تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا١ا
مستول جودة اخلدمات التعليمية بكليات الًتبية
كلية الًتبية طرابلس منوذجا

 جامعة طرابلس/ البشَت اذلادم القرقوطي.د
تودةٞ ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على تقييم طالبات كلية الًتبية طرابلس

:ادللخص

 كما ًب اعتماد،تنهج الوصفي التحليلي١ كلتحقيق ذلك ًب استخدـ ا،تقدـ١تدمات التعليمية ا٠ا
 كأظهرت،) طالبة150(تمع البيانات من عينة بلغتٞ تدمات التعليمية كأداة٠مقياس جودة ا
 كما بينت،تيع أبعادهٚ تدمات التعليمية كاف متوسطان ُب٠تودة اٞ نتائج الدراسة أف تقييم الطالبات
، الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اراء طالبات عينة الدراسة كفقان للتخص
.تستول التعليمي١كا
تدمات التعليمية٠ التعليم العإب – كليات الًتبية –ا: تفتاحية١الكلمات ا
ABSTRACT :
This study aimed at the recognition to the evaluation done by
female Students at the faculty of educalion of the university of
Tripoli concerned with the quality of the offered educahonal
serviees . To achieve this the analytical descriptive method was
used . The measurmeut of educahoinal services quality was also
used as an instrument for data collechon a from included 150
female students . Study results indicated that student evalnation
of educational services quality was at averse degree in all its
dimension they also indicated that there was no statistical
differences among student views according educational level and
discipline .
Key words :
-higher education
-facuity of education
-educational services
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مقدمة:
تعمل مؤسسات التعليم العإب على تعليم كتأىيل أبناء اجملتمع  ،أل تؤسس ا١توارد البشرية
اليت هتتم با١تعرفة كإكساب ا١تهارات كالقدرات لقول العمل ،ما ينتج عنو الرقي باإلنساف كطموحاتو
ُب اٟتاضر كقدرتو على استشراؽ ا١تستقبل ،كالتخطيط ١تواجهة ٖتديات اٟتياة كمشكبلهتا،
فاإلنساف ىو الغاية كُب الوقت ذاتو ىو الشرياف الرئيس الذم يعمل على تقدـ اجملتمع ،كا١تستفيد
األكؿ ُب الوصوؿ بو إٔب غاياتو كجٍت ٙتاره ا١تتمثلة ُب بسط األمن االجتماعي ،كاالستقرار السياسي
كاالقتصادم للمجتمع مع مراعاة دٯتومتها ،االمر الذم ٬تعل اإلنفاؽ على التعليم العاـ على كجو
العموـ كالعإب على كجو ا٠تصوص أساس تكوين رأس ا١تاؿ البشرم  ،كاستثماره بصورة فعالة إذ
ٯتثل ا١تورد البشرم أكثر أ٫تية كتأثَتان من ا١تورد ا١تادم ُب تقدـ اجملتمع كازدىاره ،ما يؤكد أف التعليم
عامبلن أساسيا ُب أحداث تطور اجملتمعات ،ما جعل جهود الدكلة الليبية كخططها تنصب على
تفعيل مؤسسات التعليم العإب ألغراض التجديد كالتجويد سعيان لتحقيق طموحات اجملتمع اللييب
كخصوصيتو كىويتو ُب عآب ا١تستقبل تواصبلن كحواران  ،كتعايشان إ٬تابيان .بُت اجملتمعات كالثقافات
مثل ىذا اجملتمع لن يتحقق إال بتكوين العقوؿ كاالٕتاىات االجتماعية كالثقافية البلزمة لذلك
(القرقوطي،)364-2015،339،كىذه ُب حد ذاهتا ال أحد يسهم ُب تكوينها إال مؤسسات
التعليم ا١تتمثلة ُب ا١تدرسة كاٞتامعة كمؤسسات البحث العلمي اليت تعترب صماـ االماف للداللة على
عمق الرابطة كقوهتا بُت التعليم كتطور اجملتمع ،كتأٌب كليات الًتبية ُب مقدمة تلك ا١تؤسسات اليت
تودم دكران اساسيان ُب بناء الصرح اٟتضارم ألم دكلة ،إذ تغذم ٔتخرجاهتا مراحل التعليم العاـ
ٔتختلف ٗتصصاتو ،كىذا الدكر ال يقػل أ٫تية عن دكر البيت متمثبلن ُب األـ اليت شبهها الشاعر
با١تدرسة أيضان٦ ،تا جعل االىتماـ بعناصر العملية التعليمية بكليات الًتبية ضركرة حتمية ١تا ٢تا من
دكر كبَت كأثر بالغ األ٫تية ُب ٖتسُت ٥ترجاهتا ( .القرقوطي .)138 ،2015،فإذا ًب التخطيط ٢تا
بأسلوب علمي مدركس كمبٍت على نتائج علمية كٕتارب سابقة فإف ذلك يسهم ُب حد ذاتو ُب
إتاحة الفرصة لتحقيق أىدافها ،كإذا حدث خلل أك ا٫تاؿ ُب ىذه اٞتوانب فإف ذلك ينعكس
على منهجها بطريقة كاضحة الشك فيها  .ما يؤكد أف البيئة التعليمية بعناصرىا ا١تادية كغَت
ا١تادية على السواء من العوامل ا١تهمة كاحملددة لكفاءة النظاـ الًتبوم ك٥ترجاتو كمان كنوعان .
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كللخدمات التعليمية اليت تقدـ للطالبات بكليات الًتبية كمدل توفرىا أثر كبَت على ٧تاح نظامها
الًتبوم  ،كٖتقيقو لؤلىداؼ الفردية ،كاجملتمعة اليت يطمح األفراد ،كاجملتمع ُب الوصوؿ إليها .
إذ تعترب ا٠تدمات التعليمية من أىم كسائل الثقافة كالتوجيو الذم ٖتصل عليها الطالبة أثناء حياهتا
الدراسية ،كما أهنا كسيلة من الوسائل اليت تريب الطالبة تربية سليمة ،أم تؤثر ُب معتقداهتا كسلوكها
 ،فضبلن على أف ىذا التأثَت السليم سوؼ ينعكس على أىلها ك٣تتمعها .
بناء على ذلك فإف ىذه الدراسة تناكلت تقييم ا٠تدمات التعليمية ا١تقدمة للطالبات كلية الًتبية
طرابلس للتأكد من قيامها بأدكارىا كمسؤكلياهتا ،كلتحديد كاقعها ،كا١تعوقات اليت تواجهها  ،قصد
تطويرىا كٖتسينها .
مشكلة البحث:
استنادان للخلفيات السابقة قد بات من الضركرم – بعد أف قطعت ببلدنا شوطان طويبلن ُب ٣تاؿ
التعليم العإب – القياـ بدراسة للتعرؼ على مدل رضا طالبات كلية طرابلس عن ا٠تدمات
التعليمية بالكلية – كظرؼ بيئي تقضي فيو الطالبة جل أكقاهتا – من حيث اٞتوانب غَت
االكادٯتية ،كاٞتوانب االكادٯتية ،كذلك عن طريق استطبلع آراء طالبات كلية الًتبية طرابلس،
لوضع ا١تعاٞتات الصائبة  .كىذا ما تطرقنا إليو ُب ىذه الدراسة  ،من خبلؿ اإلجابة عن أسئلتها،
كاستفساراهتا  .للتأكد من قياـ كليات الًتبية بأدكارىا كمسؤكلياهتا ،كلتحديد كاقعها  ،كا١تعوقات
اليت تواجهها  ،قصد تطويرىا كٖتسينها فإف مشكلة الدراسة تتحدد ُب التساؤالت االتية : :
 -1كيف ينظر طبلب كلية الًتبية طرابلس ٞتودة ا٠تدمات التعليمية اليت تقدمها ٢تم الكلية ؟
 -1-1كيف ينظر طبلب كلية الًتبية طرابلس للجوانب غَت األكادٯتية ا١تقدمة ٢تم من الكلية ؟
 -2-1كيف ينظر طبلب كلية الًتبية طرابلس للجوانب األكادٯتية ا١تقدمة ٢تم من الكلية ؟
 -2ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات افراد عينة الدراسة كفقا للتخص
كا١تستول التعليمي ؟
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أمهية الدراسة:
تأٌب أ٫تية الدراسة بالنظر إٔب االعتبارات اآلتية:
 -1استجابة لتحقيق أىداؼ ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا ،الذم تنظمو كلية اآلداب بالتعاكف
مع كلية الًتبية  -جامعة مصراتة كمراقبة تعليم مصراتة ٖتت شعار :تعليم أفضل ١......تستقبل
أفضل ا١تنعقد ُب مدينة مصراتة شهر مارس 2018/ـ .
 -2من أ٫تية ا١توضوع (جودة ا٠تدمات التعليمية بكلية الًتبية) ُب حد ذاتو ،الذم يعترب من
أىم ا١توضوعات.
 -3يأٌب ضمن اٞتهود ا١تبذكلة اليت يقدمها الباحثوف ُب ٣تاؿ التعليم ُب ليبيا ،كالوطن العريب،
ُب البحث ا١تستمر كالدراسة ا١تتأنية ١تشكبلت التعليم ،كمنها مشكلة جودة ا٠تدمات التعليمية
ٔتؤسسات التعليم العإب.
تقدـ ىذه الدراسة نتائج لوزارة التعليم ُب ليبيا خاصة كالببلد العربية عامة عن ا٠تدمات
-4
التعليمية لكليات الًتبية كدكرىا ُب ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة ٦تا يساعدىم على اٗتاذ القرارات اليت
من شأهنا الرفع ٔتستول ٥ترجات كليات الًتبية الذم تعتمد بشكل كبَت على مستول جودة
خدماهتا التعليمية ،كمن ًب إصبلح منظومة التعليمة العاـ حيث ٖتتل اٞتودة أ٫تية بالغة ُب ٖتقيق
األىداؼ الًتبوية.
قد تفتح ىذه الدراسة اجملاؿ ١تزيد من البحوث كالدراسات اليت ٖتاكؿ ا٬تاد سبل
-5
االستفادة من كليات الًتبية بشكل خاص ك مؤسسات التعليم العاـ بشكل عاـ.
أىداؼ الدراسة:
هتدؼ إٔب معرفة الدكر الذم ٯتكن أف تقوـ بو كليات الًتبية ُب ٖتقيق اىدافها كىو ال يقتصر على
الناحية النظرية االكادٯتية فقط بل يتعداه إٔب بياف إسهاـ كليات الًتبية ُب ٖتسُت ٥ترجاهتا ٦تا
ينعكس إ٬تابان على الرفع ٔتستول مراحل التعليم العاـ ،كبالتإب تطور كتقدـ اجملتمع ُب ٥تتلف
مناحي اٟتياة كذلك من خبلؿ التعرؼ على إتاىات طالباهتا ٨تو ا٠تدمات التعليمية اآلتية:
-1الوقوؼ على مستول جودة ا٠تدمات التعليمية ُب كلية الًتبية طرابلس.
-2لتعرؼ على تقييم طبلب كلية الًتبية طرابلس عن جودة ا٠تدمات التعليمية ا١تقدـ ٢تم.
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-3معرفة أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ ُب كجهات نظر الطبلب ٞتودة تلك ا٠تدمات.
٠-4تركج ٔتجموعة من التوصيات اليت قد يستفاد منها ُب معاٞتة ككضع لكثَت من نقاط الضعف
ُب جودة ا٠تدمات التعليمية ُب كليات الًتبية طرابلس.
مصطلحات البحث:

-1التعليم العايل  :ىو آخر مراحل السلم التعليمي كأعبله درجة كىذا النوع من التعليم يقدـ ُب
اٞتامعات كا١تعاىد العليا كيكوف اٟتد األدىن للقبوؿ إهناء ا١ترحلة الثانوية كٯتنح شهادة جامعية
(ليسانس أك بكالوريوس).
الشي حسنو (العبيدم.)1426،71،
-1اٞتودة  :لغة تعٍت اإلتقاف كالتحسن ،فجودة ٍ
-2اٞتودة النوعية ُب التعليمٚ :تلة من ا٠تصائ كا١تعايَت اليت ٬تب أف تتوفر ُب ٚتيع عناصر
العملية التعليمية؛ سواء فيما يتعلق منها با١تدخبلت أك العمليات أك ا١تخرجات اليت تليب
احتياجات اجملتمع كمتطلباتو كرغبات ا١تتعلمُت كحاجاهتم كتتحقق من خبلؿ االستخداـ الفعاؿ
ٞتميع العناصر البشرية كا١تادية با١تؤسسة التعليمية (٤تفوظ.)2012،
-3اٞتوانب األكادٯتية :القدرة على توصيل ا١تعلومات للطبلب فضبلن على ٖتقيق التواصل ا١تستمر
معهم داخل كخارج قاعات الدرس.
-4اٞتوانب غَت األكادٯتية :درجة كفاءة ا١توظفُت ُب تقدًن ا٠تدمات للطبلب بأيسر السبل.
-5كلية الًتبية طرابلس:ىي أحد فركع جامعة طرابلس تعٌت بإعداد الطالب ا١تعلم مهنيان كأكادٯتيا
للتدريس ٔتراحل التعليم العاـ ( االساسي كا١تتوسط) مدة الدراسة هبا ثامن فصوؿ دراسية ما يعادؿ
أربعة سنوات.
حدكد البحث:

أكالن_ اٟتدكد ا١تكانية  :أجرم ىذا البحث ُب كلية الًتبية طرابلس _ جامعة طرابلس.
ثانيان_ اٟتدكد البشرية  :استهدؼ عينة من طالبات االقساـ العلمية كاإلنسانية بالكلية .
ثالثان  -اٟتدكد الزمنية  :أجرم البحث خبلؿ العاـ اٞتامعي .2018-2017

رابعان  -اٟتدكد االكادٯتية  :مشل إتاىات طالبات كليات الًتبية ٨تو ا٠تدمات التعليمية ا١تقدمة
٢تم.
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اإلطار النظرل:
التعليم العإب ُب ليبيا  ،نشأتو كأىدافو:
يعترب التعليم العإب من ضمن ا١تراحل االساسية لبنية التعليم ُب ليبيا  ،كترجع نشأتو إٔب
منتصف القرف ا١تاضي ،حيث تأسست أكؿ جامعة ليبية عاـ 1956ـ ُب مدينة بنغازل كتأسست
اٞتامعة الثانية عاـ 1958ـ ُب طرابلس ٍب توالت الكليات اٞتامعية التابعة ٢تذه اٞتامعات كبذلك
شهد التعليم العإب تطور ملحوظ ُب الكم كالنوع حيث يبلغ اآلف عدد اٞتامعات الرئيسة أكثر
عشر جامعات إٔب جانب جامعات أىلية أسسها كيسَتىا القطاع األىلي( .اٟتوت،
 )50،2005كبنظره إٚتالية فإف فلسفة التعليم العإب تقوـ على تنمية ا١تعارؼ كا١تهارات
كاالٕتاىات كالقيم لدل الطبلب ،كتشجع ركح البحث العلمي كأساليبو ا١تتعارؼ عليها،كذلك لرفد
اجملتمع بالقول البشرية ا١تدرية كالقادرة على ا١تشاركة اإل٬تابية كالفاعلة ُب ٣تتمع لو مؤسساتو ُب
اجملاالت كافة(السياسية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية،كالتكنولوجية ..... ،اْب ) كتعترب اٞتامعات
على كجو التحديد ٤ترابان للفكر اٟتر كتنويران ثقافيان ،حضاريان ،إنسانيان متطوران ٖتقيقان لدكرىا األساسي
ا١تنوط هبا كىو خدمة اجملتمع كاٟتضارة اإلنسانية ،كبذلك ٯتكن القوؿ أف أىداؼ التعليم العإب ُب
ليبيا ا١تعتادة ىي التدريس كالبحث العلمي كخدمة اجملتمع كمسَتة ٪توه كتطوره لبناء ٣تتمع يواكب
طموحات العصر ،كيكوف قادر على استشراؽ ا١تستقبل ،كٮتطط ١تواجهة ٖتديات اٟتياة
كمشكبلهتا ،كٯتكن أف نلقي نظرة ٥تتصرة جدان على أىداؼ التعليم العإب ُب ليبيا على النحو
اآلٌب:
-1لبحث العلمي ا١تتمثل ُب إجراء البحوث العلمية لتطوير ا١تعارؼ النظرية كنقل ا١تعارؼ إٔب
اجملاالت التطبيقية كيقاس ٔتدل اإلسهاـ ُب البحث العلمي.
٢-2تدؼ التعليمي كا١تتمثل ُب سد احتياجات اجملتمع من الكفاءات العلمية ا١تتخصصة ُب
٣تاالت اٟتياة كافة ،كيقاس من خبلؿ نوعية ا٠تر٬تُت ُب التخصصات ا١تختلفة.
-3خدمة اجملتمع كيتمثل ُب تقدًن االستشارات العلمية كالفنية ُب كل اجملاالت كا١تيادين اإل٪تائية
كا٠تدمية( .الدككإب.)275،2005 ،
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كليات الًتبية:
كليات الًتبية ىي امتداد لكلية الًتبية ّتامعة طرابلس العريقة ،كيرجع تارٮتها إٕب أكاسط
ستينات القرف ا١تاضي ،حيث ًبٌ إنشاؤىا ٖتت مسمى كلية ا١تعلمُت العليا باالشًتاؾ مع منظمة
اليونسكو كذلك ُب 1965ـ ،كتكفلت ا١تنظمة بتوفَت عدد من ا٠ترباء للكلية ،كُب عاـ 1967ـ
تقرر تغيَت اٝتها ليصبح كلية
أنظي ٌمت الكلية إٔب اٞتامعة الليبية ُب ذلك الوقت ،كُب عاـ 1970ـ ٌ
الًتبية كاستمرت إٔب أف ًب إلغاءىا فيما بعد ،كٔتوجب قرار أمُت اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم
( ) 1386لسنة 1996ـ ًب أنشاء ا١تعاىد العليا إلعداد ا١تعلمُت ،كأصدرت اللجنة الشعبية
العامة سابقا قرارىا رقم ( )118لسنة 2004ـ بشأف ضم ا١تعاىد العليا للجامعات ككاف من
ضمنها ىذا ا١تعهد ،كمن ٍب أصبحت تبعيتو ٞتامعة طرابلس ،كبناءن على قرار اللجنة الشعبية العامة
سابقا رقم ( )55لسنة 2009ـ بشأف تسمية كليات إعداد ا١تعلمُت بكليات الًتبية لتغطي ىذه
الكليات حاجة البلديات كافة من ا١تعلمُت ُب ٥تتلف التخصصات ،ككاف ُب مقدمة أىدافها ٗتريج
كوادر علمية مؤىلة أكادٯتيان كتربويان كثقافيان ُب ا١تراحل كا١تستويات التعليمية كافة(.نزيهة
كأخركف ،)2017،ك٘تثل كلية الًتبية طرابلس ٣تتمع الدراسة اٟتالية من ضمن ىذه الكليات.
نظاـ الدراسة بكلية الًتبية طرابلس:

-1تعتمد الدراسة بكلية الًتبية طرابلس على نظاـ الفصل الدراسي ا١تفتوح ١تدة ٙتانية فصوؿ
دراسية يتلقى الطبلب خبل٢تا ا١تعارؼ النظرية كالعملية للعلوـ التطبيقية كاإلنسانية ا١تختلفة .
-2يقسم العاـ اٞتامعي إٔب فصلُت دراسيُت (خريف /ربيع) مدة كل منهما ( )16أسبوعان دراسيان،
تشملها االمتحانات النصفية ،كاالمتحاف النهائي.
-3تعلن النتائج عرب موقع اٞتامعة االلكًتكين بعد االنتهاء من االمتحانات كتسليم النتائج لقسم
الدراسة كاالمتحانات .
٘-4تنح الكلية درجة البكالوريوس ُب العلوـ كالًتبية للعلوـ التطبيقية كدرجة الليسانس ُب الًتبية
للعلوـ اإلنسانية بعد اجتياز كحدات دراسية (  )135 : 125كحدة من كحدات التخرج (.
مكتب الدراسة كاالمتحانات)
آلية قبوؿ الطبلب بالكلية:
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ٖ-1تدد إدارة الكلية اعداد الطبلب الذين ٯتكن قبو٢تم كفقان إلمكانيات األقساـ العلمية ،ككفق
الشركط كاألسس كالضوابط ا١تنصوص عليها .
-2أف يكوف الطالب حاصبلن على شهادة إ٘تاـ ا١ترحلة الثانوية أك ما يعاد٢تا كال يقل تقديره عن
جيد أك ٔتا يتفق كالنسبة اليت ٖتددىا التشريعات النافذة اليت تعلن سنويان فور اإلعبلف عن نتائج
امتحانات الشهادة الثانوية .
٬-3توز قبوؿ الطبلب الوافدين كفق التشريعات النافدة .
-4ٮتضع الطبلب بعد تسجيلهم با١توقع اإللكًتكين ٞتامعة طرابلس كتنسيبهم للكلية المتحاف
مفاضلة شفوم كامتحاف ٖتريرم كفق التخص الذم ٮتتاره الطالب
-5تشكل ٞتنة بالكلية تتؤب إجراء امتحاف ا١تفاضلة ُب اٞتوانب الًتبوية كالعلمية تتكوف من
متخصصُت تربويان كأكادٯتيان .
 -6يتؤب كل طالب ُب بداية كل فصل دراسي ٕتديد قيده كفقا للنماذج كاإلجراءات ا١تعتمدة
بالكلية (.مكتب التسجيل بالكلية).
الدراسات ادلشاهبة:
-1دراسة شَتين( )2007ىدفت الدراسة إٔب ٖتويل مقياس جودة ا٠تدمات التعليمية بقطاع
التعليم العإب ،لقياس جودة ا٠تدمة ٔتؤسسات التعليم العإب ُب مصر ،كأظهرت نتائج الدراسة
درجة عالية من الصبلحية كاٞتودة كالكفاءة للمقياس ا١تعدؿ طبقان للتقديرات الناٚتة عن ٖتليل
البيانات .حيث ًب االستعانة نفس ا١تقياس ُب الدراسة اٟتالية بعد إجراء بعض التعديبلت .
-2دراسة ٛتيدم ك كزاين( :)2014ىدفت إٔب التعرؼ إٔب أثر جودة ا٠تدمات التعليمية على
مستول رضا الطلبة ،ككشفت الدراسة كجود أثر لؤلبعاد ا٠تمسة ا١تكونة ١تقياس جودة ا٠تدمة على
مستول رضا الطلبة ،كبالتإب إمكانية استخداـ ا١تقياس كأحد ا١تقاييس ا١تهمة لرضا الطلبة عن
ا٠تدمات التعليمية ،كإمكانية استخدامو لتحسُت مستول ا٠تدمةٛ(.تيدم ك كزاين.)2014،555:
-3دراسة الشعييب ،كالشهراين( :)2014ىدفت إٔب التعرؼ إٔب تقييم الطبلب ٞتودة ا٠تدمات
التعليمية ُب جامعة ا١تلك خالد ،كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي التحليلي ،كما ًب اعتماد
مقياس جودة ا٠تدمات التعليمية كتوصلت الدراسة إٔب أف تقييم الطبلب ٞتودة ا٠تدمات التعليمية
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كاف متوسطان ُب ٚتيع أبعاده ،كأشارت إٔب عدـ كجود تباين بُت اراء الطبلب كفقان للنوع ( بنُت،
بنات) فيما برز التباين بُت آراء الطبلب فيما يتعلق ب( نوع الكلية ،ا١تستول التعليمي) كما
كشفت الدراسة صبلحية ا١تقياس لقياس جودة ا٠تدمات التعليمية.

تعقيب بناء على نتائج الدراسات السابقة بشأف صبلحية ا١تقياس لقياس جودة ا٠تدمات
التعليمية ،كالبالغ ثباتو ( )0.83فإف الدراسة اٟتالية اعتمدت مقياس جودة ا٠تدمات التعليمية من
إعداد(شرين ) كأداة ٞتمع البيانات من عينة الدراسة بعد عرضو على ٣تموعة من االساتذة
ا١تختصُت لغرض تعديلو ٔتا يتوافق مع البيئة الليبية.
الطريقة كاإلجراءات
منهجية الدراسة :
أستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي ُب تطبيق ىذه الدراسة (خليل كأخركف،)2014،
حيث ًب التعرؼ على إتاىات أفراد العينة ٨تو ا٠تدمات التعليمية ا١تقدـ ٢تم  ،كمعرفة الفركؽ ُب
استجابة أفراد العينة ٨تو ىذه ا١تتغَتات بسبب نوع التخص ك ا١تستول التعليمي.
رلتمع الدراسة كعينتها
يتكوف ٣تتمع الدراسة من طبلب كلية الًتبية طرابلس كالبالغ عددىم ( )3200طالب ك طالبة
منهم ( )120ذكور ،ك ( )3080إناث .
جدكؿ ( )1يبُت توزيع ٣تتمع الدراسة
العدد
%

ت

االقساـ

ذكور

إناث

1

التطبيقية

20

1200 1180

37.5

2

اإلنسانية

100

2000 1900

62.5

3

اجملموع

120

3200 3080

100
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كبذلك ًب استبعاد الذكور نظران لقلة عددىم ،كًب اختيار عينة مقصودة تكونت من
( )150طالبة من طالبات الكلية قوامها (() %5ا١تعإب،كآخركف ) 2012،98،من أفراد ٣تتمع
الدراسة ،ليكوف حجم العينة ( )150فردان ،كلضماف اٟتصوؿ على العدد ا١تطلوب قاـ الباحث
بتوزيع ( )150استمارة اسًتد منها(  )150استمارة صاٟتة للتحليل كبنسبة ( ) %100كاٞتدكؿ
( )2يبُت توزيع أفراد العينة حسب ٝتاهتم الشخصية .
جدكؿ ( )2توزيع أفراد العينة حسب السمات الشخصية
1

ا١تستول التعليمي

2

العلمي

التخص

عدد اٟتاالت

النسبة%

الفصوؿ األكٔب

68

45

الفصوؿ األخَتة

82

55

تطبيقية

42

28

إنسانية

108

72

أداة الدراسة :
لتحقيق أىداؼ الدراسة ا١تتمثلة ُب التعرؼ على إتاىات طبلب كلية الًتبية طرابلس ٨تو
جودة ا٠تدمات التعليمية ا١تقدـ ٢تم ،كمعرفة الفركؽ ُب استجابة أفراد العينة ٨تو ىذه ا١تتغَتات
بسبب التخص  ،كا١تستول التعليمي ،فإف الباحث قاـ باعتماد ٪توذج مقًتح لقياس جودة
ا٠تدمات التعليمية تتضمن ( )38فقرة موزعة على أربع ٤تاكر رئيسية من إعداد (شَتين2007،
ص ص  ، )328-277:كبعد عرضو على ٣تموعة من احملكمُت ًب االتفاؽ على دمج احملاكر،
كحذؼ بعض الفقرات كبذلك أصبحت عدد فقراتو( )28فقرة مقسمة على ٤تورين (كما مبُت
ُب اٞتدكؿ ( .)3جدكؿ ( )3توزيع فقرات االستبياف على ٤تاكر الدراسة
العبارات

ت اجملػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
1

اٞتوانب غَت االكادٯتية

15

2

اٞتوانب االكادٯتية

13

4

اجملموع

28
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صدؽ األداة:
ًب التحقق من صدؽ االستمارة من خبلؿ توزيعها على ٣تموعة من األساتذة ككاف عددىم ()4
من ا١تتخصصُت ُب الًتبية كطيلب منهم اٟتكم على أداة الدراسة من حيث مدل مبلمتها للبيئة
الليبية ،كُب ضوء ًب إجراء التعديبلت البلزمة كما موضح باٞتدكؿ السابق.
حتديد االجتاه ضلو متغَتات الدراسة :
ً
ب من ا١تبحوثُت ٖتديد إٕتاىاهتم ٨تو متغَتات الدراسة كذلك باختيار أحد ا٠تيارات االتية :
طيل ى
موافق بدرجة كبَتة جدا قيمتها (،)5كموافق قيمتها (٤،)4تايد قيمتها ( )3غَت موافق قيمتها
( )2غَت موافق ٘تامان قيمتها ( ، )1كلغرض ا١تعاٞتة اإلحصائية فقد ٖتديد االٕتاه بناءان على طوؿ
()3
فًتة ًب حسابو على أساس قسمة  4على 5
جدكؿ رقم ( )4طوؿ خبليا ا١تقياس.
ا١تتوسط ا١ترجح

الرأم السائد

1.8 – 1

منخفض جدان
منخفض
متوسط
عإب
عإب جدان

2.6 – 1.9
3.4 – 2.7
4.2-3.5
5-4.3
ادلعاْلة اإلحصائية :
استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
 -1ا١تتوسط اٟتساىب ا١ترجح كالوزف ا١تئول.
 -2اختبار (ت) للتحقق من صحة الفركض.
حتليل كتفسَتنتائج الدراسة :

لئلجابة على تساؤالت الدراسة ًب احتساب تكرارات إجابات العينة لكل فقرة من فقرات
االستبياف ٜتاسي التدرج ٍب اعتمد الباحث على معادلة ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف ا١تئوم لتحديد
( ) طول الفترة = ( أعلى وزن [ – ]3أقل وزن [  )]1عدد بدائل اإلجابة []3
3
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الفقرات ا١تتحققة كغَت ا١تتحققة ُب كل ٣تاؿ من ٣تاالت الدراسة كًب إعطاء البدائل الدرجات
اآلتية  :موافق بدرجة كبَتة جدا قيمتها (،)5كموافق قيمتها (٤،)4تايد قيمتها ( )3غَت موافق
قيمتها ( )2غَت موافق ٘تامان قيمتها ( .)1كٔتا أف متوسط درجات االستبياف ا٠تماسي ()3
كالوزف ا١تئوم(  ) 0.60فإف الفقرة اليت ٖتصلت على متوسط مرجح ( )3ككزف مئوم()0.60
فما فوؽ متحققة أما الفقرات اليت حصلت على متوسط مرجح أقل من ( )3ككزف مئوم أقل
من() 0.60غَت متحققة.
أكالن  :النتائج ا١تتعلقة بفقرات كل ٣تاؿ على حده :
ًب حساب ا١تتوسطات ا١ترجحة كاألكزاف ا١تئوية جملاالت الدراسة  ،كالدراسة ككل كاٞتدكؿ( ) 5
يوضح ذلك.
اٞتدكؿ (  ) 5يبُت ا١تتوسطات ا١ترجحة كاألكزاف ا١تئوية جملاالت الدراسة اٟتالية :
ا١تتوسط ا١ترجح

الوزف ا١تئوم

الرتبة

الرأم
السائد

3

متوسط
متوسط
متوسط

ت

اجملػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

1

اٞتوانب غَت االكادٯتية 2.92

58%

2

اٞتوانب االكادٯتية

3.16

63%

1

3

اجملاالت ككل

3.03

61%

2

يتضح من اٞتدكؿ ( )5أف ا١تتوسط ا١ترجح جملاؿ اٞتوانب غَت األكادٯتية بلغ ( )2.92كالوزف
ا١تئوم ( )%58فيما بلغ ا١تتوسط ا١ترجح جملاؿ اٞتوانب األكادٯتية ( )3.16كالوزف ا١تئوم
( )%63كقد بلغ متوسط اجملاالت ككل ( )3.03كالوزف ا١تئوم ( )%61كٔتقارنة ىذه
ا١تتوسطات ا١ترجحة كاألكزاف ا١تئوية با١تتوسط ا١ترجح ا١تعتمد ُب ىذه الدراسة كالبالغ( )3ككزهنا
ا١تئوم البالغ ( )%60يتضح اهنا متقاربة عدا اجملاؿ األكؿ فهو أقل كبالرجوع إٔب جدكؿ رقم ()4
الذم يوضح طوؿ خبليا ا١تقياس يتبُت أف الرأم السائد لعينة الدراسة على ٚتيع ٣تاالت ا١تقياس
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يشَت إٔب مستول جودة ا٠تدمات ا١تقدمة من قبل الكلية كانت متوسطة ما قد يكوف سببان ُب تدين
مستول ٥ترجاهتا ،كىذا يؤثر رٔتا على مراحل التعليم يوجو عاـ.
ىذه النتيجة تتفق مع دراسة الشعييب كالشهراين ،ك ٗتتلف مع نتائج دراسة ٛتيدم ككزاين.
ثانيان  :النتائج ا١تتعلقة بالتساؤؿ األكؿ الذم ين على  :كيف ينظر طالبات كلية الًتبية طرابلس
ٞتودة ا٠تدمات التعليمية اليت تقدمها ٢تم الكلية ؟
 -1اٞتدكؿ رقم ( )6يبُت ا١تتوسطات ا١ترجحة كالوزف ا١تئوم ٞتميع العبارات ا١تتعلقة باٞتوانب
غَت األكادٯتية ا١تقدمة طالبات كلية الًتبية طرابلس .
الرتبة

الرأم
السائد

57%

9

متوسط

2

عإب
عإب
متوسط

الوزف
ا١تتوسط ا١ترجح
ا١تئوم

ت

العبارة

1

سرعة استجابة ا١توظفُت ١تطالب الطالبات

2.86

2

درجة ٘تتع ا١توظفُت باللطف كحسن ا٠تلق

3.43

69%

3

درجة كفاءة كل موظف ُب أداء األعماؿ ا١تنوطة ٢تم

3.20

64%

4

3

درجة تعرؼ اإلدارة باحتياجات الطبلب بالتحديد

2.67

53%

11

5

درجة امتبلؾ ا١توظفُت ١تهارات االتصاؿ ُب التواصل مع 2.66
الطالبات

53%

11

متوسط

6

درجة ا١تساكاة بُت الطالبات ُب ا١تعاملة كاالحًتاـ

2.93

59%

8

متوسط

7

مستول نظافة ا١تبٌت

3.13

63%

5

عإب

8

درجة السماح بتكوين اٖتاد الطبلب

3.39

68%

3

عإب

9

درجة ا١توافقة على شكل ا١تبٌت

2.41

48%

13

متوسط

10

درجة ا١توافقة االمكانيات ا١توجودة بقاعات الدرس

2.16

43%

14

متوسط

11

درجة ٘تتع ا١تؤسسة التعليمية بالسمعة اٟتسنة فيما 3.48
تقدمو من ٗتصصات أكادٯتية مطلوبة ُب سوؽ العمل

70%

1

عإب

12

درجة الثقة فيما تقدمو ا١تؤسسة التعليمية من خدمات

2.98

60%

7

متوسط

13

درجة تطابق ا٠تدمة التعليمية مع ماىو معلن عنو مسبقان 3.04
2.62
درجة تطور كٕتدد ا١تؤسسة التعليمية

61%

6

متوسط

52%

12

متوسط

15

2.69

54%

10

متوسط

14

درجة اىتماـ اإلدارة بالطالبات ككضعهم ُب أكلويتها
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يتضح من اٞتدكؿ (  )6بأف عدد الفقرات كانت ( )15فقرة لتقدير مستول رضا طالبات كلية
الًتبية طرابلس على ا٠تدمات التعليمية غَت األكادٯتية ا١تقدمة من قبل الكلية تًتاكح ما بُت
ا١تتوسط ا١ترجح ( )3.48–2.41كالوزف ا١تئوم ( )70% -43%كبا١تقارنة مع متوسط ا١ترجح
ا١تعتمد البالغ ( )3كالوزف ا١تئوم ( )0.60فقد جاءت فقرة درجة ٘تتع الكلية بالسمعة اٟتسنة ُب
ا١ترتبة األكٔب يليها ٘تتع ا١توظفُت باللطف كحسن ا٠تلق ،كُب ا١ترتبة الثالثة الفقرة اليت تن على
السماح بتكوين اٖتاد الطبلب ،كالفقرة اليت تن على قدرة كل موظف ُب التمكن من أداء عملو
جاءت ُب ا١ترتبة الرابعة ،كتأٌب ُب ا١ترتبة ا٠تامسة نظافة مبٌت الكلية.ىذه الفقرات ٚتيعان جاءت ُب
مستول متقارب من ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف ا١تئوم ٢تذه الدراسة ما يشَت إٔب رضا الطالبات على
ىذه ا٠تدمات أما بقية الفقرات الواردة ُب نفس اٞتدكؿ فمعظمها أقل من ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف
ا١تئول ا١تعتمد ُب الدراسة اٟتالية ما يشَت إٔب عدـ رضا الطالبة على مستول ا٠تدمات ا١تقدمة ك
اليت تن عليها الفقرات ا١تشار إليها ،كبالرجوع إٔب اٞتدكؿ السابق نبلحظ أف مستول رضا
الطالبات إٚتاالن على ىذا اجملاؿ جاء ُب ا١ترتبة ( الثالثة) ٔتستول أقل من ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف
ا١تئوم ا١تعتمد ُب الدراسة اٟتالية ما يتضح عدـ رضا الطالبات على ا٠تدمات ا١تقدمة من الكلية ُب
اٞتوانب غَت األكادٯتية.
كىذه النتيجة متقاربة إٔب حد ما مع دراسة الشعييب كالشهراين كٗتتلف مع نتائج دراسة ٛتيدم
ككزاين  ،كبذلك ٯتكن تفسَت نتيجة عدـ رضا طالبات كلية الًتبية طرابلس على ا٠تدمات غَت
األكادٯتية ا١تقدمة من قبل الكلية إٔب أف مبٌت الكلية غَت ٥تص أساسان الستعمالو ككلية بل
٥تص الستعمالو كمدرسة ثانوية ًب توطُت الكلية هبا ،كأيضا رٔتا إٔب عدـ توفر الدعم ا١تادم
حيث تشَت ىذه النتيجة إٔب افتقار الكلية إٔب االمكانيات البلزمة للتدريس ،كرٔتا أيضان إٔب عدـ
تدريب ا١توظفُت على التعامل مع الطالبات ،كرٔتا لغياب دكر ا١ترشد أك لعدـ كجوده أصبلن.
اٞتدكؿ رقم ( )7يبُت ا١تتوسطات ا١ترجحة كالوزف ا١تئوم ٞتميع العبارات ا١تتعلقة باٞتوانب
األكادٯتية ا١تقدمة لطالبات كلية الًتبية طرابلس .

120

ا١تؤ٘تر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا
ا١تتوسط
ا١ترجح

ت

العبارة

1

درجة احتواء ا١تقررات الدراسية على ا١تعرفة
كالتطبيقات

الوزف
ا١تئوم
59%

2.93

2

درجة إظهار األساتذة لبلٕتاىات اإل٬تابية ٨تو 3.12
الطالبات

62%

3

درجة التواصل ا١تستمر بُت األساتذة كالطالبات

3.16

63%

4

درجة استجابة األساتذة ١تبلحظات كتعليقات 3.12

62%

الطالبات
5

درجة توفر الوقت الكاُب كا١تناسب من جانب 3.12

62%

األساتذة لتقدًن النصح كا١تشورة للطالبات

الرتبة

الرأم السائد

7

متوسط

6
5
6
6

عإب
عإب
عإب
عإب

6

درجة كفاءة الشرح داخل قاعات الدرس

3.53

71%

1

عإب

7

درجة توافر ا٠تربات األكادٯتية كا١تهنية

3.29

66%

3

عإب

8

ا١تواقف اإلنسانية لؤلساتذة ٕتاه الطالبات داخل 3.18

64%

كخارج قاعات الدرس
9

مدل كجود األنظمة اليت تنظم مساعدة
األساتذة للطالبات ُب فهم ما يصعب عليهم 2.84
داخل كخارج قاعات الدرس

 ًِ 1درجة االستجابة آلراء الطالبات لتحسُت أداء 2.77

57%

55%
62%

كتوصيلها
 12درجة السماح للطالبات

ْترية للتعبَت عن 3.41

68%

ارائهم
 13درجة تنوع التخصصات كاألقساـ

3.53

121

متوسط
8

ا٠تدمة
 11درجة استخداـ كسائل تبسيط ا١تعلومات 3.12

4

عإب

71%

9
6
2
1

متوسط
عإب
عإب
عإب
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يتضح من اٞتدكؿ (  )7بأف عدد الفقرات كانت ( )13فقرة لتقدير مستول رضا طالبات كلية
الًتبية طرابلس على ا٠تدمات األكادٯتية ا١تقدمة من قبل كلية الًتبية طرابلس تًتاكح ما بُت ا١تتوسط
ا١ترجح ( )3.53–2.77كالوزف ا١تئوم ( )71% -55%كبا١تقارنة مع ا١تتوسط ا١ترجح ا١تعتمد
ُب الدراسة اٟتالية البالغ ( )3كالوزف ا١تئوم ( )0.60فقد جاءت فقرة درجة تنوع التخصصات
كاألقساـ ،كفقرة درجة كفاءة الشرح داخل قاعات الدرس ُب ا١ترتبة األكٔب فيما جاءت الفقرة اليت
تن على درجة السماح للطالبات ْترية التعبَت عن آرائهم ُب ا١ترتبة الثانية يليها الفقرة اليت تن
على درجة توافر ا٠تربات األكادٯتية كا١تهنية ُب ا١ترتبة الرابعة ،كجاءت فقرة درجة التواصل ا١تستمر
بُت األساتذة كالطالبات ُب ا١ترتبة ا٠تامسة فيما جاءت فقرة درجة إظهار األساتذة لبلٕتاىات
اإل٬تابية ٨تو الطالبات كفقرة درجة استجابة األساتذة ١تبلحظات كتعليقات الطالبات ،كفقرة درجة
توفر الوقت الكاُب كا١تناسب من جانب األساتذة لتقدًن النصح كا١تشورة للطالبات ،كفقرة درجة
استخداـ كسائل تبسيط ا١تعلومات كتوصيلها ُب ا١ترتبة السادسة ،كٚتيع الفقرات السالفة الذكر
متوسطاهتا ا١ترجحة كأكزاهنا ا١تئوية متقاربة من ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف ا١تئوم ا١تعتمد ُب الدراسة
اٟتالية٦ ،تا يعٍت رضا الطالبات على ىذه ا٠تدمات ا١تقدمة اليت ٘تثل اٞتانب األكادٯتي ،األمر
الذم يشَت إٔب فاعلية العملية التعليمية ك التعلمية بالكلية ما ٬تعل ٥ترجات ىذه الكلية ذات جودة
كنفع يعود باإل٬تابية على ٥تتلف مراحل التعليم العاـ كبالتإب ٖتسُت مستول كل القطاعات إٔب
كضع أفضل.
أما الفقرة رقم ( )1اليت تن على درجة احتواء ا١تقررات الدراسية على ا١تعرفة كالتطبيقات،
كالفقرة رقم (  )9اليت تن على مدل كجود األنظمة اليت تنظم مساعدة األساتذة للطالبات ُب
فهم ما يصعب عليهم داخل كخارج قاعات الدرس ،كالفقرة رقم (  )10اليت تن على درجة
االستجابة آلراء الطالبات لتحسُت أداء ا٠تدمةٚ .تيعها أقل من ا١تتوسط ا١ترجح كالوزف ا١تئوم
ا١تعتمد ُب ىذه الدراسة ما يشَت إٔب عدـ رضا الطالبات على ىذه ا٠تدمات ما ينعكس سلبان على
العملية التعليمية داخل الكلية ،كىذا األمر رٔتا يكوف خارج عن إرادة األساتذة ،كللتأكد من ذلك
ٯتكن الرجوع إٔب اٞتدكؿ رقم ( ١ ) 5تبلحظة أف ىذا اجملاؿ حصل على ا١ترتبة األكٔب بُت اجملاالت،
كبالرجوع ايضان إٔب جدكؿ رقم ( )4الذم يوضح طوؿ خبليا ا١تقياس ١تقارنة ذلك ٔتتوسط ىذا
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اجملاؿ يتبُت أف الرأم السائد لعينة الدراسة ُب ىذا اجملاؿ حوؿ رضا الطالبات على ا٠تدمات
األكادٯتية ا١تقدمة من قبل الكلية كاف (متوسطان) ك ىذه النتيجة تتفق مع دراسة الشعييب
كالشهراين ،ك ٗتتلف مع نتائج دراسة ٛتيدم ككزاين.
ثالثان :اختبار الفرضيات  :عدـ توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات افراد عينة الدراسة
كفقا للتخص كا١تستول التعليمي .
أ -الفرضية األكٔب :اليت تن على عدـ كجود فركؽ معنوية ذات داللة إحصائية ُب إجابات أفراد
العينة تبعان للتخص علوـ إنسانية  /علوـ تطبيقية كإلثبات صحة الفرضية أك خطاىا ًب إجراء
اختبار (ت ) ١تعرفة داللة الفركؽ ()T-test
جدكؿ( )8يبُت اختبار (ت) ١تعرفة داللة الفركؽ بُت متوسطات اجملموعتُت
ف

التخص

ا١تتوسط
اٟتسايب

االقساـ إنسانية

100.66 108

تطبيقية

104.26

42

الداللة

اال٨تراؼ
ا١تعيارم

ت

21.3

0.335 0.967

18

ب -الفرضية الثانية :اليت تن على عدـ كجود فركؽ معنوية ذات داللة إحصائية ُب إجابات
أفراد العينة تبعان للمستول العلمي :الفصوؿ (األكٔب  /األخَتة ) كإلثبات صحة الفرضية أك خطاىا
ًب إجراء اختبار (ت) ١تعرفة داللة الفركؽ بُت متوسطات اجملموعتُت ()T-test
جدكؿ( )9اختبار (١ )T-testتعرفة داللة الفركؽ
ا١تستول
التعليمي

الداللة

الفصوؿ

ف

ا١تتوسط اٟتسايب

اال٨تراؼ ا١تعيارم

ت

األكٔب

68

104.4

20.9

0.136 1.50

ا١تتقدمة

82

99.4

19.8

من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ رقم ( )8كاٞتدكؿ رقم ( )9يتضح عدـ كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية ُب تقييم طالبات كلية الًتبية طرابلس /جامعة طرابلس للخدمات التعليمية ا١تقدمة من
قبل الكلية على ٚتيع أبعاد ا١تقياس باختبلؼ ٗتصصاهتن ،كمستوياهتن العلمية٦ ،تا يظهر أف ىناؾ
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اتساؽ كانسجاـ بُت أراء الطالبات ما يؤكد قبوؿ الفرضيات كتأكيد صحتها ،كىذه النتيجة تشَت
إٔب موضوعية إجابات افراد عينة الدراسة ،كجديتهم عند إجاباهتم على فقرات االستبياف .
كبالرجوع إٔب الدراسات السابقة نبلحظ اختبلؼ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات األخرل خاصة
مع نتائج دراسة الشعييب كالشهراين فيما يخ ا١تستول التعليمي ألفراد العينة
نتائج الدراسة :
ُب ضوء منهج الدراسة  ،كعينتها  ،كأدكاهتا  ،استطاع الباحث أف يتوصل إٔب النتائج اآلتية :
.1تبُت من خبلؿ الدراسة أف تقييم الطالبات ٞتودة ا٠تدمات التعليمية كاف ا١تتوسط ُب ٚتيع
٣تاالت الدراسة.
.2أظهرت نتائج الدراسة عد ـ رضا الطالبات على ا٠تدمات ا١تقدمة من قبل الكلية فيما ٮت
اٞتوانب غَت االكادٯتية.
.3بينت نتائج الدراسة رضا طالبات كلية الًتبية طرابلس على معظم ا٠تدمات ا١تقدمة من قبل
الكلية فيما ٮت اٞتوانب االكادٯتية.
 .4اشارت الدراسة إٔب عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب تقييم طالبات كلية الًتبية
طرابلس للخدمات التعليمية ا١تقدمة من قبل الكلية على ٚتيع أبعاد ا١تقياس باختبلؼ
التخصصات كا١تستويات العلمية.
توصيات الدراسة  :يوصي الباحث ُب هناية ىذه الدراسة ٔتا يلي :
.1ضركرة ا١تزيد من التواصل الفعاؿ بُت ا١توظفُت كأعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية كالطبلب
إلظهار االٕتاىات اإل٬تابية ٨توىم ٦تا يدفع هبم إٔب اٟتوار كا١تشاركة.
.2العمل على إجراء دكرات تدريبية بالداخل كا٠تارج للرفع ٔتستول ا٠تدمات التعليمية ا١تقدمة من
قبل ا١توظفُت.
.3العمل على تأىيل أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية من الناحية الًتبوية كخاصة اٞتدد منهم
مع ضركرة مراعاة ىذا اٞتانب عند التقدًن للتعيُت بكليات الًتبية خاصة.
.4ضركرة الًتكيز على تفعيل دكر مكتب ا٠تدمة االجتماعية كالنفسية كالًتبوية لتوجيو كإرشاد
الطالبات .
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.5زيادة االىتماـ با١تباين التعليمية بكليات الًتبية كٕتهيزىا بالتقنيات اٟتديثة للرفع ٔتستول جودة
خدمات ىذه كليات.
مقًتحات الدراسة  :إ جراء دراسات ٦تاثلة ُب مناطق أخرل.
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ا١تراجع

 .1جودة أٛتد ٤تفوظ ( )2012اْلودة الشاملة مفاىيم كتطبيقات(الطبعة السادسة) عماف :دار
كائل للنشر.

 .2اٟتسن ٤تمد العبيدم( )1426األشراؼ الًتبوم الفعاؿ ،الرياض :مكتبة الرشد.
ٛ .3تيدم رقاين ،كزاين ٤تمد ( )2014/4/3-1أثر جودة ا٠تدمات التعليمية على مستول رضا
الطلبة ،ا١تؤ٘تر العريب الرابع لضماف جودة التعليم العإب ،جامعة الزرقاء ،األردف.
 .4عباس ٤تمد خليل ،كآخركف( )2014مدخل إىل مناىج البحث يف الًتبية كعلم النفس(ط)5
عماف  ،دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع.
٤ .5تمد الصغَت قاسم الشعييب ،سعيد بن عبدهللا الشهراين ( )2014تقييم جودة ا٠تدمات التعليمية
ّتامعة ا١تلك خالد من كجهة نظر الطبلب(٣تلة جامعة ذمار للدراسات كالبحوث – العدد التاسع عشر)
 .6اٟتوت على ا٢تادم ( )2005تفعيل بنيات التعليم العايل منوذج دكلة ليبيا (٣تلة اٞتامعى العدد )9
جامعة طرابلس  ،ليبيا.

 .7الدككإب بنور ( )2005التخطيط العلمي كالتعليم العايل (٣تلة اٞتامعى العدد  )9جامعة طرابلس،
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