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غـزة،  -النور من خالل الدعم المقدم من مكتب الـضفة الغربيـة          رأت هذه الدراسة    
-A-00-05-294الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي بموجب بنود اتفاقية التعاون رقم          

تعكس ص الذين كتبوها وال     تمثّل األشخا اآلراء الواردة في هذه الورقة      . 00234-00
آراء الوكالة األمريكية لإلنماء الـدولي أو حكومـة الواليـات المتحـدة             بالضرورة  

  . األمريكية
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 شكر
 

ا الخالص للدكتور كريس شين، الرئيس الـسابق لبرنـامج          نيسرنا أن نعبر عن امتنان    
 والسيد جون فيتزجيبون    ية في الجامعات الفلسطين   يةهيئة التدريس التطوير أداء أعضاء    

  في الجامعات الفلسطينيةيةهيئة التدريسالأداء أعضاء الرئيس الحالي لبرنامج تطوير 
لتمكينهما هذه الدراسة من رؤية النور ولتوجيههما القيم والمشورة التي قـدماها مـن              

  . عبر مختلف مراحل المشروع
د والفريق العامل معه من العاملين      كما نقدر تقديراً عظيماً إسهامات الدكتور نادر سعي       

ات اسـتطالع  المتخـصص فـي      نميةث والت والميدانيين في مركز العالم العربي للبح     
كتور أكـرم   كما نتقدم بالشكر من فريق بحث مجموعات التركيز في غزة، الد          . الرأي

هيئـة  البرنـامج تطـوير أداء أعـضاء        رئيس  (عجال ومساعده الدكتور أحمد تنّيرا      
تيـسير عبـداهللا    . ، وفي الضفة الغربيـة، د     )غزة/في الجامعات الفلسطينية   يةالتدريس

والدكتور علي حبايب باإلضافة إلى مساعديهما السيد سهيل صالحة والـسية ناهـده             
نعبر عن امتناننا العميق لتمسكهم باحترافيتهم وتكريـسهم أنفـسهم للبحـث            . العرجا

  .الفكري المتخصص
   

   عن شكرنا للدكتور نادر سعيد إلعـداده المعلومـات         ر مرة أخرى    نرغب في أن نعب
حول طريقة المسح والجداول اإلحصائية التي يشتمل عليها الفصل الثالث مـن هـذا              

بالمثل، نعبر عن تقديرنا للدكتورة أماني جمال الباحثة الرئيسية المشاركة في           . التقرير
صل الرابع وإعداد الجـداول   الدراسة لتحليلها اإلحصائي وكتابة البيانات الكمية في الف       

  . واألشكال اإلحصائية الواردة في الملحقات
 

برنـامج تطـوير أداء     /الشكر الخاص للسيدة ناريمان خلف رجب، مسؤولة البرنامج       
 المنسقة  -الطويل. ، والسيدة نور س    في الجامعات الفلسطينية   يةهيئة التدريس الأعضاء  

 فـي  يةهيئـة التدريـس  الأداء أعـضاء  برنامج تطوير السابقة لالتصال والبرامج في    
، وجميع أفراد كادر الدعم في البرنامج لجهودهم التي لم تعـرف       الجامعات الفلسطينية 

  .الكلل لتوفير الدعم اللوجستي والفني عبر مختلف مراحل المشروع
   

كما نعبر عن تقديرنا للسيدة غابرييال أولدهام لتحريرها النص األولي للتقرير والـسيد    
  .ينر إلعداد تصميم التقرير النهائي وترتيبهجيم ف

   
غـزة  /الشكر الخاص أيضاً لمكتب الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي في الضفة الغربية  

لدعمهم وتشجيعهم لهذا العمل وبخاصة السيد بسام كورت لما قام به لتعزيز الفكـرة              
  . وتشكيلها في الصيغة التي خرجت بها
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 المدرسين والطلبة والطلبة    أن نعبر عن عميق امتناننا آلالف     وأخيراً وليس آخراً، نود     
إطالعنـا علـى تجـاربهم،      ذين تكرموا علينا بالموافقـة ب      وأولياء األمور ال   السابقين

. وآرائهم، ووجهات نظرهم بشأن التعليم والتعلّم في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية         
  . لكم جميعاً، نخصص هذا التقرير

  
  و، كلية المعلّمين، جامعة كولومبيالستيللويس كري. د

  2009 تشرين الثاني 27
 
 
 
 
 
 

  تمهيد
 

إلى زيادة    في الجامعات الفلسطينية   يةهيئة التدريس البرنامج تطوير أداء أعضاء     يهدف  
قدرة قطاع التعليم العالي في الضفة الغربية وغزة ومعالجة المسائل طويلـة المـدى              

وهذا البرنـامج، الـذي تمولـه الوكالـة         . يم والتعلم المتعلقة بإصالح ممارسات التعل   
 وتـديره   (OSI)ومعهـد المجتمـع المفتـوح       ) USAID(األمريكية لإلنماء الدولي    

 ومعهد المجتمع المفتوح يشتمل علـى ثالثـة أهـداف           AMIDEASTاألميدإيست  
  : رئيسية

 
  تشجيع التوسع في قاعدة األكاديميين الواعدين، واالحتفاظ بهم، والتطوير

 .المهني لهم
 إعادة إحياء التعليم في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وإصالحها؛ و 
 التشجيع على الثقافة المؤسسية للتعليم والتعلّم  . 

  
إنهـا  . هذه الدراسة معلماً بارزاً من معالم مؤسسات التعليم العالي الفلـسطينية          تشكل  

    عية الممارسات المتبعة فـي التعلـيم   م نوالدراسة التجريبية األولى من نوعها التي تقي
كما أنها توفر المعلومـات     . والتعلّم في مرحلة البكالوريوس في الضفة الغربية وغزة       

األساسية حول فاعلية التدريب ما قبل الخدمة، والتدريس الصفّي والتعلّم، والتطـوير            
 لطلبـة  المهني أثناء الخدمة، وطرق تقييم التحصيل األكاديمي في قاعات المحاضرات   

سوف تساعد الدراسة صانعي القرار المؤسسيين وعلى مستوى البلـد          . البكالوريوس
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ككل على تعريف المسائل قصيرة المدى وطويلة المدى في إطار إصالح ممارسـات             
التعلم؛ كما سوف تنسب وتوصي بالنهج التي يمكنهـا أن تقـوي الممارسـات          /التعليم

كمـا  . حول إلى أصول التدريس المتخصـصة     الفضلى وتعزز التغيير االبتكاري والت    
يمكن للدراسة أن تعزز التطوير المهني للمدرسين من خالل التوصية باالستراتيجيات           

  . الالزمة لرفع مستوى الكفاءة والعالقة بين التدريب ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة
  

م يميين اليـو كادال بد من استكشاف الحلول المتاحة للعديد من التحديات التي تواجه األ         
ـ     تدريس  و. في سياق قاعة المحاضرات الجامعية      النـشاط   وطلبـة البكـالوريوس ه

لقد تضاعف حجـم التحـاق   . يتم من أجله تعيين أعضاء هيئة التدريسالرئيسي الذي   
 1996الطلبة للدراسة في مرحلة البكالوريوس ثالث مرات عما كان عليه في العـام           

إحدى أكثر الطرق فاعلية للجامعـات الفلـسطينية   إن  . وما زال آخذاً بالنمو والتضخم    
والتي يمكنها من خاللها االستجابة إلى االحتياجات المجتمعية هي أن تنتج خـريجين             
لديهم المحتوى المعرفي الضروري في التخصص األكاديمي الذي اختاروه، والـذين           

يجاد الحلول الالزمـة    ، والذين يستطيعون إ   )الناقد(لديهم القدرة على التفكير اإلبداعي      
  .هذه الصفات الثالثة جميعها تعتمد على ممارسات التدريس الجيد. للمشاكل

   
تجمع هذه الدراسات البيانات المتعلقة بتدريس المساقات في مرحلة البكالوريوس على 
مدى سنين عديده بهدف تتبع التغييرات التي حدثت بمرور الوقت وقياس مدى مراعاة 

تهدف الدراسة ألن . ت الرامية إلى تحسين طرق التدريس وموادهالتدريس للتوصيا
تكون بمثابة الشرارة المحفّزة على االنتباه المتجدد إلى العالقة الحرجة بين ما تم القيام 

كما ستقدم هذه . به وما يجب القيام به من عمل لتحسين جودة الجامعات الفلسطينية
 الوطنية للتدريس والتعليم التي أطلقتها وزارة الدراسة المعلومات الالزمة لالستراتيجية

التربية والتعليم والتعليم العالي مؤخراً باإلضافة إلى مواصلة الجهود الالزمة لترجمة 
  . أساتذة الجامعاتتأهيلهذه االستراتيجية إلى إصالحات في إطار برامج 

   
نية ما زالت تركز تشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن الجامعات الفلسطي

 والتقييم على الرغم من تعرض أعضاء المعلمهج التدريس المتمحورة حول على نُ
 وإقبال الطلبة المتزايد على استخدام المتعلمهج المتمحورة حول هيئة التدريس إلى النُ

  . تكنولوجيا المعلومات في دراستهم
  

يهـا فـي إطـار التطـوير     تعرف الدراسة النقاط التي ما زالت بحاجة إلى العمل عل        
واإلرشاد المهني ألعضاء هيئة التدريس والمراجع المساعدة للمنهاج والتـي يمكـن            

ف عن المحددات المتعلقة بالسياسات، والمحـددات       كما أنها تكش  . لطلبة الرجوع إليها  ل
وفي الوقت ذاتـه، تقـر   . االقتصادية، والهيكلية التي تواجه عملية التغيير  -االجتماعية
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 والطلبة عموماً يعتقدون جميعاً أن      اء هيئة التدريس وأولياء األمور    ة بأن أعض  الدراس
  . إدارة الجامعة ملتزمة بتحسين جودة التعليم العالي

  
  والحكومة أحد  ة التوصيات الموجهة إلى الجامعات ومجلس التعليم العالي       تمثل مجموع 

تيناً للعمل المطلوب من    وتقدم هذه التوصيات أساساً م    . العناصر الرئيسية في الدراسة   
نأمل أن توضع هذه التوصيات للنقاش الموسع عبـر نظـام التعلـيم             . جميع الشركاء 

  . العالي وفي أوساط الوزارة ومجموعة المانحين
  

 والتي تمثّل الدعم المقدم من الشعب األمريكي        ،قدمت الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي    
ة وهي تواصل دعم عملية تحسين التعليم العالي في     التمويل لهذه الدراس   ،لقطاع التعليم 

  .فلسطين
  

  جون فيتزجيبون
    في الجامعات الفلسطينيةيةهيئة التدريسالبرنامج تطوير أداء أعضاء رئيس 

 غزة-الضفة الغربية/ األميدإيست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فريق المشروع
  الباحثون الرئيسيون

  
  )مدير المشروع(لومبيا ، كلية المعلمين، جامعة كوكريستيللولويس . د
  أماني جمال، جامعة برنستون . د
  والتنميةث ونادر سعيد، مدير، مركز العالم العربي للبح. د
 تيسير عبد اهللا، جامعة القدس. د
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  الباحثون

 
  علي حبايب، جامعة النجاح. د
  أكرم عجال، جامعة األزهر. د

 
  مساعدو بحث

 
  السيد سهيل صالحة، جامعة النجاح الوطنية

  لسيدة ناهدة العرجا، طالبة دكتوراه، جامعة القاهرةا
،  في الجامعات الفلسطينيةيةهيئة التدريسال أعضاء برنامج تطويرالسيد أحمد تنّيرة، 

  غزة
 

  منسقو البحث
 

 في الجامعات يةهيئة التدريسالبرنامج تطوير أداء أعضاء السيدة نور الطويل، 
  ، الضفة الغربيةالفلسطينية

 في الجامعات يةهيئة التدريسالبرنامج تطوير أداء أعضاء ان رجب، السيدة ناريم
  ، الضفة الغربيةالفلسطينية
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  الملخص التنفيذي
  

  ملخص المشروع
هي الدراسـة التجريبيـة      البكالوريوس في فلسطين     لوطنية لممارسات تعليم  الدراسة ا 

األولى من نوعها لتقييم جودة ممارسات التعليم والتعلم في مرحلة البكالوريوس فـي             
لية التي تعتمد منهجية الدراسات الحا بدالً من تكرار. قطاع التعليم العالي في فلسطين

 ومعدالت التخرج والتي هـي غيـر      المعلم -المتعلمعلى المؤشرات الكلية مثل نسب      
قادرة على التعليق على واقع المجريات داخل قاعة المحاضرات، اسـتخدمت هـذه              
الدراسة طرق جمع البيانات التي استهدفت الخطاب والممارسات المتعلقـة مباشـرة            

 البكالوريوس في فلسطين    نية لممارسات تعليم  دراسة الوط ال . المتعلم/المعلمبتفاعالت  
معلومـات الالزمـة لـصانعي      والتي وفرت أساساً قيماً للبيانات التجريبية لتـوفير ال        

لمنظمات المانحـة التـي تـدعم    باإلضافة ل) األساتذة(السياسات واإلداريين والمثقفين  
ا بعد الدراسة الثانوية فـي  تطوير قطاع التعليم واإلصالح في جميع قطاعات التعليم م   

  . فلسطين
  

  خلفية
في هذه الفترة الزمنية القصيرة الممتدة على أربعـة  أنه إنه إلنجاز يبعث على الدهشة      

عقود وفي مواجهة معيقات غير عادية، استطاع المجتمع الفلسطيني أن يتدبر أمـوره             
ـ   .  مؤسسة تعليم عالي واستدامتها    43لبناء ما مجموعه     ذه المؤسـسات   اليوم، توفر ه

 ببرامج   طالباً ملتحقين  140,000وعه حوالي    تخصصاً دراسياً لما مجم    300حوالي  
الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات اآلداب واإلنـسانيات، والعلـوم االجتماعيـة،           

لـم أن هـذه     هذا مع الع  . لمهن العملية والفنية  والرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا، وا   
  .  كلية مجتمع متوسطة19 كلية جامعية، و 13  جامعة،11المؤسسات تضم 

  
يه في الحفاظ علـى هويـة       يحق للفلسطينيين الفخر بهذه المؤسسات والدور الذي تؤد       

 وإنتاج رأس المال البشري الذي هو على جانب كبيـر           وطنية قوية ومقاومة االحتالل   
لـسيادة  من األهمية والحيوية للتنمية االقتصادية والكفاح من أجل الحـصول علـى ا            

  . السياسية
  

على الرغم من النمو السريع والمتواصل الذي تشهده الجامعات الفلسطينية، تكاد تنعدم       
 في  بطها بالنتائج التي يحققها المتعلم     ور  تماماً حول جودة ممارسات التعليم     المعلومات

ه لقد أهملت الدراسات البحثية التي أجريت حتى تاريخه بشكل كبير هذ          . التعليم العالي 
باسـتخدام  " نوعية التعليم "لى استنتاجات بشأن    المسألة وبدالً من أن تحاول التوصل إ      

، معدالت التخرج، النـسب     معلم – المتعلمالمقاييس الواسعة العالية التدرج مثل نسب       
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. وهكذا...يحملون درجة الدكتوراهالذين المئوية من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين و
خفق في توفير األفكار المستنيرة ذات المعنى حول ما يفعلـه           غير أن هذه المقاييس ت    

األساتذة والطلبة في واقع األمر داخل قاعات المحاضرات لطلبة البكالوريوس وفيمـا            
  .المتعلمإذا كان ما يقومون به يحدث أي فرق بالنسبة لنجاح 

   
ثانويـة فـي   وأيضاً، على الرغم من أن األدبيات الحالية حول التعليم بعد الدراسـة ال   

حث والتطـوير القـائم   جذب االهتمام إلى التحديات الرئيسية، مثل تراجع الب   ين ت فلسط
القدرة المالية المتضائلة للجامعات مما يجعلها غير قادرة على إدامـة           على الجامعة و  

السياسية في ظـل االحـتالل، ال توجـد    -المرافق والموارد، وأثر القالقل االجتماعية 
لربط هذه المشاكل مع الممارسات التدريسية في قطـاع التعلـيم           دراسة حتى تاريخه    

  . العالي
  

 لممارسات تعليمالدراسة الوطنية في ضوء هذه الفجوة في البحث التربوي، تم تصميم          
الهدف . لتحقيق هدفين عريضين كانا في فكر القائمين عليها       البكالوريوس في فلسطين    

 فـي الجامعـات     يةهيئـة التدريـس   ال أعـضاء    برنامج تطوير األول هو دعم أهداف     
الذي ينفذ بتمويل مشترك     هذا و  تطويراليسعى برنامج   .  بإدارة األميدإيست  الفلسطينية

من الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي ومعهد المجتمع المفتوح، إلى زيـادة القـدرات             
ـ             دى ضمن قطاع التعليم العالي في الضفة الغربية وغزه؛ ويتناول المسائل طويلة الم

أما الهدف الثاني والذي هو على المـستوى        . التعلم/المتعلقة بإصالح ممارسات التعليم   
ذاته من األهمية، فيتمثل في تزويد مجتمع التعليم العالي فـي فلـسطين بالمعلومـات               

حول المسائل المتعلقة بجودة ممارسات التدريس ومضامينها بالنسبة لنـواتج     األساسية  
  . يم العاليالدراسة في مؤسسات التعل

  
  : توجه بحث هذه الدراسة وتحليلها بأربعة أسئلة بحثية رئيسية

ما هي النهج، الطرق، واألساليب التي تتكون منها ممارسات التدريس والتقييم في            .1
قاعات محاضرات مرحلة البكالوريوس، وإلى أي مدى تعكس هذه الممارسـات           

 ؟ ول المتعلمس سواء تلك المتمحورة حول المعلم أو حأصول التدري
إلى أي مدى يشارك األساتذة في التطوير المهني وبخاصة فـي سـياق البحـث                .2

 ؟ وإنتاج المعرفة
إلى أي مدى تدعم الهياكل المؤسسية والتنظيمية التـي تـدير التعلـيم العـالي                 .3

 ممارسات التدريس والتطوير المهني؟ 
سواء كانت اجتماعية، الذي تحدثه السياقات المجتمعية األوسع نطاقاً   ما هو التأثير     .4

 اقتصادية، أو سياسية على جودة التعليم والتعلم في مرحلة التعليم العالي؟ 
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  العملية
قام األميدإيست بتكوين فريق من الخبراء من األكاديميين الفلـسطينيين واألمـريكيين            

 والنوعية بمـا فيهـا      لتصميم وإجراء دراسة متعددة الطرق تجمع بين الطرق الكمية        
بشكل عام، شارك أكثر    . والمقابالت شبه المنظمة  ت التركيز   مجموعاو الوطنيالمسح  

 الغربية وغزة بمن فيهم األساتذة والطلبة والخـريجين   مشاركاً من الضفة3,400من  
وقد امتـدت مرحلـة   .  والسكان بشكل عام في البحث الحديثي التخرج وأولياء األمور   
  .2009ب  حتى آ2009جمع البيانات وتحليلها من آذار 

   
 أمـاني   ة من كلية المعلمين، جامعة كولومبيا، والدكتور      كريستيللو الدكتور لويس    عمل

وعمل مركز  . تصميم استبانات المسح وتحليل بياناته    على  جمال من جامعة برنستون     
 وهو مركز فلسطيني الستطالع الرأي بإدارة الدكتور        ،العالم العربي للبحوث والتنمية   

  . رة المسح الوطني المعتمد على العينة العشوائية على إدا،نادر سعيد
  

 والدكتور  فلسطينيون الدكتور تيسير عبداهللا والدكتور علي حبايب      وقد قام المفكرون ال   
 والسيد أحمد تنّيرة     ومساعديهم السيدة ناهدة األعرج والسيد سهيل صالحة       أكرم عجال 

كمـا أجـرى الـدكتور      . بتنظيم المجموعات المركزة وساهموا في تحليل البيانـات       
اً مخضرماً من سبع جامعات في      معلملو المقابالت شبه المنظّمة مع أحد عشر        يلكرست

  . الضفة الغربية وغزة
  

  االستنتاجات والنتائج
تلخص النقاط التالية التي تدور حول أسئلة البحث الرئيـسية األربعـة االسـتنتاجات              

 البكالوريوس  تعليمية لممارسات   الدراسة الوطن والتوصيات الرئيسية التي خرجب بها      
  . ويقدم الفصل السادس عرضاً أكثر تفصيالً لالستنتاجات والتوصيات. في فلسطين

ما هي النهج، الطرق، واألساليب التي تتكون منها ممارسات التدريس والتقييم في             -1
قاعات محاضرات مرحلة البكالوريوس، وإلى أي مدى تعكس هـذه الممارسـات            

 ؟ المتعلم أو حول المعلم سواء تلك المتمحورة حول أصول التدريس
 عناصر النهج المتمحورة حول المعلم وتلك المتمحورة حـول المـتعلم          كانت    1-1

والمستخدمة في التعليم والتعلّم حاضرة بدرجات متباينة فـي مـساقات مرحلـة      
 البكالوريوس عبر مختلف أنحاء فلسطين؛ غير أن الممارسات المرتبطة بالنموذج  

في هذا السياق، سـيطر األسـاتذة       .  هي التي كانت سائدة     حول المعلم  المتمحور
على المعرفة والمهارات ونشروها بين أوساط الطلبة الذين كانوا يعملـون فـي             

ل، األساليب المتمحـورة    بالمث. العموم لوحدهم وبقوا ساكنين غير متفاعلين معها      
ات وعملوا على تيسير مـشاركة       والتي نشر فيها األساتذة المعلوم     حول المتعلم، 

  . كانت أقل ظهوراً،الطلبة الحيوية والحرجة في دراستهم هم وتقييمها
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كان له عالقة   في سنتهم األولى من التدريس      ية  هيئة التدريس الأعضاء  ما قام به      1-2
اشـتملت هـذه   .  مهمة للتعليم العـالي كافة ممارسات التدريس التي تعتبر    بقوية  

) التغذية الراجعـة  (عداد عضو هيئة التدريس، المالحظات      الممارسات على است  
البنّاءة، والتدريس اإليجابي ومتطلبات المساق، والواجبات االبتكارية للتدرج في         

التفكير الناقد والمستقل، العروض التقديمية الفاعلة فـي         السلم المهني، وتشجيع  
عـضو  . دلة للطلبـة قاعة المحاضرات، مشاركة الطلبة اإليجابية، والمعاملة العا  

هو الذي   أحضر معه هذه الطرق أو اكتسبها في سنته األولى           ممنهيئة التدريس   
 م هذه الطرق المتمحورة حول المتعلم كبيرة    تكون احتماالت استمراره في استخدا    

  . في مختلف مراحل مسيرته المهنية
ة والمعرفة االنتشار الواسع ألجهزة الحاسوب الشخصية وتوافر المعلومات الرقمي 1-3

ل من الطرق المتمحـورة حـول       من خالل خدمة اإلنترنت العالية السرعة تجع      
يمكن للطلبة اآلن أن    . ، واألساتذة الذين يستخدمونها أقل مالءمة شيئاً فشيئاً       المعلم

يدعموا المحاضرات الصفية ومحتوى الكتب الدراسية من خـالل البحـث فـي     
بحث بازدياد للتعويض عن النـواقص      اإلنترنت، وهم آخذون بإجراء مثل هذا ال      

  . في التدريس الصفي
ما زال االستخدام النظامي والمتكامل للمصادر المصاحبة للمنهاج والتي تعـزز            1-4

رب الطلبة الدراسية مثل المكتبات وخدمات الوسائط ومختبرات الحاسـوب          تجا
  .كما يجب ة وساعات األساتذة المكتبية غير متطوروالعلوم والتعلّم اإللكتروني

  
إلى أي مدى يشارك األساتذة في التطوير المهني وبخاصة في سـياق البحـث                 -2

   وإنتاج المعرفة؟
فقد قال معظـم    .  وغير منتظم  ر المهني والمخرج الفكري متناثر     التطو تبين أن  2-1

أعضاء هيئة التدريس الفلسطينيين أنهم لم يقدموا أعمالهم أبداً في الحرم الجامعي،       
وا أي مقاالت للنشر، ولم يقدموا عروضاً تقديمية في المؤتمرات، ولـم            ولم يقدم 

حتى أن التفاعـل المهنـي      . يكتبوا فصوالً أو مقاالت أو مساهمات في الصحف       
 في الجامعة ذاتها يبـدو متنـاثراً وغيـر    يةهيئة التدريسالوالتواصل بين أعضاء  

  . متواتر
. اء هيئة التدريس المـستجدين    لم يوجد أي نظام رسمي لإلرشاد المهني ألعض         2-2

في الحقيقة، وباستثناء المدرسين الذين حصلوا على درجاتهم العلمية المتقدمة من           
الجامعات األجنبية، ظهر أن معظم األساتذة لديهم فرص محدودة إما للتواصل مع            
عضو هيئة التدريس األقدم أو الدخول معه في شراكة للحصول منه على اإلرشاد       

  . جيات التدريس واإلرشاد المهني في البحث والنشربشأن استراتي
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إلى أي مدى تدعم الهياكل المؤسسية والتنظيمية التي تـدير التعلـيم العـالي                -3
 ؟ ممارسات التدريس والتطوير المهني

  
 وأوليـاء األمـور أن      د عموماً بين أعضاء هيئة التدريس والطلبـة       ساد االعتقا   3-1

  . بتحسين جودة التعليمإدارات الجامعات كانت ملتزمة 
سب األساتذة الفضل إلدارات الجامعات بالنسبة للجهود التي بذلتها للتخلص من   نَ  3-2

الظروف التي تؤثر سلبياً على التعليم والتعلم ومنها الغرف الـصفية المكتظـة             
غير أن هذه الجهود لم تتمكن عمومـاً مـن          . وجداول التدريس المثقلة باألعباء   

ها ألن عجز الموازنات أجبر هذه اإلدارات على وضع سقوف          تحقيق المراد من  
لتوظيف أعضاء هيئة التدريس المستجدين في حين أن نـسبة التحـاق الطلبـة     

أحد النواتج السلبية لهـذا الوضـع هـو         . استمرت في االزدياد وبسرعة كبيرة    
 أكثر صعوبة   ا جعل الطرق المتمحورة حول المتعلم     الغرف الصفية المكتظة مم   

هيئـة  اليث التطبيق وأثقلت الجداول التدريسية وقللت من قدرة أعـضاء           من ح 
  .  على المشاركة في التطوير المهنييةالتدريس

 عمومـاً   صول التدريس والتطوير المهني    سياسات الجامعة المتعلقة بأ    ىلم تحظ   3-3
كانت النظرة إلى التقيـيم وسياسـات      . بالموافقة التامة من عضو هيئة التدريس     

 أنها ترمي إلى تعزيز االعتماد التقليدي على التقييمات التراكمية القائمة           الترقية
هـذه  . على مقياسين اثنين فقط هما امتحان نصف الفصل واالمتحان النهـائي          

بـدالً  " التدريس من أجل االختبار   " على   يةهيئة التدريس الالسياسة شجعت عضو    
بالمثل، تعرض التطوير   . ةي والناقد لدى الطلب   عمن التشجيع على التفكير اإلبدا    

المهني لمخاطر المعايير التي عفى عليها الزمن والمعتمـدة لغايـات الترقيـة             
واالستثمارات غير الكافية في الحوافز والمكافآت للتشجيع على البحث والنـشر       

  .من قبل األكاديميين
امعـة  ساد االعتقاد لدى الطلبة عموماً أن السياسات األكاديمية على مستوى الج            3-4

 والطلبـة   الصفي بشكل كاف؛ أي األسـاتذة      ككل قد أخفقت في تحقيق التكامل     
لم تقوم البـرامج األكاديميـة       . ة تعلّم أكثر تماسكاً   والمنهاج ضمن مجتمع وثقاف   

 رافق الحرم الجامعي مثـل المكتبـات وخـدمات الوسـائط          استخدام م بتعظيم  
ل المساق والتفاعل بـين     ومختبرات الحاسوب والعلوم لتحقيق التكامل بين أعما      

فعدم كفاية الفرص المتاحة إلثراء التعلّم مقترنة       .  وعضو هيئة التدريس   المتعلم
 غرفة الصف المتمحورة حول المعلم قد أدت إلى خلـق عجـز فـي               بتجارب

 والكفاءات مما جعل الطلبة يعتقدون أنها عوامـل قـد أدت            المعرفة والمهارات 
 لمحلية واإلقليميـة  نافس في اسواق العمل ا    اف قدرتهم على الت   عجميعها إلى إض  

  . والعالمية بعد التخرج
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   على العموم، المسارات الرسمية المتاحة لعضو هيئـة التـدريس للمـساهمة               3-5
بمدخالت جوهرية في صنع القرار المتعلق بالتدريس والتطوير المهني ضـئيلة       

عية على تطبيق مبادئ  مما يجعلها عائقاً رئيسياً أمام تحسين قدرة اإلدارات الجام        
 الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الكثير      ىباإلضافة إلى ذلك، لم ير    . إدارة الجودة 

من البراهين التي تثبت لهم أن البيانات الناتجة عن تقييمات الطلبة للمساق قـد              
ترجمت في أي فترة من الفترات إلى خطط عمل نظامية لتحسين جودة طـرق               

  . التعليم والتعلّم
  
 هو التأثير الذي تحدثه السياقات المجتمعية األوسع نطاقاً سواء كانت اجتماعية،       ما -4

 ؟ اقتصادية، أو سياسية على جودة التعليم والتعلم في مرحلة التعليم العالي
  
سين أن الحافز الفـردي لـدى       والمدر ساد االعتقاد لدى الطلبة وأولياء األمور       4-1

  .  المحددات الرئيسية للنجاح األكاديميعائلته كانت وقدرته وخلفية المتعلم
شدة وصعوبة الظروف التي ال ترحم التي يواجهها السكان في الضفة الغربية              4-2

 قتصادي أثرت سلبياً على النواتج    وغزة بسبب غياب االستقرار االجتماعي واال     
األكاديمية للطلبة، وتضاءلت ثقة الطلبة وعائالتهم بما يمكن للدرجة الجامعيـة           

فقد يكون الطلبة اختـاروا  . ن تحققه لهم من حيث ضمان الوظيفة بعد التخرج    أ
تخصصات رئيسية لغايات اإلسراع في تحقيق ناتج اقتصادي لهم وليس بدافع           
االستعداد أو االهتمام األكاديمي لديهم، كما ثمة اعتقاد آخذ بالرسوخ في ذهـن             

رتفاع واالضـطراب المـالي     أولياء األمور بأن كلفة التعليم العالي اآلخذة باال       
  . يلعبان دوراً متزايداً في تحديد نجاح الطلبة أو إخفاقهم في دراساتهم

والطلبة وأولياء األمور بأن التعليم الجـامعي  مة قلق متنام في أوساط األساتذة  ث  4-3
وكانت نظرتهم إلى جودة التعلـيم العـالي        . أصبح فاقداً لمالءمته لسوق العمل    

والطلبة الـذين   . رة على مواكبة الطلب المتغير لسوق العمل      على أنها غير قاد   
اعتبروا أن تعليمهم الجامعي متواضع شعروا بثقة أقل بـأن أسـاتذتهم كـانوا       
يعدونهم اإلعداد المالئم من حيث المعرفة الصحيحة والمهارات المطلوبة لسوق 

  .بخريجين يبحثون عن عملفوق طاقته العمل والذي ما زال يشبع 
لمثل، ساد االعتقاد لدى األساتذة أن الوضع المالي اآلخذ بـالتردي والـذي             با  4-4

يتعرض له قطاع التعليم العالي في فلسطين كان ذا أثر سلبي على قدرتهم على          
إدامة جودة الممارسات التي يتبعونها في التدريس وأعمالهم العلميـة لإلبقـاء            

فثمة المزيد من الضغوط على     . عليها عند مستويات تتوافق مع المعايير الدولية      
هـذا  . تجبرهم على العمل في وظيفة أخرى لتحقيق متطلباتهم الحياتية     األساتذة  

ساسية يزيد من   المثقلة باألعباء في وظائفهم األ     كله مجتمعاً مع جداول التدريس    
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الصعوبات التي يواجهها العديد من األساتذة بالنسبة إلعطاء االهتمـام الـالزم    
لطلبة منهم؛ كما أن هذه الصعوبات تحول دون انخـراطهم فـي           الذي يتوقعه ا  

أنشطة التطوير المهني التي قد تؤدي إلى تحسين عملية التدريس التي يقومون            
  . بها والناتج األكاديمي لهم

 لـديهم الثقـة فـي       توأولياء األمور عموماً كان   في حين أن األساتذة والطلبة        4-5
 إال أن هذا لم ينطبق على القيادة السياسية         مؤسسات التعليم العالي في فلسطين،    

لقـد  . لفلسطين في مواجهة دورها في دعم التحسينات الالزمة للتعليم العـالي          
أشارت المؤشرات الرئيسية في هذه الدراسة إلى التصور العام بأن المـسائل            
المتعلقة بالتعليم العالي كانت منخفضة جداً على قائمـة األولويـات الخاصـة             

اعتقـدوا أن   بعض األساتذة وأولياء األمور     . جميع األفرقاء السياسيين  بقيادات  
 ربما تكون تـدخلت فـي       2006السياسة الحزبية وبخاصة فيما بعد انتخابات       

على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتعيين والترقيـات        . بعض أوجه التعليم العالي   
  . غياب بعض الطلبة/وحضور

  
  : التوصيات

  : أن ات لجامعينبغي ل -1
 تنفذ برنامج تطوير أداء الهيئة التدريسية لجميع األساتذة المستجدين والقادمين 1-1

التميز في : "إلى الجامعة علماً أن هذا البرنامج يستغرق ثالث سنوات ويدعى
ينبغي أن يوجد قسم منفصل أو وحدة مخصصة تحديداً للتطوير المهني ". التدريس

ودة بحيث يكون هذا القسم أو تكون تلك وتعمل بالترادف مع وحدة ضمان الج
  . مسؤولة عن إدارة البرنامج ومراقبة وتقييم المدخالت والنتائج/الوحدة مسؤوالً

التوسع في قدرة وحدات ضمان الجودة وبخاصة فيما يتعلق بأهمية المتابعة   1-2
اتذة التعلم وإدخال البيانات الواردة من األس/والتقييم المستمرين لممارسات التعليم

  . والطلبة كجزء ال يتجزأ من رقابة الجودة
إلزام األقسام األكاديمية بإجراء مراجعة شاملة بما فيها تقييم مستفيض يقوم به   1-3

مقيمون داخليون وخارجيون لنظام التقييم المهني والمكافآت المتصلة بأداء هيئة 
ينبغي لهذه .  حثالتدريس في المجاالت المزدوجة لفاعلية التدريس وإنتاجية الب

المراجعة أن تؤدي إلى مجموعة موحدة من المعايير واألنظمة الشفافة للتقييم 
والترقية من جانب، وربط المكافآت الممنوحة لفاعلية التدريس مع فرص البحث 

  . األكاديمي من جانب آخر
 توفير الفرص الالزمة لطلبة السنتين الثالثة والرابعة في مرحلة البكالوريوس  1-4

والطلبة الخريجين للعمل مع المخضرمين من أعضاء هيئة التدريس سواء 
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كمساعدي تدريس أو مساعدي بحث في المجاالت المتعلقة باهتماماتهم األكاديمية 
  . الخاصة بهم

. في كل جامعة من الجامعاتخدمات تكنولوجيا المعلومات و قسم المكتبةإنشاء   1-5
فة واسعة من مصادر التدريس والمصادر ستكون رسالة هذه الجامعة توفير طائ

أحد إن . الجامعية ألعضاء هيئة التدريس وخدمات شاملة لدعم التعلم لدى الطلبة
 محتوى  هو دمجاألهداف الرئيسية لقسم المكتبة وخدمات تكنولوجيا المعلومات

 وتكنولوجيا المعلومات من خالل المساق المحدد مع الوسائط وقواعد البيانات
   .  التعلم المحلية والعالمية"بوابات"

بدعم من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمجتمع الدولي، إنشاء   1-6
شراكات لبناء القدرات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية والجامعات 

إن . األجنبية التي تجري البحث العلمي وبحوث العلوم االجتماعية في فلسطين
كل من الطلبة في هذه الشراكات هو توفير فرص إلثراء التعلّم لالهدف من 

  . س والطلبة الخريجينمرحلة البكالوريو
 بإعداد وتقديم التقرير السنوي حول يةهيئة التدريسالإلزام جميع أعضاء   1-7

يتوقع من هذه التقارير أن توفر األساس الالزم . األنشطة المهنية التي قاموا بها
ل لمجموعة األنشطة التي ينخرط فيها عضو هيئة التدريس ويعمل لتحقيق فهم كام

كما قد يؤدي التقرير إلى تيسير عملية الجمع بين األساتذة القدامى . على تحقيقها
والمستجدين لتوفير اإلرشاد المهني الالزم لهم، والمساعدة على تعريف الفرص 

 المنظمات غير المتاحة للتعاون في تطوير البرامج أو البحث الذي ترعاه
  . الحكومية المحلية أو العالمية والجامعات األجنبية

  
  : ينبغي لمجلس التعليم العالي أن-2
وطنية للنهوض بالتعليم العالي في فلسطين بحيث يكـون         ) رابطة( ينشئ جمعية    2-1

  . هذا المجلس بمثابة آلية لتعزيز التعاون والتبادل بين الجامعات
ال . لية دراسات عليا للنهوض بدراسة التربية في فلسطين  التشجيع على إنشاء ك     2-2

تكون كلية للتدريس والتدريب؛ بل هي كلية دراسات عليا        يتوقع من هذه الكلية أن      
ومخصـصة  ) ودكتوراه التربيـة  الماجستير، الدكتوراه،   (تمنح الدرجات المتقدمة    

الطلبة لألعمال   والمؤتمرات الهادفة إلى إعداد      للبحث والتحليل والنشر والتدريب   
  . األكاديمية أو المهنية في مجال التربية

 التـوجيهي علـى     -تشكيل فريق عمل الختبار تأثير امتحان الثانوية العامـة          2-3
 -، وبالمثـل  التعلم في التعليم في المدارس األساسية والثانويـة       /ممارسات التعليم 

ـ      . أثره على التعليم العالي    ا إذا كـان نظـام      ينبغي لمجموعة العمل أن تبحث فيم
 والحفظ عن ظهر قلـب      يعزز الطرق المتمحورة حول المعلم    االمتحانات الحالي   
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الذي يعود إلى السنوات األولى من التعليم األساسي وإلى أي مدى يرتبط بعادات             
حول دون تطوير التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطلبـة فـي           التعلم التي تَ  /التعليم

  . مرحلة البكالوريوس
  : طنية الفلسطينيةبغي لقيادة السلطة الو ين-3
تطوير وتحسين جميع مؤسسات التعليم العالي فـي أعلـى سـلم       مسألة  وضع    3-1

 ينبغي للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية      وبشكل خاص،   . أولويات السياسات لديها  
رب مع   ومجلس التعليم العالي العمل عن ق      لتربية والتعليم والتعليم العالي   ووزارة ا 

التحادات العمالية والجمعيات المهنية وغرف التجارة       وا ت الحزبية السياسية  القيادا
التي يعاني منها قطاع التعليم العالي فـي  الدولي إلنهاء األزمات المالية    والمجتمع  

 . فلسطين حيث طال أمد هذه األزمات وأصبحت عامل ضعف لهذا القطاع
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  مقدمة: الفصل األول
  خلفية

الدهشة واإلعجاب حقاً هذا الذي تحقق خالل مدى زمني قصير  يبعث على إنه إلنجاز
 ي ثمانال يتجاوز أربعة عقود وفي مواجهة معيقات غير اعتيادية، أن يتم تأسيس حوال

 أي بمعدل مؤسسة واحدة ،وأربعين مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في فلسطين
  1.في السنة

  
 التمويل وتحاول االستدامة من خالل  مؤسسة تعليمية تعتمد بشكل كبير على43هناك 

 تخصصاً دراسياً 300 يالتبرعات الخاصة والرسوم التي يدفعها الطلبة تقدم حوال
هذه . منها اآلداب واإلنسانيات، العلوم االجتماعية والرياضيات، العلوم، والتكنولوجيا

  . كلية مجتمع متوسطة19 كلية جامعية، و13 جامعة، 11المؤسسات تشتمل على 
   

الدور الذي تؤديه هذه بيفتخر الفلسطينيون أينما وجدوا في جميع أنحاء العالم 
 وإنتاج رأس المال البشري المؤسسات ببناء الهوية الوطنية القوية ومقاومة االحتالل

فالتقارير التي . الذي يشكل لبنة أساسية في التنمية االقتصادية وتحقيق السيادة السياسية
تشير إلى ) 2005(ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ) 1994(نشرتها اليونسكو 
معدالت االلتحاق في الدراسة الجامعية قد  كانت 2005 و  1994أنه في العقد بين 

وصلت إلى أربعة اضعاف ما كانت عليه إذ ارتفع عدد الملتحقين في هذه الدراسة من 
هم مسجلين في جامعة من% 37 حوالي 140,000 طالب وطالبة إلى نحو 30,000

من إجمالي عدد  الملتحقين في التعليم % 52 إلى تصل نسبة اإلناث. القدس المفتوحة
وفي الفترة ذاتها، نما عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعدي التدريس في . الجامعي

  . 5,724 إلى 930جميع الجامعات والكليات من 
  

 إال أنه ما من دراسة بحثية قد على الرغم من سرعة النمو الفعلي في هذا القطاع،
أجريت الختبار المسائل المتعلقة بالتعليم العالي في فلسطين بشكل عام وممارسات 

؛ برون، 2005؛ البرغوثي، 2000؛ األسعد، 2000أبو لغد، (خاص  التدريس بشكل
من ناحية أخرى، ). 2007 ؛ هاموند،1999؛ فرونك، هنتنجتون وتشادويك، 2006

فرة التقارير الممولة من وكاالت المساعدة الدولية والمنظمات غير على الرغم من و
الحكومية المحلية، إال أنها جميعاً تميل إلى التركيز على مسائل تطوير السياسات 

ومن الجدير بالذكر هنا أن التقارير الضئيلة العدد . المتعلقة بالتعليم االبتدائي والثانوي
مل بشكل كبير مسألة ممارسات التدريس التي تتفحص وضع التعليم العالي ته

                                                                            
وحتى ) 1948-1922(ي للتعلیم األساسي والعالي في فلسطین منذ فترة االنتداب التاریخ- ألخذ فكرة عامة عن التطور االجتماعي 1

  ). 2000(، واألسعد )2000(، وأبو لغد )1980(التسعینیات من القرن الماضي، أنظر عمل الحالج 
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؛ اليونسكو، 2003؛ حشوة، 2006؛ حنفي، 2008البنك،  (المتعلموعالقتها بنواتج 
المستند إلى "  الجيدالتعليم" التقارير استنتاجات حول بدالً من ذلك، تقدم هذه). 1994

الت ، معدمتعلم -، نسب الكتاب الدراسيمعلم-المتعلممعايير المدخالت مثل نسب 
ج، النسبة المئوية من أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون لتخرااللتحاق، معدالت ا

  . الخ...درجة الدكتوراه
  

غير أن هذه المتغيرات تخفق في رصد الممارسات والعمليات التي تشكل التفاعالت 
وال ننسى في هذا اإلطار التقرير الذي وضعه حشوة . الحقيقية بين األساتذة والطلبة

وهما اللذان وضعا أحد التقييمات األكثر تفصيالً حول التعليم العالي ) 2003(شوة وح
على الرغم من غياب التدابير المباشرة، يتوصل هذا التقرير . في فلسطين حتى اليوم

تراجع في جودة "إلى النتيجة الصاعقة بأن المؤشرات المتوفرة للباحثين تشير إلى 
 ).ii. ص(في فلسطين " التعليم الجامعي

 
  هدف الدراسة 

التعلّم في /في ضوء الفجوة الموجودة في البحوث التربوية حول ممارسات التعليم
 لوطنية لممارسات تعليمالدراسة اقطاع التعليم العالي الفلسطيني، صممت 

الهدف األول .  لتحقيق هدفين عامين في ذهن القائمين عليهاالبكالوريوس في فلسطين
لتي أطلق من أجلها برنامج تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية هو تشجيع األهداف ا

يسعى هذا البرنامج إلى زيادة القدرة و. في الجامعات الفلسطينية بإدارة األميدإيست
ضمن قطاع التعليم العالي في الضفة الغربية وغزة ومعالجة المسائل طويلة المدى 

  :اف رئيسية توجه مسار البرنامجهناك ثالثة أهد. التعلم/إلصالح ممارسات التعليم
  

 شجيع التوسع في قاعدة األكاديميين الواعدين، واالحتفاظ بهم، والتطوير ت
 .المهني لهم

 إعادة إحياء التعليم في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وإصالحها؛ و 
 التشجيع على الثقافة المؤسسية للتعليم والتعلّم . 

  
مستوى ذاته من األهمية للدراسة الحالية هو توفير الهدف الثاني والذي هو على ال

متعلقة بجودة المعلومات األساسية لقطاع التعليم العالي في فلسطين حول المسائل ال
  .اليتج التعلّم في مؤسسات التعليم الع ومضامينها لنواالممارسات التعليمية
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  أسئلة البحث
ة على أربعة أسئلة بحثية رئيسية في إطار هذه الغايات واألهداف، تعتمد هذه الدراس

  : التعلم في فلسطين/توفر الهيكلية المفاهيمية للبحث وتحليل جودة ممارسات التعليم
 واألساليب التي تتكون منها ممارسات التدريس والتقييم ما هي النهج والطرق .1

 تعكس هذه الممارسات أصول وهلفي قاعات محاضرات مرحلة البكالوريوس، 
 ؟ معلم أو حول المتعلمتلك المتمحورة حول الالتدريس سواء 

ث وإلى أي مدى يشارك األساتذة في التطوير المهني وبخاصة في سياق البح .2
 وإنتاج المعرفة؟ 

ر التعليم العالي إلى أي مدى تدعم الهياكل المؤسسية والتنظيمية التي تدي .3
  والتطوير المهني؟ ممارسات التعليم

ع نطاقاً سواء كانت ياقات المجتمعية األوسما هو التأثير الذي تحدثه الس .4
 أو سياسية على جودة التعليم والتعلم في مرحلة التعليم أو اقتصادية اجتماعية
 العالي؟ 

  
  المفاهيم األساسية والتعريفات العملية

تشتمل أسئلة البحث الرئيسية لدينا على عدد من المصطلحات والمفاهيم التي تتطلب 
ول التدريس الممارسات التدريسية؛ أص: ترجمة العملية لهاالمزيد من التوضيح وال

؛ والتطوير )الطالب (المتمحورة حول المعلم مقابل تلك المتمحورة حول المتعلم
  . المهني
 ساليب الموجهة إلى بث، تشير هذه إلى الطرق واأل: عليميةالممارسات الت

جاهات، المهارات، أو المعرفة، القيم، االت" وتقييم عملية تقييم اكتساب واستثارة
تشتمل ). 27. ، ص1976كريمين،  (من قبل المتعلم...." دخالت الوعيم

) نشر( على أي أنشطة أو موارد تدعم عملية بث مؤشرات ممارسات التعليم
 الصفية أو خارجها مثل واكتساب المعرفة والمهارات سواء داخل البيئات

 . الفتراضية على اإلنترنت والمساحات اوالمنزل ومراكز التعلّم المكتبات
 ساتذة وتلك المتمحورة حول المتعلم المتمحورة حول األأصول التعليم 

 ممارستها لى درجة الضبط التي يمكن للمتعلمإ تشير هذه المفاهيم :)الطالب(
، يتحمل  غرفة الصف المتمحورة حول المعلمففي. التعلّم/في عملية التعليم

علّم الطلبة، بشكل رئيسي من خالل الرقابة  المسؤولية المركزية عن تالمعلم
 ونشره من خالل المحاضرات، )والمادة الدراسيةالمنهاج (على المحتوى 

بالمثل، يضع ). 1995بار وتاغ، (قراءات الكتب الدراسية، واالمتحانات 
 الطالب في موقع المنتج المشارك - في النهج المتمحور حول المتعلم- المعلم

 المزيد من المسؤولية في تطوير قدرته على التفكير تعلمالمللتعلّم، ويعطي 
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مهارات وقدرات المساهمة الحيوية في تطور عالم "الناقد واإلبداعي، واكتساب 
 ). 10. ، ص1999هورسبيرغ، " (سريع التغير

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


22 
 

التعلّم المرتبطة بكل أسلوب من أساليب /ات التعليمييبين الجدول التالي أنواع سلوك
  : أصول التدريس

 س المتمحور حول المعلم مقابل المتمحور حول المتعلمالتدري): 1(الجدول رقم 
 )الطالب(
  

 )الطالب (المتمحورة حول المتعلم معلمالمتمحورة حول ال المفهوم
أهداف 
 التدريس

  :الطلبة يدرسون )المنهاج(تغطية النظام 
 كيفية استعمال النظام

 كيفية دمج األنظمة لحل المشاكل المعقدة
جموعة من أهداف الدراسة األساسية مثل م

مهارات االتصال ومهارات محو األمية 
 المعلوماتية  

تنظيم المنهاج 
 الدراسي

برنامج متين يشتمل على فرص يتم خلقها  مساقات في الكتالوج
بشكل نظامي لتشكيل، ممارسة، وتطوير 

 اآلخذة بالتعقيد، والمهارات، والقيماألفكار 
و هيئة التدريس عض هيكلية المساق

 يغطي الموضوعات
 الطلبة يتقنون أهداف التعلّم

كيف يتعلم 
 الطلبة

 اإلصغاء
 القراءة

تعلّم مستقل، غالباً 
 للتنافس على العالمات

يبني الطلبة المعرفة من خالل دمج المادة 
الجديدة التي يدرسونها مع ما لديهم من 

 معرفة سابقة
ينظر إلى التعلّم على أنه فعل معرفي 

 واجتماعي
أصول 
 التدريس

بناء على إعطاء 
 المعلومات

 بناء على مشاركة الطلبة

 المحاضرة إنجاز المساق
الواجبات واالمتحانات 

 لغايات إجمالية
 

 التعلّم الحيوي
 واجبات لغايات تكوينية 

 تعلّم تشاركي
 تعلّم خدمة المجتمع

 التعلّم التعاوني
تعلّم من خالل اإلنترنت، غير متزامن، 

 وجه ذاتياًوم
 التعلّم الموجه إلى حل المشاكل

إعطاء 
عالمات 

عضو هيئة التدريس 
 "حارس البوابة"بمثابة 

 العالمات تشير إلى إتقان األهداف الدراسية
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 التوزيع الطبيعي متوقع المساق
دور عضو 

 هيئة التدريس
دور الحكيم على 

 المسرح
هو صاحب المعرفة (

 )في المكان

 يةمصمم البيئات الدراس

التدريس 
 الفاعل

المعلومات (تدريس 
بشكل جيد؛ ) الحالية

ومن يستطيع التعلّم 
 سوف يتعلّم

 

 إشراك الطلبة في عملية التعلّم لديهم
مساعدة جميع الطلبة على إتقان األهداف 

 الدراسية
االستفادة من تقييم غرفة الصف لتحسين 

 المساقات
االستفادة من تقييم البرنامج لتحسين البرامج 

 األخرى
  ). 2004آلن، (تقييم البرامج األكاديمية في التعليم العالي : المصدر

  
  هذا المفهوم الشامل يشير إلى األنشطة والعمليات التي تـدع          : التطوير المهني

المشاركة بشكل  ) 2(التدريس بفاعلية، و    ) 1(قدرة عضو هيئة التدريس على      
في تخصص عـضو هيئـة      ) "األبحاث والتنمية "أي  (منتج في العمل الجامعي     

تشتمل مؤشرات التطوير المهني في التدريس على، وإن لـم تكـن            . التدريس
مقتصرة عليها، التدريب ما قبل الخدمة وخاللها الكتساب المعرفة والمهـارات   
التي تؤدي إلى رفع مستوى القدرة التدريسية من جهـة، والطـرق الالزمـة              

تعنـى مؤشـرات    . طلبة من جهة أخرى   للتكوين والتقييميات اإلجمالية لتعلّم ال    
 على سبيل  بتلك األنشطة التي تؤدي إلى إنتاج ونشر المعرفة،     األبحاث والتنمية 

 وخدمـة   لمشاركة في المؤتمرات األكاديمية    وا المثال، من خالل البحث والنشر    
  . المجتمع، وغير ذلك
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  مراجعة األدبيات: الفصل الثاني
، ظهر اهتمام متواضع في األوساط الجامعية  من القرن الماضيل السبعينياتمنذ أوائ

بتطوير التعليم العالي في فلسطين ومع ذلك ال توجد دراسة واحدة حول ممارسات 
فهذه الدراسة الحالية تمثل البحث التجريبي األول حول . التعلّم حتى اليوم/التعليم

مكن أن يشكل مرجعاً للبحوث المستقبلية  يع مما يجعلها توفر خط أساس قيمالموضو
 القاسم المشترك بين هذه الدراسة وما هو موجود من مجموعة 2.وخطاب السياسات

-المنشورات العلمية ومنشورات السياسات هو االعتراف بالسياقات االجتماعية
. التاريخية الفريدة من نوعها والتي تطورت فيها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

 إلى 1948عام غطي هذا القوس التاريخي ترحيل السكان الفلسطينيين من إسرائيل ي
، ومؤخراً منذ إنشاء السلطة 1967االحتالل اإلسرائيلي لغزة والضفة الغربية عام 

  . 1994الوطنية الفلسطينية عام 
  

، تركزت 1987 وحتى بداية االنتفاضة األولى عام  من القرن الماضيمنذ السبعينيات
دبيات في معظمها على أثر االحتالل اإلسرائيلي على البناء المؤسسي ورأس المال األ

؛ 1980؛ الحالج، 1979؛ ديفيز، 1987؛ برامكي، 1973أبو لغد، (البشري 
، تم 1994ومنذ ). 1977؛ وزحالن وزحالن، 1985؛ الطاهر، 1973الجعفري، 

                                                                            
عمال القّیمة باللغة العربیة، إال وفي حین أنھ قد توجد بعض األ.  عملت ھذه الدراسة على مراجعة األدبیات المتوفرة باللغة اإلنجلیزیة فقط 2

أن البحث في قوائم مصادرنا باللغة اإلنجلیزیة والمكتوبة من قبل مفكرین فلسطینیین لم یوصلنا إلى أي دلیل على وجود أي منشورات 
  . التعلم في التعلیم العالي/مالئمة بالعربیة حول موضوع ممارسات التعلیم
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 ومشكلة مالءمة لدراسي انتباه أكبر إلى التنوع المؤسسي وتطوير المنهاج اتوجيه
تركز هذه المنشورات .  والعالمية المحلية واإلقليمية العملالتعليم العالي ألسواق

وزارة التربية (األخيرة إما على سياسات التعليم العالي وبناء القدرات المؤسسية 
؛ 2003؛ حشوة وحشوة،2006؛ حنفي، 2008، 2005والتعليم والتعليم العالي، 

؛ وقد يكون تركيزها على تحديات اقتصادية وسياسية أوسع نطاقاً )1994واليونسكو 
؛ أبو 1997عساف، (تواجه التعليم بعد الثانوية ودوره في تنمية رأس المال البشري 

؛ 2006؛ برون، 2005؛ البرغوثي وموريي، 1987؛ برامكي، 2000لغد، 
م بسبب غيابه التعل/مرة أخرى، ينفضح موضوع ممارسات التعليم). 2007وهاموند، 

  .  المنشورات األكاديمية والسياساتخالل حوالي أربعة عقود عن
  

طريقة لموضعة كوعلى الرغم من هذا الغياب، إال أننا نقدم هنا مراجعة لألدبيات 
 ضمن المسار - أسئلتها البحثية، ومنهجيتها، وتحليلها واستنتاجاتها-الدراسة الحالية

وفي . سياسات المتعلقة بالتعليم العالي في فلسطينالحالي للعمل األكاديمي وخطاب ال
األجزاء التالية من الدراسة، سوف نحدد هيكلية النقاش المتعلق بالمسائل الرئيسية 

المهني لعضو   والتقييم، التطويرممارسات التعليم: لدراسةاألربع التي وجهت بحث ا
طاقاً التي تؤثر في هيئة التدريس، الدعم المؤسسي، والعوامل المجتمعية األوسع ن

  .  والسياسيةاعية واالقتصاديةاالجتم: التعليم والتعلّم وهي
  

  ممارسات التدريس والتقييم
التعلّم العمليات التي يتم في نهاية المطاف تنفيذ المناهج المدرسية /تمثّل عمليات التعليم

ات من خاللها، وبالتالي هي مهمة أهمية مطلقة في تحقيق جميع األهداف والغاي
  . التربوية

   64. ، ص.n.dهيئة االعتماد وضمان الجودة 
هو فهم المدى الذي تعكس فيه جودة ممارسات التدريس لعضو أحد األهداف الرئيسية ل

ينية الطرق المتمحورة حول المعلم أو تلك هيئة التدريس في الجامعات الفلسط
 المركزية عن تعلّم  المسؤوليةالمعلمففي األولى، يتحمل . المتمحورة حول المتعلم

المنهاج الدراسي (الطلبة، وبشكل رئيسي من خالل ضبط المحتوى والرقابة عليه 
ونشر هذا المحتوى من خالل المحاضرات، مطالعات الكتب ) والمادة التي يتم تدريسها
يسه  الذي يعتمد في تدرالمعلمبالمثل، ). 1995بار وتاغ، (الدراسية، واالمتحانات 

 باعتباره شريكاً في إنتاج التعلّم، ويعهد المتعلم يمكّن ورة حول المتعلمالطريقة المتمح
على التفكير بشكل ناقد ومبدع، ة بمسؤولية أكبر في تطوير قدرتهم إلى الطلب

المهارات والقدرات الخاصة بالمساهمة الحيوية والفاعلة في عالم سريع "والكتساب 
  ). 10. ، ص1999هورسبيرغ، " (التغيير
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دى العديد من العقود حتى اآلن، وجهت النظريات البنائية للتعلّم، وهي األساس على م

، عملية اإلصالحات التربوية في عليه التدريس المتمحور حول المتعلمالذي يعتمد 
المدارس العامة وكليات تدريب المعلّمين حول العالم، بما فيها الشرق األوسط والضفة 

ير ومع ذلك، يتبين من البراهين المتوفرة أن التغي. )1994اليونسكو، (الغربية وغزة 
حول جودة ) 2008( تقرير صادر عن البنك الدولي يلخص. الذي تحقق كان ضئيالً

  :التعليم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أنه
  

. وجد القليل من البراهين على التحول الداّل من النموذج التقليدي ألصول التدريست...
) مينا(يسية في الغرف الصفية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فاألنشطة الرئ

 واإلصغاء إلى ى نسخ المعلومات ونقلها عن اللوح والكتابةما زالت تعتمد عل
 بالمقابل، ما زال العمل الجماعي والتفكير اإلبداعي). 2005الهيشور، (المدرسين 

 المعلم أي عندما يوجه ،هة األماميةفالتدريس بطريقة المواج. والتعلّم المبادر ضئيالً
ة السائدة حتى في الدول التي طرحت اصي ما زال هو الخ،حديثه إلى الصف ككل

  ). 88. ص(أصول التدريس المتمحورة حول الطفل 
  

في التعليم " الجودة" هو أن  مما سبقا والممكن استخالصهإذن، أحد الدروس المهمة
ون التحول في منهجية الدراسات البحثية التي كاف دالعالي ال يمكن تقييمها بشكل 

، 2003حشوة وحشوة، (التعلم /تأخذ بالحسبان الممارسات الفعلية المتبعة في التعليم
كما أن التركيز على الممارسات هو األكثر مالءمة في يومنا هذا بسبب ). ii. ص

. لق المعرفةظهور اقتصاد المعرفة المعولم والذي يشكل فيه التعليم آلية رئيسية لخ
وألن التفكير الناقد وحل المشاكل بطريقة إبداعية تشكل نقطة محورية في إنتاج 

يجب تغيير النظم التربوية لتوفير المهارات والكفاءات الجديدة الضرورية "المعرفة، 
. ، ص2008البنك الدولية، (والتي هي محلية وعالمية " للتميز في بيئة أكثر تنافسية

يس التقليدي ، في سياق اقتصاد المعرفة المعولم، ال يمكن للتدرأخرى بكلمات). 84
 أن يوفر المهارات والكفاءات الضرورية إلنتاج قوة عمل المتمحور حول المعلم

عالم سريع التغيير ترتبط أجزاؤهف والمنافسة فيمؤهلة لديها القدرة على التكي  
  . بعضالبعضها ب

 واألساليب التي تتشكل منها هج والطرقأن النُما الذي يمكن استنتاجه بعد هذا كله بش
ممارسات التدريس والتقييم في قاعات المحاضرات في مرحلة البكالوريوس، والمدى 

؟ كما سوف ول التدريس المتمحورة حول المعلم أو المتعلمالذي تعكس هذه بدورها أص
ن هذه نرى من التحليل الكمي والنوعي الموجود في الفصلين الثالث والرابع م

 هو السائد في العديد من  حول المعلمالدراسة، يظهر أن نموذج التدريس المتمحور
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قاعات المحاضرات في مرحلة البكالوريوس في فلسطين، وهذا استنتاج يتوافق مع 
ولكن، . البحوث حول التربية والتعليم في مختلف أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا

زال سائداً في ي المتمحور حول المعلم ال" التقليدي"ج ب الذي يجعل النموذما هو السب
 أهمية قصوى على قطاع التعليم العالي في فلسطين مقابل اقتصاد معرفة عالمي يعلق

لغرف الصفية المتمحورة حول  واالبتكاري؛ وهو جوهر اوالناقد التفكير المستقل
   في مختلف أنحاء العالم؟ المتعلم

  
ن المشاكل التاريخية والنظامية التي تواجهها جميع لعّل الجواب موجود في كل م
 في المدارس فحركة التمحور حول المتعلم. فلسطينقطاعات التربية والتعليم في 

الحكومية متجذرة في إصالحات التعليم في الواليات المتحدة خالل أوائل الثمانينيات 
س العلمية في  حركة التدريي الشرارة التي أشعلت بدورهامن القرن الماضي، وه

؛ الزرسون 1990؛ بوير، 1995بار وتاغ، (مرحلة التعليم الجامعي في أمريكا 
تواصل هذه الحركات تأثيرها على تطوير ). 1987؛ شولمان، 2000وآخرون، 

غير أن هذه التحوالت، ولسوء الحظ، . التربية والتعليم في مختلف أنحاء العالم اليوم
وبداية تي شهدتها فلسطين في الثمانينيات قد تصادفت مع الظروف العاصفة ال

، ما جعل تنفيذ التغييرات الرئيسية في أصول التدريس عينيات من القرن الماضيالتس
منذ منتصف التسعينيات، كانت إصالحات التعليم العالي وما زالت في . أمراً إشكالياً

لمية المتقدمة معظمها مشتتة ينفذها أساتذة وإداريون أفراد حصلوا على درجاتهم الع
 هي غرفة الصف المتمحورة حول المتعلممن جامعات أمريكية وأخرى أجنبية حيث 

 لسياق أن حركة التمحور حول المتعلموال يفوتنا أن نذكر في هذا ا. المعيار السائد
كانت هي أيضاً الشرارة التي أشعلت اإلصالحات الرئيسية في التطوير المهني لعضو 

 التعليم العالي؛ وهذا ما سيشكل موضوع الجزء التالي من هذه هيئة التدريس في قطاع
  . الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  

  التطوير المهني لعضو هيئة التدريس
إنتاج األشخاص المدربين ] الجامعة[حتى اآلن، لم يستطع نظام 

التدريب الكافي إلجراء دراسة جادة على المجتمع الفلسطيني نفسه 
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ث المتين المرتكز إلى المجتمع بحيث يكون باإلمكان أن يصبح البح
  .هو األساس للسياسات الوطنية

  86. ، ص2000أبو لغد،    
  

إذا نظرنا إلى الدراسات السكانية المكتوبة في المناطق 
الفلسطينية، ندرك أنها قد أجريت من قبل مراكز بحثية تابعة 
لمنظمات غير حكومية أو منظمات غير حكومية تعمل في كسب 

... ير وتميل إلى أن تكون دراسات سياسات التأييد والتطو
  .الجامعات الفلسطينية تؤدي دوراً هامشياً تماماً في مجال البحث

 ). يضاف التركيز (203. ، ص2006حنفي، 
  

يشكل البحث والتطوير حجر الزاوية في عملية التطوير المهني لعضو هيئة التدريس 
 مشاركة عضو هيئة التدريس في فقد تبين أن استثمار الجامعة لدعم. في الجامعة

وخدمة المجتمع يسهم في تعزيز والمشاركة في التنظيمات الفكرية  بحث والنشرال
أما فائدة هذا االستثمار ). 1989جاف، (جودة التعليم ومساهمته في النمو االقتصادي 

المهني يظهرون بالنسبة للطلبة، فهي أن أعضاء هيئة التدريس النشطين في التطوير 
 والتفكير الناقد من جهة وإنتاج المعرفة من جهة أخرى والتحليل القة بين البحثالع
تستفيد الجامعة ألنها تزيد من قدرة عضو هيئة التدريس على ). 1995مانزفيلد، (

 وتقوية التعاون بين تطوير المناهج والمساقات الجديدة وتحديث المساقات الحالية
ين الزمالء، سواء على الصعيد الوطني أو الجامعات من خالل الشبكات المهنية ب

التعلم الجيد في /وبالتالي، يصبح النشاط البحثي جزءاً ال يتجزأ من التعليم. العالمي
  . التعليم العالي

  
الموقع الطبيعي للبحث المجدي، المتوافق مع األهداف "تمثل الجامعات في فلسطين 

). 16. ، ص1994اليونسكو، " (ينيةالوطنية للتنمية االجتماعية واالقتصادية الفلسط
 والعلوم ير، وبخاصة في العلوم االجتماعية والتكنولوجياغير أن البحث والتطو

؛ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، 2000أبو لغد، (الفيزيائية ما زال ضعيفاً 
كما أن الموارد الضرورية لدعم المرافق واحتياجات التوظيف تعاني من ). 2008

ولمواجهة المشاكل المالية المزمنة، انتهت تدابير خفض التكاليف المؤسسية . لنقصا
إلى جانب أعباء التدريس الثقيلة وضآلة موارد التمويل بخفض قدرة األساتذة على 

ث والمشاركة في خدمة المجتمع وغيرها من األنشطة ذات الصلة التي وإجراء البح
وعليه، فإن االستثمار . ة القيام بها في العادةمن عضو هيئة التدريس في الجامعيتوقع 

 يجعل عملية تحقيق الجودة في مجمل عملية األبحاث والتنميةالضعيف في 
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التعلّم في مرحلة الدراسة الجامعية عملية قاصرة غير قادرة على تحقيق ما /التعليم
  ). 2003حشوة وحشوة، (يتوقع منها 

  
مل تأثيراً سلبياً على قدرة الجامعات على دعم من العوامل األخرى التي يعتقد أنها تح

ث التابعة للمنظمات غير الحكومية والممولة من وهو نشوء مراكز البحوث البح
فهناك المزيد من المشاريع البحثية في فلسطين اآلن الموجهة إلى السوق . المانحين

كما أن . وتدعمها المساعدة األجنبية من حيث دعم تطوير المجتمع المدني المحلي
المخرج غير المخطط له لهذا التحول هو ما يظهر لنا من أن البحوث التي تجريها 

دعم عضو هيئة "المنظمات غير الحكومية تؤدي إلى تهميش الجامعات وتمنعها من 
في الحقيقة، ). 4. ، ص2006حنفي،  ("ثوجراء البحإلالتدريس والطلبة الخريجين 

تعاون أو االئتالف مع الجامعة ال يشكل أكثر من  البحثي من خالل الالنتاجيعتقد أن 
فالمنظمات غير الحكومية من جانبها تفضل العمل . من إجمالي الناتج البحثي% 10

يبدو أن إتاحة موارد المنظمات غير الحكومية مثل مقتنيات وكما . بشكل مستقل
. ضئيلةالمكتبة الخاصة بها الستعمال عضو هيئة التدريس وطلبة الجامعة ما زالت 

باإلضافة إلى ذلك، تنظر بعض المنظمات غير الحكومية إلى التشارك مع الجامعات 
على أنه أمر ليس في صالحها ذلك أن الجامعات، حسب رأيها، تميل إلى حجز كميات 

حنفي، (فائضة من أموال المنحة لتغطية المزايا الوظيفية والمصاريف اإلضافية 
ث المستقلة الموجهة إلى السوق هو ومراكز البح األثر الذي يحدثه  انتشار). 2006

أن قلّة من الباحثين القدامى الذين تركّز مسارهم المهني فقط في العالم األكاديمي بين "
، 2006حنفي، " (التدريس وإجراء البحث يمكن أن يوجدوا في المناطق الفلسطينية

  ). 3. ص
  

اسة، يبدو أن المدى الذي يشارك كما سنناقش في الفصلين الثالث والرابع من هذه الدر
فيه األساتذة في التطوير المهني وبخاصة في سياق البحث وإنتاج المعرفة محدوداً 

ف هو مضمون هذه الظرو. بشدة بفعل مجموعة من العوامل االقتصادية والمؤسسية
تهم يمكن أن يجدوا أنفسهم شيئاً فشيئاً أقل انخراطاً في أن أعضاء هيئة التدريس وطلب

المجتمع األكاديمي الممارس حيث العمل الفكري الجامعي والتدريس يرتبطان بتطوير 
نتفق، في هذا السياق، مع ). 2003برو، (التفكير الناقد لدى الطلبة وفهم عملية البحث 

اللذين يدقان ناقوس الخطر عندما يقوالن إنه ما لم تعمل ) 2003(حشوة وحشوة 
يبدو أن التراجع ف، األبحاث والتنميةاالستثمار في الجامعات الفلسطينية على تعزيز 

التعلّم ككل في قطاع التعليم العالي في فلسطين سوف يستمر /في جودة التعليم
  . ويتواصل
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  الدعم المؤسسي
المسؤولية الرئيسية للقائمين على إدارة التعليم هي توفير ...

لتحفّز ألن البيئة المؤسسية التي تشجع األساتذة األفراد على ا
، يخوضون المخاطر يكونوا مبدعين، وحيثما كان ضرورياً

  . والتقييملتحسين تدريسهم وتصميم المساقات
  201. ، ص2005من آندريه وغوسلنغ، 

  
مع نشوء اقتصاد المعرفة المعولم، أخذت قوائم الممارسات االبتكارية فـي التـدريس    

ه تكنولوجيـا المعلومـات مـن       بالتغير والنمو السريعين وبخاصة من خالل ما تشهد       
يدرك صانعو السياسات والقائمون على إدارة التعليم العالي في مختلف          . نهوض وتقدم 

ـ         االسـتراتيجيات النظاميـة لجعـل      "أنحاء العالم الحاجة إلى ربط هذه التغييرات بـ
الزرسـون  " (التعلم نشاطاً محورياً يحظى بتقدير عال في الحـرم الجـامعي          /التعليم

في سياق التعليم العالي في فلسطين، وكما هو الحال في ). 19. ، ص2000وآخرون،  
أماكن أخرى، يصبح من مسؤولية القيادة المؤسسية في التخطيط للتعليم وإدارته خلق            

والتي هي حيوية إلنتاج وإعادة إنتـاج  " والمؤسسات الداعمة) الرافدة(البيئات المغذية   "
يئة التدريس والطلبة في إطار من الشراكة       الممارسات والعمليات التي تشرك عضو ه     

  ). 220. ، ص2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (ضمن مجتمعات التعلّم 
  

ما من شك أن اإلداريين في الجامعات الفلسطينية يدركون أهمية مثل هذه الروابط 
وهم أيضاً يعرفون أن القالقل االقتصادية المزمنة سبب سنوات تحت . والمسؤوليات

االحتالل اإلسرائيلي تكبل خيارات السياسات المتاحة لهم لتخفيف ما يعتبره الكثيرون 
: وثمة مجموعة من المشاكل تشير إلى هذا التراجع. تراجعاً في جودة التعليم العالي

 المتصاعدة؛ النسبة المئوية المتنامية لألساتذة العاملين على سبيل معلم-المتعلمنسب 
ول التدريسية المثقلة باألعباء؛ وتزايد عدد أعضاء هيئة التدريس الدوام الجزئي؛ الجدا

الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى العمل في وظيفة ثانية ليتمكنوا من تحقيق 
ر اإلدارات الجامعية على تنفيذ عندما تجب). 2003حشوة وحشوة، (احتياجاتهم المالية 

ة االلتحاق دون االستثمار في التدابير الرامية إلى خفض التكاليف مثل زيادة نسب
أعضاء هيئة التدريس أو المرافق الجامعية، تتعرض جودة النواتج الدراسية إلى 
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ثمة تغيير رئيسي شهده العالم بأسره في العقد الماضي . المزيد من اإلجحاف واألذى
المتأثرة بمن فيها أصحاب /ةمن حيث كيفية ربط الجامعات مع مختلف الفئات المؤثر

هو و ، أال والطلبة وعائالتهماء هيئة التدريسأعضو ومجتمع المانحين الدوليين العمل
-؛ الخواص، دوبييترو1996دومينيللي وهوجفيلت، " (رقابة الجودة"نشوء مفهوم 
بعض الدول في الشرق األوسط بما فيها فلسطين ). 1998نيلسن، -جوران وهولم

 هذه الهيئات التي ترعاها الدولة تعملو. تشهد تزايداً في إنشاء وحدات ضمان الجودة
اً بهدف على إجراء تقييمات متواصلة للجودة في جميع مجاالت التعليم العالي تقريب

تخصيص الموارد بشكل أفضل وتعزيز اإلصالحات المنهاجية والتوسع في نسبة 
التعلّم /ق التعليم والتشجيع على التدريب على طرااللتحاق وزيادة معدالت التخرج

  ). 2008البنك الدولي، ( وتنفيذ معايير االعتماد المعتمدة عالمياً ر فاعليةاألكث
  

في فلسطين،على سبيل المثال، تعرف هيئة االعتماد وضمان الجودة، وهي هيئة 
 تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، رسالتها على 2002مستقلة تأسست عام 

هالت التعليم العالي وتشجيع معايير سليمة لمؤأنها حماية المصلحة العامة بوجود 
" ين المستمر إلدارة جودة التعليم العاليالتحس

)ps.gov.mohe.aqac.www://http( . والهيئة عضو كامل العضوية في الشبكة
المهمة للهيئة هو وأحد األهداف . العالمية لمؤسسات ضمان الجودة في التعليم العالي

من المالحظ أن الهيئة .  األساتذةتأهيل توجه تطوير وتقييم برامج يوضع المعايير الت
 التحقيق في طرق التدريس، يم الجودة بحيث يشمليتضع تعريفاً عريضاً لنطاق تق

هيئة االعتماد (مشاركة الطلبة في عمليات التعلّم لديهم؛ وتقييم العمليات والممارسات 
  ). 64.  ص.n.dلجودة، وضمان ا

  
مع إنشاء هيئة االعتماد وضمان الجودة، عملت معظم الجامعات الفلسطينية مؤخراً 

ومن الناحية النظرية، يمكن لهذه . على إنشاء وحدات ضمان الجودة الخاصة بها
الوحدات االستفادة المحتملة من زيادة قدرة عضو هيئة التدريس على تقديم المدخالت 

 وتخصيص موارد الموازنة ولويات األكاديميةالمسائل المتلعقة بتحديد األالالزمة حول 
. التعلم بشكل عام/ وتحسين عمليات التعليملالزمة للتطوير المؤسسي المستداما

وجود وحدات ضمان الجودة يمكن أن يؤدي إلى تعزيز فإن باإلضافة إلى ذلك، 
ربوية وطنية متينة ومتكاملة   تقدرات الجامعات على المساهمة في بلورة استراتيجية

 في دولة إلصالح المنهاج الدراسي والتدريس على جميع مستويات التربية والتعليم
  ). 2000، أبو لغد(فلسطين الناشئة 
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التقرير، فإن أعضاء هيئة كما سيتبين من االستنتاجات الكمية والنوعية في هذا 
ى القيادة المؤسسية والتنظيمية عموماً ينظرون إلالتدريس والطلبة وأولياء األمور 

ففي . للجامعات على أنها ملتزمة بتوفير الجودة الفائقة في جميع نواحي التعليم العالي
المسوحات والمجموعات المركزة، أقر أعضاء هيئة التدريس والطلبة بوجود تباينات 

على . فعلية بين التزام المؤسسات بالجودة وقدرتها على توفيرها في الواقع الفعلي
 وأعباء التدريس الثقيلة تقلل من قدرة لصفية الدائمة االكتظاظسبيل المثال، الغرف ا

؛ في أنشطة مجدية تتمحور حول المتعلمأعضاء هيئة التدريس والطلبة على االنخراط 
، "التدريس لغايات االمتحان"كما أن سياسات العالمات التي عفا عليها الزمن تعزز 

 يعاني منه نظام القواعد والتعليمات الخاص بالتطوير المهني كما أن اإلرباك الذي
أما الطلبة، فقد ذكروا . في التدريس" الجودة"بدالً من " الضآلة"يميل إلى التشجيع على 

من جانبهم أنه بإمكان جامعاتهم بذل جهد أكبر للتشجيع على خلق مجتمع تعلّم في 
حبة زيز فرص إثراء المواد المصاأوساط األساتذة والطلبة وبخاصة فيما يختص بتع

  . ج الدراسية واألنشطة الالمنهجية خارج غرفة الصفهاللمن
  

ضمن هذه السياقات يعي أعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلبة سواء بسواء وبشكل جاد 
 وادعمي وواعأن يشجأن صانعي السياسات التربوية والقيادات المؤسسية بحاجة إلى 

التعلّم أو مواجهة عزلة متزايدة عن أسواق /سات التعليماإلصالحات الالزمة لممار
  . العمل التي بدأت تخضع أكثر فأكثر القتصاد المعرفة العالمي اآلخذ بالتوسع وبسرعة

غير أنهم يقرون أيضاً أن التزامات السياسات تجاه خلق بيئات رافدة ومؤسسات 
بتكارية تواجه تحديات اقتصادية التعلّم اال/يمكنها أن تدعم ممارسات التعليمالتي داعمة 

هذه . وسياسية ال يمكن التنبؤ بها وهي تؤثر على جميع قطاعات المجتمع في فلسطين
التعلّم تشكل محور /التحديات المجتمعية األوسع نطاقاً وأثرها على ممارسات التعليم

  . الفقرة التالية
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  األوسع نطاقاً السياقات المجتمعية
يأتون من الطبقات العليا والمتوسطة، ... لسطينالطلبة في ف"

بعضهم من طبقات أكثر فقراً والجئين يعيشون في مخيمات 
الالجئين، وآخرون، مع ذلك، يعيشون في مناطق ريفية نائية ال 

الحرم الجامعي يجمع بين . تحظى بما يكفي من التنمية والتطور
لى تحول هذه المجموعات المختلفة وغير المتجانسة، ويساعد ع

المجتمع بمجمله بخلق شبكات مختلفة يمكن حشدها لتحقيق 
  ."درجة أكبر من التكامل الوطني

  92. ، ص2000أبو لغد، 
  

  السياق االجتماعي
 وجهده وحسب، المتعلمالتعلّم ذو الجودة على التدريس الجيد واستعداد /ال يعتمد التعليم

الثقافي، / السياق االجتماعي-بل أيضاً على السياقات المجتمعية األوسع نطاقاً
ورتشردسون، فنسترماشر (التعلّم / فيه التعليم الذي يتم-االقتصادي، والسياسي

في سياق مجتمع يعيش خارج إطار الدولة، تؤدي مؤسسات التعليم العالي ). 2005
باإلضافة غلى تعزيز . في فلسطين دوراً حرجاً بكونها فضاءات من المجتمع المدني

 السكان المتنوعين من الناحية الديموغرافية، يتوقع من مؤسسات التعليم التعددية بين
األسس "العالي في فلسطين أن تقدم تعليماً ذا جودة يعمل على تطوير وتعزيز 

االجتماعية والثقافية لمجتمع تقطّعت أوصاله بحكم احتالل عسكري ال مثيل له تفرضه 
  ). 83-82. ، ص2000 أبو لغد،" (وتمارسه دولة مستوطنين استعمارية

  
. توضيحاً جيداً لهذا التوقع) ما بعد الثانوية(تشكل مشاركة المرأة في التعليم الجامعي 

فجميع مراحل التعليم بعد الثانوية في فلسطين تشهد حضوراً للجنسين معاً، وتشكل 
واليوم هناك المزيد من النساء اللواتي . من إجمالي نسبة االلتحاق% 53ث اإلنا

مدرسات وباحثات، وهن ك على درجات جامعية ويتم قبولهن في الجامعة يحصلن
غير أن الفجوة ). 2000أبو لغد، (يندمجن في القوى العاملة بشكل لم يسبق له نظير 

فمعدالت تسرب المرأة من الدراسة في مرحلة ما بعد الثانوية . الجندرية تبقى قائمة
فقط % 16د مدرسات، إال أنهن يشكلن أعلى من مثيلتها للرجال؛ وفي حين أنه توج

 وضغط عية والثقافية مثل الزواج المبكرفالعوامل االجتما. من أعضاء هيئة التدريس
 وعدم وجود الدعم الفتاة للمساعدة في أعمال المنزل والمجتمع الذكورياألسرة على 

فرونك (ي المالي جميعها عوامل تسهم في تعقيد عملية التحاق المرأة في التعليم العال
  ). 1999وآخرون، 
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العالية التي يعلقها المجتمع على الدرجة الجامعية تشكل عامالً مهماً االجتماعية القيمة 
وبوجود بضعة خيارات أمام . آخر يؤثر على االتجاهات الخاصة بجودة التعليم العالي

دراسة عد الالعائالت لجمع رأس المال االجتماعي والحراك االجتماعي في فلسطين، تَ
 سب كبيرة من حيث الوضع االجتماعي واالمتيازمن يلتحق بها وينهيها بمكاالجامعية 

هذه االتجاهات تشرح السبب الذي يجعل ). 1985طاهر، (واالزدهار االقتصادي 
تقريباً يختارون االلتحاق في التخصصات % 11 حوالي -من الفلسطينيين  نفراً قليالً

وزارة التربية والتعليم (الكليات الجامعية وكليات المجتمع الفنية والمهنية التي تقدمها 
النظرة العامة إلى هذه التخصصات أنها تفتقر إلى االمتياز ). 2005والتعليم العالي، 

نظر إلى الدرجات المرتبط بالتعليم الجامعي التقليدي حيث، على سبيل المثال، ي
 وإدارة األعمال أو العلوم ة في تخصصات معينة مثل الرياضيات والهندسةالمتقدم

  .  والعالميةكثر قيمة في أسواق العمل المحلية واإلقليميةعلى أنها أ
  

من الهياكل االجتماعية تلخيصاً لما سبق،  اليمكننا أن ننكر أهمية  هذه الشبكة المعقدة 
  والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني في فهم العوامل التي قد تؤثروالثقافية واألعراف
 سنناقش بالتفصيل في الفصول كما. التعلّم في قطاع التعليم العالي/على جودة التعليم

، فإن الحوافز والدوافع للنجاح في التعليم العالي ال تعتمد كلياً على الكسب 6 و 5، 4
على . الفعلي في الواقع العملي لرأس المال االجتماعي وتحقيق الحراك االجتماعي

االجتماعي ج وداللة الوضع عوامل المرتبطة بالقرابة والزواالعكس من ذلك، فإن ال
واالمتياز تلعب دوراً في تشكيل عناصر التعقيد التي تدفع باألفراد نحو النجاح أو 
توجه القرارات الحرجة مثل أي الجامعات يختارون للدراسة فيها أو ما هو التخصص 

  . الذي سوف يختارونه
  

  السياق االقتصادي
ن االمتياز االجتماعي المعلّق على التعليم العالي، فإن األفراد بغض النظر ع

في  االستثمارات تؤديوعائالتهم في المجتمع الفلسطيني يتوقعون بشكل أكبر أن 
يعلّق اليافعون الشباب . التعليم العالي إلى الحصول على المزيد من العوائد االقتصادية

عالي ليحصلوا على فرص أعظم للعمل وعائالتهم آمالهم على النجاح في التعليم ال
بالمقابل، يتوق المجتمع إلى مساهمة قوة عاملة ذات . واألمان المالي طويل المدى

مستوى عال من التعليم في النمو االقتصادي المستدام ومستويات معيشية أفضل 
وبالتالي، تحمل ). 1960؛ تشولتز، 2004ساخارابولس وباترينوس، (للجميع 

االقتصادية التي تعمل في إطارها مؤسسات التعليم ما بعد -ماعيةاألوضاع االجت
  . الثانوية أثراً مباشرة على جودة ممارسات التدريس ونواتج التعلّم
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فسوق . لسؤ الحظ، تخلق حالة القالقل االقتصادية المستمرة في فلسطين حلقات مفرغة
خذة بالتوسع استيعاباً لمة واآلالعمل المحلي غير قادر على استيعاب قوة العمل المتع

وضعها في المواقع التي تساعدها على الوصول إلى أقصى درجات اإلنتاجية "اماً أو ت
اإلنتاجية االقتصادية الناجمة عن ذلك الوضع ). 211. ، ص2008بانك، " (لديها

قطاع التعليم ليتمكن من إدامة برامجه تؤدي إلى تقليص اإليرادات التي يحتاج إليها 
هذا الوضع يجعل من المستحيل على العائالت التي تدفع رسوم تعليم . وتطويرها

أوالدها، والتي تعاني أصالً من الضائقة المالية، أن تمأل هذه الفجوة المتنامية في 
لذلك، لجأت ). 2000أبو لغد، (اإليرادات والتي تواجه جميع مؤسسات التعليم العالي 

توسع في نسبة االلتحاق دون االستثمار في الجامعات إلى زيادة اإليراد من خالل ال
  ). 2003حشوة وحشوة، (تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس أو المرافق الجامعية 

  
في ظل هذه الظروف، تشير جميع المؤشرات إلى تراجع جودة التدريس ونواتج التعلّم 

 تشير البيانات من قطاع العمل والتي) 2003(يقدم حشوة وحشوة . في التعليم العالي
 المتعلمإلى أن أصحاب العمل الفلسطينيين يستشرفون فجوة متنامية في مالءمة نواتج 

املين يشكو أصحاب العمل من أن الخريجين يأتون إليهم ح. مع حاجات سوق العمل
 ومفتقرين  العمل غير المبلورة جيداً لديهم وأخالقياتالكثير من المعرفة النظرية

اللغة اإلنجليزية؛ مما يجعلهم غير قادرين على تلبية للمهارات اللغوية، وبخاصة ب
  . الطلب المتنامي لالقتصاد المعولم

  
فالخريجون الموهوبون ". هجرة العقول"وفوق هذا كله، تعاني الجامعات من ظاهرة 

والذين قد يفكرون بامتهان التعليم في فلسطين يضطرون في أغلب األحيان إلى السعي 
البنك، (فلسطين وبخاصة في الدول العربية المنتجة للنفط للحصول على وظيفة خارج 

  ).1985؛ طاهر 1980؛ الحالج، 2008
  

كما سنرى في الفصول التالية، تؤكد استنتاجات هذه الدراسة ما توصل إليه حشوة 
في أبحاثهما إذ يخلصان إلى القول إن الجودة المتراجعة للتعليم ) 2003(وحشوة 

بكلمات أخرى، أصبحت . راً سلبياً وضرراً لمالءمتهاالعالي في فلسطين تحدث أث
ات التعلّم الجامعات تجد صعوبة متزايدة في تشجيع التدريس االبتكاري وممارس

 والمهارات المطلوبة اآلن القتصاد محلي يتأثر بشكل وإنجاز أنواع المعرفة والكفاءات
فاألساتذة ال يجدون . متزايد بالتيارات االقتصادية اإلقليمية والعالمية سواء بسواء

 بسبب الغرف الصفية المتعلماستحالة في استخدام االستراتيجيات المتمحورة حول 
ن المحددات المالية تحول دون أعباء التدريس الثقيلة وحسب، بل إالبالغة االكتظاظ و

تقديم الفرص الالزمة لتطوير أعضاء الهيئة التدريسية وأنشطة بقيام األقسام األكاديمية 
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 واألنشطة المرتبطة بالتدريس الجيد في غرفة الصف وإنتاج المعرفة بحث العلميال
  . الجديدة

  
  

  السياق السياسي
التنمية االقتصادية، تماماً كما أن الجامعة الحديثة كانت وما زالت قوة محركة في 

قراطية التي تحرك الوعي السياسي فإنها كانت أيضاً بمثابة فضاء إلحقاق الديم
آلتباخ، (في أوساط الشباب وأعضاء هيئة التدريس الناقدين للوضع الراهن والنشاط 

علينا أن نفكر فقط في الدور الذي قامت به ). 1989؛ شديد وسلتزر، 1989
الجامعات في تحفيز حركات التحرير الوطنية في أوساط النخب من أبناء الشعب 

ق األوسط ودورها في  والشرخالل االستعمار األوروبي في آسيا وأفريقيااألصلي 
؛ 1992إيكلمان، (قيادة في دول ما بعد االستعمار يل الخطاب السياسي والتشك

في الستينيات من القرن ). 1990؛ شوارز، 1989؛ منسن، 1992منشاري، 
الماضي، نظّم طلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس في الدول المتقدمة أنفسهم 

جتماعية واالقتصادية؛ واليوم، يتواصل حراك للتظاهر ضد الحرب وعدم المساواة اال
 وحقوق العمال معينة مثل حقوق اإلنسان العالميةالطلبة وينشط حول مسائل 

  ). 2001؛ مشايخي،1998آلتباخ، (والعولمة، والشأن البيئي 
  

فكرة الجامعة الحديثة كميدان للخطاب والحراك السياسي توفر سياقاً مالئماً لفهم تطور 
وعقب الطرد الجماعي للفلسطينيين من . 1948عالي في فلسطين بعد التعليم ال

، جهد الفلسطينيون في 1967 ومرة أخرى عام 1948منازلهم وأمالكهم عام 
 لتعليم العالي، بشكل خاص، قد هدففا. االستمثار في تطوير جميع قطاعات التعليم

 وإنتاج  االجتماعيحفاظ على الشعور بالهوية الوطنية وإعادة تعزيز التكافلإلى ال
 لكفاح من أجل السيادة االجتماعية واالقتصاديةالموارد البشرية التي هي مهمة في ا

؛ 1980؛ الحالج، 2006؛ برون، 1997؛ عساف، 2000أبو لغد، (والسياسية 
  ). 1985؛ وطاهر، 2007هاموند، 

  
 عمليات على مدى أربعة عقود تقريباً، حاول قطاع التعليم العالي في فلسطن تحسين

غير أن هذه المحاوالت قد . التعلّم في مختلف أنحاء الضفة الغربية وغزة/التعليم
 ومحاوالت قتحامات الحرم الجامعي وإغالقاته وحظر الكتب والدورياتاصطدمت با

. الرقابة على محتوى المنهاج الدراسي وبخاصة ما تعلّق منه بتاريخ العرب وسياستهم
 لسطينيين باستخدام نقاط التفتيشيس والطلبة الفأعيق عمل أعضاء هيئة التدر

برون، ( وقمع المظاهرات الطالبية واالحتجازات واالعتقاالت اإلدارية والترحيل
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غير أن هذه التدابير لم تزد ). 2007؛ هاموند، 1999؛ فرونك وآخرون، 2006
نطاقه في األساتذة والطلبة إال إصراراً على إصرارهم لتطوير التعليم العالي وتوسعة 

الفلسطينيين قد تعلموا وببساطة أن تكريس "أن ) 2007(يالحظ هاموند . فلسطين
" ظروف االحتالل ما هو إال فرصة إلحياء احتماالت تحقيق المستقبل األكثر إنسانية

  ). 266. ص(
  

ات وطلبتها منطلقاً  توفر الجامعات الفلسطينية ألساتذة الجامع،باإلضافة إلى ما ذكر
 وهذه الجامعات هي بمثابة الميادين التمكينية كيف ال. مارساتهقراطي ومديمللخطاب ال

هذا . للمقاومة والتكافل الوطني وبخاصة في ظل غياب مجتمع مدني متطور تماماً
صحيح على الرغم من أن الجامعات عبارة عن بيروقراطيات هرمية مركزية بدرجة 

والتطوير المؤسسي، والنظام بشكل الموازنة، واألولويات األكاديمية، "كبيرة حيث 
لدى كل جامعة ). 95. ، ص2000أبو لغد، (تتركز جميعها بين يدي نفر قليل " عام

المهنية، /المسائل األكاديمية: مجلس طلبة يؤدي ثالث مهام متداخلة مع بعضها البعض
  هذه المهمة األخيرة مهمة جدا3ً.الشؤون االجتماعية والثقافية، والمسائل السياسية

بحيث ينظر إلى انتخابات مجلس الطلبة في أغلب األحيان على أنها انعكاس ومؤشر 
أبو لغد، (للمزاج السياسي لدى الشباب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني بمجمله 

في انتخابات مجلس الطلبة، ال يقوم الطلبة بالترشح لالنتخابات كممثلين ). 2000
أبو لغد . وعات المصالح السياسيةلزمالء صفوفهم وحسب، بل كممثلين لمجم

  : يطرح هذه المالحظة الذكية) 2000(
  

النتيجة المهمة المستخلصة من هذا هي أن الحرم الجامعي 
ن مهم للتدريب على السياسة الفلسطيني عبارة عن ميدا

فالخبرة التي يكتسبها الفرد في السياسة الطالبية . قراطيةالديم
عضاء المجلس التشريعي تنتقل إلى المجتمع ككل؛ فبعض أ

الفلسطيني قد اكتسبوا خبرة سياسية كبيرة أثناء وجودهم في 
  ). 92-91. ص. (الحرم الجامعي الفلسطيني

  
باختصار، استنتاجات المسح الوطني في إطار هذه الدراسة والمجموعات المركزة 

الي تؤكد تماماً نتيجة محورية مستخلصة من أوراق بحوث وسياسات حول التعليم الع
التعليم بعد : هذه النتيجة هي. في فلسطين صدرت خالل أربعة عقود من الزمن

هذا . المرحلة الثانوية يوفر فضاء قوياً للمشاركة المدنية والسياسية لشعب ال دولة له
التعلم في /التحليل النظامي لهذا البعد من أبعاد التعليم العالي والمتعلق بجودة التعليم

                                                                            
  . لسید سھیل صالحة من جامعة النجاح الوطنیة لتوفیره ھذه المعلومة لھ یرغب الكاتب بالتقدم بالشكر من ا 3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


38 
 

غير أن .  مرحلة البكالوريوس يتجاوز نطاق هذه الدراسةقاعات المحاضرات في
مؤشرات قياس االتجاهات واآلراء السياسية توحي بعدد من االستنتاجات التي تنطوي 
على الربط بين ممارسات التدريس وبين جودة التطوير المهني لعضو هيئة التدريس 

اديمي مع مقاومة وبشكل خاص، يبدو أن اجتماع اإلنجاز األك. والناتج العلمي له
االحتالل يشكالن مصدراً رئيسياً للدوافع المحركة لكل من أعضاء هيئة التدريس 

غير أن أحد المضامين السلبية يشير إلى التصور المتنامي في أوساط . والطلبة
األساتذة والطلبة أن السياسة الحزبية داخل فلسطين وبخاصة عقب انتخابات عام 

  . آلخر في بعض مجاالت التدريس والتطوير المهني، تتدخل بين الحين وا2006
  

تناقش الفصول الرابع، والخامس، والسادس فيما يلي هذه االستنتاجات ومضامينها 
  . بالمزيد من التفصيل
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   المنهجية: الفصل الثالث
 

 من الباحثين في مجال العلوم االجتماعية في يومنا هذا يجمعون هناك عدد متزايد اآلن
البيانات الكمية والنوعية لتدارس المسائل ذات االهتمام لهم ولتوفير مستويات إضافية 

غير أن ). 2006بيرنارد، (لمناطق المسح المثلثة بهدف التحقق من االستنتاجات 
يميل إلى االعتماد على المدخالت القابلة في التربية والتعليم " الجودة"البحث في مسألة 

. معلم، وعالمات االمتحان-المتعلمللترجمة الكمية وحدها مثل حجم الصف، نسب 
التعلم وممارساته /في رصد األبعاد النوعية لعمليات التعليموبالتالي، يخفق هذا البحث 

 ملوطنية لممارسات تعليالدراسة ابناء على نطاق ). 2006هيريرا وتور، (
التعلّم، اعتمدت الدراسة  استراتيجية / وتركيزها على التعليمالبكالوريوس في فلسطين

الطرق المختلطة، وجمعت إليها المسح الوطني  المعتمد على االحتماالت العشوائية، 
  . ومجموعات مركزة قبل وبعد المسح، ومقابالت غير منظمة

  
  : عية من أربع مجموعاتتكونت العينة الطبقية لكل من الطرق الكمية والنو

مع عينة مبالغ فيها من أولياء األمور لطلبة البكالوريوس الحاليين  (سكان البلد .1
 )والسابقين في الجامعة

 الطلبة الملتحقون حالياً برامج البكالوريوس .2
 )الخريجون(الطلبة الذين تخرجوا من برامج البكالوريوس  .3
ظيفة مدرس أو األعضاء الذين أعضاء عيئة التدريس الذين يشغلون و(األساتذة  .4

 ). يشغلون مناصب إدارية اآلن ولكن لديهم خبرة في مجال التدريس
  
  

  المسح الوطني: الطرق الكمية: الجزء األول
 االستبانة

اعتمد اإلعداد للمسوحات الميدانية على المنهجية التشاركية، وشارك ممثلو 
، والباحثون الميدانيون ذوو األميدإيست، ومركز العالم العربي للبحوث والتنمية

المعرفة بمجتمعاتهم المحلية جميعاً في عملية استشارية موسعة لوضع اللمسات 
أجرى مركز العالم . النهائية وبلورة االستبانة والمنهجية في النموذج النهائي لهما

المتأثرة من جميع / مقابلة تجريبية مع الفئات المؤثرة30العربي للبحوث والتنمية 
ق الضفة الغربية وغزة، والتي تمثّل جميع أنواع المجموعات المحلية، والعمر، مناط

  . والنوع االجتماعي
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 العمل الميداني للمسح

وشارك فيه . 2009 ايار 14 ايار و 3أجري العمل الميداني للمسح الوطني بين 
ثين، تم بالنسبة لجميع الباح.  باحثاً ميدانياً، ومراقبين، ومشرفين50فريق مكون من 

إجراء تدريب مكثف ليوم واحد بالتزامن في كل من رام اهللا، وغزة، وأعاد التركيز 
ولضمان جودة العمل الميداني، اعتمد مركز العالم العربي . على تفاصيل المنهجية

للبحوث والتنمية على آليات مراقبة نظامية مثل المراقبة الميدانية، المراقبة من خالل 
  . االختبارات اإلحصائية بما فيها تحليل العواملالهاتف، وغيرها من 

 
 

  نوع المقابالت لكل مجموعة من المجموعة المستهدفة): 2(الجدول رقم 
 نوع المقابلة المجموعة المستهدفة

 وجهاً لوجه السكان األصليون
 وجهاً لوجه  الطلبة

 وجهاً لوجه الخريجون
 تيسير االستبانات الذاتية التعاطي  األساتذة

 اختيار العينة وتوزيعها 

تعتمد بيانات المسح على المقابالت مع عينات مختارة عشوائياً من كل مجموعة من 
  . فيما يلي ملخص لتوزيع العينة وحجمها. المجموعات المستهدفة

  إجمالي حجم العينة واختيارها ): 3(الجدول رقم 
المجموعة 
 المستهدفة

 االختيار الحجم

السكان 
 األصليون

 11(عينة متعددة المراحل، متدرجة، ذاتية الترجيح  1,200
 ).  مناطق في غزة5/ في الضفة الغربيةمحافظة

  جامعة13استخدام الفترات المنظمة؛  800    الطلبة
 جزء من إطار عينات السكان 800    الخريجون
 عينة منظمة متدرجة 400    المدرسون

إجمالي عدد  
 المقابالت

3,200 ------ 
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  عينة المسح الوطني للسكان

واتبع اختيار العينة اإلجراءات المعيارية ألخذ . تم توجيه المسح الوطني لعموم السكان
العينات والمعتمدة لدى مركز العالم العربي للبحوث والتنمية في مسوحات الرأي العام 

لألسر في هذه تعتمد على عينة االحتماالت المتعددة المراحل . التي يقوم بها المركز
وكان إطار عمل العينة هو آخر إحصاء سكاني أجراه . الضفة الغربية وقطاع غزة

تم اختيار عينة عشوائية طبقية . 2007مكتب اإلحصاءات الفلسطيني في نهاية عام 
أما . من ثالث مراحل باستخدام التخصيص النسبي للحصول على عينة ذاتية الترجيح

البلدة، /، المدينة)الضفة الغربية وغزة(المنطقة : مستويات الطبقات الثالث فكانت
يوضح الجدول التالي توزع ). حضرية، ريفية، ومخيم الجئين(ونوع المنطقة المحلية 

بلدات / موزعين على مختلف مدن1,200وصل حجم العينة السكانية إلى . العينة
  . %1كانت نسبة عدم اإلجابة في عموم السكان أقل من . الضفة الغربية وغزة

 توزيع العينة السكانية ): 4(الجدول رقم 

 المنطقة % النوع االجتماعي %
 الضفة الغربية 62.0 ذكور 49.3
 غزة 38.0 إناث 50.7

 المحافظة % مستوى التعليم %
 جنين 6.1   غير متعلم 4.0  
 طوباس 1.5   الصف التاسع 22.0
الصفوف (الدراسة الثانوية  43.0

10-12( 
 طولكرم 3.9  

 قلقيلية 2.3   الدبلوم 11.0
 نابلس 9.0   البكالوريوس 18.1
 سلفيت 1.3   أعلى من البكالوريوس 1.7  

 أريحا 2.1   الحالة االجتماعية %
 رام اهللا 9.0   متزوج 70.4
 بيت لحم 5.7   )أعزب(غير متزوج  24.9
 الخليل 10.9 أرمل 4.1  
 القدس 10.2 منفصل 0.3  
 غزة 14.5 مطلق 0.3  
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 دير البلح 4.3   وضع اللجوء %
 خان يونس 8.5   الجئ 47.2
 رفح 4.6   غير الجئ 52.8

 جباليا 6.2    
 المهنة % العمر %

 عمال 20.5 30 - 18 40.3
 موظفون 39.2 31-40 25.6
 مزارعون 5.0   40>  34.1

 تجار 10.1
 )أصحاب مهن(خبراء  7.5  
 حرفيون 7.5  

 

 غيرها 10.2

   4عينة الطلبة

اعتمد حجم . تم اختيار الطلبة من خالل عينة عشوائية نظامية من حرم الجامعات
 التي تم الحصول عليها من قيود 2008-2007العينة واختيارها على بيانات 

وكان توزيع العينة على الجامعات . وسجالت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
.  الحجم الفعلي لمجتمع الطلبة، مع استثناء جامعة القدس المفتوحةتوزيعاً نسبياً حسب

وقد تم القيام بهذه الخطوة لضمان حصول الجامعات كافة على عدد كاف من الطلبة 
باإلضافة إلى ذلك، تعتمد . في العينة لتوفير فكرة مستنيرة لكل جامعة من الجامعات

ديها فروع في جميع أنحاء الضفة جامعة القدس المفتوحة نموذج التعليم عن بعد ول
وفي كل جامعة، استخدم األشخاص الذين أجروا المقابالت عملية أخذ . الغربية وغزة

. العينة النظامية الختيار الطلبة عند خروجهم من مبنى الكلية التي يدرسون فيها
وكانت نسبة عدم . اعتماد أسلوب االختيار هذا على مراحل ضمن العشوائية والتمثيل

 %. 5إلجابة بين الطلبة أقل من ا

 
  توزيع عينة الطلبة): 5(الجدول رقم 

 المنطقة % النوع االجتماعي %

                                                                            
حول االستنتاجات األولیة للدراسة من أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین تساءلت حول صدق تقییمات ) التغذیة العكسیة( المالحظات  4

البحوث الحالیة حول ھذه . ساتذة قد تؤدي إلى التحیز في إجاباتھمعلى األ" الرد"وكان الرأي أن رغبة الطلبة في . الطلبة لجودة أداء األساتذة
المسألة في الحقیقة ال تساند ھذه الفرضیة وتبین أن طلبة الجامعة یمیلون إلى أن یكونوا حكامًا صادقین ودقیقین لجودة التدریس في كلیاتھم 

لتي اعتمدناھا مكنتنا من أخذ عینات عشوائیة وذات حجم كما أن الطریقة ا). 1992؛ تومبلي، 1985؛ بیس، 1996دونالد ودنیسون، (
  . ممثل لمجتمع الدراسة مما یجعل احتمالیة وجود آراء متحیزة ھي ذاتھا كما احتمالیة وجود آراء غیر متحیزة
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 الضفة الغربية 60.0 ذكور 50.3
 غزة 40.0 إناث 49.8

 المحافظة % الجامعة %
 جنين 7.6   جامعة القدس 7.4  
 طوباس 2.1   جامعة بيت لحم 6.3  
 لكرمطو 8.1   جامعة بيرزيت 7.5  
 قلقيلية 0.9   جامعة النجاح 8.8  
 نابلس 5.9   جامعة الخليل 7.5  
 سلفيت 1.1   الجامعة األمريكية جنين 6.3  
 أريحا 0.0   جامعة القدس المفتوحة 17.9
 رام اهللا 8.8   جامعة األزهار 8.6  
 بيت لحم 5.2   الجامعة اإلسالمية غزة 14.1
 لخليلا 14.9 جامعة األقصى 8.3  
 القدس 5.2   جامعة البوليتكنيك 6.3  
 غزة 16.4 غيرها 1.3  

 دير البلح 4.2   الحالة االجتماعية %
 خان يونس 9.1   متزوج 10.4
 رفح 4.7   )أعزب(غير متزوج  89.4
 جابليا 6.0   أرمل 0.1  
 حالة اللجوء % منفصل 0.1  
 الجئ 41.6 مطلق 0.0  

 غير الجئ 58.4
 العمر %

82.8 18-22 
15.4 23-30 

 

  1.8 <30 

  عينة الخريجين

. تم اختيار عينة الخريجين من الجامعات الفلسطينية حسب مسارات العينة الوطنية
وعدم وجود أي قوائم كاملة أو يعول عليها يعني أن الطريقة الفضلى الختيار العينة 

تم اختيار الخريجين من العائالت . كان من خالل المنهجية الصادقة للعينة الوطنية
وفي حالة عدم وجود خريج لدى العائلة تنطبق عليه . التي غطتها العينة الوطنية

وفي حاالت قليلة، قمنا . شروط العينة، قمنا باختيار العائلة التالية في العينة الوطنية
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شرط وكان .  لتعريف الخريجينباختيار عائالت إضافية في المنطقة المحلية ذاتها
العينة أن يكون الخريجون الذين استهدفوا للمشاركة في هذه الدراسة قد تخرجوا في 

وكانت تجاربهم في التعليم العالي في . جامعة فلسطينية خالل السنوات الثالث الماضية
فلسطين مهمة لتوفير المعلومات الالزمة للدراسة وتمكين فريق البحث من إجراء 

وصلت نسبة عدم اإلجابة بين الخريجين . لطلبة الحاليينالمقارنات بين الخريجين وا
  5%.1إلى أقل من 

  توزيع عينة الخريجين ): 6(الجدول رقم 

 المنطقة % النوع االجتماعي %
 الضفة الغربية 60.0 ذكور 50.3
 غزة  40.0 إناث 49.8

 المحافظة % الجامعة %
 جنين 5.9   جامعة القدس 7.9  
 طوباس 1.3   مجامعة بيت لح 3.9  
 طولكرم 3.4   جامعة بيرزيت 6.6  
 قلقيلية 2.3   جامعة النجاح 14.5
 نابلس 8.9   جامعة الخليل 4.6  
 سلفيت 1.5   الجامعة األمريكية جنين 1.3  
 أريحا 2.3   جامعة القدس المفتوحة 23.0
 رام اهللا 9.8   جامعة األزهار 10.8
 بيت لحم 5.4   الجامعة اإلسالمية غزة 11.6
 الخليل 10.9 جامعة األقصى 7.5  
 القدس 8.6   جامعة البوليتكنيك 1.4  
 غزة 15.1 غيرها 7.0  

 دير البلح 4.3   الحالة االجتماعية %
 خان يونس 8.0   متزوج 45.9
 رفح 5.4   )أعزب(غير متزوج  52.9
 جباليا 7.3   أرملة/أرمل 0.3  
 جوءحالة الل % منفصل 0.6  
 الجئ 51.0 مطلق 0.4  

                                                                            
لة دراسة  شمول الخریجین كان مھما، ألنھم،  ومن بین أسباب أخرى، في موقع أفضل من غیر الخریجین الذین ما زالوا في مرح 5

البكالوریوس ألن یعطوا تقریرھم حول الطریقة التي أثر فیھا التعلیم على توظیفھم ونویة الحیاة بعد مغادرتھم لمقاعد الدراسة الجامعیة؛ 
لد ودنیسون، دونا(أولئك الذین ما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعیة یمكنھم أن یخمنوا فقط بشأن الداللة العملیة لتجاربھم في مجال التعلیم 

1996 .(  
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 غير الجئ 49.0 وضع العمل %
 العمر % يعمل 48.9
 30-20 80.5 غير موظف 51.1

14.8 31-40  
  4.8 >40 

  عينة األساتذة 

تم اختيار األساتذة من خالل عينة نسبة وتناسب وفقاً لتوزيعهم النسبي بين مختلف 
زيع العينة بين مختلف الكليات وفي كل جامعة من الجامعات، تم تو. الجامعات

كانت نسبة عدم اإلجابة . وقد تم شمول أعضاء الهيئة األكاديميين فقط. والتخصصات
والسبب في هذا يعود في جزء . بين األساتذة أعلى منها بين كل المجموعات األخرى

منه إلى حقيقة أن المسح قد أجري قبل بضعة أيام من امتحانات نهاية الفصل في 
كما كان أساتذة . جامعات وخالل مرحلة االمتحانات في جامعات أخرىبعض ال

الجامعة مشغولين في أداء واجباتهم الجامعية والعديد منهم كان لديه التزامات أخرى 
لم % 4؛ وحوالي %10وصلت نسبة عدم اإلجابة إلى حوالي . خارج إطار الجامعة

وقد تعين على الباحثين الميدانيين . ايستكملوا االستبانة التي وافقوا باألصل على تعبئته
التعويض عن األساتذة الذين لم يجيبوا واستبدالهم بآخرين لديهم الخصائص ذاتها في 

  . الجامعة نفسها

  توزيع عينة األساتذة   ): 7(الجدول رقم 

 المنطقة % النوع االجتماعي %
 الضفة الغربية 67.5 ذكور 82.5
 غزة 32.5 إناث 17.5

 المحافظة % عةالجام %
 جنين 5.3   جامعة القدس 7.8  
 طوباس 1.3   جامعة بيت لحم 4.5  
 طولكرم 1.5   جامعة بيرزيت 14.0
 قلقيلية 3.3   جامعة النجاح 13.3
 نابلس 12.5 جامعة الخليل 5.8  
 سلفيت 0.8   الجامعة األمريكية جنين 3.8  
 أريحا 0.0   جامعة القدس المفتوحة 19.8
 رام اهللا 16.8 جامعة األزهار 8.0  
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 بيت لحم 8.8   الجامعة اإلسالمية غزة 10.8
 الخليل 11.5 جامعة األقصى 8.8  
 القدس 6.0   جامعة البوليتكنيك 3.8  

 غزة 21.3 الحالة االجتماعية %
 دير البلح 1.8   متزوج 82.8
 خان يونس 4.3   )أعزب(غير متزوج  15.0
 رفح 4.8   ةأرمل/أرمل 1.0  
 جباليا 0.5   منفصل 0.3  
 وضع العمل % مطلق 1.0  

 مدرس متفرغ 74.7 حالة اللجوء %
 مدرس غير متفرغ 25.3 الجئ 42.6
 العمر % غير الجئ 57.4

15.2 22-30 
34.4 31-40 

 

50.4 <40 

  إدخال البيانات 

ل اإلحصائي المتخصصة اعتمد مركز العالم العربي للبحوث والتنمية برمجيات التحلي
قام .  إلدخال البيانات، وتنظيفها، وفرزها، وتبويبهاSPSSفي العلوم االجتماعية 

خبراء إدخال البيانات لدى المركز بتجميع كتيب رموز يعكس وضع االستبانات، كما 
أنشأوا برنامجاً محوسباً، ودققوا البيانات مرتين على الورق قبل الشروع في إدخالها 

كما قام خبراء البيانات باإلشراف على عملية إدخال البيانات . مج الحاسوبإلى برنا
وقد تم اختبار جميع مدخالت الحاسوب حسب االستبانات الورقية إللغاء . ومراقبتها

  . وتم تدقيق ملفات البيانات وتنظيفها. أي فروقات

  نظمة المجموعات المركزة والمقابالت شبه الم: الطرق النوعية: الجزء الثاني
 

 المجموعات المركزة
. أدت المجموعات المركزة دوراً مهماً في تحقيق األهداف النهجية والتحليلية للدراسة

باستخدام تصميم متعدد التصنيفات، عمل فريق األميدإيست على تنظيم ما مجموعه 
 من أولياء األمور، الطلبة، الخريجين، واألساتذة من 204 مجموعة مركزة مع 24

: نظمت المجموعات المركزة على مرحلتين. قطاع غزة والضفة الغربيةكل من 
  . مرحلة ما قبل المسح الوطني، وما بعد المسح الوطني
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 مجموعات 9في المرحلة األولى، أجرى فريق البحث من األميدإيست سلسلة من 
 آذار 21في الفترة من ) طلبة ومدرسون فقط( مشاركاً 80مركزة ما قبل المسح مع 

وقد اعتمد فريق البحث االستنتاجات لبناء األسئلة في استبانات . 2009 نيسان 6إلى 
باإلضافة غلى ذلك، استخدم الفريق أيضاً البيانات لتعريف . البحث وتقييمها 

المتغيرات التابعة الرئيسية والمفاهيم التحليلة المتعلقة بها لتحليل البيانات النوعية 
  . والكمية فيما بعد

 مجموعة تركيز تحليلية مع 15 الثانية، قام فريق األميدإيست بتنظيم في المرحلة
 ايار وحتى 24في الفترة من ) أولياء أمور، طلبة، خريجين، وأساتذة( مشاركاً 124

وتمخضت هذه السلسلة من المجموعات المركزة عن اتجاهات . 2009 حزيران 8
خضت عنها بيانات المسح وآراء معمقة حول النماذج الرئيسية والموضوعات التي تم

باإلضافة إلى ذلك، ساعدت هذه البيانات الجديدة في تحليل، بيانات المسح . الوطني
  . الوطني وتقسيمها إلى مجموعات مثلثية للمقارنة، وتفسيرها

  
  استراتيجيات أخذ العينة

 
أولياء األمور، : عكست عينة جميع مجموعات التركيز التصنيفات في المسح الوطني

استخدم أعضاء فريق البحث من األميدإيست مجموعة . بة، الخريجون، واألساتذةالطل
وخالل عملية . من العينات بطريقة كرة الثلج والمالءمة الستقطاب المشاركين

االستقطاب هذه، طبق الباحثون معايير استعراض قوائم المشاركين حسب النوع 
ص الرئيسي، والوضع ، والتخصص األكاديمي أو التخصمحافظةاالجتماعي، ال

لضمان وجود خليط تمثيلي للتنوع في كل مجموعة ) أي توظيف أو التحاق(الجامعي 
  . من مجموعات التركيز عبر تصنيفات العينات األربع جميعها

  
  عدد المجموعات المركزة التي تم تنظيمها حسب المنطقة): 8(الجدول رقم 

 المنطقة
أولياء 
 ونالمدرس الخريجون الطلبة األمور

عدد 
 المجموعات

 12 5 2 4 1 غزة
 12 4 2 4 2 الضفة الغربية
إجمالي عدد 
 24 9 4 8 3 المجموعات

 
 

  توزيع المشاركين حسب النوع االجتماعي والمنطقة ): 9(الجدول رقم 
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أولياء األمور 

 %المدرسون  %الخريجون  %الطلبة  %
 77 32 46 62 ذكور
 23 68 54 38 إناث
 56 44 58 42 غزة

الضفة 
 44 56 42 58 الغربية

 
 

  ) باستثناء أولياء األمور(عدد المشاركين حسب الجامعة ): 10(الجدول رقم 

 عدد الطلبة المؤسسة
عدد 

 المجموعة عدد األساتذة الخريجين
 22   9   3   10 جامعة األقصى
 27   12 4   11 جامعة األزهار

 37   18 8   11 جامعة القدس المفتوحة
 4     1   3   0   جامعة القدس

 10   4   2   4   جامعة النجاح الوطنية
 10   4   2   4   الجامعة العربية األمريكية

 11   4   2   5   جامعة بيت لحم
 8     3   1   4   جامعة بيرزيت
 3     2   1   0   جامعة الخليل

 22   8   5   9   الجامعة اإلسالمية
ين التقنية جامعة فلسط

 10   4   2   4   )الخضوري(
 8     4   1   3   )األونروا(كلية المعلمين 
 8     4   0   4   جامعة فلسطين

 180 77 34 69 المجموع
  

  إجراءات المجموعات المركزة
 بتنظيم المجموعات  ثالثة فرق أحدها في غزة واثنان في الضفة الغربيةقامت

وكان هناك .  باستخدام الحاسوب، وتفريغ بياناتها، وتحليلهاالمركزة، وتسجيل وقائعها
وعمل مساعد . متخصص أكاديمي أقدم في كل فريق عمل ميسراً للمجموعة المركزة
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مدرب مع كل ميسر وكان مسؤوالً عن مراقبة جهاز التسجيل الرقمي وأخذ مالحظات 
   .استمرت كل جلسة بين ساعة ونصف حتى ساعتين من الزمن. تفصيلية

  
من ) 2000كروغر وكيسي، " (مسار األسئلة"تكون دليل الميسر قبل وبعد المسح أو 

مجموعة من الموضوعات التي اختبرت مجموعة من االتجاهات واآلراء بشأن مسائل 
  : واشتملت هذه الموضوعات على. البحث األساسية في الدراسة

 ممارسات التدريس -
 طرق التقييم -
 لمالتع/الدعم المؤسسي للتعليم -
 التدريب ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة -
 .األبحاث والتنمية المهنية -
 العوامل الشخصية والمجتمعية التي تؤثر على التحصيل األكاديمي -
 التعلم لسوق العمل/مالءمة نواتج التعليم -
 الرضا اإلجمالي عن تجارب الجامعة  -

  
  تحليل البيانات

ميز البيانات الواردة في عمل الميسر والمساعد من كل فريق على تفريغ وتر
تسجيالت المجموعة المركزة المعنية باستخدام مؤشر الترميز المستمد من 

بعد عملية الترميز، عمل كل . الموضوعات الرئيسية في الدراسة والمتغيرات التابعة
وأخيراً، عاودت . فريق على إعداد التقارير بالعناوين التلخيصية لالستنتاجات الرئيسية

فريق ( الثالثة االجتماع لورشات العمل في مكاتب األميدإيست في رام اهللا فرق البحث
لوضع التحليل وتفسير ) video conference" اجتماع الفيديو"غزة من خالل 

  .البيانات في صيغته النهائية
  

  المقابالت شبه المنظمة
  الهدف

ابالت المعمقة أجرى مدير المشروع من فريق البحث التابع لألميدإيست سلسلة من المق
قيمة .  جامعات في الضفة الغربية وغزة7اً مختاراً من معلم 11وشبه المنظمة مع 

هذه المنهجية هي أن المقابالت المعمقة توفر القدرة على اختبار موضوعات معينة 
بدرجة أعلى من التحديد في حين أن البيانات من المسح الوطني والمجموعات 

سليم إلجراء تحليل شامل للمواضيع والمتغيرات المتعلقة المركزة قد وفّرت األساس ال
في هذه الحالة، كان الموضوع المحدد للمقابالت هو استكشاف . التعلم/بالتعليم
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ألعضاء هيئة التدريس الذين يشهد لهم بالتميز في التدريس وفهم " الممارسات الفضلى"
  . ما هي االتجاهات والعادات التي تجمع فيما بينهم

  
  6ةالعين

 من عينة غير عشوائية من أعضاء - رجال7 نساء و4 -امعلمتم اختيار أحد عشر 
هيئة التدريس الذين تشهد لهم مؤسساتهم كما يشهد لهم أقرانهم وكذلك طلبتهم بالتميز 

 واثنتين في مجتمعين، هم يمثلون خمس جامعات في الضفة الغربية. في التدريس
بين اآلداب واإلنسانيات، والعلوم االجتماعية، غزة، وتتراوح تخصصاتهم األكاديمية 

  . والرياضيات والعلوم
  

   البحث والتحليلاتإجراء
. تم تسجيل كل مقابلة من المقابالت تسجيالً سمعياً واستمرت لحوالي ساعة بالمعدل

تحديداً، عملت . وقد تم ترتيب مجموعة من األسئلة المفتوحة اإلجابة لهيكلة المقابالت
 استكشاف المسارات التربوية والمهنية لألساتذة وتأثير هذا المسارات األسئلة على

  .على تطوير نهجهم المحددة في التدريس اليوم
   

  محددات الدراسة
العديد من التحديات التي واجهتها هذه الدراسة هي ذاتها كتلك التي تواجهها مشاريع 

اد أدوات البحث التي وهي تشمل تحدي إعد. البحث في العلوم االجتماعية بشكل عام
تتوافق مع احتياجات الباحثين وتالئم الفئات السكانية المستهدفة؛ وتأمين تعاون 
المبحوثين ضمن الفئات المستهفدة؛ والتفاوض على العوائق اللوجستية التي تواجه 

  . الباحثين خالل العمل الميداني
  

 مستهدفةالمحددات مقابل مالءمة أدوات البحث مع الفئات السكانية ال 
المتأثرة الرئيسية في الدراسة؛ تحديداً، إداريي /يجدر بنا القول هنا أن الفئات المؤثرة

شمول أولياء األمور إذ أنهم يكونون مجموعة لديها استثمار الجامعات، قد امتدحوا 
واضح في التعليم العالي ومع ذلك نادراً ما يتم استطالع رأيها عند إجراء البحث على 

غير أن هذه الفئة ذاتها تتساءل عن السبب الذي يدعو إلى عدم . ي فلسطينالسياسات ف
السبب هو . شمول اإلداريين كصنف منفصل مع الفئات المستهدفة في المسح الوطني

 - األساتذة والطلبة-تفريغ باحثي المسح لتركيز وقتهم ومواردهم على  أولئك الالعبين
التعلم في / في الروتين اليومي للتعليمالذين يشاركون بأكبر قدر من المباشرة من

  .قاعات المحاضرات لطلبة البكالوريوس
                                                                            

 ألسباب تتعلق بالسریة، بعض المعلومات الشخصیة والمھنیة المحددة التي من الممكن أن تكشف عن ھویات المبحوثین قد تم إخفاؤھا  6
  . عمدًا وعدم إظھارھا في ھذا التقریر
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باإلضافة إلى ذلك، معظم األبحاث المسحية الموجودة حالياً حول التعليم العالي في 

في . فلسطين قد اعتمدت بالفعل على مدخالت توفرت بشكل رئيسي من اإلداريين
كمتغير في تقييم " الجودة"تي اشتملت على الحقيقة، واحدة من الدراسات النادرة ال

التعليم العالي قد اعتمدت بشكل كبير على المسوحات التي استكملتها قيادة الجامعة 
ومن الجدير بالذكر هنا، أن عدداً كبيراً من المشاركين من ). 2003حشوة وحشوة، (

ن التدريس أعضاء الهيئة التدريسية في مجموعات التركيز يجمعون في الوقت ذاته بي
العميد، أو رئاسة القسم؛ وكان لديهم الكثير ليقولوه حول : والمناصب اإلدارية ومنها

  . دور الدعم المؤسسي
  

بالنسبة لتصميم أدوات البحث، كان طول االستبانة للمسح الوطني هو التحدي 
 دقيقة 30استغرقت المقابالت من . المشترك أمام العمل مع المجموعات المستهدفة

والجزء األكبر من معدالت عدم . أكثر من ساعة حسب المجموعة المستهدفةإلى 
ينطبق هذا . اإلجابة والعديد من االستبانات غير المستكملة كانت نتيجة لهذه المسألة

األمر أكثر ما ينطبق على األساتذة والطلبة الذين تمت مقابلتهم في البيئات الجامعية 
  . األخرى تعترض تنظيم جدول المقابالتوالذين كانت التزاماتهم ومشاغلهم 

  
 المحددات مقابل توافر الفئات المستهدفة 

قريباً جداً من ) التحليلية(كان توقيت المسح الوطني والمجموعات المركزة للمتابعة 
نهاية الفصل واالمتحانات النهائية مما جعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة للباحثين 

  . ن لديهم الوقت إلجراء المقابلة معهمإليجاد الطلبة واألساتذة الذي
  

وكمجموعة متمكنة، من . كان األساتذة المجموعة المستهدفة األكثر صعوبة للمسح
باإلضافة إلى كونهم أكثر انتقاداً من المجموعات " ال"السهل على األساتذة أن يقولو 

  . األخرى بشأن مالءمة البحث للسياسات في فلسطين
 األساتذة احتاجوا وقت أطول قبل الذهاب إلى المقابلة، والتي باإلضافة إلى ذلك، بعض

نتيجة لهذه . كانت متاحة لمدى محدد فقط ألن مواعيد البحث كانت محدودة أيضاً
العوائق، أصر األساتذة على السماح لهم بأن يديروا االستبانة ذاتياً بدالً من إجرائهم 

العملية، تم شرح االستبانة بالكامل ولضمان صدق هذه . لمقابلة وجهاً لوجه مع باحث
لألساتذة وقام الباحثون بإجراء زيارات ومكالمات هاتفية مع مكاتب األساتذة لإلجابة 

  . على أي أسئلة قد تنشأ لديهم
كما واجه الباحثون في المسح بعض الصعوبات  في إيجاد الخريجين الذين يالئمون 

رج في جامعة فلسطينية مدى البرنامج التخ) 1: (وكانت المعايير. معايير االختيار
التخرج في جامعة خالل السنوات الثالث الماضية؛ و ) 2(الدراسي فيها أربع سنوات؛ 
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كان من الملفت أن تكون هذه . تحقيق التوازن المناطقي والجندري في العينة) 3(
ن بشكل كبير في عدد م) الرجال(وقد لوحظ غياب الشباب . الجزئية مناطقية تحديداً

القرى في رام اهللا حيث التقليد هناك أن يهاجر هؤالء الشباب إلى دول أخرى سعياً 
بالمقابل، لم يواجه الباحثون الميدانيون مشاكل في . للعمل ولم الشمل مع أسرهم

  . العثور على خريجين شباب في قطاع غزة
  

 المحددات مقابل المشاكل اللوجستية خالل العمل الميداني 
 واحدة في - في الضفة الغربية وغزة والذي يعكسه وجود حكومتينالوضع السياسي

 جعل من الصعب تماماً ومن المرهق على الباحثين العاملين في المسح -منطقةكل 
وعلى . من مركز العالم العربي للبحوث والتنمية الدخول إلى الجامعات في كل منطقة

الباحثين برسالة للتعريف بالبحث الرغم من أن وزارة التعليم والتعليم العالي قد زودت 
وأهدافه، غالى أنها لم تكون باألهمية ذاتها لدى المؤسسات، أو لم تكن مهمة أبداً لدى 

للتخفيف من أثر هذا العائق، عمل فريق مركز العالم العربي . بعض المؤسسات
للبحوث والتنمية على االتصال بمعظم الجامعات واستخدم قدراته المتاحة من خالل 

بكة معارفه الخاصة لضمان تمكّن الباحثين الميدانيين من الدخول إلى الحرم ش
  . الجامعي وإجراء الدراسة

  
 غالباً عشوائية وغير - وأخيراً، كان للقيود المفروضة على الحركة على الطرقات

 والفصل بين الضفة الغربية وغزة أثرها من حيث فرض متطلبات ضخة -متوقعة
تعامل فريق البحث من مركز العالم . لحركة، واالتصالعلى التدريب، وحرية ا

العربي للبحوث والتنمية وكذلك فريق البحث من األميدإيست مع هذه العوائق من 
خالل المزيد من االستعدادات، والتواصل من خالل اإلنترنت، وجلسات التدريب 

  . وورش العمل المناطقية، واإلشراف والمراقبة المكثفين
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   الكميةستنتاجاتاال: الفصل الرابع
  المقدمة

، نقدم االستنتاجات التي تم التوصل إليها من تحلي المسح )الباب(في هذا الجزء 
 أساتذة جامعة، الطلبة الحاليون، - فلسطيني3,200الوطني الذي أجري على 

التعلم في قطاع التعليم / حول تقييمهم لجودة التعليم-الخريجون، والسكان بشكل عام
وضعت األسئلة حول المسح الوطني كتلك التي استخدمت في .  فلسطينفيالعالي 

المجموعات المركزة والمقابالت المستفيضة  في إطار أربعة أسئلة تحليلية شاملة 
  : كما ناقشنا أعاله في المقدمة، صممت هذه األسئلة لتقييم ما يلي. للدراسة بمجملها

ممارسات المتصلة بالتدريس النهج، والطرق، واألساليب التي تتكون منها ال .1
والتقييم في قاعات المحاضرات في برنامج البكالوريوس، والمدى الذي ترتبط به 

 أو تلك المتمحورة حول المعلمهذه جميعاً بأصول التدريس المتمحورة حول 
 . المتعلم

 . مشاركة األساتذة في التطوير المهني، وبخاصة في سياق البحث وإنتاج المعرفة .2
 من خالل األقسام، المنظمات، والوحدات الوزارية -المؤسسية النظاميةالمشاركة  .3

 . التعلم في قطاع التعليم العالي/في دعم ممارسات الجودة في التعليم
 االجتماعية، االقتصادية، والسياسية على -تأثير السياقات المجتمعية األوسع نطاقاً .4

 . التعلّم في قطاع التعليم العالي/جودة التعليم
  

األول يصف . ستنتاجات التي تحصلت من التحليل معروضة في أربعة أجزاءاال
، وعموم السكان، ويسلط الضوء )الحاليين والسابقين(الفروقات بين األساتذة، الطلبة 

يصف الجزء الثاني . على نقاط االلتقاء واالختالف في تقييماتهم لجودة التعليم العالي
أما الجزء الثالث، فيستكشف . ة الحاليين والخريجيننقاط التشابه واالختالف بين الطلب

القائم على الحرم الجامعي، " التقليدي"التباينات في تقييمات الجودة بين التدريس 
ويحلل الجزء . عن بعد الذي تقدمه جامعة القدس المفتوحة" غير التقليدي"والتعليم 

ت ارتباطاً ذا داللة الرابع ويعطي البرهان على تلك العوامل الرئيسية التي أظهر
  .التعلّم األفضل/إحصائية مع ممارسات التعليم

  
قبل اختبار النقاط الخاصة بكل جزء من األجزاء، فيما يلي ملخص موجز على 

  . االستنتاجات الرئيسية التي تمخض عنها التحليل
 

  تقييمات نهج، وطرق، وأساليب التدريس
 يتوافق بقوة مع جميع ما يفعله أعضاء هيئة التدرس في سنتهم األولى 

فاالستراتيجيات . ممارسات التدريس التي تعتبر مهمة في إطار التعليم العالي
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اإليجابية وأساليب التدريس التي يعتمدها عضو هيئة التدريس في السنين 
األولى من امتهانهم للتدريس ترتبط بشكل نظامي مع ممارسات التدريس 

تشتمل هذه الممارسات .  األصعدةالفضلى في مختلف المجاالت وعلى مختلف
البنّاءة، ) التغذية العكسية(على استعداد عضو هيئة التدريس، المالحظات 

التدريس اإليجابي ومتطلبات المساق، األعمال البحثية الخالّقة لغايات الترقية، 
والتشجيع على التفكير الناقد والمستقل، عروض تقديمية فاعلة في قاعة 

 . الطلبة بطريقة إيجابية، والمعاملة العادلة للطلبةالمحاضرات، وإشراك 
  ثمة اتفاق عام بين الطلبة، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس بأن استخدام

العالمات لتقييم المعرفة النظرية لدى الطلبة والحفظ األصم هما الطريقتان 
 بالمثل، ثمة تالق أقل). قاعة المحاضرات(السائدتان في تجارب غرفة الصف 

في الرأي بين الطلبة، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس حول استخدام 
 في التقييم مثل المشاريع الجماعية، الخطابات، المتعلمالنماذج المتمحورة على 

 . والتجارب العلمية
  الطلبة الذين يعتقدون أن تقييماتهم للمساق والتي يأخذها أعضاء هيئة التدريس

، ترقية المعلم تكون تقييماً إيجابياً حول كفاءة على محمل الجد تميل إلى أن
، التفكير الناقد، طرق التقييم، اإلعداد للمحاضرة، والعالقات بين عضو المعلم

في المجمل، هذا هو المؤشر المستقل األكثر فاعلية . المتعلمهيئة التدريس و
 . لتقييمات الطلبة لجودة التدريس

 
  معرفة وإنتاج الالتنمية المهنيةتقييمات 

  التي تسهم في نمو العمل الجامعي واإلنتاج األبحاث والتنميةيبدو أن أنشطة 
وقد ذكر واحد من بين ثالثة أعضاء . محدودة في أوساط أعضاء هيئة التدريس

هيئة تدريس أنه لم يحضر أي محاضرة في الحرم الجامعي ولم يعقد نقاشات 
 هيئة التدريس الفلسطينيين وغالبية أعضاء. مع الزمالء حول البحث األكاديمي

لم يقدموا أبداً عملهم في الحرم الجامعي، ولم يقدموا مقاالت للنشر، ولم يقدموا 
عروضاً تقديمية في المؤتمرات، ولم يكتبوا فصوالً أو مقاالت أو مساهمات في 

 . الصحف
 

 التعلم/تقييمات الدعم المؤسسي لجودة التعليم
  التدريس بأن إدارتهم الجامعية كانت شعرت غالبية قوية من أعضاء هيئة

في الحقيقة، عضو هيئة . ملتزمة بتحسين ظروف العمل في مؤسساتهم
التدريس الذي يعتقد أن مؤسسة التعليم العالي التي ينتمي إليها بما فيها وزارة 
التربية والتعليم والتعليم العالي ملتزمة بتوفير اإلدارة المتفوقة للتعليم واألداء 
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أن يأتي إلى قاعة المحاضرات مستعداً، لديه : يميل بشكل أكبر إلىالمؤسسي 
مجموعة متنوعة من متطلبات التدريس ومتطلبات المساق، ويعطي المزيد من 
العروض التقديمية الفاعلة في قاعة المحاضرات، ويشغل الطلبة بطرق 

   7.إيجابية
 لتزمة بتزويدهم بالمثل، الطلبة الذين شعروا بأن إداراتهم الجامعية كانت م

 أكثر المعلمبالتعليم الممتاز كانت أيضاً أكثر ميالً ألن تكون تقييماتها لكفاءة 
إيجابية، واالرتقاء بالتدريس، واإلعداد لقاعة المحاضرات، والعالقات بين هيئة 

 . التدريس والطلبة
  
  

  التعلم/تقييمات السياقات المجتمعية لجودة التعليم
 ة، وأعضاء هيئة التدريس، وعموم السكان اعتقدوا أن غالبيات كبيرة من الطلب

الطلبة أنفسهم يتحملون الكثير من المسؤولية بالنسبة لنجاحهم في الدراسة أو 
بهذا الخصوص، معظم المستجيبين عبر المجموعات الثالث علّق . إخفاقهم فيها

 كونها أهمية كبيرة على العائلة، قدرة الفرد، والمستويات الفردية من الحافزية
 . عناصر حرجة جميعها في التحصيل األكاديمي

  اعتقدت األغلبيات في التصنيفات الثالثة جميعها أن األموال وكلفة التعليم تشكل
عنصراً مهماً ومؤثراً في نجاح أو إخفاق التحصيل األكاديمي؛ غير أنهم علقوا 

. درة، والدافعيةقيمة أكبر على العوامل األخرى المتعلقة بالفرد مثل العائلة، الق
ومع ذلك، اعتقد المستجيبون أن كلفة التعليم هي أحد العوامل التي تؤثر على 

 وتعامله، ويمكنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى رسوب المتعلمالتزام 
 8.المتعلم

 النتاجبالمثل، يلعب دخل عضو هيئة التدريس دوراً مهماً في التطوير المهني و 
راتباً أفضل هم أكثر /ة التدريس الذين يتلقون أجراًفعضو هيئ. المعرفي لديه

ميالً ألن يشاركوا في أنشطة مهنية معينة مثل تقديم العروض، وكتابة مقاالت 
 . للمجالت العلمية، وحضور المؤتمرات

  على التوالي%41و % 44(مجموعة متعددة من الطلبة وعموم السكان ، (
عية، أو الواسطة مهم للنجاح في اعتقدوا أن االعتماد على الروابط االجتما

فقط من أعضاء هيئة التدريس المشمولين بالمسح % 15التعليم؛ غير أن 
 .  دوراً في هذا السياقللواسطةاعتقدوا أن 

                                                                            
جودة التدریس وبشكل خاص فیما یتعلق بتطویر بأنھ مدى استثمار الجامعة في تحسین " التزام" في مسح األساتذة، تم تعریف المصطلح  7

على أنھ مدى استثمار " االلتزام"بالنسبة للطلبة، عّرف . مھارات أصول التدریس لدى عضو ھیئة التریس وبناء قدراتھ للمشاركة في البحث
  . ین النواتج الدراسیةالجامعة في تزوید الطلبة بتعلیم متفوق ومعالجة اھتماماتھم بالمرافق والموارد التي تؤدي إلى تحس

بأنھ عدم القدرة على مواكبة العمل المطلوب مما یؤدي إلى أداء أكادیمي ضعیف أو إلى " رسوب الطالب" في المسح، عّرف مصطلح  8
  . التسرب من الجامعة
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  بين مجتمعات الطلبة، وجدت داللة ضئيلة تم التعبير عنها بالنسبة للمتغيرات
اس، واالحتالل حم/السياسية مثل االنتماء الحزبي، دعم فتح-االجتماعية

 . التعلم/اإلسرائيلي فيما يتعلق بجودة التعليم
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 االستنتاجات
 

تقييمات جودة التعليم العالي في فلسطين بين األساتذة، والطلبة، والخريجين،  -1
 وعموم السكان

  تحسينات التعليم العالي
د من عموم السكان األكثر حماساً ، كان الطلبة وأفرا)1(كما نرى في الشكل رقم 

واعتقدت مجموعات . بشكل عام بشأن التحسينات التي يتم إدخالها على التعليم العالي
عديدة من الطلبة أنه، في مجال التربية، والرياضيات، والقراءة والكتابة، والتفكير 

واشترك عموم السكان وإلى مدى كبير في . المستقل تم إدخال تحسينات ملحوظة
غير أن األساتذة، بقوا متأخرين عن الطلبة وعموم السكان . آلراء مع مجتمع الطالقا

واعتقد ثلث أعضاء هيئة التدريس تقريباً أنه باإلمكان مالحظة وجود . في تقييماتهم
تحسينات ملحوظة في هذه المجاالت علماً أن غالبية أعضاء هيئة التدريس يعتقدون أن 

 . م يحقق تحسناً ملحوظاًالتعليم العالي في فلسطين ل
 تحسينات على التعليم العالي): 1(الشكل رقم 
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 التفكیر المستقل القراءة والكتابة الریاضیات  التربیة
أوافق/أوافق بشدة  

 األساتذة

لبةالط  
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  التنمية المهنية
، وتدريب عضو هيئة التدريس، وأصول التدريس، تشير األبحاث والتنميةمن حيث 

اء إلى اعتقاد كبير في أوساط أعض) 2الشكل (العوامل المرتبطة بالتدريس ذي الجودة 
هيئة التدريس، والطلبة، وعموم السكان أن النواحي الثالث للتعليم العالي جميعها قد 

األبحاث غير أن ثلث أعضاء هيئة التدريس فقط اعتقدوا أن . شهدت تحسينات رئيسية
تحسن بينما اعتقد أقل من النصف أنهم كانوا يحصلون على تدريب والتنمية كانت ت

نظر إلى التطورات التي يشهدها قطاع التربية والتعليم كما مال الطلبة إلى ال. أفضل
 . على أنها تطورات إيجابية

 
 
 
 
 

 التنمية المهنية): 2(الشكل رقم 
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  في الدراسة محددات النجاح 
درجة عالية من ) 3(، يبين الشكل رقم في الدراسةمن حيث تقييم محددات النجاح 

فمعظم المستجيبين من . ساتذة، والطلبة، وأفراد السكان بشكل عاماالتفاق بين األ
المجموعات الثالث قد علّقوا أهمية كبيرة على العائلة، والقدرة الفردية، ومستويات 

كما أتى المستجيبون على ذكر نوع الجامعة التي درس فيها . الحافزية لدى األفراد
، وكانت نسبة الطلبة الذين يعتقدون مالمتعلأحدهم كعامل آخر يمكن أن يؤثر في نجاح 

من أعضاء هيئة % 65من عموم السكان، و% 70، مقابل %75 أن هذا العامل مهم
ومن الملفت، أن مجموعات أغلبية في مختلف المجموعات . التدريس دعموا هذا البيان

ر الثالث اعتقدت أن األموال الشخصية لها عالقة بهذا السياق، ولكنهم علقوا أهمية أكب
وأخيراً، . على العوامل األخرى على مستوى الفرد مثل العائلة، والقدرة، والحافزية

من الطلبة اعتقدوا أن االعتماد على الروابط االجتماعية، أو ما يعرف % 45حوالي 
من عموم السكان % 40، كان مهماً للنجاح، ونسبة أخرى وصلت إلى بالواسطة

أعضاء هيئة التدريس المشمولين بالمسح فقط من % 15غير أن . دعموا هذا الزعم
  .  تلعب دوراً في هذا السياقالواسطةاعتقدوا أن 

 
 

 محددات النجاح في الدراسة): 3(الشكل رقم 
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  محددات الرسوب في الدراسة
أدناه، عند اختبار المصادر التي تهيكل االعتقادات ) 4(كما سنرى من الشكل رقم 

أوالً، أغلبيات كبيرة من . ، ظهرت بعض االتجاهات الملفتةالمتعلمن رسوب بشأ
الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، وعموم السكان اعتقدت أن الطلبة أنفسهم كانوا من 

النوع . يجب أن يالم عن رسوبهم والذي هو نتيجة للعجز في القدرة أو في الحافزية
 جميع المجموعات السكانية كان كلفة الثاني الذي حصل على الكثير من الدعم من

وفي حين أن النظرة إلى كلفة التعليم أنها تشكل النجاح في الدراسة أعاله . التعليم
بشكل كبير، ينظر إليها هنا على أنها عامل يمكن أن يؤدي بشكل كبير إلى رسوب 

وهذه اشتملت . كما ذكرت عوامل أخرى كمصادر رئيسية لتشكيل الرسوب. المتعلم
ى جودة المدارس الثانوية، واإلدارة الجامعية، وأساتذة الجامعة، وزارة التربية عل

  . والتعيم، واالحتالل اإلسرائيلي، واألحزاب السياسية، والزواج المبكر
 
 
 
 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

جامعة ال الواسطة األموال الحافزیة القدرة العائلة  

أوافق/أوافق بشدة  

 األساتذة
 الطلبة
 السكان 
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  محددات رسوب الطلبة ): 4(الشكل رقم 

 
 

  والتقييم ) قاعة المحاضرات(جودة تقييمات غرفة الصف 
ظهرت فروقات بين الطلبة الحاليين، والخارجيين، وأعضاء هيئة التدريس من حيث 

وفي حين كان هناك . الطريقة التي ينظرون فيها إلى تقييمات غرفة الصف وتقويماتها
التقاء كبير في الرأي بين الطلبة الحاليين والخريجين، بدا أن أعضاء هيئة التدريس 

من الطلبة % 50على العموم، حتى .  عن آراء الطلبةيحملون آراء مختلفة
والخريجين اعتقدوا أن الواجبات المطلوبة للتقييم من خالل العالمة كانت كثيرة؛ كما 
أن التغذية العكسية المقدمة من عضو هيئة التدريس؛ وجودة التقييمات المعقولة؛ 
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 إدارة  المدارس الثانویة الطلبة
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 الكلفة

وافقأ/أوافق بشدة  
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. ليب التقييموالعدالة في وضع العالمات؛ ومجموعة متنوعة بشكل كاف من أسا
وعلى العموم، أعطى أعضاء . اختلفت آراء أعضاء هيئة التدريس بشأن هذا األمر

هيئة التدريس تقييماً أكبر لمعايير وضع العالمات، والتغذية العكسية، وجودة التقييم، 
  . والعدالة، وأساليب التقييم

 
 وتقويمها ) قاعة المحاضرات(جودة تقييم غرفة الصف ): 5(الشكل رقم 

 
  جودة وضع العالمات

، اتفق الطلبة الحاليون، والخريجون، وأعضاء هيئة )6(كما نرى في الشكل رقم 
من الممكن المالحظة هنا أن . التدريس على أهمية مختلف الطرق لوضع العالمات

بة واألساتذة  أساليب ربطها الطل-اختبارات الخيار المتعدد، واإلجابة الصح أو الخطأ
 كانت مناألصناف - في المجموعات المركزة بالحفظ عن ظهر قلب والمعرفة النظرية

بالمقابل، فإن األساليب األكثر . التي حصلت على أعلى نسب مئوية من التوافق
 مثل المشاريع الجماعية، الخطابات، والتجارب المتعلمتفاعالً، والمتمحورة حول 

 . قل من المستجيبينالعلمية قد حصلت على حماس أ
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 جودة طرق التغذیة العكسیة السریعة معاییر وضع العالمات
 التقییم 

  أسالیب تقییم العدالة
 كافیة

أوافق/أوافق بشدة  

 األساتذة
 الطلبة
 الخریجون
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  جودة وضع العالمات ): 6(الشكل رقم 
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  نتاج العلميال
 التي تسهم في نمو النشاط التنمية ، بدت أنشطة البحث و)7(كما يثبت من الشكل رقم 

في الواقع، حوالي ثلث .  العلمي بين أعضاء هيئة التدريس الفلسطينيين محدودةالنتاجو
أعضاء هيئة التدريس الفلسطينيين ذكروا  أنهم لم يحضروا أبداً محاضرة في الحرم 

كما لم تقدم غالبية أعضاء هيئة . أبحاثهم العلمية مع الزمالءالجامعي ولم يناقشوا 
التدريس الفلسطينيين لم يقدموا عملهم أبداً في الحرم الجامعي؛ ولم يسهموا بمقاالت 

شر؛ ولم يقدموا أوراق عمل في المؤتمرات، ولم يكتبوا فصوالً أو مقاالت ولم للن
 النتاجيبدو أن الموارد قد تشكل عائقاً  أمام نشاط . يساهموا في الكتابة الصحفية

من أعضاء هيئة التدريس ذكروا أنهم لم يحصلوا أبداً على % 75العلمي حيث أن 
آخرون ذكروا أنه لم يعين لهم أبداً % 76باإلضافة إلى ذلك، هناك . منحة للسفر
  . مساعد بحث
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   البحث والتنميةمشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة ): 7(الشكل رقم 
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  تباينات في التقييمات بين الطلبة الحاليين والطلبة السابقين -2

الطلبة الحاليين والخريجين التي تتناول العديد من بشكل عام، تشابهت إجابات 
تشتمل هذه . النواحي المتعلقة بجودة التعليم العالي فيما يتعلق بالعالمات المتعددة

التشابهات على استعداد األساتذة والتطوير المهني، ومحددات النجاح أو الرسوب 
ما يرتبط بها و) قاعة المحاضرات(في الدراسة، جودة التدريس في غرفة الصف 
  . من حيث طرق تقييم وتقويم جودة غرفة الصف

  
أدناه، ظهرت تباينات دالّة في ) 8(من ناحية أخرى، وكما هو مبين في الشكل رقم 

 تعلّموالتي تعزز نطاق بعض األسئلة المتعلقة بالمشاركة في األنشطة الالمنهجية 
ة الحاليين مقارنة وقد شهدت المجموعات كافة مشاركة أقل بين الطلب. الطلبة

ويجدر . بالخريجين، وهذا ما تأكد عبر مختلف المؤسسات التقليدية وغير التقليدية
الذكر هنا أن البيانات من مجموعات التركيز قد أوحت أن هذا التراجع كان في 

  . جزء كبير منه بسبب عدم توافر الفرص أكثر منه عدم وجود االهتمام لدى الطلبة
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 من الخريجين قالوا أنهم ذهبوا في % 32في حين أن  :الرحالت الميدانية
من الطلبة الحاليين فقط % 25رحالت ميدانية أثناء دراستهم الجامعية، 

 . قالوا أنهم قاموا بهذه الرحالت
 ذكر : المشاركة في  المحاضرات خارج المحاضرات المحددة في الجدول

ط من فق% 37من الخريجين ذكروا بعض المشاركة في حين أن % 44
 .الطلبة الحاليين شاركوا فيها

 من الخريجين أنهم % 44ذكر : المشاركة في ورش العمل الجامعية
شاركوا في ورش العمل األكاديمية التي عقدت في الحرم الجامعي في حين 

 . فقط من الطلبة الحاليين ذكروا أنهم شاركوا في مثل هذه الورش% 35أن 
 أنه قد كان لهم بعض الخبرة في من الخريجين% 43 ذكر :مساعدة البحث 

من الطلبة الحاليين ذكروا أنهم قاموا % 31العمل كمساعدين بحث مقابل 
 . بذلك

 
  :أخيرا، من المهم مالحظة اتجاهين في هذا السياق

  ،كانوا أكثر ميالً لذكر أنهم قد استخدموا % 38من بين الطلبة الحاليين
 . لخريجين ذكروا ذلكفقط من ا% 21أجهزة الحاسوب للتسلية مقابل 

  كان الخريجون أكثر ميالً للقول إنهم درسوا أكثر عندما كانوا في الكلية
من الخريجين أنهم درسوا أكثر من ساعتين % 55وذكر . مقارنة بالطلبة

 . من الطلبة الحاليين قالوا إنهم قاموا بالشيء ذاته% 46في اليوم؛ وفقط 
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األنشطة (اركة في األنشطة المنفذة في الحرم الجامعي المش): 8(الشكل رقم 
 ) الجامعية

 
 

:  تقييمات التعليم ذي الجودة بين المستجيبين في التعليم التقليدي وغير التقليدي-3
  ما هو وجه المقارنة بينهما؟

ثنين من األشكال بشكل عام، يقسم النظام الفلسطيني للتعليم العالي إلى شكلين ا  
المؤسسية والتي، لغايات المالءمة، نسميهما هنا بالتعليم العالي التقليدي والتعليم 

يتكون القطاع التقليدي من الجامعات العاملة بأسلوب الحرم  9.العالي غير التقليدي
أما القطاع غير التقليدي والذي يشتمل على أكبر نسبة . الجامعي وكليات المجتمع

 جميع مؤسسات التعليم العالي، فيقدم التعليم عن بعد من خالل جامعة التحاق بين

                                                                            
ة أجرتھا جامعة القدس المفتوحة ففي دراسة تقییمی.  لسنا أول من استخدم ھذین المصطلحین للتمییز بین قطاعي التعلیم العالي الفلسطیني 9

الدراسة ". تقلیدیة"، والموجودة في الموقع اإللكتروني للجامعة، أشار الباحثون إلى الجامعات الفلسطینیة االخرى على أنھا 2007عام 
 http://www,=.qou.edu/homePage/english/manitobaReport/qouFullReport.pdf: موجودة في
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القدس المفتوحة والعديد من المرافقة التابعة لها والموجودة في مختلف أنحاء 
  . فلسطين

  
خل توجد فروقات دالّة في التقييمات التي يجريها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس   

سسات التعليم العالي بشأن جودة التعليم في جامعة القدس المفتوحة وغيرها من مؤ
الجامعي؟ في هذا الجزء، نقدم تفصيالً للمسوحات التي أجريت على الطلبة 
الحاليين وأعضاء هيئة التدريس في مختلف المؤسسات التقليدية مقابل غير 

  .التقليدية ومقارنة تقييماتها للتعليم ذي الجودة
   

  التباينات في تقييمات الطلبة للجودة 
كان ثمة تشابه جملة وتفصيالً في آراء الطلبة بشأن نقاط القوة والضعف في قطاع 

فالطلبة من القطاعين التقليدي وغير التقليدي في التعليم . التعليم العالي الفلسطيني
العالي اعتقدوا أن التعليم العالي الفلسطيني كان على مسار تصاعدي؛ وذكروا 

، واستخدام الحاسوب واألبحاث والتنميةلعلوم، وجود تحسينات على الرياضيات وا
 باإلضافة إلى ذلك، 10.والحصول على خدمات اإلنترنت، وتدريب المدرسين

الطلبة في كال النوعين من المؤسسات يعطون تقييمات متشابهة حول العوامل التي 
، المتعلمفهناك نسب مئوية متشابهة ذكرت أهمية جهد . تيسر تجربة التعليم الناجحة

والمدارس الثانوية، وإدارة الجامعة، ووزارة التربية والتعليم، واألحزاب السياسية، 
  . والزواج المبكر في هذا السياق

  
غير أن االختالفات ظهرت بين القطاعين بشأن تقييمات إلى أي مدى يعتبر تدريب   

ففي حين اعتقدت . أعضاء هيئة التدريس اليوم أفضل مقارنة بالسنوات السابقة
داد كبيرة من الطلبة أن أعضاء التدريس اليوم هم أفضل تدريباً منهم بالماضي، أع

من % 49فقد ارتأى . كان هناك تفريق بين القطاعين التقليدي وغير التقليدي
الطلبة في القطاع التقليدي أن أعضاء هيئة التدريس كانوا أفضل تدريباً مقابل 

  .  هذا هو واقع الحالفقط من القطاع غير التقليدي اعتقدوا أن% 41
  

النموذج األكثر نظامية لالختالفات ظهر لدى الباحثين في الدراسة عند تحليل   
فالطلبة في القطاع التقليدي . األدوات المستخدمة في التدريس في غرفة الصف

كانوا أكثر ميالً غلى االعتقاد أنه كان لديهم أساليب أكثر فاعلية لتعزيز تجربتهم 
  : فعلى سبيل المثال. فة الصفالدراسية في غر

                                                                            
 خدمة اإلنترنت مؤشرًا على الخدمة اإلداریة المتفوقة، أغلب الظن أن الطلبة في المؤسسات التقلیدیة یمكنھم  إذا كان الحصول على 10

من % 59فأربعة وسبعون من الطلبة في المؤسسات التقلیدیة لدیھم خدمة اإلنترنت مقابل . الحصول على خدمة اإلنترنت أیضًا في المنزل
  . الطلبة في المؤسسات غیر التقلیدیة
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  من الطلبة في المؤسسات التقليدية أنهم قد حصلوا على تغذية % 50اعتقد
من الطلبة في جامعة % 41عكسية كافية حول واجباتهم ومهامهم مقابل 

 . القدس المفتوحة
  الطلبة في مؤسسات التعليم التقليدية كانوا أكثر ميالً للقول إنه قد تم استخدام

 . ألساليب لتقييم جهودهم في غرفة الصفمختلف ا
o  من الطلبة في التعليم التقليدي باستخدام أساليب % 67تم تقييم

فقط من الطلبة في % 51اإلجابة القصيرة في االمتحانات مقابل 
جامعة القدس المفتوحة الذين قالوا إنهم أعطوا امتحانات حسب 

 . نموذج اإلجابة القصيرة
o  ي المؤسسات التقليدية أن المشاريع من الطلبة ف % 79اعتقد

فقط من الطلبة % 55التعليمية كانت مهمة في تقييمات الطلبة مقابل 
 . في المؤسسات غير التقليدية الذين اشتركوا معهم في هذا الرأي

o  من الطلبة في % 63اعتبرت المشاريع الجماعية مهمة من قبل
سات غير من الطلبة في المؤس% 53وفقط . المؤسسات التقليدية

 . التقليدية اعتقدوا أن المشاريع الجماعية كانت مهمة
o  من الطلبة في المؤسسات التقليدية أعمال المختبر % 54اعتبر

 . فقط من الطلبة في المؤسسات غير التقليدية% 41مهمة مقابل 
  

كما ظهرت االختالفات بين الطلبة في مختلف المؤسسات عند تقييم التزام 
فالطلبة في التعليم التقليدي كانوا أكثر ميالً إلى االعتقاد . العاليالجامعة بالتعليم 

فنسبة الذين تبنّوا هذا الرأي . بأن إداراتهم كانت تعنى بتحسين التعليم العالي
ممن تبنى هذا الرأي بين الطلبة في % 63مقابل % 78وصلت إلى 

الطلبة في من % 67باإلضافة إلى ذلك، في حين أن . المؤسسات غير التقليدية
الجامعات التقليدية يعتقدون أن إدارات الجامعات قد حاولت معالجة اهتمامات 

من أولئك الذين انتظموا في جامعات غير تقليدية اعتقدوا % 50الطلبة، فقط 
وقد تأكد هذا المنظور أيضاً بالنسبة لدور وزارة التربية . أن هذا األمر صحيح

من الطلبة المنتظمين في % 24 وقد اعتقد .والتعليم في تحسين التعليم العالي
جامعات تقليدية أن الوزارة لم تلتزم بما تعهدت به من حيث تحسين التعليم 

من الطلبة الذين انتظموا % 43العالي، في حين كان هذا هو التقييم ذاته لـ  
  .في الجامعات غير التقليدية

  
طلبة في المؤسسات وقد حظيت مرافق المكتبة بتصنيف أعلى أيضاً من قبل ال

من أولئك في المؤسسات غير % 43من األهمية بمكان أن نالحظ أن . التقليدية
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التقليدية قد ذكروا أنهم لم يستخدموا المكتبة في الحرم الجامعي أبداً مقابل 
من الطلبة % 16وفي حين أن . فقط في المؤسسات التقليدية ذكروا ذلك% 24

من الطلبة % 39وا مكتباتهم للبحث، هناك في المؤسسات التقليدية لم يستخدم
  . في الجامعات غير التقليدية ذكروا هذا الحال

  
وأخيراً، الطلبة في المؤسسات التقليدية كانوا أكثر ميالً إلى االعتقاد بأنهم كانوا 

  . يحصلون على تعليم ذي جودة أفضل
 ًة من الطلبة في المؤسسات التقليدي% 69: إعداد المحاضرات كان جيدا

 من الطلبة في المؤسسات غير التقليدية% 55مقابل 
 52مقابل % 64: تنظيم المحاضرات بشكل جيد% 
 52مقابل % 64: فرص البحث المستقلة% 
 50مقابل % 68: النقاش في قاعة المحاضرات% 
  أعضاء هيئة التدريس في الساعات المخصصة الستقبال الطلبة في

 %48مقابل % 59: المكتب
  

  قييمات األساتذة للجودةالتباينات في ت
كان لدى األساتذة في البيئات الجامعية التقليدية وغير التقليدية تقييمات مختلفة أيضاً 

  . للتعليم العالي
  من أعضاء هيئة التدريس في قطاع التعليم التقليدي اعتقدوا % 33في حين أن

ت أنه، مقارنة بالسنوات الماضية، كان أداء الجامعات أفضل في الرياضيا
من أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات غير التقليدية % 19والعلوم، فقط 

 .كان لديهم االعتقاد ذاته
  أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم التقليدية كانوا أكثر ميالً لالعتقاد أن

فنسبة الذين وافقوا على هذا االعتقاد . التعليم العالي يؤدي إلى التفكير المستقل
مقابل % 31ء هيئة التدريس في التعليم التقليدي وصلت إلى من بين أعضا

 . من مؤسسات التعليم غير التقليدية% 23
  األبحاث والتنميةمن أعضاء هيئة التدريس في التعليم التقليدي أن % 41اعتقد 

 .من أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة% 25 مقابل تقد تحسن
 ؤسسات غير التقليدية كانوا أكثر ميالً إلى االعتقاد أعضاء هيئة التدريس في الم

منهم % 58بأن كلفة التعليم كان من العوائق المهمة أمام نجاح الطلبة حيث 
 . منهم في القطاع التقليدي% 40قالوا إنه عامل رئيسي مقارنة بـ 
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ة بالتشابه مع تقييمات الطلبة أعاله، ظهر أن األساتذة أيضاً يعطون أوزاناً مختلف
من األساتذة التقليديين اعتقدوا % 73ففي حين أن . لمختلف أساليب وضع العالمات

من األساتذة غير % 47أن المشاركة في قاعة المحاضرات كانت مهمة، فقط 
  :وفيما يلي بعض األساليب األخرى التي تم قياسها. التقليديين أن هذا األمر صحيح

 في الجامعات التقليدية أن من أعضاء هيئة التدريس% 80اعتقد : الحضور 
من أعضاء هيئة التدريس في القطاع غير % 45الحضور والغياب مهم مقابل 

 . التقليدي اعتقدوا ذلك
 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات % 82 اعتقد :اختبارات الخيار المتعدد

اختبار الخيار المتعدد كان من األساليب المهمة لوضع غير التقليدية أن 
من أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التقليدية كان % 62ات مقابل العالم

 . لديهم هذا المنظور
 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التقليدية % 70اعتقد : أوراق البحث

من أعضاء هيئة التدريس في التعليم غير % 46أن أوراق البحث مهمة مقابل 
 .التقليدي

 أعضاء هيئة التدريس في القطاع التقليدي من % 47اعتقد : المسودات األولية
من أعضاء هيئة التدريس % 33أن استالم المسودات األولية كان مهماً مقابل 

 . في التعليم غير التقليدي
 من أعضاء هيئة التدريس في % 59اعتقد : العروض التقديمية الشفاهية

% 37بل المؤسسات التقليدية أن العروض التقديمية الشفاهية كانت مهمة مقا
 .في القطاع غير التقليدي

 من أعضاء هيئة التدريس المشاريع الجماعية % 59اعتبر: المشاريع الجماعية
 . منهم في القطاع غير التقليدي% 43مهمة في القطاع التقليدي مقابل 

 من المؤسسات التقليدية في قطاع % 50اعتقد : التجارب العلمية/عمل المختبر
المختبر والتجارب العلمية كانت مهمة في تدريس التعليم العالي أن أعمال 

منهم فقط في القطاع غير التقليدي اشتركوا معهم في هذا % 37المساق مقابل 
 . الرأي

  
 
  : عدد من االختالفات األخرىتكما ظهر

  من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التقليدية أن إدارات % 63شعر
منهم في % 72عاتها مقابل جامعات كانت ملتزمة بتحسين ظروف جامال

 . القطاع غير التقليدي
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  من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التقليدية إن تقييمات الطلبة % 68قال
. منهم قالوا ذلك في القطاع غير التقليدي% 51كانت مهمة في تدريسهم مقابل 

من أعضاء هيئة التدريس في القطاع %) 51(وفي الحقيقة، كانت هناك غالبية 
ر التقليدي متحيزة عندما قالت إنه ليس باإلمكان الوثوق بتقييمات الطلبة غي

 . في الجامعات التقليدية شعروا بهذا الشيء% 34مقابل 
  كان أعضاء هيئة التدريس في القطاع غير التقليدي أكثر ميالً ألن يكونوا قد

لمهام التعلم خالل الفصل قبل مباشرتهم /نفذوا مشاريع تتعلق بنظرية التعليم
: وظائفهم في مؤسسات التعليم العالي مقارنة بنظرائهم في الجامعات التقليدية

 . في القطاع التقليدي% 50من القطاع غير التقليدي مقابل % 67
  

أكبر مصدر لالختالف ظهر بين مستويات التطوير األكاديمي لعضو هيئة التدريس 
 : ل المثالعلى سبي. في القطاع غير التقليدي مقارنة بالتقليدي

  ذكروا إنهم لم %) 54(غالبية أعضاء هيئة التدريس في القطاع غير التقليدي
من زمالئهم في % 23يحضروا محاضرة في الحرم الجامعي مقابل 

 . المؤسسات التقليدية
  من القطاع غير التقليدي لم تعرض عمالً أكاديمياً أبداً مقابل % 66ثلثا أو

 . في القطاع التقليدي% 50
 من أعضاء هيئة التدريس في القطاع غير التقليدي في نقاشات % 34دخل لم ي

 . من نظرائهم في القطاع التقليدي% 21غير رسمية بشأن العمل مقارنة بـ 
  من أعضاء هيئة التدريس في القطاع غير التقليدي أي مقال % 67لم يقدم

 . من أعضاء هيئة التدريس في القطاع التقليدي% 46للنشر مقابل 
  
تحليل (التعلّم ذات الجودة / العوامل المرتبطة ارتباطاً داالًً بممارسات التعليم-4

  )المربعات العادي بالحد األدنى
الهدف من هذا الجزء هو تقديم المزيد من البراهين الجوهرية على العوامل المرتبطة 

ونحن ندرس، بشكل خاص، طائفة من المتغيرات التي . بممارسات التدريس الفضلى
ظهر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالممارسات الفضلى وبتحديد أكبر، بالطرق الفاعلة ت

ال تشتمل هذه . والمتبعة في التدريس والتقييم) الدارس(المتمحورة حول المتعلّم 
المتغيرات على الممارسات والعمليات في قاعة المحاضرات وحسب، بل أيضاً 

 األكاديمي، والمصادر النتاجلتنمية المهنية والعوامل التي تتقاطع مع وقائع معينة مثل ا
السياسية في -التعليمية على مستوى الحرم الجامعي ككل، والظروف االجتماعية
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قبل الشروع في مناقشة هذه العوامل، نقدم المؤشرات المتغيرة . المجتمع ككل
  11.التعلّم ذي الجودة/المستخدمة في تحليل تقييمات األساتذة والطلبة للتعليم

  
  

  المتغيرات التابعة لتدارس تقييمات األساتذة
بين األساتذة، كنا مهتمين تحديداً في اختبار العوامل التي تهيكل الممارسات الفضلى 

  : المتغيرات التابعة التالية) صناعة(فقمنا ببناء . في التدريس
 

 دةالمتغيرات التابعة لتدارس تقييمات األساتذة للتدريس ذي الجو): 1(الجدول رقم 
 )بناء على أسئلة  المسح(المؤشرات  المتغير

المشاركة في ورش العمل، المؤتمرات أو الدورات   التنمية المهنية
  التدريبية

  مقدم عرض تقديمي في ورشة عمل، مؤتمر أو
  دورة تدريبية

  المشاركة في أنشطة التطوير المصممة لتحسين
    التدريس

 السفر لغايات أي نشاط من األنشطة أعاله 
  عرض أعمال مستمرة في الحرم الجامعي  نتاج المعرفةإ

 تقديم مقال للنشر في مجلة متخصصة  
 عرض النتائج في مؤتمر مهني متخصص 
 نشر المقاالت في الصحف 
 مراجعة المقاالت للمجالت المتخصصة 
  إجراء البحث بتكليف من منظمة، رابطة، أو

 مجموعة أخرى
 مادة تخصصهاالستعداد لتدريس   )االستعداد(الجاهزية 

 تمكن شامل لموضوع المادة التي يتم تدريسها 
  استيعاب المادة بما فيها التطورات األخيرة في

 المجال
 وسائل كافية لتقييم الطلبة في المساق  التغذية العكسية البنّاءة

 تغذية عكسية كافية يتم تقديمها حول الواجبات 
 الواجبات تعكس أهداف التدريس 

                                                                            
  .  حسب ألفا كرونباخ أو أعلى65.ترجى المالحظة أن جمیع مؤشرات المتغیرات أدناه تحّمل بصدق بعالمة  11
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  تعطى للطلبة في الوقت تغذية عكسية متوافقة
 المناسب

 نهج مختلفة لعرض مادة المساق  التدريس ومتطلبات المساق
 التشجيع على المشاركة في غرفة الصف 
 تغذية عكسية سريعة حول العمل المكتوب 
 التشجيع على حضور المحاضرات 

أهمية استخدام االختبارات 
 واالمتحانات لوضع العالمات

 امتحانات اإلجابة القصيرة 
 امتحانات الخيار المتعدد 
 اختيار : امتحان نصف الفصل أو االمتحان النهائي

 اإلجابات الصحيحة
  نصف الفصل ): المقالة(امتحانات األسئلة اإلنشائية

 أو النهائي
  امتحان نصف الفصل أو النهائي الذي يتطلب إجابة

 قصيرة
  طرق تقييم التفكير الناقد

 
 ب العملية األداء في أعمال المختبر أو التجار

 )المخبرية(
 ورقة البحث للفصل 
 مسودات عديدة للعمل المكتوب 
 العروض الشفاهية من قبل الطلبة 

العرض في قاعة 
 المحاضرات

 المحاضرات واضحة 
 ًة إعداداً جيداالمحاضرات معد 
 ًالقاعات مرتبة جيدا 
  تم عرض المواد بالمستوى المالئم لقدرة الطلبة

 . واستعدادهم
 التشجيع على التفكير المستقل  تقلالتفكير المس

  األنشطة الدراسية ساعدت على تشجيع قدرات
 الطلبة على النقد والتحليل

 استخدمت االمثلة لتطبيق المادة النظرية 
 عرضت المادة بطريقة ممتعة ومحفّزة 

 تم توفير الفرص الكافية للطلبة لإلجابة على األسئلة  مشاركة الطلبة
  ةبشكل جيدأديرت النقاشات الصفي 
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  المحاضرة(استخدم الوقت المخصص للصف (
 استخداماً جيداً 

  تم تشجيع الطلبة على توجيه التعليقات واألسئلة
 وكانت موضع ترحيب

  كانت الواجبات المطلوبة من الطلبة معقولة من
 حيث الكمية والنوعية

 تم التعامل مع الطلبة باحترام 
 رامتم التعامل مع الطلبة باحت  معاملة الطلبة

  موجودا خالل الساعات المكتبية المعلمكان 
المخصصة للطلبة خارج أوقات المحاضرات التي 

 يدرسها
 تم التعامل مع الطلبة بعدالة وإنصاف 

 
  المتغيرات المستقلة لتدارس تقييمات األساتذة

تم استخدام متغيرات عديدة مستقلة لتقييم العوامل المرتبطة بممارسات التدريس 
يتكون التصنيف . جمعت هذه المتغيرات وصنفت ضمن ثالثة تصنيفاتوقد. الفضلى

. األول من المتغيرات التي نفترض أنها تحدث أثراً على ممارسات التدريس الفضلى
أما المجموعة الثانية، فتتكون من المتغيرات التي نعتقد أنها تستحق االختبار والتفحص 

أخيراً، نستخدم . السياسية- االجتماعيةآخذين بعين االعتبار السياق الفلسطيني للحياة
قائمة ) 2(يعرض الجدول رقم . األساسية) السكانية(تصنيف الضوابط الديموغرافية 

  : تشتمل على بنود هذه التصنيفات الثالثة
  المتغيرات المستقلة لتدارس تقييمات األساتذة): 2(الجدول رقم 

 
-العوامل االجتماعية ممارسات التدريس

 السياسية
متغيرات الديموغرافيةال  

  أهمية تقييمات
 الطلبة

  تدريب عضو هيئة
 التدريس

  االستثمار في السنة
 األولى من التدريس

  االلتزامات

  المشاركة في
 التنظيمات التطوعية

 التوقع /االهتمام
 السياسي

 الزمر السياسية 
 ل اإلسرائيلياالحتال 
 الوضع االقتصادي  

 الكفاية االقتصادية 
 الدخل 
  السكن(اإلقامة :(

الضفة الغربية 
 مقابل غزة

 الحالة االجتماعية  
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المؤسسية بالتعليم 
 العالي

 غير متفرغ/متفرغ 
  سنوات الخبرة في

  التدريس
 

 

 
  المتغيرات التابعة لتدارس تقييمات الطلبة

تم بناء المتغيرات التابعة التالية لتقييم المصادر المرتبطة بتقييمات أكثر إيجابية لجودة 
 ).يسنوعية التدر(
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  المتغيرات التابعة لتدارس تقييمات الطلبة): 3(الجدول رقم 
 )بناء على أسئلة البحث(المؤشرات  المتغير

  بالمادة كانت معرفة قويةالمعلممعرفة   المعلمكفاءة 
  بالمادة كانت مواكبة المعلممعرفة 

 للتطورات الحديثة
كان هناك عدد كاف من الفرص   المعلمترقية 

االمتحانات، التقارير، االختبارات، (
للمدرس ) الخ...األوراق، المشاركة الصفية

 لتقييم التعلّم لدى الطلبة
  تم توفير تغذية عكسية فورية حول

 المتعلمالواجبات التي قدمها 
  االختبارات القصيرة، (طرق التقييم

) الخ...االختبارات، الواجبات المنزلية
 عكست أهداف ومقاصد المساق

 ة العكسية المجدية بفاعلية تم إيصال التغذي
 إلى الطلبة

 وضعت العالمات وأعطيت بعدالة 
 

طرق التقييم المتمحورة حول 
  المتعلم

 

  األداء في المشاريع أو التمارين العملية
 )المختبر(
 أوراق فصلية أو أوراق بحث 
 عروض شفاهية يقدمها الطلبة 
  مشاريع جماعية أو مشاريع فرق تؤدي

 إلى إنتاج مشترك
 ت في أعمال المختبر، المحل، أو واجبا

  االستوديو
 

 كانت العروض الصفية واضحة ومباشرة  اإلعداد للمحاضرة/التحضير
 ًة إعداداً جيداكانت المحاضرات معد 
  ًكانت جلسات المحاضرات منظمة تنظيما

 جيداً 
  عرضت المواد بالمستويات المالئمة لقدرة
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   وتحضيرهالمتعلم
 

لتدريس العالقات بين عضو هيئة ا
 المتعلمو

  تم التشجيع على والترحيب بمالحظات
  واسئلتهالمتعلم

  كانت الواجبات معقولة من حيث الكمية
 والنوعية

  ساهمت واجبات المطالعة بفهم الطلبة
 للمادة الدراسية 

 تم التعامل مع الطلبة باحترام 
  موجوداً في الساعات المكتبية المعلمكان 

 خارج أوقات المحاضرات
 امل مع الطلبة بعدالة وإنصافتم التع 

 
  المتغيرات المستقلة لتدارس تقييمات الطلبة

استخدمت متغيرات مستقلة عديدة لتقييم العوامل المرتبطة بتقييمات أكثر إيجابية 
يتكون الصنف . قمنا بتصنيف هذه المتغيرات المستقلة ضمن ثالثة تصنيفات. للطلبة

 قد تكون ذات تأثير على ممارسات التدريس األول من المتغيرات التي افترضنا أنها
المجموعة الثانية تتكون من متغيراتنعتقد أنها تستحق االختبار والتفحص في . الفضلى

وأخيراً، نحن نستخدم تصنيف الضوابط . السياسية الفلسطينية-سياق الحياة االجتماعية
  .متغيراتقائمة ببنود هذه ال) 4(يمثل الجدول رقم . الديموغرافية األساسية

 
 المتغيرات المستقلة لتدارس تقييمات الطلبة): 4(الجدول رقم 

تصورات الطلبة 
للعوامل التي تهيكل 

 النجاح

العوامل 
-االجتماعية
 السياسية

األمور  العوامل المؤسسية
 الديموغرافية
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  حماسة
 الطلبة

 كلفة التعليم 
  الواسطة

الروابط (
 )الشخصية

  لالمعد
التراكمي 

  متعلملل
 

 يلإسرائ 
  األحزاب

 السياسية
  الزواج

 المبكر
  االهتمام

 السياسي
 

 مرافق الجامعة 
  التزام إدارة

الجامعة بتقديم 
تعليم من الدرجة 

 األولى للطلبة
  وزارة التربية

والتعليم مسؤولة 
عن رسوب 

 الطلبة
  المتعلمتقييمات 

للمساق مهمة 
 لتحسين التدريس

 

 الدخل 
 المنطقة :

الضفة 
/ الغربية

 غزة
 

  
  النقاش

عند تحليل العوامل التي تشكل ممارسات التدريس الفضلى بين أعضاء هيئة التدريس، 
ففي معظم المعادالت، يوجد متغير مستقل . يمكن التوصل غلى بضعة نتائج نظامية

واحد، وهو عبارة عن متغير مؤشر يتكون من أسئلة عديدة في المسح ارتبطت بشكل 
) نوعية(جودة : مختلف المستوياتنظامي مع النماذج الفضلى للتدريس على 

استراتيجيات التدريس واألساليب المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس في  
أعضاء هيئة التدريس الذين اتبعوا . السنوات العديدة األولى من عملهم في التدريس

أساليب متباينة في التدريس، واستخدموا تكنولوجيا التعليم المعتمدة على الحاسوب، 
دوا خطط فاعلة للمحاضرة، واستخدموا مجموعة من التقييمات للتعلّم والتحصيل وأع

األكاديمي، وأخذوا الوقت الالزم إلعطاء المشورة للطلبة ونصحهم، واختاروا محتوى 
المنهاج الدراسي وعملوا على تكييفه، كانوا هم أيضاً أعضاء هيئة التدريس الذين 

ربما . ي السنوات القليلة األولى من امتهانهم للتدريسكانوا أكثر ميالً للتنمية المهنية ف
تكون فلسفة التعليم التي يحضرها معه عضو هيئة التدريس إلى التدريس الجامعي هي 

كان مؤشر السنة األولى ألداء . التي تقف وراء المشاريع األكاديمية العلمية أيضاً
اإلضافة إلى التنمية ب. عضو هيئة التدريس هو األكثر  ظهوراً عبر نماذج عديدة

المهنية، ارتبط هذا المؤشر بإيجابية مع جاهزية واستعداد هيئة التدريس، والتغذية 
العكسية البنّاءة، والتدريس اإليجابي ومتطلبات المساق، والواجبات االبتكارية لوضع 
العالمات، والتشجيع على التفكير الناقد، والعروض الفاعلة في قاعة المحاضرات، 

ما قام به .  اإليجابية، والتعامل بعدل مع الطلبةالمتعلمير المستقل، ومشاركة والتفك
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أعضاء هيئة التدريس في السنة األولى كان يشكل ارتباطاً قوياً لجميع ممارسات 
مؤشر التنبؤ الوحيد في الحقيقة، كان هذا . التدريس التي تعتبر مهمة للتعليم العالي

يلقي هذا االستنتاج الضوء على أهمية . ف النماذجالذي أظهر داللة نظامية في مختل
  . تدريب عضو هيئة التدريس بالنسبة للمدرسين المستجدين

  
فالدخل لعب دوراً مهماً في كل من التنمية . ثمة عوامل أخرى كان لها فعلها أيضاً

المهنية وإنتاج المعرفة عند تحديد درجة مشاركة عضو هيئة التدريس في أنشطة 
معاشات أعلى كانوا /أعضاء هيئة التدريس الذين كانوا يتلقون أجوراً. مهنيةالتنمية ال

أكثر ميالً للمشاركة في األنشطة المهنية مثل التقديم، كتابة المقاالت للمجالت 
باإلضافة إلى ذلك، يظهر أن أعضاء هيئة . المتخصصة، وحضور المؤتمرات

أي أن . ة في أنشطة التنمية المهنيةالتدريس، وبمرور الوقت، كانوا أكثر ميالً للمشارك
أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في التدريس الجامعي لفترات أطول من الزمن 

  . كانوا أكثر ميالً للمشاركة في مثل هذه األنشطة
  

كان االلتزام المؤسسي متغيراً مستقالً مهماً يجمع بين مختلف األسئلة في متغير مؤشر 
د عندها عضو هيئة التدريس أن المؤسسة كانت ملتزمة بالتعليم لتقييم الدرجة التي يعتق

على العموم، أعضاء هيئة التدريس الذين اعتقدوا أن مؤسسات التعليم العالي . العالي
بما فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كانت ملتزمة بالتعليم كانوا األكثر ميالً 

لديهم مجموعة متنوعة من متطلبات التدريس ألن يأتوا إلى المحاضرة مستعدين، و
والمساق، ويقدمون عروضاً أكثر فاعلية في قاعة المحاضرات، وإشراك الطلبة بطرق 

  . إيجابية
  

سياسية أخرى عديدة كانت غير دالّة في التحلي الكمي وإن - هناك متغيرات اجتماعية
مباشر في تشكيل ممارسات لم يكن لالنتماء الحزبي دور . اعتقدنا أنها قد تكون ذا أثر

كان . لم يكن االنتماء إلى فتح أو حماس داال عبر مواصفات نموذجية عديدة. التدريس
االنتماء إلى فتح داال في نموذج واحد فقط؛ وفي ذلك النموذج، ارتبط هذا االنتماء 

د من المتغيرات السياسية األخرى التي اعتقدنا أنها ق. متعلمبمستوى مشاركة أقل لل
تؤثر كان رأي المستجيبين باالحتالل اإلسرائيلي وإلى أي مدى يعيق هذا االحتالل 

لم يصل هذا المتغير إلى مستوى الداللة في أي من .  في فلسطينالمتعلمنجاح 
  ). باستثناء معادلة واحدة وكانت هذه الداللة عادية فقط(المعادالت 

  
لم يكن لمكان إقامة . ه المعادالتلم تؤثر العوامل الديموغرافية األساسية على هذ

المدرسين سواء في غزة أو الضفة الغربية أي داللة أو تأثير مستقل على المتغيرات 
المتغير الديموغرافي اآلخر الوحيد الذي . ولم يكن الوضع االجتماعي ذا داللة. التابعة
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، المتعلم ومشاركة فقد ارتبط ارتباطاً إيجابياً بالتنمية المهنية،. أظهر داللة كان الدخل
من األمور الملفتة أن أعضاء هيئة التدريس الذين كانوا يتلقون . المتعلمومعاملة 

أشركوا طلبتهم بشكل أكثر جدوى وكانوا أكثر ميالً إلى التعامل مع أجوراً منخفضة 
  . طلبتهم بشكل أفضل

  
اعلة، ظهرت عند تحليل المتغيرات التي تهيكل تقييمات الطلبة لممارسات التدريس الف

ثالثة من المتغيرات المستقلة كانت األكثر تأثيراً على . لدينا نماذج قليلة مالئمة
األول يتعلق . تصورات الطلبة اإليجابية لتجاربهم الجامعية وفي قاعة المحاضرات

الطلبة الذين اعتقدوا أن تقييماتهم للمساق قد أخذت على محمل الجد من . بالتقييمات
تدريس كانوا األكثر احتماالً ألن يعطوا تقييمات إيجابية بشأن كفاءة قبل عضو هيئة ال

، وطرق تقييم التفكير الناقد، اإلعداد للمحاضرة، ووضع عالمات التدريسالمدرس، 
إلى هذا الحد، كان هذا المؤشر المستقل . المتعلموالعالقات بين عضو هيئة التدريس و

  . األكثر فاعلية لتقييمات الطلبة
  

تغير الثاني، الطلبة الذين بالمثل شعروا أن إدارة الجامعة كانت ملتزمة بتزويد مع الم
الطلبة بتعليم ممتاز كانوا أيضاً أكثر ميالً للتعبير عن تقييمات أكثر إيجابية لكفاءة 

 المتعلمالمدرس، ووضع عالمات التدريس، واإلعداد للمحاضرة، والعالقات بين 
ثالث الذي ظهر كمؤشر ذي داللة في العديد من المتغير ال. وعضو هيئة التدريس

المعادالت كان المدى الذي التزمت معه الجامعات بتعزيز وضع الحرم الجامعي 
أولئك الطلبة الذين اعتقدوا أن هذا هو واقع الحال كانوا . ومرافق قاعة المحاضرات

، لمالمعأيضاً األكثر ميالً إلعطاء تقييمات أفضل حول وضع العالمات من قبل 
 . المتعلمواإلعداد لقاعة المحاضرات، والعالقات بين عضو هيئة التدريس و
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  االستنتاجات النوعية: الفصل الخامس
  مقدمة

 مقابلة شبه منظمة، وكانت هي بمثابة المصادر 11 مجموعة مركّزة و24تم تنظيم 
اء الغنية للبيانات النوعية التي يتم من خاللها استكشاف طائفة واسعة من اآلر

واالتجاهات حول المسائل المتعلقة بجودة التعليم والتعلّم في قطاع التعليم العالي في 
وكما في الجزء السابق حول االستنتاجات الكمية، تم تنظيم هذا العرض . فلسطين

حول المؤشرات األربعة الرئيسية للجودة والموضحة في أسئلة البحث الرئيسية 
الدعم ) 3(التنمية المهنية، ) 2( التدريس والتقييم، ممارسات) 1: (وهذه هي. للدراسة

 االجتماعية، االقتصادية -العوامل المجتمعية األوسع نطاقا) 4(المؤسسي، و 
 التي نفترض أنها قد تكون ذات تأثير على ممارسات وعمليات -والسياسية

  .التعلّم/التعليم
  : من الممكن تلخيص النتائج الرئيسية للتحليل كما يلي

  
 ارسات التدريس والتقييممم 

تلتقي آراء األساتذة والطلبة لتتفق، وعلى عكس االختالفات التي لحظناها في 
 في التعلّم، والذي يتميز المعلمالمسح الوطني، على أن النهج المتمحور حول 

بالمحاضرات، واإلمالء، وأخذ المالحظات، والحفظ األصم، والتقييمات حسب 
ي معظم قاعات المحاضرات في مرحلة االمتحان، هو الذي يسود ف

  . البكالوريوس
يفضل أعضاء هيئة التدريس الذين اكتسبوا المعرفة والمهارات الالزمة 

على (التعلّم قبل أو في السنة األولى من التدريس /لمختلف النهج في التعليم
استخدام الطرق ) سبيل المثال، كمساعد تدريس أو مدرس خالل دراستهم العليا

  .  والتي تعزز التفكير الناقد والمستقلالمتعلمورة حول المتمح
  

 التنمية المهنية 
على مختلف المستويات، يعتقد أعضاء هيئة التدريس أنه يوجد نقص مزمن في 
الفرص، والحوافز، والمكافآت المخصصة لألساتذة للمشاركة في األبحاث، 

هذا العجز المدرك ففي رأيهم، . والمنشورات، واألنشطة األكاديمية ذات الصلة
يسهم في تراجع خطر في جودة التعليم العالي عبر مختلف أنحاء ومناطق 

يؤدي هذا الوضع إلى خفض قدرة األساتذة على أن يكون نماذج . فلسطين
. للطلبة لتقدير العالئق بين البحث، والتحليل، والتفكير الناقد، وإنتاج المعرفة

سي جديد، وتحديث المساقات الحالية، كما يعيق األساتذة عن تطوير منهاج درا
  . والتشبيك االحترافي مع الزمالء في المؤسسات الوطنية والعالمية
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 الدعم المؤسسي 

يعتقد أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، وأولياء األمور أن إدارة الجامعة مهتمة 
 وتشتمل الجهود المبذولة في. التعليم) نوعية(في المقام األول في تحسين جودة 

هذا اإلطار على التخفيف من اكتظاظ قاعات المحاضرات، وتخصيص وقت 
إضافي لألساتذة لالستعداد للمحاضرة، والتوسع في استخدام تكنولوجيا التعلّم، 

  . ودعم االبتكارات في طرق وأساليب التدريس
وعلى صعيد آخر، يعتقد األساتذة أنه يجب بذل المزيد من الجهود لدعم فرص 

 التي يتم اكتسابها عادة من خالل البحث األكاديمي ونشر ما نيةالتنمية المه
يقال إن مستوى الدعم الحالي المنخفض يخفض من القيمة التي . يتحصل منه

  . التعلّم/التعليم) نوعية( العلمي لجودة النتاجيحققها 
بالمثل، يدرك الطلبة أن عدم كفاية الفرص للتعلّم من المواد المصاحبة للمنهاج 

 وهي المقابلة لتطوير -راسي وتلك الالمنهجية خارج غرفة الصفالد
 تؤدي إلى عجز في التعلّم والذي، من بين سلبيات أخرى، يقيد -األساتذة

  . تنافسيتهم في سوق العمل بعد التخرج
 

 العوامل المجتمعية األوسع نطاقا 
 الظروف االجتماعية عبر مختلف المجموعات المركزة، يتكون الفهم أن

التعلم في /السياسية في المجتمع الواسع تؤثر على جود التعليمالقتصادية ووا
يقر األساتذة، والطلبة، وأولياء األمور بأن التعليم العالي في . التعليم العالي

فلسطين كان وما زال يلعب دوراً حرجاً في بناء هوية وطنية قوية، ومقاومة 
شري الذي هو عنصر حيوي ومهم االحتالل اإلسرائيلي، وإنتاج رأس المال الب

  . للنجاح في االقتصاديات المحلية، واإلقليمية، والعالمية
  

غير أن المستويات المتزادية من الشك االجتماعي واالقتصادي، وإلى مدى 
أقل، تنظر جميع المجموعات المركزة إلى أن تسييس الخطاب في الحرم 

فقد . ة المتميزة للتعليم العاليالجامعي يشكل عائقاً أمام تطوير واستدامة الجود
تراجعت ثقة أولياء األمور والطلبة بأن الدرجة الجماعية تضمن لهم الحصول 

كما أن األساتذة بحاجة إلى وظيفة ثانية ليتمكنوا من . على وظيفة بعد التخرج
تحقيق ما يسعون إلى تحقيقه في الحياة، وهذا يحول انتباههم عن وظائفهم 

. جامعة ويحد من قدرتهم عل المشاركة في التنمية المهنيةاألساسية كأساتذة 
هكذا، يبدو أن الطلبة يفقدون ثقتهم في قدرة مدرسيهم على تزويدهم بالمعرفة 

  . والمهارات التي تتطلبها أسواق العمل المحلية والعالمية
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 ، يتفق األساتذة والطلبة)الواسطة" (شخصيةالعالقات ال"بالنسبة إلى مسألة 
 تأثير بسيط على قدرة الطلبة على للواسطةء األمور بشكل عام على أن وأوليا

يعكس هذا الرأي ما تبين لنا في المسح . النجاح في دراستهم األكاديمية
وال ننسى أن نذكر، في هذا المقام، أن جميع الفئات تتفق بشكل . الوطني

لبرامج عريض على أنه بسبب الشك المزمن بسوق العمل الفلسطيني، تواجه ا
. األكاديمية صعوبات أكبر من حيث بقاؤها مالئمة لمطالب االقتصاد المحلي

 بعد المتعلمتصبح أكثر تاثيراً في حياة الواسطة في هذه الظروف، يعتقد أن 
  . تخرجه
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  االستنتاجات
  ....التعلّم؛ أمثلة عى ما سمعناه/ تقييمات ممارسات التعليم-1
بالتالي، . الجامعات الطرق النظرية في التدريس والتي ينقصها التطبيق العمليتطبق "

في العادة . هي تعتمد االختبارات المكتوبة في المحتوى العلمي طريقةً لتقييم الطلبة
  ." هذه االختبارات تفحص قدرة الطلبة على حفظ المادة

  أستاذ جامعة
إنها تنصب جميعاً في حفظ ... يةما زالت طرق المنهاج الدراسي والتدريس تقليد"

  "النص وال تعير اهتماماً لإلبداع
   كلية جامعيةمتعلم

  
  
  التعلم/ تقييمات ممارسات التعليم-أ

   المعلمانتشار قاعات المحاضرات المتمحورة حول   
% 40إلى % 30 المسح الوطني إلى وجود تباينات ضخمة تتراوح بين أشار  

 في مرتبة المتعلمدامهم للممارسات المتمحورة حول بين األساتذة الذين قيموا استخ
. عالية جداً والطلبة الذين صنفوا اعتماد الممارسات ذاتها في مرتبة أخفض بكثير

بالمقابل، وجد اتفاق واسع النطاق ضمن المجموعات المركزة بين األساتذة والطلبة 
 حفظ األصمالحاليين والسابقين أن المحاضرات واإلمالء وأخذ المالحظات وال

شاملة تشكل جميعها طرقاً مرتبطة بأصول التدريس المتمحورة حول واالمتحانات ال
  .؛ وهي السمة التي تميز معظم قاعات المحاضرات في مرحلة البكالوريوسالمعلم

   
باإلمكان أن يعزى هذا التباين بين آراء األساتذة في المسح وآرءا األساتذة في 

أوالً، كما الحظنا في الفصل الثالث، : يين اثنين كما يليالمجموعات المركزة إلى سب
معظم األساتذة تعاملوا مع استبانة المسح الخاصة بهم ذاتياً ما قد يعني وجود إجابة 

 والتي هي مرغوبة تربوياً المتعلممتحيزة ترجح فيها كفّة الطرق المتمحورة حول 
ثانياً، . ي هي غير مقبولة تربوياً والتالمعلمعلى كفة النهج التقليدية المتمحورة حول 

في المجموعات المركزة، يحدث التعبير عن الذات بالنسبة لالتجاهات واآلراء في 
الترتيبات التي تحضر فيها المجموعة وهذا يميل إلى التخفيف من حدوث االستجابة 

ن، إبشتاي(المتحيزة المرغوبة اجتماعياً في البيانات التي ترد في التقارير الذاتية 
). 1991؛ راندال وفيرناندس، 1991؛ باولوس وريد، 1996؛ مورغان، 2006

باختصار، يفهم وبوضوح من االلتقاء في الرأي بين األساتذة والطلبة في المجموعات 
 في المعلمالمركزة ومع استجابات الطلبة حول المسح أن الطرق المتمحورة حول 

اعات المحاضرات في مرحلة التدريس والتقييم هي التي تميز العديد من ق
  . البكالوريوس في فلسطين
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أقر األساتذة في مختلف التخصصات والنظم األكاديمية أن الممارسات المتمحورة 

 تشجع على التعلم السلبي على حساب تشجيع المهارات الذهنية والمعرفية المعلمحول 
 علّق أحد  إلى آخر، ولكن كمامعلمتتباين طرق التدريس من . "األعلى مستوى

بشكل عام، نجابه نظاماً تربوياً غير مشجع يدعم الحفظ األصم ويهمل "األساتذة 
  ."اإلبداع والتفكير الناقد
فالطلبة الحاليون والسابقون اعتقدوا أن اعتماد األساتذة على . وافق الطلبة على ذلك

ها أسلوب المحاضرات واإلمالء يعزز الحفظ األصم، وهو عادة دراسية يرون أن
هذا . ترسخت لديهم وفيهم في وقت مبكر خالل مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي

الحفظ األصم مترسخ بشكل كبير حتى أن األساتذة الذين حاولوا أن يطرحوا الطرق 
 ذكروا أنهم كانوا في بعض األحيان يواجهون الرفض المتعلمالمتمحورة حول 

ماتهم انخفضت ذلك أنهم لم يعتادوا على والمقاومة من الطلبة الذين، وجدوا أن عال
  . االنخراط اإلبداي والناقد في محتوى المساق

  
على الرغم من جيوب الرفض والمقاومة، عبر الطلبة عن اهتمامهم بأن سيطرة 

بمساعدة ) أي األساتذة( يحول دون قيامهم المعلمأسلوب التدريس المتمحور حول 
لناقد وحل المشاكل التي هي مهمة لالندماج الطلبة على تطوير مهارات التفكير ا

ورغب الطلبة بأن يساعدهم األساتذة على اكتساب . بنجاح في سوق العمل بعد التخرج
  .  طرق البحث وتطوير مهارات االتصال الشفاهية والتحريرية الفاعلة

  
وافق العديد من األساتذة على ذلك، وذكروا مؤشرات من التقارير المنشورة والمروية 
من قطاعات من سوق العمل الفلسطيني تشير إلى أنه تم تخريج الطلبة في السنوات 
األخيرة دون اكتسابهم حتى المهارات األساسية البحتة الالزمة الستيفاء متطلبات سوق 

وكما الحظ أحد . العمل الذي يشهد تغييراً سريعاً ودرجة عالية من التنافسية العالمية
  ."خرجون وهم غير قادرون بعد على كتابة بحثمعظم الطلبة يت"األساتذة 

  
وقالوا إن األقسام األكاديمية تتوقع عموماً . وضع األساتذة الكثير من اللوم على النظام

من عضو هيئة التدريس استخدام االمتحانات نصف الفصل والنهائية لتقييم التعلّم؛ 
فهم الناقد، وبدالً من وكما يرون، يخفق هذا األسلوب في تشجيع التفكير التحليلي لل

ذلك يعزز الحفظ األصم للمعرفة والحقائق النظرية بناء على المحاضرات التي ترتبط 
استذكر أحد الطلبة  تخرج بدرجة البكالوريوس في علم . بمحتوى الكتب الدراسية

الصيدلة كيف أن بعضاً من أساتذته في الجامعة كان بكل بساطة يدخل إلى قاعة 
أنا أستطيع القراءة لوحدي؛ وهذا :"يقول.  عليهم  من كتاب دراسيالمحاضرة ويقرأ

  ". هو بالضبط ما فعلته
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   في مركز العمليةالمتعلموضع 

، أثنى الطلبة واألساتذة المعلممن انتشار الممارسات المتمحورة حول على الرغم 
يق النهج سواء بسواء على جهود األساتذة األفراد واألقسام األكاديمية ممن حاولوا تطب

  : وقد اشتملت هذه على األنشطة التالية. المتعلمالمتمحورة حول 
  الجمع بين التعلّم من خالل اإلنترنت والتدريس (طرق التدريس المختلطة

 )التقليدي
 الحاالت الدراسية 
 المناظرات 
 النقاشات 
 الرحالت الميدانية 
 المتحدثون الزائرون 
 ّيورش العمل غير الرسمية لرفد العمل الصف 
 برامج اإلقامة 
 المقابالت 
 أعمال المختبر 
 زيارات المكتبة 
 التغذية العكسية بين األقران 
 ملفات البيانات 
  التقارير والعروض التقديمية 
 مشاريع البحث 
 عمل المجموعات المصغرة 
  استخدام المقاالت من المجالت العلمية والفصول من الكتب بدالً من كتب

 المنهاج الدراسي
  

على أن هذه األنواع من األنشطة أتاحت لهم المجال ألداء دور أقر الطلبة 
كما أضافوا أن هذا قد أدى إلى زيادة دافعيتهم . مباشر وحيوي في عملية التعلّم

للتعلم بشكل كبير بغض النظر عن مدى خشونة التعامل معهم من قبل األساتذة 
  . ودرجة تطلّبهم منهم

  
 الجودة مؤخراً كخطوة في االتجاه أثنى األساتذة على إنشاء وحدة ضمان

الصحيح إلصالح النظام الحالي واعتماده على الممارسات المتمحورة حول 
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غير أنهم استدركوا قائلين إن الحكم النهائي سيتقرر فيما إذا كانت . المعلم
وحدات ضمان الجودة هذه لديها القدرة على دعم اإلصالحات الجوهرية في 

 عدم قدرة اإلدارات الجامعية على زعم األساتذة أن.  مجال ممارسات التدريس
التخلص من العديد من األعباء الرئيسية التي تواجهها يؤدي إلى إعاقة 

تشتمل هذه األعباء على الصفوف المكتظة، أعباء . اإلصالحات الجوهرية
التدريس الثقيلة، واالمتثال إلى السياسات التي ما زالت تبالغ في االعتماد على 

  . ات التقييم القائمة على االمتحانممارس
  

يستكشف الجزء التالي بالتفصيل آراء األساتذة والطلبة بممارسات التقييم 
  . وأثرها على جودة التعليم العالي في فلسطين

  
  الطلبة) تعلّم( تقييمات طريقة تقييم دراسة -ب

    
  ...أمثلة على ما سمعناه

ن الدرجة التي يؤدي فيها الطلبة من الصعب الحديث عن عملية تقييم الطلبة أل"
في قسمنا، نحن نحاول تقييم . االمتحان، في جامعاتنا، هي الطريقة الوحيدة لتقييمهم

  ". المتعلمالهدف من التقييم هو معرفة مدى نجاحنا في تطوير مهارات . المتعلمعمل 
  أستاذ جامعة

  
لى االمتحان، والعالمات ينبغي لألساتذة أال يعتمدوا فقط ع. يجب تغيير طرق التقييم"

  ."ينبغي لألساتذة أن يطوروا اإلبداع لدى الطلبة ويشجعوهم عليه. ليست كل شيء
   كلية جامعيةمتعلم

  
  المتعلم مقابل تلك المتمحورة حول  المعلمالتقييمات المتمحورة حول 

في التعليم العالي، كما هو الحال في أي سياق من سياقات الدراسة الرسمية، تحدد 
 مسبقاً من خالل مجموعة معقدة من المتعلمهج وممارسات محددة تشكل تقييمات ن

 والتي يحددها المتعلمنظريات التعلّم، ونهج أصول التدريس، وأهداف النواتج الخاصة ب
التقاء اآلراء بين األساتذة والطلبة في ). 1991إيرِون، (نظام تربوي معين لنفسه 

 منتشر عبر مختلف المعلم أن النهج المتمحور حول مقابالتنا يؤدي إلى نتيجة مفادها
لذلك، لم يكن مستغرباً أن نسمع . األنظمة والتخصصات في التعليم العالي في فلسطين

يطلق لوصف نماذج التقييم األكاديمي والذي يقوم بشكل رئيس على " تقليدي"مصطلح 
  . أدوات التقييم الشاملة مثل امتحانات نصف الفصل ونهاية الفصل

إلى % 80أن االمتحانات بشكل عام في أي مكان من األمكنة قد شكلت ذكر األساتذة 
ومع ذلك الحظوا ان بعض األقسام قد .  النهائيةالمتعلمفي تحديد عالمة % 100
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من عالمة المساق % 20إلى % 10أتاحت الحرية لعضو هيئة التدريس لتخصيص 
 االختبارات القصيرة، ومشاريع البحث، بناء على التقييمات التكوينية أو المستمرة مثل

  . وعروض العمل المخبري، والعروض التقديمية، والمشاركة في قاعة المحاضرات
  

  )عن طريق التلقين(الحفظ األصم 
واصل األساتذة التعبير عن اهتمامهم بأن االعتماد المبالغ فيه اآلن على االمتحانات، 

لى األداء المرتبطة بالنهج المتمحورة حول واستبعاد التقييمات المستندة بشكل أكبر ع
 تؤدي إلى اعتياد الطلبة على الحفظ األصم بدالً من تغذية التفكير الناقد المتعلم

. ال يمكن تمييز الجامعات عن المدرسة العامة"وكما الحظ أحد األساتذة، . واإلبداعي
ه، بل يكتفي بهز رأسه  في المدرسة غير معتاد على االنتقاد أو التعبير عن رأيالمتعلمف

الجامعة تماثل المدرسة في هذا وصراحة التفكير الناقد ال وجود . لإلشارة إلى أنه يفهم
  ."له
   

برر األساتذة هذا االنتقاد بمالحظتهم أن عضو هيئة التدريس بشكل عام لديه القليل 
. امعاتليقوله بالنسبة للطريقة التي توضع بها سياسات التقييم من قبل إدارات الج

 األساتذة ال تبدي تأهيلوالحظ بعض األساتذة أيضاً وجود مفارقة بأن حتى برامج 
التعلم /درس أساتذة الطلبة عن البنائية ونظريات التعليم. ممارسة فعلية لما تنادي به

 غير أن حتى دراستهم هذه كان يتم تقييمها بشكل رئيسي من المتعلمالمتمحورة حول 
 كانت تقيس قدرتهم على الحفظ األصم وليس انخراطهم في خالل االمتحانات التي

  . محتوى المساق وتطبيقه بطرق أكثر إبداعية
عرف األساتذة معيقات أخرى كانت تقلل من قدرتهم على استخدام الطرق البديلة 

  :للتقييم
  لم يتوفر التدريب الرسمي قبل الخدمة والمتصل بنظرية وممارسات التدريس

 . إال فيما ندر
 خبروها مال الطلبة إلى تكرار طرق التقييم التي . العتماد على ما هو مألوفا

في معظمه، هذا يعني تقييمات . خالل السنوات التي قضوها في الكلية الجامعية
 .شاملة على شكل امتحانات نصف الفصل واالمتحانات النهائية

 لة التي هي الصفوف المكتظة تجعل من الصعوبة بمكان استخدام التقييمات البدي
 . أكثر مالءمة للصفوف األصغر

 يقال إن أوراق البحث متاحة جاهزة للبيع في السوق السوداء. 
  افتقار الحصول على المعلومات والتدريب على نظرية وطرق التقييم التربوي

 . ال يشجع على االبتكار
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بشأن ممارسات ر الطلبة عن العديد من االنتقادات ذاتها بالمثل، وكما قال األساتذة، عب
اعتقد الطلبة أنه، من حيث المبدأ، يمكن لالمتحانات أن تخدم غاية أكثر . التقييم السائدة

مشروعية وإن كان ينبغي التركيز بشكل أكبر على التقييمات المستمرة مثل 
لتقارير، والعروض االختبارات القصيرة، والواجبات المنزلية، والمشاريع، وا

نسب الطلبة الفضل إلى بعض األساتذة لمحاولتهم أن يكونوا أكثر إبداعاً، . التقديمية
لكنهم انتهوا إلى القول إن هذا في أغلب األحيان يحدث فرقاً ضئيالً  آخذين بعين 
االعتبار أن الطرق البديلة ال داللة لها ألن امتحانات نصف الفصل والنهائية ترجح 

في الحقيقة، اعتقد الطلبة أن . بة وتناسب أعلى باتجاه العالمات النهائيةبشكل نس
 ز لديهم االعتماد على الحفظ األصماألساتذة كانوا يدرسون لغايات االمتحان مما عز

  . لتحقيق النجاح بدالً من تحصيله من خالل التفكير المستقل والناقد
  

على المنهاج، والحفظ األصم، وجدت أن التركيز كان "وكما الحظ أحد الطلبة، 
المنهاج المدرسي ممتاز، .  كخريج مستقبليالمتعلمال يوجد اهتمام ب. والتعليم األكاديمي

لكن لسوء الحظ ال يوجد أعضاء هيئة تدريس فاعلون بما يكفي لمواكبة هذا المنهاج، 
  ."لذلك توجد فجوة كبيرة

  
التي تسهم أيضاً في خفض القيمة باإلضافة إلى ذلك، قال الطلبة ثمة مشاكل األخرى 

تشتمل هذه المشاكل على عدم إتاحة الوقت . التربوية للتقييمات القائمة على االمتحان
الكافي للطلبة لالستعداد لالمتحانات؛ والتأخيرات في إعادة أوراق االمتحان؛ وإخفاق 

  . مالطلبة في توفير التغذية العكسية والذي حال دون تعلّم الطلبة من أخطائه
  
  )التطوير المهني( تقييمات التنمية المهنية -2

  ...أمثلة على ما سمعناه
  ."األساتذة في الجامعات يجرون البحث لغايات دعم وضعهم المالي أو تحسينه"

  أستاذ جامعة
  
كما لم . ليس لدينا أي وقت للمشاركة في أي ورشة عمل أو إجراء أي بحث علمي"

  ."ة، حتى وإن توفرت لدينا الرغبةيكن هناك تشجيع من إدارة الجامع
  أستاذ جامعة

  
  محددات البحث العلمي والتطوير

اعتقد أعضاء هيئة التدريس في المجموعات المركزة والمقابالت المعمقة بشدة أن 
غير أن تقييمهم . التعلّم/يرتبط بجودة  التعليم) التنمية(المشاركة في البحث والتطوير 

وعبروا . مية المهنية قد عكس النتائج السلبية للمسح الوطنيلمشاركة األساتذة في التن
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عن قلقهم إزاء النقص المزمن في الفرص، والحوافز، والمكافآت لألساتذة لالنخراط 
العلمية ذات الصلة؛ فهم يرون أن هذا /في أعمال البحث، والنشر، واألنشطة األكاديمية

  . ل خطر في مختلف أنحاء فلسطينالحال يؤدي إلى تدهور جودة التعليم  العالي بشك
  

أنحى األساتذة بالالئمة على مجموعة من العوامل الفردية والمؤسسية التي تسهم في 
فالدافعية للمشاركة في البحث كانت، حسبما يرون، تتحرك . تفاقم هذا الوضع السيء

هذا يوضح األساتذة . بالتوجه إلى االرتقاء الذاتي لتحقيق الوضع االجتماعي المتميز
حالما يتم الحصول على الترقية، تختفي جميع االلتزامات المقطوعة " "الوضع قائلين

إلجراء [هذا التوق "وكما الحظ أحد األساتذة، . لمتابعة المزيد من البحث والتطوير
وكما ". بروفسور/أستاذ"ينتهي عادة عندما يحصل المدرس على لقب ] البحث والنشر

إن المؤسسات التي يعملون فيها تتحمل بعض المسؤولية يدور في أذهان المدرسين، ف
والحظوا أن معظم الجامعات ما زالت متمسكة بمعايير متقادمة وغير . في هذا السياق

متوافقة لترقية أعضاء هيئة التدريس؛ وهي معايير غير قادرة على توفير الحوافز 
 سبيل المثال، ذكر أحد فعلى. المالئمة والعادلة للتشجيع على البحث والنشر ومكافأته

 سنوات وينشر ورقتي بحث قبل 10األساتذة كيف كان مطلوباً من زميل له أن يدرس 
من ناحية أخرى، اعتقد األساتذة أيضاً أن الجامعات قد أخفقت في تطوير . ترقيته

، كما جاء على لسان أحد األساتذة "البطاقات الصفراء "-وتنفيذ العقوبات السلبية
مصطلح من كرة القدم، لمعاقبة األساتذة الذين ييتقاعسون متعمدين عن بذل مستعيراً ال

  . اي جهد يسهم في تحقيق التنمية المهنية لهم
  

كما رأى األساتذة أن السبب في اإلنتاجية المنخفضة في إطار التطوير المهني يعود 
حسب إلى محدودية الموارد التمويلية التي تخصصها الجامعات للبحث مما يؤدي، 

. اعتقادهم، إلى إحباط عضو هيئة التدريس وعدم اهتمامه حتى بكتابة مقترحات البحث
". ما هو الهدف من إجراء البحث إذا لم يعط اي أهيمة؟: "وكما تساءل أحد األساتذة

عندما نجح أعضاء هيئة التدريس في إجراء البحث، اعتقدوا أن ذلك كان النتيجة 
أمين التمويل من المؤسسات الدولية المانحة، أو حتى المعتادة للمبادرة الفردية لت

  . اللجوء إلى التمويل الشخصي كحّل أخير
  

أقر أعضاء هيئة التدريس أيضاً أن التطوير المهني، كما هو الحال بالنسبة للنواحي 
األخرى للتعليم العالي في فلسطين، يعاني بسبب العسر االقتصادي المزمن الذي 

ببساطة، يرزح األساتذة تحت عبء . ات في المجتمع الفلسطينيتواجهه جميع القطاع
ومعظمهم يواجه أعباء تدريس مستفيضة ألن توظيف أعضاء هيئة . عمل مبالغ فيه

التدريس ال يواكب نسبة التحاق الطلبة المتنامية؛ وما يزيد الوضع سوءاً ويفاقم 
 العمل في وظيفة على المشكلة هو أن العديد من األساتذة يجدون أنفسهم مجبرين على
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هذه العوامل مجتمعة، وهذا العوامل . سبيل الدوام الجزئي الستيفاء متطلباته الحياتية
االقتصادية السلبية تؤدي إلى خفض قدرة معظم أعضاء هيئة التدريس على االنخراط 

  . في أنشطة التطوير المهني
  
   تقييمات الدعم المؤسسي-3

ألساتذة والطلبة لفاعلية الهياكل الرئيسية  نتفحص تقييمات افي هذا الجزء،  
لنظام التعليم العالي ومنها برامج األقسام المتخصصة، الجامعات، ووزارة التربية 

  . التعلّم/والتعليم والتعليم العالي في دعم جودة التعليم
  

  ...أمثلة على سمعناه
عي في مستوى ثمة تحسن في األبنية وزيادة في عدد الطلبة لكن ليس هناك تحسن نو"

  ."الجامعة
  أستاذ جامعة

  
هناك طرق يستخدمها األساتذة مصممة لتطوير اإلبداع لدى الطلبة، لكنها جميعها "

 المعلمتصطدم بنظام التقييم الذي تعتمده اإلدارة والذي تطلب بموجبه الجامعة من 
  ."إجراء التقييم بناء على نتائج االختبار المكتوب

   كلية جامعيةمتعلم
 لدى الوزارة خطة عامة لمتابعة أداء الجامعات وتنسيق التعاون والتشبيك بين ليسد"

القادة السياسيون الفلسطينيون هم السبب الرئيسي لتراجع جودة أو . الجامعات ودعمه
  ."نوعية التعليم
  )بروفيسور(أستاذ جامعة 

 
 هناك عالمات تدل على التحسين، لكن الحاجة ما زالت تدعو إلى المزيد من

  التحسين
البعض . التعلّم ذي الجودة/قدم األساتذة مراجعة مختلطة لفاعلية الدعم المؤسسي للتعليم

منهم أثنى على اإلدارات الجامعية لجهودها في تحسين الظروف التي يتم فيها 
التدريس، على سبيل المثال، من خالل خفض عدد الصفوف المكتظة، وتخصيص 

داد، وتوفير المرونة ألعضاء هيئة التدريس األفراد االستع/المزيد من الوقت للتحضير
  . ممن يطبقون طرق تدريس ابتكارية

  
غير أن األساتذة قد عبروا عن إحباطهم إزاء الجزء األعظم لما يعتبرونه قيادة 
مؤسسية غير فاعلة في االستخدام االستراتيجي للموارد المتاحة حالياً سواء كانت 

التعلّم /التي تشجع على اإلصالح الشامل لطرق التعليممالية، مادية، أو تنظيمية و
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 بكلماتأخرى، التحسينات في الظروف التي يتم فيها التدريس كانت موضع .وإدامته
ترحيب، غير أن األساتذة يرغبون بأن يروا سياسات جوهرية ومنظمة لتحسين 

حسن في هناك ت: "وكما عبر أحد األساتذة عن الوضع. ممارسات التدريس وعملياته
المباني وفي العدد المتزايد من الطلبة الملتحقين، ولكن الجامعة ما زالت تقف ساكنة 

 ." في محلها على مستوى تحسين الجودة
  

  وحدات ضمان الجودة
على الرغم من هذه النواقص المدركة، أثنى أعضاء هيئة التدريس على إنشاء وحدات 

 قد رفع من درجة أهمية جودة خطاب واعتقدوا أن إنشاء هذه الوحدات. ضمان الجودة
وفي الوقت ذاته، ساد لديهم االعتقاد بأنه . أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام

باإلمكان إجراء المزيد على المستوى المؤسسي لتقييم وإنشاء المعايير المحددة لكل 
ساتذة أن وقد رأى األ. التعلم ذي الجودة تقييماً نظامياً/تخضص لتقييم ممارسات التعليم

 الجودة هو الحد العائق الرئيسي الذي يحول دون تحقيق مستوى أفضل من إدارة
األدنى من المدخالت األساسية التي يتعين على أعضاء هيئة التدريس في معظم 
الجامعات الحصول عليها التخاذ القرارات الالزمة بشأن المسائل المتعلقة بالتدريس 

 تلك المتصلة بالسياسات التي تتعامل مع التقييم المهني وممارسات التقييم باإلضافة إلى
التوضيح األبرز لهذه المشكلة كان في كيفية رؤية األساتذة للقليل من . والتطوير

البراهين على أن الكميات الكبيرة من البيانات التي تجمعها األقسام من تقييمات الطلبة 
  . التعلم/ وتحسين جودة التعليمللمساقات قد ترجمت فعالً إلى جهود نظامية لتقييم

  
  )التطوير المهني(احتياجات التنمية المهنية 

كما ناقشنا أعاله، اعتقد األساتذة أن نظام التعليم العالي يخفق في توفير الفرص 
وهذه تشتمل على أنشطة معينة مثل ورش العمل واللقاءات . المالئمة للتطوير المهني

بحث والنشر، المؤتمرات، التعاون بين المخصصة ألعضاء هيئة التدريس، ال
الجامعات، واالتصال والتواصل مع  المجتمع من خالل المحاضرات العامة، 

  . والمساهمات في الصحف والمجالت
  

باإلضافة إلى ذلك، اعتقد األساتذة أن القيادة المؤسسية بحاجة إلى وضع جودة 
ل تحسين طريقة استخدامها التعلم على أعلى سلم أولوياتها من خال/ممارسات التعليم

وقد أشار األساتذة إلى مثل هذه األولويات . لمواردها البشرية، والمادية، والتقنية
العاجلة على أنها الحاجة إلى إنشاء ائتالف على مستوى الجامعات يضم الجامعات 
الفلسطينية؛ وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على اكتساب اللغة األجنبية، وبخاصة 

ية؛ وتوفير التمويل لتحديث المختبرات العلمية؛ وزيادة فرص الحصول على اإلنجليز
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الكتب، والمجالت المتخصصة، وموارد قواعد البيانات األكاديمية في الحرم الجامعي؛ 
  . وتوفير التدريب النظامي على استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

  
  )ممجتمع تعلّ(رغبة الطلبة في وجود مجتمع دراسي 

عبر الطلبة عن رضاهم العام عن اإلدارات الجامعية، لكنهم شعروا أنه بإمكان قادة 
التعلّم سواء داخل قاعة المحاضرات أو /الجامعات إجراء المزيد لتعزيز جودة التعليم

األفراد لمحاولتهم التدريس بالطرق ) البروفيسور(وأثنى الطلبة على األساتذة . خارجها
 المعرفة وحسب، بل أدت أيضاً إلى تطوير التفكير الناقد التي لم تؤدي إلى بث

. تعيق مثل هذه الجهود" العوائق اإلدارية"ومع ذلك، اعتقد الطلبة أن . واإلبداعي لديهم
 يجبر األساتذة على االعتماد على الطرق -كما يرونه-وقد أشاروا إلى النظام الذي

لمعرفة األكاديمية على حساب مهارات المعتمدة على االمتحان والتي تقيم ا" التقليدية"
في هذا السياق، اعتبر العديد من الطلبة أنه . التحليل، والبحث، والتواصل لدى الطلبة

التعلم في جامعتهم والمدارس الثانوية التي انتظموا /ثمة فرق طفيف بين بيئة التعليم
  . فيها في الماضي

لم تكن تبذل ما يكفي من الجهد لدعم كما ساد االعتقاد لدى الطلبة أن إدارات الجامعة 
وفي نظرهم، مرافق الحرم . التعلّم المصاحب للمنهاج خارج قاعة المحاضرات

الجامعي مثل المكتبات، وخدمات الوسائط، ومختبرات الحاسوب والمختبرات العلمية 
كانت في الغالب غير مستخدمة بالمستوى المطلوب كمصادر مكملة للعمل المطلوب 

أوالً، في غياب التوجيه . أشار الطلبة إلى أسباب عديدة تسهم في هذا الوضع. للمساق
واإلرشاد من األساتذة، اعتمد العديد من الطلبة على المبادرة الشخصية لرفد جهودهم 
الدراسية من خالل التحول إلى استعمال اإلنترنت للحصول على المعلومات المتصلة 

في بعض األحيان كانوا أكثر استعداداً وتكيفاً وقد الحظ الطلبة أنهم . بعمل المساق
في الحقيقة، قال بعض الطلبة إنهم . الستعمال تكنولوجيا المعلومات مقارنة بأساتذتهم

مع في بعض األحيان قد ساعدوا أساتذتهم الذين وجدوا صعوبات في التعامل 
وقد .  نترنتالتكنولوجيا الستخراج المقاالت والكتب التي يصعب العثور عليها من اإل

أكد األساتذة وأولياء األمور في المجموعات المركزة على هذا األمر والحظوا أن 
التوافر المتزايد لخدمة اإلنترنت السريعة وأجهزة الحاسوب يسمح للطلبة بالتعويض 
عما يعتبرونه من النواقص في التدريس في قاعة المحاضرات التي تسيطر عليها 

  . علمالمالطرق المتمحورة حول 
  

السبب الثاني الذي عرفه الطلبة كان محدودية الوصول إلى مصادر التعلّم خارج 
فإدارات الجامعات بحاجة إلى تمديد ساعات العمل للمكتبات وغيرها . الحرم الجامعي

من المرافق الموجودة في الحرم الجامعي وتنسيق جداول الساعات المكتبية لالساتذة 
بكلمات أخرى، في أغلب .  جداول المحاضرات للطلبة بحيث تتالءم معبشكل أفضل
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األحيان يجد الطلبة صعوبة في الدراسة بشكل فاعل أثناء تواجدهم في الحرم 
الجامعي، وعلى الدرجة ذاتها من األهمية، التفاعل مع األساتذة بعد المحاضرات 

قدرتهم على اعتبر الطلبة هذه المسألة األخيرة مشكلة فعلية ألنها تحد من . النظامية
وكما علّق أحد . التواصل المجدي مع األساتذة خارج ساعات المحاضرات

ال تسمح حتى للطلبة أنفسهم للتواصل مع ] في الحرم الجامعي[ ثقافة مجتمعنا :"الطلبة
عندما يتفاعل الطلبة مع بعضهم البعض، . بعضهم البعض وبين الطلبة وأساتذتهم

  ." فقط وتبقى األحاديث فيما بينهم غير منتجةيكون هذا التواصل لغايات التسلية 
  
   تقييمات العوامل المجتمعية األوسع نطاقاً-4

يشير مفهوم األبعاد المجتمعية إلى تأثير المحيط االجتماعي في سياقه األسوع   
نطاقاً على قدرة األساتذة والطلبة على االنخراط في بث المعرفة، والمهارات، 

تشتمل هذه األبعاد على الهياكل، واألعراف، . الي واكتسابهاوالكفاءات في التعليم الع
والقيم المرتبطة بالعائلة، والمجتمع، والظروف االقتصادية والسياسية التي تؤثر على 

في المسح الوطني، اشتملت هذه األبعاد، وإن لم تكن . حياة الناس في المواقف اليومية
ل؛ واألعراف التقليدية بشأن الزواج مقتصرة عليها، على مسائل تتعلق بخلفية المنز

؛ السياسات )الواسطة(المبكر؛ والموارد االقتصادية وكلفة التعليم؛ العالقات الشخصية 
في العرض التالي ولغايات الحفاظ على البساطة، . المحلية؛ واالحتالل اإلسرائيلي

للتجربة تصف االستنتاجات تقييمات األبعاد االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية 
  . التعلّم في التعليم العالي الفلسطيني/اإلنسانية وأثرها على جودة التعليم

  
   تقييمات األبعاد االجتماعية-أ

  ...أمثلة على ما سمعناه
لقد تغيرت اهتمامات الطلبة واألمور التي تشغلهم . للعولمة أثر سلبي على الطلبة"

لبة إلى تمضية وقت طويل في وقد قادت ثورة المعلومات واالتصاالت الط. وتنوعت
لدى الطلبة الطاقة دوماً وهم يبحثون طوال . الدردشة من خالل الحاسوب واإلنترنت

كما أن ثقافة المجتمع ككل قد تغيرت بين اليوم . الوقت عن طرق لتفريغ هذه الطاقة
  ."واألمس

  أستاذ جامعة
 بين األساتذة ال يوجد تفاعل. نحن غير راضين عن مصادر التعليم في الجامعات"

كما أن العالقات والتفاعل االجتماعي بين الطلبة . والطلبة خارج قاعة المحاضرات
التواصل االجتماعي بين الطلبة يحمل القليل من . أنفسهم ال تحمل أي داللة أكاديمية

  ." لهم وهو عبارة عن مضيعة للوقت] التربوية[المنفعة 
   كلية جامعيةمتعلم
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. نساء ورجاالً-حياة وهو على المستوى ذاته من األهمية لشبابناالتعليم سالح في ال"
الهدف من الشهادة أنا علّمت ابنتي أن . الحصول على درجة جامعية أمر مهم جداً لهم

الجامعية ليس إيجاد وظيفة وحسب، بل أيضاً لمساعدتها في المستقبل وحمايتهم من 
  ."الشكوك

  والدة طالبة في الجامعة
 

 ئلة في التعليم العالياستثمار العا 
ساد االعتقاد لدى الطلبة، أولياء األمور، واألساتذة بأن خلفية العائلة، من بين 
عوامل ديموغرافية أخرى، تؤدي دوراً ذا أهمية خاصة في النجاح األكاديمي 

النجاح في التعليم . ، وبخاصة كمصدر للدافعية نحو التميز األكاديميمتعلملل
كما الحظ . الت الالزمة لتحقيق شبكة أمان أقوى للعائلةالعالي يوفر االحتما

 المتعلمعائلة الطالبة وإمكاناتها االقتصادية عنصران يشكالن "أحد األساتذة، 
أشار أعضاء هيئة التدريس والطلبة إلى أن . يقال إن العكس صحيحو." الممتاز

وم تؤثر الضغوطات االجتماعية واالقتصادية التي تواجهها عائالت عديدة الي
على سبيل . سلبياً على التحصيل األكاديمي للطلبة ونوعية تفاعلهم مع األساتذة

المثال، اعتقدوا أن الطلبة الذي تعاني عائالتهم من ظروف صعبة جداً، والتي 
هي متصلة عادة بالنتائج االجتماعية واالقتصادية لالحتالل، يختارون في أغلب 

اإلسراع في تحسين وضعهم االقتصادي ال تخصصاتهم الرئيسية بدافع األحيان 
  . بدافع االهتمام األكاديمي أو االستعداد الموجود لديهم

  
على الرغم من هذه الضغوطات، كان أولياء األمور مسرورين بما اعتبروه 

وقد شعروا بسعادة خاصة إزاء تزايد . تقدماً وتحسناً في جودة التعليم العالي
. نية المقدمة اآلن في الجامعات الفلسطينيةعدد التخصصات األكاديمية والف

وساد لديهم االعتقاد أنه لعدد من األسباب كان هذا النمو مفيداً بشكل خاص 
أوالً، اعتقدوا أن اإلتاحة المحلية الواسعة االنتشار . الزدهار العائلة وتقدمها

للميادين المتخصصة قد أوقفت تدفق الشباب الفلسطيني إلى الدول األجنبي 
 أن يستقر المقام بأوالدهم في - بمعزل عن تأثيرات العائلة-ث يخشى األهلحي

سبب آخر كان أنهم . هذه الدول؛ أو أنهم قد يتزوجون فيها دون موافقتهم
اعتقدوا أن الرغبة في التحصيل األكاديمي اإليجابي في الجامعة والذي يؤدي 

ن دافعاً قوياً للتميز إلى قيمة اجتماعية مضافة ويحسن احتماالت الزواج، سيكو
ألن األشخاص . للتعليم وضع اجتماعي: "وكما الحظ أحد األساتذة. هناك

كما أن التعليم قد أصبح أحد . ينظرون بعين االحترام إلى الشخص المتعلم
بناتها إلى أشخاص /ترغب األسر اآلن في تزويج أبنائها. متطلبات الزواج

  ." متعلمين
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 م الجامعيخلق ثقافة التعلّم في الحر 

من منظور الطلبة، يشكل المدى الذي تتوافر فيه ثقافة التعلّم في الحرم 
الجامعي، حيث هناك ما يشجع على التفاعل االجتماعي الرسمي بين الطلبة 
واألساتذة خارج قاعة المحاضرات، بعداً اجتماعياً ذا قيمة مضافة مهمة للتعليم 

الجامعة من فرص لالختالط أعجب الطلبة بما وفره لهم مجتمع . العالي
. وتكوين الصداقات وتبادل األفكار مع الطلبة من الخلفيات والمناطق المختلفة

باإلضافة إلى ذلك، اعتقد الطلبة وبشدة، أن فرص التفاعل االجتماعي بين 
قيم . الطلبة واألساتذة وبعيداً عن التدريس الرسمي وأعمال المساق مهمة فعالً

ي الذي قد يحدث في إطار هذا التفاعل، على سبيل الطلبة الخطاب الفكر
المثال، في المكتبة أو قاعة الطعام، أو حتى من خالل اإلنترنت، واعتبروه 

. أي، بناء قدرة المهارات المعرفية والتواصلية لديهم."شخصيتهم"حيوياً لتطوير 
العالقة مع المدرسين خارج "وقد ذكر أحد الخريجين مالحظة مهمة وهي أن 

ألنها ] هي عليه في قاعة المحاضرات[عة المحاضرات كانت أفضل مما قا
كما بين الطلبة أن مثل هذه ." تشجع الطلبة على توجيه األسئلة التي يريدونها

التبادالت الالمنهجية كانت ذات قيمة خاصة في الحرم الجامعي حيث اعتبرت 
  . لتعلّم غير كافيةالمصادر والمراجع المتوفرة في المكتبة وغيرها من مراكز ا

  
   تقييمات األبعاد االقتصادية-ب

  ...أمثلة على ما سمعناه
. الظروف السياسية التي نعيش فيها تسبب تراجعاً في جميع نواحي الحياة"

فالتعليم بشكل عام سوف يتراجع حتى بين  الجامعات األوروبية، إذا لم يتم 
ه الظروف السياسية فهذ. اإلقرار بعالقته التي ال تتجزأ مع سوق العمل
وكيف يمكن أن تتوقعوا منّا . واالقتصادية التي نعيشها تؤدي إلى هجرة العقول

إجراء البحث العليم الذي يتطلب موارد مالية رئيسية في حين أن رواتبنا 
  موارد البحث والتكنولوجيا التطبيقية؟/منخفضة جداً؟ أي هي مصادر

  أستاذ جامعة
  
على سبيل المثال، هناك . اعية واالقتصادية في مجتمعنافقد التعليم قيمته االجتم"

اآلالف من الخريجين في صفوف العاطلين عن العمل وبالتالي يوجد تنافس 
في فلسطين، الشخص المؤهل جيداً ال يمتاز ... شديد على الفرص المحدودة

  ."عن نظيره ذي المستوى المنخفض من التأهيل من حيث إيجاد الفرص الجيدة
  امعة جمتعلم
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في الماضي، كنت تستطيع أن تجد عمالً دون أن تكون قد وصلت إلى مستوى "
عال من التعليم، لكن اآلن يبذل األهل جهوداً كبيرة ليواصل أبناؤهم تعليمهم 

لسوء الحظ، في يومنا . بحيث يستطيعون إيجاد وظيفة محترمة في المستقبل
  ."يجاد عمل لهمهذا هناك العديد من الخريجين غير القادرين على إ

   جامعيمتعلموالدة 
  
 

 رأس المال البشري واالستثمار في التعليم العالي  
تمخضت عقود من االحتالل عن إعاقة النمو االقتصادي، وارتفاع معدالت 

ولم . البطالة، وتكريس وضع التشغيل دون المستوى المعقول من شروط العمل
بسبب هذه . ى عن هذا الوضعتكن أي فئات من فئات السكان الفلسطينيين بمنأ

األوضاع، أو لنقل على الرغم منها، نظر أولياء األمور، والطلبة، وأعضاء 
هيئة التدريس إلى التعليم العالي على أنه استثمار مهم ليس فقط للحفاظ على 

وكما الحظ أحد . الهوية الوطنية، ولكن أيضاً لتنمية رأس المال البشري
ليس . يملكون أي مصادر طبيعية لالستثمار فيهاالفلسطينيون ال : "األساتذة

يميل لهذا السبب، . لديهم سوى رأس المال البشري والموارد البشرية
لهذا السبب، نجد أن المجتمع . األشخاص إلى االستمثار في تعليم أبنائهم
  ."الفلسطيني يعلّق أهمية على التعليم الجامعي

  
ادي يخفض قدرة عضو هيئة اعتقد األساتذة أن غياب االستقرار االقتص

التدريس على إدامة جودة ممارسات التدريس والتطوير المهني على مستويات 
فأعضاء هيئة التدريس، وبشكل متزايد، مجبرون . متوافقة مع المعايير العالمية

على العمل في وظائف ثانية وهي في الغالب ترتبط بتخصص معين مثل 
سبب هذه الظروف، أقر األساتذة أن العديد ب. الطب، إدارة األعمال، أو الهندسة

واعتبروا أن تميزهم . منهم في المهنة أصبح أكثر تخلّياً عن أخالقياته
االجتماعي بصفتهم أساتذة جامعات آخذ باالنكماش مقارنة مع سنوات مضت؛ 
والسبب الرئيسي في ذلك هو هذه الصعوبة المتفاقمة التي يعانون منها 

بالنسبة للطلبة أيضاً، هذه النظرة االقتصادية . ني مجدللمشاركة في تطوير مه
أحد الطلبة قيم الوضع بهذه النظرة المظلمة . المظلمة تؤثر سلبياً على دافعيتهم

اآلن ال توجد أهداف يسعى الطلبة إلى تحقيقها ألن معظمهم يعرف بأنه :"قائالً
  ." عملسيؤول به المآل إلى الوقوف ساكناً في طابور العاطلين عن ال

  
 الحلقات  المفرغة للجودة المتراجعة 
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اتفق األساتذة والطلبة على أن هذه الظروف خلقت حلقة مفرغة تتسع دائرتها 
ففي المقام األول، يجد األساتذة صعوبة متزايدة في . لتشمل التعليم الثانوي

إنهم يشعرون بأنهم عاجزون . استثمار الحد األقصى من الجهود في التدريس
أقنعت هذه المشكلة، بدورها، الطلبة . ع االحتياجات األكاديمية لطلبتهمعن إشبا

أن ممارسات التدريس الضئيلة تخفق في إعدادهم لمواجهة سوق عمل يعاني 
  . فعالً من الركود واإلشباع المتزايد بخريجين يبحثون عن عمل

  
اجه مشكلة أخرى اعتقد األساتذة أنها موجودة وهي اضطرار الجامعات التي تو

عجزاً متنامياً في موازناتها إلى خفض مستوى معايير القبول لديها بحيث 
رأى األساتذة . تتمكن من قبول المزيد من الطلبة الذين يدفعون رسوم الدراسة

أن هذه المشكلة هي التي أدت ما تشهده قاعات المحاضرات حالياً من إغراق 
للتعامل مع مستعدين جيداً لها بالطلبة الذين يكونون في أغلب األحيان غير 

فقد قال أحد األساتذة في هذا . المتطلبات المعرفية المتقدمة  للتعليم العالي
للطلبة يتراجع كل فصل بشكل أكبر من الفصل ] األكاديمي[المستوى :" السياق

الذي سبقه، ولسؤ الحظ أنا مكره للنزول إلى مستواهم في كل فصل وبخاصة 
األساتذة أن خفض مستوى معايير القبول في الجامعة وخمن ....". لالمتحانات

 المدرسين على نجاح مختلط تأهيلهو أيضاً سبب رئيسي في حصول برامج 
في تدريب مدرسي المدارس المستعدين جيداً، وهذا، بدوره، يسهم في تراجع 

  . جودة التعليم في المدارس الثانوية في فلسطين
  

  تأثير؟ ) لواسطةا(هل للعالقات االجتماعية الشخصية 
اتفق األساتذة، والطلبة، وأولياء األمور عموماً في المسح الوطني على أن 

 على النجاح المتعلم تؤثر بشكل قليل على قدرة )الواسطة(" العالقات الشخصية"
غير أنه . وقد عكس هذا الرأي ما سمعنا في المجموعات المركزة. األكاديمي

 اتفاق واسع النطاق من حيث أن غياب من الجدير بالذكر هنا أنه قد وجد
االستقرار المنتشر في سوق العمل الفلسطيني يجعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة 

بكلمات أخرى، . للبرامج األكاديمية ألن تبقى مالئمة لطلبات االقتصاد المحلي
ألن الدرجة الجامعية ال تشكل أي ضمانة للحصول على وظيفة، بدأ اعتماد 

وكما وضعها أحد . عالقات الشخصية يحظى بالمزيد من األهميةالخريج على ال
 هي تأشيرة دخولك الواسطةاألساتذة، الدرجة الجامعية هي جواز سفرك، لكن 

  . إلى سوق العمل
  

 بعد التخرج هو أحد مظاهر االعتقاد للواسطةهذا التصور لألهمية المتزايدة 
فصل المتنامي بين المعرفة السائد بين األساتذة، والطلبة، واألهل من حيث ال
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واتفق . والمهارات المكتسبة في الجامعة واالقتصاد المحلي والعالمي
المشاركون في مختلف المجموعات المركزة مع الرأي القائل إن تطوير نظام 

التعلم في التعليم العالي ضروري إذا ما أراد الفلسطينيون /أقوى للتعليم
ت المعرفة في للقرن الحادي والعشرين االنضمام إلى والتنافس في اقتصاديا
  . سواء كانت محلية، إقليمية، او عالمية

  
   تقييمات  األبعاد السياسية-ت

كيف ينظر المشاركون في المجموعات المركزة إلى تاثير الكفاح الفلسطيني   
التعلم في التعليم العالي؟ /المستمر للحصول على السيادة السياسية على جودة التعليم

 المسح الوطني، استكشفت المجموعات المركزة التي نظمناها هذا السؤال من كما في
خالل االفتراض أن ثمة عاملين لهما داللة يتمثالن في ظرفين خاصين هما االحتالل 

  .اإلسرائيلي والسياسة الفلسطينية الداخلية في يومنا هذا
  

  ...أمثلة على سمعناه
ع بأي قائد سياسي يوجه سؤاالً حول التعليم وبالنسبة للقادة السياسيين، لم اسم"... 

  ."العالي في الجامعات
  أستاذ جامعة

  
تطوير التعليم والتغيير عبارة عن عملية تراكمية تتحقق بمرور الوقت؛ لسوء الحظ، "

 بسبب تراجع الظروف السياسية، 2000تم التخلّي عن تطوير التعليم بعد عام 
 2006 بالمثل، أدى التشرذم السياسي بعد عام .واألمنية، واالقتصادية، واالجتماعية

ال توجد نقاط قوة في قطاع التعليم . أيضاً إلى المزيد من التراجع في التعليم الجامعي
  ."العالي في الوضع الذي هو عليه اآلن

   كلية جامعيةمتعلم
  
السبب وراء تراجع . ما من فرصة للنجاح في أي شيء عندما تتدخل السياسة"

السياسة .   أن السياسة قد اخترقت جدرانها وقاعات المحاضرات فيهاجامعاتنا هو
  ."تدمر حياتنا االجتماعية؛ لذا، ال بد من إبعاد السياسة عن الجامعة

  
   جامعيمتعلموالد 

  
 التعليم العالي والكفاح من أجل السيادة السياسية 

ست خالل في الحقيقة، الجامعات كافة الموجودة في فلسطين في يومنا هذا تأس
 من السبعينيات وحتى التسعينيات، وجميعها 1948العقود العاصفة التي عقبت 
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شهدت فترات ازدهار في نسب االلتحاق منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية 
في هذا السياق التاريخي، نظر .  وحتى الوقت الحاضر1994منذ عام 

لعالي في فلسطين المشاركون في مختلف المجموعات المركزة إلى التعليم ا
على أنه يحقق أكثر بكثير من مجرد تنمية رأس المال البشري لخدمة النمو 

وقيموا دور الجامعات الفلسطينية في بناء الهوية الوطنية . االقتصادي
والمحافظة على الشعور بها باإلضافة إلى التضامن الوطني، ومقاومة 

باختصار، األساتذة، . ات الدوليةاالحتالل، وتمثيل القضية الفلسطينية في المنتدي
والطلبة، وأولياء األمور نظروا إلى الجامعات الفلسطينية على أنها الجبهة 

إنهم يعتقدون أن هذا هو الدافع . األمامية في الكفاح من أجل السيادة السياسية
  . الرئيسي للطلبة، وعائالتهم، واالساتذة لالستثمار في نمو وجودة التعليم العالي

  
 ير االحتالل على األداء األكاديميتأث 

ثمة ما أثار دهشتنا عندما طلبنا إلى األساتذة، والطلبة، وأولياء األمور أن 
يصنفوا بالترتيب أهمية العوامل التي يعتقدون أنها قد أثرت على التحصيل 
األكاديمي اإليجابي أو السلبي للطلبة؛ وكان ترتيبهم لالحتالل في أدنى درجات 

في الحقيقة، المشاركون في مختلف المجموعات .  هذا السياقالداللة في
أي ( بالطلبة أنفسهم المركزة كانوا أكثر ميالً لربط النجاح أو الفشل األكاديمي

أي ما مدى إعدادهم (أو بالمدارس الثانوية ) الدافعية الشخصية وااللتزام
). جودة التدريسأي (أو للجامعة بمفردها ) للشباب لمرحلة التعليم بعد الثانوية

من . عكست هذه االستنتاجات اإلجابات على األسئلة ذاتها في المسح الوطني
الجدير بالمالحظة هنا أن األساتذة وأولياء األمور اعتقدوا أن االحتالل يستخدم 
في أغلب األحيان كذريعة إلنكار المسؤولية الوطنية عن المشاكل التي يعاني 

كنا ال ننكر أثرة السلبي على جميع قطاعات منها النظام التربوي ككل وإن 
االحتالل عبارة عن شماعة : "وكما قال أحد أولياء األمور. المجتمع الفلسطيني
  ."نعلّق عليها إخفاقاتنا

  
 توى الثقة في القيادة السياسيةسانخفاض م 

من االستنتاجات األخرى المتوافقة مع ما توصل إليه المسح الوطني هو أن ثقة 
مور، واألساتذة، والطلبة في األحزاب السياسية الفلسطينية والقيادة أولياء األ

في الحقيقة، ساد االعتقاد . كانت ثقة منخفضة بالنسبة لما يتعلق بالتعليم العالي
لدى المشاركين عبر المجموعات المركزة أن المسائل المتعلقة بالتعليم العالي 

كما كانت النظرة . نية السياسيةكانت في أدنى سلم األولويات لدى القيادة الوط
يبدو أن هذا . إلى السياسة الحزبية بأنها تؤثر سلباً على جودة التعليم العالي

اعتقد أولياء األمور أن إنشاء . الرأي الواسع االنتشار قد أصبح ظاهرة حديثة
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 قد أدى مبدئياً غلى بعض 1994السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 
غير أن هذا .  على جميع المستويات في النظام التعليمياإلصالحات اإليجابية

لم يمتد طويالً ألسباب معينة تبدأ بقمع االنتفاضة الثانية والحقاً من االتجاه 
يبدو أن هذا . 2006خالل الصدامات المستمرة بين فتح وحماس بعد انتخابات 

سعة الوضع األخير على وجه الخصوص قد أدى إلى فقد الثقة بين شرائح وا
من السكان في القادة السياسيين وقدرتهم على معالجة احتياجات التعليم العالي؛ 

ال توجد ثقة بالسياسيين؛ إنهم ال يهتمون : "وكما علّق أحد أولياء األمور
إنهم يأتون فقط لحضور احتفاالت . بالجامعات وهم أبعد من يكون عن التعليم

إننا ال نسمع منهم . والدراساتإنهم ال يهتمون بالبحث . التخريج وأنشطتها
  ."عبارات التقدير وال نحصل منهم على الدعم

  
 التسييس الجديد للمناخ الجامعي 

 2006ختالف سياسي بين فتح وحماس منذ اال بأن  بين األساتذةساد االعتقاد
قد أدى إلى حد معين، وبشكل مباشر أو غير مباشر، تعقيد قدرتهم على 

وعبر األساتذة عن شيء من القلق . نمية المهنيةالتدريس وإنجاز أنشطة الت
إزاء ما اعتبروه األهمية المتنامية لالنتماء السياسي للشخص في البيئة 

على سبيل المثال، بعض األساتذة ساورتهم الشكوك بأن الحزبية . الجامعية
السياسية والوالء الحزبي قد يؤثر تأثيراً غير عادل في القرارات الخاصة 

مضمون هذا الزعم، . و هيئة التدريس وتوظيف األساتذة المستجدينبترقية عض
إن كان صحيحاً في الحقيقة، هو أنه ال يشجع البعض على السعي إلى الترقية 

واعتقد مدرسون . من خالل المسار الطبيعي للتنمية المهنية مثل  البحث والنشر
ديمية ألن األساتذة آخرون أن الوالء لتبعية حزبية معينة يؤثر على الحرية األكا

يصبحون أكثر ميالً إلى مراقبة خطابهم رقابة ذاتية حتى ال يصبحوا مهمشين 
وساد االعتقاد بين األساتذة أن المشاركة المتنامية . بسبب آرائهم السياسية

للطلبة في السياسة الحزبية وبخاصة خالل الحمالت االنتخابية يتدخل في بعض 
  .  من نسبة التغيباألحيان في عمل المساق ويزيد

  
المسائل المتداخلة لالحتالل اإلسرائيلي والكفاح من أجل السيادة السياسية هي 
التي تسيطر على الوعي السياسي لطلبة الجامعة في يومنا هذا، وهو ما كان 

غير أنه قد ساد االعتقاد بين الطلبة . عليه الحال في العقود الماضية من الزمن
 قد غيرت المناخ 2006االنتخابات المطعون فيها لعام أن االنتفاضة الثانية و

اليوم، حتى . السياسي في الحرم الجامعي بطرق تؤثر سلبياً على جودة التعليم
وإن كان السكان متحدين في الموقف بشأن السيادة السياسية الوطنية، وقد 
تجزأت اآلراء السياسية حول هذه المسألة عبر مختلف األحزاب السياسية 
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 كما يرى العديد من الطلبة، هذا التشتت أدى إلى تحول .جنداتها المتنافسةوأ
. اهتمام القادة السياسيين بعيداً عن تناول احتياجات التعليم العالي ومعالجتها

الوضع السياسي السيء يبطئ من التقدم : "وكما يعبر أحد الطلبة عن الموضوع
طلبة أن أقرانهم قد استخدموا وشعر ال]". في تحسين جودة التعليم الجامعي[ 

التبعية الحزبية في بعض األحيان للفوز بمعاملة خاصة من عضو هيئة 
فعلى سبيل المثال، . التدريس الذي يشترك معه في االنتماءات والوالءات ذاتها

زعم البعض أنه قد تم التسامح مع الطلبة في بعض األحيان إزاء الغياب أو أنه 
المات المخصصة للواجبات أو االمتحانات بسبب تم التساهل معهم في الع
  . تعاطفهم مع أحزاب معينة

  
  اً يتحدثون عن التميز في التدريسمعلمأحد عشر :  معنى التعليم ذي الجودة-5

    
  مقدمة

ما الذي يجمع بين أعضاء هيئة التدريس  الذين يعترف بهم طلبتهم، وأقرانهم، 
من تكشاف هذا السؤال، قمنا بإجراء سلسلة وجامعاتهم على أنهم أساتذة ممتازون؟ الس

 8اً غير دائم من معلم 11المقابالت المعمقة شبه المنظمة مع عينة غير عشوائية من 
تمثل النساء األربع كما يمثل الرجال السبعة . جامعات في الضفة الغربية وغزة

لرياضيات، التخصصات األكاديمية من اآلداب واإلنسانيات إلى العلوم االجتماعية، وا
أن جميع هؤالء األساتذة يحملون إما شهادات الدكتوراه أو ويجدر بالذكر هنا . والعلوم

برامج الزمالة ما بعد الدكتوراه في جامعات خارج فلسطين بما فيها األردن، الواليات 
  . المتحدة، والعديد من دول أوروبا الغربية، ولكن لم يكن هذا هو المعيار الختيارهم

  
ووضعت . ل كل مقابلة تسجيالً سمعياً واستمرت حوالي ساعة واحد بالمعدلتم تسجي

المقابلة في إطار مجموعة من األسئلة المصممة الستكشاف الروابط بين المسارات 
  :التعليمية والمهنية لكل مدرس والممارسات التي يتكون منها نهجه  في التدريس اليوم

 اليوم عن تلك التي كنت تتبعها كيف تختلف ممارسات التدريس التي تتبعها 
 عندما بدأت بالتدريس؟

 ل ممارسات التدريس لديك؟ما هي العوامل التي تسهم في تحو 
  ما هي الممارسة من ضمن مجموعة الممارسات التي تتبعها تسهم في التفكير

 اإلبداعي والناقد بين طلبتك؟ 
  أو ال؟ كيف تعرف فيما إذا كان طلبتك يستفيدون من هذه الممارسات 
 هل تدعم مؤسستك هذه الممارسات؟ 
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  هل كان لمجموعة ممارسات التدريس التي تتبعها أي تاثير على الطريقة التي
 يدرس بها زمالؤك من أعضاء هيئة التدريس؟ 

 التعلّم لدى /ما الذي يمكن للجامعات أن تقوم به لتحسين جودة ممارسات التعليم
ادمين إلى الجامعة خالل السنوات أعضاء هيئة التدريس المستجدين أو الق

 األولى من خدمتهم؟ 
  

  ملخص للنتائج الرئيسية
 اإلرشاد المهني الداعم خالل سنوات التكوين ما قبل الخدمة  

برزت نقاط عديدة متكررة من توصيفات األساتذة لسنواتهم أثناء استكمال الدراسات 
 األول واألكثر داللة العنصر. المتقدمة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه

كان أن األساتذة األحد عشر، دون استثناء، قد بلوروا عالقات وثيقة وداعمة مع 
األساتذة أو المستشارين الذي وفروا لهم التوجيه الخبير حول المسائل المتعلقة بالبحث 

فعلى سبيل المثال، تذكرت إحدى المشاركات في المقابالت القيمة التي . أو التدريس
كانت شخصاً :"ا إياها مرشدتها أثناء الدكتوراه للتركيز على تطوير طلبتهاأعطته

لقد . لقد ركزت بشكل كبير على طلبتها وتتبعت تطورهم. عظيماً ولديها عقل عظيم
  ."كان لديها اعتقاد قوي في طلبتها وأنا تعلّمت الكثير منها

  
 التعلم/التعرض العملي إلى طرق مختلف طرق التعليم 

ج الرئيسية األخرى التي تم التوصل إليها هي أن هذه العالقات من النتائ
الشبيهة باإلرشاد قد كانت بمثابة الفرص العملية للمستجيبين لمراعاة طرق 
متنوعة في التريس والعمل تحت اإلشراف الخبير كمساعدي بحث أو مساعدي 

 هذا الجمع بين الممارسة واإلرشاد المهني أثبت قيمة عظيمة في. تدريس
إعطاء أساتذة المستقبل هؤالء التغذية العكسية المهمة والمشورة العملية ليس 

وأحد األساتذة . فقط من عضو هيئة تدريس أقدم ولكن من الطلبة الزمالء أيضاً
اآلخرين، على سبيل المثال، نسب الفضل في نموه المهني إلى السنوات األولى 

س الذي كان أحد أساتذته من عمله مساعد تدريس لمساق لطلبة البكالوريو
] المعلم[، ومن ثم أجتمع إلى ]الصف[قد أطور موضوعات لتدريس : "يدرسه

لذا، . ألقول له إني أريد القيام بهذا أو ذاك وهو يطلب إلي أن أعدل خياراتي
هو أعطاني الكثير من التعليمات حول الطريقة التي توصلني ألن أكون باحثاً 

  ."اً جيداًمعلمي من أن أصبح جيداً والطريقة التي تمكنن
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 االلتزام بالتعلّم المستمر 
كان االستنتاج الثالث ذو الداللة  هو أن جميع  األساتذة نظروا إلى أنفسهم 

ولكن، وببساطة، . كمثقفين بأوسع نطاق لمعنى الكلمة حسب مفهوم سقراط لها
وبالنسبة . اةهم قدروا األهمية التي ينفردون بها كدارسين مستمرين طوال الحي

. جيداً في نظامه وتخصصه" اًمتعلم"لكل منهم، أن يكون مثقِّفاً يعني أن يكون 
نفسه " تثقيف" عن رغبة قوية، وضاغطة لـ معلمبكلمات عديدة جداً، عبر كل 

واستطاعوا أن يحققوا هذا من خالل . وزيادة قدرته على تثقيف اآلخرين
لى التطورات الجديدة في الميادين االستمرار في إجراء البحوث؛ واإلطالع ع

ذات الصلة بتخصصهم؛ والمشاركة في المنتديات العلمية مثل حلقات البحث 
والمؤتمرات؛ والتعاون مع الزمالء في الجامعات سواء داخل فلسطين أو 
خارجها؛ وتحديث المواد الدراسية في مناهج مساقاتهم بناء على أبحاثهم 

  . وكتاباتهم المستمرة
  

القتباس التالي المأخوذ من أحد األساتذة هذه القناعة المشتركة بأن يوضح ا
  : اً جيداً أيضاًمتعلمالمثقّف الجيد يكون دوماً 

أحد أهم األشياء التي عملتها في السنوات التسع عشرة "
هذا هو . الماضية هو أال أتوقف عن التعلّم أبداً، أبداً، أبداً

ة وأدى إلى الشيء الوحيد الذي أعطاني قيمة مضاف
أعتقد أن البحث مهم جداً . تطوري ألكون ما أنا عليه اآلن

ر الطلبة هذا األمر ألنه يجعلهم يدركون أن كما يقد. معلملل
وهم يبحثون ...  يعمل دوماً على تحديث المعلوماتالمعلم

غير أنني . عن ذلك الشخص ويحاولون تعلم المزيد منه
وواصلت ) ضراتقاعة المحا(إذا دخلت إلى غرفة الصف 

إلقاء المادة ذاتها على مسامعهم سنة بعد سنة، سيكون هذا 
هذا ما يجعلني . مجرد هدر للوقت، ويالحظ الطلبة ذلك

أنا لم أتوقف عن التعلّم سنة بعد : أعتقد أنه االمر الرئيسي
  "...سنة، إني أبحث دوماً عن شيء جديد

  
  المتعلماعتماد النهج المتمحور حول 

لرابع واألخير الذي تم التوصل إليه من المقابالت كان أن الطلبة االستنتاج ا
يعتقدون بشدة في قيمة وضرورة توجيه الطلبه إلى تحمل المسؤولية الالزمة 

بكلمات أخرى، ممارسات التدريس لديهم كانت تعتمد على . إزاء دراستهم
 األساتذة اعتقد.  في التدريسالمتعلممبادئ بناءة يقوم عليها نهج متمحور حول 

 جيد هو بناء قدرة طلبتهم على االنخراط  بشكل معلمأن المهمة الرئيسية ألي 
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على سبيل المثال، شرح أحد . ناقد وإبداعي في المحتوى األكاديمي لمساقاتهم
أطلب إليهم أن يتخذوا موقفاً إزاء مختلف القضايات : " األساتذة نهجه قائالً

في أغلب األحيان، وفي . األكاديميويدافعوا عنه، وأال يكتفوا بالرأي 
المحاضرات األخرى، يتوقع منهم فقط أن يقرأوا ويحفظوا عن ظهر قلب ما 

أنا ال أتطلب ... هو موجود في الكتب؛ ولكنهم ال يعرفون ما الذي يقرأونه
الكثير من الطرق والمنهجية، ولكني أريد منهم أن يطوروا مهاراتهم األساسية 

  ."والعرضفي البحث، والكتابة، 
 والذي دافع عنه المتعلمالمبدأ األساسي الذي يقوم عليه النهج المتمحور حول 

األساتذة األحد عشرة هو أهمية معرفة الطريقة التي يتعلم بها الطلبة واإلقرار 
 المعلماعتقدوا أن . بأن الطلبة األفراد األفراد لديهم أيضاً أساليب تعلّم مختلفة

وقت الالزم وأن يكون صبوراً في معرفة طلبته كل الفاعل يجب أن يستغرق ال
وكما يعبر أحد األساتذة . على حده؛ سواء داخل قاعة المحاضرة أو خارجها

  : عن ذلك
  

مهم ) كل على حده(العمل مع الطلبة على أساس فردي "
ولكن من المفيد فعالً . جداً ويتطلب ساعات مكتبية طويلة
 بفهم ما يفكر المعلمه ألنه خالل ذلك الوقت الذي يبدأ في

وكيف يربطون بين الموضع وشيء في ... المتعلمفيه 
إذا أنا فهمتهم، يمكنهم أن يفهموني . حياتهم أحياناً لفهمه

من هنا تنبع أهمية . وسوف أجد طرقاً أفضل للتوجه إليهم
وتمضية الوقت مع الطلبة أمر مهم . الساعات المكتبية

  ".فعالً
  

 يمتلكون أساليب تعلّم مختلفة أفضى بنا إلى مبدأ آخر هذا اإلقرار بأن الطلبة
طلبتهم   إنه إظهار الثقة في- في خطاب األساتذةالمتعلميتمحور حول 

اعتقد األساتذة أن بناء العالقات ذات الثقة واالحترام المتبادلين . واحترامهم
 أحد األساتذة وصف طبيعة هذا. يزيد من جاهزية الطلبة واستعدادهم للتعلّم

  :الوالدة بالطفل/الوضع على أنه شيء معين يشبه عالقة الوالد
  

إنهم : "عندما يقولون] من األساتذة[ أسمعه الذي أكره هذا "
أنا أعتقد وبشدة ." إنهم ال يعملون. ال فائدة منهم، إنهم كسالى

طفلك هو جزء . أن هذه العالقة تشبه عالقة األم بطفلها
لبتك، ستكافأ على وإن أنت استثمرت جهدك في ط. منك
ولكنك إن فقدت ثقتك بطلبتك، سوف يفقدون الثقة بك، . ذلك
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إنهم يشعرون بك عندما تلتمز بهم . والطلبة أذكياء جداً
عندما يشعرون أنهم ... وعندما تسقطهم من حساباتك

محترمون، وبغض النظر عما يشعرون أو يفكرون به أو 
بواب أمام عالقة يفعلونه، االحترام يكون مهماً جداً لفتح األ

   ". والطلبةالمعلممثمرة بين 
  

 الممارسات الفضلى  
أخيراً، ما هي أنواع ممارسات التدريس التي استخدمها هؤالء األساتذة األحد 
عشرة فعالً؟ وهل تحصل هذه الممارسات على الدعم من المؤسسات التي 

موعات يعملون فيها؟ بالنسبة لهذا السؤال األخير، عرفنا من تحليل المج
المركزة أعاله أن أنظمة وتعليمات األقسام تؤدي في بعض األحيان إلى الحد 
من التدريس والتقييم لتقتصر على الطرق القائمة على االمتحان فقط، وهذه 
سياسة تميل إلى تعزيز أسلوب المحاضرة، واإلمالء، والحفظ األصم .

م يمكنهم في بعض باإلضافة إلى ذلك، عرفنا أيضاً أن حتى األساتذة أنفسه
  .  عليهالم يعتادوااألحيان أن يقاوموا األساليب التي 

ذكر األساتذة أنه في الجزء األعظم، احترمت اإلدارات المسؤولة عنهم حريتهم 
حتى أن البعض منهم قد . األكاديمية في التدريس بالطريقة التي يرتاحون إليها
 التقليدية التي اتبعها؛ على ذكر أنه واجه مقاومة في البداية لبعض النهج غير

سبيل المثال، عندما اختار عدم إعطاء امتحانات واستخدام تقييمات العالمات 
المتحصلة بدالً من ذلك، شعر جميع األساتذة أنهم اآلن يحصلون على الدعم 

العائق الفعلي الوحيد الذي واجهوه بين الحين واآلخر كان . من مؤسساتهم
 مما أضاف المزيد من الصعوبة على تطبيق قاعات المحاضرات المكتظة

  . المتعلماألساليب المتمحورة حول 
  

 واحد فقط من بين معلمبالنسبة إلى المسألة المتعلقة بمواجهة مقاومة الطلبة، 
فقد ذكر أنه خالل السنة األولى من . األحد عشرة تطرق إلى هذه المشكلة

 بالتالي إلى أساتذة آخرين امتهانه التدريس، شعر بعض الطلبة بالحذر، وشكوا
هم كان يطلب إليهم معلموالسبب في ذلك هو أن . بأن عالماتهم كانت تتراجع
وباستثناء . المحتوى بدالً من االكتفاء بتذكرهتحليل أن يعملوا في الواقع على 
بة في مساقاته كانوا عموماً يرحبون ل أن الطالمعلمهذه اللحظة الوحيدة، وجد 

  . يس ويحترمونهبأسلوبه في التدر
يوضح الملخص التالي المجموعة المتباينة من طرق وأساليب التدريس في 

  : حصيلة تجربة هؤالء األساتذة األحد عشرة
  الدراسة عبر اإلنترنت)التعلم(الجمع بين الدراسة ، 
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 دراسات الحالة 
 ربط المحتوى بتجارب من واقع الحياة 
 المناظرات 
 الرحالت الميدانية 
 ماعيةالمشاريع الج 
 المتحدثون الرئيسيون 
 برامج اإلقامة في المجتمع المحلي 
 مقاالت المجالت المتخصصة والكتب الدراسية الرافدة 
 كتابة اليوميات 
 التقييمات من قبل األقران، والتقييمات الذاتية 
  فجائية(اختبارات قصيرة غير معلنة( 
 تقييمات الحصيلة الكاملة لعمل المساق 
 يعة بعد االختبارات، االمتحانات التغذية العكسية السر 
 أوراق البحث 
 البحث باالعتماد على قواعد بيانات اإلنترنت 
 الطرق السقراطية في النقاشات الصفية 
 العروض التقديمية من قبل الطلبة 
 النقاشات التي يديروها الطلبة 
 ورشة العمل أو حلقات البحث لتقديم نتاجات الطلبة 

  
  النقاش

   ولكنه في مرحلة التحولالمعلمالتوجه المتمحور حول : قييمممارسات التدريس والت
 في التعلّم، والذي يتميز بالمحاضرات، المعلميظهر أن النهج المتمحور حول 

واإلمالء، وأخذ المالحظات، والحفظ األصم، والتقييمات بناء على االمتحان هو الذي 
د أن هذا االعتمادالواسع يعتق. ينتشر في معظم قاعات المحاضرات لطلبة البكالوريوس

النطاق على مثل هذه الممارسات ما هو إال امتداد للطرق المستخدمة عادة في التعليم 
في المدارس الثانوية، والتي تعزز االعتماد المتواصل على الحفظ األصم بدالً من 

 باإلضافة إلى ذلك، يعتقد أن انتشار ممارسات. التشجيع على التفكير الناقد واإلبداعي
؛ ويخنق التطور الالزمة )السالب(التقييم المستند إلى االمتحان يعزز التعلّم الساكن 

لقيمة التعلّم المستمر؛ وبشكل أكثر مباشرة، يحول دون قيام الطلبة بتطوير مهارات 
  . مهمة للدراساتا لمتقدمة والدمج الناجح في أسواق العمل المحلية، واإلقليمية، والعالمية
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ض أعضاء هيئة التدريس األفراد، وبدعم من عمدائهم وأقسامهم هم في بالمقابل، بع

يبدو . المعلمللتدريس المتمحور حول " الكالسيكي"الحقيقة يناهضون ما يسمونه بالنهج 
أن األساتذة الذين يقودون هذا التوجه هم أولئك الذين قد اكتسبوا المعرفة، والمهارات، 

التعلّم سواء قبل أو خالل السنوات /البديلة للتعليموالخبرات العملية المتصلة بالنهج 
ولعّل هذا األمر لم يأت مصادفة أن نكتشف أن . القليلة األولى من عملهم في التدريس

 هم أولئك الذين استكملوا دراستهم المتعلمأقوى المدافعين عن النهج المتمحورة حول 
بخاصة في الواليات المتحدة العليا بعد نيهلم البكالوريوس في الجامعات األجنبية و

شهد قطاع التعليم منذ الثمانينيات وما زال هذا التحول نحو وأوروبا الغربية حيث 
تسلط هذه االستنتاجات الضوء على اهمية . المتعلمأصول التدريس المتمحورة حول 

ذة كل من التدريب لعضو هيئة التدريس قبل الخدمة وخالل الخدمة بالنسبة لألسات
  . ف ينضمون مستقبالً للعمل في الجامعةالذين سو

  
  النمو البطيء يهدد جودة التعليم): التطوير المهني(التنمية المهنية 

على الرغم من مشاركة بعض األساتذة في البحث واإلنتاج المعرفي وهو حجر 
الزاوية للتنمية المهنية، ثمة اعتقاد وساع النطاق أن النظام الحالي غير مالئم وأنه 

وبغض النظر عن األزمات المالية . لى تراجع شديد في البحث وإنتاج المعرفةيقود إ
الواسعة النطاق والتي تواجهها المؤسسات الفلسطينية، ساد االعتقاد هنا لدى األساتذة 
أن الخطى البطيئة للتنمية المهنية تؤدي إلى تراجع جودة التعليم العالي بشكل شديد في 

  . عموم أنحاء فلسطين
  

افة إلى ذلك، غياب الفرص للتنمية المهنية يؤدي إلى تقليص قدرة األساتذة على باإلض
عندما ال يستطيع األساتذة هم . القيام بدورهم كنماذج للطلبة وتحسين المنهاج الدراسي

أنفسهم متابعة التنمية المهنية، فإنهم يصبحون أقل فاعلية في إفهام اآلخرين العالقة بين 
كما أنهم يجدون صعوبة أكبر في تطوير . قد وإنتاج المعرفةالبحث والتفكير النا

المناهج الجديدة، وتحديث المساقات الحالية، والتشبيك االحترافي مع الزمالء سواء 
 إصالحات السياسات لمعالجة جودة  ال يمكن الفصل بينباختصار،. محلياً أو عالمياً

ام قوي للتنمية المهنية بين  وبين مسألة تشجيع وإدامة نظالتعلم/التعليمممارسات 
  . أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات

  
  البحث عن ثقافة ومجتمع التعلّم: الدعم المؤسسي

  
أثنى أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، وأولياء األمور على إدارات الجامعات ألنها 

سبيل تعمل بإخالص على تنمية النظام وتحسين جودة التعليم من خالل إنشاء، على 
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ومع ذلك، ما زال . المثال، وحدات ضمان الجودة لمراقبة المدخالت والنواتج التربوية
أعضاء هيئة التدريس يعتقدون أنه يبنغي للقيادة اإلدارية ومن خالل التعاون الجوهري 
للجان أعضاء هيئة التدريس أن تقوم بالمزيد منا لعمل لتحسين الظروف التي تؤثر 

في هذا السياق، ساد االعتقاد لدى األساتذة هنا أنه . التعلّم/يممباشرة في جودة التعل
يجب على اإلصالحات المحددة أن تستهدف الطرق الكفيلة بتعزيز الفرص الالزمة 

التعلّم نشاطاً /للتنمية المهنية وتنفيذ التغييرات واالستراتيجيات النظامية لجعل التعليم
   .مركزياً يقدر على مستوى عال في الجامعات

  
كما عبر الطلبة عن ثقتهم في إدارات جامعاتهم، غير أنهم قد عرفوا الفجوات فيما 
اعتبروا أنه يجب أن يكون ثقافة ومجتمع تعلّم أكثر قوة في أوساط األساتذة والطلبة 

هم يرغبون في أن يروا الجامعات تتخذ الخطوات الالزمة . في الحرم الجامعي
 إلثراء التعلّم سواء من خالل  المواد المصاحبة لتحسين الفرص في الحرم الجامعي

إنهم . للمنهاج الدراسي أو من خالل األنشطة الالمنهجية خارج قاعة المحاضرات
يعتقدون أن مثل هذه اإلصالحات يمكن أن تكافح هذه النواقص الموجودة في التعلّم 

دة والنجاح اآلن؛ وهو ما يخشونه اآلن من أن يؤدي هذا إلى خفض تنافسيتهم الواع
  . في سوق عمل سريع التغير بعد التخرج

  
  مجابهة عواصف القالقل االقتصادية والسياسية: العوامل المجتمعية األوسع نطاقاً

تؤثر الظروف االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية في أي مجتمع من المجتمعات 
 الفلسطيني قد استطاع وحقيقة أن المجتمع. التعلم في التعليم العالي/على جودة التعليم
 مؤسسة تعليمية لما بعد الثانوية بمعدل مؤسسة واحدة في السنة 36إنشاء أكثر من 

يقر األساتذة، والطلبة، . على مدى العقود األربعة الماضية لهي بالفعل إنجاء مدهش
وأولياء األمور بفخر أن التعليم العالي في فلسطين قد لعب دوراً مهماً في بناء هوية 

ية قوية، ومقاومة االحتالل، وإنتاج رأس المال البشري وما له من أهمية في وطن
باختصار، تقف . النجاح في أوساط االقتصاديات المحلية، واإلقليمية، والعالمية

  . الجامعات الفلسطينية في الجبهة األمامية في كفاحها لتحقيق السيادة السياسية
  

اع معدل البطالة، وإلى مدى أقل، نمو لسوء الحظ، ضعف النمو االقتصادي، وارتف
الخطاب الذي تؤججه السياسات الحزبية المحلية في الحرم الجامعي تحول جميعها 

. دون تطوير ممارسات الجودة في التدريس ودون تطوير نظام قوي للتنمية المهنية
في مثل هذه الظروف، من غير المدهش أن نعلم أن أولياء األمور والطلبة قد أصبحوا 

فاألساتذة . أقل ثقة بقدرة الدرجة الجامعية على ضمان الوظيفة الجيدة بعد التخرج
يقبلون بوظائف إضافية لتحقيق احتياجاتهم ومساعيهم الحياتية، وهذا بدوره يؤثر على 
أدائهم لوظائفهم الرئيسية ويؤدي إلى المزيد من خفض قدرتهم على االنضمام إلى 
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فة إلى هذا كله، تؤدي هذه الظروف بالطلبة إلى فقد باإلضا. أنشطة التنمية المهنية
الثقة في قدرات أساتذتهم على تزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة ألسواق العمل 

وهذا، بدوره، يؤدي إلى شعور أولياء األمور بالقلق . المحلية، واإلقليمية، والعالمية
  . زدهار الفرد والعائلةمن أن التعليم الجامعي أصبح يفقد وبسرعة وعده كضامن ال

  
آخذين بعين االعتبار ما واجهه الشعب الفلسطيني وما زال من قالقل اقتصادية 

 قد تكون )الواسطة(وسياسية طويلة المدى، افترضت دراستنا أن الروابط الشخصية 
في الحقيقة، ال يبدو أن . أحد العوامل التي تؤثر في ممارسات التدريس وأداء الطلبة

ويجدر بنا أن نذكر هنا، أن . قع الحال، وهذا استنتاج يؤيده المسح الوطنيهذا هو وا
القالقل المالزمة لسوق العمل الفلسطيني تزيد من صعوبة محافظة البرامج األكاديمية 
على مالءمتها الحتياجات االقصتاد الوطني الذي هو ال محالة مرتبط بالظروف 

أخرى، ثمة مسافة تفصل بين المعرفة بكلمات . االقتصادية اإلقليمية والعالمية
بالتالي، . والمهارات المكتسبة في الجامعة والظروف المتغيرة ألسواق العمل الحالية

، )قاعة المحاضرات( ليست بالعنصر الدال في غرفة الصف الواسطةفي حين أن 
  .التخرجبعد يبدو أنها تصبح استراتيجية مهمة 
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  النتائج والتوصيات: الفصل السادس
يما يلي ملخص ناقد لالستنتاجات األساسية من الدراسة، وضعت في إطار أسئلة ف

ويقدم . البحث األربعة الرئيسية التي وفرت إطار العمل المفاهيمي لتصميم البحث
التعلم في /الملخص أيضاً مجموعة من التوصيات لتحسين جودة ممارسات التعليم

هذه التوصيات، التي تحمل مضامين . الجامعات الفلسطينية في مرحلة البكالوريوس
لجميع قطاعات التعليم بعد الثانوية في فلسطين، هي بمثابة الدعوة إلى اإلجراءات 
الموجهة إلى صانعي السياسات الوطنية في مجال التعليم، وإداريي الجامعة وأساتذتها، 

 تستهدف. واتحادات الطلبة، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي بأسره
) 3(مجلس التعليم العالي؛ و ) 2(الجامعات؛ ) 1: (التوصيات تحديداً ثالث مجموعات

ينتهي الفصل ببعض المقترحات للتوجهات المستقبلية . قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية
للبحث بشأن المشاكل المتصلة بالتعليم الحالي تحديداً وغيرها من قطاعات التعليم 

  . بعموميتها
  

  النتائج 
ا هي النهج، الطرق، واألساليب التي تتكون منها ممارسات التدريس والتقييم م -1

في قاعات المحاضرات لطلبة البكالوريوس، وإلى أي مدى تعكس هذه أصول 
 ؟المتعلم أو المتمحورة حول المعلمالتدريس سواء كانت تلك المتمحورة حول 

المتمحورة حول  وتلك المعلمالعناصر المكونة للنهج المتمحورة حول  1-1
التعلّم / والتي كانت حاضرة إلى درجات مختلفة في عملية التعليمالمتعلم

في المساقات في مرحلة البكالوريوس في مختلف أنحاء فلسطين بغض 
النظر عما إذا كانت المساقات في تخصصات اآلداب واإلنسانيات أو 

خذ غير المحاضرة، واإلمالء، وأ. العلوم الطبيعية واالجتماعية
المالحظات، والقراءة والحفظ األصم، والتقييمات الشاملة المستندة إلى 

 في المعلمالممارسات المرتبطة بنموذج متمحور حول -االمتحانات
 هي التي تبين أنها منتشرة في معظم قاعات المحاضرات في -التدريس

في هذا السياق، سيطر األساتذة على المعرفة . مرحلة البكالوريوس
رات ونشروها للطلبة الذين عملوا عموماً لوحدهم وبقوا سالبين في والمها

  .التفاعل
 والتي ينشر من خاللها المتعلمبالمثل، األساليب المتمحورة حول    1-2

األساتذة المعلومات وتيسر المشاركة الحيوية والمهمة للطلبة في التعلم 
رات هذه، في قاعات المحاض. الخاص بهم وفي التقييم كانت أقل حضوراً

يمكن أن تشتمل طرق التدريس على عمل المجموعات، النقاشات 
المفتوحة، المناظرات، والتعلم الذي يجمع بين أكثر من طريقة، دراسات 

 من خالل المتعلمالحالة، والبحث والعروض التقديمية، ويمكن تقييم دراسة 
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ذية مع تغ(التقييمات المستمرة مثل االختبارات القصيرة واالختبارات 
، والتقييم الذاتي ومن خالل األقران، مدخالت اليومية، )عكسية فورية

  . وملفات البيانات الشاملة
ما قام به أعضاء هيئةالتدريس في سنتهم األولى توافق وبقوة مع جميع   1-3

وقد اشتملت هذه على . ممارسات التدريس التي تعتبر مهمة للتعليم العالي
التغذية العكسية البنّاءة، والتدريس اإليجابي استعداد عضو هيئة التدريس، و

ومتطلبات المساق، والواجبات االبتكارية لوضع العالمات، والتشجيع على 
التفكير الناقد والمستقل، والعروض التقديمية الفاعلة في قاعات 

أما .  اإليجابية، والمعاملة العادلة للطلبةالمتعلمالمحاضرات، ومشاركة 
 الذين إما أحضروا هذه الكفاءات معهم أو اكتسبوها أعضاء هيئة التدريس

في السنة األولى من عملهم في التدريس، فقد أظهروا ميالً أكبر لالستمرار 
 عبر مختلف مراحل حياتهم المتعلمفي استخدام الطرق المتمحورة حول 

  .المهنية
انتشار استخدام أجهزة الحاسوب الشخصية وتوافر المعلومات والمعرفة   1-4

تؤدي إلى التقليل من مالءمة  لرقمية من خالل اإلنترنت عالي السرعةا
 وكذلك األساتذة الذين يعتمدونها في المعلمالطرق المتمحورة حول 

فالطلبة يستطيعون اآلن وبكل سهولة أن يدعموا متحوى . التدريس
المحاضرات والكتب الدراسية من خالل البحث في اإلنترنت، وهم يقومون 

 أكثر فأكثر للتعويض عن النواقص التي يعاني منها التدريس بهذا البحث
  . في قاعة المحاضرات

ما زال االستخدام النظامي والمتكامل للمصادر المصاحبة للمنهاج لرفع   1-5
مستوى الخبرة الدراسية لدى الطلبة قاصراًَ وغير متطور بما فيها 

ات العلمية، المكتبات، وخدمات الوسائط، ومختبرات الحاسوب والمختبر
. والتعلّم اإللكتروني، وساعات المكتب التي يخصصها المدرسون للطلبة

وكما سيتبين من المالحظات في أحد األجزاء التالية، فإن العوامل 
االقتصادية هي التي يجب أن تالم في جزء من هذه المشكلة باإلضافة إلى 

  . نقاط الضعف في السياسات اإلدارية
 

ألساتذة في التنمية المهنية وبخاصة في سياق البحث إلى أي مدى يشارك ا -2
 وإنتاج المعرفة؟ 

 قيم أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات المشاركة في التنمية 2-1
، وورش البحث والنشروأقروا أن المشاركة في األنشطة مثل . المهنية

العمل، والمؤتمرات، والتعاون بين الجامعات، والتواصل مع المجتمع 
  .التعلم ذي الجودة/لمحلي ترتبط جميعها بالنمو العلمي والتعليما
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فغالبية أعضاء هيئة .  غير أن التنمية المهنية تبدو مشتتة ومتناثرة2-2
التدريس الفلسطينيين قالوا إنهم لم يقدموا عملهم أبداً في الحرم الجامعي، 

، ولم ولم يقدموا مقاالت للنشر، ولم يعرضوا أوراق عمل في المؤتمرات
  .يكتبوا فصوالً أو مقاالت، ولم يكن لهم إسهامات صحفية

حقيقة أن واحداً من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس الفلسطينيين ذكر أنه  2-3
لم يجر نقاشات أبداً مع الزمالء بشأن البحث العلمي لهم توحي بأن 
التفاعل المهني والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس مشتت في العديد من 

  . الجامعات، وحتى في األقسام ذاتها ربما
ال يمكن التسليم بأن جميع أعضاء هيئة التدريس القادمين إلى العمل في  2-4

الجامعة مستقبالً سوف يستلمون مهام عملهم ولديهم اي نوع من أنواع 
 الرسمي، أو التدريب قبل الخدمة فيما يتعلق بنظرية التعلّم أو الـتأهيل

 إذا ما تركت هذه المشكلة دون معالجة في السنة .ممارسات التدريس
األولى، من المحتمل أن تكون أحد العناصر الرئيسية التي تسهم  في 
تدني جودة التدريس؛ وهو ما يؤدي بدوره إلى تدني مستوى جودة نواتج 

 هذا الوضع ليس خطأ من أخطاء األساتذة بل هو أحد .التعلّم للطلبة
  . إلدارات الجامعية حلها وباستطاعتها ذلكالنواقص التي يتعين على ا

ال يوجد نظام رسمي لإلرشاد المهني بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس  2-5
في الحقيقة، ومع استثناء األساتذة الذين حصلوا على درجاتهم . المستجدين

العلمية المتقدمة من الجامعات األجنبية، تبين أن معظم األساتذة لديهم 
من حيث االتصال مع أو الدخول في شراكة مع فرص محدودة سواء 

عضو هيئة تدريس أقدم يكون بإمكانه تقديم التوجيه واإلرشاد بشأن 
  . استراتيجيات التدريس واإلرشاد المهني في البحث واإلرشاد

إلى أي مدى تدعم الهياكل المؤسسية والتنظيمية التي تدير التعليم العالي  -3
 ؟ يممارسات التدريس والتطوير المهن

 على العموم، اعتقد أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، وأولياء األمور أن 3-1
في الحقيقة عندما . اإلدارات الجامعية كانت ملتزمة بتحسين جودة التعليم

اعتقد أعضاء هيئة التدريس والطلبة أن مؤسساتهم بما فيها وزارة التربية 
 التعليم وأولت العنايرة والتعليم والتعليم العالي كانت ملتزمة بالتميز في

الهتماماتهم، كانوا أكثر ميالً إلى إظهار اتجاهات إيجابية إزاء تجارب 
أعرب أولياء األمور عن سعادتهم بشكل . التعلّم لديهم/ونواتج التعليم

خاص بزيادة عدد التخصصات األكاديمية والفنية التي تقدمها الجامعات 
  . الفلسطينية اآلن
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لفضل إلى إدارات الجامعات لما بذلته من جهود للتخفيف  نسب االساتذة ا3-2
قاعات التعلم ومنها /من الظروف التي تؤثر سلبياً على التعليم

، وجداول التدريس المثقلة باألعباء الزائدة، ولكنهم  المكتظةالمحاضرات
اعترفوا أن حتى هذه الجهود لم تفلح تماماً بسبب عجز الموازنة الذي 

ى وضع حد لتوظيف أعضاء هيئة تدريس جدد في أجبر اإلدارات عل
. حين تبقى معدالت التحاق الطلبة في الجامعات جامحة في تصاعدها

واحدة من النتائج السلبية لهذا الوضع كانت أن قاعات المحاضرات 
 أكثر صعوبة من حيث المتعلمالمكتظة جعلت الطرق المتمحورة حول 
 قلل من قدرة عضو هيئة التطبيق، وأثقلت الجداول التدريسية مما
  . التدريس على المشاركة في التنمية المهنية

باإلضافة إلى مواجهة مشاكل مالية على مدى سنوات عديدة ناهيك بعقود  3-3
من الحظر بسبب االحتالل، تحصل سياسات الجامعة المتعلقة بأصول 
التدريس والتنمية المهنية عموماً على موافقة ضئيلة من أعضاء هيئة 

وقد اعتبرت سياسات التقييم ووضع العالمات عنصراً معززاً . تدريسال
امتحان : لالعتماد التقليدي على التقييمات الشاملة بناء على مقياسين

هذه السياسة تشجع أعضاء هيئة . نصف الفصل واالمتحان النهائي
بدالً من دعم وتشجيع التفكير " التدريس لغايات االمتحان"التدريس على 

تعاني التنمية المهنية من المعايير التي عفا . ي والناقد لدى الطلبةاإلبداع
عليها الزمن للترقية واستثمارات غير كافية في الحوافز والمكافآت لدعم 

مثل هذه السياسات تعتبر محددة لجودة ممارسات . البحث والنشرالعلمي
 أخرى التعلم من جهة، والتنمية االجتماعية واالقتصادية من جهة/التعليم

والتي خالفاً لذلك قد تتأتى عن نظام قوي للبحث والتطوير المنطلق من 
  . الجامعة من جهة أخرى

عبر الطلبة عن رضاهم العام عن التزام إداراتهم الجامعية بتحسين  3-4
التجارب التربوية؛ غير أنهم اعتقدوا أن السياسات األكاديمية على مستوى 

الصف أي المدرسين، الطلبة، والمنهاج الجامعة قد أخفقت في دمج غرفة 
فالبرامج . الدراسي بشكل كاف في مجتمع وثقافة تعلّم أكثر تماسكاً

األكاديمية ال تعمل على تعظيم استخدام مرافق الجامعة مثل المكتبات، 
وخدمات الوسائط، ومختبرات الحاسوب والمختبرات العلمية لتكالم عمل 

وبدون توفر الفرص . المتعلمتدريس والمساق والتفاعل بين عضو هيئة ال
الكافية إلثراء التعلم المصاحب للمنهاج الدراسي والالمنهجي، تؤدي 

 إلى خلق عجز في المعرفة، المعلمتجارب غرفة الصف المتمحورة حول 
والمهارات، والكفاءات التي تضعف قدرة الطلبة على التنافس في أسواق 

  . ة بعد التخرجالعمل المحلية، واإلقليمية، والعالمي
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كانت المنافذ الرسمية المتاحة ألعضاء هيئة التدريس والتي يمكنهم من  3-5
خاللها المساهمة في المدخالت الجوهرية في صنع القرار بشأن التدريس 
والتنمية المهنية قليلة؛ وهذا يشكل عقبة رئيسية أمام تحسين قدرة 

األمل لدى أعضاء هيئة كان . اإلدارات الجامعية على تطبيق إدارة الجودة
التدريس بأن تتمكن وحدات ضمان الجودة المنشأة حديثاً من توفير مثل 
هذه المنافذ وإتاحة المجال أمام االستماع إلى آرائهم بشأن المسائل 
المتعلقة بتخصيص الموارد المتخصصة لألقسام، وإصالحات المناهج 

  .  التنمية المهنيةالمدرسية وأصول التدريس، وسياسات االلتحاق، وأنشطة
 من تقييمات المساق تسهم في رقابة الجودة، المتعلموفي حين أن مدخالت  3-6

اعتبر الطلبة وكذكل أعضاء هيئة التدريس أنه ثمة برهان ضئيل على أن 
من الكميات الضخمة من البيانات التي جمعتها األقسام في جامعاتهم 

ية لتحسين جودة طرق التقييمات على أنها ترجمت إلى خطط عمل نظام
ينبغي ألعضاء هيئات التدريس واإلدارات الجامعية أال تقلل . التعلّم/التعليم

فالطلبة في دراستنا . من أهمية تقييمات الطلبة للمنهاج الدراسي والتدريس
والذين اعتقدوا أن أعضاء هيئة التدريس أخذوا أعمال المساق على محمل 

 تقييمات إيجابية لكفاءة أساتذتهم، الجد كانوا أكثر ميالً إلى إعطاء
، وطرق تقييم التفكير الناقد، والتحضير للصف، المعلموتصنيف 

بكلمات أخرى، اتجاهات . المتعلموالعالقات بين عضو هيئة التدريس و
  . الطلبة تشكل مقياساً جيداً لجودة العديد من أوجه ومجاالت التعليم العالي

 
قات المجتمعية األوسع نطاقاً سواء كانت ما هو التأثير الذي تحدثه السيا -4

اجتماعية، اقتصادية، أو سياسية على جودة التعليم والتعلم في مرحلة التعليم 
 ؟ العالي

استند النقاش التالي إلى االفتراض األساسي بأن الجامعة الحديثة أينما وجدت 
 فالجامعة الحديثة تنتج. في العالم اليوم هي عبارة عن مؤسسة اجتماعية

المعرفة وتبثها في جميع األوجه والمجاالت التي يمر بها اإلنسان سواء كانت 
بيولوجية، نفسية، اجتماعية، ثقافية، أخالقية، فلسفية، علمية، اقتصادية أو 

وكما هوالحال مع أي مؤسسة اجتماعية، ما يجري داخل الجامعة ال . سياسية
ة، والسياسية في يمكن أن ينفصل عن الظروف االجتماعية، واالقتصادي

المجتمع األوسع نطاقاً والذي يشتمل اليوم على كل من السياقين المحلي 
  . والعالمي واللذين ترتبط المجتمعات مع بعضها البعض فيهما

  
  
   السياقات االجتماعية4-1
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 ساد االعتقاد لدى الطلبة، وأولياء األمور، والمدرسين بأن 4-1-1
درته وخلفية عائلته هي المحددات  وقالمتعلمالدافعية الفردية لدى 

في فلسطين وكما هو صحيح عموماً . الرئيسية للنجاح األكاديمي
للشعوب العربية، الترجمة المفاهيمية لهوية الفرد تتقاطع مع 
. العالقات االجتماعية التي تؤطرها العائلة وصالت القربى

وعليه، لم يكن من المستغرب أن يسود االعتقاد لدى الطلبة، 
ألساتذة، والعائالت بأن النجاح في التعليم العالي ترجم إلى وا

أمان اقتصادي أكبر بالنسبة للعائلة واحتماالت زواج أفضل 
في الواقع، هاتان النتيجتان تعززان . بالنسبة لإلبن أو االبنة

فالزواج يؤدي إلى اتساع الشبكة االجتماعية . بعضهما البعض
كنها من حيث النظرية تجميع لالسرة، ويخلق تحالفات محتملة يم

الموارد لتحقيق منفعة متبادلة لجميع األعضاء وبخاصة في 
لذا، من المنطق االقتصادي المعقول القول إن . أوقات الشدة

الدراسة الجامعية تكون رأس مال اجتماعي ذا قيمة لألفراد 
في هذا السياق، من المنطق النفسي القول إن رأس . وعائالتهم

ماعي الواعد للدرجة الجامعية يلعب دوراً كمحفّز المال االجت
  . قوي للطلبة األفراد للنجاح في دراستهم الجامعية

غير أن ثقة أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، وأولياء األمور قد  4-1-2
انخفضت بالنسبة لقدرة الدرجة الجامعية على ضمان الوظائف 

االجتماعية فالجميع اتفق على أن قسوة الظروف . بعد التخرج
واالقتصادية غير المستقرة التي ال ترحم والتي يواجهها السكان 
في الضفة الغربية وغزة تؤثر بشكل سلبي على النتائج 

على سبيل المثال، الطلبة الذين كانت عائالتهم . األكاديمية للطلبة
تعاني بشكل خاص من الظروف االقتصادية الصعبة يمكن أن 

ت رئيسية بهدف اإلسراع في تحسين يكونوا قد اختاروا تخصصا
ظروفهم االقتصادية وليس بدافع من اهتمامهم أو استعدادهم 

لربما يكون هذا هو أحد األسباب الرئيسية التي تقف . األكاديمي
وراء تخرج نسب كبيرة من طلبة الجامعة في فلسطين اليوم 
بدرجات في اآلداب واإلنسانيات والتربية بدالً من الرياضيات، 

كما يشرح السبب الذي يجعل أعداداً . لعلوم، والتكنولوجياوا
متزايدة من أولياء األمور يعتقدون أن كلفة التعليم العالي مهمة 
بالنسبة لقدرة الطلبة على االنخراط في دراساتهم؛ مما يحدث 

  . الفرق في نهاية المطاف بين النجاح واإلخفاق األكاديمي
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    السياقات االقتصادية4-2
هذه العقود من المعايشة اليومية لالحتالل تواصل تأثيرها على  4-2-1

والجامعات ليست . جميع القطاعات في نظام التعليم في فلسطين
باستثناء في هذا السياق وعملياتها تتم في مضمان اقتصادي 
أوسع في مواجهة سنوات من الركود في النمو االقتصادي، 

وط التوظيف وتراجعها وانخفاض شروارتفاع معدالت البطالة، 
بسبب هذه الظروف أو لنقل على . التي أصبحت ظاهرة للعيان

الرغم منها، نظر أولياء األمور، والطلبة، وأعضاء هيئة 
التدريس إلى التعليم العالي على أنه استثمار مهم في تطوير 
رأس المال البشري للوصول باالقتصاد الفلسطيني ألن يكون 

يعتمد استثمار األهل في التعليم العالي . ماًاقتصاداً مجدياً ومستدا
. على احتماالت تحقيق أمان مالي أكبر ألوالدهم وعائالتهم

بالنسبة للطلبة، أعمال المساق الناجحة تترجم إلى درجة تفتح 
بالنسبة . األبواب أمام فرص التوظيف والحراك االجتماعي

ي فقط تحسين لألساتذة، التنمية المهنية الجيدة او النوعية ال تعن
الوضع، واالمتياز، والراتب األفضل؛ بل هي أيضاً تدريس 

هكذا، تسهم جميع هذه . أفضل ونواتج تعلّم محسنة للطلبة
العوامل في النظر إلى التعليم العالي على أنه أداة مهمة لمقاومة 

  . األثر االقتصادي لالحتالل وبناء االقتصاد الفلسطيني المستدام
الروابط االجتماعية  (الواسطةواسع االنتشار بأن  االعتقاد ال4-2-2

 التخرج كان بعدلها أهمية متزايدة إليجاد وظيفة ) الشخصية
دليالً على االهتمام المتنامي بين األساتذة، والطلبة، وأولياء 
. األمور بأن التعليم الجامعي يفقد مالءمته بالنسبة لسوق العمل

عالي غير قادرة على بكلمات أخرى، اعتبرت جودة التعليم ال
على . مواكبة مطالب أسواق العمل المحلية، واإلقليمية، والعالمية

سبيل المثال، الطلبة الذين شعروا أنهم يحصلون على مستوى 
ضئيل من التعليم كانوا أقل ثقة بأن أساتذتهم كانوا يعدونهم 
اإلعداد الكافي والمزود بالمعرفة الصحيحة والمهارات الالزمة 

  . نجاح في سوق عمل مشبع بخريجين يبحثون عن عمللهم لل
بالمثل، اعتقد األساتذة أن الوضع المالي المتراجع الذي يواجهه  4-2-3

التعليم العالي في فلسطين كان ذا أثر سلبي على قدرتهم على 
إدامة جودة ممارسات التدريس والعمل األكاديمي بمستويات 
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من األساتذة عداد متزايدة هناك أ. متوافقة مع المعايير العالمية
الذين يضطرون إلى العمل في وظيفة ثانية فقط للتمكن من تلبية 

هذا إلى جانب جداول التدريس المثقلة . احتياجاتهم المعيشية
باألعباء في وظائفهم الرئيسية يزيد من الصعوبة التي يواجهها 

م العديد من األساتذة في إعطاء االهتمام الذي يتوقعه الطلبة منه
أو المشاركة في أنشطة التنمية المهنية التي من الممكن أن تؤدي 

إذن، ما من عجب أن . إلى تسحين مخرجاتهم التدريسية والعلمية
دراستنا قد وجدت أن عضو هيئة التدريس الذي يحصل على 
رابت أفضل من المؤسسة التي يعمل فهيا كان أكثر مشاركة في 

مل على تقديمهم ألوراق مثل هذه األنشطة المهنية التي تشت
البحث، وكتابة المقاالت للمجالت المتخصصة، وحضور 

  .المؤتمرات
  
   السياقات السياسية4-3

االقتصادية التي قد تسهم في -باإلضافةإلى العوامل االجتماعية 4-3-1
ما يشكل الدافع بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة للسعي 

ية المهنية والنواتج الدراسية، إلى النجاح وتحقيقه في مجال التنم
يشكل هذا التماسك لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين عبر 

وعلى ! حقاً. عقود من االحتالل مصدراً للفخر الوطني العارم
عكس التوقع األولي في دراستنا لم يعزو األساتذة، والطلبة، 

بل، أن . وأولياء األمور حاالت اإلخفاق األكاديمي إلى االحتالل
كل درجة متقدمة وكل درجة بعد البكالوريوس يتم منحها تمثل 
خطوة أصيلة نحو تحقيق السيادة السياسية والتنمية االجتماعية 

  . االقتصادية المستدامة
في حين أن األساتذة، والطلبة، وأولياء األمور كان لديهم عموماً  4-3-2

 ذاته ثقة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، لم يكن الشيء
صحيحاً بالنسبة للقيادة السياسية في فلسطين إزاء دورها في دعم 

جميع المؤشرات في هذه . التحسينات الالزمة للتعليم العالي
الدراسة صبت في التصور العام بأن المسائل المتعلقة بالتعليم 
العالي تحتل مرتبة منخفضة جداً على سلّم األولويات بين قيادات 

  .  كافةاألحزاب السياسية
بعض األساتذة وأولياء ساد االعتقاد لدى في الحقيقة،    4-3-3

 2006بأن السياسة الحزبية وبخاصة فيما بعد انتخابات األمور 
وفي حين أن . قد تتدخل في بعض مجاالت وأوجه التعليم العالي
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التبعية الحزبية لم تشكل مباشرة الممارسات التدريسية في 
بر األساتذة في المجموعات المركزة استنتاجاتنا اإلحصائية، ع

فعالً عن بعض القلق إزاء الحزربية السياسية وما يمكن أن 
فقد . تحدثه من أثرعلى بعض النواحي المتعلقة بالبيئة الجامعية

زعم البعض أن اعتبارات التبعية الحزبية قد تؤثر بشكل غير 
منصف على القرارات المتعلقة بالمسائل المتصلة بتوظيف 

وقد اقتنع . ساتذة المستجدين وترقيات أعضاء هيئة التدريساأل
آخرون أن الحرية األكاديمية أصبحت اآلن أكثر ضعفاً 
واختطاراً ألن بعض األساتذة قد يراقبوا خطابهم مراقبة ذاتية 
بدالً من المخاطرة في اتخاذ موقف جدلي حول المسائل 

ى أن الطبيعة ومع ذلك، أكّد آخرون عل. االجتماعية أو السياسية
الحزبية المتنامية للحراك السياسي لبعض الطلبة الذين كانوا 
منظمين جيداً بالفعل من خالل اتحادات الطلبة في الحرم 
الجامعي، تدخلوا في بعض األحيان في أعمال المساق وبخاصة 

في حين أن جميع هذه المزاعم قد . خالل الحمالت االنتخابية
كون لها أساس من الصحة على أرض رويت لنا وبالتالي قد ال ي

الواقع، إال أنها ظهرت بين المجموعات المركّزة مما يوحي بأنه 
  ". حكي"ال يمكن أن نستبعدها من دراستنا على أساس أنها مجرد 

  
  التوصيات

  :ينبغي للجامعات أن
تنفذ برنامج لمدة ثالث سنوات للتنمية المهنية ألعضاء هيئة  .1

لجميع األساتذة المستجدين " ي التدريسالتميز ف"التدريس بعنوان 
ينبغي لقسم مستقل أو . والذين سينضمون إلى الجامعة في المستقبل

وحدة مخصصة تحديداً للتنمية المهنية وتعمل بالتزامن مع وحدة 
ضمان الجودة تحمل مسؤولية إدارة البرنامج ومراقبة وتقييم 

ث سنوات، يتبع هذا البرنامج دورة من ثال. المدخالت والنواتج
 :ذاتية التكرار من مراحل

أعضاء هيئة التدريس المستجدين والذين :  السنة األولى1-1
عبء ) أ: سوف ينضمون إلى الجامعة مستقبالً يكون لديهم

المشاركة ) من جهدهم؛ ب% 90تدريسي مقلص يصل إلى 
في سلسلة من ورش عمل لتطوير الطرق المتمحورة حول 

تمل موضوعات الدورة على ؛ من الممكن أن تشالمتعلم
نظرية التعلّم؛ تصميم الخطة الدراسية؛ إعداد خطة 
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؛ طرق التقييم التكويني والشامل؛ )الدروس(المحاضرات 
الحصول على اإلرشاد ) التقييم الذاتي وتقييم األقران؛ ت

المهني من أعضاء هيئة التدريس القدامى الذين يراقبون 
عند ) ة والتقييم؛ و دالمحاضرات ويوفرون التغذية العكسي

النجاح في استكمال السنة األولى، يكافأون بمبلغ أساسي من 
  .المال لبلورة مقترح بحث

عضو هيئة التدريس المستمر بالعمل مع : السنة الثانية 1-2
؛ %90يكون لديه عبء تدريس يصل إلى ) أ:الجامعة سوف

المشاركة في ورش عمل حول تصميم البحث، وطرق ) ب
العمل مع مرشد مهني ) تابة مقترح المنحة؛ تالبحث، وك

لوضع مقترح البحث في صيغته النهائية لتقديمه إلى الممولين 
تقديم مقترح البحث في حلقة بحث؛ وتقديم ) المحتملين؛ ث

  .المقترح النهائي إلى المنظمات المانحة
عضو هيئة التدريس المستمر بالعمل في : السنة الثالثة 1-3

 يكون لديه عبء تدريس يصل إلى )أ: الجامعة سوف
يكون بمثابة المرشد المهني للمدرس ) من جهده؛ ب% 100

يقدم تقرير التقدم بسير العمل ) يبدأ البحث؛ وث) الجديد؛ ت
مؤتمر /أو االستنتاجات األولية في حلقة بحث/في البحث و

  .يعقد في نهاية السنة
 

 )تلدى الجامعا(توسعة نطاق وحدات ضمان الجودة لديها  .2
 تكليف وحدات ضمان الجودة لديها بإجراء مراجعات على 2-1

مستوى األقسام وتقييمات للمنهاج الدراسي وممارسات 
التدريس المتبعة في جميع البرامج األكاديمية وتطوير خطط 
عمل قصيرة وطويلة المدى بهدف تطبيق الطرق المتمحورة 

توسعة نطاق وحدة ضمان الجودة لتشمل . المتعلمحول 
التعلم كجزء ال /لمراقبة والتقييم المستمرين لممارسات التعليما

  . يتجزأ من رقابة الجودة
 مع وحدات ضمان  اللجان االستشارية بشكل رسميدمج  2-2

 من لجان ينبغي أن تتكون الجودة علماً أن هذه اللجان
منفصلة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة بحيث يمكنها تمثيل 

ا واهتماماتهم بشأن ضمان الجودة، احتياجات من انتخبوه
التعلّم، ودمج متحوى /والمراقبة والتقييم لممارسات التعليم
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محتوى المساق مع خدمات الدعم المساق مع خدمات 
المصاحبة للمنهاج الدراسي في المكتبات وغيرها من مراكز 

  .التعلّم الموجودة في الحرم الجامعي
ات الطلبة للمساقات  توجيه اهتمام جاد إلى تحليل تقييم2-3

باإلضافة إلى مصادر البيانات األخرى لرقابة الجودة 
ينبغي إدخال االستنتاجات ضمن التقييمات . وتقييمات األداء

السنوية ألعضاء هيئة التدريس، ومراجعات المناهج 
الدراسية، وتطوير المساقات الجديدة وغيرها من أنشطة 

  . التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس
 

إلزام األقسام األكاديمية بإجراء مراجعة شاملة بما فيها تقييم شامل  .3
من قبل مقيمين داخليين وخارجيين لنظام التقييم المهني لديهم 
والمكافآت المتعلقة بأداء هيئة التدريس في المجاالت ذات الشقين 

 . أال وهي فاعلية التدريس وإنتاجية البحث
، ينبغي ألقسام الجامعة م الشاملين عقب هذه المراجعة وهذا التقيي 3-1

أن تصيغ مجموعة موحدة من المعايير،والقواعد، واألنظمة التي 
تضمن عملية نظامية وشفافة إلجراء تقييم عادل ومنصف 
لفاعلية التدريس وعند الضرورة، لتوصية وتوفير أنشطة مالئمة 
للتنمية المهنية لمساعدة عضو هيئة التدريس الذي تكون نتائج 

  .ييم أدائه منخفضةتق
باإلضافة . ربط آليات مكافأة التدريس الفاعل مع البحث العلمي 3-2

إلى المكافآت التقليدية مثل  الترقية، وزيادة الراتب، والتملّك، 
 بتوفير فرص ينبغي لألقسام األكاديمية أن تكافئ التدريس الفاعل

تمويل لدعم البحث والنشر بما في ذلك منح السفر والمبلغ 
ينبغي أن تشجع . ألساسي الالزم لبلورة مقترح البحث وإجرائها

هذه الحوافز والمكافآت عضو هيئة التدريس على ربط التدرس 
والبحث الذي يقوم به بشكل اكثر فاعلية وعلى تعزيز قدرته 

قاعة (على تعريف طلبته على عملية البحث في غرفة الصف 
 ). المحاضرات

سنتين الثالثة والرابعة والطلبة توفير الفرص الالزمة لطلبة ال .4
الخريجين للعمل مع أعضاء هيئة التدريس القدامى كمساعدي 
تدريس أو مساعدي بحث في المجاالت المتصلة باهتمامات 

من الممكن أن يعمل عضو هيئة التدريس على . أكاديمية معينة
ويمكن للطلبة أن يحصلوا على مبالغ . مراقبة وتقييم جهودهم
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بدعم " الدراسة-العمل"س أو أجوراً من صندوق مقابل التدري
 . جزئي من القطاع الخاص أو المانحين العالميين

. إنشاء قسم لخدمات المكتبة وتكنولوجيا المعلومات في كل جامعة .5
تكون مهمة هذا القسم توفير مصادر تدريس ومصادر علمية 

 وخدمات دعم التعلّم الشاملةواسعة النطاق ألعضاء هيئة التدريس 
من األهداف الرئيسية لقسم خدمات المكتبة وتكنولوجيا . للطلبة

المعلومات هو خلق التكامل بين المحتوى المحدد للمساق وبين 
الوسائط، وقواعد البيانات، وتكنولوجيا المعلومات من خالل 

 .بوابات التعلّم المحلية والعالمية
يم  يقوم قسم خدمات المكتبة وتكنولوجيا المعلومات بتنظ5-1

ورش عمل منتظمة لبناء قدرات أعضاء هيئات التدريس 
والطلبة لدمج تكنولوجيا المعلومات في تصاميم المناهج 

  . وعمل المساقالمتعلمالدراسية المتمحورة حول 
على يعمل قسم خدمات المكتبة وتكنولوجيا المعلومات   5-2

تطوير والتوسع في استخدام بوابات التعلّم اإللكترونية من قبل 
 المدرسين عبر مختلف التخصصات للتشجيع على تأهيلأقسام 

التنمية المهنية وإنجاز محتوى التعليم الرقمي، وتوزيع الوثائق 
والملفات الصوتية، وإنشاء بوابات إلكترونية محددة 
الستعماالت الجامعة، وتوفير بوابة إلكترونية لمكتبة المساقات 

  .ة مع تلك األجنبيةالمفتوحة التي تربط الجامعات الفلسطيني
يساعد قسم خدمات المكتبة وتكنولوجيا المعلومات األقسام   5-3

وباستخدام ". ساعات المكتب االفتراضية"على إنشاء نظام لـ
برمجيات التشبيك االجتماعي، يعمل هذا النظام على تعزيز 
جودة الدعم المصاحب للمنهاج المدرسي للطلبة من خالل 

سين والطلبة لتيسير عملية التشارك إتاحة المجال أمام المدر
بالملفات وتعميمها على بعضهم البعض، وإيصال المعلومات، 

  .ومناقشة المسائل المتعلقة بواجبات المساق
بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبدعم   5-4

من المجتمع الدولي، من الممكن توحيد برامج قسم خدمات 
ا المعلومات لجميع الجامعات ضمن شبكة المكتبة وتكنولوجي

موحدة لتشكيل بوابة للجامعات تشتمل مقتنيات المكتبة، ونظام 
اإلعارة لمختلف المكتبات، مواد المنهاج الدراسي المفتوحة 
المصادر وخطط المحاضرات، وقواعد البيانات العلمية 

. للمجالت العالمية والكتب اإللكترونية التي يراجعها األقران
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كون من السهل على اإلداريين، وأعضاء هيئة التدريس، سي
والطلبة من جميع مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 

  . الوصول إلى هذه البوابة واالستفادة من المعلومات فيها
   

تشكيل لجنة توجيهية تضم مندوبين عن مختلف الجامعات ويعهد  .6
وفي . م العاليإليها بمسؤولية إنشاء نسخة فلسطينية من سجل التعلي

 من النسختين المطبوعة واإللكترونية، يوفر هذا المنشور كل
 مصدراً موحداً - يومي، أسبوعي، أو شهري-وعلى أساس منتظم

للمعلومات حول الوظائف، والمنح، والتنمية المهنية، والبحث 
والنشر ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين في جميع قطاعات 

 .لسطينالتعليم بعد الثانوي في ف
بدعم من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمجتمع الدولي،  .7

إنشاء شراكات لبناء القدرات مع  المنظمات غير الحكومية 
المحلية والعالمية والجامعات األجنبية التي تجري أبحاثاً علمية 

 .وفي مجال البحث العلمي في فلسطين
زمة لكل من طلبة   ينبغي للشراكات أن توفر الفرص الال7-1

البكالوريوس والخريجين لالنضمام إلى برامج اإلقامة أو 
الحصول على ساعات معتمدة تحسب لهم لمنحهم درجاتهم 

  .العلمية
ينبغي للشراكات أن تشتمل على مشاركة أعضاء هيئة  7-2

التدريس المتفرغين كباحثين واعدين مشاركين بحيث يمكنهم 
مقترحات المنح، وتنيق أعمال كسب الخبرة الالزمة في كتابة 
  . مساعدي البحث، ونشر أبحاثهم

 
إلزام جميع أعضاء هيئة التدريس بإعداد وتقديم تقرير سنوي حول  .8

 . أنشطتهم المهنية
  يمكن لهذه التقارير أن توفر األساس الالزم لفهم أفضل 8-1

لمجموعة األنشطة التي يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس 
ورات، البحث قيد اإلعداد، وضع مقترحات المنش: بما فيها

المنحة والمنح المعطاة؛ أفكار وتأمالت حول التدريس 
وإرشاد الطلبة؛ خدمة الجامعة والمجال األكاديمي المعني 

الطريقة التي يمكن للجامعة من بها؛ والتوصيات حول 
  .خاللها مساعدتهم في عملهم أو في التنمية المهنية
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ر على جانب كبير من الفائدة في تيسير كما ستكون التقاري 8-2
اإلرشاد المهني ألعضاء هيئة التدريس الجدد أو المستجدين، 
وفي تعريف الفرص المتاحة للتعاون، وبخاصة فيما يتعلق 
بتطوير البرامج أو البحث الذي ترعاه جهات أخرى من بينها 
المنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية والجامعات 

  . األجنبية
هيئة " خبراء"كما توفّر التقارير قاعدة بيانات قيمة لـ  8-3

التدريس في اإلجابة على االستفسارات من الصحافة وغيرها 
  . من وسائل اإلعالم

  
 :ينبغي لمجلس التعليم العالي أن 
ينشئ جمعية وطنية للنهوض بالتعليم العالي في فلسطين بحيث  .9

 . والتبادل بين الجامعاتتكون بمثابة آلية للتشجيع على التعاون 
 تشكيل لجنة توجيهية وطنية تتكون من مندوبين عن مجلس 9-1

التعليم العالي ومندوبين من جميع الجامعات الفلسطينية، 
والكليات الجامعية، وكليات المجتمع لهدف إرساء األساس 
الالزم لتنظيم الجمعية ووضع الخطط الالزمة لعقد أول 

  . مؤتمر سنوي لها
وجب توصيات اللجنة التوجيهية، ينبغي تكليف مجلس بم 9-2

إدارة الجمعية بتنظيم الجمعية ضمن أقسام مختصة 
السياسات، والتمويل : باهتمامات معينة منها على سبيل المثال

 والقيادة، والمنهاج الدراسي، والموازنة، واإلدارة،
  .وتكنولوجيا المعلومات، والتدريس والتنمية المهنية، والبحث

ينبغي لمجلس اإلدارة أن ينشئ هيئة دائمة على مستوى  9-3
الجامعات بحيث يعهد إليها النهوض بمسؤولية تنظيم المؤتمر 
السنوي حول التعليم العالي والذي يتوقع استضافته بشكل 

  . تعاقبي من قبل جامعة كل سنة
 

دعم إنشاء كلية للخريجين للدراسة المتقدمة في مجال التربية في  .10
بل هي كلية . لن تكون هذه كلية تدريب للمعلمين. فلسطين

الماجستير، (للخريجين تمنح الدرجات العليا بعد البكالوريوس 
 ).الدكتوراه، دكتوراه التربية
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 تكرس هذه الكلية للبحث، والتحليل، والنشر، والتدريب، 10-1
والمؤتمرات الهادفة إلى إعداد الطلبة للمهن األكاديمية أو 

  . ال التربيةالمتخصصة في مج
باإلضافة إلى تدريب الطلبة الخريجين وأعضاء هيئة   10-2

التدريس، تكون الكلية بمثابة مركز وطني لبحوث السياسات 
في جميع مجاالت التربية في فلسطين وذلك بالتعاون مع 
قسم التقييم والتقويم في وزارة التربية والتعليم والتعليم 

 . محلية والعالميةالعالي والمنظمات غير الحكومية ال
 تشكيل فريق عمل لتفحص تأثير امتحان الشهادة الثانوية العامة  .11

التعلّم في مرحلة الدراسة /على ممارسات التعليم) التوجيهي(
 . األساسية والثانوية وبالمثل، أثره على التعليم العالي

:  يتوقع من فريق العمل اإلجابة على سؤالين اثنين رئيسيين11-1
ام االمتحان المطبق حالياً الطرق المتمحورة هل يعزز نظ

  والحفظ األصم الذي يعود تاريخه إلى سنوات المعلمحول 
الدراسة األولى؟ وإلى أي مدى يؤدي التوجيهي سواء 

تعلّم تحول /مباشرة أو غير مباشرة إلى تكوين عادات تعليم
دون تطوير التفكير الناقد واإلبداعي في قاعات المحاضرات 

  البكالوريوس؟لمرحلة 
باإلضافة إلى ذلك، يتوقع من فريق العمل بالتعاون مع   11-2

مدراء دوائر التسجيل والقبول في الجامعات اختبار كيفية 
تعديل سياسات القبول الجامعي الستيعاب التقييمات البديلة 

رس الثانوية بما يعكس أصول التدريس اللتحصيل في المد
  . المتعلمالمتمحورة حول 

  
  :ي لقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية أن ينبغ

 
 تضع تطوير وتحسين جميع مؤسسات التعليم العالي على أعلى  .12

وعلى وجه الخصوص، يجب . سلّم األولويات لسياستها الوطنية
على السلطة الوطنية الفلسطينية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم 

 بعضهم البعض العالي، ومجلس التعليم العالي العمل عن قرب مع
بقيادة األحزاب السياسية، واالتحادات العمالية، والجمعيات 
المهنية، وغرف التجارة، والمجتمع الدولي للتخلص من األزمات 
. المالية التي طال أمدها في مواجهة التعليم العالي في فلسطين
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تعريض فالعمل السريع والموحد هو وحده الذي سوف يحول دون 
 .لي إلى المزيد من التراجع والتدهورجودة التعليم العا

 ينبغي أن يعطى التركيز الرئيسي لمساعدة الجامعات في 12-1
تأمين الموارد المالية لزيادة نسبة توظيف أعضاء هيئة 
التدريس المستجدين بهدف مواكبة هذا االرتفاع المتزايد 

هذه هي الطريقة الوحيدة . والمستمر في نسبة التحاق الطلبة
 غير معلم-المتعلم الصف والتخفيف من نسبة لضبط حجم

  . المتعلمالمقبولة والتي تعيق تطبيق الطرق المتمحورة حول 
التخلص من أزمة الموازنة سوف تساعد الجامعات أيضاً   12-2

على المباشرة في مراجعة وتحديث النظام الحالي لسلم 
الرواتب والحوافز المتعلقة بجهود وأنشطة التدريس 

هذا األمر على . التنمية المهنية والمخرج العلميالمرتبطة ب
جانب من األهمية إذا ما أرادت الجامعات اجتذاب أعضاء 
هيئة التدريس المستججين والحفاظ على المجموعة الموجودة 

  . لديها حالياً من األكاديميين المخضرمين
  
 التوجهات المستقبلية

جات والتحليل المعروض في الفصول النتائج والتوصيات أعاله باإلضافة إلى االستنتا
الدراسة التجريبية األولى من نوعها حول  السابقة تشكل في مجموعها حصيلة 

وعليه، يمثّل هذا الجهد . التعلّم في مرحلة البكالوريوس في فلسطين/ممارسات التعليم
االستثنائي األساس الجوهري للبيانات وتحليل االستخدام ليس فقط لصانعي السياسات 

الممارسين في قطاع التعليم العالي، بل أيضاً لألكاديميين وغيرهم من المهتمين في و
المجموعة . المشاكل المتعلقة بالمنهاج، وأصول التدريس، والتعلّم في فلسطين وغيرها

 سواء كانت طرائقية أو تحليلية مقترحة للبحث -التالية من القضايا واألسئلة
  . المستقبلي

سات التدريس في كليات المجتمع والكليات الجامعية موضع ينبغي أن تكون ممار .1
توفر هذه المؤسسات فرصاً مهمة للتعليم والتدريب . اهتمام البحث وتركيزه

لكن . التقني والمهني والتي يحتاج إليها الشباب للدخول إلى سوق العمل المحلي
نة الخاصة في إطار العي مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني يتم شموللم 

فقط من إجمالي نسبة التحاق الطلبة في % 11بالدراسة الحالية ألنها تشكل 
مع ذلك، ينبغي أن تشتمل مشاريع البحث . مؤسسات التعليم بعد المرحلة الثانوية

المستقبلية على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني إذا ما أردنا الحصول 
 . عليم العاليعلى تقييم كامل لجميع قطاعات الت
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تقوم وزارة التربية . تستحق برامج تأهيل المدرسين قبل الخدمة اهتماماً رئيسياً .2
يفهم . والتعليم والتعليم العالي اآلن بإجراء إصالحات واسعة النطاق لهذه البرامج

من المجموعات المركزة أن المنهاج الدراسي " غير الموثقة"من االستنتاجات 
ت ما قبل الخدمة يطرح نظريات وطرق الغرف الصفية المطبق حالياً في دورا

؛ ولكن وفي تناقض سافر، يميل أعضاء هيئة  التدريس المتعلمالمتمحورة حول 
لذا، يجب أن يرتكز . المعلمإلى نمذجة الممارسات التقليدية المتمحورة حول 

التعلم التي /البحث ليس فقط إلى إصالح المنهاج، بل أيضاً لممارسات التعليم
 .تتكون منها أنشطة التأهيل قبل الخدمة

 ينبغي توجيه اهتمام أكبر لفهم المدى الذي يتم معه الحصول على خدمات  .3
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واستخدامها ودمجها من قبل األساتذة، 

تشير االستنتاجات من . والطلبة، وأخصائيي تكنولوجيا المعلومات واالتصال
موعات المركّزة إلى أن استخدام أجهزة الحاسوب والوسائط المسح الوطني والمج

 كان متغيراً مستقالً مهماً يرتبط بفاعلية التدريس والخبرات اإليجابية الرقمية
لهذا السبب، وبأن تكنولوجيا المعلومات . للدارس داخل غرفة الصف وخارجها

ة عالمياً، واالتصاالت تشكل أحد المحركات الرئيسية الموجهة القتصاد المعرف
من األهمية بمكان إجراء البحوث المستقبلية حول الصلة بين تكنولوجيا 

 . المعلومات واالتصاالت وجودة التعليم العالي
ما هو تأثير نظام امتحان التوجيهي في التعليم الثانوي على ممارسات  .4

التعلم في قاعات المحاضرات لمرحلة البكالوريوس؟ على الرغم من أن /التعليم
دراسة الحالية ال تتدارس هذا السؤال، إال أن ما يفهم من االستننتاجات النوعية ال

ذكر األساتذة والطلبة في المجموعات . والكمية يجعل منه مسألة تستحق االختبار
 وهي عادات -والحفظ األصم" التدريس لغايات االمتحان"المركّزة ضمناً أن 

عاد إنتاجها في قاعات  كانت ممارسات ي-تكتسب في المدرس الثانوية
بعض بيانات المسح تدعم بشكل غير مباشر . المحاضرات لمرحلة البكالوريوس

لذا، ال بد من إجراء البحوث الكفيلة باختبار فيما إذا كان نظام . هذا الزعم
 والتعلّم المعلمامتحان التوجيهي يدعم أسلوب التدريس المتمحور حول 

 ).غير التفاعلي(الساكن /السالب
نبغي للبحث المستقبلي حول ممارسات التدريس في التعليم العالي أن تغطي ي .5

المتأثرة من أوساط صانعي السياسات، والتخطيط /الفئات الرئيسية المؤثرة
لقد استبعدت . في العينات األكاديمي واإلدارة األكاديمية، وضمان الجودة 

ين الرئيسيين المعنيين الدراسة الحالية هذه الفئات ألن تركيزها كان على الالعب
غير أن . أعضاء هيئة تدريس وطالق-التعلّم في قاعات المحاضرات/بالتعليم

العديد من المتغيرات المتعلقة بالدعم المؤسسي وااللتزام ارتبطت بشكل دال 
لذلك، ينبغي للبحث المستقبلي أن . التعلّم/بالتقييمات اإليجابية لفاعلية نواتج التعليم
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بين الممارسين التربويين والطلبة وأولئك األفراد الذين يشغلون يتفحص الروابط 
 . مناصب ذات صالحيات وقيادية في التخطيط التربوي واإلدارة التربوية

على الرغم من أن تقييمات الطلبة للمساق توفر مصادر قيمة للبيانات لتقييم أداء  .6
مستقبلي أن يبلور األساتذة ومحتوى المنهاج الدراسي، إال أنه ينبغي للبحث ال

طرقاً فاعلة لتقييم اتجاهات، وآراء، وممارسات الطلبة في الفضاءات المتعددة 
أحد هذه الفضاءات  هو اتحاد . التي تشكل بيئة الدراسة ككل في الحرم الجامعي

هذه الدراسة الحالية لم تتفحص تأثير حراك الطلبة واتحادات الطلبة على . الطلبة
. المناهج الدراسية، وسياسات أو ممارسات أصول التدريسالسياسات اإلدارية، و

حيث أن األدبيات المتوفرة توحي أن اتحادات الطلبة تشكل قوة كبيرة وتعمل 
على دعم النخب السياسية المستقبلية، ينبغي إلشكالية دور السياسة في الحرم 

 . الجامعي وحراك الطلبة أن تكون أولوية من أولويات البحوث القادمة
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نحو تواصل : 2009تقرير المعرفة العربية ). 2009(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
  . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: منتج للمعرفة

لمحة ): 1(التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، المجلد ). 1994(اليونسكو 
  .اليونسكو: نيويورك. عامة عن النظام واحتياجات عملية إعادة اإلعمار

): 2(التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، المجلد ). 1994. (اليونسكو 
 ومقترحات المشاريع لتعزيز التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة التوصيات

  .اليونسكو: نيويورك. 1998-1994على مدى الفترة 
إصالح التعليم في الشرق األوسط وشمال : الطريق غير سالك). 2008(البنك الدولي 

  . البنك الدولي: واشنطن دي سي. أفريقيا
مجلة . التعليم والقوة العاملة: مستقبل الفلسطينيال). 1977(زحالن . زحالن، و ر. أ

 . 112-103، )4(6الدراسات الفلسطينية، 
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  المالحق
 

 12أدوات البحث): أ(الملحق 
  )انة السكان استب-النسخة اإلنجليزية()النسخة اإلنجليزية تتبع( استبانة السكان 

 
  13)النسخة اإلنجليزية تتبع(استبانة الطلبة . 2

 ) النسخة اإلنجليزية تتبع(استبانة األساتذة . 3
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  

  
   فلسطين–رام اهللا وغزه 

 org.awrad.www: كترونية، صحفة الorg.awrad@awrad: ، بريد الكتروني+970 2 8/2950957: تلفاكس
 

                                                                            
الباحثون االكادیمیون أو .  بسبب محددات المساحة، تم شمول عینة واحدة فقط من أدوات المسح وواحدة من المجموعات المركزة ھنا 12

أدوات البحث أو مجموعات البیانات ذات الصلة، یمكنھم االتصال ببرنامج تطویر أداء الباحثون المھمتمون في الحصول على نسخ من 
أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الفلسطینیة، األمیدإیست، الضفة 

 http://www.amideast.org/offices/westbank:غزة/الغربیة
  . لیین وبالتالي، ھي غیر مشمولة في ھذا الملحق استبانة مسح الخریجین مماثلة تقریبًا لتلك المستخدمة للطلبة الحا 13
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  دراسة وطنية حول أساليب التدريس في الجامعات الفلسطينية
  استطالع األساتذة  

يقوم مركز أوراد بإجراء بحث ميداني متخصص حول أساليب التدريس في الجامعات الفلسطينية، حيث يتم 
مهم جدا للدراسة ولتطوير التعليم اختيارالعينة بشكل عشوائي وعلمي من بين أساتذة جامعات فلسطين، رأيك 

ة هذه االستمارات /حامل. تبقى المعلومات موثوقة وسرية. الفلسطيني ونحتاج من وقتك نحو نصف ساعة فقط
من أجل اي استيضاحات يمكنكم االتصال بمنسق . ة ميداني مصـرح له من قبل المركز/يعمل لدينا كباحث

  .ال الحاجةالمشروع الذي يتوفر رقمه لدى الباحث في ح
  
  

  
 Ques  رقم االستمارة  

            
Researcherالباحث رقم           Work locality   من القائمة (رقم موقع العمل(  

 
Region   قطاع غزة) 2    الضفة الغربية) 1  :المنطقة  

 
District   16-1الرمز من القائمة المرفقة من ) (سكن االسرة النووية(لمحافظة ا(  

  
University س فيها بشكل رئيسيمرفق القائمة(؟ اسم الجامعة التي تدر (  

  

Residence   مخيم) 3      بلدة/ قرية ) 2              مدينة) 1           مكان السكن  

Timein ساعة            دقيقة  : وقت بدء المقابلة  

  

  
 

       Genderأنثى) 2      ذكر) 1    : الجنس  
 

  حو التعليم وقضايا مجتمعية أخرىالتوجهات ن: الجزء األول
 S01-1 ؟------- عام، هل تقوم المدارس الحكومية الموجودة في منطقة سكنك بعملها بشكل بشكل  

   أعرف ال) 6                    جدا ضعيف )5           ضعيف) 4        متوسط) 3             جيد) 2   ممتاز) 1

  

 2S01_  ؟.....بشكل بعملها سكنك منطقة في الموجودة الثانوية مدارسال تقوم هل محدد، بشكل   
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    أعرف ال) 6                    جدا ضعيف) 5           ضعيف) 4        متوسط) 3             جيد) 2   ممتاز) 1

 S01_3؟....... عام، هل تقوم الجامعات في فلسطين بعملها بشكل بشكل 
    أعرف ال) 6                    جدا ضعيف) 5           ضعيف) 4        متوسط) 3             جيد) 2        ممتاز) 1

 S01-4  ألبنائك الحصول على تعليم جامعي؟ ) أو سيكون من المهم(ما مدى أهمية 
 ال أعرف ) 6ق         غير مهم على اإلطال) 5غير مهم         ) 4مهم نوعا ما     ) 3مهم جدا        ) 2 شديد األهمية       )1
  

S01-5من العبارات التالية هي األقرب للتعبير عن رأيك فيما يتعلق بالحصول على التعليم الجامعي للبنات واألوالد؟   أي   
 التعليم الجامعي أهم للبنات منه لألوالد ) 2    التعليم الجامعي أهم لألوالد منه للبنات  )1
 ال أعرف )4      لبنات على حد سواءالتعليم الجامعي مهم لألوالد وا) 3
 

S01-6 المحاضرات حضور الجامعات وطالبات لطالب الدينية الناحية من المقبول من أنه) تتفق ال أو تتفق (تعتقد هل ، برأيك 
  معا؟

ال ) 6         ال أوافق أبدا            ) 5ال أوافق        )  4بين بين     )  3أوافق       ) 2   أوافق  بشدة         ) 1
 اعرف 

  

S01_7 هل تعتقد أن التعليم الجامعي ضروري لكي يجد الشخص فرصا ناجحة في فلسطين هذه األيام؟  
 أعرف ال) 4           ال) 3         ما حد الى) 2       نعم  )1
  

 S01-8  هل تعتقد أن هناك العديد من الطرق للنجاح في فلسطين دون الحاجة إلى التعليم الجامعي؟ 
 أعرف ال) 4           ال) 3        ما حد الى) 2          نعم  )1
  

S01-9 ؟... عام، وبالمقارنة مع السنوات السابقة، هل يمكنك القول أن التعليم في الجامعات الفلسطينية اليوم هو بشكل  
  ال أعرف   ) 4          أسوأ ) 3       نفس الشيء   ) 2أفضل              ) 1

      

     التالية؟ التعليمية المجاالت في الفلسطينية الجامعات أداء هو كيف السابقة، السنوات مع مقارنةوبال برأيك،

ــم  ــع رق ض
 االجابة هنا

 ال أعرف) 4  أسوأ)3نفس الشيء                   ) 2 أفضل                               )1 

   S01-10 الرياضيات والعلوم     

   S01-11راءة والكتابةمهارات الق     

 S01-12  تعزيز القدرات اإلبداعية وحل المشكالت     

 S01-13    استخدام الكمبيوتر واالنترنت     

  S01-14 األبحاث والتنمية     

 S01-15 تدريب وتأهيل المدرسين الجامعيين     

 S01-16  أساليب التدريس من قبل االساتذة) نوعية(جودة     
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 S01-17 بوظائف للقيام مهيأون الحالي وقتنا في الجامعات من الفلسطينيين الخريجين معظم أن) تتفق ال أو تتفق (ترى هل 
  ؟اتمهار تتطلب

 ال) 6                 بشدة أوافق ال) 5          أوافق ال)  4        بين بين) 3             أوافق)  2         بشدة أوافق) 1 
    أعرف

برأيك ما مدى أهمية كل سبب من أسباب النجاح . نجح الطالب في تعليمهم الجامعي، فإن ذلك يعود لعدد من األسبابعندما ي
  التالية؟

ــم  ــع رق ض
 االجابة هنا

مهم ) 1 
 جدا

 غير مهم) 5 غير مهم ) 4  مهم نوعا ما)3  مهم )2
 أبدا

 S01-18متعلمخلفية األسرية لل ال      

   S01-19 الذهنية( الفكرية المتعلم قدرات (      

 S01-20   ومثابرتهالمتعلمحماس        

 S01-21  االقتصاديةالمتعلمموارد       

 S01-22  الواسطة      

 S01-23   المتعلمالجامعة التي يلتحق بها      

 S01-24  المحددةالمتعلم بقدرات واهتمامات المعلماهتمام       

 S01-25  لوسائل تدريس فعالة المعلماستخدام      

 S01-26  ودافعيته الذاتيةالمعلمتحمس       

  
بعض الطالب يلتحقون بالجامعة ولكنهم ال يستطيعون مواكبة الجهد المطلوب منهم وينتهي بهم المطاف إما بأداء أكاديمي 

  للطالب؟ " األداء الضعيف"إلى أي درجة يمكن توجيه اللوم لكل من األسباب التالية عن . ضعيف أو بترك الجامعة
ــم  ــع رق ض

 االجابة هنا

 غير )1 
  أبدامالم

 غير )2
 كثيرامالم 

 مالم إلى )3
 حد ما

مالم ) 5 مالم ) 4
 جدا

 S01-27 الطالب أنفسهم      

   S01-28 المدارس الثانوية ألنها لم تحسن إعداد 
 الطالب

     

 S01-29  ي إدارة الجامعة ألنها ال تقوم بالجهد الكاف
 لمساعدة الطالب

     

 S01-30 األساتذة الجامعيين ألن إعدادهم ضعيف       

 S01-31   وزارة التربية والتعليم ألنها ال تقوم بالجهد
 الكافي لدعم الطالب والمدرسين

     

 S01-32   االحتالل اإلسرائيلي ألنه يخلق الكثير من     
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 الصعوبات والمشقات للطالب والمدرسين

 S01-33  األحزاب السياسية في الجامعات      

 S01-34   العادات والتقاليد التي تشجع الزواج  بشكل
 مبكر

     

 S01-35   الكلفة العالية للتعليم       

 
S01- 36-؟... وبالمقارنة مع الوضع قبل سنوات، هل تعتقد أن معظم األساتذة في الجامعات الفلسطينية اليوم هم  

  ال أعرف ) 4أقل تأهيال          ) 3نفس القدر من التأهيل        ) 2هيال                 أفضل تأ) 1
 

S01- 37  برأيك، هل يتوجب إلزام أساتذة الجامعة قضاء جزء من وقتهم في الجامعة للتدرب على أساليب تهدف
 لمساعدة طالبهم على تحسين األداء أو اإلنجاز أكاديميا؟ 

 ال أعرف) 4      ال) 3         حد ما الى ) 2     نعم ) 1
 

S01- 38حول المواد ) دراية( مع الوضع قبل سنوات، هل ترى أن أساتذة الجامعات هذه األيام لديهم معرفة  وبالمقارنة
  ؟.....التي يدرسونها 

 عرفال أ) 4أقل من السابق     ) 3نفس المقدار تقريبا              ) 2أكثر من السابق           ) 1 
 

 S01-39  ؟...وبالمقارنة مع الوضع قبل سنوات، برأيك هل أساتذة الجامعات هذه األيام  
  ال أعرف                        ) 4أقل التزاما                ) 3نفس المستوى من االلتزام              ) 2أكثر التزاما بالتعليم                ) 1 
 

S01-40  ارض على عبارة أن المجتمع جعل االلتحاق بالجامعة يبدو أكثر اهمية  مما هو عليه في هل توافق أو تع
  الواقع؟

ال ) 6ال أوافق بشدة              ) 5ال أوافق         )  4بين بين          ) 3أوافق       )  2أوافق بشدة                  ) 1
  أعرف  

  

S01-41  للحصول على ساعات جامعية معتمدة من خالل االنترنت دون االلتحاق هناك فرص متزايدة أمام الطالب
 بالدروس الجامعية النظامية، هل توافق على هذا أم تعارض؟  

) 6ال أوافق بشدة              ) 5ال أوافق         )  4بين بين            ) 3أوافق       )  2أوافق بشدة                  ) 1
  ال أعرف  

 
S01-42 ،هل توافق أو تعارض أن جودة ونوعية التدريس في المحاضرات  تستخدم بعض الجامعات االنترنت للتدريس

  على االنترنت هي بنفس جودة التدريس في حالة المحاضرات الدراسية النظامية؟
) 6ال أوافق بشدة              ) 5ال أوافق         )  4بين بين           ) 3أوافق       )  2أوافق بشدة                  ) 1

 ال أعرف  
  

 S01-43  هل توافق أو تعارض أن الدرجة الجامعية التي يتم الحصول عليها من خالل المحاضرات على اإلنترنت هي
  بنفس جودة الشهادة الجامعية التي يتم الحصول عليها من خالل حضور المحاضرات الدراسية النظامية؟
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ال ) 6ال أوافق بشدة              ) 5ال أوافق         )  4بين بين           ) 3أوافق       )  2          أوافق بشدة       ) 1
  أعرف  

  

 S01-44  بهم؟ ...لديك أن تقول هل فلسطين في والجامعات الكليات ادارة عن المسؤولين باألشخاص ثقتك مدى ما 

  ال أعرف  )  5ال يوجد ثقة              ) 3      بعض الثقة      )  2ثقة كبيرة          )  1
  

S01-45   بهم؟...  ما مدى ثقتك باالساتذة في الجامعات في فلسطين؟ هل تقول أن لديك 
  ال أعرف  )  5ال يوجد ثقة              ) 3بعض الثقة            )  2ثقة كبيرة          )  1
  

S01-46  ائف التي تتطلب نفس القدر من التعليم والمهارة، هل تعتقد أن أساتذة الجامعات يتلقون  مقارنة بأنواع أخرى من الوظ
 ؟....

  ال أعرف) 4رواتب منخفضة               ) 3      رواتب مناسبة)  2رواتب عالية            ) 1
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ن تفضل أن ترسل ابنائك للدراسة الجامعية؟ فإلى أي. على فرض أن التكلفة والموقع الجغرافي ال يشكالن عوامل مهمة وكان لك الخيار
االختيار األقل ) 3(االختيار الثاني، و) 2(االختيار األفضل، ورقم ) 1(اختر ثالث إجابات مفضلة من الجدول المرفق ادناه حيث ان الرقم 

  ):  أعالهوضع االختيار في المربع المقابل ( فيعني لم يتم اختيار هذه المنطقة أو البلد4، أما رقم تفضيال
           

S01-47 
  فلسطين  
 

S01-48  
 الدول العربية

S01-49     
غير (دول أسيا 

 ) العربية

S01-50     
أوروبا الشرقية 

 وروسيا

S01-51     
غير (دول أفريقيا 

 العربية 

S01-52     
الواليات المتحدة 

 األمريكية

S01-53     
أوروبا 
 الغربية

S01-54      
 استراليا كندا

 نداونيوزل
 
الحواجز عامال في االختيار، إلى أي جامعات فلسطينية تفضل إرسال أبناءك -إن لم تكن التكلفة والمواصالت واإلغالق 
القائمة متوفرة للتذكير ). (3(والثالثة ) 2(، الثانية بالتفضيل ) 1(اختيار الجامعات الثالثة المفضلة بالترتيب من األفضل (

  )إذا لزم
 

                        S01-55- 1.........................................  
                        S01-56- 2.........................................  
                        . 3 - S01-57........................................ 

  
S01-58   اسة؟  بشكل عام، ما مدى اهتمامك بالسي  

  ال إجابة) 5غير مهتم                       ) 4قليل االهتمام         ) 3                 مهتم ) 2مهتم جدا           ) 1
  

S01-59الفصائل السياسية الفلسطينية، أي منها يمكنك أن تثق به أكثر من غيره للقيام بتحسين نظام /   من بين األحزاب
 ) ال تقرأ القائمة إال إذا طلب المبحوث ذلك، القائمة المرمزة مرفقة(سطين؟ التعليم الجامعي في فل

  

S01-60 هل أنت عضو في جمعية رسمية أو طوعية أو مؤسسة أو جمعية أو نقابة أو ناد أو غرفة تجارية أو لجنة؟   
  ال) 2    نعم) 1
  

S01-61  مجتمعية محلية؟ خالل العام الماضي، كم مرة قمت بالتطوع للمشاركة في نشاطات  
  لم أتطوع   ) 5 مرات       10اكثر من ) 4مرات         ) 10-6) ( 3مرات           ) 3-5) ( 2)              1-2) ( 1
  

لكل عمل من هذه األعمال، قل لي من فضلك إن . فيما يلي مجموعة من النشاطات التي يقوم بها الناس أحيانا كمواطنين
  . ا خالل السنوات الثالث الماضيةقمت أنت شخصيا بأي منه

ضع االجابة 
 هنا 

أكثر من ) 2 مرة) 1 النشاطات
 مرة

لم اقم ) 3
 أبدا

  S01-62 االنضمام مع مجموعة للفت انتباه المسؤولين حول قضية أو لتوقيع
 عريضة 

   

  S01-63 المشاركة في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع احتجاجي    

 
S01-64   في الوقت الحاضر؟ ) القطاع/الضفة(تقيم حرية التعبير في المنطقة التي تعيش فيها  بشكل عام، كيف 

    ال أعرف)  4ضعيفة                     ) 3      جيدة )   2جيدة جدا                       )1
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S01-65 اقف خالفية في هل تؤيد أم تعارض ضمان حرية أساتذة الجامعات في التحدث في مواضيع حساسة والتعبير عن مو

  محاضراتهم وأبحاثهم دون أي تدخل من المؤسسة السياسية أو الدينية؟
  أؤيد ضمان حريتهم إلى حد ما           )  2أؤيد ضمان حريتهم بشدة                     ) 1 
  ف ال أعر) 5اعترض بشدة على ضمان حريتهم            ) 4اعترض على ضمان حريتهم إلى حد ما       ) 3

  :العبارات التاليةما هو رأيك في 
S01-66  بشكل عام، الرجال أفضل من النساء في تولي مناصب قيادية سياسية؟  

) 6                   أبدا أوافق ال) 5          أوافق ال)  4            ما حد إلى) 3          أوافق)  2       بشدة أوافق) 1
    أعرف ال

S01-67  رؤساء أقسام، عمداء، (اء نفس القدرة كالرجال في تولي المناصب القيادية في الكليات والجامعات لدى النس
 ؟)مدراء

) 6                   أبدا أوافق ال) 5          أوافق ال)  4            ما حد إلى) 3          أوافق)  2       بشدة أوافق) 1
    أعرف ال

S01-68  من فلسطين؟ هل تفكر في الهجرة 
  )الثاني الجزء الى انتقل (ال) 2   نعم) 1

S01-69إذا نعم للسؤال السابق، فما هو العامل الرئيسي من بين العوامل التالية الذي يؤدي إلى ذلك؟    
 أخرى سبابأل نعم) 4           التعليم الستكمال نعم) 3              السياسية األوضاع) 2           االقتصادية األوضاع) 1
  )   حدد(

  آراء حول نوعية التعليم في الجامعات : الجزء الثاني
   

بالعودة إلى الوراء والتفكير في المساقات التي قمت بتدريسها هذا العام، هل توافق أو ال توافق مع العبارات التالية حول 
  األساليب التي استخدمتها لتقييم أداء طالبك في المساقات المختلفة؟ 

ــم ــع رق  ض
 االجابة هنا

 ال أوافق بشدة ) 4  ال أوافق )3  أوافق )2  أوافق بشدة)1 

    S02-1 اختبارات، (كان هناك عدد كاف من الفرص
) امتحانات، تقارير، أبحاث، المشاركة في الصف، الخ

 . لتقييم ما تعلمه الطالب

    

 S02-2  تم توفير التغذية الراجعة حول الواجبات التي
 .  بالوقت ودون تأخيرقدمها الطالب

    

   S02-3 االمتحانات القصيرة، (عكست أساليب التقييم
 . غايات وأهداف المساقات) االمتحانات، الواجبات، الخ

    

  S02-4 تم توفير تغذية راجعة ذات مغزى وفائدة للطالب
 وبشكل فعال 
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   S02-5تم منح العالمات بشكل منصف .  
 

    

   S02-6 خدام عدة أساليب لتقييم مدى الفهم والتقدم تم است
 .الذي تم إحرازه

    

   S02-7دائرتك/ك مؤسست[لشعرت بالضغط من قب/ 
 لتقييم أداء الطالب بطريقة ]البرنامج الذي تعمل فيه

 .معينة
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، صف األهمية التي لمتعلماخالل تحديدك للعالمات الممنوحة للطالب أو أي تقييم رسمي آخر للتقدم األكاديمي الذي أحرزه 
  : منحتها لكل مما يلي

ضــع رقــم 
 االجابة هنا 

 مهم )1 
 جدا 

 مهم )3  مهم )2
 نوعا ما 

قليل ) 4
 األهمية 

غير ) 5
 مهم 

 لم أستخدمه ) 6

 S02-8  المشاركة داخل الصف       

 S02-9 اإلنجاز الدوري للواجبات المطلوبة         

 S02-10  الحضور بشكل منتظم       

 S02-11  امتحانات تتطلب إجابات قصيرة على
 أسئلة مفتوحة 

      

 S02-12  امتحانات تتطلب اختيار إجابة صحيحة
من ضمن إجابات متعددة أو إجابات من قبيل صح 

 أم خطأ 

      

   S02-13 األداء في المشاريع أو مستوى
 )   المخبرية(التمارين العملية 

      

  S02-14ن نصفي أو نهائي يتطلب اختيار امتحا
 اإلجابة الصحيحة من ضمن إجابات متعددة

      

  S02-15امتحان تحريري نصفي أو نهائي       

  S02-16 امتحان نصفي أو نهائي يتطلب إجابات
 قصيرة 

      

  S02-17ورقة عمل للفصل أو أبحاث       

  S02-18 مسودات متعددة لألوراق المكتوبة       

  S02-19تقديم شفهي لموضوع من قبل الطالب       

  S02-20 مجموعات وفرق عمل على مشاريع
 إلنتاج عمل مشترك

      

  S02-21 واجبات مخبرية، أو في ورشة أو
 استديو 

      

 S02-22غير ذلك        

 
S02-23 ب بمستوى ممتاز من التعليم؟ بشكل عام، هل تعتقد أن إدارات الجامعات مهتمة فعال في تزويد الطال  

 ال )6  ال أوافق بشدة          )5  ال أوافق          )4  بين بين             )3  أوافق          )2 أوافق بشدة            )1
  أعرف 

  
S02-24  دوائرها؟ لبشكل عام، هل تعتقد أن إدارات الجامعات مهتمة فعال في تطوير القدرات التعليمية  

 ال )6  ال أوافق بشدة          )5  ال أوافق          )4  بين بين             )3  أوافق          )2أوافق بشدة             )1
  أعرف 
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S02-25  ؟ القدرات البحثية لدوائرهابشكل عام، هل تعتقد أن إدارات الجامعات مهتمة فعال في تطوير  

 ال )6  ال أوافق بشدة          )5  ال أوافق          )4  بين بين             )3          أوافق  )2 أوافق بشدة            )1
  أعرف 

S02-26  بشكل عام، هل تعتقد أن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مهتمة فعال في تطوير مستوى التعليم في
  الجامعات؟ 

 ال )6  ال أوافق بشدة          )5  ال أوافق          )4  بين بين             )3   أوافق         )2 أوافق بشدة            )1
  أعرف 

  
 S02-27في جامعتك، ما مدى تكرار تقييم أداء األساتذة خالل السنة الدراسية؟ هل هي...  

ال تقوم بالتقييم )  5               مرات5أكثر من )  4            مرة  5-3) 3            مرة 3-2)  2      مرة  1-2) 1
 مطلقا 

  
بشكل عام، ما مدى األهمية التي توليها لكل مصدر من مصادر التغذية الراجعة التالية للتعرف على الطريقة التي يمكنك من 

  خاللها تحسين أو تعزيز أساليبك التدريسية؟
ضــع رقــم  

 االجابة هنا 

 مهم نوعا )3  مهم  )2 مهم جدا  )1 
 ما  

غير ) 4
 مهم  

لم أتلق تغذية ) 5
راجعة من هذا 

 المصدر أبدا 
  S02-28تقييم رئيس دائرتك ألسلوبك التدريسي      

  S02-29تقييم زمالئك ألسلوبك التدريسي      

 S02-30  إجابات الطالب على نماذج تقييم أسلوب
 التدريس

     

 
تعلقة بتقييم الطالب للمساقات؟ هل كانت التغذية الراجعة من بشكل عام، هل توافق أو ال توافق مع العبارات التالية الم

  ... خالل تقييمات الطالب
ضــع رقــم  

 االجابة هنا 

أوافق  )1 
 بشدة  

2( 
 أوافق  

ال ) 4  الى حد ما )3
 أوافق   

 ال أوافق بشدة ) 5

  S02-31 تساعد في تطوير التعليم في الدوائر      

  S02-32 على تحديد راتب تساعد ادارات الجامعات
  والحوافز والزيادات   المعلم

     

  S02-33 تساعد بشكل بسيط كونها تأتي في وقت
 متأخر 

     

  S02-34 ال تساعد فهي نادرا ما يتم عرض نتائجها
 على االساتذة 

     

  S02-35 ال تؤخذ على محمل الجد من قبل االدارات      

  S02-36متحيزين في غير موثوق بها ألن الطالب      
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 تقييماتهم 

  
 S02-37استخدامك إلجابات الطالب على نماذج تقييم المساقات لتحسين أو تعزيز ى العامين الماضيين، ما مدخالل 

 التدريس الخاص بك؟  أسلوب

قبل تعيينك مطلقا) 5             نادرا   ) 4             أحيانا      ) 3          بشكل متكرر     ) 2         بشكل متكرر كثيرا      )1
 ؟...ألول مرة كأستاذ جامعة أو كلية هل تضمن تعليمك الجامعي ما يلي

ضع رقم 
 االجابة هنا 

 ال )2 نعم )1 

 S02-38 مساقات حول تطوير، اختيار، أو تكييف المواد التدريسية   
 S02-39 مساقات حول التربية والتعليم ونظريات التعلم   
 S02-40 ضور محاضرات ألساتذة آخرين لمراقبة أساليب تدريس صفية أخرى ح   
 S02-41 التدرب على التدريس قبل البدء   

  
  هل تلقيت أي نوع من انواع الدعم التالية خالل السنة األولى من عملك كأستاذ؟

ضع رقم 
 االجابة هنا 

 ال )2 نعم )1 

  S02-42 نورشات أو صفوف خاصة بالمدرسين المبتدئي   
 S02-43   معلومات تتضمن معايير ومقاييس التدريس والتقييم   
  S02-44  على سبيل المثال وجود مساعد مدرس(مساعدة إضافية في الصف(   
 S02-45  تواصل دوري داعم مع أساتذة من ذوي الخبرة، إداريين آخرين، أو رئيس الدائرة   
  S02-46 برةتوجيه وتدريب من قبل مدرس لديه خ   

  
 S02-47 بشكل عام، هل توافق أو ال توافق على أن جامعتك توفر فرص التطور المهني خالل العام الدراسي؟   

 ال أوافق بشدة ) 5ال أوافق          ) 4بين بين            )3أوافق       )  2أوافق بشدة        )1
 

S02-48؟جع وتيسر الفرص لألساتذة للتعلم من بعضهم البعض بشكل عام، هل توافق أو ال توافق على أن جامعتك تش  
 ال أوافق بشدة ) 5ال أوافق          ) 4بين بين           ) 3أوافق       )  2أوافق بشدة       )  1

 
S02-49 بشكل عام، هل توافق أو ال توافق بأن األساتذة في جامعتك يحصلون على فرص إلبقائهم على إطالع على آخر 

 ؟ت في مجال تخصصاتهم األكاديميةالتطورا
 ال أوافق بشدة ) 5ال أوافق          ) 4بين بين           ) 3أوافق       )  2أوافق بشدة       ) 1

 
  ؟ هل شاركت في أي من النشاطات التالية المتعلقة بالتدريس، خالل العام الماضي

ضع رقم 
 االجابة هنا 

 ال )2 نعم )1 

 S02-50عمل، مؤتمرات، أو دورات تدريبية حضور ورشات    
  S02-51 ورشات عمل، مؤتمرات، أو دورات تدريبية كنت فيها المسؤول عن التقديم  
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 )محاضر/كمدرب(
  S02-52نشاطات تنموية مهنية ركزت على أساليب التدريس   
  S02-53 ،نشاطات تنموية مهنية ركزت على تقييم الطالب، من قبيل أساليب االمتحان

 التقييم، تقييم األداء، الخ

  

  S02-54 نشاطات تنموية مهنية ركزت على دراسة معمقة لمحتويات أو النظريات االخاصة
 بمجال تخصصك أو تدريبك

  

  S02-55 سافرت للخارج ألي من االسباب المذكورة أعاله   

 
   ؟خالل العامين الماضيين كم مرة قمت بأي من النشاطات التالية 

ضــع رقــم 
 االجابة هنا 

مطلقا ) 1 
 ال   

2( 1-2 
 مرة   

 10-5) 4 مرات   3-4 )3
 مرات   

 10أكثر من ) 5
 مرات  

 S02-56  حضور محاضرة لمحاضر زائر داخل
 الجامعة

     

  S02-57 في ) أبحاثك(عرض لعملك الجاري
 الجامعة

     

  S02-58 عقدت حوارات غير رسمية حول األبحاث
 ئك خالل اجتماعات مهنيةوالتدريس مع زمال

     

 
S02-59 كيف تقيم أهمية البحث والنشر في جامعتك؟   

 غير  مهم ) 4قليل األهمية                 ) 3نوعا ما مهم                 ) 2مهم جدا                                  )1
 

   بشكل ؟ ......خالل السنتين االخيرتين، هل حصلت على أنواع الدعم التالية 
ضــع رقــم  

 االجابة هنا 

 متكرر )1 
 كثيرا 

في بعض ) 3  متكرر)2
   األحيان 

 مطلقا ال ) 5  نادرا )4

  S02-60 موازنة للسفر من أجل البحث       

  S02-61موازنة من أجل توظيف مساعد بحث       

 
  خالل العامين الماضيين؟  كم مرة قمت بكل مما يلي

ضــع رقــم  
 االجابة هنا 

مطلقا ) 1 
 ال  

2( 1-2 
 مرة   

3( 3-4 
 مرات   

4 (5-10 
 مرات   

 10أكثر من ) 5
 مرات  

  S02-62 قدمت مقالة لنشرها في مجلة مهنية
 متخصصة

     

  S02-63 قمت بعرض لمواد خالل مؤتمر مهني
 متخصص

     

 S02-64 قمت بالكتابة في الصحف الواسعة 
 االنتشار

     

  S02-65أو اجزاء من كتابنشرت فصوال       
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  S02-66 راجعت مقاالت لصالح مجلة مهنية
 متخصصة

     

  S02-67 ورشة /مؤتمر(نظمت اجتماعا مهنيا
 )أكاديمية

     

 8 S02-6 أعددت بحثا لصالح هيئة، مؤسسة، أو
 أي مجموعة أخرى

     

  S02-69 كنت أحد اعضاء هيئة التحرير لمجلة
 متخصصة

     

  S02-70رت مقاالت علميةنش      

  S02-71 ظهرت على التلفاز أو الراديو أو
 وسائل صحافة أخرى

     

  
 في المجاالت التالية؟ ) جاهزيتك/تحضيرك(خالل السنة األولى من حياتك في التدريس، كيف كان استعدادك  

ــم  ــع رق ض
 االجابة هنا 

استعدادا ) 1 
 جيد جدا   

 استعدادا )2
 جيدا 

 مستعدا )3
 ا ما نوع

غير مستعد )4
 على االطالق  

  S02-72تدريس موضوعك     

  S02-73استخدام مزيج فعال من استراتيجيات أساليب التدريس     

  S02-74استخدام الكمبيوتر في تدريسك الصفي     

  S02-75إعداد خطط الدروس بشكل فعال     

  S02-76تقييم مدى تعلم الطالب وإنجازهم األكاديمي     

  S02-77تقديم االرشاد للطالب     

  S02-78اختيار وتكييف مناهج المساقات     

 S02-79 استخدام التكنولوجيا المحوسبة لمساعدة الطالب على 
 تعلم محتويات المساق

    

 
التدريسية التي إلى أي مدى توافق أو ال توافق على العبارات التالية من حيث تجسيدها للخصائص األساسية للممارسات  

  استخدمتها في المساقات التي قمت بتدريسها العام الدراسي الحالي؟ 
ــم  ــع رق ض

 االجابة هنا 

 ال أوافق بشدة  )4  ال أوافق )3  أوافق )2 أوافق بشدة  )1 

 S02-80  في الصف كانت واضحة ) العرض(المحاضرات
 . ومباشرة

    

 S02-81 الدروس كانت معدة بشكل جيد     

 S02-82 الجلسات الصفية كانت منظمة بشكل جيد     

 S02-83  تم تقديم المواد ضمن مستوى مناسب لقدرات الطالب    
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 ومدى استعدادهم

 S02-84 تم تحفيز وتشجيع التفكير المستقل     

 S02-85  ساعدت النشاطات التعليمية في الدفع باتجاه قدرات
 الطالب النقدية والتحليلية

    

 S02-86 تم استخدام األمثلة للربط بين  النظرية والتطبيق     

 S02-87 معرفتي بالمادة موضع الدرس كانت معرفة وثيقة     

 S02-88  معرفتي بالمادة كانت تتماشى مع آخر التطورات في
 المجال

    

 S02-89 تم عرض المادة بشكل مثير لالهتمام ومحفز      

 S02-90 ة للطالب لطرح اسئلةتم توفير فرص كافي     

 S02-91 النقاشات الصفية تم إدارتها بشكل جيد     

 S02-92 تم استخدام وقت الحصة بشكل فعال     

 S02-93  مالحظات وأسئلة الطالب كانت محط تشجيع
 وترحيب

    

  S02-94 الواجبات المطلوبة كانت منطقية ومعقولة من حيث
 الكم والنوع

    

  S02-95اجبات الخاصة بقراءة مواد ومراجع ساهمت في الو
 فهم الطالب للموضوع

    

  S02-96تم التعامل مع الطالب باحترام     

  S02-97 التواجد في المكتب خالل ساعات دوام المكتب
 المحددة خارج إطار الصف

    

 S02-98 تم التعامل مع الطالب بشكل منصف ومتساو     

  
 S02-99ال) 2نعم                        ) 1     كمبيوتر في المنزل؟ هل لديك جهاز  

   
S02-100 ال) 2نعم                        ) 1               لديك إنترنت في المنزل؟ هل  

 
  ؟  ما مدى استخدامك للكمبيوتر في المنزل أو في الجامعة للقيام بكل مما يلي 

ضــع رقــم  
 االجابة هنا 

ال أستخدم )1 
 يوتر مطلقا   الكمب

 نادرا )2
 جدا  

بشكل ) 5 أحيانا  )4  نادرا  )3
 متكرر 

بشكل ) 6
 متكرر جدا 

  S02-101 على (إعداد مواد تدريسية
سبيل المثال، نشرات تعليمية، مساقات، 

 )  امتحانات

      

  S02-102 جمع المعلومات من مواقع      
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 اإلنترنت إلعداد الدروس 

  S02-103ى نماذج لخطط االطالع عل
 الدروس على اإلنترنت

      

  S02-104 اإلطالع على األبحاث وأفضل
الممارسات الخاصة بالتدريس على 

 اإلنترنت

      

  S02-105 االشتراك في دورات تطويرية
 مهنية من خالل اإلنترنت

      

  S02-106 تحميل برامج كمبيوتر تعليمية
 من االنترنيت الستخدامها في الصف

      

  S02-107 تقديم عرض لمعلومات
باستخدام وسائط التكنولوجيا المرئية مثال 

)LCD( 

      

  S02-108 التواصل مع الطالب خارج
 الساعات المخصصة للمحاضرات

      

  S02-109 وضع الواجبات أو أي
متطلبات أخرى للمساق أو معلومات على 

 اإلنترنت

      

  
S02-110   أي مدى ساعدت خدمات الدعم المقدمة من مؤسستك في دعم ما كنت تريد تدريسه بشكل عام، إلى

على سبيل المثال المختبرات، اجهزة الكمبيوتر، المكتبات، الدعم اإلداري، (والطريقة التي تريد التدريس بها هذا العام 
  ؟ .......هل كانت خدمات الدعم) وسائل اإليضاح المسموعة والمرئية، مساعدات الطالب، الخ

غير مساعدة ) 5          قليلة المساعدة ) 4           مساعدة نوعا ما ) 3             مساعدة ) 2        مساعدة جدا  )1
 على اإلطالق 

  
S02-111 بشكل عام، إلى أي مدى كانت المراجع المتوفرة في مكتبة الجامعة أو مركز موارد آخر مفيدة في عملية 

  ؟ ......هل كانت) كتب، مجالت، صحف، مصادر الكترونية؛ وقواعد بيانات( التدريس هذا العام؟ 
غير مفيدة ) 5               قليلة الفائدة )  4                 مفيدة نوعا ما )  3              مفيدة ) 2             مفيدة جدا ) 1

 على اإلطالق 

  
S02-112  على (من خالل الزمالء في جامعتك لوظيفتك كمدرس هذا العام   إلى أي مدى ساعدت المصادر المتوفرة

سبيل المثال الزمالء األساتذة القادرين على المساهمة لصالح صفوفك أو الذين بإمكانك مناقشة مواضيع معهم حول 
  ؟ ....؟ هل كانت) المنهاج والتدريس والتقييم

 قليلة المساعدة )  4           مامساعدة نوعا ) 3           مساعدة ) 2            مساعدة جدا  )1
 رفضوا المساعدة ) 6   غير مساعدة على اإلطالق) 5    
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S02-113 هل توافق أو ال توافق على أنك شعرت هذه السنة بالضغوط من قبل زمالئك باتجاه التدريس بطريقة 
   معينة؟

 ال أوافق على اإلطالق)  4                     ال أوافق  ) 3                         أوافق )  2                  أوافق بشدة  )1

  
التطور المهني، للبحث، / للتدريس، للتعلم: خالل السنة األكاديمية الحالية، ما نسبة الوقت الذي تمنحه للمجاالت التالية

رات المحددة وفق التدريس هو الوقت الذي تقضيه في التحضير للتدريس، في المحاض(والخدمات في األسبوع العادي؟ 
التطور المهني هو /التعلم. البرنامج والتدريس في المختبر، في التصحيح ووضع العالمات، وفي العمل مع الطالب

الوقت الذي تقضيه في تعزيز معرفتك أو مهارتك بطرق قد ال تؤدي بالضرورة إلى مخرجات ملموسة؛ في المكتبة؛ في 
البحث هو الوقت الذي تقضيه في نشاطات تؤدي إلى . ستخدام الكمبيوترالقراءة؛ في االسئلة االستكشافية؛ في ا

الخدمات هو الوقت الذي . مخرجات ملموسة؛ مقالة؛ تقرير؛ دراسة؛ مقترح لمنحة لتأليف كتاب؛ تطوير برامج كمبيوتر
  .) اتحادات مهنيةالجامعة؛ في النشاطات المجتمعية؛ في االرتباطات الخاصة بنقابات أو /تقضيه في اجتماعات الكلية

 
S02-114  التدريس :         __________%  
S02-115  التطور المهني الذاتي/التعلم:      __________ %  
S02-116  البحث :          __________ %  
S02-117   النقابة/ المجتمع/للجامعة(الخدمات األخرى :(  _________%          

   
S02-118تضمن أن العبء ) البرنامج/ الدائرة(جامعة التي تعمل بها  بشكل عام، هل توافق او ال توافق على أن ال
يسمح لهم بالوقت الكافي لتلبية االحتياجات التعليمية لكافة ) للمساقات الملقى على عاتق االستاذة( التدريسي 
 الطالب؟ 

 ال أوافق بشدة ) 5                  ال أوافق) 4    بين بين        ) 3               أوافق  )  2           أوافق بشدة )1
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  ؟ ...بشكل عام ما هو مستوى رضاك خالل السنة األكاديمية الحالية عن كل مما يلي
ضع رقم    

 االجابة 

 
 

راض نوعا ) 2 راض جدا  ) 1
 ما   

 غير راض جدا )4 غير راض نوعا ما   )3

 S02-119  الراتب     

 S02-120 دالميزات األخرى المترتبة عن التعاق     

 S02-121 العبء التدريسي     

 S02-122 تقدير المجتمع لمهنة التدريس     

 S02-123   الرضى الوظيفي العام     

 
  

S02-124 بشكل عام كيف تقيم مستوى حرية التعبير في جامعتك؟  
ال ) 5ضعيف               ) 4                     متوسط) 3                جيد ) 2جيد جدا                        ) 1

 أعرف 
 

 S02-125 بشكل عام كيف تقيم مستوى الحرية األكاديمية في جامعتك؟  
ال ) 5ضعيف               ) 4                     متوسط) 3                جيد ) 2جيد جدا                        ) 1

  أعرف 
 
   S02-126وإلى مقاعد الدراسة من جديد، هل كنت ستسعى في ظل ما تعرفه  إلى الجامعة  كطالبافترض أنك عدت 

  ؟اليوم المتهان التدريس في مجال التعليم العالي
 قطعا ال ) 5على األرجح ال        ) 4    ربما            ) 3على األرجح          ) 2        أكيد ) 1

  
  ؤهممعلومات حول خلفية المستطلعة أرا: الجزء الثالث

  

S03-1ما هو عمرك؟ ..............................   
  

  S03-2 هل هناك أفراد من عائلتك يقطنون خارج فلسطين؟ 
   ]4 انتقل للسؤال رقم [ال )  2      )          انتقل للسؤال التالي(نعم    ) 1
 

S03-3   الرئيسية، أكثر منطقة يتواجدون فيها اختر المنطقة[ أين يعيش أفراد عائلتك الذين يقطنون خارج فلسطين؟ [ 
                          )  غير الدول العربية (آسيا ) 3      )  غير الدول العربية(أفريقيا  ) 2            الدول العربية    ) 1
               أوروبا الغربية ) 6       الواليات المتحدة األمريكية       )5   أوروبا الشرقية وروسيا   ) 4
  استراليا ونيوزلندا وكندا) 7
 

S03-4   ؟ ما عدد السنوات الكلي لسنوات تدريسك في الجامعات بما فيها السنة الحالية   
 

 S03-5  ما عدد السنوات التي علٌمت بها في الجامعة الحالية  بما فيها السنة الحالية؟  
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  )اختار كافة االجابات التي تنطبق( ؟  تعليمية ومن أي مؤسسة  ما هو أعلى تحصيل علمي حصلت أنت عليه
ضع رقم 
 االجابة 

 اسم المؤسسة التعليمية  )، إذا ال اترك فراغ 1إذا نعم ضع (الدرجة 

  S03-6 سنتان(   دبلوم ( S03-12 

 S03-7 بكالوريوس    S03-13 

  S03-8  خبير تعليم / دبلوما متخصصة S03-14 

 S03-9 الماجستير    S03-15 

 S03-10 الدكتوراة  S03-16 
 S03-11بروفيسور /  ما بعد الدكتوراة)M.D, D.D.S, 

J.D./L.L.B ( 

S03-17 

 
  لدرجة البكالوريوس التي حصلت عليها ؟ ) او الفرعي الثاني(هو  تخصصك الرئيسي والفرعي ما 

S03-18 الرئيسي _______________  
S03-19 الفرعي _______________  

  
  ألعلى درجة حصلت عليها؟ ) او الفرعي الثاني(صصك الرئيسي والفرعي هو  تخما

S03-20  الرئيسي  _______________  
S03-21  الفرعي _______________ 

     
الرجاء ذكر عدد المساقات وليس عدد (كم عدد المساقات التي علمتها في مجال تخصصك خالل حياتك كمدرس؟ تقريبا، 

  )الساعات المعتمدة
 S03-22 مساقات للبكالوريوس  

  
S03-23  مساقات للدراست العليا  

 
S03-24 ؟.... ما هو وضعك الوظيفي في الجامعة؟ هل أنت2009-2008 في السنة الدراسية الحالية  

  أستاذ بدوام جزئي ) 2      أستاذ بدوام كامل) 1
  

S03-25 ؟....جامعة؟ هل كنت ما هو وضعك الوظيفي في ال2008-2007 في السنة الدراسية السابقة  
  أستاذ بدوام جزئي ) 2      أستاذ بدوام كامل) 1
  

S03-26 خالل الفصل االول من السنة الدراسية الحالية كم كان عدد األيام التعليمية التي تغيبت عنها ألي سبب من 
  األسباب؟ 

  
S03-27هل لديك وظائف أخرى بدوام كامل باإلضافة الى عملك في الجامعة ؟   
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نعم خالل السنة )  4  نعم في فترة التعليم الجامعي فقط   ) 3نعم، فقط في الصيف     ) S03-28      ( 2 لسؤالنتقلا(ال   )1
  كاملة

  
S03-28 في نفس مجال تخصصك؟ ) الكاملة( هل وظيفتك األخرى  

 ال ) 2نعم       ) 1
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S03-29 ؟ هل لديك وظائف أخرى بدوام جزئي باالضافة الى عملك في الجامعة  
  نعم خالل السنة )  4   نعم في فترة التعليم الجامعي فقط  ) 3نعم، فقط في الصيف     ) 1S03-3     ( 2انتقل(ال   )1
  

S03-30 في نفس مجال تخصصك؟ ) الجزئية( هل وظيفتك األخرى  
 ال ) 2نعم       ) 1

  
S03-31؟ )الحالة االجتماعية( هو وضعك االجتماعي الحالي  ما 

) 5    منفصل      )  4          أرمل     ) 3          أعزب      ) 2     متزوج )  1
  مطلق   

 
  ة، الوالد والوالدة؟/ ما هو أعلى تحصيل علمي حصل عليه الزوج

  االجابة

 S03-32ة/إذا كان متزوجا(ة / الزوج( 
 S03-33الوالد  
  S03-34ةالوالد 

 التعليم الثانوي. 2أقل من التعليم الثانوي                             . 1
 ) عامين–كلية (شهادة دبلوم . 4                              بعض التعليم الجامعي. 3
  ) سنوات4(شهادة بكالوريوس . 5
  شهادة ماجستير. 6
 ال أعرف. 8    شهادة الدكتوراه أو اي شهادة أكثر من ماجستير. 7

  
 S03-35 تقرأ الخيارات ال ( ما هي خلفيتك الدينية؟ (  

  غير مؤمن، ملحد، ال توجد خلفية دينية ) 5       علماني )  4 ديانة أخرى     )3             اإلسالم ) 2المسيحية             )1
 

 S03-36هل تؤدي الصالة؟   
 ال ) 2   نعم      ) 1
  

 S03-37 ما معدل تأديتك للصالة؟ إذا نعم فقط ، 
  مرة أسبوعيا )  4     أحيانا  قليلة     ) 3     عدة مرات في األسبوع       )2          أصلي يوميا )  1

 
 S03-38 ، ؟  كم بلغ معدل دخلك الشهري بالشيكل2008 في العام .................................... 

 
 S03-39 كم بلغ معدل دخل عائلتك الشهري بالشيكل؟2008 في العام ،........................ ..... 

  

  Refugee statusغير الجئ) 2    الجئ) 1   : وضع اللجوء  

  

  ):تدوين الرقم هنا(من أجل المتابعة والتدقيق، نرجو الحصول على رقم هاتف المنزل أو رقم هاتفك : ضروري 

أرضي                
  جوال 
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 Timeout ساعة             دقيقة:        الخروج من المنزلوقت  
  
  
  

  الجداول اإلحصائیة):ب(الملحق 
 

  الطلبة  OLSنماذج : 1-الجدول ب
 (1) (2) (3) (4) (5) 

التحضیر في غرفة  المعلمتصنیف  تقییم الجودة المعلمكفاءة  
 الصف

العالقات بین 
 المتعلم والمعلم

 ***0.251 ***0.148 0.111 ***1.117 ***0.122 التقویمات
 (0.044) (0.198) (0.079) (0.040) (0.052) 

 0.091- 0.083- **0.186- 0.195- 0.067- حماس 
 (0.068) (0.055) (0.095) (0.228) (0.052) الطلبة

 0.038 0.014- ***0.164 0.198 0.030- الطلبة یلومون
 (0.031) (0.135) (0.053) (0.030) (0.042) 

 0.051 0.010 0.058 0.119 0.028 االحتالل
 (0.037) (0.027) (0.053) (0.119) (0.030) اإلسرائیلي

 0.000- 0.028 **0.120 0.184 0.001-  الزواج
 (0.037) (0.027) (0.050) (0.124) (0.029) المبكر
 0.059- 0.016- 0.014- 0.173- 0.050- الكلفة 
 (0.047) (0.033) (0.063) (0.146) (0.033) العالیة
 0.081- 0.023- 0.185 *0.609- 0.035 الحزب

 (0.074) (0.325) (0.134) (0.070) (0.104) 
 0.004- 0.003 0.089- 0.048- *0.053 االھتمام  
 (0.041) (0.031) (0.056) (0.132) (0.031) السیاسي
 0.016 0.002 0.072- 0.192- 0.027 وزارة
 (0.037) (0.029) (0.051) (0.132) (0.029) التربیة
 ***0.204- ***0.152- 0.035- ***0.849- 0.076- مرافق
 (0.063) (0.047) (0.093) (0.232) (0.049) الجامعة
 ***0.238-      ***0.122-        0.073-      ***0.894-       ***0.133-        الجامعة
 (0.048) (0.033) (0.062) (0.155) (0.036) استثمرت
 0.014 0.048 0.059- 0.042 0.013- اإلقامة

 (0.095) (0.066) (0.127) (0.301) (0.068) )غزة (
 0.000- 0.000- 0.000 0.000- **0.000- دخل 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) األسرة

 0.001 **0.048 0.001- 0.063- 0.023 معدل اإلنتاج اإلجمالي
 (0.023) (0.092) (0.041) (0.022) (0.029) 

 0.025 0.008- 0.068- **0.211 0.015- الواسطة
 (0.025) (0.100) (0.045) (0.024) (0.034) 
 ***3.962 ***2.495 ***4.795 ***16.633 ***2.673 ثابت
 (0.338) (1.449) (0.624) (0.322) (0.442) 

Adj R2 0.08 0.26 0.05 0.12 0.18 
 592 593 589 572 592 ظاتمالح

  األخطاء المعیاریة القویة بین قوسین

  %.1داللة عند *** ؛ %5داللة عند ** ؛ %10داللة عند * 
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  ألعضاء ھیئة التدریس OLSنماذج ):  2ب(الجدول 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

تطویر أداء  
التغذیة  االستعداد إنتاج المعرفة  البروفیسور

 لبناءةالعكسیة ا

التدریس 
ومتطلبات 

 المساق

االختبارات 
 واالمتحانات

 0.041 0.002- 0.022- 0.010- ***0.247 ***0.228 تدریب
 (0.036) (0.069) (0.031) (0.047) (0.092) (0.054) أعضاء ھیئة التدریس

 ***0.076 ***0.103 ***0.059 ***0.115 0.011- **0.052 تدریس
 (0.014) (0.028) (0.011) (0.017) (0.031) (0.020) السنة األولى
 0.012- *0.083 **0.054 **0.055 0.065 0.024 االلتزامات 
 (0.023) (0.045) (0.022) (0.027) (0.055) (0.027) المؤسسیة

 0.025- 0.356- 0.101- 0.135 0.328 0.213 المجموعة السیاسیة
 (0.120) (0.257) (0.113) (0.172) (0.310) (0.164) )فتح(

 0.023 0.236- 0.142- 0.051 0.276 0.088- الحالة
 (0.128) (0.262) (0.121) (0.165) (0.334) (0.186) االجتماعیة

 0.046- ***0.377 ***0.180 0.102 ***0.487 *0.187 سنوات
 (0.080) (0.140) (0.060) (0.076) (0.186) (0.110) التدریس
 0.057 0.046- 0.039- 0.046 0.045- 0.034 االحتالل

 (0.042) (0.093) (0.037) (0.054) (0.105) (0.057) اإلسرائیلي
 0.021- **0.262- ***133.- 0.091- 0.203 0.038 االھتمام
 (0.047) (0.104) (0.051) (0.070) (0.147) (0.080) السیاسي

 0.027- 0.092- 0.045- 0.010- 0.008- 0.001- راتب
 (0.055) (0.110) (0.053) (0.079) (0.148) (0.083) مرضي
 0.183 **0.543 *0.211 0.132 0.122 0.268 وضع 
 (0.121) (0.263) (0.110) (0.182) (0.310) (0.186) متفرغ

 0.076 0.311- *0.151- 0.124 ***0.649 0.191 المؤسسة
 (0.111) (0.222) (0.089) (0.135) (0.248) (0.141) الرسمیة
 0.029 0.024 0.109- 0.025 0.235 0.135- المنطقة

 (0.110) (0.227) (0.103) (0.156) (0.250) (0.163) )غزة(
 0.002- 0.026- 0.040- 0.045- ***0.424 ***0.174 الدخل
 (0.061) (0.127) (0.063) (0.040) (0.088) (0.043) 
 ***1.606 ***7.507 ***1.808 ***4.588 1.489- 0.784- ثابت
 (0.789) (1.283) (0.763) (0.485) (1.079) (0.500) 

Adj R2 0.17 0.16 0.17 0.17 0.10 0.12 
 281 282 283 283 283 282 المالحظات

   أخطاء معیاریة قویة بین قوسین 

 %1داللة عند *** ؛ %5داللة عند ** ؛ %10داللة عند * 
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  ...)تكملة(لتدریس  ألعضاء ھیئة اOLSنماذج : 2-الجدول ب
 (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 التفكیر الناقد 
العروض 

التقدیمیة في 
 الصف

 المتعلممعاملة  المتعلممشاركة  التفكیر المستقل الواجبات المنزلیة

 0.079- **0.083- 0.069 0.010- 0.237 0.304 تدریب
 (0.061) (0.037) (0.068) (0.070) (0.198) (0.217) أعضاء ھیئة التدریس

 ***0.108 ***0.087 ***0.203 ***0.153 ***0.415 ***0.308 التدریس 
 (0.020) (0.013) (0.024) (0.025) (0.078) (0.075) في السنة األولى

 0.027 ***0.060 0.031 ***0.100 0.020 0.111- االلتزامات 
 (0.031) (0.020) (0.035) (0.039) (0.121) (0.133) المؤسسیة

 0.307- *0.241- 0.240- 0.065- 0.042 0.173 المجموعة السیاسیة
 (0.262) (0.133) (0.234) (0.237) (0.759) (0.606) )فتح(

 0.202- 0.032- 0.368- 0.126- 0.110 0.360- الحالة
 (0.220) (0.144) (0.231) (0.249) (0.752) (0.760) االجتماعیة
 **0.212 ***0.187 **0.248 **0.304 0.183 0.751- سنوات 
 (0.099) (0.062) (0.121) (0.126) (0.401) (0.502) التدریس
 0.091 0.056 0.104- 0.001- 0.168 *0.415 االحتالل

 (0.063) (0.043) (0.078) (0.079) (0.239) (0.242) اإلسرائیلي
 0.073- 0.076- **0.230- **0.232- 0.015- 0.063- االھتمام
 (0.085) (0.056) (0.107) (0.099) (0.289) (0.258) السیاسي

 0.140- 0.073- 0.025 0.076- 0.213- 0.186- راتب
 (0.090) (0.060) (0.099) (0.105) (0.321) (0.289) مرضي
 0.178 0.045- 0.144- 0.116- 1.149 0.445 وضع
 (0.198) (0.136) (0.225) (0.230) (0.742) (0.656) التفرغ

 0.183 0.077 **0.409 0.104 0.261- 0.150 المؤسسة
 (0.174) (0.103) (0.187) (0.197) (0.610) (0.593) الرسمیة
 0.032- 0.041- 0.005- 0.047 0.341- 0.663 المنطقة

 (0.173) (0.119) (0.195) (0.207) (0.642) (0.577) )غزة (
 **0.153- **0.087- 0.087- **0.183- 0.077 0.053- الدخل
 (0.252) (0.249) (0.082) (0.082) (0.044) (0.072) 
 ***8.769 *0.968 **1.754 ***10.655 *5.605 ***16.924 ثابت
 (2.762) (2.975) (0.919) (0.844) (0.555) (0.749) 
Robust. Adj 0.08 0.11 0.16 0.25 0.18 0.11 

 281 283 282 283 281 283 مالحظات 

   بین قوسیناألخطاء المعیاریة القویة

  %1داللة عند *** ؛ %5داللة عند ** ؛  %10داللة عند * 
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  المجموعات المركزةيدليل ميسر: الملحق ت
  

  اسئلة مجموعة المدرسين
 
 

 :األسئلة االفتتاحية 
  .يعرف بنفسه وعن خلفيته االكاديميةنرجو من كل واحد منكم ان 

  
 :المقدمة

  ما مدى اهمية التعليم الجامعي بالنسبة للفرد ليجد فرصاً جيدة في فلسطين للعمل؟
  

 :األسئلة االنتقالية
خالل السنوات الماضية، من وجهة نظرك هل تعتقد بأن التعلم الجامعي اصبح اكثر 

  سوأ ؟او تراجع لال, تطوراً، بنفس درجة ما كان عليه
 ما هي نقاط القوة في التعلييم العالي الفلسطيني؟

  
 :األسئلة الرئيسية 

مثال رئيس ( ما مدى ثقتك باالشخاص المسؤولين عن ادارة الجامعات الفلسطينية 
 ).الخ, رؤساء االقسام, الجامعة، النائب األكاديمي، والعمداء

 ثقتك  بقدرة المدرسين لتدريس الطالب بنوعية وكفاءة؟
 تك بوزارة التعليم العالي في دعم  نوعية التعليم في الجامعات الفلسطينية؟ثق

  ثقتك بالقادة السياسيين في دعمهم لتحسين جودة التعليم الجامعي في فلسطين؟
الى أي مدى يكون الخريج الجامعي في فلسطين مءهالً بالمهارات التي تساعده 

  لالنخراط في المجتمع وسوق العمل؟
, التفكير الناقد, االبداع, حل المشكالت, مهارات التحليل, مثال المعرفة  (            

 ).الخ, مهارات البحث, تكنولوجيا   المعلومات 
 حسب رأيك لماذا كان الطالب القدامى في فلسطين ينخرطون أكثر في أبحاث، -3 

ن في أنشطة، أعمال ميدانية، وحضور محاضرات عامة إذا ما قورنوا بالطالب الحاليي
  الجامعات، وكيف تفسر ذلك؟

كيف يتعرف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية على المشاكل  -4
 الرئيسية في التعليم العالي؟

هل هناك اسباب تفسر ذلك :  في التعليم الجامعي، في رايكالمتعلم عندما ينجح -5
  النجاح؟
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لمجال للمدرسين البداء رأيهم في باإلمكان استخدام الخيارات اآلتية وذلك بعد اعطاء ا
  :البداية

 الخلفية األسرية
  العقليةالمتعلمقدرات 

 المتعلممواظبة وحماسة 
 متعلمالوضع االقتصادي لل

 )العالقات الشخصية(الواسطة 
 المتعلمالجامعة التي يلتحق بها 

  المتعلمانتاه وعناية المدرس بقدرات واهتمامات 
 طرق التدريس الجيدة

  مدرسدافعية ال
  عندما يتدنى تحصيل التعليم في الجامعة هل هناك اسباب تفسر ذلك حسب رأيك؟. 6

من فضلك رتب هذه االسباب من االهم الى االقل اهمية كسبب للتحصيل غير الجيد 
  :في فلسطين

 الطلبة انفسهم
 المدارس الثانوية النها لم تؤهل الطلبة بشكل جيد

 ل الالزم لمساعدة الطلبةادارة الجامعات النهم لم يقوموا بعم
 .مدرسو الجامعات بسبب عدم تحضيرهم الجيد

 ).الساعات المكتبية(مدرسوا الجامعات النهم ال يلتزموا بالدوام المكتبي 
 وزارة التربية والتعليم العالي بسبب عدم تقديم المساعدة لالساتذة والطلبة

  لمدرسين والطلبةاالحتالل االسرائيلي النه يضع العراقيل والعقبات امام ا
 االحزاب السياسية في الجامعات

 العادات والتقاليد التي تشجع الزواج المبكر
 تكلفة التعليم الجامعي المرتفعه

  
,  الى أي مدى تساعد طرق التدريس والتقييم في جامعتك على تنميه االبداع-7

  التفكير الناقد او الحفظ عند الطلبه؟
 
  
اب الكامنة وراء عدم انخراط المدرسين بانشطة من وجهة نظرك، ما هي االسب. 8

حضور ورشات عمل او تقديم ابحاث في , اكاديمية مثل البحث، نشر االبحاث
  ما اسباب ذلك؟, مؤتمرات محليه وعالميه

, االقتصادي, الوضع السياسي( في رأيك هل يعود ذلك ألسباب خارجه عن الجامعه 
  ).االحتالل
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  نصراً أساسياً في حياتك األكاديمية؟ لماذا األبحاث ليست ع-9   -
  

  : االسئله الختامية
 كيف يمكن تطوير التعليم العالي في فلسطين؟

 حسب رأيك ما هي اهم االشياء التي تم نقاشها اليوم؟
   ما هي أفضل جامعة في فلسطين حسب وجهة نظرك؟

  هل هناك اسئلة تم اغفالها؟
  
  

  مجموعة الطلبة
  

  األسئلة االفتتاحية: 
  . من كل واحد منكم ان يعرف بنفسه وعن خلفيته العلميةنرجو

  
 المقدمة: 

  ما مدى اهمية التعليم بالجامعة بالنسبة للفرد ليجد فرص عمل جيدة في فلسطين؟
  
 األسئلة االنتقالية: 

,  من وجهة نظرك، خالل السنوات الماضية هل تعتقد بأن التعلم الجامعي تحسن
 بقي نفس الشئ او تراجع ؟

 قاط القوة في التعلييم العالي الفلسطيني؟ما هي ن  
  
  األسئلة الرئيسية: 

 ( ما مدى ثقتك باالشخاص المسؤولين عن ادارة الجامعات الفلسطينية .1
 ).الخ, رؤساء االقسام, مثال رئيس الجامعة، النائب األكاديمي، والعمداء

 ثقتك بالمدرسين لتدريس الطالب بكفاءة وبنوعية جيدة؟ -
ليم العالي في دعم جودة التعليم في الجامعات ثقتك بوزارة التع -

 الفلسطينية؟
ثقتك بالقادة السياسيين في دعمه لتحسين جودة التعليم الجامعي في  -

 فلسطين؟
الى أي مدى يكون الخريج الجامعي مزوداً بالمهارات التي تؤهله  .2

, مثال المعرفة (لالنخراط في المجتمع وسوق العمل بعد التخرج؟
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تكنولوجيا , التفكير الناقد, االبداع, حل المشكالت, مهارات التحليل
 ).الخ, مهارات البحث, المعلومات 

حسب رأيك لماذا كان الطالب القدامى في فلسطين ينخرطون  -3 
أكثر في أبحاث، أنشطة، أعمال ميدانية، وحضور محاضرات عامة 

  إذا ما قورنوا بالطالب الحاليين في الجامعات، وكيف تفسر ذلك؟
  

هل هناك اسباب :  في التعليم الجامعي، في رأيكالمتعلمعندما ينجح -4
  تفس ذلك النجاح؟

باإلمكان استخدام الخيارات اآلتية وذلك بعد افساح المجال للخريجين البداء 
  :رأيهم في البداية

 الخلفية األسرية 
  العقليةالمتعلمقدرات  
  المتعلممواظبة وحماسة 
 متعلمالوضع االقتصادي لل 
 العالقات الشخصية(طة الواس( 
  المتعلمالجامعة الملتحق بها. 
  المتعلمانتباه وعناية المدرس لقدرات واهتمامات. 
 طرق التدريس الجيدة 
 دافعية وحماسة المدرس 
 

  ؟ما هي األشياء اإليجابية في تعلييمك-5
  

عندما يتدنى تحصيل التعليم في الجامعة هل هناك اسباب تفسر ذلك حسب . 6
  رأيك؟

لك رتب هذه االسباب من االهم الى االقل اهمية كسبب للتحصيل غير من فض
  :الجيد في فلسطين

 الطلبة انفسهم 
 المدارس الثانوية النها لم تؤهل الطلبة بشكل جيد 
 ادارة الجامعات النهم لم يقوموا بالجهد الكافي لدعم ومساعدة الطلبة 
 مدرسو الجامعات بسبب عدم تحضيرهم الجيد 
 بسبب عدم تواجدهم في مكاتبهم أثناء ساعاتهم المكتبيهمدرسو الجامعات  
 وزارة التربية والتعليم العالي بسبب عدم تقديم المساعدة لالساتذة والطلبة 
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 االحتالل االسرائيلي بوضعه العراقيل والعقبات امام الطلبة والمدرسين. 
 االحزاب السياسية في الجامعات 
 مبكرالعادات والتقاليد التي تشجع الزواج ال 
 تكلفة التعليم الجامعي المرتفعه 
  
ا الى أي مدى ساعدتك طريقة التدريس والتقييم في متعلمعندما كنت . 7

  التفكير الناقد او الحفظ؟, الجامعة على االبداع
  ما مدى نجاح جهود اساتذتك في تنمية مهارات االبداع والتفكير

  الناقد؟
  ت ودعمت ادارة وهل رحب) االفكار(هل تقبل الطالب هذه الجهود

 الجامعه لتلك التوجهات؟
يقول بعض الطالب بأنهم يدرسون ساعتين فقط في اليوم ، هل هذا . 

  صحيح ولماذا؟
  . من الطالب يستخدمون النت حتى يستغلوا وقت الفراغ، % 40حوالي

  هل تعتقد بأن هذا صحيح ولماذا؟
  .هل تعتقد بأن الطالب ال يكلفون بواجبات كثيرة كافية؟ 

  
مثل (ما مدى رضاك عن مصادر التعليم المتوفرة في الجامعات  .8

 وما مدى رضاك ايضاً عن فرص تحسين التعلم ؟)مراكز التعليم, المكتبة
باالستفادة واالحتكاك باالساتذة وزمالؤك الطلبة خارج قاعات 

  المحاضرات؟
  . ما هو تصورك للجامعة األكاديمية المثالية، وما مدى توفر ذلك

  عة التي تدرس فيها في فلسطين؟في الجام
  . في تعليمك؟) تحسينه(ما هو الشيء الذي ترغب في تطويره 

 
  :االسئلة الختامية

لو التحقت من جديد بالتعليم الجامعي هل تختار : دعونا نفترض اآلتي1-
  الجامعة التي تخرجت منها ام تختار جامعة اخرى؟ اذكرها؟

 هل تغير تخصصك او تختار نفس التخصص؟ 
 لو التحقت من جديد بالتعليم الجامعي هل : عونا نفترض اآلتيد

تختار جامعة داخل فلسطين ام خارجها؟ اذا كانت االجابة خارج 
 فلسطين؟اين؟
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  .ما هي أفضل جامعة في فلسطين حسب وجهة نظرك؟  
 هل هناك اسئلة اخرى تم اغفالها؟. 2
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