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 مستوى تطبيق أساليب جودة القبول الجامعي
  في جامعة حلب من وجهة نظر طلبتها

  
  الدكتور فاضل حنا

  ةتربيكلية ال
   جامعة دمشق

  الملخص
 جودة نظم القبول مستوى على حلبآراء طلبة جامعة إلى تعرف البحث هذا هدف 
 .ساليبألهذه ا  األسئلة مستوى تطبيق مشكلة البحثوتثير. جامعةالفي  الجامعي

 من عينة توزعواستخدم استبانة استخدم المنهج الوصفي، لمعالجة مشكلة البحث 
والتي  ،ت إلى سبعة مجاالتوزع، وقد أسلوباً) 90(، احتوت حلبطلبة جامعة 

للحكم على صدق االستبانة  و.أساليب الجودة في نظم القبول الجامعي أنَّها افترض
 وتم.  بجامعتي دمشق وحلب محكمين مختصين)7(عرضت على مجموعة مؤلفة من 

طالباً وطالبة من خالل ) 40( استطالعية شملت عينةالتأكد من ثباتها بتطبيقها على 
  ).0.88( بلغ الذي، و)Cronbach – Alpha(حساب معامل إلفا كرونباخ 

ول نظم القبأساليب جودة أن  رأوا عينةمن أفراد ال%) 35.5 (أن إلى أشارت النتائج
مستخدمة قليالً،  أنَّها رأوا%) 27.11(مستخدمة كثيراً، مقابل   في اإلستبانةالجامعي

كما وجدت وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث . ال تستخدم أنَّها رأوا%) 37.43(و
 في  نظم القبول الجامعيمستوى استخدام أساليب جودةالتخصص بين الطلبة في وفي 

  .جامعة حلب
 إدارة الجودة الـشاملة     ، في التعليم العالي    جودة الخدمة  التعليم العالي،  :كلمات مفتاحية 

   . معايير القبول الجامعيفي التعليم العالي، نظم القبول الجامعي،
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  : ـ مقدمة1
 القـوى  مـن  العليـا  األطـر يـوفِّر   هـو ف التعليمي، الهرم قمة الجامعي التعليم يشغل

ـ   فـي  والفنيـة  االختصاصية العاملة  الكـوادر  وخاصـة  العمـل،  االتمختلـف مج

 إلـى  تحتـاج  التـي  الرفيعـة  واألعمـال  المهن ممارسة على القادرة الرئيسية القيادية

 المتقدمـة  التعليميـة  والمـستويات  المعمقـة  والمهـارات  من المعـارف  عالية درجة
   ).199، 2000كمال، (

 الملتحقـين  أعـداد  ومازالـت ، وواسـعاً  سـريعاً،  انتـشاراً  العالي التعليم انتشروقد 

 2006وجاء فـي قـانون تنظـيم الجامعـات لعـام       .العالم أرجاء شتى في تتضاعف
ـ  مـواطن  لكل حق الجامعي أن التعليم" الطـالب  قبـول  فـي  لـه، وتراعـى   لمؤه 

الطـالب   رغبـات  بالحـسبان  األخـذ  مـع  العـالي  التعليم مجلس يضعها التي القواعد
 والثقافيـة  واالجتماعيـة  اديةاالقتـص  التنميـة  خطـط  حاجات ضوء في واستعداداتهم

   ).4، 2006، س. ع. جوزارة التعليم العالي في ("المحافظات مختلف في

 بفرعيهـا  الثانويـة  الـشهادة  فـي  الناجحين الطالب من الجامعات استيعاب ازدادوقد 

ـ وذلك. الجامعات بناء في مستمر توسع رافقه واألدبي، العلمي  التعلـيم  نـشر  دف به

 حاجـة  وتلبيـة  الطـالب،  مـن  ممكـن  عدد أكبر إلى وصوله فرص وتوفير الجامعي

 مختلـف  فـي  والفنيـة  االختـصاصية  الجامعية األطر من العمل وسوق التنمية عملية

 علـى  الواسـع  اإلقبـال  لهـذا  واسـتجابة  ).30، 2007مبيض وكيالني، ( االتلمجا

ـ  فقـد  بـه،  االجتماعيـة للملتحقـين   الـشرائح  وتعدد وتنوعيه، العالي، التعليم  دثح

 سياسـة  اعتمـاد  تطلـب  ونفـسها،  العـالي  التعليم مؤسسات أهداف في واسع تطور

فأحـدث التعلـيم    العـالي،  التعلـيم  علـى  الطلـب  زيـادة  لمواجهـة  األفقـي  التوسع
مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم      ) 115( عليه المـادة  تالموازي، الذي نص 

ـ     . 2006الجامعات في سـورية لعـام        م وح وفـق المرسـو    وأحـدث التعلـيم المفت
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 ).2001س،  . ع. وزارة التعلـيم العـالي فـي ج       ( 2001لعـام )383(التشريعي رقم 
 2002لعـام   ) 25(وأحدثت الجامعـات االفتراضـية بالمرسـوم التـشريعي رقـم            

ــي ج( ــالي ف ــيم الع ــي ). 2002س، . ع. وزارة التعل ــة الت ــات الخاص والجامع
رة التعلـيم العـالي فـي       وزا( 2001لعـام   ) 36(أحدثت بالمرسوم التشريعي رقـم      

عـن مجلـس التعلـيم العـالي        ) 126(وصدر القـرار رقـم      ). 2001س،  . ع. ج
الـذي حـدد    ،  )2007س،  . ع. وزارة التعليم العـالي فـي ج      ( 11/3/2007تاريخ  

قواعد قبول الطلبة والحد األدنى للمعـدالت مـن حملـة الـشهادة الثانويـة أو مـا                  
لعـالي أمـام الجميـع فـي مختلـف جامعـات            إن إتاحة االلتحاق بالتعليم ا     .يعادلها

القطر، وزيادة أعداد الطلبة أصبح مـن الـضروري االهتمـام بالنوعيـة والجـودة،       
يـأتي هـذا البحـث ليتنـاول أحـد          و . القبول الجـامعي    في عينةوااللتزام بمعايير م  

 الطلبـة فـي أسـاليب       آراءعـن   جوانب جودة مدخالت التعليم العـالي، فيكـشف         
  . استخدامها في جامعة حلبمستوىلجامعي، وجودة القبول ا

  : ـ مشكلة البحث2
أو  العالمي المستوى على سواء وقياسها الخدمات بجودة المتعلقة بالدراسات االهتمام تزايد

وعمليـة   علميـة  معـايير  وضع في الدراسات من المحلي، وقد ساهم العديد أو اإلقليمي
 القبول، سياسات من حيث قراراتها تبني انفسه الجامعاتو. القبول الجامعي لقياس جودة

 الكـشف  خالل من الالزم التمويل على الحصول أو الشهادة، على الحصول متطلبات أو

فنوعية الطلبة من المؤشرات التي تتخذ لقيـاس   ).6، 2003طناش، ( أدائها نوعية عن
ونسبة  لمتقدمين،في نسبة الطلبة المقبولين إلى مجموع ا      ثّل  تتم  و نوعية التعليم العالي،  
 %)90( كلية وكل جامعة من مجموع الطلبة الحاصلين علـى         كّل   الطلبة المقبولين في  

كليـة   كّل فما فوق في امتحان الثانوية العامة أو ما يوازيه، ونسبة الطلبة المقبولين في      
فما فوق في امتحـان الثانويـة        %)75( أو جامعة من مجموع الطلبة الحاصلين على      

    ).49، 2002القاسم، (  يوازيهالعامة أو ما
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 التـي  الملتحقـين،  الطلبـة  من المتزايدة واألعداد العالي، التعليم على الواسع الطلب نإ

 في والبشرية المادية المصادر كم في زيادة من ذلك يقابل وما وأخرى، فترة بين تتضاعف

 مـن  ذلك كّل ملهيح وبما عليها، الواسع اإلقبال هذا الستيعاب ،العالي التعليم مؤسسات

 بتقويم سياسات القبول الجامعي في سورية االهتمام ضرورة إلى االنتباه لفت إيجابيات،
مـستوى   علـى  والحكـم  الدقيقـة،  العلمية المنهجية يعتمد الذي من وجهة نظر طلبتها،

والتي لم تحظَ بالنصيب الكافي من األدبيات والبحوث التي تتناول الجامعات،           . جودتها
 الطلبة في هذه األمور باعتبارهم المـستهدفين المحـوريين          آراءمعة حلب، و  ومنها جا 

، ممـا   ات غير معروفة معرفة علمية واضـحة      فيها، األمر الذي أبقى هذه الموضوع     
 تطبيقها مستوى تبينجعلها تؤلف مشكلة تحتاج إلى دراسة علمية تستكشفها، وتحددها و  

  .حاليفي الواقع الجامعي ال

أساليب جـودة القبـول    تطبيق مستوىالطلبة ل إدراك كيفية حث فيالب مشكلة تلخصت
 للرضـا  وتحقيقها المتزايدة  تلبية القبول الجامعي لحاجات الطلبةمستوىوفي  الجامعي،

وفي ضوء المعطيات المذكورة حـددت مـشكلة البحـث          . المتوقع عن هذه األساليب   
؟ وما  حلبفي جامعةجامعي جودة القبول ال تطبيق أساليب ستوىما م :بالسؤال اآلتي
   جنسهم وتخصصهم؟ متغيرساليب تبعاً لاأل تطبيق هذه حول عينة الآراءالفروق في 

  : ـ أهداف البحث3
  :يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي

 تطبيق أساليب جودة القبول الجامعي في جامعـة         ستوىدراسة تقديرات الطلبة لم    .1
  .حلب

 تطبيق أساليب جـودة القبـول       مستوىفي  التعرف إلى الفروق بين آراء الطلبة        .2
  ).الجنس، التخصص (متغيرالجامعي تبعاً ل
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هم في تطوير أساليب القبول الجامعي فـي جامعـات           إلى مقترحات تس   توصلال .3
 .القطر

  :ـ أسئلة البحث 4
  :اآلتيالبحث على الوجه أسئلة ت  وضعاستناداً إلى مشكلة البحث،

 تطبيق أساليب جـودة القبـول الجـامعي     ىمستوما تقديرات طلبة جامعة حلب ل      .1
  .المدرجة في استبانة البحث

 تطبيـق   مستوى في عينة متوسطات إجابات ال   بين توجد فروق دالة إحصائياً      هل .2
  ).الجنس (متغيرأساليب جودة القبول الجامعي تعزى ل

 تطبيـق   مستوىفي   عينة متوسطات إجابات ال   بينتوجد فروق دالة إحصائياً     هل   .3
 ).التخصص (متغيرب جودة القبول الجامعي تعزى لأسالي

  : ـ أهمية البحث5
v من المقدمة الخدمات موضوع الجودة، وخاصة جودة تأتي أهمية البحث من أهمية 

 وجـب تـسليط   المعاصرة، لذا الموضوعات أهم من إذ أصبحت ،الجامعات قبل

في  الخدمات لهذه لهامةا المكانة من بالرغم الباحثين اهتمام يلقَ لم حيث عليه الضوء
أساليب جودة القبول الجـامعي،   تطبيق مستوى عن للطلبة الذهنية الصورة تكوين

في جامعة رئيسة من جامعـات      والبحث الحالي يسهم في توفير هذه المعلومات        
 .القطر

v التعرف على آراء طلبة جامعة حلب فـي مـستوى    تأتي أهمية البحث من أهمية
أهدافـه، شـروط القبـول،      (ل الجامعي المتمثلة فـي      تطبيق أساليب جودة القبو   

، والرضـا عـن نظـام       "األسباب والميول "سياساته وإجراءاته، رغبات الطالب     
القبول الجامعي، أساليب تقويم القبول الجامعي، والمكاسب المحققة للطالب مـن           
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التعرف على أكثر معايير القبول الجامعي تحققـاً        من ثم   ، و ....)القبول الجامعي 
 .  من طلبة جامعة حلب البحثعينةن وجهة نظر إجابات م

v   ـدخالت       قدتشكل نتائج هذا البحث إضافة معرفية قابلة للتطبيق في مجال جـودة م
التعليم الجامعي، التي تعد جزءاً من إدارة الجودة الـشاملة، والتـي تـسعى إدارة               

 يمكـن أن يعـين      من المتوقع أن يقدم هذا البحث تصوراً      و. الجامعات إلى تحقيقها  
 . صناع القرار في تطوير سياسة القبول الجامعي في سورية

v   نالتي  الدراسات السابقة   ندرةالطلبة فـي    آراء عدم وجود دراسات تستقصي      تبي 
 آراء، وألن   في حدود علم الباحـث     أساليب جودة القبول الجامعي    تطبيق   مستوى

 هذه الخدمة، ويستطيعون    الطلبة مهمة في هذا المجال، باعتبارهم المقصودين في       
. تقويمها، وكشف القصور في سياسة القبول القائمة حالياً بطريقـة موضـوعية           

 .  سد هذه الثغرةمحاولة والبحث الحالي يأتي ل

   : ـ منهج البحث6
جمع البيانـات  وقد اعتمد على هذا المنهج من خالل    . م المنهج الوصفي التحليلي   استخد

 تطبيق أساليب جودة القبـول فـي        مستوىة حلب في     طلبة جامع  آراءاإلحصائية عن   
باألساليب اإلحصائية التي تـستخدم فـي    ومن ثم تحليل البيانات التي جمعت       الجامعة،  

 تطبيقها فـي جامعـة      مستوى تبيندراسة مؤشرات الجودة، واستخالص النتائج التي       
نظـم  دة  جـو أساليب  ، وتقديم المقترحات لتحسين      لكي تلبي احتياجاتهم ورضاهم    حلب

  .القبول في الجامعة

  : ـ حدود البحث7
 :الحـدود المكانيـة   و. 2010 – 2009العام الدراسي   اقتصر على    :الحدود الزمنية 

ـ طلبة على  اقتصر البحث الحالي    : والحدود البشرية ،  جامعة حلب اقتصر على     ةجامع
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العلـوم،   (يةوالعلم) اآلداب، التربية، االقتصاد(كلياتها األدبية  في ، الذين يدرسون حلب
أساليب جودة القبول  تطبيق مستوىفي تمثّل فقد  : حدود المحتوىأما). الطب، الهندسة 

  .من وجهة نظر طلبتهاجامعة حلب  في الجامعي

  : ـ مصطلحات البحث8
في التعليم العالي بأنهـا مـستوى       ) الطالب(فت من وجهة نظر الزبون      عر: الجودة §

فـالزبون يـدرك أن الخدمـة أو        . عة في األداء   والبرا تميزالتحصيل الدراسي أو ال   
 المنتج متحققـان بـشكل مـستمر، وتـسعى إلـى اإلشـباع التـام الحتياجاتـه                

)Cunningham, 2007, 19.(   
 قـائم  شامل، إداري نظام شكل تأخذ حديثة، إدارية فلسفة  هي:إدارة الجودة الشاملة §

: التغيرات هذه تشمل يثبح ة،نظمالم داخل جذرية إيجابية تغييرات حداثإأساس  على
 اإلداريـة،  القيادة نمط المفاهيم اإلدارية، التنظيمية، القيم، المعتقدات السلوك، الفكر،

ة وبـشكل  اديالم مكوناتال وتطوير من أجل تحسين وذلك واألداء، العمل وإجراءات 
 تحقيـق  بهدف تكلفة ممكنه، مخرجاتها، وبأقل في جودة أعلى إلى للوصول مستمر،

ما  وفق ورغباتهم، حاجاتهم إشباع طريق عن المستفيدين، لدى الرضا من رجةد أعلى
   (Dettmann, 2004, 13). يتوقعونه

المواطنة  بحس المتمتعة الكوادر تنمية في تسهم نوعية تعليمية  منظومة:العالي التعليم §
ـ  واإلسـهام  ،العمل فرص وتوليد ،وتوطينها المعرفة ونقل اإلبداع على والقادرة  يف
  .)2007،2،بركات(الشاملة المستدامة التنمية

 عات يقصد بإدارة الجودة الشاملة في الجام      :إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي      §
 في تطوير الجامعة وتحقيق أهدافها، وأي خلـل فـي           مسؤولية النظام الجامعي  أنَّها  

جية متكاملة  ستراتيافالجودة  .  على فرص التطوير   يؤثّرإحدى عناصر النظام سوف     
التوسع في التعليم العالي ال يضمن التطوير، فالتطوير يتوقـف          وللتطوير المستمر،   

 .)188، 2008بلقاسم، ( على مدى دقة تخطيط التعليم وحسن إدارته
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 وضوح شروط القبول ومواءمتها مع      يقصد بها  :نظم القبول الجامعي   معاييرجودة   §
 خـالل الدراسـة فيـه ومطابقتهـا     منها أهداف البرنامج والكفايات المتوقع اكتساب 

 .)2004،6سالمة، (للقواعد الوطنية المعتمدة

عبارة عن مستويات إدارية كمقياس للحكم على أهمية أو قيمة جانب ما له     : المعايير §
وإجرائياً ). 34،  2003الخوالدة،  (المعايير  عالقة بالموضوع الذي تستخدم فيه تلك       

أساليب نظم القبول الجامعي للحكـم  مستوى يحدد المعيار في هذا البحث هو مقياس     
  .على جودتها

 تحدد وفقاً لمجموع درجات الطالب في الشهادة        :معايير القبول الجامعي في سورية     §
، إضـافية  مـسابقات  إجـراء  تشترط التي والمعاهد الكليات باستثناء بعضالثانوية، 

ما ينتقيه الطلبـة فـي       تسجيل الطلبة المستجدين عن طريق المفاضلة وفق         يتم  حيث
 بطاقات مفاضلتهم من رغبات وحسب مجموع الدرجات المحددة لكـل اختـصاص          

   .)48، 2008وزارة التعليم العالي، (
 هم الطلبة المسجلين في كليات علمية وكليات أدبية، في جامعة حلب للعـام              :الطلبة §

الثة والرابعة  وإجرائياً هم الطلبة المسجلين في السنوات الث      . 2010/ 2009الدراسي  
والخامسة على اعتبار أن الطلبة أقدر على إظهار مستوى تأثير القبـول الجـامعي              

 .على حياتهم الجامعية وعلى مستقبلهم المهني

  : ـ طريقة البحث ومواده9
  : البحث وتوزيعهاعينة  ـ1 ـ 9

 من  تكون مجتمع البحث من طلبة جامعة حلب الذي يشتمل على المسجلين في الجامعة            
) 42300(، والبالغ عـددهم    2009/2010 للعام الدراسي    التخصصات العلمية واألدبية  

طبقية  عشوائية   عينة ومن مجتمع البحث اختيرت      ].15[طالباً وطالبة في جامعة حلب      
ها عند تطبيق   بلغ عدد من الكليات العلمية واألدبية،     %) 2(بنسبة مئوية مقدارها بنسبة     
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بعـد    طالباً وطالبة  )800(على   واقتصر عددها    ،اً وطالبة طالب) 848(االستبانة عليها   
، وغيـر الـصالحة   حذف االستبانات التي وجدت فيها نواقص مخلة في إجابات مالئيها 

 بحسب  عينةخصائص ال  و ،مجتمع البحث  وزعت) 1(ويبين الجدول    .للتحليل اإلحصائي 
  .لبحثلمستقلة لات امتغيرال

  )1(جدول 

ات متغيرال بحسب 2009/2010للعام الدراسي  عينةالوخصائص حث مجتمع الب وزعت 
  المستقلة للبحث

  عينةال  مجتمع البحث
  الجنس

 الطالبات الطالب

  الكلية  الجنس  ةالكلي

 النسبة  العدد النسبة  العدد

  
  موعجالم

  
  النسبة
  المئوية

كليات 
  علمية

كليات   24840  ذكور  19950
  علمية

189  50.67  207  48.47  396  49.5  

 اتكلي
 أدبية

 اتكلي  17460  إناث  22350
 أدبية

184  49.33  220  51.52  404 50.5 

  100  800 53.4 427 46.6 373  المجموع  42300  42300  المجموع

  : ـ إعداد اإلستبانة2 ـ 9

، أساليب جودة القبول الجامعي    تطبيق   مستوىللوصول إلى آراء طلبة جامعة حلب في        
من خالل تحويل أساليب القبول الجـامعي إلـى          المضمون،   ة وفقاً لهذا  أعدت االستبان 

مجموعة من العبارات التي تغطي جميع مكونات نظام القبول الجامعي المتمثلـة بــ            
األهداف وشروط القبول وسياسات وإجراءات القبول الجامعي، وتحديـد الرغبـات،           (

ـ         امعي، والمكاسـب المحققـة    والرضا عن القبول الجامعي، وأساليب تقويم القبول الج
وأعطي لكل فقرة من فقرات االستبانة وزناً مدرجاً، لتقدير درجة          ). للطالب من القبول  

، ال  )2(أعطيـت الدرجـة     : ، قلـيالً  )3(أعطيت الدرجة   : كثيراً: االستخدام، كما يلي  
 أثناء وجـودهم    الطلبة عينةت االستبانة على    وزع كما ).1(أعطيت الدرجة   : يستخدم
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استُخدمت النسب المئوية لتحديد نسب و،  2009/2010 للعام   ي األول  الدراس لفي الفص 
وحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة   . ةاإلجابات على بنود االستبان   

تحليـل نتـائج األداة    تم وبذلك .لثنائيةاإلجراء المقارنات ) T-Test(االختبار واستخدم  
" SPSS"م برنـامج الحزمـة اإلحـصائية      ااستخد ب  وتفسيرها في ضوء تلك االختبارات   

  . إلى المؤشرات اإلحصائية لنتائج البحثتوصلوال لمعالجة البيانات،

  : صدق وثبات اإلستبانة ـ3 ـ 9

 وتحكيم العبارات الـواردة     ، من أجل التأكد من صدق االستبانة      :صدق اإلستبانة   .أ 
، والحكـم علـى     في هذا المجال  مختصين  من األساتذة ال  ) 7(ت على   وزع ،فيها

 وأيضاً حـذف    ،صدق االستبانة وتعديلها، وذلك بهدف إضافة العبارات المناسبة       
ها مـن مالحظـات،   فيتعديل ما جاء   تم   وفي ضوء ذلك  . العبارات غير المناسبة  

  . واستقرت االستبانة على صورتها النهائية

رجة متانة بنود االسـتبانة     لمعرفة د  كرونباخمعامل ألفا    استخدم   :ثبات اإلستبانة   .ب 
 وطالبـة فـي   اًطالب) 40(تجريب االستبانة على  تم بين ردود طلبة جامعة حلب، 

للمجـال  و،  )0.67(الثانيللمجال  و،  )0.66(للمجال األول   بلغ  جامعة حلب، وقد    
للمجـال  و،  )0.72(الخـامس   للمجال  و ،)0.69(الرابع  للمجال  و،  )0.82(الثالث  

، وهـي قيمـة   )0.9(وللمجاالت ككل ) 0.81 ( السابعالللمجو،  )0.88(السادس  
  . عالية ومقبولة إحصائياً كمؤشر على ثبات أداة البحث

  : ـ األسس النظرية والدراسات السابقة للبحث10
  : ـ تكوين األسس النظرية للبحث1 ـ 10

اهتمـام  لها يعطى أصبح التي المهمة الموضوعات من الشاملة الجودة إدارة موضوع يعد 

 البـاحثين  قبل من أو ةمختلفال اتنظمالم في العليا اإلدارة قبل من مضى وقت أي من أكثر
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 زيـادة  يـضمن  الشاملة الجودة إلدارة السليم التطبيق إن حيث اإلدارة، بمجال والمختصين

إدارة الجودة الـشاملة مـن قبـل     عرفت وقد. األداء مستوى وتحسين والربحية اإلنتاجية
 يهـدف بـشكل   ظـام إدارة ن" أنَّها على) Scharitzer, & Korunka(سبيرتسر وكورنكا 

كما . )Scharitzer, & Korunka, 2000, 5("دائم المتزايد بشكل ائنرضاء الزبإلأساسي 
جملة المعايير والخصائص التـي     "أنها  بعرف عشيبة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي        

سواء منهـا مـا يتعلـق       جميعها   بالجامعة   ينبغي أن تتوافر في عناصر العملية التعليمية      
بالمدخالت أو العمليات أو المخرجات، والتي تلبـي احتياجـات المتعلمـين ومتطلباتـه              
واحتياجات المتعلمين ورغباتهم، وتتحقق تلك المعايير مـن خـالل االسـتخدام الفعـال              

  ).525، 2000عشيبة، (جميعها  للعناصر المادية والبشرية بالجامعة

عضو في المؤسـسة   كّل وهيرتي في قوله إن أساس إدارة الجودة الشاملة هو أن       يوضح د و
وأياً كان مركزه الوظيفي مسؤول بصورة فردية عن إدارة جودة ما يخصه من العمليـات               

ن مهمـات إدارة  أالتي تساهم في تقديم الناتج أو الخدمة وملتزم بعملية التحسين المستمرة، و         
الفلسفة، الرؤية، اإلستراتيجية،    :بع مجموعات أو عناصر هي    مل على س  الجودة الشاملة تشت  

 بنظـام إدارة    عنصر منهـا يخـلُّ     أي   ن إغفال أو .ات، المصادر، المكافآت، التنظيم   المهار
نفور األتباع أو الفوضى أو التزييـف،       إلى  الجودة الشاملة، وبالتالي بجودة التعليم، ويؤدي       

والخالصـة   ). 19، 1999 دوهيرتي، (ف التنسيقأو القلق أو اإلحباط أو المرارة أو ضع    
جودة التعليم تعني جودته كنظام وجودة مدخالته وعملياته ومخرجاته من حيث هي            ن  إ

    ).333، 2006رحمة، (عناصر النظام التعليمي 

في الجامعات اليـوم   األكثر أهميةً جاالتالم أحدعلى أن ) Swail, 2006(وأكد سويل 
خاصة وأن االتجاهات الحديثة في قياس وإدارة        .طالب المقدمة لل  الجامعيةخدمات  هو ال 

الجودة لم تقف على قياس مخرجات التعليم الجامعي المتمثلة فـي تـوافر خـصائص               
        قياس جودة الخدمة    اتجاهية ومعرفية ومهارية وسلوكية في الخريجين فحسب، بل يمتد 

وأشار لوماس إلى    ). 70،  2007محمد مصطفى،    (إلى عناصر تقديم الخدمة التعليمية    
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هم، مـن  ؤاعتبار الطلبة هم الزبائن في التعليم العالي، ومن مهمات إدارة الجودة إرضا     
  ). Lomas, 2007, 37( ضرورة الوعي لتلبية احتياجاتهم

 تركزان على التجارب القائمة على خدمات       تأكدت هلينباك أن الجامعات والكليا    كما   
مؤسسات التعليم العالي أن تجري تحسينات مستمرة في        ، ويجب على    )الطلبة(الزبائن  

وعرف كالفيرت  ).Hallenbeck, 2006, 6 ()الطلبة(خدماتها لتحقق احتياجات الزبائن 
مصطلح يشير إلى الفجوة بـين توقّعـات الزبـوِن           أنَّها   وهيرنون جودة الخدمة على   

ويقـصد بجـودة    ).Calvert & Hernon, 1997, 408(والخدمة الفعلية المزود بهـا  
الفرق بين توقعات الطالب لتلقي الخدمة وتوقعاته عن األداء         "الخدمة في التعليم العالي     

 ف كوتلر خدمة الزبائنعرفي حين  .(O'Neill and Palmer, 2004, 42)  "الفعلي لها
فهم احتياجات وتوقعات الزبـائن، وتلبيـة هـذه االحتياجـات والتوقعـات          " أنَّها   على

  إلـى إشـباع تلـك      توصـل منتجات والخدمات المصممة من أجـل ال      البالنشاطات و 
   .(Kotler, et al, 2002) "االحتياجات والتوقعات

وباعتبار أن إدارة الجودة في التعلـيم العـالي تعنـي جـودة مدخالتـه، وعملياتـه،          
 القبول الجامعي في الجامعة عنصر أساسي في جودتـه،  أساليب جودةومخرجاته، فإن  

 ويقـصد  .أحد جوانب مدخالته من جهة، وألن إحدى مهماتها تحقيق جودتهتمثّل ألنها  
ومن أساليب القبول جعله مفتوحاً     . بالقبول في التعليم أسس القبول، وشروطه، وأساليبه      
. ط تُذكر، أو جعله مقيـداً بـشروط  لكل راغب بااللتحاق بالبرنامج التعليمي دون شرو   

الدنيا الواجب توافرها في الطالب حتى يقبـل فـي          كما يقصد بشروط القبول الشروط      
ومن الشروط العامة المعمول بها دولياً للقبول في برامج التعليم العالي مـن             . البرنامج

المستوى األول كون الطالب يحمل شهادة إنهاء التعليم الثانوي التي غالباً مـا تتـوج               
م األساسي، ولكـن الغالـب      اثنتي عشرة سنة من الدراسة منذ السنة األولى من التعلي         

أيضاً في دول العالم وضع شروط إضافية للقبول في برامج التعليم العالي من مختلـف     
معدل معين في امتحانات الشهادة الثانوية، امتحان دخول، خبرة         (المستويات واألنواع   
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 والتي تعد ضمانات لنجاح القسم األعظم من الملتحقين في البرنـامج أو           ..) عملية، الخ 
  ).10، 2004سالمة،  (ضمانات لتحقيق جودة عالية لمخرجاته

ويرى زيتون أن فتح مجال االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي للناجحين فـي المرحلـة           
الثانوية أياً كان عددهم، ال يتعارض مع تحقيق نوعية راقية للتعليم العالي بـشرط أن               

عليم، وأن تعكس مـستوى امتحانـات   يتوافر لطلبة المرحلة الثانوية نوعية جيدة من الت   
هذه المرحلة القدرات األكاديمية المطلوبة لطالب التعليم العـالي، وأن يتناسـب عـدد            

 تـم   المقبولين في التعليم العالي مع إمكانيات مؤسسات التعليم المادية والبـشرية وإذا           
 اإلخالل بأحد الشرطين سيكون ذلك على حساب التضحية بمـستوى جـودة التعلـيم             

 قبول الطلبة في الجامعات السورية اسـتناداً  يتم  وفي سورية  ).224،  2005زيتون،  (
 إلى عدة أسس وشروط وأساليب تسري على الكليات والبرامج في جامعـات القطـر             

ويشترط للقبول في الدرجة الجامعية األولى أن يكون الطالب حـائزاً علـى             . جميعها
ما يعادلها، ويكون القبـول علـى أسـاس ترتيـب           شهادة الدراسة الثانوية العامة أو      
    ذلك عن طريق المفاضلة وفقاً لما يقـرره مجلـس           الدرجات في تلك الشهادات، ويتم 

وتـشترط بعـض    ). 38،  1982،  س. ع. وزارة التعليم العالي فـي ج     (التعليم العالي 
ري هـذه   الكليات والمعاهد المتوسطة النجاح في مسابقة، أو مقابلة لالنتساب إليها وتج          

وزارة التعليم العالي فـي      (المسابقات، أو المقابالت خالل فترة تقديم طلبات المفاضلة       
   ).6، 2005س، . ع. ج

 تقررهـا  التي االستيعابية بالطاقة الجامعي القبول ربط العالي التعليم مجلس قد أقرأخيراً فو

 جامعة كّل مجلس يحدد نأ على المتاحة والمادية البشرية تهاإمكانيا وفق الجامعات مجالس
وزارة  (العالي التعليم مجلس في لتقر الجودة، معايير يعزز وبما لذلك وفقًا المقترحة األعداد

  ). 1، 2009س، . ع. التعليم العالي في ج
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  : ـ الدراسات السابقة2ـ  10

حظي موضوع القبول الجامعي بالكثير من االهتمام من قبل العديد من البـاحثين خـالل             
 .وفيما يلي عرض موجز للدراسات األقرب إلى الدراسة الحالية. وات الماضيةالسن

كيفية تأثير تنظيم الطبقة االجتماعية على قبول ) Lynch, 1998(بحثت دراسة لنش  §
ت وبحث. الطالب والمشاركة في التعليم العالي من خالل مقابالت أثنوغرافية معمقة         

كما بحثت وجهات   . جاح في التعليم العالي   الدراسة أثر الدخل على قبول الطلبة والن      
النظر المختلفة لتفسير محافظة الطالب ذوي االمتيـازات الكبيـرة علـى الفائـدة              

  المختلفـة  طبقـات علـى ال  ثالثة عوامل لتـأثير     وجود  وأظهرت النتائج   . التعليمية
 ).العامل االقتصادي، العامل االجتماعي والثقافي، العامل التربوي(وهي  ،لطالبل

كشف عن تصورات أعضاء هيئة التدريس ألسس       لل )2000الزيود،  (اءت دراسة   ج §
أظهرت النتائج وجود رضى بنسبة متوسطة      . ومعايير القبول في الجامعات األردنية    
 الجامعة والتفاعل بين الجامعة والخبرة      متغيرعن أسس القبول المتبعة حالياً تعزى ل      

وق في تصوراتهم لتطـوير أسـس       وعدم وجود فر  . لصالح أعضاء هيئة التدريس   
بـضرورة    وأوصـت .ات الدراسةمتغيرمن  أي القبول المتبعة يمكن أن تعزى إلى 

استخدام أكثر من معيار للقبول الجامعي، وعدم االعتماد على معدل الثانوية العامـة    
 .وحده

 ويجب أال يـدخل     ،ضرورة توفير التعليم  ت إلى   أشاردراسة  ب) 2000 بدران،(وقام   §
فر ألصحاب الكفاءة، والقبول فيه يستند      ازامية أو مجانية التعليم، ويجب أن يتو      في إل 

وقد أوصـت بـضرورة   . بين في االلتحاق بالتعليم العالي على الجدارة ألولئك الراغ   
 .جامعة سنوياً كّل تحديد أعداد قبول الطلبة في

 في الثانوية  ةالدراس شهادة المتحان التنبؤية القدرة  دراسة)2002، القوابعة( أجرى §

 فيهـا  المقبولين مؤتة جامعة طلبة طبقت الدراسة على .الجامعي األكاديمي التحصيل
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 :وهـي  الدراسـة،  اتمتغير بين االرتباط معامالت حساب  وتم.1997/1998 للعام
 .العامـة  الثانوية مباحث وعالمات الجامعي، التراكمي والمعدل العامة، معدل الثانوية

فـي   الطلبـة  لقبـول  معياراً العامة الثانوية امتحان كفاية عدم إلى الدراسة تتوصلو
 بـين  االرتبـاط  معامالت وكانت .المختلفة التخصصات على وتوزيعهم الجامعات،

 الثانوية المتحان المقدرة التنبؤية من يقلل مما متدنية،ها ولكن دالة،الدراسة  اتمتغير

 .المجال هذا في العامة

 واإلنجازات واإلنصاف االلتحاق: بعنوان دراسة) Valentim, 2004(فالينتيم  أجرى §

 تيمبـل  جامعـة  البرازيليون، أجريت الدراسة فـي  األفارقة الطلبة: العالي التعليم في
)Temple(الجامعـات  طالب إلعداد برنامج تبني إلى بنسلفينيا، وهدفت والية  في، 

 هؤالء التحاق التي تعيق العوامل وتوثيق الكليات، في القبول امتحان في للمنافسة وذلك

 البرامج  القبول فيلتحسين الحاجة الدراسة إلى نتائج أشارتو. العالي بالتعليم الطلبة

 .البرازيلي للمجتمع االجتماعية االقتصادية للتركيبة استجابة أكثر لتكون الحكومية

ار استهدفت التعرف إلى العوامل التـي أثـرت فـي قـر    دراسة ) 2005يسلم، (أجرى   §
 للتخصص والدراسة فيهـا، وذلـك    في جامعة عدن وذلكالطالب االلتحاق بكلية التربية 

. 2000/2001 من طالب المستوى األول مـن العـام الجـامعي        عينةمن وجهة نظر    
رغبتهم في الحـصول علـى       ،رة على قرارهم   المؤثّ من بين العوامل   أنَّه   نتائجال بينتو

رات هم في تخصص معين، واكتساب خبرات ومهـا       وظيفة تناسبهم بعد التخرج، ورغبت    
 .، فقد كانت أكثر تأثيراً في قرارهم االلتحاق بكلية التربيةعلمية

 مقارنة أداء الطلبة الحاصلين علـي الـشهادات   على )2005حازم،( ملت دراسة تشا §
ين أكاديميـاً   تميز من الم  ونيعدأن معظم الطلبة    النتائج   بينتو. المختلفة في الجامعة  

المواد المؤهلة في الشهادات المختلفة    ووجدت الدراسة أن     .ي شهادة الثانوية العامة   ف
التي تدرس في المرحلة الثانوية لها أثر كبير على قدرة الطالـب التحـصيلي فـي                

 بالحـسبان ت الدراسة إلى أن هذه العوامل يجب أن تؤخذ  توصلو. المرحلة الجامعية 
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ويجب على الجامعات إجراء دراسات لتقيـيم       . في وضع معايير القبول بالجامعات    
 .الطلبة بعد التحاقهم لتطوير معايير القبول بشكل مستمر

 للطاقـة  الحـالي  الوضـع  علـى  التعرف إلى هدفت دراسة) 2007خليفة، (أجرى  §

 الطاقـة  وتقدير نموها، تطور ضوء في الحكومية الجامعات السعودية في االستيعابية

. )2025(عـام   حتـى  الجامعي التعليم على حجم الطلب تقدير ضوء في االستيعابية
 فـي  المنتظمـين  المقبـولين  الطلبة داعدفي أ ادي ازدأن هناك إلى الدراسة تتوصلو

 الملتحقين الطلبة أعداد في  النموكما أن، %50 حوالي الحكومية السعودية الجامعات

 الدراسـة  أوصت  وقد.ةالثانوي المرحلة خريجي أعداد في التنامي المستمر مع يتم ال

 .المجتمع احتياجات وتلبية التنمية، بخطط الجامعات في القبول سياسة بضرورة ربط

 مستوى رضا الطالب من الطلبـة المـسجلين   ملتقيي) (Duke, 2009 وكد دراسةجاءت  §
 كمـا  .هـا الرضا عنوجودة المؤسسة، ي في مجال) Fisk University(في جامعة فيسك 

تقرر درجة الفروق في تصورات الطلبة لجودة حياة الطالب تبعـاً           جاءت هذه الدراسة ل   
 نتـائج   بينـت  ). والقبول والتسجيل الجـامعي    اختيار الدراسة  و العمر و الجنس(لكل من   

 .ات المدروسةمتغيرالدراسة عدم وجود فروق دالة فيما يتعلق بال

ي من وجهة نظـر     إن معظم الدراسات واألدبيات السابقة تناولت سياسة القبول الجامع        
المستفيدين األساسيين مـن الخـدمات التـي       أعضاء هيئة التدريس والطلبة باعتبارهم      

 فيها حول المعيار الذي يمكن اعتماده للقبول الجامعي،    ، ووجد تباين  تقدمها الجامعة لهم  
فهناك دراسات ترى أن اعتماد المعدل العام في الشهادة الثانوية وحـده غيـر كـاٍف                

يجب إجراء اختبـارات قبـول       أنَّه    تكافؤ الفرص، ودراسات أخرى ترى     لتحقيق مبدأ 
 بالتخصصات الجامعية، وأكدت بعضها على فتح أبواب القبول الجامعي للطلبة           ةخاص
وجاء هذا البحـث  . إلى تحديد عملية القبول وتضييقهاا  دع هادون استثناء، وبعض  كلهم  

رته إلى هذا الموضوع من زوايـا       مختلفاً عن الدراسات والبحوث السابقة من حيث نظ       
واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات الـسابقة فـي بعـض           مختلفة وبموضوعية،   
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 اسـتخدام   مستوىوهي جديدة في بحثها عن      . مضامينها في إعداد أدواتها وإجراءاتها    
  . القبول الجامعي في جامعة حلبأساليب جودة

  :ـ النتائج والمناقشة 11
اإلحـصائية،  ، وعرضـت النتـائج بجوانبهـا        فقاً لترتيب أسئلته  نتائج البحث و  رتبت  

  :على الوجه اآلتيوأضيف إليها مناقشتها، 
 تطبيق أسـاليب جـودة   مستوىما تقديرات طلبة جامعة حلب ل    : نتائج السؤال األول  

 .؟القبول الجامعي المدرجة في استبانة البحث
   :أهداف القبول الجامعي: المجال األول
 تحقـق أهـداف     مستوى عن   عينةالنتائج اإلحصائية إلجابات أفراد ال    ) 2(يبين الجدول   

 ،أن العوامـل الـواردة فـي المجـال األول          تبينوي.  في جامعة حلب    الجامعي القبول
 وهـذا يعنـي  ). 2.09(بمتوسط حسابي   تحققها   أهداف القبول الجامعي جاء   بوالمتعلقة  

، ونسبة االستخدام   %)54(دام كثيراً   أعلى نسبة استخ   وأن   . بدرجة متوسطة  تكانأنَّها  
الحـد  (وذلك على عبـارة     ،  %)21.8(، مقابل عدم االستخدام     %)24.3(قليالً جاءت   

 كما أن أدنى نسبة بلغت فـي مـدى   ).األدنى لقبول الطلبة في الكليات الجامعية مرتفع  
وذلـك علـى    %) 52.4(وفي مدى ال يستخدم     %) 25.6(وفي مدى قليالً    ) 22(كثيراً  
 أن أكثر  تبين كما). ربط بين سياسة االستيعاب الجامعي ومتطلبات سوق العمل       (ة  عبار

سياسة االستيعاب الجامعي ومتطلبـات سـوق       يرون عدم الربط بين      عينةمن نصف ال  
 متزايـدة  اً وتضخ أعداد ،، فأغلب الكليات تخرج الطلبة من التخصصات المختلفة       العمل

 لمهارات التي يتعلمونها، وال تتالءم مع متطلبات       يتقنون المعارف وا    ال ينخرجتمن الم
 بلـغ   مـدى االسـتخدام كثيـر     كما أن متوسط النسب للمجال األول في        . سوق العمل 

، وفـي مـدى عـدم االسـتخدام     %)28.56(، وفي مدى االستخدام قليالً  %)40.25(
، وعـدم   الجـامعي   أهداف القبول   وهذا يؤكد تطبيق بعض أساليب جودة      %).31.22(

والمتوسط الحسابي لهذا المحور مرتفع تجاه المحاور األخـرى          .ق بعضها األخر  تطبي
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 أهـداف القبـول   ب عينـة من أساليب جودة القبول، وهذا يعود إلى قناعة أغلب أفراد ال          
اسـتيعاب أغلـب     فسياسة القبول الجامعي ترتكز على      ووضوحها، ، المعلنة الجامعي

فير فرص وصوله إلى أكبر عدد ممكن مـن         وتوالثانوية،  الشهادة   حملةالخريجين في   
     .المختلفةالجامعية هم على التخصصات وزعوتالطلبة، 

)2(جدول   
آرائهم في درجة تحقق  حول  حلبة البحث من طلبة جامععينة إجابات   

  النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريب  الجامعي ممثلةأهداف القبولجودة 
  النسبة المئوية

رقم
ال

  

ب ترتي
  لفقرةا

  باراتــعــال
  يستخدم ال  قليالً  كثيراً

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التحقق

 متوسطة 0.83 2.3 24.1 21.9 54  .طرق قبول الطلبة في الجامعة فعالة 3   .1

2.   9 
سياسات القبول الجامعية متوافقة مع أهداف الجامعة 

 0.83 2.05 31.8 31.5 36.8  .  المعلنة
 متوسطة

 متوسطة 0.82 2.25 24.4 26.4 49.3  .معايير قبول الطلبة في الجامعة واضحة ومحددة بدقة 5   .3
 متوسطة 0.82 1.99 34.4 32.6 33. قبول الطلبة في الجامعة متاح للمجتمع وفق معايير الكفاية 10   .4

5.   13 
تضع الجامعة معايير للقبول تراعي الوضع الصحي 

 0.85 1.84 45 25.9 29.1  . للطلبةواالجتماعي
 متوسطة

6.   8 
تدني اإلنفاق على التعليم يحد من سياسة القبول 

 0.85 2.12 30.6 27.3 42.1  .الجامعي
 متوسطة

7.   4 
قبول أعداد كبيرة من الطلبة يتطلب زيادة في اإلنفاق 

 0.82 2.29 22.9 24.9 52.3  .توازي زيادة أعداد الطلبة
 متوسطة

8.   14 
الجامعي وحاجات التنمية بين سياسة االستيعاب هناك ربط 

 0.83 1.8 45.9 27.9 26.3  الشاملة
 متوسطة

9.   15 
هناك ربط بين سياسة االستيعاب الجامعي ومتطلبات سوق 

 0.81 1.7 52.4 25.6 22  .العمل
 متوسطة

10.   11 
 الوزارات وممثلو المجتمع كيتم إشراك جهات

 0.81 1.9 38.3 33.6 28.1  في تحديد القبول المنظمات والنقاباتو
 متوسطة

11.   12 
تشارك مختصين من القطاع العام والخاص في تحديد 

 0.79 1.88 37.8 36.3 26  االختصاصات الجامعية
 متوسطة

12.   2 
 الطلب المتزايد على التعليم العالي سلباً على قبول يؤثّر
 0.8 2.32 21 25.6 53.4  .الطلبة

 متوسطة

13.   1 
ن الطلبة في الجامعة على ينعكس استيعاب أعداد كبيرة م

 0.75 2.33 16.8 33.6 49.6  .الكفاية الداخلية للتعليم
 متوسطة

14.   7 
ينعكس استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة على الكفاية 

 0.77 2.15 23.4 38.5 38.1  .الخارجية للتعليم
 متوسطة

 متوسطة 0.81 2.32 21.8 24.3 54  .الحد األدنى لقبول الطلبة في الكليات الجامعية مرتفع 2   .15

16.   6 
تتوافر التخصصات الحديثة بحسب الكليات مقارنة مع 

 0.86 2.21 29 21.1 49.9  .التخصصات العالمية
 متوسطة

 2.09 31.22 28.56 40.25  للمحور األولومتوسط النسب  المتوسط الحسابي



                                        فاضل حنا   2012-الثانيالعدد -28المجلد–مجلة جامعة دمشق

 

 77 
 

   :شروط القبول الجامعي: المجال الثاني
  القبـول   تحقق جودة شـروط    مستوى عن   نةعيإلى إجابات أفراد ال   ) 3(يشير الجدول   

جودة ب والمتعلقة   ،وأن العوامل العشرة الواردة في المجال الثاني      .  في الجامعة  الجامعي
وهذا يعنـي أن درجـة      ). 1.96(بمتوسط حسابي    تحققها   شروط القبول الجامعي جاء   

عـة  شروط القبول المتبعة في الجام    (ن  عبارتاالوحصلت   التحقق كان بدرجة متوسطة،   
على  )قبول الطلبة في الجامعة بناء على درجات الطالب في الشهادة الثانوية          واضحة،  

وهذا األسلوب مهم جداً على اعتبـار أن القبـول الجـامعي فـي       . درجة تحقق كبيرة  
وقد جاءت أعلى   .  معياراً أساسياً اللتحاق الطالب بالكليات الجامعية      يعدجامعات القطر   
، مقابـل عـدم     %)21.3(، ونسبة االسـتخدام قلـيالً       %)59.5 (يراًنسبة استخدام كث  

شروط القبول المتبعة فـي   جاءت على عبارة كما أن أدنى نسبة %). 19.3(االستخدام  
 فـي   ت بلغ ، حيث الجامعة متوافقة مع الكفايات المتوقع اكتسابها من الدراسة في الكلية         

%) 51.8( يـستخدم وفي مـدى ال  %) 23.9( وفي مدى قليالً     ،%)24.4(مدى كثيراً   
 تحقق شروط القبول العدالـة فـي        وحصلت عبارة أخرى على أدنى نسبة أيضاً وهي       
ـ   حيث توزيع الطلبة على تخصصات ذات العالقة بميولهم        فـي مـدى كثيـراً       ت بلغ

 كما أن نصف    .%)49.5(  وفي مدى ال يستخدم    ،%)28.5( وفي مدى قليالً     ،%)22(
 شروط القبـول المتبعـة فـي        ستخدام لعبارة توافق   لديها قناعة بعدم اال    عينةإجابات ال 

فأغلـب  .  التي يدرس فيها  الجامعة مع الكفايات المتوقع اكتسابها من الدراسة في الكلية        
الكليات تخرج الطلبة من التخصصات المختلفة وتضخ أعداد متزايدة من المخرجـات            

. طلبات سوق العمـل   يتقنون المعارف والمهارات التي يتعلمونها، وال تتالءم مع مت         ال
وفـي   ،%)34.27(كما أن متوسط النسب للمجال الثاني في مدى االستخدام كثيراً بلغ            

وهذا يؤكـد   %).38.58(وفي مدى عدم االستخدام  ،%)27.21(مدى االستخدام قليالً   
وهذا يدعو إلـى  .  غير مطبقوبعضها األخر ، مطبق  الجامعي  القبول شروطبعض  أن  

 ، نوعاً ما في بعض التخصصات التي تتطلـب ذلـك          م وميوله ةلب برغبات الط  االهتمام
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، فهم يمتلكون قدرات    بغض النظر عن الدرجات التي حصل عليها في الشهادة الثانوية         
كامنة تمكنهم من القيام بمهام تعليمية جديدة خاصة في المجال الـذي يرغبـون فـي                

ي احتياجاتهمااللتحاق به ويلب.  
  )3(جدول         

  آرائهم في درجة تحقق مؤشرات حول  حلبة البحث من طلبة جامعينةع إجابات 
  النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريب  الجامعي ممثلةجودة شروط القبول

  النسبة المئوية
ترتيب   الرقم

  لفقرةا

  باراتـــــــــعــال
 ال  ليالًق  كثيراً

  يستخدم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التحقق

 كبيرة 0.82 2.36 22.1 19.5 58.4  .شروط القبول المتبعة في الجامعة واضحة 2 .17
 متوسطة 0.79 2.26 21.6 31 47.4  .شروط القبول المتبعة في الجامعة محددة بدقة 3 .18

19. 9 
شروط القبول المتبعة متوافقة مع الكفايات المتوقع اكتسابها من 

 متوسطة 0.8 1.73 49.5 28.5 22  الدراسة في الكلية

20. 7 
شروط القبول المتبعة في الجامعة متوافقة مع أهداف الكلية التي 

 متوسطة 0.82 1.83 43.6 29.9 26.5  .التحقت بها

21. 1 
يتم قبول الطلبة في الجامعة بناء على درجات الطالب في 

 كبيرة 0.79 2.4 19.3 21.3 59.5  .الشهادة الثانوية فقط

 متوسطة 0.81 1.86 40.8 32.3 27  .لبة في الجامعة وفق أسس أكاديمية فقطيتم قبول الط 6 .22

23. 5 
يتم قبول الطلبة في الجامعة وفق أسس تحقق تكافؤ الفرص لدى 

 متوسطة 0.83 1.87 41.5 30.3 28.3  .المتعلمين

24. 4 
تعتمد شروط القبول في الجامعة على امتحان تحريري لجميع 

 متوسطة 0.81 1.76 47.8 28.4 23.9  .المتقدمين

25. 8 
تحقق شروط القبول العدالة في توزيع الطلبة على تخصصات 

 متوسطة 0.83 1.78 47.8 27 25.3  ذات العالقة بقدراتهم

26. 9 
تحقق شروط القبول العدالة في توزيع الطلبة على تخصصات 

 متوسطة 0.83 1.73 51.8 23.9 24.4  ذات العالقة بميولهم

 1.96 38.58 27.21 34.27  ثانيللمحور السب ومتوسط الن المتوسط الحسابي

   :سياسات وإجراءات القبول الجامعي: المجال الثالث
 تحقـق   مستوىبأن العوامل الواردة في المجال الثالث المتعلقة        ) 4(يالحظ من الجدول    

محققة بدرجة متوسطة، وأن تحققها جاء  أنَّها    الجامعي، جودة إجراءات وأساليب القبول   
خضوع القبـول والتـسجيل فـي الجامعـة      ( عبارة   أنكما  ). 1.87(بمتوسط حسابي   

مستخدمة بدرجة كبيرة، وقد جاءت بأعلى نسبة اسـتخدام كثيـراً           ) إلجراءات روتينية 
، مقابـل عـدم االسـتخدام    %)20.9(، ونسبة االستخدام قليالً جاءت    %)63.8(بلغت  

تسجيل الطلبة،  الطرق الحديثة في    تباع اإلدارات   وهذا يدعو إلى ضرورة ا    %). 15.4(
كما أن أدنى نسبة    . في ذلك ، واالبتعاد عن الطرق التقليدية      نظام األتمتة على  عتماد  االو

 وفـي مـدى ال يـستخدم        ،%)22.6(  وفي مدى قليالً   ،%)20.5(بلغ في مدى كثيراً     
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خضوع  القبول والتسجيل فـي الجامعـة إلـى إرشـاد         (حصلت عبارة   و%). 56.9(
 وفـي  ،%)20.5(على أدنى نسبة قبول أيضاً فقد بلغ في مدى كثيـراً       ) نظمأكاديمي م 
أن متوسط النـسب للمجـال      %). 48.8( وفي مدى ال يستخدم      ،%)30.8(مدى قليالً   

، وفـي مـدى االسـتخدام قلـيالً         %)32.12(الثالث في مدى االستخدام كثيراً بلـغ        
 علـى   حتـاج  ي جامعي ال  فالطالب %).42.79(، وفي مدى عدم االستخدام      %)25.14(

مسبقة في ميادين   جعله على معرفة    ذي ي دليل إرشادي يمكنه من اختيار تخصصه، وال      
    .العمل الذي سيلتحق به بعد تخرجه

  )4(جدول 
  آرائهم في درجة تحقق مؤشرات حول  حلبة البحث من طلبة جامععينة إجابات 

وية والمتوسط الحسابي النسبة المئب  الجامعي ممثلةإجراءات وأساليب القبولجودة 
  واالنحراف المعياري

ترتيب   الرقم  النسبة المئوية
  لفقرةا

  باراتـــــــــعــال
اليستخدم  ليالًق  كثيراً

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التحقق

 متوسطة 0.92 2 42.4 15.5 42.1  .سياسات وإجراءات القبول في الجامعة واضحة 3 .27
 متوسطة 0.81 1.69 53.5 24.4 22.1  .وإجراءات القبول في الجامعة عادلةسياسات  16 .28
 متوسطة 0.83 1.74 24.9 24.1 51  . بانتظامتطبقسياسات وإجراءات القبول في الجامعة  14 .29

سياسات وإجراءات الجامعة الخاصة بالقبول تطور بناء  12 .30
 متوسطة 0.83 1.77 48.4 26.5 25.1  على الظروف المتجددة

 متوسطة 0.82 1.73 50.9 25.4 23.8  .تخضع إجراءات القبول في الجامعة لسياسة اإلدارة الحديثة 15 .31
 متوسطة 0.83 1.75 50 25.3 24.8  .تخضع إجراءات القبول في الجامعة لسياسة استخدام التقنية 13 .32
 كبيرة 0.75 2.48 15.4 20.9 63.8  .يخضع القبول والتسجيل في الجامعة إلجراءات روتينية 1 .33
 متوسطة 0.78 1.72 48.8 30.8 20.5  .يخضع القبول والتسجيل في الجامعة إلى إرشاد أكاديمي منظم 15 .34

تتخذ الجامعة إجراءات محددة لتسهيل قبول الطلبة  17 .35
 قليلة 0.8 1.64 56.9 22.6 20.5  .    المحتاجين مادياً ورعايتهم

 متوسطة 0.86 1.85 46 23.3 30.8  . شروط الدراسة فيهاتزود الجامعة الطلبة بدليل يحدد بوضوح 8 .36
 متوسطة 0.86 1.87 44.5 23.9 31.6  .المنشورات الخاصة بقبول الطلبة في الجامعة دقيقة 7 .37
 متوسطة 0.87 1.94 40.8 24.5 34.8  .المنشورات الخاصة بقبول الطلبة في الجامعة متاحة للطلبة 5 .38

 الطلبة معلومات تساعد تقدم المنشورات الخاصة بقبول 6 .39
 متوسطة 0.87 1.91 43.3 23 33.8  تخصص الالطالب على اختيار

 متوسطة 0.85 2.09 32.3 26.8 41  .توضح الجامعة للطلبة ترتيبات التسجيل وآلياته 2 .40

ول قانون الجامعة تقدم الجامعة إرشادات للطلبة الجدد ح 4 .41
 متوسطة 0.86 1.96 39.3 25.3 35.5  وتعليماتها

تتخذ الجامعة إجراءات دورية لتعريف طالب المدارس  11 .42
 متوسطة 0.81 1.79 45.6 29.6 24.8  بأقسامها وتخصصاتها المختلفة

تتصف إجراءات تتخذها الجامعة لتعريف الطلبة المقبولين  9 .43
 متوسطة 0.82 1.84 42.6 30.5 26.9  بنظامها الدراسي بالحداثة

 متوسطة 0.81 1.81 44.6 30.1 25.3  .لكل البرامج العلمية المستحدثةيوجد لدى الجامعة خطط حديثة  10 .44
 1.87 42.79 25.14 32.12  لث ومتوسط النسب للمحور الثاالمتوسط الحسابي
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   :في القبول الجامعي) السبب والميول(رغبات الطالب : المجال الرابع

جـال الرابـع     المتوسط الحسابي للعبارات الواردة فـي الم       أن) 5(يتضح من الجدول    
 تحقق رغبات الطالب وميوله في التخصصات التي يلتحق بهـا فـي             مستوىبالمتعلقة  

 وهذا يعني أن درجـة التحقـق كـان بدرجـة            ).1.97(الكليات الجامعية جاء بواقع     
على انخفاض نسبة الموافقـة     ضمن هذا المجال    كما تؤشر النسب المدرجة      .متوسطة

. رغبات وميول الطالب   تحقق   مستوىمن مجال    أغلب البنود الواردة ض    على استخدام 
، ونسبة االسـتخدام قلـيالً   %)59.5(وحققت أعلى نسبة موافقة على استخدامها كثيراً        

االلتحاق بالكلية التـي  (جاءت على عبارة  %)20.1(، مقابل عدم االستخدام  %)20.4(
 يـتم   لـذي ، وهو المعيـار األساسـي ا  )تدرس فيها بناء على درجات الشهادة الثانوية     

 في  تكما أن أدنى نسبة بلغ    االعتماد عليه في القبول الجامعي في الجامعات السورية،         
 وذلك  ،%)50.5(وفي مدى ال يستخدم     %) 27.5(وفي مدى قليالً    %) 22(مدى كثيراً   
، )ساعدتك عالمة التثقيل على قبولك في الكلية التي ترغب بااللتحاق بهـا      (على عبارة   

في مدى االستخدام كثيـراً بلـغ   البنود الواردة ضمن هذا المجال كما أن متوسط نسب     
، وفـي مـدى عـدم االسـتخدام     %)24.33(، وفي مدى االستخدام قليالً  %)36.47(
)39.23(% .  

 مـستوى ن إ على عدم تحقق رغبات الطالـب وميولـه فـي الجامعـة، إذ         وهذا يدلُّ 
 رغبـات  بالحسبانن األخذ   وبناء على ذلك فإ    .استخدامها جاء أقل من الحدود الوسطى     

بحسب إجابات    وهام  ضروري  الجامعي أمر  الطالب وميوله في تحديد سياسات القبول     
  . البحث باعتبار أن مستوى تحققها جاء متدنياًعينة
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  )5(جدول 
  آرائهم في درجة تحقق مؤشرات  حول  حلبة البحث من طلبة جامععينة إجابات 

النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ب ممثلةيول الطالب رغبات ومالجودة المتعلقة ب
  واالنحراف المعياري

  النسبة المئوية
  
  الرقم

ترتيب 
  لفقرةا

  باراتـــــــــعــال
 ال  قليالً  كثيراً

  يستخدم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التحقق

 متوسطة 0.91 2.07 38.5 16.1 45.4  .لديك رغبة بإعادة االمتحان في الشهادة الثانوية 3 .45

46. 7 
ينسجم المجموع الذي حصلت عليـه فـي الـشهادة          

  .الثانوية عن قدراتك العلمية
 متوسطة 0.87 1.95 40.3 24.4 35.4

47. 6 
التحقت بالكلية التي تدرس فيها رغبة منـك بدراسـة      

  .المواد العلمية
 متوسطة 0.88 1.99 39.3 22.6 38.1

48. 9 
درس فيها رغبة منـك بدراسـة   التحقت بالكلية التي ت   

  .المواد النظرية
 متوسطة 0.86 1.92 41.5 25 33.5

 متوسطة 0.87 2.04 35.5 24.9 39.6  .تتوافق المواد الدراسية في الكلية مع ميولك 5 .49

 متوسطة 0.88 2.07 35.1 23.1 41.8  .تتوافق المواد الدراسية في الكلية مع رغباتك 3 .50

51. 2 
رس فيهـا رغبـة منـك فـي     التحقت بالكلية التي تد  

  .تخصص معين
 متوسطة 0.86 2.14 30.4 24.9 44.8

52. 1 
التحقت بالكلية التي تدرس فيها بناء علـى درجـات          

  .الشهادة الثانوية
 كبيرة 0.8 2.39 20.1 20.4 59.5

53. 10 
التحاقك بالكلية التي تدرس فيهـا نتيجـة معرفتـك           

  .بمعلومات سابقة عنها
 متوسطة 0.87 1.91 42.6 23.6 33.8

54. 8 
التحاقك بالكلية نتيجة تشجيع بعض المدرسـين فـي         

  .الثانوية على الدراسة فيها
 متوسطة 0.86 1.94 40 26.4 33.6

55. 13 
التحقت بالكلية التي تدرس فيها نظراً النخفاض تكلفة        

  .الدراسة فيها
 متوسطة 0.84 1.84 44.5 26.9 28.6

56. 4 
 لنـصيحة   التحاقك بالكلية التي تدرس فيها جاء تبعـاً       

  .أفراد أسرتك لاللتحاق بها
 متوسطة 0.87 2.06 34.8 24.8 40.5

57. 11 
تم التحاقك بالكلية التي تدرس فيها من خالل تـشجيع       

  .أصدقائك للدراسة فيها
 متوسطة 0.85 1.88 42.6 27 30.4

58. 14 
ساعدتك المقابلة الشفوية على قبولك في الكلية التـي         

  .ترغب بااللتحاق بها
 متوسطة 0.82 1.79 46.6 28 25.4

59. 15 
ساعدتك عالمة التثقيل على قبولك في الكليـة التـي          

  .ترغب بااللتحاق بها
 متوسطة 0.80 1.72 50.5 27.5 22

60. 12 
اللتحاق تفوقك في المادة االختصاصية ساعدك على ا      

  في الكلية التي ترغب بها
 متوسطة 0.86 1.86 45.3 23.6 31.1

 1.97 39.23 24.33 36.47  رابعب للمحور ال ومتوسط النسالمتوسط الحسابي

   :الرضا عن القبول الجامعي: المجال الخامس
 المتوسط الحسابي للعبارات الواردة في المجـال الخـامس          أن) 6(يتضح من الجدول    

وحققـت  ). 2.2(جاء بواقع   رضا الطالب عن القبول الجامعي       تحقق   مستوىبالمتعلقة  
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ؤسسات التعليم العالي على سياسـات القبـول فـي     ضعف التنسيق بين م  يؤثّر(عبارة  
.  البحث من طلبة جامعة حلـب      عينةاد   تطبيق بحسب إجابات أفر    أعلى نسبة ) الجامعة

عدم الموازنة بين أعداد المقبولين والموارد الماليـة المتاحـة للتعلـيم       (وجاءت عبارة   
 في التجهيزات المادية    زيادة، يتطلب   بأدنى نسبة، فقبول أعداد كبيرة من الطلبة      ) العالي

 دون زيادة المخصصات الماليـة     إال أن الزيادة في أعداد الطلبة      ،مخابركالمدرجات وال 
  .  بشكل خاص الطالبأداءينعكس سلباً على جودة التعليم بشكل عام، وعلى 

، وفـي  %)46.57(في مدى االستخدام كثيراً بلـغ     لمجالا  لهذا كما أن متوسط النسب   
وهذا يؤكـد  . %)26.94(، وفي مدى عدم االستخدام %)26.53(يالً مدى االستخدام قل  
عدم رضـاهم  ، و في بعض األساليب  الجامعي القبول البحث عن    عينةعلى رضا أفراد    

  .بعضها األخرعن 
  )6(جدول     

 آرائهم في درجة تحقق مؤشرات حول  حلبة البحث من طلبة جامععينة إجابات 
النسبة المئوية والمتوسط ب ممثلةعن القبول الجامعي رضا الطالب الجودة المتعلقة 

  الحسابي واالنحراف المعياري
  النسبة المئوية

ترتيب   الرقم
  لفقرةا

  باراتـــــــــعــال
 ال  قليالً  كثيراً

  يستخدم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التحقق

61. 1 
لـى   ضعف التنسيق بين مؤسسات التعلـيم العـالي ع         يؤثّر

  .سياسات القبول في الجامعة
 كبيرة 0.65 2.61 9 21.5 69.5

62. 2 
 خلل في توزيع الطلبة المقبولين علـى التخصـصات        وجود

  .العلمية والنظرية
 كبيرة 0.73 2.37 15 33.3 51.8

63. 10 
عدم الموازنة بين أعداد المقبولين والموارد المالية المتاحـة         

  .للتعليم العالي
 متوسطة 0.86 1.83 47.4 22.8 29.9

 متوسطة 0.78 2.33 19.3 28.8 52  .  على نوعية التعليم وجودتهيؤثّرإحداث الجامعات الخاصة  3 .64

65. 6 
االفتراضي والمفتوح   و التعليم الموازي كإحداث برامج جديدة    

   في جودة التعليميؤثّر
 متوسطة 0.82 2.2 25.3 29.6 45.1

 متوسطة 0.85 2.12 30.6 26.9 42.5  .رس فيهاتشعر بالرضا عن التحاقك في الكلية التي تد 7 .66

67. 9 
حققت الكلية التي التحقت بها مـستوى الطمـوح الدراسـي     

  .لديك
 متوسطة 0.86 1.97 38.5 26 35.5

 متوسطة 0.83 2.22 25.9 26.8 47.4  .أكسبتك الكلية التي التحقت بها خبرات ومهارات علمية 5 .68

69. 8 
اتك العلميـة واألدبيـة   أشبعت الكلية التي التحقت بها اهتمام     

  .والتربوية
 متوسطة 0.84 2.08 31.6 28.5 39.9

 متوسطة 0.85 2.25 26.8 21.1 52.1  .حققت الكلية التي التحقت بها المركز االجتماعي الالئق بك 4 .70

 2.2 26.94 26.53 46.57  خامس ومتوسط النسب للمحور الالمتوسط الحسابي
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   :ل الجامعيأساليب تقويم القبو: المجال السادس

المجـال  هـذا    المتوسط الحسابي للعبـارات الـواردة فـي          أن) 7( من الجدول    تبيني
جـاء بواقـع     تقـويم القبـول الجـامعي        أسـاليب جـودة    تحقق   مستوىبالمتعلقة  و
.  إليـه بـين المجـاالت المدروسـة        توصـل ال تم   وهو أقل متوسط حسابي   ). 1.72(

ـ         كمـا تؤشـر النـسب       ).2(ل عـن    وكل البنود الواردة ضمنه جاءت بمتوسـط يق
على انخفـاض نـسبة الموافقـة علـى اسـتخدام جميـع              الواردة ضمن هذا المجال   

، إذ حققـت أعلـى نـسبة اسـتخدام كثيـراً         تقويم القبول الجامعي   بنود أساليب جودة  
، مقابـل عـدم االسـتخدام    %)30.9(ونسبة االسـتخدام قلـيالً جـاءت     ،  %)25.5(
 وفـي مـدى قلـيالً       ،%)14.1(غ في مدى كثيـراً      كما أن أدنى نسبة بل    %). 43.6(
فالجامعــة تفتقــر إلــى أســاليب  ،%)53.4( وفــي مــدى ال يــستخدم ،%)32.5(

، فـالتقويم   البحـث عينـة  مـن وجهـة نظـر أفـراد          ستبانةالتقويم المذكورة في اال   
تخـاذ قـرارات تخـص فـتح        ال تغذية راجعة    يساعد على المستمر للقبول الجامعي،    

غيـر  أخـرى   وإلغـاء تخصـصات    ،تاجهـا سـوق العمـل     تخصصات جديـدة يح   
     .ضرورية

فـي مـدى    أن متوسـط نـسب البنـود الـواردة ضـمن هـذا المجـال              تبينكما ي 
، %)31.78(، وفـي مـدى االسـتخدام قلـيالً          %)20.13(االستخدام كثيـراً بلـغ      

 مـن    البحـث  عينـة أفـراد    آلراءوفقـاً   %) 48.14(وفي مدى عـدم االسـتخدام       
 على عدم استخدام الجامعة أسـاليب تقـويم للقبـول الجـامعي، إذ              يدلُّوهذا  . الطلبة

ن مدى استخدامها جاء أقل من الحـدود الوسـطى، وحـصلت العبـارات الـواردة             إ
ضمن هذا المجال على أدنى متوسـط مقارنـة بمتوسـط العبـارات الـواردة فـي                 

  . المجاالت األخرى

  



  مستوى تطبيق أساليب جودة القبول الجامعي في جامعة حلب من وجهة نظر طلبتها
 

 84 

  )7(جدول 

 جودةآرائهم في درجة تحقق  حول ب حلة البحث من طلبة جامععينةإجابات 
النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف ب ممثلةأساليب تقويم القبول الجامعي 

  المعياري
    النسبة المئوية

  الرقم
ترتيب 

  لفقرةا

  باراتـــــــــعــال
 ال  قليالً  كثيراً

  يستخدم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التحقق

71. 1 
ي الجامعة تقويماً ذاتياً دورياً لسياسة القبول الجامعي تجر

 متوسطة 0.81 1.82 43.6 30.9 25.5  وفق معايير محددة

 قليلة 0.77 1.64 54.4 27.3 18.4  .يجري تقويم دوري لرضا الطلبة عن القبول الجامعي 7 .72

73. 6 
يتم وضع نظام إلجراء مراجعة التخصصات حسب 

 متوسطة 0.80 1.71 50.6 27.4 22  .متطلبات سوق العمل

74. 8 
يتم وضع نظام إلجراء مراجعة التخصصات حسب 

 قليلة 0.72 1.61 53.4 32.5 14.1  .توجهات الطلبة

75. 3 
 يجري تتبع لمتطلبات التنمية الستحداث بعض التخصصات

 متوسطة 0.78 1.75 46.3 32.8 21  )طالةب ،فرص عمل ،حاجات(

76. 2 
 بعض التخصصات متطلبات التنمية إللغاءليجري تتبع 

 متوسطة 0.78 1.77 45 33.4 21.6  ).بطالة، فرص عمل، حاجات(

77. 5 
 المتابعة اإلرشادية الدورية ةيوجد لدى الجامعة استراتيجي
 متوسطة 0.76 1.73 46.4 34.6 19  على مستوى األقسام العلمية

78. 4 
 ممثلو المجتمع  مراجعة دورية للتخصصات بمشاركةتتم 
 متوسطة 0.76 1.74 45.4 35.3 19.4  .المنظمات والنقابات واتالوزارات والمؤسسو

 1.72 48.14 31.78 20.13  سادس ومتوسط النسب للمحور الالمتوسط الحسابي

   :المكاسب المحققة للطالب من القبول الجامعي: المجال السابع

متعلقة والهذا المجال    المتوسط الحسابي للعبارات الواردة في       أن) 8( من الجدول    تبيني
وحققـت عبـارة   ). 1.98(جاء بواقع  القبول الجامعي تحقق مكاسب للطلبة منبدرجة  

) التحاق الطالب بالكلية التي يدرس فيها من أجل الحصول على وظيفة بعـد تخرجـه     (
 ونسبة االستخدام قليالً    ،%)55.6(بلغت   بنسبة   كثيراًالترتيب األول، إذ جاء استخدامها      

 أن أغلب التخصـصات التـي    وهذا يدلُّ%).21.8(ستخدام ، مقابل عدم اال %)22.6(
ا مـن    إم الحصول على عمل بعد التخرج    ، وذلك من أجل     الطالب االلتحاق بها  يرغب  

قبل التوظيف لدى القطاع الحكومي، أو االلتحاق بتخصصات يحتاجها سـوق العمـل             
ـ       ،  %)29.9( أدنى نسبة استخدام     وبلغت .الخاص اءت ونـسبة االسـتخدام قلـيالً ج
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التحقت بالكلية التـي    ( وذلك على عبارة     ،%)44.6(، مقابل عدم االستخدام     %)25.5(
ج فـي   هن سهولة المـن   إ، إذ   )تدرس فيها بسبب معرفتك السابقة بسهولة مناهج الكلية       

   .الكلية لم تشكل أهمية كبرى للطالب

وفـي  ،  %)38.72(متوسط النسب في مدى االستخدام كثيراً بلغ        وحقق المجال السابع    
وفقاً إلجابات   %)35.11(، وفي مدى عدم االستخدام      %)26.19(مدى االستخدام قليالً    

 كما أن متوسط النسب للمجاالت الخمسة في مدى كثيراً أتت بنسبة مئوية             . البحث عينة
لى إ يؤشِّر، وأقل منها في مدى قليالً، وفي مدى ال يستخدم، األمر الذي             %50أقل من   

  . دة القبول الجامعي في جامعة حلبقلة تطبيق أساليب جو
  )8(جدول 

  آرائهم في درجة تحقق مؤشرات  حول  حلبة البحث من طلبة جامععينة إجابات 
النسبة المئوية والمتوسط الحسابي ب  الجامعي ممثلةالقبولبالمكاسب المتعلقة 

  واالنحراف المعياري
  ةالنسبة المئوي

ترتيب   الرقم
  لفقرةا

  باراتـــــــــعــال
 ال  قليالً  كثيراً

  يستخدم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التحقق
  

 متوسطة 0.88 2.13 33.1 21.3 45.6  .قصر المدة الالزمة للتخرج دفعتك لاللتحاق في الكلية التي تدرس فيها 3   .79

80.   2 
ارتفاع معدلك في الشهادة الثانوية أدى إلى نجاحك في المقررات 

 متوسطة 0.82 2.25 24.4 26.5 49.1  بها تحقمللكلية الالدراسية با

 متوسطة 0.88 2.03 37.5 22.4 40.1  . التخصص الذي تدرسه في الكلية عليه طلبات كثيرة في المجتمع 6   .81
 متوسطة 0.85 1.85 44.6 25.5 29.9  .تنوع االختصاصات في الكلية التي تدرس فيها دفعتك لاللتحاق بها 10   .82
 متوسطة 0.84 1.93 38.8 29.3 32  .كلية التي تدرس فيها ألن النجاح فيها مضمونالتحقت بال 8   .83
 متوسطة 0.86 1.84 45.6 24.4 30  .التحقت بالكلية التي تدرس فيها بسبب معرفتك السابقة بسهولة مناهج الكلية 11   .84
 متوسطة 0.85 1.88 42.8 26.8 30.5  التحقت بالكلية التي تدرس فيها ألنها غير ملزمة على حضور المحاضرات 9   .85

86.   7 
التحقت بالكلية التي تدرس فيها ألن الوظيفة التي ستعمل فيها بعد تخرجك 

 متوسطة 0.86 1.98 37.6 26.8 35.6  من الكلية مضمونة

 متوسطة 0.81 2.34 21.8 22.6 55.6  .التحقت بالكلية التي تدرس فيها من أجل الحصول على وظيفة بعد تخرجك 1   .87

88.   4 
 بالكلية التي تدرس فيها بسبب مالءمة تخصصك لوظائف في التحقت

 متوسطة 0.83 2.12 28.6 30.5 40.9  .القطاع الحكومي

89.   5 
التحقت بالكلية التي تدرس فيها بسبب مالءمة تخصصك لوظائف في 

 متوسطة 0.82 2.05 31.4 32.6 36  .القطاع الخاص

90.   6 
لدراسات العليا في التحقت بالكلية التي تدرس فيها رغبة في متابعة ا

 متوسطة 0.86 2.04 35.1 25.6 39.3  .المجال الذي ترغب فيه

  2.04 35.11 26.19 38.72  سابع ومتوسط النسب للمحور الالمتوسط الحسابي
   ت كافة ومتوسط النسب للمجاالالمتوسط الحسابي

 2 37.43 27.11 35.5  تطبيق أساليب جودة القبول الجامعي مستوىالمتعلقة ب
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ن متوسطات نسب في المجاالت الخمـسة    أ تبيني) 8( قراءة الجدول السابق ذكره      منو
، %46.57و% 32.12مدى، ففي كثيراً جداً تراوحت اإلجابات بـين          كّل   متقاربة في 

، وفي مدى قلـيالً  %20.13 متوسط النسب إلى انخفض حيث  سادسباستثناء المجال ال  
وفـي مـدى ال يـستخدم    ،  %31.78 و %24.33جاءت النسب متقاربة تراوحت بين      

لـى تقـارب آراء   إ يؤشِّروهذا التقارب %. 48.14و% 26.94ت اإلجابات بين   وزعت
ن متوسط النسب المئوية للمجاالت الخمسة       كما أ  . في المجاالت المدروسة   عينةأفراد ال 

  . ال يستخدم% 37.43قليالً، % 27.11كثيراً، % 35.5هي 

أساليب جودة القبـول الجـامعي       يرون أن    عينةالأن ما يقرب من ثلث أفراد       يالحظ  و
 تستخدم قليالً، وما يزيد عن     أنَّها    يرون عينة ربع أفراد ال   تستخدم كثيراً، مقابل ما يقرب    

 مستوىوعند مقارنة متوسطات اإلجابات عن      . ال تستخدم  أنَّها    يرون عينةثلث أفراد ال  
 فقد تراوحـت    ، المتوسطات الحسابية   النتائج أن تقارب   بينتأسلوب، فقد    كّل   استخدام

وهذا يدل علـى االسـتخدام القليـل لهـذه          .  كافة في المجاالت ) 2.09 و   1.72(بين  
نادراً  أنَّه  ذلك على ، ويدلُّ 2وعن متوسط إجمالي المجاالت لم يتجاوز الرقم        . األساليب

ن هذه إ.  أساليب جودة القبول الجامعي في جامعة حلب من وجهة نظر طلبتها         تطبقما  
   رة عن خبرة الطلبة، وعن حاجة الطلبـة لـضرورة تطبيـق            النتائج تبدو واقعية ومعب

 إليهـا   توصلال تم   وعند مقارنة النتائج التي   . أساليب جودة القبول الجامعي في الجامعة     
 مـستوى  تبين عدم وجود دراسة مشابهة      تبينفي هذه الدراسة مع الدراسات السابقة،       

بـآراء  تمـت    وجود دراسات اه   تبين أنَّه   جودة القبول الجامعي، إال   استخدامها أساليب   
مـن   كـّل   دراسة، والتي اتفقت معها الدراسة الحالية،الطلبة بسياسات القبول الجامعي 

 القبول سياسة  التي اقترحت ربط)2007خليفة، (و، )2000بدران، (و، )2005حازم، (

) Valentim, 2004(ودراسـة  المجتمع،  احتياجات وتلبية التنمية، بخطط الجامعات في
 تطور معايير القبـول    أهمية سياسات القبول الجامعي، ووضعت تصورات ل       بينتالتي  

) 2005يسلم،  (من   كّل   كما جاءت متفقة مع دراسة    . الجامعي بحيث تكون أكثر فاعلية    



                                        فاضل حنا   2012-الثانيالعدد -28المجلد–مجلة جامعة دمشق

 

 87 
 

 فيكلية تأثير الكبير لمتطلبات القبول وااللتحاق بالالعلى  التي أكدت )Lynch, 1998(و
التي أكدت علـى وجـود رضـا بنـسبة     ) 2000الزيود،  (واتفقت مع دراسة     الطلبة،

 )2002،  القوابعة( واختلفت مع دراسة     .متوسطة عن أسس القبول المتبعة في الجامعة      
دراسـة   وفي الجامعات، الطلبة لقبول معياراً العامة الثانوية امتحان كفاية  عدمبينتالتي 

Duke, 2009)(  التيوجـود لكن  .توافراً هي القبول الجامعي المجاالت أكثر  أننتبي 
الشبه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية ال تنفي اخـتالف هـذه الدراسـة عـن              

  . أساليب جودة القبول الجامعي استخدام مستوىسابقاتها في تركيزها على 

 فـي   عينةت إجابات ال   متوسطا بينهل توجد فروق دالة إحصائياً      : نتائج السؤال الثاني  
  ).الجنس (متغير تطبيق أساليب جودة القبول الجامعي تعزى لمستوى

 عينـة بين نتائج إجابات من أفـراد       الثنائية   أجريت المقارنة    لإلجابة عن هذا السؤال،   
، وأدرجت النتائج في الجـدول  )T– Test(استخدام اختبار من الذكور واإلناث بالبحث 

الذي جاءت قيمته أقل من مستوى       )p( االحتمال    بمقارنة قيمة  تبين ومن قراءته ي   .)9(
 ومتوسط إجابـات    الطالب، أن الفروق التي ظهرت بين متوسط إجابات         0.05الداللة  

أساليب جودة القبـول    مجال من مجاالت     كّل   الطالبات هي فروق دالة وجوهرية، عند     
 الجامعي، سياسات وإجراءات     شروط القبول  ،أهداف القبول الجامعي   (:الجامعي اآلتية 

 لصالح   المجاالت وعلى مستوى ،  )القبول الجامعي، رغبات الطالب في القبول الجامعي      
مـع مـستوى    )p(قيمة االحتمال كما يظهر الجدول نفسه بمقارنة   .  كافة اإلناث ةبالطل

ومتوسـط إجابـات      أن الفروق التي ظهرت بين متوسط إجابات الذكور        0.05الداللة  
عنـد    دالـة  غيـر  هي فروق   تطبيق أساليب جودة القبول الجامعي     مستوىي   ف اإلناث

الرضا عن القبول الجامعي، أساليب تقويم القبـول الجـامعي، المكاسـب             (المجاالت
   ).798(، وعند درجات حرية %5بمستوى ثقة  )المحققة للطالب من القبول الجامعي
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  )9 (جدول

   ومستوى داللة الفروقt) (مة اختبار  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقي

أساليب جودة القبول الجامعي تبعاً  تطبيق مستوىإلجابات طلبة جامعة حلب حول 
   الجنسمتغيرل

مجاالت أساليب جودة   %)95(مجال الثقة 
  القبول الجامعي

المتوسط   عينةال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) (t 

 المحسوبة

  قيمة
  أعلى  أدنى  )p(االحتمال

مستوى 
  اللةالد

 المجال األول 4.73 33.03 373 ذكور

 4.22 33.81 427 إناث
 *دال 0.149- 1.39- 0.015 2.435-

 المجال الثاني 3.91 19.24 373 ذكور

 3.72 19.86 427 إناث
 *دال 0.094- 1.15- 0.021 2.310-

 المجال الثالث 6.89 32.91 373 ذكور

 6.49 34.13 427 إناث
 *دال 0.291- 2.15- 0.01 2.578-

 المجال الرابع 5.82 31.20 373 ذكور

 5.57 31.87 427 إناث
 *دال 0.116 1.47- 0.094 1.676-

 المجال الخامس 3.56 21.82 373 ذكور

 3.69 22.09 427 إناث
 غير دال 0.241 0.77- 0.306 1.025-

 المجال السادس 4.18 13.75 373 ذكور

 3.89 13.77 427 إناث
 غير دال 0.532 0.59- 0.923 096.-

 المجال السابع 4.09 24.26 373 ذكور

 4.62 24.59 427 إناث
 غير دال 0.279 0.94- 0.288 1.064-

 كافة المجاالت 19.59 176.20 373 ذكور

 17.61 180.11 427 إناث
 *دال 1.330- 6.49- 0.003 2.974-

  .0.05دال عند مستوى داللة * 

 البحـث مـن     عينةهذه الفروق جاءت لصالح     أن   تبيني) 9(من الجدول السابق ذكره     
 اإلناث أكثـر مـن   عينةاإلناث، فأساليب جودة القبول الجامعي مطبقة من وجهة نظر      

 وبالتالي لم تتحقـق الفرضـية الـصفرية علـى           ، الذكور من طلبة جامعة حلب     عينة
 ويعزى ذلك ربما إلى عدم قناعة الطلبة    .لمستوى اإلجمالي التي وضعت من أجل ذلك      ا

الذكور في التخصصات التي التحقوا بها، وأنها ال تحقق رغباتهم، أو إلى عدم كفايـة               
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ال تقدم معلومات   نَّها  إ حيثاإلرشاد والتوجيه إلى التخصصات الموجودة في الجامعة،        
فالطالب عندما يقدم على التخصصات     ختيار تخصصه،   تفصيلية للطالب تساعده على ا    

  .  المختلفة للدراسة في الجامعة دونما معرفة عن طبيعة سوق العمل

 في عينة متوسطات إجابات البينهل توجد فروق دالة إحصائياً : نتائج السؤال الثالث 
 ).التخصص (متغير تطبيق أساليب جودة القبول الجامعي تعزى لمستوى

 الطلبـة فـي الكليـات    ولمعرفة الفروق بين نتائج إجابـات  بة عن هذا السؤال،   لإلجا 
 ،)T–Test( أجريت المقارنة باسـتخدام اختبـار      ،العلمية، والطلبة في الكليات األدبية    
  الذي يشير إلى أن قيمة مـستوى الداللـة         ).10( وأدرجت نتائج الحساب في الجدول    

p    0.05أكبر من = a   سياسات وإجراءات القبـول الجـامعي،     (  عند المجاالت اآلتية 
األمر الذي   )طالب من القبول الجامعي   المكاسب المحققة لل   الرضا عن القبول الجامعي،   

ول الجامعي   تطبيق أساليب جودة القب    مستوىيؤكد عدم وجود فروق دالة إحصائياً في        
 كمـا يظهـر    .مجال من مجاالت البحث الـسابقة      كّل   عند )التخصص( متغيرتعزى ل 
يمته أقل من مستوى الداللـة  الذي جاءت ق ) p(قيمة االحتمال   بمقارنة  و ،)10( الجدول
ت الكليـا و سط إجابات طلبة الكليات العلميـة،   أن الفروق التي ظهرت بين متو      ،0.05

 تطبيق أساليب جودة القبـول الجـامعي       مستوىفي   األدبية هي فروق دالة وجوهرية،    
رغبات الطالب فـي     شروط القبول الجامعي،   عي،أهداف القبول الجام  ( مجاالتالعند  

 لـصالح كافة    المجاالت وعلى مستوى  )م القبول الجامعي  أساليب تقوي  القبول الجامعي، 
األدبيـة   الكليات فطلبة. %5وبمستوى ثقة    ،)798(  عند درجات حرية   الكليات العلمية 

ابقة هـي دون    يرون أن مستوى أساليب جودة القبول الجامعي المتعلقة بالمجاالت الس         
 هذه جودة مستوى انخفاض إلى يشير  مما ودون مستوى توقعاتهم،،المستوى المطلوب

وهذا يعني أن الكليات العلمية تستخدم هذه األساليب بشكل     .األساليب من وجهة نظرهم   
أكبر مقارنة بالكليات األدبية في جامعة حلب، وإجابات الطلبة تؤكد أن معظم األساليب             

أساليب هذه النتائج على وجود حاجة لتطبيق       تدّل  و،   بشكل قليل  تطبقنَّها   أ  أو تطبقال  
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، وقـد  في جامعة حلـب جودة القبول في الكليات األدبية أكثر منها في الكليات العلمية         
معاناة طلبة الكليات األدبية، فالتوسع في الكليات النظرية على حـساب           إلى   يرجع هذا 

 ال تتفق مـع متطلبـات   وهذهي زيادة أعداد الخريجين     ف  الكليات العلمية يحدث اختالالً   
  .التنمية

  ):10 (جدول

  ومستوى داللة الفروقt) ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار 
أساليب جودة القبول الجامعي تبعاً  تطبيق مستوىإلجابات طلبة جامعة حلب حول 
   التخصصمتغيرل

مجاالت أساليب   %)95(مجال الثقة 
جودة القبول 

  لجامعيا
المتوسط   عينةال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

) (t 

 المحسوبة

   االحتمالةقيم
)p(  أعلى  أدنى  

مستوى 
  الداللة

 المجال األول 4.4 34.42 396 كليات علمية
 4.36 32.50 404 كليات أدبية

 *دال 2.529 1.314 0.000 6.205

لميةكليات ع  المجال الثاني 4.06 20.05 396 
 3.51 19.10 404 كليات أدبية

 *دال 1.480 0.43 0.000 3.557

 المجال الثالث 6.79 33.94 396 كليات علمية
 6.6 33.18 404 كليات أدبية

 غير دال 1.686 0.17- 0.111 1.597

 المجال الرابع 5.79 32.21 396 كليات علمية
 5.52 30.92 404 كليات أدبية

  *لدا 2.079 0.51 0.001 3.233

 المجال الخامس 3.6 22.92 396 كليات علمية
 3.41 21.03 404 كليات أدبية

 غير دال 2.379 1.405 0.000 7.632

 المجال السادس 4.5 13.33 396 كليات علمية
 3.45 14.19 404 كليات أدبية

 *دال 304.- 1.42- 0.002 3.038-

  السابعالمجال 4.62 24.41 396 كليات علمية
 4.14 24.46 404 كليات أدبية

 غير دال 0.565 0.65- 0.888 0.141-

 كافة المجاالت 19.22 181.28 396 كليات علمية
 17.61 175.36 404 كليات أدبية

 *دال 8.471 3.357 0.000 4.540

  .0.05دال عند مستوى داللة * 
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  :ات والمقترحاتاالستنتاج ـ 12
 استخدام أساليب جـودة  مستوى من طلبة جامعة حلب في   عينة آراءتناول البحث الحالي    

 إلى نتائج قد تفيد في التحفيز إلجراء بحوث أخرى         توصلفي جامعتهم، و  القبول الجامعي   
 وفي ضوء النتائج التـي      .في جودة التعليم العالي، وسبل تطبيقها في الجامعات السورية        

نظام القبول الجامعي فـي جامعـات        إليها البحث، قدم الباحث مقترحات لتطوير        لتوص
  :  وتعزيز النقاط اإليجابية فيه ومعالجة الثغرات والخلل في تطبيقه على النحو اآلتيالقطر

تطوير الكليات الجامعية وتحديثها بما يتناسب مع األعداد المتزايدة للطلبة ورفـدها             .1
الموازاة  بين أعداد الطلبة الملتحقين في الكليات النظرية         ، و زمةبالكوادر العلمية الال  

 .والكليات العلمية، وتجهيزها بالمعدات الضرورية

معيارية نوعية خاصة بكل كليـة أو معهـد وفقـاً لتخصـصاتها              اختبارات   تطبيق .2
وتحصيلهم العلمـي والثقـافي وإعطـاء عالمـات          ، لتحديد قدرات الطالب   العلمية

 عالمـات  الجامعي باإلضافة إلى القبول نظام في%) 50(بة ال تقل عن االختبار بنس

 .الثانوية

تقديم دليل جامعي إلرشاد الطلبة إلى الكليات المحدثـة واالختـصاصات الجديـدة              .3
) االنترنيت(ات  وإنشاء موقع تفصيلي للجامعة على الشبكة الدولية للمعلوم       . المفتتحة

 .بيانات عن الجامعةيتضمن معلومات و

فع الحد األدنى للقبول في مختلف كليات الجامعة وذلك لتحسين مستوى المدخالت            ر .4
من الطلبة، وربط سياسات القبول في الجامعات بخطط التنمية وتلبيـة احتياجـات             

 .المجتمع
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