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  شكر وعرفان

  
  :الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

  

تـابع تطورهـا مـن      أتقدم بالشكر والعرفان إلى الدكتور مفيد الشامي الذي اشرف على دراستي و           

  .البداية، وقد كان ألفكاره وخبرته دور كبير في تقديم هذا الجهد وإخراجه إلى حيز الوجود

  

كما وأتقدم بالشكر إلى جميع من ساهم في مساعدتي في استكمال هذا البحـث وإنجـازه واخـص                  

امعـة بيرزيـت    برنامج التنمية الريفية المستدامة وكامل العـاملين فيه،وج       / بالذكر، جامعة القدس    

  .إسماعيل األفندي. اسعد أبو نحلة، و أ. وجامعة النجاح الوطنية، و أ

  

كما وأتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم، لما أبدوه من مالحظات وحسن اهتمام في إعـداد أداة                 

غريس خوري، نضال صبري، فادي قطان، أسامة شهوان، ياسر المالح، محمـد            (الدراسة كل من    

، وأتقدم بالشكر أيضا، إلى أعـضاء لجنـة         )ما المصري، محمد شريعة، يوسف عدوي     شاهين، نور 

  .المناقشة الدكتور مفيد الشامي، والدكتور غسان سرحان، والدكتور شريف أبو كرش

  

ال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى جميع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبـة الخـريجين مـن بـرامج                  

والتنمية الريفية في الجامعات الفلسطينية في الـضفة الغربيـة والـذين            الدراسات العليا في اإلدارة     

شملتهم الرسالة على تعاونهم وإسهامهم في إنجاز هذا العمل، سائال اهللا عز وجل أن يكـون هـذا                  
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ج  

  التعريفات اإلجرائية
  

هي تلك الجهود التي يجب بذلها باستمرار لتطوير الجهـاز اإلداري             :  التنمية اإلدارية

في الدولة سعيا وراء رفع مستوى القدرة اإلدارية عن طريق وضع           

وتبسيط نظـم العمـل     , الهياكل التنظيمية المالئمة لحاجات التنمية      

وإجراءاته ومحاولة تنمية سلوك ايجـابي لـدي المـوظفين تجـاه            

  ).1984الحمد، ( ا وتحسين بيئة العمل أجهزتهم والمتعاونين معه

  

برنامج الدراسات العليا 

  في اإلدارة

 درجة الماجستير ودبلوم عـالي فـي العلـوم          منحالبرنامج الذي ي    :

الخ، تقدمة  ...اإلدارية المختلفة من إدارة أعمال و اقتصاد ومحاسبة         

  .الجامعات الفلسطينية

  

نهى درجة البكالوريوس بنجاح وهو مسجل رسميا       هو الطالب الذي أ     :  طالب الدراسات العليا

داخل الجامعة الستكمال الدراسة العليا، حسب ما هو متبـع داخـل            

  .الجامعات الفلسطينية

  

  المعايير األكاديمية

  

هي مستوى من المتطلبات التي يجب على المؤسسة التعليمية مـن             :

ـ             د خالل البرنامج التعليمي أن تحققها، لكي تـضمن أن الخـريج ق

أكتسب الحد األدنى من المعرفة والمهارات، بما يتفق مـع رسـالة            

 )2007رسالن، (المؤسسة 

  



د  

  الملخص
  

هدفت هذه الدراسة، الكشف عن مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية              

ن مـن برنـامج     وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر الطلبة الخـريجي           

الدراسات العليا، وأعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك بيان تأثير كل من المتغيـرات التاليـة للطلبـة،          

الجنس، والعمر، والتخصص، والمسمى الوظيفي، ومكان العمل، وسنوات الخبرة، والجامعة التـي            (

له، لقلة الدراسات   ، وتكمن أهمية هذه الدراسة من خالل أهمية الموضوع الذي تطرقت            )تخرج منها 

السابقة التي  قامت بربط الدراسات العليا بالتنمية اإلدارية في فلسطين، وستـساعد علـى وضـع                 

االستراتيجيات المناسبة للتنمية اإلدارية، وتقديم توصية خاصة بنموذج للدراسـات العليـا لتحقيـق              

 .التنمية اإلدارية في فلسطين 
 

جي الدراسات العليا في اإلدارة من بداية برنـامج اإلدارة          وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع خري      

وجميع المدرسين ذوي تخصص    ) 748(وبلغ عددهم   ) 2006/2007(وحتى الفصل األول من عام      

، وتم اخذ عينة عـشوائية      )22(إدارة أو اقتصاد أو محاسبة من حملة درجة الدكتوراه، وبلغ عددهم          

  .من المجتمع األصلي%) 33.9(منتظمة من الطلبة الخريجين، بنسبة 

  

فقرة ) 70(قام الباحث ببناء استبانتين لكل من الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية مكونة من              

يعبر كل منها عن مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعـايير األكاديميـة وحاجـات                 

أهـداف  :مجاالت هـي  ) 6(االستبانة على   وقد اشتملت هذه    .التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني    

البرنامج، ومتطلبات القبول، والمنهاج، والعملية التدريسية، ومتطلبـات التخـرج، وتقيـيم بـرامج              

الدراسات العليا، وقد تم التأكد من صدق االستبانة بعرضها علـى لجنـة مـن المحكمـين، كمـا                   

وتم اسـتخدام تحلـيالت     ). 0.94(قيمة  استخرجت دالالت الثبات، باستخدام معامالت كرونباخ الفا ب       

إحصائية اشتملت على حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة، وتحليـل التبـاين              

  .األحادي

  

أن درجة تلبية برامج الدراسات العليـا فـي اإلدارة للمعـايير            :  أظهرت الدراسة النتائج اآلتية    وقد

جتمع الفلسطيني، مـن وجهـة نظـر أعـضاء الهيئـة            األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في الم     

ومن وجهة نظر الطلبة الخـريجين، كانـت        ) 3.79(التدريسية، كانت درجة كبيرة بمتوسط حسابي       

= 0.05(، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوي           )3.44(درجة كبيرة بمتوسط حسابي     

α (        عايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في      في مدى تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للم



ه  

الجـنس، والعمـر، ومكـان      ( المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغيرات        

، وتوجد فـروق لمتغيـر      )العمل، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة، والجامعة التي تخرجت منها        

 .التخصص

  

استقطاب كفاءات للتدريس من الخارج بما يـتالءم مـع          وقد خرجت الدراسة بعدد من المقترحات، ب      

متطلبات اإلدارة الحديثة، والتركيز على امتحان القبول، وتوصية خاصة بنموذج للدراسـات العليـا      

 .لتحقيق التنمية اإلدارية في فلسطين

  



و  

The range of compatibility high education programs in management to 
the academic standards and management development needs in 
Palestinian society. 
 
Abstract 
 
This study aimed  at revealing The range of compatibility high education programs in 
management to the academic standards and management development needs in Palestinian 
society, from the point of view graduates and faculty members and examination of effect 
of Sex, Age, Specialization, Jop name, Sector of work, Years of experience, University. 
The importance of this study appear in that its subject due to the seldom of the preludes 
that connect management development in Palestine and it may help in putting suitable 
strategies for it and loss a model for high studies in Palestine in, order to achieve 
management development in Palestine. 
 
The population of this study consisted of all high education graduates in management 
since, the beginning of until first semester of the year(2006-2007), and their number was 
(748), and the teachers of specialization of Management, Economy, Accounting, who have 
Doctorate degree and they were (22), Organized Random Sample were taken, by (33.9%) 
from the population. 
 
The researcher compose two questionnaires for graduates and the teachers that is consisted 
of (70), Items each resemble Academic standard in management and management 
development in Palestinian society, The questionnaire composed of (6) domains: Program 
Aims, Acceptance needs, Circular, Teaching process, Graduation needs, Evaluation of 
programs, The questionnaire validity was established through using referees validity. The 
Cronbach alpha was used for the reliability of the questionnaires. The Cronbach alpha 
coefficient was (0.94). Means, Standard deviations, One Way Anova were used to identify 
the differences that indicate a statistical difference due to the variables. 
 
The results of this study revealed the following: The degree of compatibility of High 
Education programs in  management to academic standards and the needs of management 
development in Palestinian society were high, with an average of (3.79), from the point of 
view of graduates it was high with average of (3.44), As a point of view of teachers, There 
is no difference with a statistical significance of level of ( α=0.05) in between the means of 
teachers and graduates and the study variables,( Age, Sex, place of work (sector), Jop 
name, Years of experience and the University), There is differences with a statistical 
significance of level of ( α=0.05) to the study variables Specialization. 
 
The study came up with the following recommendations, Bringing qualified teachers from 
abroad which suitable for new managements needs, Focusing on Acceptance Exam, 
Special Recommendation of a model for High Education to achieve management 
development in Palestine. 
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  الفصل األول

______________________________________________________ 

  اسة وأهميتهاخلفية الدر
  

  مقدمة الدراسة 1.1

  

تناولت أدبيات التنمية العديد من المحاور أبرزها، التعريف والتحليل وتحديد متطلبات إنجاز أهدافها             

كما كتب عن التخلف بقدر واضح من االهتمام باعتبار التخلف الوجه اآلخر المناقض             . وتقييم األداء 

 المفهومات والمقوالت النظرية حـول التنميـة، ظهـرت          للتنمية، وفي سياق الكتابة التأسيسية حول     

وإذا دقق النظر في أسس المعارضة ومعاييرها فـإن         .  كتابات معارضة ألبرز االتجاهات النظرية    

بعض هذه األسس اعتمد قواعد علمية معرفية ذات توجه منهجي عام، وبعضا آخر اعتمـد قواعـد                 

نظرية وطواعيتهـا ألنمـاط الواقـع االجتمـاعي       واقعية كان همها الكشف عن مالئمة التوجهات ال       

  ).1987عبد العاطي، . (التاريخي لبلدان العالم الثالث

  

وتعتبر التنمية اإلدارية من األمور الحيوية بالنسبة للدول النامية، خصوصاً وان التنمية االقتـصادية              

داري فعال ليـساعد فـي      فالتنمية االقتصادية تحتاج إلى جهاز إ     .  أصبحت مرتبطة بالتنمية اإلدارية   

إعداد الخطط من اجل وضعها موضع التنفيذ، والقيام بأعمال متابعة تنفيـذ الخطـط، وتعـديلها إذا                 

وقد تعثرت محاوالت الكثير من الدول النامية فـي تحقيـق التنميـة             .  استدعت ذلك ظروف التنفيذ   

  ).1984عصفور، . (االقتصادية بسبب تخلف وضعف أجهزتها اإلدارية

  

تؤكد أدبيات التنمية البشرية بكافة مصادرها على أن التعليم الحديث هو العنصر الحاسم فـي               حيث  

تحديد مستوى التنمية ألي دولة ودرجة استقاللها، لذا يقاس تقدم أي دولة بمدى اهتمامهـا بـالتعليم                 
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عنـصر  والتربية، وقد أشارت العديد من المسلمات أن التعليم يرتبط بمفهوم التنمية مـن خـالل ال               

. البشري والذي يمثل أساس البقاء واالستمرار، وعليه تقع التربية المجتمعية بكافة أبعادها المختلفـة             

ونتيجة لهذه األهمية المتصاعدة للتعليم يصح القول بأن االستثمار الحقيقي يكمن في تنميـة أبنائهـا                

تالي فهـو الطريـق إلـى    وبال.  على النحو الذي يجعلهم عناصر أساسية في تنمية مجتمعهم وأمتهم     

وزيادة االختيارات أمام الفرد، وعليه فقد أمكن       .  تحسين أوضاعه االجتماعية والثقافية واالقتصادية    

تبلور مفهوم التنمية بأنها العملية المجتمعية الداعمة والموجهة إليجاد قاعـدة اجتماعيـة عريـضة                

 الطموحات التنموية، في تأهيـل القـوى        متعلمة، تسهم في تعديل نظم القيم واالتجاهات، بما يناسب        

  ).1998الجسار، . (البشرية للعمل في القطاعات المختلفة، وعلى كافة المستويات

  

وكما أن التنمية هي محصلة لمجموعة من العوامل االقتصادية واالجتماعيـة والطاقـات البـشرية               

دات التنمية إحـداث تطـوير      المؤهلة، تتفاعل جميعها لتحدث ما يسمى بالتنمية، فإذا كان من مستج          

وتجديد في المجتمع، فان هذا يبرر الدور األساسي الذي يمكن أن يؤديه التعليم في إعداد المـوارد                 

  ).1998الجسار، . (البشرية الالزمة للتنمية المختلفة بأنواعها

  

واجه في  حيث شهد التعليم العالي خالل السنوات األخيرة نموا ملحوظا في أعداد المسجلين، ولكنه ي             

اإلطار الجديد للتنمية االجتماعية االقتصادية تحديات تجاوز من حيث تأثيرها الخطير على تطـور              

وهنا يطرح السؤال نفسه، عمـا إذا كـان         .  المجتمع مجرد الزيادة اإلحصائية في عدد الملتحقين به       

يـتالءم مـع حاجـات      التعليم العالي يسير مع تيار التنمية االجتماعية االقتصادية، أي إلى أي حد             

  ).1986اليونسكو، . (المجتمع الحقيقية

  

فمالئمة التعليم العالي لحاجات التنمية االجتماعية االقتصادية هي مسالة مهمة، الن هذا التعليم هـو               

أوثق اتصاال بتوفير القوى العاملة، وبإحداث التغير االجتماعي من أي مستوى آخر من مـستويات               

ائد، ال سيما في البلدان النامية، بان الجامعات بوجه خاص ومؤسسات التعليم            وثمة اعتقاد س  .  التعليم

العالي بوجه عام، هي وحدها بعد الحكومات أهم األدوات وأكثرها فعالية إلطالق التغير االجتماعي              

وتسيره، ومع ذلك نجد أن التعليم العالي في البالد النامية كثيرا ما يكون قائما على نماذج مـستعارة               

حيث تطرح قضية ربط التعلـيم العـالي بعـالم العمـل             ).1986اليونسكو،  . (ن البلدان المتقدمة  م

مجموعة من القضايا واإلشكاليات التي تتطلب النظر فيها بشكل علمي وموضوعي، وخاصـة فـي               

وقـد  .  المنطقة العربية حيث يالحظ ذلك االنفصام والضعف بين الجانبين بشكل واضح وملمـوس            

نفصام وضعا مزدوجا يجعل قضية مواءمة قضية التعليم، لمتطلبات سوق العمل محورا            خلق هذا اال  

أساسيا للجدل، وفي الوقت الذي يحدث فيه التغيير في نظام التعليم العالي بـشكل بطـيء، يحـدث                  
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التغير في طبيعة المهن ومتطلبات سوق العمل بشكل سريع، ومستمر نتيجة اإلدخال المكثف ألدوات              

فالتكنولوجيا مجال سريع التغير، وأدوات اإلنتـاج تتغيـر         .  ا في مجاالت العمل واإلنتاج    التكنولوجي

فبالرغم .  والتعليم العالي قطاع اجتماعي ركيزته األساسية البشر       ).1990بوبطانه،  . (بنفس السرعة 

ثها فـي   من استخدامه المكثف ألدوات التكنولوجيا، إال أن نتاجه اإلنسان والتغيرات التي يمكن إحدا            

سلوك البشر، تحتاج إلى وقت أطول من تلك التغيرات التي يمكن إحداثها في األدوات والمعـدات،                

من هنا تبرز إشكالية التنسيق والربط بين التعليم العالي وعالم العمل، هذه اإلشكالية تتمحور حـول                

  ).1990بوبطانه، . (الفارق الزمني في إحداث عمليات التغير في القطاعين

  

ل أهم ما يجمع بينهما أنها ترتبط بتنمية القوى البشرية بهدف تحقيق تنميـة اإلنـسان وبالتـالي                  ولع

، إن الحديث عن التنميـة      )1986القبالن،  .(المجتمع في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية     

نهـا،  في فلسطين بوجود حقائق طالما جرى إهمالها، يطرح قضايا للنقاش طالما جرى التغاضي ع             

حيث كان من أهم الحقائق التي برزت في فلسطين خالل السنوات الماضية اكتسابها خـصوصيات               

وعلى أهمية هذه الحقيقة فإنها لم      .  اجتماعية واقتصادية وسيكولوجية لم تكن تتميز بها في الماضي        

تهم تجاه  تحظ باعتراف حقيقي من قبل األنظمة العربية عموما، مما خفف من أثرها على استراتيجيا             

  ).1987الدقاق، .(فلسطين، وجعلها في حدها األدنى

  

، في طرح برامج الدراسات العليا فـي فلـسطين، لتلبيـة            )1994( ولكن التوسع ازداد بعد عام    

حاجات مؤسسات السلطة الفلسطينية من الكوادر الفنيـة والتنظيميـة ذات المـؤهالت العاليـة،               

غبة باالرتقاء الوظيفي، وإشغال المراكز والمناصـب فـي     ولطموحات القيادات الفتية الواعدة الرا    

مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ودوائرها المختلفة، ولكن هذا التوسع في برامج الدراسـات             

غياب البنية التحتية واألموال لتحقيـق أهـدافها،        :العليا الفلسطينية لم يكن مبررا لعدة أسباب منها       

توسع إلى نتائج عكسية كانعدام الجودة، كما أن هذا التوسـع لـم             حيث في غياب ذلك، يقود هذا ال      

يكن مرتبطا بخطط واضحة المعالم إلحداث التنمية حيث كان التوسع غير متوازن سواء من حيث               

  ). 2004عابدين،. (نوعية التخصصات، أو أعدادها، أو جنس الطلبة الملتحقين بها

  

  مشكلة الدراسة 2.1

  

 مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعـايير األكاديميـة            تمحورت هذه الدراسة حول   

وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني، وما مدى مساهمتها في تحقيق التنمية اإلدارية في              
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فلسطين، من وجهة نظر كل من الطلبة الخريجين من برامج الدراسات العليـا، وأعـضاء الهيئـة                 

  . ل اإلجابة عن أسئلة الدراسةالتدريسية، من خال

  

  أسئلة الدراسة 3.1

  

  :أجابت هذه الدراسة عن أسئلة الدراسة اآلتية 

  

ما مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديميـة وحاجـات التنميـة                •

اإلدارية في المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وفقـا لمحـاور              

أهـداف البرنـامج،    (لمقياس، وهي عبارة عن مجاالت الدراسة الست المختلفـة وهـي،            ا

ومتطلبات القبول، والمنهاج، والعملية التدريـسية، ومتطلبـات التخـرج، وتقيـيم بـرامج            

  ؟) الدراسات العليا

ما مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديميـة وحاجـات التنميـة                •

  ية في المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر الطلبة الخريجين، وفقا لمحاور المقياس؟اإلدار

هل تختلف درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعـايير األكاديميـة وحاجـات                •

التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهه نظر الطلبة الخريجين وفقـا لمتغيـرات،              

خصص، والمسمي الوظيفي، ومكـان العمـل، وسـنوات الخبـرة،           الجنس، والعمر، والت  (

  ؟)والجامعة التي تخرجت منها

  ما المقترحات الواجب توفرها في برنامج دراسات عليا لتحقيق التنمية اإلدارية في فلسطين؟ •
 

  فرضيات الدراسة4.1
 

  :نانبثقت فرضيات الدراسة من السؤال الثالث الرئيسي، حول تقديرات الطلبة الخريجي
 

في درجة تلبيـة    ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          : 1فرضية   •

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع            

  .الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير الجنس

في درجة تلبيـة    ) α= 0.05( إحصائية عند مستوى     ال توجد فروق ذات داللة     : 2فرضية   •

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع            

  .الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير العمر
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 تلبيـة   في درجة ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          : 3فرضية   •

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع            

  .الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير التخصص

في درجة تلبيـة    ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          : 4فرضية   •

دارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع        برامج الدراسات العليا في اإل    

  .الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير المسمي الوظيفي

في درجة تلبيـة    ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          : 5فرضية   •

اجات التنمية اإلدارية في المجتمع     برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وح       

  .الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير مكان العمل

في درجة تلبيـة    ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          : 6فرضية   •

ع برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتم           

  .الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

في درجة تلبيـة    ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          : 7فرضية   •

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع            

  .ة الخريجين تعزى لمتغير الجامعة التي تخرجت منهاالفلسطيني من وجهة نظر الطلب

  

   أهداف الدراسة5.1

  

  :سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

  

الكشف عن درجة مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجـات              •

ن وأعـضاء الهيئـة     التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجي         

  .التدريسية في الجامعات

التعرف إلى احتياجات التنمية اإلدارية، التي تساعد على التنمية اإلدارية في فلسطين مـن               •

  .وجهة نظر الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية

المـسمي الـوظيفي،    الجنس، والعمر، والتخصص، و   : بيان تأثير كل من المتغيرات التالية      •

ومكان العمل، وسنوات الخبرة،  والجامعة التي تخرجت منها، على مدى مراعـاة بـرامج               

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة اإلداريـة فـي المجتمـع               

 .الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين
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  أهمية الدراسة 6.1

  

في أنها تعتبر الدراسة ذات أهمية من خالل الموضوع الذي تطرقت لـه،             تكمن أهمية هذه الدراسة     

لقلة الدراسات السابقة التي  قامت بربط الدراسات العليا بالتنمية اإلدارية في فلسطين، وإلقاء الضوء               

على مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في              

مجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريـسية فـي  الجامعـات                ال

الفلسطينية، وإن الكشف عن مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعـايير األكاديميـة               

ـ              ة وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئ

التدريسية في  الجامعات الفلسطينية،  وستساعد صانعي القـرار اإلداري علـى محاولـة وضـع                 

االستراتيجيات المناسبة للتنمية اإلدارية، وأبرزت هذه الدراسة أهمية اإلداري كقائد وكمخطط للتنمية            

ط التنمـوي   والذي يعد المسؤول عنها إداريا وفنيا، وقد تساعد هذه الدراسة اإلداريين على التخطـي             

بطريقة علمية منهجية ومبرمجة، يتوفر فيها سمات التخطيط الفعال، لمختلف الجهات المعنيـة مـن         

طلبة خريجين ومن جامعات ومن وزارات وأهمها وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي، و للمجتمـع                 

  .الفلسطيني ككل

  

  :محددات الدراسة 7.1

  

  :تمثلت أهم محددات الدراسة فيما يأتي

  

 فـي  -الماجستير–رت هذه الدراسة على الطلبة الخريجين من برنامج الدراسات العليا   اقتص •

 وجميع المدرسـين ذوي     2006/2007جامعات الضفة الغربية حتى الفصل األول من عام         

لذا فان نتائجهـا ال تعمـم       . تخصص إدارة أو اقتصاد أو محاسبة من حملة درجة الدكتوراه         

  .ها أو غيرها على بقية جامعات الوطن وبرامج

حددت هذه الدراسة بأدواتها وهي عبارة عن استبانه تحدد المدى حيث سيطلب من الطلبـة                •

 .والهيئة التدريسية الذين سيشكلون عينة الدراسة تحديد المدى

جامعـة القـدس، وجامعـة      (حددت هذه الدراسة باإلطار المكاني وهو جامعات الـضفة،           •

إلطار البشري وهو الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة       ، وا )بيرزيت، وجامعة النجاح الوطنية   

   .2007/2008التدريسية، واإلطار الزمني 

 .حددت هذه الدراسة بالتعريفات اإلجرائية لمصطلحاتها والتي وردت في هذه الدراسة •
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برنامج التنمية الريفية المستدامة تخصص بناء المؤسسات والتنمية البشرية في جامعة القدس             •

 .ع التي يغطيها البحث بجانب برنامج اإلدارةضمن المواضي

  

  :استعراض فصول الدراسة 8.1

  

تم إلقاء الضوء في الفصل األول من الدراسة على خلفية البحث والتي تضمنت شـرح عـام عـن                   

العالقة بين التعليم العالي والتنمية اإلدارية، وعن حقيقة هذه الدور بالتنمية اإلدارية في المؤسـسات               

 كما تطرق الفصل إلى مشكلة البحث والتعرف على برامج الدراسات العليا فـي اإلدارة               الفلسطينية

في الجامعات الفلسطينية، وما مدى مساهمتها في تحقيق التنمية اإلدارية في فلسطين من وجهة نظر               

الطلبة والمدرسين، ومن ثم االنتقال إلى أسئلة الدراسة ومناقشة الفرضيات التي تمحـورت حـول               

ات أعضاء الهيئة التدريسية والخريجين لمدى مراعاة البرامج للمعايير األكاديمية واحتياجـات            تقدير

  .التنمية، ومن ثم التعرف على أهداف وأهمية الدراسة

  

في الفصل الثاني تم مراجعة النظريات واألبحاث المتعلقة بالدراسات العليا والتنمية اإلدارية، فيـتم              

ات والتصنيفات التي تحدثت عن موضوع الدراسات العليـا، وإعطـاء           مناقشة النظريات ، والتعريف   

نظرة عامة عن واقع الدراسات العليا في فلسطين، ومن ثم التطرق إلى التعريفات المختلفة للتنميـة                

اإلدارية وما هي مقوماتها وأساليبها وعناصرها وغيرها من الجوانب التي تعالج موضوع التنميـة              

  .اإلدارية

  

الثالث تم مناقشة تصميم البحث وما هي إجراءات الدراسة، من تحديد العينة، والمكـان              وفي الفصل   

المحدد للبحث، ومن ثم التطرق إلى االعتبارات األخالقية، للحفاظ على المعلومات والتعامل معهـا              

  .بأمانة علمية، ومن ثم تم التطرق إلى أدوات البحث، وطرق جمع وتحليل المعلومات

  

ابع فقد تناول طرق تحليل المعلومات، وعرض النتائج، ومناقـشتها حـسب تسلـسل              أما الفصل الر  

  .أسئلتها وفرضياتها

  

وأخيرا، يشرح الفصل الخامس ما هي النتائج الرئيسية للبحث، وماذا استنتج الباحث من الدراسـة،               

ل من بعده،   وتخرج الدراسة في النهاية بعدة توصيات للمجتمع، وللجامعات، وللباحثين في هذا المجا           

  .وتقدم الدراسة توصية خاصة بنموذج للدراسات العليا لتحقيق التنمية اإلدارية في فلسطين
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  الفصل الثاني

______________________________________________________ 

  األدب النظري والدراسات السابقة
  

   المقدمة1.2

  

المختلفة المتعلقة بموضوع الدراسة، يـشتمل هـذا        يتناول هذا الفصل من الدراسة عرضا لألدبيات        

األول يتصل باألدب النظري المتعلق بالتنمية اإلداريـة، والثـاني          : الفصل على ثالث أقسام رئيسة    

يتصل باألدب التربوي المتعلق بالدراسات العليا، والثالث يتناول األبحاث السابقة العربية واألجنبيـة             

  . المتعلقة بالبحث

  

  النظري المتعلق بالتنمية اإلدارية األدب 2.2

  

  .في هذا القسم تم تناول العديد من المفاهيم المرتبطة بالتنمية االدارية

  

  : مفهوم التنمية.1.2.2

  

تعتمد التنمية في المجتمعات العربية على رشد البناءات اإلدارية وتطورها وفق معطيـات العـصر               

لبرامج التنموية التـي بعـض منهـا للتنميـة          وذلك ألنها تتولى مسؤولية وضع الخطط وصياغة ا       

اإلدارية، وتهيئة الوحدات اإلدارية للقيام بوظائفها بعد أن تستوعب التقنية اإلدارية المتطورة، وذلك             

لكي تطوعها في مجاالت التخطيط والتنفيذ والمتابعة ألنشطة تلك الوحدات اإلداريـة علـى أرض               

رامج التنموية التنظيمات اإلدارية مـن حيـث مهامهـا          الواقع في الريف والحضر، وبذلك تشمل الب      
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ومهاراتها ووسائلها التي تستعين بها في القيام بمهامها اإلدارية داخل التنظيمات اإلدارية بمختلـف              

صورها، وذلك لكي تنساب قراراتها وأعمالها بيسر بين األدوار المتدرجة، على أساس مـن رشـد                

بالصورة التي تقلل من تأثير المعوقات المختلفة، سـواء كانـت        التنظيم الذي يرشد السلوك اإلداري      

وبالصورة التي تجعل أداء الوحدات اإلداريـة لمهامهـا أداًء رشـيداً            .  بنائية أو ثقافية أو شخصية    

  ).2003شتا، (هادفاً محققاً لطموحات المجتمع وتنظيماته في المستقبل

  

لة ومتشابكة، وكنتيجة لهذا التـشابك واالخـتالف،        و محاور التنمية وأبعادها تعتبر متداخلة ومتفاع      

تعددت المحاوالت واالتجاهات ووجهات النظر، كمحاوالت لوضع تعريف أوضح لمفهوم التنميـة،            

الـخ،  ... فهناك من حاول ربطها بالبعد االقتصادي وآخر حاول ربطها بالبعد اإلنساني االجتماعي             

والسبب وراء هذه االختالفـات،     .  قي والسيكولوجي وهناك من حاول ربطها بالبعد الثقافي واألخال      

هو أن كل فريق حاول إثبات وجهة نظر خاصة به، فاالقتصاديون ركزوا في كل محاوالتهم علـى                 

الجانب االقتصادي، أما مفكرو االجتماع وعلم النفس فقد تركزت محاوالتهم على الجانب االجتماعي             

ب تصور تنمية اقتصادية مع وجود تخلـف إداري أو          في وضع تعريف للتنمية، لذلك فإنه من الصع       

سياسي أو اجتماعي أو ثقافي، لذلك فالتنمية تتمثل في مجموعة من الروابط أو بنسيج من عوامـل                 

  ).2000اللوزي،.(الخ.. سياسية واقتصادية وإدارية وثقافية واجتماعية 

  

ستهدف رفـع مـستوى معيـشة       على أنها عمليات اجتماعية واقتصادية ت     ) 1985(ويعرفها أبو النجا  

  .الشعب لكي يصل إلى مستوى معيشة الشعوب والبالد المتقدمة حضارياً

  

على أنها حالة عقلية وعقالنية محددة األبعاد ومعروفة المعالم تطرح مـن          ) 1983(ويعرفها الكبيسي 

  .قبل المؤسسات والمجتمعات كبديل للواقع القائم وكهدف يمكن تحقيقه في المستقبل المنظور

  

  :أهداف التنمية. 2.2.2

  

علـى تحقـق    ) 2000(تتفق جميع إدارات التنمية في مختلف أنحاء المعمورة كما يؤكـد اللـوزي              

مجموعة من األهداف، يتضمنها الهدف العام الرامي إلى ضرورة العمل على تحقيق مستوى رفـاه               

  :ق األهداف التاليةمتوازن لكل األفراد والجماعات في أي مجتمع، إضافة إلى العمل على تحقي

  

  .تحقيق مستويات عالية من النمو االقتصادي •

 .القضاء على الفقر والجهل والتخلف •
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 .العمل على تحقيق العدالة االجتماعية وتقليل التفاوت بين فئات المجتمع •

 .تحقيق االستقرار االقتصادي •

 .تعزيز القدرات العامة للمجتمع •

  

  : سمات التنمية.3.2.2

  

  :وجز الذي ورد يتبين أن التنمية تتصفومن التعريف الم

  

فهي تغير شمولي لجميع أنشطة المجتمع مـن اقتـصادية وسياسـية وإداريـة              : بالشمولية •

 .وهي تتعامل مع المجتمع على أساس كونه نظاماً متكامل أصال. الخ....واجتماعية

  

 فـي حاجاتـه     إذ أنها ذات طبيعة استمرارية ما دام المجتمع في تغيير مستمر          : االستمرارية •

 .ومتطلباته

  

فهي ليست عشوائية، بل عملية إدارية تعتمـد علـى          : كونها عملية إدارية واعية ومخططة     •

 .التخطيط المسبق للوصول إلى أهداف معينة

  

ونها هادفة غايتها تحقيق رفاهية المجتمـع عـن طريـق زيـادة كفـاءة وأداء مختلـف                  ك •

  ).1993زويلف،واللوزي،.(أنشطته

  

  : مفهومين عامين يرتبط احدهما باآلخر، وهماإلدارة التنمية

  

هو أن التنمية اإلدارية مفهوم يستخدم للداللة على مجموعة األجهزة اإلدارية           : المفهوم األول  •

 .التي تنشأ وتقام ألغراض تنفيذ العمليات التنموية المختلفة في المجتمع

  

ـ             : المفهوم الثاني  • سياسات والبـرامج   يشير إلى أن إدارة التنميـة هـي عمليـة وضـع ال

والمشروعات التي تخدم أغراض التنمية من خالل ممارسـة العمليـات اإلداريـة وهـي               

التخطيط والتنظيم والرقابة لمختلف العمليات التنموية في المجتمع، وبذلك فإن إدارة التنمية             

 تعني األجهزة التي تدير التنمية في المجتمع من جهة واألسلوب أو الوسيلة التي تحقق مـن               

  ).1998الجميلي، .(خاللها أو تدار من خاللها عمليات التنمية في المجتمع
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 :مفهوم التنمية اإلدارية. 5.2.2

  

أي تغيير ما هو موجود، واستبداله بما هو أحدث بـشكل           " التغيير والتطوير "يعني اصطالح التنمية    

حقق التطور، وهذا يتطلب    يحقق تغييرا في النشاط اإلنتاجي أو ألخدماتي إلى ما هو أفضل، وبذلك يت            

أي العمل على التغيير والتطوير باستخدام األساليب اإلدارية الحديثة، لتحقيق          .   تنمية إدارية شاملة  

ما يمكن بالتحديث أي الوصول إلى ما هو جديد في دنيا األعمال، والتجديد، والتحديث اصـطالحان               

التنمية اإلدارية الزمة للقطـاع العـام والقطـاع    مترادفان وال يتحققان إال بالتنمية اإلدارية، وعليه ف      

الخاص على حد سواء، ففي القطاع العام ال بد من تغيير األنماط اإلدارية التي تـم الـسير علـى                    

خطاها في الماضي لتقديم الخدمات، من أجل تسهيل لإلجراءات، وتسريع لتقديم الخدمات، وتحسين             

ذلك تم استحداث الـدواوين ليقـوم بتحـسين العمـل           جودتها من أجل رفاهية المجتمع وسعادته، ول      

اإلداري وتنميته وتطويره مثل ديوان المحاسبة، وديوان الرقابة اإلدارية، الالزمة لتحـسين العمـل              

اإلداري وفيه عمليات الصرف من أجل حسن استخدام الموارد، كما أن القطاع الخاص أحوج مـا                

طاع يخضع بشكل كلي لعملية المنافسة التي تتطلب مـن          يكون لعملية التنمية اإلدارية، ذلك لكونه ق      

النشأة أن تعمل بشكل جدي وكبير، لتخفيض تكاليف اإلنتاج وتكاليف التسويق، والتكاليف األخرى،             

  ).1994جبر،. (من أجل تقديم السلعة بسعر اقل

  

كية للجهـاز   ولهذا فان التنمية اإلدارية وبهذا المفهوم هي عملية تغيير األنمـاط والـضوابط لـسلو              

اإلداري كماً ونوعاً، وفي كافة المجاالت دون تحديد أو حصر لتتناسب مع التغيير الكمي والنـوعي                

. للــسلع والخــدمات العامــة، المطلــوب توزيعهــا علــى المجتمــع وفــق معــايير مــضنية 

   ).1993زويلف،اللوزي،(

  

يع الجهود واألنـشطة    جم"على أنها   ) 1997المؤمن، وحريم، وكريشان، وجودة،     (ويعرفها آخرون   

التي توجه وتبذل باستمرار لترشيد وتطوير العملية اإلدارية والجهاز اإلداري بهدف رفع مـستوى              

وفي ضوء ما سبق حـدد       .القدرة اإلدارية وخفض تكلفة اإلنتاج سلعة كانت أم خدمة ورفع مستواه          

  :الباحث العناصر األساسية للتنمية اإلدارية

  

إلدارية في مختلف المجاالت على قيادات إدارية قادرة على تحقيـق           تحتاج عمليات التنمية ا    •

  .األهداف التنموية
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تستدعي عملية التنمية اإلدارية تحديد اإلمكانات والطاقات اإلدارية العاملة والعاطلة وإعادة            •

النظر في مواقع القيادات، وفقاً للمؤهالت والكفاءات واإلخالص، ثم إيجاد الشكل التنظيمـي   

  .ب لألجهزة المسئولة عن التنمية اإلداريةالمناس

  أساليب تطوير كفايـة  Management Developmentتتضمن عمليات تطوير اإلدارة  •

  .وأداء كل واحد من المديرين، وهذا يشمل التدريب 

أن عملية التنمية اإلدارية والتطوير اإلداري مهمة ودقيقة وصعبة خاصـة عنـدما تواجـه                •

 بواقعة المتخلف والذي يقاوم،  بشكل تلقائي مستمر من مفاهيمه تلـك             جهازاً إدارياً موروثاً  

  .التغيرات

تتطلب التنمية اإلدارية إلى أن تكون مدعمة بجهاز إداري يعتمد على الفهم الصحيح لمبادئ               •

  .وأساليب اإلدارة العلمية، واألخذ بأساليب الممارسة التطبيقية السليمة

نمية اإلدارية، وربطها باألهـداف والبـرامج التنمويـة         التخطيط الشامل لمختلف برامج الت     •

األخرى تحقيقاً للتنمية الشاملة في مختلف مجاالت التنمية المجتمعية، بما يفـي باحتياجـات              

  .المجتمع

االعتماد على التنمية اإلدارية الداخلية بما تحققه من إمكانية توفير وسائل التقيـيم الـذاتي                •

  . للمنظمة بصورة أسرعلمدى فعالية األداء الوظيفي،

  ).1998الجميلي، . (التركيز على الضبط الداخلي باستخدام وسائل العالج والرقابة الذاتية •

  

  :لماذا التنمية اإلدارية. 6.2.2

  

  :هناك العديد من األسباب التي تحتم االهتمام بالتنمية اإلدارية منها

  

لى دور ظهـرت بـه وظـائف        تطور دور الدولة من دورها التقليدي وهو الدور األمني إ          •

متعددة، فرضها امتداد نشاطها إلى مجاالت مختلفة في الحيـاة االقتـصادية واالجتماعيـة              

 .والسياسية والثقافية، تطلبت تلك المجاالت أن تتسلح إدارتها بالكثير من المعرفة اإلدارية

ل الناميـة   توسع التنمية االقتصادية وهي من المظاهر العامة في كافة الدول وخاصة الـدو             •

يستلزم التوسع في نطاق العلوم التكنولوجية، وكذلك استعمال األنماط المتعددة من التنظيمات            

 .الجديدة

الزيادة المستمرة للسكان والتطورات في متطلباته من السلع والخدمات، واتساع أفق تطلعات             •

لهـا تمثـل    المجتمع في ارتقاء مستوى المعيشة من سلع وخدمات متنوعة تتسم بالجودة، ك           

 ).2000اللوزي،. (أعباء جديدة وواجبات والتزامات
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  : الجوانب التي تغطيها التنمية اإلدارية.7.2.2

  

  : يمكن تلخيصها فيما يأتيالجوانب التي تغطيها التنمية اإلداريةأهم 

  

وتشمل تطوير الهيكل والوظائف وإعادة تشكيلها بمـا يحقـق          : الجوانب الهيكلية والوظيفية   •

التناغم بين الهياكل التنظيمية والهياكل الوظيفية واألداء المطلوب من خالل تحديد           التناسق و 

 .المسؤوليات والصالحيات والواجبات بشكل صحيح ودقيق

وتتعلق بتطوير الجوانب السلوكية واألدائية لألفراد المتمثلـة بتخطـيط          : الجوانب اإلنسانية  •

 البشرية وتدريبها وتطويرها وزيادة مهاراتها      القوى العاملة واختيار العاملين وتنمية الموارد     

 .وكفاءتها األدائية

وتتعلق بتطوير الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالعمـل اإلداري         : الجوانب التشريعية  •

 .وبما  يسهل ويشجع األداء على وفق أسس قانونية وتشريعية سليمة

ن خالل تطـوير الوسـائل واألسـاليب        وتتعلق بتطوير أدوات التنفيذ م    : الجوانب اإلجرائية  •

المؤدية إلى زيادة فاعلية وكفاءة النظام واألداء اإلداري من خالل تطوير وتحسين أسـاليب              

 .ونظم العمل اليدوية واآللية واستخدامها بشكل فاعل وكفوء

المـؤمن، وحـريم،    .(وتتعلق بتهيئة وتوفير الظروف البيئية المالئمة للعمل      : الجوانب البيئية  •

 ).1997يشان، وجودة، وكر

  

  :المفاهيم التقليدية للتنمية اإلدارية. 8.2.2

  

  :أهم المفاهيم التقليدية للتنمية الدارية تتمثل فيما يأتي

  

لقد أكدت المفاهيم التقليدية على الجانب الرسمي كإدخال تعديالت أو إضافات على القوانين              •

  .نافذة دون النظر للعوامل السلوكيةالسائدة في الجهاز اإلداري، أو التقيد بالقوانين ال

 .استقالل الجهاز اإلداري وانعزاله عن أي مؤثر بيئي أو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي •

إذ تعتبره آلة يمكن لإلدارة قولبتها وبالطريقة التي تؤدي إلـى           : النظرة الميكانيكية لإلنسان   •

 .تحقيق منافعها

إلدارية وتمسكها بالجانب المكتبـي واالعتمـاد       فقدان العمل الميداني في مواجهة المشاكل ا       •

  ).1993زويلف،واللوزي،. (على االرتجالية واالجتهادات الشخصية في اإلصالح اإلداري
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  :أما المفاهيم العصرية للتنمية اإلدارية فقد اتسمت بالسمات اآلتية. 9.2.2

  

  :ملخصة فيما يأتيالمفاهيم العصرية للتنمية اإلدارية سمات م هأ

  

شار المفاهيم الديمقراطية للفكر البيروقراطي، فآمنت اإلدارة في مبدأ المشاركة في اتخاذ            انت •

  .القرار، وأقرت إنسانية الفرد العامل، وأبعدت النظرة الميكانيكية أو اآللية عنها

 .لقد برز اهتمام الجهاز اإلداري في الجمهور •

اإلنسان واثر الروح المعنوية على     اعتمدت اإلدارة على الدراسات السلوكية فآمنت بإنسانية         •

 .العمل

اتبعت األساليب العلمية في التحري عن أساليب التخلف اإلداري وأكدت على طرق البحث              •

 .العلمي الميداني إلى جانب الدراسات المكتبية

 .االنفتاح على البيئة وأثرها على الجهاز اإلداري •

.  مـسؤوليات ومهـام جديـدة     تدخل الدولة الزائد فـي الحيـاة العامـة وتبنـي جهازهـا             •

 )1993زويلف،واللوزي،(

  

  :مبادئ التنمية اإلدارية  .10.2.2

  

تعتمد التنمية اإلدارية على مجموعة من المقومات أو المبادئ التي تتطلب العمليات التنموية ضرورة 

  :تواجدها، وهذه المبادئ هي

  

  .تطوير المنظمات اإلدارية •

 .تطوير المواد البشرية •

 ).2000اللوزي،.(ساليبتطوير اإلجراءات وأل •
 

  :وسائل التنمية اإلدارية .11.2.2

  

تضمنت وسائل التنمية اإلدارية كل ما يتعلق بالعنصر البشري ونـشاطه الـوظيفي داخـل نطـاق                 

  .المنظمة فيما يتعلق بالقيادة والتدريب والترقيات والحوافز
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  : القيادة.1.11.2.2

  

جهودات أفراد الجماعة لتحقيق هدف معـين       تمثل القيادة عملية اجتماعية تستهدف تنسيق وتوجيه م       

وهي عادة ما تعتمد على تنمية دور الجماعة والمشاركة والتعاون، وعلى ذلك فالقائد الفعـال هـو                 

  .الذي يكون رئيساً وقائداً في نفس الوقت

  

  : التدريب.2.11.2.2

  

النتائج التي تشير إلى    التدريب يمثل احد الوسائل الهامة في فهم الوظائف الفردية كما يعتبر من احد              

قياس وتقويم اإلنتاج والكيفية والترقية والرضي النفسي ومع النمو السريع واالكتشافات التكنولوجية            

حيث العمليات واإلجراءات الجديدة والتي تستلزم مهارات جديدة، ومعها يجب أن تتـاح الفرصـة               

  ).1998الجميلي، .(لزيادة المهارات في كل المجاالت

  

  :التنمية االقتصادية. 12.2.2

  

استخدام الموارد المتاحة للمجتمع لتحقيـق الزيـادة فـي الـدخل            " تعرف التنمية االقتصادية بأنها     

المتمثلة فـي إحـداث     ) المخططة(السياسات واإلجراءات الوطنية المتعمدة     "وعرفت بأنها    ".القومي

مة في متوسـط دخـل الفـرد        تغيرات جذرية في هيكل وبنيان المجتمع، وتحقيق زيادة سريعة ودائ         

يتضح أن التنمية االقتصادية تهتم بعناصر اإلنتاج        ".الحقيقي، بحيث يستفيد منها جميع أفراد المجتمع      

المـؤمن،  .(األساسية أو ما يطلق عليه عناصر خلق القيمة وهي العمـل، ورأس المـال، واألرض              

  ).1997وحريم، وكريشان، وجودة، 

  

  :االقتصادية والتنمية اإلداريةالعالقة بين التنمية . 13.2.2

  

التنمية االقتصادية تتطلب وجود إداري كفؤ يتمتع بدرجة عالية من الخبرة لتنفيذها بشكل مبني على               

أسس وقواعد تنظيمية متينة، وعلى هذا األساس هناك ترابط عضوي أساسي بين نشاطات التنميـة               

زيـادة حجـم    : رتباط نتيجة لألسباب اآلتية   االقتصادية ونشاطات التنمية اإلدارية، وقد وجد هذا اال       

  :يمية اكتسبت أهمية أثر من ذي قبلالمشروعات االقتصادية وبالتالي فإن المشاكل اإلدارية والتنظ

  

 .تعاظم دور الدولة في التخطيط والرقابة االقتصادية •
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ما تطور شكل وبناء التنظيم الداخلي وممارسة اإلدارة بالتالي لوظائف وأنشطة تخصصية م            •

 .أدى إلى التعقيد والتشابك والتنوع في األداء والتنفيذ

حدوث الكثير من التغيرات االجتماعية في عالقات اإلنتاج وقوى العمل مما جعـل اإلدارة               •

 ).1997المؤمن، وحريم، وكريشان، وجودة، .(وتنميتها عملية فنية معقدة

  

ة اإلدارية يوضح التـشابه بـين المتطلبـات         إن وجود العالقة الوثيقة بين التنمية االقتصادية والتنمي       

  :)1.2جدول  (الخاصة بتحقيق كل منهما والتي يمكن تحديدها كاآلتي

  

المؤمن، وحريم، وكريـشان،    (الفرق بين متطلبات التنمية االقتصادية والتنمية اإلدارية        : 1.2جدول  

  ).1997وجودة، 

  

  متطلبات التنمية اإلدارية  متطلبات التنمية االقتصادية

راسة اإلمكانات االقتصادية المتاحة وتحديد     د

  .مسارات وتطويرها

دراسة اإلمكانات اإلداريـة المتاحـة وتحديـد        

  .مسارات وتطويرها

دراسة مديات التطوير التكنولوجي وتأثيراتـه      

الحالية والمستقبلية على تطـوير اإلمكانـات       

  .االقتصادية

دراسة مـديات التطـوير اإلداري وإمكاناتـه        

  .اته الحالية والمستقبليةومتطلب

حديد المسارات واإليديولوجيات التي تحكـم      ت

  .عملية التنمية االقتصادية

تحديد المسارات واإليديولوجيات التـي تحكـم       

  .عملية التنمية اإلدارية

دراسة واقع التخطيط االقتصادي وتـشخيص      

  .إمكانياته والمعوقات التي تواجهه

كانياتـه  دراسة الواقـع اإلداري وتـشخيص إم      

  .والمعوقات التي تواجهه

  .تحديد الهيكل اإلداري  .تحديد الهيكل االقتصادي

  .تحديد أطر ومسارات العمليات التنفيذية  .تحديد أطر ومسارات العمليات التخطيطية

تحديد وتطوير السياسات الـسكنية وخطـط       

  .القوى العاملة

تطوير وتحديد مسارات عمليات التنمية البشرية      

  .القوى العاملةوتطوير 

وضع صيغ وأطر عملية لحـساب معـدالت        

النمو االقتصادي وحجم التطور في اإلمكانات      

  .االقتصادية المتاحة

وضع صيغ واطر علمية لتحديد حجم األجهـزة        

اإلدارية وتحديد كفاءتها وقابليتهـا فـي اتخـاذ         

  .القرارات وتحمل المسؤولية

  .الجة القوانين اإلدارية وتعديلهامع  .معالجة القوانين االقتصادية وتعديلها
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  :التنمية االجتماعية. 14.2.2

  

عملية تغييـر   "، وإنها   "العملية الشاملة لتغيير المجتمع وتحقيق نموه     "تعرف التنمية االجتماعية بأنها     

  ".يلحق بالبناء االجتماعي ووظائفه بغرض إشباع الحاجات االجتماعية لألفراد

  

تطوير أنماط العالقات االجتماعيـة والـنظم       "مفهومها الواسع على أنها     وتعرف التنمية االجتماعية ب   

والقيم والمعايير التي تؤثر في سلوك اإلفراد وتحدد أدوارهم في مختلف التنظيمات االجتماعية التي              

ينتمون إليها، ومعالجة المشكالت الناجمة عن التغير والمتصلة به بهدف رفع المستوى االجتمـاعي              

مع وتوفير احتياجاتهم المختلفة من تعليم، وصحة، وثقافة، وإسكان، وتأمين اجتمـاعي            ألفراد المجت 

المـؤمن، وحـريم، وكريـشان،      ".(الخ المتزايدة والتي ال يمكن الوصول إلى حد اإلشباع منها         .... 

  ).1997وجودة، 

  

  :العالقة بين التنمية اإلدارية والتنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية. 15.2.2

  

التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية مرتبطتان وال يمكن فصلهما عن بعضهما، حيـث ال يمكـن               

قيام تنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية وال توجد تنمية اقتصادية بدون تنمية اجتماعية، ألن عملية               

   .جتماعيالتنمية االقتصادية ال بد أن تصحبها نظرية خاصة أو رؤيا خاصة في التغيير اال

  

فإن التنمية االجتماعية تعمل على خدمة العملية اإلنتاجية واإلنتاج من ناحية، واإلنسان من ناحيـة               

أخرى، كما أن التنمية االقتصادية تهدف إلى رفع مستوى الدخول من ناحية وتوفير فرص متكافئـة       

  .من الرعاية االجتماعية لألفراد ككل من ناحية أخرى

  

االجتماعية والتنمية االقتصادية بالتنمية اإلدارية فإن القاعدة األساسية لبنـاء هـذه            أما عالقة التنمية    

العالقة ناشئة عن مفهوم وتطبيقات التنمية الشاملة في المجتمع، حيث أن التنمية الـشاملة تقتـضي                

ة إقامة حياة حضارية مرفهة للمجتمع تعتمد على تغييرات اجتماعية واقتصادية تستخدم فيهـا اإلدار             

والتنمية اإلدارية كوسائل لتعبئة الموارد المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع وتأمين اسـتخدامها             

بأمثل وأفضل الطرق، فالتنمية اإلدارية إذن هي الوعاء التطويري واألدائي الذي يتم مـن خاللـه                

تنسيقها بشكل مثالي   تحسين أدوات ووسائل وتطبيقات ونظم التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية و         

  ).1997المؤمن، وحريم، وكريشان، وجودة، .(يخدم عملية التطوير المجتمعي بكفاءة وفاعلية
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  ). 1997المؤمن، وحريم، وكريشان، وجودة، ( تحقيق التنمية الشاملة  :1.2شكل 

  

 عـام واإلداريـة     هناك العديد من المعوقات والتي تقف وتعرقل سير العملية التنموية الشاملة بشكل           

  :بشكل خاص، ويمكن اإلشارة إلى بعض المعوقات التي تواجه التنمية اإلدارية بما يلي

  

  .عدم تفويض السلطات، األمر الذي يترتب عليه الالمباالة واإلهمال، والمركزية الشديدة •

 الترهل اإلداري، وتعقيد اإلجراءات اإلدارية من خالل كثرة اإلجراءات األمر الذي يتطلب            •

 .توفر أعداد كبيرة من الموظفين

مشاكل القيادات اإلدارية خاصة فيما يتعلق باالختيار والتعيين العشوائي والقائم على أسـس              •

 .اجتماعية ال علمية

 .انعدام التنسيق والتوجيه بين األجهزة اإلدارية خاصة في تيسير العمليات اإلدارية •

 .التنمية اإلداريةعدم وجود الوعي واإلدراك الكامل لمفهوم عملية  •

 ).2000اللوزي،.(عدم توفر الموارد المادية •

  

  : التخطيط للتنمية اإلدارية.16.2.2

  

فمن الناحية النظرية نجد أن موضوع التخطيط للتنمية اإلدارية يتصل بفكر التنمية واإلدارة المقارنة              

عنى انه ال يقدم للممارسين     واإلدارة العامة، ومالحظاتنا األساسية على هذا الفكر انه غير إجرائي بم          
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طرقا محددة لمعالجة مشاكل التنمية، ومن مظاهر عدم إجرائية الفكر التنموي كثرة نماذج التنميـة               

وتعددها والمبالغة في التأكيد على شمولية التنمية بالمعنى المطلق، والمبالغة في الحديث عن معيقات              

من أشكال االختيار من بين البدائل المتعددة، فـان         وبما أن عملية التنمية اإلدارية هي شكل        . التنمية

والذي يتضمن تكامل القيادة والتنظيم، فالحد األدنـى المطلـوب           "الحد األدنى "تب يقترح نموذج    الكا

إلحداث التنمية اإلدارية، هو وجود قيادة سياسية لديها درجة من االستقرار وتتميز بـوعي كـاف                

م اإلدارية وبطبيعة المجتمع وما يناسبه من أجهـزة وتنظيمـات،           بالمشكلة اإلدارية وبأهمية المفاهي   

وبناء على ذلك فان األولوية الرئيسية في الناحية العملية من التنمية هي إيجـاد المؤسـسات التـي                  

. تتطلبها التنمية اإلدارية، ويشمل ذلك التخطيط للتنمية أو التطوير في مجـال الهياكـل والـسلوك               

  ).1984 الخضرا،(

  

ضوء دراسة واقع التخطيط للتنمية اإلدارية، في العالم العربي نجد أن هناك غيابـا لخطـط                وعلى  

لـذلك  . التنمية اإلدارية واألجهزة المركزية المسئولة عن إعداد تلك الخطط واإلشراف على تنفيذها           

 مع  فان من الضروري االهتمام بإنشاء أجهزة مركزية للتخطيط للتنمية اإلدارية مع ضرورة تعاونها            

القيادة السياسية وجهـاز التخطـيط المركـزي    : ومن أهم تلك الجهات  . الجهات ذات العالقة الوثيقة   

واألجهزة التنفيذية ومؤسسات الخبرة في اإلدارة والتطوير اإلداري كالجامعات ومعاهـد التـدريب             

  )1984الخضرا،.(والمؤسسات االستشارية والخبراء واألفراد

  

  :ي التنمية اإلداريةمعوقات التخطيط ف. 17.2.2

  

يواجه تخطيط التنمية اإلدارية بكافة جوانبها عدة معوقات تقف عائقاً دون تحقيق التنميـة اإلداريـة                

  :المطلوبة، وتتمثل هذه المشاكل والمعوقات في

  

  .غياب المعايير العلمية •

 .ندرة المعلومات •

 .انعدام الوعي •

 .عدم احترام الوقت •

 .ةنقص الكفاءات والخبرات الالزم •

عدم توفر التنسيق الالزم لنجاح عمليات التخطيط خاصة بين األجهزة القائمة على التخطيط              •

 ).2000اللوزي،.(في الموارد البشرية
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  :الخصائص الواجب توافرها في القيادة إلنجاح التنمية اإلدارية. 18.2.2

  

ية، الـذين يتـسلمون     حتى تنجح المسيرة التنموية ال بد من توافر خصائص معينة في إداريي التنم            

  :الوظائف القيادية اإلدارية، وهذه الخصائص تتمثل فيما يلي

  

  .القدرة على استيعاب التنمية وتحدياتها •

 .القدرة على تحديد األهداف وتحديد السياسات واإلجراءات •

 .القدرة على الحركة والمبادأة واالبتكار •

 .القدرة على مواجهة المواقف المتغيرة •

 .ث التغيرالقدرة على إحدا •

 .القدرة على التطوير اإلداري •

 .القدرة على اتخاذ القرارات  الموضوعية •

 .القدرة على التنفيذ بكفاءة وفعالية •

 .القدرة على المتابعة والتقييم الذاتي •

 ).2000اللوزي،. (القدرة على التنظيم واإلبداع والتفويض •

  

  :مفاهيم أخرى. 19.2.2

  

ة اإلدارية جاء دور توضيح المقصود ببعض التعابير التي مـا           وبعد الحديث عن تطور مفهوم التنمي     

  .انفكت كتب اإلدارة استخدامها تارة كبديل وأخرى كمكمل بعضها البعض

  

 :اإلصالح اإلداري. 1.19.2.2

  

ويقصد به النظرة المتأنية واألسلوب التدريجي المرحلي المنظم لتنظيم جهاز الدولة بطريقـة غيـر               

ولهذا فإن اإلصالح اإلداري ال يعكس صفة       .  حيث واقع التغيير وآلثاره    صارخة وغير ملموسة من   

  ).1993زويلف،واللوزي،. (الشمولية أو الكلية في التحول، على عكس مفهوم التنمية اإلدارية

  

 :التطوير اإلداري. 2.19.2.2

  

تجسم فـي   لقد استخدم لفظ التطوير اإلداري كمرادف لمفهوم التنمية اإلدارية حيث عرف من أنه ي             
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إيجاد درجة من التناسب بين األبعاد النوعية والكمية لألنماط والضوابط السلوكية التي يتصف بهـا               

الجهاز اإلداري، من جهة وبين األبعاد النوعية والكمية للسلع والخدمات العامة المطلـوب إنتاجهـا               

  ).1993للوزي،زويلف،وا. (إلشباع حاجات الجمهور العامة من جهة ضمن معطيات بيئية معينة

  

 :النمو اإلداري. 3.19.2.2

  

إنه نتاج التنمية اإلدارية وإنه الزيادة في قدرات اإلدارة كماً ونوعاً، إنه الكفاية الكفـؤة فـي اإلدارة           

. وفي التنظيم واإلجراءات واألساليب والتخطيط والقيادة، وهو حصيلة التنميـة اإلداريـة ونتاجهـا             

  ).1993زويلف،واللوزي،(

  

 :التخطيط اإلداري. 4.19.2.2

  

ويقصد به استخدام التصميم المنطقي بدالً من االعتماد على االرتجالية والعشوائية للوصـول إلـى               

  ).1993زويلف،واللوزي،. (قرار إيجابي

  

   األدب النظري المتعلق بالدراسات العليا3.2

  

ـ                نظـري المتعلـق    األدب ال فيما يأتي يعرض الباحث أهم ما توفر له من مواد علميـة مرتبطـة ب

  بالدراسات العليا

  

  : المقدمة.1.3.2

  

تعد الدراسات العليا احد ابرز المرتكزات التي تعتمدها الجامعات لالستجابة إلى احتياجات المجتمع             

ومتطلبات التنمية فيه من حيث الجودة والتنوع، وذلك من خالل القدرة الفكرية التي تـستند إليهـا                 

حت في عصرنا هذا عامال رأسيا من عوامل النمو االقتصادي والتقدم           عملية إنتاج المعرفة التي أض    

). 2003البنـك الـدولي،   (االجتماعي ألي مجتمع كان، وأساسا للميزة التنافسية المقارنة لبلـد مـا           

فالدراسات العليا، تصنع حاضر األمم وترسم معالم مستقبله أو هي مصدر صقل القيـادة الفكريـة                

  ).2007أبو سمرة،.(المسؤولة عن تطوير المجتمع وإنمائهللمجتمع ومصدر إلهامها، و
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وفي الجامعات الفلسطينية، وأبان العقود الثالث األخيرة من القرن الماضي، كان هناك محـاوالت              

جادة لبعض برامج الدراسات العليا في مجاالت التربية وكذلك التخصصات األدبيـة فـي بعـض                

دراسات العليا في العديد من التخصصات وفي العديد من         الجامعات، في حين لم يكن هناك برامج لل       

وإزاء هذا الواقع، كان البد من البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه البحـث العلمـي                . الجامعات

والباحثين وانطالقا من هذه الثوابت سرعان ما بدا العمل على فتح برامج للدراسـات العليـا فـي                  

ن التخصصات الدقيقة في منتصف العقد األخير مـن القـرن           الجامعات الفلسطينية، في عدد كبير م     

المنصرم، على الرغم من محدودية الدعم المادي لبرامج الدراسات العليـا وتـوفير بنيـة تحتيـة                 

وقد عكف المـسئولين منـذ اللحظـة        .  متواضعة إلجراء البحث العلمي وانجاز رسائل الماجستير      

راسات العليا التي تتناسب والواقع الفلسطيني، وتساهم       األولى على إعداد خطط للعديد من برامج الد       

في خدمة المجتمع وتطويره بغرض التنمية والبناء مؤكدة على موائمة البحث العلمـي فيهـا مـع                 

  ).2007أبو سمرة،. (حاجات المجتمع

  

  :   نشأة الدراسات العليا.2.3.2

  

هد ففي الواليات المتحدة األمريكية مثال برامج الدراسات العليا في البالد األجنبية لم تكن حديثة الع

حيث منحت أول درجة ماجستير، ) John Hobkins(في جامعة جون هوبكن ) 1876(بدأت عام 

وأن الدراسات العليا بدأت فيها منذ سنة ) Yale(ولكن هناك من يرجع ذلك إلى جامعة يل 

راسات العليا في جامعات أما برامج الد).1861(، وأنها منحت أول درجة دكتوراه سنة )1847(

الوطن العربي فال يعود تاريخها إلى ذلك الزمن البعيد بل تعتبر حديثة العهد نسبيا، حيث تحاول 

  ).2004عوض ،.(هذه البرامج أن تحقق أهداف شعوبها التنموية

  

  : نشأة وتطوير التعليم العالي في فلسطين.3.3.2

  

راضي الفلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي، إال أن على الرغم من المسيرة للتعليم العالي في األ

هذا القطاع استطاع بناء القاعدة األساسية للتعليم العالي، فهناك ثمان جامعات صغيرة، وقاعدة 

 أكاديميا يحملون درجات الماجستير 1880أكاديمية تعتبر بمقاييس دول العالم الثالث مقبولة تضم 

، إضافة إلى عدد من الكليات المتخصصة في كل جامعة، ولو )2000مقداد، حلس، (والدكتوراه 

أتيح لهذه المؤسسات السير في جو طبيعي بعيد عن االحتالل لنما هذا القطاع وتطور بشكل مناسب 

  ).2005قنام، استنبولي، . (يتوافق واحتياجات المجتمع الفلسطيني
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 الفلسطينية المحتلة، وكل ما كان ، لم يكن هناك مؤسسات تعليم جامعي في األراضي1967قبل عام 

قائما كان عبارة عن كليات مجتمع تدعى في ذلك الوقت بدور المعلمين، برز منها دور المعلمين 

، وبعض الكليات التي أنشأتها الحكومة األردنية، إضافة إلى )انروا(التابعة لوكالة الغوث الدولية

 في نابلس والكلية العربية في بعض الكليات الخاصة مثل كلية بيرزيت وكلية النجاح

  ).1995مؤسسة صامد،.(القدس

  

 1967عام ) الضفة الغربية وقطاع غزة(احدث االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية 

تغيرات اجتماعية واقتصادية ودفع بالمجتمع الفلسطيني في األراضي المحتلة إلى االعتماد على 

جال التعليم، وفي هذا المجال فان عدم وجود مؤسسات قيادية نفسه في التخطيط والتفكير حتى في م

تعليمية أعطى دورا اكبر لألشخاص ذوي النفوذ االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي ألخذ بزمام 

، التي أعلنت عن 1972المبادرة في هذا المجال، وقد كانت أولى المبادرات في كلية بيرزيت عام 

 أعلنت مدارس الفرير 1973لى درجة البكالوريوس، وفي عام تطوير التخصصات التي تدرسها إ

 افتتحت كلية 1980في القدس عن تحويلها إلى جامعة أطلق عليها جامعة بيت لحم، وفي عام 

.  لتشكال جامعة الخليل1971أخرى في الخليل إلى جانب كلية الشريعة التي تأسست منذ عام 

  ).2005قنام،استنبولي،(

  

وفي عام .  بعد أن كانت كلية متوسطة1977ح في نابلس إلى جامعة عام وتطورت كلية النجا

 تأسست الجامعة اإلسالمية في غزة، وفي نهاية السبعينات وبداية الثمانينيات انطلقت أربع 1978

وأخيرا ومع ).  1995مؤسسة صامد،(كليات جامعية في القدس شكلت ما يعرف باسم جامعة القدس

لقرن الماضي تأسست احدث جامعتين في فلسطين وهما جامعة األزهر بداية العقد األخير من ا

وفي نهاية التسعينات افتتحت أول جامعة خاصة ).  2005قنام،استنبولي،. (وجامعة القدس المفتوحة

  . في جنين، تحت اسم الجامعة العربية األمريكية

  

ي األراضي الفلسطينية لقد دفع وضع الجامعات التي نشأت بسرعة رؤساء البلديات المنتخبين ف

ومجمع النقابات المهنية ورؤساء الجامعات ورؤساء مجالس أمنائها إلى عقد اجتماع لتداول أمر 

التعليم العلى وتحديد فلسفته وأهدافه ودعمه والتخطيط له، ونتج عن هذا أن نشا مجلس جديد يدعى 

ية الفلسطينية تحت مظلته، وفي مجلس التعليم العالي، وقد جمع المجلس الجامعات والكليات الجامع

 ونتيجة لتعديل نظام عمل المجلس وتشكيل لجان مختصة، أصبح من الضروري اخذ 1990عام 

مؤسسة . (موافقة مجلس التعليم العالي على افتتاح أي تخصص جديد في أي جامعة أو كلية جامعية

ضمت مجلس التعليم  أنشأت أول وزارة للتعليم العالي، والتي 1996وفي عام ). 1995صامد،
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العالي، حيث عنيت الوزارة باإلشراف على الجامعات الفلسطينية، إال أن الوزارة ما لبثت أن 

  .ضمت إلى وزارة التربية والتعليم، وأصبحت تسمي وزارة التربية والتعليم العالي
 

  :مفهوم الدراسات العليا. 4.3.2

  

ليا ، منها تعريف كل من  الصوفي ،الحدابي هناك وجهات نظر متعددة لتحديد مفهوم الدراسات الع

تلك الدراسات التي تقدم فيما بعد "بأنها ) 8،ص 2004(والوارد في عوض )  1998(والفياض 

المرحلة الجامعية سواء كانت دبلوما عاليا أو ماجستير أو دكتوراه، والتي تتكون من األهداف 

ى إعداد الكوادر األكاديمية الالزمة للتدريس والمحتوى وطرائق التعليم والتعلم والتقويم وتهدف إل

" بأنها) 11 ،ص2003(في حين عرفها عابدين " في الجامعة والعمل في مؤسسات المجتمع المختلفة

الدراسة النظامية المنتظمة في احد معاهد التعليم العالي النظامية الرسمية، والتي تتم بعد الشهادة 

. صول على الشهادة العلمية ما بعد البكالوريوس أو الليسانسالجامعية األولى، بحيث تقود إلى الح

  ).2004عوض ،(

  

 :أهداف التعليم العالي. 5.3.2

  

  : كافة مؤسسات التعليم العالي تشترك في مجموعة من األهداف يمكن إجمالها فيما يلي

  

  .إعداد وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة •

  .وير قدراتهارفع كفايتها لتكوين قيادات للمجتمع، وتط •

  .خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته الشاملة  •

و ة )2004عوض ،. (تطوير البحث العلمي في شتى فروع العلوم، والفنون، واآلداب •

  ).1994سنقر، (

  

  :قبول وانتقاء طلبة الدراسات العليا. 6.3.2

  

أو العربي وأحيانا تختلف شروط القبول في الدراسات العليا بين الجامعات على المستوى العالمي 

داخل الدولة الواحدة، حيث إن بعض الجامعات تشترط لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا فيها 

الحصول على بكالوريوس في أي مجال ، ومعدل بتقدير جيد جدا، واجتياز المقابلة الشخصية أو 

التخصص امتحان القبول، في حين نرى أن هناك جامعات أخرى تشترط بكالوريوس في مجال 
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الذي يرغب بدراسته الطالب في الدراسات العليا، وتقدير جيد جدا، وأخرى بتقدير جيد 

  ).2004عوض،(

  

  :أنواع الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد. 7.3.2

  

إن حاجات وأهداف الخطط التنموية للدولة هي التي يجب أن تحدد نوع الدراسات العليا و ضرورة 

ت واألبحاث على أنواع أخرى، بحسب حاجتها ضمن خططها التنموية، تغليب نوع من الدراسا

ونظرتها إلى وظيفة الدراسات العليا، فبعضهم يرى في الدراسات العليا البحثية سبيل لتطور 

الشخص والمجتمع، مما يدفعهم إلى األبحاث اإلنسانية، وبعضهم يرى في الدراسات العليا سبيل 

عون في األبحاث التطبيقية، وهناك من يوازي بين النوعين وبالتالي فان للتقدم التقني والعملي، فيتوس

  ).1988سنقر ،.(لكل بلد واقعه الخاص الذي يحدد بموجبه نوع الدراسات الالزمة له

  

  :إدارة الدراسات العليا وتنظيمها. 8.3.2

  

اية وفاعلية، من تلعب اإلدارة في أي منظمة دورا محوريا لمساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها بكف

خالل  القيام بالعمليات اإلدارية المطلوبة منها، ويشمل ذلك صياغة األهداف التي تسعى المؤسسة 

لتحقيقها، وترجمة هذه األهداف إلى خطط وبرامج ومشروعات كما تشمل قرارات خاصة بالتمويل، 

 الدراسات العليا في أداء والتنسيق، والرقابة والمتابعة وكافة العمليات اإلدارية ولهذا فان نجاح

عبد الموجود . (مهمتها تجاه المجتمع، يتوقف على كفاءة القيادات اإلدارية على القيام بدورها

،1983.(  

  

وعند النظر إلى تنظيم الدراسات العليا في الجامعات نجد أن هناك عدة طرق تستخدم إلدارة برامج 

  : النماذج أو الطرق ما يلي الدراسات العليا في المؤسسات التعليمية ومن هذه 

  

ويعتمد هذا النموذج على أن القسم األكاديمي هو الوحدة اإلدارية ): الفردي(النموذج األول  •

الرئيسية وإعطائه  حرية إدارة برامج الدراسات العليا بالشكل الذي يراه، ويشمل ذلك قبول 

بحاثه بطريقة طالب الدراسات العليا و ترك لكل عضو هيئة تدريس متابعة شؤون أ

مستقلة، ولكن يعاب عليه أن المحافظة على المستوى األكاديمي متروك لكل عضو هيئة 

تدريس على حده، مما قد يشكل خطورة كبيرة على األقسام التي تفتقر ألعضاء هيئة 

 ).2004عوض،. (تدريس ذوي الخبرة األكاديمية العالية
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ذج فان كل كلية أو كل مجموعة متجانسة من أما في هذا النمو): التجميعي( النموذج الثاني  •

التخصصات تدير برامج الدراسات العليا فيها، تختار طالبها بمعرفتها، وتكون كلية 

الدراسات العليا التي تشرف على برامجها في هذه الحالة ذات مهام إدارية محدودة، تتمثل 

ذج عدم التشجيع في حفظ السجالت، وإعطاء المعلومات العامة، ومن عيوب هذا النمو

الصريح للتفاعل بين الكليات المختلفة، وبذلك تتقوقع الكليات الضعيفة على نفسها وكذلك ال 

 ).2004عوض،. (تكون روابط قوية بين الكليات أو التجمعات
 

ويعني انه توجد كلية للدراسات العليا تسمح بالتفاعل بين جميع ): الموحد(النموذج الثالث  •

بول الطلبة، وتعمل على إخضاع جميع برامج الدراسات العليا للنقد التخصصات، وتنظيم ق

البناء الذي يوفره أعضاء هيئة التدريس من خارج التخصص الذي ينتمي إليه البرنامج، 

ويرأس كلية الدراسات العليا عادة عمداء من ذوي المستوى األكاديمي العالي، ومن عيوب 

ارات، أما من مزاياه فانه قد يزود الجامعة بنظام هذا النموذج قابليته لحدوث مركزية القر

جيد للدراسات العليا بهدف المحافظة على المستوى األكاديمي الرفيع، ويضمن التفاعل بين 

 ).2004 عوض،.(التخصصات المختلفة دون عوائق

  

  المعايير األكاديمية 4.1

  

 من مراجع خارجية قومية أو هي معايير مخرجات محددة تقررها المؤسسة التعليمية وتكون مستمدة

عالمية وال تقل عن الحد األدنى للمعايير األكاديمية القياسية القومية و التي تستوفي رسالة المؤسسة 

هي عبارة عن توصيف لما يجب أن يعرفه الطالب و يستطيعون القيام به وهذا ما يعرف  .المعلنة

قة األداء للمعايير المحددة، أما معايير بمعايير المحتوى، بينما توضح معايير األداء مدى مطاب

ومن ثم تشير هذه النوعيات الثالث . الجدارة فتوضح الكيفية التي يجب أن يكون عليها األداء

ولكنها ال توصف أو تحدد برنامجا دراسيا . للمعايير األكاديمية إلى أهداف صارمة للتعليم و التعلم

.  تحدد التوقعات لما يجب أن يكون عليه األداءمعينا، إنها عبارة عن إقرارات عامة مكتوبة

 ).2007رسالن، (

  

  :ولذلك نجد أمامنا ثالثة آراء مختلفة بشأن المعايير األكاديمية

  

الرأي األول كل ما يهمه أن المعايير تجعل من التعليم و االختبار المحك األساسي لألداء  •

  .فيصبح التعلم عن ظهر قلب خاليا من اإلبداع و االبتكار
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الرأي الثاني يهتم فقط بتحديد مستويات عالية جدا للمعايير مما يجعل األقل إنجازا أكثر  •

إحباطا فينسحبون، أو تحديد مستويات منخفضة للغاية مما ال يوفر فرصا أفضل للمنافسة 

 .أمام األعلى إنجازا

أن تحديد أصحاب الرأي الثالث ال يعترضون على المعايير في حد ذاتها ، ولكنهم يعتقدون  •

على المستوى (، و ليس قوميا )على مستوى المحليات(مستوياتها يجب أن يتم محليا 

 ).2007رسالن، ( ).األعلى

  

المعايير الواردة في الدليل اإلرشادي للهيئة الوطنية لالعتمـاد والجـودة والنوعيـة             : أ-2.2 جدول

وطنيـة لالعتمـاد    الهيئـة ال  (،  )2004الصاحب،(ؤسسات التعليم العالي في فلسطين        لم

   ).2003والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني 

  

  إمكانية تطبيقه في الجامعات الفلسطينية المعيار الرقم

  

.رسالة وأهداف البرنامج معروفة ومالئمة للمعايير األكاديمية والمهنية  الرسالة واألهداف  .1

 هيكلية البرنامج   .2

 ومضمونه

ما بين هيكلية ومضمون البرنامج وتنعكس في التناسق يوجد تناسق 

 .والتكامل ما بين متطلبات البرنامج ومستواه

 البيئة التربوية   .3

 التعليمة التعليمية

  .يعكس البرنامج بيئة تربوية تعليمية فاعلة

يوفر البرنامج سياسات وأنظمة وقوانين وإرشادات مكتوبة للطلبة 

 .والمدرسين

اءات قبول الطلبة مالئمة لعملية تعليم وتعلم ناجحة لتحقيق أهداف إجر  الطلبة  .4

  .البرنامج

يتبع البرنامج إجراءات تساعد في تمكين وتسهيل ودعم عملية التعليم 

 .والتعلم

 نظام الدراسة   .5

 والمنهاج

نظام الدراسة متوازن ويسهل في انتقال الطالب التدريجي من 

 العليا وبناء الهرم المعرفي والمهارات المستويات الدنيا إلى المستويات

  .بشكل منطقي ومتكامل

اإلجراءات التعليمية والتعليمة تدعم فلسفة وأهداف البرامج وتساعد في 

  .تحقيق أهداف المساقات في المنهاج

يحتوي المنهاج على النواحي األخالقية والتاريخية والسياسية 

 .واالجتماعية واالقتصادية والقانونية للتخصص
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المعايير الواردة في الدليل اإلرشادي للهيئة الوطنية لالعتماد والجـودة والنوعيـة      : .ب-2.2 جدول

الهيئـة الوطنيـة لالعتمـاد      (،  )2004الصاحب،(لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين        

   ).2003والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني 
 

   الجامعات الفلسطينيةإمكانية تطبيقه في المعيار الرقم

  

نسب نجاح الطلبة في مستويات البرنامج المختلفة مالئمة مقارنة ببرامج            نسب النجاح  .6

 .مشابهة

  .متابعة الخريجين ذات أهمية لتطوير وتحسين نوعية وأهداف البرنامج الخريجون  .7

النوعية األكاديمية والمهنية للخريجين تنعكس في مـضمون ومـستوى          

 .مشاريع التخرج واألداء الوظيفي بعد التخرجأبحاث أو 

الحجم والنوعية األكاديمية والخبراتية وتنوع الخلفيات العلمية للمدرسين          الهيئة التدريسية  .8

  .مناسبة لتحقيق أهداف البرنامج

أن غالبية الذين يدرسون في البرنامج على مستوى البكالوريوس يحملون          

مواضـع ذات عالقـة مباشـرة       درجة الماجستير فـأعلى ويدرسـون       

  .بتخصصهم

يحافظ المدرسون في البرنامج ويطورون من معارفهم ومهـاراتهم فـي           

  . مجال تخصصهم

هناك خبرات في الهيئة التدريسية بما يخص تطوير المنهـاج وتقييمـه            

  .ومهارات التعليم والتعلم والبحث العلمي

لمهنية وخدمـة   يشارك أعضاء الهيئة التدريسية في النشاطات العلمية وا       

  .المجتمع بما يدعم رسالة المؤسسات األم وأهداف البرنامج

تساعد اإلجراءات اإلدارية على تحفيز المدرسين على تطـوير أدائهـم           

 .وتحمل مسؤولياتهم

المرافق التعليمية   .9

 التعليمة

  .تتوفر للبرنامج مرافق تساعد على تحقيق أهداف البرنامج

ية مساعدة تساعد في عملية التعليم والـتعلم        تتوفر للبرنامج مصادر تعليم   

 .األكاديميين

التواصل الخارجي   .10

 والتبادل المعرفي

للبرنامج اتصاالت محلية وإقليمية ودولية تساهم في مـصداقية ونوعيـة           

 .وتطوير البرنامج واإلخصاب الفكري

التقييم الداخلي   .11

 للنوعية

 البرنـامج لتطـوير ودعـم       تستخدم إجراءات التقييم المنهجية لمكونات    

 .ومراجعة البرنامج
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   المقارنة بين برامج الدراسات العليا في اإلدارة 5.2

  

بين برامج الدراسات العليا في اإلدارة في كل من جامعة القدس وجامعة بيرزيـت              فيما يأتي مقارنة    

  .وجامعة النجاح الوطنية

  

  : أهداف البرامج.1.5.2

  

  ).3.2(لفلسطينية يلخصها جدول اهداف البرامج في الجامعات ا

  

  أهداف البرامج  في  الجامعات الفلسطينية:  3.2جدول 

  

  النسبة  الرقم  البيان  الرقم

  %100  3  .تغطية حاجة المجتمع الفلسطيني من كوادر فنية وعلمية مؤهلة  -1

  %33.3  1  .إكساب طلبة الدراسات العليا بالخبرة   -2

  %33.3  1  .لى حل مشكالت المجتمعإيجاد باحثين مبدعين يعملون ع  -3

  %33.3  1  .استحداث منحة باسم مساعد بحث وتدريس  -4

  %33.3  1  .تولي مراكز إدارية في القطاعين العام والخاص  -5

التركيز على دراسة الحاالت العملية وتحليلها الكتساب المهارات          -6

  .الالزمة في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية المختلفة

1  33.3%  

تشجيع المشاركين على فهم بيئـة األعمـال المحليـة والدوليـة              -7

المحيطة بهم وتمكينهم من التفكير بطريقة إسـتراتيجية متعمقـة          

  .وتحليلية عند اتخاذ القرارات

1  33.3%  

  

من المالحظ أن هناك إجماع بين الجامعات الفلسطينية من حيث تغطية حاجة المجتمـع الفلـسطيني       

علمية مؤهلة، حيث أن جامعة القدس تنفرد بالهدف الثاني والثالث والرابـع، فـي              من بكوادر فنية و   

وتـم االسـتفادة مـن مواقـع        . حيث تنفرد جامعة بيرزيت في األهداف الخامس والسادس والسابع        

، جامعـة   )2005(، جامعة بيرزيـت   )2005(جامعة القدس . الجامعات الثالث على شبكة االنترنت    

  ).2005(النجاح الوطنية
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  :  شروط القبول وااللتحاق.2.5.2

  

  ).4.2( يلخصها جدول شروط القبول وااللتحاق

  

شروط القبول المطلوبة من قبل الجامعات الفلسطينية فـي كليـة العلـوم االقتـصادية               : 4.2جدول  

  . دائرة األعمال، اقتصاد، محاسبة –واإلدارية 

  

  الرقم

  

  النسبة  الرقم  البيان

شهادة الثانوية العامة ال يقـل عـن        معدل الطالب في امتحان       -1

65 .%  

1  33.3%  

  %100  3  . بكالوريوس علوم اقتصادية وتجارية بتقدير جيد  -2

بكالوريوس في تخصصات أخري ويعملون فـي مؤسـسات           -3

اقتصادية وإدارية شريطة اجتياز المساقات االستدراكية بنجاح       

  .  في الفصل األول 

1  33.3%   

  %66.6  2  .أو مكان العمل توصيتان من أساتذة   -4

اجتياز المقابلة الشخصية مع اللجنة المشرفة إذا قرر مجلـس            -5

  .القسم المختص ذلك  

3  100%  

  %66.6  2  . أو امتحان القبول GMATأن يجتاز امتحان   -6

  %33.3  1  . معدل الطالب في درجة البكالوريوس  -7

ات بكالوريوس في تخصصات أخري شريطة اجتياز المـساق         -8

 سـاعة   12االستدراكية بنجاح على أن ال يزيد عددها عـن          

  . معتمدة

1  33.3%  

  

يالحظ أن الجامعات الفلسطينية ال تتفق بالـشرط األول وهـو           : 4.2من الواضح من خالل الجدول      

مطلوب في جامعة بيرزيت  في حين تتفق الجامعات الثالث بالشرط الثاني،  أما الـشرط الثالـث                  

أما بالنسبة  .  لقدس فقط في حين أن الشرط الرابع، غير موجود في جامعة النجاح           يتوفر في جامعة ا   

للشرط الخامس فهو موجود في الجامعات الثالث في حين أن الشرط الـسادس، موجـود بجامعـة                 

النجاح وجامعة بيرزيت في حين أنة غير متوفر بجامعة القدس أما الشرط السابع والثـامن  فهـو                  
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وتم االستفادة من مواقع الجامعات الـثالث علـى شـبكة           . . امعة بيرزيت   متوفر فقط ومطلوب بج   

  ).2005(، جامعة النجاح الوطنية)2005(، جامعة بيرزيت)2005(جامعة القدس. االنترنت

  

  : المساقات اإلجبارية .3.5.2

  

  ).5.2( يلخصها جدول المساقات اإلجبارية

  

  لجامعات الفلسطينيةالمساقات اإلجبارية المطلوبة من قبل ا: 5.2جدول 
 

  النسبة  الرقم  البيان  الرقم

  %66.6  2  محاسبة إدارية متقدمة  -1

  %100  3  إدارة مالية متقدمة   -2

  %33.3  1   قضايا ضريبية معاصرة  -3

  %66.6  2   اريةنظم المعلومات اإلد  -4

  %33.3  1  اإلدارة اإلستراتيجية   -5

  %33.3  1  اقتصاد إداري   -6

  %33.3  1  الستثمار نظرية محافظ ا  -7

  %33.3  1  إدارة األعمال  -8

  %66.6  2  إدارة تسويق  -9

  %33.3  1  إدارة إستراتيجية  -10

  %33.3  1  إحصاء ومنهجية بحث  -11

  %33.3  1  تحليل وتقييم االستثمار  -12

  %33.3  1  بحوث عمليات  -13

  %33.3  1  قانون تجاري  -14

  %33.3  1  األسواق المالية والنقدية  -15

  

أن هناك اختالف ما بين المواد التي تعطـي فـي الجامعـات             : 5.2ن المالحظ من خالل الجدول      م

الفلسطينية، وذلك حسب الجامعة حيث نالحظ أن هناك مادة واحد فقط مـشتركة بـين الجامعـات                 

الثالث، وهي مادة اإلدارة المتقدمة وهناك اشتراك ما بين جامعتين بـبعض المـواد حيـث هنـاك             
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جامعة النجاح وجامعة بيرزيت في مادة محاسبة إدارية متقدمة وبين النجاح والقدس في             اشتراك بين   

مادة نظم المعلومات اإلدارية وبين بيرزيت والقدس في مادة إدارة التسويق، في حين تنفرد جامعـة                

النجاح، بإعطاء المواد التالية منفرد وهي قضايا ضريبية معاصرة، اإلسـتراتيجية فـي اإلدارة، و               

أما جامعة القدس تنفرد بالمواد التاليـة        قتصاد إداري، و نظرية محافظ االستثمار و إدارة األعمال          ا

تحليل وتقييم االستثمار وبحوث عمليات و قانون تجاري  و األسواق الماليـة والنقديـة وجامعـة                 

واقـع  وتم االسـتفادة مـن م     . . بيرزيت في مادتين فقط إدارة إستراتيجية و إحصاء ومنهجية بحث         

، جامعـة   )2005(، جامعة بيرزيـت   )2005(جامعة القدس . الجامعات الثالث على شبكة االنترنت    

  ).2005(النجاح الوطنية

  

 :المساقات االختيارية. 4.5.2

  

  )ب-6.2(و ) أ-6.2(ختيارية يلخصها جدولي المساقات اإل

  

  المساقات االختيارية المطلوبة من قبل الجامعات الفلسطينية: أ-6.2جدول 

  

  النسبة  الرقم  البيان  الرقم

  %33.3  1  بحوث عمليات متقدمة    -1

  %33.3  1  األسواق المالية   -2

  %33.3  1   اتجاهات حديثة في تدقيق الحسابات  -3

  %33.3  1  قضايا متقدمة في المحاسبة المالية   -4

  %33.3  1  نظرية محاسبية متقدمة   -5

  %66.6  2  مؤسسات مالية   -6

  %100  3   متقدمة إدارة إنتاج  -7

  %33.3  1  إدارة مالية دولية   -8

  %33.3  1  قضايا إدارية معاصرة   -9

  %33.3  1  إدارة وتنمية الموارد البشرية  -10

  %33.3  1  تحليل التنافس   -11

  %33.3  1  إحصاء متقدم   -12

  %66.6  2  نظرية التنظيم   -13
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  امعات الفلسطينية المساقات االختيارية المطلوبة من قبل الج:ب-6.2جدول 

  

  النسبة  الرقم  البيان  الرقم

  %33.3  1  إدارة تسويق متقدمة   -14

  %33.3  1  إعادة هيكلة المؤسسات الربحية      -15

  %33.3  1  سلوك تنظيمي  -16

  %33.3  1  اقتصاد إداري  -17

  %33.3  1  إدارة الموارد البشرية  -18

  %33.3  1  التجارة االلكترونية  -19

  %33.3  1  ليةمحاسبة ما  -20

  %33.3  1  أسواق النقد ورأس المال  -21

  %33.3  1  تسويق دولي  -22

  %33.3  1  إدارة عامة  -23

  %33.3  1  نظم معلومات إدارية  -24

  %33.3  1  أعمال دولية  -25

  %33.3  1  مواضيع خاصة  -26

  %33.3  1  ضبط الجودة والنوعية  -27

  %33.3  1   استراتيجيات اإلدارة  -28

  %33.3  1  ق الزراعيالتسوي  -29

  %33.3  1  التمويل الزراعي  -30

  %33.3  1  إدارة شؤون األفراد  -31

  %33.3  1  تسويق الخدمات والسياحة  -32

  

أن هناك اختالف كبير بين المواد المطروحة ما بـين الجامعـات،            :  6.2من المالحظ من الجدول     

ت الثالث، وهي مـادة إدارة إنتـاج        حيث نالحظ أن هناك مادة واحدة فقط تشترك بها كافة الجامعا          

متقدمة، في حين تتفق فقط جامعتين في مادتين حيث تتفق كل من النجـاح وبيرزيـت فـي مـادة                     

مؤسسات مالية، ومادة نظريات التنظيم، في حين تتوزع باقي المواد منفرد على كل جامعـة علـى                 

، جامعة  )2005(جامعة القدس . نتوتم االستفادة من مواقع الجامعات الثالث على شبكة االنتر        .  حدا

  ).2005(، جامعة النجاح الوطنية)2005(بيرزيت
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  : متطلبات التخرج.5.5.2

  

  )7.2(متطلبات التخرج يلخصها جدول 

  

  متطلبات التخرج المطلوبة من قبل الجامعات الفلسطينية: 7.2جدول 
 

  البيان  الرقم

  

  النسبة  الرقم

  %66.6  2  .عة معتمدة على األقلسا) 33(متطلبات نيل درجة الماجستير   -1

  %66.6  2  ). ساعة معتمدة على األقل33: (برنامج األطروحة   -2

  %66.6  2  ). ساعة معتمدة على األقل36: (برنامج االمتحان الشامل   -3

  %66.6  2  %.70الحد األدنى للنجاح في كل مساق   -4

  %33.3  1  . %60المساقات االستدراكية يكون الحد األدنى للنجاح فيها   -5

  %33.3  1  .ساعة معتمدة على األقل) 36(متطلبات نيل درجة الماجستير   -6

  %100  3  %.75الحد األدنى للمعدل التراكمي للمساقات هو   -7

  

، أن هناك تشابه ما بين ما بين الجامعات الفلسطينية، من ناحية            7.2من المالحظ من خالل الجدول      

جامعة النجاح وجامعة القدس بالبند األول حتى البند الرابـع،          متطلبات التخرج، حيث تتفق كل من       

في حين تنفرد جامعة النجاح بالبند الخامس في الحد األدنى للنجاح في المساقات االستدراكية، أمـا                

بالنسبة للبند السادس فهو موجود بجامعة بيرزيت، في حين تتفق جميع الجامعـات الـثالث بالبنـد                 

األدنى للمعدل التراكمي للمساقات حيث اتفقت الجامعات بان المعد يجـب أن       السابع، من ناحية الحد     

جامعـة  . وتم االستفادة من مواقع الجامعات الثالث علـى شـبكة االنترنـت            %. . 75ال يقل عن    

  ).2005(، جامعة النجاح الوطنية)2005(، جامعة بيرزيت) 2005(القدس

  

  :الدراسات السابقة 6.2

  

ا الجزء بعض الدراسات والبحوث التي تتعلق بموضوع الدراسة الحالية وذلك           تتناول الدراسة في هذ   

للوقوف على القضايا والمشكالت التي تناولتها، والتعرف على األساليب واإلجراءات التي اتبعتهـا،             

والنتائج التي توصلت إليها، وفي ضوء ذلك تم توضيح مدى استفادة الدراسة الحالية منها، وسـوف                

  :ة، لعدد من الدراسات من األحدث إلى األقدم وذلك كما يليتعرض الدراس
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  : الدراسات العربية التي تتعلق بالدراسات العليا.1.6.2

  

، حيـث   ) أ   – 2004(من الدراسات العربية التي تناولت موضوع الدراسات العليا، دراسة عابـدين          

لجامعات الفلسطينية من حيث    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع برامج الدراسات العليا في ا           

مجاالتها، وخصائص الطلبة الملتحقين بها، والمعوقات التي تعترضها، واستخدام المنهج الوصـفي            

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وقد تم بناء استبانة خاصة لجميع البيانات الالزمة مـن              ) مسح وتحليل (

ها بتجريبها وإعادة تطبيقها حيث كـان       أفراد الدراسة، وجرى التحقق من صدقها بالتحكيم، ومن ثبات        

أشارت النتائج إلى أن هناك توسعا كبيرا في قبول الطلبة في برامج الدراسات             ) 078(معامل الثبات   

العليا في الجامعات الفلسطينية وفي إنشاء تلك البرامج، وأن أغلب البرامج ترتبط بتخصصات غير              

المصرح بها لتلك البرامج أهداف تقليدية عامة، وأن        علمية تقود إلى درجة الماجستير، وأن األهداف        

مـنهم مـن    %) 64(من الطلبة ملتحقون بجامعات الضفة الغربية الفلسطينية، وأن حوالي          %) 82(

غير متفرغين للدراسة، كما أشارت النتائج إلى أن أفراد العينة من الطلبة يعطون             %) 87(الذكور، و 

بشكل عام، وأظهرت النتائج أيضا أن أكثر مـا         " متوسطا"يرا  برامج الدراسات العليا الفلسطينية تقد    

  .  يعترض برامج الدراسات العليا الفلسطينية هو معوقات مالية، وخدماتية، وإدارية

  

فتح المجال أمام الباحثين والمهتمـين       : إلى )2004(وقد هدفت دراسة أخرى قام بها أيضا االغبري         

واقع التعليمي والتربوي فـي     تير والدكتوراه التي تناولت ال    في التعرف على الرسائل العلمية الماجس     

تكوين قاعدة بيانات يمنية تهتم بالواقع التعليمي والتربوي وهي من أهم معوقات أي مشروع              ،  اليمن

أن وجود هذا الحصر من     ، و أي جهة من مؤسسات المجتمع اليمني     أو دراسة علمية تربوية تقوم بها       

احثين في االطالع على العناوين بمواضيعها المختلفـة ويـسهل علـيهم            الرسائل العلمية يساعد الب   

وخلصت الدراسة إلى اقتصار الدراسة على عدد        .الحصول على ما يريدون منها في أقصى سرعة       

محدد من العوامل المؤثرة في الظاهرة مجال الدراسة، وتكاثر أو تزايد البحوث والدراسات حـول               

كالت، وعدم وجود خطة تحدد أولويات الدراسة والبحث، فالتـساهل          نوعية معينة من القضايا والمش    

أما أهم توصيات الدراسة فكانت باستمرار العمل على تطـوير بـرامج             .في منح الدرجات العلمية   

الدراسات في الجامعات، وتوثيق الصلة بين الجامعات اليمنية والمؤسـسات المختلفـة، وضـرورة              

 بين األقسام العلمية المتناظرة في الجامعات اليمنية، وعمل مـسح           التعاون في مجال الدراسات العليا    

للرسائل العلمية في كل التخصصات الموجودة في كليات الجامعات على مستوى الداخل والخـارج،              

والقيام بدراسة تقويمية لبرامج الدراسات العليا في الجامعات اليمنية لمعرفة جوانب القوة والـضعف        

  .فيها 
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توضح كيفية رفد برامج الدراسات العليا مؤسـسات         دراسة ،)2004(  طه وسرحان    وقد اجري أبو  

المجتمع بالخريجين المؤهلين بالخبرات المناسبة، ومساهمتها في تناول قضاياه بالبحـث والتحليـل             

وإيجاد الحلول المناسبة من خالل موضوعات رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه، إضافة لمـا             

هذه الرسائل من بحوث علمية ونتائج تقنية تسهم في تقـدم الـوطن وتحـول دون                قد تتمخض عنه    

وقوعه فريسة االحتكار التكنولوجي من الدول األخرى، وقد أضحت قدرة برامج الدراسات العليـا              

وتنوعها مقياس لقوة الجامعات وأهميتها في خدمة الوطن واإلسهام في مسيرة الحضارة العالميـة،              

 برامج الدراسات العليا وأدائها لواجبها بالصورة المثلى ال بد من أدارتها وفقـا               وعليه لضمان نجاح  

لتشريعات وأنظمة وتعليمات وضعت بما يكفل متابعة البرامج من لحظة التخطيط، اإلعداد ومرورا             

بالتطبيق ومن ثم التقويم لمخرجات البرامج لتحديد مدى االنجاز وتطويرها اعتمادا على ذلك، هـذه               

ظمة والتشريعات ال بد أن تأخذ في الحسبان جميع األطراف المتعلقـة بـالبرامج بـدءا بطلبـة                  األن

كجهة مستفيدة أو القائمين على البرامج من إداريين أو أكاديميين كجهة منفـذة أو               .الدراسات العليا 

ار أنـواع   اإلدارة العليا التي تراقب وتدقق وتقوم وتوعز بالتطوير الحقا، يتناول هذا البحث باختص            

أنظمة وتعليمات الدراسات العليا أي أنظمة االعتمـاد والتـرخيص والنظـام اإلداري واألكـاديمي          

والتدقيق والمساءلة والتقويم ومواصفاتها من حيث جوهر النصوص ومميزات مناخ العمل والتطبيق            

ـ  .  المناسبين بما يكفل جودة مخرجات التعليم ضمن أهداف هذه البرامج          ان نموذجـا   ويقترح الباحث

للمراجعة المستمرة لتطوير األنظمة لضمان استمرارية مالءمتها للرقي بالبرامج وفق معايير الجودة            

  .المعتمدة من الجهات المعنية وما حددته الجامعة لتحقيق رسالتها

  

، فقد هدفت إلى تقويم بـرامج الدراسـات العليـا بالجامعـة              )2004( أما دراسة الحولي وأبو دقة    

خريجا من خريجي برامج الدراسـات العليـا        ) 91(وقد تكونت عينة الدراسة من      . ة بغزة اإلسالمي

بالجامعة اإلسالمية بغزة في كليات الشريعة وأصول الدين والتربية والعلوم، الـذين أتمـوا إعـداد                

واتبع المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت اسـتبانة       . رسائلهم العلمية واستوفوا إجراءات المناقشة    

واستخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي     . قويم برامج الدراسات العليا من وجهة نظر الخريجين       ت

وأظهرت الدراسة أن برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسـالمية تلبـى احتياجـات             ) ت(واختبار  

فـي  الطالب بكفاءة عالية، وان خريجي هذه البرامج يرون كفاءة في اإلشراف األكاديمي وفعاليـة               

طرق وأساليب التدريس المستخدمة وكذلك في استخدام التقنيات الحديثة في التعلـيم، أمـا بالنـسبة                

كمـا  . للخدمات التي تقدمها المكتبة فقد أظهرت النتائج حاجة الجامعة إلى تطوير في هذا المجـال              

لحاجات الطلبة  بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في محور تلبية برامج الدراسات العليا              

تعزي لمتغير النوع ولمتغير العمر، وبينت النتائج أنة ال توجد فروق دالة إحـصائيا فـي محـاور                  
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وقد تم تفسير النتائج في ضوء أدبيـات        .  االستبانة موضع الدراسة تعزى لمتغير المعدل التراكمي      

  .الدراسة وتم عرض عدد من التوصيات لتطوير البرامج من وجهة نظر الخريجين

  

التي تناولت المشكلة وأهمية الدراسة، ومنهجهـا وأدواتهـا،         )  أ   – 2003(وجاءت دراسة طراف    

وبعض الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية، مسلطا الضوء على نتـائج االسـتبانة التـي               

دمشق، حلـب،   ( كشفت اتفاق عينة البحث بشدة من مشرفي العلمي والنظري في الجامعات األربع             

على ان النظام الحالي المتبع في قبول طالب الدراسات العليـا ال يتـيح الفرصـة                ) شرين، البعث ت

الختيار المتمكنين لمستوى الدراسات العليا وان مناهج الدراسات العليا ال ترتبط بخطط التنمية فـي               

 جمـع   المجتمع، وتتسم بالقصور في مواكبة التطور العلمي الحديث، ونقصها بتدريب الطالب على           

المادة العلمية واالستفادة منها كما اتفقت العينة على قلة إمكانات الطالب الماديـة، وطـول المـدة                 

الزمنية في اختيار موضوع الرسالة المستقبل المجهول للطالب بعد التخرج، ونقص الوعي بأهميـة              

 المتخصصين في   إدارة الدراسات العليا، وغياب الحوافز المادية للمشرفين وضائله رغبة المشرفين         

اإلشراف، وطول المدة الزمنية في انجاز الرسالة، ونقص الوسائل البحثية وان االتفاق الحكومي اقل              

من متطلبات الدراسات العليا، وعدم مساهمة القطاع الخاص والمجتمع في تمويل التعلـيم العـالي،               

 في استخدام نتائج البحوث     وغياب التنسيق بين الجامعات ومؤسسات المجتمع، وندرة متابعة الجامعة        

وقلة ربط البحوث بحاجات المجتمع كما اتفقت العينة على ان أشد أسباب مشكالت الدراسات العليـا                

قلة رواتب أعضاء الهيئة التدريسية، لم ترصد موازنة خاصة لتطوير الدراسـات العليـا، وهيكـل                

قترحـات والتوصـيات لمعالجـة      تنظيمي في إدارة الدراسات العليا، ثم قدم البحث مجموعة من الم          

   .مشكالت الدراسات العليا في الجامعة السورية

  

تناولت المـشكلة وأهميـة الدراسـة، ومنهجهـا         )  ب -2003( وفي دراسة أخرى للباحث طراف      

وأدواتها، وبعض الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية، مسلطا الضوء على نتائج االستبانة            

دمـشق،  ( ينة البحث بشدة من طالب العلمي والنظري في الجامعات األربـع            التي كشفت اتفاق ع   

على قلة إمكانات الطالب المادية، وطول المدة الزمنية في اختيار موضـوع            ) حلب، تشرين، البعث  

الرسالة وطول المدة الزمنية في انجاز مخطط البحث قبل تسجيل الموضوع، وبـطء اإلجـراءات               

يل موضوع الرسالة، وليس هناك توجد خطة تحدد موضـوعات البحـوث   اإلدارية فيما يتعلق بتسج   

المقترح تسجيلها لدرجتي الماجستير والدكتوراه ودوريات تعرف عناوين موضـوعات الدراسـات            

العليا في الخارج، وطول المدة الزمنية في انجاز الرسالة، وليس لدى المشرف الوقت الكافي لمقابلة               

  .ئل البحثية، واإلنفاق الحكومي اقل من متطلبات الدراسات العلياالطالب وتوجيههم وقلة الوسا
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 كما اتفقت العينة على أن اشد أسباب مشكالت الدراسات العليا عدم توافر هيكل تنظيمي فـي إدارة                 

الدراسات العليا، وعدم مساهمة القطاع الخاص في تمويل الدراسـات العليـا، وضـعف طـالب                

جنبية، وختم البحث بمجموعة من المقترحـات والتوصـيات لمعالجـة           الدراسات العليا في اللغة األ    

  . مشكالت الدراسات العليا في الجامعات السورية

  

فهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع برامج الدراسات العليا في          ،   ) ب – 2003(أما دراسة عابدين  

. يس والطلبـة فيهـا    جامعة القدس، والمشكالت التي تعترضها من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدر           

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باختيار جميع أعضاء هيئة التدريس في برامج الدراسات العليـا               

، والناطقين باللغة العربية والمتفـرغين للعمـل فـي جميـع            2002 / 2001في الجامعة في عام     

بالطريقة %) 20(ها  مدرساً، كما تم اختيار عينة من الطلبة مقدار       ) 49(التخصصات والبالغ عددهم    

فقرة موزعة علـى    ) 70(طالبا، قام الباحث بتوزيع استبانة شملت       ) 108(العشوائية المنتظمة بلغت    

مجال السياسات، ومجال أهداف برامج الدراسـات العليـا، ومجـال محتـوى             : ستة مجاالت هي  

ـ            .ال التـسهيالت  البرنامج، ومجال طرائق التعليم والتعلم، ومجال التقويم، ومجال المدرسين، ومج

أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس جاءت عاليـة علـى مجـاالت أهـداف                 

ثم )3.52(، ثم تالها طرائق التعليم والتعلم بمتوسط حسابي         )3.57(الدراسات العليا بمتوسط حسابي     

توسـط  ، كما احتلـت مجـاالت التقـويم بم        )3.48(مجال محتوى الدراسات العليا بمتوسط حسابي     

، ومجـال الـسياسات بمتوسـط       )3.25(ومجـال المدرسـين بمتوسـط حـسابي       ) 3.38(حسابي

أمام مجال التسهيالت فقد كان آخرها ترتيباً وانخفـض متوسـط           .  ، درجة متوسطة  )2.95(حسابي

، في أظهرت النتائج أن متوسط تقديرات الطلبة لبرامج الدراسات          )2.36(تقديرهم له بمتوسط حسابي   

حيث جاءت المجـاالت    . متوسطة، وأنها اختلفت في ترتيبها عن أعضاء هيئة التدريس        العليا جاءت   

، ثـم التقـويم     )3.32(، ثم المدرسين بمتوسط     )3.33(طرائق التعليم والتعلم بمتوسط     : التالية تنازلياً 

واحتل مجال  . ، والتي كانت درجة تحققها متوسطة     )2.79(، ثم السياسات بمتوسط     )2.99(بمتوسط  

كما أظهرت نتائج الدراسة أن ابرز المشكالت التـي تواجـه            ).2.23(الت أدنى المتوسطات    التسهي

الطلبة هي نفسها المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس وإن اختلفت في ترتيبها والتي تعـود                

في اغلبها في مجال التسهيالت والتقويم والمدرسين والسياسات التي يمكن عرضـها تنازليـا كمـا                

ارتفاع رسوم الدراسة، وعدم توفر منح بحث وتدريس، وعدم توفر األموال الالزمة للدراسـات      :يلي

والبحوث، وعدم توفر أجهزه ووسائل مساعدة للبحث والتدريس، وعـدم دوام المكتبـة لـساعات               

متأخرة، وعدم توفر مراجع حديثة في المكتبات التابعة للبرامج، وطرح بعض المساقات مرة واحده              

لم الدراسي، وعدم إعداد تقارير دورية عن معوقات العمل، وعدم األخذ بآراء الطلبـة فـي                في العا 

تقويم البرامج والمقررات، وتخلف االتصال مع مركز المعلومات العالمية والعربية، وعـدم تـوفر              
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تقارير سنوية عن أداء البرامج وعدم مشاركة المدرسين في مراجعة أهداف البـرامج وسياسـاتها،               

مسح حاجات المجتمع قبل إنشاء برامج جديدة، وعدم توفر عدد كاف من المدرسين والمؤهلين       وعدم  

لإلشراف على الطلبة، وافتقار المكتبة للدوريات العلمية الضرورية، وعدم استخدام تقنيات تعليميـة             

  .متنوعة في التدريس

  

ليا في جامعات الـضفة     ، هدفت إلى معرفة مشكالت طلبة الدراسات الع        )2000(عثمان   أما دراسة 

الغربية، ومعرفة اثر كل من الجنس، والعمر، والحالة االجتماعية، والكليـة، والمعـدل الدراسـي،               

والدخل الشهري، والتخصص في الثانوية العامة، والجامعة التي حصل على البكـالوريوس منهـا              

) 235(ينة قوامها   سواء داخل الوطن أو خارجه على هذه المشكالت، أجرى الباحث دراسته على ع            

جامعـة النجـاح    : طالبا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من الجامعات األربع وهي          

الوطنية، جامعة بيرزيت، جامعة القدس، جامعة الخليل، ولتحقيق هذا الهدف تـم تطـوير اسـتبانة                

 والمجـال اإلداري،    المجال األكاديمي، : فقرة موزعة على خمس مجاالت وهي     ) 84(اشتملت على   

أظهرت نتائج الدراسـة فيمـا يتعلـق         .والمجال االقتصادي، والمجال االجتماعي، والمجال النفسي     

احتلت " قلة عدد األساتذة المؤهلين لإلشراف على أطروحات الماجستير         "بالمجال األكاديمي أن فقرة     

احتلت " ق فهم المادة التعليمية     ، وأما فقرة قلة استخدام االمتحانات كوسيلة لتعمي       %)80(أعلى نسبة   

نسبة متدنية، وان الدرجة الكلية لمجال المشكالت األكاديمية وصلت النسبة المئوية لالنسحاب إلـى              

 وفيما يتعلق بالمجـال اإلداري أظهـرت         .وهي نسبة دلت على درجة مشكالت متوسطة      %) 69(

 إشـعار الطالـب، طـرح بعـض         تغير الجامعة للخطط الدراسية دون    (نتائج الدراسة أن الفقرات     

على التوالي كانت بدرجـة كبيـرة       ) المساقات لمرة واحدة في السنة، عدم إعطاء المنح لمستحقيها        

العاملة السيئة من بعض المـوظفين      (، وأن الفقرات    %)80(وصلت نسبة االستجابة عليها أكثر من       

ءة بعض موظفي المكتبة،    في الجامعة، وعدم السماح بتصوير رسائل الماجستير بحرية، وضعف كفا         

احتلت نسبة متدنية، وأما الدرجة الكلية لهذا المجال تعبر عـن   ) وتعقيد إجراءات اإلعارة في المكتبة    

المجـال  : وأظهرت نتائج الدراسة أن ترتيب المشكالت، كانت على النحو التـالي           . مشكالت كبيرة 

وأشارت . الجتماعي، والمجال النفسي  اإلداري، والمجال االقتصادي، والمجال األكاديمي، والمجال ا      

نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت على هذه المجاالت تعزى لمتغير               

الجنس، حيث كانت الفروق لصالح الذكور في المجاالت اإلدارية، وأنه لم تكن هنـاك فـروق ذات                 

  . متغير الجامعةداللة إحصائية على هذه المجاالت والدرجة الكلية تعزى ل

  

دراسة هدفت إلى تقويم بـرامج الدراسـات         ،)1998( كما وأجرى الصوفي، والحدابي، والفياض      

العليا بجامعة صنعاء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة في ثالث كليات، وهـي كليـة                 
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ت العليا،وقد اشتملت   التربية،كلية اآلداب، وكلية العلوم، وهي الكليات التي توجد فيها برامج الدراسا          

 1991/1992عينة الدراسة جميع أعضاء هيئة التدريس المشاركين في هذه البرامج للعام الجـامعي            

طالبا وطالبة، وقد استخدم الباحث اسـتبانة       ) 98(عضوا وجميع الطلبة وعددهم   ) 48(والبالغ عددهم 

 برامج الدراسات العليـا     فقرة تغطي أربعة مجاالت للمعايير الواجب توافرها في       ) 78(احتوت على   

  : نتائج أنأظهرت و.وطرق التعليم والتعلم، ومجال التقويم مجال األهداف، ومجال المحتوى،: هي

  

معيارا التي تقع ضمن مجال األهداف ،اتفـق أعـضاء هيئـة            ) 21(معايير فقط من ضمن    •

 :دراسات العليا بجامعة صنعاء وهيالتدريس والطلبة على تحققها في برامج ال

  

o سيخ قواعد البحث العلمي في الجامعة والمجتمع اليمنيتر.  

o            إعداد أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين الذي يتطلبهم قطاع التعليم العالي والبحث

 .العملي وذوي االختصاصات المهنية والتطبيقية الذي تحتاج إليهم دوائر الدولة

o تنمية القدرات العلمية لطلبة الدراسات العليا. 

  

معيارا التي تقع ضمن مجال المحتوى ،اتفق أعضاء هيئة         ) 20(واحد فقط من ضمن   معيارا   •

 :دراسات العليا بجامعة صنعاء وهوالتدريس والطلبة على تحققها في برامج ال

  

o يستخدم األستاذ المصادر والمراجع المتوفرة والحديثة. 

  

لتعلم ،اتفق أعضاء   معيارا التي تقع ضمن مجال التعليم وا      ) 18( معيارا واحد فقط من ضمن     •

هيئة التدريس والطلبة على تحققها في برامج الدراسات العليا بجامعة صنعاء وهـو قيـام               

 .الطلبة بأعداد البحوث والمقاالت التي تعمق درايتهم بالمادة

  

معيارا التي تقع ضمن مجال التقويم،اتفق أعضاء هيئة التدريس         ) 19(معايير فقط من ضمن    •

 : برامج الدراسات العليا بجامعة صنعاء وهيوالطلبة على تحققها في

  

o يتناول التقويم الجانب المعرفي ويهمل الجوانب األخرى.  

o اعتماد التقويم على أعمال الطلبة من بحوث ومقاالت. 

o التقويم بإجراء اختبار في نهاية الفصل الدراسي. 

o استخدام االختبارات المقالية أسلوبا للتقويم. 
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، هي دراسة مطبقة على طالب ثماني كليات من جامعة الزقازيق           )1993(أما دراسة عبد الوهاب       

 مفردة، وقد تم سحب التي تؤثر في تـشكيل اتجاهـات الـشباب وتحـدد                250فرع بنها وعددهم    

اختياراته نحو نوع التعليم الذي يتلقاه والعمل الذي يمارسه وأنماط وحجم المـشاركة االجتماعيـة               

لجامعة أو خارجها والمشكالت التي يعاني منها الـشباب والحلـول           والسياسية للشباب سواء داخل ا    

وقد اعتمدت الدراسة على بيانات إحصائية رسمية        .التي يراها الشباب مناسبة للتغلب على مشكالته      

تم إعادة تحليل بعضها لتفي بأغراض البحث والتحليل واستعانت بعدد من األدوات المنهجية لجمـع               

  .ها المالحظة المباشرة البسيطة والمناقشات الجماعية وصحيفة االستبيانمن: البيانات الميدانية

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها االغتراب التعليمي والثقافي لـدى الـشباب،               

كما أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بمختلـف       .  وضعف المشاركة االجتماعية والسياسية للشباب    

 والرياضي والفني وتوسيع مجاالته وقاعدته واالعتماد عليه إلى جانب النـشاط            أوجه النشاط الثقافي  

  .العلمي

  

، هدفت إلى التعرف على مشكالت طلبة الدراسات العليـا فـي جامعـة              )1993(التل   وفي دراسة 

اليرموك، وعالقتها ببعض المتغيرات، كجنس الطالب، والكلية التي ينتمي إليها، وتقديم التوصـيات             

ما مشكالت طلبة الدراسات العليا في جامعـة         :ة، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية       المناسب

اليرموك، وما تدريجاتها ضمن كل مجال من مجاالت المشكالت؟ وهل يختلـف ترتيـب مجـاالت     

مشكالت طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك باختالف جنس الطالب؟ وهـل تختلـف حـدة                

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، قام الباحث       ف جنس الطالب والكلية التي ينتمي إليها؟      المشكالت باختال 

يتـضمن الجـزء    : بتطوير استبانة، من خالل الطلبة أنفسهم، تكونت في شكلها النهائي من جزئيين           

جنس الطالب، والكلية التي ينتمي إليها، فـي        : األول جمع بيانات من الطلبة حول متغيرات الدراسة       

فقرة موزعة بشكل غير متساو على خمسة       ) 65(ضمن الجزء الثاني فقرات االستبانة وعددها       حين ت 

مجاالت هي المجال األكاديمي، المجال االجتماعي، المجال النفسي، المجال االقتـصادي، المجـال             

  تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك، في برنامجي                .اإلداري

وتكونـت  .  طالبا وطالبة ) 558(ماجستير، والدبلوم العالي في الشريعة اإلسالمية، والبالغ عددهم         ال

طالبا وطالبة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة وذلك خـالل الفـصل            ) 229(عينة الدراسة من    

لتـي  وقد أشارت نتائج الدراسة، إلى أن أكثر المـشكالت ا          .1992/1993الثاني من العام الجامعي     

  :تواجه طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك هي على النحو التالي

  

 . جمود التعليمات الخاصة بالدراسات العليا في جامعة اليرموك •

 . الشعور بارتفاع أثمان الكتب والمراجع •
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 . عدم تقديم الجامعة الدعم المادي الكافي لطالب الدراسات العليا •

 .تفشي الواسطة في الجامعة •

 .ير الخطط الدراسية دون إشعار الطالبتغي •
 

كما أشارت النتائج إلى أن ترتيب مجاالت المشكالت ال يختلف باختالف جنس الطالب، فقد احتـل                

المجال االقتصادي المرتبة األولي في قائمة المشكالت تاله المجال األكاديمي، ثم المجـال اإلداري،              

ما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية         ك. فالمجال النفسي، وأخيرا المجال االجتماعي    

في درجة شكوى الطلبة من مختلف مجاالت المشكالت تعزى إلى جنس الطالب باسـتثناء المجـال                

النفسي، هذا وقد أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجـة                 

كن أن تعزى إلى الكلية التي ينتمي إليها الطالـب،          شكوى الطلبة من مجاالت المشكالت المختلفة يم      

باستثناء المجال اإلداري فقد كان الطلبة في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، واالقتصاد             

والعلوم اإلدارية أكثر شكوى من الطلبة في كلية التربية والفنون، والشريعة مـن مـشكالت هـذا                 

ه الدراسة من نتائج، فقد تمت مناقشتها وتحديـد مـدى اتفاقهـا             وفي ضوء ما توصلت إلي     .المجال

واختالفها مع الدراسات السابقة التي طرقت هذا الموضوع، كما تم تقديم العديد من التوصيات كـان   

إجراء الدراسات واألبحاث التي تتناول طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك وفـي             : من أبرزها 

رى، في ضوء متغيرات أخرى، واالهتمام بهذه الفئة مـن الدارسـين فـي              الجامعات األردنية األخ  

 .جامعاتنا، سيما وان المجال ما زال واسعا للقيام بدراسات أخرى كثيرة

  

إلى تحليل الجوانب المختلفة لتلك البرامج، وتحديـد        ) 1991(وقد هدفت دراسة أخرى قام بها خليفة        

وقد أعتمد الباحث على توزيع استبانة علـى  . ى المشاركين آثارها السلوكية والتنظيمية والوظيفية عل    

 146 حيـث اسـتجاب      27/2/1991 لغاية   15/10/1988المشاركين في البرنامج خالل الفترة من       

وتلخـصت  . من مجتمع الدراسة  % 40، أي ما نسبته     364فردا من المجتمع الكلي للدراسة والبالغ       

  : نتائج الدراسة بما يلي

  

وهذا يتناسب  % 75.3 سنة تشكل    50-41عينة الذين تتراوح أعمارهم بين      أن نسبة أفراد ال    •

  .مع شروط االشتراك بالبرنامج التي حددها نظام الخدمة المدنية

من العينة يشغلون وظائف إشرافية، وهذا يتماشى مع الفلسفة الرامية لتأهيل هـؤالء             % 95 •

 . األشخاص للوصول إلى الوظائف القيادية

 %.76 تطوير خبرات المشاركين في مجال أعمالهم بنسبة أسهم البرنامج في •

 %.75.6طغى الجانب النظري على الجانب العملي بنسبة  •
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 .أحدث البرنامج نوعا من التغييرات في سلوك المشاركين وتطوير أداءهم •

  

فقد هدفت الدراسة إلى تحديد المشكالت التي تواجه جهـود التطـوير             ،)1987(حسنين   أما دراسة 

وخلـصت   .، وبخاصة تحديد احتياجات األجهزة اإلدارية والفنية في القطاع العـام للدولـة            اإلداري

  :الدراسة إلى النتائج التالية

  

هناك اهتمام بالتدريب اإلداري في األجهزة والمؤسسات العامة للدولة، ولكن يوجد ضـعف              •

د البشرية بـشكل    في التنسيق بينهما في هذا المجال مما يؤدي إلى عدم االستفادة من الموار            

  .فعال

ندرة اإلمكانيات المالية والفنية في األجهزة والمؤسـسات التـي تقـوم بالتـدريب اإلداري                •

وخاصة معهد اإلدارة العامة مما قيد حركة المعهد في استقطاب الكفاءات الفنية المتخصصة             

 .باألعداد والمؤهالت المالئمة

ت مستفيضة، وإمكانيات بشرية، وهي غير      تتطلب عملية تحديد االحتياجات التدريبية دراسا      •

متوافرة في األجهزة الحكومية، وال في معهد اإلدارة مما يضطر المعهد إلى تصميم برامج              

 .عامة ونظرية للوفاء ببعض االحتياجات ضمن اإلمكانيات المحددة

 أن الحوافز التي توفرها األجهزة والمؤسسات للمشاركين في البرنامج التدريبية هـي فـي               •

 .معظمها حوافز معنوية ومحددة وليست كافية، وهي بحاجة لربطها بالتدريب بشكل أوسع

  

تنبع أهمية البحث من تصديه للمشكالت التـي        ،  )1985(المبعوث   وقد أجريت دراسة أخرى قام بها     

تقف في سبيل بناء مستقبل التعليم في المملكة العربية السعودية، على أسس علمية ولكونـه البحـث         

  : الذي يجري في هذا المجال، في المملكة العربية السعودية، ومن أهدافهاألول

  

  .وضع دراسة مسحية تشخيصية لواقع التخطيط التعليمي بالمملكة •

 .تقصي مشكالت تخطيط التعليم العام بالمملكة العربية السعودية •

 .محاولة طرح بعض المقترحات لمشكالت تخطيط التعليم العام بالمملكة •

غ علم التخطيط التعليمي بالصبغة اإلسالمية، وإيضاح القواعد المرشـدة لبنـاء            محاولة صب  •

 .المستقبل

محاولة رسم صورة مستقلة لما ينبغي أن يكون عليه تخطيط التعليم العام بالمملكة العربيـة                •

 .السعودية
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ارف أحدهما نظري واألخر ميداني واقتصر الميداني على وزارة المع        : واشتمل البحث على جزأين   

ورئاسة تعليم البنات، ومدارس التعليم العام للبنين والبنات، وإدارات التعليم في الريـاض وحائـل               

 1404 / 1403كما اقتصر الباحث على إحصائيات التعليم إلى نهاية عام           .والشرقية والغربية وأبها  

لتعليمي في كل من    ركزت الدراسة على جهاز التخطيط ا      .هـ وخطط التنمية األولى والثانية والثالثة     

( واشتملت العينة    .المقابلة واستبانات  فكانت   أدوات البحث ، أما   وزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات    

أستاذاً وخبير تخطيط وعاملين بوحدة التخطيط والميزانية بوزارة المعارف والعاملين باإلدارة            ) 14

(  الوزارة ورؤساء اإلدارات بها وعـددهم        العامة للتخطيط والميزانية برئاسة تعليم البنات، ووكالء      

 موظفاً من العـاملين بـإدارات       92، و    )12( ، ووكالء الرئاسة ورؤساء اإلدارات وعددهم        )23

  :وتلخصت نتائج الدراسة بما يلي .التعليم المختارة

  

خطط التنمية في المملكة لم تشر بصراحة إلى سياسة التعليم في المملكـة، رغـم أنهـا ال                   •

  . معها وتوجد أهداف كمية وكيفية لم تحققها خطط التعليم المضمنة خطط التنميةتتعارض

ال زالت خطط التعليم تؤكد على أسلوب واحد من أساليب تخطيط التعلـيم وهـو أسـلوب                  •

 .الطلب االجتماعي

 .التوازن بين أنواع التعليم غير كاف وال يحقق ما تتطلبه خطط التنمية •

لى الكم في التعليم وخاصة في الخطة األولى والثانية ووضع          ال زالت خطط التنمية تركز ع      •

مؤشرات في الخطة الثالثة، بدون برامج واضحة وتفتقر هذه البرامج للقوى العاملة المؤهلة،             

 .والمدبرة القادرة على وضع البرامج وتنفيذها

 .نقص البحوث العلمية من أجل التخطيط التعليمي •

  

 من نتائج، فقد تمت مناقشتها وتحديد مدى اتفاقها واختالفها مع           وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة     

: الدراسات السابقة التي طرقت هذا الموضوع، كما تم تقديم العديد من التوصيات كان من أبرزهـا               

تصميم هيكل تنظيمي لتخطيط التعليم في المملكة، وتوضيح العالقة المطلوبة بين سياسـة التعلـيم               

 .كانية الربط بين خطط التعليم وخطط التنميةوخطط التنمية وكيفية إم

  

  :  الدراسات األجنبية التي تتعلق بالدراسات العليا.2.6.2

  

، حيث ألقـت  )Verhey ، 2002(من الدراسات األجنبية التي تناولت الدراسات العليا، دراسة فيري          

 في العام   SFSUمن خريجي الدراسات العليا في جامعة       ) 842(هذه الدراسة الضوء حول اتجاهات      

من الطلبة أكدوا على أن الخدمات التي تقدمها المكتبة تعد من األهـم             %) 95(، أن   2001/ 2000
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بالنسبة لهم في برامج الماجستير، حيث كانت النسب المئوية لتقديراتهم سواء جيد أو ممتاز لبـرامج         

ــالي ــستير كالت ــيم: الماج ــة التعل ــدريس %)89.5(نوعي ــة الت ــاخ ، وا%)86.4(، ونوعي لمن

، واهتمام أعـضاء هيئـة      %)84.7(، الرضا العام  %)84.7(، والخبرات التدريبية  %)86.1(التعليمي

، والخـدمات المتـوفرة     %)67.7(، وإجـراءات القـسم    %)80.9(، والمنـاهج  %)81.3(التدريس

  %).38.9(، والوصول إلى المصادر%)53.6(للطلبة

  

 الدراسة  إلى  التعرف على اتجاهـات  هدفت ) (Di, 2000كما أجريت دراسة أخرى قام بها داي 

، )Canberra(عضو  فـي جامعـة كـانبيرا         )63(أعضاء هيئة التدريس الجدد اللذين بلغ عددهم        

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عـدم       .  بالنسبة لعملهم في الجامعة خالل الخمس سنوات األخيرة       

ذي يقومون به، وأبدى أعضاء هيئة      تطابق بين توقعات أعضاء هيئة التدريس الجدد وواقع العمل ال         

التدريس مالحظات حول زيادة العبء التدريسي الذي ال يسمح لهم بالقيام بأعمال البحث العلمـي،               

إضافة إلى عدم مشاركتهم في صنع القرار الذي يصدر دون مشاورة معهم، كما أن هناك تراجعـا                 

كمـا  .عدم وضوح سياسـة الجامعـة     في الحرية األكاديمية التي يحس بها أعضاء هيئة التدريس، و         

يوصي الباحث بضرورة إزالة المعوقات التي تعترض سبيل التعليم العالي في استراليا مـع مطلـع                

الكفـاءة  : األلفية الجديدة، ويطالب بأن يكون التعليم العالي مثاليا ونموذجيا مـن خـالل عناصـره              

  .والفاعلية

  

اسة إلى تحديد تصورات العاملين والطلبة بشأن ، هدفت الدر), Rynolds 1998(أما دراسة رينولدز

وأظهرت نتـائج   .  البرامج المطروحة الهادفة إلى مقابلة احتياجات الطلبة بمساقات الدراسات العليا         

الدراسة أن المدرسين كانوا راضين عن محتويات المساقات الدراسية وفوائدها، واظهروا رغبة في             

التحصيل، وانتقد المدرسون قلة الوقت المخـصص للنـشاط         تطوير مستقبال في لتمكين الطلبة على       

أما الطلبة فأشاروا إلى اعتقادهم بترابط المساقات وإنها ممتعة وذات أهمية بالنـسبة لهـم               .  البحثي

  .تراوحت بين كونها مهمة جدا وأساسية
 

ج ، إلى معرفة دافع المـشاركة ببـرام       )Howerd،  1992(وقد هدفت دراسة أخرى قام بها هوارد        

الماجستير المطروحة خارج الحرم الجامعي لجامعة مارشال وست فيرجينيا وذلك ألربع تخصصات            

التعليم التقني، وتعليم الكبار، وتعليم األعمال، وتعليم التسويق، تناول الباحث في دراسته عينـة       : هي

انـت دوافـع    ، حيث ك  1991 / 1982من الطلبة الذين التحقوا بتلك البرامج في الفترة ما بين عام            

التقدم الوظيفي، واالهتمام المعرفـي، واالتـصال       : التحاقهم ببرامج الماجستير حسب الترتيب التالي     

  .االجتماعي، والتحفيز االجتماعي، وخدمة المجتمع، وتوقيعات خارجية
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  :اسات المتعلقة بالتنمية اإلدارية الدر.3.6.2

  

 وهي دراسة ،  )1995( الفضلي   إلدارية،دراسة من الدراسات العربية التي تناولت موضوع التنمية ا       

تحليلية ساهمت في التأكيد على أهمية برامج التدريب والتنمية اإلدارية، من خـالل محاولـة بنـاء                 

مدخل يستطيع بواسطته الباحث والممارس المستفيد من أي نشاط بتلك البرامج تحديد إطار عملـي               

، في عمليـات التـدريب      )العائد(واألثر أو التنمية    ) البرنامج(وقابل للقياس للربط في ما بين الفعل        

   ".مراحل العملية التدريبية كمدخل لتقييم فاعلية برامج التدريب والتنمية اإلدارية"بعنوان .  والتنمية

ضرورة عدم التعامل مع فاعلية برامج       :وكانت من أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة ما يلي          

دارية باعتبارها فخ أو مخرج نهائي لتلك البرامج، وضرورة عـدم تجـاوز أي          التدريب والتنمية اإل  

مرحلة من مراحل التدريب والتنمية بل يجب االهتمام بمختلف تلك المراحل األساسية، وضـرورة              

االهتمام بالجانب التنموي في برامج التدريب والتنمية وعدم تركيز االهتمام كلـه علـى الجوانـب                

عي تحقيق نتائج آنية، واالعتراف عند تقيم فاعلية البـرامج التـدريب والتنميـة              العالجية التي تستد  

بأهمية دورها التنموي والذي ال تظهر نتائجه على المدى القصير بدال من التركيز على الجوانـب                

 .العالجية لتلك البرامج
 

ـ        )1992( هدفت دراسة أخرى قام بها األيوبي        ة المركزيـة   ، إلى توضيح أجهزة التنميـة اإلداري

والمتمثلة في ديوان الموظفين أو لجنة اإلصالح اإلداري، كما هدفت الدراسة إلى التمييز بين أجهزة               

التنمية اإلدارية والتي تمثلت في األجهزة المذكورة والتي يغلب عليهـا الطـابع التنظيمـي وبـين                 

وقد توصلت هـذه الدراسـة       .مؤسسات التنمية اإلدارية والتي يغلب عليها الطابع العلمي والتعليمي        

  :إلى

  

عدم التنسيق ومحدودية التكامل بين أنشطة ومؤسسات التنمية اإلدارية وبين تنمية األجهـزة              •

  .اإلدارية

 .التكرار واالزدواجية بين مهام وأنشطة هذه المؤسسات واألجهزة •

لـوب  أن كال من أجهزة التنمية اإلدارية ومؤسسات التنمية اإلدارية لم تقـم بالـدور المط               •

 .والمتوقع منها

  

، دراسة هدفت إلى توفير نظرة تشخيصية تحليلية للدور الحالي لمعاهـد            )1991(كما أجرى الطيب    

اإلدارة العامة في الوطن العربي لتحديد جوانب القصور، ومسبباتها واستكشاف البدائل الممكنة التي             

ت بالقدر الذي يمكنها مـن القيـام   تمكن من تالفي أوجه النقص الحالية، وزيادة فاعلية هذه المؤسسا 
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 وقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في             .بدورهما الطليعي في التنمية اإلدارية    

  :تحديد جوانب القصور هي

  

  .االنعزالية وعدم الترابط المؤسسي بين أجهزة التنمية األخرى •

البة من المعاهـد أسـيرة برامجهـا        عدم التطوير في البرامج التدريبية بل ظلت الكثرة الغ         •

 .التدريبية التي وضعت عند نشأتها

 .نشأة هذه المعاهد تحت إشراف خبراء أجانب دون االتصال بالبيئة المحلية •

 .تهميش جانب االستشارات ومحدوديته •

 .شح اإلمكانات المادية في بعض معاهد اإلدارة العامة •

  

دراسة إلى تقويم مؤسسات وأجهزة التنمية اإلدارية       ، حيث هدفت ال   )1989( وفي دراسة قام بها جاد      

حيث هدفت هذه الدراسة، إلى عرض وتحليل دور مؤسسات وأجهزة           في المملكة العربية السعودية،   

التنمية اإلدارية في المملكة العربية السعودية، وتقويم مساهماتها في جهود التنمية اإلداريـة وإدارة              

كما أن من أهداف الدراسة أن       .وجه التنسيق والعالقات القائمة بينها    التنمية في المملكة، مع دراسة أ     

تقدم تجربة المملكة العربية السعودية في إحداث وتطوير أجهزة التنميـة اإلداريـة المتخصـصة،               

كنموذج يمكن محاكاته في عدد من الدول األخرى، وفق شوط خاصة بكل دولة، بهدف اإلفادة مـن                 

وكـان أسـلوب     .ة ومعالجة ما تبرزه التجربة من بعض الجوانب السلبية        جوانبها االيجابية، وتنحي  

بتحدد أهداف كل الدراسة وأسلوبها، لذلك فأن األسلوب األكثر مالئمـة لهـذه             : الدراسة ومصادرها 

الدراسة، هو أسلوب الدراسة التحليلية الذي اعتمد على وصف الظواهر والحقائق اإلدارية المرتبطة             

 على أسبابها، وتحليل عالقاتها، والربط بين معطيات هذه الظواهر وتفسيرها،           بموضوعها، والوقوف 

وقد اعتمدت الدراسة على كثير مـن        .ثم التوصل إلى نتائج قيمة حول إمكانية تطور هذه الظواهر         

المصادر الرئيسية والكتب والبحوث والدراسات المرتبطة بموضوعها، وكذلك التقـارير والوثـائق            

قف عليها الباحث خالل زيارته الميدانية لجميع أجهزة ومؤسسات التنمية اإلداريـة            الرسمية التي و  

بالمملكة ولقاءا ته ومناقشاته مع كثير من مسئولي هذه األجهزة والمؤسسات خـالل شـهر ابريـل                 

1989.  

  

، دراسة تربط التدريب اإلداري بالتنمية اإلدارية بعالقة متداخلة تـصل           )1986( كما أجرى القبالن    

في أذهان بعض الباحثين في هذا المجال إلى اعتبارها شيئا واحدا أو مصطلحا واحـدا لـه نفـس                   

والواقع أن كون التطوير عامـل مـشترك    .المفهوم، على اعتبار أنهما عمليتان تهدفان إلى التطوير       

لح بين التدريب والتنمية اإلدارية ال يكفي لجعلهما مصطلحا واحدا وأال لكنا أضـفنا إليهمـا مـصط        
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التعليم الذي يقوم بدور فعال في عملية التطوير الشاملة ألي مجتمع، ومن األمور المتفق عليهـا أن                 

لكل من هذه المصطلحات خصائصه وأهدافه المتميزة، وهي خصائص ال تلغي وجود عالقة تـأثير               

 تنميـة   و لعل أهم ما يجمع بينهما أنها ترتبط بتنمية القوى البـشرية بهـدف تحقيـق                .وتأثر بينهما 

  . اإلنسان و بالتالي المجتمع في المجاالت االجتماعية و االقتصادية و الثقافية

  

وضحت أن المملكة العربية السعودية أولت عمليـة التنميـة اإلداريـة           ،)1984( أما دراسة الحمد    

م وحتى وقتنا الحاضر، كما أتـضح أن تـاريخ اإلدارة فـي             1932اهتماما كبيرا منذ تأسيسها عام      

من العرض السبق أتضح لنا أيـضا أن خطـط التنميـة             .ملكة مر بمراحل عديدة وعقبات كثيرة     الم

الخمسية في المملكة ركزت وبشكل كبير على تنمية القوى البشرية وأبرزت هـذا الجانـب بـشكل                 

وال بد هنا من اإلشارة إلى أنه رغم كافة الجهود التي تبذل في سبيل تحقيق تنمية إداريـة                    .واضح

المملكة إال أنه ما زال هناك حاجة ملحة لتبني خطة القوى العاملـة، التـي ترتكـز علـى                   أفضل ب 

المعلومات الدقيقة عن احتياجات األجهزة الحكومية من القوى العاملة وتأخذ فـي االعتبـار حجـم                

األعمال في هذه األجهزة، مع قيام هذه الخطة على نظام دقيق لمتابعة وتنفيذ البـرامج والـسياسات                 

كذلك فان الحاجة ال تزال قائمة لالستمرار في الجهود المبذولة إلعادة تنظـيم كافـة                .وضوعيةالم

األجهزة الحكومية وتحديد أهدافها واختصاصاتها بما يتفق وخطط تنموية موضوعية، والعمل علـى             

  .بهاتطوير وتحديث أساليب العمل باستخدام التقنية الحديثة، وتطوير القوانين واللوائح المعمول  

  

، وضحت أهمية البحث بلعب اإلدارة العامة في الدول النامية          )1984( وفي دراسة قام بها الشقاوي      

دورا أساسيا ومهما في تحقيق أهداف التنمية الوطنية حيث أن هناك أهمية خاصة للبرامج اإلداريـة                

 وقد   .بة بالخدمة المدنية  اإلعدادية التي ينظمها معده اإلدارة العامة بالرياض لتوفير المهارات المطلو         

كانت أهم أهداف الدراسة أنها قامت  بتقويم البرامج اإلدارية اإلعدادية بالمملكـة لمعرفـة مـدى                 

وسيقاس أثر تلك   .  فعاليتها في إعداد عاملين في مجاالت وظيفية معينة قبل التحاقهم بالخدمة المدنية           

لمهارات واالتجاهات إلى محـيط العمـل       البرامج من حيث درجة فعالياتها في توصيل المعارف وا        

تحديد إذا ما كانت برامج التدريب اإلعدادية هذه قد حققت أهـدافها التنمويـة بتـوفير المهـارات                  

واستخدمت الدراسة في جمـع المعلومـات الالزمـة          .المطلوبة في بعض قطاعات الخدمة المدنية     

مج إعدادية بعد تخريجهم بعام، وعددهم      استبيانان أحدهما موجه للمتدربين من الخريجين من ستة برا        

منهم، واآلخر موجـه إلـى      ) 232(خريجا، وتم الوصول إلى       ) 1063( متدربا من أصل    ) 272(

وخلصت الدراسة بأنها تؤيد فرضية البحث       .مشرفا) 121( الرؤساء المباشرين للمتدربين وعددهم     

فعالة في تـوفير    .  جوانب الضعف فيها  مع اإلقرار ب  .  األساسية، وهي أن برامج التدريب اإلعدادية     
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بعض المهارات التي تحتاجها الخدمة المدنية بالمملكة وهي بذلك تسهم في جهود تنمية القطاع العام،               

  .وبالتالي في خدمة األهداف العريضة للتنمية الوطنية

  

جاء وخلصت الدراسة إلى توصيات خاصة بمعهد اإلدارة العامة بضرورة مراجعة مناهج التدريب             

تقويمها منخفضا، وزيادة االهتمام بتقويم أعضاء هيئة التدريس اللذين يتولون التدريب في البـرامج              

اإلعدادية، وبشكل خاص تلك التي جاء تقويم أعضاء هيئة التدريس فيها منخفضا، وإعـداد بـرامج        

يوان العـام  أما التوصيات الخاصة بالـد  .تدريبية خاصة لتنمية مهارات أعضاء التدريس في المعهد

للخدمة المدنية، التحقق من أن الوظائف التي تتناسب مع إعدادهم وخبرتهم، وإنشاء نظام المهارات              

  .المطلوبة في برامج التدريب اإلعدادي

  

  :تنمية اإلدارية والدراسات العليا الدراسات العربية التي تربط بين ال.4.6.2

  

دارية والدراسات العليا دراسة كـل مـن الحـسني،    من الدراسات العربية التي تربط بين التنمية اإل     

، حيث وضحت الدراسة أن الدراسات العليا تجربة حديثـة النـشأة فـي              )2004( وباوزير، وسالم   

جامعة عدن، أنشئت بهدف تعزيز دور الجامعة في المجتمع من خالل نشر المعرفة وتعميقها وإعداد               

مواجهة مشكالت التنمية، ورفد مؤسـسات المجتمـع        األبحاث، ومنها أبحاث الماجستير والدكتوراه ل     

بكوادر مؤهلة تأهيال تخصصيا عاليا، ومع وجود الصعوبات التي واجهتها التجربـة إال أنـه مـن                 

وتكمن مشكلة البحث في تـشتت جهـود المؤسـسات           .الضروري دعمها وتطويرها وحل مشاكلها    

اسات في الوزارات، المؤسسات البحثيـة  الجامعات، مراكز األبحاث، إدارات البحوث والدر     (البحثية  

، ومن ثم إدخال نتائج األبحاث إلى الواقع العملي، والية تبـادل اإلنتـاج              )األخرى، والقطاع الخاص  

واستخدم المنهج الوصفي والتحليلي، وتم التوصل إلـى أن تطـوير            .الفكري على المستوى الوطني   

يز دور البحث العلمي من خالل إعداد رسـائل         البحث العلمي التنموي في الجمهورية اليمنية، وتعز      

الماجستير والدكتوراه يتطلب أنشاء هيئة وطنية بحثية تقوم بالبحث العلمي، وتوحيد الجهود المشتتة             

للمؤسسات البحثية وتخطيطها ومتابعة قضايا البحث العلمي وتطبيقه، وإيجاد عالقات بين المؤسسات            

  .رجالبحثية المختلفة في الداخل ومع الخا

  

أن مستقبل البحث العلمي يرتبط بالتعاون بين الجامعات في الداخل، وبينها وبين الجامعات العربيـة               

واإلسالمية والجامعات الرائدة في البلدان الغربية، وتبادل الزيارات والخبرات المستمرة ألعـضاء            

 المنـاخ المالئـم     هيئة التدريس، وتحسين ظروفهم، وحل المشكالت التنظيمية والتمويلية، وإيجـاد         

  .والداعم للبحث العلمي وللباحثين



 50

، ناقشت دور الجامعات العربية فـي       )2004( وفي دراسة أخرى أجريت لكل من اللبدي، وعدامة         

التنمية والتقدم االجتماعي، تواجه مؤسسات التعليم العالي في فلسطين تحديات جمة، منهـا الطلـب               

د الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعلـيم العـالي الفلـسطيني          المتزايد على التعليم العالي، حيث أن عد      

، وهذا النمو العمودي في أعداد الطلبة ال يقابله نمـو           2003 آالف طالب في العام      104وصل إلى   

أفقي في تعدد ونوعية التخصصات، أي أن هناك فجوة بين الخطط التنموية وتوسع الجامعات األفقي               

حيـث التطـور والتغييـر       :عليم العالي في تحقيق شروط التنمية     أما دور الجامعات والت    .والعمودي

والتنمية والنهضة في مجتمع من المجتمعات يبدأ من التنمية االقتصادية التي تعكس نفـسها علـى                

مجاالت الحياة االجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية واألخالقية ن لهذا علينا العمل على وضـع              

حة من أجل تحويل مجتمعاتنا من مجتمعات استهالكية إلـى مجتمعـات            برامج تنموية شاملة وطمو   

يكمن : التضامن العربي، والشرط الثاني   : الشرط األول . إنتاجية بشكل تدريبي ومدروس ومخطط له     

  .إعادة توزيع الثروة الوطنية والقومية: في الديمقراطية، والشرط الثالث

  

ت المتكررة التي تـدعو إلـى ربـط مـشروعات           ، واستجابة للتوصيا  )2004( الخفاف   أما دراسة 

الدراسات العليا بخطط التنمية وحاجة المجتمع في كل مؤتمر وندوة لتقويم الدراسـات العليـا فقـد                 

واعدت هذه الورقة وهي تهدف إلى تقديم مقترح لتأسيس مركز االستشارات العلمية في الجامعـة،               

تها، يرتبط هذا المركز إداريا بالنيابة العامة       فأخذت من جامعة عدن حالة دراسية، وجاء في مقترحا        

للدراسات العليا والبحث العلمي، وعند أذن يكون اسمها النيابة العامة للدراسـات العليـا والبحـث                

يتألف المركـز    ".ويشرف على المركز مدير عام االستشارات العلمية      "العلمي واالستشارات العلمية    

 مدير يفضل أن يحمل شهادة الماجستير والـدكتوراه وهـذه   مكاتب استشارية يدير كل منها  ) 6(من  

  :المكاتب هي

  

  .مكتب االستشارات الطبية والصحية •

  .مكتب االستشارات الهندسية •

  .مكتب االستشارات االقتصادية واإلدارية •

  .مكتب استشارات العلوم الصرفية •

  .مكتب االستشارات الزراعية والبيئية •

  .مكتب استشارات األسرة والمجتمع •

  

ولكل من هذه المكاتب عالقاته مع مجموعة من الكليات وقد ترتبط بعض الكليات بأكثر من مكتـب                 

  . وذلك حسب حقول االهتمام العلمي والمعرفي ألقسامها العلمية
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ويحصل االتفاق بين المركز والجهة المستفيدة من البحث بصورة عقد يوقع عليه الطرفان وبالنسبة              

ا طالب الدراسات العليا والمشرف أو التدريسي في حالة كـون المـشكلة             لجوانب العقد فيستفيد منه   

المطروحة للدراسة ال تفي بمستلزمات أعداد رسالة ماجستير أو دكتوراه وكذلك يستفيد منها القـسم               

  .العلمي والجامعة

  

، توضح مدى مساهمة الجامعات العربية بدور       )2004(كما أجريت دراسة أخرى قام بها المقطوري        

م في تجسيد أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي، إذ أصبحت التنميـة فـي                ها

لذلك أصبحت الجامعات فـي العـصر       .العصر الراهن تشكل التحدي األكبر أمام الجامعات العربية         

ـ               ي الراهن معنية، بل ومسئولة عن التطور المستمر للعلم وإثراء المعرفة وتنميتها في المجتمع، وه

بذلك تعمل على تحقيق التنمية من خالل تدفق خريجيها في مختلف التخصصات، وفي الوقت نفسه                

تولي الجامعات اهتماما للبحث العلمي في مختلف المجاالت للنهوض االقتصادي واالجتماعي بهدف            

لجامعـات  تلبية احتياجات المجتمع، وهنا تكمن أهمية تنظيم الندوة العلمية حول الدراسات العليا في ا             

العربية التي تنعقد في رحاب جامعة عدن، والتي تهدف إلى استقراء واقع الدراسات العليا واالرتقاء               

وخلصت الدراسة إلى أن حجم الدراسات العليا في         .بها إلى تلبية حاجات التنمية في الوطن العربي       

لبات التنمية وال يرقى إلى     الجامعات العربية ال يزال محدودا جدا، كما أن نوعيته ال تتناسب مع متط            

مواجهة التحديات العلمية والثقافية التي تواجه الوطن العربي،  ويتطلب بـذل الجهـود المتواصـلة      

لتطوير الدراسات العليا في الجامعات العربية، وتنصب أمام الجامعـات العربيـة مهمـة تطـوير                

مية من خـالل الـربط الوثيـق        الدراسات العليا بصورة متواصلة والعمل على مجابهة تحديات التن        

لألطروحات العلمية بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية لتلبية احتياجات المجتمع فـي الـوطن              

  .العربي، والعمل على إشراك طالب الدراسات العليا للجامعات العربية في اإلدارة الجامعية

  

مـا دور التنميـة     :  التالي ، حيث طرح البحث السؤال    )1991( وفي دراسة أخرى قام بها الغامض       

االقتصادية واالجتماعية في التعليم العالي؟ وما هي اآلثار التي تحدثها فيه، من توسع أفقي وعمودي               

في المؤسسات التعليمية ومن تزايد في أعداد الطلبة؟ وهل يعتبر التوسع والتزايـد نتيجـة حتميـة                 

ة؟ ومن اجل ذلك تم الربط بـين النـاتج          تفرضها التنمية؟ وما مدى تالؤم ذلك من احتياجات التنمي        

المحلي االجتماعي وبين اإلنفاق االجتماعي واإلنفاق على التعليم العالي، حيث تبين وجـود عالقـة               

وقد شهد التعليم العـالي     . طردية بين تطور الناتج المحلي االجتماعي وبين التوسع في التعليم العالي          

الية حتى بداية الثمانينات، وقد ظهر أن معدالت اإلنفاق         توسعاً كبيرا بسبب تحقيق معدالت تنموية ع      

على التعليم العالي فاقت معدالت زيادة الناتج القومي مما أدى إلى خلل في التركيب الهيكلي للقـوة                 

العاملة بسبب زيادة نسبة القوة العاملة الجامعية إلى إجمالي القوة العاملة، وباعتبار انه على الدولـة                
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بر في تامين فرص العمل لخريجي الجامعات، حيث يعمل أكثر مـن نـصفهم فـي                يقع العبء األك  

أجهزة الدولة ومنشاتها المختلفة، وبسبب تباطؤ معدالت التنمية في الثمانينات، فقد كان المعـروض              

من خريجي التعليم العالي يفوق طلب التنمية منهم، وهذا يدل على أن التوسع في التعليم الجامعي لم                 

ومع ذلك ومن خالل انعكاسات التعليم على التنمية فان االستمرار في           . اً لمتطلبات التنمية  يكن مالئم 

التعليم الجامعي بشكله الراهن ال يعد عمال منافيا لمتطلبات التنمية وان كان من األفـضل أن يـتم                  

  .التنسيق بين خطط التعليم وخطط القوة العاملة

  

دراسة الستقصاء وتقويم مدى مالئمة برامج التعليم العالي        ، فقد هدفت ال   )1990( القرني   أما دراسة 

حيث أشار الباحث إلى أن دراسة كهـذه ال بـد وأن        .  في المملكة العربية السعودية لحاجات التنمية     

تتناول جوانب متعددة من حيث وضوح األهداف وشمول المحتوى، وطرق التـدريس، وأسـاليب              

ونظرا لحاجتها لفريق عمل متكامل لبحثها       . هيئة التدريس  التقويم، ونوعية الطالب، وتأهيل أعضاء    

ما العالقة بين برنامج التعليم العالي في المملكة        : وتقويمها، فقد اكتفى الباحث باألسئلة األربعة اآلتية      

العربية السعودية والتنمية؟ وما مدى تلبية برامج التعليم العالي لحاجات التنمية في المملكـة؟ ومـا                

مؤدية إلى عدم مالئمة برامج التعليم العالي في المملكة عن تحقيق عمليات التنمية؟ وكيف              العوامل ال 

يمكن ربط تلك البرامج بحاجات التنمية الشاملة التي تحتاجها المملكة؟ حيث أوضـح الباحـث فـي     

بـات  الدراسة أن برامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في اشد الحاجة إلى تلبيـة الرغ               

التنموية وهذا لم يكن إال عن طريق بعض التغييرات في بنية التعليم، ومنهاجه، وطرائقه، وأساليب               

إدارته وفق تخطيط علمي دقيق يحقق أنماطا سلوكية ايجابية قادرة على تحقيق الحاجات والتطلعات،              

القطـاعين  واقتراح ضرورة إيجاد مجلس أعلى يقوم بالتنسيق بين الجامعات وأجهزة توظيف فـي              

  .العام والخاص

  

، تبين اثر التنمية على التوسع في التعلـيم العـالي فـي القطـر                )1990( وجاءت دراسة السمان    

السوري، لقد كان الهدف من البحث إجراء دراسة ميدانية حول اثر التنمية على التوسع في التعلـيم                 

  : التاليةالعالي في القطر العربي السوري الذي استعرضه الباحث في النقاط

  

  . االجتماعية والتعليم العالي–توضيح العالقة بين التنمية االقتصادية  •

 .تكلفة الفرصة الضائعة وتهيئة محطات االستقبال بالنسبة للخريجين: دراسة مفهومي •

زانيـة  تطـور مي   :أثر التنمية على التعليم العالي في القطر حيث بحثنا ذلك من خـالل             •

 : التعليم العاليالتوسع في  والتعليم العالي
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 .التوسع في الجامعات والكليات وعدد الطالب •

 .التوسع في الدراسات العليا والتوسع في المعاهد المتوسطة •

  

 تظهر تميز حضارة العصر بأنها تقنية وسريعة التغير إلى درجـة أن              ،)1990(أما دراسة محبك    

بـل  .  على مدى توافر عناصر اإلنتـاج     تحقيق التنمية االقتصادية في البلدان النامية لم يعد يتوقف          

أيضا على المستوى العلمي لقوة العمل الذي يجعلها قادرة على استيعاب أسـاليب الفـن اإلنتـاجي                 

ونظرا ألهمية العالقة هذه نرى انه ال يكفي االهتمام بالتعليم           .المعاصر ومالحقة تطوراته باستمرار   

دة من الخريجين في المجاالت التي تخصصوا فيهـا         فقط، بل ال بد من العمل بكافة الوسائل لالستفا        

وهذا يتطلب خلق الدوافع الكافية لتشغلهم، كما يتطلب أيضا تصميم كافة المـسئولين علـى وضـع                 

  .المعلم في خدمة المجتمع، وإتباعه كأسلوب وحيد لتحقيق التقدم المطلوب

  

عاهد في الطفـرة التـي      ، هدفت إلى التعرف على دور الجامعات والم       )1980(وفي دراسة حبيش    

شهدها القطاع العام في توسيع الدور المناط به اثر التطور العلمي والصناعي الهائل، وهل يكتفـي                

بتعليم الموظفين للنهوض بالجهاز اإلداري أم انه يجب إعدادهم قبل انخراطهم في سـلك الوظيفـة                

 وفق خطط مدروسة من حيث      هذا من ناحية؟ ومن ناحية أخرى هل ما تفرزه الجامعات يتم          . العامة

وكان من أهم نتائج هذه الدارسة لكي تقوم هـذه األجهـزة             احتياجات سوق العمل لهذه المؤهالت؟    

  :يجب أن تتضافر عدد من النقاط وهيبدور فاعل في التنمية اإلدارية 

  

  .يجب أن ترافق مجهودات التنمية اإلدارية تعديالت على التشريعات وعلى المنظمات •

ي أن يطرأ تغيير محسوس وجذري على العنصر البشري الـذي تتـرجم بـه    من الضرور  •

 .أهداف الدولة إلى أفعال

أن تتسع الموارد المالية واإلمكانات المادية بالقدر الـالزم إلدخـال التعـديالت وضـمان                •

 .استمرارها

 .أن يكون هناك تنسيق دائم بين المؤسسات التعليمية وبين مخططي التنمية •

  

  .ت األجنبية التي تربط بين التنمية اإلدارية والدراسات العليا الدراسا5.6.2

  

 1993( ومن الدراسات األجنبية التي ربطت بين التنمية اإلدارية والدراسات العليا، دراسة فربلي 

Verebly,(   فيعرض الباحث وسائل وطرق التنميـة      " خيارات التنمية اإلدارية في هنغاريا    "، بعنوان

 في هنغاريا، واختالف هذه الوسائل عن المتبعة في الدول الغربية مـن حيـث               اإلدارية المستخدمة 
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نطاق التغير والتنمية، حيث يشمل التغيير في هنغاريا النظام اإلداري بكافة أجزائـه، وان التنميـة                

اإلدارية الشاملة المطلوبة أحداثها في الجهاز الحكومي الهنغاري مرتبطة بالتغيرات الجذريـة فـي              

ولهذا فقد بذلت جهود التنمية اإلدارية في هنغاريا، حيث تم           .لسياسي واالقتصادي في الدول   النظام ا 

إنشاء مؤسسات دستورية حديثة قائمة على مبادئ التنمية اإلداريـة واسـتخدام الملكيـة الخاصـة                

وأصبح هناك إعادة وتنظيم وترشيد ألداء الجهاز الحكومي بشكل مستمر، بحيـث            , واالقتصاد الحر 

   .ل هذا التغيير وحدات الحكم الالمركزية في الدولةيشم

  

" التنمية اإلدارية وتطوير هيئـة التـدريس  "دراسة بعنوان )  Bowman  ،1991( وأجرى بومان 

ركزت هذه الدراسة على تقييم اتجاهات رؤساء األقسام نحو التنميـة اإلداريـة، وتطـوير هيئـة                 

قام الباحث بتصميم أداه البحث،      .التنمية والتطوير التدريس، ودرجة مشاركتهم في ادوار ونشاطات       

من رؤساء األقسام في ثمن جامعات عامة في الغرب الوسـط مـن             ) 311(وتم إرسالها بريديا إلى     

% 75وكانت نـسبة االسـتجابة      )مصنفة على أنها تمنح درجة الدكتوراه     "الواليات المتحدة األمريكية  

  : إلى النتائج التاليةصت الدراسةوقد خل . استبانة234حيث ارجع 

  

يعتبر رؤساء األقسام التنمية اإلدارية وتطوير وتنمية هيئة التـدريس أمـرا مهمـا إال أن                 •

المشاركة في عملية التنمية اإلدارية كانت اقل من متوسطة،ونوع واحد فقط من ستة أنـواع    

  .لعينةمن أفراد ا% 50من أنواع التنمية اإلدارية وهي الندوات الداخلية شارك فيها 

اعتبرت المهارات اإلدارية والمعرفة والكفاءة المحصلة، فوائد إدارية محتملة من المشاركة            •

 .في نشاطات التنمية اإلدارية

من وقتهم فـي أداء ادوار مختلفـة         % 15 إلى   10أشار أفراد العينة إلى أنهم يقضون من         •

 .لتطوير هيئة التدريس

كان لها األثر على مشاركتهم في نشاطات التنمية        الخطط واألهداف المهنية لرؤساء األقسام       •

 .اإلدارية

األشخاص الذين لديهم طموح لشغل مناصب إدارية عليا اظهـروا مـستوى اعلـي فـي                 •

 .المشاركة بنشاطات التنمية اإلدارية

اتضح وجود عالقة متوسطة بين نظرة رؤساء األقسام نحو قيمة التنمية اإلدارية ومـستوى               •

 .مشاركتهم في ذلك

  

استراتيجيات التنمية اإلداريـة للعمـداء   " ، بعنوان)  Nix،1990(وفي دراسة أخرى قام بها نكس 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء ومعرفة االستراتيجيات التـي         " األكاديميين في الكليات والجامعات   
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هجيـة  مارسها العمداء األكاديميون في التنمية اإلدارية، وبحـث نـشاطات التنميـة اإلداريـة المن              

  .والالمنهجيه التي تمت داخل وخارج المؤسسة التي يعملون بها، مع تحليل خط التقدم لتحديد أنماطه

عميد أكاديمي، لمائـة مؤسـسة تعليميـة شـملت          ) 300(قد تم توزيع أداة الدراسة االستبانة على        

  :ج الدراسة إلىتشير نتائ .التمريض، إدارة األعمال، الفنون، والعلوم، عن طريق الوسائل البريدية

  

أن جزاءا كبيرا من العمداء أشاروا إلى عدم وجود برنامج أو مـسؤولية محـددة لتنميـة                  •

اإلداريين األكاديميين في مؤسساتهم، ونتيجة لذلك فان نشاطات التنمية التي أعدت وأهلـت             

  .العمداء لشغل مراكزهم كانت مهمة بالنسبة للقلة الذين شاركوا فيها

 .يم العالي في اعتبار التنمية اإلدارية مهمة مؤسسةتفشل مؤسسات التعل •

أما بخصوص األنماط المهنية، وصل العمداء إلى مراكزهم الوظيفية الحالية بطرق متعددة،             •

 .مع أن الخبرة في التدريس كانت العامل األهم في ذلك

  

عة جورجيـا،   برنامج التنمية اإلدارية لنظام جام    " ، فكانت بعنوان  )Booth،  1987(أما دراسة بوث  

تخاطب هذه الدراسة الحاجة من اجـل الوصـول         " وسيلة لزيادة االختصاصيين من اإلداريين السود     

إلى أسلوب منظم للتنمية اإلدارية في التعليم العالي، وذلك من خالل دراسة النظام الجامعي لبرنامج               

وقد تـم   .  من األسئلة  اسة على أربع مجموعات   اشتملت الدر  .ريجنت للتنمية اإلدارية للجنة جورجيا    

عضوا من كلية جامعة جورجيا، الذين شاركوا       ) 26(جمع المعطيات خالل سلسلة من المقابالت مع        

مـن مـصممي    ) 4.  (من اإلداريين المـشرفين   ) 16.  (بصفتهم زمالء أو أعضاء إدارة الجامعة     

 االختيـار   وقد وجـدت الدراسـة أن إجـراءات        .من الرؤساء الذين رشحوا زمالء    ) 6.  (البرامج

والمعايير المتبعة لتحديد األشخاص ذوي القدرة اإلدارية الكافية لبرنامج ريجينت للتنميـة اإلداريـة              

هي أمور سارية المفعول ونافذة، وقد أورد المشاركون أن األساليب التي استعملها البرنامج عززت              

جدت الدراسة أيضا أن وسائل     و .ونمت تلك المهارات التي تم تحديدها من اجل قيادة أكاديمية فاعلة          

البرنامج مرسخة قدر اإلمكان في تعليم البالغين ونظرات القادة، إال أن إستراتيجية التنمية اإلداريـة               

  .ارسة الطبيعية للتعليم العاليتعاق بسبب المم

  

تأثير المركز على بـرامج التنميـة       " ، بعنوان )Woods،  1987(وفي دراسة أخرى قام بها ودس       

، تمت الدراسة في جامعة كالفورنيـا، إذ        " للمديرين التربويين في مجاالت السلوك القيادي      اإلدارية،

هدفت هذه الدراسة إلى بحث واستقصاء وتقييم تأثير المركز على برامج التنمية اإلدارية، ثم قيـاس             

عـات  توجهات المديرين في المجاالت التالية، النمط القيادي، واالتصاالت الشخـصية، وإدارة النزا           

  :وقد توصلت الدراسة إلى .والصراعات، ومهارات العمل الجماعي
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مديرو المرحلة االبتدائية حصلوا على أعلى النتائج بالنـسبة التجاهـات أعـضاء هيئـة                •

  .التدريس في مجال العمل الجماعي وإدارة النزاعات والصراعات

 .عدم وجود تغير مهم في القيادة اإلدارية •

ات العالقات الشخصية وإدارة النزاعات مـن وجهـة نظـر           وجود زيادة مهمة في مهار     •

 .المشاركين في برنامج التنمية اإلدارية

  

  الخالصة 7.1

  

تناول هذا الجزء من الدراسة المفاهيم واألبحاث المتعلقة بموضوع البحـث، فبالنـسبة لموضـوع               

الدراسات العليـا،   التنمية اإلدارية وبرامج    : المفاهيم، تطرقت الدراسة إلى موضوعين رئيسين هما      

والموضوع األول بدا بالمفهوم العام للتنمية، وحسب رأي الباحث أن التعريف األقرب للتنمية فـي               

عمليـات اجتماعيـة    " فقد عرف التنميـة بأنهـا       ) 1985أبو النجا   (المجتمع الفلسطيني هو تعريف     

وب والـبالد  واقتصادية تستهدف رفع مستوى معيشة الشعب لكي يصل إلى مستوى معيـشة الـشع             

 ومن ثم وضحت الدراسة مفهوم التنمية اإلداريـة، وحـسب رأي الباحـث أن                ".المتقدمة حضاريا 

المؤمن، حـريم، كريـشان، جـودة،       (التعريف األقرب للتنمية في المجتمع الفلسطيني هو تعريف،         

ليـة  جميع الجهود واألنشطة التي توجه وتبذل باستمرار لترشـيد وتطـوير العم           "على أنها   ) 1997

اإلدارية والجهاز اإلداري بهدف رفع مستوى القدرة اإلدارية، وخفض تكلفة اإلنتاج، سلعة كانت أم              

ألنة شامل واقرب إلى واقع المجتمع الفلسطيني،  ثم تطرقت الدراسة إلـى             ".  خدمة، ورفع مستواه  

ـ            ين التنميـة   مبادئ التنمية اإلدارية، ووسائلها، وعرض جوانبها وتفصيالتها، وتوضيح العالقـة ب

اإلدارية وكل من التنمية البشرية، والتنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية، كما تطرقت الدراسة إلى             

التخطيط للتنمية اإلدارية ومعوقات التخطيط، والخصائص الواجب توفرها في القيادة إلنجاح التنمية            

  .اإلدارية

  

برامج الدراسات العليا، حيث بـدأت الدراسـة        بعد ذلك تناولت الدراسة الموضوع الثاني المتعلق ب       

بنشأة الدراسات العليا في العالم عامة وفي فلسطين خاصة، ثم تطرقت إلى مفهوم الدراسات العليـا،                

وحسب رأي الباحث أن التعريف األقرب للدراسات العليا، في المجتمع الفلـسطيني هـو تعريـف،                

 احد معاهد التعليم العالي النظامية الرسمية، والتي        الدراسة النظامية المنتظمة في   "،  )2003عابدين  (

تتم بعد الشهادة الجامعية األولى، بحيث تقود إلى الحصول على الشهادة العلمية ما بعد البكالوريوس               

، كما تطرقت الدراسة إلى أهداف التعليم العالي، وقبول وانتقاء طلبة الدراسات العليـا،              "أو الليسانس 

وقامت الدراسة بالمقارنة بين برامج الدراسات العليـا فـي           .م الدراسات العليا  وأنواع وإدارة وتنظي  
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اإلدارة في كل من جامعة القدس وجامعة بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية، مـن خـالل أهـدافها،                 

ومـن   .وشروط القبول وااللتحاق، والمساقات اإلجبارية، والمساقات االختيارية، ومتطلبات التخرج        

الدراسات السابقة في موضوعي برامج الدراسات العليا والتنمية اإلدارية، خلصت          خالل استعراض   

  :الدراسات السابقة إلى عدة نتائج أهمها

  

عالجت كثير من الدراسات، مشكالت طلبة الدراسات العليا ومـشكالت هيئـة التـدريس،               •

اقعها، مثل  ومعوقات االتصال، ومعوقات التطوير اإلداري، وتقيم البرامج، والتعرف على و         

، )2003طراف،  (، ودراسة   )2004الحولي، أبو دقة،    (، ودراسة   )2004عابدين،  ( دراسة  

 ).1987حسنين، ( ، ودراسة )1993التل، (، ودراسة )2000عثمان، (ودراسة 

ربطت معظم الدراسات ما بين التعليم العالي والتنمية اإلدارية ، ودور الجامعات في رفـد                •

، )1990الـسمان،   (، ودراسـة    )1990القرنـي،   (دارية، مثل دراسة    المجتمع بالقيادات اإل  

  ).1991 (Bowman ودراسة بومان، )1990محبك، ( ودراسة 

اتفقت معظم الدراسات على أن افتتاح برامج الدراسات العليا لم يكن مرتبط بخطط واضحة               •

أعدادها إلحداث التنمية، حيث كان التوسع غير متوازن سواء من حيث نوعية التخصصات،             

الغـامض،  (، ودراسة   )2004الخفاف  (، ودراسة   )2004اللبدي، عدامة،   (الخ، مثل دراسة    

1991.( 

اتفقت معظم الدراسات على أهمية التدريب في إحداث التنميـة اإلداريـة، مثـل دراسـة                 •

 ).1986القبالن، (، ودراسة )1991الطيب، (، ودراسة )1995الفضلي، (

ة المتعلقة بموضوع التنمية اإلدارية وموضوع الدراسـات        استخدمت معظم الدراسات السابق    •

، ودراسـة هـوارد     )2000عثمان،  (العليا، أسلوب العينة في دراسة المجتمع، مثل دراسة         

),Howerd1992  .(            واستخدام االستبانة من اجل الوصول إلى النتـائج المطلوبـة، مثـل

 ).Nix، 1990 (، ودراسة نكس)2003طراف، (، ودراسة )2004عابدين، (دراسة 

اغلب الدراسات التي تناولت الربط بين الدراسات العليا والتنمية اإلدارية لم تستخدم أسلوب              •

العينة في دراسة المجتمع، أو استخدام االستبانة من اجل الوصول إلى النتائج المطلوبة، مثل              

سـالم،  الحسني، بـاوزير،  (، ودراسة )1992األيوبي، (، ودراسة )1995الفضلي، (دراسة  

 ).Verebly1993, (، ودراسة فربلي )2004الخفاف، (، ودراسة )2004

تعددت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع الدراسات العليا بالتعرف والكشف            •

 .والوصف، وقلت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع التنمية اإلدارية

طت بين الدراسات العليا والتنمية اإلداريـة وذلـك         ال يوجد دراسات حسب علم الباحث رب       •

 .يعطي أهمية كبيرة للدراسة
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  الفصل الثالث

______________________________________________________ 

  الطريقة واإلجراءات
  

   المقدمة1.3

  

 المحدد يتضمن هذا الفصل على وصف لمنهج الدراسة، ووصفا لمجتمع الدراسة وعينتها، والمكان

للبحث، واألداة المستخدمة فيها وتصميمها، وإجراءات بنائها، وطرق جمع البيانات، وصدقها 

  .وثباتها، والتحاليل اإلحصائية التي استخدمت في تحليل نتائجها

  

   منهج الدراسة 2.3

  

ئل بعد دراسة األدبيات المتعلقة بالبحث ومراجعة الكتب والمصادر المختلفة، وبعد مراجعة الرسا

الجامعية السابقة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لدراسة مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في 

  .اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني

  

   مجتمع الدراسة وعينتها 3.3

  

ن بداية برنامج اإلدارة  وحتى      تكون مجتمع الدراسة من جميع خريجي الدراسات العليا في اإلدارة م          

، وجميع أعضاء الهيئة التدريـسية ذوي       )748(وبلغ عددهم   ) 2006/2007(الفصل األول من عام     

، وذلك استنادا إلى    )22(تخصص إدارة أو اقتصاد أو محاسبة من حملة درجة الدكتوراه وبلغ عددهم           

وجامعة بيرزيـت و جامعـة      إحصائيات وكشوف دائرة القبول والتسجيل في كل من جامعة القدس           
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) 3(برامج وهي فـي معهـد اإلدارة        ) 4(وقد بلغ عدد البرامج في جامعة القدس        .  النجاح الوطنية 

ماجستير إدارة األعمال، وماجستير محاسبة، وماجستير محاسبة وضـرائب،         : برامج وهي كما يلي   

ء مؤسسات وتنمية بـشرية،     باإلضافة إلى برنامج الماجستير للتنمية الريفية المستدامة، تخصص بنا        

برنامجين ماجستير إدارة األعمال، وماجستير االقتـصاد، وفـي جامعـة           ) 2(وفي جامعة بيرزيت    

تم أخذ عينة عشوائية منتظمـة مـن        .  النجاح الوطنية برنامج واحد وهو ماجستير العلوم اإلدارية       

 من المجتمع األصـلي،     %)33.9(طالب وطالبة أي بنسبة     ) 254(مجتمع الدراسة للطلبة بلغ عددها    

، المتخصص بتحديد حجم العينة، في حين تـم         www.surveysystem.comباالعتماد على موقع    

بعد ذلك قام الباحث بمراجعة االستبيانات للتأكد من استيفائها للمعلومـات            .استبانة) 229(استرجاع  

هم، وبهـذا أصـبح عـدد       استبيانات غير مكتملة المعلومات، فتم اسـتبعاد      ) 6(المطلوبة، فتبين أن    

  .من عينة الدراسة%) 87.7(استبانة، وتمثل ) 223(االستبيانات الصالحة للتحليل اإلحصائي

  

أي بنـسبة  ) 24(وتكونت عينة الدراسة من مدرسي البرامج بأخذ جميع مجتمع الدراسة بلغ عـددها           

مـن عينـة    ) %91.6(استبانة، وتمثل   ) 22(من المجتمع األصلي، في حين تم استرجاع        %) 100(

  ، )1.3(أما توزيع أفراد مجتمع الدراسة للطلبة الخريجين في الجدول  .الدراسة

  

  توزيع أفراد مجتمع الدراسة من الطلبة الخريجين في الجامعات الفلسطينية : 1.3جدول 

  

عدد الطلبة   التخصص  الجامعة

  الخريجين

  النسبة المئوية

    163  إدارة أعمال

    81  اسبة وضرائبمحاسبة ومح

    53  بناء مؤسسات وتنمية بشرية 

  جامعة القدس

  %39.7  297  المجموع

    225  إدارة أعمال

    57  اقتصاد

  جامعة بيرزيت

  %37.7  282  المجموع

  جامعة النجاح الوطنية     169  إدارة األعمال

  %22.6  169  المجموع 

  %100  748    المجموع الكلي للطلبة
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، ) 2.3(ي الجدول   فف ألعضاء الهيئة التدريسية وفق متغيرات الدراسة        توزيع أفراد عينة الدراسة   أما  

، )5.3(،  )4.3( وتوزيع أفراد عينة الدراسة للطلبة الخريجين، وفق متغيرات الدراسة في الجداول            

وذلك وفقا للمعلومات الواردة وإحصائيات وكشوف دائرة القبول والتسجيل في كل مـن الجامعـات               

  . الغربيةالفلسطينية في الضفة

  

  : مجتمع الدراسة.1.3.3

  

أن عدد الخريجين في جامعة القدس هو األعلـى بـالرغم مـن أن              ): 1.3(من المالحظ في جدول     

جامعة النجاح هي األقدم بإنشاء برنامج الماجستير، وكانت سباقة له قبل الجامعات األخـرى أال أن                

دراسة، هي أربعة بجامعة القدس، فـي       السبب في هذا العدد هو أن عدد البرامج الموجودة ضمن ال          

  .حين هي برنامج واحد في جامعة النجاح الوطنية

  

 :توزيع عينة الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية. 2.3.3

  

  )2.3(اتهم الديمغرافية يلخصه جدول توزيع أفراد الهيئة التدريسية للبرامج حسب متغير

  

برامج حسب متغير الجنس، والعمر، والتخـصص، و        توزيع أفراد الهيئة التدريسية لل    : أ-2.3جدول  

  متغير الرتبة األكاديمية، والجامعة التي تدرس فيها

  

  العدد المتغيرات
 

 القيم الناقصة (%)النسبة المئوية

   الجنس

 95.5 21 ذكر

  4.5  1 أنثى

  

- 

   %100 22  المجموع 

    العمر

 54.5 12  سنة50اقل من 

  45.5  10   سنة فما فوق50

  

- 

  %100 22  المجموع
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توزيع أفراد الهيئة التدريسية للبرامج حسب متغير الجنس، والعمر، والتخصص، و           : ب-2.3جدول  

  متغير الرتبة األكاديمية، والجامعة التي تدرس فيها

  

  العدد المتغيرات
 

 القيم الناقصة (%)النسبة المئوية

   التخصص

 72.7 16 إدارة

  9.1  2 محاسبة

  18.2  4 تصاداق

  

- 

  %100 22  المجموع

   الرتبة األكاديمية

 45.5 10 ة/ة مساعد/أستاذ

  54.5  12 ة/ة مشارك/أستاذ

  

- 

  %100 22  المجموع

    الجامعة التي تدرس فيها

 45.5 10 جامعة القدس

  22.7  5  جامعة النجاح الوطنية

  31.8  7  جامعة بيرزيت

  

  

- 

  %100 22  المجموع

  

  :توزيع عينة الدراسة من الطلبة الخريجين .3.3.3

  

  ).ب-3.3أ و -3.3( يلخصها جدول توزيع عينة الدراسة من الطلبة الخريجين

  

توزيع أفراد عينة الطلبة الخريجين حسب متغير الجنس، والعمر، والتخصص، والمسمي : .أ-3.3جدول 

  الوظيفي

  

  العدد المتغيرات المتغيرات
 

النسبة 

 (%)المئوية

الناقصةالقيم 

  78.9 176 ذكر الجنس
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توزيع أفراد عينة الطلبة الخريجين حسب متغير الجنس، والعمر، والتخصص، والمسمي : .ب-3.3جدول 

  الوظيفي

  

  العدد المتغيرات المتغيرات
 

 القيم الناقصة(%)النسبة المئوية

 78.9 176 ذكر الجنس

  21.1  47 أنثى 

 

  %100 223  المجموع   

  38.8  83  سنة30ن اقل م العمر

  49.5  106   سنة44 – سنة 30  

 11.7 25   سنة فما فوق45  

 

  %100 214  المجموع   

 74.9 167 إدارة التخصص

  10.8  24 محاسبة 

  6.7  15 اقتصاد 

بناء مؤسسات وتنمية  

 بشرية

17  7.6  

 

  %100 223  المجموع   

 30.0 67 مدير المسمى الوظيفي

  26.5  59 رئيس قسم 

  33.6  75 موظف 

  9.9  22  عمل حر  

 

  %100 223  المجموع   المجموع 

  

  )4.3( حسب متغيرات مرتبطة بالعمل فيلخصها جدول عينة الدراسة أفراد توزيع أما 

  

  أداة البحث 4.3

  

استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تم توزيع استبانتنا، استبانة ألعضاء الهيئـة              

يسية، واستبانة للطلبة الخريجين، تتضمن نفس األسئلة في القسم الثاني، فـي حـين اختلفـت                التدر

  .االستمارتين من ناحية البيانات الشخصية فقط
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توزيع أفراد عينة الطلبة الخريجين حسب متغير مكـان العمـل، وسـنوات الخبـرة،               : 4.3جدول  

  .والجامعة التي تخرجت فيها

  

  العدد المتغيرات
 

 القيم الناقصة (%)لمئويةالنسبة ا

   مكان العمل

 48.0 107 حكومة

  35.0  78 قطاع خاص

  11.2  25 قطاع أهلي

  5.8  13 مؤسسات دولية

  

  

- 

  %100 223  المجموع 

   سنوات الخبرة

  70.4  157  سنوات5اقل من 

  15.7  35  سنوات10 - سنوات6

 13.9 31  سنوات فما فوق11

  

  

- 

  %100 223  المجموع 

   الجامعة التي تخرجت فيها

 38.6 86 جامعة القدس

  24.2  54 جامعة النجاح الوطنية

  37.2  83  جامعة بيرزيت

  

  

- 

  %100 223  المجموع 

  

  أداة الدراسة وتصميمها  5.3

  

 قام الباحث بتطوير أداة للكشف عن مدى تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية

وحاجات التنمية اإلدارية في فلسطين، من وجهة نظر الطلبة الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية، 

في  الجامعات الفلسطينية، من خالل االطالع على العديد من األدوات الخاصة، وكذلك مراجعة 

 :ية مثلت العليا والتنمية اإلداراألدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسا

ة الصوفي،الحدابي،الفياض، دراس، )2004(اسة الحولي،أبو دقة ، در)2004(ة الصاحب دراس

وقد استفاد الباحث من األدب التربوي والدراسات السابقة، حيث  ).1990(راسة القرني ، د)1998(

  .فقرة وهي أكثر الفقرات تكرارا في األدب التربوي والدراسات السابقة) 30(تم تسجيل 
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   وصف األداة6.3

  

بعد عرض االستبانة على أعضاء هيئة التحكيم تم حذف بعض الفقرات، أو البنود التي ال  تتالءم 

مع هذا البحث، وكذلك تم تعديل بعض الفقرات وإبقاء البنود المالئمة والمنتمية لهذا البحث، وبناءا 

  .فقرة) 63(انة على عليه استقرت االستب

  

تقدير درجة مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وقد اتخذت هذه االستبانة ل

وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة 

درجة كبيرة جدا، درجة كبيرة، درجة متوسطة، درجة ( شكل المقياس الخماسي التقدير.  التدريسية

حيث عبرت كل فقرة عن درجة تلبية البرامج للمعايير األكاديمية وحاجات ).   قليلة جداقليلة، درجة

وقد طلب الباحث من كل فرد من أفراد العينة اختيار درجة أهمية . التنمية اإلدارية في فلسطين

نظر الفقرة في مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة الحتياجات التنمية اإلدارية من وجهة 

الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية، من بين الخمس درجات في سلم ليكرت الخماسي حيث 

عالمات، )3(عالمات، درجة متوسطة )4(عالمات، درجة كبيرة ) 5(تم إعطاء درجة كبيرة جدا 

عالمة، وأرفق الباحث مع كل نسخة من االستبانة ) 1(عالمة ودرجة قليلة جدا )2(درجة قليلة

يمات واضحة بقصد توضيح أهداف وأغراض الدراسة وطريقة اإلجابة ثم طلب من أفراد عينة تعل

  .الدراسة تعبئة االستبانة بموضوعية

  

  صدق األداة 7.3

  

قام الباحث بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمين ممن تتوفر لديهم الكفاءة العلمية والمؤهل 

ي اإلدارة وغيرها من التخصصات األخرى، من أعضاء األكاديمي والخبرة من حملة الدكتوراه ف

هيئة التدريس في جامعة القدس، وجامعة بيت لحم، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة بيرزيت 

من  أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات، حيث طلب الباحث منهم إصدار ) 9(وكان عددهم 

ئيا ولغويا، ومدى مناسبتها وقياسها للمجال حكمهم على درجة مناسبة الفقرة من حيث صياغتها بنا

الذي تنتمي إليه كل فقرة ، وتدوين أي مالحظات أو إضافات، وعلى ضوء المالحظات التي أشار 

%) 80(إليها المحكمون قام الباحث بإجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمون واجمع عليها 

ياغة بعض الفقرات مع المحافظة على وإنما تم تعديل ص) 70(منهم، وأصبح عدد الفقرات 

  .مضمونها، ومن ثم تم حساب معامل ثبات الدراسة بواسطة معادلة كرونباخ الفا
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   الدراسة االستطالعية8.3

  

حيث قام الباحث بدراسة استطالعية للتأكد من سالمة اللغة وداللة ووضوح العبارة أو الفقرة من 

طالب وطالبة من طلبة ) 30(احث بتوزيع االستبانة على كل بند من بنود أداه البحث، حيث قام الب

الدراسات العليا  في جامعة القدس واللذين ما زالوا في مرحلة الدراسة، وقام الباحث بحذف فقرتين 

من المجال األول وفقرة من المجال الثاني وثالث فقرات من المجال الرابع وفقرة من المجال 

،  %0.05 دالة إحصائية حيث حصلت على نتيجة اكبر من الخامس وذلك الن هذه الفقرات غير

فقرة، وبعد ذلك تم إدخال البيانات إلى الحاسوب لحساب ) 63(وبذلك أصبحت فقرات الدراسة 

مما يدل على ثبات أداة ) 0.96(فكانت نسبة معامل الثبات ) معامل الثبات(معادلة كرونباخ الفا 

  .الدراسة بدرجة عالية جدا

  

لمصفوفة ارتباط فقـرات  ) Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون :أ-5.3جدول 

مدى تلبية برامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة مـع الدرجـة              

  الكلية ألداة الدراسة

  
الداللة   قيمة ر  الفقرات  الرقم

  اإلحصائية
  0.000  0.54  .أهداف البرنامج واضحة  1

  0.000  0.69  .اد البرنامج الدراسية مع األهداف الموضوعة لهتتفق مو  2

  0.000  0.62  .تلبي برامج الدراسات العليا حاجات الطلبة  3

  0.000  0.46  .يساهم البرنامج بدعم جهود التنمية اإلدارية في المؤسسات  4

  0.000  0.50  .ترتبط موضوعات البرنامج مع طبيعة العمل اإلداري  5

  0.000  0.64  .مج في تنمية الجوانب اإلدارية لدى العاملينيساهم البرنا  6

يساعد البرنامج الخريج في تنمية االتصال مع العـاملين فـي             7

  .المؤسسة

0.41  0.010  

يساعد البرنامج الخريج في تحديد المـوارد الالزمـة لتحقيـق             8

  .األهداف المستقبلية للمؤسسة

0.59  0.000  

حديد مدى انسجام أهداف المؤسسة     يساعد البرنامج الخريج في ت      9

  .مع البيئة المحيطة

0.35  0.000  
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لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون : ب-5.3جدول 

مدى تلبية برامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة مـع الدرجـة              

  الكلية ألداة الدراسة

  

الداللة   قيمة ر  تالفقرا  الرقم 

  اإلحصائية
يسعى البرنامج إلى تعزيز عالقة الطالب مع المجتمع من خالل            10

  .البحوث الميدانية

0.41  0.000  

  0.000  0.65  .يساعد البرنامج الخريج في إكساب مهارات التخطيط اإلداري  11

يساعد البرنامج الخريج في تنمية مجاالت التنافس فـي سـوق             12

  .العمل 

0.54  0.000  

  0.000  0.41  .يكتسب الخريج قدرة في اتخاذ القرارات الصحيحة  12

  0.000  0.44  .يساعد البرنامج الخريج في وضع نظام لتقويم األداء  13

  0.000  0.52  .يساهم البرنامج بإكساب الخريج الخبرة في مجال العمل  14

  0.000  0.55  .يساعد البرنامج بتغطية المجتمع بالكادر المؤهل للعمل  15

  0.000  0.33  .سياسة القبول للطلبة مرضيه  16

هناك تشابه في متطلبات القبول للماجـستير فـي اإلدارة فـي              17

  .جامعات فلسطين

0.22  0.001  

يعتمد البرنامج على مواد استدراك لدخول الطالب في حالة عدم            18

  .توافق تخصص البكالوريوس مع البرنامج

0.31  0.000  

ت القبول في البرنامج في تخريج طلبة اكفياء من         تساهم متطلبا   19

  .ناحية التنمية اإلدارية

0.62  0.000  

  0.000  0.45  . تكتفي برامج الماجستير بأعداد محددة فقط من الطالب  20

تلعب المعرفة الشخصية بين الطالـب وإدارة البرنـامج دورا            21

  .كبيرا في القبول

0.26  0.000  

  0.000  0.63  . للتطوير المنهاجيتمتع المدرسون بخبرات  22

  0.000  0.40  .الوقت المخصص للمساقات الدراسية كاف لقراءة محتوياتها  23

  0.000  0.65  .تساعد المساقات اإلجبارية في البرنامج على التنمية اإلدارية  24

  0.000  0.44  .تساعد المساقات االختيارية في البرنامج على التنمية اإلدارية  25
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لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون : ج-5.3جدول 

مدى تلبية برامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة مـع الدرجـة              

  الكلية ألداة الدراسة

  

الداللة   قيمة ر  الفقرات  الرقم 

  اإلحصائية
  0.003  0.19  .سابقةهناك عملية تكرار للمادة من خالل مساقات   26

  0.002  0.20  .توفر خطة للمساق في بداية الفصل  27

  0.000  0.42  .يلتزم المدرسون بتغطية المادة المقررة حسب الخطة الدراسية  28

هناك تشابه بالنسبة للمناهج التدريسية من ناحية المضمون فـي          29

  .برامج الماجستير في اإلدارة في الجامعات الفلسطينية

0.39  0.000  

تخطـيط،  ( يطرح البرنامج مساقات تتعلق بوظـائف المـدير         30

  ).الخ.....تنظيم

0.34  0.000  

ــائف     31 ــق بوظـ ــساقات تتعلـ ــامج مـ ــرح البرنـ يطـ

  ).الخ...إنتاج،تسويق،(المشروع

0.46  0.000  

اإلدارية، االقتـصادية، (يطرح البرنامج مساقات تتعلق بالتنمية      32

  ).الخ...االجتماعية

0.46  0.000  

  0.000  0.45  .يوفر البرنامج الكتب والمراجع الدراسية للطالب  33

  0.000  0.61  . يوفر البرنامج األبحاث ذات العالقة بموضوع الرسالة  34

  0.000  0.69  .يعكس البرنامج بيئة تربوية فاعلة  35

  0.000  0.54  .يوفر البرنامج للطلبة إرشادات مكتوبة  36

  0.000  0.51  .لسفة البرنامجاإلجراءات التعليمية تدعم ف  37

تساعد اإلجراءات اإلدارية على تحفيز المدرسين على تطـوير           38

  .أدائهم 

0.57  0.000  

  0.000  0.55  .يستعين المدرسون بالتقنيات الحديثة في التعليم  39

تسعى الهيئة التدريسية إلى تحقيق التطوير المـستمر للعمليـة            40

  .التعليمية

0.60  0.000  

لطلبة في المحاضرات مناسب بحيث يتيح المجال للمناقشة        عدد ا   41

  .وإعطاء الفرص للجميع

0.41  0.000  
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لمصفوفة ارتباط فقـرات  ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون : د-5.3جدول 

مدى تلبية برامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة مـع الدرجـة              

   الدراسةالكلية ألداة

  

الداللة   قيمة ر  الفقرات الرقم 

  اإلحصائية
يتناسب تخصص أعضاء هيئة التـدريس مـع المـساقات التـي              42

  .يدرسونها

0.50  0.000  

  0.000  0.59  .عدد أعضاء الهيئة التدريسية يكفي لتغطية المساقات التدريسية  43

  0.000  0.60  .يتمتع المدرسون بكفاءة في اإلشراف األكاديمي  44

  0.000  0.48  .يتم تدريب الطلبة على مهارات الحاسوب  45

  0.000  0.76  .تتميز الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة بجودة عالية  46

  0.000  0.47  .يتناسب عدد المحاضرات خالل الفصل مع متطلبات المساق  47

  0.000  0.49  الفردية وارق الطلبة تمتاز متطلبات التخرج في البرنامج بمراعاة ف  48

تساهم متطلبات التخرج في البرنامج في تخريج طلبة أكفياء مـن             49

  .ناحية التنمية اإلدارية

0.75  0.000  

يوجد تشابه كبير في متطلبات التخرج للماجستير في اإلدارة فـي             50

  .الجامعات الفلسطينية

0.18  0.000  

  0.000  0.70  .يتضمن البرنامج أفكارا جديدة حول التنمية اإلدارية  51

يساعد البرنامج الخريج في التعرف على أساليب فعالة في استخدام            52

  .الموارد البشرية للتنمية اإلدارية

0.65  0.000  

يقوم البرنامج بتأهيل الخريجين في مختلف التخصصات في العلوم           53

  . اإلدارية

0.65  0.000  

  0.000  0.52  .جامعةيساهم البرنامج في ترسيخ قواعد البحث العلمي في ال  54

  0.000  0.64  .حقق أهداف البرنامجيتعلم ناجحة لإجراءات قبول الطلبة مالئمة   55

  0.000  0.72  .يواكب البرنامج المنجزات العلمية الحديثة  56

  0.000  0.59  .تتالءم المناهج الدراسية مع حاجات التنمية اإلدارية في فلسطين  57

 في البرنامج ومـشكالت التنميـة       يوجد ارتباط بين بحوث الطلبة      58

  .اإلدارية

0.58  0.000  
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 أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لألداة (5.3)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

دالة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في الكشف عن مدي 

يا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع تلبية برامج الدراسات العل

الفلسطيني، من وجهة نظر الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية، في ضوء اإلطار النظري 

  .الذي بنيت األداة على أساسه

  

    ثبات األداة 9.3

  

( وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا              تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساق الداخلي          

Cronbach Alpha( إذ بلغت قيمة الثبات ، )وبذلك يتمتع االستبيان بدرجة عالية جدا مـن  ) 0.94

  )6.3جدول  (.الثبات

  

   )Cronbach Alpha( نتائج معامل كرونباخ ألفا  : 6.3جدول  

  

  قيمة ألفا   عدد الفقرات   عدد الحاالت   البيان

  0.94  59  223  ة الدراسة ثبات أدا

  

   إجراءات تطبيق الدراسة10.3

  

جراءات بعد إعداد أداة الدراسة في صورتها النهائية والتأكد من صدقها وثباتها، قام الباحث بإ

  :الدراسة على نحو التالي

  

قام الباحث باإلجراءات الرسمية والفنية التي تتيح للباحث تطبيق أداة الدراسة، وذلك  •

تاب رسمي من برنامج الدراسات العليا في التنمية الريفية المستدامة في جامعة باستصدار ك

القدس إلى عميد دائرة القبول والتسجيل في كل من جامعة القدس وجامعة النجاح الوطنية 

  .وجامعة بيرزيت لتسهيل مهمة الباحث 

ة القدس حصر الباحث مجتمع الدراسة بمساعدة كل من دائرة القبول والتسجيل في جامع •

وجامعة بيرزيت، ومدير مركز الكمبيوتر في جامعة النجاح الوطنية، عدد الخريجين من 

 ).24(وعدد المدرسين من حملة درجة الدكتوراه كان ) 748(البرامج
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قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية للتأكد من سالمة اللغة وداللة ووضوح العبارات من  •

 .كل فقرة

 . والثبات ألداة الدراسةقام الباحث بعمل الصدق •

وتم "  خريجا) 254" (مدرسا) 24(وزعت االستبانة على عينة الدراسة والبالغ عدد أفرادها  •

استبانه، أي )22(بعد ذلك جمع هذه االستبيانات وقد بلغ عدد االستبانات المستردة للمدرسين

 %).87.7(استبانه أي بنسبة ) 223(، للخريجين%)91.6(بنسبة 

ستبانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم إدخالها إلى جهاز الحاسوب وذلك بعد جمع اال •

 باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.لعمل المعالجات اإلحصائية المناسبة 

SPSS.(  

  

   المعالجة اإلحصائية11.3

  

واردة في االستبانات، إلى بعد جمع االستبانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم إدخال البيانات ال

جهاز الحاسوب وبعد تفريغ البيانات التي تم الحصول عليها، حللت هذه البيانات، أجريت المعالجة 

اإلحصائية المالئمة لكل سؤال من أسئلة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم 

درجات في سلم ليكرت وقد أعطي لكل فقرة درجة واحدة من الخمس ).  SPSS( االجتماعية

عالمات، درجة متوسطة ) 4(عالمات، درجة كبيرة ) 5(الخماسي حيث تم إعطاء درجة كبيرة جدا 

  .عالمة) 1(عالمة، و درجة قليلة جدا ) 2(عالمات، درجة قليلة ) 3(

  

وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج اإلعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية،           

، واختبار  تحليل التباين األحادي، ومعامل االرتباط بيرسـون،      " ت" واالنحرافات المعيارية، اختبار  

  .  SPSSومعادلة كرونباخ ألفا، وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

  

 الخالصة 12.2

  

األهم تم التطرق في هذه الجزء من البحث إلى األساليب للقيام بالبحث من تصميم للبحث الذي هو 

في البحث من مراجعة أبحاث ونظريات وغيرها، وتم تحديد العينة التي اختارها الباحث من مجتمع 

 من برامج 2006/2007البحث الذي هو عبارة عن الخريجين حتى الفصل الثاني من عام 

القدس، جامعة (الدراسات العليا لإلدارة وبرنامج التنمية الريفية المستدامة في جامعات الضفة الغربية

، وعلى جميع أعضاء الهيئة التدريسية، من تخصص إدارة، )جامعة بيرزيت، جامعة النجاح الوطنية
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واقتصاد، ومحاسبة، من حملة درجة الدكتوراه فما فوق، والتي هي نفسها عبارة عن مكان البحث، 

 بسرية تامة، وتم تناول االعتبارات األخالقية بان المعلومات الواردة في االستبيانات سوف تعامل

وتم مناقشة أدوات البحث أيضا التي هي عبارة عن استبانتين للطلبة الخريجين والمدرسين باإلضافة 

  .إلى طرق جمع وتحليل المعلومات

  

وأخيرا البد من تناول الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء الدراسة وجمع المعلومات، ففي أثناء 

الباحث الحصول على أبحاث سابقة وخاصة العربية منها مراجعة النظريات واألبحاث لم يستطع 

عن موضوع التنمية اإلدارية، فبعد زيارة الباحث لمواقع المكتبات الجامعية في الضفة الغربية أو 

زيارة الباحث الخاصة لمكتبة الجامعة األردنية وجامعة اليرموك، وجد الباحث أنة يوجد قلة في 

  .داريةاألبحاث التي تناولت التنمية اإل

  

أما بالنسبة لجمع المعلومات فعند حصول الباحث على كشوف الطلبة الخريجين من جامعات الضفة 

كانت هناك صعوبة كبيرة للوصول إلى الطلبة الخريجين وذلك بسبب األوضاع األمنية وبعد 

أما المسافة لمناطق أخرى، وهذا ما سبب بأخذ وقت طويل بعملية توزيع االستبانات واسترجاعها 

بالنسبة ألعضاء الهيئة التدريسية، فوجد الباحث عدم وجود تعاون كامل في جامعة بيرزيت وجامعة 

  .النجاح الوطنية، وتعاون شبه كامل في جامعة القدس
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  الفصل الرابع

______________________________________________________ 

   النتائج

  

   المقدمة1.4

  

رض لطرق تحليل المعلومات ونتائج الدراسة ومناقشتها حسب تسلسل أسئلتها يتناول هذا الفصل ع

وفرضياتها، أما لتقدير درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات 

 التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية،

  :لذلك) 1.4(فقد تم اعتماد قيم المتوسط الحسابي لذلك حيث تم  استخدم المقياس التالي جدول 

  

المقياس المستخدم لتقدير درجة مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير            : 1.4جدول  

األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني، مـن وجهـة نظـر الطلبـة               

  .الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية

  

  درجة المراعاة  قيمة المتوسط الحسابي

  "درجة قليلة جدا   0.99 - 0

  درجة قليلة   1.99 – 1

  درجة متوسطة  2.99 – 2

  درجة كبيرة  3.99 – 3

  "درجة كبيرة جدا   5 – 4
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   طرق تحليل البيانات 2.4

  

ا تمهيدا إلدخالها للحاسوب، وقد تمت هذه العمليـة         بعد جمع بيانات الدراسة، قام الباحث بمراجعته      

بإعطائها أرقاما معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية، حيث أعطيت اإلجابة بدرجة كبيرة              

 درجات، وبدرجة قليلة درجتـين،      3 درجات، ودرجة متوسطة     4 درجات،  ودرجة كبيرة      5جدا    

زادت الدرجة كلما زادت درجة تلبية البرامج للمعـايير  بحيث كلما  . ودرجة قليلة جدا درجة واحدة      

  . األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني، والعكس صحيح

  

وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج اإلعداد، النسب المئوية، المتوسـطات الحـسابية،             

 One way analysis of( تبار التباين األحـادي  ، اخ )t test( االنحرافات المعيارية، اختبار ت 

variance( معامل االرتباط بيرسون ، )Pearson correlation(     ومعادلـة كرونبـاخ ألفـا ، )

Cronbach Alpha(  وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ،SPSS .  

  

   عرض النتائج ومناقشتها3.4

  

  .فيما ياتي يعرض الباحث ويناقش نتائج دراسته

  

  : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول  ومناقشته.1.3.4

  

ما مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية فـي               

  المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وفقا لمحاور المقياس؟

  

ئة التدريسية فيما يتعلق بمدى مراعاة برامج الدراسات العليا فـي           للتعرف على تقديرات أعضاء الهي    

اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني، قام الباحـث بحـساب              

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االسـتبانة            

أهداف البرامج، متطلبات القبول، المنهاج، العملية التدريسية،  متطلبات التخـرج،            (بمجاالتها الست 

نالحظ أن أهـداف البـرامج،      ) 2.4(ومن خالل مالحظة القيم المبينة في الجدول        ).  تقييم البرنامج 

 ).0.42(وانحراف معياري ) 3.99(أخذت اعلي متوسط حسابي 
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  تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية بشكل تنازليمجموع المجاالت مرتبة حسب  : 2.4جدول 

  

مدى تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة   الرقم

  للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية من حيث

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

المعياري 

  الدرجة

  كبيرة  0.42  3.99  أهداف البرنامج  .1

  كبيرة  0.44  3.88  المنهاج  .2

  كبيرة  0.70  3.69  مجتقييم البرنا  .3

  كبيرة  0.65  3.66  متطلبات التخرج  .4

  كبيرة  0.65  3.65  العملية التدريسية  .5

  كبيرة  0.58  3.54  متطلبات القبول  .6

  كبيرة 0.47 3.79  الدرجة الكلية  .7

  

إن المتوسطات الحسابية عند المبحوثين لمجـاالت الدراسـة حـول            ) 2.4( توضح نتائج الجدول    

اء الهيئة التدريسية لمدى تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديميـة             تقديرات أعض 

أن غالبية المبحـوثين    ) 3.79(وحاجات التنمية اإلدارية، واستنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام          

، وبلـغ أعلـى     تؤكد إعطاء درجة كبيرة لتلبية البرامج للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية          

، لمتطلبـات   )3.54(، ألهداف البرنامج، في حين كان ادني متوسط حسابي          )3.99(متوسط حسابي   

  .القبول

  

تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمـدى مراعـاة أهـداف بـرامج            )  3.4( توضح نتائج الجدول    

: وقد جـاء فـي مقـدمتها      الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية،          

أهداف البرنامج واضحة، فتتفق مواد البرنامج الدراسية مع األهداف الموضوعة له، تالها مـساعدة              

البرنامج الخريج في إكساب مهارات التخطيط اإلداري ،وان البرنامج يساهم بإكساب الخريج الخبرة             

تمع من خالل البحوث الميدانية،     في مجال العمل، وسعى البرنامج إلى تعزيز عالقة الطالب مع المج          

مقابل ذلك كانت اقل الفقرات، هي مساعدة  البرنامج الخريج في تنمية االتصال مع العـاملين فـي                  

، أن )3.99(المؤسسة، ومن المالحظ من خالل النتائج واستنادا إلى قيمة المتوسط الحـسابي العـام            

اء درجة كبيرة لمدى مراعاة أهداف برامج       غالبية المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية تؤكد إعط       

  .الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة أهداف برنـامج الدراسـات            : 3.4جدول  

 بشكل تنازلي من وجهة نظر أعضاء       العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة       

  الهيئة التدريسية

  

المتوسط   السؤال الرقم

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

  "كبيرة جدا  0.47  4.32  .أهداف البرنامج واضحة  .1

  " كبيرة جدا  0.45  4.27  .تتفق مواد البرنامج الدراسية مع األهداف الموضوعة له  .2

 إكساب مهارات التخطيط يساعد البرنامج الخريج في  .3

  .اإلداري

  "كبيرة جدا  0.88  4.27

  ا"كبيرة جد  0.61  4.23  .يساهم البرنامج بإكساب الخريج الخبرة في مجال العمل  .4

يسعى البرنامج إلى تعزيز عالقة الطالب مع المجتمع من   .5

  .خالل البحوث الميدانية

  "كبيرة جدا  0.73  4.18

  "كبيرة جدا  0.95  4.05  .جتمع بالكادر المؤهل للعمليساعد البرنامج بتغطية الم  .6

  "كبيرة جدا  0.21  4.05  .تلبي برامج الدراسات العليا حاجات الطلبة  .7

  "كبيرة جدا  0.0  4.00  .يساهم البرنامج في تنمية الجوانب اإلدارية لدى العاملين  .8

يساعد البرنامج الخريج في تنمية مجاالت التنافس في سوق   .9

  .العمل 

  كبيرة  1.09  3.95

  كبيرة  0.52  3.91  .يساهم البرنامج بدعم جهود التنمية اإلدارية في المؤسسات  .10

  كبيرة  0.83  3.86  .يساعد البرنامج الخريج في وضع نظام لتقويم األداء  .11

  كبيرة  0.64  3.86  .ترتبط موضوعات البرنامج مع طبيعة العمل اإلداري  .12

  كبيرة  1.16  3.86  .ي اتخاذ القرارات الصحيحةيكتسب الخريج قدرة ف  .13

يساعد البرنامج الخريج في تحديد مدى انسجام أهداف   .14

  .المؤسسة مع البيئة المحيطة

  كبيرة  0.85  3.82

يساعد البرنامج الخريج في تحديد الموارد الالزمة لتحقيق   .15

  .األهداف المستقبلية للمؤسسة

  كبيرة  0.97  3.77

نامج الخريج في تنمية االتصال مع العاملين في يساعد البر  .16

  .المؤسسة

  كبيرة 0.80 3.55

  كبيرة  0.42  3.99  الدرجة الكلية   .17
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة متطلبـات القبـول لبرنـامج            : 4.4جدول  

 تنازلي من وجهـة     الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل         

  .نظر أعضاء الهيئة التدريسية

  

المتوسط   السؤال  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة 

يعتمد البرنامج على مواد استدراك لدخول الطالب في   .1

  .حالة عدم توافق تخصص البكالوريوس مع البرنامج

  كبيرة جدا  0.84  4.05

  كبيرة  0.95  3.64  .فقط من الطالبتكتفي برامج الماجستير بأعداد محددة   .2

هناك تشابه في متطلبات القبول للماجستير في اإلدارة   .3

  .في جامعات فلسطين

  كبيرة  1.05  3.59

  كبيرة  0.90  3.59  .سياسة القبول للطلبة مرضيه  .4

تساهم متطلبات القبول في البرنامج في تخريج طلبة   .5

  .اكفياء من ناحية التنمية اإلدارية

  كبيرة  0.90  3.36

تلعب المعرفة الشخصية بين الطالب وإدارة البرنامج   .6

  .دورا كبيرا في القبول

  كبيرة 1.09 3.05

  كبيرة  0.58  3.54  الدرجة الكلية  .7

  

، تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية، لمدى مراعاة متطلبـات القبـول           )4.4( توضح نتائج الجدول    

 للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، وقـد جـاء فـي            لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة    

اعتمد البرنامج على مواد استدراك لدخول الطالب فـي حالـة عـدم توافـق تخـصص                 : مقدمتها

البكالوريوس مع البرنامج، فاكتفاء برامج الماجستير بأعداد محددة فقط من الطالب، تالها تشابه في              

دارة في جامعات فلسطين، وان سياسة القبول للطلبـة مرضـيه،           متطلبات القبول للماجستير في اإل    

مقابل ذلك كانت اقل الفقرات، هي المعرفة الشخصية تلعب بين الطالب وإدارة البرنامج دورا كبيرا               

في القبول، أو مساهمة متطلبات القبول في البرنامج في تخريج طلبة اكفيـاء مـن ناحيـة التنميـة           

  اإلدارية 

  

، أن غالبيـة    )3.54(خالل النتائج واستنادا إلى قيمة المتوسـط الحـسابي العـام            من المالحظ من    

المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعاة متطلبـات القبـول               

  .لبرامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة متطلبات القبـول لبرنـامج             :5.4جدول  

الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهـة              

  .نظر أعضاء الهيئة التدريسية

  

المتوسط   السؤال  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  " كبيرة جدا  1.05  4.45  .سمعدل بكالوريو  .1

  كبيرة  1.08  3.32  .امتحان قبول  .2

  متوسطة  1.54  2.77  .معدل توجيهي  .3

  متوسطة  1.12  2.32  المقابلة الشخصية  .4

  متوسطة 0.94 2.14  .سنوات الخبرة  .5

  كبيرة  1.15  3.00  الدرجة الكلية  .6

  

ة، لمدى مراعاة متطلبـات القبـول       ، تقديرات أعضاء الهيئة التدريسي    )5.4( توضح نتائج الجدول    

لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، وقـد جـاء فـي                

معدل بكالوريوس، فامتحان القبول، تالها معدل التوجيهي، فالمقابلة الشخصية،  وأخيـرا            : مقدمتها

عدل البكالوريوس جاء في المقدمة وجاء مـن        سنوات الخبرة ومن المالحظ من خالل النتائج، أن م        

أهم شروط القبول أما سنوات الخبرة، فهي أخر متطلبات القبول، ويعزى سبب وجود امتحان القبول               

ومعدل التوجيهي، في المراتب المتقدمة، إلى أن نظرة أعضاء الهيئة التدريسية، تـأتي طبقـا إلـى                 

جامعة، ووجود سـنوات الخبـرة فـي المرتبـة          شروط القبول المنصوص عليها في نظام القبول لل       

األخيرة، قد يعزى إلى توجه الطلبة إلى عملية إكمال الدراسة دون انقطاع، وهذا يؤدي إلـى عـدم                  

   .وجود سنوات خبرة لديهم، وهذا قد يفسر وجود سنوات الخبرة في أخر الترتيب

  

ية، لمدى مراعاة منهاج برنـامج      ، تقديرات أعضاء الهيئة التدريس     ادناه )6.4( توضح نتائج الجدول    

توفر : الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، وقد جاء في مقدمتها            

خطة للمساق في بداية الفصل، فهناك تشابه بالنسبة للمناهج التدريسية من ناحيـة المـضمون فـي                 

ينية، تالها عملية تكرار للمادة من خالل مساقات        برامج الماجستير في اإلدارة في الجامعات الفلسط      

سابقة، فمساعدة المساقات االختيارية في البرنامج على التنمية اإلدارية، مقابل ذلـك كانـت اقـل                

الفقرات، هي تمتع المدرسون بخبرات للتطوير المنهاج، ومن المالحظ من خالل النتائج، واسـتنادا              
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، أن غالبية المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية، تؤكـد          )3.88(إلى قيمة المتوسط الحسابي العام      

إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعاة منهاج برامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية             

، مناهج الدراسات العليا ال ترتبط بخطط التنميـة         )2003طراف  (اإلدارية، وهذه النتيجة تختلف مع      

  .في المجتمع

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة مناهج برنامج الدراسات العليا          : 6.4جدول  

في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهـة نظـر أعـضاء              

  .الهيئة التدريسية

  

المتوسط   السؤال الرقم

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

  "كبيرة جدا  0.67  4.45  .بداية الفصلتوفر خطة للمساق في   .1

هناك تشابه بالنسبة للمناهج التدريسية من ناحية المضمون في   .2

  .برامج الماجستير في اإلدارة في الجامعات الفلسطينية

  "كبيرة جدا  0.49  4.36

  "كبيرة جدا  1.14  4.18  .هناك عملية تكرار للمادة من خالل مساقات سابقة  .3

 " كبيرة جدا  0.52  4.09  . االختيارية في البرنامج على التنمية اإلداريةتساعد المساقات  .4

  "كبيرة جدا  0.52  4.09  .الوقت المخصص للمساقات الدراسية كاف لقراءة محتوياتها  .5

يطرح البرنامج مساقات تتعلق بوظائف   .6

  ).الخ...إنتاج،تسويق،(المشروع

  كبيرة  0.52  3.91

تخطيط، ( علق بوظائف المديريطرح البرنامج مساقات تت  .7

  ).الخ.....تنظيم

  كبيرة  0.85  3.82

يلتزم المدرسون بتغطية المادة المقررة حسب الخطة   .8

  .الدراسية

  كبيرة  0.39  3.82

  كبيرة  0.98  3.73  .تساعد المساقات اإلجبارية في البرنامج على التنمية اإلدارية  .9

  كبيرة  1.17  3.64  .ضوع الرسالةيوفر البرنامج األبحاث ذات العالقة بمو  .10

  كبيرة  1.01  3.55  .يوفر البرنامج الكتب والمراجع الدراسية للطالب  .11

اإلدارية، االقتصادية،  (يطرح البرنامج مساقات تتعلق بالتنمية  .12

  ).الخ...االجتماعية

  كبيرة  0.80  3.55

  كبيرة 0.90. 3.36  .يتمتع المدرسون بخبرات للتطوير المنهاج  .13

  كبيرة  0.44  3.88  الدرجة الكلية   .14
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة العملية التدريـسية لبرنـامج            :7.4جدول  

الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهـة              

  .نظر أعضاء الهيئة التدريسية

  

المتوسط   السؤال  الرقم

  لحسابيا

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

يتناسب عدد المحاضرات خالل الفصل مع   .1

  .متطلبات المساق

  كبيرة جدا  0.52  4.09

تسعى الهيئة التدريسية إلى تحقيق التطوير المستمر   .2

  .للعملية التعليمية

  كبيرة  0.95  3.82

  يرةكب  0.95  3.82  .يستعين المدرسون بالتقنيات الحديثة في التعليم  .3

  كبيرة  0.39  3.82  .يوفر البرنامج للطلبة إرشادات مكتوبة  .4

تتميز الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة بجودة   .5

  .عالية

  كبيرة  1.15  3.77

عدد الطلبة في المحاضرات مناسب بحيث يتيح   .6

  .المجال للمناقشة وإعطاء الفرص للجميع

  كبيرة  1.24  3.73

  كبيرة  0.65  3.64  .ية تدعم فلسفة البرنامجاإلجراءات التعليم  .7

عدد أعضاء الهيئة التدريسية يكفي لتغطية المساقات   .8

  .التدريسية

  كبيرة  1.05  3.59

  كبيرة  0.91  3.55  .يعكس البرنامج بيئة تربوية فاعلة  .9

  كبيرة  0.80  3.55  .يتمتع المدرسون بكفاءة في اإلشراف األكاديمي  .10

ضاء هيئة التدريس مع يتناسب تخصص أع  .11

  .المساقات التي يدرسونها

  كبيرة  1.43  3.50

تساعد اإلجراءات اإلدارية على تحفيز المدرسين   .12

  .على تطوير أدائهم 

  كبيرة  1.17  3.36

  كبيرة 0.98 3.27  .يتم تدريب الطلبة على مهارات الحاسوب  .13

  كبيرة 0.65 3.65  الدرجة الكلية   .14
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، تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية، لمدى مراعاة العمليـة التدريـسية           )7.4( ل  توضح نتائج الجدو  

لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، وقـد جـاء فـي                

تناسب عدد المحاضرات خالل الفصل مع متطلبات المساق، تالها سعى الهيئة التدريـسية             : مقدمتها

يق التطوير المستمر للعملية التعليمية، فاستعانة المدرسون بالتقنيات الحديثـة فـي التعلـيم،        إلى تحق 

مقابل ذلك كانت اقل الفقرات، هي تدريب الطلبة على مهارات الحاسوب، أو مساعدة اإلجـراءات               

 قيمة  اإلدارية على تحفيز المدرسين على تطوير أدائهم ومن المالحظ من خالل النتائج، واستنادا إلى             

، أن غالبية المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية، تؤكـد إعطـاء            )3.65(المتوسط الحسابي العام    

درجة كبيرة لمدى مراعاة العلمية التدريسية لبرامج الدراسات العليا للمعايير األكاديميـة وحاجـات              

  .التنمية اإلدارية

  

فقرات أداة متطلبات التخـرج لبرنـامج       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل    : 8.4جدول  

الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهـة              

  .نظر أعضاء الهيئة التدريسية

  

المتوسط   السؤال  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

يوجد تشابه كبير في متطلبات التخرج للماجستير في   .1

  .ي الجامعات الفلسطينيةاإلدارة ف

  كبيرة  0.68  3.91

تساهم متطلبات التخرج في البرنامج في تخريج طلبة   .2

  .أكفياء من ناحية التنمية اإلدارية

  كبيرة  0.73  3.82

تمتاز متطلبات التخرج في البرنامج بمراعاة الفوارق   .3

  .الفردية بين الطلبة

  كبيرة 1.24 3.27

  كبيرة  0.65  3.66  الدرجة الكلية   .4

  

، تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية، لمدى مراعاة متطلبـات التخـرج           )8.4( توضح نتائج الجدول    

لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، وقـد جـاء فـي                

 الفلـسطينية، تالهـا     تشابه كبير في متطلبات التخرج للماجستير في اإلدارة في الجامعات         : مقدمتها

مساهمة متطلبات التخرج في البرنامج في تخريج طلبة أكفياء من ناحية التنمية اإلدارية، مقابل ذلك               

كانت اقل الفقرات، هي امتياز متطلبات التخرج في البرنامج بمراعاة الفوارق الفردية بـين الطلبـة     

، أن غالبيـة    )3.66(الحـسابي العـام     ومن المالحظ من خالل النتائج، واستنادا إلى قيمة المتوسط          
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المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعاة متطلبات التخـرج              

  .لبرامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية

  

ت التخـرج لبرنـامج     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة متطلبا       :9.4جدول  

الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهة             

  .نظر أعضاء الهيئة التدريسية

  

المتوسط   السؤال  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  كبيرة  1.13  3.05  .إنهاء عدد ساعات معتمدة  .1

  متوسطة  1.18  2.55  .مشروع تخرج  .2

  متوسطة  1.10  2.45  رسالة ماجستير  .3

  قليلة 0.84 1.95  .امتحان شامل  .4

  متوسطة  1.06  2.50  الدرجة الكلية  .5

  

ترتيب متطلبات التخرج لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة مرتبـة          )  9.4( توضح نتائج الجدول    

إنهاء عـدد سـاعات     : تهاحسب األهمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وقد جاء في مقدم           

معتمدة، فمشروع التخرج، تالها رسالة الماجستير، وأخيرا االمتحان الشامل ومـن المالحـظ مـن              

خالل النتائج، أن إنهاء عدد ساعات معتمدة جاء في المقدمة وجاء من أهم شـروط التخـرج أمـا                   

ع التخـرج فـي     االمتحان الشامل، فهي أخر متطلبات التخرج، وقد يعزي السبب في وجود مشرو           

الترتيب الثاني، إلى إعطاء فرصة للطالب أو تدريب الطالب على القيام بمـشروع التخـرج، قبـل                 

االختيار ما بين رسالة الماجستير واالمتحان الشامل، وفي حـال أن الطالـب قـد اختـار رسـالة             

 على األمـور    الماجستير، فيكون عند الطالب المعرفة والقدرة على عمل رسالة الماجستير باالعتماد          

  .التي تعلمها واكتسبها من خالل مشروع التخرج

  

، تقييم البرنامج من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وقد جاء في            )10.4( توضح نتائج الجدول    

تضمن البرنامج أفكارا جديدة حول التنمية اإلدارية، تالها مالئمة المناهج الدراسـية مـع              : مقدمتها

ة في فلسطين، فساهمة البرنامج في ترسيخ قواعد البحث العلمي في الجامعة،            حاجات التنمية اإلداري  

مقابل ذلك كانت اقل الفقرات لتقيم المدرسيين هي إجراءات قبول الطلبة مالئمة لعملية تعلم ناجحـة                

لتحقيق أهداف البرنامج، أو وجود ارتباط بين بحوث الطلبة في البرنامج ومشكالت التنمية اإلدارية              
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، أن غالبيـة    )3.69(لمالحظ من خالل النتائج، واستنادا إلى قيمة المتوسط الحـسابي العـام             ومن ا 

  .المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لتقييم البرنامج

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة تقييم برنامج الدراسات العليا           :10.4جدول  

إلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظـر أعـضاء           في ا 

  .الهيئة التدريسية

  

المتوسط   السؤال الرقم

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  كبيرة  0.68  3.91  .يتضمن البرنامج أفكارا جديدة حول التنمية اإلدارية  .1

 اإلدارية تتالءم المناهج الدراسية مع حاجات التنمية  .2

  .في فلسطين

  كبيرة  0.58  3.82

  كبيرة  0.98  3.73  يساهم البرنامج في ترسيخ قواعد البحث العلمي   .3

يساعد البرنامج الخريج في التعرف على أساليب فعالة   .4

  .في استخدام الموارد البشرية للتنمية اإلدارية

  كبيرة  0.98  3.73

ف يقوم البرنامج بتأهيل الخريجين في مختل  .5

  .التخصصات في العلوم اإلدارية

  كبيرة  0.94  3.68

  كبيرة  0.78  3.68  .يواكب البرنامج المنجزات العلمية الحديثة  .6

يوجد ارتباط بين بحوث الطلبة في البرنامج   .7

  .ومشكالت التنمية اإلدارية

  كبيرة  1.01  3.55

إجراءات قبول الطلبة مالئمة لعملية تعلم ناجحة   .8

  .البرنامجلتحقيق أهداف 

  كبيرة 1.10 3.45

  كبيرة  0.70  3.69  الدرجة الكلية   .10

  

  تقييم أعضاء الهيئة التدريسية للبرنامج: 11.4جدول 

  

المتوسط   السؤال الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  كبيرة  0.68  3.91  كيف تقيم برنامجك؟  .1
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 نظر أعضاء الهيئة التدريسية، حيث وجدت       ، تقييم البرنامج من وجهة    )11.4( توضح نتائج الجدول    

درجة التقييم للبرنامج درجة كبيرة وهذا يدل على رضا أعضاء الهيئة التدريسية، عن البرامج التي               

وهي درجة كبيرة، تتفق هذه النتيجة مـع        ) 3.91(يدرسون فيها حيث حصلت على متوسط حسابي        

  ).2003عابدين(دراسة 

  

  هيئة التدريسية لتحسين البرنامجمقترحات أعضاء ال: 12.4دول ج

  

  الرقم

  

  العدد  اإلجابة

استقطاب كفاءات للتدريس من الخارج بما يتالءم مع متطلبات اإلدارة   .1

  .الحديثة

9  

  6  .امتحان مستوي باللغة االنجليزية بشكل دائم كمعيار للقبول والتركيز علية  .2

  5  .التركيز على امتحان القبول  .3

  5  .أهداف البرامجضرورة توضيح   .4

  4  .التعاون مع برامج في جامعات عربية وأجنبية  .5

تحسين العالقة ما بين الطالب والمدرسيين واالبتعاد عن المعرفة   .6

  .الشخصية

4  

  3  .إدخال مسارين للتخرج مسار تخرج برسالة وتخرج بامتحان شامل  .7

  3  .توفير المكان المناسب لعملية التعليم  .8

  3  .خاصة بالبرامج اإلدارية واالقتصاديةمكتبة   .9

  2  .ضرورة ربط البرامج مع مجتمع منشئات األعمال ورجال األعمال  .10

تعين أعضاء هيئة تدريس متفرغين وعدم االعتماد على المدرسيين الذين   .11

  .يعملون جزئينا بالبرنامج

2  

  2  .اعتماد مشروع التخرج كمتطلبات التخرج  .12

  2  .سين متطلبات وأساليب قبول الطلبةتطوير وتح  .13

  2  .االعتماد على أسلوب البحث والدراسات وليس على االمتحانات  .14

  1  .إعادة النظر في كافة البرامج  .15

  1  .توفير مختبر كمبيوتر  .16

  1  .اختيار أعداد قليلة من الطلبة لضمان الخروج بمستوي عالي من الكفاءة  .17
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لجدول السابق أن من أهم مقترحات أعضاء الهيئة التدريسية، هي استقطاب           من المالحظ من خالل ا    

كفاءات للتدريس من الخارج بما يتالءم مع متطلبات اإلدارة الحديثة، تالها امتحان مستوي باللغـة               

االنجليزية بشكل دائم كمعيار للقبول والتركيز علية، التركيز على امتحان القبول، في حـين كانـت                

ألقل أهمية، اختيار أعداد قليلة من الطلبة لضمان الخروج بمستوي عالي من الكفـاءة،              المقترحات ا 

  .تالها توفير مختبر كمبيوتر، فإعادة النظر في كافة البرامج

  

  : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشته.2.3.4

  

 وحاجات التنمية اإلدارية فـي      ما مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية         

للتعرف على تقديرات    المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر الطلبة الخريجين، وفقا لمحاور المقياس؟         

الطلبة الخريجين على مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجـات              

 بحساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات        التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني، قام الباحث      

أهداف البـرامج ،    (المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة بمجاالتها الست           

ومـن خـالل    ).  متطلبات القبول، المنهاج، العملية التدريسية، متطلبات التخرج، تقيـيم البرنـامج          

حظ أن أهداف البرامج، أخذت اعلي متوسـط حـسابي   نال) 13.4(مالحظة القيم المبينة في الجدول      

  ).1.01(وانحراف معياري ) 3.72(

  

  مجموع المجاالت مرتبة حسب تقديرات الطلبة الخريجين بشكل تنازلي: 13.4جدول 

  

مدى تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة   الرقم

  للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية من حيث

المتوسط 

  الحسابي

النحراف ا

 المعياري 

  الدرجة

  كبيرة 1.01 3.72  أهداف البرامج  .1

  كبيرة 0.89 3.47  تقييم البرنامج  .2

  كبيرة 0.96 3.44  متطلبات التخرج  .3

  كبيرة 1.01 3.42  المنهاج  .4

  كبيرة 1.08 3.33  العملية التدريسية  .5

  كبيرة 1.07 3.28  متطلبات القبول  .6

  كبيرة 1.00 3.44  الدرجة الكلية  .7
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إن المتوسطات الحسابية عند المبحوثين لمجـاالت الدراسـة حـول            ) 13.4(توضح نتائج الجدول    

تقديرات الطلبة الخريجين، لمدى تلبية برامج الدراسات العليـا فـي اإلدارة للمعـايير األكاديميـة                

 غالبية المبحـوثين    ، أن )3.44(وحاجات التنمية اإلدارية، واستنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام          

تؤكد إعطاء درجة كبيرة لتلبية البرامج للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، وبلـغ أعلـى               

، لمتطلبـات   )3.28(، ألهداف البرنامج، في حين كان ادني متوسط حسابي          )3.72(متوسط حسابي   

  .القبول

  

فقرات أداة أهداف برنامج الدراسـات      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل    : أ-14.4جدول  

  . الخريجينبحسبالعليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي 

  

المتوسط   السؤال  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

يساعد البرنامج الخريج في إكساب مهارات التخطيط    .1

  .اإلداري

  كبيرة  0.96  3.92

  كبيرة  1.02  3.85  .دعم جهود التنمية اإلدارية في المؤسساتيساهم البرنامج ب   .2

  كبيرة  0.91  3.83  .يكتسب الخريج قدرة في اتخاذ القرارات الصحيحة   .3

  كبيرة  0.98  3.82  .يساهم البرنامج في تنمية الجوانب اإلدارية لدى العاملين   .4

يساعد البرنامج الخريج في تنمية االتصال مع العاملين في    .5

  .المؤسسة

  كبيرة  0.95  3.75

يساعد البرنامج الخريج في تحديد مدى انسجام أهداف    .6

  .المؤسسة مع البيئة المحيطة

  كبيرة  0.87  3.74

يساعد البرنامج الخريج في تنمية مجاالت التنافس في سوق    .7

  .العمل

  كبيرة  0.91  3.74

  كبيرة  1.02  3.73  .يساعد البرنامج بتغطية المجتمع بالكادر المؤهل للعمل   .8

يسعى البرنامج إلى تعزيز عالقة الطالب مع المجتمع من    .9

  .خالل البحوث الميدانية

  كبيرة  1.14  3.73

  كبيرة  1.08  3.71  .أهداف البرنامج واضحة   .10

  كبيرة  0.95  3.71  .ترتبط موضوعات البرنامج مع طبيعة العمل اإلداري   .11

يساعد البرنامج الخريج في تحديد الموارد الالزمة لتحقيق    .12

  .هداف المستقبلية للمؤسسةاأل

  كبيرة  0.93  3.70

  كبيرة  1.08  3.68  .تتفق مواد البرنامج الدراسية مع األهداف الموضوعة له   .13
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة أهداف برنامج الدراسات         : ب-14.4جدول  

  . الخريجينبحسبتنازلي العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل 

  

المتوسط   السؤال  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  كبيرة  1.01  3.60  يساعد البرنامج الخريج في وضع نظام لتقويم األداء   .14

  كبيرة  1.11  3.60  .يساهم البرنامج بإكساب الخريج الخبرة في مجال العمل   .15

  كبيرة 1.22 3.46  .تلبي برامج الدراسات العليا حاجات الطلبة   .16

  كبيرة  1.01  3.72  الدرجة الكلية    .17

  

تقديرات الطلبة الخريجين لمدى مراعاة أهداف بـرامج الدراسـات          )  14.4( توضح نتائج الجدول    

مـساعد  : العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، وقد جـاء فـي مقـدمتها              

لتخطيط اإلداري، فمساهم البرنـامج بـدعم جهـود التنميـة           البرنامج الخريج في إكساب مهارات ا     

اإلدارية في المؤسسات، تالها اكتساب الخريج قدرة في اتخاذ القرارات الصحيحة، وان البرنـامج              

يساهم في تنمية الجوانب اإلدارية لدى العاملين، فمساعدة البرنامج الخريج في تنمية االتصال مـع               

ك كانت اقل الفقرات، هي تلبه برامج الدراسـات العليـا حاجـات             العاملين في المؤسسة، مقابل ذل    

، أن غالبية   )3.72(الطلبة، ومن المالحظ من خالل النتائج واستنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام           

المبحوثين من الطلبة الخريجين، يؤكدون إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعاة أهداف برامج الدراسات             

  .اديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطينيالعليا للمعايير األك

  

، تقديرات الطلبة الخريجين، لمدى مراعاة متطلبات القبول لبرنـامج          )15.4( توضح نتائج الجدول    

: الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، وقد جـاء فـي مقـدمتها               

 استدراك لدخول الطالب في حالة عدم توافق تخصص البكالوريوس مـع            اعتمد البرنامج على مواد   

البرنامج، فمساهمة متطلبات القبول في البرنامج في تخريج طلبة اكفياء من ناحية التنمية اإلداريـة،               

تالها اكتفاء برامج الماجستير بأعداد محددة فقط من الطلبة، وان هناك تشابه في متطلبات القبـول                

اإلدارة في جامعات فلسطين، مقابل ذلك كانت اقل الفقرات، هي سياسة القبول للطلبة             للماجستير في   

مرضيه، أو المعرفة الشخصية تلعب بين الطالب وإدارة البرنامج دورا كبيرا فـي القبـول، ومـن                 

، أن غالبية المبحـوثين     )3.28(المالحظ من خالل النتائج واستنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام           

الطلبة الخريجين، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعاة متطلبات القبول لبـرامج الدراسـات              من  

  .العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة متطلبات القبـول لبرنـامج           : 15.4جدول  

ا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهة            الدراسات العلي 

  .نظر الطلبة الخريجين

  

المتوسط   السؤال  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الدرجة 

يعتمد البرنامج على مواد استدراك لدخول الطالب في   .1

  .حالة عدم توافق تخصص البكالوريوس مع البرنامج

  كبيرة  1.05  3.77

تساهم متطلبات القبول في البرنامج في تخريج طلبة   .2

  .اكفياء من ناحية التنمية اإلدارية

  كبيرة  0.96  3.59

 كبيرة  1.08  3.45  .تكتفي برامج الماجستير بأعداد محددة فقط من الطالب  .3

هناك تشابه في متطلبات القبول للماجستير في اإلدارة في   .4

  .جامعات فلسطين

 ةكبير  1.07  3.24

 كبيرة  1.20  3.13  .سياسة القبول للطلبة مرضيه  .5

تلعب المعرفة الشخصية بين الطالب وإدارة البرنامج دورا   .6

  .كبيرا في القبول

متوسطة 1.05 2.49

 كبيرة  1.07  3.28  الدرجة الكلية  .7

  

برنـامج  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة متطلبات القبـول ل         : 16.4جدول  

  بحسبالدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي 

  

المتوسط   السؤال  الرقم

  الحسابي

  الدرجة  االنحراف المعياري

  كبيرة  1.24  3.63  .معدل بكالوريوس  .1

  كبيرة  1.28  3.06  .مقابلة شخصية  .2

  متوسطة  1.46  2.99  .امتحان قبول  .3

  متوسطة  1.60  2.86  .يمعدل توجيه  .4

  متوسطة 1.16 2.46  .سنوات الخبرة  .5

  كبيرة  1.35  3.00  الدرجة الكلية  .6
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تقديرات الطلبة الخريجين، لمدى مراعاة متطلبات القبول لبرنـامج         )  16.4( توضح نتائج الجدول    

:  فـي مقـدمتها    الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، وقد جـاء           

معدل بكالوريوس، فالمقابلة الشخصية، تالها امتحان القبول، فمعدل التـوجيهي، وأخيـرا سـنوات              

الخبرة ومن النتائج، أن معدل البكالوريوس جاء في المقدمة وجاء من أهم شروط القبول أما سنوات                

مرتبة الثانيـة، قـد     الخبرة، فهي أخر متطلبات القبول، ويعزى سبب وجود المقابلة الشخصية في ال           

يكون دور المعرفة الشخصية لها الدور األكبر في اختيار الطلبة، ووجود سنوات الخبرة في المرتبة               

األخيرة، قد يعزى إلى توجه الطلبة إلى عملية إكمال الدراسة دون انقطاع، وهذا يؤدي إلـى عـدم                  

  .الترتيبوجود سنوات خبرة لديهم، وهذا قد يفسر وجود سنوات الخبرة في أخر 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة منهاج برنامج الدراسات العليا : 17.4جدول 

  .في اإلدارة وفق أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظر الطلبة الخريجين

  

المتوسط   السؤال الرقم

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

  "كبيرة جدا  0.67  4.19  .بداية الفصلتوفر خطة للمساق في   .1

  كبيرة  1.00  3.87   ....)تخطيط،( يطرح البرنامج مساقات تتعلق بوظائف المدير  .2

يطرح البرنامج مساقات تتعلق بوظائف   .3

  ).الخ...إنتاج،تسويق،(المشروع

  كبيرة  0.90  3.85

اإلدارية، االقتصادية،  (يطرح البرنامج مساقات تتعلق بالتنمية  .4

  ).الخ...الجتماعيةا

  كبيرة  1.00  3.77

  كبيرة  1.00  3.63  .تساعد المساقات االختيارية في البرنامج على التنمية اإلدارية  .5

  كبيرة  1.06  3.63  .يلتزم المدرسون بتغطية المادة المقررة حسب الخطة الدراسية  .6

  كبيرة  1.08  3.61  .يتمتع المدرسون بخبرات للتطوير المنهاج  .7

  كبيرة  1.10  3.58  .اعد المساقات اإلجبارية في البرنامج على التنمية اإلداريةتس  .8

  كبيرة  1.10  3.33  .الوقت المخصص للمساقات الدراسية كاف لقراءة محتوياتها  .9

  كبيرة  1.21  3.23  .يوفر البرنامج الكتب والمراجع الدراسية للطالب  .10

  متوسطة  1.20  2.95  .وع الرسالةيوفر البرنامج األبحاث ذات العالقة بموض  .11

  متوسطة  1.02  2.43  .هناك عملية تكرار للمادة من خالل مساقات سابقة  .12

هناك تشابه بالنسبة للمناهج التدريسية من ناحية المضمون في   .13

  .برامج الماجستير في اإلدارة في الجامعات الفلسطينية

  متوسطة 0.84 2.37

  كبيرة  1.01  3.42  الدرجة الكلية   .14
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، تقديرات الطلبة الخريجين، لمدى مراعاة منهاج برنامج الدراسـات          )17.4( توضح نتائج الجدول    

تـوفر خطـة    : العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية وقد جاء في مقـدمتها            

، )الـخ .... تنظيم تخطيط،( للمساق في بداية الفصل، فطرح البرنامج مساقات تتعلق بوظائف المدير         

، وان طرح البرنـامج     )الخ...إنتاج،تسويق،(تالها طرح البرنامج مساقات تتعلق بوظائف المشروع      

، مقابل ذلك كانت اقل الفقرات، هي تشابه بالنسبة للمناهج          )الخ...اإلدارية،  (مساقات تتعلق بالتنمية،    

 الجامعات الفلسطينية أو عمليـة      التدريسية من ناحية المضمون في برامج الماجستير في اإلدارة في         

تكرار للمادة من خالل مساقات سابقة، ومن المالحظ من خالل النتائج واستنادا إلى قيمة المتوسـط                

، أن غالبية المبحوثين من الطلبة الخريجين، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمـدى             )3.42(الحسابي العام   

  .اديمية وحاجات التنمية اإلداريةمراعاة منهاج برامج الدراسات العليا للمعايير األك

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة العملية التدريسية لبرنامج : 18.4جدول 

  . الخريجينبحسبالدراسات العليا في اإلدارة وفق أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي 

  

المتوسط   السؤال الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الدرجة

  كبيرة  1.03  3.60  .يعكس البرنامج بيئة تربوية فاعلة  .1

يتناسب تخصص أعضاء هيئة التدريس مع المساقات التي   .2

  .يدرسونها

  كبيرة  1.10  3.54

  كبيرة  0.93  3.52  .اإلجراءات التعليمية تدعم فلسفة البرنامج  .3

 كبيرة  1.11  3.49  .يتمتع المدرسون بكفاءة في اإلشراف األكاديمي  .4

 كبيرة  1.07  3.46  .يوفر البرنامج للطلبة إرشادات مكتوبة  .5

عدد الطلبة في المحاضرات مناسب بحيث يتيح المجال للمناقشة   .6

  .وإعطاء الفرص للجميع

 كبيرة  1.13  3.42

 كبيرة  0.91  3.39  .تسعى الهيئة التدريسية إلى تحقيق التطوير المستمر للعملية التعليمية  .7

 كبيرة  1.09  3.38  .لمحاضرات خالل الفصل مع متطلبات المساقيتناسب عدد ا  .8

 كبيرة  1.15  3.34  .يستعين المدرسون بالتقنيات الحديثة في التعليم  .9

 كبيرة  1.14  3.24  .عدد أعضاء الهيئة التدريسية يكفي لتغطية المساقات التدريسية  .10

 كبيرة  1.16  3.21  .عاليةتتميز الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة بجودة   .11

 كبيرة  1.04  3.11  تساعد اإلجراءات اإلدارية على تحفيز المدرسين على تطوير أدائهم   .12

  متوسطة 1.20 2.65  .يتم تدريب الطلبة على مهارات الحاسوب  .13

  كبيرة 1.08 3.33  الدرجة الكلية   .14
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دى مراعاة العملية التدريسية لبرنامج     ، تقديرات الطلبة الخريجين، لم    )18.4( توضح نتائج الجدول    

عكس : الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية وقد جاء في مقدمتها            

البرنامج بيئة تربوية فاعلة، تالها تناسب تخصص أعضاء هيئة التـدريس مـع المـساقات التـي                 

برنامج، مقابل ذلك كانت اقل الفقرات، هي تـدريب         يدرسونها، فاإلجراءات التعليمية تدعم فلسفة ال     

الطلبة على مهارات الحاسوب، أو مساعدة اإلجراءات اإلدارية على تحفيز المدرسين على تطـوير              

، أن غالبية   )3.33(أدائهم، ومن المالحظ من خالل النتائج واستنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام             

كد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعاة العلمية التدريسية لبـرامج          المبحوثين من الطلبة الخريجين، تؤ    

  .الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة متطلبات التخـرج لبرنـامج   : 19.4جدول  

  . الخريجينبحسببشكل تنازلي الدراسات العليا في اإلدارة وفق أفراد العينة مرتبة 

  

المتوسط   السؤال  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

يوجد تشابه كبير في متطلبات التخرج للماجستير في   .1

  .اإلدارة في الجامعات الفلسطينية

  كبيرة  0.81  3.66

تساهم متطلبات التخرج في البرنامج في تخريج طلبة   .2

  .اإلداريةأكفياء من ناحية التنمية 

 كبيرة  1.03  3.46

تمتاز متطلبات التخرج في البرنامج بمراعاة الفوارق   .3

  .الفردية بين الطلبة

 كبيرة 1.03 3.19

 كبيرة  0.96  3.44  الدرجة الكلية   .4

  

، تقديرات الطلبة الخريجين، لمدى مراعاة متطلبات التخرج لبرنـامج   )19.4( توضح نتائج الجدول    

: ي اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، وقد جـاء فـي مقـدمتها             الدراسات العليا ف  

تشابه كبير في متطلبات التخرج للماجستير في اإلدارة في الجامعات الفلسطينية ،تالهـا مـساهمة               

متطلبات التخرج في البرنامج في تخريج طلبة أكفياء من ناحية التنمية اإلدارية ، مقابل ذلك كانـت                 

 الفقرات، هي امتياز متطلبات التخرج في البرنامج بمراعاة الفوارق الفردية بين الطلبة، ومـن               اقل

، أن غالبية المبحـوثين     )3.44(المالحظ من خالل النتائج واستنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام           

لدراسـات  من الطلبة الخريجين، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعاة متطلبات التخرج لبـرامج ا     

  .العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة متطلبات التخـرج لبرنـامج   : 20.4جدول  

الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهة             

  .نظر الطلبة الخريجين

  

المتوسط   سؤالال  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  متوسطة  1.20  2.87  .إنهاء عدد ساعات معتمدة  .1

  متوسطة  1.04  2.82  .رسالة ماجستير  .2

  متوسطة  0.82  2.60  .مشروع تخرج  .3

  قليلة 0.93 1.79  .امتحان شامل  .4

  متوسطة  1.00  2.52  الدرجة الكلية  .5

  

 ترتيب متطلبات التخرج لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة مرتبـة  ) 20.4( توضح نتائج الجدول  

إنهاء عدد سـاعات معتمـدة،   : حسب األهمية من وجهة نظر الطلبة الخريجين وقد جاء في مقدمتها         

فرسالة الماجستير، تالها مشروع التخرج، وأخيرا االمتحان الشامل ومن المالحظ من خالل النتائج،             

معتمدة جاء في المقدمة وجاء من أهم شروط التخرج أما االمتحان الـشامل،             أن إنهاء عدد ساعات     

فهي أخر متطلبات التخرج، وقد يعزي السبب في وجود رسالة الماجستير في الترتيب الثاني، إلـى                

ميول الطلبة لعمل رسالة الماجستير، إلى أن الوقت الذي يحتاج إلية الطالب إلنهاء الرسالة هو وقت                

  . مجهود اكبر من الطالب، ولذلك تذهب أعلى نسبة من الطلبة لتقديم االمتحان الشاملطويل، وتأخذ

  

مـساهمة  : تقييم البرنامج من وجهة نظر الطلبة وقد جاء في مقدمتها         ) 21.4( توضح نتائج الجدول    

البرنامج في ترسيخ قواعد البحث العلمي في الجامعة، تالها مساعدة البرنامج الخريج في التعـرف               

ى أساليب فعالة في استخدام الموارد البشرية للتنمية اإلدارية، فتضمن البرنامج أفكارا جديدة حول              عل

  التنمية اإلدارية، 

  

مقابل ذلك كانت اقل الفقرات لتقيم الطلبة هي مواكبة البرنامج المنجزات العلمية الحديثة، أو مالئمة               

طين، ومن المالحظ من خالل النتائج واسـتنادا        المناهج الدراسية مع حاجات التنمية اإلدارية في فلس       

، أن غالبية المبحوثين من الطلبة الخريجين، تؤكد إعطـاء          )2.47(إلى قيمة المتوسط الحسابي العام      

  .درجة كبيرة لتقييم البرنامج
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة تقييم برنامج الدراسات العليا          : 21.4جدول  

 اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظـر الطلبـة               في

  .الخريجين

  

المتوسط   السؤال  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

  كبيرة  0.83  3.65  .يساهم البرنامج في ترسيخ قواعد البحث العلمي في الجامعة  .1

يب فعالة في يساعد البرنامج الخريج في التعرف على أسال  .2

  .استخدام الموارد البشرية للتنمية اإلدارية

  كبيرة  0.85  3.56

  كبيرة  0.87  3.52  .يتضمن البرنامج أفكارا جديدة حول التنمية اإلدارية  .3

إجراءات قبول الطلبة مالئمة لعملية تعلم ناجحة لتحقيق أهداف   .4

  .البرنامج

  كبيرة  0.90  3.49

ريجين في مختلف التخصصات في يقوم البرنامج بتأهيل الخ  .5

  .العلوم اإلدارية

  كبيرة  0.81  3.47

يوجد ارتباط بين بحوث الطلبة في البرنامج ومشكالت التنمية   .6

  .اإلدارية

  كبيرة  0.90  3.42

  كبيرة  0.97  3.33  .تتالءم المناهج الدراسية مع حاجات التنمية اإلدارية في فلسطين  .7

  كبيرة 0.96 3.31  .لعلمية الحديثةيواكب البرنامج المنجزات ا  .8

  كبيرة  0.89  3.47  الدرجة الكلية   .9

  

  :تقييم الطلبة الخريجين للبرنامج: 22.4جدول 

  

  العدد السؤال  الرقم
 

 القيم الناقصة(%)النسبة المئوية

 من وجهة نظر الطلبة الخريجين كيف تقيم برنامجك؟

  6.7  15  دون المستوى  .1

  8.5  19  متوسط  .2

  28.7  64  جيد   .3

  47.1  105  جيد جدا  .4

 9.0 20 ممتاز  .5

  

  

-  
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أن تقييم الطلبة للبرنامج جاء جيد وبالتالي هناك حاجة ) 22.4(من المالحظ من خالل نتائج جدول 

  .إلى تطوير البرنامج من وجهة نظر الخريجين

  

  مقترحات الطلبة الخريجين لتحسين البرنامج: أ-23.4ول جد

  

  مقترحال الرقم

  

  العدد

 61  .االعتماد على البحث العملي واعتماده أكثر من المواد  .1
زيادة عدد المدرسيين بتخصصات مختلفة ذوى كفاءة تتالءم مع المساقات   .2

 41  .المطروحة
العمل على إيجاد مكتبة يتوفر فيها المراجع واألبحاث والدراسات التي بحاجة   .3

 34  .إليها الطلبة
 32  .أكثر للتكنولوجيا واستخدام وسائل حديثة في تدريس المنهجاستخدام   .4
 31  .استخدام أسلوب التدريب العملي قدر اإلمكان واالبتعاد عن األسلوب النظري  .5
 29  .تطوير الكادر التعليمي والوظيفي، من خالل ورشات العمل والندوات  .6
 27  .من الناحية األكاديميةتعاون األساتذة مع الطلبة واالهتمام أكثر بالطلبة   .7
 25  .تقييم الطالب على أساس األبحاث والرسالة وليس على أساس االمتحانات  .8
 20  .التركيز على مواد إدارة األعمال ومواكبة التطور في مجال اإلدارة  .9

 17  .العمل على اختيار الطلبة ما بين االمتحان الشامل ورسالة الماجستير  .10
ة التسجيل، وعمل يوم مخصص لطلبة الدراسات العليا منفصل عن تسهيل عملي  .11

 15  .طلبة البكالوريوس
 14  .طرح برامج جديدة وتخصصات بما يتالءم مع طبيعة عمل الموظف  .12
 14  .االعتماد على التخرج على مسار الرسالة وليس االمتحان الشامل  .13
 12  .خصص الطالبإعطاء األهمية والوقت للمواد التي تركز على ت  .14
 11  .تقليل العالمات على االمتحانات وزيادتها إلى حساب البحث العلمي  .15
 11  .التعاون والتواصل مع الجامعات الفلسطينية والعربية واألجنبية األخرى  .16
 10  .توفير المناخ المناسب للطلبة  .17
 10  .وضع آلية مناسبة الختيار الطالب ومعاير قبول مناسبة  .18
 9  .وضع برنامج أكاديمي مبني على العالقات االلكترونية  .19
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  مقترحات الطلبة الخريجين لتحسين البرنامج: ب-23.4ول جد

  

  المقترح الرقم

  

  العدد

 7  .كل مدرس يدرس تخصصه فقط  .20
 6  .مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة من ناحية فهم المنهاج  .21
ير بشكل يساعد الطالب على اختيار عنوان طرح خيارات لرسائل الماجست  .22

 6  .للرسالة
 6  .زيادة مرونة ساعات التعليم  .23
 6  .اعتماد إستراتيجية تعليمة مالئمة للحالة الفلسطينية  .24
 5  .العمل على استقطاب أساتذة يحملون درجة الدكتوراه فما فوق ذوي كفاءة  .25
 5  .االستفادة من خبرات الطلبة العملية  .26
 4  .تقليل عدد الطالب المقبولين في كل دفعة من دفعات الدراسات العليا  .27
 4  .العمل على تطوير البرنامج وتغير طرق التدريس  .28
 4  .إعطاء المنهاج حقه في العرض والشرح  .29
 4  .أن يكون هناك شفافية في االمتحانات  .30
 4  . ومناقشتهاتقييم ومراجعة جميع األبحاث التي تقدم للبرنامج  .31
 4  .ال يوجد امتحان شامل ما دام هناك إنهاء مواد دراسية ومشروع تخرج  .32
 3  .اعتماد أسلوب واحد لتدريس المواد باللغة االنجليزية والعربية  .33
 3  .تحسين صورة الجامعة وكفاءة خريجيها  .34
 3  .تعليم الطلبة على استخدام الحاسوب  .35
 3  . االنجليزيةالتركيز على اللغة  .36
 3  .دمج بعض المواد في مادة واحدة  .37
 3  .التركيز على المشاكل اإلدارية الموجودة في فلسطين ومناقشتها  .38
 3  .زيادة المتطلبات الالزمة للتخرج  .39
 3  .إدخال مساقات جديدة مثل عالقات دولية وتجارة دولية ومهارات اتصال  .40

  

 في الجدول السابق أن من أهم مقترحات الطلبة الخـريجين لتحـسن             من المالحظ من خالل النتائج    

البرنامج هي، االعتماد على البحث العملي واعتماده أكثر من المواد، تالها زيادة عدد المدرسـيين               
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بتخصصات مختلفة ذوى كفاءة تتالءم مع المساقات المطروحة، ثم العمل على إيجاد مكتبة يتـوفر               

الدراسات التي بحاجة إليها الطلبة، فاستخدام أكثر للتكنولوجيـا واسـتخدام     فيها المراجع واألبحاث و   

وسائل حديثة في تدريس المنهج، في حين كانت اقل المقترحات تكرارا هي إدخال مساقات جديـدة                

مثل عالقات دولية وتجارة دولية ومهارات اتصال، تالها زيـادة المتطلبـات الالزمـة للتخـرج،                

  . اإلدارية الموجودة في فلسطين ومناقشتهافالتركيز على المشاكل

  

  : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها.3.3.4

  

هل تختلف درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديميـة وحاجـات التنميـة                

 الجنس، والعمـر،    اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهه نظر الطلبة الخريجين وفقا لمتغيرات،          

 والتخصص، والمسمي الوظيفي، ومكان العمل، وسنوات الخبرة، والجامعة التي تخرجت منها ؟

  

  : عرض نتائج الفرضية رقم واحد ومناقشتها.1.3.3.4

  

في درجة تلبية برامج الدراسات العليا      ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي         

كاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني مـن وجهـة نظـر             في اإلدارة للمعايير األ   

  .الطلبة الخريجين تعزى لمتغير الجنس

  

للفروق في درجـة تلبيـة بـرامج        ) t-test(للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار ت         

 المجتمع الفلسطيني مـن  الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في       

  ).24.4(وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير الجنس، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى               

α=0.05           األكاديمية وحاجـات التنميـة      في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير

فقـد كـان    . اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير الجنس           

هناك تقارب واضح في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجـات               

 كما هو واضح من المتوسطات الحسابية       التنمية اإلدارية ألفراد العينة وعلى اختالف جنسهم ، وذلك        

نستنتج من ذلك انه ال فرق بين وجهة نظر الذكور واإلناث فـي تلبيـة بـرامج                  .دناهفي الجدول أ  

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمـع الفلـسطيني،              

  .وعلية قبلت الفرضية الصفرية
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للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا فـي اإلدارة          ) t-test(ج اختبار ت    نتائ: 24.4جدول  

للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظـر            

  .الطلبة الخريجين تعزى لمتغير الجنس
 

  المجال
 

المتوسط العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

درجات 

الحرية

مة ت قي

 المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية

176 ذكر
3.70 

أهداف البرنامج  0.63

 0.49 3.82 47 أنثى

221 1.46- 0.103 

176 ذكر
3.28 

 متطلبات القبول 0.60

 0.58 3.28 47 أنثى

221 0.06- 0.764 

176 ذكر
3.40 

 المنهاج 0.49

 0.51 3.48 47 أنثى

221 0.88- 0.666 

176 ذكر
3.29 

تدريسيةالعملية ال 0.67

 0.68 3.51 47 أنثى

221 1.97- 0.772 

176 ذكر
3.41 

متطلبات التخرج 0.71

 0.60 3.52 47 أنثى

221 1.02- 0.090 

176 ذكر
3.45 

 تقييم البرنامج 0.73

 0.60 3.55 47 أنثى

221 0.95- 0.095 

176 ذكر
3.45 

 الدرجة الكلية 0.52

 0.45 3.57 47 أنثى

221 1.54- 0.162 

  

  : عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها.2.3.3.4

  

في درجة تلبية برامج الدراسات العليا      ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي         

في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني مـن وجهـة نظـر                

للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليـل          و   .ة الخريجين تعزى لمتغير العمر    الطلب

للفروق في درجة تلبية برامج الدراسـات  ) One way analysis of variance(التباين األحادي 
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نظر العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة              

  ).26.4(الطلبة الخريجين تعزى لمتغير العمر، وذلك كما هو واضح في الجدول 

  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تلبية برامج الدراسـات          : 25.4جدول  

   الخريجين تعزى لمتغير العمربحسبالعليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية 

  
المتوسط   العدد  العمر  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.65  3.65  83   سنة30اقل من 

  0.61  3.73  106   سنة44 – سنة 30
 أهداف البرنامج

  0.35  3.91  25   سنة فما فوق45

  0.57  3.28  83   سنة30اقل من 

  0.62  3.21  106   سنة44 – سنة 30
 متطلبات القبول 

  0.46  3.56  25   سنة فما فوق45

  0.43  3.42  83   سنة30اقل من 

  0.53  3.38  106   سنة44 – سنة 30
 المنهاج

  0.54  3.49  25   سنة فما فوق45

  0.74  3.27  83   سنة30اقل من 

  0.66  3.32  106   سنة44 – سنة 30
 العملية التدريسية

  0.54  3.47  25   سنة فما فوق45

  0.75  3.32  83   سنة30اقل من 

  0.62  3.47  106   سنة44 –نة  س30
 متطلبات التخرج

  0.79  3.53  25   سنة فما فوق45

  0.75  3.56  83   سنة30اقل من 

  0.68  3.33  106   سنة44 – سنة 30
 تقييم البرنامج

  0.55  3.73  25   سنة فما فوق45

  0.54  3.45  83   سنة30اقل من 

  0.50  3.44  106   سنة44 – سنة 30
  

  الدرجة الكلية

  0.37  3.64  25   سنة فما فوق45
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للفـروق  ) One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 26.4دول ج

في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية            

  .اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير العمر
  

  لمجالا
 

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.642 1.284 2 تبين المجموعا

 0.367 77.467 211 داخل المجموعات

أهداف 

 البرنامج

 - 78.751 213 المجموع

1.749 0.177 

 1.259 2.518 2 بين المجموعات

 0.346 73.083 211 داخل المجموعات
متطلبات 

 القبول 

 - 75.601 213 المجموع

3.636 0.028 

 0.139 0.277 2 بين المجموعات

 0.250 52.844 211 داخل المجموعات
 المنهاج

 - 53.121 213 المجموع

0.553 0.576 

 0.373 0.747 2 بين المجموعات

 0.468 98.679 211 موعاتداخل المج
العملية 

 التدريسية

 - 99.426 213 المجموع

0.798 0.451 

 0.742 1.483 2 بين المجموعات

 0.487 102.770 211 داخل المجموعات
متطلبات 

 التخرج

 - 104.253 213 المجموع

1.523 0.220 

 2.236 4.472 2 بين المجموعات

 0.489 103.092 211 داخل المجموعات
تقييم 

 البرنامج

 - 107.564 213 المجموع

4.577 0.011 

 0.432 0.863 2 بين المجموعات

 0.262 55.241 211 داخل المجموعات
الدرجة 

 الكلية

 - 56.105 213 المجموع

1.649 0.195 

  

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى               

α=0.05   ة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجـات التنميـة             في درجة تلبي

اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير العمر، فقد كان هناك               
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تقارب واضح في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية              

دارية ألفراد العينة وعلى اختالف أعمارهم، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية فـي               اإل

نستنتج من ذلك انه ال فرق بين وجهة نظر الطلبة الخريجين لمتغير العمر في               ).25.4(الجدول رقم   

ـ             ي المجتمـع   تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية ف

  .الفلسطيني، وعلية قبلت الفرضية الصفرية

  

  : عرض نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها.3.3.3.4

  

في درجة تلبية برامج الدراسات العليا      ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي         

يني مـن وجهـة نظـر       في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسط         

للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل         .الطلبة الخريجين تعزى لمتغير التخصص    

للفروق في درجة تلبية برامج الدراسـات  ) One way analysis of variance(التباين األحادي 

ع الفلسطيني من وجهة نظر     العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتم         

  ).28.4(الطلبة الخريجين تعزى لمتغير التخصص، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تلبية برامج الدراسات         :أ- 27.4جدول  

جهة نظر الطلبة   العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية من و         

  الخريجين تعزى لمتغير التخصص

  

المتوسط   العدد  التخصص  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.56  3.76  167  إدارة

  0.87  3.34  24  محاسبة

  0.53  3.76  15  اقتصاد

أهداف 

 البرنامج
 

  0.42  3.90  17  بناء مؤسسات

  0.58  3.30  167  إدارة

  0.68  2.95  24  محاسبة

  0.44  3.52  15  اقتصاد

  

متطلبات 

  القبول

  0.58  3.30  17  بناء مؤسسات
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األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة تلبيـة بـرامج            :ب- 27.4جدول  

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية من وجهـة            

  صصنظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير التخ

  

المتوسط   العدد  التخصص  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.67  3.50  167  إدارة

  1.04  3.15  24  محاسبة

  0.51  3.58  15  اقتصاد

  

  تقييم البرنامج 

  0.59  3.51  17  بناء مؤسسات

  0.48  3.51  167  إدارة

  0.67  3.18  24  محاسبة

  0.41  3.57  15  اقتصاد

  

 الدرجة الكلية 

  0.41  3.53  17  ؤسساتبناء م

  

للفروق ) One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : أ-28.4جدول 

في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية            

يـر  اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبـة الخـريجين تعـزى لمتغ             

  .التخصص

  

  المجال
 

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 1.399 4.196 3 بين المجموعات

 0.354 77.522 219 داخل المجموعات
أهداف 

 البرنامج

 - 81.718 222 المجموع

3.951 0.009 

 1.199 3.596 3 تبين المجموعا

 0.344 75.272 219 داخل المجموعات
متطلبات 

 القبول 

 - 78.868 222 المجموع

3.488 0.017 

 0.325 0.974 3 بين المجموعات

 0.244 53.510 219 داخل المجموعات
 المنهاج

 - 54.483 222 المجموع

1.328 0.266 
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) One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    : ب-28.4جدول 

للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات            

التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير            

  .التخصص

  

  المجال
 

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

يمة ف ق

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.872 2.615 3 بين المجموعات

 0.464 101.537 219 داخل المجموعات
العملية 

 التدريسية

 - 104.152 222 المجموع

1.880 0.134 

 0.586 1.758 3 بين المجموعات

 0.480 105.215 219 داخل المجموعات
متطلبات 

 التخرج

 - 106.973 222 عالمجمو

1.220 0.303 

 0.936 2.809 3 بين المجموعات

 0.497 108.908 219 داخل المجموعات
تقييم 

 البرنامج

 - 11.717 222 المجموع

1.883 0.133 

 0.799 2.398 3 بين المجموعات

 0.252 55.175 219 داخل المجموعات
الدرجة 

 الكلية

 - 57.574 222 المجموع

3.173 0.025 

  

ير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد المـستوى       تش

α=0.05               في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجـات التنميـة 

اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير التخصص، وكانـت              

فروق في مجال أهداف البرنامج لمتغير التخصص كانـت بـين تخـصص اإلدارة وتخـصص                ال

المحاسبة لصالح الطلبة ذوي تخصص إدارة حيث كانت درجة الفروق هي األعلى وكانت الفـروق               

أيضا بين الطلبة من تخصص بناء مؤسسات وتخصص محاسبة لصالح الطلبة ذوي تخصص بنـاء               

ي األعلى، وكانت الفروق في مجال متطلبات القبول لمتغيـر          مؤسسات حيث كانت درجة الفروق ه     

التخصص كانت بين تخصص محاسبة وتخصص إدارة لصالح الطلبة ذوي تخصص إدارة حيـث              

كانت درجة الفروق هي األعلى وكانت الفروق أيضا بين الطلبة من تخصص اقتصاد وتخـصص               

وق هي األعلى  والدرجة الكلية      محاسبة لصالح الطلبة ذوي تخصص اقتصاد حيث كانت درجة الفر         
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لصالح تخصص اإلدارة الذين كانت درجة تصوراتهم عن درجة تلبية برامج الدراسات العليا فـي               

اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني، أعلى منها لتخـصص             

وعلية رفـضت   ). 27.4(جدول رقم   المحاسبة، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في ال         

  .الفرضية الصفرية

  

  : عرض نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها.4.3.3.4

  

في درجة تلبية برامج الدراسات العليا      ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي         

مـن وجهـة نظـر      في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني           

للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار        .الطلبة الخريجين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي     

للفروق في درجـة تلبيـة بـرامج    ) One way analysis of variance(تحليل التباين األحادي 

مجتمع الفلسطيني مـن  الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في ال       

وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم               

)30.4.(  

  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تلبية برامج الدراسات         : أ-29.4جدول  

إلدارية من وجهة نظر الطلبـة      العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية ا       

  .الخريجين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

  

المتوسط   العدد  المسمى الوظيفي  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.49  3.84  67  مدير

  0.63  3.70  59  رئيس قسم

  0.68  3.62  75  موظف

 أهداف البرنامج
 

  0.54  3.78  22  عمل حر

  0.47  3.33  67  مدير

  0.67  3.26  59  رئيس قسم

  0.61  3.19  75  موظف

  

  متطلبات القبول

  0.60  3.47  22  عمل حر
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 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تلبية برامج الدراسات          ب-29.4جدول  

العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية من وجهة نظر الطلبـة             

  .زى لمتغير المسمى الوظيفيالخريجين تع

  

االنحراف  المتوسط الحسابي  العدد  المسمى الوظيفي  المجال

  المعياري

  0.42  3.56  67  مدير

  0.46  3.37  59  رئيس قسم

  0.54  3.38  75  موظف

  

  المنهاج

  0.50  3.26  22  عمل حر

  0.56  3.53  67  مدير

  0.77  3.27  59  رئيس قسم

  0.62  3.25  75  موظف

  

 العملية التدريسية

  0.83  3.18  22  عمل حر

  0.59  3.53  67  مدير

  0.62  3.40  59  رئيس قسم

  0.71  3.30  75  موظف

  

  متطلبات التخرج 

  

  0.95  3.71  22  عمل حر

  0.55  3.60  67  مدير

  0.67  3.51  59  رئيس قسم

  0.77  3.25  75  موظف

  

  تقييم البرنامج 

  0.82  3.75  22  عمل حر

  0.38  3.61  67  رمدي

  0.50  3.45  59  رئيس قسم

  0.55  3.38  75  موظف

  

 الدرجة الكلية 

  0.59  3.49  22  عمل حر

  

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى               

α=0.05             يـة   في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجـات التنم

 الخريجين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، وذلك كمـا هـو           بحسباإلدارية في المجتمع الفلسطيني     

  .، وعلية قبلت  الفرضية الصفرية)29.4(واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول 
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للفـروق  ) One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 30.4جدول 

ية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة           في درجة تلب  

  . الخريجين تعزى لمتغير المسمى الوظيفيبحسباإلدارية في المجتمع الفلسطيني 

  

  المجال
 

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 بين المجموعات
3 1.741 0.580 

 0.365 79.976 219داخل المجموعات

أهداف 

 جالبرنام

 - 81.718 222 المجموع

1.590 0.193 

 0.525 1.575 3 بين المجموعات

 219داخل المجموعات
77.293 

0.353 
متطلبات 

 القبول 

 - 78.868 222 المجموع

1.488 0.219 

 0.704 2.113 3 بين المجموعات

 0.239 52.370 219داخل المجموعات
 المنهاج

 - 54.483 222 المجموع

2.954 0.034 

 بين المجموعات
3 3.864 1.288 

 0.458 100.288 219داخل المجموعات

العملية 

 التدريسية

 - 104.152 222 المجموع

2.813 0.040 

 1.251 3.752 3 بين المجموعات

 219اخل المجموعاتد
103.220 

0.471 
متطلبات 

 التخرج

 - 106.973 222 المجموع

2.654 0.049 

 2.232 6.696 3 بين المجموعات

 0.480 105.022 219داخل المجموعات
تقييم 

 البرنامج

 - 111.717 222 المجموع

4.654 0.004 

 بين المجموعات
3 1.992 0.664 

 0.254 55.582 219داخل المجموعات

الدرجة 

 الكلية

 - 57.574 222 المجموع

2.616 0.052 
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  : عرض نتائج الفرضية الخامسة ومناقشتها.5.3.3.4

  

في درجة تلبية برامج الدراسات العليا      ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي         

هـة نظـر    في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني مـن وج            

للتحقق من صحة الفرضية الـسابقة اسـتخدم اختبـار           .الطلبة الخريجين تعزى لمتغير مكان العمل     

للفروق في درجـة تلبيـة بـرامج    ) One way analysis of variance(تحليل التباين األحادي 

لسطيني مـن  الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الف       

  ).32.4 (جدولوجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير مكان العمل، وذلك كما هو واضح في 

  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة تلبيـة بـرامج            : أ- 31.4جدول  

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية مـن وجهـة             

  ر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير مكان العمل نظ

  

االنحراف  المتوسط الحسابي  العدد  مكان العمل  المجال

  المعياري

  0.60  3.74  107  حكومة

  0.68  3.67  78  قطاع خاص

  0.48  3.70  25  قطاع أهلي

 أهداف البرنامج
 

  0.30  3.96  13  مؤسسات دولية 

  0.58  3.29  107  حكومة

  0.62  3.27  78  طاع خاصق

  0.51  3.30  25  قطاع أهلي

  

  متطلبات القبول

  0.69  3.16  13  مؤسسات دولية 

  0.47  3.40  107  حكومة

  0.48  3.48  78  قطاع خاص

  0.57  3.24  25  قطاع أهلي

  

  المنهاج

  0.49  3.58  13  مؤسسات دولية 

  0.62  3.31  107  حكومة

  0.80  3.38  78  قطاع خاص

  0.64  3.23  25  ليقطاع أه

  

 العملية التدريسية

  0.34  3.42  13  مؤسسات دولية 



 106

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة تلبيـة بـرامج            : ب- 31.4جدول  

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية مـن وجهـة             

  نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير مكان العمل 

  

االنحراف  المتوسط الحسابي  العدد  مكان العمل  الالمج

  المعياري

  0.65  3.41  107  حكومة

  0.73  3.49  78  قطاع خاص

  0.74  3.37  25  قطاع أهلي

  

  متطلبات التخرج 

  

  0.72  3.48  13  مؤسسات دولية 

  0.57  3.38  107  حكومة

  0.78  3.58  78  قطاع خاص

  0.85  3.47  25  قطاع أهلي

  

  تقييم البرنامج 

  0.93  3.54  13  مؤسسات دولية 

  0.45  3.46  107  حكومة

  0.59  3.50  78  قطاع خاص

  0.49  3.41  25  قطاع أهلي

  

 الدرجة الكلية 

  0.36  3.60  13  مؤسسات دولية 

  

للفروق ) One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : أ-32.4جدول 

دراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجـات التنميـة          في درجة تلبية برامج ال    

  . الخريجين تعزى لمتغير مكان العملبحسباإلدارية في المجتمع الفلسطيني 

  

  المجال
 

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.329 0.988 3 بين المجموعات

 0.369 80.730 219 داخل المجموعات
أهداف 

 البرنامج

 - 81.718 222 المجموع

0.893 0.445 

 0.69 0.206 3 بين المجموعات

 0.359 78.663 219 داخل المجموعات
متطلبات 

 القبول 

 - 78.868 222 المجموع

0.191 0.902 
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) One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    : ب-32.4جدول 

للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديميـة وحاجـات              

  . الخريجين تعزى لمتغير مكان العملبحسبالتنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني 

  

  المجال
 

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

ف قيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.521 1.564 3 بين المجموعات

 0.242 52.920 219 داخل المجموعات
 المنهاج

 - 54.483 222 المجموع

2.157 0.094 

 0.203 0.609 3 بين المجموعات

 0.473 103.543 219 داخل المجموعات
العملية 

 التدريسية

 - 104.152 222 المجموع

0.429 0.732 

 0.139 0.417 3 بين المجموعات

 0.487 106.556 219 داخل المجموعات
متطلبات 

 التخرج

 - 106.973 222 المجموع

0.286 0.836 

 0.590 1.771 3 بين المجموعات

 0.502 109.947 219 داخل المجموعات
تقييم 

 البرنامج

 - 111.717 222 المجموع

1.176 0.320 

 0.135 0.404 3 بين المجموعات

 0.261 57.170 219 داخل المجموعات
الدرجة 

 ةالكلي

 - 57.574 222 المجموع

0.515 0.672 

  

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى               

α=0.05          ألكاديمية وحاجـات التنميـة      في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير ا

اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير مكان العمل، فقد كان               

هناك تقارب واضح في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجـات               

هم، وذلك كما هو واضح مـن المتوسـطات         التنمية اإلدارية ألفراد العينة وعلى اختالف مكان عمل       

نستنتج من ذلك انه ال فرق بين وجهة نظر الطلبـة الخـريجين              ).32.4(الحسابية في الجدول رقم     

لمتغير مكان العمل في تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة               

  .لفرضيةاإلدارية في المجتمع الفلسطيني وعلية قبلت ا
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  : عرض نتائج الفرضية السادسة ومناقشتها6.3.3.4

  

في درجة تلبية برامج الدراسات العليا      ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي         

في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني مـن وجهـة نظـر                

   . الخبرةالطلبة الخريجين تعزى سنوات

  

 One way analysis of(للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

variance (            للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات

عـزى لمتغيـر سـنوات      التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين ت          

  ).34.4(الخبرة، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تلبية برامج الدراسات          :أ-33.4جدول  

العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية من وجهة نظر الطلبة            

  .ر سنوات الخبرةالخريجين تعزى  لمتغي

  

المتوسط   العدد  سنوات الخبرة  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.63  3.68  157    سنوات5اقل من 

  0.60  3.82  35   سنوات 10 - سنوات6
 أهداف البرنامج

  0.40  3.82  31   سنة فما فوق11

  0.62  3.25  157    سنوات5اقل من 

  0.50  3.30  35   سنوات 10 - سنوات6
 متطلبات القبول 

  0.53  3.38  31   سنة فما فوق11

  0.46  3.43  157    سنوات5اقل من 

  0.53  3.38  35   سنوات 10 - سنوات6
 المنهاج

  0.61  3.43  31   سنة فما فوق11

  0.70  3.31  157    سنوات5اقل من 

  0.68  3.45  35   سنوات 10 - سنوات6
 العملية التدريسية

  0.55  3.32  31   سنة فما فوق11
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 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة تلبيـة بـرامج             :ب-33.4جدول  

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية من وجهـة            

  .نظر الطلبة الخريجين تعزى  لمتغير سنوات الخبرة

  

المتوسط   العدد  سنوات الخبرة  المجال

  الحسابي

نحراف اال

  المعياري

  0.69  3.42  157    سنوات5اقل من 

  0.72  3.42  35   سنوات 10 - سنوات6
 متطلبات التخرج

  0.66  3.51  31   سنة فما فوق11

  0.73  3.46  157    سنوات5اقل من 

  0.66  3.52  35   سنوات 10 - سنوات6
 تقييم البرنامج

  0.65  3.47  31   سنة فما فوق11

  0.52  3.46  157    سنوات5ن اقل م

  0.48  3.53  35   سنوات 10 - سنوات6
  

  الدرجة الكلية

  0.44  3.52  31   سنة فما فوق11

  

للفروق ) One way analysis of variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :أ-34.4جدول

ة في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمي           

  . الخريجين تعزى لمتغير سنوات الخبرةبحسباإلدارية في المجتمع الفلسطيني 

  

  المجال
 

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية

 بين المجموعات
2 0.930 0.465 

 0.367 80.788 220 داخل المجموعات

أهداف 

 البرنامج

 - 81.718 222 المجموع

1.267 0.284 

 0.238 0.476 2 بين المجموعات

 220 داخل المجموعات
78.392 

0.356 
متطلبات 

 القبول 

 - 78.868 222 المجموع

0.668 0.514 
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) One way analysis of variance( نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    :ب-34.4جدول

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات       للفروق في درجة تلبية برامج      

  . الخريجين تعزى لمتغير سنوات الخبرةبحسبالتنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني 

  

  المجال
 

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية

 0.041 0.082 2 بين المجموعات

 0.247 54.401 220 داخل المجموعات
 المنهاج

 - 54.483 222 المجموع

0.166 0.847 

 بين المجموعات
2 0.563 0.281 

 0.471 103.589 220 داخل المجموعات

العملية 

 التدريسية

 - 104.152 222 المجموع

0.598 0.551 

 0.102 0.203 2 بين المجموعات

 220 داخل المجموعات
106.769 

0.485 
متطلبات 

 التخرج

 - 106.973 222 المجموع

0.210 0.811 

 0.049 0.097 2 بين المجموعات

 0.507 111.620 220 داخل المجموعات
تقييم 

 البرنامج

 - 111.717 222 المجموع

0.096 0.909 

 بين المجموعات
2 0.210 0.105 

 0.261 57.364 220 وعاتداخل المجم

الدرجة 

 الكلية

 - 57.574 222 المجموع

0.402 0.669 

  

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى               

α=0.05               في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجـات التنميـة 

 من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير سنوات الخبرة، فقـد            اإلدارية في المجتمع الفلسطيني   

كان هناك تقارب واضح في درجة تلبية برامج الدراسات العليا فـي اإلدارة للمعـايير األكاديميـة                 

وحاجات التنمية اإلدارية ألفراد العينة وعلى اختالف سنوات الخبرة، وذلك كما هو واضـح مـن                

  .، وعلية قبلت الفرضية الصفرية)33.4(ول رقم المتوسطات الحسابية في الجد
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نستنتج من ذلك انه ال فرق بين وجهة نظر الطلبة الخريجين لمتغير سنوات الخبرة في تلبية برامج                 

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمـع الفلـسطيني              

  .وعلية قبلت الفرضية

  

  : نتائج الفرضية السابعة ومناقشتها عرض7.3.3.4

  

في درجة تلبية برامج الدراسات العليا      ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي         

في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني مـن وجهـة نظـر                

للتحقق من صـحة الفرضـية الـسابقة         . فيها الطلبة الخريجين تعزى لمتغير الجامعة التي تخرجت      

للفروق في درجة تلبية ) one way analysis of variance(استخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة اإلداريـة فـي المجتمـع                

لمتغير الجامعة التي تخرجت فيها ، وذلك كما هو         الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى        

  ).36.4(واضح في الجدول رقم 

  

 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لدرجـة تلبيـة بـرامج         :1-35.4جدول  

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية مـن وجهـه             

  ي الجامعة التي تخرجت فيهانظر الطالب الخريجين تعز

  

الجامعة التي تخرجت   المجال

  منها 

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.68  3.68  86  جامعة القدس

  0.47  3.76  54  جامعة النجاح الوطنية 
 أهداف البرنامج

  0.60  3.75  83  جامعة بيرزيت

  0.63  3.11  86  جامعة القدس

  0.43  3.40  54  لنجاح الوطنية جامعة ا
 متطلبات القبول 

  0.61  3.37  83  جامعة بيرزيت

  0.49  3.35  86  جامعة القدس

  0.39  3.59  54  جامعة النجاح الوطنية 
 المنهاج

  0.53  3.38  83  جامعة بيرزيت
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 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة تلبيـة بـرامج             :ب-35.4جدول  

 اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية مـن وجهـه           الدراسات العليا في  

  نظر الطالب الخريجين تعزي الجامعة التي تخرجت فيها

  

الجامعة التي تخرجت   المجال

  منها 

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.73  3.22  86  جامعة القدس

  0.59  3.50  54  جامعة النجاح الوطنية 
 العملية التدريسية

  0.67  3.35  83  جامعة بيرزيت

  0.67  3.40  86  جامعة القدس

  0.72  3.49  54  جامعة النجاح الوطنية 
 متطلبات التخرج

  0.70  3.44  83  جامعة بيرزيت

  0.77  3.35  86  جامعة القدس

  0.57  3.53  54  جامعة النجاح الوطنية 
 تقييم البرنامج

  0.71  3.55  83  جامعة بيرزيت

  0.54  3.39  86  جامعة القدس

  0.38  3.58  54  جامعة النجاح الوطنية 
  

   الكليةالدرجة

  0.52  3.50  83  جامعة بيرزيت

  

للفروق ) one way analysis of variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : أ-36.4جدول 

اجات التنمية  في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وح          

اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبـة الخـريجين تعـزى لمتغيـر               

  .الجامعة التي تخرجت فيها

  

  المجال
 

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.134 0.268 2 بين المجموعات

 0.370 81.450 220 داخل المجموعات
أهداف 

 البرنامج

 - 81.718 222 المجموع

0.362 0.696 
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) one way analysis of variance( نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    : ب-36.4جدول 

للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات            

ع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير         التنمية اإلدارية في المجتم   

  .الجامعة التي تخرجت فيها

  

  المجال
 

درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 1.905 3.810 2 بين المجموعات

 0.341 75.059 220 داخل المجموعات
متطلبات 

 القبول 

 - 78.868 222 المجموع

5.583 0.004 

 1.060 2.120 2 بين المجموعات

 0.238 52.364 220 داخل المجموعات
 المنهاج

 - 54.483 222 المجموع

4.453 0.013 

 1.337 2.674 2 بين المجموعات

 0.461 101.478 220 داخل المجموعات
العملية 

 التدريسية

 - 104.152 222 المجموع

2.899 0.057 

 0.125 0.250 2 بين المجموعات

 0.485 106.722 220 داخل المجموعات
متطلبات 

 التخرج

 - 106.973 222 المجموع

0.258 0.773 

 0.948 1.896 2 بين المجموعات

 0.499 109.821 220 داخل المجموعات
تقييم 

 البرنامج

 - 111.717 222 المجموع

1.899 0.152 

 0.643 1.286 2 بين المجموعات

 0.256 56.287 220 داخل المجموعات
رجة الد

 الكلية

 - 57.574 222 المجموع

2.514 0.083 

  

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى               

α=0.05         لمعايير األكاديمية وحاجـات التنميـة       في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة ل

اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغيـر سـنوات الخبـرة،               
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وعلية قبلت الفرضية، فقد كان هناك تقارب واضح في درجة تلبية برامج الدراسـات العليـا فـي                  

راد العينة وعلى اختالف الجامعة، وذلك كما       اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية ألف      

  ).35.4(هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

  

نستنتج من ذلك انه ال فرق بين وجهة نظر الطلبة الخريجين لمتغير الجامعـة فـي تلبيـة بـرامج                    

تمـع الفلـسطيني،    الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المج          

  .وعلية قبلت الفرضية

  

   الخالصة4.4

  

يحتوي هذا الجزء من الدراسة على شرح تفصيلي ألسئلة الدراسة ، والفرضيات الـسبع، وتقـديم                

  :أهم نتائج الدراسةتبرير وشرح للنتائج وربطها ببعض نتائج الدراسات األخرى، وجاءت 

  

الدراسة حول تقديرات أعـضاء الهيئـة       إن المتوسطات الحسابية عند المبحوثين لمجاالت        •

التدريسية لمدى تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية            

أن غالبيـة المبحـوثين تؤكـد       ) 3.79(اإلدارية، واستنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام        

وحاجات التنمية اإلدارية، وبلغ أعلـى      إعطاء درجة كبيرة لتلبية البرامج للمعايير األكاديمية        

، )3.54(، ألهداف البرنامج، في حين كان ادني متوسـط حـسابي            )3.99(متوسط حسابي   

 .لمتطلبات القبول

  

أن غالبية المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمـدى مراعـاة          •

اجات التنمية اإلدارية فـي المجتمـع       أهداف برامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وح      

 ).3.99(الفلسطيني، استنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام 

  

أن غالبية المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعـاة               •

ـ             ي متطلبات القبول لبرامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلداريـة ف

  ).3.54(المجتمع الفلسطيني، استنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام 

أن غالبية المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعـاة               •

منهاج برامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، استنادا إلى قيمة            
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، منـاهج   )2003طـراف،   (، وهذه النتيجة تختلـف مـع        )3.88(لعام  المتوسط الحسابي ا  

  .الدراسات العليا ال ترتبط بخطط التنمية في المجتمع

أن غالبية المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعـاة               •

تنميـة اإلداريـة،   العلمية التدريسية لبرامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجـات ال        

 ).3.65(استنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام 

  

أن غالبية المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعـاة               •

متطلبات التخرج لبرامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجـات التنميـة اإلداريـة،             

 ).3.66(سابي العام استنادا إلى قيمة المتوسط الح

  

أن غالبية المبحوثين من أعضاء الهيئة التدريسية، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لتقييم البرنامج،              •

 ).3.69(استنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام 

  

تقييم البرنامج من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، حيث وجدت درجة التقييم للبرنامج              •

على رضا أعضاء الهيئة التدريسية، عن البرامج التي يدرسون فيها          درجة كبيرة وهذا يدل     

وهي درجة كبيرة ، تتفق هذه النتيجة مع دراسة         ) 3.91(حيث حصلت على متوسط حسابي      

 ).2003عابدين،(

  

إن المتوسطات الحسابية عند المبحوثين لمجاالت الدراسة حول تقديرات الطلبة الخـريجين،         •

ت العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية،         لمدى تلبية برامج الدراسا   

، أن غالبية المبحوثين تؤكد إعطاء درجة       )3.44(واستنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام       

كبيرة لتلبية البرامج للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، وبلغ أعلى متوسط حسابي            

 .، لمتطلبات القبول)3.28(نامج، في حين كان ادني متوسط حسابي ، ألهداف البر)3.72(

  

أن غالبية المبحوثين من الطلبة الخريجين، يؤكدون إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعـاة            . 10 •

أهداف برامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية فـي المجتمـع             

  ).3.72(سط الحسابي العامالفلسطيني، استنادا إلى قيمة المتو

أن غالبية المبحوثين من الطلبة الخريجين، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعاة متطلبات              •

القبول لبرامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية فـي المجتمـع             

  ).3.28(الفلسطيني، استنادا إلى قيمة المتوسط الحسابي العام 
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ية المبحوثين من الطلبة الخريجين، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعاة منهـاج             أن غالب  •

برامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، اسـتنادا إلـى قيمـة              

  ).3.42(المتوسط الحسابي العام 

  

راعاة العلميـة   أن غالبية المبحوثين من الطلبة الخريجين، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى م            •

التدريسية لبرامج الدراسات العليا للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، استنادا إلـى      

  ).3.33(قيمة المتوسط الحسابي العام 

  

أن غالبية المبحوثين من الطلبة الخريجين، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لمدى مراعاة متطلبات              •

ايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية، اسـتنادا إلـى    التخرج لبرامج الدراسات العليا للمع    

  ).3.44(قيمة المتوسط الحسابي العام 

  

أن غالبية المبحوثين من الطلبة الخريجين، تؤكد إعطاء درجة كبيرة لتقييم البرنامج، استنادا              •

  ).2.47(إلى قيمة المتوسط الحسابي العام 

  

ي هناك حاجة إلى تطوير البرنامج من وجهة نظـر  أن تقييم الطلبة للبرنامج جاء جيد وبالتال   •

  .الخريجين

في درجة تلبية برامج ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  •

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع 

الجنس، والعمر، ومكان ( تالفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغيرا

، وعلية قبلت )العمل، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة، والجامعة التي تخرجت منها

  .الفرضيات الصفرية
 
في درجة تلبية برامج الدراسات ) α= 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  •

ية في المجتمع الفلسطيني من العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدار

وجهه نظر الطالب الخريجين تعزي لمتغير التخصص، وعلية رفضت الفرضيات 

 .الصفرية
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  الفصل الخامس

______________________________________________________ 

  االستنتاجات والتوصيات
  

   المقدمة1.5

  

سية، وهي التي توصل إليها الباحـث بعـد قيامـة           يحتوي هذا الجزء من الدراسة على النتائج الرئي       

بإنهاء مراحل الدراسة، ومن ثم يتم التطرق إلى بعض التوصيات الموجه إلى الجامعات الفلسطينية،              

  .والى الباحثين في هذا المجال

  

  النتائج الرئيسية للدراسة 2.5

  

  :يمكن تلخيص نتائج الدراسة بما يلي

  

يا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلداريـة         درجة تلبية برامج الدراسات العل     •

في المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، كانت درجة كبيرة حيـث              

  ).3.79(بلغ المتوسط الحسابي 

درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلداريـة              •

لمجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر الطلبة الخريجين، كانت درجة كبيـرة حيـث بلـغ           في ا 

  ).3.44(المتوسط الحسابي 

فـي درجـة تلبيـة بـرامج        ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي          •

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة اإلداريـة فـي المجتمـع               

  .ي من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير الجنسالفلسطين
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فـي درجـة تلبيـة بـرامج        ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي          •

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة اإلداريـة فـي المجتمـع               

  .رالفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير العم

في درجة تلبية برامج الدراسات     ) α= 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي         •

العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلـسطيني مـن              

  .وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير التخصص

فـي درجـة تلبيـة بـرامج        ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي          •

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة اإلداريـة فـي المجتمـع               

  .الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

فـي درجـة تلبيـة بـرامج        ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي          •

عليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة اإلداريـة فـي المجتمـع              الدراسات ال 

  .الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير مكان العمل

فـي درجـة تلبيـة بـرامج        ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي          •

ت التنميـة اإلداريـة فـي المجتمـع         الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجا      

  .الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى سنوات الخبرة

فـي درجـة تلبيـة بـرامج        ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي          •

الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنميـة اإلداريـة فـي المجتمـع               

 .ة نظر الطلبة الخريجين تعزى الجامعة التي تخرجت فيهاالفلسطيني من وجه

  

 "برنامج الماجستير في التنميـة اإلداريـة      ؛  :  نموذج للدراسات العليا لتحقيق التنمية اإلدارية       3.5

Model of Higher Studies for Management Development""  

  :  أهداف البرنامج1.3.5

 . ر فنية وعلمية مؤهلة في مجاالت التنمية المختلفةتغطية حاجة المجتمع الفلسطيني من كواد •

 .تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع الفلسطيني بكافة مجاالته المختلفة •

والمفاهيم الخاصة بالتنمية اإلدارية على المستوى العـالمي   توسيع وتعميق المعرفة بالنظرية •

 .والفلسطيني واإلقليمي

التنمويـة وتحديـد دور    ول وتقييم السياسات والبـرامج تطوير قدرات التحليل والنقد في تنا •

 . الدراسات العليا فيها
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التخطـيط للتنميـة    تطوير قدرات إجراء األبحاث التي تساهم في كشف احتياجات وعوائق •

   .المختلفة في المجتمع الفلسطيني اإلدارية في القطاعات التنموية

وعة واسعة من القطاعـات داخـل       تطوير القدرة على وضع البرامج ورسم السياسات لمجم        •

المجتمع من اجل تشكيل أي عملية تنموية باستخدام منهجيه البحـث فـي عمـق يكـشف                 

 .االحتياجات والعقبات التي تواجهها هذه القطاعات داخل المجتمع الفلسطيني

  

  :  شروط توظيف الكادر التعليمي.2.3.5

  

بـشرية، اقتـصاد، وتكـون      حاصل على درجة الدكتوراه فما فوق تخصص إدارة، تنمية           •

  .الشهادة مصدقة من التعليم العالي في فلسطين

 .خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات ضمن أي تخصص من تخصصات البرنامج •

  

  :شروط القبول وااللتحاق. 3.3.5

  

على شهادة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم اإلدارية مـن   أن يكون المتقدم حاصال •

القدس ويمكن أيضا قبول الحاصلين على شهادة البكـالوريوس فـي    جامعة تعتمدها جامعة

   .تخصصات أخرى ضمن شروط خاصة  يضعها البرنامج

 .أن يجتاز المتقدم امتحان القبول الخاص بالبرنامج •

  .اجتياز المقابلة الشخصية مع اللجنة المشرفة من البرنامج •

  

دراسـات التنميـة    ة الماجستير فـي   يقدم معهد دراسات التنمية برنامج يؤدي إلى درج.4.3.5

  :اإلدارية في احد التخصصات التالية

  

 Management and development of municipalities  إدارة وتنمية البلديات

 Management and development of government  إدارة وتنمية المؤسسات الحكومية
organizations 

 Management and the development  of civil society  إدارة وتنمية منظمات المجتمع المدني
organizations 

 Management and the developmen of private sector  إدارة وتنمية شركات القطاع الخاص
companies 

 Management  and  development  of  the tourism  إدارة وتنمية قطاع السياحة
sector 
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  :ل على شهادة الماجستير  متطلبات الحصو.5.3.5

  

    :ساعة من مساقات البرنامج والموزعة كالتالي 36 إنهاء ما ال يقّل عن

  

  ): ساعة18(  المساقات اإلجبارية لجميع التخصصات .1.5.3.5

  

 SPSS  Principles of statistics and applications of SPSS مبادئ اإلحصاء وتطبيقات

 Research methodology  مناهج البحث العلمي

 Introduction to Administrative Development  مدخل للتنمية اإلدارية

 Strategic planning  تخطيط استراتيجي

 Management and human resources development  إدارة وتنمية الموارد البشرية

    Development policies  سياسات التنمية

  

  :واالختيارية لكل تخصص بشكل منفصل، كما يلي المساقات اإلجبارية .2.5.3.5

  

  ): ساعات6( المساقات اإلجبارية لتخصص إدارة وتنمية البلديات •

  

 Introduction to the concept of municipalities  مدخل لمفهوم البلديات

 Global experiences  management and  تجارب عالمية في إدارة وتنمية البلديات
development of municipality 

  

   ): ساعات3(المساقات االختيارية لتخصص إدارة وتنمية البلديات  •

  

  Modern management of  municipalities  اإلدارة الحديثة للبلديات

  Finance management  التمويل اإلداري

  

 ): ساعات6( المساقات اإلجبارية لتخصص إدارة وتنمية المؤسسات الحكومية •

  

 Introduction to the concept of government  م المؤسسات الحكوميةمدخل لمفهو
institutions  

  The development of economic relations  التنمية والعالقات االقتصادية
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  ): ساعات3(المساقات االختيارية لتخصص إدارة وتنمية المؤسسات الحكومية  •

  

 Modern management of government  اإلدارة الحديثة للمؤسسات الحكومية
institutions 

 Strategies of  institutional change  استراتيجيات التغيير المؤسسي

تجارب عالمية في تنمية وإدارة المؤسـسات       

  الحكومية

Global experiences in the development and 
management of government institutions  

  

 ): ساعات6( ص إدارة وتنمية منظمات المجتمع المدنيالمساقات اإلجبارية لتخص •

  

مدخل تاريخي ونظـري لدراسـات منظمـات        

  المجتمع المدني

Introduction to historical                      and 
theoretical studies of the civil society 
organization 

 Modern ways of writing a proposal and fund  الطرق الحديثة في كتابة مقترح تمويل المشاريع
raising 

  

  ): ساعات3(المساقات االختيارية لتخصص إدارة وتنمية منظمات المجتمع المدني  •

  

تجارب عالميـة فـي تنميـة وإدارة منظمـات          

  المجتمع المدني

Global experiences  in the development and 
management of civil society organizations  

  Social development .  التنمية االجتماعية

  NGOs and development  المنظمات األهلية والتنمية

  

 ): ساعات6( المساقات اإلجبارية لتخصص إدارة وتنمية شركات القطاع الخاص •

  

 Modern management of private companies  اإلدارة الحديثة للشركات الخاصة

  Policy of project financing  سياسة تمويل المشاريع

  

 ): ساعات3(المساقات االختيارية لتخصص إدارة وتنمية شركات القطاع الخاص  •
 

 Organizational behavior  السلوك التنظيمي

 Management of small enterprises  إدارة المشاريع الصغيرة

 Analysis and evaluation of projects  تحليل وتقييم المشاريع
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 ): ساعات6( اقات اإلجبارية لتخصص إدارة وتنمية قطاع السياحةالمس •

  

  Historical and theoretical introduction to  مدخل تاريخي ونظري للسياحة في فلسطين
tourism in Palestine 

  Modern trends in the development of  التوجهات الحديثة في تنمية السياحة
tourism 

  

  ): ساعات3(تيارية لتخصص إدارة وتنمية قطاع السياحة المساقات االخ •

  

 Global experiences in  investment in  تجارب عالمية في استثمار السياحة في التنمية
tourism development 

  Advertising  and media and its  relations to  الدعاية واإلعالم وعالقتها بتنمية السياحة
tourism development 

  

  ): ساعات3(المساقات االختيارية لجميع التخصصات  •
 

  . يختار الطالب مساق من المساقات االختيارية من تخصصات البرنامج المختلفة

  

  : اختيار احد المسارين التاليين.3.5.3.5

  

  ). ساعات6(مسار الرسالة  •

، في هذه   )عات سا 3( ، ويقوم الطالب بأخذ مساق أخر       ) ساعات 3( مسار االمتحان الشامل     •

  المساقات االختيارية من تخصصهالحالة من 

  

   التوصيات في مجاالت الدراسة4.5

  

 .ال أهداف برنامج الدراسات العليا في اإلدارة، يجب العمل على تلبية حاجات الطلبةمج •

 :جال متطلبات القبول لبرامج الدراسات العليام •

  

o  البرنامجاالبتعاد عن المعرفة الشخصية بين الطالب وإدارة.  

o                 يجب أن تساهم متطلبات القبول في البرنامج في تخريج طلبة اكفيـاء مـن ناحيـة

  .التنمية اإلدارية
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o                يجب أن تكون إجراءات قبول الطلبة مالئمة لعملية تعلم ناجحـة لتحقيـق أهـداف

  .البرنامج

  

  :مناهج برنامج الدراسات العليا في اإلدارة •

  

o ر المنهاجيجب أن يتمتع المدرسون بخبرات للتطوي.  

o يجب أن ال يكون هناك عملية تكرار للمادة من خالل مساقات سابقة. 

o يجب أن تتالءم المناهج الدراسية مع حاجات التنمية اإلدارية في فلسطين.  

o يجب أن يواكب البرنامج المنجزات العلمية الحديثة.  

  

  :العملية التدريسية لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة •

  

o دريب الطلبة على مهارات الحاسوبيجب أن يتم ت.  

o يجب أن تساعد اإلجراءات اإلدارية على تحفيز المدرسين على تطوير أدائهم.  

  

  :متطلبات التخرج لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة •

  

o يجب أن تمتاز متطلبات التخرج في البرنامج بمراعاة الفوارق الفردية بين الطلبة.  

o     ج في البرنامج في تخريج طلبة أكفياء مـن ناحيـة           يجب أن تساهم متطلبات التخر

 .التنمية اإلدارية

  

   توصيات الدراسة بشكل عام5.5

  

 .استقطاب كفاءات للتدريس من الخارج بما يتالءم مع متطلبات اإلدارة الحديثة •

 .امتحان مستوي باللغة االنجليزية بشكل دائم كمعيار للقبول والتركيز علية •

  .بولالتركيز على امتحان الق •

 .االعتماد على البحث العملي واعتماده أكثر من المواد •

 .زيادة عدد المدرسيين بتخصصات مختلفة ذوى كفاءة تتالءم مع المساقات المطروحة •

 .العمل على إيجاد مكتبة يتوفر فيها المراجع واألبحاث والدراسات التي بحاجة إليها الطلبة •

 .ديثة في تدريس المنهجاستخدام أكثر للتكنولوجيا واستخدام وسائل ح •
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  .استخدام أسلوب التدريب العملي قدر اإلمكان واالبتعاد عن األسلوب النظري •

 .تطوير الكادر التعليمي والوظيفي، من خالل ورشات العمل والندوات •

 .تعاون األساتذة مع الطلبة واالهتمام أكثر بالطلبة من الناحية األكاديمية •

 .الرسالة وليس على أساس االمتحاناتتقييم الطالب على أساس األبحاث و •

  .التركيز على مواد إدارة األعمال ومواكبة التطور في مجال اإلدارة •

  .تعميم نتائج الدراسة وملخصها على جميع الجامعات الفلسطينية الستفادة منها •

  

  لمزيد من البحث توصيات 6.5

  

دارية الذي يعتبر من أهـم      القيام بدراسة جدوى اقتصادية لبرنامج الماجستير في التنمية اإل         •

  . نتائج الدراسة

إجراء دراسة مماثلة حول برامج الدراسات العليا في اإلدارة والتنمية اإلدارية في  جامعات               •

  .قطاع غزة 

إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول موضوع التنميـة اإلداريـة وعالقتهـا ببـرامج                 •

 .ماعية، والراتب الشهريالدراسات العليا بمتغيرات أخرى كالحالة االجت

إجراء دراسات مقارنة بين التنمية اإلدارية في الجامعات األجنبية والجامعـات الفلـسطينية              •

ومحاولة االستفادة من تجارب الجامعات األجنبية في تنمية وتطوير الجامعات الفلـسطينية            

  . خاصة وفي الدول العربية عامة
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  المراجع
  

  المراجع العربية

  

مجلـة اإلداري،   ". التنمية اإلدارية علـى طريقـة التنميـة الـشاملة         ):"1985(.أبو النجا،م  •

 .32،ص22

استقراء واقع الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية واالرتقاء بها إلى          ):"2007(أبو سمرة  •

، المؤتمر الثالث التحاد نقابـات أسـاتذة ومـوظفي        " ما يلبي حاجات تحقيق التنمية الشاملة     

،المجلـد  2007سطينية ،الجودة والتميز واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي،       الجامعات الفل 

  .364 -333ص ص .جامعة القدس،فلسطين.األول

مراجعة األنظمة والتعليمات مقدمة لتحسن جودة مخرجات       ): "2004(أبو طه،ب،سرحان،غ  •

 29-27لعربية،الندوة العلمية حول الدراسات العليا في الجامعات ا       " .برامج الدراسات العليا  

  . 203-195ص ص .جامعة عدن،الجمهورية اليمنية.2004نوفمبر

دراسة مسحية للرسائل العلمية التربوية الماجستير والـدكتوراه فـي          ): "2004(االغبري،ب •

 29-27الندوة العلميـة حـول الدراسـات العليـا فـي الجامعـات العربيـة،             " .الجامعات

  . 95-63ص ص .جامعة عدن،الجمهورية اليمنية.2004نوفمبر

التربيـة  ". تقوية الروابط بين التعليم العالي وعـالم العمـل        ): "1990نيسان،  . (بوبطانة، ع  •

 .39ص. 49الجديدة، 

مشكالت طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرمـوك وعالقتهـا بـبعض            ): "1993(التل،ش •

  ).رسالة غير منشورة.(جامعة اليرموك،األردن".المتغيرات

اسة تقويمية لمؤسسات وأجهزة التنمية اإلدارية في المملكـة العربيـة           در):  "1989(جاد،ن •

  .74-7ص ص .64مجلة اإلدارة العامة،".السعودية

  .،جامعة القدس"دليل الطالب):2006-2005(جامعة القدس •

  .دليل الطالب،جامعة النجاح الوطنية): 2006-2005(جامعة النجاح الوطنية •

  .اسات العليا،جامعة بيرزيتدليل الدر):"2006-2005(جامعة بيرزيت •

  6-2،ص ص 2الملتقى الفكري العربي،".التنمية اإلدارية،منظور عام):"1994.(جبر،ه •

مستقبل التربية العربيـة،    ". دور التعليم في التنمية البشرية    ): "1998أكتوبر،  . (الجسار، س  •

 .37ص. 11

دراسـة  " عامة في األردن  تقيم برامج اإلدارة العليا في معهد اإلدارة ال       ) "1994. (الجمل، خ  •

 .األردن. الجامعة األردنية ، عمان. ميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة
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المكتب الجامعي    الحديث،      . التنمية اإلدارية في الخدمة االجتماعية    ):1998.(الجميلي،خ،خ •

 .إسكندرية

جامعـة  ".دور رعاية الشباب في التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية         ): "1975(حبش، ر  •

  .حلوان، قاهرة

المجلـة العربيـة    " .دور الجامعات والمعاهد في إعداد وتدريب القوى      ): "1980(حبيش،ف •

  .4لإلدارة ،

وأهميتهـا  )الماجستير والـدكتوراه  (الدراسات العليا   ): "2004(الحسني،ح،باوزير،م،سالم،س •

 العلميـة حـول     النـدوة " .لتعزيز دور البحث العلمي في التنمية االقتصادية واالجتماعيـة        

جامعـة عدن،الجمهوريـة    .2004 نـوفمبر  29-27الدراسات العليا في الجامعات العربية،    

  . 287-269ص ص .اليمنية

تحديد االحتياجات التدريبية في القطاع العام األردني ودور معهد اإلدارة          ): "1987(حسنين،م •

 ).رسالة غير منشورة.(الجامعة األردنية،األردن".في تلبيتها

مجلـة اإلدارة   ".تقرير عن التنمية اإلدارية في المملكة العربية السعودية       ): "1984(الحمد،خ •

  .212-189ص ص .43العامة،

ملخـصات  ". مشكالت طلبة الدراسات العليا في الجامعـة األردنيـة        ): "1995(حوامدة، ب  •

 .194رسائل الماجستير والدكتوراه، الجامعة األردنية، ص

تقويم برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة من        ):" 2004.(الحولي،ع،أبو دقة، س   •

،ص ص  2مجلة الجامعة اإلسالمية،سلـسلة الدراسـات اإلنـسانية،       ".وجهة نظر الخريجين  

391- 419.  

،ص 1دراسات،اقتصاد وعلوم إدارية،  ".أبعاد التخطيط للتنمية اإلدارية   ):"1884.(الخضرا،ب •

  .49-31ص 

ت العلمية،آلية لوضع الدراسات العليا في خدمة خطـط         مركز االستشارا ):2004(الخفاف،ع •

 29-27التنمية والمجتمع، الندوة العلمية حول الدراسات العليا فـي الجامعـات العربيـة،            

  . 311-303ص ص .جامعة عدن،الجمهورية اليمنية.2004نوفمبر

متابعة خريجـي بـرامج اإلدارة العليـا التـي يعقـدها معهـد اإلدارة               ): "1991(خليفة،م •

  ).غير منشور.(معهد اإلدارة العامة،األردن)".دراسة(لعامةا

  . 32أوراق ودراسات، ص". التنمية بالقدرات الذاتية): "1987تموز، . (الدقاق، إ •

المعايير األكاديمية للجودة بكليات اآلداب، النظرية و الواقع ،تجربـة           ):2007.(رسالن،ي •

ليات اآلداب في الجامعات العربية نحـو       المؤتمر السادس لعمداء ك    :في.آداب المنيا نموذجا  

  .ضمان جودة التعليم و االعتماد األكاديمي،مصر
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الطبعـة األولـى،دار    ".التنمية اإلداريـة والـدول الناميـة      ):"1993.(زويلف،م،اللوزي،س •

 .مجدالوى، عمان

سلـسلة العلـوم    ".أثر التنمية على التوسع في التعليم العالي في القطر        ): "1190(السمان، م  •

  .85ص. 13قتصادية اال

مجلة اتحاد  " .2000الدراسات العليا في الجامعات العربية حتى عام          ):"1988.(سنقر، ص  •

  .128-101،ص ص 1الجامعات العربية ،

الدراسات العليا في الجامعات العربية مقوماتها ودورها فـي خدمـة           ): "1994.(سنقر، ص  •

  . ، تونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"التنمية

ــتا،ال • ــي ):"2003.(ع.ش ــع العرب ــي المجتم ــة ف ــة اإلداري ــستقبل التنمي ــة ".م المكتب

  .المصرية،اإلسكندرية

التدريب اإلداري للتنمية دراسـة لتـدريب اإلداري اإلعداديـة فـي            ): "1984(الشقاوي،ع •

  .23-7ص ص .41مجلة اإلدارة العامة،".المملكة

م اإلدارية ونظم المعلومات فـي جامعـة         في كلية العلو   9000االيزو  ): 2004(الصاحب،م •

جامعة القدس المفتوحة،   .  مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني      :في  .بوليتكنيك  فلسطين  

  . فلسطين

تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة صنعاء مـن        ): "1998.(الصوفي،م،الحدبي،د،الفياض،ا •

-68،ص ص   33تحاد الجامعات العربية،  مجلة ا ".وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة     

96.  

مشكالت الدراسات العليا في الجامعات السورية من وجهة نظـر          ): "أ  -2003(طراف، ج  •

العلـوم التربويـة،    ". جامعة دمشق، سـوريا   . طالب الماجستير والدكتوراه دراسة ميدانية    

  .237ص.1

 من وجهة نظـر     مشكالت الدراسات العليا في الجامعات السورية     ): "ب-2003(طراف، ج  •

)". دراسـة ميدانيـة   (أعضاء الهيئة التدريسية المشرفين على طالب الماجستير والدكتوراه         

  .183ص. 1.العلوم التربوية. سوريا, جامعة دمشق

أجهزة التنمية اإلدارية ومؤسساتها في األقطار العربية وضعها ودورها         ): "1991(الطيب،ح •

  .17ص.4رة ،المجلة العربية لإلدا".في إدارة التنمية

  .3المجلة العربية لإلدارة ،".دور معاهد اإلدارة في التنمية اإلدارية):"أ -1991(الطيب،ح •

تقيم أعضاء هيئة التدريس والطلبة لبرامج الدراسات العليـا فـي    ). "أ  -2003. (عابدين، م  •

-173، ص )1(، ع )17(مجلة جامعة النجاح، لألبحاث العلوم اإلنـسانية، م       ". جامعة القدس 
240   
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نـدوة  : في". واقع برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية      ):"ب-2003.(عابدين، م  •

  25-7ص ص .،عدن،اليمن2004 نوفمبر 29-27الدراسات العليا في الجامعات العربية ،

الندوة العلمية حول   ".واقع برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية      ):"2004(عابدين،م •

جامعـة عدن،الجمهوريـة    .2004 نـوفمبر  29-27يا في الجامعات العربية،   الدراسات العل 

  . 25-7ص ص.اليمنية

الملتقـي الفكـري    ". الفكر التنموي وصراع المـصالح    ): "1987تموز،  . (عبد العاطي، ع   •

  .42العربي، ص 

مجلة اتحـاد الجامعـات     " .الدراسات العليا طبيعتها وإدارتها   ):"1983.( عبد الموجود ،ع     •

  .42-19 ،ص ص19العربية ،

دار ". مشكالت الشباب والتعليم الجامعي، دراسة ميدانيـة نقديـة        ): "1993( عبد الوهاب،  •

 .المعرفة الجامعية، اإلسكندرية

مؤسسة دار العلمـاء،    . الطبعة األولى ". التنمية الشاملة مفاهيم ونماذج   ):"1997.(عثامنة،ص •

 . اربد

، رسالة  "ليا في جامعات الضفة الغربية    مشكالت طلبة الدراسات الع   ): "2000. (عثمان، س  •

 . ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

التنمية اإلدارية دراسة نظرية وتطبيقاتها في المملكة العربية        ): "1984رجب،  . (عصفور، م  •

 .131ص. 41اإلدارة العامة، ". السعودية

 الخريجين والموشكين على التخرج فـي       اتجاهات طلبة الدراسات العليا   ):"2004.(عوض،ر •

رسالة . (جامعة القدس، فلسطين  " .برنامج التربية في جامعتي القدس وبيرزيت نحو البرنامج       

  ).ماجستير غير منشورة

التنمية االقتصادية وانعكاساتها على التعليم العالي في القطر العربي         ): "1991(الغامض، خ    •

   .97ص. 4ة العلوم االقتصادية، مجلة بحوث جامعة حلب، سلسل". السوري

مراحل العملية التدريبية كمدخل لتقييم فاعلية برامج التدريب والتنمية         ): "1995(الفضلي،ف •

  .648-637ص ص .4مجلة اإلدارة العامة،".اإلدارية

ص . 49اإلدارة العامة،   ". دور التدريب اإلداري في التنمية    ): "1986رجب،  . (القبالن، ي  •

 .133، 139ص

ص .50مجلة االدارة العامة،  ".دور التدريب اإلداري في التنمية اإلدارية     ): "1986(ن،يالقبال •

  .145-133ص 

العالقة بين بـرامج التعلـيم العـالي وحاجـات المجتمـع الـسعودي        ):"1990.(القرني،ع •

  .153-129،ص ص 2مجلة جامعة الملك سعود،العلوم التربوية،".التنموية
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".  برنامج التنمية الريفية المستدامة من وجهة نظر الطلبـة         تقييم):"2005(قنام،ز،استنبولي،ع •

المؤتمر الثالث التحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعـات الفلـسطينية ،الجـودة والتميـز              

ص ص  .جامعة القدس،فلـسطين  .،المجلد الثاني 2007واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي،    

871- 894.  

 .7المجلة العربية لإلدارة،ص".  المداخل والنظريات:التنمية اإلدارية):"1983.(الكبيسي،ع •

الندوة ". دور الجامعات في عملية التنمية والتقدم االجتماعي      ): "2004(اللبدي،ف،عدامة،ص •

جامعـة  .2004 نـوفمبر  29-27العلمية حول الدراسات العليا فـي الجامعـات العربيـة،         

  . 301-289ص ص .عدن،الجمهورية اليمنية

وائـل  . الطبعة األولـى  ". المفاهيم، األسس، التطبيقات  :تنمية اإلدارية ال):"2000.(اللوزي،م •

 . للنشر، عمان

دار الكرمل للنشر والتوزيع،عمان،     . 100صامد االقتصادي،العدد ): 1995(مؤسسة صامد  •

 .األردن

دار زهـران للنـشر،     ".التنمية اإلدارية ):"1997.(المؤمن،ق، حريم،ح، كريشان،و، جودة،م    •

  .عمان

مشكالت تخطيط التعليم في المملكة العربية السعودية دراسة ميدانيـة          ): "1985(المبعوث، م  •

 .310ص. 19، رسالة الخليج العربي، "تحليلية

أهمية العالقة بين التعليم العالي وقوة العمل في تحقيق التنمية االقتصادية           ): "1990(محبك،م •

  . 161-135ص ص . 13،مجلة بحوث جامعة حلب،سلسلة العلوم االقتصادية".واالجتماعية

التعاون والتكامل والتنسيق بين الجامعـات العربيـة فـي مجـال            ): "2004(المقطوري،ع •

 29-27الندوة العلمية حول الدراسات العليـا فـي الجامعـات العربيـة،           ".الدراسات العليا 

  . 212-207ص ص .جامعة عدن،الجمهورية اليمنية.2004نوفمبر

تخطيط نظم التعليم العالي عن بعـد وتـسييرها         ): "1986كانون األول،   . (مكتب اليونسكو  •

  .53ص. 39التربية الجديدة، ". وتقويمها، خطوط موجهة

، الهيئـة   2-دليل إرشادي إلجراء التقييم وإعداد التقارير، إصدار تجريبـي        ):2003( هيئة •

   .الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني
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  استمارة الطلبة: )1(ملحق 

  

   اهللا الرحمن الرحيمبسم

  

  كلية الدراسات العليا / جامعة القدس 

  

  استبانه

  

مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية "

  "اإلدارية في المجتمع الفلسطيني

  

  .ة /ة  المحترم/حضرة الخريج

  .تحية طيبة وبعد
  

 مراعاة بـرامج الدراسـات العليـا فـي اإلدارة للمعـايير         مدى"يقوم الباحث بإجراء دراسة حول      

وهي إحدى متطلبات الحصول علـى       "األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني      

درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة، تخصص بناء مؤسسات وتنمية بشرية، وقـد وقـع               

الدراسة، لذا نرجو منك التعـاون معنـا بتعبئـة هـذه            عليك االختيار عشوائيا لتكون ضمن عينة       

االستبانة، وذلك بما يتوافق مع وجهة نظرك، علما بان بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي               

  . فقط، وسيتم الحفاظ على سريتها، وال يطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك

  

  أشكر لكم حسن تعاونكم

  

  ة محمد محمود أبو نحل : الباحث

  األستاذ الدكتور مفيد الشامي : المشرف

  

  2007شتاء 
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  -):الرجاء وضع رقم االختيار الذي ينطبق عليك في المربع المجاور( .البيانات الشخصية -:الجزء األول

  

  اإلجابة   المتغيرات  الرقم 

  -1  الجنس؟

  أنثى) 2ذكر                                   ) 1
 

    .ـــــــ سنة العمر   -2

  

  التخصص؟
اقتصاد                                ) 3محاسبة              ) 2إدارة                 ) 1

3-  

  بناء مؤسسات وتنمية بشرية) 4

  

  -4  المسمى الوظيفي؟

  .  ير ذلك حدد ـــــ غ)5عمل حر   ) 4موظف    )3رئيس قسم    ) 2مدير    ) 1

  

  مكان العمل؟  
  قطاع أهلي           ) 3قطاع خاص             ) 2حكومة                )1

5-  

  . غير ذلك حدد ـــــــ ) 5مؤسسات دولية      ) 4

  

    ــــــــــ سنة؟سنوات الخبرة   -6

  الجامعة التي تخرجت فيها؟ 
  جامعة النجاح الوطنية          ) 2     جامعة القدس       )1

7-  

  جامعة بيرزيت) 3

  

  

  .أهداف برنامج الدراسات العليا وتلبيتها للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية: الجزء الثاني
  ).داخل المكان المناسب حسب اختياركم بجانب كل فقرة( / )  أو (X)الرجاء وضع إشارة (

  
  الفقرات  الرقم  درجةال

موافق   

  بشدة

غير   ال رأي  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            .أهداف البرنامج واضحة    -1

            .تتفق مواد البرنامج الدراسية مع األهداف الموضوعة له   -2

            .تلبي برامج الدراسات العليا حاجات الطلبة   -3

            .سساتيساهم البرنامج بدعم جهود التنمية اإلدارية في المؤ  -4

            .ترتبط موضوعات البرنامج مع طبيعة العمل اإلداري  -5

            .يساهم البرنامج في تنمية الجوانب اإلدارية لدى العاملين  -6
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يساعد البرنامج الخريج في تنمية االتصال مع العاملين في   -7

  .المؤسسة

          

حقيق األهداف يساعد البرنامج الخريج في تحديد الموارد الالزمة لت  -8

  .المستقبلية للمؤسسة

          

يساعد البرنامج الخريج في تحديد مدى انسجام أهداف المؤسسة مع   -9

  .البيئة المحيطة

          

يسعى البرنامج إلى تعزيز عالقة الطالب مع المجتمع من خالل   -10

  .البحوث الميدانية

          

            . اإلدارييساعد البرنامج الخريج في إكساب مهارات التخطيط  -11

            ية مجاالت التنافس في سوق العمل يساعد البرنامج الخريج في تنم  -12

            .يكتسب الخريج قدرة في اتخاذ القرارات الصحيحة  -13

            .يساعد البرنامج الخريج في وضع نظام لتقويم األداء  -14

            .يساهم البرنامج بإكساب الخريج الخبرة في مجال العمل  -15

            .يساعد البرنامج بتغطية المجتمع بالكادر المؤهل للعمل  -16

  

متطلبات القبول لبرامج الدراسات العليا وتلبيتها للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية : الجزء الثالث

  ).داخل المكان المناسب حسب اختياركم بجانب كل فقرة( / )  أو (X)الرجاء وضع إشارة ( .اإلدارية

  

  الفقرات  لرقما  الدرجة 

موافق   

  بشدة

غير   ال رأي  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            .سياسة القبول للطلبة مرضيه  -17

هناك تشابه في متطلبات القبول للماجستير في اإلدارة في جامعات   -18

  .فلسطين
          

يعتمد البرنامج على مواد استدراك لدخول الطالب في حالة عدم   -19

  . تخصص البكالوريوس مع البرنامجتوافق
          

تساهم متطلبات القبول في البرنامج في تخريج طلبة اكفياء من   -20

  .ناحية التنمية اإلدارية
          

            . تكتفي برامج الماجستير بأعداد محددة فقط من الطالب  -21

تلعب المعرفة الشخصية بين الطالب وإدارة البرنامج دورا كبيرا   -22

  .لقبولفي ا
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األكثـر  ) 1(  ما هي متطلبات القبول التي ترى أنها مناسبة، رتبها حسب األولوية؟  بحيث رقـم                  -  23

  .األقل أهمية) 5( أهمية   و
  

  .ــــــ معدل توجيهي •

  .ــــــ معدل بكالوريوس •

  .ــــــ امتحان قبول •

  .ــــــ مقابلة شخصية •

  .ــــــ  سنوات الخبرة •

  

 منهاج برامج الدراسات العليا في اإلدارة وتلبيتها للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية :الجزء الرابع

  ).داخل المكان المناسب حسب اختياركم بجانب كل فقرة( / )  أو (X)الرجاء وضع إشارة  ( .اإلدارية

  

  الفقرات  الرقم  الدرجة

موافق   

  بشدة

غير   ال رأي  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            .تمتع المدرسون بخبرات للتطوير المنهاجي  -24

            .الوقت المخصص للمساقات الدراسية كاف لقراءة محتوياتها  -25

            .تساعد المساقات اإلجبارية في البرنامج على التنمية اإلدارية  -26

            .تساعد المساقات االختيارية في البرنامج على التنمية اإلدارية  -27

            .ملية تكرار للمادة من خالل مساقات سابقةهناك ع  -28

            .توفر خطة للمساق في بداية الفصل  -29

            .يلتزم المدرسون بتغطية المادة المقررة حسب الخطة الدراسية  -30

هناك تشابه بالنسبة للمناهج التدريسية من ناحية المضمون في برامج   -31

  .لفلسطينيةالماجستير في اإلدارة في الجامعات ا
          

تخطيط، ( يطرح البرنامج مساقات تتعلق بوظائف المدير  -32

  ).الخ.....تنظيم
          

يطرح البرنامج مساقات تتعلق بوظائف   -33

  ).الخ...إنتاج،تسويق،(المشروع
          

اإلدارية، االقتصادية،  (يطرح البرنامج مساقات تتعلق بالتنمية  -34

  ).الخ...االجتماعية
          

            .يوفر البرنامج الكتب والمراجع الدراسية للطالب  -35

            . يوفر البرنامج األبحاث ذات العالقة بموضوع الرسالة  -36
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العملية التدريسية لبرامج الدراسات العليا في اإلدارة وتلبيتها للمعايير األكاديمية :الجزء الخامس 

  ).داخل المكان المناسب حسب اختياركم بجانب كل فقرة( / )  أو (X)الرجاء وضع إشارة  ( .وحاجات التنمية اإلدارية

  
  الفقرات  الرقم  الدرجة 

موافق   

  بشدة 

غير ال رأي    موافق 

  موافق  

 غير 

موافق 

  بشدة  

            .يعكس البرنامج بيئة تربوية فاعلة  -37

            .يوفر البرنامج للطلبة إرشادات مكتوبة  -38

            .يمية تدعم فلسفة البرنامجاإلجراءات التعل  -39

تساعد اإلجراءات اإلدارية على تحفيز المدرسين على تطوير   -40

  .أدائهم 
          

            .يستعين المدرسون بالتقنيات الحديثة في التعليم  -41

تسعى الهيئة التدريسية إلى تحقيق التطوير المستمر للعملية   -42

  .التعليمية
          

المحاضرات مناسب بحيث يتيح المجال للمناقشة عدد الطلبة في   -43

  .وإعطاء الفرص للجميع
          

يتناسب تخصص أعضاء هيئة التدريس مع المساقات التي   -44

  .يدرسونها
          

            .عدد أعضاء الهيئة التدريسية يكفي لتغطية المساقات التدريسية  -45

            .يتمتع المدرسون بكفاءة في اإلشراف األكاديمي  -46

            .يتم تدريب الطلبة على مهارات الحاسوب  -47

            .تتميز الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة بجودة عالية  -48

            .يتناسب عدد المحاضرات خالل الفصل مع متطلبات المساق  -49

  

ايير األكاديمية متطلبات التخرج لبرامج الدراسات العليا في اإلدارة وتلبيتها للمع: الجزء السادس

  ).داخل المكان المناسب حسب اختياركم بجانب كل فقرة( / )  أو (X)الرجاء وضع إشارة  ( .وحاجات التنمية اإلدارية

  

  الفقرات  الرقم  الدرجة 

موافق   

  بشدة 

غير ال رأي    موافق 

موافق  

 غير 

موافق 

  بشدة  

وارق الفردية بين تمتاز متطلبات التخرج في البرنامج بمراعاة الف  -50

  .الطلبة
          

          تساهم متطلبات التخرج في البرنامج في تخريج طلبة أكفياء من   -51
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  .ناحية التنمية اإلدارية

يوجد تشابه كبير في متطلبات التخرج للماجستير في اإلدارة في   -52

  .الجامعات الفلسطينية
          

  

  :األقل أهمية) 4( األكثر أهمية و )1(ة، رتبها حسب األولوية؟ بحيث رقم  ما هي متطلبات التخرج التي ترى أنها مناسب-53

  

  .ــــــ إنهاء عدد ساعات معتمدة

  .ــــــ امتحان شامل

  .ــــــ مشروع تخرج

  .ــــــ رسالة ماجستير 

  

ركم بجانب كل داخل المكان المناسب حسب اختيا( / )  أو (X)الرجاء وضع إشارة (كيف تقيم البرنامج؟ :الجزء السابع 

  ).فقرة

  

  الفقرات  الرقم  الدرجة 

كبيرة   

  جدا

قليلة  قليلة  متوسطة  كبيرة

  جدا

            .يتضمن البرنامج أفكارا جديدة حول التنمية اإلدارية  -54

يساعد البرنامج الخريج في التعرف على أساليب فعالة في استخدام   -55

  .الموارد البشرية للتنمية اإلدارية
          

قوم البرنامج بتأهيل الخريجين في مختلف التخصصات في العلوم ي  -56

  . اإلدارية
          

            .يساهم البرنامج في ترسيخ قواعد البحث العلمي في الجامعة  -57

إجراءات قبول الطلبة مالئمة لعملية تعلم ناجحة لتحقيق أهداف   -58

  .البرنامج
          

            .ديثةيواكب البرنامج المنجزات العلمية الح  -59

            .تتالءم المناهج الدراسية مع حاجات التنمية اإلدارية في فلسطين  -60

يوجد ارتباط بين بحوث الطلبة في البرنامج ومشكالت التنمية   -61

  .اإلدارية
          

  

   كيف تقيم برنامجك ؟-62

  
  .دون المستوى) 5  متوسط ) 4             جيد) 3   جيد جدا) 2   ممتاز) 1
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  : ما هي اقتراحاتك لتحسين البرنامج؟-63

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-5

  

  

  

  أشكر لكم حسن تعاونكم

  

  

  محمد محمود أبو نحلة  : الباحث
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   استمارة المدرسين: )2(ملحق 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  كلية الدراسات العليا / جامعة القدس 

  

  استبانه

  

مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية "

  "رية في المجتمع الفلسطينياإلدا

  

  .ة /ة المحترم/ة الدكتور/حضرة األستاذ

  ......تحية طيبة وبعد
  

مدى مراعاة بـرامج الدراسـات العليـا فـي اإلدارة للمعـايير         "يقوم الباحث بإجراء دراسة حول      

وهي إحدى متطلبات الحصول علـى       "األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني      

جة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة، تخصص بناء مؤسسات وتنمية بشرية، وقـد وقـع               در

عليك االختيار عشوائيا لتكون ضمن عينة الدراسة، لذا نرجو منك التعـاون معنـا بتعبئـة هـذه                  

االستبانة، وذلك بما يتوافق مع وجهة نظرك، علما بان بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي               

  . ، وسيتم الحفاظ على سريتها، وال يطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير إليكفقط

  

  أشكر لكم حسن تعاونكم

  

  محمد محمود أبو نحلة  : الباحث

  األستاذ الدكتور مفيد الشامي : المشرف

  

  2007شتاء 
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  -):مجاورالرجاء وضع رقم االختيار الذي ينطبق عليك في المربع ال(  .البيانات الشخصية -:جزء األولال

  

  اإلجابة   المتغيراتالرقم 

  -1  الجنس؟ 

  أنثى) 2ذكر                                   ) 1
 

    .العمر ــــــــــــ سنة   -2

  

  التخصص ؟
               اقتصاد                 ) 3محاسبة              ) 2إدارة                 ) 1

3-   

  .غير ذلك حدد ـــــــــــ) 4

  

   -4  الرتبة األكاديمية ؟

. غير ذلك حدد ــــــــــ) 3ة        /ة مشارك/أستاذ) 2ة     /ة مساعد/أستاذ)1

  

  الجامعة التي تدرس فيها ؟ 
  جامعة النجاح الوطنية          ) 2جامعة القدس            )1

5  -   

  .أكثر من جامعة حدد ــــــــ) 4جامعة بيرزيت          ) 3

  

  

 أهداف برنامج الدراسات العليا وتلبيتها للمعـايير األكاديميـة وحاجـات التنميـة              -:الجزء الثاني 

  ).داخل المكان المناسب حسب اختياركم بجانب كل فقرة( / )  أو (X)الرجاء وضع إشارة ( .اإلدارية

  
  الفقرات  الرقم  الدرجة 

موافق   

  بشدة 

غير ال رأي    موافق 

 موافق  

 غير 

موافق 

  بشدة  

            .أهداف البرنامج واضحة    -1

            .تتفق مواد البرنامج الدراسية مع األهداف الموضوعة له   -2

            .تلبي برامج الدراسات العليا حاجات الطلبة   -3

            .ارية في المؤسساتيساهم البرنامج بدعم جهود التنمية اإلد  -4

            .ترتبط موضوعات البرنامج مع طبيعة العمل اإلداري  -5

            .يساهم البرنامج في تنمية الجوانب اإلدارية لدى العاملين  -6

يساعد البرنامج الخريج في تنمية االتصال مع العاملين في   -7

  .المؤسسة

          

د الالزمة لتحقيق يساعد البرنامج الخريج في تحديد الموار  -8

  .األهداف المستقبلية للمؤسسة

          

          يساعد البرنامج الخريج في تحديد مدى انسجام أهداف المؤسسة   -9
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  .مع البيئة المحيطة

يسعى البرنامج إلى تعزيز عالقة الطالب مع المجتمع من خالل   -10

  .البحوث الميدانية

          

            .ارات التخطيط اإلدارييساعد البرنامج الخريج في إكساب مه  -11

يساعد البرنامج الخريج في تنمية مجاالت التنافس في سوق   -12

  .العمل 

          

            .يكتسب الخريج قدرة في اتخاذ القرارات الصحيحة  -13

            .يساعد البرنامج الخريج في وضع نظام لتقويم األداء  -14

            .مجال العمليساهم البرنامج بإكساب الخريج الخبرة في   -15

            .يساعد البرنامج بتغطية المجتمع بالكادر المؤهل للعمل  -16

  

متطلبات القبول لبرامج الدراسات العليا وتلبيتها للمعايير األكاديمية وحاجـات التنميـة            : الجزء الثالث 

  ). كل فقرةداخل المكان المناسب حسب اختياركم بجانب( / )  أو (X)الرجاء وضع إشارة  (.اإلدارية

  

  الفقرات  الرقم  الدرجة 

موافق   

  بشدة 

غير ال رأي    موافق 

 موافق  

 غير 

موافق 

  بشدة  

            .سياسة القبول للطلبة مرضيه  -17

هناك تشابه في متطلبات القبول للماجستير في اإلدارة في   -18

  .جامعات فلسطين
          

طالب في حالة عدم يعتمد البرنامج على مواد استدراك لدخول ال  -19

  .توافق تخصص البكالوريوس مع البرنامج
          

تساهم متطلبات القبول في البرنامج في تخريج طلبة اكفياء من   -20

  .ناحية التنمية اإلدارية
          

            . تكتفي برامج الماجستير بأعداد محددة فقط من الطالب  -21

برنامج دورا كبيرا تلعب المعرفة الشخصية بين الطالب وإدارة ال  -22

  .في القبول
          

  

األكثر أهمية  ) 1( ما هي متطلبات القبول التي ترى أنها مناسبة، رتبها حسب األولوية؟  بحيث رقم                .23

  .األقل أهمية) 5( و

  
  .ــــــ معدل توجيهي •

  .ــــــ معدل بكالوريوس •

  ــــــ امتحان قبول •

  .ــــــ مقابلة شخصية •

  .ــــــ  سنوات الخبرة •
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منهاج برامج الدراسات العليا في اإلدارة وتلبيتها للمعـايير األكاديميـة وحاجـات             : الجزء الرابع 

  ).داخل المكان المناسب حسب اختياركم بجانب كل فقرة( / )  أو (X)الرجاء وضع إشارة (  .التنمية اإلدارية

  

  الفقرات  الرقم  الدرجة 

مواف  

ق 

  بشدة 

غير ال رأي    موافق 

موافق  

 غير 

موافق 

  بشدة  

            .يتمتع المدرسون بخبرات للتطوير المنهاج  -24

            .الوقت المخصص للمساقات الدراسية كاف لقراءة محتوياتها  -25

            .تساعد المساقات اإلجبارية في البرنامج على التنمية اإلدارية  -26

            .إلداريةتساعد المساقات االختيارية في البرنامج على التنمية ا  -27

            .هناك عملية تكرار للمادة من خالل مساقات سابقة  -28

            .توفر خطة للمساق في بداية الفصل  -29

            .يلتزم المدرسون بتغطية المادة المقررة حسب الخطة الدراسية  -30

هناك تشابه بالنسبة للمناهج التدريسية من ناحية المضمون في   -31

  . في اإلدارة في الجامعات الفلسطينيةبرامج الماجستير
          

تخطيط، ( يطرح البرنامج مساقات تتعلق بوظائف المدير  -32

  ).الخ.....تنظيم
          

يطرح البرنامج مساقات تتعلق بوظائف   -33

  ).الخ...إنتاج،تسويق،(المشروع
          

اإلدارية، االقتصادية،  (يطرح البرنامج مساقات تتعلق بالتنمية  -34

  ).الخ...جتماعيةاال
          

            .يوفر البرنامج الكتب والمراجع الدراسية للطالب  -35

            . يوفر البرنامج األبحاث ذات العالقة بموضوع الرسالة  -36

  

العملية التدريسية لبرامج الدراسات العليا في اإلدارة وتلبيتها للمعايير األكاديمية :الجزء الخامس 

  ).داخل المكان المناسب حسب اختياركم بجانب كل فقرة( / )  أو (X)الرجاء وضع إشارة  ( .يةوحاجات التنمية اإلدار

  
  الفقرات  الرقم  الدرجة 

موافق   

  بشدة 

غير ال رأي   موافق 

  موافق  

 غير 

موافق 

  بشدة  

            .يعكس البرنامج بيئة تربوية فاعلة  -37

            .يوفر البرنامج للطلبة إرشادات مكتوبة  -38

            .اإلجراءات التعليمية تدعم فلسفة البرنامج  -39
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تساعد اإلجراءات اإلدارية على تحفيز المدرسين على تطوير   -40

  .أدائهم 
          

            .يستعين المدرسون بالتقنيات الحديثة في التعليم  -41

تسعى الهيئة التدريسية إلى تحقيق التطوير المستمر للعملية   -42

  .التعليمية
          

عدد الطلبة في المحاضرات مناسب بحيث يتيح المجال   -43

  .للمناقشة وإعطاء الفرص للجميع
          

يتناسب تخصص أعضاء هيئة التدريس مع المساقات التي   -44

  .يدرسونها
          

عدد أعضاء الهيئة التدريسية يكفي لتغطية المساقات   -45

  .التدريسية
          

            .في اإلشراف األكاديمييتمتع المدرسون بكفاءة   -46

            .يتم تدريب الطلبة على مهارات الحاسوب  -47

            .تتميز الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة بجودة عالية  -48

            .يتناسب عدد المحاضرات خالل الفصل مع متطلبات المساق  -49

  

في اإلدارة وتلبيتها للمعايير األكاديمية متطلبات التخرج لبرامج الدراسات العليا : الجزء السادس

  ).داخل المكان المناسب حسب اختياركم بجانب كل فقرة( / )  أو (X)الرجاء وضع إشارة  (.وحاجات التنمية اإلدارية

  

  الفقرات  الرقم  الدرجة 

موافق   

  بشدة 

غير ال رأي    موافق 

موافق  

 غير 

موافق 

  بشدة  

في البرنامج بمراعاة الفوارق الفردية تمتاز متطلبات التخرج   -50

  .بين الطلبة
          

تساهم متطلبات التخرج في البرنامج في تخريج طلبة أكفياء   -51

  .من ناحية التنمية اإلدارية
          

يوجد تشابه كبير في متطلبات التخرج للماجستير في اإلدارة   -52

  .في الجامعات الفلسطينية
          

  

  .األقل أهمية) 4(األكثر أهمية و ) 1(خرج التي ترى أنها مناسبة، رتبها حسب األولوية؟ بحيث رقم  ما هي متطلبات الت-53

  

  .ــــــ إنهاء عدد ساعات معتمدة •

  .ــــــ امتحان شامل •

  .ــــــ مشروع تخرج •

  .ــــــ رسالة ماجستير  •
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مكان المناسب حسب اختياركم بجانب كـل       داخل ال ( / )  أو   (X)الرجاء وضع إشارة    (كيف تقيم البرنامج؟    :الجزء السابع   

  ).فقرة

  

  الفقرات  الرقم  الدرجة 

كبيرة   

  جدا

قليلة   قليلة  متوسطة  كبيرة

  جدا

            .يتضمن البرنامج أفكارا جديدة حول التنمية اإلدارية  -54

يساعد البرنامج الخريج في التعرف على أساليب فعالة في   -55

  . اإلداريةاستخدام الموارد البشرية للتنمية
          

يقوم البرنامج بتأهيل الخريجين في مختلف التخصصات في   -56

  . العلوم اإلدارية
          

            .يساهم البرنامج في ترسيخ قواعد البحث العلمي في الجامعة  -57

إجراءات قبول الطلبة مالئمة لعملية تعلم ناجحة لتحقيق   -58

  .أهداف البرنامج
          

            .ج المنجزات العلمية الحديثةيواكب البرنام  -59

تتالءم المناهج الدراسية مع حاجات التنمية اإلدارية في   -60

  .فلسطين
          

يوجد ارتباط بين بحوث الطلبة في البرنامج ومشكالت التنمية   -61

  .اإلدارية
          

  

  كيف تقيم برنامجك ؟ -62

  

  .دون المستوى) 5  متوسط ) 4             جيد) 3   جيد جدا) 2  ممتاز) 1

  

  : ما هي اقتراحاتك لتحسين البرنامج؟-63

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-5

  

  أشكر لكم حسن تعاونكم

  

محمد محمود أبو نحلـة      : الباحث
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  أسماء المحكمين: )3(ملحق 

  

  الجامعة  المحكم

  
  جامعة بيرزيت  غريس خوري . د  1
  جامعة بيرزيت  نضال صبري . د  2
  جامعة بيت لحم  فادي قطان . د  3
   جامعة بيت لحم     أسامة شهوان . د  4
  مجامعة بيت لح  نورما المصري. د  5
  الخليل/ جامعة القدس المفتوحة  محمد شاهين. د  6
  بيت/ جامعة القدس المفتوحة  ياسر المالح. د  7
  جامعة القدس  محمد شريعة . أ  8
  جامعة القدس المفتوحة  إبراهيم مطر. أ  9
  جامعة القدس المفتوحة  يوسف عدوي. أ  10
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  المقياستحكيم : )4( لحق رقم م

  

  سم اهللا الرحمن الرحيمب

   

  تحكيم مقياس: الموضوع

  

  .الدكتورـــــــــــــــــــــ المحترم/ حضرة األستاذ

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  

أضع بين يديك استبانة لمدى مراعاة برامج الدراسات العليـا فـي اإلدارة للمعـايير األكاديميـة                 

  :لمجتمع الفلسطيني ضمن المحاور التاليةوحاجات التنمية اإلدارية في ا

  

أهداف برنامج الدراسات العليا وتلبيتها للمعايير األكاديميـة وحاجـات التنميـة            : المحور األول  •

  .اإلدارية

متطلبات القبول لبرامج الدراسات العليا وتلبيتها للمعايير األكاديميـة وحاجـات           : المحور الثاني  •

  .التنمية اإلدارية

منهاج برامج الدراسات العليا وتلبيتها للمعايير األكاديميـة وحاجـات التنميـة            : المحور الثالث  •

  .اإلدارية

العملية التدريسية لبرامج الدراسات العليا وتلبيتها للمعايير األكاديمية وحاجـات          :المحور الرابع  •

  .التنمية اإلدارية

لمعايير األكاديمية وحاجات   متطلبات التخرج لبرامج الدراسات العليا وتلبيتها ل      : المحور الخامس  •

  .التنمية اإلدارية

  .تقييم برامج الدراسات العليا: المحور السادس •

  

مدى مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية          (وذلك ألغراض دراسة بعنوان   

  ).وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني

  

اية ومعرفة علمية يأمل الباحث منكم تحكيم هـذه االسـتبانة فـي    ونظرا لما تمتلكون من خبرة ودر    

  :ضوء األمور اآلتية
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  .مدى انتماء الفقرة لموضوع الدراسة •

 .مدى وضوح معنى الفقرة •

 .الدقة والصياغة اللغوية •

 .إضافة أو حذف أو تعديل أي فقرة غير مناسبة •

  

  سب مقياس ليكرت إن نمط االستجابة لتلك الفقرات سيكون وفق التدرج الخماسي ح

  

  بدرجة               بدرجة          بدرجة           بدرجة              بدرجة 

  كبيرة جدا            كبيرة          متوسطة           قليلة              قليلة جدا 

  

  أشكر لكم حسن تعاونكم
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  فهرس مالحق
  

  الرقم

  

  الصفحة  عنوان الملحق

  131  .................................................استمارة الطلبة  1

  138  ..............................................مارة المدرسيناست  2

  144  ................................................أسماء المحكمين  3

  145  .................................................تحكيم المقياس  4
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  فهرس الجداول
  

  عنوان الجدول  الرقم

  

  الصفحة

  16  ...............الفرق بين متطلبات التنمية االقتصادية والتنمية اإلدارية  1.2

المعايير الواردة في الدليل اإلرشادي للهيئة الوطنية لالعتماد والجـودة            أ-2.2

  ........................والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين

27  

المعايير الواردة في الدليل اإلرشادي للهيئة الوطنية لالعتماد والجـودة            ب-2.2

  ........................والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين

28  

  29  .............................أهداف البرامج في الجامعات الفلسطينية  3.2

طلوبة من قبل الجامعات الفلسطينية في كلية العلـوم         شروط القبول  الم     4.2

  ............. دائرة األعمال، اقتصاد، محاسبة–االقتصادية واإلدارية 

30  

  31  ...........المساقات اإلجبارية المطلوبة من قبل الجامعات الفلسطينية  5.2

  32  ...........المساقات االختيارية المطلوبة من قبل الجامعات الفلسطينية  أ-6.2

  33  ..........المساقات االختيارية المطلوبة من قبل الجامعات الفلسطينية  ب-6.2

  34  .............متطلبات التخرج المطلوبة من قبل الجامعات الفلسطينية  7.2

توزيع أفراد مجتمع الدراسة من الطلبة الخـريجين فـي الجامعـات              1.3

  ...........................................................الفلسطينية

59  

توزيع أفراد الهيئة التدريسية للبرامج حسب متغير الجنس، والعمـر،            أ-2.3

  ...والتخصص، و متغير الرتبة األكاديمية، والجامعة التي تدرس فيها

60  

توزيع أفراد الهيئة التدريسية للبرامج حسب متغير الجنس، والعمـر،            ب-2.3

  ....غير الرتبة األكاديمية، والجامعة التي تدرس فيهاوالتخصص، و مت

61  

توزيع أفراد عينة الطلبة الخريجين حسب متغير الجـنس، والعمـر،             أ-3.3

  ......................................والتخصص،والمسمي الوظيفي

61  

توزيع أفراد عينة الطلبة الخريجين حسب متغير الجـنس، والعمـر،             ب-3.3

  ......................................،والمسمي الوظيفيوالتخصص

62  

توزيع أفراد عينة الطلبة الخريجين حسب متغير مكان العمل، وسنوات            4.3

  .................................الخبرة، والجامعة التي تخرجت فيها

63  

فة لمـصفو ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون   أ-5.3

ارتباط فقرات مدى تلبية برامج الدراسات العليا للمعـايير األكاديميـة           

65  
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  .....................وحاجات التنمية مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

لمـصفوفة  ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون   ب-5.3

 األكاديميـة   ارتباط فقرات مدى تلبية برامج الدراسات العليا للمعـايير        

  .......................وحاجات التنمية مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

66  

لمـصفوفة  ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون   ج-5.3

ارتباط فقرات مدى تلبية برامج الدراسات العليا للمعـايير األكاديميـة           

  ......................اسةوحاجات التنمية مع الدرجة الكلية ألداة الدر

67  

لمـصفوفة  ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون   د-5.3

ارتباط فقرات مدى تلبية برامج الدراسات العليا للمعـايير األكاديميـة           

  ......................وحاجات التنمية مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

68  

  Cronbach Alpha.( ..................  69( لفا نتائج معامل كرونباخ أ  6.3

المقياس المستخدم لتقدير مدى مراعاة برامج الدراسـات العليـا فـي              1.4

اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلداريـة فـي المجتمـع           

  .الفلسطيني، من وجهة نظر الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية

72  

االت مرتبة حسب تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية بشكل        مجموع المج    2.4

  ..............................................................تنازلي

74  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لفقـرات أداة أهـداف            3.4

برنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبـة           

  ................ل تنازلي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيةبشك

75  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات أداة متطلبـات           4.4

القبول لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة          

  ..........مرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

76  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات أداة متطلبـات           5.4

القبول لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة          

  ...........مرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

77  

قرات أداة مناهج برنامج    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لف      6.4

الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بـشكل           

  ......................تنازلي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

78  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لفقـرات أداة العمليـة            7.4

 اإلدارة وفق اسـتجابات أفـراد       التدريسية لبرنامج الدراسات العليا في    

79  
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  .العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات أداة متطلبـات           8.4

التخرج لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة          

  ..........أعضاء الهيئة التدريسيةمرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظر 

80  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات أداة متطلبـات           9.4

التخرج لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة          

  ...........مرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

81  

سابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة تقييم برنـامج      المتوسطات الح   10.4

الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بـشكل           

  ......................تنازلي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

82  

  82  ...............................تقييم أعضاء الهيئة التدريسية للبرنامج  11.4

  83  ..................مقترحات أعضاء الهيئة التدريسية لتحسين البرنامج  12.4

  84  مجموع المجاالت مرتبة حسب تقديرات الطلبة الخريجين بشكل تنازلي  13.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لفقـرات أداة أهـداف            أ-14.4

ستجابات أفراد العينة مرتبـة     برنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق ا      

   ...................................... الخريجينبحسببشكل تنازلي 

85  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لفقـرات أداة أهـداف            ب-14.4

برنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبـة           

  .................... ............... .. الخريجينبحسببشكل تنازلي 

86  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات أداة متطلبـات           15.4

القبول لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة          

   ..................... .......... الخريجينبحسبمرتبة بشكل تنازلي 

87  

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات أداة متطلبـات         المتوسط  16.4

القبول لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة          

   .................مرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظر الطلبة الخريجين

87  

نامج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة منهاج بر         17.4

الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بـشكل           

   .............................تنازلي من وجهة نظر الطلبة الخريجين

88  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لفقـرات أداة العمليـة            18.4

جابات أفـراد   التدريسية لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق اسـت        

89  
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  ...........العينة مرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظر الطلبة الخريجين
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات أداة متطلبـات           19.4

التخرج لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة          

  ................جينمرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظر الطلبة الخري

90  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات أداة متطلبـات           20.4

التخرج لبرنامج الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة          

  ................مرتبة بشكل تنازلي من وجهة نظر الطلبة الخريجين

91  

فات المعيارية لفقرات أداة تقييم برنـامج     المتوسطات الحسابية واالنحرا    21.4

الدراسات العليا في اإلدارة وفق استجابات أفراد العينة مرتبة بـشكل           

  ..............................تنازلي من وجهة نظر الطلبة الخريجين

92  

  92   .....................................تقييم الطلبة الخريجين للبرنامج  22.4

  93   ........................مقترحات الطلبة الخريجين لتحسين البرنامج  أ-23.4

  94  .......................مقترحات الطلبة الخريجين لتحسين البرنامج  ب-23.4

للفروق في درجة تلبية بـرامج الدراسـات        ) t-test(نتائج اختبار ت      24.4

تنميـة اإلداريـة فـي      العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات ال      

المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعـزى لمتغيـر           

   ..............................................................الجنس

96  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة تلبيـة           25.4

ر األكاديمية وحاجات التنمية    برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايي     

  .................من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير العمر

97 

 One way analysis of(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      26.4

variance (         للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة

إلدارية في المجتمع الفلسطيني من     للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية ا    

   .....................وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير العمر

98  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة تلبيـة           ا-27.4

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية         

  ....ظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير التخصصاإلدارية من وجهة ن

99  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة تلبيـة           ب-27.4

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية         

  ....اإلدارية من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير التخصص

100  
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 One way analysis of( نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   .  أ-28.4

variance (         للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة

للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من         

  ................وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير التخصص

100  

 One way analysis of(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   .   ب-28.4

variance (         للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة

للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من         

   ................وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير التخصص

101  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة تلبيـة           أ-29.4

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية         

اإلدارية من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعـزى لمتغيـر المـسمى            

  .......... ..................................................الوظيفي

102  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة تلبيـة           ب-29.4

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية         

اإلدارية من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعـزى لمتغيـر المـسمى            

  ..................... .......................................الوظيفي

103  

 One way analysis of(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   .   30.4

variance (         للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة

للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من         

  ...........ير المسمى الوظيفيوجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغ

104  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة تلبيـة           أ-31.4

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية         

  ...اإلدارية من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير مكان العمل

105  

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة تلبيـة        األعداد وا   ب-31.4

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية         

  ...اإلدارية من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير مكان العمل

106  

 One way analysis of(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      أ-32.4

variance (         للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة

للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من         

  ...............وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير مكان العمل

106  
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 One way analysis of(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      ب-32.4

variance (         للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة

للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من         

  ................وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير مكان العمل

107  

رية لدرجـة تلبيـة     األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا      أ-33.4

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية         

  .اإلدارية من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

108  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة تلبيـة           ب-33.4

معايير األكاديمية وحاجات التنمية    برامج الدراسات العليا في اإلدارة لل     

  .اإلدارية من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

109  

 One way analysis of(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      أ-34.4

variance (         للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة

لتنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من      للمعايير األكاديمية وحاجات ا   

  ............وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

109  

 One way analysis of(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      ب-34.4

variance (         للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة

اجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من       للمعايير األكاديمية وح  

  .وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

110  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة تلبيـة           أ-35.4

برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية         

نظر الطلبة الخريجين تعزى الجامعة التي تخرجت       اإلدارية من وجهة    

  ..................................................................فيها

111  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة تلبيـة           ب-35.4

 برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية        

اإلدارية من وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى الجامعة التي تخرجت          

  .................................................................فيها

112  

 one way analysis of(نتائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي       أ-36.4

variance (         اإلدارة للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العليا في

للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من         

  .وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير الجامعة التي تخرجت فيها

112  
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 one way analysis of(نتائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي       ب-36.4

variance (      يا في اإلدارة   للفروق في درجة تلبية برامج الدراسات العل

للمعايير األكاديمية وحاجات التنمية اإلدارية في المجتمع الفلسطيني من         

  .وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزى لمتغير الجامعة التي تخرجت فيها

113  
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