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Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the degree of quality literacy among graduate students in 

Education. The study was conducted in the first semester of 2018/2019. Data were collected from (60) male and 

female students. In order to achieve the objectives of the study, the researchers prepared a questionnaire 

consisting of (30) items. Validity and reliability of the questionnaire were proved.  

The results revealed that the degree of quality literacy represent among Education graduate students was 

(4.01) which is high. There were significant differences in the means of the quality literacy represent among 

Educational graduate students due to gender in favor to female, and due to academic level in favor to second 

year. There were no differences in the quality literacy represent among Education graduate students due to 

campus. 
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:الملخص
جريت الدراسة في الفصل أ  يةـ جامعة القدس، ة الدراسات العليا في التربدرجة تمثل ثقافة الجودة لدى طلب إلىالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 
جامعة القدس، والبالغ عددهم  - طلبة الدراسات العليا في التربية(، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع 1028/1029االول من العام الدراسي )

دراسة، وهي استبانة ثقافة الجودة، إذ تكونت من ( طالبًا وطالبة. وقد طور الباحثان أداة لل00( طالبا وطالبة، وتكونت عينة الدراسة من )140)
(. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن متوسط درجة تمثل ثقافة 0888( فقرة، وقد تم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها، فقد بلغ معامل الثبات )00)

نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ت عزى لمتغير ( وبدرجة كبيرة. وقد أظهرت 4802الجودة لدى طلبة الدراسات العليا في التربية، كان )
ائية تعزى لمتغير النوع االجتماعي ولصالح الطالبات، والمستوى الدراسي لصالح مستوى سنة ثانية، ولم ت ظهر نتائج الدراسة فروقًا ذات داللة إحص

 .المركز الدراسي
 .لعليا، جامعة القدسالجودة، ثقافة الجودة، الدراسات ا الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
الحتالل مراكز متقدمة في الترتيب  تتنافس الجامعات حالياً 

العالمي، وهناك العديد من التصنيفات العالمية التي تعتمد الجودة 
ذ تأخذ التصنيفات بالحسبان جودة المدخالت إفي الترتيب،  أساساً 

لعالم في والعمليات للحكم على المخرجات التعليمية. وقد شهد ا
في أعداد الجامعات والتخصصات، وكذلك  السنوات األخيرة تزايداً 

ضرورة مواكبة  إلىبة. وقد تنبهت الجامعات العربية أعداد الطل
تصنف الجامعات التطورات للحاق بركب التصنيفات العالمية، التي 

 .و محليأو اقليمي أوفق ترتيب عالمي، 
العالي من أهم وأصبح ضبط الجودة في مؤسسات التعليم 

اإلجراءات المعنية للتأكيد على جودة البرامج الجامعية من حيث 
المحتوى ومناهج التعليم وأساليب التعلم والبيئة التعليمية، واالستجابة 
لحاجة السوق والمجتمع، والقدرة على التنافس واثبات الوجود على 
فة الساحة العالمية؛ وتهيئة الطالب الجامعي للحصول على الوظي

 .(29)،(21)المستدامة واالنخراط بجدارة في بيئة العمل والتفاعل معها
ولكي تحقق الجامعات طموحات سوق العمل، وتتجنب النقد الموجه 

مخرجاتها، أعادت النظر في برامجها األكاديمية؛ فوضعت مناهج  إلى
تعليمية تولي أهمية كبرى للمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل، 

 أفضل للتعليم القائم على الممارسة والتطبيق والمحاكاة ح فرصاً وتتي
 .(28)،(25)لبيئة العمل الواقعية

ويمكن للجودة أن تفيد المهتمين بقضايا تحسين العمل التربوي 
من حيث أهدافه وعملياته ومخرجاته، والقائمون على رسم السياسات 

الحادي لبات القرن التعليمية وتطوير إدارة التعليم بما يتالءم مع متط
 .(1)والعشرين ومواجهة تحدياته

وتمثل برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ركنًا 
أساسيًا ي عتمد عليه في تنمية رأس المال البشري الفلسطيني، وعليه فإن 
تلك البرامج ال بد أن تيسر استيعاب المفاهيم اإلدارية الحديثة، 

يئية الداخلية والخارجية وطرق التعامل معها، والتكيف مع المتغيرات الب
وبرامج الدراسات العليا بما تطرحه من اهتمام بالبحث العلمي الذي 
يقوم على البحث عن المعرفة وتوظيفها ونشرها، معتمدًا في ذلك على 
منهجية علمية سليمة، تستطيع أن تسهم في حل مشكالت المجتمع، 

لدراسات العليا ال يشكل عبئًا على وتلبية متطلباته بحيث يكون خريج ا
 .(0)المجتمع بل رافعة أساسية في مشروع نهضة المجتمع وتنميته

وبناء على ما سبق فقد جاءت هذه الدراسة لتقدم وصفًا لثقافة 
الجودة لدى طلبة الدراسات العليا في التربيةـ جامعة القدس، ويمكن 
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وعمليات  اعتبار نتائجها مؤشرات يستعان بها لتطوير أهداف
ومخرجات برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، وتعتبر 
هذه الدراسة دراسة استكشافية لفحص ثقافة الجودة لدى طلبة الدراسات 
العليا لما تمثله هذه الثقافة من أهمية كبيرة في تغيير نمط التفكير لدى 

 شريحة مهمة من شرائح المجتمع.
للدراسات السابقة في هذا المجال،  وفي ضوء مراجعة الباحثَين

فقد و جد العديد  من الدراسات التي بحثت في هذا الموضوع، فقد درس 
لكترونية لنشر ثقافة الجودة واالعتماد أبرز الوسائط اإل (4)الحريري

استخدام هذه برز معوقات أاديمي بالجامعات اليمنية وتحديد األك
( مفردة، 204ينة الدراسة )لكترونية، وبلغت عالجامعات للوسائط اإل

ع درجة وتكونت عينة الدراسة من استبانة، وأظهرت الدراسة ارتفا
في  لكترونية، ولم تجد الدراسة فروقاً أهداف استخدام الوسائط اإل
لكترونية ت عزى لمتغيرات الجنس، الجامعة، أهداف استخدام الوسائط اإل

يد من المعوقات التي الدرجة العلمية، وأظهرت الدراسة ايضًا وجود العد
ي نشر ثقافة لكترونية فاستخدام هذه الجامعات للوسائط اإلتحول دون 

 كاديمي.الجودة واالعتماد األ
مدى تعزيز ثقافة الجودة بالممارسات األخالقية  (24)ودرس النفار

وأثره في تحقيق التميز في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وقام 
ومجموعة تساؤالت، واستخدم  ئيستين،ر الباحث بصياغة فرضيتين 

الباحث المنهج الوصفي لهذا الغرض، واستخدم قائمة االستقصاء كأداة 
( مفردة، 2909رئيسة لجمع البيانات، وبلغ حجم مجتمع الدراسة )

( مفردة، وكانت العينة عشوائية، وتوصلت 010وبلغت عينة الدراسة )
ودة، التي تتناسب مع بيئة تدني نسب توافر ثقافة الج إلىنتائج البحث 

التميز، وكذلك تدني نسب توافر الممارسات األخالقية، وأيضًا تدنى 
منسوب بيئة التميز بالجامعات الفلسطينية، وأوصت الدراسة بخفض 
مستويات الصراع التنظيمي، وذلك من خالل التعامل بالعدل مع جميع 

 العاملين، وربط العمل بالنزاهة والشفافية المهنية.
الكشف عن واقع ثقافة الجودة  إلى (1)وهدفت دراسة الزهراني

السائدة في كلية التربية بجامعة أم القرى، اتبعت الدراسة المنهج 
( عضو هيئة تدريس بكلية 298الوصفي وتكونت عينة الدراسة من )
هـ، تم اختيارهم 2405/2400التربية، وذلك في العام الدراسي 

. تضمنت إجراءات الدراسة تطبيق استبانة بالطريقة الطبقية العشوائية
 إلىصممت لتحقيق أهدافها واإلجابة عن أسئلتها. وتوصلت الدراسة 

عدة نتائج من أهمها أن ثقافة الجودة السائدة متوسطة بشكل عام. كما 
اتضح وجود فرق بين متوسطات استجابات العينة حول مستوى ثقافة 

ة( على مجاالت أداة الدراسة الجودة يعزى لمتغير )الرتبة األكاديمي
على المقياس الكلي ألداة الدراسة، ووجود فرق بين متوسطات 
استجابات العينة حول مستوى ثقافة الجودة يعزى لمتغير )الرتبة 
األكاديمية( على مجال أداة الدراسة )مشاركة العاملين(. كما اتضح أنه 

ثقافة  ال يوجد فرق بين متوسطات استجابات العينة حول مستوى

الجودة يعزى لمتغير)سنوات الخبرة( على مجاالت أداة الدراسة 
)مشاركة العاملين، التركيز على الطالب، تحفيز العاملين(، وعلى 

 )المقياس الكلي ألداة الدراسة(.
فقد قدمت رؤية مقترحة لتعزيز ثقافة الجودة  (8)ما دراسة عبداهللأ

لوادي الجديد في ضوء مدخل اإلدارية لدى اإلداريين بكلية التربية با
القبعات الست، وذلك من خالل تعرف أبعاد ثقافة الجودة اإلدارية في 
المؤسسات الجامعية، واإلطار المفاهيمي لمدخل القبعات الست في 
التفكير، وواقع تعزيز ثقافة الجودة اإلدارية لدى اإلداريين بكلية التربية 

يزها لدى اإلداريين بكلية التربية وقيم ثقافة الجودة اإلدارية المأمول تعز 
بالوادي الجديد. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستندت 

( موظفًا من اإلداريين 05عينة من ) إلىاستبانة م وّجهة  إلىفي ذلك 
بكلية التربية بالوادي الجديد للوقوف على واقع ثقافة الجودة اإلدارية 

نت النتائج أن عملية ثقافة الجودة في ضوء مدخل القبعات الست. بيّ 
اإلدارية لدى اإلداريين تواجه بدرجة كبيرة معوقات تتعلق بضعف 
كفايات بعض مديري اإلدارات في مجال الجودة اإلدارية، والقصور في 

 اإلعالم عن اإلجراءات التي تتبع لتعزيز ثقافة الجودة اإلدارية.
ى مؤشرات إدارة التعرف عل إلى (20)المزين وسكيكهدفت دراسة 

الجودة الشاملة من وجهة نظر الدراسات العليا في ضوء بعض 
المتغيرات، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، كما تم 

( طالٍب 1001)استخدام االستبانة كأداة للدراسة وبلغت عينة الدراسة 
وطالبة من طلبة الدراسات العليا من مختلف التخصصات، وأظهرت 

ج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير أفراد نتائ
العينة نحو مؤشرات إدارة الجودة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، 
ومتغير الجامعة  لصالح الجامعة اإلسالمية، ولم تظهر وجود فروق 

، وقد أوصت ئية تعزى لمتغير المستوى الدراسيذات داللة إحصا
مفاهيم ثقافة إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الدراسة بضرورة نشر 

التعليم العالي مع تعزيز مظاهر القوة ودعم عوامل تحقيق الجودة في 
 الجامعات الفلسطينية ومشاركة العاملين والطلبة في اتخاذ القرارات.

دور عملية التقييم الذاتي المؤسسي في نشر ( 5)ودرس الدجني
لجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ثقافة الجودة لدى العاملين في ا

والصعوبات ذات العالقة بالموروث الثقافي التي واجهت عملية التقييم 
من وجهة نظر فريق التقييم، حيث أجرت الجامعات الفلسطينية مؤخرا 

لكافة مناحي األداء من خالل معايير ومؤشرات  شامالً  تقييما ذاتياً 
التحليلي واستخدم االستبانة دولية، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي 

( 60كأداة لتحقيق أهداف البحث، حيث طبقت على عينة مكونة من )
وجود تأثير  إلىشاركوا في عملية التقييم، وقد توصلت الدراسة  عضواً 

الحكم  –للتقييم الذاتي المؤسسي في مجاالت )التخطيط المؤسسي 
دمات( في نشر الموارد المؤسساتية والخ -النطاق المؤسسي -واإلدارة

وجود صعوبات متعلقة  إلىثقافة الجودة بدرجة كبيرة، كما توصلت 
بقدرة الجامعات على توفير دالئل موثقة تؤكد صحة اإلجابات بلغت 
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(. ووجود صعوبات تتعلق بتقبل نتائج التقييم وما يتطلبه 70.26%)
 ذلك من تغيير في مستوى األداء.

ليم في برامج الدراسات واقع جودة التع (9)ودرس عساف والحلو
العليا في التربية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر الطلبة، 
وكذلك تأثير بعض المتغيرات في واقع جودة التعليم في برامج 

( طالٍب وطالبة، 2200الدراسات العليا، تكون مجتمع الدراسة من )
 1185( طالبًا وطالبة أي ما نسبته )148وتكونت عينة الدراسة من )

أنَّ واقع جودة  إلى( من مجتمع الدراسة. توصلت نتائج الدراسة %
التعليم في برامج الدراسات العليا في التربية في جامعة النجاح الوطنية 
كانت عالية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

دير ت عزى لمتغير الكلية ولصالح العلوم والشريعة والتربية، ومتغير تق
 الطالب لصالح ذوي التقدير الممتاز.

واقع نظام التعليم في الجامعات  (20)ودرس عالونة والمالح
الفلسطينية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر 

عضو هيئة  040أعضاء هيئة التدريس. تكونت عينة الدراسة من 
 10ؤلفة من تدريس في الجامعات الفلسطينية، ووزعت عليهم استبانة م

فقرة موزعة على أربعة مجاالت، وهي: الثقافة التنظيمية إلدارة الجودة 
الشاملة، واألكاديمي، والنمو المهني، وعالقة الجامعة بالمجتمع 

أن درجة  إلىالمحلي. وبعد تحليل البيانات أشارت نتائج الدراسة 
وسطة، تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية مت

عدم وجود فروق في واقع نظام التعليم في  إلىكما أشارت النتائج 
الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة كما يراها 
أعضاء هيئة التدريس، تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي، ونوع الكلية، 

 والخبرة، والمؤهل العلمي، والجامعة.

 :وأسئلتها دراسةمشكلة ال
ددت مشكلة الدراسة في استقصاء درجة تمثل ثقافة الجودة تح
جامعة القدس وبالتحديد  -لبة الدراسات العليا في التربية لدى ط

 :سة في اإلجابة عن األسئلة اآلتيةانحصرت مشكلة الدرا
 ما درجة تمثل ثقافة الجودة لدى طلبة الدراسات العليا في 

 جامعة القدس؟ -التربية 
 لبة الدراسات ثل ثقافة الجودة لدى طهل تختلف درجة تم

جامعة القدس باختالف متغيرات الدراسة  -العليا في التربية 
 ؟موقع الدراسي، والمستوى الدراسي()النوع االجتماعي، وال

 :الدراسة دافأه
 تحقيق األهداف التالية: إلىسعت هذه الدراسة 

  لبة الدراسات درجة تمثل ثقافة الجودة لدى ط إلىالتعرف
 جامعة القدس. -عليا في التربية ال

  طلبة الفروق في درجة تمثل ثقافة الجودة لدى  إلىالتعرف
جامعة القدس تبعا لمتغيرات  - الدراسات العليا في التربية

 المستوى الدراسي(. )النوع االجتماعي، الموقع الدراسي،

 :فرضيات الدراسة
 :ةحاولت الدراسة اإلجابة على الفرضيات الصفرية التالي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :الفرضية الصفرية األولى
لبة ( درجة تمثل ثقافة الجودة لدى طα =0.05عند مستوى الداللة )

قدس تعزى لمتغير النوع جامعة ال -الدراسات العليا في التربية 
 .االجتماعي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضية الصفرية الثانية:
( في درجة تمثل ثقافة الجودة لدى α =0.05داللة )عند مستوى ال

جامعة القدس تعزى لمتغير الموقع  -لبة الدراسات العليا في التربية ط
 الدراسي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :ةالفرضية الصفرية الثالث
لبة ( درجة تمثل ثقافة الجودة لدى طα =0.05عند مستوى الداللة )
جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى  -لتربية الدراسات العليا في ا

 الدراسي.

 :محددات الدراسة
 تتحدد نتائج هذه الدراسة باآلتي:

  مدى صالحية أداة الدراسة ومالءمتها لغرض إجراء الدراسة
لبة الدراسات العليا في درجة تمثل ثقافة الجودة لدى ط

 .القدس وكذلك صدق األداة وثباتها جامعة -التربية 
 لعليا في التربية في الدراسة على طلبة الدراسات ا اقتصار

 .جامعة القدس
 الول من العام الدراسي فترة إجراء الدراسة وهي الفصل ا

1028/1029. 

 :تعريفات الدراسة
جامعة فلسطينية عامة، مقرها القدس، والدراسة  جامعة القدس:

فيها منتظمة وتضم خمس عشرة كلية تمنح درجات البكالوريوس 
جستير والدكتوراة، ومجموعة من المعاهد والمراكز التعليمية والما

 .وموزعة في مدينة القدس وضواحيها المتخصصة،
يقصد بها الخصائص والصفات اإلجمالية التي ينبغي  الجودة:

أن تتوفر في الخدمة التعليمية، بحيث تكون هذه الخدمة قادرة على 
هارات أثناء سنوات تأهيل الطالب وتزويده بالمعرفة والخبرات والم

الدراسة الجامعية، او إعداده في صورة خريج جامعي متميز قادر على 
 .(0)التنمويةتحقيق أهدافه وأهداف المجتمع 

المناخ التنظيمي الذي يؤدي فيه مجموعات  ثقافة الجودة:
وط العملية العاملين سويًة مهامهم المعينة ولها مكونان تبنى عليهما شر 

، فالمكون األول تنظيمي وهو سمة هيكلية تصالبطرق المهنة واال
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 .جامعة القدس -درجة تمثل ثقافة الجودة لدى طلبة الدراسات العليا في التربية 

المهام والمعايير ومسؤوليات االفراد ووحدات  إلىوالذي يشير 
الفهم والمرونة  إلىالخدمات، أما الثاني فهو سمة نفسية تشير 

واالشتراك واآلمال والعواطف،وان الثقافة تعني اإلطار المفاهيمي لهذه 
 حث أو تحريك إلىة والتي تشير السمات المختلفة التنظيمية والنفسي

 .(20)،(24)األفراد نحو تحقيق األهداف

 :الطريقة واإلجراءات

 :منهج الدراسة
استخدم الباحثان المنهج الوصفي وذلك لمناسبته ألغراض 
الدراسة من خالل وصف وتحليل نتائج استجابات الطلبة في جامعة 

 القدس على االستبانة.

 :مجتمع الدراسة وعينتها
مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا في التربية  تكون

، 1029/  1028في جامعة القدس للفصل االول من العام الدراسي 
( طالبًا وطالبة، وقد قام الباحثان بطلب هذه 140إذ بلغ عددهم )

اإلحصاءات من عمادة القبول والتسجيل في جامعة القدس والتي 
( طالبا 00وتكونت عينة الدراسة من )بدورها زودتنا بهذه االرقام. 

وطالبة تم اخيتارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وبذلك فقد بلغت نسبة 
 :(2(، ويبين الجدول رقم )%15مجتمع الدراسة ) إلىالعينة 

 .(: خصائص أفراد عينة الدراسة1م )الجدول رق
 النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير المتغير

 عيالنوع االجتما
 % 41.7 25 ذكر

 % 58.3 35 انثى

 الموقع الدراسي
 % 50.0 30 أبو ديس

 % 50.0 30 دورا

 المستوى الدراسي
 % 45.0 27 سنة اولى

 % 55.0 33 سنة ثانية

 :أداة الدراسة
تكونت أداة الدراسة من استبانة لقياس درجة تمثل ثقافة الجودة 

امعة القدس، وقد قام ج - طلبة الدراسات العليا في التربيةلدى 
بعض الدراسات السابقة مثل  إلى الباحثان بتطوير االستبانة استناداً 

، (22)، ودراسة الغبشاوى(21)ودراسة قمبر (2)دراسة ابو صاع وزيدان
وتكونت االستبانة من جزأين، األول: معلومات عامة عن الطلبة، 

ت( ( فقرة صيغت وفق طريقة )ليكر 00وتكون الجزء الثاني من )
 الخماسي.
 
 

 :صدق أداة الدراسة وثباتها
للتحقق من صدق استبانة الدراسة تم عرضها على مجموعة من 

( محكمين، 0المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة وبلغ عددهم )
حيث ط لب منهم إبداء الرأي في فقرات االستبانة من حيث: مدى 

ت لثقافة وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغويًا، ومدى شمول الفقرا
ضافة أي معلومات أو تعديالت أو فقرات يرونها مناسبة،  الجودة، وا 

ذ إاج االستبانة بصورتها النهائية، ووفق هذه المالحظات تم إخر 
سب معادلة ( فقرة. وتم احتساب ثبات األداة ح00اشتملت على )

( وهي قيمة مناسبة 0888ذ بلغت قيمة الثبات )إالثبات كرونباخ الفا، 
 .سماء المحكمينأ( 2ض الدراسة ويوضح الملحق )لغر  جدا

 :متغيرات الدراسة
 المتغيرات المستقلة: 

 .النوع االجتماعي: )ذكر، أنثى(
 .الموقع الدراسي: )ابو ديس، دورا(

 .ولى، سنة ثانية(أوى الدراسي: )سنة المست
  المتغيرات التابعة: إجابة طلبة الدراسات العليا في التربية في

 لى استبانة ثقافة الجودة.جامعة القدس ع

 المعالجة اإلحصائية :
استخدم الباحثان طرقًا إحصائية وصفية وتحليلية، وقد تمثلت 
الطرق اإلحصائية الوصفية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية والنسب المئوية وتمثلت الطرق اإلحصائية التحليلية في 

 (.test-tاختبار )ت( )

 ومناقشتها:نتائج الدراسة 
لبة الدراسات العليا في لتحديد درجة تمثل ثقافة الجودة لدى ط

جامعة القدس ومن خالل متوسطات استجابات أفراد عينة  -التربية 
 الدراسة تم اعتماد المقياس الوزني التالي:

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 1.00- 1.80 قليلة جداً 
 1.81- 2.60 قليلة

 2.61- 3.40 متوسطة 
 3.41- 4.20 كبيرة 

 4.21- 5.00 كبيرة جداً 

 أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس:
 -لبة الدراسات العليا في التربيةما درجة تمثل ثقافة الجودة لدى ط

 جامعة القدس؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية 

( يوضح 1بانة والجدول رقم )والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات االست
 ذلك.
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لبة (: المتوسطات الحسابية لدرجة تمثل ثقافة الجودة لدى ط2الجدول رقم )
 جامعة القدس مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي. -الدراسات العليا في التربية 

رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

18 
اضرات بأوقاتها ألتزم بحضور المح

 كبيرة جداً  0.69 4.60 المحددة.

وجهات  إلىأحترم زمالئي وأستمع  17
 كبيرة جداً  0.68 4.50 نظرهم.

أبذل جهدًا للحصول على تغذية راجعة  9
 كبيرة جداً  0.61 4.43 من أساتذتي حول أدائي.

13 
 موضوع حول العلمية المادة بجمع أقوم

 مراجع العرض العلمي الخاص بي من
 .متعددة

 كبيرة جداً  0.74 4.40

أتبع التعليمات االدارية منذ دخولي  7
 كبيرة جداً  0.62 4.32 الجامعة حتى التخرج.

أعرف واجباتي كطالب دراسات عليا وال  11
 كبيرة جداً  0.63 4.30 .أتوانى عن القيام بها

 كبيرة جداً  0.79 4.28 أتعامل مع أساتذتي باحترام. 16

أختار المشرف الكفء لإلشراف على  1
 كبيرة جداً  0.6 4.25 أطروحتي.

أستفيد من وقت المحاضرة وأدون جميع  20
 كبيرة جداً  0.44 4.23 المالحظات الهامة.

أتمسك بحقوقي داخل الجامعة وال أفرط  10
 .بها

 كبيرة جداً  0.69 4.22

28 
حب التجديد والحداثة في برنامج أ

 كبيرة 0.51 4.20 .الدراسات العليا

19 
طرح أسئلتي واستفساراتي على أساتذتي أ

 كبيرة 0.45 4.18 دون تردد.

أستفيد وأفيد زمالئي في كل ما يتعلق  25
 كبيرة 0.40 4.15 بمصادر التعلم.

أستخدم وسائل التواصل االجتماعي  22
 كبيرة 0.32 4.12 للتواصل مع أساتذتي وزمالئي.

15 
حاسوب استفيد من خدمات مركز ال

والمكتبة االلكترونية حسب ما تسمح به 
 االنظمة والقوانين.

 كبيرة 0.73 4.10

أشارك في الحوارات مع زمالئي عبر  24
 كبيرة 0.73 4.08 تشكيل مجموعات للمساقات الدراسية.

أشارك بفاعلية في توفير بيئة صفية  27
 كبيرة 0.73 4.07 مناسبة.

مها اثناء أدقق في نوعية االبحاث التي أقد 8
 الدراسة لتقديم المتميز منها.

 كبيرة 0.75 4.03

4 
أتوجه للمرشد االكاديمي قبل اعتماد 

 كبيرة 0.72 4.02 تسجيل مساقاتي.

أوظف التكنولوجيا الحديثة لمساعدتي في  23
 كبيرة 0.71 4.00 إتمام مهماتي العلمية.

أطلع على المنشورات الخاصة بالدراسات  3
 كبيرة 0.82 3.97 .يةالعليا في الترب

أشارك في النشاطات الصفية واالجتماعية  30
 كبيرة 0.77 3.90 التي تخص زمالئي.

أبتعد عن المحسوبية في كل ما يتعلق  14
 باإلجراءات داخل الجامعة.

 كبيرة 0.91 3.83

29 
أحرص على حضور مناقشات رسائل 

 كبيرة 1.20 3.70 الماجستير في البرنامج.

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

أطلب من أساتذتي تغيير طرق التدريس  21
 كبيرة 1.60 3.52 بما يتناسب مع احتياجاتنا.

أتواصل مع أصدقاء من جامعات أخرى  26
 كبيرة 1.30 3.43 لتكامل المعرفة في حقل التخصص.

أشارك في ورشات التدريب الخاصة  6
 لعلمي.بطرق البحث ا

 كبيرة 0.99 3.40

أفضل مسار الرسالة على المسارات  12
 األخرى.

 متوسطة 1.2 3.38

5 
أقترح على المدرسين استخدام وسائل 

 متوسطة 1.10 3.30 .تقويم البديل

أتابع أبحاث أساتذتي المنشورة في  2
 متوسطة 1.30 3.28 المجالت المحكمة.

 كبيرة 0.31 4.01 الدرجة الكلية

( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 1ن الجدول رقم )يتضح م
 إلى(، وهذه القيمة تشير 0802( وبانحراف معياري مقداره )4802كان )

أن ثقافة الجودة لدى طلبة الدراسات العليا في التربية ـ جامعة القدس 
كانت كبيرة. كما تبين أن الفقرة " ألتزم بحضور المحاضرات بأوقاتها 

(. 4800ءت في الترتيب األول وبأعلى متوسط حسابي )المحددة. " جا
وجهات نظرهم." في الترتيب الثاني  إلىوالفقرة " أحترم زمالئي وأستمع 

(. والفقرة " أبذل جهدًا للحصول على تغذية 4850وبمتوسط حسابي )
راجعة من أساتذتي حول أدائي " في الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي 

فقرات " أتابع أبحاث أساتذتي المنشورة في (. كما تبين أن ال4840)
المجالت المحكمة" و" أقترح على المدرسين استخدام وسائل تقويم 

خرى"حصلت على ضل مسار الرسالة على المسارات األالبديل" و" أف
(، 0800(، )0818أدنى متوسط حسابي بين الفقرات وبمتوسط )

ع درجة ثقافة ن سبب ارتفاأويرى الباحثان  ( على التوالي.0808)
طلبة طبيعة  إلىالجودة لدى طلبة الدراسات العليا في التربية يعود 

ذ يبحثون عن الجودة والتميز، بسبب إالدراسات العليا وخصائصهم، 
مرحلة نضوجهم االجتماعي والفكري مقارنة بطلبة البكالوريوس الذين 
تخطفهم وسائل االتصال والتواصل الحديثة، ويكون هدفهم الحصول 
على الدرجة العلمية بغض النظر عن مكتسباتهم المعرفية والمهارية. 

كبيرة في استكمال دراستهم خاصة  ويبذل طلبة الدراسات العليا جهوداً 
ن معظمهم موظفون ويعملون صباحًا ويستكملون دراستهم في المساء. أ

ظهرت أالتي  (4)تيجة دراسة الحريريواتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ن
لكترونية لنشر ثقافة الجودة، درجة أهداف استخدام الوسائط اإلع ارتفا

التي أظهرت أن ثقافة الجودة  (1)واختلفت مع نتيجة دراسة الزهراني
 السائدة متوسطة بشكل عام.

 :ثانيًا: النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
 روق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد ف الفرضية األولى:

لبة الدراسات طدرجة تمثل ثقافة الجودة لدى ( في α =0.05الداللة )
 جامعة القدس تعزى لمتغير النوع االجتماعي. -العليا في التربية 
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 .جامعة القدس -درجة تمثل ثقافة الجودة لدى طلبة الدراسات العليا في التربية 

للكشف  (t-testالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( )
= α)فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

طلبة الدراسات العليا في التربية على  في متوسطات استجابات (0.05
النوع االجتماعي. ويبين الجدول  إلىاستبانة تمثل ثقافة الجودة تعزى 

 ( نتائج اختبار )ت(.0رقم )
(: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في متوسطات استجابات طلبة 3الجدول رقم )

النوع  إلىتعزى  الدراسات العليا في التربية على استبانة تمثل ثقافة الجودة
 االجتماعي.

النوع 
 االجتماعي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 0.27 3.90 25 ذكر
58 2.4 0.02 * 

 0.32 4.09 35 أنثى
 .( =0.05* ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

في متوسطات استجابات ( أن الفروق 0يتضح من الجدول رقم )
طلبة الدراسات العليا في التربية على استبانة تمثل ثقافة الجودة تعزى 

النوع االجتماعي )ذكر، أنثى( كانت ذات داللة إحصائية، حيث  إلى
( مما يعني رفض 0.02) (P( وكانت قيمة )1800كانت قيمة )ت( )

وق كانت الفرضية الصفرية، ويتضح من المتوسطات الحسابية أّن الفر 
 لصالح اإلناث.

 إلىويرى الباحثان أن وجود فروق في تمثل ثقافة الجودة تعزى 
أّن اإلناث أكثر ِجّديًة من الذكور وأكثر  إلىالنوع االجتماعي يعود 

يضًا أن ألوجستية، ويرى الباحثان انضباطًا في كل ما يتعلق باألمور ال
ال النمو المهني، الطالبات ي ظهرَن اهتمامًا أكثر من الطالب في مج

ويمتلكن اتجاهاٍت إيجابيًة نحو مهنة التدريس، وهذا ينعكس على 
 جديتهن في تمثل ثقافة الجودة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الثانية
لبة الدراسات طدرجة تمثل ثقافة الجودة لدى ( في α =0.05الداللة )

 تعزى لمتغير الموقع الدراسي. جامعة القدس -العليا في التربية 
( للكشف t-testالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( )

 فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
( في متوسطات استجابات طلبة الدراسات العليا في التربية 0.05=

دراسي. ويبين الموقع ال إلىت عزى تمثل ثقافة الجودة على استبانة 
 ( نتائج اختبار )ت(.4الجدول رقم )
(: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في متوسطات استجابات طلبة 4الجدول رقم )

الموقع  إلىالدراسات العليا في التربية على استبانة تمثل ثقافة الجودة تعزى 
 الدراسي.

الموقع 
 الدراسي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

رجات د
 الحرية

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 0.18 4.08 30 أبو ديس
58 1.87 0.07 

 0.38 3.94 30 دورا

( أن الفروق في متوسطات استجابات 4يتضح من الجدول رقم )
طلبة الدراسات العليا في التربية على استبانة تمثل ثقافة الجودة تعزى 

حيث كانت قيمة )ف( الموقع الدراسي ليست ذات داللة إحصائية،  إلى
 ( مما يعني قبول الفرضية الصفرية.0.07) (P( وكانت قيمة )2881)

أن األمر يتعلق بطبيعة برنامج الدراسات  إلىويعزو الباحثان ذلك 
حد كبير بغض النظر  إلىالعليا بأهدافه ومحتواه وأساليبه التي تتطابق 

ضاء هيئة عن الموقع الدراسي، وكذلك فإّن البرامج موحدة وحتى أع
التدريس يعملون في الموقعين مما يقلل الفروق التي تعزى للموقع 

 الدراسي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الفرضية الثالثة:

لبة الدراسات طدرجة تمثل ثقافة الجودة لدى ( في α =0.05الداللة )
 ي.جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى الدراس -العليا في التربية 

( للكشف t-testالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( )
 فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( في متوسطات استجابات طلبة الدراسات العليا في التربية 0.05=
المستوى الدراسي. ويبين  إلىتعزى تمثل ثقافة الجودة على استبانة 
 ( نتائج اختبار )ت(.5الجدول رقم )
(: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في متوسطات استجابات طلبة 5الجدول رقم )

المستوى  إلىالدراسات العليا في التربية على استبانة تمثل ثقافة الجودة تعزى 
 الدراسي.

المستوى 
 الدراسي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

وى مست
 الداللة

 0.29 3.87 27 سنة اولى
58 3.4 0.01 * 

 0.27 4.12 33 سنة ثانية
 .( =0.05* ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

( أن الفروق في متوسطات استجابات 5يتضح من الجدول رقم )
طلبة الدراسات العليا في التربية على استبانة تمثل ثقافة الجودة تعزى 

الدراسي كانت ذات داللة إحصائية، حيث كانت قيمة  المستوى إلى
( مما يعني رفض الفرضية 0.01) (P( وكانت قيمة )0840)ت( )

الصفرية، ويتضح من المتوسطات الحسابية أّن الفروق كانت لصالح 
سنة ثانية. ويرى الباحثان أن وجود فروق في تمثل ثقافة الجودة تعزى 

طلبة السنة الثانية يكونون أقرَب  أنّ  إلىالمستوى الدراسي يعود  إلى
تسجيل الرسالة بعد إنهاء المتطلبات النظرية فهم بهذه الحالة  إلى

معنيون بالجودة أكثر جديًة من طلبة السنة األولى الذين يكون َهّمهم 
 االندماج في البرنامج أكثر من جودته.

 التوصيات:
  تشجيع الطلبة الذكور على تمثل ثقافة الجودة من خالل

 جلسات حوارية.
  ضرورة عقد دورات تثقيفية للجودة حتى يتسنى لطلبة السنة

 األولى تمثل هذه الثقافة.
  إشراك العديد من األطراف الجامعية في نشر ثقافة الجودة

 وخاصة وحدات الجودة العاملة في الجامعات.
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 .تشجيع العاملين في الجامعات على تبني ثقافة الجودة 
 سات بهدف قياس ثقافة الجودة بشكل إجراء المزيد من الدرا

 عام وفي برامج الدراسات العليا بشكل خاص.
 المراجع:

. درجة تطبيق (1021أبو صاع، جعفر وزيدان، عفيف. ) .2
معايير الجودة في الجامعات الفلسطينية الحكومية من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس" جامعة فلسطين التقنية 

لي السابع لضمان جودة أنموذجا". المؤتمر العربي الدو 
 التعليم العالي، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.

أبو قمر، باسم محمد ومصالحة، عبد الهادي  .1
(. مدى توافر معايير الجودة في برامج 1001حمدان.)

اإلشراف التربوي المقدمة في وزارة التربية والتعليم العالي في 
في التعليم  فلسطين، المؤتمر التربوي الثالث: "الجودة

مدخل للتميز، الجامعة اإلسالمية، غزة،   -الفلسطيني
 فلسطين.

. دور (1020بن عيشى وعمار، بن عيشى .) بشير،  .0
التخطيط االستراتيجي في تبني مكونات إدارة الجودة الشاملة 
بالجامعات الجزائرية دراسة حالة جامعة بسكرة. المؤتمر 

ليم العالي، جامعة العربي الدولي السادس لضمان جودة التع
 السودان للعلوم والتكنولوجيا.

. استخدام الوسائط االلكترونية (1021الحريري، خالد. ) .4
لنشر ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي بالجامعات اليمنية 
وتحديد أبرز معوقات استخدام هذه الجامعات للوسائط 
االلكترونية. مجلة الدراسات النفسية والتربوية، جامعة 

 .585 -   505(، 0) 22سلطان قابوس، ال
. دور عملية التقييم المؤسسي في (1022الدجني، إياد. ) .5

نشر ثقافة الجودة في جامعات قطاع غزة من وجهة نظر 
فريق التقييم. مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات 

 .041 – 005(، 1) 29اإلنسانية( 
دراسات (. واقع فاعلية برامج ال1020. )راضي، مرفت .0

العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من وجهة نظر 
الخريجين. المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة 

 .التعليم العالي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
(. ثقافة الجودة السائدة في كلية 1025. )عبداهلل الزهراني، .1

األداء. مجلة التربية بجامعة أم القرى وعالقتها بتحسين 
 .258 – 209(، 1) 20جامعة طيبة للعلوم التربوية، 

(. رؤية مقترحة لتعزيز ثقافة 1024. )عبداهلل، مجدي .8
الجودة اإلدارية لدى اإلداريين بكلية التربية بالوادي الجديد 

 12في ضوء مدخل القبعات الست. مستقبل التربية العربية. 
(90 ،)110 – 040. 

( واقع جودة التعليم في 1009سان )عساف، عبد والحلو، غ .9
برامج الدراسات العليا في التربية في جامعة النجاح الوطنية 
من وجهة نظر الطلبة. مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 .144-121، ص 0، عدد 10)العلوم اإلنسانية(، مجلد 
(. واقع نظام 1008.) عالونة، معزوز والمالح، منتهى .20

ينية في ضوء معايير إدارة التعليم في الجامعات الفلسط
الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. مجلة 

 .181 – 101، ص  50اتحاد الجامعات العربية، عدد 
(. درجة تطبيق معايير ضمان 1020الغبشاوى، منال .) .22

الجودة في كليات جامعة أم درمان اإلسالمية من وجهة 
الدولي السادس  نظر القيادات اإلدارية. المؤتمر العربي

لضمان جودة التعليم العالي، جامعة السودان للعلوم 
 والتكنولوجيا.

(. تقييم أداء كليات االقتصاد بجامعة 1020قمبر، جميلة .) .21
الزاوية باستخدام أسلوب المقارنة المرجعية. المؤتمر العربي 
الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي، جامعة 

 ولوجيا.السودان للعلوم والتكن
(. مؤشرات إدارة 1021المزين، سليمان وسكيك، سامية .) .20

الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر 
طلبة الدراسات العليا في ضوء بعض المتغيرات. بحث مقدم 

آفاق  -المؤتمر الدولي للتعليم العالي في الوطن العربي إلى
 .1021مستقبلية 

ر تعزيز ثقافة الجودة (. أث1020الـنفار، حسام .) .24
بالممارسات األخالقية على تحقيق التميز للجامعات )دراسة 
تطبيقية على الجامعات الفلسطينية(. مجلة كلية فلسطين 

 .50 – 10، ص 0التقنية ـ دير البلح، العدد 
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