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هذه بعد حمد اهللا سبحانه وتعالى الذي وفقني إلنجاز هذه الدراسة، والتي كانت إحدى طموحاتي في 

الدنيا، ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذتي القديرة الدكتورة إيناس ناصر، 

التي قدمت لي كل ما استطاعت من نصائح وإرشادات، أنارت لي الطريق لتحقيق غايتي وساعدتني 

  .على إنجاز هذه الدراسة
 

أحمد  كتوروالد محسن عدسشة الدكتور ي لجنة المناقكما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى عضو

   .قراءة هذه الدراسة ومراجعتها عبء اللذين تحمال دراج 
 

وأود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أساتذتي في برامج الدراسات العليا في التربية،  وبخاصة 

اسة، برنامج الماجستير في اساليب التدريس الذين نهلنا من معين علمهم، على مدى سنوات الدر

  .والذين عملوا بصدق وإخالص من أجل طلبتهم 
 

 ومالحظاته على دعمه المتواصل الدكتور محمد عمران عميد كلية العلوم التربوية واخص بالشكر

  .القيمة

القيمة التي  م ومالحظاتهمسامح جابر على دعمه االستاذو االدكتور منذر خواج الءالزماالخوة وو 

  .ساعدتني على اتمام هذا العمل

  

كما أشكر كل من شارك في تحكيم أداة الدراسة ومراجعتها لغوياً، وإلى من ساعد في جمع البيانات، 

  .وتحليلها
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  الملخص

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى تطبيق اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة وكليات فلسطين 

  .جودة التعليم التقنيالتقنية لمعايير 

الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع اعضاء الهيئة استخدمت 

التدريسية المتفرغين في جامعة خضوري التقنية، وكلية فلسطين التقنية رام اهللا للبنات، وكلية 

س والماجستير والدكتوراه  للعام العروب التقنية، وكلية االمة، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريو

عضو هيئة تدريس وتم ) 71(، وتم الوصول الى عضو هيئة تدريس) 85(والبالغ عددهم ) 2013(

  .اعتمادها كعينة للدراسة

، لكرونباخ الفا،) 0.945(ثبات  ، بدرجةفقرة) 83(ن استبانة عدد فقراتها تكونت اداة الدراسة م

  :هيالثمانية وة على مجاالت الدراسة موزع

، معيار المناهج الدراسية، معيار اساليب التعليم والتعلم، معايير التقويم معيار الهيئة التدريسية

  . واالمتحانات، معيار جودة خدمة المجتمع،  معيار البرامج التعليمية التقنية،  معيار البيئة التقنية

  :ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة

وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية  امعةجتطبيق معايير جودة التعليم التقني في  تبين ان مدى

في معيار البرامج التقنية ومعيار البيئة التقنية ايجابية " من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية

  .وعالية

جودة قويم واالمتحانات، لدراسية، اساليب التعليم والتعلم، الت، المناهج االهيئة التدريسية(اما معايير 

  .فكانت نتائجها متوسطة) خدمة المجتمع



 

 د 
 

تبني المقياس المقترح كأداة لتقويم مدى تطبيق معايير جودة بوفي ضوء النتائج اوصت الباحثة 

حسين العملية التعليمية وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية بهدف ت ةفي جامعالتعليم التقني 

  .وتطويرها
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Supervised By: Dr. Inas Naser  
 

Abstract 
 

This Study Aimed To Identify To What Range The Faculty Members At Palestine 

Technical University- Kadourie And The Palestinian Technical Colleges Apply Education 

Quality Standards. 

The Researcher Used The Descriptive Analytical Approach. The Study Population 

Consists Of All The Faculty Members At Palestine Technical University- Kadourie, 

Palestine Technical College – Ramallah For Girls, Palestine Technical College- Al Arroub, 

And The Nation College, All Faculty Members Have Different Degrees: Diploma, B.Sc, 

Master And Phd In The Year 2013, The Total Number Of The Faculty Member Is 85 

While 71 Of Them Were Assigned As The Sample Of The Study.  

 The Study Tool Is A Questionnaire Of 83 Paragraphs, With Cronbach's Alpha Constant 

(.945), Distributed Over The Eight Sections Of The Study: 

Faculty Standard, Curriculum Standard, Methods Of Teaching And Learning Standard, 

Evaluation And Exams Standards, Society Service Quality Standards, Technical 

Educational Programs Standard, And The Technical Environment Standard. 

The Researcher Found That The Results Of The Study Sample Estimates For The Range 

Of The Application Of The Education Quality Standards In The Palestinian Technical 

Universities And Colleges In The West Bank From The Faculty Members’ Point View For 

The Technical Educational Programs Standard, And The Technical Environment Standard 

Are Positive And High. 

But The Results Of The Study Sample Estimates For (Faculty Standard, Curriculum 

Standard, Methods Of Teaching And Learning Standard, Evaluation And Exams 

Standards, Society Service Quality Standards) Were In The Middle Range. 

In The Light Of The Results, The Researcher Recommended: 

The Adoption Of The Suggested Measurement To Assess To What Range The Faculty 

Members At Palestine Technical University- Kadourie And The Palestinian Technical 

Colleges In The West Bank To Improve And Develop The Educational Process. 
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  الفصل االول 

   

 مقدمة   1.1

  

لم تعد المجتمعات تنظر للتربية على انها نظام خدمات ال مقابل لها، بل اصبح ينظر اليها كنظام 

منها، كما لم يعد النظام التعليمي يعمل في معزل عن النظم  انتاج يقيم في ضوء تكلفته والعائد

المجتمعية االخرى، حيث تتوقع تلك النظم من النظام التعليمي ان يوفر لها مخرجات من الطلبة في 

مستوى جودة تتناسب مع احتياجاته، وان اي نقص او تقصير في هذه المخرجات يكلف النظم 

مج تأهيل وتدريب، والنظام التربوي كنظام مجتمعي ال بد ان االخرى تكاليف كثيرة في اعداد برا

يطور اهدافه، وعملياته حتى تتالءم مع التغيرات المتسارعة التنافسية التي يمر بها العالم اآلن، 

واالكثر من ذلك ان بعض االقتصاديين ينظرون للمؤسسة التعليمية نظرتهم الى المصنع من حيث 

تطبيق الجودة الشاملة في التربية امر واقع وليس مجرد خيال المدخالت والمخرجات، لهذا ف

  .)2007عامر،(

  

ان التعليم العالي الذي يمثل قمة الهرم التعليمي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم االساسي والثانوي، 

وذلك ألن مخرجات التعليم العام تمثل مدخال اساسيا من مدخالت التعليم العالي، والتي تعتبر 

المستقبل للتعليم العالي، وأي خلل في مكون من مكونات نظام التعليم العالي يؤثر سلبا  مخرجات

فالخلل الناتج من تدني جودة الخريج يعتبر عائقا كبيرا للتنمية في شتى مجاالتها ويجعل التخلف 

 سمة دائمة ومالزمة تقف حجر عثرة امام مسايرة العصر وتحدياته، والذي اتجه اتجاها قويا نحو

  .)2007آدم،(جودة العملية التعليمية لمواجهة ومالحقة التحديات والمتغيرات المجتمعية والعالمية 
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فإن االهتمام بهم وحسن تكوينهم وتوجيههم  يشكل الشباب الغالبية العظمى من المجتمع العربي، لذلك

جامعات الحكومية واستثمارهم، امر في غاية االهمية للنهوض باالمة، وبالرغم من تزايد اعداد ال

 2006جامعة سنة  240الى  1945جامعة في سنة  12والخاصة في البالد العربية اذ ارتفعت من 

كلية للدراسات الجامعية، إال ان هذه الزيادة لم تمنع من تدني المستوى العلمي  600باالضافة الى 

لمنهج والنظام والمنشآت، لتلك الجامعات، فمن المعلوم ان الجامعة تتكون من االستاذ والطالبة وا

  .)2010حماد ومزاهرة ،(وتؤدي دورها وعملها حين تتفاعل هذه المكونات معا 

 

تعتبر جودة التعليم احدى المسائل الحيوية في نظام التعليم المعاصر، فالمناهج والبرامج التعليميـة  

داء االكـاديمي فـي   التي طبقت لتحسين نوعية التعليم في الماضي قد ابرزت تحسنا محدودا في اال

المدارس والجامعات، غير ان جودة التعليم ال تزال موضوعا مثيرا للجدل، حيث ان النظام التعليمي 

القائم في العديد من بلدان العالم ال يهيئ الطلبة لسوق العمل بصورة كافية، وال يمـنحهم الفرصـة   

  .)2007عامر،(إلبراز ابداعاتهم 

  

قديم قدم االدارة والتعليم وجديد مع .... فاية االداء حديث قديم جديد الحديث عن الجودة والنوعية وك

متغيرات عصر العولمة في المفاهيم واالساليب والوسائل واالجراءات والمضامين وما يرافق 

التي تتمثل بعملية التطور ) التطور المرحلي(تأثيرها في الفرد والمجتمع، وهذا ما يطلق عليه عملية 

التغيرات التي يمر االنسان بها عند انتقاله من مرحلة حياتية معينة الى اخرى في االجراءات و

تتطلب ظروفا ومعطيات متجددة في واقع الحياة، وبناء على هذا المفهوم يقوم االنسان بعملية 

التكيف والتعايش مع المرحلة المعاشة بما يتناسب وتلك الظروف والمعطيات، بذلك نرى اسلوب 

  . ة افالطون تأخذ شكل التأكيد على الكمال في الحق المطلق والخير المطلقالجودة في فلسف

  

اما في ظل الدول العربية االسالمية، فنجد الجودة من خالل مفاهيم ومعتقدات اكدها االسالم في 

، فالمسلم مطالب في عمله )باإلتقان(جودة االسلوب في ادارة معامالت الحياة الدنيا وهي ما يسمى 

إن اهللا : "إلرضاء اهللا عز وجل، وإرضاء اآلخرين، وفي ذلك قال عليه الصالة والسالم باالتقان

، وفي الشريعة االسالمية تأكيد على الكثير من قيم الخلق العام "يحب إذا عمل احدكم عمال ان يتقنه

ة تصب في مراعاة االتقان بمختلف شؤون الحياة، وفي مبدأ الرقابة االسالمية، سواء كانت خارجي
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او ذاتية، تؤدي الى التأكد من تنفيذ االهداف والمعايير الموضوعية وفقا للمعايير والمقاييس 

االسالمية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وفي الرقابة الذاتية لدى المسلم المنبثقة 

لم بكامل المسؤولية تجاه من قوة االيمان وااللتزام بالشريعة سيكون لها االثر االكبر بشعور المس

 ﴾ك نفس بما كسبت رهينةك نفس بما كسبت رهينةك نفس بما كسبت رهينةك نفس بما كسبت رهينة﴿:اعماله في الدنيا واآلخرة، ويظهر هذا من خالل قوله تعالى

  .)2008 الفتالوي،(

  

  :جودة التعليم العالي
  

ان جودة التعليم العالي تعني مقدرة مجموع خصائص وميزات المنتج التعليمي على تلبية احتياجات 

العمل والمجتمع وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة، واننا نعرف متطلبات الطلبة وسوق 

جيدا ان تحقيق جودة التعليم يتطلب توجيه كل الموارد البشرية والسياسات والنظم والمناهج 

والعمليات والبنية التحتية من اجل إيجاد ظروف مؤاتية لالبتكار واالبداع في ضمان تلبية المنتج 

  .)2004دياب،(لبات التي تهيئ الطالب لبلوغ المستوى الذي نسعى جميعا لبلوغه التعليمي للمتط

  

ومبادئ الجودة متناسبة تماما مع قيم التعليم العالي وهناك مجهودات جبارة تبذل على الصعيد 

العالمي سواء على مستوى المنظمات الخاصة او العامة لتحسين الجودة في التعليم العالي بناء على 

مية تسمى طرق ضمان الجودة وعلى الصعيد العربي تبذل اليوم جهود كبيرة على مستوى طرق نظا

الجامعات لتحسين الجودة وضمانها حيث تساهم منظمات اقليمية وعالمية في مشاريع جدية تقع تحت 

عنوان ضمان الجودة مثل كلية التربية لدول الخليج، فإن االتجاهات الحديثة في قياسها تعتمد على 

اس مخرجات التعليم الجامعي التقني المتمثلة في توافر خصائص اتجاهية ومعرفية ومهارية قي

وسلوكية في الخريجيين وفي عناصر تقديم الخدمة التعليمية لذلك فإن جودة التعليم التقني لها زوايا 

  :رئيسة ثالث هي

  )هاجالمن(الوسيط   - )    عضو هيئة التدريس(المرسل  –)    الطلبة(المستقبل  - 

ولو تمعنا النظر في هذه الزوايا الرئيسة لمنظومة الجودة نالحظ انها تعبر عن مدخالت اساسية في 

النظام التعليمي التقني، حيث يعتمد مفهوم النظم على االستخدام االمثل للمدخالت الموجودة 
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التعليمي واستخدام عمليات مالئمة من اجل الوصول الى مخرجات مناسبة وبالتالي فإن النظام 

  .)2011عبد الرحمن وسليم وناصر،( يحتاج الى تغيرات وتطوير وتحسين مستمر لهذه المدخالت

  

2.1 ����	 �
  :ا�را
  

 تعتبر جودة التعليم احدى المسائل الحيوية في نظام التعليم المعاصر، فالمناهج والبرامج التعليميـة 

تحسنا محدودا في االداء االكـاديمي فـي   التي طبقت لتحسين نوعية التعليم في الماضي قد ابرزت 

المدارس والجامعات، غير ان جودة التعليم ال تزال موضوعا مثيرا للجدل، حيث ان النظام التعليمي 

القائم في العديد من بلدان العالم ال يهيئ الطلبة لسوق العمل بصورة كافية، وال يمـنحهم الفرصـة   

  .)2007عامر،(إلبراز ابداعاتهم 

  

عليم العالي تعنى مقدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج التعليمي على تلبية متطلبات فجودة الت

الطالب، وسوق العمل والمجتمع وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة، ان تحقيق جودة التعليم 

اجل  يتطلب توجيه كافة الموارد البشرية والسياسات والنظم والمناهج والعمليات والبنية التحتية من

خلق ظروف مواتية لالبتكار واإلبداع لضمان تلبية المنتج التعليمي للمتطلبات التي تهيئ الطالب 

  .لبلوغ المستوى الذي نسعى لتحقيقه

  

كأحد اعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية رام اهللا  - وقد لمست الباحثة من خالل عملها 

الجودة، من خالل انشاء وحدة الجودة لضمان  تطبيق مبادئ ادارة ىحرص الكلية عل - للبنات 

الجودة في الكلية، حيث يقع على عاتقها تنسيق الجهود من اجل النهوض بمستوى وأداء الكلية 

  .ومحاولة جدية لتطبيق معايير الجودة في كلية فلسطين التقنية رام اهللا للبنات

  

عرف على مدى تطبيق معايير الجودة هذا االمر دفع الباحثة الى اجراء مثل هذه الدراسة بهدف الت

في الجامعات والكليات التقنية، وتصميم تصور واضح للجودة للنهوض بمستوى االداء في  

الجامعات والكليات التقنية من خالل تقويم الواقع الذي يمد الباحثة بالحقائق الضرورية التي ستكون 

  .ل المدىالقاعدة وحجر االساس لتحسن ملموس وملحوظ على مستوى طوي
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  : اسئلة الدراسة وفرضياتها 3.1
  

  :تتحدد مشكلة الدراسة بسؤال الدراسة الرئيس التالي

ما مدى تطبيق معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية 

المناهج الهيئة التدريسية، : (من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية ضمن المجاالت التالية

الدراسية، الطلبة، اساليب التعليم والتعلم، معايير التقويم واالمتحانات، جودة خدمة المجتمع، 

  ؟ )البرامج التعليمية التقنية، البيئة التقنية

 

  :فرضيات الدراسة
  

معايير  لتطبيق  ≥α) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  ال .1

التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء  جودة التعليم

جامعة فلسطين التقنية، كلية فلسطين التقنية رام اهللا، (الهيئة االكاديمية حسب متغير الجامعة 

  .)كلية فلسطين التقنية العروب، كلية االمة

معايير  لتطبيق ≥α) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  .2

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء 

 ).ذكر، انثى(الجنس الهيئة االكاديمية حسب متغير 

معايير  لتطبيق ≥α) 0.05(الداللة اإلحصائية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .3

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء 

 ).الهندسة، الحاسوب، العلوم االدارية( االكاديمي الهيئة االكاديمية حسب متغير البرنامج

معايير  لتطبيق ≥α) 0.05(داللة اإلحصائية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال .4

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء 

  ).   دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(الهيئة االكاديمية حسب متغير المؤهل العلمي 

معايير  لتطبيق ≥α) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  .5

 جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء
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مشرف مختبـر، محاضـر، رئـيس قسـم     (الهيئة االكاديمية حسب متغير المسمى الوظيفي 

 ).اكاديمي

معايير  لتطبيق ≥α) 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال تو .6

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء 

سنوات، اكثر من  10- 5سنوات، بين  5اقل من (الهيئة االكاديمية حسب متغير سنوات الخبرة 

 ).سنوات10

 

4.1 �
  : أهاف ا�را
  

  :تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية 

 .معرفة واقع تطبيق معايير الجودة في الجامعات والكليات التقنية .1

 .معرفة مدى تطبيق معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية .2

عن طريق تحديد معايير الجودة الوصول بمخرجات التعليم التقني الى مستوى الجودة المطلوبة  .3

 .في الهيئات التعليمية التقنية تشمل جميع محاور العملية التعليمية

 
5.1   �
  : أه��� ا�را

  

  :تنبع اهمية الدراسة من

تتناول جزءا من العملية التعليمية وهو واقع تطبيق معايير الجودة في الجامعات والكليات التقنية  -1

 .االكاديمية، وهذا قد يفيد دائرة الجودة  في هذه المؤسسات التعليميةمن وجهة نظر الهيئة 

قد يسهم اعداد اداة الدراسة في توظيفها بشكل فعال  لتطوير العمل في تطبيق معايير الجودة  -2

 .في مجال التدريس الجامعي التقني في ضوء المقترحات والتوصيات

فقد تسهم هذه الدراسة في مساعدة كون موضوع الجودة في التعليم موضوع حديث نسبيا،  -3

 .الباحثين الجدد في هذا المجال

رصد نقاط القوة والضعف في الجامعات والكليات التقنية في المحاور المختلفة الدائها، ومدى  -4

 .التصاقها بحاجات المجتمع وتفاعلها مع متطلباته

من اجل تحسين  محاولة جادة لوضع مؤشرات محاور التعليم التقني يمكن االستفادة منها -5

 .وتطوير اداء المؤسسات التقنية
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ندرة الدراسات التي تناولت موضوع معايير الجودة بالجامعات والكليات التقنية في محافظات  -6

 .الضفة الغربية

 
6.1 �
ود ا�را�  

  

  :تم تنفيذ الدراسة ضمن الحدود التالية

اقتصرت الدراسة بناء اداة لقياس مدى تطبيق معايير الجودة في الجامعات : المحدد الموضوعي •

 . والكليات التقنية في الضفة الغربية

اقتصرت الدراسة على الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات التقنية في : المحدد البشرى •

 .الضفة الغربية 

  .جامعات والكليات التقنية في الضفة الغربيةاقتصرت الدراسة على ال: المحدد المكاني •

 .م2013تم اجراء الدراسة في عام : المحدد الزماني •

 

  :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية 7.1
  

   :الجودة

مكن من تلبية منتج ما، او خدمة معينة بصورة تتتكامل المالمح والخصائص ل بأنهاالجودة تعرف 

احتياجات ومتطلبات محددة، بحيث تحقق االهداف المنشودة والمناسبة للجميع وادارة الجودة في 

المؤسسة التربوية هي فلسفة شاملة للعمل تحدد اسلوبا في الممارسة االدارية والفنية ترمي للوصول 

بما يضمن رضا العاملين  الى التحسين المستمر لعمليات التعليم والتعلم، وتطوير مخرجات التعليم

  .)2009دياب،( االمور وأولياءوالطلبة 
  

  :معايير الجودة

ظمة الجودة في المؤسسات هي مجموعة من المواصفات التي تؤسس المتطلبات الخاصة بأن

، ووضعها في بداية مراحل تطبيق منهجية ادارة الجودة الشاملة، وذلك لمساعدة االدارة في المختلفة

الفعلية على اساسها، فبدون هذه المواصفات لن تتمكن المؤسسة من الحكم على ادائها قياس النتائج 

  .)2004 المالح وعالونة،(وانجازها، سواء اكان ذلك اثناء مرحلة التطبيق ام بعدها 
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  :التعليم التقني

والمعرفـة  ذلك النمط من التعليم العالي النظامي الذي يتضمن االعداد التربوي وإكساب المهـارات  

التقنية والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية ال تقل عن سنتين دراسيتين بعـد دراسـة الثانويـة    

في مختلف االختصاصات الصناعية واالداريـة وغيرهمـا،   ) اطر فنية( العامة، إلعداد قوى عاملة

ي تعليما عامـا،  ويتضمن التعليم التقن"وتقع عليها مسؤولية التشغيل والتدريب والصيانة والخدمات 

 .ودراسات علمية وتقنية، الى جانب التـدريب علـى المهـارات ذات الصـلة بتلـك الدراسـات      

  .)2001العبد،(و) 2011،محاسنة(

  

  الجامعات والكليات التقنية 

هي مؤسسات تعليمية تقبل طلبة انهوا دراستهم الثانوية العامة، ويحصلون في نهاية دراستهم 

التقنية على درجة علمية معينة، وتسعى هذه المؤسسات التربوية الى اعداد الجامعية المهنية او 

  .مخرجات تلبي حاجة السوق المحلي من المهارات والكفاءات البشرية

والجامعات التقنية في الضفة الغربية هي جامعة فلسطين التقنية  خضوري، وكلية فلسطين التقنية 

لعروب، وكلية االمة باإلضافة الى عدد من الجامعات رام اهللا للبنات، وكلية فلسطين التقنية ا

  .والكليات في قطاع غزة
http://www.ptuk.edu.ps/ 



 

 

 

  
 

  الفصل الثاني

  

  

  مقدمة 1.2

  االطار النظري 2.2

  التعليم التقني :القسم االول 1.2.2

  التقني/ جودة التعليم العالي : القسم الثاني 2.2.2

  الدراسات السابقة  3.2

  تعقيب على الدراسات السابقة  4.2
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  الفصل الثاني

  

  التعليم التقني: ولالقسم األ
  

  :دمةمق  1.2
  

السابقة بهدف االفادة منها في الوقوف على ما يتناول هذا الفصل مجموعة من االدبيات والدراسات 

  .قدمته هذه االدبيات والدراسات من نتائج

  

  االطار النظري 2.2
  

  :تم تناول جانبين رئيسين في االطار النظري لهذه الدراسة وهي
  

  التعليم التقني : القسم االول 1.2.2
  

 إذ ،ادينـالمي تىـش يـف وتحوالت ،هائلة تطورات والعشرين الحادي القرن في العالم يشهد

 يـف متسارعاً سباقاً القرن هذا يشهد كما. واالتصاالت والمعلومات للمعرفة عصراً أصبح

 اديـاالقتص عيدـالص ىـعل يمـالتعل ونظم التكنولوجية في تطوراً كذلكو ،الحديثة اتـالتقني

  .الخ...والسياسي اعيـواالجتم

  

  : التقني التعليم ماهية
 

  الواقعـب والعضوي المباشر بارتباطه األخرى التعليم أنواع من غيره عن التقني التعليم يتميز

اره ـباعتب ،رىـأخ ةـناحي من التكنولوجي وبالتطور ،ناحية من للمجتمع واالجتماعي االقتصادي
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ناعية ـاريع الصـالمش يانةـوص لوتشغي تنفيذ مسئولية عليها تقع التي العاملة ىالقو إعداد مصدر

  .)2005،حمدان( والخدماتية والصحية والزراعية

  

  :التعليم التقنيمفهوم 
  

 ��	
) ،مصطلح جديد يستخدم بمسميات مختلفة في كثير من االنظمة التعليمية،  :)2004ا����

للتعبير عن كافة البرامج المرتبطة بالتقنية وتركز على الجوانب الفنية، وعلى الرغم من ان هيئة 

والتقنية في الواليات المتحدة االمريكية عرفت برامج الهندسة التقنية بأنها تلك اعتماد برامج الهندسة 

المرتبطة بشكل وثيق بالتقنية وتطبيقاتها وبذلك تختلف عن طبيعة برامج الهندسة التي تركز على 

   .التحليل والتصميم والعالقات النظرية

  

الذي يتم فيه إكساب المهارات العملية  ان التعليم التقني هو ذلك التعليم) 1991وديع،(كذلك عرفه 

  .وإعطاء المعارف النظرية بصورة تتناسب مع متطلبات العمل

  

التربوي   اإلعداد تضمن ي الذي النظامي التعليم من النوع ذلك" هبأن) 2000،المجذوب(ويعرفه 

  اـبه ومـتق التي التقنية والمقدرة اليدوية المهارات إكساب إلى باإلضافة السلوكي والتوجه

 أطر( عامة وىق دادإع رضلغ ةالثانوي ةالدراس دبع سنتين عن لتق ال لمدة نظامية تعليمية مؤسسات

 من واالختصاصيين ين المخططينب لوص ةكحلق ونوتك اجواإلنت لالتشغي مسئولية عليها تقع) تقنية

 ترجمة على القدرة ولها ،رىـأخ جهة من الماهرين لالعما وبين جهة من الجامعات خريجي

  ." الماهرة العاملة األيدي مع تنفيذها على لوالعم اإلنتاجية الخطط

  

  : التعريف االجرائي للتعليم التقني
  

ذلك النهج في التعليم العالي النظامي، الذي يستهدف الطلبة بعد مرحلة الثانوية العامة لمدة ال تقل 

عن طريق اكساب الطالب  عن سنتين دراسيتين، حيث يتضمن اعداد الكوادر المهنية التقنية

  .المهارات المدربة، بحيث تساهم هذه المهارات في سد احتياجات السوق والمجتمع المحلي
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 والتعليم ةـالتربي وزارة أولت ،فلسطين الوطن أرض على الفلسطينية الوطنية السلطة قيام فمع

 العامة اإلدارة تـفقام ،خةـراس ةـوتقني علمية أسس على المستقلة الدولة اءلبن فائقة أهمية العالي

 مـت ـيوالت ،ةـالحكومي للكليات الالزم التخطيط لبعم والتعليم التربية بوزارة التقني للتعليم

ي ـف طينيـالفلس المجتمع حاجة مع لتتناسب ؛وأقسامها وتخصصاتها تجهيزاتها لخال من تطويرها

  .المرحلة

  

 لتكون ،رىـة أخـأهلي مجتمعية تقنية تكليا وتطوير ءبنا في المستمر دعمها إلى باإلضافة هذا 

  ). 2000،حمدان( فلسطين في التقني والتطور التنمية لعجلة داعماً

  

 اعيـاالجتم الواقع ـب رـالمباش هـبارتباط يمـالتعل أنواع من غيره على التقني التعليم يتفوقو

 اـمم ،رىـأخ جهة من المجتمع يواكب الذي التكنولوجي والتطور ،جهة من للمجتمع واالقتصادي

 قـتحقي اـعليه عـيق التي العاملة للقوى المتغيرة االحتياجات مع الوثيق ارتباطه في متوافقاً يجعله

  .)2010محاسنة،( .التنمية في المجتمع طموحات

  

  :واقع التعليم التقني في فلسطين
  

بالعناية واالهتمام في كل يعد التعليم التقني نمطا من انماط التعليم العالي، وهو يحظى اآلن 

المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، وأصبح النهوض بهذا النوع من التعليم سمة متميزة 

  .)2001العبد،( للتطور االجتماعي واالقتصادي والثقافي الذي تشهده هذه المجتمعات

  

التربية والتعليم، التعليم العالي، (تشكيل فريق ممثل عن ثالث وزارات  1998وقد تم في عام 

لصياغة ورقة على شكل خطة وطنية، وقد تبنى المجلس التشريعي هذه الخطة ) وزارة العمل

وزارات وان انجاحها سيعمل على تأمين احتياجات  ثالثواقرها على اعتبار انها ثمرة تعاون بين 

وكان من اهداف الخطة ايجاد نظام موحد يستجيب لحاجة السوق . المستقبلي وتوسيع نطاقه العمل

وتتوفر فيه صفات المرونة، والفاعلية والفعالية، واالستدامة والمواءمة فضال عن انه سيعمل على 
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سد فجوة بين التعليم االساسي والتدريب المهني ويتكامل مع التعليم العالي ويزيد من فرص 

  .)2008الجرباوي و نخلة، ( .ول على الدعمالحص

  

ويحتل التعليم التقني اليوم مكانة بارزة لدى المخططين للتنمية وتطوير الموارد البشرية في مختلف 

دول العالم الصناعي والنامي على حد سواء وذلك لما له من دور بارز في تأهيل وإعداد القوى 

محرك االقتصاد الحديث والمؤثر الرئيس في التنمية البشرية في المجاالت التي اصبحت اليوم 

االجتماعية ، وتأتي اهمية التعليم التقني لكونه اوال جزء من منظومة التربية والتعليم وبالتالي تأثره 

بالقضايا التي ترتبط بتلك المنظومة مثل نوعية ومستوى البرامج والمناهج، ومستوى الطالب، واداء 

دة المخرجات والخدمات التعليمية والتربوية المناسبة في كافة مستويات المعلمين وتأهيلهم، وجو

النظام التعليمي، وتأتي اهميته ثانيا الرتباطه بالتقنية وبكافة القضايا المتعلقة بها مثل سرعة تطور 

التقنية وتنوع استخداماتها في الصناعة واالدارة وكافة مجاالت العمل اضافة الى مستوى تعقيدها 

  .)2004العيسى، ( ة االنسان بهاوعالق

  

  :نظرة تاريخية الى نشأة التعليم التقني في فلسطين 
  

  :ترجع نشأة التعليم التقني الى بداية الخمسينيات من هذا القرن، وقد مر بمرحلتين اساسيتين هما
  

  :مرحلة اعداد المعلمين: المرحلة االولى
  

والمعلمات في دور ومعاهد المعلمين لتلبية حاجة مديرية وقد استهدفت هذه المرحلة اعداد المعلمين 

ففي مجال التعليم . التربية والتعليم من المعلمين والمعلمات في المرحلتين االبتدائية واالعدادية 

الصحي تأسس عدد من المراكز التي تتبع المستشفيات المحلية لتخريج مساعدي اطباء في 

والتدريب المهني والتقني قامت وكالة الغوث بإنشاء مركز وفي مضمار التعليم . تخصصات مختلفة

كان الهدف من انشائه تأهيل ابناء الالجئين الفلسطينيين مهنيا ) 1952( للتدريب المهني بغزة سنة

  .لتمكينهم من فرص العمل لتأمين العيش الكريم لهم وألسرهم
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  :مرحلة الكليات التقنية: المرحلة الثانية
  

للمرحلة االولى حيث تحولت بعض من معاهد المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب وتعد تطويرا 

الى كليات تقنية استجابة لحاجة المجتمع الفلسطيني الى مثل هذا النوع من الكليات وإلعداد القوى 

  .)2001العبد ،( العاملة الماهرة لمواجهة احتياجات التنمية الشاملة في فلسطين

  

  :الكليات التقنية
  

  :جامعة خضوري التقنية
  

، ابتدأ 1930خضوري مسيرتها التعليمية مدرسةً زراعية في العام - بدأت جامعة فلسطين التقنية

بصفين، اختير طالب أحدهما ممن أنهوا  1931التدريس فيها في شهر كانون الثاني من العام 

الثاني الثانوي وتلقوا الصف السادس االبتدائي، أما الصف اآلخر فقد قبل طالبه ممن أنهوا الصف 

تم رفع مستوى  1961في العام  دروسا في العلوم الزراعية النظرية والعملية لمدة ثالث سنوات،

مدرسة خضوري الزراعية إلى كلية زراعية متوسطة وأصبح اسمها كلية الحسين الزراعية وكانت 

معلمي العلوم والرياضيات تم تأسيس قسم إلعداد  1965في بداية العام و .مدة الدراسة فيها سنتين

معهد " من حملة شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي ومدة الدراسة كانت سنتين وأصبح اسمها 

  ."الحسين الزراعي
  

تغير  1993في العام  ،واستمرت بتقديم خدماتها بصفتها كلية وبدون تطور في برامجها وخدماتها

  ."كلية بوليتكنك"اسمها لتصبح 
  

انتقلت مسؤولية الكلية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وألحقت بوزارة التربية  1994وفي العام 

كلية "والتعليم العالي، حيث تم إجراء تغييرات جذرية على تخصصاتها وبرامجها وأصبح اسمها 

بدأت الكلية بمنح درجة البكالوريوس في  1999، وفي العام "خضوري"طولكرم  - فلسطين التقنية

تم تحويلها إلى  28/8/2007التربية الرياضية والهندسة الكهربائية، وبتاريخ  تخصصين، هما

تمنح درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ) خضوري -جامعة فلسطين التقنية(جامعة تقنية 
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، والتربية الرياضية، والتربية التكنولوجية، وهندسة - الهندسة الكهربائية- وهي البكالوريوس التقني 

تم فتح تخصصات جديدة  2009وفي العام ، الصناعية والعلوم المالية والمصرفية المحوسباألتمتة 

في هندسة االتصاالت، وهندسة الحاسوب، وهندسة الميكاترونكس، والرياضيات التطبيقية واإلدارة 

   .الصناعية

http://www.ptuk.edu.ps/  
 

  :التقنية رام اهللا للبناتكلية فلسطين 
  

متوسطة وكانت تسمى اّنذاك  ةم ، كليه جامعي1952تأسست كلية فلسطين التقنية رام اهللا للبنات سنة 

ومدة الدراسة فيها سنتان، بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة  ".دار المعلمات"

الكلية آنذاك تعنى بتخريج مدرسات  بمعدل عال، وبعد اجتياز المقابلة الشخصية كانت" المترك"

الرياضيات، والعلوم، واللغة العربيه، والتربية "مؤهالت للتدريس في التخصصات االدبية، والعلمية 

وكان لخريجات ". ، العلوم المنزليةية، والتربيه الرياضة، االجتماعيات، اللغة االنجليزيةاالسالمي

حمل راية التعليم، ليس في فلسطين فحسب بل في الكلية اسهام كبيرعلى مدى خمسة عقود في 

   . معظم الدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربي
  

، وبعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وغزه، أصبحت الكلية تتبع لضابط 1967وفي عام 

االحتالل الذي كان التربية والتعليم العسكري، ولم تتغير برامجها االكاديميه في هذه الفترة، لوجود 

فك االرتباط اإلداري باألردن  ،1988وفي عام . يجثم فوق كل طموح لها بالتطوير والتحسين

م، 1991وحتى عام  1988ومنذ عام . لجميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومن ضمنها الكلية

سلمت السلطة م وبعد أن ت1994خضعت الكلية إلجراءات السلطات االسرائيلية الصارمة، ومنذ عام 

، أولت الكليات الحكومية عناية خاصة، وحولتها ةالوطنية زمام أمور التعليم في الضفة الغربية وغز

إلى كليات فلسطين التقنية التي تعنى بالتخصصات التقنية والمهنية، بناء على دراسة واقعية 

جات هذه الكلية الحتياجات المدارس والسوق المحلي من تلك التخصصات مما يتيح المجال لخري

وقد أولت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اهتماما  ،إيجاد فرص عمل مناسبة حال تخرجهن

لتطوير كليات فلسطين التقنية التي أصبحت تابعة، وبشكل مباشر، إلى وزارة التعليم العالي   كبيرا

  . 1996 منذ العام الدراسي
http://www.ptcr.edu.ps/site.  



 

15 

 

  :فلسطين التقنية العروبكلية 
    

م كدار للمعلمين لسد حاجة مجتمعنا في ذلك الوقت من المعلمين المؤهلين  1958أنشئت الكلية عام  

بدأت كليات  ،الذين أسهموا مساهمة فعالة في العملية التربوية في الوطن وفي الدول العربية الشقيقة

م عندماغيرت وزارة التربية والتعلـيم   1995العام العروب برنامجها التقني في / فلسطين التقنية 

العالي اسم الكلية والتخصصات التي تدرس فيها حيث أ صبحت تدرس البرامج التقنية وبدأ الـدوام  

فيها بخمسة برامج هي، فنون الراديو والتلفزيون، اإلدارة المالية والمصرفية، البرمجيات وقواعـد  

  /http://www.ptca.pna.ps .المكاتب والسكرتارياالبيانات، التربية المهنية، إدارة 

  

  :كلية االمة
 

مختلطة تقع على الطريق  وهيكلية 1983في القدس عام ) كلية مجتمع متوسطة(األمة  أسست كلية

حيث كانت  الثانوية،اهللا والقدس كانت تشغل في السابق جزءاً من مدرسة األمة  الرئيس بين رام

ويتمثل ذلك في افتقارها إلى عدد كاف  تفتقر إلى المرافق الحيوية لكلية مجتمع بالمستوى المطلوب،

من القاعات الدراسية والمختبرات لمختلف النشاطات المنهجية والمرافقة للمنهج والتي تعتبر متطلبا 

لطويلة قامت بتخريج عشرات األفواج في وخالل مسيرة الكلية األكاديمية ا، حيويا ألية كلية مجتمع

ومع استالم السلطة الوطنية زمام أمورالتعليم في . التخصصات األكاديمية والمهن التجارية المختلفة

، لمست حاجة المجتمع إلى تخصصات تقنية تواكب التطور العلمي السريع، 1994الوطن عام 

لتها إلى كليات فلسطين التقنية لترفد حيث أولتها عنايته الخاصة، وقامت بتطويرالمناهج وحو

وتعمل ، المجتمع المحلي بالخريجين المهرة القادرين على مواكبة التطور الهائل في سوق العمل

 . إدارة الكلية بشكل دؤوب ومستمر على فتح تخصصات تقنية جديدة تلبي حاجة السوق المحلي
pal.org/ar/node/63-p://www.tvethtt  

  

 وفي ،ةـالمؤهل ةـالتقني الكوادر وتأهيل إعداد في التقنية الكليات تلعبه الذي الكبير الدور يتجسدو

 هندسية تخصصات في البكالوريوس درجة منح إلى فلسطين في التقنية الكليات من العديد توجه

 الكليات عليها يطلق أصبح والتي ،سنوات أربع عن لتق ال فيها الدراسة مدة تقنية وتربوية تقنية
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 يـف خانيونس – والتكنولوجيا العلوم وكلية ،البلح دير – التقنية فلسطين كلية( لمث ،ةالجامعي

  .)2007الشويخ،( )طولكرم – التقنية فلسطين كلية  لمث ،الغربية الضفة وفي ،غزة محافظات
  

  :اسباب نشأة الكليات التقنية 
  

الكليات التقنية بتزايد اعداد الطالب الخريجين من الثانوية العامة الذي لسبب او آلخر ارتبطت نشأة 

لم تتمكن الجامعات من استيعابهم، فضال عن التحوالت والتطورات الهامة التي شهدها المجتمع 

الفلسطيني في نظم المعلومات وشبكات المواصالت واالتصاالت واإلعالم والنقل والصناعة وغيرها 

المجاالت، االمر الذي عزز الحاجة الى اطر بشرية قادرة على مواجهة متطلبات التغيير  من

االقتصادي واالجتماعي، ووضع بدوره على الكليات التقنية مسؤوليات وواجبات هامة في تحقيق 

  .متطلبات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، واحتياجات سوق العمل المحلي والوطني

  

ى الدور الذي تلعبه هذه الكليات في تزويد الشباب بأنواع المهارات والتدريبات باالضافة ال

والخبرات في مجاالت مختلفة بغرض تمكينهم من العمل وتحقيق طموحاتهم وحاجات مجتمعهم، في 

  .وقت شهد تزايد الطلب المحلي على الحرف ذات الطابع المهني والفني

  

سسات التعليم العالي كي تستوعب تلك المتغيرات من خالل هذه العوامل شكلت تحديا قويا امام مؤ

تطوير انماط واساليب ونظم التعليم، وتعمل على قيام مؤسسات تعليمية جديدة تتولى إعداد وتأهيل 

كوادر فنية وتقنية ذات مستوى متوسط، لجسر الهوة بين العامل الماهر والجامعي المتخصص في 

  ).2000حمدان،(تنمية المجتمع وتطويره  هرم القوى العاملة ، واإلسهام في

  

 أو ،اـتاريخه يـف ةـدقيق بمرحلة اآلن تمر فلسطين في العالي التعليم مؤسسات إن وحيث

 لتالـاالح شـبط تـتح لزاـت اـم وهي ،مسيرتها في لالستمرار التحدي محاولتها أو ،تطورها

 مختلفة نوعية تتطلب جديدة مرحلة نحو اإلقالع على الجاد لالعم تقتضي الضرورة فإن ،اإلسرائيلي

 دوربال امالقي اله نىيتس حتى والمنهج والتعليم والمهارة واإلدارة والسياسة ءاألدا من ومتميزة

 ،معها يتساير أن الجديد الفلسطيني للواقع ينبغي التي الجديدة للرؤى استجابة ،وجودها من المتوخى

  . )2006،راضي(يعانقها  وأن لب
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  :تقدمها الكليات التقنية في فلسطينالبرامج التي 
  

مجاالت وبـرامج رئيسـة    9تشير معطيات دوائر التسجيل والقبول بالكليات التقنية الى انها تضم 

التكنولوجيـا بالحاسـوب   : ما يلـي تخصصا مهنيا وتقنيا، ونذكر من هذه التخصصات  34تشمل 

يات الصـناعية والرسـم المعمـاري    والكهروميكانيك، واالتصاالت السلكية والالسلكية، واالكترون

والهندسة المعمارية وصيانة اآلالت المكتبية وتكنولوجيا الراديو والتلفزيـون والرسـم والتصـميم    

بالحاسوب والبرمجة وتحليل النظم والبرمجة وقواعد البيانات واتمتة المكاتب والمحاسـبة وفنـون   

  .)2001العبد،(التلفزيون والراديو  

  

  :بالتعليم التقني بفلسطينمظاهر االهتمام 
  

ان التعليم التقني شهد  ) 1998 االدارة العامة للتعليم العالي،(نقال عن ) 2001 العبد،(وقد ورد عن 

، ومنذ انشاء وزارة التعليم 1994منذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية التربية والتعليم سنة 

تطوير الدراسة في " جهود مستمرة وكبيرة من اجل  ، نهضة تعليمية شاملة، وقد بذلت1996العالي 

الكليات التقنية لتجسد العالقة مع الجامعات الفلسطينية واالشراف على تطبيق البـرامج والخطـط   

الدراسية ايمانا من وزارة التعليم العالي بدور هذه الكليات في تحقيق التنمية المتكاملة والشاملة فـي  

المجاالت التي تعتمد في االساس على العنصر البشـرى، وتوجيـه   المجتمع الفلسطيني في مختلف 

ـ   جيب لمتطلباتـه اآلنيـة   تالتعليم في الكليات التقنية نحو احتياجات المجتمع وربطه بها بحيـث يس

  ".والمستقبلية 
  

وقد تجسد االهتمام بالتعليم التقني في فلسطين في دعم الكليات التقنية القائمة، والعمل علـى إنشـاء   

ت تقنية جديدة، كذلك تمثلت  عناية وزارة التعليم العالي بالكليات التقنية  وحرصها على تطوير كليا

هذه الكليات وتحديثها بما يتمشى والتطور العلمي السريع، وذلك عن طريق تشكيل لجـان متعـددة   

وظيفتها وضع الدراسات وتأمين اإلعداد إلنشاء اقسام متطورة في صـناعة البرمجيـات ووضـع    

  . كات اتصال حديثة التقنية ووضع انظمة صيانة باستخدام اجهزة تقنية جديدةشب
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وهناك مظهر آخر من مظاهر االهتمام بالكليات التقنية يتمثل في إنجاز خطة وطنيـة اسـتراتيجية   

              .للتعليم والتدريب التقني والمهني في فلسـطين، بتعـاون مـن وزارة التعلـيم العـالي والعمـل      

  .)2001العبد، (

 

  :داف التعليم التقنيهأ
  

يهدف نظام التعليم والتدريب المهني والتقني الى توفير المزيد من فرص التدريب المهني والتقنـي  

لمجموعة واسعة من مختلف الفئات المستهدفة اكثر من ذي قبل، باالضافة الـى توجـه خريجـي    

  :ني الستهداف الفئات التاليةالمدارس، يسعى نظام التعليم والتدريب المهني والتق

 .المتسربين من المدارس -1

 .الناس الذين لم يلتحقوا بنظام التعليم الرسمي بما في ذلك االميين -2

اصحاب المهن والموظفين في كل من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تتطلب رفع  -3

 .مستوى المهارات والحصول على مؤهالت معترف بها

الذين يحتاجون للتعليم والتدريب المهني والتقني االساسي او العادة العاطلين عن العمل  -4

 .التدريب لدعم دمجهم في سوق العمل

الناس الذي يعانون من قيود خاصة تعيق مشاركتهم بشكل صحيح في الحياة االقتصادية مثل  -5

في  ذوي االحتياجات الخاصة، االشخاص من الفئات المهمشة والفئات االخرى التي تم تهميشها

� ا����� ووزارة ا����،(سوق العمل ���� ).2010 وزارة ا��	 �� وا�

  

   :فلسطين في التقني التعليم أهداف
  

 وزارة ودـجه اتفـتك لالـخ من فلسطين في التقني للتعليم تمنح التي والرعاية االهتمام إن

 : التالية األهداف يحقق ألن دفعته التنمية على والقائمين الوطنية والمؤسسات العالي والتعليم التربية

 اـتحتاجه يـالت التخصصات مختلف في وتأهيلها التقنية واألطر الماهرة العاملة األيدي تخريج .1

  . واالجتماعية االقتصادية التنمية مشاريع

 . لالعم سوق في العجز لسد التخصصات مختلف في المؤهلة األطر من الكافية األعداد تخريج. 2

 .  ومهاراتهم قدراتهم لزيادة العاملة للقوى تدريبية تطويرية برامج لعم. 3
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 . التقني التعليم مؤسسات في لرفدهم المجتمع أفراد لدى التقنية الثقافة مفهوم ترسيخ. 4

 ذات والخدمية اإلنتاجية والمؤسسات التقني التعليم مؤسسات بين اإليجابي التعاون تحقيق. 5

 . العالقة

  . والتدريب لالتأهي إعادة برامج طريق عن وذلك البطالة من الحد في المساهمة. 6

  .)2007الشويخ،(بهم  خاصة صغيرة بمشاريع القيام على الخريجين تشجيع. 7
  

  :دور الكليات التقنية في تحقيق التنمية 
  

ان االرتباط الوثيق بين كل من التعليم وقضايا النمو االقتصادي والتطور االجتماعي قد فرض على 

الكليات التقنية ان تتسم بالتوازن والتكامل في مناهجها واساليبها وخططها الدراسية لتوائم مفهوم 

الكليات التقنية  التنمية الشاملة، ولعل من اهم التساؤالت التي تطرح نفسها في هذا المجال هي دور

في االسهام في خلق التنمية الحقيقية في مجاالتها المختلفة، ومن مظاهر الكليات التقنية في تحقيق 

  : التنمية ما يلي

  :استيعاب الكليات التقنية لخريجي التعليم الثانوي -1
  

دراستهم في ان تزايد اعداد الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والراغبين في استكمال 

الجامعات، وعجز تلك الجامعات عن استيعاب كل الخريجين من المرحلة الثانية بسبب ضعف 

امكاناتها المتاحة، قد فرض على الكليات التقنية ضرورة ان تستوعب اعدادا كبيرة من الطالب 

القبول في  الذين لم تسنح لكثير منهم الفرصة لدخول الجامعات لعدم قدرتهم على تلبية معايير سياسة

  .كحد ادنى لاللتحاق بها%  60تلك الجامعات والتي تشترط حصول الطالب على نسبة 

  

كما ان ازدياد عدد الكوادر النظرية لن يفيد عملية التنمية بل يزيد العبء عليها في الصرف 

  .واالستهالك دون المقابل االنتاجي المكافئ

  

ل اعداد الطالب قد اسهم على نحو كبير في تحقيق ان تبني الكليات التقنية سياسة التوسع في قبو

ديقراطية التعليم والمساواة في فرص التعليم بين جميع فئات الشعب فضال عن تخفيف الضغط على 

المؤسسات التعليمية المحلية ذات السعة المحدودة ، الى جانب اسهامها في تخفيض معدل التسرب 
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غزة، وذلك من خالل توفير برامج تعليمية متنوعة والتآكل في المستوى التعليمي في محافظات 

مهنية وتقنية تناسب مختلف القدرات والميول لدى الدارسين، الن استيعاب مثل هذه االعداد من 

هم كثر ويضمن لهم مهنة الطالب يحد من اعداد الشباب المشردين الذين لم يدخلوا الجامعات و

  .لكسب العيش، والمساهمة في مسيرة التنمية

  

ومما تجدر االشارة اليه، ان هناك تطورا ملحوظا في اعداد الطالب المنخرطين في الكليات التقنية 

في محافظات غزة، كما عملت الكليات على تشجيع الفتيات لاللتحاق بها، من اجل توسيع حجم 

ية ، بخاصة في ظل المساهمة الضعيفة للمرأة الفلسطينعمل المحليةالمشاركة النسائية في سوق ال

قياسا بنظيراتها في الدول المجاورة، ان مساهمة المرأة في القوى العاملة ينعكس ايجابيا على عملية 

التنمية الشاملة في المجتمع الفلسطيني، ويعمل على تحقيق المساواة، ويقلل من معدالت البطالة بين 

  .االناث

  

على الكليات التقنية، فإن نسبة وعلى الرغم من التقدم النسبي الذي احرز في مجال إقبال الطالب 

  .الملتحقين بهذا النوع من التعليم ال تزال محدودة في حجمها اذا ما قورنت بالتعليم االكاديمي

  

ان ضعف اقبال الطالب على االنخراط في الكليات التقنية وعزوفهم عنه يدل على عدم وجود 

، ويرجع ذلك تقني الذي توفره الكليات التقنيةتوازن واضح بين التعليم االكاديمي والتعليم المهني وال

  :ألسباب عديدة منها

النظرة االجتماعية السلبية الى مثل هذا النمط من  التعليم لدى كل من الطالب واولياء االمور،  - 

والذين يفضلون الشهادة الجامعية على شهادة الدبلوم الفني المتوسط، اذ ال يزال ينظر الى التعليم 

تعليم من الدرجة الثانية ال يلتحق به اال الطالب " ي في الكليات التقنية على انه المهني والتقن

الذين لم تسنح لهم فرصة االنضمام الى التعليم االكاديمي، وفي كثير من الحاالت ال يؤمه إال 

هؤالء المنتمون الى طبقة خاصة من افراد المجتمع الذين ال يستطيعون تأمين المصاريف 

 ".ليم العادي الالزمة للتع

ان فكرة الكليات التقنية ودورها في إشباع حاجات االفراد والمساهمةت في تحقيق التنمية الشاملة  - 

 .لم تفهم بوضوح من قبل عامة افراد المجتمع ووسائل االعالم
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ضعف المام الطالب بمفهوم التعليم التقني والمهني واهمية دوره في تحقيق التنمية الشاملة بسبب  - 

التوجيه واالرشاد المهني في المراحل الدراسية التي تسبق مرحلة التعليم في الكليات ضعف 

 .التقنية

  

والحقيقة ان ضعف االقبال على مثل هذا النوع من التعليم يعد من اخطر السلبيات التي تواجه 

  .الكليات التقنية وتعطلها عن مواكبة احتياجات التنمية

  

ين العمل على تغيير النظرة االجتماعية السلبية تجاه التعليم التقني ومن اجل مواجهة هذا التحدي يتع

تليق بدورهم في المجتمع، فضال عن زيادة الحوافز المادية  بعامة، ومعاملة خريجيه معاملةً

والمعنوية المناسبة لجذب اعداد كبيرة من الطالب لاللتحاق بهذه الكليات، باالضافة الى القيام 

ومستمرة عن طريق االستثمار الجيد لوسائل االعالم مما سيسهم بال شك في  بحمالت توعية شاملة

خلق حالة من الوعي والفهم في اوساط المجتمع الفلسطيني لمكانة هذا النوع من التعليم  ودوره 

  .)2001 العبد،(بصفته ركنا من اركان التنمية الشاملة 

  

 :ةدور الكليات التقنية في إعداد االطر البشرية المدرب - 2
 

ومن المعلوم ان فكرة انشاء الكليات التقنية قد جاءت استجابة لحاجة المجتمع الفلسطيني الى القوى 

البشرية المدربة مهنيا وتقنيا في مجاالت الصناعة والخدمات وقد ركزت على تلك الحاجات على 

واالسهام في خدمة واقع المجتمع بهدف التعرف الى مشكالته التي افرزها االحتالل االسرائيلي، 

  .)2001 العبد،(مجتمعها المحلي على نحو يؤدي الى تنميته 

  

 االحتالل تراكمات من يعاني إنه حيث خاصة بطبيعة ي يتميزالفلسطين الواقع اضافة الى ان

 وتدمير باعتقالهم كوادره على والقضاء لتدميره جاهدا االحتالل سعى ،السنين لعشرات اإلسرائيلي

 أو المنح أو المساعدات من كنوع الخارج من إليه تصل قد أموال أي وإحالة ،ةالتقني المؤسسات

 )2007 الشويخ،( .وتفكيكه وضعفه تهويده إلى باستمرار وسعى ،الهبات
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لم يكن على نحو  بيد ان النجاح الذي حققته الكليات التقنية في إعداد وتأهيل االطر الفنية المدربة

قها عن اداء وظيفتها ، وتعيالصعوبات التي تواجه هذه الكلياتالمعوقات و، بسبب جملة من تام

لى نقص في كفاية الخريجين ، االمر الذي يؤدي الى تراجع مستواها العلمي، وابصورة كاملة

، وهذه التحديات والعوائق تتعلق بنواح متعددة منها ما هو مادي ومنها ما يتصل بالنظم الفنية

  .)2001 العبد،(خطط  التعليمية من مناهج و

  

  :يلي فيما فلسطين في التقني التعليم عمل تطور تعيق التي والتحديات الصعوبات تتجسد 
 

 تكلفة عن تقل ال عالية لتكلفة عادة يحتاج والتقنيين المهنيين تدريب إن: التمويل ضعف .أ

 للتدريب العملية المتطلبات نسبة الزدياد عليها، تزيد األحيان بعض وفي العليا، االختصاصات

 )1987العاقب،. (ونظرية عملية خبرة ذوى وأخصائيين معدات من

 قدرة وعدم والمكتبات، والمختبرات والورش المباني كفاية بعدم وتتمثل : المادية اإلمكانات .ب

 عاجزة يجعلها الذي األمر ،الطالب من المتنامية األعداد استيعاب على والمختبرات المشاغل

 األجهزة بعض أن عن فضال الكلية، داخل فاعل عملي تدريب إلى الطالب بحاجة الوفاء عن

 التكنولوجية التطورات مع لتتناسب وتحديث تطوير إلى حاجة وفي قديمة، أصبحت والمعدات

 .) 2003،و حمدان عاصي أبو( المتسارعة

 قاصرةعلى تقليدية، مناهج التقنية الكليات في ُتدرس التي المناهج بعض تعتبر:  التعليمية النظم .ج

 في التكنولوجية والمستجدات المتغيرات مع تتكيف وال المطلوب، بالمستوى خريجين إعداد

 العمل سوق باحتياجات مرتبطة وغير مستقرة، غير كونها جانب إلى والتقنية، المهنية المجاالت

 .) 2006راضي، ( ومتطلباته الفلسطيني

 دور وتفعيل تنمية في جدا مهم عنصر البشري الكادر أن رغم : التدريسي البشري الكادر .د

 الفنية التخصصات بعض في المؤهلين المدربين في نقصا تعاني زالت ما فإنها التقنية الكليات

 من قليل غير عدد افتقار عن فضال الموسيقية، والتربية التطبيقية والفنون الفندقة أقسام :مثل

 العلمية والطرائق والتدريب التدريس في الحديثة األساليب ومعرفة التربوي التأهيل إلى المدربين

 والسياسات التدريبية االحتياجات تحديد في واضح قصور إلى ذلك ويعود ،سوالقيا التقويم لعملية

  .)2005سعدية،( العاملين تدريب في المتبعة
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 إلى التقني التعليم على العامة الثانوية خريجي إقبال ضعف يعود : واإلستراتيجيات السياسات . ـه

 اًطالب إليه وتجذب التعليم من النوع هذا تخدم واضحة واستراتيجيات سياسات وجود عدم

 لهذه العلمي المستوى تدني أن كما ،ةوالتنمي التعليم سوق في والتحدي لالستمرار تؤهلها بأعداد

 المشكلة هذه مواجهة باإلمكان إنه إال ،بها االلتحاق في الرئيس السبب يعد الخريجين من الفئة

 ويتم المتقدم، لها يخضع شخصية ومقابالت باختبارات تقترن للقبول واضحة قواعد بإرساء

 بما المجتمع إليها يحتاج التي المدربة الفنية األطر في النقص يسد بشكل عندها الطلبة توزيع

 هذه خريجي أمام المغلق الباب سياسة تجنب عن ضالف االقتصادية، إمكاناته مع يتناسب

 أن العالي، التعليم إلى تؤدي ال منتهية مرحلة التعليم من النوع هذا مثل اعتبار وعدم الكليات،

 المجتمع احتياجات بين تربط ومتكاملة واضحة إستراتيجية إلى يفتقد فلسطين في التقني التعليم

  )  2003و حمدان، عاصي أبو( .التقني التعليم ومخرجات

  

وباإلمكان مواجهة هذه المشاكل بإرساء قواعد واضحة للقبول تقترن باختبارات ومقابالت شخصية 

يخضع لها المتقدم ، ويتم توزيع الطلبة عندها بشكل يسد النقص في االطر الفنية المدربة التي يحتاج 

نب سياسة الباب المغلق امام اليها المجتمع بما يتناسب مع امكاناته االقتصادية، فضال عن تج

تهية ال تؤدي الى التعليم خريجي هذه الكليات وعدم اعتبار مثل هذا النوع من التعليم مرحلة من

  ).2001العبد، (العالي 

  

  :الفرق بين التعليم التقني والمهني والتطبيقي
  

هو ذلك النمط من التعليم النظامي الذي يتضمن االعداد التربوي واكساب المهارات  :التعليم التطبيقي

، بفترة تتراوح )مؤسسات التدريب المهني(والمعرفة المهنية والتي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية 

شهور وحتى اربع سنوات، يلتحق به الطلبة بعد نهاية الصف العاشر االساسي ويكون  3من 

لثامن والتاسع والعاشر اقل من هذا اجباريا للطالب الذين تكون معدالتهم في الصف اااللتحاق ب

ويتخرج الطالب الملتحق بهذا التعليم بفئة من المستويات المهنية تبدأ من مستوى محدود % 50

المهارة والماهر وتنتهي بالمستوى المهني، ويمنح التعليم التطبيقي ثالثة مستويات مهنية هي 

  .وتختلف المستويات المهنية في فترة االعداد والمسمى الوظيفي) المهارة، والماهر والمهنيمحدود (
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وبعد انتهاء فترة االعداد في المستوى المهني ضمن نطاق التعليم التطبيقي، يتعرض الطالب الملتحق 

  .الى امتحان يسمى اختبار مزاولة مهنة في المستوى الذي التحق به الطالب

هو جميع االجراءات التي تتبع من اجل مساعدة الفرد على اكتساب المعارف : يالتعليم المهن

والمهارات واالتجاهات من خالل التطبيق العملي لهذه الخبرات والمعارف ويكون على شكل 

  .دورات تدريبية

  

  :آراء بعض الفلسفات التربوية في التعليم التقني
  

  :الفلسفة اإلسالمية
  

الحياة، وقانون الوجود وطريق السعادة في الدنيا واآلخرة، وقد حث  في االسالم سنةإن العمل 

االسالم على العمل والسعي والنشاط والحركة، حتى تشق سنة العمران طريقها بيسر وسهولة، 

أحدهما كونه مشروعا نافعا، اي نافعا للناس غير ضار : والعمل في االسالم يشترط فيه عنصران

  .به عن الحاجة الى غيره ويجعله قادرا على إعالة نفسه وعيالهأنه يغني صاح: بهم وثانيهما

  

  :الفلسفة الواقعية
  

يعد ارسطو من رواد هذه الفلسفة ولكنها تطورت على يد جون لوك الذي كان يعتقد ان االنسان يولد 

صفحة بيضاء، وتقوم فكرة هذه الفلسفة على ان مصدر كل الحقائق هو العالم ، فالحقائق تأتي من 

  ).عالم الخبرات(لم الواقع عا

  

  :الفلسفة الوجودية
  

تهدف الفلسفة الوجودية الى االهتمام بالفرد وتوعيته للحصول على الحلول للمشاكل عن طريق 

تجاربه وخبراته وليس تزويده بها وجعله قادرا على النقد واالبتكار ويستطيع الفرد الحصول على 

وهذه الفلسفة ترفض االساليب القائمة على التدريس هذه المعارف عن طريق المناقشة والتحليل 

  .)2010(محاسنة  )جان بول سارتمر(المباشر ومن ابرز روادها 
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  ): النفعية(الفلسفة البراجماتية 
  

حيث يرى جون ديوي احد رواد هذه ) 1999 الحيلة،(نقال عن ) 2010(حيث اوضح محاسنة  

المعرفة الحقيقية والفهم المستمر، اال اذا كان نابعا من انه ال يوجد شيء له مكانة "الفلسفة على 

المدرسة، لذا يجب اشتقاق نظرية المعرفة من التجربة التي اصابت نجاحا كبيرا في صنع المعرفة، 

  .وقد عرف جون ديوي التعليم بأنه الحياة نفسها وليس مجرد االعداد للحياة

  

  :الفلسفة الطبيعية
  

بأن الفلسفة الطبيعية  من منظور  جان ) 2001(نقال عن  ناصر )  2010(كذلك أوضح محاسنة 

ان التجربة هي خير معلم وان كل شيء واي شيء يمكن ان " جاك روسو احد رواد هذه الفلسفة 

لم نتعلمه بالممارسة والتطبيق وان التعلم الذي يتم من خالل الممارسة والعمل ال يمكن ان ينساه المتع

يتعلم في ساعة واحدة من العمل المهني والحرفي اكثر مما يتعلمه في يوم كامل وان الفرد يمكن ان 

  .من التعليم اللفظي

  

  :ونظرة المعرفة) التقني(التعليم المهني 
  

  :)الجانب النظري(وتعليم جانب المعلومات ) الجانب العملي(اقوال العلماء في تعليم جانب المهارات 

رائد الفلسفة المثالية يقول ال بد من ربط التجربة باألمور العملية البحتة ، فقد وجدت افالطون  •

  .المعرفة لذاتها متحررة من االطار العملي

الممارسة والنظرية تربعتا على عرش السيادة كل في " ة الواقعية يرى انارسطو رائد الفلسف •

  "مملكتها 

ة الشيء هي في الحقيقة نشاط عملي، فاالنسان معرف"سقراط رائد الفلسفة التجريبية يرى ان  •

  ".يعرف من خالل الفعل

التجربة مهما كانت متواضعة قادرة على توليد اي "جون ديوي رائد الفلسفة البرجماتية يرى ان  •

   .كم نظري، ولكن النظرية غير المقرونة بالتجربة ال يمكن فهمها بدقة حتى كأمر نظري
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الفرد تربية اسالمية قائمة على تحقيق النمو الشامل والمتوازن للفرد وخالصة القول ال بد من تربية 

اذ ال بد من تحقيق التكامل بين المعلومات ) الدينية والعقلية والجسمية والفنية(من جميع الجوانب 

  .)2010محاسنة،( .والمهارات واالتجاهات

  

  :التوجه العام لتطور المجتمع الفلسطيني
  

التي ستحكم  ةالتكنولوجي يجب ان تضطلع بالتوجهات العام –للتعليم التقني ان تطوير مناهج جديدة 

محليا واقليميا  ،االقتصادية –المجتمع الفلسطيني المحلي في ضوء المتغيرات السياسية  عملية تطور

 وعالميا، خاصة الن مبررات تطوير هذه المناهج تتبع من العالقة  الوثيقة بين هذا النوع من التعليم

 وبين امكانيات النهوض باالقتصاد الفلسطيني المحلي في االطار االقليمي والعالمي) تدريبال(

   ).1997نخلة، (

  

فالمسألة ليست اي تعليم، إذ المطلوب تعليم يهيئ الفرد والمجتمع لحقائق وتفاعالت عصر  نذإ

تاج الى تنظيم سريع الثورة التكنولوجية وعصر التغير المتسارع ، فهذا الكم الهائل من المعرفة يح

ومستمر، نظرا لتدفق المعلومات والتعرف على طرق استخدامها، النها السبيل الى التقدم نحو 

  .)2008،مالح وعالونة ( التطور
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  جودة التعليم التقني  : الثاني القسم 2.2.2

  

  دمة ـمق
  

يبني بيتا يسقط ويقتل ساكنيه قبل خمسة االف سنة اعلن الملك البابلي حمورابي بأن الشخص الذي 

و*)( ا�)'دة &% $#ل ، سوف يعدم، وجاء التشريع  االسالمي ونهى عن الغش وامر باتقان العمل

#ت ا���5ة ا�(*�� وه� &� ��4 &�3ه�� و&��2(ات اآ(ه� ا,+#م �� -'دة ا,+�'ب �� ادارة  &��&

��  �,�27ن ,ر:�ء ا8) �,�27ن(�
 �� ;��<& ��من  " :وقال صلى اهللا عليه وسلم 
= و-�، ، �����

احدكم  عملاهللا يحب اذا  ان": أنه قالعليه الصالة والسالم  ى عنه، وفيما يرو"غشنا فليس منا

واالتقان هنا بمعنى الجودة، وكانت مراقبة المواصفات والمقاييس من اهم اعمال " عمال ان يتقنه

بالجودة والمواصفات في منتصف  االهتمام الرسمي رجال الحسبة في عصور االسالم االولى، وبدأ 

  .)2003و4<، ( القرن السابع عشر الميالدي

  

بين المفاهيم االكثر انتشارا لتطوير اساليب العمل في مختلف مجاالته مفهوم الجودة الشاملة، ومن 

الى  حيث يشير هذا المفهوم بشكل مجمل الى مجموعة من المعايير والمؤشرات التي يهدف تبنيها

  .تحقيق اقصى درجة من االهداف المنشودة للمؤسسة
  

الجودة اول ما ظهر في اطار الصناعة واالقتصاد، وكان من الطبيعي ان  صياغة ولقد ظهر مفهوم

قطاعي الصناعة واالقتصاد الى قطاع التعليم، حيث اصبح  تتسرب هذه المفاهيم واالفكار من 

ملحا الجل التفاعل مع متغيرات عصر يتسم بالتسارع  تطبيق الجودة الشاملة في التعليم مطلبا

  .المعرفي والتكنولوجي، وتتزايد فيه المنافسة والصراع بين االفراد والجماعات والمؤسسات

  

وما من شك ان االخذ بالجودة الشاملة في التعليم ضرورة ملحة تمكننا من تحقيق جودة التعليم الذ 

  .لوفاء بإحتياجات المجتمع من الكوادر والقوى البشريةيعد اداة التنمية والتقدم، ومن ثم ا

  

وتحقيق الجودة ليست مسؤولية فردية تلقى على عاتق فرد واحد او على كاهل شخص معين، بل 

هي مسألة جماعية تفرض على كل فرد مسؤولية تحسين ادائه ورفع مستواه الى اقصى درجة 
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كما وجهنا رسولنا الكريم محمد و، ﴾استطعتماستطعتماستطعتماستطعتماتقوا ا� ما اتقوا ا� ما اتقوا ا� ما اتقوا ا� ما ﴿: يستطيع، وصدق رب العزة إذ قال

  .)2006د�4ب، ( "إن اهللا يحب إذا عمل احدكم عمال ان يتقنه: "صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

  

ان الجودة مطلب ضروري تسعى معظم المؤسسات الى تحقيقه، وعلى الرغم من اهمية الجودة لهذه 

المفهوم مبهم ومن الصعب تعريفه ، كما ان قياسه المؤسسات اال ان معظم الباحثين يجدون ان هذا 

والحكم عليه يعد اكثر صعوبة، وذلك الن فكرة الشخص عن الجودة غالبا ما تتعارض مع اآلخرين، 

وهناك قصور في االتفاق حول ما الذي تعنيه هذه الكلمة، وهكذا فإن عملية وضع تعريف للجـودة  

  .ال بـد مـن تحديـد واضـح لهـذا المصـطلح       عملية صعبة في االتفاق وليست سهلة غير انه

  .)2004د�4ب،(
  

 درجة  Oxfordقاموس ويعرفها  Qualityاالنجليزية اللغة في الجودة مفردة تعني :لغة الجودة

 تناوله تم والمفهوم والكيف والجودة ،)1974اكسفور،( النوعية بالعربية وترادف االفضلية او التميز

     .الكم مقابل في طويلة لفترة التربية ادبيات في
  

 وجاد الرديء نقيضه والجيد) جود( الى الجودة كلمة اصل منظور ابن يرجع: العربي لسان معجم

  .)1987منظور، ابن( جيدا صار اي جودة الشيء
  

نالحظ من التعريفات اللغوية من ان هناك اتفاقا في المعاجم العربية واالنجليزية بأن مفهوم الجودة 

يعني الشيء الحسن والجيد، اال ان ابن منظور اضاف الى المفردة معنى االتيان بالجديد، في حين 

ه الحالة ان مجمع اللغة العربية قد خصه بمعنى اضافي مختلف وهو الكرم والسخاء، وهو في هذ

يخرج عن سياق الخطاب التربوي المطروح، وفي نفس الوقت يقربنا من تعريف ابن منظور 

للمفردة، وبناء عليه يمكن القول بأن الجودة في التعليم تعنى إجادة التعليم، وإن جاز لنا القول هو 

  .)2008عدلي،(االخذ بالجديد في النظام التعليمي 

  

يير واالجراءات التي يهدف تبنيها وتنفيذها الى تحقيق االهداف فهي المعا: اما الجودة اصطالحا

المنشودة للمؤسسة التعليمية، والتحسين المتواصل في االداء والمنتج التعليمي وفقا لالغراض 

المطلوبة والمواصفات المنشودة بأفضل الطرق، واقل جهد وتكلفة ممكنين، وتشمل هذه المعايير 
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ظومة التعليمية من مقومات مادية وبشرية وادارية ومدخالت واالجراءات كافة عناصر المن

  .)2005اللجنة القومية لمشروع ضمان الجودة واالعتماد،(وعمليات ومخرجات 

  .بأنها مجموع الصفات لمنتج ما ترضي حاجات مستخدم هذا المنتج )Sara,1993( كما عرفتها

  

بأنها  تعني الوفاء بمتطلبات المستفيد بل وتجاوزها او : مفهوم الجودة) 2005الطالع،(ويعرف 

  . تالفي العيوب والنواقص منذ المراحل االولى للعملية بما يرضي المستفيد

  

لمنتج أو  تكامل المالمح والخصائص: بأنها) األيزو(وتعرف الجودة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 الشركة العربيـة لالعـالم العلمـي،   ( بصورة تمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددةخدمة ما 

1994 .(  

  

تخصيص الرسالة  مطابقة: بأنهاBogue & Saunders,1992) ( كما يعرفها بوج وساندرز

  .المستفيدين مستويات الكمال والمحاسبة المقبولة من داخل  وتحقيق الهدف،

  

، المعيار االول يرى ان مفهوم الجودة يف الجودة في التعليم العاليولقد وضع استن معيارين لتعر

سبيل المثال  ىيجب ان يركز على سمعة وشهرة المؤسسة او مصادرها، فعلفي التعليم العالي 

تعريف الجودة في فالمؤسسة التي لديها تسهيالت افضل غالبا ما تكون جيدة، اما المعيار الثاني 

   ).1996 زيدان،( االداء وى عن طريق تطبيق فلسفة تحسينالتربية يجب ان يعزز ويق

  

تطابق الوظائف : بأنها )Kathleen,1993(وهناك من يربط بين الجودة وتحقيق االهداف فيعرفها 

واالهداف المعلنة، والتي تم انجازها مع المعايير السليمة المتعارف عليها، فالمؤسسة التربوية التي 

تحقق االهداف المنشودة بالكامل، وان الجودة في التربية هي المستوى الذي تتسم بالجودة هي التي 

  .يجب ان تصل اليه ويتطلب ذلك توافر مؤشرات ومعايير للحكم في ضوئها على الجودة
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هي عبارة عن مجموعة من االعمال والمهام ): 2000عشيبة،(والجودة في التعليم العالي يعرفها 

تسيير امور المؤسسة التعليميمة، والتي يشمل التخطيط للجودة  التي يقوم بها المسؤولون عن

  .وتنفيذها وتقويمها وتطويرها وتحسينها في جميع جوانب العملية التعليمية

بأنها فعالية النظام التربوي في ترقية وتعزيز الثقافة والقيم واالتجاهات )  1992عابدين،(ويعرفها 

  .عهملدى الطلبة وبخاصة اتجاهاتهم نحو مجتم

  

وحيث ان الكثير من تعاريف الجودة تقتضي القدرة على التحسين المستمر في االداء كمؤشر لتكامل 

عملية الجودة في المنتج او المخرج، فقد تم توظيف مفهوم ادارة الجودة الشاملة منذ ان قدمه ادوارد 

العمل والمخرج في ديمنج كمنهج نظري و تطبيقي  للمحافظة على استمرارية الجودة في التصميم و

عملية متكاملة ومتناسقة على وفق مجموعة من المفاهيم والوسائل واالساليب والخطوات االجرائية 

  .المنظمة التي تهدف الى ضمان استمرارية جودة الخدمة او المنتج وهذا ما يطلق عليه نظام الجودة

  ).2008الفتالوي ،(

                                                                                                                                             

  :تعريف اجرائي للجودة
  

وتعرف الباحثة الجودة في التعليم العالي التقني، بأنها كافة السمات والخواص التي تتعلق بالخدمة  

مات مهنية عالية في السوق مية المقدمة للطالب، لتقدم منتجا تعليميا قادرا على تقديم خدالتعلي

  .، تتناسب مع تطورات العصر التكنولوجية التقنية وتتماشى مع عصر العولمة المحلي
  

  الجودة إلدارة الداخلي النظام
  

 .والعناصر األخرى المؤثرة فيهاالكلية لتحسين مستوى برامجها التعليمية  هو النظام الذي تتبناه 

  : ويشمل مجاالت )2005التعليم العالي المصرية، وزارة(
  

  :الطالب تقويم
  

تحقيق  مجموعة من العمليات تتضمن االمتحانات وأنشطة أخرى تقررها المؤسسة لقياس مدى

حسب الطالب  برنامج، وتوفر التقييمات وسيلة لترتيب/ النتائج التعليمية المستهدفة لمقرر

  .إعطاؤهم تغذية راجعة إنجازاتهم، ويكون الطالب على دراية بالضوابط المتبعة لتقييمهم، ويتم
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  :والتعلم التعليم أساليب
  

األساتذة لمساعدة الطالب في تحقيق النتائج التعليمية  هي األساليب أو الطرق التي يستخدمها

  .المستهدفة للمقرر

  

  :البرنامج تقويم
  

والخريجين بهدف  للحصول على آراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية األساليب المستخدمة

المادة واحتياجات المجتمع  تحسين وتطوير البرنامج ليتماشى مع التقدم الذي يطرأ على محتوى

   .والبيئة
  

 او تدلنا التي البينة او الحال او السلوك ذلك لتعني الجودة  مؤشر كلمة تستعمل التربية مجال في

 معين تعلمي هدف بلوغ على فنستدل محدد، هدف تحقق او معين وضع توافر على منها نستدل

 النحو على التالميذ فسلوك مباشرة بصورة الهدف بذلك ويرتبط المتعلم، يمارسه الذي بالسلوك

 فإن وعليه التعليمية، االهداف هذه تحقيق الى الحقيقي المؤشر هو لدروسه المعلم اهداف في المحدد

 تعلمها عن الناتج السلوك يكون لهم اعدت الذين المتعلمون يبلغها عندما المنشودة التعليمية االهداف

 وما النفس وعلماء التربويون حرض ولهذا تحقيقها، على بها يستدل مؤشرات بمثابة عليها والتدرب

 بحيث المتعلمين، من ومنتظرة متوقعة تعلمية نتاجات صورة في التعليمية االهداف صوغ على زالوا

  .)2006دياب،(  لقبولها كمعيار االداء مستوى وكذلك تحقيقها الى تشير مؤشرات تتضمن

  

  :ومبادئها الجودة ادارة
  

من ابرز رواد هذا   Deming دعفي ،اسهامات الرواد لتعزيز توجه ادارة الجودة الشاملة جاءت

المنهج ومن الذين ساهموا في تطويره وقدم اربعة عشر مبدأ تعبر عن ادارة الجودة الشاملة نذكر 

  :منها

 .تبني الفلسفة الجديدة وتفهمها -1

 .تأهيل التدريب على العمل مع االعتماد على الطرق الحديثة في التدريب -2
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عتماد على عدم التوقف عن استمرارية التوقف عن االعتماد على التفتيش لتحقيق الجودة واال -3

 .التحسين

 .تطوير برنامج قوي للتعليم واعادة التدريب والتنمية الذاتية لكل موظف -4

 .االستمرارية في تحسين عملية التخطيط واالنتاج والخدمة -5

 .تشجيع التعبير عن الشعور باالعتزاز وبالثقة -6

 

ادارة الجودة الشاملة ان هذه المبادئ لديمنج ال بـد  ويؤكد العديد من الباحثين الذي عملوا في ميدان 

(  .ان تدخل في تصميم اي منهج للجـودة الشـاملة التـي سـتطبق فـي اي مؤسسـة تعليميـة       

  )2007الغزاني،

  

الدليل او  :الدليل او االمارة ، ومؤشر الشيء يعني: ان كلمة مؤشر في اللغة تعني  :مؤشر الجودة 

  .)2006دياب،( البينة على وجوده

  

عامل او متغير كمي اونوعي يوفر بأنه ) 2009،الحاج ومجيد وجريسات(كما يعرف المؤشر في  

خـل االنمـائي او    وسيلة بسيطة موثوقة لقياس االنجاز او للكشف عن التغيرات المرتبطـة بالتـد  

  .للمساعدة على تقدير اداء مدخل انمائي

  
�دة �  :	! �ات ا�

  

تعبر عن مدى استيفاء المدخالت والعمليات والمخرجات  مجموعة من الخصائص والسمات التي 

في مؤسسة التعليم العالي لمستويات محددة، يمكن االستناد اليها كمؤشر على جودة المؤسسة وتقويم 

  .)2009دياب،( انجازها
  

�دة 	! �ات  أه����  : وا�%'��& ا�%�$�� #" ا�
 

 وتحسين التعليم تطوير في مهماً دوراً تلعب وتوظيفها فهمها أحسن ما إذا الجودة مؤشرات إن

 في حقيقية ثورة - والتقويم للتوجيه أساساً الجودة مؤشرات تبني - يزال ال كان وقد مخرجاته،
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 المربين لتشمل تمتد بل معين، شخص أو معين مستوى على أهميتها تنحصر وال التربية، مجاالت

  .أنفسهم والطلبة والمعلمين والموجهين

  :يلي فيما تتحدد خاصة أهمية المؤشرات تلعب الصدد هذا وفي
 

 .كل مجاالته في التربوي لألداء عليها ومتفق فيها ومرغوب متوقعة معيارية مستويات وضع .1

 .الطلبة تحصيل لمتابعة عليها متفق وأهداف مشتركة لغة تقديم .1

 .مسبقاً المحددة النواتج من العديد تحقيق على المعلمين قدرة إظهار .2

 المستقبلي ليمعللت والتخطيط طالبهم لتحصيل الحالية المستويات تحديد من التدريس هيئة تمكين .3

 .لهم

 في المستخدمة ووسائطه المنهاج ونوعية لكيفية كدليل المحددة للنتاجات التدريس هيئة استخدام .4

 .وتنفيذه تطبيقه

 . طورةالم التعليم أساليب نحو المعلمين إيجابية تدعيم .5

 .طالبهم وتعلم تفكير كيفية عن متجدداً وفكراً معرفة المعلمين إكساب .6

 كمؤشرات بذلك واالعتراف للتخطيط وفرص راجعة، تغذية على والمعلمين الطلبة حصول .7

 .المستمر نموهم المهني على المعلمين وكذلك المتكامل النمو على الطلبة يساعد بما لتقدمهم

 

 ،لم يـر  ألنه األولى؛ الدرجة في خفقي طالبه لتعليم منظماً يكون أن في يفشل الذي فالمعلم وعليه،

 طالبه، فيحسـب  سلوك أنماط من لكثير تفسيراً يعرف وال معنى، ىرأ لما دركي ال فإنه رأى وإذا

 عـن  وعدم اإلجابة كسالً، المنزلي النشاط إنجازه عدم ويفسر إهماالً، الدرس عن الطالب انشغال

 ومخرجاته، النظام التربوي لمدخالت معايير وجود يفرض الجودة منطق فإن وعليه، عجزاً، األسئلة

 جودة فال إدارتها، على التعليم وتساعد في الشاملة الجودة تحقيق إلى تهدف والمؤشرات فالمعايير

  .نفسه الوقت في عن المعايير البحث يعني الجودة في والبحث ومؤشرات، معايير بدون
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  : وتوظيفها الجودة مؤشرات أبعاد 
 

  :وهي التعلمي التعليمي الموقف من مختلفة جوانب الجودة مؤشرات تتناول
 

 هذه تتناول يمكن أن كما والرمزي، الجمعي والنشاط األفراد، بين العالئقية االعتبارات التعلم، إفراد

 ،المؤشرات هذه مشترك ألبعاد فهم إلى نصل ولكي التربوية، العملية من أخرى جوانب المؤشرات

 :التالية الخطوات إتباع من بد ال

 أو لها مؤشرات نحدد أو عنها البحث نود التي الجيدة الخاصة أو المرغوب الجانب تحديد .1

 أو خاصة إنه حيث بإفراد التعلم، يعرف ما وهذا . التعليمي الموقف في وجودها على أمارات

 .التعليمي الموقف في توافرها ومرغوب جيدة سمة

 للخاصة أبعاد وأطر تحديد خالل من السمة أو الخاصة بتلك المتعلقة والمؤشرات المعايير تحديد .2

 .الجودة مؤشرات عن نطاقها في البحث خاللها من يتم

 أو وجوده المعيار وتؤكد تحقيق على تدل التي الجودة مؤشرات عن التعليمي الموقف في البحث .3

 .)2006،دياب( وجوده عدم

 

عملية ايجاد آليات واجراءات تطبق في الوقت الصحيح والمناسب للتأكد من ان هي  :ضمان الجودة

الحاج ( الجودة المرغوبة ستحقق، بغض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه النوعية

   .)2009،وآخرون

  

التكفل بتحقيق واستمرار  بأنها )2010وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم العالي (كما عرفتها 

ة عن طريق توفير االدوات والموارد وسواها من متطلبات تحقيق الجودة، واستخدامها في الجود

  .تحقيق الجودة واستمرارها وتحسينها

  

اليونسكو ضمان الجودة،  نقال عن) 2010،وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية(كذلك عرفت 

بأنه عملية تقييم جارية ومستمرة لجودة نظام  التعليم العالي او مؤسساته او برامجه، ويركز مفهوم 
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المعلومات واالحكام  ضمان الجودة باعتباره آلية تنظيمية على المساءلة والتطوير، وعلى توفير

  .لها بشكل جيد من خالل عملية متفق عليها ومعايير مؤسس) وليس التراتبية(

ان اهم حدث في تاريخ جهود اصالح التعليم في النصف الثاني من القرن Lewis, 1995) (يؤكد 

  .العشرين هو ظهور حركة المعايير في الواليات المتحدة االمريكية

  

لقد تصاعدت حركة المعايير في الواليات المتحدة االمريكية مع بداية عقد التسعينيات وانتشرت منها 

كل بلدان العالم المتقدم حيث اصبح عقد التسعينات هو بحق عقد المعايير وتطوير نظم التقويم الى 

  .)2006 ،طعيمة(القائمة على المعايير 

  

كان هو الحدث الذي  1983عام ) امة في خطر(ويعتقد كثير من المفكرين ان نشر التقرير الشهير 

   (Marzino &Kendall, 1996) حركة المعايير القومية في امريك تولدت عنه

  

  :معايير االعتماد وضبط الجودة
  

ان انظمة ادارة الجودة العالمية، وقد اثبتت بمجملها فاعلية في تحسين وتطوير المؤسسات التي 

طبقتها داخل البلدان التي نشأت فيها وخارجها من الدول التي قامت بتطبيقها، إن تطبيق اي نظام 

....) شركة  جامعة، مؤسسة،( العالمية بفاعلية من قبل اي مركزمن انظمة ادارة الجودة 

والحصول على شهادة من جهة مانحة، ومعتمدة دوليا، يؤدي الى اعتماد هذا المركز عالميا وزيادة 

الثقة بجودة نشاطه وادائه إال ان استمرار اي كيان بالمحافظة على االعتماد الدولي منوط بمدى 

وير المستمر والوفاء بمتطلبات نظام ادارة الجودة الدولي الذي اعتمد بناء التزامه بالتحسين والتط

  .عليه

  

وقد تختلف مؤشرات ومعايير توكيد الجودة واالعتماد في اعدادها وصياغتها وعمقها واتساعها 

، ولكن المؤكد من خالل المراجعة المتأنية للمؤشرات والمعايير التي لتي تطبقهاباختالف الدول ا

تعتمدها جمعيات وهيئات الجودة واالعتماد في الواليات المتحدة االمريكية والدول االوروبية هو 

  )2009الخطيب،. (انها جميعها تتفق في المحتوى والمضمون والتوجهات
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  : عدد من التعريفات المتعلقة بالجودة) 2011،عودة و رحمة و الشيخ حمود( وقد جاء في

او المكون الذي يدل على احد جوانب او عناصر المؤسسة او النظام هو البعد او الجزء  :المجال

  .التعليمي مثل مجال اهداف الكلية او مجال اهداف النظام التعليمي او مجال الطلبة

  

هو الصفات الكمية او النوعية التي يجب توافرها في مجال معين، ومعيار الجودة او  :المعيار

توافرها بمستوى معين في مجال معين حتى تتحقق الجودة معايير الجودة هي الصفات التي يجب 

  .في هذا المجال
  

وقد يستخدم المعيار للداللة على العنصر او المجال اوالبعد الذي يجب ان تتوافر فيه معايير فرعية 

اي صفات معيارية فرعية، مثال ذلك ذكر معيار اهداف التعليم، معيار االدارة، معيار المناهج ثم 

معايير فرعية تحت كل معيار تبين الصفات او المستويات او الشروط التفصيلية التي يجب ادراج 

  .توافرها حتى تتحقق الجودة في المعيار العام الرئيس اي في العنصر او المجال او البعد

  

وهذا االسلوب في استخدام مصطلح المعيار اقل وضوحا ودقة من التمييز بين العنصر او المجال 

الذي يدل على احد جوانب النظام التعليمي اي على احد مدخالته اوعملياته او مخرجاته  او البعد

  .وبين المعيار الذي يدل على صفات الجودة التي يجب توافرها في العنصر او المجال او البعد

  

هي المتطلبات والشروط العالمية التي يجب على المؤسسة التعليمية توفيرها  :المعايير االكاديمية

وتطبيقها لضمان حصول الخريجيين على قدر معين من المعرفة والمهارات المهنية التي يتطلبها 

   .سوق العمل العالمي والمحلي وفقا للمعايير القياسية العلمية والعالمية
  

هو االعتراف الذي يتم منحه من هيئة ضمان الجودة التعليمية واالعتماد لمدرسة اوكلية  :االعتماد

التي تثبت ان برامجها تتفق مع معايير معترف بها قوميا او عالميا وان هذه المؤسسة اومعهد ما و

  .)2008المراغي،(لضمان الجودة التعليمية وامكانات تطبيقه  اًتمتلك بالفعل نظام
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باستيفاء الكلية  –) الجامعة أو هيئة مختصة بمنح االعتماد( –هو إقرار الهيئة  :االعتماد األكاديمي

 البرنامج التعليمي لمستوى معين من معايير الجودة وأنه لديها نظم فعالة لضمان الجودة أو

التي تمنح ذلك  والتحسين المستمر ألنشطتها األكاديمية وفقا للضوابط التي تنشرها الجهة أو الهيئة

  .االعتماد

  : وتشتمل عملية االعتماد على ثالثة أنشطة أكاديمية أساسية هي

  .التعليميةالبرامج  -1

  .االبحاث واالنشطة العلمية االخرى -2

� ا����� ا��@	4� ، ( .المشاركة المجتمعية -3����  )2005وزارة ا�

  

  :الجودة في التعليم
  

يصعب تحديد مفهوم محدد له او النظر اليه من زاوية واحدة فالنظرة يجب ان تكون شمولية وتلبي 

والمجتمع بشكل عام، حيث عرف البعض الجودة في احتياجات الطلبة واولياء االمور والمؤسسات 

التعليم بأنها كافة السمات او الخواص التي تتعلق بالخدمة التعليمية والتي تظهر جودة  للنتائج المراد 

تحقيقها وهي ترجمة احتياجات توقعات الطالب الى خصائص محددة تكون اساسا في تعليمهم 

 .ةتها في اهداف بما يوافق وتطلعات الطلبة المتوقعوتدريبهم لتصميم الخدمة الجامعية وصياغ

  )1995الرشيد ،(

  

  :مداخل قياس الجودة في التعليم
  

ادت التباينات في تعريف الجودة الى وجود خالفات في مناهج وطرق تدريسها، فالتعريفات التي 

الجودة ربطت الجودة باالهداف ركزت في قياسها للجودة على المخرجات في حين ركزت تعريفات 

كمصطلح معياري على تحديد خصائص للجودة تكون بمثابة معايير للقياس، وعلى الرغم من ذلك 

  .فإن هناك اجماعا مشتركا بين االتجاهات كافة على ضرورة قياس الجودة

  :ويمكن ان نعدد ستة مداخل لقياس الجودة وهي

 قياس الجودة بداللة المدخالت  -1

 قياس الجودة بداللة العمليات -2
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 س الجودة بداللة المخرجاتقيا -3

 قياس الجودة وفقا آلراء الخبراء -4

 )2003ويح،( .قياس الجودة بداللة الخصائص الموضوعية -5

  

، ولذلك ظهرت المعالجة الشمولية الطابع الجزئي والنظرة المحدودة ومعظم هذه المداخل يغلب عليها

. والعالقة الوثيقة بين هذه العناصر، ونات العملية التعليمية وعناصرهافي قياس الجودة التي تأخذ مك

  .)1995فرمان،( 

  

وبالرغم من تعدد هذه المداخل فإن للمؤسسات التربوية خصوصيتها، وإدارة الجودة فيها يجب ان 

تكون على مستوى عال من المهارة والخبرة والتدريب، ولذلك اكثر المداخل استخداما لقياس جودة 

  ):1.2(لتربوية كما هو مبين في الشكل المؤسسة التربوية، هو مدخل النظم ا

    

  مداخل النظم في ادارة الجودة  

  

  

  

  

  )1.2(شكل 

  )2009دياب،(  
  

وتعقيبا على ما سبق يمكن القول ان توظيف مبادئ ادارة الجودة  وافكارها في مؤسسات التعليم 

جديدة ألهداف  ، إذ يضع حجر االساس لرؤية فلسفيةد بالنفع على المؤسسات التعليميةالعالي يعو

، ويمنحهم فرصة التعبير ويغير من مفاهيمهم ويرفع من معنويات العاملين فيها ،المؤسسة  ورسالتها

  .فعاالً جيداً واتجاهاتهم نحو المهنة مما يضفي على البيئة التعليمية مناخاً

  جودة البيئة التعليمية - 

  )المباني والتجهيزات( - 

  االدارة التربوية والمدرسيةجودة  - 

 جودة العاملين - 

  جودة العملية التعليمية -

  جودة طريقة االداء -

 جودة اساليب التقويم -

  جودة الخدمات التعليمية - 

التخصصات ت جودة مخرجا - 

 .والمؤسسات المختلفة 
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  :معايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي
  

  :ورسالتها واهدافها والتخطيط التربويالمعيار االول رؤية المؤسسة 
  

 ، باعتبار ان رؤية الؤسسةواهدافها والتخطيط التربوي فيها يتناول رؤية المؤسسة ورسالتها

ا في اطار ، بما في ذلك انشطتها التربوية وجسمها الطالبي ودورهلهويتها ةورسالتها واهدافها محدد

اف مع معايير االعتماد وضمان الجودة من حيث ، ويقاس مدى اتساق االهدمؤسسات التعليم العالي

، الى جانب ان تكون هناك تها واضحة واهدافها واضحة ومعلنةان تكون رؤية المؤسسة ورسال

آليات وعمليات للتأكد من تحقيق رسالة المؤسسة واهدافها على ارض الواقع واخرى لتطوير 

  .سالة  واالهداف في ضوء المتغيراتالر

  

تضمن تحقيق ة عملية تخطيط مستمر اذ يتطلب  ذلك ضرورة وجود: ط والفاعليةالى جانب التخطي

المؤسسة لرؤيتها ورسالتها واهدافها وان تقيم باستمرار الدرجة التي تم فيها تحقيق رؤية المؤسسة 

  .لرؤيتها ورسالتها واهدافها والطرق التي تم اتباعها

  

تعريف واضح لعملية التخطيط والتقييم في وجود : منهاويرتكز هذا المحور على عدة مؤشرات 

المؤسسة وانخراط المؤسسة بالتقييم والتخطيط ألنشطتها المختلفة بما ينسجم مع رسالتها واهدافها 

  .مؤسسة في عملية التخطيط والتقييمواشراك جميع العاملين في ال

  

من اجل اعادة توزيع  الى ذلك استخدام النتائج المنبثقة من عمليات التخطيط المستمرة والتقييم

المصادر والموارد وتحسين البرامج التربوية واالنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتوظيف 

عمليات التقييم والتخطيط التي تمارسها المؤسسة من اجل تحديد اولوياتها وتوفير المتطلبات الالزمة 

  .ية عمليتي التخطيط والتقييملن فاعلضما
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  :البرامج التربوية وفاعليتها: يالمعيار الثان
  

، والذي يتوجب على الجامعة ان تطرح برامج جامعية تؤدي الى هذا ينقسم الى المتطلبات العامة

، اذ يعد االبقاء على نوعية عالية دى التخصصات المعرفية المتوافرةي كفاءة في احوتخريج طلبة ذ

التعليم العالي  وهيئة اعتماد مؤسسات الجودة في هذه البرامج مسؤولية المؤسسة بالدرجة االولى

  .بالدرجة الثانية

  

  :الطلبة : المعيار الثالث
  

والذي يهدف الى دعم برامج تطوير الطلبة والخدمات الطالبية في تحقيق رسالة المؤسسة واهدافها 

، اذ يتوقع ان تتسق هذه البرامج لتطوير المعرفي والتربوي لطلبتهاعن طريق المساهمة في ا

مات مع فلسفة المؤسسة وعليه يتوقع من كل مؤسسة ان توفر خدمات داعمة اساسية للطلبة والخد

  .ظر عن مستوى البرامج التي تقدمهابغض الن

  

وتراعي المعايير المسؤوليات العامة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطالبية وذلك يوجب ان تقدم 

الطلبة وقد تقوم المؤسسة على توفير الدعم  البرامج والخدمات الطالبية على اساس تقييم حاجات

  .المناسب بحيث تضمن تحقيق اهدافهاالكافي و

  

  :المعيار الرابع اعضاء هيئة التدريس
  

يتناول هذا المعيار اعضاء هيئة التدريس من حيث اختيارهم وتقييمهم والتعليمات الخاصة بهم 

، اذ تعد البعثات واالبحاث واالبداعات ةبيوالبحث العلمي واالبداعات االدوالنمو المهني وااليفاد 

االدبية من االمور الالزمة لعمل اعضاء هيئة التدريس والطلبة وهنا تتكامل مع االنشطة التدريسية 

  .ض النظر عن طبيعة او حجم المؤسسةبغ

فمن خالل البعثات والتي قد تشمل التأسيس والتعمق بالمعرفة يمكن ان يكتسب اعضاء هيئة 

  .دق في تطوير ممارساتهم التدريسيةلبراعة والمهارة وبذلك يساهمون بشكل حقيقي وصاالتدريس ا

  



 

41 

 

  :المكتبة ومصادر المعلومات : المعيار الخامس
  

من حيث االغراض ومداها ومصادر المعلومات والخدمات والتسهيالت والوصول لها واالدارة 

  .طواقم البشرية والتخطيط والتقييموال

  

  :الحاكمية واالدارة: المعيار السادس
  

بأنه  ، والذي عرفته)العمداء(الى مجلس الحاكمية  ، اضافةمن حيث نظام الحاكمية في المؤسسة

ورسم ، دافها وتصريف الشؤون المالية لهامسؤول عن جودة وتكامل المؤسسة وتحقيق رسالتها واه

ات واالدارية في الوحد، وهو مسؤول عن متابعة الشؤون االكاديمية وتنفيذ السياسات العامة لها

  .االدارية والكليات في المؤسسة

  

  :المعيار السابع الجانب المالي
  

  .ر المالي والتطورمن حيث التخطيط المالي واالدارة المالية واالستثما

  

  :المعيار الثامن المصادر المادية

  .الطبيعيةلمواد والتخطيط للمصادر من حيث التسهيالت التدريسية والداعمة واالجهزة وا

  

  :المعيار التاسع النزاهة المؤسسية
  

والذي تنص المعايير على انه يجب ان تبدي المؤسسة درجـة عاليـة مـن النزاهـة وااللتـزام      

بالممارسات االخالقية المهنية والمصداقية عند تقديمها التقارير المختلفة سواء تلك الموجهة للمجالس 

بالوضع التدريسي والبعثات والخدمات والطلبة واعضـاء هيئـة   الداخلية او الرأي العام فيما يتعلق 

ـ  يم العـالي  التدريس والموظفين وعالقاتها مع الهيئات المختلفة وخاصة هيئة اعتماد مؤسسات التعل

  .)2009الخطيب،( ومجلس التعليم العالي
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والتعليم العالي معايير ومؤشرات الجودة التي تتبناها المؤسسات التعليمية بما فيها وزارة التربية 

  :الفلسطينية
  

تتبنى الدول المتقدمة كأمريكا واوروبا واليابان معايير مختلفة في ضمان الجودة، تعتمد جميعها على 

ان المعلمين يجب ان تتوفر لديهم العديد من المعايير والمؤشرات التي تبين اداءهم وقدراتهم 

  .ومهاراتهم العالية

  

ملة في البرامج االكاديمية في المؤسسات الجامعية الفلسطينية ، فقد وللحكم على مستوى الجودة الشا

احد عشر معيارا مع المؤشرات لكل معيار ) 2003وزارة التربية،(تبنت الهيئة العامة للتعليم العالي 

  :للحكم على مدى مالءمة برامج المؤسسات التعليمية والمعايير هي

  .وضوح الرسالة واالهداف للمدرسة

  .البرنامج ومضمونههيكلة 

  .ئة التربوية والتعليمية التعلميةالبي

  .الطلبة

  .نظام الدراسة والمنهاج

  .نسبة النجاح

  .الخريجون 

  .يةالمرافق التعليم

  .لتواصل الخارجي والتبادل المعرفيا

  .عملية  التقييم الداخلي للنوعية

  .المعلمون
  

الجودة الشاملة، واالعتماد التربوي وشكلت : وقد ارتبطت حركة المعايير بحركتين كبيرتين هما

الحركات الثالث فكرا تربويا مترابطا ثالثي االبعاد خالل حقبة التسعينيات، حتى اصبحت المعايير 

هي المدخل الحقيقي لجودة التعليم في مؤسسة ما، واصبح االعتماد هو الشهادة بأن المؤسسة 

  .)2006 يمة،طع( التعليمية قد حققت معايير الجودة المعلنة
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تجربة جامعة النجاح   –تجربة دولة فلسطين في ضبط معايير الجودة في التعليم االكاديمي 

  :الوطنية
  

في  تسعى جامعة النجاح الوطنية بشكل عام وكلية اآلداب بشكل خاص الى ضبط معايير الجودة

والنوعية التي تقوم بمهام ، ولتحقيق هذا الهدف فقد اسست الجامعة وحدة الجودة التعليم االكاديمي

عمل لجان الجودة والنوعية في كليات الجامعة المختلفة ، بهدف تمكين الجامعة من  ممتابعة وتنظي

  .بشكل متميز محليا وعربيا ودوليا تحقيق رسالتها االكاديمية

  

، اوال يير الجودة في التعليم االكاديمي، ال بد من تحديد المفهومولتحديد منهج العمل في ضبط معا

فما هو المقصود بضبط معايير الجودة ولالجابة عن هذا السؤال يمكن تقسيم المفهوم الى ثالثة اقسام 

  .الجودة –المعايير  –الضبط : وال تشكلها الكلمات الثالث ا

  

ويعني وضع نظام واضح في التعامل مع معايير الجودة ، تلتزم به االقسام والكليات : الضبط: اوال 

  .هداف وخطوات العمل وآلية التنفيذالجامعة وهذا يشمل توضيح االوادارة 

  

تعني وجود اسس يتم بموجبها تقييم برامج التعليم ومدى مالءمتها للمستجدات  :المعايير : ثانيا

العلمية والفكرية وهذه المعايير تمثل خطة عمل تسير عليها الجامعات في متابعة الجودة وهي 

عة الى اخرى ولكنها تلتقي في النهاية حول االهداف التي تحددها وزارة معايير قد تختلف من جام

   .التعليم العالي

  

 فـي  الجـودة  عن تختلف التعليم في فالجودة الجودة، هية ما تعريف من البد هنا :الجودة : ثالثا 

 مواصـفات  يخـص  ولكنه تسويق سلعة او بعينه، منتجا تخص ال التعليم فجودة االقتصاد موضوع

  .خرينلآل تقديمه وكيفية الخريج الطالب
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  :على النحو التاليتفعيل منهج خطة العمل لضبط الجودة والنوعية في جامعة النجاح الوطنية 
  

  : المستوى االكاديمي ويشمل: حلة االولىالمر

  

  :اوال الطالب
  

فعلى مستوى الطالب تضع الجامعة معايير خاصة لقبول الطلبة في مختلف كلياتها وتعتمد مبدأ 

، مما يعني ضبط نوعية الطالب الجامعي بما حسب معدالتهم في الثانوية العامةالمنافسة بين الطلبة 

  .ة، وقدرته على التحصيليتناسب مع قدراته االكاديمي

  

  :ثانيا عضو هيئة التدريس
  

، فعملية الجودة في عضو هيئة التدريس مترابطة ومتكاملة على مستوى عضو هيئة التدريساما 

، وتتم تدريس وفق معايير تحددها الجامعة، والتخصصات المطلوبةحيث يتم انتقاء عضو هيئة ال

  .مراجعة اداء اعضاء هيئة التدريس في كل عام اكاديمي

  

  :يمكن العمل على النحو التاليالمرحلة الثانية وتشمل مناهج التدريس وفيها 
  

  :الخطط الدراسية
 

وتعني مراجعة الخطط التدريسية في كل قسم من اقسام الجامعة مرة على االقل كل عامين دراسيين 

  .وتطوير هذه الخطط بما يطرأ من مستجدات علمية

 

  :محتوى المساق
 

تغطي الموضوع من كافة يشمل الخطوط العامة للمحتوى العلمي، وتكون خطة المساق شاملة، 

  .م بين الساعات المعتمدة ومحتواهئجوانبه وتال

 .والمراجع التي ينصح الطلبة بالرجوع اليها
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  :منهجية العمل
 

تعتمد المنهجية هنا خطة عمل تشمل طريقة التدريس وكيفية تعلم الطلبة، وترتقي بالتدريس من 

ن وجهة فيما يتكو في المحاضرة، وحفزه علىمجرد عملية تعتمد التلقين الى مشاركة فاعلة للطالب 

يسمع، وتقوية شخصيته علميا، وهذا يتطلب تغيير طرق التدريس، واستخدام وسائل تكنولوجية 

  .حديثة قادرة على اشراك الطالب في العملية التعليمية وجعله جزءا منها

 

  :آلية التنفيذ
 

ويشمل وضع خطوات عملية لتطبيق معايير الجودة والنوعية على مستويات الخطط التدريسية وآلية 

، ويقدم توصياته  متكامل يتابع تطبيق هذه المعاييرالعمل والطالب وهذا يعني وجود فريق عمل 

ات ذات بشأنها للجهات العليا التي تراجع بدورها ذلك من خالل تقارير فصلية تبين مدى التزام الجه

  .)2009الخطيب،( بتنفيذ تعليمات الجودة والنوعية العالقة

  
  

  :2003التجربة المصرية في وضع المعايير القومية للتعليم 
  

  :القومية للتعليم في مصر فيما يليتمثلت االسس الفكرية التي وجهت عملية بناء المعايير 
  

 .نموذج التعليم النشط ذاتي التوجهتعزيز  •

 .اطنة الصالحة وتنمية الديمقراطيةالمجتمعية والموتدعيم المشاركة  •

 .يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا مواكبة التطورات الحديثة في عالم متغير •

 .ي تسعى الى تحقيق الجودة الشاملةتدعيم انماط مستحدثة من االدارة الت •

تزام بالمواثيق تكريس مبادئ العدالة االجتماعية ، والمساواة وتكافؤ الفرص ، نابعة من االل •

 .ة والوطنية الخاصة بحقوق االنسانالدولي

 .التجدد والتطور المستمرمساعدة النظم التربوية على  •

 .ز والقدرة على المتابعة والتقييمتحقيق االلتزام بالجودة والتمي •

 .يين على التفكير الناقد واالبداعتدعيم الممارسين التربويين وكافة المعن •
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المنهجية لبناء المعايير القومية انطلقت من مسلمة ان بناء المعايير ال بد ان اما بالنسبة للخطوات 

يكون عمال قوميا ينبع من الواقع ويستند الى الظروف الخاصة التاريخية واالجتماعية والثقافية 

  .وتجارب اآلخرين هي في احسن احوالها قد تكون مرشدة او موجهة للعمل
  

  

  ):2.2(مجموعة من المعايير في المجاالت التالية كما في الشكل وقد اسفر عن هذا العمل انتاج 

  

  

  

  

  

  

  )2.2( شكل

  )2006 طعيمة،( 

  نظام الجودة التعليمية واالعتماد 
  

  

  اهداف نظام الجودة التعليمية واالعتماد 
  

 .معياالرتقاء والنهوض بمؤسسات التعليم المختلفة من تعليم جامعي وتعليم قبل الجا -1

 .ات التعليم بالمجتمع وبسوق العملربط مؤسس -2

 .معرفيلعلمي والمهني والمهاري والتخريج دفعات ذات كفاءة عالية المستوى ا -3

 :التفكير االبداعي الذي يتمثل في اكساب الطالب -4

 .كليف بالمهام والمشروعات الصغيرةاسلوب حل المشكالت والذي يتم بالتعليم بالت-1

 .االنشطة والمهام التعليمية العمل الجماعي في -2

 المعلم

المنهج ونواتج  ا���ر�� ا����� ا����� ا�دارة ا������ة

 التعلم

ة للتعليمالمجاالت الرئيسية للمعايير القومي  

 المشاركة المجتمعية
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 .االستمرار في تطوير الذات-3

 .لناتجة عن جدية تطبيق هذا النظامتحمل ضغوط العمل ا-4

 .تجدات المعرفية والتقنية الجديدةالمسالتكيف مع -5

 .ابة المستقلة المحايدة والمستمرةالتقويم الحديث والرق-6

ليم الجامعي وقبل ضمان كفاءة اداء المؤسسات التعليمية في المراحل المختلفة من التع-7

 .الجامعي والفني
 

  :التحول نحو نظام ضمان الجودة التعليمية واالعتماد
  

دارة العملية التعليمية ينشأ من إل ةيمية واالعتماديضمان الجودة التعل نظامان توجه المجتمع نحو 

منذ عشرات بل مئات  مية التي اكتسبناها في مجال التعلرؤية متكاملة مستعينا بالخبرات التعليمي

في وطننا العربي والعالم، وان االتساع واالنتشار الجغرافي  ليمن ومستعينا بأنظمة ادارات التعالسني

تزايد اعداد الجامعات الحكومية واالهلية والمعاهد العليا والمدارس الحكومية واالهلية واعداد و

يجية الطالب واالعداد الكبيرة من اعضاء الهيئات التدريسية والمعلمين يجعل اختيار هذه االسترات

  .اكثر الحاحا بل واكثر نجاحا

  
  

  :واالعتمادايجابيات التحول نحو نظام ضمان الجودة التعليمية 
  

ان هذا التوجه سيعطى الفرصة والوقت للقيادات التعليمية المسؤولة نحو التخطيط االستراتيجي 

والمراقبة والمساءلة لمقدمي الخدمة عن طريق هيئات االعتماد بدال من االنغماس شبه اليومي في 

دة التعليمية حل المشاكل الفرعية التي ال تنتهي وكذلك وضع معايير تطبيق نظام ضمان الجو

يقصد به ومعايير االعتماد والتقييم على مستوى االدارة او على المنتج النهائي لعملية التعليم و

ن لهم مهارات تقنية عالية ومعارف ال يستهان بها وتوزيع الموازنات مخرجات التعليم من خريجي

عات والكليات واالقسام بناء على معايير جديدة تكون المنافسة من اجل التفوق والجودة بين الجام

  .ناطق الجغرافية عامال مؤثرا فيهاوالمدارس وتكون المحافظات واالدارات التعليمية والم
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ان التوجه التدريجي نحو تطبيق نظام ضمان الجودة التعليمية واالعتماد هدفه ادارة افضل وكفاءة 

مشاركة واالبداع واالبتكار كذلك اشمل ويتيح الفرصة امام عدد اكبر من العاملين في قطاع التعليم لل

هي اللبنة االساسية في العملية التعليمية  يتيح هذا التوجه تحقيق فلسفة ان المدرسة او القسم او الكلية

وانها يجب ان تضطلع بمهامها وتنهص بمسؤوليتها التعليمية من تفعيل المعامل والمختبرات 

، ان هذا التوجه سيتيح زمة للمقررات المختلفةخبرات الالالتعليمية الكساب الطالب المهارات وال

قاعدة اكبر للمشاركة من خالل تنمية قدرات القيادات المحلية ليس فقط في التعليم ولكن في كافة 

  .كافة ة الدولةانشط

  

  :تحديات امام التحول نحو نظام ضمان الجودة التعليمة واالعتماد
  

واالعتماد قد ينشأ تخوف كبير يتكون من عوامل قد عند التحول الى نظام ضمان الجودة التعليمية 

  :هته ووضع الحلول للتغلب عليه وهيتمثل تحديا لهذا التحول ال بد من مواج
  

عدم اقتناع بعض العاملين في مجال التعليم عموما بهذا النظام الجديد ووضع العراقيل في  -1

الدورية القصيرة والتخلص طريق التطبيق وذلك بسبب التخوف من تطبيق نظام االختبارات 

 .ن االختبارات النهائية وسلبياتهام

عدم كفاءة السلطات المحلية او الكوادر البشرية المؤهلة واعتمادها لمدد طويلة على التعليم  -2

بطريقة التلقين والحفظ وعدم االقتناع بطريقة التعليم بالتكليف بالمهام والمشروعات الصغيرة 

وفي المختبرات على والمختبرات الدراسية وتدريب المعلمين  والذي يتطلب تطوير المعامل

 .النظام الجديد

 

احتمال وجود ضغوط في المحليات نحو ارضاء المتخوفين من هذا النظام او الوساطة او تحقيق 

  ) 2008المراغي،( خصية على حساب العملية التعليميةمكاسب ش
 

  

  :معوقات تطبيق ضمان الجودة
  

، فعند تبني الجامعة لنظام وظيفي لضمان الية لبعض مؤسسات التعليم العالياشكتمثل ضمان الجودة 

، فإن المؤسسة تواجه في هذه الحالة مؤسسة لمتطلبات الجودة واالعترافالجودة يسعى لتبلبية ال
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، ونتيجة حرية االكاديمية للحياة الجامعيةصعوبات مرتبطة بقضية استقاللية الجامعة وما يعرف بال

، فإن عددا من المؤسسات واجهت صعوبات في تكييف برامجها ت التي واجهت التعليم العاليحدياللت

  .)2007،عطية( ع متطلبات ضمان الجودة واالعتمادم

  

  :واالعتماد التعليمية الجودة ضمان نظام مع يتناسب بما التعليمية المناهج وضع
  

اآلن في نظام ضمان الجودة التعليمية ان االخذ باالسلوب العلمي في وضع المناهج والمعمول به 

واالعتماد يحتاج الى تطوير وتقييم مستمرين وتتجه الرؤية الى تفعيل دور المراكز التربوية البحثية 

بشكل مقارن مع الدول ) المركز القومي لالمتحانات والتقييم التربوي عن المناهج المصرية(مثل 

ح عدد من المناهج المختلفة يتناسب مع درجة االخرى والتي لها خبرة في هذا المجال في طر

اعتماد المدرسة او المعهد او الكلية او الجامعة مما يخلق رؤية جديدة فيها منافسة للعمل على 

  .الكليات والجامعات وبين التالميذاالرتقاء والتطوير بين المدارس والمعاهد و
  

  :مادالتعليم الفني والتقني في نظام الجودة التعليمية واالعت
  

ينبغي علينا وضع اهمية كبرى للتعليم التقني والفني ان هذا التعليم قد القى الكثير من االهمال في 

، وقد آن االوان للنظر اليه والى جودته النه يمثل ال عليهالسنوات السابقة، مما سبب عدم االقب

لها فرص العمل في قاعدة شبابية كبيرة ومهمة يجب ان تتوافر فيها ولها مهارات ومعرفة تتيح 

  .هذا التعليم التقني والفني بشدة، خاصة في دولنا العربية النامية سوق يحتاج الى منتج

  

تعليم العام بما ان اآلمال تتجه نحو تعديل نسبة طالب التعليم الفني والتقني بالنسبة الى طالب ال

تياجات السوق الحقيقية من ، ليتم استيفاء احمع وضع نظام لالعداد النوعي لهم ،اليزيد عن الثلث

، ك المجتمع ومؤسسات الدول المنتجة، واشراوتدريب الطالب في مواقع االنتاج المهن المختلفة

لها خبرات عالمية في هذا  وينبغي الدعوة إلقامة مراكز العداد المدربين بالتعاون مع الدول التي

  .المجال

  

يمية واالعتماد على المدارس الصناعية الفنية ومن االهمية بمكان ضرورة تطبيق نظام الجودة التعل

  .)2008المراغي،( ود هذا النظام في التعليم العامبنفس اهمية وج
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  :نظام الجودة الخاص بالتعليم والتدريب المهني والتقني
  

دارة يقدم نظام التعليم والتدريب المهني والتقني الجودة كقضية استراتيجية مع التركيز على قيادة اال

، وذلك باستخدام احصائيات لضمان العليا، التحسين المستمر، والتوصيل لحلول مشتركة للمشاكل

ان جميع العاملين بنظام التعليم  ، من ناحية اخرى وبمادة ولوضع مؤشرات ألفضل الممارساتالجو

يجب  ،يب والتعليم متاح لجميع الموظفين، فان التدرلمهني والتقني مسؤولون عن الجودةوالتدريب ا

التعليم ان يمتاز نظام ادارة الجودة بسهولة تطبيقه وبالتالي يصبح اكثر قبوال من قبل جميع موظفي 

  .والتدريب المهني والتقني
  

  :برامج فحص طالب ومتدربي نظام التعليم والتدريب المهني والتقني
  

، تمتاز برامج امتحانات الطالب والمتدربين التعليم والتدريب المهني والتقنيلضمان جودة نظام 

، التعليم والتدريب المهني والتقنيبأنها ال مركزية لجميع التخصصات على جميع مستويات نظام 

القطاع الخاص والخبراء حيث ان اتباع نظام امتحانات محدد سلفا من شأنه أن يضمن اشراك 

المهني والتقني بالجمع بين التدريب المهني ، ستقوم امتحانات نظام التعليم والتدريب الخارجيين

، م التوجهات المهاراتية والمعرفية، كما ستعمل على تقييامتحانات التقييم العملي والنظريوالتقني و

التعليم والتدريب سوف يؤدي اجتياز هذه االمتحانات الى التأهيل لالنتقال الى المستوى العالي من 

تبني نظام شامل لالختبارات المهنية ومنح التراخيص لالفراد ، يجب العمل على المهني والتقني

واماكن العمل لممارسة الوظائف واالعمال بما في ذلك اختبارات قياس االداء والمهارات وذلك 

 ووزارة التربية والتعليم العالي ( زمة وذلك من اجل اعتماد النتيجةبهدف قياس الكفاءات الال

  ).2010 وزارة العمل،
  

  :الجامعي التعليم جودة تطلباتمتحقيق 
  

  : اوال على مستوى الطالب الجامعي

ينبغي ان ينتقل الطالب في المنهاج الجامعي من مجرد وسيلة استقبال الى عنصر فعال في تشكيل 

العلمي، وابداء وجهات النظر وتشكيل شخصية علمية مستقلة، باألسلوب المنهاج ومحاورة المادة 

  .ومحاورة اآلخرينقادرة على ابداء الرأي 
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  :ثانيا على مستوى عضو هيئة التدريس

ينبغي ان يواكب المتغيرات العلمية المتسارعة ويطور من ادائه على المستوى االكاديمي والتقني، 

  :وفي هذا المجال يأتي دور الجامعة في تقييم اداء اعضاء هيئة التدريس وتصنيفهم حسب مايلي

 .االكاديمي تطوير عضو هيئة التدريس في ادائه -

 .مه وسائل حديثة في عملية التدريساستخدا -

 .نشر ابحاث علمية محكمة -

 .مشاركته في ندوات ومؤتمرات علمية -

 

وفي حال عدم توافق عضو هيئة التدريس مع هذه المواصفات، تقوم الجامعة بعقد دورات تدريبية 

  .العلمي والمعرفيالعضاء هيئة التدريس المعنيين ، بهدف توجيههم وتطوير ادائهم 

  

  :ثالثا على مستوى المنهاج

تتم مراجعته من قبل لجان متخصصة بهدف تطويره او تغيير محتواه العلمي بما يتناسب مع 

  .التطورات العلمية المتسارعة

  

   على مستوى المؤسسة التعليمية: رابعا 

تقوم المؤسسة بمراجعة انظمتها وقوانينها، والعمل على تطويرها اداريا ومهنيا بما يحقق تطويرا  

  :نوعيا في المستويات اآلتية

  .االجهزة والمختبرات -1

  .المرافق والخدمات -2

  .الرضا الوظيفي -3

  .وسائل االتصال -4

  )2009الخطيب،( .الحقوق والواجبات -5
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  الدراسات السابقة 3.2
  

  الدراسات العربية  1.3.2
  

  :العالي دراسات سابقة تناولت الجودة في التعليم: أوال 
  

  حظيت التي المهمة ضايالقا من التعليم جودة الى انه�E ا�(را+�  ه2012( : B�CD�)زآ�،(درا�

 المختلفة، البلدان في والتعليم بالتربية المعنيين طرف من - األخيرة اآلونة في - المتزايدة بالعناية

 توىسم دون زال ما فهو القطاع، هذا لها ض يتعر التي واالنتقادات الضغوط تزايد إلى ذلك ويرجع

 من الدراسة صلتوت، وتوكيدها ملةشاال الجودة أنشطة لدعم الدول تبذلها التي والجهود الطموحات

 البحث فرضية أن إلى و والدوريات والتقارير، الدراسات، جمع على القائم الوصفي المنهج خالل

 إعداد و التعليمية اتسمؤسال تطوير في فعاالً دوراً الشاملة الجودة لمعايير أن على نصت التي

  .تحققت قد العمل ألسواق ؤهلةم كوادر
 

 ألي ينبغى التى يسةالرئ للجوانب األبعاد متكامل مقترح صورت ضعو إلى الباحث توصل وكذلك

 فى والخلل التقدم أماكن إلى التعرف من تتمكن حتى االهتمام، بعين اليها النظر تعليمية مؤسسة

 اكدت على  عدة توصيات أيضا الباحث ضافا و التعليمية المؤسسة داخل شاملةال الجودة منظومة

 ويوصى ،كفاءتها لزيادة التعليمية الممارسات تحسين ضمان و التعليم، في الجودة ضبط أهمية

 ورسم الشاملة الجودة أهداف بتحديد وذلك الشاملة، للجودة متكاملة إستراتيجية بوضع أيضا الباحث

 للخطة المستمر والتقويم والمتابعة المراقبة أهمية على والتأكيد لذلك، الالزمة واإلجراءات السياسات

  .وفاعلية بكفاءة ينفذ له خُطط ما أن لضمان الموضوعة
 

البدنية  التربية كلية مواصفات عند الوقوف إلى بداية البحث هذا هدف: )2011حمدان،(ودراسة 

 كلية التربية وطلبة التدريس هيئة أعضاء يراها كما العالمية، الجودة معايير ضوء في والرياضة

 البدنية بكلية التربية للنهوض تبنيها الواجب المستقبلية والرؤية األقصى بجامعة والرياضية البدنية

 ومجتمع الوصفي التحليلي، المنهج الباحث استخدم العالمية، الجودة معايير ضوء في والرياضة

 الدراسة أداه تمثلت المستوي الرابع، الكلية وطلبة البدنية التربية بكلية التدريسية الهيئة من الدراسة

 - العليا اإلدارة التزام - الجودة سياسات :وتشمل التدريسية الهيئة علي مطبقة األولي استبانتين في
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 توافر- معلومات نظام توافر  - التحسن  عمليات في العاملين مشاركة - الطالب بالعميل التوجه

 بمحتوى - الكلية بأهداف تتعلق معايير وتشمل الطلبة تتمثل علي مطبقة والثانية ، للتدريب نظام

 التعلم بتقنيات - بالكلية التعليمية باإلدارة - بالكلية التقويم بوسائل- بالكلية التدريس بطرق - الكلية

 البحث وتوصل (بالكلية الطلبة بقبول - بالكلية التعليمية الهيئة بأعضاء - بالكلية تآبالمنش  –بالكلية

البدنية  التربية بكلية الجودة متطلبات وتحقيق العالمية التغيرات مواكبة ضرورة :إلي النتائج

 الرياضية وقبول والمنشآت التعليمي بالكادر وخاصة الوطن مستوي علي بها للنهوض والرياضة

  .تطبيقها الجودة وكيفية واستراتجيات وفلسفة مفاهيم تتضمن للقيادات تدريبية برامج وتنفيذ الطلبة،

  

تناولت الدراسة استراتيجيات مقترحة لمعايير ضمان جودة االداء : )2010اآلغا،(وفي بحث 

أهمية الجودة في التعليم الجامعي، حيث عرض ضمان الجودة من منظور الجامعات العربية، و

ومؤشرات ومعايير الجودة العالمية في االداء الجامعي، ثم عرض تصور مقترح إلنشاء وحدة 

  . الجودة الشاملة وتطوير االداء، بكليات الجامعة في ضوء المعايير الدولية

  

وفق تقييم برامج تربية المعلمين ومخرجاتها الى هدف هذا البحث :)2009كنعان،(في دراسة 

مية الى يمعايير الجودة من وجهة نظر طلبة السنة الرابعة في قسم معلم الصف واعضاء الهيئة التعل

عداد المعلمين في كلية التربية الوقوف على مواصفات معلم المستقبل، ومن ثم تعرف واقع برامج ا

هيلهم، وذلك بهدف والوقوف عند الطرائق المعتمدة والمناهج المتبعة في تأ" بجامعة  دمشق انموذجا"

اعداد مقياس لتقويم برامج اعداد المعلمين وفق متطلبات انظمة الجودة العالمية وذلك لتحقيق 

  .االصالح المدرسي الذي يعد فيه حجر الزاوية ونقطة االنطالق

  

 : إطارين وفق البحث وسار

 بجامعة"التربية  كلية في المعلمين إعداد برامج واقع بدراسة وذلك وصفي، تحليلي  :األول اإلطار

 تلك لتطوير إعداده؛ وذلك ومتطلبات المستقبل، معلم مواصفات عند والوقوف" أنموذجاً دمشق

  .المتطلبات هذه وفق البرامج

 الحالية إعداد المعلمين برامج وتقويم مقياس، إعداد خالله من تم تطبيقي فميداني  :الثاني اإلطار أما

  .والطلبة المعلمين التدريسية، الهيئة أعضاء من عينة آراء وفق وذلك خالله من
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تتناول هذه الدراسة موضوعا نال اهتمام كثير من التربويين والقائمين  ):2009دياب،(وفي بحث 

على مؤسسات التعليم بشكل عام ومؤسسات التعليم الجامعي بشكل خاص، حيث استهدفت هذه 

اييرها في ادئ ادارة الجودة الشاملة ومعالدراسة بناء اداة موضوعية لقياس درجة استيفاء مب

فقرة تستوفي معايير الصدق والثبات، وتغطي ) 52(، حيث تضمن المقياس مؤسسات التعليم العالي

  .عة مجاالت رئيسة في ادارة الجودةارب

  

استاذا وعضو هيئة تدريس في جامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة، ) 60( وقد طبق المقياس من قبل

النتائج اوصى الباحث بضرورة االفادة من هذا المقياس في تحديد مدى توافر معايير وفي ضوء 

الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي لغرض تطوير عمليات التعليم والتعلم وتحسين مخرجات 

  .التعليم وجودتها

  

يئة التدريس في تقويم الكفاءات المهنية التي يمتلكها أعضاء ه ):2009الناقة وعيسى،(دراسة وفي 

جاءت هذه الدراسة  ،كلية التربية بالجامعة اإلسالمية  من وجهة نظر طلبتهم وفق معايير الجودة

للكشف عن تحديد الكفاءات المهنية التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالجامعة 

ستخدام المنهج الوصفي اإلسالمية من وجهة نظر طلبتهم وفق معايير الجودة، ولتحقيق ذلك تم ا

التحليلي لتحقيق غرض الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعة االسالمية 

ئية بلغ طالبا وطالبة، اما العينة فأخذ عينة عشوا) 5580(الملتحقين بكلية التربية والبالغ عددهم 

  :النتائج كما يلي وكانت  طالبا وطالبة) 426(عددها 

لجودة الواجب توافرها في عضو هيئة التدريس بكلية التربية في الجامعة تحديد معايير ا -

 .االسالمية في ضوء معايير الجودة

الشخصية والعالقات االنسانية، التخطيط والتنفيذ ( تكونت االستبانة من المجاالت التالية -

 ،)التعزيز والتحفيزللمحاضرة، تفعيل االنشطة واساليب التقويم، التمكن العلمي والمهني، اساليب 

حصل لم يوهي وقد حصل مجال الشخصية والعالقات الشخصية على المرتبة االولى، بينما 

 . تفعيل االنشطة واساليب التقويم الى الحد المسموح به
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هدفت الدراسة الى تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهة نظر  ):2009الحولي،( وفي بحث

لو كانت هناك فروق تعزى لمتغيرات الجنس ة بغزة، ودراسة ما امعة االسالميالخريجين في الج

واالختصاص االكاديمي، والمعدل التراكمي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ووزعت 

طالبا وطالبة وقد ) 858(اداة الدراسة على عينة عشوائية من خريجي الجامعة االسالمية بلغت 

 ،معلومات عامة عن العينة: اآلتية بطاقة خريج مقننة من المجاالت بينت هذه االداة وهي عبارة عن

االندية الطالبية، وخدمة خدمة القبول والتسجيل ، وخدمة شؤون الطالب، وخدمة عيادة الجامعة، و

الحاسوب، والمكتبة المركزية، والمختبرات العلمية، والكافتيريا والقاعات الدراسية مختبرات 

  .وقد استخدم االحصاء الوصفي واالستداللي ،ة الطالب ومالعب الجامعةوحدائق الجامعة ومكتب

  

كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الطالب ولمتغير 

راكمي لصالح ذوي المعدالت االختصاص االكاديمي لصالح الكليات الشرعية ولمتغير المعدل الت

  .العليا

  

 الجودة مؤشرات إلى التعرف إلى الدراسة هدفت :)2008عالونة والعباسي،سمرة وابو (ودراسة 

 والمستوى والكلية الجنس من تأثير كل وبيان طلبتها، نظر وجهة من القدس جامعة في الشاملة

 في والرابعة ألولىا( السنتين طلبة من الدراسة مجتمع وتكون الطلبة، استجابات في الدراسي

 طالباً 316على الدراسة عينة واشتملت) وطالبة طالباً 2580 وعددهم واإلنسانية العلمية الكليات

تم  كما التحليلي، الوصفي المنهج الباحثون استخدم وقد عشوائية طبيعية بطريقة اختيارهم تم وطالبة

 في الشاملة الجودة إدارة مؤشرات أن الدراسة نتائج وأظهرت للدراسة، كأداة االستبانة استخدام

كما و 4602 الحسابي المتوسط بلغ حيث متوسطة، كانت طلبتها نظر وجهة القدس من جامعة

 بين  )α=0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج أشارت

 من القدس جامعة في الشاملة الجودة إدارة مؤشرات نحو الدراسة عينة أفراد متوسطات استجابات

  .)والمستوى الدراسي والكلية، الجنس،( لمتغيرات طلبتها تعزى نظر وجهة

 



 

56 

 

 هيئة عضو أدوار على الضوء إلقاء الدراسة هذه هدفت :)2008عالم وغالب،(وفي دراسة 

 جودة بين العالقة عرض إلى باإلضافة ومتطلباته، روح العصر مع والمنسجمة المتجددة التدريس

 هيئة أعضاء كفايات تطوير أهمية التأكيد على مع التدريسية، الهيئة أعضاء وجودة النوعية

 مستوى وفقها يتقرر التي المخرجات التعليمية على المحصلة في تظهر ان ينبغي والتي التدريس،

 عضو بأدوار الجودة وعالقتها متطلبات الدراسة أوضحت وقد  ،لي العا التعليم في الجودة تحقيق

 باعتبارهم التدريس أنفسهم هيئة أعضاء جودة تتطلب النوعية جودة أن تبين حيث التدريس هيئة

 إلى وأشارت الدراسة مدخالت من يملكون ما ضوء على وذلك الجودة تحقيق في فعاال عنصرا

المنظومة  في والمخرجات والعمليات المدخالت مستوى رفع في وأهميته المهنية، التنمية وسائل

 في الجودة تحقيق وبدونها فإن الجودة لتحقيق رئيس متطلب المهنية التنمية وان سيما ال التعليمية،

  .صعبا أمرا سيكون التعليم الجامعي

  

 في االستراتيجي التخطيط واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت :)2007الشويخ،( ودراسة

 التخطيط تطبيق وكيفية طبيعة تحديد حيث من غزة، في محافظات التقني التعليم مؤسسات

  :  اآلتي الرئيس السؤال على اإلجابة خالل من المؤسسات، وذلك تلك في اإلستراتيجي
 

  ؟ غزة محافظات في التقني التعليم مؤسسات في االستراتيجي التخطيط واقع ما
 

 انتشار ثقافته، ومدى االستراتيجي، بالتخطيط الكليات إدارات التزام لمدى الدراسة تعرضت وقد

 توافر الموارد ومدى اإلستراتيجي، التخطيط عملية مع للكليات التنظيمي الهيكل مناسبة ودرجة

 .اإلستراتيجية للخطة الالزمة المالية الموارد وتوافر ، اإلستراتيجي التخطيط لعملية البشرية

   مكونة من استبانة بتصميم وقام التحليلي، الوصفي المنهج الباحث اتبع الدراسة، أهداف ولتحقيق

ورؤساء  ونواب بعمداء المتمثل (الشامل الحصر  الدراسة مجتمع على توزيعها تم فقرة )60(

  2007الدراسي للفصل ،اعضو )86( عددهم والبالغ ،ةغز محافظات في التقنية الكليات في األقسام

 برنامج استخدام تم إحصائيا، الباحث عليها حصل التي البيانات ولمعالجة ،جميعهم استجابوا وقد

  .(SPSS)اإلحصائية  الرزم

  : أهمها النتائج من العديد إلى الدراسة توصلت وقد 
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 التخطيط بين توجد عالقة أنه على يوافقون الدراسة عليهم أجريت الذين من أن الدراسة أظهرت .1

 .بالتخطيط اإلستراتيجي الكلية إدارة التزام ومدى التقني التعليم مؤسسات في اإلستراتيجي

عملية  في الحكومية التقنية الكليات عن تتميز والخاصة األهلية الكليات أن الدراسة كشفت .2

 األهلية الكليات إدارات ستقالل ال وذلك الدراسة مجاالت معظم في اإلستراتيجي التخطيط

 الكليات من أكثر بها المتبرعة الدول واهتمام وبشري، مالي دعم لتوفير والخاصة، وسعيها

 .الحكومية

والمستوى  العلمي المؤهل وبين العاملين استجابات بين فروق توجد ال هأن الدراسة أظهرت .3

وسنوات  الكلية اسم مع فروق هناك كانت ، بينما اإلستراتيجي التخطيط وعملية والنوع الوظيفي

 .الخدمة

  

معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني  ناقشت:  )2006(ودراسة  راضي 

، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتكون وسبل التغلب عليها في محافظات غزة

ة مجتمع وعينة الدراسة من جميع العمداء ونواب العميد ورؤساء االقسام واعضاء لجان الجود

،  2006/2007سي موظفا للعام الدرا) 113(والبالغ عددهم  ،بالكليات التقنية بمحافظات غزة

، SPSS، وتم تفريغ البيانات وتحليل النتائج باستخدام البرنامج االحصائي )89(استجاب منهم 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها عدم وجود فروق بين استجابات افراد العينة 

يد معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم تعزى لمجاالت االستبانة الستة الخاصة بتحد

وان الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تطبق  ، )المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، الجنس(للمتغيرات 

الجودة الشاملة بشكل جيد، يليها الكليات الخاصة، ثم التابعة لوكالة الغوث، وتأتي الكليات الحكومية 

في كافة مجاالت الدراسة، وأن اكثر مجاالت الدراسة تطبيقا هي التواصل  في مستوى الضعيف

لصالح الكليات العامة، واضعفها مجال البحث العليم بمتوسط ) 4.22(وخدمة المجتمع المتوسط 

  .لصالح كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس) 2.14(

  

 وتوظيفها وأهميتها الجودة مؤشرات إلى التعرف إلى الدراسة هذه تهدف :)2006، دراسة دياب(

 خالل من وتوظيفها التربية مؤشرات أبعاد على التعرف إلىهدفت  كما والعلم التعليم عملية في

 الذي التعليمي الموقف في وجودها على تدل أو إمارات مؤشرات وتحديد المرغوبة، الجوانب تحديد
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 وقد وجوده، عدم أو وجوده وتؤكد المعيارتحقيق  على تدل التي الجودة مؤشرات عن فيه البحث يتم

 يمكن ال مؤشرات وضع التعليم مع في الجودة تحقيق وراء السعي بضرورة الدراسة أوصت

 كما تحسينها وتطويرها، ألجل التربوية العملية في الجودة مستوى على الحكم في استخدامها

  .وتطويره التعليم بجودة تتعلق التي واألبحاث الدراسات من المزيد إجراء الدراسة وأوصت

 

التي اهتمت بالتعرف على الواقع الحالي الدارة الجودة الشاملة في  :)2006العطار،(ودراسة 

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وسبل تطويره، ولقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقام 

وزيع االستبانة على جميع ابعاد وتم ت) 6(فقرة موزعة على ) 51(بتصميم استبانة مكونة من 

 رئيسا، وقد استجاب منهم) 84(رؤساء االقسام االكاديمية بجامعات قطاع غزة، والبالغ عددهم 

، ولمعالجة البيانات االحصائية تم استخدام برنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية )75(

)SPSS( وقد توصلت الدراسة الى ان ادارة الجودة الشاملة في جامعات قطاع غزة ،) االسالمية– 

لم تصل الى الحد االدنى لمقياس الجودة في الجامعات، حيث بلغت الدرجة الكلية ) االقصى -االزهر

  ).67.4%(للجامعات الثالث ما نسبته 

  

ة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درج: )2005،المالح(ودراسة 

،  ودرجة تأثرها بالمتغيرات المستقلة، هيئة التدريس اعضاءات الفلسطينية كما يراها ـفي الجامع

ظات الضفة وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين في جامعات محاف

وجامعة ، والجامعة العربية األمريكية، ةـنياح الوطـجامعة النج: وهي، تالغربية النظامية الس

من حملة شهادة ل، وجامعة الخلي، مـت لحـوجامعة بي، )أبو ديس(وجامعة القدس ، بيرزيت

عضو هيئة ) 1084(الغ عددهم ـوالب 2005/2004امعي ـام الجـالدكتوراه والماجستير للع

عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية ) 346(واشتملت عينة الدراسة على  ،تدريس

  . ي ألعضاء الهيئة التدريسيةـوع الكلـمن المجم%) 32( هذه العينة ما نسبتهل طبقية بحيث تشك

الثقافة ل مجا: فقرة موزعة على مجاالت الدراسة األربعة وهي) 73(وتكونت االستبانة من  

عالقة الجامعة ل ومجا، النمو المهنيل ومجا، األكاديميل والمجا، لجودة الشاملةالتنظيمية إلدارة ا

حيث ، وتم التأكد من صدق األداة وثباتها بالطرق االحصائية والتربوية المناسبة. بالمجتمع المحلي

. قيمة عالية جداً وهي، )0.98(الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا ل بلغت قيمة معام
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البيانات بوساطة الحاسب اآللي باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ل حليوتم ت

)SPSS( ،إن درجة تحقيق معايير إدارة الجودة  - : وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج اآلتية

، هيئة التدريس فيها ضاءالشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أع

  %). 65(سطة بنسبة كانت متو

  

عدم وجود فروق ذات ، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجاالت تحقيق إدارة الجودة الشاملة

ي الجامعات الفلسطينية في ـاملة فـودة الشـداللة إحصائية في درجة تحقيق معايير إدارة الج

  . والعمر، محافظات الضفة الغربية تُعزى لمتغيري النوع االجتماعي

  

وعالقة الجامعة  ،ق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغير الكلية في المجالين األكاديميوجود فرو

الي ـالعلمي في مجل وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغير المؤه، بالمجتمع المحلي

ل وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير الخبرة في مجا، والدرجة الكلية، المهني  و ـلنما

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة العملية في مجاالت الثقافة ، ظيميةقافة التنالث

وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وعالقة الجامعة بالمجتمع المحلي ،والنمو المهني، ةـالتنظيمي

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ، الثقافة التنظيميةل ظيفي في مجاتعزى لمتغير المركز الو

  . الثقافة التنظيميةل الجامعة في مجالمتغير 

  

الى التعرف الى واقع نظام التعليم في الجامعات  هدف البحث ):2005عالونة والمالح،(وبحث 

، وتكونت الفلسطينينة في ضوء معايير ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس

الفلسطينية، ووزعت عليهم استبانة عضو هيئة تدريس في الجامعات  )346( عينة الدراسة من

الثقافة التنظيمية الدارة الجودة الشاملة، : فقرة موزعة على اربعة مجاالت هي) 73(مؤلفة من 

واالكاديمي، والنمو المهني، وعالقة الجامعة بالمجتمع المحلي ، وبعد تحليل البيانات اشارات نتائج 

ة الشاملة في الجامعات الفلسطينية متوسطة، كما الدراسة الى ان درجة تحقيق معايير ادارة الجود

واقع نظام التعليم في الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير  تائج الى وجود فروق فياشارت الن

ادارة الجودة الشاملة كما يراها اعضاء هيئة التدريس تعزى لمجاالت الدراسة ومتغير المؤهل 

في واقع نظام التعليم في الجامعات الفلسطينية في  العلمي، واشارت النتائج الى عدم وجود فروق
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ضوء معايير ادارة الجودة الشاملة كما يراها اعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغيرات النوع 

االجتماعي ونوع الكلية والخبرة والمؤهل العلمي والجامعة، وبناء على نتائج الدراسة قدم الباحثان 

فرصة لكافة العاملين بالمشاركة في اتخاذ القرار، وان اتاحة ال: مجموعة من التوصيات اهمها 

تحرص الجامعات على تقويم برامج التدريب اثناء الخدمة دوريا، واجراء المزيد من الدراسات 

حول موضوع ادارة الجودة الشاملة على الجامعات الفلسطينية، وامكانية تطبيقها في كل من 

  .مؤسسات التربية والتعليم 

  

إمكانية تطبيق معايير إدارة ل لهذه الدراسة في تحلي سالهدف الرئيل يتمث ):2004(دراسة جريس و

ئلة ـراسة على أسوقد ارتكزت الد، الجودة الشاملة  وركائزها وأسسها في جامعة بيرزيت

ل هيئة التدريس والموظفين اإلداريين والطلبة حوء مستوى الرضا لدى أعضا يسـيات تقـوفرض

ـل ق إدارة الجودة الشاملة عن طريق قياس المتغيرات األساسية للدراسة مثـاالت تطبيـمج

وعدد سنوات الخدمة في ، ومكان التدريس في الجامعة االكاديميةوالرتبة ، اعيـوع االجتمـالن

فقد تم جمع البيانات ، وإلنجاز أهداف الدراسة ،والتخصص العلمي، يالتعليمـل والمؤه، ةـالجامع

المصادر الثانوية على الكتب ل وتشتم، والمعلومات المتعلقة بالدراسة من مصادر ثانوية وأولية

ثالث ل من خالعليها ل فقد تم الحصو، أما المصادر األولية، والدوريات والدراسات السابقة

لشاملة في جامعة هيئة التدريس لمدى تطبيق إدارة الجودة ا ضاءعأ راءى آاستبانات تستقصي األول

تبانة ـا االسـأم، الموظفين اإلداريينآراء تبانة الثانية فاعتمد عليها لمعرفة أما االس، بيرزيت

من فصلين  اكثرالذين أنهوا (الطلبة الملتحقين بالجامعة ء آرا الستقصاء عليها دة فاعتمـالثالث

وتم تقسيم مجتمع الدراسة ، تيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقيةوقد تم اخ  ،)دراسيين

  :طبقة ممثلة مما يليل ومن ثم تم اختيار عينة من ك) طلبة، موظفين، أساتذة(إلى ثالث طبقات 

  . من المجموع الكلي ألعضاء هيئة التدريس%) 67(عضو هيئة تدريس بواقع  130 -1

  . من المجموع الكلي للموظفين اإلداريين%) 52(موظفاً وموظفة إدارياً بواقع   180 -2

  . من المجموع الكلي لطلبة الجامعة%) 15(طالباً وطالبة بواقع  345 -3

  

بة للعملية ـهيئة التدريس بالنس ءفقد أظهرت وجود رضا لدى أعضا، سةأما بالنسبة لنتائج الدرا

ن الرضا ـكما أظهرت مستوىً متدنياً م، ولعالقة الجامعة بالمجتمع المحلي، األكاديمية واإلدارية
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ة والخدمات ـات العلميـة والتخصصبذولة في تطوير العملية األكاديميلدى الطلبة عن الجهود الم

ن التخصصات ـحاجة السوق المحلي مكذلك أشارت النتائج إلى أن الجامعة ال تراعي . اإلرشادية

دم اعتماد الجامعة ـوع، افيـالكل كـوعدم وجود دعم لعملية البحث العلمي بالش، التي يتم تقديمها

  .للنظام مالي وإداري فعا

  

و� درا�مبادئ إدارة الجودة الشاملة هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى تطبيق  ):2004(  �و

ر ـة أثـومعرف، يسيةء هيئتها التدراءكية من وجهة نظر أعضلعربية األمرية افي الجامع

والجامعة ، وسنوات الخبرة في التدريس الجامعي، العلميل والمؤه، وع االجتماعيرات النـمتغي

املة ـوالعمر على مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الش، والكلية التي يدرس فيها، منها التي تخرج

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في  ،ة العربية األمريكيةـي الجامعـف

ا ـمن هيئته اًعضو) 61(الجامعة العربية األمريكية وأجريت الدراسة على عينة مؤلفة من 

) 48(المكون من ) 2003(ى الباحث مقياس إدارة الجودة الشاملة للموسوي ـوتبن ،يةـ التدريس

ومتابعة العملية التعليمية التعلمية ، تهيئة متطلبات الجودة: ى أربعة مجاالت هية علـفقرة موزع

ثم أجرى بعض التعديالت ليصبح عدد فقرات  ،واتخاذ القرار، والقوى البشرية، وتطويرها

 ،لمعالجة البيانات) SPSS(واستخدم الباحث البرنامج اإلحصائي  ،رةـفق) 52(اس ـالمقي

ة األمريكية ـة العربيـي الجامعـجودة الشاملة فوأظهرت النتائج أن درجة تطبيق مبادئ إدارة ال

إنما هو في  ةـة األمريكيـكبيرة وأن أكثر مجاالت إدارة الجودة الشاملة تطبيقاً في الجامعة العربي

روق ذات داللة ـود فـوأظهرت النتائج أيضاً عدم وج، تهيئة متطلبات الجودة في التعليمل مجا

ة تعزى إلى ـدة الشاملة في الجامعة العربية األمريكيإحصائية في مدى تطبيق مبادئ إدارة الجو

  .متغيرات الدراسة الستة
  

ظام التعليم في جامعة القدس هذه الدراسة التعرف إلى واقع ن فتهد:  )2004(دراسة العباسي و

ومعرفة تأثير ، هيئة التدريس والطلبةاء ايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضفي ضوء مع

، النوع االجتماعي والكلية والخبرة والدرجة العلمية في استجابات أعضاء هيئة التدريسمن ل ك

وتكون ، ستوى الدراسي في استجابات الطلبةمن النوع االجتماعي والكلية والمل وبيان تأثير ك

عضواً ) 288(عددهم  والبالغ، ة من كافة أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدسـمجتمع الدراس
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، ي الكليات العلمية واإلنسانيةعلى طلبة السنتين األولى والرابعة فل كما اشتم، )ثاًإناذكوراً و(

) 316(عضو هيئة تدريس و) 157(راسة على واشتملت عينة الد، طالباً وطالبة) 2580(ددهم وع

هرت فقد أظ، أما بالنسبة لنتائج الدراسة، طالباً وطالبة تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العنقودية

لجودة الشاملة من وجهة نظر معايير إدارة ا ضوء ي جامعة القدس فيـيم فـأن واقع نظام التعل

) 2.52(حيث بلغ المتوسط الحسابي ألعضاء هيئة التدريس ، منخفضاً  كانهيئة التدريس ء أعضا

ودة ـايير إدارة الجـوء معـكما أظهرت الدراسة أن واقع نظام التعليم في جامعة القدس في ض

وبينت ، )2.46(ابي ـط الحسـحيث بلغ المتوس. الشاملة من وجهة نظر الطلبة كان متوسطاً

هيئة التدريس الذكور عند مستوى الداللة  ءروق ذات داللة إحصائية لصالح أعضاالدراسة وجود ف

)0.05  =α (وتطوير القوى البشرية، يمـي التعلـودة فـتهيئة متطلبات الج: في المجاالت ،

ين متوسطات استجابات النوع ـروق بـفي حين لم يكن هناك ف، ارات وخدمة المجتمعواتخاذ القر

  . التعلمية وتطويرها-متابعة العملية التعليميةل االجتماعي في مجا

  

 )α=  0.05( ةـتوى الداللـد مسـبينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن كما

زى لمتغيرات ـدس تعـهيئة التدريس نحو واقع نظام التعليم في جامعة الق ءبين متوسطات أعضا

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،)والدرجة العلمية، والخبرة، الكلية(

)0.05  =α (يم ـبين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة من الطلبة نحو واقع نظام التعل

  ).والمستوى الدراسي، الكلية، النوع االجتماعي(زى لمتغيرات ـدس تعـة القـي جامعـف

  

 الهيئة أعضاء نظر وجهة من الجامعي األداء تقييم إلى الدراسة هدفت:  )2003الحجار،(ودراسة 

 االستبانة أداة الباحث واستخدم.  الشاملة الجودة إدارة مفهوم ضوء في األقصى جامعة في التدريسية

 الطلبة، االستراتيجي التخطيط القيادة،( :هي مجاالت سبعة على موزعة فقرة (40) من المكونة

 عشوائية عينة على تطبيقها تم حيث ،)العمل نتائج العمليات، إدارة البشرية، الموارد المعلومات،

 المستوى إلى يصل لم الجامعي لألداء العام المستوى أن الدراسة نتائج وبينت، عضوا (123)قدرها

 أفراد تقدير في =α  0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وأنه ،% 60االفتراضي

 بضرورة الدراسة وأوصت ، والخبرة والمؤهل الكلية لمتغير يعزى الجامعي األداء لمستوى العينة
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 الجامعة، في الشاملة للجودة عمادة أو دائرة إنشاء على والعمل الشاملة، الجودة ثقافة مفاهيم نشر

  .الشاملة الجودة على يشجع تنظيمي مناخ وخلق

  

  : تناولت التعليم التقنيالتي دراسات ال: ثانياً
  

 في الجودة معايير هدف البحث الى تحديد: )2010، وناصر،  وسليم الرحمن، عبد(وفي بحث 

 الجودة معايير لمؤشرات اًتحليلي اًمنهج البحثية الدراسة تتضمن. الهندسي التقني التعليم مخرجات

 مؤشرات ضمن الهندسي فمؤسسات التعليم التعليمية العملية محاور لتقييم اعتمادها يمكن التي

   . فيها المرغوب والتقديرات الواقعية التقديرات بمقارنة الدراسة اليها توصلت

  

 تحسينه بهدف الهندسي ليالعا التعليم مؤسسات جودة على للحكم توظيفها يمكن المؤشرات هذه ان

وتجويده توصلت، وتطويره وضع ضرورة الى الدراسة هذه الفعلي التطبيق موضع المعايير هذه 

  . مستقبال العراقية التقنية التعليمية المؤسسات تقويم جودة في منها لالستفادة

  

جودة برامج التعليم على تعرف الهدفت هذه الدراسة الى  : )2010 اهرة،حماد، مز(وفي بحث 

دريس، وقد الجامعية المتوسطة في االردن كما يراها المدربون واعضاء هيئة التالتقني في الكليات 

من المدربين واعضاء هيئة التدريس يعملون في الكليات الجامعية ) 179(تكونت عينة الدراسة من 

البيانات  ت، حيث جمع2008–2009لقاء التطبيقية في العام الجامعي التي تشرف عليها جامعة الب

ستخدام استبانة خاصة تم اعدادها وتحكيمها والتأكد من صدقها وثباتها، وتكونت االستبانة المطلوبة با

، دعم برامج والمناهج، الموارد البشريةالتخطيط ،ال :فقرة وتتضمن اربعة محاور) 62(من 

واستخرجت التكرارات   SPSSوقد عولجت البيانات االحصائية باستخدام برنامج . المؤسسة

  .ة وتم االستدالل على معنوية الفروق بين الفئات والنسب المئوي

واظهرت نتائج الدراسة ان متوسطات االداء على المجاالت الخمس متقاربة بمتوسط اداء على 

في حين بلغت ) 3.57(حيث بلغت قيمة متوسط اداء الكليات الخاصة ) 3.30(المقياس بشكل عام 

في حين كان متوسط اداء ) 3.31(وبلغت قيمة متوسط اداء الذكور ) 3.18(لدى الكليات الحكومية 
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كان متوسط اداء المدرسين  في حين) 3.39(، وبلغت قيمة متوسط اداء المدربين )3.28(ث االنا

)3.25(.  

 

هدفت هذه الدراسة الى عرض وتحليل االتجاهات الحديثة في : )2004 العيسى،(وفي دراسة 

مجال التعليم التقني من اجل وضع اسس تربوية وفلسفية لهذا النوع من التعليم، وتحديد اهميته 

  .ن هيكل النظام التعليمي العام والعالي في دول الخليج العربيضم

الحديثة في مجال  واتبعت الدراسة المنهج التحليلي من خالل عرض وتحليل ونقد االتجاهات الفكرية

  : واشتملت الدراسة على المحاور التاليةالتعليم التقني، 

التوازن بين تنمية  ،مفاهيم جديدة للتعليم التقنيني، طبيعة مناهج التعليم التقني، هوية التعليم التق

، وتحديات التنمية سمات ليم التقني في دول الخليج العربيالقدرات العقلية والمهارات العملية، التع

 .التعليم التقني في دول الخليج العربي

 

تهتم هذه  التعليم التقني في فلسطين ودوره في تحقيق التنمية تحدث عن :  )2001،العبد(دراسة 

اإلجابة  وذلك من خالل  الدراسة بإبراز الدور الذي يلعبه التعليم التقني في تحقيق التنمية الشاملة،

 ما مدى: عن بعض التساؤالت التي تتصل بالوظائف المتعددة لتلك الكليات، ومن هذه التساؤالت

اهتمام المجتمع بالتعليم التقني؟ ما مدى مساهمة التعليم التقني في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع 

الفلسطيني؟ ما التحديات التي تواجه التعليم التقني، وتحول دون أداء دورها الفعال في التنمية 

  الشاملة؟ 

 

تجعل لهذه الكليات مكانة وتوصيات وخاتمة البحث ان المستقبل يحمل كثيرا من التغيرات التي س

، وتطور المصانع والتوسع في التقدم العلمي المتسارعمرموقة في المجتمع الفلسطيني بسبب 

: ي للمرافق كافة، وعلى كثيرة مثلانشائها وازدياد الطلب على المتخصصين في العمل الفني والتقن

  .االتمتة والحوسبة والبرمجة والصيانة 
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  االجنبيةالدراسات  2.3.2
  

هدفت الدراسة الى ايجاد معايير لجودة المعلم، وبينت الدراسة ان : )Ulichne,2005(دراسة 

المعايير الصارمة في اعداد المعلم ضرورية لضمان الجودة العالية باالضافة الى االلتزام بها كما 

عازمة على تطبيق  ، حتى لو كانت الدولةلمعايير الوطنية امر معقد للغايةبينت هذه الدراسة ان ا

، ومن خالل دراسة حالة لبرنامج زز اعداد المعلمالتشريع فال نستطيع ان نضمن ان المعايير ستع

يبين الباحث ظروف ) جامعة براون(ة مختارة جيدا في م المعلم ضمن مؤسسة فنون ليبراليتعلي

عالي ان تقوم بتكييف تطوير المعلم المذهل والناجح وبتفهم هذه الظروف يمكن لمؤسسات التعليم ال

ل برامجها من اجل خلق مجتمعات تعليمية ذات شخصية مهنية ، ويبين الباحث ان التواصل الفعا

، والمشرفين من المعايير الهامة التي تؤدي الى جودة عالية في بين المعلمين الطالب والمدرسين

  .اعداد المعلمين 

  

تحديد مؤشرات الجودة في التعليم الى  :)And Nugharha,2003 Pual(وهدفت دراسة 

طالبا من خالل اربع مقابالت باالضافة الى ) 120(الجامعي االمريكي، وقد تمت الدراسة على 

  :االستبيان، وقد خلصت نتائج الدراسة الى ما يلي

 .التعليم الجامعي االمريكي بعامة يرتفع مستوى مؤشرات الجودة في - 

التفاعل الصفي، وعلى الجامعة او الكلية ان تبحث عن ينبغي ان يكون الطالب الجامعي بؤرة  - 

 .تحسين   نوعية ما يستخدمه وما يتوصل اليه الطالب

 .المحاضر الجامعي هو المسؤول عن تطوير وتحسين نوعية عملية التعليم والتعلم  - 

 .ينبغي البحث عن تقنيات جديدة ومناسبة لتقويم الطالب الجامعي - 

 .عمل للجودة ، وذلك إلقرار مهارات صنع القرار الجماعي يفضل الطلبة العمل في فرق  - 

 .تتطلب ادارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي العملي دعما لما هو نظري  - 

 

حسين الجودة في مناقشة احتماالت ت  :) Dahalgaad and Madeses,1999(وحاولت دراسة 

مل من ة في مجال الصناعة كإطار ع، وذلك من خالل النموذج االوروبي للجودالمؤسسة التربوية

كأداة تخطيطية  ، وتم التوصل الى ان النموذج االوروبي يمكن استخدامهاجل تطبيقه على كلية تقنية
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، وكذلك يمكن استخدامه في عملية التقييم الذاتي لتحسين الجودة في غرفة ألي مؤسسة تربوية

ودة الشاملة ة شرطا ضروريا إلنجاح الج، ولكن تعتبر القاددرس مع اجراء بعض التعديالت عليهال

  .ركة بين القادة والعاملين الطلبةورؤى عامة ومشت لكي تكون هناك اهداف

  

وضعت جامعة شمال فلوريدا بالواليات المتحدة االمريكية تسعة  :)Valeria,1998(وفي بحث 

  :مؤشرات للجودة وكانت على النحو التالي

 .التقدم التربوي -1

 ).التعليميةالنواتج (المردود  -2

 .بقاء المتعلم في البرنامج مدة كافية حتى تتحقق االهداف المنشودة -3

 .انتقاء الطالب -4

 .البرنامج التوجيهي -5

 .تخطيط البرنامج وتقويمه -6

 .التي تقدم للطالب الذي يحتاجهاالخدمات  -7

 .المنهج والتدريس  -8

 .تنمية هيئة التدريس  -9

  

 التعليم في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق كيفية معرفة هدفت الى :(Stterlee,1995) ودراسة

 الفريق بروح والعمل العميل، إرضاء إلى الهادفة وفلسفتها الجودة مفهوم توضيح خالل من العالي

 آ��  مشروع ثم التعليمية، الجودة لبرامج معياراً )11( إلى يستند الذي الباحث أشار كما المتماسك،

�رج ���ذج (Baldrige) ������ج،� ا�(�دة إدارة %�$ ا�"ي  ����*� أ.�ر آ�� م،1992 ,�م ��" ا

01��3� إ�2 ا��7، ا����ه4 5(��)��ر�9  وا����ه5 ا���ارس ;: ا��1=��� ا� ا�����  . وا

  

مؤشرات الجودة واالداء في الجامعات  حيث قام بالبحث عن : )Stanley ,1995(ودراسة 

، تنوعة لجودة الجامعات االستراليةاالسترالية فحص فيها العالقة بين االداء الكمي والمؤشرات الم

، االداء التدريسي امعة في البحث،االداء التقليدي للج(الثالثة وهي  واالرتباطات بين عوامل االداء

الحجم : في ضوء اربعة عوامل مختلفة هيرتباطات ، وحلل هذه اال)التنافسياالداء البحثي 
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، وقد توصل من دراسته الى وضع ثمانية ة التدريس للطلبة، سياسة القبول، معدل عضو هيئوالعدالة

  :ة بجودة التعليم العالي وهيمؤشرات مرتبط

 .مستوى الخريج الجامعي  -1

 .انتاجية اعضاء هيئة التدريس  -2

 .حجم المؤسسة التعليمية  -3

 ).معدالت اعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلبة ( الطلبة في المؤسسة التعليمية عدد  -4

 .القبول واالنتقاء للطلبة ومعدل درجاتهم في اختبارات االستعداد التي تعقد لهم  -5

 .السمعة والشهرة التي يحصل عليها اعضاء هيئة التدريس  -6

 .الظروف المالية واالنفاق على كل طالب  -7

 .العملية التعليمية  تكلفة كل طالب في -8

  

التي نبهت الى اهمية تأهيل وتعليم العاملين في ضوء  ):Chaffee and Sherr, 1992(ودراسة 

فلسفة الجودة ومبادئها، والعمل على توفير مناخ اداري تعاوني هدفه التغيير لالفضل في الجامعة، 

والتأكيد على مفهوم التحسين المستمر في كل جوانب العمل، وتوفير المتطلبات الفنية واالدوات 

لى المتعلم على انه المنتج الذي ينبغي ان يتم تقييم عمل المؤسسة والتجهيزات المطلوبة، والنظر ا

 .في ضوء تكوينه واعداده
  
  

  :التعقيب على الدراسات السابقة 4.2
 

فيما يخص الدراسات السابقة عن معايير الجودة فقد توافقت اهداف الدراسات السابقة في اهمية 

على ان تتبنى وشددت  المؤسسات التعليمية،موضوع ادارة الجودة الشاملة وامكانية تطبيقها في 

مؤسسات التعليم العالي اعتماد معايير الجودة في كافة محاورها للوصول الى منتجات تعليمية فاعلة 

  . ومنتجة في المجتمع المحلي متكيفة مع عصر العولمة والتكنولوجيا 

  . التحليلي المنهج الوصفي هناك تشابه في المنهج المتبع وهو •

ها بالرجوع الى الدراسات ة المستخدمة في الدراسات السابقة، فكانت استبانة تم بناؤة لالدابالنسب •

 .السابقة 
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لقد إختلف مجتمع الدراسة في الدراسات السابقة، فمنها ماشمل الهيئة : من حيث مجتمع الدراسة •

بحاث كان التدريسية والهيئة االدارية ومنها ما شمل الطالب والطالبات وهناك مجموعة من اال

 .الهدف من دراستها بناء استبانة لقياس معايير الجودة في المؤسسة التعليمية 

مجموعة من الدراسات قامت بتطبيقها في الجامعات التقليدية وتم التوصل الى بحث تم تطبيقه  •

 .في كلية تقنية 

تناولت اما من حيث عينة الدراسة فقد تنوعت في الدراسات السابقة سواء الدراسات التي  •

، وبعضها تناولها في المدارس المجتمع كامال ومنها من اخذ عينةمعايير الجودة فمنها من اخذ 

ومنها تم تطبيقه في الجامعات وهذا يشير الى امكانية تطبيق معايير الجودة  في كافة المراحل 

 . العمرية

 

  :دراسات السابقةلوتميزت الدراسة الحالية عن ا

على  –معايير الجودة  في الجامعات والكليات التقنية ندرة الدراسات السابقة العربية التي تناولت  •

 .مما يضيف بعدا جديدا للدراسات السابقة –حد علم الباحثة 

االستفادة من على مما يضفي ميزة على هذه الدراسة انها ستساعد المعنين الجامعات التقنية  •

 .اط القوة والضعف ومحاولة تصويبهاوقوف على نقنتائجها في محاولة جادة لل

على الجامعات  ركزت على تحديد اداة واقعية لقياس جودة المؤسسة التربوية ومن ثم تطبيقها •

 .والكليات التقنية



 

 

 

  

  الثالث الفصل

  واإلجراءات الطريقة

 

 المقدمة 1.3

 الدراسة منهج 2.3

 الدراسة مجتمع 3.3

  .عينة الدراسة 4.3

 .الدراسة أداة 5.3

 . األداة صدق 6.3

 .متغيرات الدراسة 7.3

 .ثبات األداة 8.3

 . الدراسةتطبيق  إجراءات 9.3

  . اإلحصائية المعالجات 10.3
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  الثالث الفصل

 

  واإلجراءات الطريقة

  

  المقدمة 1.3
  

البحث المتبع في هذه الدراسة ووصفا لمجتمع الدراسـة، وعينتهـا   يتناول هذا الفصل وصفا لمنهج 

واألدوات التي اعتمدها الباحث، وطرق التأكد من صدقها وثباتها والمعالجـات اإلحصـائية التـي    

  .استخدمت في تحليل البيانات

  

  :الدراسة منهج 2.3
 

  .الدراسات استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي نظرا لمالءمته لهذا النوع من

  

  :الدراسة مجتمع 3.3
 

وكليات فلسطين التقنية التابعة  يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة

جامعة خضوري التقنية، كلية فلسطين التقنية رام اهللا : ليم العالي في الضفة الغربية وهيلوزارة التع

من حملة شهادات الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير  للبنات، كلية العروب التقنية، كلية االمة،

  .2013/2014عضو هيئة تدريس للعام الجامعي ) 85( والدكتوراه، والبالغ  عددهم
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  :عينة الدراسة  4.3
  

نظرا لمحدودية عدد اعضاء هيئة التدريس في مجتمع الدراسة تم اختيار المجتمع كامالً ليمثل عينة و

مما دعا الباحثة الى استخدام المنهج ) استبانة 14( استثناء بعض االستباناتالدراسة إال أنه تم 

  . لوصفي التحليليا

اسم الجامعة، الجنس، البرنامج (يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيرات ) 1.3( الجدول رقم

  ).األكاديمي، المؤهل العلمي،المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة

  الدراسة حسب متغيرات الدراسةخصائص مجتمع ):1.3( جدول رقم

  يةئوالم النسبة  العدد  المتغير

  اسم الجامعة

 26.7 19  جامعة خضوري

 25.4 18  كلية رام اهللا للبنات

 31.0 22  كلية العروب

 16.9 12  كلية األمة

  الجنس
 59.2 42  ذكر

 40.8 29  انثى

  االكاديمي البرنامج

 12.7 9  الهندسة

 59.1 42  الحاسوب

 28.2 20  العلوم االدارية

  المؤهل العلمي

 14.1 10  دبلوم

 12.7 9  بكالوريوس

 52.1 37  ماجستير

 21.1 15  دكتوراه

  المسمى الوظيفي

 21.1 15  مشرف مختبر

 70.4 50  محاضر

 8.5 6  رئيس قسم  أكاديمي

  سنوات الخبرة

 22.5 16  سنوات 5أقل من 

 32.4 23  سنوات 10اقل من  –سنوات  5من  

 45.1 32  سنوات 10أكثر من 
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إستبانة كاستبانات مفقودة ) 14(استبانة وتم التعامل مع ) 71(استبانة و تم استرجاع ) 85(تم توزيع 

)Missing Case .(  

  

  :أداة الدراسة 5.3
  

عتماد على إلتم ا ،التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع الباحثة لألدبمن خالل مراجعة 

) 1(للعمل على إعداد أداة الدراسة ملحق رقم كاديمي األعتماد إلمجموعة من معايير الجودة وا

  :وهي
  

والنوعية لمؤسسات التعليم لإلعتماد عتماد والجودة النوعية للهيئة الوطنية اإلمنهجية مقياس  - 

 ).2003( وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، العالي

معايير الجودة في مخرجات التعليم التقني في تحديد ) 2011يم، ناصر،عبد الرحمن،سلمقياس ( - 

 .الهندسي

 .في تحديد مؤشرات الجودة في التعليم الجامعي الفلسطيني )2009 ،مقياس سهيل دياب( - 

  

  :صدق االداة 6.3
  

  :صدق المحتوى  1.6.3
  

 Focus)واإلستعانة بالمصادر المشار اليها تم عرضها على ) المقياس(بعد قيام الباحثة ببناء االداة 

Group) من ذوي اإلختصاص والخبرة والعاملين في مجال التعليم العالي الفلسطيني، وبعد ،

  .الفلسطينيدراستها وتحليلها بشكل دقيق عملوا على تطويع االداة لتتناسب مع خصوصية المجتمع 

ثم تم عرض األداة على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص والعاملين في مجال 

، وبعد االطالع على آرائهم )2(ملحق رقم  محكماً) 12( التعليم العالي الفلسطيني بلغ عددهم

ين، من آراء المحكم%  85ومالحظاتهم، تم اعتماد الفقرات والمالحظات التي حظيت بموافقة 

موزعة على ثمانية مجاالت ) 1(فقرة ملحق رقم  83واشتملت االستبانة في صورتها النهائية على 

  :  وهي
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  ) .7 - 1(فقرة  من ) 15(الهيئة التدريسية  ويضم : المجال األول

  ) .33 –16(فقرة  من ) 18(المناهج الدراسية ويضم : المجال الثاني

  ).42-34(من فقرات ) 9(الطلبة ويضم : المجال الثالث

  .)52-  43(من  فقرات) 10(ب التعليم والتعلم ويضم أسالي: المجال الرابع

  .)60 - 53(فقرات من ) 8(التقويم واإلمتحانات ويضم : المجال الخامس

  ) .66 - 61(فقرات من ) 5(ة المجتمع ويضم جودة خدم: المجال السادس

  .)70 - 67(رات من فق) 4(ة التقنية ويضم البرامج التعليمي: المجال السابع

  .)83 –71(فقرة من ) 13(ة التقنية ويضم البيئ: المجال الثامن

مقياس معايير (وقد تم إعطاء كل مجال من هذه المجاالت تقديراً مرجعياً وذلك كما ورد في دراسة 

كما في الجدول  وتم عرضها على المحكمين )2010(الجودة في مخرجات التعليم التقني الهندسي 

  :)2.3(رقم 

  

  :يبين المجال والتقدير المرجعي): 2.3(جدول رقم 

  التقدير المرجعي  المجال

  %20  الهيئة التدريسية

  %20  المناهج الدراسية

  %10  الطلبة

  %10  اساليب التعليم والتعلم

  % 10  معايير التقويم واالمتحانات

  %5  جودة خدمة المجتمع

  %15  التقنيةالبرامج التعليمية 

  %10  البيئة التقنية
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  :الصدق االحصائي  2.6.3
  

  مصفوفة معامالت االرتباط لتشبع فقرات الدراسة مع درجتها الكلية: )أ.3.3( جدول رقم

  رقم الفقرة
مستوى الداللة 

  اإلحصائية
  رقم الفقرة  )ر(قيمة 

مستوى الداللة 

  اإلحصائية
  )ر(قيمة 

1.  .0040 .3340 43. 0.000 .5830 

2.  .0460 .0300 44.  0.000 .5000 

3.  .0000 .4690 45.  0.000 .5990 

4.  .0160 .2840 46.  0.000 .5420 

5.  .0010 .3830 47.  0.000 .6850 

6.  .0040 .3400 48.  0.000 .4740 

7.  .0010 .3770 49.  0.000 .4740 

8.  .0250 .2670 50.  0.000 .5720 

9.  .0010 .3970 51.  0.000 .6910 

10  .0010 .3730 52.  0.000 .7090 

11.  .0480 .3180 53.  0.000 .5850 

12.  .0000 .5260 54.  0.000 .6180 

13.  .0010 .4000 55.  0.000 .6770 

14.  .0000 .4880 56.  0.000 .6210 

15.  .0000 .5050 57.  0.036 .2100 

16.  .0010 .3910 58.  0.000 .7290 

17.  .0000 .5070 59.  0.000 .6610 

18.  .0000 .5460 60.  0.000 .7610 

19.  .0000 .6960 61.  0.000 .7290 

20.  .0000 .7240 62.  0.000 .6220 

21.  .0000 .6880 63.  0.000 .5870 

22.  .0000 .6280 64.  0.000 .6080 

23.  .0000 .5810 65.  0.000 .5860 

24.  .0000 .5210 66.  0.000 .6450 
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 مصفوفة معامالت االرتباط لتشبع فقرات الدراسة مع درجتها الكلية: )ب.3.3( رقم جدول

  رقم الفقرة
مستوى الداللة 

  اإلحصائية
  رقم الفقرة  )ر(قيمة 

مستوى الداللة 

  اإلحصائية
  )ر(قيمة 

25.  .0000 .5850 67.  0.000 .6730 

26.  .0000 .6560 68.  0.000 .6290 

27.  .0000 .6050 69.  0.000 .6510 

28.  .0000 .6330 70.  0.000 .7140 

29.  .0000 .4560 71.  0.000 .5110 

30.  .0000 .6180 72.  0.000 .5490 

31.  .0000 .6880 73.  0.000 .6740 

32.  .0000 .7140 74.  0.000 .6970 

33.  .0000 .6930 75.  0.000 .6630 

34.  .0000 .6520 76.  0.000 .5970 

35.  .0000 .5450 77.  0.000 .6140 

36.  .0000 .5090 78.  0.000 .5120 

37.  .0000 .4620 79.  0.000 .5160 

38.  .0000 .5650 80.  0.000 .5510 

39.  .0000 .5290 81.  .000 .5410 

40.  .0030 .3500 82.  .000 .6160 

41.  .0010 .3710 83.  .000 .6240 

42.  .0000 .6240   

  

ان جميع فقرات األداة ذات ارتباط احصائي دال مع الدرجة ) 3.3(م يتضح لنا من الجدول رق

  . الكلية، مما يشير الى دقة المقياس

  

صيغت جميع عبارات اإلستبانة بصورة إيجابية وأعطي لكل فقرة من فقراتها وزن مدرج على نمط 

  .مقياس ليكرت الخماسي لتقدير درجة أهمية الفقرة 
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 .لإلستجابة بدرجة عالية جدا ) 5(تعطى القيمة الرقمية  •

 .لإلستجابة بدرجة عالية) 4(تعطى القيمة الرقمية •

 .لإلستجابة بدرجة متوسطة ) 3(تعطى القيمة الرقمية •

 .لإلستجابة بدرجة منخفضة  ) 2(تعطى القيمة الرقمية •

 .لإلستجابة بدرجة منخفضة جدا ) 1(تعطى القيمة الرقمية •

  

  :متغيرات الدراسة 7.3
  

  :تتمثل متغيرات الدراسة باآلتي
  

  :  خصائص مجتمع الدراسة وهي :المتغير المستقل: اوال 
  

 ) خضوري، رام اهللا للبنات، العروب، األمة( وله أربعة مستويات: اسم الجامعة أو الكلية •

 ) .ذكر، أنثى(  وله مستويان: الجنس •

 ).الهندسة، الحاسوب، العلوم اإلدارية(وله ثالثة مستويات :  البرنامج األكاديمي •

 ).دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه ( وله أربعة مستويات :  المؤهل العلمي •

 ). مشرف مختبر، محاضر، رئيس قسم أكاديمي( وله ثالثة مستويات : المسمى الوظيفي •

 10 اقل من –سنوات  5سنوات،  من   5أقل من (وله ثالثة مستويات : سنوات الخبرة •

 ).سنوات 10سنوات، أكثر من 

 

  .التقنيةم التقني في جامعة وكليات فلسطين مدى تطبيق معايير جودة التعلي: المتغير التابع: ثانيا 

  

  ):المقياس( ثبات األداة 8.3
  

حيث ) كرونباخ ألفا( قامت الباحثة بالتأكد من ثبات األداة بحساب معامل ثباتها من خالل معادلة

وهي قيمة عالية  ،)0.945(معامل الثبات على الدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا بلغت قيمة 

  ).4.3(ومقبولة كما في الجدول رقم 
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  :معامالت الثبات الداة الدراسة  1.8.3
  

ة الكلية حسب معادلة الثبات ت الثبات لمجاالت الدراسة والدرجمصفوفة معامال )4.3(جدول 

  .كرونباخ الفا

 معامل كرونباخ ألفا لثبات االستمارة: )4.3(جدول رقم 

  قيمة ألفا  عدد الفقرات  المجاالت

  0.778  15  الهيئة التدريسية

  0.907 18  المناهج الدراسية

  0.800  9 الطلبة

  0.864  10  اساليب التعليم والتعلم

  0.863  8  معايير التقويم واالمتحانات

  0.828  6  جودة خدمة المجتمع

  0.791  4  التعليمية التقنيةالبرامج 

  0.923  13  البيئة التقنية

  0.945  83  الدرجة الكلية
  

ان معامالت الثبات لمجاالت الدراسة الثمانية تراوحت ما بين    )4.3(يتضح من الجدول رقم 

في  ،)0.923(التقنية على أعلى قيمة ثبات  بالبيئة حيث حصل المجال المتعلق) 0.276–0.930(

، وأخيرا بلغت )0.778( حين حصل المجال المتعلق معايير الهيئة التدريسية على أقل معامل ثبات

  .وفق قيمة الفا) 0.945(قيمة الثبات على الدرجة الكلية 

  

  :إجراءات تطبيق الدراسة 9.3
  

  :قامت الباحثة باإلجراءات الرسمية التالية التي تتيح تطبيق الدراسة من خالل

كلية التربية في جامعة القدس الى كل  –رسمية من قبل رئيس قسم الدراسات العلياارسال كتب  - 

من عميد جامعة خضوري التقنية، عميدة كلية فلسطين التقنية رام اهللا للبنات، عميد كلية العروب 

 . التقنية، عميد كلية االمة لإليعاز الى الجهات المعنية بتسهيل مهمة البحث
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 .من أعضاء الهيئات التدريسية من خالل دوائر شؤون الموظفينتم حصر مجتمع الدراسة  - 

 .إعداد اداة الدراسة - 

 .التأكد من الصدق والثبات - 

 .توزيع اداة الدراسة على المجتمع - 

 .بعد جمع اإلستبانات والتأكد من صالحياتها للتحليل تم ترقيمها استعدادا إلدخالها الى الحاسوب - 

 .تحليل البيانات - 

 

  :حصائيةالمعالجة اإل 10.3
  

لإلجابة عن اسئلة الدراسة تمت المعالجة االحصائية الالزمة للبيانات باستخدام األعداد، النسب 

تحليل التباين االحادي  المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، االهمية النسبية،

Anovaباستخدام برنامج الرزم وذلك ، الثبات كرونباخ الفا ، معامل ارتباط بيرسون، معادلة

  .  )SPSS(االحصائية للعلوم االجتماعية 
 

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة

  

  مقدمة   1.4

  

  .فرضياتها نتائج أسئلة الدراسة و   2.4
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  الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة

  

  :مقدمة 1.4
  

تناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت اليها الباحثة، من خالل إستجابة أفراد مجتمع الدراسة 

  .تطبيق معايير جودة التعليم التقنيفي مدى ) المقياس(نحو فقرات أداة الدراسة 
 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة على األداة، تم تحليل البيانات 

 .اإلحصائية التي جمعتها الباحثة من الميدان

  

  مفتاح التصحيح 

نظر أعضاء مفتاح التصحيح لمدى تطبيق معايير جودة التعليم التقني من وجهة ): 1.4(جدول 

  .الهيئة التدريسية

  المتوسط الحسابي  الدرجة

  5    -   4.21  عالية جداً

  4.20  -   3.41  عالية

  3.40   -   2.61   متوسطة

  2.60   -   1.81   منخفضة

  فما دون 1.80  منخفضة جدا
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  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس : أوالً 2.4
  

 :الرئيسي السؤال 1.2.4

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية  ما مدى تطبيق

 من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية

 

 والمتوسطات المئوية، النسب باستخراج الباحثة سؤال الدراسة الرئيس قامت على اإلجابة أجل من

وكليات فلسطين التقنية في الضفة معايير جودة التعليم التقني في جامعة  تطبيقالحسابية لواقع 

  :التالي النحو على الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجال الهيئة ) أ. 2.4(الجدول 

  .التدريسية حسب استجابات أفراد العينة

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

1 
يتمتعون بمؤهالت وتخصصات تتالءم مع طبيعة 

  .البرنامج
 عالية 78.9 500. 3.94

 عالية 73.0 830. 3.65 . طلبتهم التدريس هيئة اعضاء يحترم 9

 عالية 71.8 750. 3.59 .يمتلكون الخبرة والمهارة الكافية في التعليم  3

11 
يحدد عضو هيئة التدريس المراجع والموضوعات التي 

 .تحقق اهداف برامجهم بحرية
 عالية 71.8 790. 3.59

 متوسطة 67.0 610. 3.35  .يتبع اعضاء هيئة التدريس طرقا متنوعة في التدريس 15

12 
تتفاعل الهيئة التدريسية مع الطلبة بشكل يدفع التعلم 

  .الذاتي لدى الطلبة
 متوسطة 65.1 790. 3.25

 متوسطة 64.8 800. 3.24 .تتناسب اعدادهم مع عدد الطلبة الملتحقين بالبرنامج  2

7 
يعززون ثقة الطلبة بأنفسهم ويشجعونهم على المشاركة 

  .الفعالة
 متوسطة 64.8 840. 3.24

 متوسطة 63.4 790. 3.17 .يتعاونون في سبيل تحسين العملية التعليمية وتطويرها  5

10 
تتمتع الهيئة التدريسية بدرجة عالية من التدريب لتحقيق 

  .متطلبات سوق العمل
 متوسطة 62.3 840. 3.11
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجال الهيئة ) ب. 2.4(الجدول 

  التدريسية حسب استجابات أفراد العينة

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 ةئويالم

درجة 

 التقدير

6 
ينوعون في ادوات قياس مستوى تحصيل الطلبة 

 .وتقدمهم 
 متوسطة 61.4 820. 3.07

13  
يتعاون اعضاء هيئة التدريس مع لجنة التخطيط في 

 .تطوير وتحديث البرامج وتعديلها
 متوسطة 60.6 1.01 3.03

8 
 االكاديمي للتدريب التدريسية الهيئة اعضاء يخضع

  .المناسب
 متوسطة 57.7 850. 2.89

14 
يطلع عضو هيئة التدريس على تقرير لجنة التقييم 

 .الخاصة بتقييم العملية التدريسية ويبدي آراءه عليها
 متوسطة 57.7 1.08 2.89

 منخفضة 46.2 770. 2.31 .يقومون بإجراء ونشر أبحاث علمية تطويرية  4

 متوسطة 64.4 450. 3.22  الكلية لفقرات مجال الهيئة التدريسيةالدرجة 

  

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين  أن تطبيق) 2.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 

التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في مجال الهيئة التدريسية كانت 

) 3.94- 3.59(حيث تراوحت متوسطات اإلستجابة عليها ما بين ) 11،3،9،1(عالية على الفقرات 

، أما الفقرات التي كانت درجة اإلستجابة عليها )%78.9- %71.8(وبنسبة مئوية ترواحت ما بين 

وتراوحت متوسطاتها الحسابية ضمن الفترة  )14،8،13،6،10،5،7،2،12،15(متوسطة فهي 

، أما بالنسبة لدرجة %)67.0- %57.7(انت ضمن الفترة ، ونسبتها المئوية ك)2.89-3.35(

  %).46.2(ونسب مئوية ) 2.31(لمتوسط حسابي ) 4(اإلستجابة المنخفضة فقد كانت على الفقرة 

فقد كانت متوسطة بمتوسط حسابي مقداره  أما بالنسبة للدرجة الكلية لفقرات مجال الهيئة التدريسية

  %).64.4(ونسبتها المئوية بلغت ) 3.22(
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجال المناهج ) 3.4(الجدول 

  .الدراسية حسب استجابات أفراد العينة

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

 عالية 70.7 790. 3.54  .البرنامج واهدافه تحقق المساقات الدراسية رسالة  24

 عالية 69.0 730. 3.45 .تتسم بمالمح عصرية وتتجاوب مع التطورات الحديثة  17

 عالية 68.5 690. 3.42 .توازن بين الجانبين النظري والعملي  16

 عالية 68.2 770. 3.41  .توازن بين المتطلبات االساسية والفرعية للتخصص 23

 متوسطة 66.8 830. 3.34  .التوازن بين المعارف العامة والتخصصية تراعي  21

 متوسطة 65.9 850. 3.30  .يراعي المحتوى التوازن بين االتساع والعمق للمفاهيم  30

22 
تراعي التسلسل االفقي والعمودي في مستويات البرنامج 

  .المختلفة
 متوسطة 65.4 720. 3.27

 متوسطة 65.1 840. 3.25 .المهارات العليا للطلبة توفر فرصا كافية لتطوير  18

33 
يكون المحتوى مراعيا للحداثة العلمية وآخر مستجدات 

  .العصر
 متوسطة 65.1 920. 3.25

25 
يتم تحديث وتطوير المساقات الدراسية بشكل دوري 

  .ومستمر
 متوسطة 64.2 920. 3.21

 متوسطة 64.2 890. 3.21 . وميولهم وبحاجاتهم المتعلمين ببيئة المناهج ترتبط 27

 متوسطة 64.2 970. 3.21  .يتناسب المحتوى مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني  31

20 
يرتبط محتوى المناهج بالحاجات الراهنة للمجتمع الفلسطيني 

.  
 متوسطة 63.1 900. 3.15

 متوسطة 62.5 880. 3.13 . الطلبة مستويات مع للمنهاج الدراسي المحتوى يتناسب 29

 متوسطة 60.3 960. 3.01  وتغييرها وتصميمها الدراسية المناهج العداد التخطيط يتم 28

 متوسطة 59.2 840. 2.96  .تضمن تنافسا حقيقيا مع المستويات المقبولة دوليا  19

 متوسطة 58.6 1.06 2.93  والمتخصصين الخبراء من كثيرا المناهج اعداد في يشارك 26

 متوسطة 58.6 1.02 2.93  .المحتوى آليات إلجراء التقويم الذاتي يضم  32

 متوسطة 64.4 650. 3.22  الدرجة الكلية لفقرات مجال المناهج الدراسية

  

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين  أن تطبيق) 3.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 

اعضاء الهيئة التدريسية في مجال المناهج الدراسية كانت التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر 

-3.41(وتراوحت متوسطات اإلستجابة عليها ما بين ) 23،16،17،24(عالية على الفقرات 
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جة اإلستجابة متوسطة على ، وكانت در)%70.7- %68.2(وبنسبة مئوية ترواحت ما بين ) 3.54

وتراوحت متوسطاتها  )32،26،19،28،29،20،31،27،25،33،18،22،30،21(الفقرات 

-%58.6(، والنسب المئوية التي تعادلها كانت ضمن الفترة )3.34-2.93(الحسابية ضمن الفترة 

66.8.(%  

  

متوسطة بمتوسط حسابي مقداره  اما بالنسبة الدرجة الكلية لفقرات مجال المناهج الدراسية فكانت

  %).64.4(مئوية بلغت ونسبة ) 3.22(
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجال الطلبة حسب ) 4.4(الجدول 

  .استجابات أفراد العينة

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

35 
والثقة في مواقع العمل يحظى معظم الخريجيين بالتقدير 

  .المختلفة بما في ذلك القطاعات التربوية 
 متوسطة 65.9 800. 3.30

 متوسطة 65.6 810. 3.28  .يساهم العديد من الخريجيين في العمالة الوطنية  37

 متوسطة 63.9 750. 3.20  .يتلقى الخريج تدريبا مهنيا مالئما  34

38 
السنوات الثالث االخيرة يتوافق نمط عمل الخريجيين في 

  .مع رسالة البرنامج واهدافه 
 متوسطة 62.8 900. 3.14

 متوسطة 61.4 1.03 3.07  .يتابع العديد من الخريجيين دراساتهم العليا بنجاح  36

42 
تعتمد الجامعة او الكلية  في عمليات التقويم على قدرتها 

  .على توفير كفاءات تغطي حاجات السوق
 متوسطة 57.5 1.04 2.87

40 
توجد آليات متابعة واستقصاء لكفاءة الخريجيين اثناء 

  .العمل 
 متوسطة 54.6 2.50 2.73

41 
تدفقهم  يضمن وبشكل االحتياجات لسد الطلبة تخريج يتم

 . المناسب الوقت في المطلوبة والتخصصات باالعداد
 متوسطة 52.7 1.00 2.63

39 
وفقا للتغيرات في توجد آليات لمراجعة مواصفات الخريج 

  .سوق العمل 
 منخفضة 50.7 950. 2.54

 متوسطة 59.5 710. 2.97  الدرجة الكلية لفقرات مجال الطلبة

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين  أن تطبيق) 4.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 

التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في مجال الطلبة كانت متوسطة 
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وكانت متوسطات اإلستجابة عليها ما بين ) 41،40،42،36،38،34،37،35(على الفقرات 

، وكانت درجة اإلستجابة )%65.9- %52.7(وبنسبة مئوية ترواحت ما بين ) 2.63-3.30(

  %).50.7(ونسبة مئوية ) 2.54(لمتوسط حسابي   )39(منخفضة على الفقرة 

  

) 2.97(فقد كانت متوسطة بمتوسط حسابي مقداره  وكانت الدرجة الكلية لفقرات مجال الطلبة

  %).59.5(ونسبة مئوية بلغت 

  

ارية والنسبة المئوية لمجال اساليب التعليم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي) 5.4(الجدول 

  .حسب استجابات أفراد العينة والتعلم

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

 عالية 76.3 720. 3.82  .يتم اعتماد التخطيط المسبق للمحاضرات 44

45 
المعلومات واالتصاالت بشكل يراعى استخدام تقنيات 

  .جيد
 عالية 72.4 780. 3.62

 عالية 71.8 900. 3.59  .يتم توفير الدعم االكاديمي للطلبة  46

 متوسطة 67.6 780. 3.38 .يتم توظيف تقنيات حديثة في العملية التعليمية  49

 متوسطة 66.5 820. 3.32  .يتم اعتماد التغذية الراجعة لتطوير عمله  47

48 
يتم التنويع في اساليب واستراتيجيات التدريس المناسبة 

. 
 متوسطة 66.2 690. 3.31

 متوسطة 65.4 700. 3.27  .توازن بين  اساليب التعلم والتعليم كطريقة منهجية  43

 متوسطة 65.4 930. 3.27 .تتيح فرصا للعمل الفردي والجماعي  52

 متوسطة 64.5 800. 3.23 .المشكالت تعزيز الطالب في مهارات البحث وحل  50

 متوسطة 61.4 900. 3.07 .تنمي لدى الطالب مهارات التفكير التحليلي والناقد  51

 متوسطة 67.7 600. 3.39  الدرجة الكلية لفقرات مجال اساليب التعليم والتعلم

  

وكليات فلسطين  معايير جودة التعليم التقني في جامعة أن تطبيق) 5.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 

التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في مجال اساليب التعليم والتعلم 

-3.59(حيث تراوحت متوسطات اإلستجابة عليها ما بين ) 46،45،44(كانت عالية على الفقرات 
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متوسطة على  ، وكانت درجة اإلستجابة)%76.3- %71.8(وبنسبة مئوية ترواحت ما بين ) 3.82

- 3.07(وتراوحت متوسطاتها الحسابية ضمن الفترة  )51،50،52،43،48،47،49(الفقرات 

أما بالنسبة للدرجة %). 67.6- %61.4(، والنسب المئوية التي تعادلها كانت ضمن الفترة )3.38

 )3.39(فقد كانت متوسطة بمتوسط حسابي مقداره  الكلية لفقرات مجال اساليب التعليم والتعلم

  %).67.7(ونسبة مئوية بلغت 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجال معايير التقويم ) 6.4(الجدول 

  .واالمتحانات حسب استجابات أفراد العينة

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

57 
وسائل التقويم الفروق الفردية بين الطالب  تراعي

. 
 عالية 73.0 3.50 3.65

55 
تتصف اساليب التقويم بخصائص الصدق والثبات 

. 
 عالية 68.2 850. 3.41

 عالية 68.2 770. 3.41 .توازن بين مستويات االهداف المختلفة 58

 متوسطة 66.5 840. 3.32  .تمتاز اساليب التقويم بالتنوع  53

56 
توظف نتائج التقويم في تحسين عمليتي التعليم 

 .والتعلم
 متوسطة 63.9 900. 3.20

 متوسطة 63.7 930. 3.18 .يتناول التقويم جميع جوانب العملية التعليمية 54

 متوسطة 59.7 900. 2.99  .تعزز لدى الطالب مهارات التفكير العليا 59

 متوسطة 58.0 990. 2.90  .تعزز ثقافة التعليم الذاتي 60

 متوسطة 65.1  780. 3.26  الدرجة الكلية لفقرات مجال معايير التقويم واالمتحانات

  

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين  أن تطبيق) 6.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 

التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في مجال معايير التقويم 

- 3.41(عالية، حيث كانت متوسطات اإلستجابة ما بين ) 58،55،57(واإلمتحانات كانت الفقرات 

، وكانت درجة اإلستجابة متوسطة على )%73.0- %68.2(وبنسبة مئوية ترواحت ما بين ) 3.65
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، )3.32-2.90(وتراوحت متوسطاتها الحسابية ضمن الفترة  )60،59،54،56،53(الفقرات 

  %).66.5-%58.0(تي تعادلها كانت ضمن لفترة والنسب المئوية ال

  

فقد كانت متوسطة بمتوسط حسابي  أما بالنسبة للدرجة الكلية لفقرات مجال اساليب التعليم والتعلم

  %).65.1(وبنسبة مئوية بلغت ) 3.26(مقداره 
 

خدمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجال جودة ) 7.4(الجدول 

  .حسب استجابات أفراد العينة المجتمع

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

65 
تنسق الجامعة او الكلية مع القطاع الخاص لتدريب 

  .وتأهيل الطالب على التطبيق العملي في مؤسساته 
 عالية 71.0 890. 3.55

61 
 المعهد او الجامعة في المختلفة التخصصات ترتبط

 . بها المحيط المجتمع باحتياجات
 عالية 68.2 850. 3.41

63 
تحتفظ الجامعة او الكلية بعالقات قوية مع مؤسسات 

  .المجتمع المتعددة 
 متوسطة 67.0 940. 3.35

64 
تربط الجامعة او الكلية العملية التعليمية داخل الجامعة او 

  .بالتدريب في مواقع االنتاج الكلية 
 متوسطة 66.8 910. 3.34

62 
 مع والمادية البشرية بمواردها المعهد او الجامعة تتفاعل

 . بقطاعاته المجتمع
 متوسطة 65.1 970. 3.25

66 
يتم تطوير البرامج على ضوء برامج اقليمية وعالمية 

  .إلحراز المواءمة
 متوسطة 60.0 1.03 3.00

 متوسطة 66.3 730. 3.32  لفقرات مجال جودة خدمة المجتمعالدرجة الكلية 

  

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين  أن تطبيق) 7.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 

التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في مجال جودة خدمة المجتمع 

) 3.41،3.55(وكانت متوسطات اإلستجابة على التوالي ) 61،65(كانت عالية على الفقرتين 

، أما الفقرات التي كانت درجة اإلستجابة عليها متوسطة فقد )%71.0- %68.1(وبنسبة مئوية 

، والنسب )3.00- 3.35(وتراوحت متوسطاتها الحسابية ضمن الفترة  )66،62،64،63(كانت هي 
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، أما بالنسبة للدرجة الكلية لفقرات %)60.0- %67.0(المئوية التي تعادلها كانت ضمن الفترة 

ونسبة مئوية بلغت ) 3.32(مجال جودة خدمة المجتمع فقد كانت متوسطة بمتوسط حسابي مقداره 

)66.3.(%   

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجال البرامج ) 8.4(الجدول 

  .أفراد العينةالتعليمية التقنية حسب استجابات 

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

 عالية 79.7 780. 3.99  .تمتاز البرامج التقنية بإمكانية تعلمها والتدريب عليها 67

69 
يتم متابعة االصدارات االحدث للبرامج التقنية التي 

  .تدرس 
 عالية 73.5 1.01 3.68

68 
تتوفر برامج تدريبية متنوعة واسعة من المهارات 

  .الحياتية اليومية
 عالية 72.4 900. 3.62

70 
تنسجم البرامج التقنية مع تطورات العصر ومستجداته 

  .وخصوصيات المجتمع الفلسطيني 
 عالية 69.6 950. 3.48

 عالية 73.8 800. 3.69  الدرجة الكلية لفقرات مجال البرامج التعليمية التقنية

  

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين  أن تطبيق) 8.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 

التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في مجال البرامج التعليمية التقنية 

متوسطات اإلستجابة عليها ما حيث تراوحت ) 70،68،69،67(كانت عالية على جميع الفقرات 

  ).%79.7- %69.6(وبنسبة مئوية ترواحت ما بين ) 3.99- 3.48(بين 

  

بمتوسط حسابي مقداره  وكانت كذلك عالية على الدرجة الكلية لفقرات مجال البرامج التعليمية التقنية

  %).73.8(ونسبة مئوية بلغت ) 3.69(
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 واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجال البيئة التقنيةالمتوسطات الحسابية ) 9.4(الجدول 

  .حسب استجابات أفراد العينة
الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

 عالية 76.3 870. 3.82  .تحقق مختبرات الحاسوب اهداف البرنامج  73

80 
االختصاص الفرصة لكل طالب للعمل بيديه في يعطي مدرسو 

  .المختبرات 
 عالية 75.8 830. 3.79

72 
يتم الوصول الى مختبرات الحاسوب بشكل سهل ومتاح لجميع 

  .الطلبة
 عالية 74.6 1.04 3.73

74 
تدعم الجامعة او الكلية استخدام تكنولوجيا المعلومات 

  .واالتصاالت في العملية التدريسية بشكل مستمر 
 عالية 73.0 900. 3.65

76 
تدعم الجامعة او الكلية الصيانة المستمرة والسريعة و الدائمة 

  .لألجهزة والمصادر
 عالية 73.0 1.00 3.65

71 
يتوفر بالمكتبة الكتب والدوريات والمراجع العربية واألجنبية 

  .ذات العالقة بالبرنامج
 عالية 71.5 1.01 3.58

 عالية 71.5 1.02 3.58  .الكلية التجهيزات الالزمة لكل تخصص توفر الجامعة او  77

 عالية 70.4 970. 3.52  .تتوفر البنى االكاديمية والبحثية المناسبة لنجاح البرامج التقنية 75

 عالية 70.4 1.03 3.52  .يتناسب عدد االجهزة في المختبر مع عدد الطالب  79

82 
المرافق العامة واالكاديمية تتوفر البيئة التعليمية والصحية في 

  .والتدريبية
 عالية 69.3 890. 3.46

83 
تؤمن الجامعة او الكلية اللوازم الضرورية لضمان بيئة عمل 

  .مأمونة وفق تعليمات الصحة والسالمة المهنية 
 عالية 69.0 860. 3.45

78 
شبكات الحاسوب الداخلية والخارجية تستخدم على نطاق واسع 

  .الكليةفي الجامعة او 
3.34 1.04 66.8 

متوسط

 ة

81 
تتوفر الخدمات العامة من ارشاد ورعاية صحية ومواصالت 

  .لكل من اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 
3.24 .920 64.8 

متوسط

 ة

 عالية 71.3 750. 3.56  الدرجة الكلية لفقرات مجال البيئة التقنية

  

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين  معايير أن تطبيق) 9.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 

التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في مجال البيئة التقنية كانت عالية 

حيث تراوحت متوسطات اإلستجابة ) 83،82،79،75،77،71،76،74،72،80،73(على الفقرات 

، وكانت درجة )%76.3- %69.0(حت ما بين وبنسبة مئوية تروا) 3.82-3.45(عليها ما بين 
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وكانت متوسطاتها الحسابية على التوالي  )81،78(اإلستجابة متوسطة على الفقرتين 

  %). 66.8، %64.8(، والنسب المئوية التي تعادلها كانت )3.24،3.34(

  

) 3.56(مقداره فقد كانت عالية بمتوسط حسابي  أما بالنسبة للدرجة الكلية لفقرات مجال البيئة التقنية

  %).71.3(ونسبة مئوية بلغت 

  

الدراسة استبانة االعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت ) 10.4(جدول رقم 

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من  حول تطبيق

  .وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية

  المجاالت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 يةئوالم

درجة 

 التقدير

التقدير 

  المرجعي

الوزن النسبي 

للتقدير 

  المرجعي 

 %12.9 %20 متوسطة 64.4 450. 3.22  الهيئة التدريسية

  %12.9 %20 متوسطة 64.4 650. 3.22  المناهج الدراسية

  %6.0 %10 متوسطة 59.5 710. 2.97 الطلبة

  %6.8 %10 متوسطة 67.7 600. 3.39  اساليب التعليم والتعلم

  %6.5 %10 متوسطة 65.1 780. 3.26  معايير التقويم واالمتحانات

 %3.3 %5 متوسطة 66.3 730. 3.32  جودة خدمة المجتمع

  %11.1 %15 عالية 73.8 800. 3.69  البرامج التعليمية التقنية

  %7.1 %10 عالية 71.3 750. 3.56  البيئة التقنية

  %66.6  %100 متوسطة 66.6 520.  3.33  الدرجة الكلية لجميع المجاالت

  

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين  أن تطبيق) 10.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 

التعليمية التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في المجالين البرامج 

) 3.56- 3.69(التقنية والبيئة التقنية كانت عالية وكانت متوسطات اإلستجابة عليها على التوالي 

، وكانت درجة اإلستجابة متوسطة على مجاالت الهيئة )%71.3، %73.8(وبنسبة مئوية 

حانات وجودة التدريسية والمناهج الدراسية والطلبة واساليب التعليم والتعلم ومعايير التقويم واالمت
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وبنسبة مئوية ترواحت ) 3.39- 2.97(خدمة المجتمع وتراوحت متوسطات اإلستجابة عليها ما بين 

  ).%67.7- %59.5(ما بين 

  

ونسبة ) 3.33(فقد كانت متوسطة بمتوسط حسابي مقداره  أما بالنسبة للدرجة الكلية لجميع المجاالت

  %).66.6(مئوية بلغت 

  

  :بفرضيات الدراسة النتائج المتعلقة : ثانياً

 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  :الفرضية األولى 2.2.4

(α≤  معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من  لتطبيق

  .وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير الجامعة 

ــار تحليــل التبــاين األحــادي                      الباحثــة عــن الفرضــية االولــى اســتخدمتلإلجابــة  اختب

)One-Way ANOVA(  والجداول)ذلك تبين ) 13.4(و) 12.4(و) 11.4.  

معايير جودة  االعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق) أ. 11.4(جدول رقم 

وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التعليم التقني في جامعة 

  .التدريسية حسب متغير الجامعة

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط  العدد الجامعة المجال

  الهيئة التدريسية

 0.38 3.17 19  جامعة خضوري

 0.51 3.29 18  كلية رام اهللا للبنات

 0.43 3.09 22  كلية العروب

 0.46 3.44 12  كلية األمة

 0.45 3.22 71 المجموع

  المناهج الدراسية   

 0.67 3.23 19  جامعة خضوري

 0.64 3.20 18  كلية رام اهللا للبنات

 0.69 3.23 22  كلية العروب

 0.65 3.21 12  كلية األمة

 0.65 3.22 71 المجموع
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 الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيقاالعداد والمتوسطات ) ب.11.4(جدول رقم 

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من 

  .وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير الجامعة

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط  العدد الجامعة المجال

 الطلبة   

 0.77 3.16 19  جامعة خضوري

 0.69 3.04 18  كلية رام اهللا للبنات

 0.72 2.90 22  كلية العروب

 0.59 2.70 12  كلية األمة

 0.71 2.97 71 المجموع

اساليب التعليم والتعلم    

 0.45 3.44 19  جامعة خضوري

 0.53 3.40 18  كلية رام اهللا للبنات

 0.76 3.23 22  كلية العروب

 0.59 3.57 12  كلية األمة

 0.60 3.39 71 المجموع

معايير التقويم 

  واالمتحانات

 0.47 3.35 19  جامعة خضوري

 0.81 3.22 18  كلية رام اهللا للبنات

 0.95 3.01 22  كلية العروب

 0.74 3.63 12  كلية األمة

 0.78 3.26 71 المجموع

  جودة خدمة المجتمع     

 0.56 3.52 19  جامعة خضوري

 0.91 3.20 18  للبنات كلية رام اهللا

 0.73 3.23 22  كلية العروب

 0.68 3.33 12  كلية األمة

 0.73 3.32 71 المجموع

  البرامج التعليمية التقنية

 0.71 3.51 19  جامعة خضوري

 1.00 3.38 18  كلية رام اهللا للبنات

 0.68 3.99 22  كلية العروب

 0.58 3.90 12  كلية األمة

 0.80 3.69 71 المجموع
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 االعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق) ج.11.4(جدول رقم 

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من 

  .وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير الجامعة

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط  العدد الجامعة المجال

  البيئة التقنية   

 0.73 3.46 19  جامعة خضوري

 0.86 3.13 18  كلية رام اهللا للبنات

 0.61 3.91 22  كلية العروب

 0.53 3.73 12  كلية األمة

 0.75 3.56 71 المجموع

  الدرجة الكلية

 0.45 3.36 19  جامعة خضوري

 0.65 3.23 18  كلية رام اهللا للبنات

 0.47 3.32 22  كلية العروب

 0.51 3.44 12  كلية األمة

 0.52 3.33 71 المجموع

  

معايير  لتطبيق) One-Way ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) أ. 12.4(جدول رقم 

الهيئة جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء 

  .التدريسية حسب متغير الجامعة

 مصدر التباين  المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  الهيئة التدريسية

 0.369 3 1.107 بين المجموعات

 0.198 67 13.291 داخل المجموعات  0.1450 1.860

  70 14.398 المجموع

  المناهج الدراسية   

 0.005 3 015. بين المجموعات

 0.442 67 29.645 داخل المجموعات 0.9980 0.012

  70 29.660 المجموع

  الطلبة   

 0.590 3 1.771 بين المجموعات

 0.501 67 33.574 داخل المجموعات 0.3250 1.178

  70 35.345 المجموع

اساليب التعليم والتعلم    

 0.326 3 978. بين المجموعات

 0.361 67 24.161 داخل المجموعات 0.444  0.904

  70 25.139 المجموع
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 لتطبيق) One-Way ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) ب. 12.4(جدول رقم 

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر 

 .الهيئة التدريسية حسب متغير الجامعةاعضاء 

 مصدر التباين  المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

معايير التقويم 

  واالمتحانات

 1.065 3 3.196 بين المجموعات

 0.595 67 39.894 داخل المجموعات 0.158 1.789

  70 43.090 المجموع

جودة خدمة المجتمع     

 0.392 3 1.176 بين المجموعات

 0.537 67 36.000 داخل المجموعات 0.538 0.729

  70 37.175 المجموع

البرامج التعليمية 

  التقنية

 1.617 3 4.851 بين المجموعات

 0.593 67 39.707 داخل المجموعات 0.051 2.728

  70 44.558 المجموع

  البيئة التقنية   

 2.186 3 6.558 بين المجموعات

 0.493 67 33.001 داخل المجموعات 0.007 4.438

  70 39.559 المجموع

  الدرجة الكلية

 0.108 3 0.324 بين المجموعات

 0.274 67 18.375 داخل المجموعات 0.758 0.393

  70 18.698 المجموع

  )2.62(الجدولية ) ف(، ) α≥05.0(الداللة دال احصائياً عند مستوى *

  

        الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه )12.4(الجدول  في نتائجال من يتضح

)05.0≤α (معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية  لتطبيق

مجاالت الهيئة التدريسية والمناهج  في من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير الجامعة

الدراسية والطلبة واساليب التعليم والتعلم ومعايير التقويم واالمتحانات وجودة خدمة المجتمع 

 داللة ذات فروقأنه توجد  الجدول هذا نتائج وأظهرت والبرامج التعليمية التقنية والدرجة الكلية،

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات  لتطبيق) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية

فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير الجامعة في 
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) 12(للمقارنات البعدية، ويوضح الجدول ) LSD(مجال البيئة التقنية، فقد استخدمت الباحثة اختبار 

  .نتائج المقارنة البعدية

  

 مجال في ،الجامعة متغير متوسطات بين البعدية للمقارنة )LSD( اختبار نتائج) 13.4(الجدول 

  .البيئة التقنية

  كلية األمة  كلية العروب  كلية رام اهللا للبنات  جامعة خضوري  الجامعة

 - 0.26923  (*)0.45105-  0.32906    جامعة خضوري

 (*) 0.59829- (*) 0.78011-      كلية رام اهللا للبنات

 0.18182        كلية العروب

          كلية األمة

  )α≥05.0(ند مستوى ع صائياإحال د* 

  

 في) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود )13.4( الجدول من يتضح

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من  تطبيقدرجة 

بين اعضاء الهيئة مجال البيئة التقنية  في وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير الجامعة

جهة اخرى التدريسية في جامعة خضوري وكلية رام اهللا من جهة وزمالئهم في كلية العروب من 

لصالح كلية العروب، كما يوجد فرق دال احصائياً بين كلية رام اهللا للبنات وزمالئهم في كلية االمة 

  .ولصالح كلية، بينما لم تكن المقارنات األخرى دالة احصائياً
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 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية الثانية 3.2.4

(α≤ معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من  طبيقلت

  الجنسوجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير 

 Independent(اختبار ت للعينات المستقلة  الباحثة لإلجابة عن الفرضية الثانية استخدمت

Sample T-test( الجدول  و)ذلك يبين) 14.4.  

  

جودة  معايير تطبيقاالعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل): 14.4(جدول رقم 

التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة 

  .التدريسية حسب متغير الجنس

  العدد الجنس المجال
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

  الداللة

  الهيئة التدريسية
 0.233- 0.40 3.21 42  ذكر

69 0.817 
  0.53 3.24 29  انثى

  المناهج الدراسية
 0.550- 0.63 3.19 42  ذكر

69 0.584 
  0.69 3.27 29  انثى

 الطلبة
 1.056- 0.70 2.90 42  ذكر

69 0.295 
  0.73 3.08 29  انثى

  التعليم والتعلماساليب 
 1.324- 0.53 3.31 42  ذكر

69 0.190 
  0.68 3.50 29  انثى

معايير التقويم 

  واالمتحانات

 0.253 0.78 3.28 42  ذكر
69 0.801 

  0.81 3.23 29  انثى

  جودة خدمة المجتمع
 0.874- 0.66 3.25 42  ذكر

69 0.385 
  0.82 3.41 29  انثى

  البرامج التعليمية التقنية
 0.979- 0.66 3.61 42  ذكر

69 0.331 
  0.97 3.80 29  انثى

  البيئة التقنية
 1.306- 0.69 3.47 42  ذكر

69 0.196 
  0.82 3.70 29  انثى

  الدرجة الكلية
 1.016- 0.44 3.28 42  ذكر

69 0.313 
  0.61 3.40 29  انثى
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) α≥05.0( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه )14.4( الجدول نتائج من يتضح

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة  لتطبيق

مجاالت الهيئة التدريسية والمناهج الدراسية  في نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير الجنس

والتعلم ومعايير التقويم واالمتحانات وجودة خدمة المجتمع والبرامج والطلبة واساليب التعليم 

  .التعليمية التقنية والبيئة التقنية والدرجة الكلية
 

   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية الثالثة 4.2.4

)0.05 (α≤ معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة  لتطبيق

  .االكاديمي البرنامجالغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير 

ــة اســتخدمت ــة عــن الفرضــية الثالث ــة لإلجاب ــاين األحــادي                      الباحث ــل التب ــار تحلي اختب

)One-Way ANO\VA(  والجداول)ذلك تبين) 16.4(و) 15.4.  

  

جودة  معايير تطبيقاالعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل )أ. 15.4( جدول رقم

التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة 

  .االكاديمي التدريسية حسب متغير البرنامج

  العدد البرنامج المجال
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  الهيئة التدريسية

 0.32 3.07 9  الهندسة  

 0.47 3.24 42  الحاسوب

 0.48 3.26 20  العلوم االدارية 

 0.45 3.22 71 المجموع

  المناهج الدراسية   

 0.69 3.16 9  الهندسة  

 0.67 3.23 42  الحاسوب

 0.63 3.22 20  العلوم االدارية 

 0.65 3.22 71 المجموع

 الطلبة   

 0.83 3.36 9  الهندسة  

 0.68 2.96 42  الحاسوب

 0.69 2.83 20  العلوم االدارية 

 0.71 2.97 71 المجموع
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 معايير تطبيقاالعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل )ب. 15.4( جدول رقم

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر 

  .االكاديمي اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير البرنامج

  العدد البرنامج المجال
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  اساليب التعليم والتعلم    

 0.44 3.50 9  الهندسة  

 0.66 3.40 42  الحاسوب

 0.54 3.30 20  العلوم االدارية 

 0.60 3.39 71 المجموع

  معايير التقويم واالمتحانات

 0.60 3.36 9  الهندسة  

 0.86 3.33 42  الحاسوب

 0.68 3.05 20  العلوم االدارية 

 0.78 3.26 71 المجموع

  جودة خدمة المجتمع     

 0.48 3.50 9  الهندسة  

 0.75 3.33 42  الحاسوب

 0.78 3.22 20  العلوم االدارية 

 0.73 3.32 71 المجموع

  البرامج التعليمية التقنية

 0.95 3.56 9  الهندسة  

 0.84 3.74 42  الحاسوب

 0.65 3.65 20  العلوم االدارية 

 0.80 3.69 71 المجموع

  البيئة التقنية   

 0.84 3.52 9  الهندسة  

 0.80 3.59 42  الحاسوب

 0.64 3.52 20  العلوم االدارية 

 0.75 3.56 71 المجموع

  الدرجة الكلية

 0.49 3.38 9  الهندسة  

 0.54 3.35 42  الحاسوب

 0.49 3.26 20  العلوم االدارية 

 0.52 3.33 71 المجموع
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معايير  لتطبيق) One-Way ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 16.4(جدول رقم 

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء 

  .االكاديمي البرنامجالهيئة التدريسية حسب متغير 

 مجموع المربعات مصدر التباين  المجال  
درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  الهيئة التدريسية

 0.115 2 0.230 بين المجموعات

 0.208 68 14.168 داخل المجموعات 0.579 0.551

  70 14.398 المجموع

  المناهج الدراسية   

 0.019 2 0.039 بين المجموعات

 0.436 68 29.621 داخل المجموعات 0.956 0.045

  70 29.660 المجموع

  الطلبة   

 0.867 2 1.734 بين المجموعات

 0.494 68 33.611 داخل المجموعات 0.181 1.754

  70 35.345 المجموع

اساليب التعليم والتعلم    

 0.140 2 280. بين المجموعات

 0.366 68 24.859 داخل المجموعات 0.684 0.382

  70 25.139 المجموع

معايير التقويم 

  واالمتحانات

 0.600 2 1.199 بين المجموعات

 0.616 68 41.891 المجموعات داخل 0.383 0.973

  70 43.090 المجموع

جودة خدمة المجتمع     

 0.253 2 506. بين المجموعات

 0.539 68 36.670 داخل المجموعات 0.628 0.469

  70 37.175 المجموع

البرامج التعليمية 

  التقنية

 0.146 2 292. بين المجموعات

 0.651 68 44.266 داخل المجموعات 0.800 0.224

  70 44.558 المجموع

  البيئة التقنية   

 0.046 2 093. بين المجموعات

 0.580 68 39.467 داخل المجموعات 0.923 0.080

  70 39.559 المجموع

  الدرجة الكلية

 0.076 2 153. بين المجموعات

 0.273 68 18.546 داخل المجموعات 0.757 0.280

  70 18.698 المجموع

  )2.62(الجدولية ) ف(، ) α≥05.0(دال احصائياً عند مستوى الداللة *
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                          الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه )16.4( الجدول نتائج من يتضح

)05.0≤α (التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية معايير جودة التعليم  لتطبيق

مجاالت الهيئة التدريسية والمناهج  في من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير البرنامج

الدراسية والطلبة واساليب التعليم والتعلم ومعايير التقويم واالمتحانات وجودة خدمة المجتمع 

  .نية والبيئة التقنية والدرجة الكليةوالبرامج التعليمية التق

  

 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية الرابعة 5.2.4

(α≤ معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من  لتطبيق

  .   المؤهل العلميوجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير 

  

اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي                      الباحثــة لإلجابــة عــن الفرضــية الرابعــة اســتخدمت

)One-Way ANOVA(  والجداول)ذلك تبين ) 19.4(و) 18.4(و) 17.4.  

جودة  معايير تطبيقاالعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) أ. 17.4(جدول رقم 

التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة 

  .المؤهل العلميالتدريسية حسب متغير 

 المجال
 المؤهل العلمي   

  العدد
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  الهيئة التدريسية

 0.57 3.35 10  دبلوم

 0.35 3.12 9  بكالوريوس

 0.47 3.18 37  ماجستير

 0.39 3.29 15  دكتوراه

 0.45 3.22 71 المجموع

  المناهج الدراسية   

 0.65 3.41 10  دبلوم

 0.88 3.28 9  بكالوريوس

 0.62 3.07 37  ماجستير

 0.54 3.43 15  دكتوراه

 65. 3.22 71 المجموع
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 معايير تطبيقواالنحرافات المعيارية لاالعداد والمتوسطات الحسابية ) ب. 17.4(جدول رقم 

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر 

  .المؤهل العلمياعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير 

 المجال
 المؤهل العلمي   

  العدد
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الطلبة   

 0.61 3.33 10  دبلوم

 0.58 2.79 9  بكالوريوس

 0.80 2.85 37  ماجستير

 0.50 3.16 15  دكتوراه

 0.71 2.97 71 المجموع

  اساليب التعليم والتعلم    

 0.73 3.54 10  دبلوم

 0.51 3.34 9  بكالوريوس

 0.62 3.26 37  ماجستير

 0.44 3.61 15  دكتوراه

 0.60 3.39 71 المجموع

  واالمتحاناتمعايير التقويم 

 1.24 3.83 10  دبلوم

 0.56 3.33 9  بكالوريوس

 0.72 3.17 37  ماجستير

 0.53 3.04 15  دكتوراه

 0.78 3.26 71 المجموع

  جودة خدمة المجتمع     

 0.84 3.58 10  دبلوم

 0.61 3.52 9  بكالوريوس

 0.71 3.11 37  ماجستير

 0.68 3.52 15  دكتوراه

 0.73 3.32 71 المجموع

  البرامج التعليمية التقنية

 0.72 4.25 10  دبلوم

 0.99 3.64 9  بكالوريوس

 0.78 3.46 37  ماجستير

 0.56 3.92 15  دكتوراه

 0.80 3.69 71 المجموع
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 معايير تطبيقاالعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) ج. 17.4(جدول رقم 

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر 

  .المؤهل العلمياعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير 

 المجال
 المؤهل العلمي   

  العدد
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  البيئة التقنية   

 0.78 3.96 10  دبلوم

 1.02 3.81 9  بكالوريوس

 0.72 3.34 37  ماجستير

 0.44 3.71 15  دكتوراه

 0.75 3.56 71 المجموع

  الدرجة الكلية

 0.57 3.66 10  دبلوم

 0.52 3.35 9  بكالوريوس

 0.52 3.18 37  ماجستير

 0.35 3.46 15  دكتوراه

 0.52 3.33 71 المجموع

 

 لتطبيق) One-Way ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) أ. 18.4(جدول رقم 

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر 

  المؤهل العلمياعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير 

 مصدر التباين  المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  الهيئة التدريسية

 0.130 3 390. بين المجموعات

 0.209 67 14.008 داخل المجموعات 0.603 0.622

  70 14.398 المجموع

  المناهج الدراسية   

 0.622 3 1.866 بين المجموعات

 0.415 67 27.794 داخل المجموعات 0.223 1.500

  70 29.660 المجموع

  الطلبة   

 0.896 3 2.688 بين المجموعات

 0.487 67 32.657 داخل المجموعات 0.149 1.838

  70 35.345 المجموع
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 لتطبيق) One-Way ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) ب. 18.4(جدول رقم 

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر 

  المؤهل العلمياعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير 
  

 مصدر التباين  المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  اساليب التعليم والتعلم    

 0.524 3 1.571 المجموعاتبين 

 0.352 67 23.568 داخل المجموعات 0.226 1.488

  70 25.139 المجموع

معايير التقويم 

  واالمتحانات

 1.413 3 4.240 بين المجموعات

 0.580 67 38.851 داخل المجموعات 0.072 2.437

  70 43.090 المجموع

  جودة خدمة المجتمع     

 1.084 3 3.252 المجموعاتبين 

 0.506 67 33.923 داخل المجموعات 0.103 2.141

  70 37.175 المجموع

  البرامج التعليمية التقنية

 1.966 3 5.897 بين المجموعات

 0.577 67 38.661 داخل المجموعات 0.022 3.406

  70 44.558 المجموع

  البيئة التقنية   

 1.451 3 4.353 بين المجموعات

 0.525 67 35.206 داخل المجموعات 0.049 2.762

  70 39.559 المجموع

  الدرجة الكلية

 0.715 3 2.145 بين المجموعات

 0.247 67 16.553 داخل المجموعات 0.042 2.895

  70 18.698 المجموع

  )2.62(الجدولية ) ف( ،) α≥05.0(دال احصائياً عند مستوى الداللة *

  

              الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه )18.4(الجدول  نتائج من يتضح

)05.0≤α (معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية  لتطبيق

مجاالت الهيئة التدريسية  في التدريسية حسب متغير المؤهل العلميمن وجهة نظر اعضاء الهيئة 

والمناهج الدراسية والطلبة واساليب التعليم والتعلم ومعايير التقويم واالمتحانات وجودة خدمة 

           الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات أنه توجد فروق الجدول هذا نتائج وأظهرت المجتمع،
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)05.0≤α (معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية  لتطبيق

من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير المؤهل العلمي في مجاالت البرامج التعليمية 

للمقارنات البعدية، ) LSD(ار التقنية والبيئة التقنية والدرجة الكلية، فقد استخدمت الباحثة اختب

  .نتائج المقارنة البعدية) 18(ويوضح الجدول 

  

 في ،المؤهل العلمي متغير متوسطات بين البعدية للمقارنة )LSD( اختبار نتائج) 19.4(الجدول 

  .ت البرامج التعليمية التقنية والبيئة التقنية والدرجة الكليةمجاال

البرامج 

التعليمية 

  التقنية

  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم  العلميالمؤهل 

 0.33333  (*)0.79054 0.61111    دبلوم

 0.4600- 0.17943      بكالوريوس

 0.45721-       ماجستير

          دكتوراه

  البيئة التقنية

  25385.  (*)0.62474  14957.    دبلوم

  0.3699- 0.47517      بكالوريوس

 37089.-       ماجستير

          دكتوراه

الدرجة 

  الكلية

  

  0.19705  (*)0.47561  0.30154    دبلوم

  0.2800- 0.17406      بكالوريوس

 0.27855-      ماجستير

          دكتوراه

  )α≥05.0(ند مستوى ع صائياإحال د* 

  

 في) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود )19.4( الجدول من يتضح

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من  تطبيقدرجة 

البرامج التعليمية (مجاالت  وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير المؤهل العلمي في

مؤهل الماجستير من  بين حملة مؤهل الدبلوم من جهة وحملة) التقنية و البيئة التقنية والدرجة الكلية

البرامج التعيمية التقنية والبيئة التقنية والدرجة (وذلك في كافة المجاالت المذكورة ) جهة اخرى

  .ولصالح حاملي مؤهل الدبلوم، بينما لم تكن المقارنات األخرى دالة احصائياً) الكلية
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية الخامسة 6.2.4

)0.05 (α≤ معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة  لتطبيق

  .المسمى الوظيفيالغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير 

اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي                      الباحثــة اســتخدمتلإلجابــة عــن الفرضــية الخامســة 

)One-Way ANOVA( الجداول  و)ذلك تبين ) 21.4(و) 20.4.  

جودة  معايير تطبيقاالعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) أ. 20.4(جدول رقم 

التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة 

  .المسمى الوظيفيالتدريسية حسب متغير 

  العدد المسمى الوظيفي المجال
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  الهيئة التدريسية

 0.55 3.26 15  مشرف مختبر

 0.43 3.20 50  محاضر

 0.49 3.31 6  رئيس قسم أكاديمي

 0.45 3.22 71 المجموع

  المناهج الدراسية   

 0.75 3.17 15  مشرف مختبر

 0.64 3.21 50  محاضر

 0.46 3.47 6  رئيس قسم أكاديمي

 0.65 3.22 71 المجموع

 الطلبة   

 1.06 3.10 15  مشرف مختبر

 0.60 2.94 50  محاضر

 0.58 2.94 6  رئيس قسم أكاديمي

 0.71 2.97 71 المجموع

  اساليب التعليم والتعلم    

 0.85 3.30 15  مشرف مختبر

 0.53 3.41 50  محاضر

 0.44 3.38 6  رئيس قسم أكاديمي

 0.60 3.39 71 المجموع

  معايير التقويم واالمتحانات

 1.15 3.58 15  مشرف مختبر

 0.65 3.16 50  محاضر

 0.58 3.27 6  رئيس قسم أكاديمي

 0.78 3.26 71 المجموع
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جودة  معايير تطبيقاالعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) ب. 20.4(جدول رقم 

التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة 

  .المسمى الوظيفيالتدريسية حسب متغير 

  العدد الوظيفيالمسمى  المجال
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  جودة خدمة المجتمع     

 0.82 3.38 15  مشرف مختبر

 0.72 3.25 50  محاضر

 0.49 3.72 6  رئيس قسم أكاديمي

 0.73 3.32 71 المجموع

  البرامج التعليمية التقنية

 0.95 4.08 15  مشرف مختبر

 0.75 3.55 50  محاضر

 0.44 3.88 6  أكاديميرئيس قسم 

 0.80 3.69 71 المجموع

  البيئة التقنية   

 0.82 3.85 15  مشرف مختبر

 0.75 3.50 50  محاضر

 0.52 3.38 6  رئيس قسم أكاديمي

 0.75 3.56 71 المجموع

  الدرجة الكلية

 0.65 3.46 15  مشرف مختبر

 0.49 3.28 50  محاضر

 0.36 3.42 6  رئيس قسم أكاديمي

 0.52 3.33 71 المجموع
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معايير  لتطبيق) One-Way ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 21.4(جدول رقم 

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء 

  المسمى الوظيفيالهيئة التدريسية حسب متغير 

 مصدر التباين  المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  الهيئة التدريسية

 0.806 0.216 0.046 2 091. بين المجموعات

 0.210 68 14.307 داخل المجموعات

  70 14.398 المجموع

  المناهج الدراسية   

 0.606 0.504 0.217 2 433. بين المجموعات

 0.430 68 29.227 داخل المجموعات

  70 29.660 المجموع

  الطلبة   

 0.758 0.279 0.144 2 287. بين المجموعات

 0.516 68 35.057 داخل المجموعات

  70 35.345 المجموع

  اساليب التعليم والتعلم    

 0.816 0.204 0.075 2 150. بين المجموعات

 0.367 68 24.989 داخل المجموعات

  70 25.139 المجموع

معايير التقويم 

  واالمتحانات

 0.201 1.645 0.994 2 1.988 بين المجموعات

 0.604 68 41.102 داخل المجموعات

  70 43.090 المجموع

  جودة خدمة المجتمع     

 0.308 1.198 0.633 2 1.265 بين المجموعات

 0.528 68 35.910 داخل المجموعات

  70 37.175 المجموع

  البرامج التعليمية التقنية

 0.062 2.904 1.753 2 3.506 بين المجموعات

 0.604 68 41.052 داخل المجموعات

  70 44.558 المجموع

  البيئة التقنية   

 0.247 1.426 0.796 2 1.592 بين المجموعات

 0.558 68 37.967 داخل المجموعات

  70 39.559 المجموع

  الدرجة الكلية

 0.436 0.841 0.226 2 451. بين المجموعات

 0.268 68 18.247 داخل المجموعات

  70 18.698 المجموع

  )2.62(الجدولية ) ف(، ) α≥05.0(دال احصائياً عند مستوى الداللة *
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                                  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه )21.4(الجدول  نتائج من يتضح

)05.0≤α (معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية  لتطبيق

جميع المجاالت والدرجة  في من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير المسمى الوظيفي

  .الكلية

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية السادسة 7.2.4

)0.05 (α≤ معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة  لتطبيق

  .سنوات الخبرةالغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير 
    

اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي                    الباحثــة لخامســة اســتخدمتلإلجابــة عــن الفرضــية ا

)One-Way ANOVA( الجداول  و)ذلك تبين ) 24.4(و) 23.4(و ) 22.4.  
  

جودة  معايير تطبيقاالعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) أ. 22.4(جدول رقم  

التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة 

  .سنوات الخبرةالتدريسية حسب متغير 

  العدد سنوات الخبرة المجال
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  الهيئة التدريسية

 0.47 3.28 16  سنوات 5أقل من 

 0.46 3.31 23  سنوات 10اقل من  –سنوات  5من  

 0.44 3.13 32  سنوات 10أكثر من 

 0.45 3.22 71 المجموع

  المناهج الدراسية   

 0.57 3.45 16  سنوات 5أقل من 

 0.68 3.17 23  سنوات 10اقل من  –سنوات  5من  

 0.66 3.14 32  سنوات 10أكثر من 

 0.65 3.22 71 المجموع

 الطلبة   

 0.51 3.15 16  سنوات 5أقل من 

 0.81 3.02 23  سنوات 10اقل من  –سنوات  5من  

 0.72 2.85 32  سنوات 10أكثر من 

 0.71 2.97 71 المجموع
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 معايير تطبيقاالعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل) ب. 22.4(جدول رقم  

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر 

  .سنوات الخبرةاعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير 

  العدد سنوات الخبرة المجال
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

  اساليب التعليم والتعلم    

 0.46 3.49 16  سنوات 5أقل من 

 0.64 3.50 23  سنوات 10اقل من  –سنوات  5من  

 0.62 3.25 32  سنوات 10أكثر من 

 0.60 3.39 71 المجموع

  معايير التقويم واالمتحانات

 0.58 3.44 16  سنوات 5أقل من 

 1.00 3.47 23  سنوات 10اقل من  –سنوات  5من  

 0.64 3.02 32  سنوات 10أكثر من 

 0.78 3.26 71 المجموع

  جودة خدمة المجتمع     

 0.88 3.41 16  سنوات 5أقل من 

 0.57 3.43 23  سنوات 10اقل من  –سنوات  5من  

 0.75 3.19 32  سنوات 10أكثر من 

 0.73 3.32 71 المجموع

  البرامج التعليمية التقنية

 1.01 3.47 16  سنوات 5أقل من 

 0.62 4.05 23  سنوات 10اقل من  –سنوات  5من  

 0.72 3.54 32  سنوات 10أكثر من 

 0.80 3.69 71 المجموع

  البيئة التقنية   

 0.82 3.58 16  سنوات 5أقل من 

 0.72 3.70 23  سنوات 10اقل من  –سنوات  5من  

 0.74 3.46 32  سنوات 10أكثر من 

 0.75 3.56 71 المجموع

  الدرجة الكلية

 0.52 3.41 16  سنوات 5أقل من 

 0.53 3.46 23  سنوات 10اقل من  –سنوات  5من  

 0.49 3.20 32  سنوات 10أكثر من 

 0.52 3.33 71 المجموع
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معايير  لتطبيق) One-Way ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 23.4(جدول رقم 

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء 

  .سنوات الخبرةالهيئة التدريسية حسب متغير 

 مصدر التباين  المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  الهيئة التدريسية

 0.313 1.180 0.241 2 483. بين المجموعات

 0.205 68 13.915 داخل المجموعات

  70 14.398 المجموع

  المناهج الدراسية   

 0.271 1.329 0.558 2 1.116 بين المجموعات

 0.420 68 28.544 داخل المجموعات

  70 29.660 المجموع

  الطلبة   

 0.371 1.007 0.508 2 1.017 بين المجموعات

 0.505 68 34.328 المجموعاتداخل 

  70 35.345 المجموع

  اساليب التعليم والتعلم    

 0.219 1.555 0.550 2 1.100 بين المجموعات

 0.354 68 24.039 داخل المجموعات

  70 25.139 المجموع

  معايير التقويم واالمتحانات

 0.061 2.916 1.702 2 3.404 بين المجموعات

 0.584 68 39.686 المجموعاتداخل 

  70 43.090 المجموع

  جودة خدمة المجتمع     

 0.433 0.846 0.451 2 903. بين المجموعات

 0.533 68 36.272 داخل المجموعات

  70 37.175 المجموع

  البرامج التعليمية التقنية

 0.025 3.881 2.283 2 4.565 بين المجموعات

 0.588 68 39.993 داخل المجموعات

  70 44.558 المجموع

  البيئة التقنية   

 0.494 0.712 0.406 2 811. بين المجموعات

 0.570 68 38.748 داخل المجموعات

  70 39.559 المجموع

  الدرجة الكلية

 0.143 1.998 0.519 2 1.038 بين المجموعات

 0.260 68 17.660 داخل المجموعات

  70 18.698 المجموع

  )2.62(الجدولية ) ف(، ) α≥05.0(دال احصائياً عند مستوى الداللة *
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) α≥05.0( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه )23.4( الجدول نتائج من يتضح

التقنية في الضفة الغربية من وجهة  معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين لتطبيق

مجاالت الهيئة التدريسية والمناهج  في نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير سنوات الخبرة

 الدراسية والطلبة واساليب التعليم والتعلم ومعايير التقويم واالمتحانات والبيئة التقنية والدرجة الكلية،

) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات وقأنه توجد فر الجدول هذا نتائج وأظهرت

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة  لتطبيق

نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير سنوات الخبرة في مجال البرامج التعليمية التقنية، فقد 

  .نتائج المقارنة البعدية) 23(للمقارنات البعدية، ويوضح الجدول ) LSD(الباحثة اختبار استخدمت 

  

 في ،سنوات الخبرة متغير متوسطات بين البعدية للمقارنة )LSD( اختبار نتائج) 24.4(الجدول 

  .البرامج التعليمية التقنية مجال

  سنوات 5اقل من   الجامعة
اقل  - سنوات  5من  

  سنوات 10من  
  سنوات 10اكثر من 

 0.07031- (*)0.58560-    سنوات 5اقل من 

اقل  -سنوات  5من  

  سنوات 10من  

    
0.51529(*) 

        سنوات 10اكثر من 

  )α≥05.0(ند مستوى ع صائياإحال د* 

  

 في) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود )24.4(الجدول من يتضح

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من  تطبيقدرجة 

مجال البرامج التعليمية التقنية  فيسنوات الخبرة  وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير

) سنوات10أكثر من (وذوي الخبرة ) سنوات 5أقل من (بين اعضاء الهيئة التدريسية ذوي الخبرة 

من جهة اخرى لصالح ذوي ) سنوات10اقل من  - سنوات 5من (من جهة  وزمالئهم ذوي الخبرة 

  .، بينما لم تكن المقارنات األخرى دالة احصائياً)سنوات10اقل من  - سنوات 5من (الخبرة 



 

 

 

  

  

  الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات 

  

  مقدمة  1.5

  

  مناقشة النتائج 2.5

  

  التوصيات  3.5
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  الفصل الخامس 

  

  مناقشة النتائج والتوصيات 

  

  مقدمة 1.5
  

يتناول هذا الفصل تفسير النتائج التي تولت اليها الدراسة في ضوء اسئلتها ومقارنة هذه النتائج 

ومدى اختالفها او اتفاقها مع الدراسات السابقة، ثم تقديم بعض التوصيات في ضوء ما تم التوصل 

  . اليه من نتائج

  

  مناقشة اسئلة الدراسة   2.5 
  

  :رئيسمناقشة نتائج السؤال ال 1.2.5
  

ما مدى تطبيق معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية 

  من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

  

اظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمدى تطبيق اعضاء الهيئة التدريسية لمعايير 

وهي درجة حسب مفتاح التصحيح ) 66.6( نسبية ، وبأهمية)3.33(جودة التعليم التقني بلغ 

  ).متوسطة(
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، حيث بلغ المتوسط معيار جودة البرامج التعليمية التقنيةوكان اعلى معيار في االهمية هو 

، وترى الباحثة ان السبب هو أن )عالية(وهي درجة) 73.8(وبأهمية نسبية ) 3.69(الحسابي له 

الهامة في التعليم التقني حيث ان البرامج التعليمية تهيئ  معيار البرامج التقنية هو من المعايير

الطالب تقنيا بالشكل المطلوب عند تخرجه ، لذا تم العناية بها في التعليم التقني، و ألن معظم 

مساقات الطالب عملية وتقنية فكان التركيز على البرامج بأحدث االصدارات والنسخ تبعا لمتطلبات 

  .ج تتيح فرصة االحتكاك المبكر بطبيعة العملوألن هذه البرام السوق،

  

حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي لهـا        معايير جودة البيئـة التقنيـة  وتأتي في المرتبة الثانية  

  ).عالية(وهي درجة ) 71.3(وأهمية نسبية ) 3.56(

  

تتم وترى الباحثة ان السبب يعود الى ان هذا المعيار هو المحفز الرئيس والمساعد الذي دونه ال 

جودة المخرجات، وألن معظم المحاضرات تعقد بشكل كبير في مختبرات الحاسوب نظرا لطبيعة 

التخصصات مما يستدعي توفر اعداد اكبر من مختبرات الحاسوب، ويتم مراعاة مناسبة عدد 

الطالب مع عدد االجهزة، وتوافر عنصر االمان في استخدامها وتشغيلها ، وسهولة استخدام الكليات 

نترنت المتاح، اضافة لتوفير التجهيزات والكوادر الفنية المتخصصة لخدمة مرافق الكليات التقنية لال

و روادها، وان تقنيات التعليم المستخدمة في العملية التعليمية تعتبر مناسبة وكافية نوعا ما و قد تم 

  .توفير المكتبات المتكاملة

  

من نتائجها ان محاضرات الكليات التطبيقية تعقد  وكان) 2009(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حولي 

بشكل كبير في مختبرات الحاسوب مما يستدعي توفير اعداد اكبر من مختبرات الحاسوب لها،  

التي اشارت الى سوء البيئة الجامعية وضعف التجهيزات والمعامل ) 2005(وتختلف مع دراسة آدم 

التي ) 2010(وتختلف مع دراسة حماد ومزاهرة  ،كان من االسباب التي ادت الى ضعف المخرجات

كان من نتائجها ان الكلية بحاجة الى ان تدعم بشكل اكبر مجال توفير االجهزة والموارد والبرمجيات 

  .الجاهزة
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) 3.39(حيث بلغ المتوسط الحسابي لها   معايير اساليب التعليم والتعلموتأتي في المرتبة الثالثة 

  ).متوسطة(و ضمن الدرجة وه) 67.7(وأهمية نسبية 

  

كانت استجابات العينة لهذا المعيار متوسطة وتشير الى استمرارية التدريس في معظم المحاضرات 

اعتمادا على االلقاء والعرض فقط وبدون المشاركة الفاعلة للطلبة، وتعزو الباحثة السبب الى عدم 

الى ان تخصصات الهيئة التدريسية  ادراك مجتمع الدراسة أهمية هذا المعيار و لعل السبب يعود 

بعيدة نوعا ما عن التخصصات التربوية االنسانية، حيث ان اغلب التخصصات من التخصصات 

العلمية وتخصصات العلوم االدارية التي تفتقر الى اساليب التعليم و التدريس وان هناك حاجة الى 

عيار في سير العملية التعليمة وفعاليتها اعادة النظر في ادراك الهيئة التدريسية الى اهمية هذا الم

  .وتطورها نظرا الى اهمية الطرق المستخدمة في التدريس والحاجة الملحة الى دورات تأهيل تربوي

التي كان من نتائجها ضعف تنمية مهارات االستخدام الذاتي للطالب، ) 2010(وتتفق مع دراسة آدم 

التي اكدت على المعايير االساسية للجودة ) 2009( وتختلف هذه النتائج مع دراسة عيسى و الناقة

حيث قامت بتحديد خمس معايير اساسية للكفاءات المهنية التي يمتلكها عضو هيئة التدريس  في 

ضوء معايير الجودة من ضمنها معيار اساليب التعزيز والتحفيز والتخطيط والتنفيذ للمحاضرة، وكان 

قسم المناهج وطرق التدريس ربما يكون اكثر قدرة على من نتائجها ان عضو هيئة التدريس في 

، و باالنشطة استراتيجيات التدريس بدرجة عاليةتفعيل دور الطالب، الن تخصصه يركز على 

التي ) 2008(واساليب التدريس والتعلم ويحاول توظيفهما في الميدان، وتختلف مع  دراسة عودة 

  .س واستخدام التقنيات الحديثةاكدت على اهمية الطرق المستخدمة في التدري

  

وبأهمية ) 3.32(حيث بلغ المتوسط الحسابي   معايير جودة خدمة المجتمعوتأتي في المرتبة الرابعة 

  ) .متوسطة(وهي درجة ) 66.3(نسبية 

  

كانت استجابات مجتمع الدراسة الى تشير الى افتقار الكليات التقنية الى آليات االستخدام االمثل 

للقوى البشرية المتوافرة من اجل خدمة المجتمع، كما تبين على عدم توثيق الكليات لعالقتها مع 

منح الطلبة المجتمع الخارجي المحلي والعربي والدولي كما يجب، ويمكن تفسيرها ان الكليات ال ت

والعاملين فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات وال تشجعهم على المساهمة في اتخاذ القرار، وان 
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ربط البرامج التي تقدمها الكليات التقنية بخطط التنمية في المجتمع الفلسطيني من فتح التخصصات 

وقراطية الروتينية التقنية او اغالقها حسب حاجة السوق ال يتم بسهولة بسبب االجراءات البير

التي اكدت على وجود دواعي الى ) 2010(المرتبطة مع وزارة التعليم العالي، وتتفق مع دراسة آدم 

واتفقت مع ة العامة المقدمة للمجتمع المحلي، العمل بنظام الجودة لتدهور مستوى الجودة في الخدم

المحلي نوعا ما متوسطة، وان التي جاءت نتائج عالقة الجامعة بالمجتمع ) 2010(دراسة المالح 

 العلم مع ،المحلي المجتمع ومؤسسات الطلبة بين ما والتعاون  التنسيق تحقيق على لتعم الالجامعة 

 الجامعات من عدد وهناك ،المجتمع مع لبالتواص مهامها تتعلقكز مرا لها جميعها الجامعات أن

 التي بالصورة تتم ال العالقة هذه أن إال ،أكثر أو ساعة بواقع ،المجتمع خدمة في مساقات تخصص

  .أفراده أو المجتمع مؤسسات على آثارها تظهر ال وبذلك  ،المجتمع منها يستفيد

  

وبأهمية ) 3.26(وتأتي في المرتبة الخامسة معايير التقويم و االمتحانات حيث بلغ المتوسط الحسابي 

  ).متوسطة(وهي تقع ضمن الدرجة ) 65.1(نسبية 

  

مجتمع الدراسة تدل على ان االساليب تفتقر نوعا ما الى وجود معايير واضحة كانت استجابات 

ومناسبة لتحديد مستوى االداء الجيد ، وغيرها مما يرتبط بعملية التقويم كاألهداف واالساليب والفائدة 

ء من عملية التقويم في ضبط سير العملية التعليمية، واعتماد اسلوب تقويم واحد مثل االمتحانات سوا

واالمتحانات العملية فقط، ربما يعود السبب ) التحريرية التي تركز على  مهارة الحفظ واالستظهار( 

تربويان وبحاجة الى االلمام "  اساليب التعليم والتعلم " الى كون هذا المعيار وكذلك  المعيار السابق 

ضح ان عدد ال بأس به من بهما من خالل الدورات المكثفة والتأكيد على اهميتهما حيث ان من الوا

  .الهيئة التدريسية ال يرى اهمية في تطبيقهما

  

التي كان من نتائجها انخفاض كفاية اساليب القياس والتقويم، ) 2009(واتفقت مع دراسة دياب 

واعتماد اساليب التقويم المتبعة في الجامعة على التقويم النهائي وتشير الى قصور وعدم اهتمام 

ة تقدم طلبتهم وانخفاض قدرتهم على توفير مناخ من الثقة، واشارت الى اهمية المشرفين بمالحظ

وكان من نتائجها ان عضو هيئة ) 2009(معيار التقويم واالمتحانات، واختلفت مع عيسى و الناقة 

التدريس في قسم المناهج وطرق التدريس يكون قادرا اكثر من غيره على تفعيل انواع واساليب 
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حيث اشارتا الى ضرورة ) 2008(و عودة ) 2007(عة، واختلفت مع دراسة كنعان التقويم المتنو

  . تنوع اساليب التقويم واالمتحانات

  

بنفس الترتيب حيث بلغ  معايير الهيئة التدريسية والمناهج الدراسيةوتأتي في المرتبة السادسة 

تقع ضمن الدرجة وهي ) 64.4(وبأهمية نسبية ) 3.22(المتوسط الحسابي لهذين المعيارين 

  ).متوسطة(

  

متوسطة وتعزو الباحثة ذلك الى ان  لمعايير الهيئة التدريسيةوكانت استجابات مجتمع الدراسة 

عصر المعلومات يتسم بتضخم المعرفة وتنوع مصادرها وطرق اكتسابها ووسائل تعليمها، ادى ذلك 

مج، ربما ساهمت االضرابات ضعف التنسيق بين اعضاء الهيئة االكاديمية لتطوير وتحديث البرا

المتكررة في السنوات الماضية بشكل مؤثر في انشغال الهيئة االكاديمية بمطالبة وزارة التعليم العالي 

بتحسين اوضاعهم المعيشية عن االنشغال بتطوير ادائهم والتعاون مع الزمالء في سبيل تحسين 

لروتينية في الكليات التقنية ال تشجع على العملية التعليمية وتطويرها، اضافة الى ان االجراءات ا

االبتكار والتجديد وتتبع الممارسات التقليدية والنمطية التي تفرضها طبيعة التنظيم االداري، واليوجد 

برنامج شامل لالبتعاث حيث يحد من تطوير عضو الهيئة االكاديمية لمؤهالته العلمية، وعدم وجود 

  .لمية التطويريةحوافز عند اجراء ونشر االبحاث الع

  

و تتوقف جودة التعليم العالي على قدرة اعضاء هيئة التدريس على اداء مهامها على اعلى مستوى 

وهذا الهدف يتوقف على عدد اعضاء هيئة التدريس ونسبتها الى مجموع عدد الطالب وهي نسب 

ض التخصصات يجب ان تكون مقبولة وتحقق اقل تكلفة مصحوبة بأعلى كفاية، وهذا الشرط في بع

  . في الكليات التقنية غير متحقق حيث ال يتناسب اعداد الطلبة مع اعداد الهيئة التدريسية

  

 تقديم على تحرص ال الجامعات من عدد أنالتي اشارت الى ) 2005(وتتفق مع  دراسة المالح 

، وتتفق مع الفعلي ومردودها فاعليتها من كدللتأ الخدمةاء أثن العضاء هيئة التدريسالتدريب  برامج

حيث اكد على قصور في تطوير القوى البشرية العاملة وعدم توفير برامج ) 2009(دراسة  دياب 

  .تدريبية العضاء الهيئة التدريسية بحسب الحاجة
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، فقد كانت استجابات مجتمع الدراسة متوسطة وتعزو بمعايير المناهج الدراسيةاما فيما يخص 

ق فيما يخص بتعديل الخطط والمناهج الدراسية بسبب االجراءات الباحثة ذلك الى ضعف التنسي

الروتينية المتبعة، وال يتم في بعض االحيان مراعاة الترتيب الزمني المناسب في طرح المساقات، 

ويتم في بعض االحيان التركيز على الناحية النظرية على حساب الناحية العملية وذلك يعود الى 

لتدريس بالجانب العملي، وان عدم التوازن بين عدد الطلبة والهيئة ضعف عدد من اعضاء هيئة ا

االكاديمية يحول دون اعطاء الطلبة الفرص الكافية لتطوير المهارات العليا، وفي بعض المساقات يتم 

حشوها بالمعلومات والمهارات العملية في حين تكون بعض المساقات تكرار او ال تحوي المعلومات 

  .الكافية

  

ان المحتوى ال يراعي في اختيار خبراته احتياجات المجتمع  وال ) 2007( مع دراسة كنعان وتتفق

التي كان من نتائجها  تقليدية ) 2010(يراعي الفروق الفردية بين الطلبة، واتفقت مع دراسة آدم 

التي اكدت على اهمية تطوير المحتوى من حيث ) 2008(المناهج، واختلفت مع دراسة عودة 

  .ه وتنظيمهاختيار

  

حيث بلغ المتوسط الحسابي لها   معايير الجودة الخاصة بالطلبةوتأتي في المرتبة السابعة االخيرة  

  ).متوسطة(وهي درجة ) 59.5(وأهمية نسبية ) 2.96(

  

وكانت استجابات مجتمع الدراسة متوسطة ونوعا ما منخفضة ، ربما يعود السبب الى االنتقائية حيث 

نتقي طالبها انتقاءا جيدا غالبا ما تكون الجودة فيها عالية، واالنتقائية في الكليات ان الكلية التي ت

التقنية تكاد تكون محدودة حيث ان الوعي بين الناس في المجتمع المحلي للدراسة في الكليات التقنية 

م على لم يصل للمكانة المستحقة ، فمعظم الطلبة يتجهون الى الكليات التقنية في حال عدم حصوله

قبول في الجامعات العامة او كليات وكالة الغوث فيضطرون لاللتحاق بها للحصول على مؤهل 

جامعي اكاديمي، او احيانا السبب هو التكلفة المنخفضة المترتبة على دراسة الطالب حيث ال تكون 

  .مرهقة نوعا ما ألولياء االمور
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المهاري للخريج وان هناك دواعي التي اشارت الى الضعف ) 2010(وتتفق مع دراسة  آدم 

ومبررات للعمل بنظام الجودة حتى يتم الحصول على التحسين المطلوب لالداء وتتمثل تلك الدواعي 

في تدهور مستوى الجودة في الخدمة العامة وما له من انعكاسات سالبة في كل المجاالت وانخفاض 

 الجامعات إداراتالتي توصلت الى ان ) 2005(جودة المخرجات التعليمية، وتتفق مع دراسة المالح 

، وتتفق مع الخريجين الءهؤ مع لوالتواص لاالتصا ضعف يؤدي إلى مما ،خريجيها لأحوا تتابع ال

التي كان من نتائجها ان مخرجات تعلم الكلية نوعا ما ال تحقق ) 2010(دراسة حماد ومزاهرة 

  .احتياجات سوق العمل

  

  :المعايير الفرعية لكل معيار رئيسيتم فيما يلي مناقشة اهم 
  

  :معايير الهيئة التدريسية
  

، وبأهمية )3.22(اظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال الهيئة التدريسية  بلغ 

  .حسب مفتاح التصحيح) متوسطة(وهي درجة ) 64.4(نسبية 

  

صصات تتالءم مع يتمتعون بمؤهالت وتخ"وكان اعلى المعايير اهمية هو المعيار الذي ينص على 

وهي درجة ) 78.9( ، وبأهمية نسبية )3.94(حيث بلغ المتوسط الحسابي له " طبيعة البرنامج

  .عالية

  

هذا هو المعيار الذي يتم عن طريقه انتقاء اعضاء الهيئة التدريسية في الكليات التقنية عند تعيينهم 

لى كفاءة عضو هيئة التدريس، كذلك يتم الخضوع عند في داللة ان المؤهل العلمي هو المؤشر ع

التعيين لرقابة وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الموظفين العام حيث تشترط تعيين مؤهالت 

  .معينة لهذه الوظائف

التي تؤكد على ضرورة ان يتوافر في المؤسسة التربوية العدد ) 2012( واتفقت مع دراسة زكي

والمؤهل الكافي لتحقيق الرسالة والغاية، حيث ان ضمان جودة عضو هيئة التدريس تبدأ بتعيينه 

  . وتنتهي بتقييم ادائه ومدى قدرته على التطوير
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  :معايير المناهج الدراسية
  

، وباهمية ) 3.22(رجة الكلية لمجال الهيئة االكاديمية بلغ اظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي للد

  .حسب مفتاح التصحيح) متوسطة(وهي درجة ) 64.4(نسبية 

  

تحقق المساقات الدراسية رسالة البرنامج " وكان اعلى المعايير اهمية هو المعيار الذي ينص على 

  .وهي درجة عالية) 70.7( ، وبأهمية نسبية ) 3.54(حيث بلغ المتوسط الحسابي له " واهدافه 

وترجع الباحثة ان السبب في اهمية هذا المعيار هو ان اعضاء الهيئة التدريسية يدركون ان اهداف 

المساقات وخططها العامة حيث يتم اعداد االهداف والخطط العامة للمساقات الدراسية عن طريق 

التقنية وبإشراف من وزارة  لجان فنية خاصة مؤلفة من اعضاء هيئة التدريس من كافة الكليات

  .التعليم العالي اي ان اهداف المساقات وخططهم هم من يحددونها

  

  :معايير الطلبة
  

، وبأهمية نسبية )2.97(اظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال الطلبة بلغ 

  .حسب مفتاح التصحيح) متوسطة(وهي درجة ) 59.5(

يحظى معظم الخريجيين بالتقدير والثقة في "هو المعيار الذي ينص على  وكان اعلى المعايير اهمية

، )3.30(حيث بلغ المتوسط الحسابي له " مواقع العمل المختلفة بما في ذلك القطاعات التربوية

  .وهي درجة متوسطة) 65.9( وبأهمية  نسبية 
  

حصيلهم االكاديمي ،او وترجع الباحثة السبب ربما ان بعض الطلبة الخريجيين قد  تميزوا في ت

درسوا عن قناعة لتخصصاتهم، لذا اثبتوا انهم قادرون على المنافسة والتميز واثبات الذات ، وانهم 

يحظون بالتقدير واالحترام في سوق العمل، سواء من خالل التدريب الميداني اثناء الدراسة او بعد 

  .تخرجهم والتحاقهم بالوظائف

  

 مفهوم على كدتأ حيث) Chaffee and Sherr 1992( وشير فيشا دراسة النتيجة هذهاتفقت 

  .له المطلوبة والتجهيزات واألدوات الفنية المتطلبات وتوفير لالعم جوانب كل في المستمر التحسين
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  :معايير اساليب التعليم والتعلم 
  

، وباهمية  )3.39(اظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال الهيئة االكاديمية بلغ 

  .حسب مفتاح التصحيح) متوسطة(وهي درجة ) 67.7(نسبية 

  

يتم اعتماد التخطيط المسبق للمحاضرات  " وكان اعلى المعايير اهمية هو المعيار الذي ينص على 

  .وهي درجة عالية) 76.3( ، وبأهمية نسبية ) 3.82(حيث بلغ المتوسط الحسابي له " 

  

ية هذا المعيار ترجع الى ان اعضاء الهيئة التدريسية يقومون وترجع الباحثة ان السبب في اهم

بإعداد المادة العلمية الخاصة بكل مساق من خالل الخطة الفصلية المفصلة العامة والخاصة 

  .االسبوعية 

  

معة كان من نتائجها اهتمام عضو هيئة التدريس بالجا) 2009( اتفقت هذه النتيجة عيسى و الناقة

التي اشارت الى ان امتالك ) 2007كنعان،(وتختلف مع دراسة االسالمية بالتخطيط والتنفيذ، 

  .مهارات تخطيط الدرس من الحاجات المهنية الواجب توفرها لدى الطالب المعلمين

  

  :معايير التقويم واالمتحانات
  

 ،)3.26(متحانات  بلغ اظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمعايير التقويم واال

  .حسب مفتاح التصحيح) متوسطة(وهي درجة ) 65.1(وباهمية نسبية 

  

تراعي وسائل التقويم الفروق الفردية بين " وكان اعلى المعايير اهمية هو المعيار الذي ينص على 

  .وهي درجة عالية) 73.0( وبأهمية نسبية  ، )3.65(حيث بلغ المتوسط الحسابي له " الطالب  

ترجع الباحثة السبب الى ان اساليب التقويم للمساق تكون بشكل امتحان نظري وامتحان عملي و

  .كون المساق يحوي الجانبين  فيراعي الفروق الفردية بين الطلبة
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التي اكدت على ان اساليب التقويم يجب ان تمتاز بالتنوع، ) 2007( مع دراسة كنعان وتختلف

التي اكدت على ان على عضو هيئة التدريس يجب ان ) 2009(الناقة ، مع دراسة عيسى تختلفو

  .ينوع في االنشطة التي يكلف بها الطالب لمواجهة الفروق الفردية

  

  :معايير جودة خدمة المجتمع
  

وباهمية  ،)3.32(اظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال الهيئة التدريسية بلغ 

  .حسب مفتاح التصحيح ) متوسطة(وهي درجة ) 66.3(نسبية 

  

تنسق الجامعة او الكلية مع القطاع الخاص " وكان اعلى المعايير اهمية هو المعيار الذي ينص على 

، )3.55(حيث بلغ المتوسط الحسابي له " لتدريب وتأهيل الطالب على التطبيق العملي في مؤسساته 

  .وهي درجة عالية) 71.0(وبأهمية نسبية 

  

وترجع الباحثة ان السبب في  اهمية هو ان الطلبة اثناء دراستهم يتم تدريبهم في مؤسسات القطاع 

العام والخاص ضمن مساق خاص يسمى التدريب الميداني، وذلك حتى يتمكن الطلبة من كسر 

  .حاجز الرهبة تجاه العمل واالطالع على تفاصيل العمل عن قرب

خدمة  في مساقات تخصص الجامعات من عدد هناك أن الى) 2005(را9 ا��Fح واA� BCD4 د

المجتمع، اختلفت هذه النتيجة مع دراسة  منها يستفيد التي بالصورة تتم ال العالقة هذه أن المجتمع إال

التي اظهرت ان كليات المجتمع بمحافظات غزة  تعمل على التواصل مع كليات ) 2006(راضي 

  .ى بصورة جيدالمجتمع االخر
  

  :معايير البرامج التعليمية التقنية 
  

، وباهمية )3.69(اظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال الهيئة االكاديمية بلغ 

  .حسب مفتاح التصحيح) عالية(وهي درجة ) 73.8(نسبية 
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التقنية بإمكانية تعلمها تمتاز البرامج " وكان اعلى المعايير اهمية هو المعيار الذي ينص على 

وهي درجة ) 79.7(، وبأهمية نسبية ) 3.99(، حيث بلغ المتوسط الحسابي له "والتدريب عليها 

  .عالية

  

وترجع الباحثة ان السبب في اهمية هذا المعيار هو ان البرامج التقنية تمتاز بالسهولة ويتم التدريب 

او في اثناء اوقات الفراغ للطلبة  حيث عليها في مختبرات الحاسوب في المحاضرات الرسمية 

يتدرب كل طالب على جهاز، ويتم متابعته من قبل الهيئة االكاديمية واالجابة على استفساراته حتى 

  .يتمكن من اتقان المهارة العملية 

  

  :معايير البيئة التقنية 
  

، وباهمية )3.56(بلغ  اظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال الهيئة االكاديمية

  .حسب مفتاح التصحيح) عالية(وهي درجة ) 71.3(نسبية 

  

تحقق مختبرات الحاسوب اهداف البرنامج " وكان اعلى المعايير اهمية هو المعيار الذي ينص على 

  . وهي درجة عالية) 76.3( ، وبأهمية نسبية )3.82(حيث بلغ المتوسط الحسابي له " 

في اهمية هذا المعيار هو  التطور المتسارع الجهزة الحاسوب ، فكان  وترجع الباحثة ان السبب

لزاما على مختبرات الحاسوب في الكليات التقنية ان تواكب هذا التطور حتى تستطيع تدريب 

  . الطالب على احدث االجهزة واحدث االصدارات للبرامج التقنية 

  

نتائجها الى انه يتم توفير االجهزة العلمية   التي كان من) 2009حولي،(اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 

  .والمختبرات المجهزة  للكليات التطبيقية
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  :مناقشة نتائج الفرضية االولى 2.2.5
  

  ≥α) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية األولى

لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة 

  .نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير الجامعة 

  

 درجة تطبيق في) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق تشير النتائج الى وجود

التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر معايير جودة 

مجال البيئة التقنية بين اعضاء الهيئة التدريسية  اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير الجامعة في

في جامعة خضوري وكلية رام اهللا من جهة وزمالئهم في كلية العروب من جهة اخرى لصالح كلية 

، كما يوجد فرق دال احصائياً بين كلية رام اهللا للبنات وزمالئهم في كلية االمة ولصالح العروب

  .كلية االمة، بينما لم تكن المقارنات األخرى دالة احصائياً

وترى الباحثة الى ان النتائج كانت لصالح كلية العروب تعود الى ان هذه الكلية تقع في مدينة الخليل 

االولى في فلسطين ودائما سباقة في السعي الى المدن الصناعية والتجارية المدينة تعتبر من وهذه 

، االتصال مع العالم الخارجي واالستفادة من التقنيات والتطورات الحاصلة في المجتمع العالمي

المجتمع الخارجي  معوالسوق المحلي في الخليل مرتبط  ،والرتباط التعليم التقني بالسوق المحلي

   .كانت تقديرات الهيئة التدريسية لمعايير الجودة في التعليم التقني اعلى من غيرها

  

وترى الباحثة الى ان السبب في الفروق بين كلية االمة وكلية رام اهللا للبنات يعود الى احتمالية قلة 

لقدس المحتلة فهي بحاجة الى عدد الطالب في الكلية والبعد الجغرافي لها حيث انها تقع في مناطق ا

صعوبة في المواصالت للوصول اليها، لهذا يتطلع اعضاء هيئة التدريس الى توسيع اقسام الكلية 

  .وزيادة اعداد الطلبة من خالل اهتمامهم الكبير بمعايير الجودة بطريقة تنافسية

  

االستقرار االداري في تعيين عدم : اما كلية رام اهللا للبنات فيرجع الفرق ربما الى ثالثة اساب منها

رأس الهرم والمتمثل في عميد للكلية حيث استمر تعيين قائم بأعمال العميد لسنوات، ثم كان هناك 

اهمال في تعيين نائب اكاديمي، الذي من واجباته االهتمام بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية  
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لجودة في التعليم الذي بات من اولويات والطالبات من ناحية اكاديمية بشكل عام و االهتمام بمنهج  ا

  .المؤسسات التربوية بشكل عام ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص

كما ربما يرجع السبب انه في السنوات الماضية و بسبب سيطرة وزارة التربية والتعليم العالي على 

جود السكن الداخلي الذي اراضيها بالتدريج حال دون االهتمام بالبيئة المحيطة، والسبب الثالث هو و

ضم الطالبات من مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث ارهق الكلية ماديا حال دون صرف المبالغ 

  .الممنوحة له على تطوير الكوادر البشرية والمادية في الكلية

  

حيث كانت النتائج في ان هناك فروق في ) 2010(وتتفق مع نتائج دراسة حماد ومزاهرة 

ء لصالح الكليات الخاصة في مجاالت البرامج ودعم المؤسسة الطلبة ، وتختلف مع متوسطات االدا

تعزى لمتغير الجامعة  إحصائية داللة ذات فروق التي كان من نتائجها عدم) 2005(دراسة المالح 

في انه ال توجد فروق لنوع الجامعة ) 2010(في مجال الثقافة التنظيمية، وتختلف مع دراسة آدم 

  .كوميةخاصة او ح

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 3.2.5
  

 ≥α) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية الثانية

لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة 

  .نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير الجنس

  

 مجاالت في) (0.05الداللة  مستوى على إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج أشارت

هيئة التدريس،  أعضاء يراها كما الغربية محافظات الضفة تطبيق معايير جودة التعليم التقني في

 الباحثة وتعزو الجنس، بمتغير المتعلقة الصفرية الفرضية إلى قبول يشير الجنس، وهذا لمتغير تعزى

  . إناثًا أم ذكورا أكانوا سواء الظروف نفس في يعملون التدريس أعضاء هيئة أن إلى ذلك

  

التي اوضحت عدم ) 2006(ودراسة العطار ) 2006(دراسة راضي وتتفق الدراسة الحالية مع 

 النتائج التي أشارت) 2005(وجود فروق بين افراد العينة تعزى لمتغير الجنس، ومع دراسة المالح 
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 الجامعات في الشاملة الجودة إدارة معايير تحقيق مجاالت إحصائية في داللة ذات فروق وجود عدم إلى

 النوع لمتغير التدريس تعزى هيئة أعضاء يراها كما الغربية الضفة محافظات في الفلسطينية

التي دلت على عدم وجود فروق في االداء ) 2010(االجتماعي، وتتفق مع دراسة حماد و مزاهرة 

) 2009(في الكليات الجامعية المتوسطة في االردن تعزى للجنس، وكذلك تتفق مع دراسة صالح 

بين استجابات افراد العينة لمجاالت االستبانة تعزى لمتغير النوع  وكانت نتائجها عدم وجود فروق

 وجود عدم إلى أشارت والتي  )2004( عالونة دراسة نتائج مع النتيجة هذه االجتماعي، وتتفق

 العربية الجامعة في الشاملة الجودة إدارة مبادئ قـتطبي يـف واإلناث بين الذكور فروق

 فروق وجود عدم التي كان من نتائجها) 2004( العباسي ةـدراس مع النتيجة هذه وتتفق ،األمريكية

 النوع لمتغير تعزىفي جامعة القدس   الشاملة الجودة عناصر تطبيق وممارسة مستوى لحو دالة

  .في انه ال توجد فروق حسب متغير النوع االجتماعي) 2010(، وتتفق مع دراسة آدم االجتماعي

  

  :الثالثةمناقشة نتائج الفرضية  4.2.5
  

 ≥α) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية الثالثة

لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة 

  .ئة التدريسية حسب متغير البرنامج االكاديمينظر اعضاء الهي

  

 لتطبيق) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه الى تشير النتائج

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر 

لدراسية مجاالت الهيئة التدريسية والمناهج ا اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير البرنامج في

والطلبة واساليب التعليم والتعلم ومعايير التقويم واالمتحانات وجودة خدمة المجتمع والبرامج 

  .التعليمية التقنية والبيئة التقنية والدرجة الكلية

  

وترى الباحثة انه يمكن تفسير ذلك ان التخصصات الهندسية تعتبر من اكثر البرامج اتصاال بالتعليم 

لمهندسين عادة على اطالع باالجهزة الحديثة والبرامج المستخدمة بحكم ان التقني والمهني، وا

تخصصهم مبنى على هذه التطورات العلمية المتسارعة، اضافة الى ان التعليم الهندسي يواجه العديد 
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من التحديات متمثلة في تطور تقنيات التعليم وزيادة االقبال عليه ، فكان خريجي التخصصات 

الحاسوب اكثر اطالعا في التعامل مع مستجات العولمة، وتخصصات العلوم  الهندسية وتخصص

  .التقني بالتوازي مع المادة النظرية في مساقاتها  االدارية تتجه نحو ادخال التدريب العملي

  

 في اختالفاً هناك أن نتائجها أظهرت حيث) 2004( جريس دراسة نتائج مع الدراسة هذه وتتفق

، العلومكلية  لصالح وذلك ،بيرزيت جامعة في التدريس لمكان تُعزى الجودة إدارة مجاالت تطبيق

عدم وجود فروق في تطبيق التي اشارت الى (2004) عالونة  دراسة مع  النتيجة هذه تختلفو

مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الكلية التي يدرس فيها 

 ونتائجها عدم) 2004(العباسي  ودراسة، سواء كانت كلية علمية أو كلية أدبيةعضو هيئة التدريس 

  .القدس جامعة في الداللة تعزى لمتغير الكلية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 5.2.5

  

 ≥α) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية الرابعة

لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة 

  .   نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير المؤهل العلمي

  

درجة  في) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجوداشارت النتائج الى 

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة  تطبيق

البرامج التعليمية التقنية و (مجاالت  نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير المؤهل العلمي في

بين حملة مؤهل الدبلوم من جهة وحملة مؤهل الماجستير من جهة ) يئة التقنية والدرجة الكليةالب

) البرامج التعيمية التقنية والبيئة التقنية والدرجة الكلية(وذلك في كافة المجاالت المذكورة ) اخرى

  .ولصالح حاملي مؤهل الدبلوم، بينما لم تكن المقارنات األخرى دالة احصائياً

  

وترى الباحثة ان اعضاء هيئة التدريس حاملي مؤهل الدبلوم  يعينون عادة في الكليات التقنية  من 

حملة التخصصات التقنية، و تخصصهم هذا من اهم القواعد الفنية المهنية في اي مؤسسة وهم 
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منهم الركيزة االساسية للعمل التقني، وقد يكونون في كثير من االحيان ادرى من زمالءهم االعلى 

في الرتبة العلمية باالمور التقنية والمهنية بحكم ان دراستهم ركزت بشكل اساسي على المهنية في 

التخصص والتركيز على الجانب العملي، لذا فهم يحاولون من موقع عملهم نقل معارفهم الى 

لشبكات الطالب، وربما السبب كذلك يعود الى تواجدهم المستمر في المعامل ومختبرات الحاسوب وا

  .فبالتالي هم اكثر من غيرهم اطالعا على جزئيات التقنية المستخدمة في الكلية

  

وبالنسبة لتخصص الماجستير ربما يعود السبب الى انهم يدرسون المساقات المتعلقة بالجانب 

  .النظري اما الجانب العملي يسند الى زمالئهم

  

عدم وجود اختالف في اتجاهات حملة  فادتأ والتي) 2004( عالونة دراسة مع النتيجة هذه وتختلف

الدكتوراه والماجستير حول مبادئ تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية 

ونتائجها في عدم وجود فروق بين استجابات ) 2009(وكذلك تختلف مع دراسة صالح ، األمريكية

في ) 2010(لمي، وتختلف مع دراسة آدم افراد العينة لمجاالت االستبانة تعزى لمتغير المؤهل الع

في انه ال توجد ) 2010(انه ال توجد فروق ذات داللة لمتغير المؤهل و دراسة حماد و مزاهرة 

فروق على المقياس ككل تعود للمؤهل العلمي ما عدا مجال البرامج والمناهج حيث كانت الفروق 

  .لصالح حملة الدكتوراه

  

  :لخامسةمناقشة نتائج الفرضية ا 6.2.5
  

 ≥α) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية الخامسة

لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة 

  .نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير المسمى الوظيفي

  

لتطبيق معايير ) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه تشير النتائج

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء 

  .جميع المجاالت والدرجة الكلية في الهيئة التدريسية حسب متغير المسمى الوظيفي
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 تماثل إلى ذلك الباحثة وتعزو المسمى الوظيفي، بمتغير المتعلقة الصفرية قبول الفرضية إلى يشير وهذا

  .واحدة وأنظمة واحدة إدارة  مع يتعاملون فهم التدريسية، الهيئة أعضاء التي يعيشها الجامعية الظروف

  

 على إحصائية ذات داللة فروق وجود النتائج  حيث أظهرت) 2005(واختلفت مع دراسة المالح 

 في محافظات الفلسطينية الجامعات في الشاملة الجودة إدارة معايير تحقيق الداللة في مجاالت مستوى

وكذلك اتفقت مع ، الوظيفي المركز لمتغير التدريس تعزى هيئة أعضاء يراها كما الضفة الغربية

االستبانة تعزى لمتغير عدم وجود فروق بين استجابات افراد العينة لمجاالت ) 2009(دراسة صالح 

  .المسمى الوظيفي 

  

  :مناقشة نتائج الفرضية السادسة  7.2.5
  

 ≥α)0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية : الفرضية السادسة

لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة 

  .نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير سنوات الخبرة

  

 تطبيقدرجة  في) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق تشير النتائج الى وجود

التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر  معايير جودة

بين اعضاء مجال البرامج التعليمية التقنية  فيسنوات الخبرة  اعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير

من جهة ) سنوات10أكثر من (وذوي الخبرة ) سنوات 5أقل من (الهيئة التدريسية ذوي الخبرة 

من جهة اخرى لصالح ذوي الخبرة ) سنوات10اقل من  - سنوات 5من (ذوي الخبرة  وزمالئهم

  .، بينما لم تكن المقارنات األخرى دالة احصائياً)سنوات10اقل من  -سنوات 5من (
  

) سنوات10اقل من - سنوات 5(الخبرة من فئة في التدريس هيئة أعضاء حرص إلى ذلك يعزى وقد

 على مجموعة تشتمل اجتماعية بيئة تشكل بحيث واعية، جديدة يميةتنظ ثقافة تحقيق إلى وحماستهم

 فيها، العاملين لدى جميع الجامعي الحرم داخل أن تسود يجب التي والمعتقدات والمفاهيم والقيم المبادئ

 الجامعي المدرس أن الجامعات، كما إلى إدخالها المنوي الجديدة التغيرات إدراك من يمكنهم بحيث



 

127 

 

 الشكل وباتخاذ الدافعية باالنخفاض هذه وتبدأ تعيينه، بداية في وحماسة دافعية يكون ما أقوى يكون

  .السنوات مرور مع الروتيني

  

التي اشارت الى وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة ) 2009(وتتفق مع نتائج دراسة صالح 

 النتائج أشارت ) 2005( واختلفت مع دراسة المالحفي المجال الرابع وهو مجال البحث العلمي، 

الجامعات  في الشاملة الجودة إدارة معايير تحقيق مجاالت في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الى

 في ،الخبرة لمتغير التدريس تعزى هيئة أعضاء يراها كما الغربية الضفة محافظات في الفلسطينية

وتختلف مع دراسة عالونة ، المحلي بالمجتمع والعالقة المهني، والنمو األكاديمي، :المجاالت

عدم وجود فروق في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربية األمريكية في ) 2004(

و دراسة حماد ومزاهرة ) 2010(وكذلك اختلفت مع دراسة آدم ، تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 دراسة من لك نتائج مع النتيجة ذهه ختلفتوافي انه ال توجد فروق تعود لسنوات الخبرة، ) 2010(

 إدارة مبادئ تطبيق في فروق وجود عدم إلى أشارتا اللتين) 2004( والعباسي) 2004( عالونة

 إدارة متطلبات تهيئة: وهي ،للدراستين األربعة المجاالت في الخبرة لمتغير تُعزى الشاملة الجودة

 لومجا ،البشرية القوى لومجا ،وتطويرها التعليمية التعلمية العملية متابعة لومجا ،الشاملة الجودة

التي اوضحت عدم وجود فروق ) 2006(، واختلفت مع دراسة راضي المجتمع وخدمة القرار اتخاذ

ذات داللة احصائية لسنوات الخبرة وعزت ذلك الى ان الكلية تدعيم خبرات العاملين بالدورات 

  .التدريببة
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  : التوصيات  3.5
  

من الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي في مجال التعليم التقني، حيث على الرغم  - 

بادرت سريعا بتحويل الكليات الجامعية المتوسطة منذ بداية عهد السلطة الوطنية الفلسطينية الى 

كليات تقنية تماشيا مع متطلبات العصر، اال ان هذه الجهود لم تصل الى المستوى المطلوب من 

ة، لذا توصي الباحثة بزيادة االبحاث حول هذا الموضوع والوقوف على نقاط القوة المتابع

 .والضعف في مستوى جودة التعليم التقني

انشاء وحدة االعتماد والنوعية لضمان الجودة في كل جامعة وكلية تقنية يتضمن فريق عمل يقع  - 

عليمية بحيث تتضمن تلك على عاتقها تنظيم برامج تدريبية ومتخصصة للعاملين بالمؤسسة الت

 .البرامج مفهوم الجودة واهميتها وكيفية تنفيذ االعمال المختلفة

 .التركيز على دعم المناهج التقنية وان تركز على االبداع والتفكير وتكون من واقع حياة الطالب - 

 .زيادة الخدمات المقدمة العضاء هيئة التدريس وتفعيلها داخل الكليات التقنية - 

ات التدريبية الالزمة التي تزود عضو هيئة التدريس بالكفاءات المهنية اثناء قيامه اعداد الدور - 

 .بعملية التدريس، و تزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من اختيار طرق التدريس المناسبة

كما ينبغي ان يكون المقرر الدراسي على هيئة موضوعات بحثية وليس في صورة كتاب ملزم  - 

 .للطلبة

 .وعات الدراسية بما يتناسب مع حاجات السوق المحليتنويع الموض - 

 .ابتعاث محاضرين الى الخارج لالفادة من الخبرات العالمية في التعليم الجامعي التقني - 

 .تنويع تقنيات التعليم والتقويم الجامعي التقني - 

وآرائهم  ان تسعى الكلية التقنية الى ترسيخ عالقة مع الطلبة الخريجيين لالستفادة من مالحظاتهم - 

 .حول متطلبات سوق العمل

 .تعديل نظام الرواتب وتقديم المكافأت المناسبة للموظفين - 
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  االستبانة بصورتها النهائية ) 1(ملحق رقم 

 ـ: ة /المحترم ------------------- ة هيئة التدريس/حضرة عضو

جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في  معايير تطبيق مدى" تقوم الباحثة بدراسة بعنوان  

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في " الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة االكاديمية 

لذا يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل االستجابة عن . أساليب التدريس من جامعة القدس

أمام كل فقرة وتحت درجة التقدير التي تراها مناسبة، علما بان جميع ) X(ات االستبانة، بوضع إشارة جميع فقر

  .إجاباتك  ستستخدم لغايات البحث العلمي فقط 

رباب حمدان                                                                                                     : الباحثة

  

�IJ*�  ا�����7�ت ا

  :حول رمز الخيار المناسب )  √( ضع اشارة 

1.        7��)�7 �NOري :اL9 ا��P    ت����� Qرام ا     آ��
 آ��

  ا��7وب
  �Sا     آ��

2.             T�)�    أ�2U    ذآ�               :ا

3.    5������        ا���7م اVدار3       ا�1��9ب     :ا

4. WهX����ر�3س    د ��م  :ا���7:    ا�=     ��YZP��    [را�Yدآ    

5.  :D�\��    �1�^�    �*�ف ���YJ  :ا��2�Z ا
        LZ_ T�`ر

  أآ�د�3:
  

  :��9ات ا���Jة    .6
 a� W_5أ 

  ��9ات
  

  a�5  ��9ات– 

 a� W_10ا 

  ��9ات

  

  

 a� �U10أآ 

 ��9ات
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  ا��ـــــ�دة 	'ــــ01ـ�ـ�

  ا�%ر��60 ا��4�5:  ا3ولا���1ل 

�
  	�1ر

:��1���3 اCY�  ا

آ�7�ة 

ا -  

�9   آ�7�ة �%	   ����:  

 ����:

ا -  

1.  5������7��% ا A� ءمFY4 ت�IIJ4ت وFهX�  �7نY�Y3.            

2.  5�������  a�C1Y��� ا��e��د ا, A� Lاده�           .�Y4�f9 ا,

3.  L��7Y� ;: ا�;�=�           .�Y�3=�ن ا���Jة وا����رة ا

3�3 ���C3ن  .4�e4            . �Phاء و�*� أ 1�ث ,���

����7 و�3�e4ه�  .5Y����7 ا�           .7Y3�و��ن ;: a�Z14 W��9 ا

6.  L���C4و ��e�           .��3,�ن ;: ادوات _��س ��YZى W�I14 ا

7.  ��7D�  L�ZD�j وL���7)*3 ,�2 ا��*�رآ ا��e� اCk زونm73.            

8. ANJ3 ء�N,ا n��� ا�Z3ر�Y��رf3 اY��            .ا����f9 اVآ�د�3: 

 ا,N�ء �Y13م .9nه� T3ر�Y�           . %��L�Y ا

10.  $�C1Y� f3ر�Y� �a ا���, Pر�  �Z3ر�Y� اn���AY�Y4 ا

 W�7�  .���eY�ت �9ق ا
          

11.  $C14 :Y��رT3 ا���اAP وا���^�,�ت اY� اnه� �N, د�13

 3�1  L�)اف  �ا�� .اه

          

12. ��e� �A ا�Z3ر�Y� اn����ى  DY4�W, ا�3�;A ا�L�7Y ا�"ا4:  W=* 

 ��e�  .ا

          

13.  �3�e4 :; p�eJY� ا�)� A� T3ر�Y� اnء ه��N,ون ا�7Y3

 ���3� .و14�03 ا���ا�5 و74

          

14.  q�J� ا�L��CY ا�)� �3�C4 2�, T3ر�Y� اnه� �N, A�e3

 و�3�ي rراء] ,���� �Z3ر�Y����7 ا� . L��CY ا

          

15.  T3ر�Y� اnء ه��N,ا A�Y3 T3ر�Y� ;: ا,��Y� �_�%.            
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  ا��<1ه= ا�را
�� : ا�>1;"  ا���1ل

�
  	�1ر

:��1���3 اCY�  ا

آ�7�ة 

ا -  

�9   آ�7�ة �%	   ����:  

 ����:

ا -  

16.  :��7�           .�4ازن  �a ا�(����a ا���sي وا

17.  U3�1�3 وY4(�وب �A ا��eYرات ا�I, t�F�  LZY4.           

18.   q�; �;�4� آ�;���e�� ���7���3�eY ا����رات ا.           

19.  ��� دو���C��            .�4 a�N4�Z;� �C�Cu� �A ا��3�YZ�ت ا

20.  :��eZ�D����(A�Y ا             .�Y1� p�4�3ى ا����ه5  ��1�P�ت ا��اه�

21.  �IIJY� وا��7�            .�4ا,: ا��Yازن  �a ا��7�رف ا

22. 5������ �4ا,: ا�WZ�ZY اC;V: وا���7دي ;: �3�YZ�ت ا

 D�YJ��  .ا
          

23.  vIJY�� �,�D��9 وا�9Vت ا���eY��            .�4ازن  �a ا

24.  w;ا� ا������5 واه��را�9 ر9��            .C14$ ا��Z�_�ت ا

25.  ��YZدوري و� W=*  �را�9�14�03 و�3�e4 ا��Z�_�ت ا LY3.            

           . وا��a�IIJY ا���Jاء �a آ�Uً�ا ا����ه5 ا,�اد ;: 3*�رك .26

27. p�4�4 5ه���� اn��  a���7Y��           . و�����L و 1�P�L�4 ا

28. LY3 p�eJY��اد ا,V 5ه�����را�9 ا�           . و���z4ه� و����I4� ا

29. f9��Y3 ى�Y1���را9: ا�������ج ا A� ت�3�YZ� ��e�           . ا

30.  Lه��D��� $�7�            .�3ا,: ا���Y1ى ا��Yازن  �a اZ4V�ع وا

            .�9ق ا�W�7 ا��Y3 :��eZ�D�f9 ا���Y1ى �A ا�Yu�P�ت  .31

���ت |�Pاء ا�L3�CY ا�"ا4:  .32r ى�Y1��            .LN3 ا

33.  �I7��ات ا)YZ� �Orو ���7� اkا�1��3=�ن ا���Y1ى ��ا,�� 

.  
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  ا��7�9 :  ا�>�1? ا���1ل 

�
  	�1ر

:��1���3 اCY�  ا


�9   آ�7�ة   آ�7�ة -ا �%	   ����:  
 ����:

ا -  

34.  53�J�4�ر�3� ����� ��`F� 2C�Y3 ا.            

35.  W�7� ;: ��ا_A اCU���3 واCY��  a��)3�J�Ls7� 2s13 ا

 3� �Y�  �� ;: ذ�{ ا�eC�,�ت اD�YJ��  .ا
          

3� �a ا�a��)3�J درا9�L�4 ا���7�  �(�ح  .36�7�            .Y3� A ا

37.  ��%�� ا���7�3� �a ا�a��)3�J ;: ا�7�            .Z3�هL ا

38.  W�, p�� $;ا�Y3 ثFU�ا�a��)3�J ;: ا���Zات ا

 w;ا� ا������5 واه�  .ا��OVة �A ر9�
          

����zYات  .39 �C;53 و�J�7 ��اDq�ت اPا������ت r �P�4

 W�7�  .;: �9ق ا
          

7 واICY9�ء �=D�ءة ا�a��)3�J ا�k�ء  .40 �Y� ت���r �P�4

 W�7�  .ا
          

41. LY3 53�J4 ��e�� اZ�4�;a�N3  L�C و *=W ا�YuV�P�ت 

�اد,V�  ت�IIJY� وا ��e�� . ا����f9 ا��_B ;: ا
          

�ر�4�  .42_ 2�, L3�CY�  ;: ,����ت ا��=�7 او ا��)�� ا�Y74

  .,�2 �4;�� آD�ءات u :ez4�P�ت ا��Zق 
          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

141 

 

  ا
A��1 ا�%'��& وا�%'�&  :  ا��ا$@ ا���1ل

�
  	�1ر

:��1���3 اCY�  ا


�9   آ�7�ة   آ�7�ة -ا �%	   ����:  
 ����:

ا -  

43.  �)��� C3�eآ L��7Y�            .�4ازن  �a  ا9���f ا�L�7Y وا

���1�^�ات  .44 $�Z��            .LY3 ا,�Y�د ا�p�eJY ا

45.  W=*  تV�I4Vت وا����7���ام ��C4�ت اJY9�3ا,2 ا

 ��P.  
          

46.  ��e���,L اVآ�د�3: �            .LY3 �4;�� ا

47.  �3�eY� 7Pا��3 ا"zY�            .,��LY3 w ا,�Y�د ا

48.  T3ر�Y�LY3 ا�A3��Y ;: ا9���f وا�Y9ا�4(��ت ا

 �9���� .ا
          

49.  ����7Y����7 ا� ;: اU3�u ت���C4 ~�\�4 LY3.           

�f ;: ���رات ا��01 وWu ا��*=Fت  .50�e�           .m3m74 ا

51.  �_����f ���رات ا�DY=�� ا����1Y: وا�e��ى ا� :��4.           

��W�7 ا��Dدي  .52 �q�; t�Y4 :,��)�           .وا

  

�0& وا3	1D%;1ت:  ا�1C	B  ا���1لE%ا� ��01'	  

�
  	�1ر

:��1���3 اCY�  ا


�9   آ�7�ة   آ�7�ة -ا �%	   ����:  
 ����:

ا -  

���Yع  .53�  L3�CY�            .Y�4�ز ا9���f ا

54.  ����7Y����7 ا�           .�Y3�ول ا��P A��P L3�CYا�f ا

�ق  .55I�           .وا��U�ت IY4~ ا9���f ا�IJ  L3�CY�v` ا

56.  L��7Y�Y� ~\�4�`5 ا�Y���, a�Z14 :; L3�CY: ا

 L�7Y� .وا
          

           .�4ا,: و9�W` ا�L3�CY ا��Dوق ا��Dد3  �a ا�Feب  .57

58.  D�YJ��           .�4ازن  �3�YZ� a�ت اVه�اف ا

59.  ���7��f ���رات ا�DY=�� ا�e��ى ا�            .m74ز 

 ا�L��7Y ا�"ا4:  .60;�Ck زm74.            
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	� ا���%�@  :ا�16دس ا���1ل G دة�-  

�
  	�1ر
:��1���3 اCY�  ا


�9   آ�7�ة   آ�7�ة -ا �ا   :����   	%- ����:  

61. p�4�4 ت�IIJY� اD�YJ��7 ;: ا��)��7� او ا�� ا

 .  �� ا��p�1 ا��(  A�Y��Yu�P�ت
          

62. W,�DY4 7��)��7� او ا��3  ��ارده� ا�*�� ا

 .  eC�,�wِ4 ا��(A� A�Y وا���د3
          

63.  A�   F7_�ت _�3��=�7 او ا��)��DY14 ا

7�دة Y�� .�Z9X�ت ا��(A�Y ا

  

          

64.  WOدا ����7Y����7 ا� ا��=�7 او ا��)�p �4 ا

�رf3 ;: ��ا_A اY�V�ج Y��  ��=�7 او ا��)�  .ا
          

65.  f3ر�Y� �A ا�eC�ع ا�J�ص ��=�7 او ا��)�Z�4$ ا

ا���eY$ ا�Z9X� :; :��7�w4 وj4ه�W ا�Feب ,�2 

.  

          

66.  �3�e4 LY3 ا���ا�5 ,�2 ^�ء  �ا�5 ا_����

 |�uاز ا���اء����  .و,�
          

  

  ا�7�ا	= ا�%'����� ا�%E<�� : ا�016@ ا���1ل 

 ��CY�����7 اY����ا�5 ا�  Uu���� اIC4: �9ب�1�4�رس ;: ���YJات ا :Y� ا��CY��9 � ا�1�:    �WU  �ا�5  ا���ا�5 ا

)MicroSoftOffice ,Oracle,PhotoShop,Flash,SPSS,Autocad   )����  )و�z�ت ا

�
  	�1ر
:��1���3 اCY�  ا


�9   آ�7�ة   آ�7�ة -ا �ا   :����   	%- ����:  

67.  f3ر�Y� ���74� وا���=�h  ��CY�Y�4�ز ا���ا�5 ا

����,.  
          

68.  a�  وا79,��Y� �Y4;�  �ا�5 4�ر��3

 ا����رات ������4 ا��1�  .ا
          

69.  ��CY��ث ����ا�5 اuVارات ا�qVا 7 �Y� LY3

4�رس  :Y�  .ا
          

70.  �I7� ��e4 Aرات ا��CY�L)Z�4 ا���ا�5 ا

 :��eZ�D��اw4 و�q�IO�ت ا��(A�Y ا)YZو�.  
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  ا��4�7 ا�%E<��   :  ا�>1	Hا���1ل 

�
  	�1ر
:��1���3 اCY�  ا


�9   آ�7�ة   آ�7�ة -ا �ا   :����   	%- ����:  

71.  APا����ور3�ت وا� ا�=fY وا�Y=���  �;�Y3

  5�������  _F7� ذات ا���PVوا � �7�  . ا
          

72.  W=*  �9ب�1�LY3 ا���qل ا���YJ� 2ات ا

 ��e�  . W�9 و�Y�ح �(��A ا
          

73.  5������            .��YJ� $C14ات ا�1��9ب اه�اف ا

�ام  .74JY9ا ��=�7 او ا��)�4�,L ا ��P����=4

 �Z3ر�Y����7 ا�ا�����7�ت واI4V�Vت ;: ا

 ��YZ� W=* .  

          

��(�ح  .75 �9���� ا�U1���Y4;� ا���2 اVآ�د��3 وا

 ��CY�  .ا���ا�5 ا
          

 ا����YZة  .76���I� ا��=�7 او ا��)�4�,L ا

�m�PFة وا��I�در  �ا`��73 و ا�Z�  .وا
          

77.  ��=�7 او ا��)��=W �4;� ا ا�m��)Yات ا�Fز�

 vIJ4.  
          

�م  .78JYZ4 �Pر�J� وا��Oا��.�=�ت ا�1��9ب ا

 ��=�7 او ا��)�  .,�e� 2�ق واA9 ;: ا
          

�د  .79, A� ��YJ���د اm�PVة ;: ا, f9��Y3

  .ا�Feب 
          

80.  f��% W=� q�D��ر�9 اIYOV�ص ا� :e73

�w3 ;: ا����YJات �  W�7��.  
          

���ت  .81J� �a ار.�د ور,�3 �Y4;� ا��7�ا

 n����1 و��اFqت �=a� W ا,N�ء اq

 ��e� وا�Z3ر�Y�  .ا

          

�1 ;: ا���ا;$  .82I�����7 واY� اn����Y4;� ا

 �ر��3Y� واVآ�د��3 وا��7�  .ا
          

83.   ا���ازم ا��Nور3��=�7 او ا��)�a�X4 ا

 1I� و;$ ���74�ت ا���j� W�, n�  ن��N�

 �FZ� وا�����  .ا

          

 انتهت االستبانة
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 اعضاء اللجنة المحكمين ) 2(ملحق رقم 

  مكان العمل  االسم  الرقم

  كلية العلوم التربوية لوكالة الغوث  محمد عمران. د   .1

  جامعة القدس  محسن عدس . د   .2

  جامعة القدس  زياد قباجة. د   .3

  جامعة القدس  غسان سرحان. د   .4

  التقنيةكليات فلسطين   رائد فريحات. د   .5

  كليات فلسطين التقنية  منذر خواجة. د   .6

  االولى في تطبيق معايير الجودة/ مدير عام مدارس نور الهدى   احمد دراج. د   .7

  االولى في تطبيق معايير الجودة/ مدير مدرسة نور الهدى   كرم الكركي .د   .8

  كليات فلسطين التقنية  سامح جابر. أ   .9

  وزارة التعليم العالي/ التعليم التقني   نصر عوض. م   .10

  مسؤول قسم ضمان الجودة في مدارس نور الهدى  عبداهللا سالمة . أ   .11

  التعليم العالي/ االعتماد والجودة   مراد العوضي. أ   .12
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  رسالة قسم التربية من جامعة القدس الى عميد جامعة خضوري التقنية ) 3(ملحق رقم 
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   رسالة قسم التربية من جامعة القدس الى عميد جامعة كلية فلسطين  التقنية  ) 4(ملحق رقم 

  رام هللا للبنات
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/ رسالة قسم التربية من جامعة القدس الى عميد جامعة كلية فلسطين  التقنية ) 5(ملحق رقم 

 العروب 
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  االمةرسالة قسم التربية من جامعة القدس الى عميد جامعة كلية ) 6(ملحق رقم 
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  فهرس الجداول 

  عنوان الجدول  رقم الجدول
رقم 

  الصفحة

  70  حسب متغيرات الدراسة  خصائص مجتمع الدراسة  1.3

  72  له المجال والتقدير المرجعي  2.3

  73  مصفوفة معامالت االرتباط لتشبع فقرات الدراسة مع درجتها الكلية  أ 3.3

  74  الدراسة مع درجتها الكليةمصفوفة معامالت االرتباط لتشبع فقرات   ب 3.3

  76  مصفوفة معامالت الثبات لمجاالت الدراسة والدرحة الكلية حسب معادلتي الثبات وكرونباخ الفا   4.3

1.4  
مفتاح التصحيح لمدى تطبيق معايير جودة التعليم التقني من وجهة نظر اعضاء الهيئة 

  .التدريسية 
78  

  أ 2.4

  

والنسبة المئوية لمجال تاهيئة التدريسية حسب  ، االنحرافات المعيارية، المتوسطات الحسابية

  .استجابات أفراد العينة
79  

  ب 2.4

  

والنسبة المئوية لمجال تاهيئة التدريسية حسب  ، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية

  .استجابات أفراد العينة
80  

3.4  
لمجال المناهج الدراسية حسب  المعيارية والنسبة المئويةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  .استجابات أفراد العينة
81  

4.4  
لمجال الطلبة حسب استجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية 

  .أفراد العينة
82  

5.4  

  

لمجال أساليب التعليم والتعلم حسب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية

  استجابات أفراد العينة
83  

6.4  
لمجال معايير التقويم واالمتحانات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية

  .حسب استجابات أفراد العينة
84  

7.4  

  

جودة خدمة المجتمع حسب لمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية 

  .استجابات أفراد العينة
85  

8.4  

  

لمجال البرامج التعليمية التقنية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية 

  .حسب استجابات أفراد العينة
86  
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9.4  
حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجال البيئة التقنية 

  .استجابات أفراد العينة
87  

10.4  

االعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استبانة الدراسة حول تطبيق 

معايير جودة التعليم التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر 

  اعضاء الهيئة التدريسية

88  

  أ 11.4

معايير جودة التعليم التقني في  والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيقاالعداد 

جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب 

  متغير الجامعة

90  

  ب 11.4

التعليم التقني في  معايير جودة االعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق

جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب 

  متغير الجامعة

90  

  ج 11.4

معايير جودة التعليم التقني في  االعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق

بية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغر

  متغير الجامعة

91  

  أ 12.4

لتطبيق معايير جودة التعليم التقني ) One-Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية 

  .حسب متغير الجامعة

91  

  ب 12.4

لتطبيق معايير جودة التعليم التقني ) One-Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية 

  .حسب متغير الجامعة

92  

  93   .غير الجامعة، في مجال البيئة التقنيةللمقارنة البعدية بين متوسطات مت (LSD)نتائج اختبار   13.4

14.4  

جودة التعليم التقني في  معايير تطبيقاالعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

جامعة و كليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية 

  .الجنسحسب متغير 

94  

  أ 15.4

جودة التعليم التقني في  معايير تطبيقوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لاالعداد 

حسب  التدريسيةجامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة 

  االكاديمي البرنامجمتغير 

95  
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  ب 15.4

جودة التعليم التقني في  معايير تطبيقاالعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

حسب  التدريسيةجامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة 

  االكاديمي البرنامجمتغير 

96  

16.4  

لتطبيق معايير جودة التعليم التقني ) One-Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة وكليات فلسطين 

  .االكاديمي حسب متغير البرنامج

97  

  أ 17.4

االعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في 

ة التدريسية حسب جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئ

  متغير المؤهل العلمي

98  

  ب 17.4

االعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في 

جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب 

  متغير المؤهل العلمي

99  

  ج 17.4

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في  االعداد

جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب 

  متغير المؤهل العلمي

100  

  أ 18.4

معايير جودة التعليم التقني لتطبيق ) One-Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية 

  .حسب متغير المؤهل العلمي

100  

  ب 18.4

لتطبيق معايير جودة التعليم التقني ) One-Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

لتقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة وكليات فلسطين ا

  .حسب متغير المؤهل العلمي

101  

19.4  
للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير المؤهل العلمي، في مجاالت البرامج  (LSD)نتائج اختبار 

  .التعليمية التقنية والبيئة التقنية والدرجة الكلية
102  

  أ 20.4

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في االعداد 

جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب 

  .متغير المسمى الوظيفي

103  

  104ايير جودة التعليم التقني في االعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق مع  ب 20.4
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جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب 

  .متغير المسمى الوظيفي

21.4  

لتطبيق معايير جودة التعليم التقني ) One-Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة وكليات فلسطين 

   .حسب متغير المسمى الوظيفي

105  

  أ 22.4

االعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في 

التدريسية حسب جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة 

  سنوات الخبرةمتغير 

106  

  ب 22.4

االعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق معايير جودة التعليم التقني في 

جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية حسب 

  متغير سنوات الخبرة

107  

23.4  

لتطبيق معايير جودة التعليم ) One-Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  نتائج 

التقني في جامعة وكليات فلسطين التقنية في الضفة الغربية من وجهة نظر اعضاء الهيئة 

   .التدريسية حسب متغير سنوات الخبرة

108  

24.4  
ت الخبرة، في مجال البرامج للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير سنوا (LSD)نتائج اختبار 

  .التعليمية التقنية
109  
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             فهرس االشكال 

  رقم الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  38  مداخل النظم في ادارة الجودة  1.2

  46  مجموعة من المعايير  2.2

  

  فهرس المالحق 

رقم 

  الملحق
  عنوان االملحق

رقم 

  الصفحة

  137  االستبانة بصورتها النهائية1

 144 قائمة بأسماء المحكمين2

 145 خضوري رسالة قسم التربية من جامعة القدس الى عميد جامعة3

 146  كلية فلسطين التقنية رام اهللا للبنات عميدة رسالة قسم التربية من جامعة القدس الى4

 147  فلسطين التقنية العروبرسالة قسم التربية من جامعة القدس الى عميد كلية 5

 148  رسالة قسم التربية من جامعة القدس الى عميد كلية االمة6
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             فهرس المحتويات

  الصفحة  المحتوى  

    االهداء  

  أ  االقرار  

  ب  الشكر والعرفان  

  ج  الملخص باللغة العربية   

  هـ  الملخص باللغة االنجليزية   

  خلفية الدراسة واهميتها: الفصل االول   

  1  المقدمة   1.1

  4  مشكلة  الدراسة  2.1

  5  أسئلة الدراسة وفرضياتها  3.1

  6  اهداف الدراسة   4.1

  6  اهمية الدراسة   5.1

  7  حدود الدراسة  6.1

  7  مصطلحات الدراسة   7.1

  اإلطار النظري والدراسات السابقة  : الفصل الثاني   

  9  مقدمة  2.1

  9  اإلطار النظري  2.2

  9  التقنيالتعليم : القسم األول  1.2.2
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  27   التقني/ جودة التعليم العالي : القسم الثاني  2.2.2

  52  الدراسات السابقة    3.2

  52  الدراسات العربية  1.3.2

  52  الدراسات التي تناولت الجودة في التعليم العالي: أوالً  

  63  الدراسات التي تناولت التعليم التقني : ثانياً  

  65  الدراسات االجنبية   2.3.2

  67  التعقيب على الدراسات السابقة  4.2

  طريقة الدراسة واجراءاتها : الفصل الثالث   

  69  المقدمة  1.3

  69  منهج الدراسة   2.3

  69  مجتمع الدراسة   3.3

  70  عينة الدراسة  4.3

  71  اداة الدراسة   5.3

  71  صدق االداة   6.3

  75  متغيرات الدراسة   7.3

  75  ثبات االداة   8.3

  76  اجراءات الدراسة   9.3

  المعالجة االحصائية   10.3

  

77  
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  عرض نتائج الدراسة:الفصل الرابع   

    مقدمة  1.4

  78  مفتاح التصحيح   

  79  نتائج اسئلة الدراسة   2.4

  79  الرئيس النتائج المتعلقة بالسؤال: أوالً  1.2.4

  89  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: ثانياً  

  89  بالفرضية األولىالنتائج المتعلقة   2.2.4

  94  بالفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة   3.2.4

  95  بالفرضية الثالثةالنتائج المتعلقة   4.2.4

  98  بالفرضية الرابعةالنتائج المتعلقة   5.2.4

  103  بالفرضية الخامسةالنتائج المتعلقة   6.2.4

  106  بالفرضية السادسةالنتائج المتعلقة   7.2.4

    مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات: الفصل الخامس  

    مقدمة  1.5

  110  مناقشة نتائج اسئلة الدراسة   2.5

  110   الرئيس مناقشة نتائج اسئلة السؤال  1.2.5

  120  الفرضية االولىمناقشة نتائج   2.2.5

  122  الفرضية الثانيةمناقشة نتائج   3.2.5

  123  الثالثةالفرضية مناقشة نتائج   4.2.5
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  124  الفرضية الرابعةمناقشة نتائج   5.2.5

  125  الفرضية الخامسة مناقشة نتائج   6.2.5

  126  الفرضية السادسةمناقشة نتائج   7.2.5

  128  التوصيات   3.5

    عــــــــــــــــــــــالمراج  

  129  المراجع العربية   

  135  المراجع االجنبية   

  137  المالحق   

  149  الجداولفهرس   

  153  فهرس االشكال   

  153  فهرس المالحق   

  154  فهرس المحتويات   

 

  

  

  


