف
هٍاـ الهجمس وصالحٓاتً
 .ٜإقرار هشروع الهوازىة السىوٓة لمٍٓئة ورفعٍا إلِ هجمس الوزراء لمهصادقة عمٍٓا.
ٓٔ .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.
 .13اقتراح هشارٓع التشرٓعات الالزهة لعهؿ الٍٓئة(دلٓؿ و ازرة التربٓة والتعمٓـ العالْ
األردىْ.)ٕٓٔٗ،

اليا :لموذج المممكة العربية السعودية في الع ماد والجودة
شٍد عاـ ٖٕٜٔـ إىشاء أوؿ جٍاز لمتعمٓـ السعودي وٌو " هدٓرٓة الهع ػػارؼ " لتسبؽ بذلؾ
الجٍود الحكوهٓة كثٓ اًر هف جٍود الدوؿ األخرى فْ العىآة بالتعمٓـ ،ذلؾ أف إىشاء هدٓرٓة
الهعارؼ جاء سباقاً 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
أواصر اإلخاء وترسٓ التهاسؾ اﻻجتهاعْ فْ الداخؿ وهواجٍة الهتيٓرات العدٓدة الهقبمة عمِ
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
كو ازرة الدفاع والطٓراف ،وو ازرة الداخمٓة ،والحرس الوطىْ ،وو ازرة الصحة ،وو ازرة البرؽ والبرٓد،
وو ازرة الهالٓة واﻻقتصاد الوطىْ ،وو ازرة الخارجٓة ،وهؤسسة الىقد العربْ السعودي وغٓرٌا وٓبرز
دور الٍٓئة الوطىٓة لدعتهاد والجودة فْ الههمكة العربٓة السعودٓة عبر أٌـ الىقاط أتٓة :
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وضػػع هع ػػآٓر لض ػػهاف الج ػػودة واﻻعتهػػاد األك ػػادٓهْ هتوافق ػػة ه ػػع الهعػػآٓر العالهٓ ػػة ه ػػع ه ارع ػػاة
هتطمبات البٓئة الهحمٓة.
إتباع عهمٓات لضهاف الجودة واﻻعتهاد األكادٓهْ هتوافقػة هػع الههارسػة الجٓػدة الهتعػارؼ عمٍٓػا
عالهٓا.
ٔ .تق ػػدٓـ الع ػػوف لهؤسس ػػات التعمػػػٓـ ف ػػوؽ الث ػػاىوي ه ػػف أجػ ػػؿ هس ػػاعدتٍا عم ػػِ تق ػػوٓـ أدائٍػ ػػا
والتخطػػٓط لتحسػػٓف ٌػػذا األداء ،وذلػػؾ هػػف خ ػالؿ تقػػدٓـ الهشػػورة ،وتىظػػٓـ الب ػراهج التدرٓبٓػػة
وورش العهػػؿ ،وىشػػر الكتٓبػػات واألدلػػة ،وهػػف خػػالؿ شػػبكة الهعموهػػات العالهٓػػة وغٓرٌػػا هػػف
الوسائؿ.
ٕ .اإللتزاـ بﺄف تكوف ق اررات اإلعتهاد هوضوعٓة وعادلة ودقٓقة وصارهة وبىاءة.
تطوٓر وتوفٓر قواعػد الهعموهػات الخاصػة بالههارسػات الجٓػدة ،وهؤشػرات الجػودة لكػؿ قطاعػات
التعمٓـ فوؽ الثاىوي فْ الههمكة.
ٖ .التعاوف هع ٌٓئات اﻻعتهاد وضهاف الجودة األخرى ،والعهؿ عمِ أف تكوف

الٍٓئة رائدة

فْ هجاؿ اﻻعتهاد وضهاف الجودة عمِ الهستوى اإلقمٓهْ.
ٗ .اإللت ػزاـ بهضػػهوف وثٓقػػة الههارسػػة الجٓػػدة الهق ػرة هػػف قبػػؿ الشػػبكة الدولٓػػة لٍٓئػػات ضػػهاف
الجودة فْ التعمٓـ العالْ( الٍٓئة الوطىٓة لمتقوٓـ واإلعتهاد األكادٓهْ.)ٕٓٔٗ،
وتعتبر الههمكة العربٓة السعودٓة هف أكثر الدوؿ العربٓة إىفاقاً عمِ التعمٓـ حٓث تىفؽ ها
ىسبتً (٘ ()% ٜ.ضهاف الجودة.)ٕٓٓٛ،
تقوـ هؤسسات التعمٓـ فْ الههمكة العربٓة السعودٓة بتقدٓـ براهج تعمٓهٓة وٌْ هسئولة عف
جودة جهٓع هىشﺄتٍا وأىشطتٍا التْ تهارس وﻻ تقتصر عمِ البراهج التعمٓهٓة بؿ تستٍدؼ
العهمٓات اإلدارٓة التْ هٍهتٍا الربط بٓف جهٓع ها تقدـ هها ٓعىْ أف ىظاـ ضهاف الجودة ٓجب
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أف

ٓشهؿ

كالً

هف

األفراد

والوحدات

التىظٓهٓة

فْ

جهٓع

أقساـ

الهؤسسة

(ضهاف الجودة.)ٕٓٓٛ ،
جاءت عىآة الههمكة العربٓة السعودٓة بالتعمٓـ بترجهة عهمٓة لدعوة اإلسالـ إلِ البشرٓة
جهعاء الراهٓة إلِ جعؿ التعمٓـ وسٓمة بىاء األرض واعهارٌا وىبراساً هضٓئاً ٓض لٍا الطرٓؽ
إلِ اﻻستخالؼ األهثؿ لدىساف عمِ ٌذي األرض ،فكاف اﻻجتهاع التعمٓهْ األوؿ فْ تارٓ
العٍد السعودي الهعاصر الذي تبىاي الهمؾ عبد العزٓز فْ جهادى األولِ هف عاـ
ٌٖٖٗٔػٕٕٜٔـ ودعا إلًٓ العمهاء فْ هكة الهكرهة هىطمقاً أساسٓاً لىشر العمـ والتعمٓـ (السموـ،
٘.)ٜٔٛ
ال ا :لموذج جمهورية مصر العربية في اإلع ماد العالمي
تهثؿ الجاهعات الهصرٓة قهة الٍرـ التعمٓهْ حٓث تقوـ بهٍهة أساسٓة وٌْ إعادة
تﺄٌٓؿ الشباب حٓث تتخرج القٓادة الهصرٓة والذي بدورٌا تهثؿ األىٓهٓا لمقوى العاهمة حٓث
ارتكزت الجاهعة بهٍهات ثالث ،وٌْ( :التدرٓس ،والبحث العمهْ ،والخدهة العاهة أو ها ٓعرؼ
بخدهة الهجتهع والذي أصبح هٍهة هؤسسٓة ﻻ جاىبٓة لرسالة الجاهعة) ،وبدأ الشعب الهصري
بالتطور هف خالؿ اإللتحاؽ بشكؿ أكبر بالجاهعات الهصرٓة وتـ التركٓز هف قبؿ الجاهعات
الهصرٓة عمِ ىقطتٓف أساسٓتٓف ،وٌها :الهىطؽ الداخمْ لمجاهعات الهصرٓة والذي ٓعتىْ بالقوة
والدافع الهحرؾ هف خالؿ خطبة ألقاٌا قاسـ أهٓف أكبر الدعاة لىشئة الجاهعات الهصرٓة،
والىقطة الثاىٓة ٌو الضيط الخارجْ تهثؿ بشخصٓة طً حسٓف وٌو شخصٓة هؤثرة فْ
الجاهعات الهصرٓة وفْ التربٓة عهوهاً ،وٌذا كمً ٓصب فْ اإلرتقاء والوصوؿ ىحو التىهٓة
وتحقٓقٍا الهراد (عهار.)ٜٜٔٙ،
قدـ هجمس التدرٓب والتعمٓـ عف بعد بهصر هعآٓر خاصة باﻻعتهاد األكادٓهْ وٌْ كالتالْ:
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 رسالة الهؤسسة ووضوح أٌدافٍا.
 التخطٓط والتقوٓـ.
 هصادر التهوٓؿ.
 اإلدارة والتىظٓـ.
 الهوارد الهالٓة والبشرٓة.
 أعضاء الٍٓئة التدرٓسٓة والعاهموف بالهؤسسة.
 حدوث تكاهؿ بٓف الهؤسسة وعالقتٍا الخارجٓة.
 الخدهات اإلدارٓة والطالبٓة.
 الىزاٌة والشفافٓة والعدالة.
 البراهج األكادٓهٓة الهقدهة وعهمٓة التعمٓـ.
وﻻ ٓتوق ػػؼ األه ػػر عى ػػد وض ػػع هع ػػآٓر ،واىه ػػا ٓتع ػػدى ذل ػػؾ هرحم ػػة أخ ػػرى تمٍٓ ػػا ٌ ػػْ هرحم ػػة
اعتهادٌػػا والحكػػـ ٓكهػػف بهػػدى تطبٓقٍػػا وٌػػؿ ٌػػْ عرضػػة لمحسػػاب والهسػػائمة أـ غٓػػر همتزهػػة
(خمٓؿ.)ٕٓٔٔ،
ػاء عمػػِ هػػا جػػاء أعػػالي فػػﺇف الٍٓئػػة الوطىٓػػة لدعتهػػاد والجػػودة فػػْ و ازرة التربٓػػة والتعمػػٓـ
وبىػ ً
العالْ بهصر صههت دلٓالً (الػدلٓؿ القػوهْ لمضػهاف والجػودةٕٕٓٔ :ـ) حػدٓثاً ٓعػرؼ بالهعػآٓر
وٓتهثػػؿ فػػْ بعػػدٓف أساسػػٓٓف وٌهػػا القػػدرة الهؤسسػػٓة والفاعمٓػػة التعمٓهٓػػة وٌهػػا بعػػداف تتفػػؽ هعٍػػـ
الهعآٓر الدولٓة لدعتهاد وقد سبؽ الحدٓث عىٍها فْ هبحث سابؽ هف ٌذا الفصؿ وٌها :

ٔ .القدرة المؤسسية
تعىْ اهتالؾ الهؤسسة الهصرٓة لهقوهات بشرٓة وهادٓة وهالٓة تسهح لٍا القٓاـ بوظائفٍا
الحالٓة والهستقبمٓة بكفاءة وفعالٓة ،والهؤسسة التعمٓهٓة القادرة عمِ التعمٓـ والبحث العمهْ
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وخدهة الهجتهع ﻻبد أف تتبىِ تىظٓها جٓداً ٓرفع شﺄف العهؿ الجهاعْ الهىظوهْ هف خالؿ قٓادة
واعٓة وعاهمٓف أكفاء (الدلٓؿ القوهْ لمضهاف والجودةٕٕٓٔ،ـ).
وتعىِ دائرة ضهاف الجودة الهصرٓة القوهٓة بالقدرة الهؤسسٓة بﺄىٍا تتطمب تخطٓطاً إستراتٓجٓاً
جٓداً ،وٌٓكالً تىظٓهٓاً هحدد لألدوار واﻻختصاصات ،وقٓادة واعٓة لهتطمبات التطوٓر (الدلٓؿ
القوهْ لمضهاف والجودةٕٕٓٔ ،ـ) ،وركزت الٍٓئة الهصرٓة عمِ القدرة الهؤسسٓة التْ تعهؿ
عمِ شرح دقٓؽ لمهواصفات العاهة لمهؤسسة التْ تعكس قدرتٍا عمِ القٓاـ بوظائفٍا (الدلٓؿ
القوهْ لمضهاف والجودةٕٕٓٔ ،ـ).
 .2الفاعمية ال عميمية
ركزت الٍٓئة القوهٓة لمضهاف والجودة الهصرٓة أٓضاً عمِ الفاعمٓة التعمٓهٓة وٌْ هف ضهف
هتطمبات الجودة العهمٓة التعمٓهٓة باعتبارٌا هف أٌـ وظائؼ الهؤسسة ،وتصؼ هقوهات الفاعمٓة
لمعهمٓة التعمٓهٓة هف حٓث الطالب ،والبراهج والهقررات ،وهعآٓرٌها األكادٓهٓة ،وأسالٓب التعمٓـ
لوسائطٍها ،وأداء أعضاء ٌٓئة التدرٓس وهعاوىٍٓـ ،والبحث العمهْ ،واألىشطة التعمٓهٓة
والتعمٓهٓة ،والدراسات العمٓا ،واختتهت الٍٓئة القوهٓة الهصرٓة لمضهاف والجودة ٌذا الجزء
بهواصفات جودة ىظاـ الهؤسسة التعمٓهٓة لتقوٓـ هدى فعالٓة العهمٓة التعمٓهٓة( .الدلٓؿ القوهْ
لمضهاف والجودةٕٕٓٔ ،ـ).
ٌذا وتبدأ جودة الهؤسسة التعمٓهٓة فْ الىهوذجٓف واألوؿ ٓعىِ بها سبؽ شرحً عف القدرة
الهؤسسٓة الهصرٓة وأها الفاعمٓة التعمٓهٓة فٍْ تٍتـ بالجودة أسالٓب تقٓٓـ ىهو أداء الطمبة
وهتابعتٍـ وقٓاس فعالٓة الهؤسسة التعمٓهٓة ىفسٍا هف حٓث ها قدهتً لمهتعمهٓف .ولذلؾ فقضٓة
قٓاس الفاعمٓة التعمٓهٓة أداء الهؤسسة التعمٓهٓة هف القضآا التربوٓة الرئٓسة التْ تٍتـ بٍا
الدوؿ الهتقدهة والىاهٓة عمِ حد سواء ،هف أجؿ زٓادة فاعمٓة الهؤسسات التعمٓهٓة ،وتحسٓف
جودة التعمٓـ الذي تقدهً ،وٓدخؿ ٌذا الىهوذج فْ الهعآٓر الدولٓة التْ ٌْ هف صمب ٌذا
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البحث وٌو ىهوذج شاهؿ وواضح وٌىالؾ أدلة إجرائٓة وىهاذج لقٓاس الهؤشرات التْ ضهٍا ٌذا
الىهوذج وقد اتفقت هع الهعآٓر الدولٓة هف حٓث البىدٓف األساسٓٓف وٌها القدرة الهؤسسٓة
والفاعمٓة التعمٓهٓة والتْ تتكوف هف ( )ٜىقاط أساسٓة ،وقد اتفقت ٌذي الىقاط فْ الجاهعات التْ
ذكرت كوىٍا تركز عمِ ٌذي الىقاط وٌْ عمِ الىحو األتْ :
وتشهؿ القدرة الهؤسسٓة والفاعمٓة التعمٓهٓة وٌها البىدٓف الرئٓسٓٓف والتْ سىتحدث عىٍا بشكؿ
هفصؿ وٌذي البىود ٌْ (الرؤٓة والرسالة ،والقٓادة والحوكهة ،والشراكة الهجتهعٓة ،والهوارد
البشرٓة والهادٓة ،وتوكٓد الجودة والهسائمة ،والطالب ،وعضو ٌٓئة التدرٓس ،والهىاخ التربوي،
والهىٍاج الدراسْ (الدلٓؿ القوهْ لمضهاف والجودة.)ٕٕٓٔ ،

رابعا لماذج من الجامعات األجلبية-لموذج الوليات الم حدة األمريكية
تعد الوﻻٓات الهتحدة أوؿ هف رعت هبدأ توازى "الحرٓػة والجػودة" ،حٓػث سػهحت لهئػات بػؿ
آﻻؼ الهؤسسات التعمٓهٓة أف تىتشر وفِ ىفس الوقت وهىذ أوائؿ القػرف العشػرٓف أىشػئت ألٓػات
الهىاسػػبة التػػِ تتػػابع جػػودة أداء ٌػػذي الهؤسسػػات وتعتهػػد هػػا ٓسػػتحؽ هىٍػػا اﻻعتهػػاد وتجعػػؿ ىتػػائج
ٌذي الهتابعة هتاحة لراغبػْ التعمػٓـ حتػِ ٓكوىػوا عمػِ بٓىػة هػف هوقػؼ هؤسسػات التعمػٓـ الهتاحػة،
ٌػػذا وتشػػبع هؤسسػػات التعمػػٓـ العػػالْ فػػِ الوﻻٓػػات الهتحػػدة األهرٓكٓػػة إلػػِ حػػد كبٓػػر الهؤسسػػات
الخاصػػة التػػْ تتهتػػع باسػػتقاللٓة كبٓػرة وسػػمطة تهثػػؿ بهجػػالس إدارة ٌػػذي الهؤسسػػات ،وٓعػػد التػػﺄثٓر
الحكوهْ عمِ ٌػذي الهؤسسػات هحػدود األثػر قٓاسػا بالػدوؿ األوروبٓػة ،ولػذلؾ فػﺇف الهسػؤولٓة تقػع
عمِ هؤسسات التعمٓـ العالْ لتىظٓـ ىفسػٍا وآجػاد هػوارد لٍػا واﻻ فقػدت ٌػذي الهؤسسػات هواردٌػا
وطالبٍػا الػذٓف ٓتجٍػػوف بالتػالْ ىحػو الهؤسسػػات الهىافسػة ،وٓتخػذ اﻻعتهػػاد فػْ الوﻻٓػات الهتحػػدة
األهرٓكٓة شكمٓف وٌها اﻻعتهاد الهؤسسْ واﻻعتهاد التخصصْ.
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أولهما :اعتهاد هؤسسْ وتقوـ بً هجالس إقمٓهٓة تابعة لهؤسسات التعمٓـ العالْ ىفسٍا.

اليهمــا :اعتهػػاد تخصصػػْ وٌػػو ٓعىػػِ بػػالبراهج الد ارسػػٓة تقػػوـ بػػً لجػػاف هتخصصػػة هثػػؿ هجمػػس
اعتهػػاد الٍىدسػػة والتكىولوجٓػػا ( )ABETوالػػذي ٓعهػػؿ هىػػذ الثالثٓىػػات هػػف القػػرف الهاضػػِ وٌٓئػػة
اعتهاد التعمٓـ الطبْ ،وفْ عاـ ٜٜٔٙـ تـ إىشاء هجمس اعتهاد التعمٓـ العالْ والذي ٍٓدؼ إلِ
إٓجاد هؤسسػة قوهٓػة تتػولِ اإلشػراؼ عمػِ هؤسسػات اﻻعتهػاد وٌػِ هؤسسػات غٓػر حكوهٓػة فػْ
التعمػػٓـ العػػالْ ،وٓقػػوـ هجمػػس اﻻعتهػػاد ( )CHEAبػػاﻻعتراؼ بهؤسسػػات اﻻعتهػػاد العاهمػػة فػػِ
هجاؿ التعمٓـ العػالِ بىػاء عمػِ هعػآٓر هحػددة ٓضػعٍا هجمػس اﻻعتهػاد ،وٓػتـ اعػادة اعتهػاد ٌػذي
الهؤسسات هرة كؿ ٓٔ سىوات بىاء عمِ تقرٓر ٓقدـ كؿ ٘ سىوات (هجٓد.)ٕٕٓٔ ،

ٌػػذا وقػػد وجػػد الهئػػات هػػف الهؤسسػػات التعمٓهٓػػة والعدٓػػد هػػف رجػػاؿ الجػػودة الخب ػراء األهرٓكػػاف
وأشػ ػػٍرٌا الجهعٓػ ػػة اﻻهرٓكٓػ ػػة لمجػ ػػودة التػ ػػْ تعىػ ػػِ بهواصػ ػػفات وشػ ػػٍادات هتخصصػ ػػة فػ ػػْ شػ ػػتِ
الهجػػاﻻت ،وهىٍػػا الجاىػػب الػػذي ٓخػػص التعمػػٓـ العػػالْ وأشػػٍرٌا الجواىػػب التػػْ تفحصػػٍا ()SACS
الهعػ ػ ػػآٓر القٓاسػ ػ ػػٓة األهرٓكٓػ ػ ػػة التػ ػ ػػْ وضػ ػ ػػعتٍا الجهعٓػ ػ ػػة األهرٓكٓػ ػ ػػة وفػ ػ ػػؽ هعػ ػ ػػآٓر كػ ػ ػػؿ وﻻٓػ ػ ػػة :
(الرؤٓػػة والرسػػالة والحوكهػػة والقٓػػادة والهىػػاٌج والتعمػػٓـ والػػتعمـ وتقػػوٓـ التالهٓػػذ" الطمبػػة" والهدرسػػة،
والهصادر والخدهات الهقدهة واﻻتصاؿ هع أولٓاء األهور والتحسٓف الهستهر) .وتصىؼ الجاهعػات
األهرٓكٓة إلِ جاهعات حكوهٓة وجاهعات خاصة بها فٍٓا الهعاٌد والكمٓات.
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وٓرى الباحث أف هاجاء بً الىهوذج الهصري والىهوذج األهرٓكْ شكال أٌـ العىاصر
األساسٓة والتْ جاءت فْ صمب البحث وٌْ القدرة الهؤسسٓة والفاعمٓة التعمٓهٓة فْ حٓف
اٌتهت الوﻻٓات الهتحدة فْ هجاؿ التىهٓة الهستداهة كوىٍا هف الدوؿ الهتقدهة والتْ خدهت ٌذا
البحث.
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الفصل الرابع

منهج البحث
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الفصل الرابع

منهج البحث
مقدمة:

تعتبر منيجية البحث واجراءاتيا محو ار رئيسا يتـ مف خاللو انجػاز الجانػا التطبي ػن مػف البحػث,
وعف طري يا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائن لمتوصؿ إلى النتػائ
التن يتـ تفسيرىا فن ضوء أدبيات البحث المتعم ة بموضوع البحث ,وبالتالن تح ؽ األىداؼ التن
تسعى إلى تح ي يا.
حيػ ػػث تنػ ػػاوؿ ىػ ػػذا الفصػ ػػؿ وصػ ػػفا لمم ػ ػني المتب ػ ػ ومجتم ػ ػ وعينػ ػػة البحػ ػػث ,وكػ ػػذلؾ أدا البحػ ػػث
المستخدمة وطري ة إعػدادىا وكيفيػة بنائيػا وتطويرىػا ,ومػد صػدايا واباتيػا .كمػا يتضػمف وصػفا
لإلجراءات التن ااـ بيا الباحث فػن تصػميـ أدا البحػث وت نينيػا ,واألدوات التػن اسػتخدميا لجمػ
بيان ػػات البح ػػث ,وينتي ػػن الفص ػػؿ بالمعالج ػػات اإلحص ػػائية الت ػػن اس ػػتخدمت ف ػػن تحمي ػػؿ البيان ػػات
واستخالص النتائ  ,وفيما يمن وصؼ ليذه اإلجراءات.
منهج البحث
مف أجؿ تح يؽ أىداؼ البحث ااـ الباحث باستخداـ المني الوصفن التحميمن الذي يحاوؿ مف
خاللو وصؼ الظاىر موضوع البحث ,وتحميؿ بياناتيا ,والعالاة بيف مكوناتيا واآلراء التن تطرح
حوليا والعمميات التن تتضمنيا واآلاار التن تحدايا.
يعرؼ (الحمدانن )600: ,المني الوصفن التحميمن بأنو "المني الذي يسعى لوصؼ الظواىر أو
األحداث المعاصر  ,أو الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ لوصؼ ظاىر أو
مشكمة ,وي دـ بيانات عف خصائص معينة فن الواا  ,وتتطما معرفة المشاركيف فن الدارسة
والظواىر التن ندرسيا واألواات التن نستعمميا لجم البيانات".
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مجتمع وعينة البحث:
أ .مجتمع البحث:
يتكوف المجتم األصمن مف جميػ العػامميف بوظػائؼ إشػرافية مػف المشػرفيف (إداريػيف وأكػاديمييف)
مف رؤساء األاساـ والمدراء بالجامعات الفمسطينية ب طاع غز وكاف تسميط الضوء عمى (الجامعة
اإلس ػػالمية ,جامع ػػة األاص ػػى ,جامع ػػة األزى ػػر) ألف ى ػػذه الجامع ػػات الاالا ػػة ى ػػن أا ػػدـ الجامع ػػات
الفمسػػطينية النظاميػػة والتػػن يمكػػف ايػػاس أارىػػا التنمػػوي خػػالؿ العشػػر سػػنوات الماضػػية ,ولػػذلؾ تػػـ
اسػػتاناء الجامعػػات حدياػة التأسػػيس كجامعػػة فمسػػطيف حيػػث تأسسػػت  600;/;/59و أمػػا جامعػػة
غز ف د تأسسػت ; 600</5/6حيػث حصػمت كمتػا الجػامعتيف عمػى اإلعتػراؼ واإلعتمػاد الرسػمن
بي ػػد أف جامع ػػة األزى ػػر ك ػػاف تأسيس ػػيا ع ػػاـ  5==5وى ػػن ب ػػذلؾ تع ػػد م ػػف الجامع ػػات ال ديم ػػة ى ػػن
والجامعة اإلسالمية وجامعة األاصػى ,واد تـ استاناء الجامعات (التن تتب نظاـ التعمػيـ المفتػوح)
كجامعة ال دس المفتوحة وجامعة األمػة .و يتكػوف مجتمػ البحػث مػف ( )758موظفػا يعممػوف فػن
الجامعات الاالاػة موضػ البحػث فػن وظػائؼ إشػرافية أكاديميػة واداريػة حيػث اػاـ الباحػث بمعتمػاد
البيانات مف دائر شئوف الموظفيف مف الجامعات المذكور .
ا.عينة البحث وطريقة اختيارها:
تتكوف عينة البحث مف ( )658موظؼ مف الموظفيف المابتيف ,وتـ اختيارىـ بالطري ة العشوائية
الطب يػػة (رتبػػة م ػدير ورئػػيس اسػػـ لإلداريػػيف واألكػػاديمييف) ,.حيػػث تػػـ ت سػػيـ مجتم ػ البحػػث إلػػى
طب ػػات كمػػا ىػػو موض ػ جػػدوؿ راػػـ ( ):فػػن وتػػـ اختيػػار عينػػة البحػػث التػػن تماػػؿ (< )%:مػػف
مجتم البحث وذلؾ لكن يتـ تغطية العينة بشكؿ أوس حتى تكوف العينة ممامة لممجتم .
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جدول () 7
يوضح توزيع عينة البحث عمى الجامعات الفمسطينية
موظف إداري

موظف أكاديمي

المجموع

اسم الجامعة
الجامعة اإلسالمية

44

<7

<6

جامعة األاصى

78

86

;:

جامعة األزىر

70

6:

9:

<50

50:
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المجمــــــــوع

الجدوؿ أعاله مف إعداد الباحث  :مصدر البيانات دائر شئوف الموظفيف بالجامعات الاالاة.

يتض مف الجدوؿ أعاله أف عدد الموظفيف اإلدارييف(رئيس اسـ  ,مػدير) يمامػوف عػددا أكبػر مػف
عػدد المػػوظفيف األكػػاديمييف بمػػا نسػػبتو ( )%90.8وأف عػػدد المػػوظفيف األكػػاديمييف (رئػػيس اسػػـ ,
مدير) يماموف عػددا أاػؿ بمػا نسػبتو ( )%8=.:وأف نسػبة عينػة الد ارسػة بمغػت (< 658 )%:مػف
أصؿ  758موظؼ.

مصادر البيانات
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
 )5المصادر األوليـة :وتمامػت فػن اسست صػاء الػذي شػمؿ الم ػابالت الشخصػية األوليػة حيػث تػـ
إج ػراء عػػد م ػػابالت م ػ بعػػض المختصػػيف لتشػػخيص مشػػكمة البحػػث ,أمػػا اسسػػتبانة ف ػػد تػػـ
تصػػميـ اسػػتبانتيف تػػـ توزيعيم ػا عمػػى عينػػة البحػػث لمحصػػوؿ عمػػى البيانػػات األوليػػة الخاصػػة
بمتغيرات البحث.
 )2المصـــادر الثانويـــة :اس ػػتخدـ الباح ػػث ف ػػن ى ػػذه البح ػػث الكت ػػا والم ػػاست المنش ػػور والرس ػػائؿ
المحكمة والدراسات الساب ة المرتبطة بموضوع البحػث وباسضػافة إلػى أوراؽ العمػؿ واسبحػاث
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الم دمة فن المؤتمرات ,كما استندت البحث إلى بعػض المصػادر اإللكترونيػة التػن تػـ تواي يػا
عبر الشبكة العنكبوتية.
أداة البحث:

تػـ إعػداد إسػتبانتيف حػػوؿ " مػد تطبيػؽ الجامعػات الفمسػػطينية لممعػايير الدوليػة لالعتمػاد والجػػود
وأاره فن تح يؽ التنمية المستدامة فن محافظات غز مػف وجيػة نظػر العػامميف " واحػد خصصػت

لمجانػػا اإلداري وأخػػر خصصػػت لمجانػػا األكػػاديمن وفيمػػا يمػػن توصػػيؼ لمحػػاور الرئيسػػة التػػن
غطتيا اسستبانتيف وكانت حسا اآلتن :

المحـــور األول( :القـــدرة الم سســـية) نـــي اىســـتبانة األولـــى خاصـــة لمجانـــر ا داري و
(الفاعمية التعميمية) خاصة لمجانر األكاديمي ني اىستبانة الثانية ويشمل ( 9أبعاد) :
أ .أبعاد القدرة الم سسية ني اىستبانة األولى:
البعد األوؿ :الرؤية والرسالة ويتكوف مف  :ف رات.البعد الاانن :ال ياد والحوكمة ويتكوف مف  :ف رات.البعد الاالث :المسئولية اإلجتماعية ويتكوف مف  7ف رات.البعد الراب  :الموارد البشرية والمادية ويتكوف مف  :ف رات المتعم ة بال در المؤسسية.البعد الخامس :التأكيد عمى الجود والمسائمة ويتكوف مف  :ف رات.ر .أبعاد الفاعمية التعميمية ني اىستبانة الثانية:
البعد األوؿ :الطالا الجامعن ويتكوف مف  7ف رات.البعد الاانن :عضو ىيئة التدريس ويتكوف مف  7ف رات.البعد الاالث :المنياج األكاديمن ويتكوف مف  7ف رات.-البعد الراب  :المناخ األكاديمن ويتكوف مف  7ف رات.
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المحور الثاني :م شرات التنمية المستدامة وقد تم وضـعها نـي كـال اىسـتبانتينش وتشـمل
( 6م شرات) وهي:
 المؤشر األوؿ :الوسائؿ التكنولوجية و يتكوف مف  7ف رات. المؤشر الاانن :ابوؿ الطمبة ويتكوف مف  7ف رات. المؤشر الاالث :مستو التحصيؿ العممن ويتكوف مف  7ف رات. المؤشر الراب  :الخدمات اإلدارية واألكاديمية ويتكوف مف  7ف رات. المؤشر الخامس :الجود اإلدارية واألكاديمية ويتكوف مف  7ف رات. المؤشػػر السػػادس :الم ػوارد البش ػرية والماديػػة ويتكػػوف مػػف  7ف ػرات التابعػػة لمؤش ػرات التنميػػةالمستدامة.
واد تـ استخداـ م ياس ليكرت ل ياس استجابات المبحوايف لف رات اسستبياف حسا جدوؿ (<):
جدول ( ) 8
مقياس ا جابة عمى الفقرات نموذج ليكارت الخماسي
التصنيف
الدرجة

موانق بشدة

موانق

موانق إلى حد ما

غيرموانق

غير موانق بشدة

9

8

7

6

5

يتضػ ػ م ػػف الج ػػدوؿ أع ػػاله أف الم ي ػػاس المس ػػتخدـ ف ػػن اس ػػتبانة ى ػػذه البح ػػث كمم ػػا كان ػػت درج ػػات
اإلجابػػة عمػػى الف ػرات مػػف  9-5أكبػػرك كممػػا إاتربػػت نحػػو األعمػػى وكانػػت إيجابيػػة التػػأاير ,وكممػػا
إاتربت نحو ال يمة األاؿك كانت الدرجة أصغر.
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صدق اىستبانة
صدؽ اسستبانة يعنن " أف ي يس اسستبياف ما وض ل ياسو" (الجرجاوي ,)509 :6050,كما
ي صد بالصدؽ "شموؿ اسست صاء لكؿ العناصر التن يجا أف تدخؿ فن التحميؿ مف ناحية,
ووضوح ف راتيا ومفرداتيا مف ناحية اانية ,بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات
وآخروف .)6005 ,واد تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة بطري تيف:
 .1الصدق الظاهري لألداة (صدق المحكمين)
اػػاـ الباحػػث بعػػرض أدا البحػػث فػػن صػػورتيا األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف وكػػاف عػػددىـ
( )56محكما مف أعضاء ىيئة التدريس موزعيف عمى جامعػات محميػة وااميميػة ومتخصصػيف فػن
مجػػاؿ البحث(اائمػػة بأسػػماء المحكمػػيف) ,واػػد ارعػػى الباحػػث توزي ػ المحكمػػيف عمػػى عػػد كميػػات
(كميػػة التربيػػة ,كميػػة العمػػوـ اإلداريػػة والماليػػة ,كميػػة التجػػار ,كميػػة العمػػوـ التطبي يػػة ,كميػػة اآلداا
والعمػػوـ اإلنسػػانية) كػػوف موضػػوع البحػػث يػرتبط بػػالجود  ,واػػد طمػػا الباحػػث مػػف المحكمػػيف ,إبػػداء
آرائيػػـ ح ػػوؿ العب ػػارات الت ػػن وضػػعت ل ي ػػاس موض ػػوع البح ػػث ,وفحػػص ص ػػياغة العب ػػارات وم ػػد
مناسبة كؿ عبار لممحور الذي تنتمن إليو ,ومد كفاية العبارات لتغطية كػؿ محػور مػف متغيػرات
البحث وما يرونػو مناسػبا ألي عمميػة تعػديؿ أو حػذؼ أو إضػافة جديػد ألدا البحػث سػواء أكانػت
فن البيانات الشخصية لممبحوايف أو فن العبارات المتعم ة باسستبانة.
وتركزت توجييات المحكميف فن األغما عمى طوؿ اإلستبانة واحتوائيا عمى عبارات متكرر,
كمػػا أف بعػػض المحكمػػيف أر ضػػرور ت مػػيص واخت ػزاؿ الف ػرات بحيػػث تكػػوف مترابطػػة ومعبػػر م ػ
إضػ ػػافة بعػػػض الف ػ ػرات التػ ػػن تضػ ػػفن اػػػو لممحػ ػػاور واسػ ػػتنادا إلػ ػػى تمػ ػػؾ المالحظػ ػػات والتعػ ػػديالت
والتغيرات التن أبداىا المحكموف ااـ الباحث بمجراء التعديالت التن إتفؽ عمييػا معظػـ المحكمػيف,
حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات وتـ عمؿ الالزـ لمبعض اآلخر منيا.
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 -2صدق المقياس:

أوى :اىتساق الداخمي Internal Validity
ي صد بصدؽ استساؽ الداخمن مد اتساؽ كؿ ف ر مف ف رات اإلستبانة م المجاؿ الذي تنتمن
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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 تحميل نقرات محور القدرة الم سسية -صدق اىتساق الداخميجدول ()9
معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( الر ية والرسالة ) والدرجة الكمية لممجال
م

معامل ارتباط
بيرسون

العبارات

القيمة
اىحتمالية
()SIG
*0.086

5

تنشر اإلدار العميا رؤيتيا وتعمف عنيا لمعامميف بالجامعة

0.<56

6

تشارؾ اإلدار العميا والعامميف بالجامعة فن صياغة الرؤية

<0.<0

*0.000

7

توض اإلدار العميا أىدافيا اإلستراتيجية لمعامميف بالجامعة

0.;=6

*0.008

8

يشارؾ فن صياغة الرسالة اإلدار العميا العامميف بالجامعة

0.<70

*0.000

9

تصاغ األىداؼ وفؽ خطة زمنية وتسمسؿ زمنن واض

;;<0.

*0.001

:

تتضمف الرسالة أىداؼ الجامعة ومفيوـ الجود وسبؿ تطبي يا

0.<95

*0.028

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتض مف الجدوؿ أعاله أف معامؿ اسرتبػاط بػيف كػؿ ف ػر مػف ف ػرات مجػاؿ " الرؤيػة والرسػالة "
والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ ,والػػذي يبػػيف أف معػػامالت اسرتبػػاط داؿ مسػػتو معنويػػة  α = 0.09وبػػذلؾ
يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
جدول ( ) 11
معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( القيادة والحوكمة ) والدرجة الكمية لممجال
معامل
اىرتباط بيرسون

القيمة اىحتمالية
()SIG

;

تشكؿ اإلدار العميا فريؽ إلدار األزمات بالجامعة ويشاركيا العامميف

=0.;7

<

تتصؼ اإلدار العميا بالنزاىة والموضوعية فن معاممتيا لمعامميف

<0.<7

*0.000
*0.025

=

تساىـ اإلدار بأعماؿ فاعمة ومميز فن إدار الجامعة

0.;6:

*0.04

50

يتـ اختيار أعضاء اإلدار العميا بكؿ نزاىة وشفافية

0.<6:

*0.002

55

تيتـ اإلدار العميا بالتغذية الراجعة الصادر عف المرؤوسيف إلييا

0.=80

*0.020

56

تعمؿ اإلدار العميا عمى محاربة الفساد بجمي أشكالو بالجامعة

=0.<0

*0.010

ـ

العبارات

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09
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يتض مف الجدوؿ أعاله أف معامؿ اسرتباط بيف كؿ ف ر مف ف رات مجاؿ " الرؤيػة والرسػالة "
والدرجة الكمية لممجاؿ ,والذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو معنويػة  α = 0.09وبػذلؾ
يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
جدول ( ) 11
معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( المسئولية اىجتماعية ) والدرجة الكمية لممجال

57

تعمؿ اإلدار العميا عمى توفير شراكة فاعمة م ذوي المصال

معامل
اىرتباط
بيرسون
0.<67

58

تض الجامعة إمكاناتيا البشرية والمادية فن خدمة المجتم المحمن

<0.<6

59

تمعا اإلدار العميا دو ار بار از فن التواصؿ اسجتماعن بيف العامميف

0.<60

العبارات

ـ

القيمة
اىحتمالية
()SIG
*0.000
*0.000
*0.000

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتض ػ ػ مػ ػػف الجػ ػػدوؿ أعػ ػػاله أف معامػ ػػؿ اسرتبػ ػػاط بػ ػػيف كػ ػػؿ ف ػ ػػر مػ ػػف ف ػ ػرات مجػ ػػاؿ " المسػ ػػئولية
اسجتماعية " والدرجة الكمية لممجاؿ ,والػذي يبػيف أف معػامالت اسرتبػاط دالػة عنػد مسػتو معنويػة
 α = 0.09وبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
جدول ( ) 12
معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( الموارد البشرية والمادية ) والدرجة الكمية لممجال
م

العبارات

معامـــــــــــــــــل القيمـــــــــــــــــــــــة
اىرتبـــــــــــــاط اىحتمالية
()SIG
بيرسون

5:

ت وـ اإلدار العميا بتدريا العنصر البشري وتوفر لو جمي المستمزمات األساسية

0.<70

*0.000

;5

تحرص اإلدار العميا عمى العرؼ عمى رغبات العامميف وتمبية إحتياجاتيـ

0.<:6

*0.000

<5

رواتا الجامعة واضحة وتنافسية مما يحفز العامميف بكؿ رضا

0.<::

*0.000

=5

تعمؿ اإلدار العميا عمى مواكبة التغيرات وف ا لمتطور العممن

0.<5:

=*0.00

60

تمبن اإلدار العميا اإلحتياجات المادية لجمي مرافؽ الجامعة

0.<=0

*0.00:

65

توفر اإلدار العميا الموارد المادية التن تعزز الروح المعنوية لد العامميف

0.<88

*0.005

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09
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يتض مف الجدوؿ أعاله معامؿ اسرتباط بيف كؿ ف ر مف ف رات مجاؿ " الموارد البشػرية والماديػة
" والدرج ػػة الكمي ػػة لممج ػػاؿ ,وال ػػذي يب ػػيف أف مع ػػامالت اسرتب ػػاط داؿ مس ػػتو معنوي ػػة α = 0.09
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
جدول ()13
معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( التوكيد عمى الجودة والمسائمة ) والدرجة الكمية لممجال
معامل
اىرتباط
بيرسون

القيمــــــــــــــــــــة
اىحتمالية
()SIG

66

وضعت اإلدار العميا نظاما لمت ويـ والتحسيف المستمر وصوس لمجود المطموبة

0.;89

*0.006

67

يوجد بالجامعة وحد متخصصة بجود العمؿ اإلداري

0.;7:

*0.008

68

تسعى وحد الجود داخؿ الجامعة إلى المسائمة فن حاؿ مخالفة ال وانيف

;0.<5

*0.005

69

ت وـ اإلدار العميا بتفعيؿ نظاـ الت ييـ وذلؾ حسا ال انوف األساسن بالجامعة

0.<79

*0.059

6:

تيدؼ اإلدار العميا لتطبيؽ سياسة الاواا والع اا بالجامعة

0.:08

*0.077

;6

تراعن اإلدار العميا الجانا اإلنسانن فن ت دير ومعاممة العامميف

0.:6

*0.000

العبارات

م

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتضػ ػ م ػػف الج ػػدوؿ أع ػػاله أف اسرتب ػػاط ب ػػيف ك ػػؿ ف ػػر م ػػف ف ػػ ارت مج ػػاؿ " التوكي ػػد عم ػػى الج ػػود
والمسائمة " والدرجة الكمية لممجػاؿ ,والػذي يبػيف أف معػامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو معنويػة 0.09
=  αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.

()551

 تحميل نقرات محور(الفاعمية التعميمية) -صدق ا تساق الداخميجدول (  )14معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( الطالر ) والدرجة الكمية لممجال
معامل
اىرتباط
بيرسون

القيمة
اىحتمالية
()SIG

5

تيتـ اإلدار العميا بمشاكؿ الطمبة وتض الحموؿ المناسبة ليا

0.<56

;*0.00

6

تراعن اسدار العميا الظروؼ اساتصادية لد الطمبة فيما يختص بالرسوـ الجامعية

<0.<0

*0.000

7

ت دـ اسدار العميا إرشادا وافيا وتع د ورش عمؿ وندوات لذلؾ

0.;=6

*0.000

ـ

العبارات

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتضػ مػػف الجػػدوؿ أعػػاله أف معامػػؿ اسرتبػػاط بػػيف كػػؿ ف ػػر مػػف ف ػرات مجػػاؿ " الطالػػا" والدرجػػة
الكميػػة لممجػػاؿ ,والػػذي يبػػيف أف معػػامالت اسرتبػػاط داؿ مسػػتو معنويػػة  α = 0.09وبػػذلؾ يعتبػػر
المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
جدول ( )15معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( عضو هيئة التدريس) والدرجة الكمية لممجال

8

ت دـ اإلدار العميا حوافز لتشجي البحث العممن ألعضاء ىيئة التدريس

معامل
اىرتباط
بيرسون
=0.<7

القيمة
اىحتمالية
()SIG
*0.008

9

تض اإلدار العميا خطة إستراتيجية لتطوير كافة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة

;;<0 .

*0.000

:

ت وـ اإلدار العميا باستخداـ طرؽ التدريس الحدياة وتطبي يا عمى الفئات المستيدفة

0 .<95

*0.008

م

العبارات

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتضػ ػ م ػػف الج ػػدوؿ أع ػػاله أف معام ػػؿ اسرتب ػػاط ب ػػيف ك ػػؿ ف ػػر م ػػف ف ػ ػرات مج ػػاؿ " عض ػػو ىيئ ػػة
التدريس" والدرجة الكمية لممجػاؿ ,والػذي يبػيف أف معػامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو معنويػة 0.09
=  αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
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جدول ( )16معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( المنهاج األكاديمي) والدرجة الكمية لممجال

;

يتناوؿ المنياج األكاديمن الممارسات التعميمية ,وال ضايا ,والمشكالت المعاصر

معامل
اىرتباط
بيرسون
=0.;7

القيمة
اىحتمالية
()SIG
*0.005

<

تض اإلدار العميا المنياج األكاديمن المحدث الذي يواكا التطورات العممية

<0.<7

*0.05:

=

تراعن اإلدار العميا الفروؽ الفردية بيف الطمبة فن العممية التعميمية األكاديمية

0.;6:

*0.000

ـ

العبارات

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتض مف الجدوؿ أعاله أف معامؿ اسرتباط بيف كؿ ف ر مػف ف ػرات مجػاؿ " المنيػاج األكػاديمن"
والدرجة الكمية لممجاؿ ,والذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو معنويػة  α = 0.09وبػذلؾ
يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
جدول ( )17معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( المناخ األكاديمي) والدرجة الكمية لممجال
ـ

العبارات

معامل اىرتباط
بيرسون
0.<6:

القيمة اىحتمالية
()SIG
*0.000
*0.05:
*0.000

50

توفر اإلدار العميا مصادر لمبيانات كالمكتبة لتخدـ جمي الشرائ بالجامعة

55

تحرص اإلدار العميا عمى توفير وسائؿ التعميـ وأدواتو فن الجامعة

0.=86

56

ت وـ اإلدار العميا بوض برنام ت ييـ شامؿ ومبنى عمى اياس المخرجات

=0.<0

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتض مف الجدوؿ أعػاله أف معامػؿ اسرتبػاط بػيف كػؿ ف ػر مػف ف ػرات مجػاؿ " المنػاخ األكػاديمن"
والدرجة الكمية لممجاؿ ,والذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو معنويػة  α = 0.09وبػذلؾ
يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
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 تحميل نقرت محور م شرات التنمية المستدامة-صدق ا تساق الداخميجدول (  )18معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( الوسائل التكنولوجية) والدرجة الكمية لممجال

57

توفر اإلدار العميا الوسائؿ التكنولوجية بجمي أنواعيا بالجامعة

معامل
اىرتباط
بيرسون
0.<67

القيمة
اىحتمالية
()SIG
*0.056

58

تعتمد اإلدار العميا اإلدار اإللكترونية لمتواصؿ م الطمبة

0.=89

*0.050

59

يواكا النظاـ التكنولوجن بالجامعة التطور م ارنة بالجامعات المحمية األخر

0.<09

*0.060

م

العبارات

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتض ػ ػ مػ ػػف الجػ ػػدوؿ أعػ ػػاله أف معامػ ػػؿ اسرتبػ ػػاط بػ ػػيف كػ ػػؿ ف ػ ػػر مػ ػػف ف ػ ػرات مجػ ػػاؿ " الوسػ ػػائؿ
التكنولوجية" والدرجة الكمية لممجاؿ ,والذي يبيف أف معامالت اسرتباط داؿ مسػتو معنويػة 0.09
=  αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
جدول ( )19معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( قبول الطمبة) والدرجة الكمية لممجال

5:

ت وـ اإلدار العميا بتخفيض رسوـ البحث مما يساىـ فن تح يؽ التنمية

معامل
اىرتباط
بيرسون
0.<7

القيمة
اىحتمالية
()SIG
*0.090

;5

ازدياد ابوؿ الطمبة فن الجامعات يتـ وفؽ خطة تعدىا اإلدار العميا

0.<:6

*0.000

<5

يتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا اإلدار العميا

0.<:6

*0.000

ـ

العبارات

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتض ػ م ػػف الج ػػدوؿ أع ػػاله أف معامػػؿ اسرتب ػػاط ب ػػيف ك ػػؿ ف ػػر مػػف ف ػػرات مج ػػاؿ " اب ػػوؿ الطمب ػػة"
والدرجة الكمية لممجاؿ ,والذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو معنويػة  α = 0.09وبػذلؾ
يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
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جدول ( )21معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( مستوى التحصيل العممي) والدرجة الكمية لممجال

=5

تشج اإلدار العميا البحث العممن الذي ييدؼ لرف مستو التحصيؿ العممن

معامل
اىرتباط
بيرسون
0.<5:

القيمة
اىحتمالية
()SIG
*0.000

60

تع د اإلدار العميا سمسمة إمتحانات لمتميز بيف الطمبة وادراتيـ

0.<=0

*0.000

65

تع د اإلدار العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رف مستو التحصيؿ العممن

0.<88

*0.000

ـ

العبارات

اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتض مػف الجػدوؿ أعػاله أف معامػؿ اسرتبػاط بػيف كػؿ ف ػر مػف ف ػرات مجػاؿ " مسػتو التحصػيؿ
العممن" والدرجػة الكميػة لممجػاؿ ,والػذي يبػيف أف معػامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو معنويػة = 0.09
 αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
جدول (  )21معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( الخدمات ا دارية واألكاديمية) والدرجة الكمية لممجال

66

ت دـ اإلدار العميا الخدمات اإلدارية لمطمبة مما تعطن انطباعا إيجابيا

معامل
اىرتباط
بيرسون
0.;80

القيمة
اىحتمالية
()SIG
*0.000

67

تعمؿ اإلدار العميا عمى ت ديـ خدمات أكاديمية تساىـ فن رضا الطمبة

0.;7:

*0.000

68

وفرت اإلدار العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حدياة

<0.<5

*0.000

م

العبارات

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتضػ مػف الجػدوؿ أعػاله أف معامػؿ اسرتبػاط بػيف كػؿ ف ػر مػف ف ػرات مجػاؿ " الخػدمات اإلداريػة
واألكاديمية" والدرجة الكمية لممجاؿ ,والذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو معنويػة 0.09
=  αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
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جدول (  )22معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال ( الجودة األكاديمية) والدرجة الكمية لممجال
العبارات

ـ
69

ت وـ اإلدار العميا بتخصيص طااـ أكاديمن يعنى بالطمبة وتميزىـ

القيمة
معامل اىرتباط
اىحتمالية
بيرسون
()SIG
*0.000
0.<79

6:

ت وـ اإلدار العميا بتحديث الخطط لمكميات والعمادات واألاساـ

0.:96

*0.000

;6

ت دـ اإلدار العميا الخدمات األكاديمية المتميز لتصؿ نحو رضا الطمبة

0.:69

*0.000

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتض مف الجدوؿ أعاله أف معامؿ اسرتبػاط بػيف كػؿ ف ػر مػف ف ػرات مجػاؿ " الجػود األكاديميػة"
والدرجة الكمية لممجاؿ ,والذي يبيف أف معامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو معنويػة  α = 0.09وبػذلؾ
يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
جدول (  )23معامل اىرتباط بين كل نقرة من نقرات مجال (الموارد البشرية والمادية ) والدرجة الكمية لممجال
معامل اىرتباط
بيرسون

<6

تست طا اإلدار العميا العنصر البشري ال ادر عمى ت ديـ أفضؿ خدمة

0.:70

القيمة
اىحتمالية
()SIG
*0.000

=6

توفر اإلدار العميا اسحتياجات األساسية لموصوؿ لمتنمية المستدامة

0.906

*0.000

70

تتبنى اإلدار العميا نظاـ لممكافآت والاواا بيدؼ تحفيز وتشجي العامميف

0.==6

*0.000

م

العبارات

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

يتض ػ مػػف الجػػدوؿ أعػػاله أف معامػػؿ اسرتبػػاط بػػيف كػػؿ ف ػػر مػػف ف ػرات مجػػاؿ " الم ػوارد البش ػرية
والمادية" والدرجة الكمية لممجاؿ ,والذي يبػيف أف معػامالت اسرتبػاط داؿ مسػتو معنويػة = 0.09
 αوبذلؾ يعتبر المجاؿ صاداا لما وض ل ياسو.
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 .2الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائن أحد م اييس صدؽ األدا الذي ي يس مد تح ؽ األىداؼ التن تريد األدا
الوصوؿ إلييا ,ويبيف مدي ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاست البحث بالدرجة الكمية لف رات اسستبانة
حسا الجدوؿ المبيف أدناه ,و يتض مف الجدوؿ المبيف أدناه أف معامالت اسرتباط لجمي
مجاست اإلستبانة دالة إحصائيا عند مستو معنوية  α = 0.05وبذلؾ يعتبر جمي مجاست
اسستبانة صاداة لما وض ل ياسو.
جدول ( )24يقيس معامل ا رتباط بين المجاىت والمحاور ويوضح القيمة اىحتمالية
م

المحور

5

القدرة الم سسية

6

الفاعمية التعميمية

7

م شرات التنمية المستدامة

معامل اىرتباط

القيمة اىحتمالية
()SIG

الرؤية والرسالة

0.<5

<*0.005

ال ياد والحوكمة

0.<5

*0.0055

المسئولية اسجتماعية

0.<6

*0.0000

الموارد البشرية والمادية

0.<9

*0.000

التوكيد عمى الجود والمسائمة

0.;8

*0.0056

الطالا الجامعن

0.<5

*0.0006

عضو ىيئة التدريس

0.<:

*0.008

المنياج األكاديمن

=;0.

*0.00<9

المناخ األكاديمن

<<0.

*0.0009

الوسائؿ التكنولوجية

0.<9

*0.0059

ابوؿ الطمبة

<;0.

*0.05::

مستو التحصيؿ العممن

0.;9

*0.0000

الخدمات اإلدارية واألكاديمية

=0.:

*0.0000

المجال
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بيرسون

الجود األكاديمية

0.::

*0.0000

الموارد البشرية والمادية

0.;0

*0.006:

*معامؿ اسرتباط داؿ إحصائيا عند مستو دسلة α = 0.09

أ .ثبات نق ارت ا ستبانة

Reliability

ي صد بابات اسستبانة ىو "أف يعطن اسستبياف نفس النتائ إذا أعيد تطبي و عد مرات متتالية"
(الجرجاوي )6050,وي صد بو أيضا "إلى أي درجة يعطن الم ياس اراءات مت اربة عند كؿ مر
يستخدـ فييا ,أو ما ىن درجة اتسااو وانسجامو واستم ارريتو عند تكرار استخدامو فن أواات
مختمفة" (ال حطانن.)6006 ,
واد تح ؽ الباحث مف ابات إستبانة البحث مف خالؿ:
طريقة التجزئة النصفية :Split-half Coefficient
تـ تجزئة ف رات اسستبياف إلن جزأيف (األسئمة ذات األرااـ الفردية ,واألسئمة ذات األرااـ الزوجية)
اـ تـ حساا معامؿ اسرتباط بيف درجات األسػئمة الفرديػة ودرجػات األسػئمة الزوجيػة وبعػد ذلػؾ تػـ
تصحي معامؿ اسرتباط بمعادلة سبيرماف براوف  :Spearman Brownمعامؿ اسرتبػاط المعػدؿ
2r
=
1 r

حيث  rمعامؿ اسرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة الزوجية .حيث بمغ

معامؿ اسرتباط ) ,(0.685وبعد استخداـ معادلة سبيرماف – براوف المعدلة أصب معامػؿ الابػات
) ,)0.813وىذا يعنى أف الابات مرتف .
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وبػػذلؾ تكػػوف اإلسػػتبانة فػػن صػػورتيا النيائيػػة كمػػا ىػػن فػػن المالحػػؽ فػػن نيايػػة الرسػػالة  ,ويكػػوف
الباحػػث اػػد تأكػػد مػػف صػػدؽ وابػػات إسػػتبانة البحػػث ممػػا يجعمػػو عمػػى ا ػػة تامػػة بصػػحة اإلسػػتبانة
وصالحيتيا لتحميؿ النتائ واإلجابة عمى أسئمة البحث واختبار فرضياتيا.
اىختبارات ا حصائية المستخدمة ني البحث:
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كولمجػػوروؼ  -سػػمرنوؼ

))K-S

Kolmogorov-Smirnov

 Testسختب ػػار م ػػا إذا كان ػػت البيان ػػات تتبػ ػ التوزيػ ػ الطبيع ػػن م ػػف عدم ػػو ,حي ػػث تب ػػيف أف ايم ػػة
اسختبػػار تسػػاوي ( )0.:=:وال يمػػة اسحتماليػػة ) (Sig.تسػػاوي ( )0.718وىػػن أكبػػر مػػف مسػػتو
الدسلة    0.05وبذلؾ فمف توزي البيانات يتب التوزي الطبيعن حيث سيتـ استخداـ اسختبارات
المعممية لإلجابة عمى فرضيات البحث.
تم استخدام األدوات ا حصائية التالية:
 النسا المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصؼ عينة البحث. المتوسط الحسابن والمتوسط الحسابن النسبن. اختبػػار ألفػػا كرونبػػاخ ( ,)Cronbach's Alphaوكػػذلؾ طري ػػة التجزئػػة النصػػفية لمعرفػػةابات ف رات اإلستبانة.
 اختبار كولمجوروؼ  -سمرنوؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلمعرفة ماإذا كانت البيانات تتب التوزي الطبيعن مف عدمو.
 معامؿ ارتباط بيرسػوف ( )Pearson Correlation Coefficientل يػاس درجػة اسرتبػاط:اد تـ استخدامو لحساا استساؽ الداخمن والصدؽ البنائن لالستبانة.
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 اختبار  Tفن حالة عينة واحد ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اسستجابة ادوصمت إلػن الحيػاد وىػن  3أـ زادت أو امػت عػف ذلػؾ .ول ػد تػـ اسػتخدامو لمتأكػد مػف دسلػة
المتوسط لكؿ ف ر مف ف رات اسستبانة.
 اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فرواػػات ذات دسلػػة إحصػػائية بػػيف اػػالث مجموعػػات أو أكاػػر مػػف
البيانات.

 -تحميؿ اإلنحدار البسيط طري ة Stepwise
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الفصل الخامس

التحميل اإلحصائي لمدراسة
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مقدمة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لنتائج تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،كما يتناوؿ
أيضاً اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج تحميؿ فقرات االستبانة التي تـ التوصؿ
الييا باستخداـ برنامج التحميؿ االحصائي ) .)SPSSينقسـ ىذا الفصؿ إلى خمسة أقساـ رئيسية،
القسـ االوؿ يتناوؿ التحميؿ االحصائي الوصفي لعينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية الخاصة
بالمبحوثيف ،أما القسـ الثاني فيتناوؿ تحميؿ فقرات االستبانة ،وفي القسـ الثالث يتـ اختبار صحة
الفرضيات الخاصة بالدراسة ثـ القسـ الرابع يتناوؿ نتائج الدراسة ثـ القسـ الخامس ويتناوؿ
توصيات الدراسة.
أولً :التحميل اإلحصائي الوصفي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
وفيما يمي عرض نتائج التحميؿ الوصفي لعينة الدراسة وفؽ المتغيرات الشخصية :الجنس ،العمر،
المؤىؿ ،الخبرة ،الوظيفة ،والرتبة الوظيفية.
 .1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
يوضح الجدوؿ أدناه توزيع عينة الدراسة الموزعة حسب الجنس لدى الجامعات الفمسطينية الثالثة
(اإلسالمية ،األقصى ،األزىر)
جدول ( :)57توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجامعة

ذكر

أنثى
التكرار

المجموع

التكرار

النسبة

اإلسالمية

54

31.8%

القصى

54

31.8%

12

األزىر

34

20.0%

10

5.9%

المجمــــــــوع

142

83.5%

28

16.5%

6

النسبة

التكرار

النسبة

3.5%

60

35.3%

7.1%

66

38.8%

44

25.9%

170

100.0%

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ( )42أف نسػػبة الػػذكور مػػف عينػػة الد ارسػػة قػػد بمغػػت ( )%38.5مقارن ػة نسػػبة
االنػػاث التػػي بمغػػت ( ،)%5..5تتف ػػاوت ىػػذه النسػػب بػػيف الجامع ػػات ،فمقػػد كانػػت النسػػبة االكب ػػر
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لمػػذكور فػػي العينػػة الممثمػػة لمجتمػػع الد ارسػػة فػػي جػػامعتي االقصػػى واإلسػػالمية عمػػى التسػػاوي حيػػث
بمغ ػػت ( )%85.3مقاب ػػؿ ( )%42لجامع ػػة األزى ػػر ،أم ػػا لالن ػػاث ،فكان ػػت النس ػػبة االكب ػػر لجامع ػػة
االقصى حيث بمغت ( )%1.5تالىيػا جػامعتي األزىػر واإلسػالمية عمػى الترتيػب بنسػب ()%5.5
و( )%8.5عمى التوالي .وتشير النسب الواردة في الجدوؿ السابؽ الػى أف معظػـ عينػة الد ارسػة قػد
كانػػت مػػف الػػذكور وروػػـ تفػػاوت مشػػاركة االنػػاث فػػي الوظػػائؼ االشػرافية فػػي الجامعػػات اال أف ىػػذه
النسبة تبدو متقاربة بيف الجامعات الثالث ،مما يعني أف نصيب االناث ربما كاف أقػؿ فػي المواقػع
االشرافية.

 .5توزيع عينة الدراسة حسب العمر
يوضح الجدوؿ أدناه توزيع عينة الدراسة الموزعة حسب العمر لدى الجامعات الفمسطينية الثالثة
(اإلسالمية ،األقصى ،األزىر)
جدول ( :)58توزيع عينة الدراسة حسب العمر
الجامعة

 57سنة فأقل

من  58وحتى 57

من  58حتى 68

المجموع

 69سنة فأكثر

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

اإلسالمية

8

4.7%

22

12.9%

18

10.6%

12

7.1%

60

35.3%

القصى

-

-

16

9.4%

22

12.9%

28

16.5%

66

38.8%

األزىر

-

-

10

5.9%

26

15.3%

8

4.7%

44

25.9%

المجموع

8

4.7%

48

28.2%

66

38.8%

84

28.2%

170

100.0%

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف معظـ العامميف في وظائؼ اشرافية في الجامعات الفمسطينية ىـ مف
الفئة الشابة فقد بمغت نسبة مف ىـ في الفئة العمرية ( 85-4.سنة) مف عينة الدراسة ()%43.4
في حيف ارتفعت ىذه النسبة الى ( )%83.3لمفئة العمرية ( 2.-8.سنة) وىذا ربما يشير الى
توزيع متجانس فيذه الفئة العمرية ىي الفئة التي والباً ما يكوف افرادىا قد جانسوا بيف الخبرة
والتأىيؿ العالي .كما يتضح أيضاً أف ىنالؾ توازف في نسبة الفئتيف ( 85-4.سنة) و( 21فأكثر)
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حيث بمغت النسبة ( )%43.4في حيف بمغت نسبة مف يشغموف مناصب اشرافية ممف ىـ دوف
سف  45سنة ( )%2فقط وكاف ذلؾ في الجامعة اإلسالمية فقط.
 .5توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
يوضح الجدوؿ أدناه توزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي في الجامعات الفمسطينية الثالثة
(اإلسالمية ،األقصى ،األزىر).
جدول ( :)59توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
الجامعة

الدكتوراه

الماجستير

المجموع

بكالوريوس

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

اإلسالمية

20

11.8%

14

8.2%

26

15.3%

60

35.3%

القصى

30

17.6%

12

7.1%

24

14.1%

66

38.8%

األزىر

8

4.7%

20

11.8%

16

9.4%

44

25.9%

المجموع

58

34.1%

46

27.1%

66

38.8%

170

100.0%

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف ( )%82.5مف عينة الدراسة ىـ مف حممة الدكتوراة في الجامعات
الثالثة ،وكاف النصيب االكبر في جامعة االقصى ،أما حممة الماجستير فبمغت نسبتيـ
( )%41.5مف عينة الدراسة ،في حيف كاف ىنالؾ ( )%83.3مف عينة الدراسة مف ممة
البكالوريوس فقط ،واتضح اف النسبة االكبر منيـ كانت في الجامعة اإلسالمية.
كما يتضح أيضاً أف النسبة االكبر مف العامميف في الوظائؼ االشرافية في الجامعات كانت مف
حممة المؤىالت العميا ،فقد زادت نسبتيـ عف ( )%.5مف اجمالي عينة الدراسة ،ويبدو أف ىنالؾ
بعض الوظائؼ اإلدارية التخصصية ىي تمؾ التي قد شغميا حممة البكالوريوس فقط.
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 .6توزيع عينة الدراسة حسب الخبـرة
يوضح الجدوؿ أدناه توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبػرة لدى المبحوثيف في الجامعات
الفمسطينية الثالثة (اإلسالمية ،األقصى ،األزىر).

جدول ( :)5:توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة
الجامعة

من  5حتى10
التكرار

النسبة

من  11حتى16

المجموع

من  17فاكثر

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

اإلسالمية

28

16.5%

24

14.1%

8

4.7%

60

35.3%

القصى

22

12.9%

18

10.6%

26

15.3%

66

38.8%

األزىر

10

5.9%

20

11.8%

14

8.2%

44

25.9%

المجموع

60

35.3%

62

36.5%

48

28.2%

170

100.0%

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف والبية عينة الدراسة كانت ممف تراوحت خبراتيـ بيف ( 5.-55سنة)
حيث مثموا ( )% 8..5مف عينة الدراسة ،تالىـ مف أصحاب الخبرات األقؿ مف تراوحت خبراتيـ
بيف ( 5حتى  52سنوات) فقد مثموا ( )% 85.8مف عينة الدراسة ،في حيف بمغ اصحاب الخبرات
الممتدة الكثر مف  51عاماً ( )%43.4مف عينة الدراسة.
ويعزو الباحث ذلؾ أنو لربما أف الجامعة اإلسالمية ىي جامعة فتية شابة تعتمد عمى عنصر
الشباب وبنظرة أخرى لمف ىـ خبراتيـ فوؽ  51سنة فإف جامعة األقصى قد تعتمد عمى عنصر
الخبرة بشكؿ كبير مف خالؿ الجدوؿ الموضح أعاله لربما يعود أف الجامعة تمزج بيف عنصر
الخبرة الشابة وبيف الخبرة فوؽ  51سنة.
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 .7توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة
يوضح الجدوؿ أدناه توزيع عينة الدراسة الموزعة حسب النوع لدى الجامعات الفمسطينية
الثالثة (اإلسالمية ،األقصى ،األزىر)
جدول (; :)5توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفية (موظف إداري ،موظف أكاديمي)
الجامعة

اإلداريين

المجموع

األكاديميين

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

اإلسالمية

32

18.8%

28

16.5%

60

35.3%

القصى

30

17.6%

36

21.2%

66

38.8%

األزىر

26

15.3%

18

10.6%

44

25.9%

المجموع

88

51.8%

82

48.2%

170

100.0%

يتضح مف الجدوؿ الموضح أعاله أف أعداد المبحوثيف اإلدارييف واالكاديمييف كانت إلى حد ما
متقاربة ،فقد بمغت نسبة اإلدارييف ( )%55.3أما االكاديمييف فقد بمغت نسبتيـ ( )%23.4في
الجامعات الثالث موضع الدراسة ،وقد تبيف أف ىنالؾ تقارب في أعداد اإلدارييف في واالكاديمييف
في الجامعة اإلسالمية ،أما في جامعة االقصى فاتضح أف نسبة االكاديمييف مف المبحوثيف قد
كانت أكثر مف نسبة اإلدارييف خالفاً لجامعة األزىر التي كاف فييا نسبة اإلدارييف مف المبحوثيف
أكبر مف نسبة االكاديمييف (انظر جدوؿ .)43
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 .8توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة الوظيفية
يوضح الجدوؿ أدناه توزيع عينة الدراسة الموزعة حسب الرتبة لدى الجامعات الفمسطينية
الثالثة (اإلسالمية ،األقصى ،األزىر)
جدول ( :)53توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة الوظيفية (رئيس قسم ،مدير)
الجامعة

رئيس قسم

المجموع

مدير

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

اإلسالمية

48

28.2%

12

7.1%

60

35.3%

القصى

50

29.4%

12

9.4%

66

38.8%

األزىر

34

20.0%

10

5.9%

44

25.9%

المجموع

126

77.6%

38

22.4%

170

100.0%

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف والبية عينة الدراسة ىـ مف رؤساء األقساـ ،حيث بمغت نسبتيـ
( )%11..في الجامعات الثالث ،ولعؿ ىذا أم اًر طبيعياً كوف االقساـ تتسـ باالعماؿ التنفيدية
وتتنوع في اختصاصاتيا وبالتالي تزيد أعدادىا ،أما العامميف بوظيفة مدير مف عينة الدراسة فبمغت
نسبتيـ (.)%44.2
كذلؾ األمر عند دراسة كؿ جامعة منفردة ،فإف أعداد العامميف بوظيفة مدير بالنسبة الجمالي
العامميف في وظائؼ اشرافية بيف ( )%42كما ىو في الجامعة اإلسالمية إلى ( )%42كما ىو في
جامعة االقصى .وتبدو ىذه النسب معقولة في توزيع اإلدارييف في مستويات إدارية وسطى لفئة
المدراء وتنفيذية لفئة رؤساء االقساـ.

ثانياً :تحميل فقرات الستبانة:
تـ استخداـ االختبارات المعممية (اختبار Tلعينة واحدة) لتحميؿ فقرات االستبانة وذلؾ لمعرفة ما
إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة الحياد وىي ( )5أـ ال.
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الفرضية الصفرية :متوسط درجة اإلجابة يساوي ( )5وىي تقابؿ درجة الحياد حسب مقياس
ليكرت المستخدـ.
الفرضية البديمة :متوسط درجة اإلجابة ال يساوي (.)5
إذا كانت قيمة  sig <0.05فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية ويكوف في ىذه الحالة متوسط
آراء األفراد حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال يختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى (sig ،)5
 <0.05فيتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط آراء األفراد
يختمؼ جوىرياً عف درجة الحياد وىى ( ،)5وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط
اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية درجة الحياد وىى ( .)8وذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار فإذا
كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عف درجة الحياد والعكس
صحيح.
وفيما يمي تحميل لفقرات الستبانة والتي ضمت ثالثة متغيرات رئيسية ،متغيرين مستقمين وىما
القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية ،ومتغير تابع وىو مؤشرات التنمية المستدامة ،وذلك
لمتعرف عمى مدى تطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لإلعتماد والجودة وفق محوري
القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية ومحور مؤشرات التنمية المستدامة.
أولً :تحميل فقرات المتغير المستقل (القدرة المؤسسية)
 .1البعد األول :الرؤية والرسالة

م

المتوسط

جميع الفقرات

الوزن

الحسابي

النسبي

قيمة t

القيمة

الحتمالية

الرتبة

5

تنشر اإلدارة العميا رؤيتيا وتعمف عنيا لمعامميف بالجامعة

8.11

2.152

5.32

4

تشارؾ اإلدارة العميا والعامميف بالجامعة في صياوة الرؤية

8.8.

0.672

8.54

0.024
0.000

8

توضح اإلدارة العميا أىدافيا اإلستراتيجية لمعامميف بالجامعة

8.82

0.661

8.58

0.008

5

2

يشارؾ في صياوة الرسالة اإلدارة العميا العامميف بالجامعة

8.82

0.660

8.22

0.000

.

( (132

5
2

5

تصاغ األىداؼ وفؽ خطة زمنية وتسمسؿ زمني واضح

8.28

0.682

2.85

0.001

4

.

تتضمف الرسالة أىداؼ الجامعة ومفيوـ الجودة وسبؿ تطبيقيا

8.83

0.672

2.25

0.028

8

5.6

0.68

6.93

;3.39

جميع الفقرات

جدول (  :)51تحميل فقرات الرؤية والرسالة

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار t-testلعينة واحدة كما ىو مبيف في الجدوؿ السابؽ والذي بيف آراء عينة
الدراسة وفؽ محور القدرة المؤسسية (الرؤية والرسالة) وتبيف النتائج اآلتية:
 كانت الفقرة (" )5تنشر اإلدارة العميا رؤيتيا وتعمف عنيا لمعامميف بالجامعة" أعمى فقرات البعد
حيث بمغ وزنيا النسبي " ،"2.152وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ مف 2.25
=  αويعزو الباحث السبب في ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا تضع رؤية وتعمؿ عمى نشرىا لدى
العامميف بالجامعة ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ تفحص االدلة الصادرة عف الجامعات ،ومواقعيا
االلكترونية ،وتشير النتيجة أيضاً أف رؤية الجامعة واضحة وموضحة لمعامميف في
الجامعات.
 كانت الفقرة (" )2يشارؾ في صياوة الرسالة اإلدارة العميا العامميف بالجامعة" أدنى فقرات
البعد ،وبمغ وزنيا النسبي "  ،" 2...وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222ىي أقؿ مف 2.25
=  αويعزو الباحث سبب ذلؾ ربما لكوف ىؤالء األفراد يعمموف لفترات قصيرة في مواقعيـ
اإلدارية ،وبالتالي قد ال تتاح ليـ الفرصة بشكؿ دائـ لممشاركة في صياوة الرسالة.
التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ الوزف النسبي العاـ"  " 2..3وىو أقؿ مف "  " 2.12مما يعني أف بعد الرؤية والرسالة بحاجة
إلى تحسيف وتطوير مف قبؿ اإلدارة العميا ،ولعؿ التطوير ىنا ال يعني بالضرورة اعادة صياوة
الرؤية أو الرسالة؛ وانما قد يعني التعريؼ بيما تحديداً لدى العامميف في وظائؼ إشرافية ،أو إشراؾ
العامميف في صياوة الرؤية والرسالة.
()533

وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت نتيجة ىذا البعد مع دراسة (المصري )4221 ،حيث إلتقت في محدودية مشاركة العامميف
في صياوة الرؤية والرسالة ،وتشابيت مع دراسة (الدجني )4255 ،حيث توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بيف مستوى دور التخطيط اإلستراتيجي ومعيار الفمسفة والرسالة ،وأما دراسة (بدح،
 )4221فقد جاءت متوافقة بنسبة كبيرة تحديداً في تطبيؽ رسالة الجامعة.

يرى الباحث أف اإلدارة العميا قد ال تعرؼ بالرؤية وتشرؾ العامميف في وضع الرسالة
بالمستوى المطموب ،وقد يعود ذلؾ ربما إلى سببيف:
 ربما أف الرؤية والرسالة وير واضحتيف لدى الجامعات الفمسطينية ،وبالتالي روـ أنيما
منشورتيف إال أنيما لـ تحظيا بفيـ الموظفيف.
 عدـ وجود رؤية ورسالة تعكس توحيد لالعماؿ اإلدارية واالكاديمية كحزـ متكاممة في
الجامعات الفمسطينية ،سيما وأف تطوير فقرات الرؤية والرسالة يعني تطوير محور القدرة
المؤسسية.

البعد الثاني :القيادة والحوكمة
جدول ( :)55تحميل فقرات القيادة والحوكمة

الحسابي

النسبي

إختبار
t

القيمة

المتوسط

الوزن

2..11

2.14

*0.000

5

2.31

*0.052

2

*0.04

8
4

ـ

جميع الفقرات

1

تشكؿ اإلدارة العميا فريؽ إلدارة األزمات بالجامعة ويشاركيا العامميف

8.83

3

تتصؼ اإلدارة العميا بالنزاىة والموضوعية في معاممتيا لمعامميف

8.28

2..32

5

تساىـ اإلدارة بأعماؿ فاعمة ومميزة في إدارة الجامعة

8.81

2..3.

2.88

52

يتـ إختيار أعضاء اإلدارة العميا بكؿ نزاىة وشفافية

8.52

2.123

2.55

*0.002

55

تيتـ اإلدارة العميا بالتغذية الراجعة الصادرة عف المرؤوسيف إلييا

8.55

2.153

2.55

*0.020

5

54

تعمؿ اإلدارة العميا عمى محاربة الفساد بجميع أشكالو بالجامعة

8.25

2..53

8.25

*0.010

.

جميع الفقرات

5.63

0.682

4.425

3.33:8

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

( (134

الحتمالية

الرتبة

تـ إستخداـ اختبار  t -testلعينة واحدة كما في الجدوؿ السابؽ لفحص آراء عينة الدراسة وفؽ
محور القدرة المؤسسية (القيادة والحوكمة) وتبيف النتائج اآلتية:
 كانت الفقرة ( " )55تيتـ اإلدارة العميا بالتغذية الراجعة الصادرة عف المرؤوسيف إلييا" أعمى
فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي "  ،"2.153وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.242وىي أقؿ
مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى السبب اآلتي:
 أف اإلدارة العميا تعنى بعممية التغذية الراجعة مف الدوائر واألقساـ والكميات بحيث
تساعدىا عمى عممية التقييـ والمراجعة.
 كانت الفقرة ( " )54تعمؿ اإلدارة العميا عمى محاربة الفساد بجميع أشكالو بالجامعة" أدنى
فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي "  ،"2..53وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.252وىي أقؿ مف
 α = 2.25ويعزو الباحث ذلؾ إلى سببيف وىما:
 أف اإلدارة العميا لربما تحارب الفساد ولكف تحتاج لمعيار الشفافية لمعمؿ عمى محاسبة
المسئولييف في السمطات العميا والوسطى والدنيا ،وربما أف نتائج محاربة الفساد ال تقطؼ
ثمارىا بشكؿ سريع فيتطمب ذلؾ وقتاً حتى يممس العامميف تغي اًر ممحوظاً.
 لربما أف وجود جماعات ضغط أو صراعات تنظيمية داخؿ المؤسسة – وىذه ظاىرة
تنظيمية طبيعية – ربما يكوف ىنالؾ حالة مف التصادـ مع اإلدارة العميا عند تنفيذ
مخططات االصالح اإلداري والمالي واألكاديمي وىو سبب منطقي ليذه النتيجة
والمرتبطة بالقيادة والحوكمة ،يرتبط بمقاومة التغيير أيضاً.
التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:

()535

بمغ الوزف النسبي العاـ "  " 2..34وىو أقؿ مف "  "2.12مما يعني أف فقرات القيادة والحوكمة
بحاجة ماسة إلى تعزيز مفيوـ القيادة لدى العامميف بالجامعات الفمسطينية وكذلؾ الحوكمة وأسسيا
مف الحكـ الرشيد.

وجو اإلختالف والتشابو:
 تشابيت نتيجة ىذا البعد مع دراسة (بدح )4221 ،حيث يوجد فروؽ عند مستوى داللة في
إمكانية تطبيؽ الجودة ،ودراسة (الدجني )4255 ،حيث يوجد فروؽ دالة احصائياً تعنى بتوافر
معيار الحكـ واإلدارة ويقابمو في ىذه الدراسة القيادة والحوكمة ،وكذلؾ د ارسة (الحجار)4222 ،
فقد كانت متقاربة إلى حد ما مف أدنى فقرات (القيادة والحوكمة) إال أف النتيجة دوف المستوى
المطموب واختمفت بأومب فقرات البعد.

يرى الباحث أف ىناؾ أسباب أدت النخفاض ىذه النسبة لسببيف وىما:
 أف اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية لربما لـ تعمؿ ضمف منظومة موحدة
باشراؼ جية ناظمة كو ازرة التربية والتعميـ تسعى لتعزيز مفيومي القيادة والحوكمة،
وبالتالي فإف ميمة زرع الثقة المطموبة لدى العامميف ربما أنيا تتفاوت بيف الجامعات،
واجماالً تعتبر منخفضة.
 ربما أف اإلدارة العميا قد أوفمت أىمية التنمية القيادية وورس مفاىيـ الحكـ الرشيد في
الجامعات الفمسطينية ،ولربما أف ىذه الميمة تتطمب االستم اررية سيما وأف العامميف
في بعض المواقع اإلدارية مف أصحاب الخمفيات االكاديمية ربما أف يتركوف أماكف
عمميـ بعد انتياء دورة التكميؼ اإلداري.

( (136

 .5البعد الثالث :المسئولية اإلجتماعية
جدول ( :)55تحميل فقرات المسئولية اإلجتماعية

الحسابي

النسبي

إختبار
t

القيمة

 58تعمؿ اإلدارة العميا عمى توفير شراكة فاعمة مع ذوي المصالح

8.55

2.124

5.88

 52تضع الجامعة إمكاناتيا البشرية والمادية في خدمة المجتمع المحمي

8.51

2.152

5.5.

*0.000
*0.000

 55تمعب اإلدارة العميا دو اًر بار اًز في التواصؿ اإلجتماعي بيف العامميف

8..5

2.144

..85

*0.000

5.78

3.915

7.::

*3.333

ـ

المتوسط

جميع الفقرات

جميع الفقرات

الوزن

الحتمالية

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله والذي يعرض آراء
المبحوثيف التي تعبر عما يمي:
 كانت الفقرة (" )55تمعب اإلدارة العميا دو اًر بار اًز في التواصؿ اإلجتماعي بيف العامميف" أعمى
فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي " ،"2.144وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.2222وىي
أقؿ مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف اإلدارة
العالي ربما تسعى لتحقيؽ تواصؿ اجتماعي فاعؿ بيف العامميف وتوطيد العالقات اإلجتماعية
وخاصة في المناسبات اإلجتماعية.
كانت الفقرة ( " )58تعمؿ اإلدارة العميا عمى توفير شراكة فاعمة مع ذوي المصالح " أدنى
فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي "  ،"2.124وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222ىي
أقؿ مف α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ ربما لكوف اإلدارة
العميا قد تحتاج لتوفير شراكة حقيقية بيف منظمات المجتمع المدني والتي تعنى
بالمصمحة وخاصة أنيا ال تيدؼ لمربح ،لتحقيؽ مجموعة مف االىداؼ تحقؽ جانب مف
مسؤوليات الجامعات تجاه المجتمع.
()531

الرتبة
8
4
5

التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
 بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي "  " 2.154جيدة ولكنيا ال تكفي لربما أف اإلدارة العميا
بالجامعة بحاجة لتفعيؿ المسئولية اإلجتماعية وخاصة التي تربط العالقات بيف العامميف ويكوف
لإلدارة العميا دور ميـ.
وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت نتيجة ىذا البعد مع دراسة (عمار )4223 ،حيث تكممت عف البعد اإلجتماعي في تحقيؽ
التنمية المستدامة وضرورة إرتباطيا مع ىذه النتيجة الخاصة بالفقرات المتعمقة بالمسئولية
اإلجتماعية حيث الترابط فيما بيف العامميف وتقديـ خدمات تخص العامميف لتطوير الموارد البشرية
والمادية ،واختمفت مع دراسة (الدجني )4255 ،حيث لـ تتناوؿ المسئولية اإلجتماعية بما حممتو مف
فقرات ليذا البعد ولكف تناولت المشاركة في صنع القرار عبر المؤسسات المجتمعية وخدمة المجتمع
دوف التطرؽ لفقرات البعد.

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة جيدة ربما تحتاج لمزيد مف التفعيؿ سيما في
تعزيز الروابط بيف الموظفيف داخؿ الجامعات وبيف الجامعات والمجتمع.
البعد الرابع :الموارد البشرية والمادية لمحور القدرة المؤسسية
جدول ( :)56تحميل فقرات الموارد البشرية والمادية

الحسابي

النسبي

إختبار
t

القيمة

 5.تقوـ اإلدارة العميا بتدريب العنصر البشري وتوفر لو جميع المستمزمات األساسية

8.22

2..32

2.52

*0.000

4

 51تحرص اإلدارة العميا عمى العرؼ عمى روبات العامميف وتمبية إحتياجاتيـ

8.45

2..51

4.35

*0.000

2

 53رواتب الجامعة واضحة وتنافسية مما يحفز العامميف بكؿ رضا

8.48

2..22

4.28

*0.000

5

 55تعمؿ اإلدارة العميا عمى مواكبة التغيرات وفقًا لمتطور العممي

8.21

2..52

2.15

*2.225

5

8.45

2..52

4.55

*2.22.

8

م

المتوسط

جميع الفقرات

 42تمبي اإلدارة العميا اإلحتياجات المادية لجميع مرافؽ الجامعة

( (138

الوزن

الحتمالية

الرتبة

 45توفر اإلدارة العميا الموارد المادية التي تعزز الروح المعنوية لدى العامميف
جميع الفقرات

4.2.

*2.225

8.42

2..23

3.32

0.0026 3.13 3.886

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله الذي يظير النتائج التالية:
 كانت الفقرة ( " )55تعمؿ اإلدارة العميا عمى مواكبة التغيرات وفقاً لمتطور العممي " أعمى
فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي "  ،2..5وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.225وىي أقؿ
مف القيمة االحتمالية  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ ربما
لكوف اإلدارة العميا قد تسعى لتأسيس النظـ التقنية وكؿ ما ىو جديد لمواكبة التطور التقني
والعممي ،ولكف بشكؿ عاـ النسبة لـ تصؿ لمنسبة المحايدة وىي " "2.12وبالتالي تحتاج
اإلدارة العميا لتطوير النظـ ومواكبة التطور العممي في مجاؿ التعميـ العالي.
 كانت الفقرة ( " )53رواتب الجامعة واضحة وتنافسية مما يحفز العامميف بكؿ رضا " أدنى
فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي "  ،" 2..22وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ مف
 α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا في السنوات
األخيرة لربما عممت عمى سياسة تقشؼ وتقنيف في نفقاتيا بما في ذلؾ أجور العامميف،
والحوافز المالية ،وذلؾ نتيجة لمضائقة المالية التي تمر بيا الحكومة والتي أثرت عمى جميع
القطاعات االخرى كالجامعات ،كتأخر الطمبة في دفع الرسوـ مثالً.

التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي "  " 2...وىي نسبة متدنية حيث تحتاج الجامعة لموارد بشرية
ومادية وخاصة لتحقيؽ الرضا لدى العامميف مف الحوافز والرواتب ،بعبارة أخرى ،الزاؿ العامميف في

()531

2

الجامعة يعتقدوف أف الموارد المادية والبشرية تحتاج مزيداً مف التنمية والتطوير لتعزيز القدرة
المؤسسية لمجامعات الفمسطينية وصوالً لتحقيؽ مستويات متقدمة مف معايير االعتماد الدولية.

وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت نتيجة ىذا البعد مع د ارسة (بدح )4221 ،ودراسة (الطويؿ )4252 ،ودراسة (الحجار،
 )4222حيث تحدثت عف الموارد البشرية والمادية وكانت النتائج السابقة متقاربة إلى حد ما مف
النتيجة الحالية ،حيث جاءت بدرجة متوسطة في حيف تحدثت دراسة الحجار بأف النسبة كانت أقؿ
مف المتوسط ،وأما دراسة (الدجني )4255 ،فكانت النتيجة لدييا بأنو يتوافر جودة في األداء
المؤسسي لبعد الموارد المؤسسية والخدماتية ،فيما إختمفت دراسة (المصري )4221 ،حيث ركزت
عمى الجودة الشاممة وكانت نتيجتيا مقبولة وىي بعيدة نوعاً ما عف نتيجة الدراسة المتعمقة بيذا البعد
وكذلؾ إختمفت دراسة (التمباني وآخروف )422. ،حيث ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى
لمموارد المتاحة وأعضاء الييئة التدريسية.
يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية لسببيف وىما:
 لربما لضعؼ التخطيط لمموارد البشرية والمادية.
 لعدـ دقة تحديد اإلحتياجات الالزمة لإلرتقاء بالجامعة.

البعد الخامس :التاكيد عمى الجودة والمساءلة
جدول ( :)57تحميل فقرات التأكيد عمى الجودة المساءلة
م

المتوسط الوزن إختبار
t
الحسابي النسبي

جميع الفقرات

القيمة

الحتمالية الرتبة

ال لمجودة المطموبة
 44وضعت اإلدارة العميا نظاماً لمتقويـ والتحسيف المستمر وصو ً

8.25

2.55 2..52

*2.224

2

 48يوجد بالجامعة وحدة متخصصة بجودة العمؿ اإلداري

8.28

2.5. 2..3.

*2.222

.

 42تسعى وحدة الجودة داخؿ الجامعة إلى المساءلة في حاؿ مخالفة القوانيف

8.22

5.25 2..3.

*2.225

5

( (140

 45تقوـ اإلدارة العميا بتفعيؿ نظاـ التقييـ وذلؾ حسب القانوف األساسي بالجامعة

8.53

..22 2.15.

*2.255

4

 4.تيدؼ اإلدارة العميا لتطبيؽ سياسة الثواب والعقاب بالجامعة

8..2

..58 2.142

*2.288

5

 41تراعي اإلدارة العميا الجانب اإلنساني في تقدير ومعاممة العامميف

8.5.

5.55 2.154

*2.222

8

3.51

5.38 3.935

*0.0091

جميع الفقرات

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما يوضح الجدوؿ أعاله والذي بيف آراء عينة الدراسة
تجاه التأكيد عمى الجودة والمساءلة ضمف محور القدرة المؤسسية كما في النتائج اآلتية:
 كانت الفقرة ( " )4.تيدؼ اإلدارة العميا لتطبيؽ سياسة الثواب والعقاب بالجامعة " أعمى فقرات
البعد حيث بمغ وزنيا النسبي ( ،)2.142وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.288وىي أقؿ مف
 α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا تيدؼ
لتحقيؽ مبدأ التقييـ والمساءلة.
 كانت الفقرة ( " )48يوجد بالجامعة وحدة متخصصة بجودة العمؿ اإلداري" أدنى فقرات البعد،
وبمغ وزنيا النسبي " ،"2..3وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ مف  α = 2.25مما
يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف سبب تدني ىذه الفقرة ىو:
 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:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ "  " 2.124لجميع فقرات البعد ،وتعتبر ىذه القيمة جيدة
حيث تعبر عف اىتماـ الجامعات الفمسطينية في توكيد الجودة كنيج لتعزيز قدرتيا المؤسسية ،ولعؿ
ذلؾ يتحقؽ مف خالؿ التوعية والتحسيف المستمر ،باالضافة إلى تفعيؿ المساءلة.

()545

وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت نتيجة ىذا البعد مع كؿ مف دراسة (المصري )4221 ،في توكيد الجودة في الجامعات
الفمسطينية ،كما تشابيت أيضاً مع نتائج دراسة ( )Capnon,2010التي ركزت عمى معيار
المساءلة والتقييـ فيما جاءت نتائج فقرات بعد التوكيد والمساءلة متقاربة في الفقرات وضرورة
المحاسبة وتقييـ العامميف ،وقد إختمفت مع دراسة ( )Bratt and others,2011التي ركزت عمى
معايير التنمية األيكولوجية مف منظور التنمية المستدامة وعمى فقرات التأكيد عمى الجودة والمساءلة،
أما دراسة ( )Choon,2008فقد ركزت عمى ضماف الجودة في التعميـ وفؽ المفيوـ الدولي ولـ
تركز عمى المساءلة تبعاً لما جاء في مضموف الفقرات الستة.
يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة جيدة ولربما يعود ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا قد وضعت
أسس وأنظمة توضح اجراءات العمؿ ،وقد وضعت ضوابط لمتحسيف المستمر ،وذلؾ في اطار
التعريؼ والوقاية ،اال أنو مف الواضح أف أكثر العناصر تأثي اًر وفؽ آراء المبحوثيف كانت تمؾ
المرتبطة بالعقاب ،وىذا يعني وفؽ ما يراه الباحث أف سياسة العقاب المستخدمة ربما تكوف أكثر
تأثي اًر وال يعني ذلؾ بالضرورة أنيا األفضؿ.

( (142

تحميل تقييم الموظفين اإلداريين لمحور -مؤشرات التنمية المستدامة:
المؤشر األول :الوسائل التكنولوجية
جدول ( :)58تحميل تقييم اإلداريين لمؤشرات التنمية المستدامة-الوسائل التكنولوجية

م

المتوسط

جميع الفقرات

الوزن إختبار

الحسابي النسبي

t

القيمة

الحتمالية

الرتبة

 43توفر اإلدارة العميا الوسائؿ التكنولوجية بجميع أنواعيا بالجامعة

8.25

*2.254 6.00 2..52

8

 45تعتمد اإلدارة العميا اإلدارة اإللكترونية لمتواصؿ مع الطمبة

8.51

*2.252 6.13 2.152

5

 82يواكب النظاـ التكنولوجي بالجامعة التطور مقارنة بالجامعات المحمية األخرى

8.52

*2.242 5.51 2.123

4

3.65

*3.316 5.88 0.729

جميع الفقرات

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t- testلعينة واحدة والمبينة نتائجو في الجدوؿ أعاله ،والذي يعرض أيضاً
آراء عينة الدراسة نحو تقييـ االدارييف لمؤشرات التنمية المستدامة في محور الوسائؿ التكنولوجية
حيث أظيرت النتائج ما يمي:
 كانت الفقرة ( " )45تعتمد اإلدارة العميا اإلدارة اإللكترونية لمتواصؿ مع الطمبة " أعمى فقرات
البعد حيث بمغ وزنيا النسبي "  ،" 2.15وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.252وىي أقؿ مف
 α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائي ًا ،ويعزو الباحث ذلؾ ربما لكوف اإلدارة العميا
تيتـ بالتواصؿ اإللكتروني مع الطمبة وىي ميزة نحو تحقيؽ التنمية المستدامة عمى صعيد
العمؿ في الجامعات الفمسطينية.
 كانت الفقرة ( " )43توفر اإلدارة العميا الوسائؿ التكنولوجية بجميع أنواعيا بالجامعة" أدنى
فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي "  ،" 2..52وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.254وىي أقؿ مف
 α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،وتعبر ىذه النتيجة عف قصور واضح في توفير
اإلدارة العميا في الجامعات لموسائؿ التكنولوجية المتنوعة ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى سببيف
وىما:
()543

 بسبب النقمة النوعية في التطور العممي الحاصؿ عمى صعيد الجامعات ،وبالتالي فإف
التطور يكوف في مياديف مختمفة بخطوط متوازية ولربما أف التطور عمى أصعدة أخرى قد
حظي باىتماـ مقارنة مع التقدـ التقني.
 التقدـ العممي السريع في البرامج والوسائؿ التكنولوجية ،وبالتالي فإف الجامعات قد ينقصيا
الدعـ المالي الكافي لمواكبة ىذا التطور بنفس التسارع القائـ في عالـ التقنية.

التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ "  " 2.145لجميع فقرات المحور ،ويعتبر ىذا المتوسط جيد
ويشير الى متابعة الجامعات الفمسطينية لمتكنولوجيا واف كانت الزالت بحاجة الى توفير بعض
وسائميا.
وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت نتيجة البعد مع دراسة (الحجار )4222 ،ودراسة (العطار )422. ،ودراسة (بدح)4221 ،
في نظـ المعمومات واألنظمة الحاسوبية التي تعمؿ بيا الجامعات حيث أكدت دراسة (بدح)4221 ،
بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة في إمكانية التطبيؽ ،وقد إختمفت نتيجة ىذا
البعد مع دراسة (الطويؿ وأخروف )4252 ،ودراسة (الناصر )4252 ،حيث تحدثت الدراستيف
األخيرتيف عف الجودة الشاممة ولـ تتطرؽ لوسائؿ التكنولوجية وأكتفت باإلطار النظري لمجودة.

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة جيدة وربما يكوف السبب في ذلؾ أف الجامعات
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

( (144

توظيؼ التكنولوجيا يسيؿ بشكؿ كبير إنجاز المياـ ،ويضفي عمييا درجة مف السيولة واليسر
في التنفيذ.
المؤشر الثاني :قبول الطمبة
جدول ( :)59تقييم اإلداريين لمؤشرات التنمية المستدامة-قبول الطمبة
م

المتوسط الوزن القيمة إختبار
t
الحسابي النسبي الحتمالية

جميع الفقرات

الرتبة

 85تقوـ اإلدارة العميا بتخفيض رسوـ الدراسة مما يساىـ في تحقيؽ التنمية

8..2

4.73 *2.252 2.145

8

 84ازدياد قبوؿ الطمبة في الجامعات يتـ وفؽ خطة تعدىا اإلدارة العميا

8..5

3.31 *2.222 2.144

4

 88يتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا اإلدارة العميا

8..5

3.02 *2.222 2.188

5

جميع الفق ارت

3.63

3.95
5

3.318

3.69

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما في الجدوؿ السابؽ ،الذي يظير نتائج آراء المبحوثيف
حوؿ قبوؿ الطمبة كأحد المؤشرات التنموية ،وقد كانت النتائج كما يمي:
 كانت الفقرة ( " )88يتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا اإلدارة العميا " أعمى
فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي "  ،" 2.188وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي
أقؿ مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ ربما إلى إلتزاـ
الجامعات الفمسطينية بالق اررات والتعميمات الصادرة عف و ازرة التربية والتعميـ والتي تحدد
بعض المعايير الضابطة لقبوؿ الطمبة.
 كانت الفقرة ( " )85تقوـ اإلدارة العميا بتخفيض رسوـ الدراسة مما يساىـ في تحقيؽ التنمية"
أدنى فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،"2.145وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.252وىي
تعادؿ  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث السبب تدني ىذه الفقرة ربما
إلى كوف الجامعات الفمسطينية خاصة األىمية منيا تعتمد عمى رسوـ الطمبة بشكؿ كبير
()545

كمصدر إيراد لتمويؿ النفقات األكاديمية المرتبطة بالعممية التعميمية ،إال أف جامعة األقصى
تختمؼ حيث أف رسوـ الدراسة لدييا منخفضة مقارنة بنظيرتييا وىذا يساىـ في تميز جامعة
األقصى في توجييـ نحوىا ،ولكف يبقى ىذا التميز مقتص اًر عمى كميات بعينيا فجامعة
األقصى ال توفر جميع التخصصات والكميات كالصيدلة والحقوؽ كما في جامعة األزىر،
واليندسة والطب مثالً كما في الجامعة اإلسالمية.
التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ "  "2.14وىي نسبة جيدة ولكنيا تحتاج الى رؤية تنموية
تحددىا الجيات المختصة في و ازرة التربية والتعميـ العالي كوضع خطة موحدة لدى قبوؿ الطمبة
ونوعية الطمبة وتوزيعاتيـ لدى الجامعات الفمسطينية.

وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت النتائج الواردة في ىذا البعد مع بعض نتائج دراسة (التمباني وآخروف )422. ،ودراسة
(الحجار )4222 ،حيث تحدثت عف الطمبة وكانت نتيجة دراسة (الحجار )4222 ،أقؿ منيا في
دراسة (التمباني وآخروف )422. ،عمى أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند تطبيؽ المعايير
الخاصة بالجودة لدى الجامعات الفمسطينية ،في حيف أف دراسة (مدوخ )4223 ،ودراسة (الدجني،
 )4255تحدثتا عف توافر جودة األداء المؤسسي في بعد الموارد المؤسساتية والخدماتية ،وبذلؾ فقد
اتفقتا مع نتائج الدراسة الحالية ،وأما دراسة (دويكات )4225 ،فقد إختمفت مع نتيجة ىذا البعد في
الدراسة حيث تحدثت الدراسات األخيرة عف التخطيط اإلستراتيجي وعف الدراسات العميا.

( (146

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة جيدة ولعؿ مف أسباب ذلؾ ربما أف الجامعات قد
حددت إست ارتيجية لمعايير قبوؿ الطمبة وخاصة في مجاؿ الرسوـ الجامعية تراعي الظروؼ
اإلقتصادية الصعبة التي تمر بيا محافظات وزة.

المؤشر الثالث :مستوى التحصيل العممي
جدول ( :)5:تحميل تقييم اإلداريين لمؤشرات التنمية المستدامة – مستوى التحصيل العممي
ـ

المتوسط

جميع الفقرات

الوزن

القيمة

الحسابي النسبي الحتمالية

إختبار
t

الرتبة

 82تشجع اإلدارة العميا البحث العممي الذي ييدؼ لرفع مستوى التحصيؿ العممي

2.09 *2.222 2...5 3.325

8

 85تعقد اإلدارة العميا سمسمة إمتحانات لمتميز بيف الطمبة وقدراتيـ

2.81 *2.222 2..33 3.441

4

 8.تشجع اإلدارة العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رفع مستوى التحصيؿ العممي

3.25 *2.222 2..51 3.4884

5

2.72 *2.222 0.683 3.4181

جميع الفقرات

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما في الجدوؿ الموضح أعاله والذي بيف آراء عينة
الدراسة وفؽ محور مستوى التحصيؿ العممي كأحد مؤشرات التنمية المستدامة ،وتبيف النتائج ما
يمي:
 كانت الفقرة (" )8.تشجع اإلدارة العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رفع مستوى التحصيؿ
العممي" أعمى فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي "  ،" 2..51وبمغت القيمة االحتمالية
( )2.222وىي أقؿ مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى
أف اإلدارة العميا ربما أنيا لـ تبذؿ جيداً كافياً لتعزيز مبدأي التعاوف والشراكة بيف الجامعات
المحمية تحديداً ،كما أف العمؿ عمى رفع قدرات الطمبة ومستوى التحصيؿ العممي لدييـ مف
خالؿ تدعيـ البحث العممي ربما انو كاف أيضاً متدني ،فكانت النتائج أقؿ مف الوزف النسبي
المحايد " ." 2.12
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 كانت الفقرة ( " )82تشجع اإلدارة العميا البحث العممي الذي ييدؼ لرفع مستوى التحصيؿ
العممي "أدنى فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي "  ،" 2...وبمغت القيمة االحتمالية ()2.222
وىي أقؿ مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى محدودية
تشجيع البحث العممي وقمة االنفاؽ عميو ،بؿ ربما محدودية توظيؼ نتائجو في المجتمع،
وبالتالي فمربما أف الجامعات لـ تولي اىتماـ واضح لمبحث العممي أو عمى االقؿ توظيؼ
مخرجاتو بالقدر الكافي ،كما أف الجيات الحكومية المختصة ربما لـ توفر مخصصات مالية
كافية لدعـ البحث العممي .لذا فإف الجامعات تحتاج إلى دعـ مادي وتأسيس شراكة حقيقية
لدعـ البحث العممي.

التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي "  " 2..38وىي نسبة متدنية حيث أظيرت النتائج أف مستوى
التحصيؿ العممي متدني ويعزو الباحث ذلؾ لربما إلى عدـ وجود خطة إستراتيجية مرتبطة بمستوى
التحصيؿ العممي تعنى بيا الشئوف األكاديمية والتي تساىـ في دورىا في رفع المستوى.

وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت نتيجة ىذا البعد مع دراسة ( )Mariadoss and others, 2011حيث تحدثت الدراسة
األخيرة عف االبتكار والمنافسة وىو يمتقي مع التنافس بيف الطمبة وتشجيع المنافسة وخمؽ روح
اإلبتكار واإلبداع لدى الطمبة ،في حيف أف دراسة (الحجار )4222 ،تحدثت عف نتائج العمؿ والتي
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.
( (148

وقد إختمفت نتيجة ىذا البعد مع دراسة (عمار )4223 ،حيث تناولت دراسة عمار إشكاليات التنمية
المستدامة وأبعادىا ولـ تتناوؿ الدراسات العميا والبحث العممي والتنافس بيف الجامعات عمى صعيد
الطمبة كما جاء في الفقرات أعاله ،وأما دراسة ( )Capnon , 2010فقد تناولت معيار الشفافية
والتقييـ والمساءلة ولـ تتطرؽ لما جاءت بو الفقرات ليذا البعد ،وأما دراسة ( )Choon,2008فقد
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.

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية ألسباب منيا:
 أف الجامعات لـ تبذؿ جيداً كافياً في تدعيـ البحث العممي وتوظيؼ نتائجو ،وتشجيع
الباحثيف الجراء البحوث التطبيقية.
 لـ تبذؿ الجيود األكاديمية الكافية لرفع مستوى التحصيؿ العممي لدى الطمبة وزيادة
مفيوـ التشبيؾ والشراكة بيف الجامعات لرفع مستوى التحصيؿ العممي.
المؤشر الرابع :الخدمات اإلدارية واألكاديمية
جدول (; :)5تحميل تقييم اإلداريين لمؤشرات التنمية المستدامة-الخدمات اإلدارية واألكاديمية
م

المتوسط

جميع الفقرات

 81تقدـ اإلدارة العميا الخدمات اإلدارية لمطمبة مما تعطي انطباعا إيجابياً

الوزن

الحسابي

النسبي

إختبار
t

القيمة

الحتمالية

الرتبة

4.325

2.3.5

*2.222 1.72

5

 83تعمؿ اإلدارة العميا عمى تقديـ خدمات أكاديمية تساىـ في رضا الطمبة

3.604

2.142

*2.222 4.83

4

 85وفرت اإلدارة العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة

3.488

2..51

*2.222 3.42

8

3.866

*3.333 3.32 0.760

جميع الفق ارت

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55
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تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما في الجدوؿ أعاله والذي بيف آراء المبحوثيف تجاه
الخدمات االدارية واألكاديمية كأحد المؤشرات المدلمة عمى التنمية المستدامة وتبيف ما يمي:
 كانت الفقرة (" )81تقدـ اإلدارة العميا الخدمات اإلدارية لمطمبة مما تعطي انطباعا إيجابياً"
أعمى فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي "  ،" 2.3.5وبمغت القيمة االحتمالية ()2.222
وىي أقؿ مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة
العميا تسعى لتوفير خدمات إدارية تساىـ في تمبية رضا الطمبة.
 كانت الفقرة ( " )85وفرت اإلدارة العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة " أدنى
فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي "  ،" 2..51وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ
مف α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف سبب تدني ىذه الفقرة
ربما ألف الجامعات قد ال توفر الدعـ المادي الكافي الذي يمزـ دعـ البنيو التحتية عمى مستوى
األبنية والتجييزات ،وقد يعود السبب في ذلؾ إلى محدودية الدعـ الذي تتمقاه الجامعات أو
ربما ال يكفي لتحقيؽ التطوير المطموب وفؽ آراء المبحوثيف.

التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ "  "2.1.2وىي نسبة مرتفعة ولربما أف سبب ارتفاعيا يعبر
عف كوف الجامعات تيدؼ إلى تقديـ الخدمات اإلدارية واف كانت تحتاج لتحسيف ىذه الخدمات
وصوالً نحو التنمية المستدامة إال أنيا قد تركت انطباعاً جيدة.
وجو اإلختالف والتشابو:
إختمفت النتيجة مع دراسة (الحجار )4222 ،ودراسة (العطار )422. ،حيث تناولتا الموارد البشرية
والمادية ولـ تتناوؿ الخدمات اإلدارية واألكاديمية ،وتناولت األخيرة جودة الخدمات المجتمعية والتي
( (150

تعطي إنعكاساً لجودة الخدمات اإلدارية واألكاديمية ،وأما دراسة (الدجني )4255 ،تناولت أبعاد
األداء المؤسسي ومنيا الموارد البشرية والتي أكدت بوجود عالقة ذات داللة إحصائية تعنى بالموارد
المؤسساتية ،وقد إختمفت دراسة (المصري )4221 ،التي تناولت دور رؤوساء األقساـ بالجامعات
وفؽ مفيوـ الجودة الشاممة مع الدراسة الحالية ،حيث تناولت في احد فقراتيا ما يشير الى عكس
نتائج الدراسة الحالية.

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة جيدة وىذا بسبب أف الجامعة توفر خدمات
إدارية وأكاديمية بشكؿ جيد وىي تعمؿ جاىدة لتحقيؽ األفضؿ ،إال أف الجامعات الزالت
بحاجة إلى تطوير عمى مستوى البنى التحتية.

المؤشر الخامس :الجودة األكاديمية
جدول رقم ( :)63تحميل تقييم اإلداريين لمؤشرات التنمية المستدامة-الجودة األكاديمية
م

المتوسط

جميع الفقرات

الوزن

الحسابي النسبي

إختبار
t

القيمة

الحتمالية

الرتبة

 22تقوـ اإلدارة العميا بتخصيص طاقـ أكاديمي يعنى بالطمبة وتميزىـ

3.97 2.12. 3.534

*2.222

8

 25تقوـ اإلدارة العميا بتحديث الخطط لمكميات والعمادات واألقساـ

4.28 2.152 3.558

*2.222

4

 24تقدـ اإلدارة العميا الخدمات األكاديمية المتميزة لتحقؽ رضا الطمبة

5.04 2.142 3.619

*2.222

5

4.43 3.915

*3.333

جميع الفقرات

3.57
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تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما في الجدوؿ الموضح أعاله والذي يبيف آراء عينة
الدراسة في الجودة األكاديمية كأحد محاور مؤشرات التنمية المستدامة وقد أظيرت النتائج ما يمي:
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 كانت الفقرة ( )24وىي( :تقدـ اإلدارة العميا الخدمات األكاديمية المتميزة لتحقؽ رضا الطمبة)
أعمى فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي " ،"2.142وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي
أقؿ مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ لسببيف:
 أف اإلدارة العميا لدييا رؤية ورسالة أكاديمية.
 أف اإلدارة العميا قامت بإستحداث وحدات الجودة التي تعنى بالجانب األكاديمي.
 جاءت الفقرة ( )22وىي( :تقوـ اإلدارة العميا بتخصيص طاقـ أكاديمي يعنى بالطمبة وتميزىـ)
أدنى فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،" 2.12.وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ
مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى ما يمي:
 أف تدني ىذه الفقرة ناتج عف حاجة الجامعات الماسة لتخصيص طاقـ خاص يتعامؿ مع
المتميزيف مف الطمبة.
 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:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ " "2.158وىي نسبة جيدة توضح أف الجامعات تيدؼ إلى
تحقيؽ التميز األكاديمي ولكف تحتاج لتحسيف التميز وصوالً نحو التنمية المستدامة.
وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت نتيجة ىذا البعد مع دراسة (مدوخ )4223 ،ودراسة (الدجني )4255 ،ودراسة (المصري،
 )4221ودراسة (التمباني وأخروف )422. ،ودراسة (العطار )422. ،حيث تحدثت عف الجودة
األكاديمية لدى رؤوساء األقساـ األكاديمية وعف الجودة المختصة في العمادات والدوائر واألقساـ،
وقد إختمفت كؿ مف دراسة (عمار )4223 ،حيث تحدثت عف التنمية المستدامة ولـ تتطرؽ لمجودة
( (152

وكذلؾ دراسة ( )Mariadoss and others, 2011تحدثت عف قدرات التسويؽ واالبتكار
والمنافسة.
يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة جيدة مما يدلؿ عمى أف اإلدارة العميا تسعى لتطوير الجودة
األكاديمية وىي تعمؿ جاىدة لرفعيا ،وعمييا االستزداة أيضًا لمواكبة التطور.

المؤشر السادس :الموارد البشرية والمادية التابع لمؤشرات التنمية المستدامة
جدول ( )61تحميل تقييم اإلداريين لمؤشرات التنمية المستدامة-الموارد البشرية والمادية
المتوسط الوزن إختبار
 tالحتمالية
الحسابي النسبي

الرتبة

 28تستقطب اإلدارة العميا العنصر البشري القادر عمى تقديـ أفضؿ خدمة

*2.222 5.04 2.148 3.619

5

 22توفر اإلدارة العميا االحتياجات األساسية لموصوؿ لمتنمية المستدامة

*2.222 3.12 2..34 3.418

4

 25تتبنى اإلدارة العميا نظاـ لممكافآت والثواب بيدؼ تحفيز وتشجيع العامميف

*2.222 0.61 2.535 2.907

8

ـ

القيمة

جميع الفقرات

جميع الفقرات

3.314

*2.222 2.51 0.660

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما في الجدوؿ الموضح أعاله والذي بيف آراء عينة الدراسة
وفؽ محور الموارد البشرية والمادية كأحد متطمبات استدامة التنمية في الجامعات ،وتبيف ما يمي:

 كانت الفقرة ( " )28تستقطب اإلدارة العميا العنصر البشري القادر عمى تقديـ أفضؿ خدمة"
أعمى فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي " ،"2.148وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي

()553

أقؿ مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائي ًا ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا
قد تسعى بشكؿ دائـ إلستقطاب العنصر البشري القادر عمى تقديـ خدمة متميزة.
 كانت الفقرة ( " )25تتبنى اإلدارة العميا نظاـ لممكافآت والثواب بيدؼ تحفيز وتشجيع العامميف" أدنى
فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي "  ،" 2.535وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ مف
 α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى ما يمي:
 أف الجامعة لربما ال تعمؿ عمى التحفيز بالشكؿ المطموب.
 قد ال تعمؿ عمى تطبيؽ سياسة الثواب إال في مواضع بسيطة.
 نظ اًر لصعوبة اإليرادات وذلؾ مراعاة لمظروؼ اإلقتصادية السائدة في محافظات وزة.
التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ "  "2...وىي نسبة متدنية ويعزو ذلؾ إلى سيبسة اإلدارة
العميا في بند سياسة الثواب والمكافآت والعقاب والتي تيدؼ لتحقيؽ الرضا الوظيفي لدى العامميف.
وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت نتيجة ىذا البعد مع دراسة (بدح )4221 ،ودراسة (الطويؿ )4252 ،ودراسة (الحجار،
 )4222في فقرات ىذا المؤشر فيما إختمفت دراسة (المصري )4221 ،ودراسة ( Mariadoss and
 )others, 2011حيث تحدثت عف اإلبتكار والتسويؽ والمنافسة ودراسة (عمار )4223 ،ودراسة
(الطويؿ وآخروف.)4252 ،

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية ربما الختالؼ سياسة كؿ جامعة عف
األخرى ،وربما لعدـ وجود معيار واضح لذلؾ.

( (154

ثانياً :تحميل فقرات محور الفاعمية التعميمية-الجانب األكاديمي
تحت ىذا العنواف ،سيتـ استعراض نتائج االختبارات االحصائية ومدلوالتيا الخاصة باالستبانة الثانية،
وتقيس االستبانة الثانية أبعاد الفاعمية التعميمية (الجانب األكاديمي في معايير االعتماد والجودة الدولية)
كمتغير مستقؿ ،وكذلؾ أبعاد التنمية المستدامة كمتغير تابع ،وتوضح العالقة بينيما.

تحميل أبعاد الفاعمية التعميمية
 .1البعد األول :الطالب الجامعي
جدول ( :)65تحميل أبعاد الفاعمية التعميمية-الطالب الجامعي
م

المتوسط

جميع الفقرات

الوزن

الحسابي النسبي

إختبار

القيمة

t

الحتمالية

الرتبة

 5تيتـ اإلدارة العميا بمشاكؿ الطمبة وتضع الحموؿ المناسبة ليا

8.12

*2.221 9.80 2.122

5

 4تراعي اإلدارة العميا الظروؼ االقتصادية لدى الطمبة فيما يختص بالرسوـ الجامعية

8.8.

*2.222 3.92 2..12

4

 8تقدـ اإلدارة العميا إرشاداً وافياً وتعقد ورش عمؿ وندوات لذلؾ

8.82

*2.222 3.13 2...2

8

5.73

*3.351 5.62 0.690

جميع الفقرات
قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما في الجدوؿ الموضح أعاله والذي بيف آراء عينة
الدراسة وفؽ محور الطالب الجامعي كأحد أبعاد الفاعمية التعميمية ،وقد أظيرت النتائج ما يمي:
 كانت الفقرة (" )5تيتـ اإلدارة العميا بمشاكؿ الطمبة وتضع الحموؿ المناسبة ليا" أعمى فقرات
البعد حيث بمغ وزنيا النسبي " ،"2.122وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.221وىي أقؿ مف
 α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا فيما
يبدو أنيا تعنى بشكؿ جيد لحؿ مشاكؿ الطمبة وتضع الحموؿ المناسبة ليـ بالجامعة.
 كانت الفقرة ( " )8تقدـ اإلدارة العميا إرشاداً وافياً وتعقد ورش عمؿ وندوات لذلؾ" أدنى فقرات
البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،"2...وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ مف α=2.25
()555

مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الجامعات ربمب لـ تقدـ اإلرشادات
وتعقد الورش بالحجـ المطموب.
التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي " "2..5وىي نسبة متدنية إذ لـ تصؿ لنسبة المؤشر " "2.12
وبحاجة ماسة لإلىتماـ بمعيار الطالب الجامعي وىذا سببو يعود ربما لمحدودية إىتماـ االدارة العميا
في الجامعات بالطالب بالدرجة المطموبة ،أو أف الجامعات عمييا أف تبذؿ جيداً إضافياً في
اىتماميا بالطالب ،وبالتالي فعمييا أف تركز عمى النوعية وليس عمى عدد الطالب فقط.
وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت ىذه الدراسة مع دراسة (بدح )4221 ،حيث ركزت األخيرة عمى رضا "الطمبة" والتخطيط
اإلستراتيجي الخاص بالجامعة كرؤية ورسالة لمطمبة ،وأما دراسة (العطار )422. ،التي أوصت
بضرورة تفعيؿ دور (الطالب) أكدت أيضاً عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لدور عضو
ىيئة التدريس ولدور الطالب الجامعي ،وأما دراسة (عمار )4223 ،فقد ركزت عمى األبعاد الثالثة
ومنيا البعد اإلقتصادي الذي تقاطع مع فقرة رقـ ( )4وبو تشابيت مع ما جاءت بو ىذه الدراسة،
في حيف إختمفت الدراسات األجنبية مع فحوى ىذا البعد.

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية وسببو:
 أف اإلدارة العميا في الجامعات ربما لـ تبذؿ الجيد الكافي تجاه الطمبة.
 قمة اإلىتماـ بمشاكؿ الطالب واعطاء إىتماـ لإلرتقاء بالطالب الجامعي.

( (156

 .5البعد الثاني :عضو ىيئة التدريس
جدول (  )65تحميل أبعاد الفاعمية التعميمية-عضو ىيئة التدريس
م

جميع الفقرات

المتوسط

الوزن

إختبار

القيمة

الحسابي

النسبي

t

الحتمالية

الرتبة

 2تقدـ اإلدارة العميا حوافز لتشجيع البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس

8.82

*2.222 3.00 2....

8

 5تضع اإلدارة العميا خطة إستراتيجية لتطوير كافة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة

8.28

*2.222 4.43 2..3.

5

 .تقوـ اإلدارة العميا باستخداـ طرؽ التدريس الحديثة وتطبيقيا عمى الفئات المستيدفة

8.83

*2.222 4.42 2..1.

4

3.37

*3.3355 3.96 0.674

جميع الفقرات
قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما في الجدوؿ الموضح أعاله والذي بيف آراء المبحوثيف
تجاه عضو ىيئة التدريس كأحد أبعاد الفاعمية التعميمية ،وبينت النتائج ما يمي:
 كانت الفقرة (" )5تضع اإلدارة العميا خطة إستراتيجية لتطوير كافة أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعة" أعمى فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي ( ،)2..3.وبمغت القيمة االحتمالية
( )2.222وىي أقؿ مف α=2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى
أف اإلدارة العميا بالجامعات ربما أنيا وبالتنسيؽ مع عمادة التخطيط والتطوير قد وضعت خطة
إستراتيجية ومنسقة مع و ازرة التربية والتعميـ العالي.
 كانت الفقرة ( )2وىي" :تقدـ اإلدارة العميا حوافز لتشجيع البحث العممي ألعضاء ىيئة
التدريس"أدنى فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،"2....وبمغت القيمة االحتمالية ()2.222
وىي أقؿ مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ ربما لكوف االدارة
العميا في الجامعات قد تنفذ سياسة تقشؼ مالي نظ اًر لمظروؼ اإلقتصادية التي تمر بيا
محافظات وزة ،أو لضعؼ تشجيع البحث العممي مف قبؿ الجيات الحكومية.

()551

التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ " "0.674وىي نسبة منخفضة وبحاجة لإلىتماـ بمعيار
عضو ىيئة التدريس والذي كاف أقؿ مف الوزف النسبي المحايد "  ،"2.12سيما وأف عضو ىيئة
التدريس ىو الركيزة األساسية التي بموجبيا تتحدد جودة المخرجات األكاديمية.
وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت فقرات البعد والخاص بعضو ىيئة التدريس مع دراسة (بدح )4221 ،ودراسة (الحجار،
 )4222ودراسة (العطار )422. ،ودراسة (التمباني وآخروف )422. ،ودراسة (مدوخ)4223 ،
حيث ركزت عمى عضو ىيئة التدريس باعتباره عنصر فعاؿ وىو أحد مكونات الموارد البشرية حيث
جاءت فقرات ىذا البعد متقاطعة مع ما جاءت بو الدراسات المذكورة آنفاً ،في حيف إختمفت كؿ مف
دراسة (دويكات )4225 ،إذ ركزت عمى عمادة الدراسات العميا ودراسة ( Bratt and
 )others,2011حيث ركزت األخيرة عمى التنمية االيكولوجية والمرتبطة بالتنمية المستدامة.

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة منخفضة وعميو تحتاج اإلدارة العميا تحديث (
الخطط المرتبطة بعضو ىيئة التدريس و خطط البحث العممي واإلىتماـ بو كعنصر تعميمي
فعاؿ).

( (158

 .5البعد الثالث :المنياج األكاديمي
جدول ( :)66تحميل أبعاد الفاعمية التعميمية-المنياج األكاديمي
المتوسط

الوزن

القيمة

الحسابي

النسبي

إختبار
الحتمالية
t

 1يتناوؿ المنياج األكاديمي الممارسات التعميمية ،والقضايا ،والمشكالت المعاصرة

8.82

2...2

4.72

*2.225

8

 3تضع اإلدارة العميا المنياج األكاديمي المحدث الذي يواكب التطورات العممية

8.82

2...5

4.87

*2.25.

4

 5تراعي اإلدارة العميا الفروؽ الفردية بيف الطمبة في العممية التعميمية األكاديمية

8.22

2..32

4.33

*2.222

5

3.33

3.3337 4.64 0.665

ـ

الفقرات

المتوسط

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما في الجدوؿ الموضح أعاله والذي بيف آراء عينة
الدراسة وفؽ محور المنياج األكاديمي كأحد أبعاد الفاعمية التعميمية ،وأظيرت النتائج ما يمي:
 كانت الفقرة (" )5تراعي اإلدارة العميا الفروؽ الفردية بيف الطمبة في العممية التعميمية
األكاديمية" أعمى فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي "  ،"%.3وبمغت القيمة االحتمالية
( )2.222وىي أقؿ مف α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى
أف اإلدارة العميا ال تراعي وفؽ خطط محددة الفروؽ الفردية بيف الطمبة في العممية األكاديمية.
 كانت الفقرة (" )1يتناوؿ المنياج األكاديمي الممارسات التعميمية ،والقضايا ،والمشكالت
المعاصرة" أدنى فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،"2...وبمغت القيمة االحتمالية ()2.225
وىي أقؿ مف α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة
العميا بالجامعة لربما لـ تيتـ بدرجة كافية بالمنياج األكاديمي والذي بدوره بحاجة إلى تعديالت
لمواكبة المتطمبات العصرية ومتابعة كؿ ما ىو جديد مف معرفة.

التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
()551

الرتبة

بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي العاـ " "2...5وىي نسبة متدنية ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى:
 لربما لعدـ وجود أو ضعؼ الخطة اإلستراتيجية التي تضعيا الشئوف األكاديمية فيما
يتعمؽ بالمنياج األكاديمي.
 عدـ مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة ،سيما وأف بعض الطمبة ربما التي تعمؿ عمى
تمبية متطمبات العصر.
وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت فقرات البعد مع دراسة (التمباني وآخروف )422. ،حيث ركزت األخيرة عمى نظاـ الدراسة
والمنياج وأما دراسة (الدجني)4255 ،حيث ركزت عمى مستوى األداء والتغذية الراجعة.
اختمفت فقرات ىذا البعد مع دراسة (المصري )4221 ،حيث ركزت االخيرة عمى األداء اإلداري فما
ركزت فقرات ىذا البعد عمى الجانب األكاديمي ،وأما دراسة (العطار )422. ،حيث ركزت عمى
الجودةالشاممة مف وجيةنظر رؤوساء األقساـ األكاديمييوف " عضو ىيئة التدريس".

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية والسبب ىو أف اإلدارة العميا بأمس
الحاجة لضرورة اإلىتماـ بالمنياج األكاديمي وتنسيؽ الجيود مع وحدة الجودة األكاديمية بيف
الجامعات.

البعد الرابع :المناخ األكاديمي
جدول ( )67تحميل أبعاد الفاعمية التعميمية-المناخ األكاديمي
( (160

ـ

المتوسط

الفقرات

الوزن

الحسابي النسبي

إختبار
t

القيمة

الحتمالية

الرتبة

 52توفر اإلدارة العميا مصادر لمبيانات كالمكتبة لتخدـ جميع الشرائح بالجامعة

8.52

*2.222 4.95 2.123

5

 55تحرص اإلدارة العميا عمى توفير وسائؿ التعميـ وأدواتو في الجامعة

8.24

*2.25. 4.59 2..32

4

 54تقوـ اإلدارة العميا بوضع برنامج تقييـ شامؿ ومبنى عمى قياس المخرجات

8.84

*2.222 3.09 2...2

8

3.42

المتوسط

*3.337 4.21 3.8:3

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t- testلعينة واحدة كما في الجدوؿ أعاله الستعراض آراء المبحوثيف نحو
المناخ األكاديمي كأحد أبعاد الفاعمية التعميمية ،وقد بينت النتائج ما يمي:
 كانت الفقرة (" )52توفر اإلدارة العميا مصادر لمبيانات كالمكتبة لتخدـ جميع الشرائح بالجامعة"
أعمى فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي "  ،"2.123وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي
أقؿ مف α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أن اإلدارة العليب
لربمب تعمؿ عمى توفير مصادر لممعمومات التي يستقي منيا الطمبة بالجامعة لتعزز دورىا
األساسي.
 كانت الفقرة (" )54تقوـ اإلدارة العميا بوضع برنامج تقييـ شامؿ ومبنى عمى قياس المخرجات"
أدنى فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،"2...2وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ
مف α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا في
الجامعات ربما تجد صعوبة في تقييـ المخرجات وربما لعدـ توافر برامج تقييـ منيجية
باالضافة إلى الوقت والجيد المذاف تحتاج إلييما عممية التقييـ ،ويبدو أف الجامعات لـ تصرؼ
جيداً كافياً تجاه ذلؾ.
التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:

()565

بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي " "3.8:وىي نسبة متدنية ويعزو الباحث ذلؾ لربما لعدـ قدرة الجامعة
عمى توفير وتييئة المناخ األكاديمي بفقرات السابقة إلى أنو بأمس الحاجة لإلىتماـ بو.
وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت فقرات المناخ األكاديمي مع دراسة (مدوخ )4223 ،حيث تناولت األخيرة المنشأة الجامعية
وتالقت مع فقرات ىذا البعد في حيف دراسة (التمباني وأخروف )422. ،تحدثت عف عنصر البيئة
التربوية التعميمية فيما يتطابؽ مع فقرات ىذا البعد ،وقد إختمفت دراسة (الحجار )4222 ،حيث لـ
تتطرؽ لممناخ األكاديمي وكذلؾ دراسة (الطويؿ وآخروف )4252 ،ودراسة (الناصر.)4252 ،
يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية ويعود ذلؾ ربما لالسباب التالية:
 أف اإلدارة العميا ينقصيا األدوات والوسائؿ التي تساعدىا عمى التكيؼ مع المناخ التعميمي.
 لربما لـ تيتـ اإلدارة العميا بالشكؿ المطموب في تييئة المناخ األكاديمي السميـ.

( (162

تحميل تقييم الموظفين األكاديميين لمؤشرات التنمية المستدامة
المؤشر األول :الوسائل التكنولوجية
جدول ( )68تحميل تقييم األكاديميين المؤشر األول -الوسائل التكنولوجية
م

القيمة

المتوسط الوزن إختبار
الحسابي النسبي  tالحتمالية

جميع الفقرات

الرتبة

 58توفر اإلدارة العميا الوسائؿ التكنولوجية بجميع أنواعيا بالجامعة

8.21

*2.254 5.33 2..52

5

 52تعتمد اإلدارة العميا اإلدارة اإللكترونية لمتواصؿ مع الطمبة

8.22

*2.252 5.96 2..32

4

 55يواكب النظاـ التكنولوجي بالجامعة التطور مقارنة بالجامعات المحمية األخرى

8.82

*2.242 6.35 2...

8

3.40

3.316

جميع الفقرات

0.67

5.8

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t- testلعينة واحدة كما في الجدوؿ أعاله والذي بيف آراء عينة الدراسة وفؽ
محور الوسائؿ التكنولوجية كأحد العوامؿ المحققة لمتنمية المستدامة ،وقد أظيرت النتائج ما يمي:
 كانت الفقرة (" )58توفر اإلدارة العميا الوسائؿ التكنولوجية بجميع أنواعيا بالجامعة" أعمى
فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي " ،"2..52وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.254وىي أقؿ
مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا لـ
تعمؿ عمى توفير الوسائؿ التكنولوجية بالدرجة التي تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا بطريقة أفضؿ.
 كانت الفقرة (" )55يواكب النظاـ التكنولوجي بالجامعة التطور مقارنة بالجامعات المحمية
األخرى" أدنى فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،"2...وبمغت القيمة االحتمالية ()2.242
وىي أقؿ مف α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أن التطور
العممي الحاصؿ حديثاً يختمؼ في تأثيره عمى الجامعات وكذلؾ في مدى توظيفو بيف
الجامعات مما أثر عمى تنميتيا وتسابقيا مع الجامعات االخرى.
التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي " " 0.67وىي نسبة متدنية ويعزو الباحث ذلؾ لسببيف:
 ربما لعدـ قياـ الجامعة بتوفير الوسائؿ التكنولوجية بالشكؿ الكافي.
()563

 لربما أف النظاـ اإللكتروني الموجود يتطمب تحسيف وفقرات المؤشر تحتاج لمعمؿ عمى
تحسينيا.
وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت كؿ مف دراسة (الحجار )4222 ،ودراسة (العطار )422. ،ودراسة (بدح )4221 ،في
نظـ المعمومات واألنظمة الحاسوبية التي تعمؿ بيا الجامعات حيث أكدت دراسة (بدح)4221 ،
ودراسة (الطويؿ وأخروف )4252 ،ودراسة (الناصر )4252 ،عمى اإلىتماـ بالنظـ التكنولوجية التي
تصب في تحقيؽ الجودة الشاممة.

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية وىذا بسبب:
 أف اإلدارة العميا تحتاج لتحسيف وسائميا التكنولوجية.
 أف نظميا التكنولوجية لـ تصؿ لمحد المطموب لتقديـ خدمة متميزة مف وجية نظر
المبحوثيف االكاديمييف.
المؤشر الثاني :قبول الطمبة
جدول ( )69تحميل تقييم األكاديميين المؤشر الثاني -قبول الطمبة
ـ
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 5.تقوـ اإلدارة العميا بتخفيض رسوـ الدراسة مما يساىـ في تحقيؽ التنمية

8.4

*2.252 5.31 2..25
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 51ازدياد قبوؿ الطمبة في الجامعات يتـ وفؽ خطة تعدىا اإلدارة العميا

8.8

*2.222 5.90 2...5

5

 53يتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا اإلدارة العميا

8.4

*2.222 6.30 2..22
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جميع الفقرات

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t- testلعينة واحدة كما في الجدوؿ أعاله والذي بيف آراء عينة الدراسة وفؽ
محور قبوؿ الطمبة كأحد المتطمبات الستدامة التنمية في الجامعات ،وقد بينت النتائج ما يمي:
( (164

 كانت الفقرة ( " )51ازدياد قبوؿ الطمبة في الجامعات يتـ وفؽ خطة تعدىا اإلدارة العميا" أعمى
فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي " ،"2...5وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ
مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ ربما إلى أف الخطة
الموضوعة مف قبؿ اإلدارة العميا ال تراعي قبوؿ الطمبة بالتخصصات المطموبة ولذلؾ قمت
النسبة لدى الجامعات الفمسطينية ولـ تصؿ الحد المطموب "  "2.12وىي تحتاج لوضع خطة
دقيقة لعممية قبوؿ الطمبة.
 كانت الفقرة (" )53يتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا اإلدارة العميا" أدنى فقرات
البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،"2..22وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ مف
 α=2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا بالجامعة ال
تضع خطة واضحة في عممية إختيار نوعية الطمبة والتي تحدد مسبقاً ،ولعؿ ىذا يشير إلى
إىتماـ الجامعات بالجوانب الكمية كأعداد الطمبة عمى حساب نوعية المخرج األكاديمي.
التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي " "2..2وىي نسبة متدنية ويعزو الباحث السبب إلى افتقار
الجامعات لخطة واضحة تعنى بقبوؿ الطمبة وتراعي الفروقات والتخصصات التي تدعـ توجو
الطمبة نحو الجامعات في ظؿ متطمبات سوؽ العمؿ.

وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت فقرات ىذا البعد مع دراسة (التمباني وآخروف )422. ،ودراسة (الحجار )4222 ،حيث
تحدثت عف قبوؿ الطمبة وكانت نتيجة دراسة (الحجار )4222 ،منخفضة أيضاً ،فيما جاءت نتيجة
()565

دراسة (التمباني وآخروف )422. ،مؤكدة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند تطبيؽ
المعايير الخاصة بالجودة لدى الجامعات الفمسطينية ،وأشارت دراسة (الدجني )4255 ،إلى أف
ىناؾ توافر ألبعاد األداء المؤسسي بنسبة كبيرة (الطالب) ،في حيف أف دراسة (مدوخ)4223 ،
ودراسة (دويكات )4225 ،إختمفتا مع نتيجة ىذا البعد في الدراسة حيث تحدثتا مف منظور
التخطيط اإلستراتيجي وعف الدراسات العميا والجودة وأثرىا في تحقيؽ التنمية المستدامة.

يرى الباحث أف سبب تدنى المتوسط العاـ لجميع فقرات قبوؿ الطمبة سببو ربما عدـ وضوح الرؤية
تجاه وحدات الجودة (األكاديمية) التي توحد مؤشر قبوؿ الطمبة وذلؾ حتى يتـ تحقيؽ التنمية
المستدامة ،واألصؿ أف الجية الحكومية التي تنظـ عمؿ الجامعات وىي و ازرة التربية والتعميـ العالي
أف تكوف قد حددت خطة واضحة المعالـ تعنى بالطالب فيي تضع ضوابط في القبوؿ سواء المجاؿ
الميني أو النظري تضمف مستوى متقدـ لمطالب عند التخرج وتعنى بمخرجات الطمبة إللتحاقو
بسوؽ العمؿ.

المؤشر الثالث :مستوى التحصيل العممي
جدول ( )6:تحميل تقييم األكاديميين المؤشر الثالث – مستوى التحصيل العممي
ـ
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تشجع اإلدارة العميا البحث العممي الذي ييدؼ لرفع مستوى التحصيؿ العممي

8.2

2..32
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*2.222
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تعقد اإلدارة العميا سمسمة إمتحانات لمتميز بيف الطمبة وقدراتيـ

8.8
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2.59

*2.222

8
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تشجع اإلدارة العميا التنافس بيف الجامعات لرفع مستوى التحصيؿ العممي

8.5
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2.46

*2.222
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جميع الفقرات

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة كما في الجدوؿ أعاله والذي بيف آراء المبحوثيف حوؿ
محور مستوى التحصيؿ العممي كأحد متطمبات التنمية المستدامة وتبيف النتائج اآلتي:
( (166

 كانت الفقرة (" )45تشجع اإلدارة العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رفع مستوى التحصيؿ
العممي"أعمى فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي " ،"2.12وبمغت القيمة االحتمالية ()2.222
وىي أقؿ مف α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ ربما لكوف اإلدارة
العميا تعقد سمسمة مف في الجامعات تتنافس فيما بينيا لتحقيؽ تحصيؿ عممي رفيع ،إال أف
ىذه المنافسة الزالت محدودة وبحاجة إلى تطوير.
 كانت الفقرة (" )42تعقد اإلدارة العميا سمسمة إمتحانات لمتميز بيف الطمبة وقدراتيـ" أدنى فقرات
البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،"2...2وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ مف
 α=2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا بالجامعة
لربما تفتقر إلى مثؿ عقد امتحانات التميز بيف الطمبة في الجامعة الواحدة مف جية وبيف
الجامعات مف جية أخرى.
التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي " "0.68وىي نسبة متدنية ويعزو الباحث ذلؾ لعدة أسباب وىي:
 لربما أف اإلدارة العميا لـ تضع خطة لتحقيؽ التنمية المستدامة.
 لربما أيضاً عمى صعيد رفع مستوى التحصيؿ العممي سواء بالتعرؼ عمى الطمبة المتميزيف.
 لربما إستخداـ الوسائؿ لتحسيف التحصيؿ العممي عبر خطة تعنى بفقرات مستوى التحصيؿ
العممي لـ يحظ باىتماـ الجامعات بالمستوى الكافي.

وجو اإلختالف والتشابو :تشابيت فقرات ىذا المؤشر مع دراسة ( Mariadoss and others,
 )2011حيث تحدثت عف االبتكار والمنافسة وىو يمتقي مع التنافس بيف الطمبة وتشجيع المنافسة
وخمؽ روح اإلبتكار واإلبداع لدى الطمبة ،في حيف أف دراسة (الحجار )4222 ،تحدثت عف نتائج
العمؿ والتي 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 .وقد
إختمفت نتيجة ىذا المؤشر مع دراسة (عمار )4223 ،حيث تناولت دراسة عمار إشكاليات التنمية
()561

المستدامة وأبعادىا ولـ تتناوؿ الدراسات العميا والبحث العممي والتنافس بيف الجامعات عمى صعيد
الطمبة كما جاء في الفقرات أعاله ،وأما دراسة ( )Capnon , 2010فقد تناولت معيار الشفافية
والتقييـ والمساءلة ولـ تتطرؽ لما جاءت بو الفقرات ليذا البعد ،وأما دراسة ( )Choon,2008فقد
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.

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية بسبيف وىما:
 أن الجامعة بحاجة لزيادة الوسائؿ التعميمية والجيود األكاديمية لرفع مستوى التحصيؿ
العممي لدى الطمبة.
 بيدؼ زيادة مفيوـ التشبيؾ والشراكة بيف الجامعات لرفع مستوى التحصيؿ العممي.

المؤشر الرابع :الخدمات اإلدارية واألكاديمية
جدول (; :)6تحميل تقييم األكاديميين المؤشر الرابع – الخدمات اإلدارية واألكاديمية
م

المتوسط الوزن

جميع الفقرات

الحسابي النسبي
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 48تعمؿ اإلدارة العميا عمى تقديـ خدمات أكاديمية تساىـ في رضا الطمبة
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 42وفرت اإلدارة العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة
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قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t-testلعينة واحدة والمبينة أعاله والذي بيف آراء عينة الدراسة وفؽ محور
الخدمات اإلدارية واألكاديمية كأحد متطمبات استدامة التنمية بالجامعات ،وبينت النتائج ما يمي:

( (168

 كانت الفقرة (" )42وفرت اإلدارة العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة" أعمى
فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي " ،"2..38وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ
مف α =2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا
بالجامعات ربما يشوبيا ضعؼ في التنسيؽ مع جيات اإلختصاص التي تعنى بالبنية التحتية
وبأسس سميمة لذلؾ فإف النسبة لـ تصؿ لمحد األدنى " "2.1مما يعني أنيا بحاجة لتعزيز
البنية التحتية وفؽ أسس عممية حديثة تراعي التخصص مف جية والتنسيؽ مع الجيات ذات
الخبرة.
 كانت الفقرة (" )44تقدـ اإلدارة العميا الخدمات اإلدارية لمطمبة مما تعطي انطباعا إيجابياً" أدنى
فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،"%.3.2وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ
مف α=2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا بالجامعة
لربما لـ تقدـ خدمات إدارية وأكاديمية متمزية أو أف الخدمات المقدمة وير مرضية.

التعقيب العام لفقرات البعد وعالقتيا بالمحور:
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي " "2..3وىي نسبة متدنية ويعزو الباحث ذلؾ بسبيف وىما:


أف اإلدارة العميا بحاجة إلعادة بمورة الخدمات اإلدارية واألكاديمية.



إعادة النظر في الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة تجاه الطمبة لتحقيؽ التنمية

المستدامة.

وجو اإلختالف والتشابو:

()561

تشابيت فقرات ىذا المؤشر مع دراسة (الحجار )4222 ،ودراسة (العطار )422. ،حيث تناولت
الموارد البشرية والمادية وتناولت األخيرة جودة الخدمات المجتمعية والتي تعطي إنعكاساً لجودة
الخدمات اإلدارية واألكاديمية ،وقد إختمفت كؿ مف دراسة (المصري )4221 ،تناوؿ دور رؤوساء
األقساـ بالجامعات وفؽ مفيوـ الجودة الشاممة ولـ يتطرؽ إلى الخدمات اإلدارية واألكاديمية وما
جاء في ىذا البعد مف فقرات ،وأما دراسة (دويكات )4225 ،فقد تناولت دور الدراسات العميا
والبحث العممي.

يرى الباحث أف النتيجة الكمية جاءت بدرجة متدنية بسبب:
 أف الجامعة بحاجة ماسة لتقديـ أفضؿ الخدمات اإلدارية واألكاديمية.
 إعادة النظر في الخدمات اإلدارية واألكاديمية المقدمة تجاه الطمبة ضمف رؤية تنموية.

المؤشر الخامس :الجودة األكاديمية
جدول ( :)73تحميل تقييم األكاديميين المؤشر الخامس – الجودة األكاديمية
م
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 45تقوـ اإلدارة العميا بتخصيص طاقـ أكاديمي يعنى بالطمبة وتميزىـ
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 4.تقوـ اإلدارة العميا بتحديث الخطط لمكميات والعمادات واألقساـ
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*2.222 4.96 2.152
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 41تقدـ اإلدارة العميا الخدمات األكاديمية المتميزة لتحقؽ رضا الطمبة

8.53

*2.222 5.09 2.1.2
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جميع الفقرات

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t- testلعينة واحدة كما في الجدوؿ أعاله والذي بيف آراء المبحوثيف تجاه
محور الجودة األكاديمية كأحد متطمبات التنمية المستدامة وأظيرت النتائج ما يمي:
 كانت الفقرة (" )41تقدـ اإلدارة العميا الخدمات األكاديمية المتميزة لتحقؽ رضا الطمبة" أعمى
فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي "  ،"2.1.وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ
مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا
( (170

بالجامعة ربما قد عممت عمى توفير الخدمات األكاديمية التي تعنى بالجودة والتي تيدؼ
لتحقيؽ التنمية المستدامة.

 كانت الفقرة (" )45تقوـ اإلدارة العميا بتخصيص طاقـ أكاديمي يعنى بالطمبة وتميزىـ" أدنى
فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،"2.14وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ مف
 α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا بالجامعة
لربما لـ تعمؿ عمى توفير كادر يمبي روبات الطمبة ويعنى بتميزىـ.

وجو اإلختالف والتشابو:
تشابيت فقرات ىذا المؤشر مع دراسة (مدوخ )4223 ،ودراسة (الدجني )4255 ،ودراسة
(المصري )4221 ،ودراسة (التمباني وأخروف )422. ،ودراسة (العطار )422. ،حيث أف
الدراسات تحدثت عف الجودة وجاءت فقرات ىذا المؤشر تتحدث عف الجودة سواء ما يخص
العمادات والدوائر واألقساـ ،وقد إختمفت كؿ مف دراسة (عمار )4223 ،حيث تحدثت عف التنمية
المستدامة ولـ تتطرؽ لمجودة وكذلؾ دراسة ( )Mariadoss and others, 2011تحدثت عف
قدرات التسويؽ واالبتكار والمنافسة.
يرى الباحث أف فقرات المؤشر الخامس مف وجية نظر المبحوثيف األكاديمييف جاءت جيدة ولكنيا
بحاجة لتطوير مف خالؿ تخصيص طاقـ أكاديمي لإلرتقاء بالطمبة المتميزيف.

()515

المؤشر السادس :الموارد البشرية والمادية
جدول ( :)71تحميل تقييم األكاديميين المؤشر السادس – الموارد البشرية والمادية
م

المتوسط الوزن إختبار

جميع الفقرات

الحسابي النسبي

القيمة

الرتبة

t

الحتمالية

 43تستقطب اإلدارة العميا العنصر البشري القادر عمى تقديـ أفضؿ خدمة

8.52

2.125

6.0

*2.222

8

 45توفر اإلدارة العميا االحتياجات األساسية لموصوؿ لمتنمية المستدامة

8.55

*2.222 6.13 2.124

4

 82تتبنى اإلدارة العميا نظاـ لممكافآت والثواب بيدؼ تحفيز وتشجيع العامميف

8.54

*2.222 5.51 2.122

5

*3.333 5.88 3.935 5.71

جميع الفقرات

قيمة  t-testالجدولية عند مستوى داللة  α = 2.25ودرجة حرية " "32تساوي 5.55

تـ إستخداـ اختبار  t- testلعينة واحدة كما في الجدوؿ أعاله والذي بيف آراء عينة الدراسة وفؽ
محور الموارد البشرية والمادية كأحد متطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة وتبيف النتائج ما يمي:
 كانت الفقرة (" )82تتبنى اإلدارة العميا نظاـ لممكافآت والثواب بيدؼ تحفيز وتشجيع العامميف"
أعمى فقرات البعد حيث بمغ وزنيا النسبي " ،" 2.122وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي
أقؿ مف  α =2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى السبب في أف
اإلدارة العميا بالجامعة إىتمت بنظاـ المكافأت وسياسة الثواب والتي تيدؼ لتحفيز العامميف
ولكنيا بحاجة لمعمؿ بشكؿ أكبر نحو تحقيؽ رضا العامميف.
 كانت الفقرة ( " )43تستقطب اإلدارة العميا العنصر البشري القادر عمى تقديـ أفضؿ خدمة"
أدنى فقرات البعد ،وبمغ وزنيا النسبي " ،"2.125وبمغت القيمة االحتمالية ( )2.222وىي أقؿ
مف  α = 2.25مما يعني أنيا دالة إحصائياً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف سبب تدني ىذه
الفقرة بسبب أف اإلدارة العميا بالجامعة وصمت لمحد المطموب "  "2.12إال أنيا وير كافية
فيي بأمس الحاجة الستقطاب العنصر البشري مف ذوي الكفاءه لتقديـ أفضؿ خدمة.

وجو اإلختالف والتشابو:

( (172

تشابيت نتيجة فقرات المؤشر السادس مع دراسة (بدح )4221 ،ودراسة (الطويؿ )4252 ،ودراسة
(الحجار )4222 ،في فقرات ىذا المؤشر فيما إختمفت دراسة (المصري )4221 ،ودراسة
( )Mariadoss and others, 2011حيث تحدثت عف اإلبتكار والتسويؽ والمنافسة ودراسة
(عمار )4223 ،ودراسة (الطويؿ وآخروف.)4252 ،

ويعزو الباحث إلى أف فقرات بعد الموارد البشرية والمادية جاءت بدرجة جيدة إال أف الباحث يرى
أف ىذه النتيجة ليست مالئمة لمعمؿ في الجامعات الفمسطينية فيي بحاجة لتحسينيا وتوفير الموارد
البشرية والمادية التي تعمؿ عمى تحقيؽ التنمية المستدامة لدى الجامعات الفمسطينية.
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ثالثاً :اختبار فرضيات البحث
الفرضية األولى:
ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )  ≤ 0.05بين مدى تطبيق
الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة في محافظات غزة (القدرة المؤسسية)
وبين مؤشرات التنمية المستدامة.
جدول ( :)75معامل الرتباط بين مدى تطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة في
محافظات غزة (القدرة المؤسسية) وبين مؤشرات التنمية المستدامة
معامل بيرسون

الفرضية
توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )  ≤ 0.05بػػيف

مػػدى تطبيػػؽ الجامعػػات الفمسػػطينية لممعػػايير الدوليػػة لالعتمػػاد والجػػودة فػػي

لالرتباط

0.652

القيمة

الحتمالية()sig.
*0.000

محافظات وزة (القدرة المؤسسية) وبيف مؤشرات التنمية المستدامة
*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α=2.25

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف معامؿ االرتباط يساوي  ،0.652وأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي
 0.000وىي أقؿ مف مستوى الداللة  α= 2.25وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بيف مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة في محافظات وزة (القدرة
المؤسسية) وبيف مؤشرات التنمية المستدامة .ويتضح أيضاً أف نتيجة االرتباط كانت طردية موجبة
وقوية ،وىذا يعني أف احداث تغيير في القدرة المؤسسية لمجامعات سيؤثر إيجاباً عمى المؤشرات
التي يمكف أف تحقؽ استدامة التنمية.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الجامعات الفمسطينية ربما أنيا تيتـ في تعزيز قدراتيا المؤسسية
وبالتالي يمكف أف يسيـ ذلؾ في تدعيميا لمؤشرات التنمية المستدامة ،إال أف مستوى االىتماـ
وفؽ ما سبؽ استنتاجو مف دراسة محاور القدرة المؤسسية لـ يكف بدرجات مرتفعة ،وىذا يعني أف
( (174

عمى الجامعات أف تسعى بجد عمى تعزيز قدراتيا المؤسسية لما لذلؾ مف أثر واضح في استدامة
تنميتيا.

وجو اإلختالف والتشابو :اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (الناصر )4252 ،حوؿ
إستثمار مصطمح الجودة والتعرؼ عمى اإلدارة العامة والتعرؼ عمى اإلدارة الجامعية والتعرؼ
عمى القيادة اإلدارية في الدوائر واالقساـ بالجامعات األردنية ،واتفقت دراسة (الدجني)4255 ،
حيث تناولت توافر بعد الموارد المؤسساتية والخدماتية أحد أبعاد القدرة المؤسسية وقد إتفقت مع
دراسة ( )Capnon, 2010حيث تحدثت عف الجودة الدولية الشاممة (تشمؿ عناصر مف القدرة
المؤسسية) ،وتناولت دراسة (الطويؿ )4252 ،التنمية المستدامة وكيفية تحقييا عبر نماذج
واضحة.
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الفرضية الثانية:
 ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )  ≤ 0.05بين مدى تطبيقالجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة في محافظات غزة (الفاعمية التعميمية)
وبين مؤشرات التنمية المستدامة.
جدول ( :)75معامل الرتباط بين مدى تطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة في
محافظات غزة (الفاعمية التعميمية) وبين مؤشرات التنمية المستدامة

معامل بيرسون

الفرضية
توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )  ≤ 0.05بػػيف
مػػدى تطبيػػؽ الجامعػػات الفمسػػطينية لممعػػايير الدوليػػة لالعتمػػاد والجػػودة فػػي

لالرتباط

0.476

القيمة

الحتمالية()sig.
*0.000

محافظات وزة (الفاعمية التعميمية) وبيف مؤشرات التنمية المستدامة
*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α=2.25

يوضح الجدوؿ السابؽ أف معامؿ االرتباط يساوي " ،"0.674وأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي
 0.000وىي أقؿ مف مستوى الداللة  α= 2.25وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بيف مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة في محافظات وزة
(الفاعمية التعميمية) وبيف مؤشرات التنمية المستدامة .كما يتضح أف معامؿ االرتباط كاف قوي
وعبر عف اتجاه طردي ،وىذا يعني أف اىتماـ الجامعات بالفاعمية التعميمية يساعد بشكؿ كبير
عمى استدامة تنميتيا ،وعمى الجامعات أف تحافظ عمى مستوى مرتفع مف الفاعمية في أدائيا
لدورىا األكاديمي .وتبدو ىذه النتيجة متقاربة الى حد ما مف نتيجة القدرة المؤسسية ،وىذا يعني
أف المبحوثيف يدركوف أف كال العنصريف يعد ميماً الستدامة التنمية في الجامعات.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الخدمة األساسية التي تقدميا الجامعات ىي صناعة المعرفة واكسابيا
لمطمبة ،وبالتالي فإف جوىر عمميا يتطمب أف تحقؽ أىدافيا التعميمية بفاعمية ،كما أف الجامعات
تدرؾ أف الفاعمية التعميمية أحد المعايير الميمة لتحسيف جودة خدماتيا.
( (176

وجو التشابو واإلختالف :اتفقت ىذه النتائج مع دراسة (مدوخ )4223 ،حيث توجد عالقة عند
مستوى داللة تؤثر بمؤشرات التنمية المستدامة في حيف جاء الجانب األكاديمي بدرجة متوسطة
وىو وجود فروؽ عند مستوى داللة  ،α= 2.25واختمفت مع دراسة (الدجني )4255 ،التي
تطرقت إلى مدى توافر الموارد المؤسساتية والخدماتية كأحد أبعاد الجودة الشاممة (القدرة
المؤسساتية) ،في حيف إختمفت دراسة (التمباني وآخروف )422. ،حيث ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير الكمية والتي تقابميا ىنا (الفاعمية التعميمية بعناصرىا).

الفرضية الثالثة

:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائياً لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد
والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة تعزى لممتغيرات (الجنس ،العمر،
المؤىل العممي ،الجامعة ،الخبرة ،الوظيفة ،الرتبة الوظيفية ،طبيعة الوظيفة).
تـ إستخداـ اختبار  Tلعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما اذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وىو
إختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانات وكذلؾ تـ إستخداـ "التبايف
األحادي-ذي اإلتجاه الواحد" وىذا اإلختبار معممي يصمح لمقارنة  8متوسطات أو أكثر .وفيما
يمي اختبار لمفرضيات الفرعية المحققة ليذه الفرضية.
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" ل توجد فروق ذات دللة إحصائياً لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد
والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة" تعزى لمجنس.
جدول (:)76

نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – الجنس
الفرض

الجنس

العدد

المتوسط النحراف

قيمة
t

الحسابي المعياري

مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد

ذكر

142

والجودة وأثره في تحقيؽ التنمية المستدامة في محافظات وزة

130.7
7

33.09

أنثى

28

126.29

36.67

الدللة

0.650 0.456

يتضح مف النتائج أعاله أف العينتيف المستقمتيف " أكبر مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05وبذلؾ يمكف
استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ " مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير
الدولية لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ التنمية المستدامة في محافظات وزة" تعزى إلى متغير
الجنس .ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف أومب الجامعات الفمسطينية تعتمد بنسبة كبيرة عمى الذكور.
وجو اإلختالف واإلتفاق :إختمفت ىذه النتيجة مع دراسة (مدوخ )4221 ،حيث توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطات المستجيبيف المتعمقة بمتغير الجنس والجامعة ،في حيف اتفقت مع
دراسة (التمباني وآخروف )422. ،حيث ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.

( (178

مستوى

" ل توجد فروق ذات دللة إحصائياً لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد
والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة" تعزى لمعمر.
جدول ( :)77نتائج اختبار "التباين األحادي" – العمر
الفرض

مصدر التباين مجموع المربعات

مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير بيف المجموعات 5749.292
الدولية لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ داخؿ المجموعات 88601.602
التنمية المستدامة في محافظات وزة
المجموع
94350.894

درجات

متوسط

3

1916.431

81

1093.847

الحرية

المربعات

قيمة ""F

مستوى
الدللة

.163 1.752

84

يتضح مف النتائج الموضحة في الجدوؿ أعاله أف القيمة االحتمالية ( )Sigالمقابمة الختبار"التبايف
األحادي" أكبر مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية لتطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة عمى تحقيؽ التنمية
المستدامة في محافظات وزة تعزى لمتغير العمر.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى السبب ربما لكوف الجامعات الفمسطينية ليا سياستيا الخاصة في عممية
التوظيؼ والتي تيتـ بعنصر العمر ،وكما ىو موضح في النتائج الوصفية لخصائص المبحوثيف
فإف ىنالؾ توزيع لفئات عمرية متجانسة مف حيث الفئة العمرية والتكرار في الجامعات.
وجو اإلختالف واإلتفاق :إختمفت ىذه النتيجة مع دراسة (بدح )4221 ،حيث توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطات المستجيبيف تعزى لمتغير العمر ،في حيف إتفقت مع دراسة
(المصري )4221 ،حيث ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر وكذلؾ دراسة
(التمباني وآخروف )422. ،بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مدى تطبيؽ أبعاد الجودة
الشاممة تعزى لمتغير العمر.

()511

" ل توجد فروق ذات دللة إحصائياً لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد
والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة" تعزى لممؤىل العممي.
جدول ( :)78نتائج اختبار "التباين األحادي" – المؤىل العممي
الفرض

مصدر التباين

مجموع المربعات

مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير بيف المجموعات 31385.109
الدولية لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ داخؿ المجموعات 62965.785
التنمية المستدامة في محافظات وزة
المجموع
94350.894

درجات

متوسط

2

15692.55

82

767.875

الحرية

المربعات

قيمة ""F

مستوى
الدللة

*2.000 20.436

84

* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضح مف الجدوؿ الموضح أعاله أف القيمة االحتمالية ( )Sigالمقابمة الختبار"التبايف األحادي" أقؿ
مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لتطبيؽ
الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة عمى تحقيؽ التنمية المستدامة في محافظات
وزة" تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي .ويعزو الباحث السبب في ذلؾ إلىتماـ الجامعات الفمسطينية
بحممة المؤىالت العممية العميا (دكتوراه ،ماجستير) فيما يخص البرامج األكاديمية.
وجو اإلختالف واإلتفاق :إختمفت ىذه النتيجة مع دراسة (المصري )4221 ،حيث ال توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية بيف متوسطات المستجيبيف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،وكذلؾ دراسة
(التمباني وآخروف )422. ،حيث ال توجد فروؽ لدى مستوى داللة في تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة
الشاممة في الجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،وقد إتفقت مع دراسة
(الدجني )4255 ،حيث توجد فروؽ عند مستوى الداللة لصالح المؤىؿ العممي.
يتضح مف الجدوؿ ( )5.نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات المؤىؿ العممي حيث تظير
النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات فئات المؤىؿ العممي لصالح حممة
المؤىالت العممية مف البكالوريوس ومف ثـ الماجستير وأخير الذيف مؤىميـ العممي دكتوراه.
( (180

جدول ( :)79نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات المؤىل العممي
الفئات
ماجستير
دكتوراه

الفرق بين المتوسطين

القيمة الحتمالية ()Sig

دكتوراه

26.820

.004

بكالوريوس

-18.172

.060

بكالوريوس

-44.992

.000

وكانت الجامعة اإلسالمية ىي المرتبة األولى حيث ويالحظ أف القيمة اإلحتمالية كانت أكبر مف
مستوى الداللة ىذا يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمبيانات الشخصية تعزى لمتغير
المؤىؿ العممي لدى حممة البكالوريس لصالح الجامعة اإلسالمية حيث أف الجامعة اإلسالمية
جامعة كبيرة وبالتالي أومب العامميف فييا مف حممة البكالوريوس.
" ل توجد فروق ذات دللة إحصائياً لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد
والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة" تعزى لمجامعة.
جدول ( :)7:نتائج اختبار "التباين األحادي" – الجامعة
درجات

متوسط

الحرية

المربعات
5104.006
1026.133

الفرض

مصدر التباين

مجموع المربعات

مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير

بيف المجموعات

10208.012

2

الدولية لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ

داخؿ المجموعات

84142.882

82

المجموع

94350.894

84

التنمية المستدامة في محافظات وزة

قيمة ""F

مستوى
الدللة

*2.000 4.974

* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضح مف النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ أف القيمة االحتمالية ( )Sigالمقابمة الختبار"التبايف
األحادي" أقؿ مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية لتطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة عمى تحقيؽ التنمية
المستدامة في محافظات وزة" تعزى لمتغير الجامعة ،وذلؾ لصالح الجامعة اإلسالمية.

()585

ويعزو الباحث ذلؾ ربما إلى أف اإلدارة العميا بالجامعات الفمسطينية تيدؼ لتحقيؽ التنمية مف
منظورىا وىذه الدراسة جاءت لتضع معايير يتـ توحيدىا لتحقيؽ التنمية المستدامة مف خالؿ القدرة
المؤسسية والفاعمية التعميمية.
وجو اإلختالف والتشابو :واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مدوخ )4223 ،حيث
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجامعات
الفمسطينية ،وكذلؾ دراسة (المصري )4221 ،التي خمصت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف متوسطات تقدير أفراد عينة رؤساء األكاديمية تعزى لمتغير الجامعة (اإلسالمية ،األقصى،
األزىر) وقد إختمفت الدراسة الحالية مع دراسة (التمباني وآخروف )422. ،بعدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية في مدى تطبيؽ أبعاد الجودة الشاممة تعزى لمتغير الجامعة.
جدول (; :)7نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات الجامعة
الفئات
جامعة االقصى
الجامعة اإلسالمية

الفرق بين المتوسطين

القيمة الحتمالية ()Sig

الجامعة اإلسالمية

-20.509

.045

جامعة األزىر

-24.62

.024

جامعة األزىر

4.11212

.901

* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

ويتضح مف الجدوؿ أعاله نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات الجامعة حيث تظير
النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات فئات الجامعة لصالح الجامعة اإلسالمية
ومف ثـ جامعة األزىر وأخي اًر جامعة األقصى ،بينما ال توجد فروؽ عند مستوى داللة بيف الجامعة
اإلسالمية وجامعة األزىر تعود لمتغير الجامعة مف ناحية تطبيؽ المعايير الدولية لإلعتماد
والجودة وأثره في تحقيؽ التنمية المستدامة.
"ل توجد فروق ذات دللة إحصائياً لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد
والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة" تعزى لسنوات الخبرة.
( (182

جدول ( )83نتائج اختبار "التباين األحادي" – سنوات الخبرة
درجات

متوسط

مػػدى تطبيػػؽ الجامعػػات الفمسػػطينية لممعػػايير بيف المجموعات

3792.969

2

1896.485

الدولي ػػة لالعتم ػػاد والج ػػودة وأثػ ػره ف ػػي تحقي ػػؽ داخؿ المجموعات

90557.925

82

1104.365

94350.894

84

الفرض

التنمية المستدامة في محافظات وزة

مصدر التباين

المجموع

مجموع المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ""F

مستوى
الدللة

.186 1.717

* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ الموضػػح أعػػاله أف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sigالمقابمػػة الختبار"التبػػايف األحػػادي"
أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة  α ≥ 0.05وبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية
لتطبيػػؽ الجامعػػات الفمسػػطينية لممعػػايير الدوليػػة لالعتمػػاد والجػػودة عمػػى تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة فػػي
محافظات وزة" تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى أف اإلدارة العميػػا بالجامعػػات الفمسػػطينية تعتمػػد عمػػى الخب ػرة وكانػػت لصػػالح
الجامعة اإلسالمية كونيا ربما أقدـ جامعػة فمسػطينية عمػى صػعيد محافظػات وػزة ،وربمػا أنيػا األكثػر
خبرة بتقادـ الزمف.
وجو اإلتفاق واإلختالف :إختمفت نتائج الدراسة مع دراسة (العطار )422. ،حيث توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبره إذ تعتمد الجامعة اإلسالمية عمى عنصر الخبرة
بشكؿ كبير يساعد عمى العممية التعميمية ،واتفقت دراسة (التمباني وآخروف )422. ،مع الدراسة
الحالية حيث تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مدى تطبيؽ أبعاد الجودة الشاممة تعزى
لمتغير الخبرة وكذلؾ دراسة (مدوخ )4223 ،والتي خمصت الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية لمستوى المتوسطات المرتبطة بتقدير عينات الدراسة حوؿ معوقات تطبيؽ إدارة الجودة
الشاممة تعزى لمتغير سنوات الخدمة والذي يقابمو ىنا الخبرة.

()583

"ل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائياً لتطبيــق الجامعــات الفمســطينية لممعــايير الدولي ـة لالعتمــاد
والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة" تعزى لمنوع الوظيفة.
جدول ( :)81نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – نوع الوظيفة
المتوسط

النحراف

الفرض

نوع الوظيفة

العدد

م ػ ػػدى تطبيػ ػػؽ الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية لممعػ ػػايير الدوليػ ػػة

رئيس قسـ

126

33.28 129.65

مدير

38

35.22 131.37

لالعتماد والجودة وأثػره فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة فػي

محافظات وزة

الحسابي

المعياري

قيمة t

-.196

مستوى
الدللة

.845

* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف القيمة االحتمالية ( )Sigالمقابمة الختبار" - Tلعينتيف مستقمتيف " أكبر
مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لتطبيؽ
الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة عمى تحقيؽ التنمية المستدامة في محافظات
وزة" تعزى إلى متغير نوع الوظيفة.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة العميا تقسـ أعماليا إلى إدارية والى أكاديمية مما يعني أنو لف
يكوف ىناؾ خمط واضح في العمؿ سواء اإلداري أو األكاديمي ورتبة رئيس قسـ حيث يقوـ البعض
بأعماؿ أكاديمية بحتة والعكس حيث يقوـ بعمؿ إداري بحت.
وجو اإلختالف واإلتفاق :إختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المصري ( )4221حيث يوجد
فروؽ عند مستوى داللة  α = 2.25تعزى لمتغير مستوى التطبيؽ اإلدراي لرؤوساء األقساـ
األكاديمية وإلستبانة الثانية لممارسة العمؿ اإلداري ،في حيف إتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة
(التمباني وآخروف )422. ،حيث أظيرت النتائج عدـ وجود فردية ذات داللة إحصائية في مدى
تطبيؽ أبعاد الجودة الشاممة في كمية االقصتاد والعموـ اإلدارية وممارسة العمؿ اإلداري عالوة
لمعمؿ األكاديمي كرئيس قسـ مع وجود تفاوت يعزى لمتغير الكمية والذي يقابمو في الدراسة
الوظيفة.
( (184

" ل توجد فروق ذات دللة إحصائياً لتطبيق الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد
والجودة عمى تحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة" تعزى لطبيعة الوظيفة.
جدول ( :)85نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – طبيعة الوظيفة.
المتوسط

النحراف

الفرض

طبيعة الوظيفة

العدد

مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية

القدرة المؤسسية

88

27.94 153.77

الفاعمية التعميمية

82

15.33 104.56

لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ التنمية المستدامة في
محافظات وزة

الحسابي

المعياري

قيمة
t

مستوى
الدللة

*0.000 9.966

* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضح مف الجدوؿ الموضح أعاله تبيف أف القيمة االحتمالية ( )Sigالمقابمة الختبار " - Tلعينتيف
مستقمتيف" أقؿ مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية حوؿ "مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية لممعايير الدولية لالعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ
التنمية المستدامة في محافظات وزة" تعزى إلى متغير طبيعة الوظيفة ،وذلؾ لصالح الذيف طبيعة
عمميـ إداري.
ويعزو الباحث ذلؾ ربما إلى كوف الموظفيف الذيف يمارسوف مياـ إدارية قد جمعوا بيف التطبيؽ
االداري واالكاديمي وبالتالي فيـ أقدر عمى توظيؼ المعرفة االكاديمية في تطبيقات إدارية سيما وأف
تحديد معايير لتحقيؽ الجودة وااللتزاـ بتحقيؽ تمؾ المعايير ىي مياـ إدارية في مجمميا.
وجو اإلتفاق واإلختالف :إتفقت دراسة المصري ( )4221حيث يوجد فروؽ عند مستوى داللة 2.25
=  αتعزى لمجانب اإلداري ،في حيف إختمفت دراسة (التمباني وآخروف )422. ،حيث أظيرت النتائج
عدـ وجود فروؽ فردية ذات داللة إحصائية في مدى تطبيؽ أبعاد الجودة الشاممة (اإلداري
واألكاديمي) في كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية وممارسة العمؿ اإلداري عالوة عمى العمؿ األكاديمي
كرئيس قسـ مع وجود تفاوت يعزى لمتغير الكمية والذي يقابمو في الدراسة طبيعة العمؿ (اإلداري
واألكاديمي).
()585

الفرضــية الرابعــة  " :ال يوجػػد أثػػر فػػي تطبيػػؽ المعػػايير الدوليػػة لالعتمػػاد والجػػودة فػػي الجامعػػات
الفمسطينية وبيف أثره في التنمية المستدامة في محافظات وزة"
أولً  :تحميل الجانب اإلداري " القدرة المؤسسية"
جدول (:)85تحميل النحدار لمعامالت النحدار
المتغيرات المستقمة

معامالت النحدار

قيمة اختبار T

القيمة الحتمالية Sig.

المقدار الثابت

1.461

3.254

0.002

الموارد البشرية والمادية

0.606

4.704

0.000

المعدَّل= ;3.55
معامل التحديد ُ

معامل التحديد = 3.567

التنمية المستدامة =  * 0.606 + 1.461الموارد البشرية والمادية

.

يتضح مف الجدوؿ أعػاله أف التنميػة المسػتدامة "المتغيػر التػابع" يتػأثر بصػورة جوىريػة وذات داللػة
إحصائية بالمتغير المستقؿ الموارد البشرية والمادية  ،وأف باقي المتغيرات وير مؤثرة.
معامػػؿ التحديػػد =  ،3.567ومعامػػؿ التحديػػد المعػػدؿ= ; ،3.55وىػػذا يعنػػي أف  %84.5مػػف
التغير في التنمية المستدامة (المتغير التابع) تـ تفسيره مف خػالؿ العالقػة الخطيػة والنسػبة المتبقيػة
قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى التنمية المستدامة.

" ال توجػػد أثػػر تطبيػػؽ المعػػايير الدوليػػة لالعتمػػاد والجػػودة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية وبػػيف أثػره فػػي
التنمية المستدامة في محافظات وزة"

( (186

ثانياً  :تحميل الجانب األكاديمي " الفاعمية التعميمية"
جدول (:)86تحميل النحدار لمعامالت النحدار
المتغيرات المستقمة

معامالت النحدار

قيمة اختبار T

القيمة الحتمالية Sig.

المقدار الثابت

-0.042

-0.061

0.952

عضو ىيئة التدريس

0.964

5.085

0.000

المعدَّل= 3.5:5
معامل التحديد ُ

معامل التحديد = ;3.55

التنمية المستدامة =  * 0.964 + -0.042عضو هيئة التدريس.

يتضح مف الجدوؿ أعػاله أف التنميػة المسػتدامة "المتغيػر التػابع" يتػأثر بصػورة جوىريػة وذات داللػة
إحصائية بالمتغير المستقؿ عضو ىيئة التدريس  ،وأف باقي المتغيرات وير مؤثرة.
حيــث بم ـ معامػػؿ التحديػػد = ; 3.55وبمػػغ ومعامػػؿ التحديػػد المعػػدؿ=  ،3.5:5وىػػذا يعنػػي أف
 %83.8مػػف التغيػػر فػػي التنميػػة المسػػتدامة (المتغيػػر التػػابع) تػػـ تفسػػيره مػػف خػػالؿ العالقػػة الخطيػػة
والنسبة المتبقية قد ترجع إلى عوامؿ أخرى تؤثر عمى التنمية المستدامة.

()581

رابعًاًًًً:نتائجًالدراسة
قاـ الباحث بعرض نتائج المحاور والتي كاف المتوسط العاـ لموزف النسبي لمبعد أو
المؤشر(لمجاؿ) أقؿ مف "  "0770وىي ثبلثة محاور وىي محور القدرة المؤسسية ومحور الفاعمية
التعميمية ومحور مؤشرات التنمية المستدامة وكانت النتائج اإلحصائية وفقاً لآلتي :
أوالًً:نتائجًالمحورًاألولً(القدرةًالمؤسسية)ًوكانتًحسبًاألتيًً :
ًبعدًالرؤيةًوالرسالةً ًبمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد الرؤية والرسالة "  "0768مما يعني أف فقرات ىذا
البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو "  "0770وتـ وضع توصية سيتـ سردىا
الحقاً في التوصيات7
ًبعدًالقيادةًوالحوكمة ًبمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد الرؤية والرسالة "  "0768مما يعني أف فقرات ىذا
البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو "  " 0770وتـ وضع توصية سيتـ سردىا
الحقاً في التوصيات7
ًبعدًالمواردًالبشريةًوالمادية ًبمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد الرؤية والرسالة "  "0766مما يعني أف
فقرات ىذا البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو "  "0770وتـ وضع توصية
سيتـ سردىا الحقاً في التوصيات7
ً
ً
ً
()811

ثانياًً:المحورًالثانيً(ًالفاعميةًالتعميمية) ً
ًبعدًالطالبًالجامعيً ًبمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد الطالب الجامعي "  "0769مما يعني أف فقرات ىذا
البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو "  "0770وتـ وضع توصية سيتـ سردىا
الحقاً في التوصيات7
ً

ًبعدًعضوًىيئةًالتدريس ًبمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد عضو ىيئة التدريس "  "0766مما يعني أف
فقرات ىذا البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو "  "0770وتـ وضع توصية
سيتـ سردىا الحقاً في التوصيات7
ً

ًبعدًالمنياجًاألكاديمي ًبمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد المنياج األكاديمي "  " 0766مما يعني أف فقرات
ىذا البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو "  " 0770وتـ وضع توصية سيتـ
سردىا الحقاً في التوصيات7

ًبعدًالمناخًاألكاديمي ًبمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي لبعد المنياج األكاديمي "  " 0768مما يعني أف فقرات
ىذا البعد كانت متدنية ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو "  "0770وتـ وضع توصية سيتـ
سردىا الحقاً في التوصيات7
ً
ً
()811

ثالثاًًً:المحورًالثالثً(مؤشراتًالتنميةًالمستدامةً)
انًؤشز األول  :انىسبئم انتكنىنىجية
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي " " 0768مما يعني أف فقرات ىذا المؤشر كانت متدنية
ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو "  " 0770وتـ وضع توصية سيتـ سردىا الحقاً في
التوصيات7
انًؤشز انثبني  :قبىل انطهبة
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي "  "0768مما يعني أف فقرات ىذا المؤشر كانت متدنية
ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو "  "0770وتـ وضع توصية سيتـ سردىا الحقاً في
التوصيات7
انًؤشز انثبنث  :يستىي انتحصيم انعهًي
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي " " 0768مما يعني أف فقرات ىذا المؤشر كانت متدنية
النسبي المحايد وىو" " 0770وتـ وضع توصية سيتـ سردىا الحقاً في التوصيات7
انًؤشز انزابع  :انخذيبت اإلدارية واألكبديًية
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي" " 07685مما يعني أف فقرات ىذا المؤشر كانت متدنية
ولـ تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو  %70وتـ وضع توصية سيتـ سردىا الحقاً في التوصيات7
انًؤشز انخبيس  :انًىارد انبشزية وانًبدية
بمغ المتوسط العاـ لموزف النسبي "  " 0769مما يعني أف فقرات ىذا المؤشر كانت متدنية ولـ
تصؿ لموزف النسبي المحايد وىو "  "0770وتـ وضع توصية سيتـ سردىا الحقاً في التوصيات7

()811

رابعاًًً:اثرًالمتغيرًالمستقل(القدرةًالمؤسسيةًوالفاعميةًالتعميميةًعمىًالتنميةًالمستدامة)ً .
ًمحورًالقدرةًالمؤسسية"ًالجانبًاإلداري" ً ىنالؾ أثر ذات داللة إحصائية مرتبطة ببعد الموارد البشرية والمادية حيث بمغ معامؿ التحديد= "  "0734مما ولـ تتأثر باقي األبعاد بحيث لـ تتأثر في حيف بمغ معامؿ التحديد المعدؿ "
 "0732وىذا يعني أف  %32مف المتغير المستقؿ" القدرة المؤسسية" قد أثر عمى المتغير التابع
وىو التنمية المستدامة7
محورًالفاعميةًالتعميمية"ًالجانبًاألكاديمي" ً ىنالؾ اثر ذات داللة إحصائية مرتبطة ببعد عضو ىيئة التدريس حيث بمغ معامؿ التحديد = " "0733ولـ تتأثر باقي األبعاد بحيث لـ تتأثر في حيف بمغ معامؿ التحديد المعدؿ "  "0738وىذا
يعني أف الفاعمية التعميمية قد أثرت عمى التنمية المستدامة بما نسبتو %38وباقي األبعاد لـ
تتأثر7

()818

خامسًاًًً:توصياتًالدراسةً ً
في ضوء التحميؿ اإلحصائي ونتائج الدراسة التي تـ الخروج بيا خمصت الدراسة إلى مجموعة مف
التوصيات وقد قسمت التوصيات إلى ثبلثة أقساـ وىي كاآلتي :
 .8توصيات محور القدرة المؤسسية7
 .1توصيات محور الفاعمية التعميمية7
 .3توصيات محور مؤشرات التنمية المستدامة7

أوًالًًً:توصياتًمحورًالقدرةًالمؤسسية ً
 .8أف تعمؿ اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية(اإلسبلمية ،األقصى ،األزىر) عمى إعادة
صياغة رؤيتيا ورسالتيا وتعمؿ عمى توضيحيا بالشكؿ المطموب7
 .1أف تعمؿ اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية(اإلسبلمية ،األقصى ،األزىر) عمى
ترسيخ مفيوـ القيادة والحوكمة وتوطيد أسس الحكـ الرشيد7
 .3أف تعمؿ اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية(اإلسبلمية ،األقصى ،األزىر) عمى توفير
الموارد البشرية والمادية مف تخطيط سميـ وتحفيز العامميف وتحسيف الرواتب لدى
الجامعات الفمسطينية7

()811

ثانيًاًًً:توصياتًمحورًالفاعميةًالتعميمية ً
 .8أف تعمؿ اإلدارة العميا عمى عقد الدورات وورش العمؿ ومراعاة الظروؼ االقتصادية
الصعبة التي يمر بيا الطالب الجامعي وتقديـ اإلرشادات الوافية ليـ7
 .1أف تعمؿ اإلدارة العميا عمى تقديـ الحوافز لتشجيع البحث العممي وتوفير أدوات التدريس
وطرقيا وتطبيقيا عمى الفئات المستيدفة لتحسيف العممية التعميمية7
 .3أف تعمؿ اإلدارة العميا عمى ترتيب المنياج األكاديمي مف حيث الممارسات والقضايا وأف
يوائـ القضايا المعاصرة وأف تراعي اإلدارة الفروؽ الفردية لدى الطمبة عند العممية
التعميمية7
 .4أف تعمؿ اإلدارة العميا عمى وضع برنامج شامؿ مبني عمى قياس المخرجات وأف تعمؿ
عمى توفير وسائؿ التعميـ وأدواتو لتوفير مناخ أكاديمي والعمؿ عمى تمبية فقرات المناخ
األكاديمي7

()813

ثالثًاًًً:توصياتًمحورًمؤشراتًالتنميةًالمستدامةً ً
 .8أف تعمؿ اإلدارة العميا عمى توفير جميع الوسائؿ التكنولوجية وأف تعمؿ عمى مواكبة
النظاـ التكنولوجي الحديث7
 .1أف تعمؿ اإلدارة العميا عمى تخفيض الرسوـ لدى الطمبة نظ اًر لمظروؼ االقتصادية
الصعبة التي تعصؼ بمحافظات غزة وأف يتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة تحددىا
اإلدارة العميا7
 .3أف تعمؿ اإلدارة العميا عمى التشجيع وتحفيز العامميف لرفع مستوى التحصيؿ العممي وأف
تعقد اإلدارة العميا سمسمة منافسات بيف الجامعة والجامعات األخرى لدى طمبتيا بيدؼ
رفع المستوى العممي7
 .4أف تعمؿ اإلدارة العميا عمى تقديـ خدمات إدارية وأكاديمية بما فييا توفير بنية تحتية
سميمة و تقديـ خدمات تساىـ في رضا الطمبة والجميور7
 .5أف تقوـ اإلدارة العميا بالجامعات الفمسطينية بتطبيؽ نظاـ المكافآت والثواب لتحفيز
العامميف والعمؿ عمى توفير االحتياجات األساسية واستقطاب العنصر البشري بيدؼ
تحقيؽ التنمية المستدامة 7
رابعاًًً:أثرًالمتغيرًالمستقلً(ًالقدرةًالمؤسسيةًوالفاعميةًالتعميمية)ًبالمتغيرًالتابع(التنميةً
المستدامة)ً .
 71أف تقوـ اإلدارة العميا باإلىتماـ بأبعاد القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية ما عدا
بعدي ( الموارد البشرية والمادية وبعد عضو ىيئة التدريس)7

ً
ً
()814

المراجع ً
أوًالًً:المؤتمرات ً
 استيتية ،دالؿ ( )2005التحديات ًالتيًتواجوًمؤسساتًالتعميمًالعاليً:رؤيةًمستقبمية.مؤسسة الفكر العربي في مؤتمر الممتقى العربي الثاني ،بيروت7
 ابو عودة ،فوزي ،وأبو مموح ،محمد ( )2004التربية ًفيًفمسطينًوتغي ارت ًالعصر ،كميةالتربية ،مف  24-23نوفمبر ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة7

 بخيت ،صفية عبد اهلل (ً)0202المؤتمر العربي الثالث للجامعات العربية تحديات وآفاق،مف ( 31أوكتوبر وحتى  2نوفمبر) شرـ الشيخ،جميورية مصر العربية7
 دويكات ،خالد عبد الجميؿ ( )2009دور ًالدراساتًالعمياًفيًتحقيقًالتنميةًالمستدامةًفيًفمسطين ،مركز األبحاث لمعموـ اإلنسانية ،جامعة النجاح الوطنية7
 عدماف ،مريزف ،بوصافي كماؿ ( )2008اإلطار ًالنظري ًلدور ًإلعتمادية ًفي ًتحسينًالخدماتًالصحيةً،المدرسة العميا لمتجارة ،الجزائر7
 عمار ،عماري ( )2008إشكالية ًالتنمية ًالمستدامة ًوأبعادىا،مخبر الشراكة واالستثمار،المؤتمر الثالث (ص- 1ص  )12كمية العموـ اإلقتصادية وعموـ التسيير،جامعة سطيؼ،
الجزائر7
 غيبلف ،ميدي سير ( )2009دراسةًتحميميةًألىمًمؤشراتًالتنميةًالمستدامةًفيًالبمدانًالعربيةًوالمتقدمةً،كمية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة كرببلء-مؤتمر جامعة القادسية (بحث
غير منشور)7
 -مؤتمر القمة العالمية ( )2002التنميةًالمستدامة :المجمس األعمى لمتعميـ العالي-قطر7

()815

 المؤتمر العالمي ( )2012التنمية ًالمستدامة ،لجنة االمـ المتحدة لمتنمية المستدامة،اليونسيد ،حزيراف ،ريودي جانيرو ،الب ارزيؿ7
 منظمة االمـ المتحدة ( )1992قمة ًاألرضًفيًريو3 ،يونيو 14-يونيو ،مدينة ريو دي،الب ارزيؿ7
 طويؿ ،أكرـ ،األغا ،أحمد (ً)2010جودة ًالتعميمًالعاليًنحوًتحقيقًالتنميةًالمستدامة،دار جامعة عدف لمنشر والطباعة ،مف  11حتى  13أوكتوبر ،جامعة عدف ،اليمف7
 ريحاف ،رمزي ( )1998إشكاليات ًمفيوم ًالتنمية ًالبشرية ًالمستدامة ًفي ًفمسطينًومقاييسياً،برنامج د ارسات التنمية ،جامعة بيرزيت ،راـ اهلل7
 الكمية الجامعية لمعموـ المينية والتطبيقية ( )2013دور ًالكميات ًوالجامعات ًفي ًتنميةًوخدمةًالمجتمع ،مف ( 23-22أوكتوبر)7غزة (مؤتمر غير منشور)7
 -كموش ،محمد ،إبف مسعود ،نصر الديف ( )2012واقع ًأىمية ًوقيمة ًالمسئوليةً

اإلجتماعيةًفيًالمؤسسةًاإلقتصاديةً ،كميػة العمػوـ االقتصادية و التجارية و عموـ
التسيير،مف ( 15-14فبراير) جامعة سطيؼ ،الجزائر7
 سنينة ،ربحي )2004( ،تقييم ًمؤسساتًوبرامجًالتعميمًالعاليًفيًفمسطينًاإلنتقالًمنًسياسةًالتفتيشًواإلذعانًإلىًسياسةًالتحسينًوالتطور،دائرة الضبط النوعيةً،منً(ً4-3
أيمول)ً،جامعةًالقدسًالمفتوحةً،رامًاهلل7

ً

()816

ثانيًاًً:الرسائلًالعممية
 جساسي ،عبد اهلل حمد محمد )2011( ،اثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين اداءًالعاممينفي وزارة التربية والتعميمً،األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي ،سمطنة عماف7
 عطار،إبراىيـ يوسؼ )2006( ،واقعًإدارةًلجودةًالشاممةًفيًالجامعاتًالفمسطينيةًوسبلًتطويرهًمنًوجيةًنظرًرؤساءًاألقسامًاألكاديميةًبجامعاتًقطاعًغزة ،المكتبة المركزية ،الرقـ (،)68829
الجامعة اإلسبلمية 7فمسطيف
 مصري ،مرواف وليد ( )2007تطوير ًاألداء ًاإلداري ًلرؤوساء ًاألقسام ًاألكاديمية ًبالجامعاتًالفمسطينيةًفيًضوءًإدارةًالجودةًالشاممة ،المكتبة المركزية ،الرقـ ( ،)76180الجامعة اإلسبلمية7
فمسطيف7
 -دياب ،سييؿ رزؽ ( )2009معايير ًالجودة ًفي ًمؤسسات ًالتعميم ًالعالي-الجامعة ًالفمسطينيةً

الفاعمة ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لمدراسات واالبحاث ،ع ( ،17ص- 10ص7)40
 قحطاني ،محمد عمي مانع ( 7)2002أثر ًبيئة ًالعمل ًالداخمية ًعمى ًالوالء ًالتنظيمي ،جامعةنايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض(رسالةًغيرًمنشورة)ً.
 ًقناديمي ،جواىر ( )2007دورًعضوًىيئةًالتدريسًفيًتحقيقًكفاءةًخارجيةًتتالئمًًوسوقًالعملًالسعوديً،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعوديةً.
ً
 ياسمينة ،رزنوحو )2006( ،إستراتيجيات ًالتنمية ًاالقتصادية ،كمية العموـ االقتصادية وعموـالتسيير ،جامعة الجزائر (أطروحة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة الجزائر)7
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-

مدوخ ،نصر الديف حمدي ( )2008معوقات ًتطبيق ًإدارة ًالجودة ًالشاممة ًفي ًالجامعاتً
الفمسطينية ًبمحافظات ًغزة ًوسبل ًالتغمب ًعميياً ،المكتبة المركزية لمجامعة ،رقـ (،)81485
الجامعة اإلسبلمية7

ثالثًاًً:الكتبًالعممية
 بيبلوي ،حسف )2006( ،الجودةًالشاممةًفيًالتعميمً:بينًمؤشراتًالتميزًومعاييرًاالعتماد ،دارالمسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف7
 توفيؽ ،عبد الرحمف )2004( ،المناىج ًالتد ًريسية ًالمتكاممةً :منيج ًإدارة ًالجودة ًالشاممة،الطبعة الثانية7مركز الخبرات المينية لئلدارة (،)PMECالقاىرة7
 حوت ،محمد ،وشاذلي ،ناىد )2007( ،التعميم ًوالتنمية ،الطبعة االولى ،مكتبة االنجموالمصرية 7القاىرة7
 حمداني ،موفؽ )2006( ،مناىجًالبحثًالعممي ،مؤسسة الوراؽ لمنشر  ،عماف ،األردف7 جوىري ،عبد اليادي )1999( ،دراسات في التنمية االجتماعية (مدخل إسالمي( المكتبالجامعي الحديث ،اإلسكندرية7
 جرجاوي ،زياد( )2010القواعدًالمنيجيةًلبناءًاالستبيان ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء الجراح،فمسطيف7
 خميؿ ،نبيؿ )2011( ،إدارة ًالجودةًالشاممةًواإلعتماد ًاألكاديميًفيًالمؤسساتًالتربويةً،دارالفجر لمنشر والتوزيع،جامعة سوىاج ،القاىرة7
 -راشد ،صبلح )2005( ،كيفًتخططًلحياتكً:الرسالةًوالرؤيةً،مركز الراشد7
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 عبود ،عبدالغنيً )1992( ،في التربية المستمرة ومحو األمية وتعميم الكبارً ،مكتبة النيضة،الطبعة األولى ،مصر7
 عبيدات ،ذوقاف وعدس ،عبد الرحمف ،وعبد الحؽ ،كايد )2001( ،البحث ًالعمميً -مفيوموًوأدواتوًوأساليبو ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عماف7
 عبﺩ الحي ،ﺭمﺯﻱ ﺃحمﺩ )2006( ،التعميم ًالعالي ًوالتنمية 7الطبعة األولى ،دار الوفاء لدنياالطباعة والنشر ،اإلسكندرية7

 عمار ،حامد ( )1996الجامعة ًبين ًالرسالة ًوالمؤسسةً ،مصر ،مكتبة الدار العربيةلمكتاب ،الطبعة األولى7
 عدس ،محمد عبد الرحيـ ( )1996المعمم ًالفاعلًوالتدريسًالفعال ،دار الفكر لمطباعة والنشروالتوزيع ،عماف7
 ساي تشارني ،كونوي ( )2012مختارات ًمن ًكتاب ًوسائل ًالمدرب ًالناجح ،ط ،1مكتبةجرير7
 سبلمة ،عبد العظيـ حسيف (ً)2005اإلعتمادًوضمانًالجودة ،دارة النيضة العربية ،القاىرة7 سموـ ،حمد بف إبراىيـ ( )1985اإلدارةًالتعميميةًفيًالمممكةًالعربيةًالسعوديةً،تطورًالتعميم7الطبعة األولى( ،ص-1ص 7)10الرياض7
 -سويداف وباشراحيؿ ( )2003صناعةًالقائد ،مكتبة جرير ،المممكة العربية السعودية7

 شعباف ،حسف )2007( ،النمو السكاني والطمب عمى الموارد في الوطن العربيً،المجمساألعمى لرعاية الفنوف واألداء والعموـ االجتماعية ،دمشؽ7
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 مكاوي ،عاطؼ )2013( ،القيادة ًاإلدارية  ،مؤسسة طيبة لمنشر ،الطبعة األولى ،المنظمةالعالمية لممواصفات والمقاييس7
 نجار ،فريد )2002( 7إدارة ًالجامعاتًبالجودةًالشاممة" ،الطبعة الثانية ،إيترؾ لمنشر والتوزيع،القاىرة7
 نبوي ،أميف )2007( ،االعتماد ًاالكاديميًوادارةًالجودة ًالشاممةًفيًالتعميمًالجامعي 7الطبعةاألولى ،الدار المصرية المبنانية لمطباعة والنشر ،القاىرة7

رابعًاًً:المجالتًالعمميةً
 ادريس ،جعفر عبد اهلل ،أحمد ،أحمد عثماف ،األختر ،عبد الرحمف بف عبداهلل (2012ـ)إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى خدمات التعميم العالي من أجل التحسين
المستمر ًوضمان جودة المخرجات والحصول عمى االعتماديةً ،مجمة أمارباؾ ،المجمد
الثالث ،العدد ( )7مف (ص-39ص ،)62جامعة الطائؼ7
 برامكي ،جابي )2000( ،تجربة التعميم العالي في فمسطين منذ االحتالل ،السياسةالفمسطينية ،العدد ( ،)26مف (ص-6ص ،)14مركز البحوث والدراسات الفمسطينية،
نابمس7
 بركات ،زياد )2008( ،استراتيجيات ًالتنمية ًالبشرية ًفي ًجامعة ًالقدس ًالمفتوحة ًمنًوجيةًنظرًأعضاءًىيئة ًالتدريس ،مجمة عمـ النفس ،المجمة الفمسطينية لمتربية المفتوحة
عف بعد ،المجمد الثاني ،العدد ( ،)3مف (ص-291ص ،)341جامعة القدس المفتوحة7
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 تمباني ،نياية 7األغػػا ،وفيؽ ،حجاج ،خميؿ (ً )2006تطبيقًأبعادًإدارةًالجودةًالشاممةًفي ًكمية ًاإلقتصاد ًوالعموم ًاإلدارية ًبجامعة ًاألزىر ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث
اإلنسانية ،مجمد ( ،)20العدد (7)3
 حارب ،سعيد ( )2010أسس ًتنمية ًالموارد ًالبشريةًمن ًمنظور ًإسالمي ،مجمة الوعياإلسبلمي ،العدد ( 3( ،)532مف سبتمبر)،و ازرة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية،دولة
اإلمارات7
 حجار ،رائد ( )2004تقييم األداء الجامعي من وجية نظر أعضاء الييئة ًالتدريسيةبجامعة األقصى في ضوء مفيوم إدارة الجودة الشاممةً ،مجمةًجامعةًاألقصىً،مجمدً(ً)8
العددً(.)0

 دويكات ،خالد عبد الجميؿ (ً )2009دورًالدراساتًالعمياًفيًتحقيقًالتنميةًالمستدامةًفيًفمسطينً،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث اإلنسانية ،مجمد ( ،)23العدد ( )12الطبعة األولى7
 تمباني ،نياية )2006( 7تطبيق ًأبعاد ًالجودة ًفي ًجامعة ًاألزىر ،مجمة جامعة النجاحلؤلبحاث والعموـ اإلنسانية7مج720العدد الثالث فمسطيف7
 حجار ،رائد حسيف ( 7)2004تقييم ًاألداءًالجامعيًمنًوجيةًنظرًأعضاءًالييئةًالتدريسيةًبجامعةًاألقصىًفيًضوءًمفيومًإدارةًالجودةًالشاممة"ً،العدد الثاني ،مجمة جامعة األقصى ،مف
(ص -20ص ،)24جامعة األقصى7
 حربي ،حياة بنت محمد سعد (ً)2003إدارة ًالجودةًالشاملًكمدخلًلتطويرًالجامعات ًدراسةالتجبهبت انهيئة األكبديًية انسعىدية نحى تطبيق يببدئهب ،و وجهة نظزهى حىل يذي إسهبو هذا
انتطبيق في تطىيز انجبيعة ،مجمة أـ القرى لمعموـ التربوية واالجتماعية واإلنسانية،المجمد (،)15
العدد ( ،)1السعودية7
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 حولي ،عمياف عبد اهلل ( )2004النوعيةًفيًالتعميمًالجامعيًالفمسطيني ،دائرة الضبط النوعية،مف ( 5-3مف أيموؿ) ،جامعة القدس المفتوحة ،راـ اهلل7
 القبيسي ،محمد حسف)  )1999الجامعة بين النقد والتقويمً ،مجمة الجامعة،العدد (( )39ص -169ص  )125جامعة عيف شمس ،القاىرة7
 جرجاوي ،زياد ،وحماد شريؼ ( )2004مستوى ًإدراك ًالعاممين ًبجامعة ًالقدس ًالمفتوحة ًإلدارةًالجودة ً ًالشاممةً ،مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية ،العدد السابع ،نوفمبر 7جامعة
النجاح7
 زيداف ،مراد صالح ( 7)1998مؤشرات الجودة في التعميم الجامعي المصريً ،مجمة كمية التربية،العدد ( ،)72جامعة األزىر7
 قطب ،سمير ( )2008فمسفة ًالتميز ًفي ًالتعميم ًالجامعيً :تجارب ًعالمية،مجمة مسقبؿ التربيةالعربية ،المجمد ( ،)14العدد (( ،)50ص-9ص7)226
 سعيد ،نادر ( )1998التنمية البشرية في فمسطين،مركز دراسات التنمية ،برنامج دراساتالتنمية،جامعة بيرزيت راـ اهلل7
 شحاتة ،صفاء أحمد ( )2012أسس تقييم أداء المتعلم وقياس فعالية المؤسسة التعليمية ،المجمةالدولية أللبحاث التربوية ،العدد (،)31جامعة اإلمارات العربية المتحدة7

 مشعاف ،ساجد ( )2007دور ًالجامعات ًفي ًتطوير ًوتنمية ًالمجتمع،مؤسسة الحوار المتمدفً،العدد (( ،)1976مف 14-12أيموؿ) ،القاىرة7
 صبري ،ىالة ( )2009جودة ًالتعميمًالعاليًومعاييرًاإلعتمادًاألكاديميً:تجربةًالتعميم ًالجامعيًالخاصًفيًاألردن ،المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجامعي 7عماف ،العدد (( ،)4ص-1
ص،)9عماف7
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 ناصر،عبلء حاكـ محسف ( )2010إدارة ًالجودة ًالشاممةً :إنموذج ًفي ًاإلدارة ًالجامعية ،مجمةاإلدارة واإلقتصاد ،العدد (( ،)80ص 7)71-39األردف7
خامسًاًً:ندواتًوورشًالعملً
 احمد ،العربي احمد ( )2013دور ًالتكنولوجيا ًفيًالتعميمً،صحيفة بوابة األىراـً ،جامعة جنوبالوادي ،جميورية مصر العربية7
 بكير،عايدة ( )2010تط ًور دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء المسؤولية المجتمعيةواالتجاىاتًالعالمية الحديثةً،جامعة القدس المفتوحة7
 عواد ،يوسؼ ( )2010دليل المسئولية االجتماعية للجامعات ،جامعة القدس المفتوحة ،نابلس. قاسـ ،ولد الزيف ( )2013التنميةًالمستدامةً:نشأةًومفيومًالمصطمحًالتحدياتًواآلفاقًبالنسبةًلمدولًالنامية ،مركز الصحراء لئلستشارات والدراسات ،المغرب العربي7
 سالـ ،وليد ( )2004ماىيًالتنمية( ،مادة تدريبية غير منشورة)7 شاىيف ،محمد أحمد ( )2008مستوى جودة التعميم في جامعة القدس المفتوحة من وجية نظرًالطمبة أنفسيم،مجمة إتحاد الجامعات العربية (ً،)2011جامعة القدس المفتوحة7
 كسناوي ،محمود ( )2007توجيو ًالبحث ًالعمميًفي ًالدراسات ًالعميا ًفي ًالجامعات ًالسعوديةًلتمبيةًمتطمباتًالتنميةًاالقتصاديةًواالجتماعيً،ص ( ،)42جامعة أـ القرى7
 مييري ،جماؿ ()2012مستقبل ًالتعميم ًوالتنمية ًالمستدامةً :إلى ًأين ،مؤسسة الفكر العربي،جميورية مصر العربية7
 بارود ،نعيـ ( )2005متطمبات ًالتنمية ًالمستدامة ًمن ًالمؤشرات ًاإلحصائية ،الجياز المركزيلئلحصاء الفمسطيني ،كمية األداب والعموـ اإلنسانية ،يناير ،الجامعة اإلسبلمية7
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 مركز المعمومات الوطني الفمسطيني ( )2011القمة ًالعالمية ًحول ًالتنمية ًالمستدامة –جوىانسبرغ ،مركز المعمومات الوطني الفمسطيني7
ً
ً

سادسًاًًًً:الباحثًاإللكترونيً(مواقعًاالنترنت)ً
 الموسوعة العممية ويكبيديا ( )2012الجودةًوالتنميةًالمستدامةً،الرابطًً(ً)http:ar.wikipedia.org الموسوعة العممية ويكبيديا ( )2013مؤشراتًالتنميةًالمستدامةًوالجودةًفيًالتعميمًالعالي الرابطـــً(ً7)http:ar.wikipedia.org ساي تشارني ،كولوني (7)2012مختارات ًمن ًكتاب ًوسائل ًالمدرب ًالناجح 7الرابط().www.dawahmemo.com
-

حازـ ،خضر ( )2013جامعة ًاألزىر ًتستحق ًمنا ًكل ًاإلعجاب ًوالتقدير ،دنيا الرأي،

الرابطً

()http:pulpit.alwatanvoice.comcontentprint311756.html

 -عبلقات

دولية

()2011

اتفاقيات ًالتعاون ًوالتوأمة،

جامعة

األزىرً 7الرابط

()http:www.alazhar.edu.psarabicExterna_Relationstwin.htm

 ً7)1987( Brundtlandالتنميةًالمستدامةً،جامعة  7oxfordجينفا ،سويس ار7 معيد االدارة العامة لممممكة العربية السعودية ( ،)2012مفيوم ًالجودة ،وحدة الجودة(7)http:www.ipa.edu.saARAboutIPAsubsite5PagesQuality3.aspx

-

الشئونًالثقافيةًوالعالقاتًالعامةً–ًالرابطً()http:www.elfarra.

 القاسـ ،الزيف ( )2013التنمية ًالمستدامةً :نشأة ًومفيوم ًالمصطمح ًالتحديات ًواآلفاق ًبالنسبةًلمدولًالناميةً،مركز الصحراء لمدراسات و اإلستشارات ،ليبيا7
 الييئة الوطنية لمتقويـ واإلعتماد األكاديمي ( )2014رؤية ورسالة الييئة الوطنية)NCAAA( ،المممكة العربية السعودية7
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سابعًاًًً:أدلــةًوبرشوراتًعمميةً
 الجامعة اإلسبلمية ( )2013دائرةًالعالقاتًالعامة ،فمسطيف7 مشروع التير ( ،)2011تعزيز قدرات موسسات التعميم العالي في الدول العربية 7تعزيز ثقافةالجودة وممارستيا في الجامعات العربية7
 الجامعة اإلسبلمية ( )2012دائرة العبلقات العامة ،فمسطيف7 جامعة األقصى ( : )2009مسيرة وعطاء ،فمسطيف7 جامعة األقصى ( : )2013دائرة العبلقات العامة ،فمسطيف7 جامعة األزىر ( : )2013دائرة العبلقات العامة ،فمسطيف و ازرة التعميـ العالي ( : )2012دائرة العبلقات العامة ،فمسطيف7 و ازرة التعميـ العالي ( : )2003وحدة الجودة ،فمسطيف7 الييئة القومية المصرية لمضماف والجودة ( : )2012نموذجًالمعاييرًلإلعتمادًوالجودةً،جميوريةمصر العربية7
 دائرة البحث العممي ( : )2012شروطًوتعميماتًالقبولًالمركزيًوالمعاىدًالعراقية ،دولة العراؽ7 جامعة األقصى (2012ـ) :دائرة ضماف الجودة ،وحدة الجودة ،فمسطيف7 المجمس السعودي لضماف الجودة )2008( ،نظام ًضمان الجودة واالعتماد األكاديمي،المممكة العربية السعودية7
 قاسـ ،مجدي ( )2008الدليل ًاإلرشادي ًلتوفير ًالمتطمبات ًالالزمة ًلضمان ًجودة ًالتعميمًواالعتمادًلمؤسساتًالتعميمًالعالي-الجزء االوؿ7
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ًًالمراجعًبالمغةًاالًنجميزية:ًثامنًا
-

Boyle ،Ruth Flanders (1993) Attitudes and Commitment of Top
Management Officials Towards Total Quality Leadership.
University of Laverne. Dissertation Abstract International. VOL. 53.
N.11.

-

Bratt; Cecilia; sophi;ltallstedt;k.-h.Robert; Brown Goran; oldmark
Jonas (2011) Assessment of eco-labelling critieria development
from astrtgic sustainability perspective-stockholm; Sweden.

-

Cornesky

،Robert،

(2003).

Implementing

Total

Quality

Management In Higher Education. St. Edward's University's.

- Freed ،Jann E.A Marie R. Klugman and Jonathon D. Fife (1996) ,
Culture for Academic Excellence: Implementing the Quality
Principles in Higher Education , ASHE-ERIC Higher Education.
Vol. 25. No. 1.

- Hazzard ،Terry. (1993) The Strengths and Weaknesses of Total
Quality Management in Higher Education , Research Service

Reports, University of Alabama
-

Alabama, AL, 1993 Sridharan، (2007) Analysis of strategic
plans to assess planning for sustainability of comprehensive
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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ثامنًاًًً:المـــــــــالحـــــــقً
أوًالًً:كتابًتسييلًالميمةً
ً

ً
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ثانيًاًً:اإلستبانةًفيًصورتياًالنيائيةً
االستبانةًاألولىً-الفعاليةًالتعميميةًوالتنميةًالمستدامةً
ً

الموضوعً:تعبئةًإستبانةًخاصةً
بالموظفينًاإلداريينًواألكاديميينًالعاممينًبالجامعاتًالفمسطينيةًً
(الجامعةًاإلسالمية،جامعةًاألقصىً،جامعةًاألزىر)ً

بعد التحية ،يرجى التكرـ مف سيادتكـ بتعبئة إستمارة اإلستبانة وىي تتناوؿ مدىً
تطبيق ًالجامعات ًالفمسطينية ًلممعايير ًالدولية ًلالعتماد ًوالجودة ًوأثره ًفي ًتحقيقً
التنميةًالمستدامةًفيًمحافظاتًغزة وذلؾ استكماال لمحصوؿ عمى درجة الماجستير
في القيادة واإلدارة مف أكاديمية اإلدارة والسياسة عمماً بأف نتائج ىذا البحث ستستخدـ
فقط ألغراض البحث العممي7
ً

وتفضمواًبقبولًفائقًاالحترامًوالتقديرً،،،
ً
الباحثً/محمودًكاملًاألعورً
جوالً2599560837ً:

()111

المحورًاألولً:البياناتًالشخصيةً
ً

يرجىًالتكرمًبتعبئةًاإلستبانةًحسبًماًتراهًمناسباًً:
الجنس

 ذكر

 أنثى

الفئةًالعمرية

 25 سنة فأقؿ

 مف  26حتى 35سنة

 مف  36حتى  45سنة

الدرجةًالعممية

 دكتوراه

 ماجستير

بكالوريوس

مكانًالعمل

 الجامعة اإلسبلمية

 جامعة األقصى

 جامعة األزىر

الوظيفيةًالحالية

 رئيس قسـ

 مدير

الخبرة

 10-5 سنوات

 16-11 سنة

 46 سنة فأكثر

 17 سنة فأكثر

ً

المحورًالثانيً:القدرةًالمؤسسيةًكأحدًمعاييرًاالعتمادًوالجودةًً(الجانبًاإلداري)ً
ً

يرجىًوضعًعالمةً(ً)فيًالمكانًالذيًتراهًمناسبًاً ً:
م

موافقً

الفقرات

بشدة

البعدًاألولًً:الرؤيةًوالرسالةً
أوالًًً:الرؤية0

تنشر اإلدارة العميا رؤيتيا وتعمف عنيا لمعامميف بالجامعة

0

تشارؾ اإلدارة العميا والعامميف بالجامعة في صياغة الرؤية

3

توضح اإلدارة العميا أىدافيا اإلستراتيجية لمعامميف بالجامعة

ًثانياًً:الرسالة4

يشارؾ في صياغة الرسالة اإلدارة العميا والعامميف بالجامعة

5

تصاغ األىداؼ وفؽ خطة زمنية وتسمسؿ زمني واضح

6

تتضمف أىداؼ الجامعة ورسالتيا مفيوـ الجودة وسبؿ تطبيقيا
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موافق

موافقًإلىً غيرً
حدًما

موافق

غيرًموافقً
بشدة

البعدًالثانيً:القيادةًوالحوكمةً
أوالًً:القيادة
7

تشكؿ اإلدارة العميا فريؽ إلدارة األزمات بالجامعة ويشاركيا العامميف

8

تتصؼ اإلدارة العميا بالنزاىة والموضوعية في معاممتيا لمعامميف

9

تساىـ اإلدارة العميا بأعماؿ فاعمة ومميزة في إدارة الجامعة

ثانياًً:الحوكمة
02

يتـ إختيار أعضاء اإلدارة العميا بكؿ نزاىة وشفافية

00

تيتـ اإلدارة العميا بالتغذية الراجعة الصادرة عف المرؤوسيف إلييا

00

تعمؿ اإلدارة العميا عمى محاربة الفساد بجميع أشكالو بالجامعة

موافقً

الفقرات

م

بشدة

البعدًالثالثًًانًسئىنية االجتًبعية
03

تعمؿ اإلدارة العميا عمى توفير شراكة فاعمة مع ذوي المصالح

04

تضع الجامعة إمكاناتيا البشرية والمادية في خدمة المجتمع المحمي

05

تمعب اإلدارة العميا دو اًر بار اًز في التواصؿ اإلجتماعي بيف العامميف

البعدًالرابعًًالمواردًالبشريةًوالماديةً
ًأوالًً:المواردًالبشرية06

تقوـ اإلدارة العميا بتدريب العنصر البشري وتوفر لو جميع المستمزمات األساسية

07

تحرص اإلدارة العميا عمى التعرؼ عمى رغبات العامميف وتمبية احتياجاتيـ

08

رواتب الجامعة واضحة وتنافسية مما يحفز العامميف لمعمؿ بكؿ رضا
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موافق

موافقًإلىً

غيرً

حدًما

موافق

غيرً

موافقً
بشدة

ًثانياًً:المواردًالمادية09

تعمؿ اإلدارة العميا عمى مواكبة التغييرات وفقاً لمتطور العممي

02

تمبي اإلدارة العميا االحتياجات المادية لجميع مرافؽ الجامعة

00

توفر اإلدارة العميا الموارد المادية التي تعزز الروح المعنوية لدى العامميف

البعدًالخامسًًالتأكيدًعمىًالجودةًوالمسائمةً
ًأوالًً:التأكيدًعمىًالجودة00

وضعت اإلدارة العميا نظاماً لمتقويـ والتحسيف المستمر وصوالً لمجودة المطموبة

03

يوجد بالجامعة وحدة متخصصة تعنى بجودة العمؿ اإلداري

04

تسعى وحدة الجودة داخؿ الجامعة إلى المسائمة في حاؿ مخالفة القوانيف

ًثانياًً:التأكيدًعمىًالمسائمة05

تقوـ اإلدارة العميا بتفعيؿ نظاـ التقييـ وذلؾ حسب القانوف األساسي بالجامعة

06

تيدؼ اإلدارة العميا لتطبيؽ سياسة الثواب والعقاب بالجامعة

07

تراعي اإلدارة العميا الجانب اإلنساني في تقدير ومعاممة الموظفيف

()188

المحورًالثالثً:مؤشراتًالتنميةًالمستدامةًوتشملًً6مؤشراتًوىيًحسبًاألتيً:
ً

م

موافقً

الفقرات

بشدة

المؤشرًاألولً:الوسائلًالتكنولوجية
08

توفر الجامعة الوسائؿ التكنولوجية البلزمة بجميع أنواعيا

09

تعتمد اإلدارة العميا اإلدارة اإللكترونية لمتواصؿ مع الطمبة

32

يواكب النظاـ التكنولوجي بالجامعة التطور مقارنة بالجامعات المحمية األخرى

المؤشرًالثانيً:قبولًالطمبة
30

تقوـ اإلدارة العميا بتخفيض رسوـ الدراسة مما يساىـ في تحقيؽ التنمية

30

ازدياد قبوؿ الطمبة في الجامعات يتـ وفؽ خطة تعدىا اإلدارة العميا

33

يتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا اإلدارة العميا

المؤشرًالثالثً:مستوىًالتحصيلًالعممي
34

تشجع اإلدارة العميا البحث العممي الذي ييدؼ لرفع مستوى التحصيؿ العممي

35

تعقد اإلدارة العميا سمسمة إمتحانات لمتميز بيف الطمبة وقدراتيـ

36

تعقد اإلدارة العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رفع مستوى التحصيؿ العممي

المؤشرًالرابعً:الخدماتًاإلداريةًواألكاديمية
37

تقدـ اإلدارة العميا الخدمات اإلدارية لمطمبة مما تعطي انطباعا إيجابياً

38

تعمؿ اإلدارة العميا عمى تقديـ خدمات أكاديمية تساىـ في رضا الطمبة

39

وفرت اإلدارة العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة

المؤشرًالخامسً:الجودةًاألكاديمية
42

تقوـ اإلدارة العميا بتخصيص طاقـ أكاديمي يعنى بالطمبة وتميزىـ
()181

موافق

موافقًإلىً
حدًما

غيرً

غيرً

موافق

موافقً
بشدة

40

تقوـ اإلدارة العميا بتحديث الخطط لمكميات والعمادات واألقساـ

40

تقدـ اإلدارة العميا الخدمات األكاديمية المتميزة لتصؿ نحو رضا الطمبة

المؤشرًالسادسً:المواردًالبشريةًوالمادية
43

تستقطب اإلدارة العميا العنصر البشري القادر عمى تقديـ أفضؿ خدمة

44

توفر اإلدارة العميا االحتياجات األساسية لموصوؿ لمتنمية المستدامة

45

تتبنى اإلدارة العميا نظاـ لممكافآت والثواب بيدؼ تحفيز وتشجيع العامميف
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ً

ثانيًاًً:اإلستبانةًالثانيةًفيًصورتياًالنيائيةً–ًالجانبًاألكاديميً
ً

الموضوعً:تعبئةًإستبانةًخاصةً
بالموظفينًاإلداريينًواألكاديميينًالعاممينًبالجامعاتًالفمسطينيةً
(الجامعةًاإلسالمية،جامعةًاألقصىً،جامعةًاألزىر)

بعد التحية ،يرجى التكرـ مف سيادتكـ بتعبئة إستمارة اإلستبانة وىي تتناوؿ مدىً
تطبيق ًالجامعات ًالفمسطينية ًلممعايير ًالدولية ًلالعتماد ًوالجودة ًوأثره ًفي ًتحقيقً
التنميةًالمستدامةًفيًمحافظاتًغزة وذلؾ استكماال لمحصوؿ عمى درجة الماجستير
في القيادة واإلدارة مف أكاديمية اإلدارة والسياسة عمماً بأف نتائج ىذا البحث ستستخدـ
فقط ألغراض البحث العممي7
ً
وتفضمواًبقبولًفائقًاالحترامًوالتقديرً،،،
ً

الباحثً/محمودًكاملًاألعورً
جوال2599560837ً:
ً
ً
ً
ً
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ً

المحورًاألولً:البياناتًالشخصيةً:
ً

يرجىًالتكرمًبتعبئةًاإلستبانةًحسبًماًتراهًمناسباًً:
الجنس

 ذكر

 أنثى

الفئةًالعمرية

 25 سنة فأقؿ

 مف  26حتى 35سنة

 مف  36حتى  45سنة

الدرجةًالعممية

 دكتوراه

 ماجستير

بكالوريوس

مكانًالعمل

 الجامعة اإلسبلمية

 جامعة األقصى

 جامعة األزىر

الوظيفيةًالحالية

 رئيس قسـ

 مدير

الخبرة

 10-5 سنوات

 16-11 سنة

 46 سنة فأكثر

 17 سنة فأكثر

ً

المحورًالثانيً:الفاعميةًالتعميميةًكأحدًمعاييرًاالعتمادًوالجودةًً(الجانبًاألكاديمي)ً
ً

يرجىًوضعًعالمةًيةً(ً)فيًالمكانًالذيًتراهًمناسبًاً ً:
ً

ً

م

موافق

الفقرات

بشدة

البعدًاألولً:الطالب
0

تيتـ اإلدارة العميا بمشاكؿ الطمبة وتضع الحموؿ المناسبة ليا

0

تراعي اإلدارة العميا الظروؼ االقتصادية لدى الطمبة فيما يختص بالرسوـ
الجامعية

3

تقدـ اإلدارة العميا إرشادا وافياً لمطمبة وتعقد ورش عمؿ وندوات لذلؾ

البعدًالثانيً:عضوًىيئةًالتدريس
4

تقدم اإلدارة العليب حوافز لتشجيع البحث العلمي ألعضبء هيئت التدريس

5

تضع اإلدارة العميا خطة إستراتيجية لتطوير كافة أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعة
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موافق

موافقً
إلىًحدًما

غيرً غير ًموافقً
موافق بشدة

تقوـ اإلدارة العميا باستخداـ طرؽ التدريس الحديثة وتطبيقيا عمى الفئات المستيدفة

6

البعدًالثالثً:المنياجًاألكاديمي
يتناوؿ المنياج األكاديمي الممارسات التعميمية ،والقضايا ،والمشكبلت

7

المعاصرة
8

تضع اإلدارة العميا المنياج األكاديمي المحدث الذي يواكب التطورات العممية

9

تراعي اإلدارة العميا الفروؽ الفردية بيف الطمبة في العممية التعميمية األكاديمية

البعدًالرابعً:المناخ األكاديمي
02

توفر اإلدارة العميا مصادر لمبيانات كالمكتبة لتخدـ جميع الشرائح بالجامعة

00

تحرص اإلدارة العميا عمى توفير وسائؿ التعميـ وأدواتو في الجامعة

00

تقوـ اإلدارة العميا بوضع برنامج تقييـ شامؿ ومبنى عمى قياس المخرجات
ً

المحورًالثالثً:مؤشراتًالتنميةًالمستدامةًوتشملًً6مؤشراتًوىيًحسبًاألتيً:
ً

م

موافقً

الفقرات

بشدة

المؤشرًاألولً:الوسائلًالتكنولوجية
08

توفر الجامعة الوسائؿ التكنولوجية البلزمة بجميع أنواعيا

09

تعتمد اإلدارة العميا اإلدارة اإللكترونية لمتواصؿ مع الطمبة

32

يواكب النظاـ التكنولوجي بالجامعة التطور مقارنة بالجامعات المحمية األخرى

المؤشرًالثانيً:قبولًالطمبة
30

تقوـ اإلدارة العميا بتخفيض رسوـ الدراسة مما يساىـ في تحقيؽ التنمية

30

ازدياد قبوؿ الطمبة في الجامعات يتـ وفؽ خطة تعدىا اإلدارة العميا
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موافق

موافقً

غيرً

غيرً

إلىًحدً

موافق

موافقً

ما

بشدة

33

يتـ اختيار الطمبة وفؽ نوعية واضحة وتحددىا اإلدارة العميا

المؤشرًالثالثً:مستوىًالتحصيلًالعممي
34

تشجع اإلدارة العميا البحث العممي الذي ييدؼ لرفع مستوى التحصيؿ العممي

35

تعقد اإلدارة العميا سمسمة إمتحانات لمتميز بيف الطمبة وقدراتيـ

36

تعقد اإلدارة العميا التنافس بيف الجامعات بيدؼ رفع مستوى التحصيؿ العممي

المؤشرًالرابعً:الخدماتًاإلداريةًواألكاديمية
37

تقدـ اإلدارة العميا الخدمات اإلدارية لمطمبة مما تعطي انطباعا إيجابي ًا

38

تعمؿ اإلدارة العميا عمى تقديـ خدمات أكاديمية تساىـ في رضا الطمبة

39

وفرت اإلدارة العميا البنى التحتية المبنية عمى أسس عممية حديثة

المؤشرًالخامسً:الجودةًاألكاديمية
42

تقوـ اإلدارة العميا بتخصيص طاقـ أكاديمي يعنى بالطمبة وتميزىـ

40

تقوـ اإلدارة العميا بتحديث الخطط لمكميات والعمادات واألقساـ

40

تقدـ اإلدارة العميا الخدمات األكاديمية المتميزة لتصؿ نحو رضا الطمبة

المؤشرًالسادسً:المواردًالبش ًريةًوالمادية
43

تستقطب اإلدارة العميا العنصر البشري القادر عمى تقديـ أفضؿ خدمة

44

توفر اإلدارة العميا االحتياجات األساسية لموصوؿ لمتنمية المستدامة

45

تتبنى اإلدارة العميا نظاـ لممكافآت والثواب بيدؼ تحفيز وتشجيع العامميف

()181

ثالثًاًً:كتابًتحكيمًاإلستبانةً
دولةًفمسطينً
وزارةًالتربيةًوالتعميمًالعاليً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
أكاديميةًاإلدارةًوالسياسةً

ً

ً

ً

ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًجامعةًاألقصىً

مجالًالتخصص-القيادةًواإلدارةً
ً

السيدًًالدكتورًً ً.......................................حفظوًاهللً،
ً

السالمًعميكمًورحمةًاهللًوبركاتوً،،
الموضوعًًتحكيمًإستبانةً
مع أطيب تحياتي لكـ ،يقوـ الباحث بعمؿ دراسة حوؿ " مدىًتطبيقًالجامعاتًالفمسطينيةً
الجودةًوأثره ًفيًتحقيقًالتنميةًالمستدامةًفيًمحافظاتًغزة"
ً
لممعاييرًالدوليةًلالعتمادًو
كمتطمب تكميمي لنيؿ درجة الماجستير في القيادة واإلدارة وتشمؿ جانبيف (الجانب اإلداري)
و (الجانب األكاديمي) واف ىذه اإلستبانة تيدؼ لمعرفة مدى تطبيؽ الجامعات الفمسطينية
لممعايير الدولية لبلعتماد والجودة وأثره في تحقيؽ التنمية المستدامة في محافظات غزة،
مبلحظة إف رأيؾ الذي ستبديو سيتـ االعتماد عميو في نتائج البحث وعميو يرجو الباحث مف
سيادتكـ الدقة واألمانة العممية في ما تراه مناسباً7
وتفضواًبقبولًفائقًاالحت ارمًوالتقديرً،،
الباحثً:محمودًكاملًأحمدًاألعورً
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رابعًاًً:قائمةًبأسماءًالمحكمينً

أسماءًالمحكمينً
م

اسمًالمحكمين

مكانًالعمل

المسمىًالوظيفي

 .8أ 7د 7ناجي سكر

جامعة األقصى

أستاذ مشارؾ – قسـ أصوؿ التربية-كمية التربية

 .1أ7د 7ماجد الف ار

الجامعة اإلسبلمية

أ7د7عميد كمية التجارة فرع خانيونس-الجامعة اإلسبلمية

 .3أ7د7سناء أبو دقة

الجامعة اإلسبلمية

أ7د 7مساعد نائب رئيس الجامعة لمشئوف األكاديمية

 .4د 7عبد الكريـ قندوز

جامعة الممؾ فيصؿ

أستاذ التخطيط اإلستراتيجي بكمية التجارة-قسـ إدارة األعماؿ

 .5د 7وائؿ الداية

الجامعة اإلسبلمية

أستاذ مساعد بقسـ إدارة األعماؿ

 .6د 7وسيـ اليبيؿ

الجامعة اإلسبلمية

أستاذ مساعد بقسـ إدارة األعماؿ

 .1د 7سامي أبو الروس

الجامعة اإلسبلمية

أستاذ مساعد بقسـ إدارة األعماؿ

 .1د 7أحمد المشيراوي

أكاديمية اإلدارة والسياسة

النائب األكاديمي بأكاديمية اإلدارة والسياسة

 .1د 7منصور منصور

جامعة القدس المفتوحة

أستاذ مساعد-كمية التجارة-قسـ إدارة األعماؿ

 .81د 7منير سمور

جامعة األقصى

أستاذ مساعد -وحدة الجودة األكاديمية

 .88د 7يحيى النجار

جامعة األقصى

أستاذ مساعد عميد دائرة الضماف والجودة

 .81د7محمود عبد المجيد عساؼ

جامعة األزىر

أستاذ اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي-قسـ إدارة األعماؿ

ً

()181

خامسًاًً:قائمةًبأسماءًالمقابالتً
قابمينً
الم َ
أسماءً ُ
مسمسل

اسمًالمحكمين

المسمىًالوظيفي

مكانًالعمل

.83

أ7د7سناء أبو دقة

الجامعة اإلسبلمية

أ7د 7مساعد نائب رئيس الجامعة لمشئوف األكاديمية

.84

أ7دموسى أبو دقة

و ازرة التربية والتعميـ العالي

رئيس ىيئة اإلعتماد والجودة بوزارة التربيةوالتعميـ العالي

ً

سادسًاًًً:أسئمةًالمقابمةً
ً

م

الجية

السؤال
.8

ىؿ تتبع الجامعة خططا إستراتيجية وتنفذ حسب األصوؿ

الجامعة اإلسبلمية

.1

ىؿ لديكـ معايير لمجودة وتعتمد لديكـ بالجامعة

الجامعة اإلسبلمية

.3

ىؿ القدرة المؤسسية متوفرة بالجامعة؟

الجامعة اإلسبلمية

.4

ىؿ لديكـ وحدة جودة إدارية وأكاديمية؟

الجامعة اإلسبلمية

.5

ىؿ لديكـ معايير لمنجاح خاصة بالتنمية المستدامة

و ازرة التربية والتعميـ العالي

.6

ىؿ لديكـ برامج تدرس غير معتمدة؟ أو جاري إعتمادىا؟

و ازرة التربية والتعميـ العالي

.1

ىؿ تـ رفض برامج أكاديمية غير معترؼ بيا؟

و ازرة التربية والتعميـ العالي

.1

ىؿ تـ قبوؿ برامج أكاديمية جديدة؟

و ازرة التربية والتعميـ العالي

.1

ىؿ ىناؾ نماذج لئلعتماد متوفرة لديكـ بالو ازرة وتعمـ عمى مؤسسات التعميـ العالي

و ازرة التربية والتعميـ العالي

 .81ىؿ تقوموف بزيارات ميدانية لممؤسسات التابعة لكـ؟

و ازرة التربية والتعميـ العالي

 .88ىؿ تضبطوف الخطط الخمسية والعشرية وغيرىا مف الخطط؟

و ازرة التربية والتعميـ العالي

 .81ما ىي الكميات والجامعات المعتمدة لديكـ7

و ازرة التربية والتعميـ العالي

 .83ىؿ لديكـ معايير خاصة بالشئوف األكاديمية(المنياج األكاديمي والمناخ األكاديمي وأبعاد الجامعة اإلسبلمية
التنمية كمعيار قبوؿ الطمبة)7
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