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ممخص :تيدف ىذه الورقة إلى إعداد قائمة بمعايير الجودة لمكادر التدريبي في قطاع التعميم الميني
والتقني بشكل عام ،وفي الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا بشكل خاص ،وذلك في ظل عدم توفر معايير
شاممة ومحددة لدى الجيات المختصة مما ينعكس سمباً عمى إجراءات االستقطاب والتقييم إضافةً إلى
بناء عمى قائمة من المعايير
جودة العممية التعميمية والتدريبية .ولتحقيق اليدف تم بناء أدوات لمدراسة ً
والشروط الواجب توافرىا لدى الكادر التدريبي في التعميم الميني والتقني باستخدام المنيج الوصفي
التحميمي ،وتحويل تمك القوائم لبطاقات تقويمية ُمح ّكمة ومن ثم تنفيذىا عمى مجتمع الدراسة المتمثل
بالكادر التدريبي لدى الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا حسب المستويات التقييمية المختمفة (المسؤول
المباشر – المتدربون) ،وأشارت النتائج إلى ضرورة التركيز عمى بعض المؤشرات والمتغيرات وتضمينيا
وصياغتيا كمعايير الستقطاب الكادر التدريبي وصوالً إلى تنفيذ عمميات تقييم األداء بيدف التحسين ورفع
جودة الكوادر التدريبية في قطاع التعميم الميني والتقني ،مع دراسة إمكانية تعميم ىذه المعايير عمى
مزودي خدمات التدريب والتعميم الميني والتقني في قطاع غزة.
الكممات المفتاحية  :الكادر التدريبي ،التعميم الميني والتقني ،معايير ،جودة ،تقييم ،أداء.

 .1مقدمة:
إن من أىم أىداف التعميم الميني والتقني الذي تقدمو العديد من المؤسسات ىو تزويد المتدرب
بالكفايات الالزمة لممارسة المينة ،واكسابو المعارف والميارات التي تؤىمو لالنخراط في سوق العمل.
ويسعى التدريب الميني إلى إعداد القوى العاممة المؤىمة والمدربة ضمن مستويات العمل األساسية في
المجاالت المينية والحرفية ،والى إعداد الطمبة الذين تتوافر لدييم الرغبات ،والقدارت المناسبة لمدراسات
التطبيقية والجامعية ،وذلك لتحقيق األىداف اآلتية( :جابر)2001 ،
بالميارت المتخصصة والعممية
ا
 .1إعداد العمال المينيين في كافة المجاالت المينية ،وتزويدىم
في ضوء قدارتيم وميوليم ،وتجاوباً مع حاجات المجتمع القائمة والمتوقعة.
 .2إكساب الطمبة المفاىيم والمعمومات النظرية والمياارت العممية تحقيقاً لمبدأ التكامل بين
النظرية والتطبيق وبين العمم والعمل.
ارت والواجبات العممية حسب األصول والمعايير الفنية
 .3إكساب الطمبة القدرة عمى أداء المي ا
واعدادىم لمتعامل والتفاعل مع التقنيات الحديثة.
وادراكاً ألىمية التدريب الميني في بناء كوادر مؤىمة لمعمل المباشر في سوق العمل الفمسطيني،
بدرسة واقع مؤسسات التدريب الميني والسعي الدؤوب
فإن ىذا األمر قد جعل الكثير من الجيات تيتم ا
إلى البحث عن سبل تطويرىا وتحسين أدائيا ،وبانتشار مفيوم إدارة الجودة الشاممة ،بدأت الكثير من
المؤسسات في تطبيق ىذا المفيوم لتطوير أدائيا وخدماتيا ،واعتبرتيا وسيمة مساعدة في مواجية
المشكالت الصعبة ،ووسيمة لكسب رضا المجتمع ،وقد أحرزت ىذه المؤسسات نجاحات كبيرة عمى إثر
تطبيق ىذا المفيوم في الدول المتقدمة التي تبنتو (السعود.)2002 ،
المخرج في تقميل الفجوة بين النظام التعميمي (التقني)
ومن أىم األسس التي يعتمد عمييا ُ
ومتطمبات سوق العمل ىو ضمان وادارة الجودة الشاممة في العديد من الجوانب ،أىميا:
 ضمان جودة إدارة المؤسسة
 ضمان جودة البرامج التدريبية

 ضمان جودة الكادر التدريبي
 ضمان جودة البيئة التدريبية
ولكل من ىذه الجوانب محددات ومعايير لضبط الجودة وتكامل األدوار لضمان جودة الخريج ومالءمة
كفاياتو لمتطمبات سوق العمل.
وقد تم تحديد العديد من المعايير ضمن أُطر دولية واقميمية ووطنية فيما يختص بجوانب التعميم
الميني والتقني تشمل العديد من المستويات المينية ،ويتم االستفادة من ىذه المعايير لتطوير قائمة من
المحددات والمؤشرات التي تتناسب مع طبيعة واحتياجات المؤسسة باإلضافة إلى سوق العمل.

 .2مشكمة الدراسة:
تتمثل مشكمة الدراسة في تحديد معايير لجودة الكادر التدريبي في قطاع التعميم الميني والتقني لدى
مزودي خدمات التدريب الميني والتقني في قطاع غزة بشكل عام ،ولدى الكمية الجامعية لمعموم
والتكنولوجيا بشكل خاص (كدراسة حالة لمؤسسة تقدم التعميم التقني والميني في قطاع غزة) ،خاصةً في
ظل عدم توفير معايير محددة لدى الجيات الرسمية المعتمدة بالخصوص ،مما يؤثر سمباً عمى إجراءات
استقطاب الكادر التدريبي وشروط ومواصفات الوظيفة ،إضافةً إلى عدم وضوح مؤشرات تقييم األداء،
وانعكاس تمك السمبيات عمى جودة العممية التعميمية والتدريبية وعمميات إدارة وضبط الجودة.
لذلك فإن ىذه الدراسة تتناول جانب ضمان وادارة جودة الكادر التدريبي  ،في محاولة لتحديد المعايير
والمؤشرات المناسبة لمبيئة التعميمية في الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا.

 1.2أسئمة الدراسة:
 .1ماىي المعايير الواجب توافرىا لدى الكادر التدريبي في مؤسسات التعميم الميني والتقني؟
 .2ما مدى توافر تمك المعايير لدى الكادر التدريبي في مؤسسات التعميم الميني والتقني في
قطاع غزة – دراسة حالة :الكادر التدريبي لمكمية الجامعية لمعموم التكنولوجيا بخان يونس.

 2.2أهداف الدراسة:
 .1إعداد قائمة بمعايير جودة الكادر التدريبي في مؤسسات التعميم الميني والتقني.
 .2تحديد مدى توافر تمك المعايير لدى الكادر التدريبي في الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا.

 3.2أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أىميتيا مما يمي:
 .1تقدم الدراسة قائمة مقترحة لمعايير جودة الكادر التدريبي في قطاع التعميم الميني والتقني.
 .2تساىم تمك القائمة في ضبط وتجويد إجراءات استقطاب الكادر التدريبي.
 .3تساىم الدراسة في ضبط آليات تقييم األداء لمكادر التدريبي بيدف تجويد العممية التدريبية
وتطوير الكفايات لدى الكادر حسب المعايير المقترحة.

 .3الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات التي تناولت موضوع إدارة وضبط الجودة فيما يتعمق بتحديد معايير جودة الكادر
التدريبي في القطاعات التعميمية المختمفة ،حيث يتم تطوير قوائم بالمعايير والشروط الواجب توافرىا لدى
المدربين حسب احتياجات وطبيعة العمل في المؤسسات وسوق العمل ،إضافةً إلى اختالف المؤشرات
والمحددات وأدوات القياس المستخدمة والتي يستمزم توفيرىا بيدف ضبط األداء وتطويره.
حيث قدمت (االدارة العامة لمتعميم الميني والتقني ،ىيئة تطوير مينة التعميم )2017 ،عشرة
معايير مينية لمعممي التعميم الميني ،تشمل الجوانب الفنية وميارات التواصل واإلنتاج المعرفي.
وفي (عبد الغني قرم ،)2008،تناول الباحث بعض المفاىيم المتعمقة بالمؤسسة التعميمية
باإلضافة إلى بعض المعايير الدولية اليامة المعتمدة في التقييم وكيفية تقييم أداء المؤسسة التعميمية من

خالل تنفيذىا عمى العناصر الرئيسة المكونة ليا لمعرفة جوانب القوة والضعف عندىا باعتماد بعض
األمثمة التوضيحية.
وأشار الباحث إلى أنو ال بد قبل الشروع في عممية التقييم من تحديد معايير الجودة واحتياجات
ومعوقات تطبيقيا ،ولبموغ اليدف المنشود وىو الحصول عمى شيادة االعتماد يجب:
 استخدام معايير مفيومة وسيمة التطبيق وشاممة.
 استخدام معايير تكون عمى مستوى مثيالتيا في الدول المتقدمة ،ومتالئمة مع تقاليد المممكة
(حيث أن الباحث يطبق المعايير عمى المؤسسات التعميمية في المممكة العربية السعودية) وتأخذ
طابع االستقاللية والموضوعية واألخالقية.
 استخدام معايير غير ثابتة ،يمكن تطويرىا وتحسينيا ومالءمتيا مع الواقع من خالل تبني
مقترحات العاممين في ىذا المجال وتكرار استعراضيا ومناقشتيا حتى بموغ اليدف المنشود منيا.
 تحديد المعايير الدولية المتبعة في تقييم المؤسسة التعميمية.
 اإلشارة إلى المعايير اليامة واعطائيا درجات أكثر من غيرىا لتفاوت أىميتيا.
وفي (الييئة القومية لمجودة ،)2014،عممت الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لمطفولة "اليونيسف" عمى إعداد وثيقة معايير ضمان جودة واعتماد
مؤسسات (مدارس) التعميم المجتمعي والتي تطبق التعميم الميني.
وفي (أبو معيمق ،)2015،أوضح الباحث الييكميات التنظيمية التي تتبع ليا مؤسسات التدريب
الميني في فمسطين ،كما أشار إلى افتقار منظومة التعميم والتدريب الميني والتقني إلى معايير محددة
لضبط وادارة الجودة الشاممة في تمك المؤسسات.
واذ يقدم الباحث مجموعة من المعايير المقترحة فيما يتعمق بإدارة الجودة الشاممة حسب الشكل
التالي:

شكل  :1متغيرات الدراسة – بحث مقدم لتطبيق معايير الجودة الشاممة في مراكز التدريب الميني-و ازرة العمل

وأوضحت الباحثة (الفرا )2015 ،األنواع المختمفة لممؤشرات وأدوات القياس لبرامج التعميم
والتدريب الميني في قطاع غزة ضمن إطار .TVET
حيث يمكن االستفادة من تمك المؤشرات في تقييم األداء لدى الكوادر التدريبية في مؤسسات
التدريب الميني.
كما قدمت دراسة لمباحثين (حياة ،أحمد ،الحاج ،الزىرة )2015 ،مجموعة من الكفايات الواجب
توافرىا لدى عضو ىيئة التدريس وتأثيرىا عمى جودة الخدمة التعميمية في دراسة حالة لجامعة في
الجزائر.
باإلضافة إلى المحاوالت الفردية لمعديد من مراكز التدريب الميني التابعة ألكثر من جية
(حكومية ،غير حكومية ،وكاالت دولية...،الخ) لتطوير معايير العتماد وتصنيف المدربين( .نقابة
الميندسين( ، )2017 ،اتحاد المدربين العرب،IST( ،)2016 ،المعايير الدولية لممدرب.)2010 ،
وبدراسة التوجيات والمنيجيات المستخدمة في الدراسات السابقة إضافةً إلى النتائج والتوصيات،
تتمخص أىم المالحظات المشتركة والمرتبطة بالدراسة الحالية كما يمي:
 ندرة المراجع التي تيتم بمعايير جودة الكادر في التدريب والتعميم الميني.

 ندرة الدارسات السابقة التي تربط بين الجودة الشاممة ومؤسسات التعميم والتدريب الميني
السيما في فمسطين.
 عدم وجود نماذج لمعايير الجودة خاصة بمؤسسات التعميم والتدريب الميني سواء عالمية أو
إقميمية.

 .4المنهجية المستخدمة:
تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي ،حيث يتناسب مع طبيعة البحث ومشكمة الدراسة والذي
يصف الظاىرة موضوع الدارسة ،ويعرض تحميل بياناتيا ،ويدرس العالقة بين مكوناتيا واآلارء التي تطرح
حوليا والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا.

 1.4طرق جمع البيانات:
استخدم الباحث مصدرين أساسين لمبيانات ىما:
 المصادر الثانوية :والتي تتمثل في الكتب والمارجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات
والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدارسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة
في مواقع اإلنترنت المختمفة.
 المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الد ارسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات
األولية من خالل االستبانات كأدوات رئيسة ،وكذلك إجارء عدد من المقاءات واالتصاالت مع ذوي
العالقة في و ازرة التربية والتعميم العالي وو ازرة العمل.

 2.4مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في كل مما يمي:

 جميع المحاضرين في األقسام األكاديمية (متفرغون وغير متفرغين) في الكمية الجامعية لمعموم
والتكنولوجيا والذين يحممون عبء أكاديمي خالل الفصل الدراسي األول .2018/2017
 المسؤولون المباشرون (رؤساء األقسام األكاديمية) عن المحاضرين في الكمية.
 جميع الطمبة المسجمين في مساقات المحاضرين –أعاله – خالل الفصل الدراسي األول
.2018/2017

 3.4عينة الدراسة:
نفذ التقييم ما يقارب %70من العدد الكمي لطمبة الكمية المسجمين خالل الفصل األول
 2018/2017لما يقارب  %95من المحاضرين ، ،وبمتوسط  %75من الطمبة المسجمين لدى كل
محاضر ،إضافةً إلى جميع ( )%100رؤساء األقسام األكاديمية الذين نفذوا التقييم لما يقارب  %90من
المحاضرين.

الدرسة:
 4.4حدود ا
الدرسة عمى بحث مدى إمكانية اقتراح قائمة بمعايير جودة
 الحد الموضوعي :اقتصرت ا
الكادر التدريبي في قطاع التعميم والتدريب الميني والتقني في ضوء المعايير الدولية.
الدرسة عمى الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا.
 الحد المكاني :اقتصرت ا
الدرسي .2018/2017
 الحد الزماني :الفصل الدراسي األول -العام ا
 الحد البشري:
 المحاضرون الطمبة المسجمين لدييم، -إضافةً إلى رؤساء األقسام األكاديمية.

 5.4أدوات الد ارسة:
تم إعداد ثالث استبانات حول تقييم أداء المحاضر األكاديمي من قبل لجنة تطوير إجراءات وأدوات
القياس* والتي تم تشكيميا داخمياً من قبل إدارة الكمية بيدف وضع معايير وأدوات لمقياس فيما يختص
بجميع منظومات تقييم األداء المختمفة ،وقام الباحث أثناء الدراسة بمقارنة بنود ومحاور االستبانات
لتتناسب ومعايير إدارة الجودة الشاممة والمعايير الدولية لممدرب.
وينفذ االستبانة األولى (متابعة اإلنجاز األكاديمي لممحاضر) رئيس القسم األكاديمي بواقع مرتين
فصمياً وتتكون من محورين رئيسين ىما:
 الجانب األكاديمي :ويتكون من  8فقرات تتعمق باإلنجاز األكاديمي لممحاضر خالل الفصل
(تقييم مستمر لألداء) بوزن نسبي .%85
 جانب اإلنتاج العممي والمشاركة في المجان :ويتكون من  5فقرات تتعمق بتطوير اإلنتاج
المعرفي (األبحاث العممية) والمشاركة في األنشطة المختمفة والعمل عمى تطوير الذات ،بوزن
نسبي .%15
أما االستبانة الثانية (تقييم رئيس القسم لممحاضر) فيتم تنفيذىا في نياية الفصل ،وتتكون من
المحاور التالية:


الجانب األكاديمي :ويتكون من  9فقرات تتعمق بالتمكن العممي واألدائي لممحاضر ،بوزن
نسبي .%60



الجانب الشخصي االجتماعي :ويتكون من  6فقرات تتعمق بالعالقات االجتماعية واإلنسانية
والشخصية ،بوزن نسبي .%20



جانب اإليجابية والمشاركة :ويتكون من  4فقرات تتعمق بالمبادرات واألفكار اإلبداعية إضافةً
إلى اإليجابية في تمثيل المؤسسة ،بوزن نسبي .%20

* أعضاء المجنة :أ .إياد اليوبي ،د .بسام النجار ،د .محمود برغوت ،أ .عبد المطيف األسطل ،أ.محمود األسطل ،م.بسام دبور ،م .أمينة السموت

وفيما يتعمق باالستبانة الثالثة (استطالع أراء الطمبة في أداء المحاضر األكاديمي) والتي نفذىا
الطمبة إلكترونياً نياية الفصل ،تتكون من المحاور الرئيسية التالية:
 السمات الشخصية :والمكون من  5فقرات تتناول أىم الجوانب اإلنسانية واستخدام لغة
الجسد ،بوزن نسبي .%15
 المادة العممية وطرق التدريس :والمكون من  5فقرات تتناول استخدام أساليب متنوعة
في التدريب ،إضافةً إلى التمكن العممي ،بوزن نسبي.%40
 االنضباط وادارة الوقت :ويتكون من  7فقرات تتعمق بااللتزام وامتالك ميارة إدارة الوقت
والمحاضرة ،بوزن نسبي .%20
 التقييم والمتابعة :ويتكون من  6فقرات تتعمق باستخدام أساليب متنوعة لمتقييم ومراعاة
الفروق الفردية إضافةً إلى تقديم التغذية العكسية باستمرار ،بوزن نسبي .%45
جدير بالذكر أنو قد تم ربط نتائج االستبانات ضمن منظومة تقييم األداء لممحاضر األكاديمي ،
وذلك بتخصيص نسبة ( )%50لنتيجة استبانة تقييم رئيس القسم ،ونسبة ( )%30لنتيجة استبانة متابعة
اإلنجاز لممحاضر األكاديمي ،ونسبة ( )%20لنتيجة استبانة استطالع أراء الطمبة في أداء المحاضر،
وذلك بيدف زيادة المصداقية والشمولية في التقييم بتضمين أكثر من مستوى لمتقييم ،مما يسيم في توسيع
نطاق تطبيق معايير الجودة الشاممة حسب المعايير الدولية لممدرب الميني ،وبالتالي تحديد نقاط القوة
والضعف لدى المدرب بدقة وشمولية.

 1.5.4صدق وثبات االستبانات:
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة لتحديد صدق المقياس ،حيث يقيس مدى تحقق
األىداف التي تريد األداة الوصول إلييا ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدارسة بالدرجة الكمية
لفقرت االستبانة.
ا

يبين جدول ( )1.4أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانات دالة إحصائياً عند
مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانات صادقو لما وضعت لقياسو.
االستبانة

القيمة االحتمالية

المجال

معامل بيرسون لالرتباط

الجانب األكاديمي

0.779

0.000

جانب اإلنتاج العممي والمشاركة في المجان

0.884

0.000

الجانب األكاديمي

0.790

0.000

الجانب الشخصي االجتماعي

0.859

0.000

جانب اإليجابية والمشاركة

0.878

0.000

السمات الشخصية

0.862

0.000

استطالع أراء الطمبة في

المادة العممية وطرق التدريس

0.805

0.000

أداء المحاضر

االنضباط وادارة الوقت

0.829

0.000

التقييم والمتابعة

0.900

0.000

متابعة اإلنجاز األكاديمي

تقييم رئيس القسم

().Sig

جدول ( )1.4معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانات والدرجة الكمية لالستبانة

كما تم حساب صدق االتساق الداخمي بين األسئمة ومحاورىا وقد كانت كل األسئمة المقترحة ذات
صدق داخمي عالي.
أما بالنسبة لثبات االستبانات ،والذي يقصد بو "أن يعطي االستبيان نتائج متقاربة إذا أعيد تطبيقو
الدرسة من خاللCronbach's Alpha :
عدة مارت متتالية" ،فقد تم التحقق من ثبات استبانات ا
 Coefficientمعامل كرونباخ ألفا ،وكانت النتائج كما ىي موضحة في جدول (.)2.4
حيث يوضح الجدول أن قيم معامل ألفا مرتفعة لجميع مجاالت االستبانات ،وىذا يعني أن مقياس
الصدق الذاتي مرتفع ،وبذلك تكون االستبانات في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق ( )1ويكون

الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانات الد ارسة مما يجعمو عمى ثقة بصحة االستبانات وصالحيتيا
لتحميل النتائج.
المجال

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

الجانب األكاديمي

8

0.919

جانب اإلنتاج العممي والمشاركة في المجان

5

0.930

الجانب األكاديمي

9

0.883

الجانب الشخصي االجتماعي

6

0.926

جانب اإليجابية والمشاركة

4

0.959

السمات الشخصية

5

0.932

استطالع أراء الطمبة في

المادة العممية وطرق التدريس

5

0.911

أداء المحاضر

االنضباط وادارة الوقت

7

0.943

التقييم والمتابعة

6

0.902

االستبانة

متابعة اإلنجاز األكاديمي

تقييم رئيس القسم

جدول ( )2.4معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 2.5.4األساليب اإلحصائية المستخدمة:
بعد جمع النتائج ،تم تفريغيا ومعالجتيا إحصائياً من خالل برنامج التحميل اإلحصائي
 ،(SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesحيث تعتمد االستبانات مقياس
ليكرت الخماسي وتوزيع الوسط الحسابي التاليان:
مقياس ليكرت

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

5

4

3

2

1

فئات الوسط الحسابي 1.80 - 1 2.60 – 1.81 3.40 - 2.61 4.20 - 3.41 5 - 4.21

وتم حساب الوزن النسبي لممحاور حسب المعادلة التالية:
الوزن النسبي لممحور

متوسط المحور

وزن المحور

وفيما يمي قائمة باالختبارات المستخدمة في التحميل:
 اختبار  Tلمعينة الواحدة لكل من:
 فقرات االستبانة. متوسطات المحاور. متوسط االستبانة. اختبارات المقارنات المتعددة وتحميل التباين لمتغيرات الجنس ،برنامج الطالب والمعدل التراكمي.

 .5النتائج:
تم إعداد تقرير (ممحق  )2بالنتائج واألوزان النسبية لممحاور ،إضافةً لنتائج عمميات التحميل اإلحصائي،
والذي يوضح بشكل دقيق وبموضوعية مدى تقارب نتائج النسب لالستبانات الثالث ،وبالتالي تؤكد شمولية
وصحة أدوات القياس المستخدمة.

فيما يمي مثال عن نتائج التحميل اإلحصائي لمحاضر ،والتي تم تفريغيا في نموذج التقرير
النيائي بيدف التغذية الراجعة لإلدارة ولممدرب ،إضافةً إلى االستفادة من النتائج في برنامج تطوير الكادر
التدريبي في الكمية:

المخطط التالي يوضح نتائج التحميالت الخاصة بقياس مدى توافر معايير الجودة لدى الكادر
التدريبي في الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا.

توافر المعايير لدى الكادر التدريبي في الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا
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النتيجة

السمات الشخصية الجانب األكاديمي

اإليجابية
والمشاركة

المادة العلمية التقييم والمتابعة االنضباط وإدارة
الوقت
وطرق التدريس

وقد تنوعت النتائج حسب ما يمي:
 عدم وجود حيادية فيما يتعمق بجميع فقرات االستبانة.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية (موجبة/سالبة) بالنسبة لمتغير الجنس لصالح فئة
(الذكور/اإلناث) فيما يتعمق بالبنود (.)......
 وجود فروق ذات داللة إحصائية (موجبة/سالبة) بالنسبة لمتغير البرنامج لصالح فئة
(البكالوريوس/الدبموم) فيما يتعمق بالبنود (.)......

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغير المعدل التراكمي لمفئات األربعة فيما
يتعمق بالبنود (.)......
 وجود متوسطات أقل من ( )3فيما يتعمق بالبنود ( )......في استبانة تقييم رئيس القسم.
وبناء عمى نتائج التحميالت اإلحصائية لمحاضري الكمية ،يمكن تسجيل المالحظات التالية:
ً
 تأثير المؤىل العممي واإلنتاج المعرفي لممدرب عمى نتائج تقييم األداء.
 وجود تأثير واضح لبعض المتغيرات وىي :التمكن العممي والعالقات اإلنسانية ومراعاة
الفروق الفردية عمى مستويات تقييم األداء.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغيرات البرنامج والجنس والمعدل التراكمي
لنسبة معينة من المدربين.
جدير بالذكر أن معظم المعايير التي تم استخداميا وصياغتيا أثناء بنود االستبانة تتفق مع
المعايير الدولية لجودة المدرب ،كما أنيا تتفق بشكل كبير مع المعايير العشرة التي أعدتيا اإلدارة العامة
لمتعميم الميني والتقني وىيئة تطوير مينة التعميم في و ازرة التربية والتعميم.

 1.5قائمة المعايير المقترحة:
م

1

المعيار
الخمفية العممية
واإلنتاج المعرفي

المؤشرات

نقاط القياس

المؤىالت العممية

دبموم – بكالوريوس –ماجستير-دكتوراه

الخبرات التدريبية

عدد سنوات الخبرة – الدورات التخصصية-التطوير الذاتي

اإلسيام المعرفي

مقاالت-أبحاث-أوراق محكمة-حقائب تدريبية-كتب ومؤلفات

2

3

4

5

الميارات
الشخصية

اإليجابية
والمشاركة

األداء التدريبي

الممارسة
التدريبية

6

إدارة الوقت

7

التقييم

المظير الشخصي

يقيم حسب المستويات التقييمية الخمسة

االتزان النفسي

الصفاء الذىني – التوازن االنفعالي-ضبط النفس-حسن التصرف

التوافق العقمي التدريبي

كفاءة المدرب في استخدام نظريات العقل قبل وأثناء وبعد التدريب

المبادرة

تقديم أفكار ومقترحات لمتطوير

المشاركة في األنشطة

أيام دراسية-مؤتمرات-محاضرات عممية

الصورة الذىنية

كفاءة استخدام أساليب تسويق الذات وتسويق المؤسسة

افتتاح المقاء التدريبي

التمييد بأسموب شيق-توضيح األىداف-توضيح المخرجات

العرض التدريبي

االستعداد الجيد-األمثمة-األنشطة-كفاءة العرض

اإللقاء التدريبي

اتزان الصوت-مخارج األلفاظ-صحة المعمومات

تيسير التعمم

كسر الحاجز النفسي-التشجيع عمى المشاركة-نقل الخبرات

قياس رد الفعل

تقبل اآلراء-الموضوعية عند رد الفعل-ميارة الرد عمى األسئمة

الختام التدريبي

التمخيص-الربط بالواقع-التمييد لمختام

الطرق التدريبية

تنوع منيجيات وطرق التدريس(عرض،مجموعات،لعب أدوار)..،

التقنيات التدريبية

تنوع األدوات المستخدمة()..،Projector،Smartboard،PPT

سير العممية التدريبة

منع المقاطعات-تجنب التشتت

االلتزام بالمواعيد

مواعيد المقاءات التدريبية-االمتحانات

توزيع الوقت

كفاءة توزيع الوقت عمى الميارات والمعارف والسموكيات والقيم

استثمار الوقت

كفاءة استغالل وقت المقاء عمى الوجو األمثل

وسائل التقييم

تنوع وسائل التقييم المستخدمة(اختبارات-مشاريع-تقييم فردي)..-

التغذية الراجعة

تقديم تغذية راجعة مستمرة لممتدربين

8

9

الفروق الفردية

مراعاة الفروق الفردية بين المتدربين

االتصال

التواصل التدريبي

ميارات لغة الجسد-نبرة الصوت-اإليماءات

والتواصل

التواصل االجتماعي

توفير وسائل تواصل(مواقع التواصل االجتماعي-ساعات مكتبية)

المرونة واالبتكار

توفير بيئة تدريبية تمتاز بالمرونة وتحفيز المتدربين لالبتكار

تعزيز وتحفيز اإلبداع

تعزيز ثقافة اإلبداع واستكشاف ميارات وقدرات المتدربين

األمن والسالمة

توفير بيئة تدريبية آمنة (وسائل السالمة)

البيئة التدريبية

 .6التوصيات:
الدرسة وىي كما
الدرسة تم وضع عدة توصيات من أجل تحقيق أىداف ا
بالتوصل إلى نتائج ا
يمي:
 .1ضرورة دعم وتطبيق معايير ضبط وادارة الجودة الشاممة في قطاع التدريب الميني والتقني،
وخاصة فيما يتعمق بالكادر التدريبي لما ليا من ارتباط واضح بأداء المؤسسة.
 .2التركيز عمى عناصر الجودة التي ليا تأثير واضح عمى تطوير أداء الكادر التدريبي ،مثل:
التمكن العممي واإلنتاج المعرفي والعالقات اإلنسانية ومراعاة الفروق الفردية.
بمتغيرت الجنس ،والبرنامج ،والمعدل التراكمي لمطمبة ألنيا تحدث فروق ذات داللة
ا
 .3االىتمام
الدرسة وبالتالي أداء الكادر التدريبي.
إحصائية في مجاالت ا
 .4االستفادة من نتائج المنظومة في تطوير األداء لدى الكادر ،إضافةً إلى التعزيز اإليجابي.
 .5تعميم واعتماد المعايير المقترحة في مؤسسات التعميم والتدريب الميني والتقني.

 .8المراجع:
 جابر ،سميح (" ،)2001تدريب واعداد مدربي التدريب الميني" ،الطبعة األولى ،المركز العربي
لمتدريب الميني واعداد المدربين :ليبيا.
 السعود ،ارتب (" ،)2002إدارة الجودة الشاممة – نموذج مقترح لتطوير اإلدارة المدرسية في
األردن" ،مجمة جامعة دمشق ،العدد( :)1سوريا.
 االدارة العامة لمتعميم الميني والتقني ،ىيئة تطوير مينة التعميم (" ،)2017المعايير المينية
لمعممي التعميم الميني" ،و ازرة التربية والتعميم العالي:فمسطين.
 عبد الغني يوسف قرم (" ،)2008الجودة بين الحاضر والمستقبل" ،المجمة العربية لضمان جودة
التعميم العالي ،المممكة العربية السعودية.
 الييئة القومية لمجودة " ،)2014(،وثيقة معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعميم العالي"،
اليونسيف.
 طمعت سميمان أبو معيمق " ،)2015(،تطوير أداء مراكز التدريب الميني التابعة لو ازرة العمل
الفمسطينية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة" ،رسالة ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة،
فمسطين.
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" ،Education programs in the Gaza Stripرسالة ماجستير ،جامعة فمسطين ،غزة،
فمسطين.
 حياة ،أحمد ،الحاج ،الزىرة " ،)2015( ،الكفاءة المينية لعضو ىيئة التدريس وتأثيرىا عمى جودة
درسة حالة عمى طمبة التربية البدنية والرياضية جامعة مستغانم
الخدمة التعميمية في الجامعة .ا

خالل السنة الجامعية  ،2015/2014المؤتمر السنوي السابع :أثر الجودة واالعتماد في التعميم،
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