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 تكونت  عينة  وقد. عة اإلسالمية بغزة إلى تقويم برامج الدراسات العليا بالجامهدفت الدراسة  :ملخص
 الشريعة في كلياتخريجا من خريجي برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة ) 91(الدراسة  من 

واتبع . وأصول الدين والتربية والعلوم ،الذين أتموا إعداد رسائلهم العلمية واستوفوا إجراءات المناقشة 
. استبانة تقويم برامج الدراسات العليا من وجهة نظر الخريجينستخدمت  وا التحليلي،المنهج الوصفي

 العليا ت برامج الدراسا الدراسة أنأظهرتو ).ت(واستخدم المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار 
بالجامعة اإلسالمية تلبى احتياجات الطالب بكفاءة عالية، وأن خريجي هذه البرامج يرون كفاءة في 

كاديمي وفعالية في طرق وأساليب التدريس المستخدمة وكذلك في استخدام التقنيات الحديثة اإلشراف األ
في التعليم، أما بالنسبة للخدمات التي تقدمها المكتبة فقد أظهرت النتائج حاجة الجامعة إلى التطوير في هذا 

امج الدراسات العليا تلبية بر" وجود فروق ذات داللة إحصائية في محور كما بينت النتائج.  المجال
تعزى لمتغير النوع و لمتغير العمر، وبينت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في " لحاجات الطلبة

وقد تم تفسير النتائج في ضوء  أدبيات .  محاور االستبانة موضع الدراسة تعزى لمتغير المعدل التراكمي
 . ج من وجهة نظر الخريجينالدراسة وتم عرض عدد من التوصيات لتطوير البرام

 

Abstract: The aim of the study is to evaluate graduate programs of the Islamic 
University of Gaza. The sample of the study consisted of (91) gradutes from the 
colleges of Sharie'a, Religious Foundations, Education and Science.  The 
descriptive scientific methodology was used.  A questionnaire of nine-dimensions 
as used to answer the research questions.  The reliability of the instrument was 
measured by using Cronbach Alpha,the mean was (0.91). relative weight and T-
Test were used  The results showed that graduate programs of the university 
satisfy highly  the needs of the graduates, areas of supervsion, teaching methods 
and use of instructional aids were apprecaited by graduates, but not the library 
services.  There were statistical differences in respondent's answers to the 
dimension of “graduate programs satisfy our needs” in relation to gender and age 
no signiticant differences were observed the instrument dimensions in relation to  
GPA.  Results were discussed within the framework of literature, several 
recommendations were made. 
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 مقدمة
إن التعليم الجامعي لم يعد ترفا ثقافيا، بل هو وسيلة لتقدم المجتمـع ورقيـه وتطـوره،                 
فالجامعات مؤسسات علمية وتربوية ذات مستويات رفيعة، تتركز مهامها الرئيسـة فـي إعـداد               
الكوادر المؤهلة لتبوء مراكز قيادية في مختلف المجاالت الموجودة في المجتمع، وإعداد البحوث             

ظرية والتطبيقية التي تتطلبها عملية التقدم العلمي والتكنولوجي في المجتمـع الموجـودة فيهـا             الن
وخدمته من خالل أنشطة علمية متعددة ومختلفة لتكون على اتصال مستمر بـه ويتحسـس مـن           

  وكما هو متعارف عليه فإن برامج الدراسـات العليـا             ]141 – 1[ ميتها في تطويره    خاللها أه 
ل والمجتمعات بالمفكرين والعلماء الذين يسهمون إسهاما فعاال في إنتاج التراث العلمـي      تزود الدو 

والثقافي ونقله وتطويره، وتساهم هذه البرامج في تطوير البحث العلمي ونقل المعرفـة اإلنسـانية     
عليـه فقـد   و] 11  – 2[ وتساعد في سد احتياجات الجامعات من الكادر التدريسي المتخصص، 

ضية تطوير التعليم الجامعي والعالي وتحسين مستواه ورفع كفايته والتحكم في تكلفتـه             أصبحت ق 
وحسن استثمارها من القضايا الرئيسة المثارة في عالمنا المعاصر استجابة لتحديات التغير السريع             
في جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية، وتدفق المعرفـة نتيجـة للتقـدم العلمـي وتطبيقاتـه                

 .نولوجيةالتك
إن برامج الدراسات العليا تقدم عادة بعد المرحلة الجامعية األولى سـواء كانـت هـذه                

فهي تلي المرحلة الجامعية األولى     .  الدراسات دبلوما عاليا، أم درجة ماجستير، أم درجة دكتوراه        
يـق  وتكون الدراسة فيها امتدادا طبيعيا للدراسة الجامعية األولى في مستوى أعلى وتخصـص دق            

 تختلـف  ةوتتنوع برامجها لتشمل برامج ومجاالت علمية متعدد.  يسمح بعمق أكثر ومعرفة أغزر 
باختالف أنواع البحوث التي تجرى، فمنها في مجال العلوم األساسية والذي يهدف إلى التعمق في               

ومنها مجال  المعرفة العلمية والتطبيقية وتنمية قدرات اإلنسان على فهم القوانين العلمية األساسية،            
العلوم التطبيقية الذي يهدف إلى التوصل إلى االكتشافات العلمية والتي تستخدم ألغراض علميـة              

   – 3[ تطبيقية، ومنها مجال التقويم الذي يهدف إلى تطوير الممارسات العملية فـي المجتمـع   

لف باختالف شروط   أما بالنسبة لبرامج الدراسات العليا في الجامعات المختلفة، فنجدها تخت         .  ]36
القبول ونوعية الدرجات العلمية الممنوحة، فبالنسبة لشروط القبول فنجدها تتنوع بتنوع التخصص            

 من أن مبدأ إتاحة حق التعليم لجميع الراغبين إال أن فلسفة قبـول              موالجامعة والمجتمع،  وبالرغ   
لفة الدراسة بمرحلة الدراسـات  طلبة الدراسات العليا تقوم أساسا على مبدأ االنتقاء بسبب ارتفاع ك        

العليا واحتياج الدراسات العليا إلى أساتذة ذوى كفاءة عالية من أعضاء هيئة التدريس ممـن لهـم         
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خبرات طويلة في التدريس الجامعي واإلشراف العلمي على الطلبة، إضافة إلى احتيـاج بـرامج               
 لـدى الجميـع   رت بحثية ال تتوفالدراسات العليا لمستويات معرفية وقدرات عقلية متميزة ومهارا     

لذا نجد أغلب الجامعات في دول العالم تعتمد شـروطا          . ] 152 -4[ حاق بها   ممن يتقدمون لاللت  
معينة للقبول في هذه البرامج  أبرزها التأهيل العلمي المسبق واجتياز بعض اختبارات االسـتعداد               

دد مـن االختبـارات التحريريـة أو      والقدرات العقلية وتقديم شهادات توصية أو خبرة واجتياز ع        
 ] 198 -5[ ويؤكـد مرسـي     .   أجنبية الشفوية أو األدائية واجتياز المقابلة الشخصية وإجادة لغة       

ضرورة تنوع أساليب اختيار الطلبة لتشمل نوعية الدرجة الجامعية األولى والصفات الشخصـية             
 .للمتقدم

لدارسات العليا تتنوع لتشمل الدبلومات     أما بالنسبة للدرجات العلمية الممنوحة في برامج ا       
العليا ومدتها عادة عام دراسي واحد بمقررات دراسية ذات طبيعة أكاديمية أو تطبيقية، ويتطلـب               

والنوع اآلخر هو درجة الماجستير  وهـى        .  االلتحاق بها الحصول على الدرجة الجامعية األولى      
 بها الحصول على الدرجة الجامعية األولـى،  الدرجة التي تسبق درجة الدكتوراه ويتطلب االلتحاق  

وتقدم فيها مقررات دراسية عاليـة      . وأحيانا يشترط الحصول عل دبلوم عال في مجال التخصص        
المستوى باإلضافة إلى التدريب على البحث العلمي وتقديم رسـالة أو أطروحـة تتميـز بالجـدة        

الب الحاصلون على درجة الماجستير، وقد      أما بالنسبة لدرجة الدكتوراه فيتقدم لها الط      .  واألصالة
تتطلب هذه الدرجة دراسة مقررات دراسية في موضوع التخصص إلى جانب تقديم رسالة  تقوم               

 .على بحث علمي أصيل
وتعتبر مؤسسات التعليم الجامعي في فلسطين حديثة النشأة، وقـد تطـورت الجامعـات       

جامعة وخمس كليات جامعية تمنح ) 11( هناك الفلسطينية  عبر مسيرتها منذ إنشائها وأصبح اليوم    
 1978 – هجري 1398وقد أنشئت الجامعة اإلسالمية بغزة عام .   ] 3 - 6 [سدرجة البكالوريو 

وهى جامعة إسالمية الفلسفة فلسطينية النشأة والهويـة  ) األزهر(م انبثاقا من معهد فلسطين الديني     
اكب التقدم العلمي، وتوفر األجواء السليمة العمليـة        ، منفتحة على الحضارة العالمية، تو     ءواالنتما
الطالبات، تجنبا لمضـار االخـتالط       بما في ذلك انتهاجها سياسة الفصل بين الطالب و         ةـالتعليمي

وقد حرصت الجامعة اإلسالمية على افتتاح برامج الدراسات العليا لما لها من أهمية فـي        . ]6–7[
 : البرامج كالتاليخدمة المجتمع وتطوره، وتسلسل افتتاح

 لغير طلبة كلية التربية) الدبلوم العام( افتتح برنامج التأهيل التربوي 1991/1992  في العام -
 لتمكـين  -افتتح برنامج الدبلوم الخاص كتمهيدي ماجستير فيما بعـد   1992/1993  وفى العام     -

 .اجستير من الحصول على درجة الم–طالب كلية التربية وبرامج التأهيل التربوي 
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 تم افتتاح برنامج الماجستير بكلية أصول الـدين، وتبعهـا الشـريعة    1994/1995  وفى العام    -
 ]5 - 8[ والهندسة والعلوم حتى أصبح في الجامعة اآلن خمسة عشر برنامجا للدراسات العليا 

 
 الدراسات السابقة

 العليا عربيـا    تعددت الدراسات واألبحاث، التي تناولت موضوع تقويم برامج الدراسات        
ففي مصر قام المجلس القومي     .  وعالميا في الفترة األخيرة، وهذا يؤكد على أهمية هذا الموضوع         

بهـدف  " تطوير الدراسات العليا في الجامعات المصـرية      "  بعمل دراسة بعنوان     )1988(للتعليم  
النظـر  :  التاليةالتعرف على تاريخ الدراسات العليا، وسبل تطويرها وتم التوصل إلى المقترحات          

إتقان : في تطوير التعليم في المراحل قبل الجامعية والجامعية، ووضع معايير لقبول الطلبة، مثل              
الطلبة لغة أجنبية تناسب مجال التخصص، استحداث برامج مشتركة بين أقسام الجامعـة ، عقـد                

  ]9[ يبات المعملية والميدانية   والتدر الجلسات المفتوحة بالقسم العلمي، واالهتمام بالتطبيقات العملية،      
أجرى المنيع دراسة لتقويم برامج الدراسات العليا  بجامعة الملك سـعود مـن      ) 1991(وفى عام   

قلة التخصصات  : خالل تحليل بعض السجالت الطالبية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة، منها          
الطلبة خالل فتـرة مـدتها   من مجموع %) 39.8(العلمية والتطبيقية، ووصول نسبة التسرب إلى      

عشر سنوات، ازدياد نسبة التفرغ الجزئي في الكليات العلمية، كالهندسة، والعمارة، والتخطـيط،             
بينما وصلت نسبتها في الكليات النظريـة الـى          %) 53.1(حيث وصلت في الكليات العلمية إلى       

التي يقضيها الطالب في    ، والتأخر في التخرج لدى بعض طلبة الدراسات العليا، والمدة           %)37.8(
 ]10[ جامعات الدول العربية واألجنبية أطول من غيرها في بعضدجامعة الملك سعو

بدراسة العالقة بين الرضـا عـن الدراسـة واإلنجـاز           ) 1995 (ةلسادوا ،البوهى وقام
  كما،)دبلوم إدارة مدرسيةودبلوم مصادر تعلم، ، ودبلوم تدريس(الدراسي لطالب الدراسات العليا     

يعكسه المعدل التراكمي للمقررات الدراسية في هذه البرامج، باإلضـافة  إلـى التعـرف علـى              
ولتحقيق ذلـك اختيـرت     ).  نوع الدراسة والسن،  والجنس،  (العوامل المؤثرة على درجة الرضا      

عينة من الطالب والطالبات الدارسين والدارسات بالبرامج الثالث موضع الدراسة، وبلـغ حجـم        
 من مجموع الدارسين بهذه البرامج في العـام الجـامعي           )%81.79( ممثلين   اُ طالب )134(العينة  
متطلبات الدراسـة  :  تغطى المحاور التالية  بنداً )30(واشتمل اختبار الرضا على     .  1993/1994

 وميول الدارسين، قدرة البرنامج على تحقيـق        ، وقدرات ، ومدى مراعاتها إلمكانات   ،في البرنامج 
مدى مالئمة أساليب التعامـل  وحرية االختيار للدراسة في البرنامج، و وطموحاته، أهداف الدارس 
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وتوصـلت  .   وعمـره وقدراتـه  التي يستخدمها القائمون على تنفيذ البرنامج مع جنس الـدارس      
 وال تتـأثر  ، واإلنجاز الدراسي تتأثر بعامـل الجـنس  ،الدراسة إلى أن درجة الرضا عن الدراسة 

 ، بين درجة الرضا عن الدراسـة      ج، كما وجد أن هناك عالقة دالة إحصائياً       بعمر أو نوع البرنام   
 ]11)[ 0.05(دال عند مستوى داللة   وهو)0.45( حيث بلغ معامل االرتباط ،واإلنجاز الدراسي

هدفت إلى معرفة نشأة وتطور الدارسات العليا ومعوقاتهـا         ، ف )1994( دراسة داخل    أما
وظيفـة  ( التالية   دراسة المتغيرات  ال تتناولو.  بل لالرتقاء بها  سال وطرح   ،في الجامعات العراقية  

الدراسات العليا البدايات والتطـور،     و والنظام الدولي الجديد،     ،التعليم الجامعي والتعليم الجامعي،   
، رهم ومقترحـات لتطـوي    هالدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسـي     وأنماط الدراسات العليا،    و

ت العليا والتحديات، ومعوقات الدراسات العليا وسبل االرتقاء بالدراسات         اتجاهات بحوث الدراسا  
نقـص أعـداد   :  برز معوقات الدراسات العليا ما يلـي أوكان من نتائج الدراسة أن من       ).  العليا

نقص األجهزة العلميـة    والهيئة التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه والفنيين والكوادر الوسيطة،          
رية المتطورة، افتقار المكتبات إلى المصادر والمراجع والمجـالت والـدوريات           والمعدات المخب 

 احتياجات الدوائر والمؤسسات بالكفـاءة      ،العلمية الحديثة عدم تلبية بعض مناهج الدراسات العليا       
التسرع باستحداث دراسات عليا في كثير من األحيان دون تهيئة مستلزماتها الماديـة             والمطلوبة،  
 ،الصـوفي  وقـام ] 11[ راسات العليـا  من المقترحات لالرتقاء بالداُ وقدم الباحث عدد   . والبشرية

هيئـة  بدراسة برامج الدراسات العليا في صنعاء من وجهة نظـر أعضـاء             ) 1998(والحدابى  
تحقق بعـض المعـايير األساسـية الواجـب       وتم ذلك من خالل التعرف على     ،والطلبةالتدريس  

) 48(شملت عينة الدراسة    و.  وقوف على جوانب القوة والضعف فيها     توافرها في تلك البرامج لل    
 والعلوم، واستخدمت االستبانة ، واآلداب،كليات هي التربيةطالباُ وطالبة من طلبة    ) 98(و ،عضواُ

أن برامج الدراسات العليا بجامعة صـنعاء       :  نتائج الدراسة ما يلي     من أهم  وكان.  كأداة للدراسة 
ن وأ.   والتركيز على الجانـب المعرفـي      ،مقاليهوال ،   االختبارات النهائية  تركز في تقويمها على   

ن البـرامج   وأ.  الكتب والمراجع التي  تستخدم في محتوى هذه البرامج متوفرة بدرجة متوسطة           
 ]12[ تسعى جاهدة لتنمية الجانب الخلقي

للكشف عن رضا بعض الطـالب والطالبـات        ) 1999(وفى دراسة لزكريا يحيى الل      
 اختـار  .لدارسين في بعض كليات التربية ببعض الجامعات السعودية عن برامج الدارسات العليا          ا

 سـتبانة اال حيث تـم توزيـع       ،ثالث جامعات ب تخصصات مختلفة من ثالث كليات       ةالباحث ثالث 
أسـئلة  من   لإلجابة   ، وبالتساوي في جميع التخصصات    ،طالبا وطالبة ) 90( على   موضع الدراسة 
ومتغيـر التخصـص    ثر دال إحصائيا لمتغير الجنس      أال يوجد   :  التالية وضار الفر الدراسة واختب 
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ثر أواتضح من خالل النتائج صحة الفروض وتبين عدم وجود         .   الجنس والتخصص معا   ومتغيرا
 .]13 [ دال إحصائيا لمتغير الجنس في الرضا عن الدراسة في البرنامج

رامج الدراسات العليا في الكليات النظرية      بعمل دراسة  تقويمية لب     ) 2000(قام العتيبي   
 والدراسـات السـابقة،     النظريوقد تم تطوير أداة الدراسة استنادا لإلطار        .  بالجامعات السعودية 

عضو هيئـة   ) 178(طالباُ و ) 156(و تكونت عينة الدراسة من      . وغطت األداة عدد من المحاور    
 العليا  تفاءة الداخلية النوعية  لنظام الدارسا     وكان من أهم نتائج الدراسة أن مستوى الك       .   تدريس

وهناك أربعة محاور تسهم في تحقيق كفاءة الدراسات        .  في الجامعات السعودية عالية بصفة عامة     
تلبية برامج الدراسات العليا لحاجات الطلبة، وتلبية برامج الدراسـات          : العليا بدرجة عالية، وهى   

اف األكاديمي على الرسائل العلمية، وكفاءة وأساليب التعليم        العليا لحاجات المجتمع، وكفاءة اإلشر    
سات العليـا بدرجـة     اوالتعلم،  وبينت النتائج أيضا أن خمسة محاور تسهم في تحقيق كفاءة الدر            

الخدمات البحثية، وأساليب تقويم الطالب، وخدمات المكتبـة، وأسـاليب تقـويم          : متوسطة، وهى 
وأن هناك اختالفـاُ فـي تحديـد        . التقنيات الحديثة في التدريس   برامج الدراسات العليا، واستخدام     

وهناك اختالف دال   .  مستوى كفاءة الخدمات المكتبية يعزى إلى متغيرات الجامعة والكلية والنوع         
وكمـا  . إحصائيا في تحديد مستوى كفاءة اإلشراف األكاديمي يعزى إلى متغيري الجامعة والكلية           

ل لها تأثير مهم في انخفاض مستوى الكفاءة الداخليـة النوعيـة،            بينت الدراسة وجود تسعة عوام    
وهى اختالف معايير تقويم تحصيل الطالب باختالف أعضاء هيئة التدريس، وعدم وجود خطـة              
واضحة لتحديد موضوعات األطروحات، معاناة الطلبة من قلة المشرفين في التخصص المناسب،            

بة ومصادر المعلومات األخرى، وافتقـاد الصـلة بـين    افتقار الطالب إلى مهارات استخدام المكت    
برامج الدراسات العليا ومؤسسات اإلنتاج والخدمات في المجتمع، واختيار الطالب لتخصصات ال            
تناسب قدراتهم،  وافتقار برامج الدراسات العليا إلى الدراسات التقويمية، وافتقار أعضـاء هيئـة               

  ]. 14[الحديثة في التدريس، وقلة المراجع والدوريات التدريس إلى مهارات استخدام التقنيات 
 العديـد    فيها طرحت ندوة   عقدت جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية     ) 2001(وفى عام   

وكـان مـن أهـم     المتعلقة بتطوير برامج الدراسات العليا في السعودية،       من البحوث والمناقشات  
ة والتاريخية في كافة البحوث التي يجريهـا        الحرص على الخصوصية الدينية والثقافي     : توصياتها

االهتمام بالتراث اإلسالمي والعربي مع التأكيد على اإلفـادة مـن كـل             ،  طالب الدارسات العليا  
زيادة تقـدير أهميـة البحـث       ، و معطيات العصر العلمية والتقنية بم ال يتعارض مع الخصوصية        

يات المرتبطة ببحـوث طـالب الدراسـات        كز البحثية وزيادة الميزان   االعلمي في الجامعات والمر   
ربط خطط الدراسات العليا بالجامعات والبحـوث التطبيقيـة للطـالب بخطـط التنميـة            ، و العليا
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التأكد من أهمية اإلشراف الجيد والفعـال علـى     ، و االقتصادية واالجتماعية وكافة مجاالت النشاط    
 بتشجيع إجراء البحوث في موضوعات      االهتمام ببرامج الدراسات العليا   ، و ائل الدراسات العليا  سر

تيسير وتبسيط اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتسجيل عنوان الرسـالة         ، و تتصف باإلبداع واالبتكار  
توفير مستلزمات البحث   ،   وكذلك تسريع حصول الطالب على وثائق التخرج       ،ومناقشتها وإجازتها 

 يرتبط بالتقنيـات والمراجـع العلميـة     وذلك فيما،العلمي في الجامعات وعمادات الدراسات العليا   
التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع إلشراكها ، والحديثة والمختبرات والتجهيزات ومستلزماتها   

في دعم وتمويل بحوث الدراسات العليا ومحاولة ربط موضـوعات تلـك البحـوث باحتياجـات        
  ].15 [ المجتمع

 الدراسة التي أعدها مركز البحـث       يفدة، ف  كانت عدي  بالنسبة للدراسات األجنبية فقد   أما  
، بينت النتائج التي جمعـت مـن   )Central Florida University) 1977والتخطيط في جامعة 

ن الخبرة األكاديمية كانـت جيـدة،        أهم أكدوا   ن م )%86( من برامج الماجستير أن      اُ خريج )221(
 قالوا أنهـا  )%36(  و،ريس جيدة من الطالب الخريجين أن كفاءة أعضاء هيئة التد  )%86 (ذكرو

 من الطلبة بأن تجـاوب الكليـة   )%51( وأما بالنسبة لنقاط الضعف في البرنامج فقد ذكر   ،ممتازة
 من الطلبة  أن تدريبهم علـى مهـارات الحاسـوب كـان     )%44(لمشاكلهم كان ضعيفا، و ذكر  

الدراسات العليا وإبـداء    ضعيفا، وكان من أهم توصيات الدراسة هو توفير الحوافز والدعم لطلبة            
كبر بمشاكلهم واهتماماتهم من حيث اإلرشاد والدرجات واختيار المهنة، وجعل التـدريس            أاهتمام  

مرتبط بواقع المجتمع ومتطلباته وحث أعضاء هيئة التدريس على التعاون مـع أعضـاء هيئـة                
 العصـر   التدريس في الجامعات األخرى  وتوفير أدوات تـدريس حديثـة تـتالءم ومتطلبـات              

  ]16[المتغيرة
 من خريجـي  )842( اتجاهات ألقت الضوء حولالتي  ) Verhey) 2002بينت دراسة   و

 من الطلبة أكدوا على     ) %95(، أن     200/2001عام  الفي    SFSUالدراسات العليا في جامعة       
ـ   حيـث  أن الخدمات التي تقدمها المكتبة تعد من األهم بالنسبة لهم في برنامج الماجستير،             ت  كان

 89.5(نوعية التعليم     :  النسب المئوية لتقديراتهم سواء جيد أو ممتاز لبرنامج الماجستير كالتالي         
   الخبـرات التدريبيـة    و،   %)86.1(المنـاخ التعليمـي     و،   %)86.4(نوعية التـدريس      و،  %)

 المنـاهج و، %)81.3(اهتمام أعضاء هيئـة التـدريس    و،  %)84.7(الرضا العام   و،    %)84.7(
الوصـول إلـى    و،  %)53.6(الخدمات المتوفرة للطلبة    و،  %)67.7(إجراءات القسم   و،  %)0.9(

 . ]17 [ %)38.9(المصادر 
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 العليا فـي جامعـة      ت التي هدفت إلى تقويم برامج الدارسا      Trice (2000)أما دراسة   
Northwestern University  928(من الطلبة والذين بلغ عـددهم   %) 72( ، فقد بينت أن (

ن نوعية الخبرة األكاديمية التي تلقوها في البرنامج، وكانوا بالتحديد راضين عن كفاءة             راضون ع 
عالقة له بالتدريس الصفي، حيث قـيم     من الطلبة،  وهذا التقييم ال     %) 90(أعضاء هيئة التدريس    

من الطلبة أنه من السهل التواصـل     %) 81(وبين  .  فقط منهم نوعية التدريس بأنها جيدة     %) 57(
منهم أن أعضاء هيئـة التـدريس، يسـاندون الطلبـة            %) 66(عضاء هيئة التدريس وبين     مع أ 

مـن  %) 39(أما بالنسبة لإلشراف على رسائل الماجستير فقد قيم         . ويعطوهم تغذية راجعة مفيدة   
العملية أنهـا ممتـازة فـي المراحـل     %) 42(الطلبة أن العملية  جيدة عند تكوين الخطة، و قيم       

  ].18[ النهائية
 Boise State Universityوفى التقرير الذي أعدته لجنـة إدارة االلتحـاق بجامعـة    

طالباُ في الدراسات العليا أن أهم العقبـات التـي          ) 150(، بينت النتائج التي جمعت من       2000)(
تواجه الطلبة هي الموارد المالية ومواعيد العمل، إضافة إلى عدم توفر المساقات التـي يريـدها                

أما بالنسبة للخدمات الجامعية التي أثنوا عليها فقد كانـت تـوفر المسـاقات الصـيفية                .  الطالب
أما بالنسبة ألرائهم عن    %). 55(، والمنح الجامعية لطلبة الدراسات العليا والتعلم عن بعد          %)68(

منهم الموافقة على العبارات المتعلقة بنوعية  أعضـاء  %) 63(البرامج التي درسوا فيها فقد أبدى    
أما بالنسبة للمعامل .   جيدةةمن الطلبة أن البرامج لها سمعة أكاديمي  %) 62(هيئة التدريس، وذكر    

 ]. 19[والتجهيزات فقد ذكر نصف أفراد العينة بأنها حديثة وتدعم بشكل ما برامج الدراسات العليا 
ـ             ي ومن العرض السابق للدراسات يتبين أهمية وحيوية الموضوع، فقد تم التطرق إليه ف

بيئات مختلفة عربية وأجنبية، ويتبين أن التركيز في عملية تقويم برامج الدراسـات العليـا فـي                 
الدراسات األجنبية كان يتم من خالل استطالع آراء الطلبة الخريجين من هذه البـرامج  بعكـس                 

ـ               ة الدراسات التقويمية التي تمت في عدد من الجامعات العربية، والتي كانت تسـتطلع آراء الطلب
الدارسين،  ونالحظ أيضا أن معظم الدراسات استخدمت المنهج الوصفي، واالسـتبانة المتعـددة              
األبعاد لقياس متغيرات الدراسة، وتناولت الدراسات موضوع برامج الدراسات العليا من جوانـب             

فقد أشارت عدد من الدراسات إلى رضا طالب الدراسات العليا عن برامجهم، وبينـت              .  مختلفة
وخلصت أغلب الدراسات العربية    . ة ذلك ببعض المتغيرات، كالجنس، والسن، ونوع الدراسة       عالق

واألجنبية إلى وجود عدد من المعوقات في برامج الدراسات العليـا، وتـم طـرح العديـد مـن                 
وهذا كله يبين أهمية دراسة وتحليل قضايا      . " التوصيات واالقتراحات لالرتقاء بالبرامج وتطويرها    
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العالي، ومنها الدراسات العليا من مختلف الزوايا، وأهمية المشاركة في تحليلها وتقويمهـا             التعليم  
  ].  119  - 20[ من مختلف المعنيين بقضايا التنمية في آمادها القصيرة والبعيدة  

ولكي تظل برامج الدراسات العليا حيوية ومتجددة، البد من إخضاعها للتقويم والتطوير             
 قدرتها على استيعاب ومواكبة جميع التطورات المتسارعة في ميدان التربيـة            بشكل مستمر يكفل  

وبما أن المجتمع الفلسطيني حاليا يمر بمرحلة حرجة من تاريخ نضاله الطويل تحتـاج              .  والتعليم
منه أن يقيم عمله بين الفترة والفترة، فالجامعات كمعاقل للصراع يقع عليها العبء األكبـر، لـذا                 

للتأكد مـن   ( الدراسات العليا خاصة للتقويم المستمر       ج إخضاع برامجها عامة وبرام    كان البد من  
تحقيها ألهدافها، وضبط سيرها بطريقة علمية سليمة، ومعرفة نقاط الضعف، ومحاولـة تالفيهـا              

وتنبع مكانة الدراسة الحالية في كونها من أوائل الدراسـات    ).  ونقاط القوة والشروع في تعزيزها    
 والتي تتناول موضوع تقويم برامج الدراسات العليـا، إضـافة إلـى             - علم الباحثين   في حدود  –

تركيزها على استطالع آراء الخريجين في البرامج التي تلقوها خالل دراستهم لمرحلة الماجستير،             
وهذه ميزة ألن الخريج عندما ينخرط في سوق العمل يصبح أكثر قدرة على تقييم البرنامج الـذي             

لك انسجامها مع توجهات وزارة التربية والتعليم العالي في تقييم البرامج المقدمـة فـي   وكذ .تلقاه
 .الجامعات الفلسطينية وصوال إلى ضمان الجودة للتعليم العالي

 وتحديد نقاط   ،الجامعة اإلسالمية بتقويم برامج الدراسات العليا       لذا جاءت هذا الدراسة ل    
 بالفائدة على الجامعة وعلى المجتمع بشكل عام، إضافة إلـى   واستثمار ذلك بشكل يعود،القوة فيها 

 :األسئلة التالية عن  اإلجابة  الحالية علىعمل الدراسةتسو.  تحديد نقاط الضعف وعالجها
ـ ما واقع برامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسـالمية مـن وج            .1 ه نظـر الطلبـة     ه

 الخريجين؟
برامج الدراسات العليا تعزي لمتغيـر      انة   المحاور األساسية الستب   هل هناك فروق في    .2

 النوع، العمر، المعدل التراكمي؟
  الخريجين؟من وجهة نظر برامج الدراسات العليا طويرما الطرق المناسبة لت .3

 
 أهمية الدراسة

 .   والعملي، هما النظري،تكتسب هذه الدراسة أهميتها في جانبين
 على أسس علمية  اإلسالميةالجامعةن تقويم البرامج في أ  نجد الجانب النظريفمن 

ها  وسلبياتها والتعرف على إيجابيات،سوف يسهم في إلقاء الضوء على واقع برامج الدراسات العليا
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 في التعرف على االستغالل األمثل إلمكانات الجامعة البشرية والمادية للوصول  ذلك يساعدحيث
 أهميتها قلة الدراسات في مجال الية الحومما يضفي على الدراسة.  فضل مخرجات لديهاأإلى 

 يستفيد من  ويؤمل أن، وبالتحديد من قبل الخريجين- محليا – تقويم الدراسات العليا في فلسطين
 واحتياجات المجتمع في األلفية ، في تطوير البرامج المختلفة لتتالءموذلك المسئولين نتائج الدراسة

 التي تعتبر ،ده يتمثل في االستفادة من نتائج الدراسة فنجللجانب التطبيقيأما بالنسبة  .الثالثة 
 ، لبرامج الدراسات العليا في الجامعة، والمخططين،تغذية راجعة  تفيد أعضاء هيئة التدريس

 مما يكفل للطلبة الجدد في ، والتي تحتاج إلى تعديل أو تطوير،بالجوانب التي يجب التركيز عليها
 .طلبات العمل األكاديمي البحثي بمفهومه الحديثالدراسات العليا إعدادا يتفق ومت

 
 مصطلحات الدراسة

.  لغة، هو تقدير قيمة الشيء أو الحكم علي قيمته وتصحيح أو تعديل ما أعوج               :التقويم
أما في مجال التربية فالتقويم هو إصدار األحكام على قيمة األشياء أو األشخاص أو الموضوعات               

ويقصد به في هذه الدراسة   ]. 21[ م القيمية واتخاذ القرارات العملية   أو األفكار، أو إصدار األحكا    
 .تقديرات أفراد العينة على محاور أداة الدراسة المختلفة

 تعمـل   )1978( أسست عام    مؤسسة أكاديمية مستقلة للتعليم العالي    :  الجامعة اإلسالمية 
فها توفير فرص التعليم العالي ألبنـاء       ومن أهدا  ،الفلسطينيةالعالي  بإشراف وزارة التربية والتعليم     

 ومواكبة التقدم العلمي فـي مختلـف منـاحي          ، والشعب الفلسطيني عامة   ،غزة خاصة محافظات  
 وتعميق حب الـدين والـوطن وتعزيـز    ، وتقوية العالقات العلمية والثقافية مع المجتمعات  ،الحياة

كليـات لدرجـة    تسع  تضم الجامعة     و   ]7[   وقيمة العمل      ،االنتماء له، وترسيخ مفهوم الحرية    
 ، والتجـارة  ، والشـريعة  ،أصول الـدين  :  وتمنح الماجستير في التخصصات التالية     ،البكالوريوس

 . والعلوم، والتربية،والهندسة
 هي مرحلة دراسية تلي المرحلـة الجامعيـة           الدارسات العليا   : الدراسات العليا  برامج

إشراف أحد أعضـاء هيئـة التـدريس لنيـل درجـة            األولى، التي يتابع فيما الطالب دراستهم ب      
الماجستير، أو الدكتوراه، وهى في هذه الدراسة المرحلة التي يتابع فيها الطلبـة دراسـتهم فـي                 

 .برنامج الماجستير بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس
طالب الدراسات العليا الذي أنهي متطلبات الحصول على درجة الماجستير في           : الخريج 

 .ة اإلسالمية بنجاحالجامع
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 حدود الدراسة
من وجهه نظـر     واقع الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية    بدراسة  الحالية  حدد الدراسة   تت

واقتصرت على تناول الكليـات     ،    الطلبة الخريجين وفي المستويات النهائية في برنامج الماجستير       
سـنوات،  ) 3( رة من الزمن ال تقل عن    التي تقدم برامج للدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية لفت        

وتم جمع البيانات من الخريجين ومن هم في المراحل النهائية في برنامج الماجستير في الفصـل                
 .  2002-2001الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 
 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة
 ،الواقـع استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة كما هـي فـي              

  ،ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا بحيث يؤدى ذلك في الوصول إلى  فهم لعالقات هـذه الظـاهرة                 
 .   ]3[ روس دإضافة إلى الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المـ

 
 مجتمع الدراسة

هائية فـي   ، والذين هم في المراحل الن     الطلبة الخريجين تكون مجتمع الدراسة من جميع      
 ، في كليـات الشـريعة    2002-2001الجامعة اإلسالمية خالل العام الدراسي      برنامج الماجستير ب  

 .ذلكوالجدول التالي يوضح .   والعلوم، والتربية،وأصول الدين
 

 مجتمع الدراسة):   1(جدول 
 المجموع  الطلبة الخريجون الطلبة في المراحل النهائية
 طالب طالبات طالب طالبات

 

 كلية الشريعة 12 - 10 - 22
 كلية أصول الدين 19 5 13 7 44

 كلية التربية 63 19 33 17 132
 كلية العلوم 18 1 7 4 30

 المجموع 112 25 63 28 228
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 عينة الدراسة
الذين هم فـي المراحـل    ، والطلبة على الطلبة الخريجين  عشوائياُ  تم توزيع أداة الدراسة     

 كليات الشريعة وأصول الدين والتربية      الجامعة اإلسالمية  في   بسات العليا   من برامج الدرا  النهائية  
والجدول التالي يبين عدد أفراد العينة      .  2002أغسطس  و 2002بين مارس     الفترة ما  والعلوم في 

من المجتمـع األصـلي     %) 40(أكملوا اإلجابة عن االستبانة موضع الدراسة، وذلك بواقع         الذين  
 .للدراسة

    عينة الدراسة):2(جدول 
 المجموع  الطلبة الخريجون الطلبة في المراحل النهائية
 طالب طالبات طالب طالبات

 

 كلية الشريعة 7 - - - 7
 كلية أصول الدين 7 4 - - 11
 كلية التربية 31 15 9 5 60
 كلية العلوم 8 1 2 2 13
 المجموع 53 20 11 7 91

 
 أداة الدراسة

تـم   أسـئلة الدراسـة،      عن وتجميع البيانات المطلوبة لإلجابة      ،سةولتحقيق أهداف الدرا  
حول ) 2000(دراسة العتيبي   : منها  على أدبيات الدراسة والتي       بعد االطالع  أداة الدراسة تطوير  

اسـتطالع آراء بعـض   كمـا تـم   الجامعات السـعودية،  بموضوع تقويم برامج الدراسات العليا  
 واشتملت االستبانه األولية  .   الدراسة موضوعالجامعة في   بس   من أعضاء هيئة التدري    ناألكاديميي

:  وتضم البنود التاليـة    ، ويتعلق بالبيانات الشخصية للمفحوص    :الجزء األول .  ةعلى األجزاء التالي  
حالة الطالب أثنـاء الدراسـة،      والمعدل التراكمي،   والحالة االجتماعية،   والعمر،  والنوع،  والكلية،  

 ويتضـمن  :الجزء الثاني .مستوى الدخل الشهري  وسن الوضع الوظيفي،    مدى تح وسنة التخرج،   و
تبدأ بمحور تلبية برامج الدراسات العليا لحاجات الطلبة، طرائـق وأسـاليب            : هي  تسعة محاور   

اإلشـراف األكـاديمي،    والمكتبـة،   و الدارسات العليا،    لبةتقويم ط  و الوسائل التعليمية، والتدريس،  
تلبية البرامج لحاجات المجتمع وتقويم برامج الدراسات العليـا         وللطلبة،  الخدمات البحثية المقدمة    و

 فقرة تقيس مدى موافقة المبحوثين على فقرات متنوعـة          )74(وقد بلغ عدد الفقرات     .  وتطويرها
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موافـق،   = 4موافق جدا،  = 5: باستخدام سلم ليكرت حسب المقياس التالي  ،في موضوع الدراسة  
 مـن األسـئلة   اُ يتضمن عدد: الجزء الثالث. معارض جدا= 1رض، معا= 2لست متأكدا،     = 3

تقيـيم عـام   ونقاط الضعف فـي البرنـامج،     ونقاط القوة في البرنامج،     :   وهى كالتالي  ،المفتوحة
  واقتراحات للتحسين والتطـوير    ، عن البرنامج بشكل عام    ادرجة الرض ولبرنامج الدارسات العليا،    

 ).1انظر الملحق رقم (
 

 ومترية ألداة الدراسةكالسيالخصائص 
 اإلسالمية   بالجامعة ثمانية من األكاديميين  على  األولية  تم عرض االستبانة    : صدق األداة 

 وقام الباحثان بـإجراء التعـديالت وتنفيـذ         ،في تخصصات مختلفة حيث أبدوا بعض المالحظات      
 على أفراد العينة نهستبااالبعد تطبيق   و.   التي أبداها المحكمون    حول فقرات االستبانة     المالحظات

، ثم أدخلت البيانات في الحاسـوب        وفرزها وتدقيق نتائجها واستبعاد غير المناسب منها       هاتم جمع 
 وتم إجراء بعض التحليالت اإلحصائية الوصفية األساسية للتأكـد مـن            SPSSمن خالل برنامج    

 محور من محـاور   لكل  استخرجت معامالت االتساق الداخلي     وقد  .  صحة ودقة البيانات المدخلة   
من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية، وبـين               األداة  

.  كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى اليه، وبين كل محور والمحاور االخرى لالسـتبانة              
 . فقرة)66 (ات االسـتبانهبارات متفرقة ليصبح العدد النهائي لفقرثماني عوكان نتيجة ذلك حذف 

 وبلغت قيمة معامـل     ، ولألداة ككل  ،تم حساب معامل الثبات لمحاور األداة     :  ثبات األداة 
 الثبات لمحاور عامالت، كما أن م ]22 [   ثبات عالعاملم  وهذا)0.91(كرونباخ الفا لألداة ككل    

 قـد كـان   لق بالمحور الخامس ف    الثبات المتع  عامل إال م  معامالت ثبات جيدة ومقبولة،   تعتبر   األداة
اُ بسبب انخفاض متوسط معامالت االرتباط الداخلية بين الفقرات، ألنها تقيس عدة أشـياء              منخفض

معامالت الثبـات    ويمكن توضيح،عن الخدمات المكتبية، وبعضها غير موجود في مكتبة الجامعة   
 دول التاليللمحاور الرئيسة المكونة ألداة الدراسة واألداة ككل من خالل الج

 
 معامالت الثبات للمحاور الرئيسة لالستبانة  )3(جدول  

 المحاور عدد الفقرات درجة الثبات
 تلبية برامج الدراسات العليا لحاجات الطلبة:   المحور األول 7 0.74
 طرائق وأساليب التدريس:   المحور الثاني 9 0.78
  تقنيات التعليم الحديثة:   المحور الثالث 4 0.69
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 تقويم طالب الدراسات العليا:   المحور الرابع 9 0.75
 المكتبة: المحور الخامس 7 0.40
 اإلشراف األكاديمي: المحور السادس 7 0.76
 الخدمات البحثية األخرى المقدمة للطلبة:   المحور السابع 7 0.71
 تلبية البرامج لحاجات المجتمع:   المحور الثامن 8 0.77
 تقويم برامج الدارسات العليا وتطويرها:   ر التاسعالمحو 8 0.79
 فقرات االستبانة ككل 66 0.91

 
 ،من هنا يتبين لنا أن أداة الدراسة تتصف بخصائص سيكومترية جيدة من صدق وثبات             

مما يعنى أن االستدالالت التي ستخرج بها هذه الدراسة ستكون مرتبطة وبدقة بما تم قياسه مـن                 
 فـي   محورولإلجابة عن أسئلة الدراسة، وفي ضوء وجود أكثر من          .   ]3[  ة  خالل أداة الدراس  

 على حدا، وذلك من خـالل حسـاب مجمـوع           محوراالستبانه، تم استخراج درجة تقديرية لكل       
 . محورالدرجات في كل

 
 عرض النتائج وتفسيرها

ـ     لمتغيـرات الدراسـة   األولى  ت نتائج التحليل الوصفي     أظهر ة  أن أغلـب أفـراد العين
) 36(وأن نصف أفراد العينة تقريبـا أعمـارهم تقـل عـن         متزوجون وغير متفرغين للدراسة،   

من أفراد العينة معـدالتهم التراكميـة       %) 60(والنصف اآلخر أعمارهم تزيد عن ذلك، وحوالي        
 30من أفراد العينة هم من الذكور و%) 70(،  أما بالنسبة لمتغير النوع فحوالي      )0.87(تزيد عن   

ن اإلناث، وهذا يوضح أن اإلقبال جيد من قبل اإلناث على بـرامج الدراسـات العليـا                 هم م % 
ويتبين من نتائج التحليل الوصفي أيضا أن معظم أفراد العينـة قـد تخرجـوا خـالل            .  بالجامعة

منهم تحسن الوضع الوظيفي لهم بعد الحصـول علـى رسـالة          % 50السنوات األربع الماضية و   
 ).4لجدول رقم انظر إلى ا(الماجستير 
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  بيانات وصفية خاصة بأفراد العينة: )4(دول ج
Valid)  %( البيان فئات المتغير العدد 

 ذكر 64 70.3
 أنثى 27 29.7

 النوع

 متزوج 72 82.2
 غير ذلك 15 17.2

 الحالة االجتماعية

 36قل من أ 40 48.8
  فأكثر36 42 51.2

 العمر

 87قل من أ 29 40.8
  فأكثر87 42 59.2

 اكميالمعدل التر

 متفرغ للدراسة فقط 3 3.5
 غير متفرغ 82 96.5

 حالة الطالب أثناء الدراسة

9.7 6 1997 
6.5 4 1998 

21.0 13 1999 
21.0 13 2000 
21.0 13 2001 
21.0 13 2002 

 سنة التخرج

50.0 
50.0 

36 
36 

 نعم
 ال

 تحسن الوضع الوظيفي بعد 
 تيرالحصول على الماجس

 
ونالحظ من الجدول السابق أن أعداد الطلبة مختلفة في فئات المتغيرات بسبب عد إجابة              

 .الطلبة عن بعض أسئلة االستبانة 
ما واقع برامج الدراسات العليا     : "ولإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي ينص على         

ـ    ،" نظر الطلبة الخريجين؟     هةالجامعة اإلسالمية من وج   ب المتوسـطات   ان بحسـاب  قام الباحث
الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمتوسطات كل محور من محاور االستبانه، ثم تـم      

 ).5(ترتيب المحاور حسب استجابات أفراد العينة على كل محور ، انظر إلى الجدول رقم 
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 بعض اإلحصاءات الوصفية لمحاور االستمارة التقويمية: )5(جدول
 الوزن الترتيب

 النسبي
 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
 الدرجات

عدد 
 الفقرات

 محاور االستمارة التقويمية

 برامج لحاجات الطلبةالتلبية  7 35 29.13 4.48 83.2 األول

 اإلشراف األكاديمي 7 35 27.09 4.35 77.4 يالثان
 طرائق وأساليب التدريس 9 45 32.78 5.46 72.8 الثالث

 تقنيات التعليم الحديثة 4 20 14.03 3.73 70.1 الرابع
تلبية البرامج لحاجات  8 40 27.89 4.47 69.7 الخامس

 المجتمع

 تقويم طالب الدراسات العليا 9 45 30.06 5.46 66.8 السادس
لخدمات البحثية األخرى  7 35 22.92 4.63 65.4 السابع

 المقدمة للطلبة
ويم برامج الدارسات العليا تق 8 40 24.36 4.61 60.1 الثامن

 وتطويرها
 المكتبة 7 35 20.59 3.53 58.8 التاسع

 الدرجة الكلية 66 330 231.47 25.43 70.0 
 

تلبية برامج الدراسات العليـا لحاجـات   (أن المحور األول  ) 5(ويتضح من الجدول رقم     
المحـور السـادس   : ، تليـه المحـاور التاليـة   %)83.2(كان األعلى في الوزن النسبي،     ) الطلبة

تقنيـات  (، والمحـور الثالـث   )طرائق وأساليب التدريس   (الثاني، والمحور   )اإلشراف األكاديمي (
 العليا بالجامعة اإلسالمية تلبى     توفى ضوء هذه النتائج يتبين أن برامج الدارسا       ).  التعليم الحديثة 

 في اإلشـراف األكـاديمي   احتياجات الطالب بكفاءة عالية، وان خريجي هذه البرامج يرون كفاءة      
وفعالية في طرق وأساليب التدريس المستخدمة، وكذلك في استخدام التقنيات الحديثة في التعلـيم،              

يها تقويم برامج الدراسات العليـا      والتي تم ف  ) 2000(وهذه النتائج تتشابه مع نتائج دراسة العتيبي        
، )Trice ) 2000بالمملكة العربية السعودية، وكذلك عدد من الدراسات االجنبيـة مثـل دراسـة          

 ).1997 (Central Florida University، ودراسة )BSU) 2000ودراسة 
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فقد بلغـت قيمـة الـوزن النسـبي         ) تلبية البرامج لحاجات المجتمع   (أما المحور الثامن    
فقـد  ) تقويم طالب الدراسات العليا(وبالنسبة للمحور الرابع    %) 69.7( ط استجابات الطلبة    لمتوس

، وكانت قيمة الوزن النسـبي للمحـور السـابع المتعلـق            %) 66.8(بلغت قيمة الوزن النسبي     
،  مما يعنى أن تقويم أفراد العينـة للمحـاور        %)65.4 (الخدمات البحثية األخرى المقدمة للطلبة    ب

ة متوسطا ويحتاج إلى تطوير وتحسين، وهذه النتائج تتفق مع النتائج التـي توصـل إليهـا                السابق
 ).2000(العتيبى 

، والمحـور الخـامس     )تقويم برامج الدارسات العليـا وتطويرهـا      (أما المحور التاسع    
،  فقد كان الوزن النسبي لهذين المحورين هو األدنى مقارنة بالمحاور األخـرى، وقـد                )المكتبة(
زى النتائج الخاصة بتدني التقويم للمحور المتعلق بتقويم برامج الدراسات العليـا إلـى حداثـة                تع

، وعدم كفاية أعضاء هيئـة التـدريس فـي          1994البرامج بالجامعة اإلسالمية، حيث بدأت عام       
ألن الطـاقم   . فـي بعـض التخصصـات     )  أستاذ مشارك  –أستاذ دكتور   (الجامعة بدرجات عليا    

معة يعتبر فتياُ،  إضافة إلى صعوبة الظروف التي يعيشها الفلسطينيون فـي ظـل               التدريسي بالجا 
،  وعدم قيام عمادة الدراسات العليا بالجامعة بعمل تقـويم للبـرامج خـالل               ياالحتالل اإلسرائيل 

السنوات الثمانية الماضية ولعل هذه الدراسة تكون بداية لتعزيز الجوانب اإليجابيـة فـي بـرامج     
 .   علياالدراسات ال

أما فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المكتبة، والتى تعتبر األهم بالنسبة لطلبة الدراسات             
 ، فنتائج الدراسة الحالية تتفق مع النتـائج التـي            Verhey) 2002(العليا كما بينت نتائج دراسة    
إلى المصـادر   في العراق حيث بينت النتائج افتقار المكتبات          ) 1994(توصل إليها كل من داخل      

في اليمن، والتي بينـت     )  1998(المراجع والدوريات الحديثة، وكذلك دراسة الصوفي والحدابي        
ويمكـن  .  أن الكتب والمراجع  التي تستخدم في محتوى هذه البرامج متوفرة بدرجـة متوسـطة        
التـي كـان   تفسير النتائج الخاصة بتدني التقويم بالنسبة للخدمات التي تقدمها المكتبـة بالجامعـة    

عدم تمكن طلبة الدراسات    ) 1:  من وجهه نظر أفراد العينة إلى ما يلي       %) 58.8(ترتيبها األخير   
العليا من االستفادة من المكتبة يوميا، بسبب تحديد جدولها يوم للطالب وآخر للطالبات انسـجاما               

عدم تفرغ طلبـة    ) 2.  مع سياسة الفصل بين الطالب والطالبات والذي تطبقه الجامعة اإلسالمية         
انظـر  (من الطلبة غير متفرغين    % 97الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية، إذا شارت النتائج أن         

قلة الدوريات والمجالت العلمية في بعض التخصصات، وعدم التوسـع        ) 3).  4إلى الجدول رقم    
تعـانى منـه    فى المكتبة االلكترونية بسبب ظروف االحتالل اإلسرائيلي والعجز المـالي الـذي             

 . إضافة إلى ضيق حيز مكتبة الجامعة الحاليةةالجامعات الفلسطيني



 ... الدراسات العليا في الجامعة اإلسالميةامجتقويم بر

 408

برنامج الدراسات العليا بشكل عام، كانت      ورضاهم عن   مهم  يوعند سؤال أفراد العينة عن تقي     
 بأنـه   %)41.6( ، أنه جيد جدا   %)42.7(،   بأن البرنامج ممتاز   %)3.4(ذكر  إجاباتهم إيجابية فقد    

الجامعة  بوهذا يتناسب مع درجة رضاهم عن برامج الدراسات العليا          ،  عيفضأنه  %) 12.4(،جيد
منهم أنهـم غيـر     %) 10.3( راضون وذكر %) 78.2(وبأنهم راضون جدا،  %) 11.5(فقد ذكر   

  ولعل هذا التقييم اإليجابي للطلبة بشكل عام يعـزى  ).2 ورقم  1رقم  انظر إلى األشكال     (ينراض
عليا بالجامعة اإلسالمية، والسمعة األكاديمية الجيدة التي تحظى بها         حداثة برامج الدراسات ال   :  إلى

الجامعة بين الجامعات الفلسطينية،  إضافة إلى نشاط وحيوية الطاقم التدريسي الفتـي بالجامعـة               
 .وشيوع التنافس اإليجابي بين أعضاء الهيئة التدريسية

 
 ا تقييم الطلبة الخريجين لبرنامج الدراسات العلي) 1(شكل 

 

 
 

  جداجيدممتاز
 

 ضعيفجيد

   عدد
 الطلبة

4 0

3 0

2 0

1 0

0
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 درجة رضى الطلبة الخريجين عن برنامج الدراسات العليا بشكل عام) 2(شكل  
 

 

 
 غير راضى راضى    راضى جدا

 عدد
الطلبة

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

 
 ىبرامج الدراسات العليا تعـز    المحاور األساسية الستبانه     في   قهل هناك فرو  : السؤال الثاني 
 مي؟المعدل التراكوالعمر، ولمتغير النوع، 

 
، منها فرضيات متعلقة     اإلحصائية  مجموعة من الفرضيات   لإلجابة عن هذا السؤال تم تطوير     

وقد .  التراكمي وفرضيات متعلقة بمتغير المعدل ، ومنها ما هو متعلق بمتغير العمر  ،بمتغير النوع 
مارة للعينات المستقلة للمتغيرات السابقة على كل محور من محـاور االسـت           ) t(تم إجراء اختبار    

 انه توجـد    اإلحصائيفقد بينت نتائج التحليل     ) ذكر، أنثى (فبالنسبة لمتغير نوع الطالب     .  التقويمية
تلبيه برامج الدراسات " في محور  ، لصالح الطالب  متغير الجنس  تعزى ل  إحصائيةفروق ذات داللة    

) .  t=3.125, df = 84, p = .002 (يمما يعنى رفض الفـرض الصـفر  " العليا لحاجات الطلبة
بينما بلغ متوسط درجات الطالبات ، ) 30.049 (فقد بلغ متوسط درجات الطالب على هذا المحور      

 فالنتائج لـم تبـين أي فـروق ذات داللـة           ستبانهخرى لال أما بخصوص المحاور األ   ،  26.880
 ).6انظر إلى الجدول رقم (إحصائية 
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  ومتغير النوعبانهمقارنة استجابات الطالب على محاور االست) 6(جدول 
 قيمة الداللة

)t( 
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط 
 الحسابي

 البيان المتغير العدد

 0.002 ذكور 61 30.049 4.322
** 

3.125 
 إناث 25 26.880 4.136

تلبية برامج الدراسات 
 العليا لحاجات الطلبة

 0.233 0.826 ذكور 62 27.161 4.200
 إناث 26 26.923 4.774

 اإلشراف األكاديمي

 0.755 0.452 ذكور 58 33.069 5.419
 إناث 23 32.044 5.740

طرائق وأساليب 
 التدريس

 1.383 0.170 ذكور 61 14.360 3.665
 إناث 25 13.240 2.681

 تقنيات التعليم الحديثة

 0.270 0.788 ذكور 62 27.968 4.865
 إناث 25 27.680 3.375

تلبية البرامج لحاجات 
 المجتمع

 0.423 0.674 ذكور 58 30.224 5.268
 إناث 23 29.652 6.027

تقويم طالب الدراسات 
 العليا

 1.317 0.191 ذكور 61 23.344 4.996
 إناث 26 21.921  3.497

الخدمات البحثية األخرى 
 المقدمة للطلبة

 0.570 0.570 ذكور 61 24.541 4.296
 إناث 26 23.923 5.351

تقويم برامج الدارسات 
 ويرهاالعليا وتط

 1.078 0.284 ذكور 63 20.852 0.758
 إناث 26 19.961 0.707

 المكتبة

 0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة ** 
لصـالح أفـراد    ) تلبية برامج الدراسات العليا لحاجات الطلبة     (وتفسر النتائج الخاصة بمحور     

ات في برامج الدراسات العليا بالجامعة إلى عدد من األمور          العينة الذكور رغم التمثيل الجيد للطالب     
أهمها حداثة البرامج بالجامعة والتركيز فيها عند التخطيط لها على احتياجـات المجتمـع والـذي       

، ممـا يعنـى   %)11(يتبين منه قلة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل حيث ال يتجـاوز            
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رأة، هذا باإلضافة إلى غيـاب العنصـر النسـائي عنـد            ضعف فرصة تلبية البرامج لحاجات الم     
 .  التخطيط لهذه البرامج، بسبب عدم توفر أعضاء هيئة التدريس من النساء في الجامعة بشكل عام

نه توجد فـروق  أ دراسة فقد بينت نتائج ال،) فأعلى36، 36أقل من (أما بالنسبة لمتغير العمر     
 األكبر سنا   الطلبة لصالح   متغير العمر ت الطلبة تعزى ل   ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابا     

-=t(مما يعنى رفض الفرض الصـفري       " تلبيه برامج الدراسات العليا لحاجات الطلبة     "في محور   

2.081, df = 76, p = .041  . ( األصغر سنا الطلبةفقد بلغ متوسط درجات ) على ) 36أقل من
وقـد  ،  29.98)   فما فوق36(لطالب األكبر سنا  بينما بلغ متوسط درجات ا     27.89هذا المحور   

تعزى هذه النتيجة إلى أن التحاق الطلبة ذوى السن الكبيرة خاصة في بداية برامج الدراسات العليا              
 بالجامعة اإلسالمية ساعدهم في إشباع رغبة ملحة لديهم إلكمال دراستهم  حيـث              1994-1999

وبات السفر والكلفة العالية للدراسة في الخـارج،     منعوا منها لسنوات طويلة بسبب االحتالل وصع      
إضافة إلى أن الطالب األكبر سنا يساعدهم العمر في تحديد احتياجاتهم بالضبط، بسبب خوضـهم             

أما بخصوص المحاور األخرى فلم تبين النتـائج أي فـروق ذات            .   سوق العمل لسنوات عديدة   
 :انظر إلى الجدول التالي.  داللة إحصائية

 

  العمر ومتغير االستبانهمقارنة استجابات الطالب على محاور ) 7(جدول 
 قيمة الداللة

)t( 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

محاور االستمارة  المتغير العدد
 التقويمية

 -2.081  *0.041 35أقل من  37 27.892 4.254
  فأعلى36 41 29.976 4.558

تلبية برامج 
الدراسات العليا 
 لحاجات الطلبة

 1.588 0.116 35أقل من  40 27.800 3.949
  فأعلى36 40 26.275 4.574

اإلشراف 
 األكاديمي

 1.395 0.167 35أقل من  34 33.706 5.184
  فأعلى36 38 31.921 5.620

طرائق وأساليب 
 التدريس

 -0.215 0.831 35أقل من  37 13.784 3.001
  فأعلى36 40 13.950 3.721

تقنيات التعليم 
 الحديثة

 0.137 0.891 35أقل من  37 27.729 4.299
  فأعلى36 41 27.585 4.914

تلبية البرامج 
 لحاجات المجتمع
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 0.381 0.705 35أقل من  34 30.284 5.519
  فأعلى36 39 29.795 5.648

تقويم طالب 
 الدراسات العليا

 0.219 0.827 35أقل من  40 22.900 4.656
  فأعلى36 38 22.658 5.085

مات البحثية الخد
األخرى المقدمة 

 للطلبة
 - 0.322 0.749 35أقل من  38 24.211 5.493
  فأعلى36 40 24.550 3.700

تقويم برامج 
الدارسات العليا 

 وتطويرها
 0.41 0.968 35أقل من  38 20.632 3.802
  فأعلى36 40 20.600 3.045

 المكتبة

 0.05ئيا عند مستوى داللة دال إحصا* 
 

لمتغير المعدل التراكمي   فروق ذات داللة إحصائية تعزى      وقد بينت نتائج التحليل عدم وجود       
لهذا المتغير مما يعنى قبول الفرض الصفري لكل محور من محـاور  ، )فأكثر 87 و  87أقل من   (

 .االستمارة التقويمية
 

  ومتغير المعدل التراكميتبانهالسمقارنة استجابات الطالب على محاور ا) 8(جدول 
 قيمة الداللة

)t( 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 البيان المتغير العدد

 -0.029 0.977 87أقل من  28 29.071 4.529
  فأكثر87 39 29.103 4.272

تلبية برامج الدراسات 
 العليا لحاجات الطلبة

 1.323 0.190 87أقل من  29 28.207 3.519
  فأكثر87 40 26.825 4.755

 شراف األكاديمياإل

 1.848 0.070 87أقل من  23 35.000 5.681
  فأكثر87 39 32.180 5.875

طرائق وأساليب 
 التدريس

 0.583 0.562 87أقل من  26 14.308 3.380
  فأكثر87 40 13.800 3.502

 تقنيات التعليم الحديثة
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 -1.564 0.123 87أقل من  27 27.074 3.921
  فأكثر87 40 28.775 4.638

تلبية البرامج لحاجات 
 المجتمع

 0.723 0.473 87أقل من  23 31.174 3.446
  فأكثر87 39 30.205 5.845

تقويم طالب الدراسات 
 العليا

 -1.760 0.083 87أقل من  29 21.896 4.345
  فأكثر87 40 23.625 3.780

الخدمات البحثية 
األخرى المقدمة 

 للطلبة
 -0.903 0.370 87أقل من  28 24.071 4.207
  فأكثر87 39 25.128 5.064

تقويم برامج الدارسات 
 العليا وتطويرها

 -1.955 0.055 87أقل من  28 19.464 3.910
  فأكثر87 39 21.128 3.053

 المكتبة

 
 مـن وجهـة نظـر      العليـا     برامج الدراسـات   طويرما هي الطرق المناسبة لت    : السؤال الثالث 

 الخريجين؟
لتحديد الطرق المناسبة لتطوير برامج الدراسات العليا من وجهة نظـر الخـريجين تـم        

 نقاط  تحليل األسئلة النوعية في االستبانة وتمحورت إجابات أفراد العينة في الكليات المختلفة حول            
الكفاءة   : كالتالي بية والعلوم القوة في برامج الماجستير في كليات أصول الدين والشريعة والتر         

العالية ألعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة، اعتماد عدد من أعضاء هيئة التدريس أفضـل     
األساليب الحديثة في التدريس الجامعي والبحث العلمي والتقـويم، العالقـة الجيـدة بـين طلبـة            

 . في البرامج المختلفةالدراسات وأعضاء هيئة التدريس، طرق اختيار الطلبة وقبولهم
ولعل نقاط القوة تعزى إلى االنضباط في النظام األكاديمي، وحرص الجامعة على جودة             
التعليم المقدم، وإلغاء االستثناء نهائيا، وحرص الجامعة على عدم فتح أي برنامج جديد إال ضـمن    

 وحاجة سـوق العمـل      اإلمكانات البشرية والمادية المتوفرة للبرنامج،    : شروط ثالثة أساسية، هي   
هذا باإلضافة إلى الحيويـة فـي   . بقدر اإلمكان، وموافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم العالي 

أعضاء هيئة التدريس فحداثة تخرج معظمهم انعكس على مستوى األداء والمثابرة فـي بـرامج               
 . الدراسات العليا
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قد تمحـورت فـي الكليـات    أما بالنسبة لنقاط الضعف في االستبانه موضع الدراسة ف  
الخدمات التي تقدمها مكتبة الجامعة المركزية مـن تـوفير الكتـب            :  األربع حول النقاط التالية   

الحديثة والمراجع والدوريات سواء باللغة العربية أو باإلنجليزية، إضافة إلى خـدمات التصـوير              
غير الكافيـة، وعـدم تـوفر    واستخدام اإلنترنت للبحث العلمي، وكذلك أوقات المكتبة المحدودة و  

غرف للمطالعة والمناقشة مع الطلبة اآلخرين، وكذلك عدم توفر خدمات اإلعارة مـن جامعـات               
كتوفير المنح للطلبة المتفوقين،    : قلة الحوافز لطلبة الدراسات العليا    . أخرى سواء محلية أو إقليمية    

ركة في التدريس الجـامعي     وتخفيف الرسوم عن البعض، وإعطاء الفرصة لعدد من الطلبة للمشا         
ـ            سلطلبة البكالوريو   جديـد فـي     و، ومتابعة الطلبة بعد التخرج من خالل إطالعهم على مـا ه

المجاالت المختلفة ودعوتهم للمؤتمرات واأليام الدراسية، وتوفير غرف لهم ذات أغراض متعددة            
 هيئـة التـدريس     قصور في متابعة أعضاء   .  للمطالعة والمناقشة واستخدام الحاسوب واإلنترنت    

إدارياُ وأكاديمياُ بصفة مستمرة من قبل الجامعة لالرتقاء بمستوى األداء علـى كافـة األصـعدة                
، وقلة التطوير المستمر في خطط المساقات لتتالءم        )الخ...اإلشراف، والتدريس، والبحث العلمي   (

 .والمتغيرات المستمرة في المعرفة وفى المجتمع
متوقعة فقد بينتها استمارة البحث األولى مما يؤكد على أهمية          وأن معظم النتائج السابقة     

فالمكتبة في الجامعة تحتاج إلى تطوير وتحديث لتـتالءم واحتياجـات           .  التطوير في هذا المجال   
طلبة الدراسات العليا، والعمل اآلن جار في الجامعة إلنهاء بناء وتجهيـز مبنـى جديـد خـاص           

 أما بالنسبة لغياب الحوافز لطلبة الدراسات العليا فهذا يعزى إلى           . بالمكتبة بكامل معداته وأجهزته   
الكلفة العالية للبرامج، وقلة عدد الطلبة المسجلين بشكل عام، مما يجعـل الجـدوى االقتصـادية                
للبرامج ضعيفة، و يضعف من إمكانية تقديم الحوافز، وبالرغم من ذلك فاالتجاه اآلن في الجامعة               

 الطلبة، وتشجيعهم بطرق مختلفة كاعتماد قيـام المتميـزين مـن طلبـة              يجري في اتجاه تحفيز   
الماجستير بالعمل كمساعد باحث في أقسامهم األكاديمية وتوفير مختبرين حاسـوب  لكـل مـن                

أما بخصوص التطوير اإلداري واألكاديمي المستمر،      .  الطالب والطالبات خاص بالدراسات العليا    
القائم جيد، ولكنه قد يكون أبطأ من المعتاد بسـبب الظـروف            وتحديث الخطط الدراسية فالوضع     

التي يعانى منها الفلسطينيون تحت وطأة االحتالل اإلسرائيلي، وهذا يؤثر في تحديـد األولويـات               
 .داخل الجامعة

أما بالنسبة القتراحات أفراد العينة للتطوير فقد كانت كثيرة، والجدول التـالي يوضـح                  
 :تكرارا والتي اشترك فيها أفراد العينة من الكليات المختلفةاالقتراحات األكثر 
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 اقتراحات أفراد العينة):  9(جدول رقم 
 التكرار دـنـالب

 43 تطوير خدمات المكتبة المركزية لتتالءم، واحتياجات طلبة الدراسات العليا

ل إعادة النظر في عدد من برامج الماجستير، والعمل على تحديث مناهجهـا، وتعـدي             
هذا خاص ببرامج الماجستير فـي      (الخطط الدراسية، وزيادة عدد مساقات التخصص       

 ).12 لهذا البند تكلية التربية فقد بلغ عدد التكرارا

16 

 العليا من خالل إشراكهم في التدريس الجامعي وإعطائهم مـنح           تتحفيز طلبة الدارسا  
عـوتهم لأليـام    ومكافآت وتخفيف الرسوم عنهم، ونشر األطروحـات الممتـازة ود         

الدراسية، والمؤتمرات العلمية التي تقام في الجامعة، إضافة إلى عقد لقاءات دوريـة             
 معهم لحل مشاكلهم باستمرار واالهتمام بالتواصل معهم بعد التخرج

15 

توفير خدمات بحثية لطلبة الجامعة يشرف عليها أساتذة متخصصون يقومون بـالرد            
 . وعمل اإلحصاءات الالزمة، و تحكيم االستباناتعلى استفسارات الطلبة البحثية،

15 

طرح مواضيع رسائل الماجستير من واقع المجتمع، وإعطاء فرصة أكبر للطالب فـي   
 اختيار الموضوع الذي يريده، وكذلك اختيار المشرف

13 

 هيئة التدريس من الناحية اإلدارية، وكـذلك األكاديميـة          ءالمتابعة المستمرة ألعضا  
 لتحسين األداء من خالل إطالعهم على أحدث الطرق في تعلـيم البـالغين              والبحثية،

 .وتقويمهم، وكذلك استخدام التكنولوجيا في التدريس الجامعي والبحث العلمي

13 

 
ومما سبق يتبين أهمية استطالع آراء المنتفعين من البرامج في الجامعـة بصـفة مسـتمرة،     

ويوصى الباحثان بضـرورة تـوفير      . ت التي تطرح  فهناك تنوع وعمق في المواضيع واالقتراحا     
مستلزمات البحث العلمي وذلك فيما يرتبط بالتقنيات والمراجـع العلميـة الحديثـة والمختبـرات            

 مع مؤسسات المجتمع إلشراكها في دعم وتمويل البحوث وربطها بحاجات           قوالتجهيزات والتنسي 
 .المجتمع وتحفيز الطلبة وتشجيعهم على البحث العلمي 

 العليا مهمة وضـرورية ومـا تـم         تعملية التقويم لبرامج الدارسا    ويرى الباحثان أيضا أن   
 على مؤشرات نوعية وكمية لدراسته في هذا البحث ما هو إال جزء من كل ال يكتمل إال بالحصو    

ولعمل تقويم شامل يقترحه الباحثان مستندين إلى نتائج        .  متنوعة عن البرامج من مصادر مختلفة     
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يتمثل في عمـل    :  ] 23 [ سة وما أشارت إليه إحدى الدراسات المتخصصة في هذا المجال         الدرا
 :تقويم ذاتى للبرامج يتم فيه 

هدف كل برنامج، الحاجـات التـي يعمـل علـى تحقيقهـا،         ) 1:  جمع مؤشرات نوعية عن    -1
تيـار  شروط القبول، وعمليـة اخ  : هيكلية البرنامج ) 2.  مساهماته في مجال التخصص والمجتمع    

وصـف المسـاقات،   (الطلبة، ومتطلبات عامة لكل درجة تمنح، متطلبات خاصة لكل درجة تمنح       
 من أين   -نوعية الطلبة   ) 3...).  طبيعة االمتحانات التي يقدمها الطلبة، معايير النجاح األكاديمية         

اء هيئـة  نوعية أعض) 4.  ، أدائهم في الجامعة، مكان العمل بعد التخرجستخرجوا في البكالوريو  
  من عدد األبحاث المنشورة، والسير ذاتية، والمشاركات في مـؤتمرات            –التدريس في البرنامج    

محلية، وإقليمية، وعالمية، والمشاركات ألعضاء هيئة التدريس في مجاالت متنوعة، والتقـديرات       
رنـامج  هـدف كـل ب    (نوعية البرامج   ) 5.  التدريسى والجوائز، ، وتقويم الطلبة ألداء األساتذة     
، تنظيم المواد المدروسة، والخطط الدراسية، وعملية       سبالتحديد، عالقة البرامج ببرامج البكالوريو    

اإلرشاد للطلبة وتقويم أداء الطلبة، وأشياء جديدة في بعض البرامج، تقاطعات البرامج مع بعضها              
 واتجاهـات    والتـدريب آراء   سالبعض، ومشاركة طالب الدراسات العليا في تدريس البكالوريو       

طلبة الدراسات العليا عن البرامج، وكذلك الطلبة الخريجين، وربط البـرامج بحاجـة المجتمـع               
 ).ومتطلبات التنمية الشاملة

تقارير من كل برنامج عن أعداد الطلبة الـذين تخرجـوا،       ) 1: جمع مؤشرات كمية من خالل    -2
 سكليات المختلفة في البكالوريو   التغيرات في أعضاء هيئة التدريس، وعرض لنمط االلتحاق في ال         

والماجستير، ومستلزمات كل برنامج من حيث أعضاء هيئة تدريس، أدوات ومعدات، وإداريـين،    
توقعات االلتحاق فـي السـنوات       (تقارير تنبؤية للخمس سنوات القادمة    ) 2.وغرف وموارد مالية  

 )القادمة، والمستلزمات الضرورية للتوقعات
ة برامج الدراسات العليا في كل كلية بالبرامج األخرى في الجامعـة،   جمع معلومات عن عالق    -3

 .وفى الجامعات المحلية، وفى مؤسسات المجتمع المختلفة
 

 بق توصي الدراسة بالنقاط التاليةمن العرض السا
اإلسراع في تجهيز بناء المكتبة الجديد، وفتحه يوميا أمام الطـالب والطالبـات لسـد                •

 .احتياجاتهم البحثية

الشروع بعمل دراسات تقويمية لبرامج الجامعة المختلفة لتحديـد نقـاط القـوة فيهـا                •
 . منهادوتشخيص نقاط الضعف ومحاولة عالجها أو الح
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توفير خدمات أكبر لطلبة الدراسات العليا مثل أجهزة الحاسـوب وخـدمات الطباعـة               •
ـ          ة، وتطـوير   وتوسيع مشروع مساعد الباحث للطلبة المتميزين، وتقديم القروض للطلب

 .وحدة لإلحصاء والقياس والتقويم في الجامعة

تحديث المناهج بشكل مستمر وإضافة مساقات في التخصص تضم الحاسـوب واللغـة          •
 .اإلنجليزية

عقد دورات إلزامية في مهارات التدريس الجامعي، والحاسوب، وتكنولوجيـا التعلـيم             •
 . ألعضاء هيئة التدريس

 .يا في كليات الجامعة بشكل جدي للمتابعةتفعيل دور مشرف الدراسات العل •

متابعة األقسام المعنية للخريجين في المجتمع، وفتح قنوات مـع مؤسسـات المجتمـع               •
 .المدني
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لرحمن الرحيمبسم اهللا ا  

 استبانة
 تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية بغزة من وجهه نظر الخريجين

 
ة اهللا/ ة ــــــــــــــــــــــــــــــ  حفظه / األخ األستاذ   

         السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،
 العليا بالجامعة اإلسالمية ومحاولة تهدف االستبانة التي بين يديك إلى تقويم برامج الدراسات

.وضع تصور لتطويرها ورفع كفاءتها وتحسين مستوى اآلداء   

.في المكان المناسب  (X (الرجاء التكرم باالجابة عن األسئلة بوضع عالمة   

 :معلومات عامة : الجزء األول 
 لومالع( ) التربية  ( ) أصول الدين    ( ) الشريعة    ( )  الكلية         -1
 طالب( ) عضو هيئة تدريس     (  )  الحالة الوظيفية -2

 .طالب المستوى الثاني ( )                                                 
 .طالب معتمدة خطته                                                 ( ) 
 .لب خريجطا                                                 ( ) 

 أنثى( ) ذكر     ( )               :  النوع -3
 ............. العمر   -4
 غير ذلك(  ) أعزب       (  ) متزوج     :    (  )  الحالة االجتماعية -5
 : .............. المعدل التراكمي لمساقات الماجستير للطالب -6
 .غ للدراسة فقطمتفر(   )  حالة الطالب أثناء الدراسة       -7

 :...............مكان العمل )   يعمل(غير متفرغ                                      (   ) 
 :..................فما هي سنة التخرج :              إذا كنت خريجا -8
 ).للطالب( هل تحسن وضعك الوظيفي بعد حصولك على درجة الماجستير -9

 شهري للطالب   مستوى الدخل ال-10
  شيكل2500أكثر من (  )  شيكل  2500 – 1500(  )  شيكل       1500أقل من (   ) 

 
  غزة–الجامعة اإلسالمية 
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 :في المكان المناسب (  ) أجب عن األسئلة التالية بوضع عالمة : الجزء الثاني 
 البـنـــــد 1 2 3 4 5

أوافق 
 تماما

غير  أوافق
 متأكد

 ال أوافق ال أوافق
 أبدا

 :تلبية برامج الدراسات العليا لحاجات الطلبة 
      ).االستفادة العلمية( تتيح برامج الدراسات العليا الفرص إلشباع اهتمامات الطلبة العلمية -1
      . تتناسب برامج الدراسات العليا مع الطموح العلمي للطلبة-2
      .عليا على تنمية مهارات الطلبة البحثية تساعد المساقات الدراسية في برامج الدراسات ال-3
 تتناسب الموضوعات التي تتضمنها المساقات الدراسية بالدراسات العليا مع تخصصات -4

 .الطلبة
     

      . ال يستفيد طلبة الدراسات العليا من المساقات التي يدرسونها عند اعداد اطروحاتهم-5
      .الدراسات العليا في ضوء احتياجات التخصص تقدم األقسام الكاديمية مساقات -6
      . تساعد مساقات الدراسات العليا على تنمية قدرة الطلبة على التحليل-7
      . كتب ومراجع الدراسات العليا محددة متوافرة للطلبة بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة-8

 :طرائق وأساليب التدريس 
      .المتبعة مع طلبة الدراسات العليا على إثارة التفكير تعتمد أساليب التدريس -1
 يستخدم طلبة الدراسات العليا أسلوب التدريس المصغر في عرض بعض متطلبات -2

 .المساق على زمالئهم
     

      . ال تعتمد األساليب المتبعة في تدريس مساقات الدراسات العليا على التحليل-3
      . لتدريس حلقات البحث في التدريس لطلبة الدراسات العليا يستخدم أعضاء هيئة ا-4
 يستضيف أعضاء هيئة التدريس بعض األساتذة المتخصصين لالستفادة من خبراتهم في -5

 .تدريس مساقات الدراسات العليا
     

      .  يستخدم أعضاء هيئة التدريس الدوريات العلمية في تدريس مساقات الدراسات العليا-6
      . يعرض أعضاء هيئة التدريس المادة العلمية بشكل مرتب ومفهوم-7
      . يشجع أعضاء هيئة التدريس طالبهم على المناقشة والحوار-8
      . يحدد أعضاء هيئة التدريس أهداف المساق بشكل واضح-9

      . ما أمكن يربط اعضاء هيئة التدريس المادة العلمية بالواقع االجتماعي والثقافي-10
 ):الوسائل التعليمية(تقنيات التعليم الحديثة 

 يستخدم أعضاء هيئة التدريس تقنيات حديثة في عرض المادة العلمية ببرامج الدراسات -1
 .العليا

     

      . ال تتوافر بالكليات التقنيات الحديثة الالزمة للتدريس ببرامج الدراسات العليا-2
 الحديثة التي يستخدمها اعضاء هيئة التدريس على الطالب استيعاب  تسهل التقنيات-3

 .المادة العلمية
     

 يري الطلبة عدم جدوى التقنيات الحديثة المستخدمة في تدريس مساقات الدراسات -4
 .العليا

     

 يستخدم أعضاء هيئة التدريس جهاز عرض فوق الراس في تدريس مساقات الدراسات -5
 .العليا
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 :تقويم طالب الدراسات العليا 
 يقيس االختبار التحريري الذي يعقد في نهاية الفصل الدراسي تحصيل طلبة الدراسات -1

 .العليا
     

تقارير، ( يخصص أعضاء هيئة التدريس معظم درجات أعمال الفصل لألعمال البحثية -2
 ..).تلخيص 

     

      .قدرة طالب الدراسات العليا على البحث العلمي تعتبر األبحاث الفصلية كافية لتقويم -3
الربط، ( تقيس االختبارات التي يضعها أعضاء هيئة التدريس القدرات العقلية مثل -4

 .لطلبة الدراسات العليا..) التحليل، االستنتاج
     

 يكلف أعضاء هيئة التدريس الطلبة بإعداد تقارير علمية عن موضوعات مساقات -5
 . ات العلياالدراس

     

      . تستخدم االختبارات الموضوعية في تقويم أداء طلبة الدراسات العليا-6
 يحقق التقويم التوازن بين الدرجة المخصصة لألعمال الفصلية واالختبارات النهائية -7

 .فاعلية تقويم الدراسات العليا
     

      . عدد اختبارات أعمال الفصل للمساق مناسبة-8
      . يأخذ األساتذة بنظام التقويم التكويني لقياس تحصيل الطلبة-9

 :المكتبة 
      . توجد في المكتبة مراجع علمية كافية يستفيد منها طلبة الدراسات العليا-1
      . ال يتوفر في المكتبة دوريات كافية لمواصلة البحث العلمي-2
      .ف الموجودة بالمكتبة في القراءة يستفيد طلبة الدراسات العليا من الغر-3
      . تعتبر مدة إعارة الكتب لطلبة الدراسات العليا كافية-4
 توفر المكتبة المركزية بالجامعة لطلبة الدراسات العليا خدمات اإلعارة من مكتبات -5

 .  اخري
     

لتصوير ما يرغبون  يستخدم طلبة الدراسات العليا آالت التصوير المتوفرة في المكتبة -6
 .من دراسات

     

      . تنشر عمادة المكتبات بالجامعة اإلسالمية أطروحات طلبة الدراسات العليا المتميزة-7
إلى المواقع البحثية على شبكة اإلنترنت ) الدخول( توفر المكتبة إمكانيات المرور -8

 .للحصول على األبحاث المطلوبة
     

 :اإلشراف االكاديمي 
      . يتالءم تخصص المشرف مع موضوع الرسالة التي يشرف عليها-1
      . يطبق القسم أسلوب االشراف المشترك على اطروحات طلبة الدراسات العليا-2
 يوجد بالقسم األكاديمي ضوابط محددة لتعيين المشرفين على أطروحات  طلبة -3

 .الدراسات العليا
     

      .ت العليا الحرية الختيار المشرف األكاديمي ال يترك لطالب الدراسا-4
      . يحدد المشرف موعدا أسبوعيا للقاء طالب الدراسات العليا الذي يشرف علية-5
      . يساعد المشرف طلبة الدراسات العليا في التغلب على الصعوبات التى تواجهه-6
     ضوعات أطروحاتهم وفق  يعطي المشرفون الحرية لطالب الدراسات في اختيار مو-7
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 .اهتماماتهم
      . يجد الطالب المشرف كلما دعت الضرورة-8
      . العالقة بين المشرف والطالب قائمة على االحترام المتبادل والتعاون-9

      . ينمي المشرف عند طالب الماجستير قيمة البحث العلمي المتعارف عليها-10
 :لمقدمة للطلبة الخدمات البحثية األخرى ا

      . يستفيد طلبة الدراسات العليا من خدمات الحاسوب في تحليل نتائج دراساتهم-1
      . تقدم الجامعة خدمات الطباعة لطلبة الدراسات العليا مقابل رسوم مادية محددة-2
      . توفر الجامعة لطلبة الدراسات العليا معلومات وثائقية يستفيدون منها في بحوثهم-3
      . يستفيد طلبة الدراسات العليا من خدمات المراكز والوحدات العلمية بالجامعة-4
 يتعاون مسئولو مراكز البحوث مع طالب الدراسات العليا في توفير المراجع العلمية -5

 .المناسبة الحتياجاتهم
     

 عند تحكيم أدوات  يجد طلبة الدراسات العليا تعاوناً من قبل اعضاء هيئة التدريس-6
 .الدراسة الخاصة باطروحاتهم

     

 يقدم أعضاء لجان الدراسات العليا بالقسم االكاديمي التوجيهات الالزمة لتصحيح مسار -7
 . أطروحات الطلبة

     

      . توفر الكلية التغطية المالية الالزمة لحضور مؤتمرات علمية-8
 :تلبية البرامج لحاجات المجتمع 

      .تشجع برامج الدراسات العليا على دراسة المشكالت التي يواجهها المجتمع الفلسطيني -1
 يوجه القسم األكاديمي موضوعات أطروحات طلبة الدراسات العليا نحو قضايا المجتمع -2

 . الفلسطيني
     

مع  ال تسهم برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية في تلبية احتياجات المجت-3
 .التنموية

     

 تزود برامج الدراسات العليا المجتمع الفلسطيني بالكفاءة الوطنية في التخصصات -4
 .النادرة

     

      . تتجه برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية إلى خدمة قضايا الفكر اإلسالمي-5
      .المية تحقق برامج الدراسات العليا األهداف المرسومة للجامعة اإلس-6
      . تحدد متطلبات برامج الدراسات العليا في ضوء البناء المعرفي للتخصص العلمي-7
 يوجد تنسيق بين برامج الدراسات العليا والجهات المختصة في المجتمع لدراسة -8

 .المشكالت التي تواجهها
     

 :تقويم برامج الدراسات العليا 
      .التدريس في تقويم برامج الدراسات العليا يشترك الطلبة وأعضاء هيئة -1
      . ال يناقش القسم األكاديمي تطوير برامج الدراسات العليا في نهاية العام الدراسي-2
      . تطور األقسام األكاديمية برامج الدراسات العليا في ضوء نتائج لبحوث التربوية-3
      .وء احتياجات المجتمع الفلسطيني يطور القسم برامج الدراسات العليا في ض-4
      . تطور األقسام األكاديمية برامجها للدراسات العليا في ضوء خطط التنمية-5
      . يتم تطوير مساقات الدراسات العليا لتواكب االنفجار العلمي والتقدم التكنولوجي-6
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      . يتم متابعة المراجع والكتب من حيث الحداثة والجدة-7
      . يتم االستعانة بالخبرات المطلوبة لتطوير برامج الدراسات العليا-8

 
 :برجاء التكرم باإلجابة عن األسئلة التالية : الجزء الثالث 

:نقاط القوة في البرنامج تتمثل في ) أ (   
1-  
2-  
3-  
4-  
:نقاط الضعف في البرنامج تتمثل في ) ب (   
1-  
2-  
3-  
4-  
:الدراسات العليا في قسمي بشكل عام تقييمي لبرنامج ) ج (   

ضعيف جداً(  ) ضعيف  (  ) جيد   (  ) جيد جداً   (  ) ممتاز   (  )   
 

:درجة الرضي عن برنامج الدراسات العليا في قسمي بشكل عام ) د (   
غير راٍض(  ) راٍض          (  ) راٍض جدا                (  )   

 
: في برنامج الدراسات العليا عمل ما يلي أقترح للتحسين والتطوير) هـ (   
1-  
2-  
3-  
4-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


