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الفصل الول

مشكلة الدراسة و أهميتها

مقدمـة:

      يعيش عالمنا المعاصر فترة تحديات عظمى نتيجة ثورة المعلومللات التكنولوجيللة الللتي

 ظهرت في الونة الخيرة حيث لم يعد المر مقتصرا على جمع المعلومللات؛ وإنمللا علللى

 استخدامها بطريقة فاعلة لمواكبة المتغيرات القتصادية والجتماعيللة. ومللن هنللا؛ سللعت

 المؤسسات التجارية والقتصادية للتحسين المستمر داخلها المر الذي اتسع ليشللمل العنصللر

 البشري كعماد لهذا السباق التنافسي في النظام العالمي الجديد. وقد دخل هذا التحسللين كافللة

 مؤسسات العالم اليوم بما فيها المؤسسات التعليمية لنها أحللوج مللا تكللون إلللى الرتقللاء

بالنتاجية، وتحسين الجودة لمواجهة مختلف صور التحديات والتغيرات.

  وفي الطار ذاته، أصبح من الضروري مسايرة السلوب المتبع فللي المجللالت النتاجيللة

 والقتصادية للنهوض بالعمليات التعليمية وتطويرها؛ ولعل أحلد التجاهلات الحديثللة اللتي

  المدخل الذي يطلق عليلله إدارة الجللودة الشللاملة (ً كبيراً ولقت قبولفرضت نفسها بقوة

TQM: Total Quality Management ،2003  ( احمد وحافظ.(

       و مما ل شكّ  فيه أّن الحصول على تعليم ذي جودة عالية في المواد الدراسية المختلفللة

 عامة و مادة العلوم خاصة يمكن أن يحدث فرقا في تعّلم الطلبة وتوجهاتهم نحو العلللوم، فقللد

 National science Teacher Associationأشارت المؤسسة الوطنية لمعلمي العلوم 

(NSTA,2006إلى حاجة المجتمع إلى تعليم عالي الجودة، و لتحقيق ذلك ل بّد من تعّرف ( 

 واقع المدارس و الطلبة من حيث صعوبات التعلم، و نقص المصادر، و طبيعة العلقات داخل
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 المدرسة، والعمل بعد ذلك على تطوير معلمي العلوم وذلك بمعرفة محتوى التخصص لللديهم،

 ودرجة المعرفة التربوية لديهم، كما يشمل التطوير إخضاع معلمي العلللوم الللذين يدّرسللون

 المراحل كافة إلى تدريب مكثف لستيعاب مفاهيم الجودة و أسس تطبيقها في دروس العلللوم،

 ومنحهم الفرصة لتطور مستمر و دائم، مع التأكيد على ضرورة أن يتكامل المنهاج والتعليمات

و أساليب التقييم معا  للحصول على تعليم عالي الجودة.

     و لعل قطاع التعليم عامة و المدرسي خاصة بحاجة إلى إعادة النظر بأهدافه و برامجلله

 و هياكله الدارية التنظيمية ليطّور مهامه ووظائفه، ويجّود خدماته ومنتجاته للوصول بها إلى

 مستوى عال من الجودة ليوائم الحاجات والمستجدات لكي ينهض بالمجتمع على طريق التنمية

).2002و التطوير (كمال،

  أّن أول مدرسة اهتمت بتنفيذ إدارة الجودة الشاملة في الثمانينيات من القرن العشرينمع العلم

 ) بولية ألسكا في الوليات المتحدة المريكية، و هللدفتMt.Edgecumbleهي مدرسة (

 إلى إعادة تشكيل العلقة بين المعلم و الطالب من عملية تعليم و تعلم إلى العمل بروح الفريق

 الواحد، و قد أدخلت مفاهيم إدارة الجودة الشاملة إلى حيز التطبيق وفق مراحل أربعة هللي :

) (commitmentاللتزام  التدريب  و  والتعليم   ،(training &educationوالتطبيلق  ،(   

 standardization)، وتوحيد المقاييس والمعرفة(application & practiceوالممارسة(

& recognitionوخرجت الدراسة بنتيجة مفادها أن تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة ،( 

 في المدارس ل يجوز اعتباره برنامجا جديدا فحسب، وإنما عملية مناسبة لحداث تعليم فعلال

و ناجح يلبي حاجات و رغبات الجميع في المدرسة من أجل تحسين مستمر.

)Sharples، et al، 1996( 
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     وفكرة الجودة ليست وليدة اللحظة، سواء على صعيد علقتها بالسلع و الخدمات التي تقدم

 على نطاق واسع في حياتنا العامة اليومية، أو على صعيد ما يقدم منها في إطللار المظللاهر

 العديدة للعمليات المتعددة للتربية التي تجري في بيئات مختلفة حول العالم ( هايدن و جيللف،

2003.(

  ويعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من أحدث المفاهيم التي برزت إلى حيز التطبيق في القطاع

 التربوي، و يرتكز هذا المفهوم على فلسفة إجرائية مؤداها أن الجودة ( التقان ) هي عمليللة

) بالستمرارية  تتصف  كافة،continuous improvementتحسين  العمل  مراحل  في   (   

 ).  كما أن جودة التعليم تعتبر إحللدى المسللائلBonstingle،1992وعلى نحو متواصل (

 الحيوية في نظام التعليم المعاصر، فالمناهللج و البرامج التعليمية التي طبقت لتحسين نوعية

 التعليم في الماضي أبرزت تحسنا في الداء الكاديمي في المدارس و الجامعللات، غيللر أن

 جودة التعليم ل تزال موضوعا مثيرا للجدل حيث أن النظام التعليمي القائم في العديد من بلدان

 العالم ل يهييء الطلبة لسوق العمل بصورة كافية، و ل يمنحهم الفرصللة لبللراز إبللداعاتهم

).                    1999(ويليامز،

 ويحتل مدخل إدارة الجودة الشاملة الن مكانا تحت الضواء في العالم المتقدم، فهو يتضللمن

 العديد من الفكار الدارية، ويتفق إلى حد كبير مع القيم الموضوعية، حيث أن جللوهر هللذه

 الدارة يهدف بالدرجة الولى إلى إرضاء الطالب والمجتمع، وتنمية العلقات المبنيللة علللى

 الصراحة والثقة، والعمل كفريق أو مجموعة منظمة، والتحسين التدريجي والمسللتمر إضللافة

 إلى العتماد على الحصاءات والمعلومات وتفسيرها في عصر المعلوماتية والهتمام بالحوار

).2002للحث على زيادة النتاجية بل حدود ( الشرقاوي،
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       و بما أن التغيير حادث ل محالة؛ بفعل متطلبات المرحلة القادمة مللن حيللاة البشللرية

 جمعاء، فمن الضروري أن يبدأ التغيير و بطريقة علمية منظمة في كافة مستويللات الدارة

 و الممارسة في المجتمع، وخاصة ما يرتبط منها بالتعليم حتى يّخرج مواطنا قادرا على الفعل

 و التعامل مع متغيرات متسارعة في مرحلة قادمة لم تتحدد ملمحها بعد، حتى يكللون فيهللا

).                                       2002ركارو،أمكاٌن يليق بنا  (

        و مع أن الدب التربوي دّل على وفرة الدراسات التي بحثت في الجودة و إدارة الجودة

 الشاملة، و معاييرها في الجامعات و المعاهد العليا، و النظم الدارية المدرسية، إل أن القليللل

 منها بحث في جودة تعليم العلوم-  حسب علم الباحثة-، وانطلقا مما سللبق، فللإّن الدراسللة

 الحالية تسعى إلى الوقوف على واقع نظام تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشللاملة

من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا  في المدارس الفلسطينية.

الخلفية النظرية للدراسة:   

          بما أن الدراسة الحالية تستخدم معايير إدارة الجودة الشاملة في التعرف إلللى واقللع

 تعليم العلوم، فإن الطار النظري لها تناول توضيحا لمفهوم الجودة و الجللودة الشللاملة مللن

 وجهة نظر تربوية، والهداف التي تسعى إلى تحقيقها إذا ما طبقت داخل المؤسسات التعليمية

كما سيستعرض أهم نماذج إدارة الجودة الشاملة. 

:مفهوم الجودة، و نشأتها

     استخدم مصطلح ضمان الجودة لول مرة في مختبرات " تليفون بل"  خلل العشرينيات

من القرن العشرين  بواسطة مجموعة من الرائدين في هذا المجال منهم جورج إدوارد (

George Edwards) وهارولد دودج ،(Harold Dodge)وشيوارت وولتر ،(
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Shewhart Walter.الذين طوروا العديد من الوسائل و أساليب السيطرة و أخذ العينات ( 

 ) بإدخالFeigenbaumو قد استمرت هذه الساليب لخمسة عقود زمنية حتى قام فيجنبام (

  و        مصطلح سيطرة النوعية الشاملة للشارة إلى اللتزام الشاملل من قبل الدارة

 ).        و2004العمال باتجاه ضمان إنتاج الجودة المطلوبة و تحسينلها (الفضل و الطائي ،

 ) الملقب "بأبي الجودة "مجموعة منDemengبعد الحرب العالمية الثانية وضع ديمنج (

 الفكار التي تدور حول فكرة التكامل في المؤسسة كلها، و ذلك من أجل التوصل إلى منتج

 جيد، و كان أساس هذه الفكار أن المؤسسة تعمل من أجل إيجاد كفاءة في منتجها النهائي

).2001( الخطيب ،

  فالجودة مصطلح اقتصادي قديم فرضته ظروف التقدم الصناعي و الثورة التكنولوجيللة فللي

 العصر الحديث، و قد تطور أسوة بغيره من المصطلحات الدارية، و يعّبر عنلله بتعريفللات

 تختلف بحسب استخداماتها و الجهة المعّبرة عنها، والجودة لغة: مشتقة من الفعل الثلثي (جاد)

 و تعني الجيد، والجيد نقيض الرديء و الجودة في العمل :أي  تخّيره و طلب أن يكون جيللدا

).1972 ، خرونٓأنيس و ا( 

  هي ملءمة المنتج أو الخدمة للغرض المعد للله،علم الدارة، فإن الجودةأما من وجهة نظر 

 ومع التطور التكنولوجي والمعرفي أصبح المفهوم أكثراهتماما بإرضاء العملء فللي الدرجللة

 الولى، و أصبحت الجودة هي القيام بالمور الصحيحة من خلل السلوب الصحيح للوصول

).2003للهدف المنشود ( احمد و حافظ ، 

آوكونر( و  نافرنتيم  ويعرف  كما    Navartanam & O'Connor بأنها1993،   )الجودة 

 مجموعة من المفاهيم، و الستراتيجيات، والدوات، والمعتقدات، و الممارسات التي تهدف إلى

تحسين جودة النتاج و الخدمات، و تقليل الخسائر، و خفض التكاليف.
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  والجودة عملية بنائية تهدف إلى تحسين المنتج النهائي، ول يمكن اعتبارها عملية خياليللة أو

 معقدة، حيث تستند على الحساس العام للحكم على الشياء، والعديد من فلسفات إدارة الجودة

 تستند إلى ضرورة تحسين ظروف العمل لكل العاملين في المؤسسة، و تركز الجللودة علللى

 الجهود اليجابية التي يبذلها شخص ما داخل المؤسسة. و يرى آخرون أن الجودة هي  الفلسفة

 التي تتضمن العمليات والدوات للتطبيق العملي الهادف إلى تحقيق ثقافة التحسين المسللتمر،

والتي يساهم فيها كل العاملين داخل المنظمة بهدف إشباع حاجات العملء .

و إذا حاولنا إجمال ما يشتمل عليه مفهوم الجودة، وجدنا أن مفاهيم للجودة تتمثل في:

 ملءمة الهدف، والتحسين المستمر، والتخلص من الختلفات، والجراءات، وتأكيد أو ضمان

).2001الجودة (الخطيب ،

     
  هي مجمل السمات و الخصائص التي تتعلق بالخدمللة التعليميةوالجودة في التعليم        

 و تفي باحتياجات الطلبة، حيث أن المدرسة التي تقدم تعليما يتسم بالجودة هي المدرسة الللتي

 تجعل طلبها متشوقين لعملية التعليم و التعّلم، ومشاركين فيه بشكل إيجابي، ومحققيللن مللن

 خلله اكتشافاتهم وإبداعاتهم النابعة من استعداداتهم و قدراتهم الملبية لحاجاتهم ومطالب نموهم

).2006(ملوح،

  ،قد نظر إليها البعض على أنها مجموعةالشاملة للجودة أما بخصوص المعنى الصطلحي 

 الخصائص أو السمات التي تعّبر بدقة و شمولية عن جوهر التربية و حالتها بما في ذلك كللل

 أبعادها : مدخلت، وعمليات، ومخرجات، قريبة وبعيدة، وتغذية راجعة، وكللذلك التفللاعلت

).1992المتواصلة التي تؤدي إلى تحقيق الهداف المنشودة والمناسبة لمجتمع معين (عابدين،
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 إدارة الجودة الشاملة:

       لتحديد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المنظور التربوي؛ ل بّد من إيضللاح مفهومهللا

بوجه عام حتى يتسنى لنا التحديد التربوي الواضح لها.

  تعتبر إدارة الجودة الشاملة- حسب تعريف منظمة اليزو- منهجا إداريًا يرتكز على الجودة،

 وتعتمد على مساهمة جميع العضاء داخل المؤسسة و تهدف إلى نجاح طويللل المللدى مللن

). 2006خلل استفادة جميع أعضاء المؤسسة و المجتمع ( ويكبيديا، 

  فإن إدارة الجودة الشللاملة تعنللي الهتمللام بللآراء الدارسللينوجهة نظر تربوية   ومن 

 و مقترحاتهم و ترجمتها  إلى خصائص أكاديمية و فكرية و مهنية محددة لتكون أساسا لتطوير

الخدمات و تقديمها للدارسين بما يتوافق مع تطلعاتهم و آمالهم (جامعللة القللدس المفتوحللة ،

2004.(

 ) فيعّرفها بأنها مجموعة النشطة والممارسات التي يقوم بها المسئولون عن2000أما عشبية (

 تسيير شؤون المؤسسة و التي تشمل التخطيط للجودة، وتنفيذها، وتقويمها، وتحسينها في جميع

مجالت العملية التعليمية داخل المؤسسة التعليمية.

          وعلى الرغم من تعدد تعريفات مصطلح الجودة الشاملة- و ذلك نتيجللة السللتخدام

 المطبق- إل أن هناك قاسما مشتركا يجمع بينها هو تحللّري حاجللات الفللراد و رغبللاتهم

 و توقعاتهم و التوافق معها من خلل الجهود و التطوير المستمر على مستوى المنظمة ككللل

).2003( احمد وحافظ ،

Rhodes،1   ومن أهم تعريفات إدارة الجودة الشاملة في القطاع التربوي تعريف روودز (

 ) حيث عّرفها بأنها :عملية إدارية ( استراتيجية إدارية) ترتكز على مجموعة من القيللم،992

 وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها من توظيف مواهب العللاملين، و
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 استثمار قدراتهم الفكرية في مستويات التنظيم المختلفة على نحو إبللداعي لتحقيللق التحسللن

المستمر للمنظمة.

  و يتضح من التعريفات السابقة أن إدارة الجودة الشاملة في التربية ترتكز على ثلث ركللائز

 أساسية تتمثل في: السعي الدائم إلى تحقيق رضا الطالب، واشتراك كافة العاملين في المؤسسة،

والعمل المستمر والدؤوب لتحسين الجودة و تطويرها.

 و قد أطلق عليها " شاملة " نظرا لنها تشمل كل ما يدور داخل المؤسسللة أو خارجهللا مللن

).2004نشاطات و عمليات إدارية ذات علقة بكافة الدوائر والقسام ( العباسي ،

   
 إذا؛ فإدارة الجودة الشاملة هي أداة المنافسة العالمية في ظل العولمة بالوصول إلللى مطابقللة

 التعريفات المتفق عليها عالميا و تحقيق العتماد العللالمي لمنتللج التعليللم، وبالتللالي؛ فللإّن

  لتحقيق ذلك تشمل :الواجب توفرها المكانيات

 • الساليب والطرق الدارية متمثلة في إدارة الجودة الشاملة، والتقييم الذاتي، ونظام التطللور

التلقائي المستمر.

• القوة البشرية وتتمثل في أعضاء هيئة التدريس، والمعاونين، والجهاز الداري اللزم.

 • المختبرات والتجهيزات، من قاعات، ووسائل تعليمية، وتجهيزات للنشاطات الرياضية

والجتماعية.

• المواد التي تستعمل في المختبرات وفى قاعات الدرس.

).2006• البيئة المحيطة بالمؤسسة التعليمية وتأثير وتأثر المؤسسة بها ( بلبل،

• البرامج و المناهج و ملءمتها للهداف و الكفايات المتوخاة، و التقدم العلمي.

).2005•  تحديد الموازنة، و توفير التمويل، و تحديد أوجه الصرف ( البيلوي و ۤاخرون،
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 فوائد الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية  :       

 تحسللين        يعود تطبيق إدارة الجودة الشاملة على المؤسسة التعليمية بالعديد من الفوائد ك

 نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية للدارسين والمجتمع المحيط، وتطللوير طللرق

 التدريس وأساليبه، وزيادة رضا الدارسين في المؤسسة التعليمية و انتمائهم لها وجعل المؤسسة

 دائما في وضع أفضل من خلل تطوير وثائقها وبرامجها، إضافة إلى رفع مستوى المهللارات

 (جامعةالكاديمية والفكرية للدارسين ورفع فرصهم المهنية في سوق العمل بعد التخلللرج 

).2004القدس المفتوحة، 

         
  و يتضح مما سبق، أن التحسين المستمر أحد أسس إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات

 التعليمية، ومن هنا سعى المسئولون التربويون إلى إدخال نظام إدارة الجودة الشاملة في

 مختلف المؤسسات التعليمية كمعظم دول الخليج العربي التي سعت إلى تطبيق نظام الجودة في

 العمل التربوي على مستوى المدرسة. وقد هدفت بذلك إلى تحسين العمل التربوي من حيث

 المدخلت و العمليات، و العمليات المؤدية لتحويل المدخلت إلى مخرجات، أي أنه شمل أداء

 العاملين و المباني، و التجهيزات، و طرق الداء، و ممارسة جهود التحسين المستمر من

 خلل فرق العمل لن المستفيد ( الطالب ) يتلقى مخرجات العملية، و حتى تصله مخرجات

جيدة ل بد أن يكون ما سبقها متصفا بالجودة.

  و رأت هذه الدول أن تطبيق نظام الجودة في العمل التربوي ( بناء على تجربتها ) يؤدي إلى

 تحسين كفاية الدارة التربوية، وتطوير المناهج، ورفع مستوى أداء المعلمين، و تنمية الللبيئة

 الدارية، وتحسين مخرجات التعليم، إضافة إلى إتقان الكفايات المهنية وتطوير أساليب القياس

).       2006و التقويم و تحسين استخدام التقنيات التربوية ( ملوح ،
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 من المعروف أن للمراحل التعليمية ما قبل الجامعة دورا كبيرا في صقل شخصية الطللالب و 

 و نضوجه الفكري، وبالتالي؛ فإن الهتمام بالمدرسة وهيكلها التنظيمي وتطويرهلا و تحسينها

 من أجل تحقيق أهدافها التربوية المنشودة كان من أولويات الباحثين و الدارسين أمثال هيكوت

)Hequet،1995الذي بّين أن  تحسين التعليم و بالتحديد اسللتخدام برنامللج إدارة الجللودة ( 

 الشاملة في المدارس الثانوية أدى إلى تقوية برامجها و زيادة فاعلية التعليم فيها . كمللا اهتللم

 الباحثون بتقييم البيئات التعليمية لدورها في تحقيق أهداف المؤسسللة التعليميلللة والتخطيللط

 لتغيير الجهود، و توظيف هذا التغيير في المشاركة، و العمل من خلل إدخللال نظللام إدارة

 ) في أمريكا ممللاUrban) مدرسة عليا في مقاطعة أيربان ( 193الجودة الشاملة في حوالي (

أدى إلى زيادة الحماس للعمل بروح الجماعة، و تهيئة الجو و التحضير للتغيير و التطللور (

Smith، 1994. (

     وفيما يختص بمحاولت تحسين تعليم العلوم؛ فقد فحصللت دراسللة دينيللس و زملئه (

Denis ،et al في2000،  الثانوية  و  الساسية  المدارس   في  العلوم  تعلم  و  تعليم   ) جودة 

 استراليا، ومقارنتها مع المبادئ العامة لجودة الداء حيث شملت الدراسة فحصا لجودة المناهج

 المطبقة في هذه المدارس، و كشفت عن أن مبحث العلوم في المدارس الساسللية ل يللدّرس

 بكفاءة، وعندما يتجه الطلبة إلى المرحلة الثانوية؛ فإن الخبرات التي حصلوا عليها سابقا تتبدد،

 لن العلوم التي يتعلموها ل تتماشى مع اهتماماتهم وخبراتهم. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة

 الهتمام بجودة تعليم العلوم لنتاج طلب فاعلين و يتمثل ذلك بزيادة الللدعم لتعليللم العلللوم،

 ومعلميه، وتطوير خطة شاملة للمنهاج، ومصادر التطور المهني. كما نّوهت إلى أن تحقيللق

 الجودة في تعليم العلوم يتطلب فترة طويلة من الوقت تبلغ حوالي خمس سنوات بحيللث يتللم

مراجعة جودة تعليم و تعّلم العلوم  من خلل تقييم الوضع الحالي بناء على معايير الجودة.
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معايير الجودة الشاملة في التعليم المدرسي:

     تحقيقا لمبدأ الجودة الشاملة في الخدمة التعليمية، و في ظل تلوّجه جديلد يتيلح للقطلاع

 الخاص و المجتمعات  الفرصة الملئمة للمساهمة في هذا المجال الحيوي حيث يتضمن ذلللك

 وضع معايير قومية واضحة لقياس منتج التعليم و تنفيذها، طرحت وزارة التربيللة والتعليللم

   شعارا يؤكد على " الجودة للجميع"، باعتبار أن ذلك يمثللل مطلبللا2002المصرية في العام 

 لدخول المجتمعات جميعها إلى مجتمع المعرفة، و قد برزت بناًء على ذلك الحاجة إلللى بنللاء

 المعايير كۤالية هامة لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم. و تّم تحديد المجالت الفرعية لمعللايير

الجودة الشاملة في التعليم في المجالت اۤلتية :

 المجال الرئيس الول: المعلم:  يهتم هذا المجال بتحديد معايير شاملة لداء كل من•

 يشارك في العملية التعليمية داخل المدرسة متضمنا: المعلم، والموّجه، و الخصائي

 الجتماعي، و الخصائي النفسي، بحيث يكون لديه إلمام بالمادة العلمية، وقدرة على

إدارة الصف، و التخطيط، و التنظيم، إضافة لقدرته على التنويع بأساليب التقويم.

 المجال الرئيس الثاني: المشاركة المجتمعية:  يعنى هذا المجال بتحديد مستويات•

 معيارية  للمشاركة بين المدرسة و المجتمع، و يتناول إسهام المدرسة في المجتمع،

و دعم المجتمع للمدرسة، و مشاركة المدرسة في العمل التطوعي، و غيرها.

 المجال الرئيس الثالث: المنهج و نواتج التعّلم:  و يتناول هذا المجال المتعلم و ما•

 ينبغي أن يكتسبه من معارف و مهارات و اتجاهات و قيم، و المنهج من حيث فلسفته،

و أهدافه، و محتواه، و أساليب التعليم و التعّلم، و المواد التعليمية، و أساليب التقويم.

كما يتناول أيضا نواتج التعّلم التي تعمل المواد الدراسية على تحقيقها. 
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 المجال الرئيس الرابع: المدرسة الفعالة الصديقة للمتعلم:و يتناول هذا المجال•

 المدرسة كوحدة متكاملة، بهدف تحقيق الجودة الشاملة في العملية التعليمية،

والتي تتضمن كافة العناصر في تفاعل إيجابي لتحقيق التوقعات المأمولة.

 المجال الرئيس الخامس: الدارة المتميزة: و ينصب الهتمام في هذا المجال•

 على الدارة التربوية في مستوياتها المختلفة بدءا بالقيادة التنفيذية، و مرورا

 بالقيادة التعليمية، و انتهاًء بالقيادات العليا على المستوى المركزي بالوزارة

).2005( البيلوي و اخرون، 

معايير الجودة الشاملة في تعليم و تعّلم العلوم:

  فيNational science Teacher Association أطلقت المؤسسة الوطنية لمعلمي العلوم 

  رؤية شاملة لتحسين تعليم و تعّلم العلوم، و ذلك بتحديد معايير1996كانون الثاني من عام 

 للحكم على جودة تعليم العلوم في المدارس، و من ثم تحقيق الهداف المرجوة من تعليم العلوم

و تحقيق التقدم العلمي. و قد تّم تقسيم المعايير إلى أقسام عّدة على النحو التالي:

 ) :  و هي معايير تصفScience Teaching Standardsمعايير الجودة لتعليم العلوم (•

 ما يتوجب على معلمي العلوم معرفته  و اللمام به و ما عليهم فعله، و تركز على

 ضرورة أن تكون معرفتهم قائمة على الخبرات، ومبنية من البيئات الصفية التي تسّهل

تعّلم الطلبة.

 ) :  وProfessional Development Standards( معايير  الجودة للتطور المهني•

 تبحث في تطور معرفة و مهارات معلمي العلوم التي تنعكس على  تعليم العلوم من خلل

أنشطة تهدف إلى تطوير قدرات الطلبة، بحيث تتكامل فيها المعرفة العلمية و التربوية.
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 ) : تتناول المعايير التي تساعدAssessment Standardsمعايير الجودة للتقييم (•

 معلمي العلوم على الحكم على جودة أساليب التقييم المستخدمة، بحيث يكون المعلم قادرا

 على تقييم أساليب التعليم التي يستخدمها و تقييم تعّلم الطلبة. إضافة إلى أن أساليب التقييم

 يجب أن تكون متنوعة و تركز على التحصيل، و تعطي فرصا للتعّلم من خلل الستفادة

من الخطاء. 

 ) : و تعّبر عنScience Content Standardsمعايير الجودة لمحتوى العلوم ( •

 زخم المعلومات العلمية التي يجب على الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة أن يفهموها

 بعمق، بحيث تجمع ما بين الحقائق و المبادئ و المفاهيم العلمية، و بحيث تكون قابلة

للتطبيق في حياتهم .

 Science Education Programمعايير الجودة لبرامج تعليم العلوم ( •

Standardsو هي برامج متطورة تصف الظروف الضرورية و اللزمة لجودة : (  

 البرامج المدرسية ككل، بحيث تكون مناسبة وتعطي فرصا متساوية للطلبة جميعهم لتعّلم

العلوم، بحيث تتكامل مع المنهاج و المواد الدراسية.

 Science Education Systemمعايير لجودة نظام تعليم العلوم (•

Standardsو هي تتناول المعايير التي تحكم على جودة الداء في نظام تعليم العلوم : ( 

).NSTA ،2007بأكمله        (

نماذج إدارة الجودة الشاملة :

 ظهرت العديد من الطروحات الفكرية المتعلقة بإدارة الجودة التي شللغلت بللال الكللثير مللن

 الباحثين والمهتمين بالعلوم الدارية - بشكل عام - و إدارة الجودة- بشكل خاص، ومع الوقت
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 تكاملت هذه الطروحات و تحولت إلى نماذج هامة في مجال إدارة الجودة الشاملة لها إسهامات

 كبيرة في إحداث تغييرات ايجابية داخل المؤسسات المختلفة و خاصة التعليمية منها، كنملوذج

 ) ، و كللذلكIshkawa )، و نموذج اشكاوا (Juran) و نموذج جوران (Demingديمنج (

 )، ونموذج أحمد الخطيب، وغيرهاCrospy) ، و نموذج كروسبي(Taguchiنموذج توش(

 من النماذج. وعلى الرغم من تعدد هذه النماذج؛ إل أن بينها هدفا مشتركا يتمثل في تحسللين

 سمعة المؤسسة و زيادة الربح من خلل الرتقاء بالجودة وتحسين الداء و اعتماد التللدريب

) و جللوران (Demingالواسع و المكثف، و لعل أهم هذه النماذج و أولها نموذج ديمنللج(

Juran. و فيما يأتي توضيح لهما ( 

)Deming): (Kruger،2001نموذج ديمنج (•

 و هو نموذج منسوب للعالم الذي له الفضل في إرساء قواعد الجودة الشاملة فللي اليابللان

 و خاصة  خلل فترة السبعينيات و ذلك بجعل الجودة أولوية تنافسية، و كانت فلسفة ديمنج

 تنّص على أن تكون مسئولية الدارة العليا اكتشاف مشاكل الجللودة و حّلهللا، وتتلخللص

 إسهامات ديمنج في مجال الجودة بوضعه مبادىء ديمنج الربعة عشر لتحسللين الجللودة

 و التي تمّثل فلسفة متكاملة للدارة ل ينبغي استثناء أي منها عند تنفيللذ الفلسللفة، وهللذه

المبادىء هي :

 وضع أهداف ثابتة من أجل تحسين إعداد الطالب، و تزويده بخبرات تعليمية ممتعللة•

تعمل على تنمية شخصيته بالكامل .

 تبني الدارة التعليمية لفلسفة جديدة تثير التحللدي ليتعلللم الطلب تحمللل المسللئولية•

و المبادرة .

عدم العتماد فقط على نظام الدرجات و التفتيش كأساس لتحديد مستوى أداء الطالب.•
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 توثيق الرتباط بين المراحل التعليمية المختلفة بهدف تحسين الداء لدى الطلب خلل•

 كل مرحلة و عند النتقال من مرحلة لخرى، مع الهتمام بتوفير سجل شللامل لهللذا

النتقال.

 التحسين الدائم للخدمات التعليمية المقدمة في المدارس و هذا يتطلب أن يكون فريللق•

العمل رئيسا في العملية من اجل تحسين الداء للطلبة.

 إنشاء برنامج متكامل للتدريب و التعليم من قبل كل فرد؛ و استمرار التللدريب حللتى•

.يصل المنتج ( الطالب ) إلى مستوًى مرض

 الهتمام بإيجاد القيادة الفاعلة من أجل مساعدة العاملين على حسن استخدام التقنيللات•

والمكانات لتحقيق أداء أفضل يساعد الطلب على البتكار و البداع .

 تجنب الشعور بالخوف حتى يتمكن كل فرد من أداء عمله في بيئة تربويللة متّسللمة•

بالحرية، و قادرة على مواجهة المشكلت.

 كسر الحواجز بين القسام العلمية، وتشكيل فرق العمل من مختلف القسام و الدارات•

بشكل تعاوني بناء.

 التخلي عن ترديد الشعارات والنصائح المباشرة، واستبدالها بالتحضير والحّث بمختلف•

أساليبه.

 تشجيع السلوك القيادي الفاعل لدى الفراد بحيث يكون نابعا مللن دوافعهللم الذاتيللة•

لتحسين الداء .

 تحسين العلقات بين الدارة والمعلمين والطلب و تفعيلهللا بمللا يسللاعدهم علللى•

الستمتاع بعملهم و زمالتهم لبعضهم بعضا.

إنشاء برنامج متكامل للهتمام بالتدريب و التعليم الذاتي من قبل كل فرد.•
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 تدريب أفراد المجتمع على الهتمام بإحداث عمليات التغيير اللزمة لتحقيق الجودة في•

 مجالت العمل المختلفة باعتبار التغيير و السعي نحو الجودة مسئولية كل فللرد فللي

المجتمع.

   
       و القراءة المتأنية لمبادئ ديمنج تكشف بإمكانية تطبيقها في القطاع التربوي، وما يعللزز

 ثقتنا بإمكانية تطبيق تلك المبادئ نجاح العديد من المناطق و المدارس في الوليات المتحللدة

).1994المريكية في النهوض بالنظام التربوي برمته بعد تطبيق تلك المبادئ (درباس،

)2004 ( الفضل و الطائي،  ):Juranنموذج جوران (•

 يعد جوران من الرواد الوائل في مجال إدارة الجودة الشاملة حيث يعتقد بللأن التحسللين

 المستمر و الدارة المتداخلة و التدريب تكلّون قواعد أساسيلة لتحقيق التميز في الجودة،

 و كان جوران أول من وضع الطرق الحصائية للرقابة على عمليات النتاج، و من أهللم

إسهاماته الخطوات العشر لتحسين الجودة، و التي تنص على :

بث أهمية التحسين في الفراد العاملين و اعتبار الجودة أساسية .•

وضع سياقات معينة لتحقيق التحسين .•

تهيئة و إعداد النظام الذي يلئم الهداف الموضوعة .•

القيام بعمليات التدريب .•

تدوين و توثيق ما تم القيام به .•

تحسين الجهود المبذولة و خاصة المتميزة .•

الحتفاظ بسجلت خاصة بالنتائج النهائية لكل من العاملين و القسام .•
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توضيح السباب الممكن العتماد عليها في حل المشكلت.•

العمل المستمر و الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج.•

اتساع عمليات التحسين في أقسام المؤسسة جميعها. •

 :أهداف إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي

  تواجه المؤسسات التعليمية في الوقت الحاضر الكثير مللن التحللديات المتعلقللة بللالنواحي

 القتصادية و التكنولوجية و التنظيمية، وعلى الرغم من كثرة التحللديات إل أّن العديللد مللن

 المؤسسات التعليمية ترى أنها ليست بحاجة إلى تبني أية فلسفة جديدة أو نظام جديد، رغللم أن

 الواقع يشير إلى أّن الوقت قد حان لحداث التغيير اللزم، و تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة

لما لها من أهداف واضحة و مرسومة في التعليم، فهي تسعى إلى تحقيق ما يأتي :

 ضبط النظام الداري و تطويره نتيجة لتوصيف الدوار و المسئوليات المحددة لكللل•

فرد في النظام التربوي حسب قدراته و مستواه.

 الرتقاء بالمستوى الكاديمي و النفعالي و الجتماعي و النفسي و التربوي للطلب•

باعتبارهم أحد أهم مخرجات النظام التعليمي- إن لم يكن أهمها على الطلق-.

 تحسين كفايات المشرفين الكاديمين، و رفع مستوى الداء لجميع الدارييللن مللن•

خلل التدريب المستمر .

 توفير جّو من التفاهم و التعاون و العلقات النسانية بين جميع العاملين في النظللام•

التعليمي .

 تطوير الهيكلية الدارية للمنظمة التربوية بطريقة تسهل عملية التعلللم بعيللدا عللن•

البيروقراطية، و تسمح بالمشاركة في اتخاذ القرارات التعليمية .
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 رفع مستوى الوعي لدى الطلب تجاه عملية التعليم و أهدافه مع توفير فرص ملئمة•

للتعلم الذاتي بصورة أكثر فاعلية .

 النظرة الشمولية لعملية التعليم من جوانبها كافة، والبتعاد عن التجزئة بين عناصللر•

 التعليم مع الخذ بعين العتبار عمليات التدريب المستمر لكافة المعنيين و المشاركين

 من أجل التطوير والتحسين للوصول إلى مخرجات تعليمية ملئمة ذات صبغة تنافسية

 ).2005(سنقرط ،

      مشكلة الدراسة:-

 بلغ الهتمام بتطبيقات إدارة الجودة الشاملة في حقل التربية و التعليم في السللنوات العشللرة

 الخيرة  ذروته؛  رغم ظهور بعض الشكوك حول مدى قابليتها في البيئة التربوية على اعتبار

). 2004أن إدارة الجودة الشاملة نشأت في حقل الصناعة (الجضعي،

 و قد تعالت دعوات المؤسسات التعليمية الفلسطينية –عامة- والمدارس- خاصللة- لجللراء

 دراسات متنوعة للفادة من نتائجها في تحديد نقاط القوة ورصد نقاط الضعف فللي الجللوانب

 المختلفة لدائها من أجل تطوير التعليم داخل المؤسسة التعليمية، ولتحقيق النقلة النوعية الللتي

 نرجو لنظام التعليم الفلسطيني،  خاصة و أننا على مشارف قرن جديد شعاره الجودة في كللل

) .1994مناحي الحياة (درباس،

    و قد ازداد الهتمام بجودة التعليم في فلسطين، و خاصة تعليم العلوم و الرياضيات بعد أن

  حيث بلللغ2003) عام TIMSSشاركت فلسطين بالدراسة الدولية في العلوم و الرياضيات (

 ) مدرسة. 150عدد مدارس عينة فلسطين (
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  مللن435و كان من أهم نتائج هذه الدراسة أن متوسط الداء لطلبة فلسطين في العلوم بلغ  

 46 من أصل 35، وقد جاء ترتيب فلسطين في المرتبة 500، على مقياس عام متوسطه800

) وهو يقّل عن المتوسط الدولي في العلوم بحوالي474دولة مشاركة، و بأداء طلبتها أقل من (

).2003  نقطة  (وزارة التربية و التعليم الفلسطينية ،39

      بيد أن واقع البحث التربوي يشير إلى ندرة الدراسات- حسب علم الباحثة- التي تصللبو

 بالتحديد إلى بحث الجودة في تعليم العلوم، ومن هنا؛ فإن البحث الحالي يرمللي إلللى تسللليط

 الضوء على واقع  تعليم العلوم بناء على معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم

للمرحلة الساسية العليا في فلسطين.

أهداف الدراسة  :

  هدفت الدراسة الحالية الى تحقيق الهداف اۤلتية :

 دارةإالتعرف إلى واقع تعليم العلوم في المدارس الفلسطينية بنللاء علللى معللايير .1

الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا.

 تحديد الفروق في إجابات معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا حول واقللع تعليللم.2

 دارة الجودة الشللاملة حسللب الجنللس،إالعلوم في المدارس الفلسطينية على معايير 

والمؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة، والمديرية التي يعملون فيها . 

 الوقوف على أهم المور التي تؤدي إلى تحسللين تعليللم العلللوم فللي المللدارس.3

   الفلسطينية.
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 : أسئلة الدراسة

   في ضوء أهداف الدراسة، تّم تحديد السئلة اۤلتية :-

 ما واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمللي.1

العلوم للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية ؟ 

 هل يختلف تقدير معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا في المللدارس الفلسللطينية.2

 لواقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشللاملة بللاختلف : الجنلللس، و

التخصص، و سنوات الخبرة، و المؤهل العلمي، و المديرية ؟

 ما المور التي تؤدي إلى تحسين تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة.3

من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية ؟

فرضيات الدراسة :

انبثق عن السؤال الثاني خمس فرضيات، هي :

 ≥αل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مسللتوى الدللللة الحصللائية (.1

الشاملة من وجهة نظر) 0.05 الجودة  إدارة  بناء على معايير  العلوم   في واقع تعليم 

.معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس

2.) الدللة الحصائية   )α≤ 0.05 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى 

 في واقع تعليم العلوم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهللة نظللر

 معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا فللي المللدارس الفلسللطينية تعللزى لمتغيللر

.التخصص
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 )α≤ 0.05  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ( .3

 في واقع تعليم العلوم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهللة نظللر

.معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية تعزى لسنوات الخبرة

 )α≤ 0.05 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ( .4

 في واقع تعليم العلوم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهللة نظللر

.معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية تعزى للمؤهل العلمي

 )α≤ 0.05  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية( .5

 في واقع تعليم العلوم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهللة نظللر

.معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية المديرية

 :أهمية الدراسة، و مبرراتها 

     اكتسبت هذه الدراسة أهميتها في أنها الولى -حسب علم الباحثة حللتى الن- الللتي

 تحاول الوقوف على واقع تعليم العلوم في فلسطين، إضافة إلللى حداثللة موضللوع إدارة

 الجودة الشاملة وتطبيقاتها في القطاع التربوي، مع التركيز على افتقار المكتبللة التربويللة

 العربية إلى هذا الموضوع، و حاجة النظمة التعليمية في المدارس للخذ بأساليلللللب

التحديلث و التجديد و التطوير.

      و تكمن أهميتها في أنها أجريت على المرحلة الساسية العليا التي تضم أكبر عللدد مللن

 الطلبة و تشّكل قاعدة التعليم و الساس الذي تقوم عليه المراحل التعليمية الخللرى، حيللث

 تتكون فيها شخصية الطالب و تبنى فيها معلوماته و تترّسخ، ولن مادة العلوم للصفوف من
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 الخامس الساسي و حتى العاشر الساسي تنتقل من مرحلة العتماد على الشياء المحسوسة

إلى المجردة بالتدريج.

 و علوة على ما سبق فإنها قد تساعد المسؤولين فللي وزارة التربيللة والتعليللم العللالي

 الفلسطينية على إعداد البرنامج المناسب لتحسين التعليم في مجالت متعددة: كتهيئة الدارة

 المدرسية لمتطلبات الجودة في المدرسة، وأساليب التقييم المتبعلة، والطلرق والسلاليب

 المستخدمة في التدريس، وجودة منهاج العلوم والدعم المادي، وإعداد الدورات التدريبيللة

اللزمة لمعلمي العلوم لتطوير قدراتهم. 

 و كان من مبررات الدراسة –أيضاً- الخذ بعين العتبار أن نظام الجودة ارتبط باتقللان

 الداء والوصول إلى التحصيل المتميز، علوًة على أنه نظام عالمي و سمة مللن سللمات

العصر الحديث .

محددات الدراسة :

 اقتصرت الدراسة على معلمي العلوم الذين يدرسون الصفوف من الخامس الساسي.1

 وحتى العاشر الساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديريتي التربية والتعليم في رام

ال و البيرة و سلفيت.

 اقتصرت أيضا على منهاج العلوم الذي يدّرس في المدارس الفلسطينية من الصللف.2

الخامس و حتى العاشر الساسي.

 م .2007/2006أجريت في الفصل الول من العام الدراسي .3

تعريف مصطلحات الدراسة :
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:ًتّم تعريف مصطلحات الدراسة التالية إجرائيا

  كل من يعلم مادة العلوم في المدارس الحكومية و التابعة للوكالة، و الخاصةمعلمو العلوم :

بغض النظر عن جنسه، أو تخصصه، أو سنوات الخبرة، أو الصفوف التي يدرّسها .

   : وهي المرحلة الدراسية التي تشمل الصفوف من الخامس الساسيلمرحلة الساسية العليا

و حتى العاشر الساسي.

  تهيئة كل ما يلزم لتحقيق أهللداف تعليللم العلللوم و التقللدمالجودة الشاملة في تعليم العلوم:

 العلمي، وذلك بتوفير المباني المدرسية بكافة مرافقها كالمكتبة، ومختبرات العلوم و الحاسوب،

 ، و ما يتصل بكل هذا مللن المنهللاجً و مهنياً و أكاديمياًووجود معلمي العلوم المؤهلين علميا

 والمواد الدراسية والبرامج والنشطة التعليمية والعلمية، وأساليب التقييم المناسبة، والميزانيات

الكافية.

  هي عملية توثيق للبرامج والجراءات وتطبيق للنظمة واللوائح :الجودة الشاملة في التعليم

 والتوجيهات الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في عملية التربية والتعليللم، والرتقللاء بمسللتوى

 الطلب في جميع الجوانب العقلية والجسمية والنفسية والروحية والجتماعية، ول يتحقق ذلك

. إل باتقان العمال وحسن إدارتها

 وجود المدير الفعال الذي يهتم بالتخطيط المناسب ويتابع  العمليللة التعليميللةجودة الدارة : 

التعلمية و النشطة المتعلقة بها  بهدف إيجاد ثقافة الجودة في المدرسة أو المؤسسة التعليمية .
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة

 يعتبر التعليم المشروع القومي المركزي في البلدان كافة، و من هنا؛ كان النهللوض بالعمليللة

 التعليمية في مراحلها المختلفة و تطويرها من أهم التحديات الحديثة، لذا، فإن الدراسات السابقة

التي تّمت مراجعتها تتركز في ثلثة مجالت، هي:

الول : دراسات تبحث في تطوير جودة التعليم في المدارس  .

الثاني : دراسات تبحث في تطوير جودة تعليم  العلوم  في المدارس . 

 الثالث : دراسات تبحث في تاريخ إدخال نظام إدارة الجودة الشاملة في الجامعات. 
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و فيما يلي عرض لهذه الدراسات .

أوًل : دراسات تبحث في تطوير جودة التعليم في المدارس .

      التعليم -وبشكل خاص التعليم المدرسي- حق أساسي لكافة الفراد في المجتمللع، حيللث

 يعتبرالتعليم في كثير من الدول النامية الوسيلة الكثر أهمية لعداد الفرد إعدادا سليما، وبالتالي

 للتعليم، وأهدافه، وأساليبه في إطار مفاهيم وفلسللفات  أساسيةفإن الحاجة ماّسة إلى مراجعة

 جديدة تهدف للنهوض بالمؤسسة التعليمية، ويعّد تبني فلسفة الجودة الشللاملة أسلللوبا لتأكيللد

 الفاعلية و الكفاءة القصوى المنظمة من خلل تطبيق العمليات و النظم التي تؤدي للتفوق وتحّد

من الخطاء .

  و الجودة في التعليم المدرسي على رأس أعمال المسئولين في العديد من الدول النامية، و قد

 ) في دراسته حول واقع الجودة في التعليم في ناميبياO`Sullivan،2006عّرفها اوسيليفان ( 

 بأنها " نظرة إلى الكفاءة و الفعالية في وصف الهداف و القدرة على إنجازها مللع ضللرورة

 توفر المصادر و القدرات اللزمة ". وقبل الحديث عن الجودة في التعليم ل بللّد مللن رصللد

 المؤشرات العالمية المعترف بها و التي يجب توفيرها لرفع مستوى المدرسة وتحصيل الطلبة،

 و تشمل: توفير المكتبات والمختبرات، والوقت التعليمي المناسب، والكتب الدراسية، ومعرفللة

المعلم بموضوع مادته، وخبرته، ووجود رواتب مناسبة . 

 و توصل الباحث إلى أن أهم المور التي تحتاج إلى إصلح مستمر و تطوير تتمثللل فللي :

 المنهاج، وزيادة وقت التعلم، وتحسين التعليم، وزيادة قدرة الطالب على التعلم، وتوفير قيادات

 مدرسية ناجحة. وأشار الباحث إلى أن الجودة تقاس عادة بنتائج تحصيل الطلبة، و لكن المهم

 في هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على نوعية التعليم والتعلم، وبالتالي؛ فقد أوصللت الدراسللة
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 بإجراء مقابلت مع المعلمين، و تكثيف المشاهدات الصفية التي تعكس العمليات التي تجللري

 بين المعلم و الطالب و الحقللائق التي يعمل بها المعلمون و التي تؤدي لكتساب الطفللال

مهارات القراءة، و الحساب، والمهارات الحياتية الخرى.

   وبما أن النجاح في أّية مؤسسة تعليمية يرتبط دائما برضا الطالب و المعلم والهل و تحويل

 العلقات و العمال الفردية داخلها إلى أعمال تعاونية، والتزام العاملين كافة بالعمل لتحقيللق

 أفضل النتائج، فإنه ولتحقيق ذلك ل بّد من إعادة هيكلة المدرسة وتزويد الطلبة ببيئة مسللاعدة

 ) أن مثل هللذه التحسلليناتStuart،1993للتعلم وأساليب تقييم مناسبة، حيث رأى ستارت (

 تتحقق عند إدخال مبادئ الجودة الشاملة في العديد من المجالت في مدارس مدينللة كيلللوج (

Kelloggفي استراليا لكثر من سنة كقضايا مراجعة المنهاج، والشراف، وبرناملللللج ( 

 المكافآت و الحوافز . وكان من أهم التغييرات التي لوحظت في المدرسة تعديل السلوك لكثير

 من الطلبة و العاملين فيها مما أدى إلى تحسين الخدمات داخلها من جهة، و رفع نتائج تحصيل

طلبتها من جهة أخرى.

 و يتطلب استمرار الصلحات المدرسية في كثير من الحيان إعادة هيكلة المدارس لتحريللك

 اتخاذ القرارات من البيروقراطية المركزية إلى مشاركة الباء والمعلمين والرؤساء و المديرين

 من خلل طرق و مفاهيم الجودة الشاملة التي تلعب دورا هاما في تغيير نظام المدرسة، حيث

 )  دراسته على عدة مدارس في مدينة شيكاغو بهدف تمكينDonald، 1993أجرى دونالد (

 الطلبة من الدخول و التخرج بكفاءة عالية، وإيجاد جّو من الحترام في المدرسة و بناء مدرسة

 إنسانية تسّهل العمل و تحقق تعليما عالي الجودة . وتحقيق الهداف السابقة يتطلب أوًل القيام

 بانتخاب مجلس للمدارس المحلية يضم أعضاء من الهيئة الدارية من كل مدرسة، وأعضللاء
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 من أولياء أمور الطلبة، و يتطلب ثانيا المساعدة  في التطوير من خلل وضع خطط لولويات

 تحسين المدارس و زيادة السلطة على الشراف على الموظفين و المعلمين مع الهتمام بوضع

 معايير للنتائج التربوية و الخدمات المقدمة للمدارس و مراقبة تقدمها و توفير الللدعم الكللافي

لها.

  و بعد تطبيق الجراءات السابقة جميعها؛ قام الباحث بعمل استفتاء للموظفين لخللذ آرائهللم

 %) منهم يوافقون على أن الجودة الشللاملة حسللنت83حول فعالية الجودة الشاملة فتبين أن (

 %) أكدوا أنها65%) منهم وافقوا على أنها طورت حاجات الموظفين و(66المدرسة، و أن (

 %) أن الجللودة77حسّنت الخطط المدرسية و أدت إلى تحسينات أكاديمية، في حيللن رأى (

 غير ملئمة . وعلوة على ذلك لوحظ ارتفاع في نتائج تحصيل الشاملة تصرف أمواًل بطرق

 الطلبة عن العوام السابقة خاصة في القراءة، والكتابة، وحّل المسائل الرياضللية، وتمكنللت

 الكثير من المدارس من رسم سياسة واضحة لها تؤكد على الستعداد الدائم للصلح، و إعادة

التقييم للعمل، و مراعاة الجودة في المرافق كافة .

         امتدت ثقافة الجودة الشاملة بسرعة هائلة لتشمل العديد من العاملين في المجالين العام

 )  كالتركيز على الطالب،core valuesو الخاص، و ذلك لنها نظام يتكون من قيم مركزية (

 و التحسين المستمر، والتركيز على العمليات، وخلق إدارة فاعلة، والتعاون واتخاذ القللرارات

 من الواقع، وذلك لزيادة الفاعلية و الرضا و لتحقيق التحسين المستمر. و تأكيدا على ماسللبق

 ) بإجراء دراستهما في المدارسSevensoon & Klefsjo، 2000قام  سفينسن وكليفسجو( 

 السويدية،  وتحقيقا للهدف من الدراسة طّبق الباحثان مشروعين مختلفين ُسّمي أحدهما مشروع

 )  وطّبق على حواليAdvanced Vocational Education (AVEالتعليم المهني المتقدم 

    مشارك، والذي يهدف إلى تقييم المؤسسللة نفسللها مللن خلل98  مؤسسة تعليمية و 81
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 عمليات التطوير و جمع معلومات هامة حول النجاح و التقدم فللي العمللال و الداء، أمللا

البالغين  تعليم  فقد كان مشروع  الثاني؛  الذي طبقAdult Education (AEالمشروع   )  و 

   مدارس بهدف تقييم معلومات الطلبة في المرحلة الساسية العليا وتطويرهللا قبللل10على 

 %) من المؤسسللات80انتقالهم للمرحلة الثانوية، و في نهاية المشروعين تم التوصل الى أن (

 %) من25التعليمية تؤمن بأهمية التطوير المستمر من خلل العمل مع الجودة الشاملة، وأن (

 الموظفين أيدوا فكرة البرنامجين، و أظهرت النتائج أيضا إتجاهات إيجابية خلل عمل الفراد،

وأدى المشروعان إلى تطوير ملموس لدى المدارس في المجالت المختلفة.

 ) أن للجودة الشاملة فوائد متعللددة منهللاLinde،2000     كما أظهرت نتائج دراسة لند ( 

 تحسين الداء داخل المؤسسة، وزيادة التعاون بين أفرادها، وتحقيللق الفاعليللة فللي النتللاج

 والعمل، و تقليل الضغط الذي يعاني منه المعلم نتيجة مشاكل النضللباط الصللفي، و وجللود

 فجوات في التصللال مع الدارة وغيرها،  حيث أكّد لند أن الضغط الناتج عن العمل له أثر

 كبير في ظهور علمات العياء و المراض الجسدية الخرى على المعلم، إضافة إلى نقصان

 الصبللر في تعامله مع الطلبة و الزملء و قلة النجاز المهني، مما  يؤثر  سلبا على جودة

 التعليم.  وعليه فقد درس الباحث إمكانية إدخال الجودة الشاملة للمدارس في شللمال إفريقيللا

 بهدف تحقيق الجودة و الرغبة في إنتاج تفكير إبداعي من خلل تكامل العمال والعمليات في

 المدرسة الواحدة سعيا وراء التطوير و الجودة في الهداف والخدمات، وبالتالي تقليل الضغط

و القلق لدى المعلمين، ويتحقق ذلك باتباع أساليب محددة منها :

أسلوب حل المشكلت من خلل المشاركة بالفكار المنظمة و الواضحة و المفهومة.•

) الصحيحة حول العمل .attitudesتعلم التوجهات (•
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 اتفاق العاملين في المؤسسة على تعريف الزبون، وهي واحدة من مبللادئ الجللودة•

الشاملة .

 تدريب كل الموجودين في التعليم ليشعر المعلم أن تعليمه يتماشى مللع التقللدم فللي•

السس التربوية.

 تقليل القلق من خلل قيام المدير بإشراك المعلمين بالنشاطات و تشجيعهم على طرح•

الفكار الجديدة.

 أظهرت النتائج نجاح الجودة الشاملة في تقليل التوتر من خلل بناء الروح النسانية وتقويللة

 الواصر بين العاملين في المدرسة، وأن الجودة الشاملة ليست طريقة لتقليللل التوتر فحسب

و إنما للتأكيد على جودة التعليم عموما. 

 
        استفاد الباحثون من الدبيات التي تبحث في الجودة الشاملة من أجل تجسيد نمللوذجين

 من الممارسات التي يمكن تطبيقهما في المؤسسات عامة و المدارس خاصة كدراسة بارجوجو

 ) التي فحصت علقة نموذجين قائمين على ستة معاييرPrajogo& Sohal،2004و سوهال(

 من معايير الجودة الشاملة، وهي:التخطيط، والقيادة، والتركيزعلى الزبون، وتحليل المعلومات،

 وإدارة النللاس وإدارة العمليات و ذلك لتحسيلن الداء والرتقلاء بالجللودة و البتكار.

  مدرسة استرالية ثانوية ووسللطى.1000و قد طبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 

 Total Quality learning( (TQLحيث ُسّمي النموذج الول بنموذج تعّلم الجودة الشاملة  

 و يهدف إلى فحص مستوى البتكار والتجديد في العمل مللن خلل تقويللة العلقللات بيللن

 فريللق العمل و تطوير مهارات و أفكار جديدة وتصميم أنشطة ذات فعالية، أمللا النمللوذج

الشاملة   الجودة  ُسّمي ضبط  فقد  إلىTotal Quality Control  (TQCالثاني،  ويهدف   ( 
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Qualityفحص فعالية العمل. و قد ستخدم الباحثان مقيللاس أداء الجللودة   performance 

measurement البداع مقياس  و   Innovation performance measurementوبعد  ،   

   أعطللت النتللائجANOVAحساب المتوسطات الحسابية لستجابات العينة و إجراء اختبار 

 دعما لتجاهات الجودة الشاملة و أثرها اليجابي على الداء و الجودة و البتكار، إضافة إلى

عدم وجود اختلفات في رسم سياسة المدرسة عند استخدام أّيا من النموذجين .

 )  نتائج مشابهة للدراسات السابقة من حيثPaul ، V.F.،1993  كما أظهرت دراسة باول (

 إثارة و تطوير الدافعية الذاتية، و تشجيع العمل و التعاون بين الطلبة عند إخضاعهم لبرامللج

تحتوي على أنشطة جماعية مصممة على أساس مبادئ إدارة الجودة الشاملة .

  طالبا من الصفين التاسع و يمثل المجموعة التجريبية و الصف الثللاني115 استخدم الباحث 

 عشر و يمثل المجموعة الضابطة. خضعت المجموعتان لمتحان قبلي ثم طبقللت النشللاطات

 أسبوعا. 12الجماعية على المجموعة التجريبية حيث استمرت مدة 

 وفي نهاية هذه المدة أعطيت المجموعتان اختبارا بعديلا واستبانة، لدراسة استجابات الطلبللة

 في المجموعتين و المقارنة بينهما. وبيّنت الدراسة وجود تحّول طبيعة التفاعل بين الطلبة فللي

 المجموعة التجريبية و المعلمين بحيث أصبح أكثر ايجابا و أقل توترا، وأن نتائج المجموعللة

 التجريبية كانت أعلى من الضابطة مما يدل على فاعلية البرنامج المصمم على أسس الجللودة

الشاملة .

  وتحدثت العديد من الدراسات عن أثر الجودة الشاملة في التعليم المدرسي من وجهللة نظللر

 المعلمين أو المسئولين أو المديرين، ولم يأخذ أّي منها تصورات الطلبة حول الجودة الشللاملة
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  لقياس اتجاهات)Owen Gentry&  ) 2004،في التعليم، لذا جاءت دراسة جينتري و اون

 الطلبة حول النشطة الصفية ومدى تركيزها علللى التعّلللم ذي المعنللى، واحتوائهللا علللى

 التحديللات والبتكارات والكفاءة الذاتية لما لها من دور هام في اتخاذ قرارات تعليمية تساعد

 على الحكم على فعالية المنهاج و التعليم و تقييم جودة البيئة الصفية ووضع الهداف التعليمية

   طالبا من الصللف السللابع و حللتى7411المناسبة. أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

 الصف الثاني عشر، وتم تصنيف الطلبة بناء على تحصليلهم الكلاديمي إلللى صفلللوف

  لهذا الهدف استخدم الباحثانًمتفوقللة و صفوف عادية من أجل المقارنة بين ۤارائهم، وتحقيقا

الطلبة  ۤاراء  الصفية Student  Perception Classroom Qualityأداة قياس  البيئة   حول 

والعملية التعليمية ككل، كما احتوت الداة على مجالت عدة :

  ) : الذي يشير إلى الهتمام و المتعة و السرور و شعور الطللالبappealالنداء (•

بالمن داخل البيئة التعليمية.

 ) : وتتضمن التعقيدات فللي العمليلللات وتقاطعهللا مللعchallengesالتحديات (•

المحتوى و أثر ذلك على نتائج الطلبة .

  ): ويشمل تشجيع الطلبة على المشاركة في القللرارات الهامللةchoiceالختيار (•

المتعلقة بتعلمهم.

 ): فالربط بين المحتوى الذي يدرسه الطالب وحيللاتهmeaningfulnessالمعنى (•

يعكس تعّلما له معنى لدى الطالب و هو جزء هام من جودة التعليم .

 ): التي تعكس مدى ثقة الطالب بنفسه وقدرته علىself efficiencyالكفاءة الذاتية (•

تعلم سلوك معين .

http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Marcia%20Gentry&dcontributors=Marcia+Gentry
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Marcia%20Gentry&dcontributors=Marcia+Gentry
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Marcia%20Gentry&dcontributors=Marcia+Gentry
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Marcia%20Gentry&dcontributors=Marcia+Gentry
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Steven%20V.%20Owen&dcontributors=Steven+V.+Owen
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Steven%20V.%20Owen&dcontributors=Steven+V.+Owen
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Steven%20V.%20Owen&dcontributors=Steven+V.+Owen
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Steven%20V.%20Owen&dcontributors=Steven+V.+Owen
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 أظهرت النتائج أن  مقدار توفر العناصر السابقة يدل على مقدار جودة التعليم، وأن الطلبة في

 الصفوف المتفوقة أعلى من نظرائهم في الصفوف العادية في كافة النواحي التي تم قياسها مما

يدل على وجود جودة في التعليم لديهم، و هذا بحد ذاته يعتبر مؤشرا على تعّلم فاعل .

 وعلى الرغم من الجهود المبذولة في مجال التعليم، فإن التعليم في واقعه الحالي ل زال بعيللدا

 عن تحقيق أهدافه في التنمية الشاملة، و في إحداث التغيير الذي ينتقل بالمجتمع مللن مرحلللة

 ) بهللدف2002التخلف و التقليد إلى مرحلة التطور والبتكار، ومن هنا جاءت دراسة علي (

 التعرف إلى واقع نظام تعليم البنات في السعودية و أهم العقبات التي تواجهه، وتحديد معللايير

 مدخل الجودة الشاملة و إمكانية تطبيقها و التوصل لوضع تصور مستقبلي لهم ملمح التطور

في نظام تعليم البنات في ضوء معايير الجودة الشاملة في السعودية . 

 وركزت الباحثة على أن التطور في نظام تعليم البنات يجب أن يبدأ من  تحقيق معايير الجودة

 الشاملة و التي تشمل تحديد الدارة لمسؤولياتها، وإتباع نظام الجللودة فللي كافللة المرافللق،

 ومراجعة الخطط، وتصميم برنامج قائم على الجودة، والمراقبة المستمرة للعمليللة التعليميللة،

 والجراءات التطويرية، والتدريب، والمتابعة المستمرة للخريجين أثناء الخدمة . حّددت الباحثة

 تصورها المقترح لتطوير التعليم في مدارس وكليات البنات بناء على معايير الجودة الشللاملة

 من حيث تهيئة المناخ المناسب لتطبيق السلوب الجديد و ذلك بعقد الدورات و المللؤتمرات،

 و تدريب عميدات الكليات و مديرات المدارس، والتخلي عن المركزية في صللنع السياسللات

 واتخاذ القرارات، وتحديد الخصائص المثالية لجودة نظام تعليم البنللات، ورضللا المؤسسللة

 والخريجات من خلل تحقيق أهداف التقان والتميز، وتحديد احتياجات و متطلبات المستفيدين،

 وعمل حلقات للجودة سواء في الدارة أو في وضع الهداف وسياسات القبول والتسجيللللل
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 ومحتللوى البراملج و المقررات الدراسية، وتحسين طرق التدريس والتقنيللات التعليميللة

 ونظام التقويم و الختبارات و جودة أعضاء هيئة التدريس و جللودة المبللاني و التجهيللزات

المادية .

 ) إلى تعريف مفهوم الجللودة فللي السللياق الللتربوي1994    كما هدفت دراسة درباس (

 و التعريف بنماذج إدارة الجودة الشاملة و تطبيقاتها في القطاع الللتربوي، وإمكانيللة تحقيللق

النماذج و التطبيقات التربوية لمفهوم إدارة الجودة الشاملة في القطاع التربوي السعودي.

 و قد استخدم الباحث المنهج الكيفي لتحقيق الهدفين الول و الثاني و المنهج الوصفي لتحقيللق

 الهدف الثالث. وتوصل الباحث الى أّن الجودة في السياق التربوي تعني: العمل المتقن أو القّيم

اللفت للنظر بحيث يقوم المعلم بالشرح النظري و التطبيقي في وقت واحد. 

 أما مفهوم إدارة الجودة الشاملة ، فيقصد به أنه استراتيجية تنظيمية يمكن تطبيقها في مختلللف

 مستويات المنظمة أو المؤسسة على نحو كلي بحيث يصبح تحقيق الجودة عملية يلللتزم بهللا

 الجميع و بشكل متواصل. و خلص الباحث إلى أّن هناك أمورا ينبغي مراعاتها عنللد تطللبيق

 إدارة الجودة الشاملة في المدارس السعودية، و تتمثل بتعريف مثالي لرؤية واضللحة يمكللن

 تطبيقها، مع الهتمام بضرورة الحصول على موافقللة جميللع العللاملين، و التعللرف علللى

 النشاطات و الموارد، و دور كل شخص في المؤسسة التعليمية. كما توصل الباحث إلللى أن

 أهم المعوقات التي قد تحول دون تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس السللعودية

 تتمثل في: ضعف بنية المعلومات في القطاع التربوي واعتماده على أسللاليب تقليديللة فللي

 عملياته، وعدم توفر الكوادر التدريبية المؤهلة في ميدان إدارة الجودة، ووجود المركزية فللي

صنع القرارات التربوية.
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 و قد أوصى الباحث بضرورة البدء بتدريس مفاهيم واساليب ادارة الجودة الشاملة، وضرورة

 أن يتبناها القطاع التربوي مع العمل على انشاء وحدة الجودة التي تهدف إلى النتقال من ضخ

المعارف في عقول الطلبة إلى شحذ الطاقات البداعية. 

 ) إلى تعّرف مفهوم إدارة الجودة الشاملة و اسللتعراض أبعللاد2003كما هدفت دراسة البنا (

 تطوير التعليم الثانوي الفني في مصر لرساء ثقافة الجودة الشاملة في هذه المدارس، وتقللديم

 تصور مقترح لتدعيم ثقافة الجودة من أجل تكوين قاعدة لتطبيق معايير إدارة الجودة الشللاملة

 بالتعليم الثانوي الفني في مصر. إن تحقيق الجودة في المدارس يتطلب إحداث أبعللاد ثقافيللة

 جديدة داخل المؤسسة التعليمية، واستخدام آليات جديدة تجّسد التغييللر و التقللويم والتطللوير،

إضافة إلى تشكيل الوعي المرتبط بثقافة الجودة و ضرورتها داخل المؤسسة.

 واستخدمت الباحثة  استبانة مقسمة إلى محاور عدة، هي: البيئة المدرسية، والخدمات المقدمة،

 وطرق و أساليب التدريس، والمعلمون، والهيكل التنظيمي، والتصور العقلي للجودة الشللاملة

  رئيس قسللم19لدى القائمين على إدارة المدرسة . و وزعت الستبانة على عينة مكونة من 

 معلما.69  معلّما أول، و33 وكيًل، و20 مديرين و 9في المدارس و 

  و بعد حساب التكرارات و النسب المئوية لجابات العينة؛ توصلللت الباحثللة إلللى اتفللاق

 المبحوثين في المحور الول على عدم وجود أهداف محددة و واضللحة للللبيئة المدرسللية،

 و كشفت أن القرارات التعليمية يفرضها المدير و أنه الشخص الول المتحمل للمسؤولية فللي

 المدرسة، فيما أكد أفراد العينة حاجة المعلمين إلى التدريب المهني المستمر كنوع من الخدمات

 المقدمة، و إلى إرشادات تتعلق بالتنويع في الساليب و الطرق المستخدمة، كما بّيللن الفللراد

 عدم مشاركة المديرين في العلقات بين الطلب والمعلمين وأنهم ل يديرون النظم والعمليللات
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 باستخدام الجودة الشاملة،  ول يفصلون بين الدوار والواجبات والمسؤوليات، و الهم من ذلك

 أن ثقافة الجودة هي مجرد تصور عقلي لدى القائمين على إدارة المدرسة والعاملين بها و التي

 تم اكتسابها من وسائل العلم و من خلل النشرات و القرارات التي ترسل إليهم من مديرية

التربية و التعليم و الدارة التعليمية.

 ) أن التعليم المهني في فلسطين ما زال يحتل مكانة هامشية1998كما أظهرت دراسة شخشير(

 منذ بدء التعليم الرسمي فيها و مرورا بفترة النتداب البريطاني و حللتى الللوقت الحاضللر.

 % من مجموع عدد طلبة3و ينحصر في مدارس مهنية ثانوية ل تتعدى نسبة طلبتها أكثر من 

 المرحلة الثانوية، ويرجع ذلك أساسا إلى توجهات الطلبة وأهاليهم ونظرتهم إلى التعليم المهني،

 وغياب فلسفات واضحة للتعليم المهني، وعدم وضوح الرؤيا تجاه موقعها المناسللب ضللمن

 التعليم الرسمي الحكومي والخاص، إضافة إلى مشكلة التمويل المالي ومشكلة المناهج المناسبة

و علقاتها بسوق العمل و احتياجاته المطلوبة. 

 و عليه؛ فقد هدفت الدراسة إلى تحديد المراحل المناسبة التي يتم فيها التعليم المهني و النماذج

 المناسبة للتعليم المهني، و أكثر التخصصات و المهن المطلوبة ضمن مجموع التعليم المهنللي

  مشارك، و ضّمت أربع مجموعللات تخللص أسللاتذة200المتعارف عليها. شملت الدراسة 

الجامعات و الفنيين و معلمي المدارس المهنية و معلمي المدارس الكاديمية.

 و أظهرت النتائج أن معظم المشاركين في الدراسة رفضوا فكرة بدء التعليم المهني في مدرسة

 مهنية و خلل المرحلة الساسية،  وهو ما يتفق مع وجهات النظر التي تنادي بحاجة العاملين

 في المهن إلى  تعليم أكاديمي و ثقافة عامة بصورة أساسية، و ذلك لن المرحلة الساسية هي

 مرحلة إلزامية يجب أن تخصص للتعليم الكاديمي والذي يشمل اللغات و العلوم و الرياضيات
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 و التاريخ و الجغرافيا و التربية الدينية. أما وجهات النظر التي ل تمانع التعليم المهنللي فللي

المرحلة الساسية فترى أن تكون ضمن مدرسة أكاديمية. 

 كما أظهرت النتائج فرقا في وجهات النظر بين أهمية التخصص الواردة في الدراسة حسللب

 الجنس، حيث أعطت إجابات الناث أهمية أكبر من الذكور لمجالت عملها التقليدية كتخصص

 السكرتاريا و التمريض و تخصصات القتصاد المنزلي. كما بينت النتائج أن هناك اتفاقا على

 الطار العام للتعليم المهني الفلسطيني و التخصصات المطلوبة، إل أن هناك عدم وضوح رؤيا

 بالنسبة للسياسات العامة للتعليم المهني مثل سياسة توجيه الطلبة للتعليم المهنللي، وعلقتهللم

 بالتعليم الكاديمي و الجامعي و امتحانات الثانوية العامة، و يمكن تلخيص سياسللات التعليللم

المهني المتفق عليها كما استخلصت من الدراسة على النحو اۤلتي:

 أن يبدأ التعليم المهني بعد المرحلة الساسية، و أن يكون ضمن مدرسة شاملة تضم معا التعليم

 المهني و الكاديمي، و إن كانت في مدرسة مهنية فيجب تضمين مناهجها جزءا هامللا مللن

 التعليم العام، و كذلك حاجة مناهج التعليم المهني لتدريب عملي في مواقع العمل الفعلية، و من

 الضروري أن ل يتم إجبار الطلبة على التوجه إلى التعليم المهني بسبب علماتهم أو لي سبب

ۤاخر.

 ) لتطوير التعليم الثانوي في وزارة التربية و التعليم في2006كما سعت دراسة  الراسبي(

  وذلك من خلل التوصل لمواصفات المدخلت، والعمليات ، والمخرجات للتعليمسلطنة عمان،

 ة اختلف هذه المواصفات درجةعرفمإلى دئ إدارة الجودة الشاملة، وهدفت الثانوي وفق مبا

 الخبرة التعليمية للداريين و الفنيين . ولتحقيقباختلف المستوى الداري، والمؤهل العلمي، و
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 و المخرجات للتعليم تطوير استبانة تضمنت مواصفات المدخلت و العمليات ّهدف الدراسة تم

 بأبعادها المختلفة .الثانوي

  توزيعها على أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهمّ و بعد التأكد من صدق الداة  و ثباتها، تم

 ليمو التنفيذية في وزارة التربية و التع  يمثلون مستويات الدارة العليا،  و الوسطى،ًفردا 468

 و بعد تحليل النتائج و ذلك بايجاد  فردا.352استجاب منهم  حيث سلطنة عمان، في 

  واختبار شيفيهالنحرافات المعيارية ، وتحليل التباين الحادي، والمتوسطات الحسابية،

  تم تحديد مواصفات لمدخلت التعليم الثانوي و المتعلقة بمدير المدرسة،للمقارنات البعدية

 و لمعلم، والمنهاج، والمبنى المدرسي، كما تم تحديد مواصفات العمليات للتعليم الثانوي

 المتعلقة بأساليب و طرق التدريس، والشراف التربوي، والتدريب المستمر، وتقييم التحصيل،

 و تقييم أداء المعلمين. ودّلت النتائج على أن مواصفات مخرجات التعليم الثانوي اللزمة،هي:

  للنتائج فقد أوصتًتوفر المهارات المعرفية، والمهارات المهنية، والمهارات السلوكية. و وفقا

 الدراسة بأن تؤخذ المواصفات التي تّم  التوصل إليها بعين العتبار عند تطوير التعليم الثانوي

مع ضرورة إجراء  دراسات أخرى تتناول مرحلة التعليم الساسي . 

 لى تحديد مفهوم ادارة الجودة الشاملة، و اقتراح نمللوذجإ) 2002و هدفت دراسة السعود (

 لتطبيقها في المدرسة الردنية، و بيان أهم الصعوبات التي تعوق ذلك التطللبيق. وقللد اتّبللع

 الباحث في هذه الدراسة السلوب التحليلي التركيبي القائم على مراجعة الدب التربوي في هذا

 دارةإدارة الجودة الشللاملة علللى صللعيد الإلى تحديد مفهوم إالمجال. و قد توصلت الداسة 

 داري شامل يقوم على أسللاسإالمدرسية حيث أنها فلسفة ادارية تأخذ شكل نهج أو شكل نظام 

 مكانيللةإيجابية جذرية شاملة لكل شيء داخل المؤسسة. كما بيّنت الدراسللة إحداث تغييرات إ
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 لى تصميم نموذج لدارة الجودة الشاملة في المدارسإتطبيقها في المدرسة الردنية، وتوصلت 

 الردنية، يقوم على ستة مبادئ، وهللي: القيللادة، والهللدف، والسللتراتيجية، والنشللاطات،

 والعمليات، و النتيجة، و التغذية الراجعة. كما حددت الدراسة أن أبرز المعيقات التي قد تواجه

دارة الجودة الشاملة في المدرسة الردنية، و منها:إتطبيق 

دارية العليا، وعدم قناعة بعض القيادات الدارية العليا بالتدريب، إالتغيير الدائم في القيادات ال

 و جمود القوانين و النظمة الدارية وعدم مرونتها، وصعوبة قياس نتائج العمل قياسا دقيقللا،

 مكانيات المالية، ونقص الكفاءات البشرية بسبب تدني الرواتب، وغيللاب سياسللةإوضعف ال

 الحوافز أو ضعفها مقارنة بالقطاع الخاص، وصعوبة التنفيذ بسبب ضخامة هللذه المؤسسللات

و تشعب هياكلها التنظيمية.

 لى تحديد فاعلية أداء مديرة المدرسة البتدائية في المنطقللةإ) 2001و هدفت دراسة الغّنام(

 لى مجللالتإدارة الجدوة الشاملة، و التعّرف إالشرقية من العربية السعودية في ضوء معايير 

 دارة الجودة الشاملة؛ قامت الباحثة بتصللميمإلى معايير إالقوة و الضعف في أدائها. و استنادا 

 فقرة لقياس مستوى فاعلية أداء مديرة المدرسة البتدائية في مجالت60استبانة تحتوي على  

 دارة الموارد البشرية، ومتابعة التحصيل و تقويمه، واتخاذ القرارات، و العلقاتإالتخطيط، و 

 324دارة العلقة مع أطراف العملية التربوية، و من ثم تطبيق الستبانة علللى إنسانية، و إال

 مدرسة ابتدائية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.54معلمة يمثلّن 

 لى أن أداء مديرة المدرسة البتدائية في المملكة العربية السللعودية يرقللىإوخلصت الباحثة 

 بصورة عامة الى مستوى الجادة التامة من منظور معايير الجودة الشاملة فللي التعليللم، وأن

 المديرة قد أظهرت تّميزا في الداء في مجال التخطيط، و أبرزت أداًء فاعًل في ميدان متابعة

 لللىإنسانية. بيد أنها بحاجة إالتحصيل و تقويمه، و كذلك في مجال اتخاذ القرار و العلقات ال
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 دارة العلقة مع أولياء المللورإدارة الموارد البشرية، و  إالمزيد من التأهيل المهني في مجال

و مؤسسات المجتمع المحلي.  

 ارة الجودة الشاملة، والبدء في إدخالها في المدارسإدو أوصت الباحثة بضرورة تّبني مبادئ 

 البتدائية في المملكة بشكل تدريجي، و تصميم برامج تدريبيبة بغرض تعزيز خبرات مديرات

 دارة الموارد البشرية، والعلقة مع أطللراف العمليللةإالمدارس البتدائية و تحديثها في مجال 

دارة الجودة الشاملة في حقل التعليم.إالتربوية بما يجّسد مفاهيم 

 ) إلى التعرف إلى سبل الرتقاء بمهنة التعليم فللي2006كما هدفت دراسة صبري و ۤاخرون(

 فلسطين، و معرفة أسباب العزوف عن التوجه لهذه المهنة، و المشاكل التي تواجه مهنة التعليم

 من وجهة نظر العاملين فيها، وأثر كل من الجنس، و سنوات الخبرة، و التخصص، و المؤهل

 العلمي، و جهة الشراف، و مكان السكن على استجابات المعلمين، وأثر التخصص، و المعدل

في التوجيهي، و دخل السرة، و المنطقة على استجابات الطلبة.

 واستخدمت الباحثة ثلث وسائل بحثية شملت ثلثة نمللاذج مختلفللة مللن السللتبانات للفئات

 المختلفة المشاركة في الدراسة، و مقابلت شخصية لعينة مختارة من أساتذة كليللات التربيللة

 و مديري المدارس، واجتماعات بؤرية متخصصة لعينة من المعلمين. و قد بلغ مجموع العينة

 المشاركة في هذه الدراسة المسحية أكثر من ثلثة ۤالف مشارك من معلمين حاليين و طلبللة

 ثانويين من المدارس الحكومية، و الوكالة، و الخاصة، و طلبة كلية التربية، و أسللاتذة كليللة

التربية، و مديري المدارس الثانوية.

 بينت النتائج إجماع المعلمين على أن راتبهم الشهري ل يناسب الجهد المبللذول، و ل يغطللي

 حتياجات الشهرية لسرهم، كما أنهم يفضلون التدريس في خمسة أيام عمل. و كان المجللالإال
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 القتصادي أقل تقديرا من قبل المعلمين المشاركين في الدراسة، في حين كان مجال التطللور

 الوظيفي هو أفضل المجالت نسبيا حسب تقديرهم، و يشمل ذلك تقديرهم العالي للتعامل مللع

 زملء من المستوى الثقافي نفسه، وتدريس المباحث المتعلقة بتخصصهم، و تللوفير فرصللة

 لخدمة مدينتهم أو قريتهم. و بشكل عام؛ فقد كان تقدير المعلمات أفضل من تقدير المعلميللن،

 حيث تبين أن المعلمات أكثر رضا و تقبًل لمهنة التعليم من زملئهن المعلمين، وأن المعلميللن

على استعداد لترك مهنة التعليم لحظة توفر فرصة أفضل مقارنة بالمعلمات.

  في حين ظهرت الفروق بين المعلمين والمعلمات تجاه تقدير المجالين القتصادي وبيئة العمل

 1-4بسبب سنوات الخبرة، حيث كان مصدر الفروق ناتجا من مجموعة الخللبرة القصلليرة(

   سنة). إضافة إلى أنه ل توجد فللروق فللي تقللدير15سنوات) و مجموعة الخبرة الطويلة(

 المعلمين و المعلمات في تقييمهم لمجالت الستبانة بناء على المؤهل العلمي. كمللا أن هنللاك

 فرقا بين معلمي الوكالة و الحكومة في المجالت القتصادية و المتيازات الوظيفيللة لصللالح

 معلمي الوكالة. و لم توجد فروق بين معلمي مدارس المدينة أو القرية أو المخيم فللي ثلثللة

 مجالت و هي : المتيازات الوظيفية، و إدارة المدرسة، و مهنة التدريس، في حيللن كللانت

الفروق في المجال القتصادي، و بيئة العمل، و التطور الوظيفي. 

 % من طلبة الثانوية العامة استعدادهم لختيللار مهنللة التعليللم مسللتقبًل،30 و بّين حوالي 

 و معظمهم من الطالبات،  كما أن أغلبية من كان مستعدا لختيار مهنة التعليم هم من الطلبللة

 ذوي التخصص الدبي، و الفئات ذوي الدخل المحدود، و عزا غالبيتهم ذلك إلى قلة الراتللب،

 وعدم تقدير المجتمع لمهنة التعليم، وعدم تشجيع الهل للبناء لللتحاق بهذه المهنةحسب تعبير

 الطلبة، و أن معدلهم العالي المتوقع بالتوجيهي سوف يؤهلهم للدراسة في تخصصلات مهنيلة

 أفضل من مهنة التعليم. أما الطلبة في كليات المعلمين؛ فهم يعتقدون أنه علللى الرغللم مللن
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 خيارهم لم يكن الول إل أنه يتيح لهم خدمة المجتمع، كما أّن الطالبة تعتبر أّن مهنللة التعليللم

 مناسبة لها خاصة بعد الزواج حيث أنها مشجعة من حيث عدد ساعات العمل الرسللمي ممللا

 يسمح لها بالعتناء ببيتها وعائلتها، و ترى أن مهنة التعليم مقبولة من قبل المجتمع للفتاة أكثر

من المهن الخرى. 

 و أوصت الدراسة بضرورة معالجة الجانب القتصادي للمعلم، و تخفيف العبء الدراسي عنه،

 و وضع برنامج تأهيلي لكل المعلمين الجدد، وتخفيف الكتظاظ فللي الصللفوف المدرسللية،

 و التوسع في نظام اللمركزية لدارة المدرسة، و تزويد المدارس بمختبر الحاسوب و شللبكة

النترنت،  و تعميم تكريم المعلمين و مكافۤاتهم، وغيرها.

ثانيا: دراسات تبحث في تطوير جودة تعليم  العلوم  في المدارس .

          كافح التربويون - و ما زالوا - من أجل تحسين جودة تعليم العلوم لتحقيللق أفضللل

 انجاز للطلبة، وللرتقاء بمستوى التعليم، ومن الدراسات التي تناولت موضوع الجللودة فللي

Bianchi,et (وزملئهالعلوم دراسة بيانشي   al,1995التي إلى تعّرف على واقللع تعليللم ( 

 العلوم و مدى اكتساب الطلبة للمفاهيم، والحقائق، والتطبيقات العلمية، وتحديللد نقللاط القللوة

و الضعف في تعليم العلوم، وتقييم ظروف و بيئة التعّلم، والجودة، والتمّيز، وقضايا التقييم. 

 في المدارس الوسطى في أمريكا واستمرت سنتين. ً صفا13و قد أجريت الدراسة على 

 خضعت الصفوف لختبارين أحدهما قبلي و الخر بعد تطبيق برنامللج عمللل المجموعللات

  ومسللاعدوه فللي جامعللةCohenالمبني من مفاهيم الجودة الشاملة والذي قللام بتصللميمه 

 ستانفورد، والذي يحتوي على مهام معقدة تحتاج لقدرات ذهنية عالية تتركز حول فكرة كبيرة
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 و نظام صفي قائم على التعاون، مع الشارة إلى أن دور المعلم يقتصر على تللوجيه الطلبللة

أثناء المهام. 

  و يهدف هذا البرنامج إلى تسريع التفكير الذهني المتقدم من خلل المهام المطروحة و مللن

خلل أسلوب حل المشكلت، إضافة إلى تسهيل اكتساب الطلبة للمعلومات وتعّلمها.    

   أما الهدف من الدراسة بشكل عام فهو فحص جودة تعّلم الطلبة في العلوم من خلل البرنامج

 % منهم جودة التللدريب90المعّقد.  في البداية؛ تم تدريب المعلمين على البرنامج بحيث حقق 

  الذي يشمل تقييم كلwhole class criterion scoreحسب المعيار المستخدم للقياس و هو 

 فرد في المجموعة، ثم المجموعة بأكملها، و أخيرا الصف جميعه  . وّدلت النتائج بشكل عللام

 أن جودة العلوم قد تحققت مع البرنامج، وأن جميع الصفوف قد وصلوا للمعدل المطلوب فللي

 مهارات التفاعل، والمشاركة، واكتساب الحقائق و المفاهيم العلمية، كما كانت نتائج الختبللار

 البعدي أعلى من نتائج الختبار القبلي، إل أن النتائج بيّنت عدم قللدرة الطلبللة علللى رسللم

 المخططات العلمية أو الخرائط المفاهيمية ول حتى دعم إجاباتهم بأدلة علمية، و بالتالي؛ فقللد

 أوصى الباحث ضرورة التركيزعلى تسلسل الفكار العلمية المقدمة للطالب و تطوير قللدراتهم

في رسم الخرائط المفاهيمية.

   و من أنماط التحسين و التطوير الخرى  في العلوم كما وردت في دراسة سيمون و زملئه

 )Simon,  et  al,2006 معلم علوم من أكللبر12) و التي أجريت على عينة مكونة من   

 المدارس الثانوية التي تدّرُس العلوم في لندن، وهدفت إلى تحديد المعلمين ذوي الجللودة فللي

 تعليمهم، وتطوير مواد واستراتيجيات جاهزة لتحسين جودة تعليللم العلللوم للمعلميللن الجللدد

و المبتدئين من خلل عقد لقاءات منظمة لهم، و فتح باب النقاش  بشكل دائم و مستمر. 



43

 قام الباحثون بحضور عدد من الحصص لكل معلم للتعرف على طبيعة التفاعل خلل الدروس

 بين المعلم و الطالب، ولتقييم جودة التفاعل وأثر اللقاءات على تطوير المعلميللن، و تسللجيل

الحصص على أشرطة فيديو، ثم  مرحلة تحليل المشاهدات.

  و توصلت الدراسة  إلى أن اللقاءات أدت إلى تغييرات مهنية في طبيعة التفاعل حيث نجللح

 كافة المعلمين- باستثناء واحد منهم- في تطوير الحصص وتشجيع الطلبللة علللى النقاشللات

 العلمية، من خلل استخدامهم لسئلة تحتاج إلى مهارات ذهنية عليا .  كما قادت هذه الدراسة

إلى تطوير في المواد و رصد حواجز التعليم بالنسبة للمعلمين القل خبرة .  

 ) بتحليلللEdiger,2001  و لتحقيق الجودة  في تعليم العلوم في المجالت كافة قام ادجللر(

 كتاب العلوم للمراحل الدراسية جميعها للتأكد من مدى تحقيق المنهاج للجودة الشاملة، وكللانت

 نتيجة عمله الخروج  بعدة توصيات  حتى يحقق منهاج العلوم جودة التعليم، و مللن أهمهللا:

 أن يشترك المعلم و الطالب في تحديد الهدف من التعلم و اندماجهم معا لفهم الظواهر و ربطها

 بالواقع ليكون تعلم الطلبة ذي معنى، وزيادة النشطة و التطبيقات العملية التي تتطلب استخدام

 الطلبة لليدي و الدوات المخبرية، و أن يحرص المعلم على تقديم فرص للطلبة تمكنهم مللن

 التعاون و تحمل المسؤولية، والتنويع في المهارات الذهنية كاستخدام العصف الذهني في تفسير

 دور النظريات في مساعدة النسان، وعلى المعلم أّل ينسى حاجة الطلبة لحللترام حاجللاتهم

 و تقديرها من خلل المكافآت والمديح الشفوي، واسلتخدام أسلاليب لتقييلم أعملال الطلبلة

و تحصيلهم.

   كما أّن الوليات المتحدة المريكية لحظت من خلل الدراسة الدولية للعلوم و الرياضلليات

   تدني مستوى الداء لطلبتها، حيث احتلت الترتيب الثاني عشر من السفل من بين1999عام 
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  دولة مشاركة، مّما يشير إلى تراجع جودة التعليم في العلوم و الرياضيات، فما كان مللن24

 مجلس التعليم المريكي إّل أن أصدر تقريرا يشير إلى حاجة الطلبة المريكيللن لفهم العلوم

 والرياضيات بعمق أكثر من أجل التنافس مع الدول الخرى و الحفاظ على موقع متقدم لها بين

المم.

     وانطلقا مما سبق؛ بدأت الجهود تتضافر لتقديم الدعم للتعليم لتحقيق تعلم أفضل للطلبة في

 مجال العلوم، والرياضيات، والهندسة، والتكنولوجيا مما يسمح للمريكين بالتنافس عالميا بين

 ) أنBurgio,2002الدول لتحقيق أفضل النتائج في هذه المجالت ، فقد  بينت دراسة بيرجو (

  % مللن معلمللي العلللوم و84  تشير إلى أن  حوالي 2000الحصائيات التي أجريت عام 

 % من معلمي الرياضيات مّمن يدرسون الصفوف من الخامس و حتى الثللامن ل يوجللد86

  % من معلمي العلوم الذين يدرسون هذه21لديهم تخصص رئيسي علوم أو رياضيات، و أن 

 المرحلةهم فاعلون، وأن عدد الطلب المريكيلن اللذين تخرجلوا ملن كليلات الهندسلة،

 . و أوصى الباحث- بناًء علللى1985والرياضيات، والفيزياء، والتكنولوجيا تقلص منذ العام 

 هذه الحصائيات- بضرورة الهتمام بجودة تعليم العلوم و الرياضيات و ذلك بالستفادة مللن

  و متابعللة تطللورهم المهنللي،نمعايير الجودة الشاملة التي تشمل التدريب المستمر للمعلمي

 و الستمرار في تطوير المناهج و تغيير البرامج التدريبية في كافة المللدارس بحيللث تلللبي

 الحتياجات المحلية شريطة أن تبنى على مقاييس عالية الجودة لزيادة عللدد معلمللي العلللوم

 و الرياضيات المشاركين في التطور المهني، و زيادة أداء الطلبة في الختبارات لما له مللن

أثر هام على تنافس المريكين مع الدول الخرى، و تحضير الطلبة للقتصاد العالمي .

ثالثا : دراسات تبحث في تاريخ إدخال نظام إدارة الجودة الشاملة في الجامعات.
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      يمثل التعليم العالي الوسيلة العملية التي تبنى على أسس علمية لتنمية الشخصية القللادرة

 على مواجهة مشكلت المجتمع و حلها باستخدام أصول المعرفة و طرق البحث. و يعتمد تقدم

 الدول أو تأخرها على مدى توظيف التعليم العالي كمدرسة فنية و تطبيقيللة تسللتخدم البحللث

 المبني على التجربة و العلم، و لكي تأخذ دورهلا في تقدم المجتمع يتطلب المر رفع كفاءتها

 و تحسين أداء كافة أعضائها و زيادة الترابط و التفاعل بينها لتطوير عناصر الجودة، حيللث

 ) من الدراسات التي حاولت التعرف على واقع التعليم في جامعة1998كانت دراسة حربي (

 طنطا ومدى تحقيق معايير الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية و طلب الدراسات

العليا، إضافة إلى تحديد مفهوم الجودة و دورها في تطوير الداء في الجامعة .

  طالبا و طالبللة180 عضو تدريس و190أجرى الباحث دراسته على عينة عشوائية بلغت 

 مسجلين في الدراسات العليا من كافة الكليات العلمية و النظرية باستخدام استبانه تدرس الجودة

 حسب محاور خمسة هي: النواحي التخطيطية والدارية و التنظيمية، وتكوين طالب الدراسات

العليا، والنواحي المادية، والشراف العلمي و التأهيل الجامعي، وخدمة المجتمع وتقويم الداء.

  و بعد المعالجة الحصائية لستجابات المبحوثين عن فقرات الستبانة باستخدام اختبللار (ت)

  )، دلت النتائج على أن واقع التعليم في جامعة طنطا في ضوء معايير الجودة يعللاني²و (كا

 من غياب الطرق البحثية وخاصة لطلبة الدراسات العليا، وانفصالها عللن قضللايا المجتمللع

 و مشكلته، إضافة للقصور في البعثات العلمية و الشراف العلمي، وندرة المؤتمرات العلمية،

وعدم كفاية المكانات اللزمة للبحث العلمي .

 و لعّل الهتمام بقضايا الجودة في التعليم الجامعي يرجع إلى التغييرات السريعة و المتلحقللة

 خاصة فيما يسمى بثورة المعلومات التي تعتمد على المعرفة العلمية المتقدمللة و السللتخدام
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 المثل للمعلومات و العقل البشري و اللكترونيات الدقيقة، و إلى ارتفاع المنافسة القتصادية،

,Prendergastو من أبرز مظاهر هذا الهتمام ما قام بلله برندرجاسللت و ۤاخللرون (  et 

al,2001) من  تطبيق برنامج قائم على مفاهيم إدارة الجودة الشاملة (TQMعلللى طلبللة ( 

 السنة الثالثة من الجامعات اليرلندية بهدف تحديد إطار عمل الجودة القائم على العلقللة بيللن

 الزبائن ويقصد بهم  الطالب،الهالي، الموظفين،المجتمع و العديد من النشاطات التعليمية التي

 تعطى للطلبة في السنة الثالثة، حيث أّن إدخال نموذج الجودة لطلبة السنة الثالثة يقللوم علللى

 ضرورة وضوح الهداف التعليمية المقدمة للطالب، وعلى أنّ التعليم شراكة طويلة المد بيللن

 الزبائن وطاقم الدارة، والتركيز على التعلم أكثر مللن التعليللم، وتجهيللز الصللف بأحللدث

 المعلومات و الوسائل لتكون أداة مساعدة للعملية التعليمية والتعّلمية، وعمللل برامللج تقييللم

 مستمرة من خلل الختبارات، والممارسة، و مشروعات العمل.  وكان من أهم نتللائج هللذا

 البرنامج الذي استمر فصًل كامًل أن تعلم الطلبة كان أفضل مما مضى حيث كانت قراراتهللم

 أقرب إلى الصواب، كما زادت مشاركتهم، وحدث تطور كبير في إبداعاتهم. و كل ذلك يقللود

 بالطبع إلى تعلم مدى الحياة بالنسبة لهؤلء الطلبة مما يسمح بتقللدم تكنولللوجي و اقتصللادي

أسرع . 

      ول تنحصر مهمة التعليم العالي في إعداد العلماء و الباحثين، وإمداد المجتمع بهللم فللي

 كافة مجالت النتاج والخدمات، وإنما ألقي على عاتقها الكللثير مللن العبللاء واللتزامللات

وخصوصا فيما يتعلق بتحسين التعليم والتعلم، ولهذا السللبب، فللإن كلنجللز ورث وزملئه (

Killingsworth,  et  al,1999أكدوا ضرورة إدخال مشاريع تقوم على مبادئ الجللودة ( 
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 الشاملة الربعة، و هي : التحسين المستمر، والتغذية الراجعة، والعمل بروح الفريق، ورضللا

الطالب و الستاذ في التعليم العالي .

 استمر المشروع الذي أجري على طلبة الجامعات فصًل دراسيا كامًل و لكنه ُقّسم إلى مراحل

 عدة بحيث شملت المرحلة الولى التركيز على النشطة المناسبة لجو التعليم و المسهلة للتعّلم

كاستخدام التقنيات و الجهزة .

    أما المرحلة الثانية فركّزت على تقديم مواضيع حديثة في مختلللف التخصصللات مرفقللة

 بالفيديو و توزيع ملخصات تلقي الضوء على الموضوع المطروح، في حين شهدت المرحلللة

 الثالثة تطبيق المراحل الولى لتشجيع الطلبة على تقييم تعّلمهم وتحديد المجالت التي يحتاجون

 %،95فيها معلومات إضافية . وبلغت نسبة الحضور للمشروع من الجامعات كافللة حللوالي 

 % أي أعلى من أي نسبة حضور و مشاركة فللي المشللاريع90و نسبة المشاركة ما يقارب 

الخرى .

 ومن أهم نتائج مشروع الجودة الشاملة أن الطلبة تمكنوا من تطوير التفكير الناقد و مهللارات

 حل المشكلت، و أصبحت لديهم القدرة على تقييم مصادر المعلومات لستخدامها في مرحلللة

 حل المشكلت، إضافة  لزيادة مشاركة الطلبة في العمل مما يشير إلى فاعلية المشروع علللى

التعليم و التعّلم، و تطوير العملية التربوية جميعها . 

      و زادت في أوائل التسعينيات الدعوة لحداث تغييرات في مؤسسات التعليم العالي مللن

 خلل إدخال مبادئ إدارة الجودة الشاملة، و ذلك من أجل خفض التكاليف للجامعات، و القدرة

 على تحسين المصادر و التخطيط لعمليات تحسين مسللتمرة، إل أن العديللد مللن المللوظفين

 و المسئولين في عدد من الجامعات و الكليات المريكية ترددوا قبل قبللول هللذه الللدعوات
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 ) كثيرة كما ذكرها بيجز وۤاخرون  المسّميات كماBriggs,et al,2002لسباب  نقل  أهمها   ( 

 هي في لغة العمال إلى التعليم، كتسمية الطالب بالزبون و الخريجين بالمنتج، إضافة إلى عدم

 ثقتهم بأن إدخال الجودة الشاملة سيؤدي إلى رفع مستوى الخريجين وتقليل التكلفة . ولحل هذه

) المستمر  التحسين  إطلق مفهوم  المسئولون  اقترح   )continuous improvementالزمة، 

الشاملة( الجودة  المستمرtotal qualityبدًل من  التحسين   )، و لوحظ قبول الموظفين برنامج 

  عضللو253  قسما مختلفا من جامعات و كليات عدة، تحتللوي علللى 44بعد تطبيقه على  

  رئيس قسم حيث  قام الباحثون بعمل مقابلت و مشاهدات للتأكد من أن القسام83تدريس و 

 طورت برامج و خطط للتحسن المستمر، فوجدوا أن العديد منهم قاموا بإدخال تحسينات على

 المساقات التي يدرسونها بهدف إبقائها حديثة و متطورة و فاعلة، إضافة إلى أنهم قاموا بعمل

 فريق لتطوير المناهج، واعتماد طرق حديثة في قياس تقدم الطلبة و إجراء تغييرات اعتقللدوا

 أنها تقود للتمّيز، والمشاركة في العمل و استخدام التقييم باستمرار، مما أظهر نتائج إيجابية في

تطبيقها داخل الجامعات و القسام . 

 ) لفحص أثر تصميم برامج تعليمية  محوسللبة عاليللةLiu,2005 و في دراسة قام بها ليو ( 

 الجودة على تعلم الطلبة من حيث ثلثة متغيرات :الستماع، الدافعية، مستوى القلق، و قد حدد

الباحث  جودة البرامج بناء على مجالت أربعة،هي :

 جودة المعلومات المقدمة : و يقصد بها جودة المحتوى، و الدقللة، والوضللوح فللي•

عرضه.

تصميم المعلومات: أي القدرة على الربط بين مهارات التفكير و المحتوى .•

 جودة التكنولوجيا: أي تصميم الخلفيات، اليماءات، التداخلت بين العناصر المختلفة•

.
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 تصميم التكنولوجيا : و تتضمن المهارة فللي الربللط بيللن المحتللوى و الوسللائل•

المستخدمة و مستوى الخراج.

  كالجبرً مختلفلةً معلم يدرسون الصف الثاني عشر مواد دراسية900استخدم الباحث حوالي 

   معلما تخرجوا من واحدة مللن جامعللات الوليللات375و الهندسة والعلوم واللغات، منهم 

  معلما تخرجوا من واحللدة مللن جامعللات الوليللات525 و 2002-2004الغربية ما بين 

.1999-2002الشرقية ما بين 

 وخضع المعلمون لدورة تدريبية  بإشراف الباحث الذي كان يدرس مسللاق التكنولوجيلا فللي

 ) على البرامج المصممة، و في نهاية التدريب وزع الباحث استبانتين،Nevadaجامعة نيفادا (

   لتقييللم مللدى اسللتفادة0.826 عبارة ايجابية و معامل ثباتها يساوي 32الولى مكونة من 

  لقيللاس0.832 عبللارة و بلللغ ثباتهللا 18المعلمين من الدورة ، و الثانيللة مكونللة مللن 

الدافعية،القلق، الستماع .

 و أظهرت النتائج أن جودة تصميم التعليم ذات أثر مباشر على التعلم والسللتماع والدافعيللة

 و التحرر من القلق خاصة إذا كان المحتوى سهل الفهم و يشمل مستويات تفكيريللة متقدمللة،

 و يهدف للتركيز على المتعلم و تنمية التفكير الناقد ، في حين أظهرت النتائج  عدم وجود أثر

لجودة المعلومات أو أّية علقة لها مع المتغيرات الثلثة مما يدل على عدم أهميتها .  

 واتجه باحثون كثيرون إلى توظيف مبادئ الجودة الشاملة في المساقات  الجامعيللة، و منهللم

 ) التي هدفت  دراستها إلى تطوير تعليم مساق التكنولوجيا في جامعللةNancy,1996نانسي (

   من خلل تحقيق أربعة أهداف، وهي :Missouriميسوري 
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 استخدام مفاهيم الجودة الشاملة في تصميم المساق، وتطوير القابلية و السلللوكيات المرتبطللة

 بالجودة، تسهيل العمل و التطور، توسيع العملية التعليمة بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية

 من خلل زيادة المعلومات و المهارات في تكنولوجيا المعلومات، و إن فلسفة الجودة الشللاملة

تنظر للطلبة على أساس أنهم زبائن في نشاطات التعلم.

 و لم يكن الطلبة يعلمون أنهم يشاركون في نشاطات إدارة الجللودة الشللاملة، و مللع الللوقت

 توصلوا إلى أن هناك تغّيرا في التعليم عن النمط التقليدي، حيث ركزت النشاطات على تشجيع

 الطلبة على التعلم من خلل المراسلت البريدية اللكترونية لمواد تتعلللق بالمسللاق، وبّينللت

 الدراسة أن الطلبة أصبحوا مشاركين فاعلين في عملية بناء المعرفة بأقصى طاقاتهم، كما أنهم

 لم يطوروا معلوماتهم و مهاراتهم التكنولوجية فقط، وإنما بذلوا جهودا ضرورية لتعلم مسللتمر

مدى الحياة .

 و يحتاج تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة داخل المؤسسة التعليمية و بخاصة الجامعية منهللا

 أّوًل إلى فريق مدرب على مفاهيم البرنامج و أسسه و طرق تطبيقه، و ثانيا إلى تبني عمليللة

 حيث أن)Ostroth,1996تغيير ثقافية واسعة داخل المؤسسة كما جاء في دراسة اوستروث) 

 إدخال نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي و تطبيقه  بشكل صللحيح و تللام أظهللر

المؤسسة التعليمية- بما في ذلك المعاهد و الكليات- وكأنها خالية من المشاكل.

 ) في دراسته بعنوان " إدارة الجودة الشاملة، تنظيم التعلمHolloway,1994 فقد أشارهولوي (

 و التعليم " إلى أن نظام إدارة الجودة المستخدم في الجامعة أدى إلى لفللت نظللر المسللئولين

لحداث  تغييرات في قضايا التأليف و حلقات التعليم الثنائية.
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 ) دراسة ميدانية بهدف التعرف على مفاهيم1998 و على الصعيد العربي؛ فقد أجرت  ناجي (

و الجودة الشاملة و أساليبها، و إمكانية تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي في الردن .

 واستخدمت الباحثة استبانه موجهة إلى عمداء الكليات، ورؤساء القسام و مللديري الللدوائر،

 و الطلبة لفحص آرائهم حول استعدادهم و قناعتهم بتطبيق إدارة الجودة الشللاملة و أسللاليبها

 داخل الكليات و القسام المختلفة . ودّلت نتائج الدراسة أنه توجد قناعة لدى الجامعة و رغبللة

 في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، وأّن الجامعة تقوم بالفعل بتطبيق بعض مبادئها كتقديم

الحوافز للموظفين و العمل على تلبية احتياجات الطلبة .

 
 ) تطوير أداة لقياس إدارة الجودة الشاملة في مؤسسللات التعليللم2003   و اقترح الموسوي(

 العالي بالعتماد على مبادئ الجودة الشاملة و التحقق من صللدق الداة، و ثباتهللا، و قابليللة

 تطبيقها في المؤسسات التربوية، والنطلق من عناصرها الثلثة، وهي: تبني فلسفة الجللودة،

 و تحديد الهدف، والهتمام بالعملية. وقام الباحث بإعداد مقياس إدارة الجودة الشاملة في التعليم

 العالي بحيث اشتمل على أربعة مجالت أساسية، وهي: تهيئة متطلبللات الجللودة، ومتابعللة

 العملية التعليم و التعلم، و تطوير القوى البشرية، و اتخاذ القرارات و خدمة المجتمع. و بعللد

  أستاذا من أعضاء60التأكد من ثبات الداة و صدقها تم تطبيقها على عينة الدراسة و عددهم 

 هيئة التدريس في جامعة البحرين، ثم قام بحساب المتوسطات الحسابية، النحراف المعيللاري

 معامل الرتباط كدللة على التساق الداخلي للداة. خرج الباحث بنتيجة مفادهللا أن مقيللاس

 إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي يتمتع بخصائص سيكومترية تجعله أداة موثوقة يمكللن

 استخدامها لقياس مدى تحقق عناصر الجودة الشاملة في التعليم العالي، و بالتالي  يمكنها مللن
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 التعرف على مواطن القوة و الضعف في أدائها، و العمل على اتخللاذ الجللراءات اللزمللة

لتطويره . 

Chaffeeو في دراسة قام بها شافي و شير(  &  Sherr,1992وهدفت إلللى الوصللول ،( 

 لتعريف الجودة في التعليم، و المتطلبات اللزمة لتنفيذها في التعليم العالي، و ذلللك باسللتخدم

 المنهج الوصفي و التحليل النطري للعديد من الكتابات التي تناولت الحديث عن إدارة الجللودة

 الشاملة بعد أن تعالت الدعوات بضرورة العمل على وجود تعليم قادر على مواجهة التحديات

 و مشاكل العصر. و قد توصلت الدراسة إلى أن أهم المور الواجب توفرهللا لتطللبيق ادارة

 الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، تتمثل في: العمل على توفير مناخ اداري وتعاوني فعللّال،

 و التأكيد على مفهوم التحسين المستمر في جوانب العمل كّلهللا، وتللوفير المتطلبللات الفنيلة

 و الدوات و التجهيزات المطلوبة، و النظر إلى المتعّلم على أنه المنتج الذي ينبغللي أن يتللّم

تقييم عمل الؤسسة من خلله.

        
  إلى التعليم العالي الفلسطيني؛ نجده فريدامن نوعه سواء في منطقة الشرق الوسطو بنظرة  

 أو في معظم أنحاء العالم حيث تكون المؤسسات الحكومية هي القاعدة و البنية غير الربحيللة

 و غير الحكومية للجامعات الفلسطينية أحد سماتها المميزة، و بالتالي كان ل بد من بناء تصور

 )- بعد التعرف على2004مقترح لتحسين جودة التعليم الجامعي الفلسطيني ، فقد لجأ الحولي(

 واقع التعليم الجامعي الفلسطيني و اللمام بمفهوم الجودة – إلى بلورة اقتراح لتحسين الجللودة

 فيها، و تكمن أهمية بحثه في إمكانية استفادة أطراف عدة منه كالجامعللات، و وزارة التربيللة

 والتعليم العالي، وأصحاب سوق العمل، والهالي، وخريجي الثانوية العامة، والباحثين عموما.
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 اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تجميع الحقائق و المعلومات و مقارنتها و تحليلهللا

 و تفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة، وتوصل إلى أن التعليم العالي الفلسللطيني يشللغل

 %  من جميع الفلسطينيين بالتعليم العالي و أكللثر2وضعا فريدا و مميزا حيث يلتحق حوالي 

  و هذان رقمان أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة لقليللم الشللرق18-24% بين عمر15من 

 الوسط و الدول النامية على  مستوى الدول . و أكد الباحث أن جودة التعليم يجب أل تخلللو

 من جودة المنهج العلمي، والمراجع العلمية، و جودة أعضاء هيئة التدريس، وأسلوب التقييللم،

 والنظام الداري، والتسهيلت المادية. و لرسم صورة لتحسين الجودة في الجامعات الفلسطينية

 اقترح الباحث : إنشاء وحدة للجودة في كل جامعة، و إنشاء المركز الوطني لتطللوير التعليللم

 الجامعي، وتعزيز البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية، وإنشللاء هيئة مشللتركة للتعللاون

 والتنسيق بين فعاليات كل من سوق العمل و التعليم العالي، وتحقيق مفهللوم المعاصللرة فللي

 %، و إنشللاء65التعليم و الوظيفة في البرامج المقدمة، ورفع نسبة القبول في الجامعات إلى 

مركز للرشاد النفسي  و الجتماعي في كل جامعة .

 و فلسطين كانت؛ و مازالت تنافس  الدول العربية و الجنبية في ارتفللاع نسللبة المتعلميللن

 و الخريجين من الجامعات و الكليات، لم تقف ساكنة أمام حركات التغيير و التطللوير داخللل

 مؤسسات التعليم العالي، حيث قامت العديد من الدراسات بقياس الجودة في الجامعات، ومللن

 ) التي بحثت تحديدا واقع التعليم في جامعة القدس فللي ضللوء2004أهمها دراسة العباسي (

 معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وذلللك بدراسللة

 متغيرات عدة كالجنس، و الكلية، و الخبرة، و الدرجة العلمية، و أثرها في استجابة أعضللاء

هيئة التدريس، و كذلك أثر الجنس و الكلية و المستوى الدراسي على استجابات الطلبة .
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  طالبا و طالبة اختيروا بطريقة316 عضو هيئة تدريس و حوالي 157شملت الدراسة حوالي 

 عنقودية. واستخدم البللاحث اسللتبانتين إحللداهما موجهللة إلللى أعضللاء هيئة التللدريس

 والخرى للطلبة، وبعد إجراء التحليللل الحصللائي الللذي شللمل المتوسللطات الحسللابية

 و النحرافات المعيارية و اختبار (ت) و تحليل التباين الحادي؛  أظهرت النتللائج أن واقللع

  ، في2.52التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان منخفضا و بمتوسط حسابي بلغ 

 ، كما لوحظ وجود فروق إحصللائية لصللالح2.96حين بلغ المتوسط الحسابي لنتائج الطلبة 

 أعضاء هيئة التدريس الذكور في مجال تهيئة متطلبات الجودة، وتطوير القوى البشرية واتخاذ

 القرارات و خدمة المجتمع، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات أعضاء

 الهيئة التدريسية تعزى إلى الكلية أو الخبرة أو الدرجة العلمية، ول بين استجابات الطلبة تعزى

إلى الجنس أو الكلية أو المستوى الدراسي .

          
 ً لهمية الدور الذي تلعبه الجامعات الفلسطينية- و خاصة جامعة بيرزيت- في عمليةً  و نظرا

 البناء و التنمية على الصعيد الوطني مع وجود العديد من التحديات التي تواجهها بللدءا مللن

 قدرتها على استيعاب العداد المتزايدة من الطلبة ضمن موازنة ل تنمو بنسب تتماشى مع هذا

 النمو مما يهدد جودة التعلم المقدم من ناحية، و قدرتها على الستمرار بتوفير فرص تعليميللة

 متكافئة من ناحية أخرى، و لن الجودة مطلب ضروري تسعى العديد من المؤسسات لتحقيقه،

 ) لتحليل إمكانية تطبيق معايير وركائز إدارة الجودة الشاملة فللي2004جاءت دراسة متري(

 الجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس و الموظفين الداريين و الطلبة في المجالت

 التي يجب تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيها كالمتعلقة بالعملية الكاديمية، و الدارية، و المالية،
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 وعلقة الجامعة بالمجتمع المحلي، و مدى توافر التجهيزات والمختبرات العلميللة، والهتمللام

بالبحث العلمي. 

 شملت الدراسة قياس متغيرات كالجنس، الرتبة الكاديمية، مكان التدريس في الجامعة، وعللدد

 سنوات الخدمة، المؤهل التعليمي و التخصص العلمي.  كما تم جمع البيانات باسللتخدام ثلث

  و الثانية للموظفين الداريين192استبانات؛ الولى موّجهة لعضاء هيئة التدريس و عددهم 

 .3341 و الثالثة لطلبة الجامعة بمن فيهم الدراسات العليا و عددهم 345و عددهم

   و بعد  حساب الحصاء الوصفي، و اختبار (ت) و تحليل التباين الحادي، و اختبار توكي

 )Tukeyتوصلت الباحثة إلى وجود رضا لدى أعضاء هيئة التدريس فيمل يتعلق بالعملية (  

 الكاديمية و الدارية و علقات الجامعة مع المجتمع المحلي، و لكن هناك مستوى متدنيا مللن

 الرضا لدى الطلبة حيال الجهود المبذولة لتطوير العمليللة الكاديميللة،كمللا دّل الموظفللون

 و أعضاء هيئة التدريس إلى  عدم اعتماد الجامعة لنظام مالي و إداري فاعل و عدم مراعاتها

 لسوق العمل المحلي من التخصصات المطروحة، وعدم الهتمام بالتجديد والتحديث في المكتبة

 بالشكل الكافي، وفي النهاية بينت الدراسة أن البيئة مهيأة في كليات التجارة والداب و الهندسة

لتطبيق إدارة الجودة أكثر من كلية العلوم و الدراسات العليا .

ملخص الدراسات السابقة : 

    تحدث الفصل الثاني عن مراجعة الدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة، و قد قسللمت إلللى

 ثلثة محاور: دراسات بحثت في تاريخ إدخال الجودة إلى مؤسسات التعليم العالي، والمدارس،

و تعليم العلوم .  

  أجمعت الدراسات على فاعلية البرامج و الخطط القائمة على معايير الجللودة الشللاملة فللي

 النهوض بالعملية التعليمية، وزيادة التفاعل و المشاركة داخل المؤسسللة التعليميللة كدراسللة



56

,Sinsone)، و دراسللة( 2006الراسبي(  et  al,2006  ) ودراسللة ،(Burgio,2002،( 

). Robert,1994و دراسة(

 كما أوضحت الدراسات في مجملها أهمية أسس و مبادئ و عناصر الجودة الشاملة في العملية

 التربوية، و إمكانية الستفادة منها في إحداث التغييرات اللزمة داخل المؤسسة التعليمية مللن

 اجل الرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية مع الشارة إلى المعوقات والصعوبات التي تحول دون

إدخال إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية، و ضرورة السيطرة عليها أو الحد منها.

  مالت العديد من الدبيات إلى دراسة واقع التعليم داخل المؤسسة التعليمية بناء على معايير

 ) ،1998إدارة الجودة الشاملة، ورصد نقاط القوة و الضعف داخلها كدراسة حربي (

 )، و كذلك دراسة (O`Sullivan,2006)  و( 2002)، و دراسة علي (2004والعباسي(

Bianchi,et al,1995)2001) ، و دراسة الغّنام.(

  و أكدت الدراسات  أن النجاح في إحداث التغير يعتمد على مقدار قبول العاملين في المؤسسة

 ) أشارت إلىBrigges,et al,2003لثقافة الجودة الشاملة قبل البدء بتطبيق برامجها، فدراسة (

 رفض الموظفين لدعوات إدخال الجودة الشاملة في البداية لعتقادهم أن الجودة الشاملة فلسفة

 اقتصادية و ليست تعليمية إل أن بقية الدراسات دلت على  رضا الموظفين و شعورهم

بالرتياح من  برامج الجودة الشاملة .

   وتحدثت بعض الدراسات عن نماذج و مشللاريع قائمللة علللى مبللادئ الجللودة الشللاملة

,Killingsworthو استخدامها من أجل تحقيق فعالية التعليم كدراسللة(   et  al1,1999،( 

 )،Sevenson & Klfsjo,2000)، ودراسة (Nancy,1996)، ودراسة(Liu,2005ودراسة(

  (.Gentry & Owen,2004)، ودراسة ) Paul,V.F.,1993ودراسة (
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  وحددت الكثير من الدراسات المجالت التي يجب إحداث التغير فيها  كالبللدء بللالتجهيزات،

 ،Prendergastو عمل الخطط، و تحديد الهداف و أسس التقييم  كمتطلبات لتحقيق الجودة (

et  al  )، و كذلك مراعاة حاجة المؤسسة لفريق مدرب على أسس الجودة الشللاملة2004, 

 لمتابعة عمليات التقييم و إلى ضرورة تبني ثقافة الجودة من قبل كافة العاملين في المؤسسللة (

Ostroth,1996)والمتابعة المستمرة للمنهاج و قضايا التللأليف1994)، و دراسة درباس  ،( 

).Eidiger,2001)، و دراسة (  Stuart,1993كما في دراسة (

 ورسمت دراسات عدة تصورا مقترحا أو سياسات هامة لتحسين التعليم و تطويره سواًء فللي

)،و دراسللة شخشللير(2004)، ودراسللةالحولي( 2006فلسطين كدراسة صبري وۤاخرون(

1998(

 )، ودراسللة2003)، ودراسة البنا(2003 أم على مستوى الوطن العربي كدراسة الموسوي(

) .Prajogo & Sohal,2004)، أو على المستوى العالمي كدراسة  (2002السعود (

 و قد اتفقت الدراسة الحالية مع نوعين من الدبيات، النوع الول: الدبيات التي هللدفت إلللى

 دراسة واقع التعليم داخل المؤسسة التعليمية بناء على معايير إدارة الجودة الشللاملة، ورصللد

 نقاط القوة و الضعف داخلها. و النوع الثاني: الدبيات التي خرجت بسياسات هامة لتحسللين

التعليم و تطويره.

 إل أّنها بحثت بالتحديد – و بشكل خاص- في واقع تعليم العلوم في المدارس الفلسطينية بنللاء

 على معايير إدارة الجودة الشاملة، و الوقوف على أهم المور التي تؤدي إلى تحسللين تعليللم

العلوم. 
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الفصل الثالث
الجراءات و الطريقة

منهجية الدراسة:

  انتهجت هذه الدراسة المنهج المسحي الوصفي التحليلي بهدف التعرف على واقع تعليم العلوم

بناًء على معايير ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا

في المدارس الفلسطينية.

 و أجريت الدراسة على مرحلتين: المرحلة الولى: شهدت توزيع السللتبانات علللى معلمللي

 العلوم للمرحلة الساسيلة العليا، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي- الكّمللي فللي هللذه

 المرحلة للتعف ع واقع تعليم العلوم في المدارس الفلسطينيلللة بنللاء علللى معللايير ادارة

 الجودة الشاملة.  أما في المرحلة الثانية؛ فقد استخدم المنهج الكيفللي لتحليللل المقابلللللت

 و بالتحديد طريقة النظرية المتجذرة كوسيلة بحث عامة للحصول على المعرفة المعمقة لهللم
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 الفكار حول واقع تعليم العلوم في المدارس الفلسطينيلللة بناء على معاييلر إدارة الجودة

الشامللة، و للوقوف على أهم المور التي تؤدي إلى تحسين تعليم العلوم.

  و تّم في هذا الفصل وصف ما يلي: المجتمع الصل للدراسللة، وعينللة الدراسللة، وأدوات

الدراسة- الستبانه والمقابلت- من حيث:-

بناء الدوات.-1

الصدق.-2

الثبات.-3

 ثم  استكمال بقّية الجلراءات وجمع البيانات، و وصف المعالجة الحصائية المستخدملة في

تحليل النتائللج، و متغيرات الدراسة.

مجتمع الدراسة:

      تكّون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات الذين يدّرسون مللادة العلللوم مللن

 الصف الخامس الساسي حتى العاشر الساسي في المدارس الحكومية لمنطقة مديريتي التربية

 ، وبلغ عددهم في السجلت2006/2005والتعليم في رام ال والبيرة و سلفيت للعام الدراسي

   معلما و معلمة علوم. 428الرسمية لدى وزارة التربية والتعليم العالي حوالي 

 و قد اختارت الباحثة مديرية التربية و التعليم في رام ال و البيرة لنها من المديريات القديمة

 من حيث التأسيس، وتضم عددا كبيرا من المدارس و من المعلميللن و المعلملللات، إضللافة

 لقربها من مكان سكن الباحثة. كما اختارت الباحثة مديرية تربية سلفيت لنها من المللديريات

 في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية.  و يظهر الجدول رقم1996الحديثة حيث استحدثت عام  

 ) عدد المدارس وعدد المعلمين والمعلملات في مجتملع وعينة الدراسلللة و توزيعهما1(

 حسب الجنس والمديرية. حيث يلحظ من الجدول أن عدد المللدارس فللي مديريللة التربيللة
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 و التعليم رام ال و البيرة يشكل حوالي ثلثي مجتمع الدراسة، وأن عدد المدارس في مديريللة

سلفيت يشكل الثلث اۤلخر. 

 كما أن المعلمين الذكور في مديرية التربية و التعليم في رام ال و البيرة حوالي ثلثة أضعاف

 عدد المعلين الذكور في مديرية التربية و التعليم في سلفيت، و كذلك الحال بالنسبة للمعلمللات

 حيث أن أعداد المعلمات  في مديرية التربية و التعليم في رام اللل و الللبيرة حلوالي ثلثللة

أضعاف عدد المعلمات في سلفيت.

 عيّنة الدراسة:

       تم اختيار عينة طبقية عشوائية من مدارس مجتمع الدراسة، حيث بلغ عدد المدارس التي

 141  مدرسة من أصل100شملتها الدراسة في مديرية التربية و التعليم في رام ال و البيرة 

   مدرسة في مديرية التربية و التعليم51 مدرسة من أصل  33%، و 71مدرسة، أي بنسبة 

   %.  و قد بلغ عدد المعلمين و المعلمات الذين يّدرسون العلوم من65في سلفيت، أي بنسبة 

   معلم و معلمة205 الصف الخامس الساسي إلى العاشر الساسي في مدارس عينة الدراسة

 ذكور، من ال)  أن حوالي نصف عينة الدراسة1يلحظ من الجدول رقم ( علوم. حيث 

و النصف الخر  من الناث.

)1جدول(
 مجتمع و عينة  الدراسة من المدارس و المعلمين و توزيعهما حسب الجنس و المديرية

مجتمع الدراسة
عدد المعلمين حسب الجنسعدد المدارس  حسب الجنسالمديرية

المجموعإناثذكورالمجموعمختلطةإناثذكور
615525141143177320رام ال و البيرة

172212514761108سلفيت
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787737192190138328المجموع
عينة الدراسة

عدد المعلمين حسب الجنسعدد المدارس  حسب الجنسالمديرية
المجموعإناثذكورالمجموعمختلطةإناثذكور

4539161007477151رام ال و البيرة
1016733243054سلفيت

55552313398107205المجموع
   استبانة، و قد وجدت194وعند العداد لتحليل البيانات كان عدد الستبانات المستردة     

   معلمين لم يكملوا الستبانة، فاضطرت إلى استثنائهم من الدراسة، و بذلك يكون12الباحثة  

 % . 88.7  استبانة، أي ما نسبته 182العدد النهائي الجاهز للتحليل 

 )  توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات حيث  يبدو واضحا أن أكثر1و يظهر ملحق رقم (

 غير متخصصين بأي من تخصصات العلوم، وأن الغلبية المتخصصة من ربع عينة الدراسة

 %، ونسبة أقل منها لمن يحملون تخصص الحياء، في حين29تحمل تخصص الكيمياء بنسبة 

 كان تخصص الفيزياء أقل من غيره. كما يظهر  توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة أن

 سنوات)، و ثلثها اۤلخر تتراوح6-10تتراوح سنوات خبرتهم (من  حوالي ثلث عينة الدراسة

 سنوات)، و يتوزع الباقي بنسب متشابهة تقريبا ضمن الفئتين من (1-5سنوات خبرتهم (من 

  سنة، إضافة إلى وجود نسبة صغيرة من العينة سنوات خبرتهم15 سنة ) و أكثر من 14-11

 و إذا نظرنا إلى توزيع العينة حسب المؤهل العلمي،  نجد أن حوالي ثلثي عينة أقل من سنة.

 %  بكالوريوس6.5 % يحملون  الدبلوم، و 19.3 يحملون شهادة البكالوريوس، و  الدراسة

 أما توزيع عينة الدراسة حسب المديرية، فيظهر أن.  % ماجستير4.8مع دبلوم تربية، و  

 ثلثي عينة الدراسة يعملون في مديرية التربية والتعليم لرام ال والبيرة، و حوالي ثلث العينة

يعملون في مديرية التربيللة و التعليم في سلفيت، و هذا ينسجم مع المجتمع الصل للدراسة.
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   مقابلة مع معلمي و معلمات العلوم في مدارس عينة الدراسللة،14كما قامت الباحثة بإجراء 

  مقابلت في مديريللة فللي رام اللل8حيث تمّ  اختيارهم بطريقة عشوائية، بحيث كان هناك 

).2 مقابلت في مديرية  سلفيت. انظر ملحق رقم (6و البيرة و 

أدوات الدراسة:

 استخدمت الباحثة أداتين، الولى استبانة موجهة لمعلمي ومعلمات العلوم الذين يدرسون مللن

 الصف الخامس الساسي حتى العاشر الساسي، والثانية مقابلت مع عدد من معلمي الدراسة،

وفيما يأتي وصف للداتين:

أول : الستبانة و بناؤها:

       طورت الباحثة استبانة لمعرفة ۤاراء معلمي و معلمات العلوم للمرحلة الساسللية العليللا

 لواقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة في المللدارس الفلسللطينية، وذلللك

 بالرجوع إلى عدد من الدراسات التي تناولت جودة التعليم في فلسطين، كدراستي العباسللي

 )، لنهما تبحثان في جودة التعليم في فلسطين بشكل خاص، إضافة2004) و الحولي(2004(

 ) لنها تتحدث عن إدارة الجودة الشاملة2002إلى حداثة هاتين الدراستين، ودراسةالشرقاوي (

في المدارس و هو ما يتلءم مع الدراسة الحالية.   

 ) في المجال الول الذي يتحدث عللن تهيئة الدارة2004  استعانت الباحثة بدراسة العباسي(

 لمتطلبات الجودة في التعليم، وفي المجال الثاني الذي يبحث في متابعة الدارة للعملية التعليمية

 وتطويرها، وكذلك في المجال الخامس الذي يختص باتخاذ القرارات وخدمة المجتمللع. كمللا

 ) في صياغة فقرات المجالين الثالث والذي يبحث2002استفادت الباحثة من دراسة الشرقاوي(
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 )؛2004في غرفة الصف، و الرابع والمتعلق بخصائص معلم العلوم.  أما دراسة الحللولي (

 فقد تّمت الستفادة منها في المجال السادس والذي يتحدث عن أسلوب التقييم، والمجال السللابع

الذي يتعلق بالميزانية.

  فقرة، وبعد عرضهللا على المحكمين64  وعليه؛ فقد ضمّت الستبانة في صورتها الولية 

 - و بالستفادة من اقتراحاتهم - تّم حذف بعض الفقرات و دمج فقرات أخرى إلى أن أصللبح

    فقرة، و قد تّم مراعاة توزيع الفقرات على سبعة مجالت يختّص كل منها بواحد52عددها  

 من معايير إدارة الجودة الشاملة في تعليم العلوم، حيث سيتم تفصيلها عند الحديث عن صللدق

الستبانة، و كانت المجالت على النحو اۤلتي:

المجال الول : تهيئة الدارة لمتطلبات الجودة في التعليم. .1

المجال الثاني : متابعة الدارة للعملية التعليمية وتطويرها..2

المجال الثالث: غرفة الصف..3

المجال الرابع: خصائص معلم العلوم..4

المجال الخامس: اتخاذ القرارات وخدمة المجتمع..5

المجال السادس: أسلوب التقييم..6

المجال السابع: الميزانية..7

      وتكونت الستبانة بشكلها النهائي من جزئين: الجزء الول عبارة عن معلومات عامة عن

 المبحوثين، وهي: الجنس (ذكر وأنثى)، والتخصص (فيزياء، كميللاء، أحيللاء، تخصصللات

 أخرى)، والمؤهل العلمي( دبلوم، بكالوريوس، بكالويوس مع دبلللوم، ماجسللتير)، وسللنوات
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  سللنة)، والمديريللة15 سنة، أكللثر مللن 11-15 سنوات، 6-10  سنوات ، 1-5الخبرة (

 ( سلفيت، رام ال و البيرة). والجزء الثاني عبارة عن فقرات الستبانة موزّعة على المجالت

السبعة.

 و صممت الستبانة على صورة أسئلة مقيدة، وذلك لما للسئلة المقيدة من فائدة، فهي تشللجع

 المبحوثين على الجابة، وتساعد في ربط أذهانهم بالموضوع، وتيّسر عملية تبويب البيانللات

 ) للتقديرات المجتمعة، فقد  أعطللتLikertوتحليلها خاصة بعد استعمالها مع مقياس ليكرت (

) للجابات المختلفة عن كل فقرة.5-1الباحثة درجة من (

  وقد اشتملت كل فقرة على خمسة أحكام طلب من معلمي العلوم إصدار حكم واحد فقط مللن

  أوزان  للخيار5بينها، يبين مدى تحقيق تعليم العلوم لمعايير الجودة الشاملة، حيث تّم اعطاء 

  للخيار "معللارض"، و واحللد2 للخيار "محايد"، و 3 للخيار " أوافق"، و 4"أوافق بشدة"، و 

للخيار " معارض بشدة".       

 كما أرفقت الباحثة مع الستبانة تعليمات مفصلة لتوضيح أهداف الدراسة و أغراضها و طريقة

الجابة على الستبانة. 

صدق الستبانة:

   قامت الباحثة بتحقيق الصدق الظاهري و صدق المحتوى للستبانة من خلل عرضها على

  دكتللوراة أسللاليب4 أعضاء (6لجنة مختارة من الخبراء منهم الستاذة المشرفة إضافة إلى 

).3 ماجستير أساليب تدريس )، انظر ملحق رقم (2تدريس علوم ولغات، 

  وذلك للستفادة من مقترحاتهم حول مدى ملءمة الستبانة للمعلمين، وللتحقق من صدق اللغة

 وملءمتها لهداف الدراسة. كما أرسلت الباحثة رسالة للمحكمين توضح لهللم الهللدف مللن

 الدراسة وأجرت مع بعضهم مقابلت شخصية للوقوف على ۤارائهم ومقترحللاتهم ومناقشللتها
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 معهم، ومن ثم إجراء التعديلت اللزمة. كما قامت الباحثة بالتأكللد مللن صللدق البنللللاء

  معلما و معلمة علوم من مديريتي32للستبانة و ذلك بتوزيعها على عينة استطلعية قوامها 

التربية و التعليم في رام ال و البيرة و سلفيت  من مجتمع الدراسة و خارج عينتها.

Factorو بعد ذلك تّم إجللراء التحللليل العاملللي (  Analysisلقيللاس الصللدق  ( 

 ) نتائج التحليل العاملي4)، و(3)، و(2الداخلي لفقرات الستبانلللة ، حيث تظهر الجداول (

لفقرات الستبانة.

): التحليل العاملي للمجالين الول و الثاني2جدول رقم(
 رقم

الفقر

ة

 المجال الول:الفقرة
 تهيئة الدارة

لمتطلبات الجودة

 المجال الثاني:
 متابعة العملية

التعليمية

0.660تشجع إدارة  المدرسة المدرسين على المبادرة بتطوير الداء.1
 تستحدث إدارة المدرسة طرقا لتطوير خدماتها لمواكبة المستجدات التكنولوجية2

.
0.704

0.682تهيئ إدارة المدرسة مناخا دراسيا يسوده التعاون .3
0.677تنمي إدارة المدرسة العلقات النسانية بين المعلمين و الطلبة في المدرسة .4
0.702يتوفر في المدرسة - قاعات دراسية تتسع للطلبة5
0.710يتوفر في المدرسة - مختبرات حاسوب تستوعب جميع الطلبة6
0.785يتوفر في المدرسة - مختبرات علوم تستوعب جميع الطلبة7
0.506يتوفر في المدرسة - شبكة معلومات تربطها مع المؤسسات الخرى8
0.792تهيئ إدارة المدرسة مستلزمات النشطة الصفية للطلبة من وسائل تعليمية.9

 تهيئ إدارة المدرسة مستلزمات النشطة اللصفية (كالقاعات و الملعب10
الرياضية ....)

0.733

0.684تنتهج إدارة المدرسة مبدأ التطوير المستمر لعمليات التعليم و التعلم11
0.705تحتفظ إدارة المدرسة بملف خاص عن حالة الطالب.12
0.641تتخذ إدارة المدرسة الجراءات اللزمة لحفظ المعلومات الخاصة بالطلبة .13
 تتخذ إدارة المدرسة الجراءات اللزمة لضمان سرية المعلومات المتعلقة14

بالطلبة
0.788

0.722تنظم إدارة المدرسة فعاليات تستهدف تحقيق النمو المتكامل لشخصية الطالب .15
0.789تتابع إدارة المدرسة طرق التدريس التي يتبعها الساتذة .16
0.791تعمل إدارة المدرسة على تطوير طرق التدريس لدى الساتذة .17
 تتخذ إدارة المدرسة إجراءات محددة لتطوير أساليب التقويم بناء على نتائج18

المتابعة المستمرة لداء المدرسين .
0.696

 تعمل إدارة المدرسة على متابعة صيانة و صلحية التجهيزات الدراسية19
( مختبرات ، وسائل تعليمية ، انترنت ، مكتبة )

0.749
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) : التحليل العاملي للمجالين الثالث و الرابع3جدول رقم (
 رقم

الفقرة

 المجال الثالث:الفقرة
غرفة الصف

 المجال الرابع:
 خصائص معلم

العلوم
0.704يسهل ترتيب الثاث في غرفة الصف التفاعل بين الطلبة20

0.797يضع المعلم مكتبه في مقدمة الصف أمام الطلبة21
 تسّهل غرفة الصف الوصول لسجلت الطلبة من قبل الطلبة و22

المعلم
0.744

0.722يوجد مكان لدفاتر الطلبة داخل الصف23
  تتيح مساحة الصف إعادة ترتيب الثاث بما يناسب مشروعات24

العمل
0.677

0.695يحترم كل فرد ملكية الخر داخل الصف.25
ّامنا  جسميا للطلبة .26 0.787يعتبر الصف مكانا 
ّامنا عاطفيا للطلبة.27 0.792يعتبر الصف مكانا 
َا للقيام بواجباته28 َا و فني َا و علمي َا مهني 0.604يعّد معلم العلوم إعداد
0.724يعتبر معلم العلوم أن الفراد متساوون في القيمة29
0.820يقدم معلم العلوم فرصا تعليمية متساوية لكل الفراد30
0.760يشجع معلم العلوم العتماد المتبادل عن طريق النشطة الجماعية31
 يصمم معلم العلوم الواجبات و النشطة لسد حاجات التلميذ في32

الدرس .
0.745

0.735يصمم معلم العلوم الواجبات و النشطة لتقابل أساليب التعلم33
0.761يعطي معلم العلوم للطلبة تغذية راجعة  فورية .34
0.724يشجع معلم العلوم التعبير الصادق عن الفكار و الراء35
0.753يعمل معلم العلوم على تنمية ثقة الطالب بنفسه و بغيره36
 يسمح معلم العلوم للطلبة الذين لديهم إسهامات تعليمية متميزة37

بتقديمها
0.701

 يوفر معلم العلوم جوا من التعاون و الحترام المتبادل بين المعلم و38
الطالب

0.798

) : التحليل العاملي للمجالين الخامس و السادس و السابع4جدول رقم (
 المجال الخامس:الفقرةرقم الفقرة

اتخاذ القرارت
 المجال

السادس:التقييم
 المجال السابع:

الميزانية

0.802تتبنى إدارة المدرسة مبدأ المشاركة في صنع القرار39
0.829تشجع إدارة المدرسة الجهود التعاونية40
0.839تسهل إدارة المدرسة أداء الفريق المدرسي41
0.635تسمح إدارة المدرسة للطلبة بطرح أفكارهم بحرية تامة42
 تشجع الدارة تشكيل لجان خاصة للتظلم و مراجعة شكاوى43

المدرسين في المدرسة
0.697

 تساهم إدارة المدرسة في مشاركة الطلبة في أعمال داخل44
المدرسة و خارجها

0.757

0.654 يقوم تقييم الطلبة في العلوم على الموضوعية .45
0.834يركز التقييم في العلوم على تنمية قدرات الطالب التحليلية46
0.815ينّمي التقييم في العلوم  التفكير الناقد لدى الطلبة.47
0.721تقيس امتحانات العلوم قدرات الطلبة بمختلف مستوياتهم48
ّلمية.49 0.779تتناسب المور المادية مع متطلبات العملية التعليمية التع
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0.694يخصص جزء كاف من الميزانية لتنفيذ البرامج و النشاطات .50
0.664يتوفر نظام حوافز للعاملين في المدرسة .51
 تقّسم ادارة المدرسة الميزانية بشكل منصف لمختلف52

النشاطات و البرامج المدرسية .
0.541

وقد  تّم توزيع الفقرات على المجالت السبعة على النحو اۤلتي :

).10-1المجال الول : تهيئة الدارة لمتطلبات الجودة في التعليم و تشمل الفقرات (

).19-11المجال الثاني: متابعة الدارة للعملية التعليمية وتطويرها، و تشمل الفقرات (

).27-20المجال الثالث: غرفة الصف، وتتمثل في الفقرات (

).38-28المجال الرابع: خصائص معلم العلوم، وتحتوي على الفقرات من (

).44-39المجال الخامس: اتخاذ القرارات وخدمة المجتمع، وتشمل الفقرات من (

).48-45المجال السادس: أسلوب التقييم، وتشمل الفقرات من (

).4). انظر ملحق رقم (52-49المجال السابع: الميزانية، وتشمل الفقرات من (

ثبات الستبانة:

 باستخدام معامل التساقتّم حساب ثبات الستبانة من نتائج استجابة العينة الستطلعية عليها 

 الداخلي (كرونباخ ألفا) لكل مجال من المجالت بشكل منفرد و للستبانة- بشكل علام- كملا

الثبات كرونباخ ألفا للستبانة بشكل عام). 5يبينها جدول رقم(  ،0.945 ((بلغت قيمة معامل 

مما يعني أن فقرات هذه الستمارة ذات ثبات عاٍل جدا.

): كرونباخ ألفا لقياس ثبات الستبانة5جدول رقم (
قيمة ألفاالمجال

0.898ول: تهيئة الدارة المدرسية لمتطلبات الجودة في التعليمال
0.926متابعة العملية التعليمية -التعلمية وتطويرهاالثاني : 
0.883غرفة الصفالثالث: 
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0.801خصائص معلم العلومالرابع: 
0.855اتخاذ القرارات و خدمة المجتمعالخامس: 
0.804أسلوب التقييمالسادس: 
0.897الميزانيةالسابع: 

0.945الدرجة الكلية

الداة الثانية (المقابلت):-

       قامت الباحثة بكتابة أسئلة للمقابلت بحيث شملت مجالت الستبانة السبعة بهدف

 التعرف على واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي

 العلوم للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية، وقد تم عرضها على المحكمين الستة

 للتأكد من ملءمتها للهداف وتماشيها مع الستبانة، ومدى وضوح أسئلتها ومناسبتها لغرض

 الدراسة. و قسّمت الباحثة أسئلة المقابلت إلى  مجالت عدة تشمل متطلبات الجودة في

التعليم، و هي :

المجال الول : و يتعلق بدور الدارة في العملية التعليمية التعلمية، و متابعتها، و تطويرها .

المجال الثاني: خصائص معلم العلوم.

المجال الثالث: أساليب التقييم.

). 5المجال الرابع: منهاج العلوم .  انظر ملحق رقم (

إجراءات الدراسة:

  بعد التأكد من صدق الستبانة و ثباتها، بدأت الباحثة بإجراءات الدراسة وتطللبيق السللتبانة

 فور حصولها على إذن رسمي من وزارة التربية والتعليم العالي ومديريتي التربية والتعليم في

مدينتي رام ال والبيرة وسلفيت.    



69

 وزعت الباحثة الستبانة على أفراد العينة بعد وضعها في مغلفات، وإرفاق رسالة توضلليحية

 لمديري المدارس حول الدراسة وأهدافها، والطلب منهم الحتفاظ بالستبانة بعد الجابة عنهللا

 وإعادتها لبريد مديريتي التربية والتعليم في رام ال وسلفيت، و قللد تّمللت عمليللة التوزيللع

 بمساعدة مسؤول الديوان في مديرية رام ال و البيرة ، ومسؤول و موظفي الديوان في مديرية

سلفيت و بإشراف رئيسة التعليم العام في هذه المديرية.

   مقابلة مع معلمي و معلمات العلوم من نفس مللدارس العينللة،14كما قامت الباحثة بإجراء 

  مقابلت في6 مقابلت في مديرية التربية و التعليم في رام ال و البيرة و 8بحيث كان هناك 

مديرية التربية و التعليم في سلفيت. 

التحليل الحصائي:

 ) و ذلللكSPSS     تم تحليل النتائج الكمية للدراسة باستخدام برنامج الللرزم الحصللائية (

 بإيجاد المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري للبيانات، حيث مّيزت الباحثة بيللن تللوفير

 متطلبات الجودة لتعليم العلوم المرتفعة و المتوسطة و المنخفضة باعتمادها على المتوسللطات

 :بصورة افتراضيةالحسابية التالية التي اختارتها  

، فإّن متطلبات الجودة لتعليم العلوم تتوفر بصورة مرتفعة .3.5أكثر من •

 ، فإّن متطلبات الجودة لتعليم العلوم تتوفر بصورة متوسطة.2.5-3.5من•

، فإّن متطلبات الجودة  لتعليم العلوم تتوفر بصورة منخفضة.2.5أقل من •

 
  كما استخدمت الباحثة التحليل الستدللي لمعرفة الفروق في السللتجابات تبعللا لمتغيللرات

  بمسللتوى)ANOVA) للعينات المستقلة واختبار تحليل التباين الحللادي(tالدراسة كاختبار (
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  فأقل، واختبار شافييه لمعرفة مصدر الفروقللات بيللن أفللراد المتغيللر0.05دللة إحصائية 

 المستقل، وذلك للجابة عن السؤالين الول والثاني من أسئلة الدراسة، كما استخدملت الباحثة

 اختبار كرونباخ ألفا ليجاد ثبات الستبانلة و التساق الداخلي لفقراتلها، وكللذلك التحليللل

العاملي ليجاد صدق بناء الداة.

 كما استخدمت الباحثة التحليل الكيفي لسئلة المقابلت لمعرفة واقع تعليللم العلللوم و زيللادة

مصدر البيانات في السؤال الول، وكذلك طريقة النظرية المتجذرة للجابة عن السؤال الثالث.

 حيث قامت الباحثة بتفريغ كل مقابلة لوحدها، و استخراج أهم الفكار التي وردت فيهللا، ثللم

قامت بتجميع الفكار من المقابلت جميعها للخروج بعدد من الفكار الساسية.

متغيرات الدراسة:

ضّمت هذه الدراسة نوعين من المتغيرات، وهي:-

 متغيرات مستقلة:- وهي الجنس( ذكر و أنثى)، والمؤهللل العلمللي( دبلللوم،-1

 بكالوريوس، بكالوريوس مع دبلوم تربية، ماجستير)، والتخصص ( أحياء، كيميللاء،

  سنوات، مللن1-5فيزياء، تخصصات أخرى)، وسنوات الخبرة ( أقل من سنة، من 

 سنة) ، والمديرية( رام ال و البيرة ،15 سنة، أكثر من 11-14 سنوات، من 10-6

سلفيت).

  في استجابات المبحوثين على واقعًو قد اختيرت هذه المتغيرات في الدراسة لن لها أثرا

تعليم العلوم.
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 متغيرات تابعة:- وهي استجابات معلمي ومعلمات العلوم للمرحلة الساسللية-2

 العليا لفقرات الستبانة فيما يتعلق بواقع تعليم العلوم في المدارس الضللفة الغربيللة،

وكذلك استجابة معلمي العلوم لسئلة المقابلت.

الفصل الرابع

تحليل النتائج

     تم في هذا الفصل تحليل النتائج على مرحلتين ، الولى شهدت تحليل النتائج الكمية للجابة

 عن السؤالين الول و الثاني، والمرحلة الثانية تّم فيها تحليل النتائج الكيفية لزيادة مصادر

 البيانات المتعلقة بالسؤال الول و للجابة عن السؤال الثالث، ثم مناقشة النتائج الكمية

و الكيفية.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الول: ما واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة

من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية ؟
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        استخدمت الباحثة طريقتين للجابة عن هذا السؤال، الولى : باستخدام المنهج الكمي،

والثانية باستخدام المنهج الكيفي في تحليل المقابلت.

 و قامت الباحثة بحساب  النسب المئوية لجابات المبحوثين على خيارات الستبانة لكل فقللرة

  الحسابية والنحرافات المعيارية للفقللرات والمجللالت الفرعيللةمن الفقرات، والمتوسطات

 ) المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية لجابللات6. حيث يظهر الجدول رقم(والكلية

 المبحوثين عن كّل مجال من مجالت الستبانة و عن المجال الكلي. حيث كان أقللل متوسللط

 ، مما يعني أن المدارس3.23حسابي للمجال السابع وهو المجال المتعلق بالميزانية،  وقد بلغ 

 الحكومية تعاني من عدم وجود ميزانيات كافية لدعم تعليم العلوم كشراء الجهللزة و الدوات

 المخبرية و صيانلة الجهزة و تحديثها وذلك لرتفاع ثمنها، وتبيّن أن الميزانيات الموجللودة

تحقق متطلبات الجودة في تعليم العلوم بصورة متوسطة.

): المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لجابات المبحوثين عن6جدول رقم (
 المجالت الفرعية و الستبانة ككل

 الوسطالمجالالرقم
الحسابي

 النحراف
المعياري

 المجال الول : تهيئة الدارة المدرسية لمتطلبات الجودة في1
التعليم

3.640.589

3.920.518   المجال الثاني : متابعة العملية التعليمية –التعلمية و تطويرها2

3.630.641المجال الثالث : غرفة الصف3

4.180.398المجال الرابع : خصائص معلم العلوم4

3.950.599المجال الخامس : اتخاذ القرارات و خدمة المجتمع5

3.980.534المجال السادس : أسلوب التقييم6

3.230.715المجال السابع : الميزانية7

3.800.414الدرجة الكلية
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   وهو الذي يتعلق بخصائص4.18 و حصل المجال الرابع على أعلى متوسط حسابي مقداره 

 معلم العلوم، أي أن متطلبات الجودة في تعليم العلوم من وجهة نظر معلمي العلللوم للمرحلللة

 الساسية العليا تتحقق بصورة عالية في المجال الرابع . أما المتوسط الحسابي للمجال الكلللي

 ، مما يعني  أن تعليم العلوم في المدارس الفلسطينية3.5، و هي قيمة أعلى من 3.80فقد بلغ 

 من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا  يحقق معللايير إدارة الجللودة الشللاملة

بدرجة عالية.

 ) المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية لفقرات المجللال الول،7و يبيبن جدول رقم (

    للفقللرة2.51حيث يلحظ أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الول تراوحت ما بين 

  للفقرة الولى كحد أعلى. 4.24 كحد أدنى، و8رقم 

 ):المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لجابات المبحوثين عن فقرات7جدول رقم (
المجال الول

 رقم
الفقر
ة

 المجال الول:  تهيئة الدارة المدرسية لمتطلبات
الجودة في التعليم

 الوسط
الحسابي

 النحراف
المعياري

4.240.652تشجع إدارة  المدرسة المدرسين على المبادرة بتطوير الداء1

 تستحدث إدارة المدرسللة طرقللا لتطللوير خللدماتها لمواكبللة2
المستجدات التكنولوجية 

3.760.791

4.190.659تهيئ إدارة المدرسة مناخا دراسيا يسوده التعاون 3

 تنمي إدارة المدرسة العلقات النسانية بين المعلمين والطلبة في4
المدرسة 

3.980.821

3.711.131يتوفر في المدرسة - قاعات دراسية تتسع للطلبة5

3.191.198- مختبرات حاسوب تستوعب جميع الطلبة6

3.241.298- مختبرات علوم تستوعب جميع الطلبة7

 يتوفر في المدرسة - شبكة معلومات تربطها مللع المؤسسللات8
الخرى

2.511.121
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 تهييء إدارة المدرسة مستلزمات النشطة الصفية للطلبللة مللن9
وسائل تعليمية

3.890.814

 تهييء إدارة المدرسة مستلزمات النشطة اللصفية (كالقاعللات10
والملعب الرياضية ....)

3.630.954

3.640.598الدرجة الكلية للمجال الول 

 ، و هللذا3.5 ، و هو أعلى من 3.64كما بلغ  المتوسط الحسابي العام لفقرات المجال الول 

يعني أن  الدارة المدرسية تهييء متطلبات الجودة لتعليم العلوم  بدرجة عالية. 

 ) المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني التي8و يبين جدول رقم (

 4.14 كحللد أدنللى، و 15 للفقرة رقم 3.64تظهر أن المتوسطات الحسابية تتراوح ما بين 

 كحد أعلى. 14للفقرة رقم 

   مما يعني أن متطلبات3.5و يلحظ أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثاني أعلى من 

الجودة لتعليم العلوم تتوفر بدرجة عالية حسب المقياس الذي افترضته الباحثة.

 ): المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لجابات المبحوثين عن فقرات8جدول رقم (
 رقم

الفقرة
 المجال الثاني: متابعة الدارة للعملية التعليمية

-التعلمية و تطويرها
 الوسط

الحسابي
 النحراف
المعياري

 تنتهج إدارة المدرسة مبدأ التطوير المستمر لعمليللات التعليللم و11
التعلم

3.820.816

4.070.841تحتفظ إدارة المدرسة بملف خاص عن حالة الطالب12

 تتخذ إدارة المدرسة الجراءات اللزمة لحفظ المعلومات الخاصة13
بالطلبة 

4. 010.743

المعلومات14 اللزمة لضمان سرية  المدرسة الجراءات  إدارة   تتخذ 
المتعلقة بالطلبة

4.140.671

 تنظم إدارة المدرسة فعاليات تستهدف تحقيللق النمللو المتكامللل15
لشخصية الطالب 

3.640.801

4.040.663تتابع إدارة المدرسة طرق التدريس التي يتبعها الساتذة 16

3.860.741تعمل إدارة المدرسة على تطوير طرق التدريس لدى الساتذة 17

 تتخذ إدارة المدرسة إجراءات محددة لتطوير أساليب التقويم بنللاء18
على نتائج المتابعة المستمرة لداء المدرسين 

3.790.803

 تعمل إدارة المدرسة على متابعة صيانة وصلللحية التجهيللزات19
الدراسية (مختبرات، وسائل تعليمية ،انترنت، مكتبة)

4.020.817

3.920.518الدرجة الكلية للمجال الثاني
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  نجده أعلللى3.92و عند النظر إلى المتوسط الحسابي العام لفقرات المجال الثاني و الذي بلغ 

   و هذا يعني أن الدارة المدرسية تتابع العملية التعليمية التعّلميللة وتحللرص علللى3.5من

تطويرها بدرجة عالية.

 ) يتضح أن المتوسط الحسابي العام لفقرات المجال الثالث بلغ9و يتضح من الجدول رقم (

  ، و بالتالي فإن غرفة الصف تتوافر فيها متطلبات الجودة في3.5  و هو أعلى من 3.63

 كما أن أغلبية المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثالث أعلى من تعليم العلوم بدرجة عالية.

   مما يعني أن متطلبات الجودة لتعليم العلوم تتوفر بدرجة عالية حسب المقياس الذي3.5

افترضته الباحثة.  

 ): المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لجابات المبحوثين عن فقرات9جدول رقم (
المجال الثالث

 رقم
الفقرة

 الوسطالمجال الثالث: غرفة الصف
الحسابي

 النحراف
المعياري

3.800.945يسهل ترتيب الثاث في غرفة الصف التفاعل بين الطلبة20

4.020.910يضع المعلم مكتبه في مقدمة الصف أمام الطلبة21

 تسّهل غرفة الصف الوصول لسجلت الطلبة مللن قبللل الطلبللة و22
المعلم

3.490.939

3.401.126يوجد مكان لدفاتر الطلبة داخل الصف23

 تتيح مساحة الصف إعادة ترتيب الثاث بمللا يناسلب مشللروعات24
العمل

3.431.099

3.490.945يحترم كل فرد ملكية الخر داخل الصف25

3.920.811يعتبر الصف مكانا ّامنا  جسميا للطلبة 26

3.580.809يعتبر الصف مكانا ّامنا عاطفيا للطلبة27

3.630.641الدرجة الكلية للمجال الثالث
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 ) إلى المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لجابات المبحوثين10و يشير جدول رقم (

 على فقرات المجال الرابع. حيث كانت المتوسطات الحسابية لكل فقرة من فقرات هذا المجال

  مما يعني أن المبحوثين يتفقون على توفر متطلبات الجودة لتعليم العلوم في،3.5أعلى من 

 كما بلغ المتوسط الحسابي العام لفقلرات المجال جميع فقرات هذا المجال بدرجة عالية.

  ، و هذا يعني أن خصائص معلم العلوم تتلءم مع3.5 ، و هي قيمة أعلى من 4.18الرابع 

متطلبات الجودة في تعليم العلوم بصورة عالية.

 ): المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لجابات المبحوثين عن فقرات10جدول رقم(
المجال الرابع

 رقم
الفقر
ة

 الوسطالمجال الرابع: خصائص معلم العلوم
الحسابي

 النحراف
المعياري

4.080.666يعّد معلم العلوم إعدادَا مهنيَا وعلميَا وفنيَا للقيام بواجباته28

4.060.802يعتبر معلم العلوم أن الفراد متساوون في القيمة29

4.120.662يقدم معلم العلوم فرصا تعليمية متساوية لكل الفراد30

 يشجع معلم العلوم العتماد المتبللادل عللن طريللق النشللطة31
الجماعية

4.040.680

 يصمم معلم العلوم الواجبات والنشطة لسد حاجات التلميذ فللي32
الدرس 

4.080.647

4.050.559يصمم معلم العلوم الواجبات و النشطة لتقابل أساليب التعلم33

4.260.627يعطي معلم العلوم للطلبة تغذية راجعة  فورية 34

4.240.574يشجع معلم العلوم التعبير الصادق عن الفكار والراء35

4.250.578يعمل معلم العلوم على تنمية ثقة الطالب بنفسه وبغيره36

 يسمح معلم العلوم للطلبة الذين لديهم إسهامات تعليميللة متميللزة37
بتقديمها

4.360.586

 يوفر معلم العلوم جوا من التعاون والحترام المتبادل بين المعلم38
والطالب

4.390.534
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4.180.398الدرجة الكلية للمجال الرابع

 ) أن المتوسطات الحسابية لكل فقرة من  فقرات المجال الخامس كانت11و يظهر جدول رقم(

  ، و هي قيمة3.95، و أن المتوسط الحسابي العام لفقرات هذا المجال بلغ 3.5أعلى من 

  ، مما يعني أن الدارة المدرسية تتبنى مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارت و3.5أعلى من 

تساهم في خدمة المجتمع بدرجة عالية، و هي واحدة من متطلبات الجودة في تعليم العلوم.

 ) المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لجابات المبحوثين12و يوضح جدول رقم (

 عن فقرات المجال السادس. حيث يلحظ أن المتوسطات الحسابية لكل فقرة  من فقرات

 ، و أن المتوسط الحسابي العام لفقرات المجال السادس أعلى من3.5المجال السادس أعلى من 

 ، و هذا يدل على أن المبحوثين يتفقون على أن أساليب التقييم تتناسب مع متطلبات الجودة3.5

في تعليم العلوم بدرجة مرتفعة.  

 ): المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لجابات المبحوثين عن11جدول رقم (
فقرات المجال الخامس

 رقم
الفقرة

 الوسطالمجال الخامس: اتخاذ القرارات و خدمة المجتمع 
الحسابي

 النحراف
المعياري

3.840.829تتبنى إدارة المدرسة مبدأ المشاركة في صنع القرار39

4.080.696تشجع إدارة المدرسة الجهود التعاونية40

4.120.707تسهل إدارة المدرسة أداء الفريق المدرسي41

4.000.681تسمح إدارة المدرسة للطلبة بطرح أفكارهم بحرية تامة42

 تشجع الدارة تشكيل لجان خاصة للتظلم ومراجعللة شللكاوى43
المدرسين في المدرسة

3.720.951

 تساهم إدارة المدرسة في مشاركة الطلبة فللي أعمللال داخللل44
المدرسة و خارجها

3.950.792

3.950.599الدرجة الكلية للمجال الخامس
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 ): المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لجابات المبحوثين على12جدول رقم (
فقرات المجال السادس 

 المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لجابات المبحوثين )13كما يوضح جدول رقم (

 3.23عن فقرات المجال السابع، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لفقرات المجللال السللابع 

  ، وبالتالي، فإن الميزانية في المدارس الفلسطينية تحقللق3.5- 2.5وهي قيمة تتراوح بين 

متطلبات الجودة في تعليم العلوم بدرجة متوسطة. 

 ): المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لجابات المبحوثين عن فقرات13جدول رقم(
المجال السابع

 رقم
الفقر
ة

 الوسطالمجال السادس التقييم 
الحسابي

 النحراف
المعياري

3.980.705يقوم تقييم الطلبة في العلوم على الموضوعية 46

3.980.709يركز التقييم في العلوم على تنمية قدرات الطالب التحليلية47

3.930.721ينّمي التقييم في العلوم  التفكير الناقد لدى الطلبة48

4.010.779تقيس امتحانات العلوم قدرات الطلبة بمختلف مستوياتهم49

3.980.534الدرجة الكلية للمجال السادس

 رقم
الفقرة

 الوسطالمجال السابع: الميزانية 
الحسابي

 النحراف
المعياري

3.161.020تتناسب المور المادية مع متطلبات العملية التعليمية التعّلمية50

3.460.914يخصص جزء كاف من الميزانية لتنفيذ البرامج والنشاطات 51

2.641.066يتوفر نظام حوافز للعاملين في المدرسة 52

 تقّسم ادارة المدرسة الميزانية بشكل منصف لمختلف النشاطات53
والبرامج المدرسية 

3.670.856

3.230.715الدرجة الكلية للمجال السابع
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 و هو المجال الوحيد الذي حقق متطلبات الجودة في تعليم العلوم بصورة متوسللطة، و إن دّل

ذلك على شيء، فإنما يدل على ضعف الميزانيات، و قلة التمويل في المدارس الفلسطينية.

ثانيا: تحليل نتائج المقابلت المتعلقة بالسؤال الول:

 بعد تحليل إجابات المشاركين عن أسئلة المقابلت، استطاعت الباحثة التعرف على واقع تعليم

 العلوم بناء على معايير ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسيلة

 معلما و معلمة.14العليا و عددهم 

و تّم رصد العديد من المور المتعلقة بواقع تعليم العلوم، وهي :

أوًل: دعم الدارة المدرسية لتعليم العلوم، و محاولة تطويره و متابعته.

ثانيا: حالة المباني و المرافق المدرسية.

ثالًثا: التأهيل العلمي و الكاديمي لمعلمي العلوم. 

رابعا: الضغط و الكتظاظ في برنامج معلم العلوم.

خامًسا: اكتظاظ المنهاج، و زخمه.

سادًسا: أساليب التقييم  في العلوم.

سابعا: ضعف المكانيات المادية في المدارس.

و فيما يلي تفصيل هذه المور.

أوًل: دعم الدارة المدرسية لتعليم العلوم و محاولة تطويره و متابعته.

    بيّنت نتائج المقابلت أن الدارة المدرسية تحاول جاهدة ضمن الميزانية المحدودة توفير

 الحتياجات اللزمة لتعليم العلوم من أدوات ومواد من بداية السنة الدراسيلة، حيث تتنللوع
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 هذه المواد و تتعدد حسب حجم المدرسة وعدد طلبها و المراحل الدراسية فيها و حاجة

 معلمي العلوم للجهزة والمواد المخبرية، و من المور التي توفرها إدارة  المدرسلللة

 Overالتلفاز و أشرطة الفيديو التعليمية، والدوات المخبرية، وجهاز العرض فوق الرأسي

Head Projector   ( OHPوالقراص المدمجة التعليمية. و فيما يلي نماذج من المقابلت ،( 

التي تمت مع معلمي العلوم، حيث يشار إلى المعلم بحرف ( م )  و بجانبه رقمه في المقابلة.

 :2تقول م

"الدارة متعاونة ،كل اشي من اول السنة، بتقول المديرة اكتبوا شو بتحتاجوا و أنا بجيبها" 

 :5و تقول م

      " بتحاول الدارة و من بند لبند، و قدر المكان و من المجتمع المحلي تجهيز المختبر،
 ، امنيح بتحاول توفير الدوات "O.H.P        بتجيب كراتين، أقلم،و كتب و 

:8و تضيف م

     " المدرسة جديدة، أول ما جينا خصصوا ميزانية لبناء مختبر، والدارة بتساعد من خلل
 ، و حاسوب خاص لمعلم العلوم في المختبر" O.H.P      الميزانية، بتوفر الدارة 

:9و تقول م

     " حسب الميزانية، الدارة نوعا ما تتجاوب، السنة ل يوجد تبرعات و ميزانية قليلة، كل
ما   

       اطلبه بيجيبوا، جابت مجسم الخلية و نموذج الدم على الكهرباء و حاليا في مختبر علوم
 مش واحد اثنين"O.H.P       ممتاز و 

) فقد رأى أن : 11أما  (م

" المعلم هو القادر على تطوير نفسه و تطوير المدرسة و الدارة  دورها في توفير        
"        الوقت و المكانيات و الدوات و الحصص المناسبة
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 كما يتوفر في المدارس الرئيسة وهما مدرستان من مدارس مديرية التربيلة و التعليم في رام

) و جهاز العرض (Laptopال و البيرة، و مدرسة واحدة في سلفيت: جهاز حاسوب (

LCD) و جهاز عرض الشرائح ،(slides على التوالي13 و م 12). حيث تقول م  :

  Laptop و السنة حصلت المدرسة على كمبيوتر O.H.P   " في عندنا مختبر امنيح، و 

"  LCD          و 

 "O.H.P            " المختبر مجّهز بالدوات و لكن ينقصه بعض الكراسي ،و فيه 

:14و تشاركهما الرأي م 

 و مختبر علوم مجّهز و ما بنطلب  CD      " في حاسوب،و بتجيب برامج علمية على 
"slides و جهاز  O.H.P        أدوات ال بتجيبها، و 

 فيما أبدى اثنان من معلمي العلوم في المديريتين غضبهما من الدارة و دورها السلبي، وهما

 من معلمي المدارس الصغيرة و البعيدة عن المدينة حيث  يقتصر دور الدارة فيها على توفير

القرطاسية و القلم فقط، وهذه المدارس  ل تحتوي على مختبر للعلوم .

:7حيث يقول م
 " و ل اشي.... ل تشجع المعلمين، حتى أجور المواصلت للدورات اّللي بنروحها ما  

     بتدفعها الدارة و بتقولنا  ما تروحوا علشان ما نطالب بالجور و المختبر غرفة، 
"      و الخزاين مسكرة حتى مجهر ما بنوخذوا

 :10و يقول م
    7    "أنا جديد في المدرسة،و الدارة غير متعاونة في البرامج، عندي في يوم واحد 

       حصص، و طالبت يغيروا و قالوا خلص السنة راحت"
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  و يظهر اهتمام الدارة بتعليم العلوم من خلل متابعتها للمعلمين أثناء استخدام الدوات

 المخبرية  التي توفرها لهم و مقدار استفادتهم منها، و ذلك بمتابعة سجل المختبر الذي يسجل

 فيه المعلم الدوات التي استخدمها و الصف الذي استخدمت فيه هذه الدوات و اليوم

 و التاريخ، إضافة لقيام  مديري المدارس بحضور حصص  لمعلم العلوم خلل تواجده مع

:2الطلبة في المختبر، و تزويده بالتوجيهات اللزمة. فتقول م 

     " الدارة بتابع عن طريق حضور الحصص و في المختبرو بتابع الخطة، كم قطعنا، و
في   

        توجيهات كمان"

 
 فتقول :9أّما م  

   " متابعة، ل، ما في، بس كل استاذ حسب ضميره، و المدير بيعرف اللي بيشتغل و اللي ما
    بيشتغل"

 و يتكامل هذا الهتمام من قبل الدارة المدرسية في محاولتها خلق روح التنافس بين

 المدرسللة و المدارس الخرى من خلل تشجيع معلمي العلوم و الطلبة على المشاركة في

 المسابقات التي تجرى على مستوى المديرية أو الوزارة ، أو من خلل المشاركة في

المعارض العلمية. 

:2تقول م 

        "بتشجعنا على المشاركة في المسابقات و في البرنامج الصيفي : كيف نحّور النفايات
  اشهر، و من خلل5 بلديات لمدة 3      الصلبة بالتعاون مع الحكومة اللمانية و 

الرسومات  
       و الرحلت الميدانية"



83

   فكانت اجاباتهم حول دور الدارة على تشجيلع المعلمين13، م12، م 7 ،م6أما م 
:سلبيلة، و اجاباتهم واحدة و هي 

                        " و ل اشي" 

   و مّما ل شك فيه أن الجللو النفسلللي المريح في المدرسة ينعكلس على عمل

 المعلمين و عطائهم و تعاونهم، ولدى سؤالي معلمي العلوم فيما إذا كانوا يعملون كفريق واحد؟

وفي أي المور بالتحديد ؟ 

  تبين أن العلقة تعاونية بين معلمي العلوم في المدرسة وأنهم يعملون كفريق واحلد و يتمثل

 هذا التعاون في المشاركة في إجابة السئلة الموجودة في كتب العلوم، و في إعداد التجارب

 العلمية، وفي وضع نماذج لسئلة امتحانات العلوم خاصة عندما يتوفر أكثر من شعبة للصف

 الواحد، والعمل معا في إعداد البرامج و المسابقات العلمية  التي تجرى على مستوى المديرية

أو الوزارة،  وفي معالجة مشكلت الضعف لدى الطلبة في مادة العلوم .

  في ذلك :3و تقول م 

        " نعم، نستفيد من خلل تبادل الزيارات و أسئلة ضمن المادة، و في تحضير النشطة"

:6و يقول م

        " ۤاه، في لجنة علمية خاصة لمعلمين عاشر فيها معلم الفيزياء، و معلم الكيمياء،
     و الحياء، و الحاسوب، نتشارك في السئلة، و في وضع نماذج السئلة للشعب،

"      و  فقرات الذاعة

:8و تقول م
      "نسأل بعض في الجلسات الجماعية مع معلمي التخصص عندما نتناقش في ضعف صف

     معين، و في مشاكله"

 فتقول:13أما م 
" نتشارك، و نتقاسم في تفريغ المختبر، و نسأل عن السئلة و الدوات "
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 :9و تضيف م 
        "نعم، نتساعد في تجهيز الدوات، و في المسابقات و النشاطات مثل اشتركنا في

مسابقة   
         صناعة الصابون،  أنا و استاذ الكيمياء اشتغلناها سوا

ثانيا: حالة المباني و المرافق المدرسية.

  دّلت اجابات المعلين في المقابلت على توفر مرافق في المدرسة كمختبري الحاسوب       

 و العلللوم والمكتبة، لما لهذه المرافق من أهمية في دعم تعليم العلوم، وأن غالبية المدارس

تحتوي على غرفة خاصة لمختبر العلوم، و أخرى للحاسوب، و ثالثة للمكتبة.

 :2تقول م

"" ممتازة، المختبر مجّهز كأنه توجيهي،  و المكتبة امنيحة بالنسبة للمدارس الثانية

:4و يقول م

   " في مكتبة بس ما الها تفعيل، ومختبر الحاسوب متطور و ممتاز والجهزة جلديدة،  
      و مختبر العلوم أدواته قديمة جدا و فيه محاليل انتهت مّدتها قبل استخدامها"  

 المعلمين رأيها:11و شاركت م 

      " مختبر العلوم ممتاز، الحاسوب ل، بس في واحد، و المكتبة امنيحة"

 و قد أكد المعلمون في بعض المدارس حاجة هذه المرافق إلى التجديد و التطوير و الضافات

:5و الصلح.  تقول م

ب" موجود فيها خزانة مختبر و طاولة و ما في حاسو1×1.5" ل، ما في ، في غرفة  

: 6و يقول م 
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" كمباني موجودة، الحاسوب نحسد عليه، و المختبر كله يحتاج لتلف"

 المعاناة:7و يشاركه م

  أجهزة و فعال،10        " المكتبة شغالة، الستاذ اللي ماسكها مزبطها، و الحاسوب فيه 
أما   

        مختبر العلوم غير فعال و ما في أجهزة تستخدم"

 و فيما يتعلق بالغرف الصفية فهي سيئة كما وصفها بعض المعلمين و تعيسة كما وصفها

  طالبا ،50البعض الخر، و تعاني من الكتظاظ، و يصل عدد الطلبة في الصف الواحد إلى 

و تحتاج إلى صيانلة و تغيير السبورة و التخلص من المقاعد المكسورة أو إصلحها.

:  4يقول م

  طالب و قديمة و الطلب كبار، و المقاعد صغيرة، و في45-50     " الغرف تعيسة فيها 
       مشكلة في الكتظاظ"

:5و تقول م
  منها امنيحه، و غرفتين فيها أعمدة وسط الصف ، الطالب5      "مش جميع الغرف امنيحة،

        بيحرك راسه يمين و شمال ليعرف يشوف"

 مباني مدرسته: 6و يصف م
" المدرسة عملوا فيها ترميم من سنة، و الطلب كسروا الباريز و الشبابيك و الميزانية

      ل تكفي و البلدية ما بتدعم" 

 وضع الغرف الصفية في مدرسته قائًل:7كما يصف م

 مضغوطة لدرجة إني،    " الجزء القديم من المدرسة بارد و ل تدخله الشمس و ما في إضاءة
    ما بقدر اكتب على اللوح أما الجزء الجديد فيها امنيح"

:13و تقول م
" الصفوف تعيسة و كمان  اللواح و الدروج و الضاءة"
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 تقول بحزن:14أما م

" الصفوف سيئة، و البناء قديم و الضاءة  مش كافية... كۤابة ... كۤابة "

ثالًثا:   التأهيل العلمي و الكاديمي لمعلمي العلوم.

 أجمع المعلمون على أن معلمي العلوم مؤهلون أكاديمًيا و علميا و مهنيا، إضافة إلى أنهم

 متمكنون من المادة، ولكن ما ينقصهم هو التدريب على الجهزة و الدوات العلمية، لن

 الكثيرين منهم يحملون بكالوريوس الحياء أو الكيمياء، و يصعب عليهم استخدام الجهزة

 :2الفيزيائية مثًل، تقول م

" مؤهلين ما بيعانوا من صعوبة في مادتهم أو تمكنهم من المادة"

:5و تقول م

      " مش كلهم متمكنين من المادة، في ناس ما عندهم استعداد إنهم يطوروا حالهم، و في   
"        ناس قمة في المعلومات و ما بيقدروا يوصلوا المعلومة

  قائًل:6 و عّبر م
 مدرسة علمية، مش شايف إنهم بحاجة    " ما في معلم علوم مهزوز، كل واحد منهم بيحمل

لتأهيل"

  عّقبت قائلةً :8إل أن م
        "تأهيلهم مناسب و متمكنين من المادة و لكن توزيعهم في المدارس غير مناسب و هذا

          يؤثر على الجودة." 

 :9و تشير م
       " نوعا ما ..في تأهيل علمي، و بينقص الستاذ التدريب على الجهزة خاصة أن  

        المنهاج  بيشمل فيزياء و كيمياء و احياء"
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 وهذا التأهيل العلمي و الكاديمي  المناسب ينعكس على الساليب التدريسية التي يستخدمها

 المعلمون، فالساليب التدريسية متنوعة و متعددة لدرجة أن معلم العلوم قد يستخدم

أسلوبلللين أو أكثر منها في الحصة الواحدة. 

  في ذلك:1 تقول م

"" عمل مجموعات اكثر اشي و عمل تقاريرو الواجبات

:2و تضيف م
" النظري ما بيكفي، بستخدم التجارب و عرض الشفافيات و المجسمات"

:3و تقول م
             "الحوار و المناقشة، الستقصاء( للستنتاج)، العمل الجماعي، الستقراء( للتعليل)

"Projector              و بستخدم 
:6و يضيف م

        " حسب الصف، استخدم الستكشاف للسئلة العلمية، و العصف الذهني،
التجسير( ربط   

)"          الدرس مع الواقع

 أساليب عّدة حسب تعبيرها:8و تستخدم م 

       " أستخدم اللعاب و الحاسوب و الحوار و المناقشة، والقصص التعليمية، و التمثيل بس
       مش كثير، و اوراق العمل اللي بعتتها التربية من اليونيسيف"

 و يبدو أن العلقة بين معلمي العلوم و الطلبة علقة  صداقة و أخوية ممتازة كما وصفت من

 قبل المعلمين، وحصة العلوم من الحصص المحببة للطلبة، كما أن استمتاع الطلبة  بحصص

 العلوم يزداد عندما تحتوي الحصة على عرض للدوات و المجسمات و العينات  العلمية أو

 إجراء تجارب وأنشطة، و يبدو أّن أكثر عائق أمام توطيد العلقات هو الروتيلللن،
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 و ضغط العملل وحرص المعلمين على الحفاظ على هيبتهم أمام الطلبة، لكّن هذا ل يمنع

معلمي العلوم من استخدام التعزيز اللفظي والمعنوي للطلبة، أو تشجيع الطلبة و دعمهم .

 في ذلك :1و تقول م
" بيحبوا حصص العلوم خاصة إذا في أدوات"

:6و يقول م 
 " في نوعين من الطلب، أولهم مميز و هذول علقتي مميزة معهم  و أحاول كسبهم  
 كأصدقاء و بحاول أحافظ على هيبتي معهم كمعلم ، و الثانيين يرسلوهم أهلهم علشان

يستريحوا منهم" 

 على ذلك :9و تعّلق م
     " ممتازة و بحس فيها اكثر شي خارج الصف، و المدرسة دليل على انه الطالب يقّيم   

       الستاذ و العائق هو ضغط العمل و الروتين في المدرسة"

 كما يستخدم المعلمون أساليب التعزيز المختلفة، و التي يرون أنها ضرورية خاصة بعد أن

 يحقق الطلبة نتيجة معينة كإجابة طالب عن سؤال ما أو قيامه بحل الواجب، أو المشاركة

 الصفية و التحضير للدرس، و عمل الوسائل و كتابة التقارير، أو على السلوك و التصرف

 على الترتيب:6، و م2اليجابي و غيرها. يقول م 

    " نعم التعزيز المعنوي أكثر شي،المديح، و قبل كنا نستخدم  التعزيز المادي، والتعزيز   
       بيكون على حل الواجب، الجابة الصحيحة، الجلوس الهادئ و المؤدب"

" دايما بعد النتيجة، بعد  إجابة السؤال أو المسائل، و على السلوك المنيح "

: 7و يقول م

       " لزم، أكيد طبعا، بدون تعزيز ما بيقروا و ل بيدرسوا، في طلب بيتشجعوا مش على
       كلمة أحسنت و ممتاز ،الحسن إلي هو زيادة علمة او علمتين"
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 :9و تضيف م
       " أكيد في تعزيز لما بيحل الواجب حتى لو مش كتير امنيح، إذا جاوب صح، إذا   
       تصرف امنيح يعني إذا  شال الزبالة او قام الوسخ من تحته، إذا ما شاغب خاصة 

       للصغار،و إذا  ّرتب السبورة و كتب حكمة، في مرة دخلت على صف و سألت مين  
        محضر، رفعوا إيديهم طالبين، زدتهم علمتين"

:13و تقول م
       " بعد الجابة، بعد المتحانات، على المشاركة و النشاط و عمل الوسائل في علمات

        و تعزيز لفظي"

  يتقبل معلم العلوم شكاوى الطلبة حول صعوبة المادة أو عدم فهمها بكل صدر رحب، فيلجأ

 إلى إعادة الشرح مرة أخرى للمادة غير الواضحة، و إعطاء أسئلة إضافية، أو إثراء المادة

 بنشرات توضيحية إن لزم المر، كما  يستمع معلم العلوم ۤلراء الطلبة و مشاركاتهم حول

 نقاشات علمية تتعلق بمادة العلوم، إيمانا منه بأن مثل هذه المشاركات توجد جّواً  من التنافس

اليجابي بين الطلبة و تحفزهم على المشاركة في الحصة، و تقّوي علقتهم بمعلمهم.

:8تقول م 
   " أنا بحاول أدور عن اشياء مش فاهمينها، بعيد من النقطة الصعبة عندهم و اّلي مش   

"      فاهمينها و بناقش و بوقعهم في الخطأ

 :13و تقول م 
  " بعطي أسئلة اضافية و بكرر الحل و الهم إني بوضح طريقة الدراسة، كيف يدرسوا"  

 :14و تضيف م

 " أنا بشرح شوي شوي و بكتب بالتفصيل على اللوح، لنه التكرار و التمهل في الشرح      
       و كثرة العادة و إعطاء أسئلة خارجية كثير مهم"

رابعا :الضغط و الكتظاظ في برنامج معلم العلوم.
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  شكا معلمو العلوم من الضغط و الكتظاظ في برامجهم، مما يشكل عائقا في تحضير النشطة

:5و التجارب بالنسبة لكثير منهم. حيث تقول م

     " تخفيف الحصص عن معلم العلوم، خاصة انه ما في تفريغ مختبر، فبيصير ضغط كثير
       علينا، لمن بدي اعمل التجارب و اعطي حصصي و اعمال كتابية ثانية بيصير كثير"

 :8و تشاركها الرأي م

        " تخفيف الضغظ عن معلم العلوم من حيث عدد الحصص و الدورات خاصة لنه 
         صار هل الدوام خمس ايام في السبوع" 

:9كما تقول م  

"  يقللوا الحصص من نصابه، كثير متعب "
:14و تقول م 

" التخفيف ثم التخفيف من عدد الحصص على المعلم" 

خامًسا: اكتظاظ المنهاج و زخمه.

 أظهرت إجابات المعلمين أن منهاج العلوم للصفوف الساسية العليا مناسب من حيث

المحتللوى و حجم المعلومات المقدمة فيه باستثناء كتاب العلوم للصفين السابع و العاشر.

 فمنهاج العلوم للصف السابع منهاج طويل، و مليء بالمعلومات و النشطة لدرجة أنه يوجد

 في كل درس من دروسه نشاط أو تجربة، من الضروري جدا إجراؤها، لن أسئلة كثيرة في

 الدرس تعتمد على نتيجتها، و هذا بحد ذاته يعتبر مشكلة بالنسبة للمعلم حيث أّن العديد من

المدارس ل تتوافر فيها جميع الدوات اللزمة لجراء هذه النشطة. 

  و كتاب العلوم للصف العاشر طويل و أعلى من مستوى الطلبة بقليل خاصة في وحدة

الفيزياء ( الموائع) التي كانت موجودة في كتاب الصف الثاني عشر العلمي قديما.
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:2تقول م 
" خامس مناسب لمستواهم و عادي، و سادس مناسبة للمستوى و كلها انشطة لزم زيادة      

"      المعلومات فيها

  :4و تقول م 

" المنهاج أعلى من مستوى الطلبة خاصة عاشر "

 :14م و تضيف 

"صعب بالذات عاشر أعلى من مستوى الطلب و طويل و مليان معلومات"

 فقد كان:5أما رأي م 

      "  أول اشي لزم يكون في أدوات للنشطة، المنهاج مش متناسب مع مدارسنا، المادة إذا
       اتطبّقت صح الطلب بيبدعوا، في كتب مادتها طويلة مثل سابع و فيها أنشطة مش   

         مكتوب جوابها و أحيانا ما بقدر أعمل النشطة لنه ما في أدوات و أنا بعطي الجوبة
       بدون ما أعملها و هذا غير مجدي، أنا بتذكر إنه في دورة منهاج خامس اللوائية ما

كان  
       في جهاز تقطير للمعلمين "

 عن منهاج العلوم بالقول:7و قد عّبر م

      "  معلوماته غزيرة و لكنها مبنية على النشطة، إذا بدنا نمشي معاه كل حصة في نشاط
     و هذا صعب ....المنهاج رائع إذا توفرت الدوات و المكانيات لنه النشاط يختصر نص

      وقت الدرس."

:8و تقول م 

     " خامس و سادس مناسب، أنا بطّور مع جامعة بيرزيت ليصير علوم خامس مبرمج.... 
     مستواه إمنيح، و حجم المادة امنيحة"
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:9و تقول م 

 " حجمه كبير خاصة سابع و تاسع ... المحتوى حلو فيه تنوع ( فيزياء و كيمياء و احياء)...
المنهاج طويل فيها و النشطة كويسة بس كثيرة"

: المنهاج12 و تصف م 

   " حجم المعلومات فيه كثير، أحسن كتاب هو كتاب ثامن من حيث المعلومات و تسلسلها
     و عرضها و النشطة مناسبة فيه "

 و بما أن منهاج العلوم للمرحلة الساسية العليا يعاني من زخم المعلومات و طول الدروس،

 فإن الثراء من وجهة نظر معلمي العلوم يكون للتوضيح و زيادة الفهم فقط و ليس  لزيادة

:7المعلومت و التوّسع فيها. يقول م

" كل منهاج ما بيكون كامل، و بيحتاج لثراء بسيط علشان يعطي نوع من المرونة للمادة"  

:8و تقول م 

" " إثراء بسيط لنها المادة مثرية حالها .... الثراء فقط للتوضيح و مش لزيادة المعلومات 

سادًسا: أساليب التقييم  في العلوم.

       بينت نتائج تحليل المقابلت أن معلمي العلوم يستخدمون أساليب عدة لتقييم الطلبة في

 حصص العلوم، حيث تحتل المتحانات جزءًا كبيرا  في علمة الطالب النهائية في مادة

 العلوم، و يخصص الجزء الخر من العلمة لنشاط الطالب و سلوكه وانتباهه داخل الحصلة

و تحضيره، و مشاركته المختلفة في المختبر و النشطة و إعداد الوسائل العلمية. 

 :2تقول م

 التقييم من خلل السئلة الخارجية الستنتاجية، المتحانات، النشاط جّوا الصف     " 
"          و  النتباه، و حل الواجبات
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 :9و تضيف م 
" المتحانات و النشاطات اّلي بيعملوها، قضايا النقاش، الدفاتر، و على السلوك"

 كما عّبر  أغلبية المعلمين عن رضاهم من هذه الساليلب و اعتبروها كافية لتقييم الطلبة في

 :4مادة العلوم خلل الفصل الواحد، فيما اقترح م 

" غير كافية لزم يكون في جوائز و رحلت علمية للطلبة المتميزين"

:6و يقول  م 

" في الحياء مثًلا بقترح التقييم من خلل الرسم، و ترتيب الصور على اللوح المغناطيسي"

:7و أضاف م
         " في طلب النظري عليهم صعب، أما الشفهي أو إّنا نكلفهم بأعمال أسهل عليهم ...

        بس الوقت و العدد في الشعب ما بيتركوا مجال لتنمية مهارات الطالب"

سابعا: ضعف المكانيات المادية في المدارس.

 أبدى المعلمون انزعاجهم من ضعف المكانيات المادية في المدارس مّما ينعكس سلللبا علللى

 تطوير تعليم العلوم، حيث يعتمد تعليم العلوم على شراء الجهزة و الدوات المخبريللة الللتي

غالبا ما تكون مرتفعة الثمن.

 :4 يقول م

         " غير كافية حتى الن وعود غير قابلة للتطبيق"

 :5و تقول م

 " ل، بالعافية لنصور ورقة ... مع إنه إحنا بنحتاج تصوير كثير لرسومات و أوراق عمل،  
     خاصة للساسي"
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:7و يقول م 

         "فش ميزانية نهائيا "

:8و تضيف م

   " كافية ل، القتطاع من ميزانية المدرسة للعلوم كثير ، في سنة وحدة جبنا أدوات غالية   
"O.H.P     مثل 

:13و تقول م 
% ... المختبر بيحتاج أشياء ثانية"50" مش كافية، كافية       

 :14و تقول م
" مش بإيدها المدرسة، حسب الميزانية و الولوية للدوات المخبرية"

 و قبل النتقال إلى دراسة أثر المتغيرات المستقلة في استجابات المبحوثين على واقللع تعليللم

 العلوم، نجد أن النتائج الكيفية المتعلقة بالسؤال الول و الذي يبحث في واقع تعليم العلوم، دّلت

 على إجماع معلمي العلوم على دعم الدارة المدرسللية لتعليللم العلللوم و محاولللة تطللويره

 ومتابعته رغم حاجة المباني و المرافق المدرسية إلى الصلح و التجديد و الترميم. كما أكدوا

 على وجود التأهيل العلمي و الكاديمي المناسبين لمعلمي العلوم، و أبدوا رضاهم من أسللاليب

 التقييم المستخدمة في تعليم العلوم. ولكنهم تذمروا من الضغط في برامجهم المدرسللية، ومللن

اكتظاظ المنهاج و زخمه، و من ضعف المكانيات المادية في المدارس.

 هل يختلف تقدير معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 في المدارس الفلسطينية لواقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة باختلف :

 ؟الجنـس، و التخصص، و سنوات الخبرة، و المؤهل العلمي، و المديرية
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وللجابة عن هذا السؤال تم فحص فرضيات الدراسة المنبثقة عنه:

 : الفرضية الولى

 في واقع تعليم ) α≤0.05" ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية (

 العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر معلمللي

."العلوم للمرحلة الساسية العليا تعزى لمتغير الجنس

    
  تم فحص الفرضية باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لستجابات المبحللوثين

 نحو واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة في المدارس الفلسطينية من وجهة

 نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا تعزى لمتغيلر الجنس للمجالت السبعة و للدرجة

  ، حيث بينت النتائج أنلله لt-testالكلية، ولختبار صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 

  سللواء.توجد فروقات ذات دللة احصائية للمجال الكلي و للمجالت الفرعيللة علللى حللد

).14و يوضح ذلك الجدول رقم (

  وجود اختلف في أعداد المبحوثين من الذكور و الناث و فلليًكما  يلحظ من الجدول أيضا

 درجات الحرية في كل مجال من المجالت السبعة و للدرجة الكلية، ويعود سبب هذا الختلف

المفق الجابات  (إلى وجود بعض  المبحوثين على) missedودة  إجابات  في  الفقرات  لبعض    

فقرات الستبانة. 
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 )t):المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية  و نتائج اختبار (14جدول رقم(
لستجابات المبحوثين على المجالت حسب متغير الجنس

 الوسطالعددالجنس المجال
الحسابي

 النحراف
المعياري

 درجاتقيمة ت
الحرية

 الدللة
الحصائية

 تهيئة الدارةالول: 
المدرسية

903.660.6100.4911780.73ذكر

903.610.577أنثى

 متابعة العمليةالثاني: 
التعليمية

09031680.92-843.890.511ذكر

863.960.511أنثى

1.1501770.48-903.580.664ذكرغرفة الصفالثالث: 

893.690.619أنثى

0.3561770.965-894.170.399ذكرخصائص معلم العلومالرابع: 

904.190.401أنثى

 اتخاذ القراراتالخامس: 
وخدمة المجتمع

904.020.6051.4481780.377ذكر

903.890.578أنثى

904.030.5001.0571760.189ذكرأسلوب التقييمالسادس: 

883.940.567أنثى

0.2901790.759-913.230.700ذكرالميزانيةالسابع: 

903.260.706أنثى

803.810.3930.1121610.951ذكرالدرجة الكلية

833.800.429أنثى

 اختلف اعداد•

).missedالمبحوثين و درجات الحرية يعود إلى وجود بعض الجابات المفقودة(

 كما وجدت الباحثة أّن من المفيد فحص فيما إذا كان هناك فروقات في فقرات المجال الفرعي

   من  المجال الول و المتعلق9،6،2كل على حده، حيث وجدت الفروق في الفقرات رقم  

 بتهئية الدارة لمتطلبات الجودة في التعليم، وذلك لن قيمة الدللة الحصائية لهذه الفقرات

  ، وهو مستوى الدللة0.05   أي أقل من 0.001، 0.023 ، 0.03تساوي  على الترتيب 

الحصائية المحدد في هذه الدراسة.
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 )tالمتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية و نتائج اختبار ( )6و يبين ملحق رقم (

  .لستجابات المبحوثين على فقرات المجال الول حسب متغير الجنس

 كما قامت الباحثة باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لستجابات المبحوثين

 نحو واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة في المدارس الفلسطينية من وجهة

 نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا تعزى لمتغير الجنس لفقرات المجال الثاني،

   ليشير إلى النتائج الموضحة فيt-testولختبار صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 

) . 7ملحق رقم (

 يلحظ أن المتوسط الحسابي العام  للذكور أقل من المتوسطات الحسابية للمعلمات الناث في

 ) ، مما يعني3.96و للناث ()3.89 (فقرات المجال الثاني ، حيث بلغ هذا المتوسط للذكور  

 أن الدارة المدرسية في مدارس الناث تتابع العملية التعليمية- التعّلمّية و تطورها أكثر مما

هو عليه الحال في مدارس الذكور.

 ) المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري9)  و ملحق رقم (8و يظهر ملحق رقم(

 لستجابات المبحوثين نحو واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة في

 المدارس الفلسطينية من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا تعزى لمتغير الجنس

  لهذه المجالت.t-testلفقرات المجللللال الثالث و الرابع على التوالي، و نتائج اختبار 

 3.58حيث بلغ المتوسط الحسابي لفقرات المجال الثالث و المتعلق بغرفة الصف للذكور 

 .  و بلغ المتوسط الحسابي لفقرات المجال الرابع و الذي يبحث في خصائص3.69و للناث 

.4.19  و للناث 4.17معلم العلوم للذكور 
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 )  إلى المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لستجابات المبحوثين10و يشير ملحق رقم(

 نحو واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة في المدارس الفلسطينية من وجهة

 نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا تعزى لمتغير الجنس لفقرات المجالين الخامس

 4.02  لهذين المجالين. حيث بلغت المتوسطات الحسابية للذكور t-testوالسادس نتائج اختبار 

  لفقرات المجالين الخامس و السادس على الترتيب، بينما بلغت المتوسطات الحسابية4.03و 

  لفقرات المجالين الخامس و السادس على الترتيب. 3.94    و3.89لستجابات الناث 

 )  المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري لستجابات المبحوثين11و يظهر ملحق رقم (

 نحو واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة في المدارس الفلسطينية من وجهة

 نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا تعزى لمتغير الجنس لفقلللرات المجلال السابع

 ))3.23  لهذا المجال، حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور t-testو نتائج اختبار 

) ) 3.26 ناثولل

الفرضية الثانية : 

 ) في واقع تعليم العلوم  α≤0.05" ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  (

 في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا بناء على معايير

إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير التخصص " .

 One Wayقامت الباحثة بفحص هذه الفرضية باستخدام اختبار تحليل التباين الحادي 

ANOVA) على عدم  وجود فروق في15  ، و قد دّلت النتائج  المبينة في الجدول رقم ( 

 واقع تعليم العلوم في المدارس الفلسطينية تعزى لمتغيرالتخصص  للدرجة الكلية. و ذلك لن
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 ، و هو مستوى الدللة المحدد في هذه الدراسة،0.05قيمة الدللة الحصائية أعلى من 

تّم قبول الفرضية.  و بالتالي 

) : نتائج اختبار تحليل التباين الٴحادي للمجالت الفرعية حسب التخصص15  جدول رقم (

 مجموعمصدر التباينالمجال
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط مجموع
المربعات

 قيمة
ف

 الدللة
الحصائية

 تهيئة الدارةالٴول : 
 المدرسية لمتطلبات
الجودة في التعليم

2.5043.8352.440.066بين المجموعات

59.739175.341داخل المجموعات

62.243178المجموع

 متابعة العمليةالثاني: 
 التعليمية -التعلمية و

تطويرها

8673.2891.110.347.بين المجموعات

42.931165.260داخل المجموعات

43.798168المجموع

2.4303.8101.9810.119بين المجموعاتغرفة الصفالثالث: 

71.133174.409داخل المجموعات

73.563177المجموع

 خصائص معلمالرابع: 
العلوم

1273.0420.2620.853.بين المجموعات

28.143171.162داخل المجموعات

28.270174المجموع

 اتخاذالخامس: 
 القرارات وخدمة

المجتمع

2.1273.7092.0380.110بين المجموعات

60.891175.348داخل المجموعات

63.019178المجموع

3663.1220.4220.737.بين المجموعاتأسلوب التقييمالسادس: 

49.974173.289داخل المجموعات

50.340176المجموع

*5.49231.8313.890.01بين المجموعاتالميزانيةالسابع: 

82.632176.469داخل المجموعات

88.124179المجموع

9903.3301.990.117.بين المجموعاتالدرجة الكلية

26.138158.165داخل المجموعات

27.128161المجموع

.α≤0.05* دالة إحصائيا عند مستوى  •
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 اختلف درجات•

).missedالحرية يعود إلى وجود بعض الجابات المفقودة(

 و لكن وجدت فروق في المجال السابع و هو الميزانية، وذلك لن قيمة الدللة الحصائية  أقل

  و هي أقل من مستوى الدللة المحدد في الدراسة.0.01 حيث بلغت 0.05من 

  وجود اختلف في درجات الحرية في كل مجللال مللنًكما  يلحظ من الجدول السابق أيضا

 المجالت السبعة و للدرجة الكلية، ويعود سبب هذا الختلف إلى وجللود بعللض الجابللات

 لبعض الفقرات في إجابات المبحوثين على فقرات الستبانة. ) missedودة (المفق

 و قد استخدمت الباحثة اختبار شافييه لمعرفة مصدر الفروق في استجابات المبحللوثين علللى

 ). حيث تللدل  النتللائج16المجال السابع حسب التخصص، كما هو موضح في الجدول رقم(

 المتعلقة بالمجال السابع أن هناك فروقا في مجال الميزانية بين تخصص الحياء و تخصصات

أخرى، لصالح تخصصات أخرى.

)  : نتائج اختبار شافييه للمجال السابع( الميزانية) حسب التخصص16جدول رقم(
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•
* 

α≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى  

الفرضية الثالثة: 

 ) في واقع تعليم العلوم  α≤0.05"  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة( 

 بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليللا

في المدارس الفلسطينية تعزى لسنوات الخبرة" .

Oneتم فحص الفرضية باستخدام اختبار تحليل التباين الحللادي   Way  ANOVA،   

 )  يبين نتائج اختبار تحليل التباين الحادي  للمجللالت حسللب سللنوات17و الجدول رقم (

الخبرة. 

  حيث تبين أنه ل توجد فروق في واقع تعليم العلوم في المدارس الفلسطينية من وجهة نظللر

 معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة تعللزى لمتغيللر

مستوى الدللةفروق متوسطةالفئات المقارنةالتخصص

0.388750.179-فيزياءأحياء

0.199310.585-كيمياء

* 0.018(*)46042.-تخصصات أخرى

0.388750.179أحياءفيزياء

0.189440.728كيمياء

0.071670.987-تخصصات أخرى

0.199310.585أحياءكيمياء

0.189440.728فيزياء

0.261110.287-تخصصات أخرى

 تخصصات
أخرى

* 0.018(*)46042.أحياء

0.071670.987فيزياء

0.261110.287كيمياء
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 سنوات الخبرة لي من الفقرات والمجالت الفرعية والكلية، وذلك لن قيمة الدللة الحصائية

 لهم.قبول الفرضية)، وبالتالي تم 0.05لهم أكبر من (

   و هذا يدل على أنه ل أثر لسنوات الخبرة على واقع تعليم العلوم، حيللث كللان المعلمللون

باختلف سنوات خبرتهم قادرين على رصد الواقع و تحديد الحتياجات اللزمة له.     

  وجود اختلف في درجات الحرية في كل مجال من المجللالتًكما  يلحظ من الجدول أيضا

ودة (السبعة وللدرجة الكلية، ويعود سبب هذا الختلف إلى وجود بعللض الجابللات المفقلل

missed ( .لبعض الفقرات في إجابات المبحوثين على فقرات الستبانة 

 

) : نتائج اختبار تحليل التباين الحادي للمجالت حسب سنوات الخبرة17 جدول رقم (
 مجموعمصدر التباينالمجال

المربعات
 درجات
الحرية

 متوسط مجموع
المربعات

الدللةقيمة  ف
 الحصائية

 تهيئة الدارةالٴول :
 المدرسية لمتطلبات
الجودة في التعليم

1.02840.2570.7330.571 بين المجموعات

61.4121750.351داخل المجموعات

62.441179المجموع

 متابعةالثاني: 
 العملية التعليمية

-التعلمية و تطويرها

1.0140.5250.9650.428بين المجموعات

43.151650.262داخل المجموعات

44.16169المجموع

1.07440.2680.6440.632بين المجموعاتغرفة الصفالثالث: 

72.81740.417داخل المجموعات

73.63178المجموع

 خصائصالرابع: 
معلم العلوم

0.18840.0470.2900.884بين المجموعات

28.2161740.162داخل المجموعات

28.405178المجموع

 اتخاذالخامس: 
 القرارات وخدمة

المجتمع

0.94740.2370.6670.616بين المجموعات

62.1571750.355داخل المجموعات

63.104179المجموع
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 أسلوبالسادس: 
التقييم

0.30040.0750.2580.904بين المجموعات

50.271730.291داخل المجموعات

50.574177المجموع

0.35240.0880.1750.951بين المجموعاتالميزانيةالسابع: 

88.3271760.502داخل المجموعات

88.679180المجموع

0.13940.0350.2020.937بين المجموعاتالدرجة الكلية

27.2121580.172داخل المجموعات

27.351162المجموع

 اختلف درجات •

).missedالحرية يعود إلى وجود بعض الجابات المفقودة(

 الفرضية الرابعة:

 ) في واقع تعليم العلوم α≤0.05" ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  (

 بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليللا

في المدارس الفلسطينية تعزى لمتغير المؤهل العلمي." 

التباين الحادي  الفرضية باستخدام اختبار تحليل   ، و يبينOne Way ANOVAتم فحص 

 للمجالت الفرعية و للمجال الكلي حسب ) نتائج اختبار تحليل التباين الحادي18الجدول رقم(

  ذات دللة احصائية للدرجة الكلية حيث بلغللتأنه ل يوجد فروقالمؤهل العلمي، جيث تبين 

  أي أعلى من مستوى الدللة الحصائية المحللدد فللي هللذه0.536قيمة الدللة الحصائية 

 جابللات المبحللوثين فلليٳالدراسة، و بالتالي فقد تّم قبول الفرضية، بينما وجدت الفروق في 
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 ))0.027المجال الثالث الذي يتعلق بغرفة الصف، حيث بلغت قيمة الدللة الحصللائية للله  

) ، و هو مستوى الدللة المحدد في هذه الدراسة.0.05وهي أقل من(

  وجود اختلف في درجات الحرية في كل مجال من المجللالتًكما  يلحظ من الجدول أيضا

ودة (السبعة وللدرجة الكلية، ويعود سبب هذا الختلف إلى وجود بعللض الجابللات المفقلل

missed ( .لبعض الفقرات في إجابات المبحوثين على فقرات الستبانة 

):  نتائج اختبار تحليل التباين الحادي للمجالت حسب المؤهل العلمي18جدول رقم(

 مجموعمصدر التباينالمجال
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط مجموع
المربعات

 الدللةقيمة ف
الحصائية

 تهيئة الدارةالٴول :
 المدرسية لمتطلبات
الجودة في التعليم

0.93530.3120.8920.447بين المجموعات

61.5061760.349داخل المجموعات

62.441179المجموع

 متابعة العمليةالثاني: 
 التعليمية -التعلمية و

تطويرها

1.6430.5492.140.097بين المجموعات

42.5151660.2569داخل المجموعات

44.16169المجموع

*3.7431.2473.1230.027بين المجموعاتغرفة الصفالثالث: 

69.891750.399داخل المجموعات

73.633178المجموع

 خصائص معلمالرابع: 
العلوم

0.05330.0180.1610.955بين المجموعات

28.3511750.162داخل المجموعات

28.405178المجموع

 اتخاذالخامس: 
 القرارات وخدمة

المجتمع

0.65230.2170.6120.608بين المجموعات

62.6521760.355داخل المجموعات

63.104179المجموع
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0.88330.2941.0310.380بين المجموعاتأسلوب التقييمالسادس: 

49.6911740.286داخل المجموعات

50.574177المجموع

0.97130.3240.6530.582بين المجموعاتالميزانيةالسابع: 

87.7081770.496داخل المجموعات

88.679180المجموع

0.37130.1240.7290.536بين المجموعاتالدرجة الكلية

26.981590.17داخل المجموعات

27.351162المجموع

.α≤0.05* دالة إحصائيا عند مستوى  •
 اختلف درجات•

).missedالحرية يعود إلى وجود بعض الجابات المفقودة(

 و لتحديد مصدر الفروقات استخدمت الباحثة اختبار شافييه لتحديد هذه الفروق، حيث يللبين

 ) نتائج اختبار شافييه للمجال الثالث حسب المؤهل العلمللي، حيللث كللانت19جدول رقم (

الفللللروق بين حملة شهادة الدبلوم وحملة شهادة بكالوريوس مع تربية لصالح الدبلوم.

): نتائج اختبار شافييه للمجال الثالث حسب المؤهل العلمي19جدول رقم (

 المجال
الثالث:

 غرفة
الصف

 مستوىفروق متوسطةالفئات المقارنةالتخصص
الدللة

0.140240.726بكالوريوسدبلوم

*0.029(*)0.64461بكالوريوس مع تربية

0.207110.858ماجستير

0.140240.726-دبلومبكالوريوس

0.504370.077بكالوريوس مع تربية

0.066870.993ماجستير

 بكالوريوس
مع تربية

*0.029(*)0.64461-دبلوم

0.504370.077-بكالوريوس
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0.43750.484-ماجستير

0.207110.858-دبلومماجستير

0.066870.993-بكالوريوس

0.43750.484بكالوريوس مع تربية

.α≤0.05* دالة إحصائيا عند مستوى  •

الفرضية الخامسة:

 ) في واقع تعليم العلومα≤0.05" ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( 

 بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا

في المدارس الفلسطينية تعزى لمتغير المديرية".

 ). حيث يلحللظ أن20 كما يبدو في جدول رقم(t-testوتم فحص الفرضية باستخدام اختبار 

 المتوسطات الحسابية في مديرية التربية و التعليم في رام ال و البيرة أعلى في كافة المجالت

الفرعية و الدرجة الكلية من المتوسطات الحسابية لمديرية التربية و التعليم في سلفيت.

) للمجالت حسب المديريةt) : نتائج اختبار(20جدول رقم(

 الوسطالعددالمديريةالمجال
الحسابي

 النحراف
المعياري

 درجاتقيمة ت
الحرية

 الدللة
الحصائية

 تهيئة الدارةالول: 
لمتطلبات الجودة 

1293.710.5862.2841770.843رام ال والبيرة

503.480.576سلفيت

 متابعة العمليةالثاني: 
التعليمية 

1213.960.5421.41680.103رام ال والبيرة

493.860.407سلفيت

0.038 *1283.690.5991.430176رام ال والبيرةغرفة الصفالثالث: 

503.530.742سلفيت

 خصائص معلمالرابع:
العلوم

1284.210.4141.4731760.112رام ال والبيرة

504.110.351سلفيت
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1294.010.6181.6741770.389رام ال والبيرةاتخاذ القرارات الخامس: 

503.840.521سلفيت

1750.111-1283.9870.5770.103رام ال والبيرةأسلوب التقييمالسادس: 

493.990.424سلفيت

1303.270.7330.8041780.197رام ال والبيرةالميزانيةالسابع: 

503.180.629سلفيت

1153.860.4232.0071610.607رام ال والبيرةالدرجة الكلية

483.750.364سلفيت

.α≤0.05* دالة إحصائيا عند مستوى  •
 اختلف  أعداد•

).missedالمبحوثين و درجات الحرية يعود إلى وجود بعض الجابات المفقودة(

  في واقع تعليم العلوم في المدارس الفلسطينية من وجهللة نظللرأنه ل توجد فروقكما تبين 

 معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة تعللزى لمتغيللر

.تمّ  قبول الفرضيةالمديرية، و بالتالي 

 ،0.05و قد وجدت فروق في المجال الثالث، حيث كانت قيمة الدللة الحصائي له أقل مللن 

 و الفروق لصالح مديرية التربية و التعليم في رام ال و البيرة؛ لن المتوسط الحسابي لها بلغ

 .3.53 و هو  أعلى من المتوسط الحسابي لمديرية التربية و التعليم في سلفيت و قيمته 3.69

 و في مجمل نتائج السؤال الثاني نجد أن المتوسط الحسابي لستجابات الذكور علىالدرجة

 )، مما يعني أن معايير ادارة3.5الكلية و المجالت الستة الولى بلغت قيمته أعلى من (

 الجودة تتحقق بدرجة مرتفعة، حيث حسب المعيار الذي افترضته الباحثة.  بينما يقل هذا

المتوسط في المجال السابع ليحقق درجة متوسطة من معايير إدارة الجودة . 
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 ) أنه ل توجد فروق في استجابات المبحوثين على المجالت الفرعيةtو تشير نتائج اختبار (

 .0.05أو للدرجة الكلية  حسب متغير الجنس، حيث كانت قيمة الدللة الحصائية أعلى من 

 )α≤0.05كما أظهرت النتائج عدم  وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  الدللة ( 

 في واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم

للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية تعزى لمتغيرالتخصص.

 كما تبين أنه ل توجد فروق في واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من

 وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية تعزى لمتغير سنوات

 الخبرة لي من الفقرات والمجالت الفرعية والكلية، وذلك لن قيمة الدللة الحصائية لهم

)، وبالتالي تم قبول الفرضية لهم.0.05أكبر من (

  على أنه ل توجد فروق ذات دللة احصائية في المجال الكلي في واقع تعليللم العلللومًعلوة

تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ولذا تّم قبول الفرضية.

 كما تبين عدم وجود فروق في واقع تعليم العلوم في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر

 معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير

.ًمما يعني أّن الفرضية الخامسة قبلت أيضا المديرية في الدرجة الكلية. 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:  ما المور التي تؤدي إلى تحسين تعليم العلوم بنــاء علــى

ــي ــا ف  معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساســية العلي

   المدارس الفلسطينية ؟

  استخدمت الباحثة المنهج الكيفي للجابة عن هذا السؤال، وتّم تحليل إجابات المعلمين في

المقابلت و ذلك باستخدام أسلوب النظرية المتجذرة.
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 أجرت الباحثة المقابلت مع معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا، و حللت البيانات للجابة

 حيث أشار المعلمون إلى العديد من النقاط الهامة التي يجب إعادة النظر .السؤال الثالثعن 

 فيها لتحسين تعليم العلوم و للرتقاء به، و من هذه النقاط من وجهة نظر معلمي العلوم

للمرحلة الساسية العليا :

أول : أمور بحاجة إلى تحسين على مستوى المدرسة.

ثانيا: أمور بحاجة إلى تحسين تتعلق بمعلم العلوم.

ثالثا: تطوير أساليب التقييم.

 .رابعا: تحسينات تتعلق بمنهاج العلوم

أول : أمور بحاجة إلى تحسين على مستوى المدرسة:

 أشار معلمو العلوم جميعهم  خلل المقابلت إلى أّن أهم المور التي بحاجة الى تحسينات على

 مستوى المدرسة تتمثل في: تجهيز مختبرات العلوم و تطويرها، وتوفير الجهزة والدوات

 المخبرية خاصة غير المألوفة للطالب، والعمل على توفير معلم متفرغ لمختبر العلوم في كل

 مدرسة إما بمركز كامل أو نصف مركز بحيث يكون قادرا على استخللدام الجهزة العلمية

: 5و تحضير التجارب و تنفيذها أمام الطلبة. حيث  تقول  م

 " من المفروض توفير الدوات اللزمة للمختبر خاصة إّلي ما بيعرفها الطالب أو إّلي مش
مألوفة عنده، و الشياء الصعبة عليه، لنه مدارسنا أصل مش مجهزة في أدواتها"

: 6و يقول م
       " نحتاج لمختبر علوم مجهز بالكامل، و شخص يجهز التجارب و يعملها للطلب مش

        إحنا حتى يخف الضغط عنا "

 :7و يضيف م
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        "توفير الدوات اللزمة لكل منهاج، ليس فقط للعلوم و انما للدين و النجليزي لكله،بس
        أكثر الضعف في المواد العلمية لنه ما في أدوات ، بنشرح نظري و لنه بعض  

          المعلمين غير كفؤ في توصيل المعلومة أو أساليبه غير صالحه "

 المور الهامة كما أكد المعلمون أن تقليل عدد الطلبة في الصف الواحد و تخفيف الكتظاظ من

: 4لتحسين تعليم العلوم. حيث يقول م 

" طالب ...... كثير، لزم يخففوها45-50" الكتظاظ مشكلة، الصف تعيس فيه من 

:6و يضيف م

  طلب ، و المقاعد سيئة و صغيرة على3" في اكتظاظ في الصفوف، فيه مقاعد فيها 
"الطلب

: 10و يشاركه الرأي م

" الصفوف ضيقة و الطلب  فيها كثار و مضغوطين"

 عن الكتظاظ قائل:7و يتحدث م 

 0.5"في صفوف مضغوطة، زي ثامن مثل ما في مكان اكتب على اللوح بس قدامه 
 متر علشان هيك ما بعرف اكتب على اللوح بطّلع الولد يكتبوا،و عاشر كمان مثله"

 كما  اقترح معلمو العلوم أن يتم العمل على فصل الطلب في شعب حسب مستوياتهم، حتى

:9يتمكن المعلم من التعامل مع كل فئة. و تقول في ذلك م 

  طالب في الصف علشان يدخلوا و يشتغلوا20     "لزم يخففوا العدد بس يوصل 
      صح، و يفصلوا الصفوف، يعني شعبة متفوقة و شعبة للضعاف حتى يعرف   

      الستاذ كيف يتعامل مع كل شعبة " 

   انزعاجهما من أعداد الطالبات في الصفوف،  لكون المباني2، م1فيما لم تبد كل من م 

المدرسية جديدة و حديثة العهد في هذه المدارس، و قد  عبّرتا عن ذلك بالترتيب:
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احنا المدرسة مبانيها جديدة و واسعة و مرتبة و على عدد الطلب "" 

" الصفوف ممتازة، واسعة ، صح هي باردة بس احسن كثير من مدارس غيرنا"
 

ثانيا: أمور بحاجة الى تحسين تتعلق بمعلم العلوم:

      ثمة أمور عدة بحاجة إلى تحسين تتعلق بمعلم العلوم حتى يتمكن من القيام بعمله على

أكمل وجه، وأول هذه المور تخفيف  الضغط عن المعلم، بتقليل عدد الحصص من نصابه.

:5 حيث تقول م

 " تخفيف الحصص عن معلم العلوم، خاصة انه ما في تفريغ مختبر، فبيصير ضغط كثير
علينا، لمن بدي اعمل التجارب و اعطي حصصي و اعمال كتابية ثانية بيصير كثير"

 :8و تشاركها الرأي م

         " تخفيف الضغظ عن معلم العلوم من حيث عدد الحصص و الدورات خاصة انه
صار    

          هل الدوام خمس ايام في السبوع" 

  بالترتيب  على مااقترحه المعلمون:14 و كذلك  م 7ويقول م

          "  انه يكون المعلم قريب من مكان سكنه و توفير المواصلت اله"

         "  لزم يخففوا الحصص عن المعلم، وما يكون  في مدرسة بعيده عن مكان
سكنه،لنه    

           المعلم لزم يكون مرتاح نفسيا  "

:9و تقترح م 
      " اذا ما في تخفيف عن الستاذ يوفروا اله الراحة النفسية، مثل يسمحوا له يروح     
            رحلت علمية مع الطلب و ما تكون مكلفة، و رحلت كل شهر أو شهرين لنها

          بتبقى عالقة في ذهن الطالب"
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 أما المر الثاني الذي يحتاج إلى إعادة النظر فيه فهو الدورات التدريبية التي أصبحت غير

 ذات جدوى لسباب عدة إما لعدم وجود حوافز أو أن المدربين في هذه الدورات غير مؤهلين

 بما فيه الكفاية أو حاجة المعلمين في الميدان إلى دورات جديدة تفيدهم في مجال تعليم العلوم

كتصميلم أنشطلللة علمية على الحاسوب أو تدريبهم على استخدام الجهزة العلمية.

 :5فقد طالب م

          " لزم ما يرهقوا المعلم بدورات مكررة، بتعطي نفس المعلومات و المسمى الها    
            بيختلف، مثل دورة التصال و التواصل  مكررة

 :6و يشير م
      "الدورات المعطاة غير  فعالة، ضغط على المعلم و بس  لعدة اسباب: عدم وجود حوافز،
       المدربين غير مؤهلين ، ولنه في دورات بيحتاجها المعلم اكثر من الي بيعطونا ايها  

       مثل تصميم برامج او انشطة للعلوم على الحاسوب"

 :8 و تضيف م

            " بدنا دورات للتعامل مع الجهزة العلمية لنه مهم يفهم الطلبة امنيح
                الجهزة و الدوات الي في المختبر"

 عن رأيه قائل:7و يعّبر م 

         " بيعملوا الدورات في مكان بعيد و ما بيدفعوا مواصلتها و ما في مختصين في   
عطاء الدورات، ما في كفاءات، دورات المنهاج مثل في دورة اخذناها طلب منا    ٳ        
 اللي بيعطيها ما نسأله من وين اجت النسبة المئوية اّلي في الفعالية"المدرب        

:11و تقول م

           " لزم يدربوا الستاذ على استخدام اجهزة المختبر او على اقتراحات لنشطة بديلة
              اذا ما في الدوات و اعطاء دورات لخارج التخصص خاصة في وحدات الطقس

             و الجيولوجيا""
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 و المر الثالث الذي يتعلق بمعلم العلوم و بحاجة الى تطوير و تحسين  هو أن يتم تزويد معلم
 10 و م 6العلوم بأسماء كتب علمية حديثة أو مواقع الكترونية علمية يستفاد منها. فيقول م 

بالترتيب:
            "يحتاج المعلم انهم يعطوا اسماء مواقع او كتب علمية مفيدة"

         " مهم كثير يزودونا بنشرات توضيحية او وسائل علمية مساعدة ، رسومات،أشرطة،
         مواد و أدوات للعلوم"

: فتقول8أما م
لزم يكون في إمداد لمعلم العلوم بمواقع انترنت و كتب و نشرات إثراء للمنهاج"          "

 و المر الرابع من المور التي بحاجة الى تحسين - وتتعلق بالمعلم-  التخفيف عن المعلمين

 الذين يلتحقون ببرنامج الدراسات العليا أو الدبلوم، وتسهيل خروجهم من المدارس قبل انتهاء

:8الدوام الرسمي حتى يتمكنوا من الوصول إلى محاضراتهم في الوقت المحدد. تقول م

"" كمان المعلم الي بيدرس و بيكمل ماجستير و بيطّور نفسه ل في تخفيف عنه و ل مراعاته

 أما المر الخامس الذي يحتاج الى تحسين فهو رفع المستوى المادي للمعلم و العمل على زيادة

:14احترام المجتمع للمعلم و مهنة التعليم. فتقول م

" رفع المستوى المادي للمعلم مهم و توعية المجتمع لحترام الستاذ و التعليم "

تطوير أساليب التقييم: ثالثا:

 أشار غالبية المعلمين إلى أن أساليب التقييم المتبعة في المدارس مناسبة جدا، و لكنها بحاجة

 إلى قليل من الضافات  كاختبار الطالب في المعلومات التي درسها في السنة السابقة في مادة
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 العلوم في بداية كل سنة دراسية، و تعديل كثير من القوانين الدارية الصارمة خاصة ما يتعلق

:5بقوانين الرسوب و الكمال المعمول بها في وزارة التربية و التعليم . فتقول م

     "لزم يخففوا من القوانين و يكون في حرية للمعلم انه يتصرف باعطاء مادته و تقييم    
      الطلب حسب ما هو بيشوف لنه هو أدرى بالصف و أدرى بحال الطلب و مستواهم،
    أنا مثل بفضل ينعمل امتحان في بداية كل سنة امتحان للسنة السابقة في معلومات مادة  

     العلوم، ما بيظهر معي أول كل سنة إل الشاطرات بس"

 فيضيف:  6أما م
     " خلينا نلمس الواقع بايدينا، القوانين الدارية صارمة في كل اشي حتى التقييم و كأنا   

       بنعيش في السويد" 
 :  7 و يؤكد م

       "القوانين في التربية و التعليم هّي قوانين خارجية ما بتصلح في مدارسنا لنه البيئة  
       عندنا مختلفة عن البيئة اّلي ماشية عليها القوانين زي مثل قوانين الرسوب و الكمال"

 انزعاجها من القوانين  قائلة:9و تبدي م 
قوانين التربية صارمة  في كل اشي شو هاد"          " 

رابعا: تحسينات تتعلق بمنهاج العلوم.

 أجمع المشاركون على ضرورة إدخال تحسينات عدة إلى منهاج العلوم منها  تزويد معلم

 العلوم بدليل المعلم لكل كتاب من كتب العلوم، وتزويد المعلم و الطالب  بدليل خاص بالنشطة

الموجودة في الكتاب.

:8حيث تقول م

      " لزم في دليل علوم لخامس و سادس، و يرافق كتاب العلوم كتاب للنشطة  
       يعّلم الطلب الهدف من النشاط و الدوات اّلي بيحتاجها، علشان يكونوا عارفين

        و فاهمين"
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 كما أن المنهاج بحاجة إلى التعديل والتخفيف من زخم المعلومات فيه و النزول بمستوى المادة

:1العلمية فيه  في بعض الصفوف. حيث تقول م

       " انا بدي اقول الصراحة بحس المنهاج القديم احسن، الحالي ماشي مع الطالب الذكي  
         لنه مليان معلومات يعني الدرس فيه عن وحدة في القديم، بعدين لزم يراعي 

"          مستوى الطلبة  لنه مستواه عالي و المسائل كثيرة و النشطة واسعة

:2و تضيف م

 " مادة خامس مناسبة و عادية و لزم يوخدوها في هادا العمر، سادس مليان أنشطة و      
ما   

          في معلومات ، لزم زيادة المعلومات فيه "

:4و يقول م

" المنهاج أعلى من مستوى الطلبة خاصة الصف العاشر ، لزم ينزلوا بمستوى المادة شوي"

 :5و تقول م

     " أول اشي لزم يكون في أدوات للنشطة، المنهاج مش متناسب مع مدارسنا، المادة اذا
 اتطبّقت صح الطلب بيبدعوا، في كتب مادتها طويلة مثل سابع و فيها أنشطة مش مكتوب

 جوابها، و أحيانا ما بقدر اعمل النشطة لنه ما في ادوات و انا بعطي الجوبة بدون ما
اعملها و هذا غير مجدي"

  فيقول:7أما م

        " المنهاج معلوماته غزيرة و مبنية على النشطة و اذا بدنا نمشي معاه لزم عمل
نشاط   

       في كل حصة، المنهاج رائع اذا توفرت الدوات و المكانيات، و اهم اشي الدوات 
        لني بسوي النشاط في الساحة،  لنه النشاط بيختصر نصف وقت الحصة "

 :9و تعّقب م 
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        " المنهاج حجمه كبير خاصة سابع و تاسع، المحتوى حلو، في تنّوع مثل سابع مقّسم
 "         الى فيزياء و كيمياء و احياء ، و النشطة كويسة لكن مش جميعها بنعمل صعب

  ان:12و ترى م  

         "حجم المعلومات الموجودة فيه كثير ، و بشوف احسن شي كتاب ثامن من حيث  
          المعلومات و تسلسلها و عرضها و النشطة مناسبة فيه"

 إن مادة العلوم تعتمد على اجراء النشطة و التجارب التي تأخذ جزءا ل بأس به من وقت

الحصة، و بالتالي، فإن من الضروري  زيادة عدد حصص العلوم للصف الواحد.

  على التوالي في ذلك :14 و م 13  و م 12 و تقول م

" مهم كثير زيادة حصص العلوم "

" اذا زادوا عدد حصص العلوم لكل صف في اشياء كثيرة بتحسن"

""ضروري زيادة عدد الحصص للعلوم او تخفيف المنهاج لنعطيه حقه

   
   أعرب المعلمون عن تأييدهم لجراء تعديلت على كتب العلوم، و من أهمها فصل كتاب

العلوم للصفين التاسع و العاشر إلى ثلثة كتب وهي: الفيزياء، والكيمياء، والحياء.

:6حيث يقول م
       "في كتب بدها حذف اشي و اضافة اشي لنه في مواضبع ل تّمت للطالب بصلة ، زي
     وحدة المنهج العلمي و التفكير المنطقي في تاسع  كلها فلسفة علمية بحتة و من الخيال  
       العلمي،  كمان يفصلوا كتب العلوم مثل باقي الدول العربية الى ثلث كللتب فيزياء و

      كيمياء و احياء علشان كل معلم يعطي تخصصه و يبدع."  

خلصة النتائج:

 دّلت النتائج الكمية المتعلقة بالسؤال الول و الذي يهدف إلى تعّرف على  واقع تعليم العلوم في

 المدارس الفلسطينية من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية بناء علللى معللايير إدارة
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 الجودة الشاملة، فتعليم العلوم في المدارس الفلسطينية يحقق معايير إدارة الجودة الشاملة بدرجة

 عالية في كافة المجالت الستة الولى، باستثناء المجال السابع و هو مجال الميزانية الذي حقق

درجة متوسطة على معيار الجودة الذي افترضته الباحثة.

 توافقت هذه النتائج مع النتائج الكيفية في المجالين الول و الثاني و المتعلقين بدور و قد

 الدارة المدرسية، حيث أبدى فيها المعلمون الذين تمت مقابلتهم رضاهم من دور الدارة

 المدرسية  في توفير المرافق الهامة في المدرسلة كمختبرات العلوم، والحاسوب، والمكتبة،

 والعمل على دعمها و تطويرها.  و أظهرت النتائج الكيفية توافقا مع النتائج الكمية في المجال

 الرابع و المتعلق بخصائص معلم العلوم، فقد اعتبر المبحوثون أن معلمي العلوم  مؤهلون من

 ناحية علمية و مهنية و أكاديمية، و لللكن ينقصهم التدريب على استخدام الجهزة العلمية،

 وإعادة توزيع العديد منهم مرة أخرى في المدارس. كما أبدى معلمو العلوم رضاهم عن

 أساليب التقييم التي اتفقت مع النتائج الكمية في المجال السادس.  كما ظهر من خلل

 استجابات المعلمين على فقرات الستبانة و أسئلة المقابلت أن المدارس تعاني من ضعف

المكانيات المادية.

  و أظهرت المقابلت  تذمر المعلمين من الكتظاظ في الغرف الصفية وحاجتها للصيانللة

 و الترميم و تخفيف أعداد الطلبة فيها، و كذلك من  الضغط  والكتظاظ في برامجهم، و من

زخم المنهاج .

 و عليه، فإّن واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي

 العلوم للمرحلة الساسية العليا في فلسطين يمتاز بحرص الدارة المدرسية على تهيئة متطلبات

 الجودة في التعليم، و متابعتها للعملية التعليمية –التعّلمية و تطويرها، و العمل على خدمة
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 المجتمع و مشاركته في إتخاذ قرارات خاصة بالمدرسة، و كذلك وجود معلمين مؤهلين

أكاديميا و علميا و مهنيا، و أساليب تقييم مناسبة.

 و لكن في الوقت نفسه تعاني المدارس من ضعف المكانيات المادية، و قلة التجهيزات

 المخبرية و العلمية، إضافة لحاجة المباني و الغرف الصفية للصيانة، و الصلح، و التخفيف

   من أعداد الطلبة.

     كما حاولت الدراسة تعّرف واقع تعليم العلوم في المدارس الفلسطينية مللن وجهللة نظللر

 معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة حسللب الجنللس،

والتخصص، والمؤهل العلمي، و سنوات الخبرة، والمديرية.

 ) و تحليل التباين الحادي و اختبار شافييه لذلك، حيث تبينt- testاستخدمت الباحثة اختبار (

 ) في واقع نظللام تعليللمα≤0.05عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  (

 العلوم في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا بناء على

 معايير إدارة الجودة الشاملة للمجال الكلي تعزى لمتغير الجنس، والتخصص، وسنوات الخبرة،

والمؤهل العلمي، و المديرية. 

 وتوصلت الباحثة الى أن أهم المور التي تؤدي إلى تحسين تعليم العلوم بناء على معايير إدارة

 الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا، هي : تحسين التجهيزات

 المخبرية، و تخفيف الكتظاظ في الصفوف، وتخفيف الحصص عن معلم العلوم، وإعادة النظر

 في الدورات التدريبيبة، و تزويد معلم العلوم بأسماء الكتب و المواقع العلمية، وتحسين الوضع

 المادي للمعلم، إضافة إلى تعديل قوانين الكمال والرسوب، والتخفيف مللن زخللم المنهللاج،

و النزول بمستوى المعلومات المعروضة فيه.
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج و التوصيات

 نوقشت نتائج هذه الدراسة بطريقة تتفق و تبويب النتائج من ناحية، و أهداف الدراسة من

ناحية أخرى، وتّم في هذا الفصل مناقشة أسئلة الدراسة الثلثة.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الول:

  ما واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم

للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية ؟

 هدف السؤال الول إلى التعرف إلى واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة

 من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية، وتّمت الجابة

 عن هذا السؤال باستخدام المنهجين الكمي و الكيفي، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي

  ، مما يعني أن معايير ادارة الجودة الشاملة3.80لستجابات المعلمين على فقرات الستبانة 

تتحقق بدرجة عالية وفق معيار الباحثة.

 كما أظهرت النتائج الكمية و الكيفية توافقا في استجابات المبحوثين لفقلللرات المجال

 الول و المتعلق بتهيئة الدارة لمتطلبات الجودة في التعليم، و الثاني و المتعلق بمتابعة

 الدارة للعملية التعليمية التعلمّية، وهنا اتفاقا في إجابات المبحوثين على محاولة الدارة

المدرسية استغلل أقصى إمكانياتها في تهيئة متطلبات الجودة في التعليم .
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 كما توافقت النتائج الكمية و الكيفية في المجال الرابع و الذي يبحث بخصائص معلم العلوم

  ، مما يعني أن معلمي العلوم يرون أنفسهم مؤهلين علميا4.18حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 وأكاديميا و مهنيا، و بالتالي، فإّن هذا المجال يحقق أعلى درجة من بين المجالت الخرى

 على معيار الجودة الذي افترضته الباحثة، وقد يرجع هذا إلى التحّيز الذاتي، وعدم رؤية

المعلمين لوجه النقص في تأهيلهم. 

 كما ظهر التوافق في النتائج الكمية و الكيفية واضحا في المجال السادس  وهو أسلوب

 ، و هذا يعني أن هذا المجال يحقق درجة عالية3.95التقييم، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

من متطلبات الجودة في التعليم.

   و كانت استجابات المبحوثين على فقرات الستبانة مختلفة عن إجاباتهم على أسئلة

   و هذا3.63المقابلت في المجال الثالث وهو غرفة الصف، فقد بلغ المتوسط الحسابي له 

 يعني أنه يحقق درجة عالية من معايير إدارة الجودة الشاملة، فيما تذمر أغلبية المعلمين في

 المقابلت من الكتظاظ في الغرف الصفية، و حاجتها للصيانة والترميم و تغيير المقاعد

و تزويدها بالضاءة الكافية. 

 و يفسر هذا الفرق وجود مدارس  بنيت حديثا، و هي واسعة و ل تعاني من الكتظاظ،

 والكثير منها مجّهز بما يتوافق مع معايير الجودة في التعليم، وبعضها اۤلخر يحتاج إلى إتمام

 التجهيزات سواء الصفية منها أو المخبرية و غيرها، كما توجد في الوقت نفسه مدارس

 قديمة، تعاني من الكتظاظ و تحتاج إلى الترميلم والصلح  والتجديد، وتزويدها بالمقاعد

الحديثة، وتحسين الضاءة و تبديل السبورة و غيرها من الصلحات.

   كما وجدت اختلفات أيضا في المجال السابع و هو مجال الميزانية، حيث بلغ المتوسط

 ، مما يعني أن هذا المجال يحقق درجة متوسطة من  معايير إدارة3.23الحسابي  له 
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 الجودة الشاملة حسب المعيار الذي افترضته الباحثة، في حين شكا منه المعلمون خلل

 المقابلت، فقد عّبروا عن انزعاجهم من ضعف المكانيات المادية في المدارس، و بالتالي،

فإّن هناك مستوًى متدنياً من الرضا لدى المعلمين في المقابلت فيما يتعلق بالميزانية.

  و سواء حققت الميزانية مستوًى متوسطاً أو منخفضاً فإن السبب في الحالتين يعزى إلى أن

 ميزانية المدارس تعتمد على التبرعات المدرسية التي يتم جمعها من الطلبة في بداية العام

 الدراسي، علما أنها تبرعات رمزية، وأن معظم الطلبة يتم اعفاؤهم منها ضمن شروط

 معينة، كما يتم اقتطاع جزء منها لصالح مديرية التربية و التعليم في كل محافظة، أي أنها

قليلة ل تكفي لتوفير متطلبات التعليم جميعها.

 ) التي حاولت التعرف على واقع التعليم في1998واتفقت هذه النتائج مع دراسة حربي( 

 جامعة طنطا  و مدى تحقق معايير الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية و طلب

 الدراسات العليا من جهة و تعارضت معها من جهة أخرى، حيث دّلت النتائج أن واقع

 التعليم في جامعة طنطا في ضوء معايير الجودة يعاني ضعللف النواحي التخطيطيلللة

 و التنظيمية و الدارية، وهذا ما يتعارض مع الدراسة الحالية التي حققت فيها الدارة

 المدرسية درجة عالية على معيار إدارة الجودة من حيث تهيئة المتطلبات و متابعة العملية

التعليمية، واتفقت معها في عدم كفاية المكانات المادية للبحث العلمي و التطوير و التجديد.

 ) التي أجريت في جامعة بيرزيت  بهدف تحليل2004كما اتفقت النتائج مع دراسة متري(

 إمكانية تطبيق معايير و ركائز إدارة الجودة الشاملة في الجامعة من وجهة نظر أعضاء

 الهيئة التدريسية و الطلبة، وتوصلت الدراسة إلى أن الجامعة ل تعتمد نظاما ماليا فّعاًل، وأن

 المكتبة و بعض المرافق في الجامعة تحتاج إلى التجديد و التحديث، وبينت أن البيئة مهيأة

في كليات التجللللارة و اۤلداب و الهندسة أكثر من كلية العلوم لتطبيق إدارة الجودة.
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 ) التي بحثت بالتحديد في واقع نظام2004و لكن تعارضت هذه النتائج مع دراسة العباسي(

 التعليم في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة

 التدريس و الطلبة، حيث أظهرت نتائج دراسة العباسي أن واقع التعليم من وجهة نظر

  حسب المعيار الذي2.52أعضاء هيئة التدريس كان منخفضا و بمتوسط حسابي بلغ 

 افترضه الباحث، و هذا ما يتعارض مع الدراسة الحالية التي توصلت  إلى أن معايير إدارة

الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم تتحقق بدرجة عالية وفق معيار الباحثة.

 ) التي بحثت إمكانية تحقيق1994و تعارضت نتائج هذه الدراسة مع دراسة درباس (

 النماذج و التطبيقات التربوية لمفهوم الجودة الشاملة في القطاع التعليمي السعودي، حيث

 توصلت دراسة درباس إلى عدم توفر الكوادر التدريسية المؤهلة حسب أسس الجودة الشاملة

 في المدارس السعودية، و هذا ما يتعارض مع االدراسة الحالية التي حقق فيها مجال

خصائص معلم العلوم درجة عالية من معايير الجودة الشاملة.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

 ما واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم

 للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية حسب الجنس، والتخصص، و المؤهل

العلمي، و سنوات الخبرة، و المديرية؟ 

وانبثق عن هذا السؤال خمس فرضيات، وهي :

الفرضية الولى: 
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 ) في واقع تعليمα≤0.05" ل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة الحصائية( 

 العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية

العليا  في المدارس الفلسطينية تعزى إلى الجنس."  

 تّم فحص الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية لستجابات

 المبحوثين على فقرات الستبانة. و قد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية

 )  في واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملةα≤0.05عند مستوى الدللة ( 

 من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا  في المدارس الفلسطينية تعزى إلى

 ،0.05الجنس للدرجة الكلية و للمجالت الفرعية، حيث كانت قيمة الدللة له أعلى من 

 و بالتالي، تّم قبول الفرضية للمجال الكلي و للمجالت الفرعية.  و قد كانت المتوسطات

 الحسابية للناث أعلى من المتوسطات الحسابية للذكور بنسب بسيطة في المجلللال الثاني

 و المتعلق بمتابعة الدارة للعملية التعليمية، و يمكن تفسير ذلك في أن الدارة في مدارس

 الناث قد تكون أكثر حرصا على متابعة العملية التعليمية من الدارة في مدارس الذكور من

 حيث حضور الحصص، ومتابعة طرق التدريس، و اتخاذ اجراءات تطويرية باستمرار بناء

 على المتابعة المستمرة. كما ظهر الفرق لصالح الناث في المجال الثالث وهو مجال غرفة

  إلى أّن الطالبات أكثر حرصا من الطلبة الذكور علىًالصف، حيث يمكن عزو ذلك أيضا

 الغرف الصفية و ما بداخلها من مقاعد و أدوات، و المحافظة على جميع المحتويات.  كما أن

 الفرق لصالح الناث في المجال الرابع الذي يبحث في خصائص معلم العلوم، وفي المجال

السابع و هو مجال الميزانية.  

 وهذا يعني أن خصائص معلم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشللاملة تنطبللق علللى

 المعلمات الناث أكثر من المعلمين الذكور، و يمكن عزو ذلك إلى أن العديد من الخريجللات
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 من حملة الشهادات العلمية هّن في الصل من ذوات المعدلت العالية فللي امتحللان شللهادة

 الدراسة الثانوية اللواتي يفضلّن دراسة المواضيع العلمية كالفيزياء، و الكيميللاء، والحيللاء،

 و الحاسوب، و الرياضيات أكثر من غيرها، و بتشجيع أولياء أمورهن علللى اختيللار مهنللة

  التي رسمت سياسات لتطوير نوعيللة)2006خرون (ٓالتعليم، كما ورد في دراسة صبري و ا

 التعليم في فلسطين، فقد كان تقدير المعلمات أفضل من تقدير المعلمين، حيث تبين أن المعلمات

 أكثر رضا و تقبًل لمهنة التعليم من زملئهن المعلمين، وأن المعلمين على استعداد لترك مهنة

 التعليم لحظة توفر فرصة أفضل مقارنة بالمعلمات، و تعتبر الطالبة مهنة التعليم مناسبة لهللا

 خاصة بعد الزواج حيث أنها مشجعة من حيث عدد ساعات العمل الرسمي مما يسللمح لهللا

 بالعتناء ببيتها و عائلتها، و ترى أن مهنة التعليم مقبولة من قبل المجتمع للفتاة أكثر من المهن

 % من طلبة الثانوية العامة استعدادهم لختيار مهنة التعليم مستقبًل،30حوالي و أن الخرى، 

و معظمهم من الطالبات.

 ) التي بحثت في التعليم المهني في فلسطين،1998وتنسجم هذه النتيجة مع دراسة شخشير(

 حيث أظهرت النتائج فرقا في وجهات النظر بين أهمية التخصص الواردة في الدراسة حسب

 الجنس، حيث أعطت إجابات الناث أهمية أكبر من الذكور لمجالت عملها التقليدية كتخصص

السكرتاريا، والتمريض، وتخصصات القتصاد المنزلي.

 
       بينما كانت المتوسطات الحسابية للذكور أعلى في باقي المجالت، و هي المجال الول

 و الذي يبحث في تهيئة الدارة لمتطلبات الجودة، و المجال الخامس وهو اتخاذ القرارات

 لى أن  القرارات في مدارس الذكور قد تكون ل مركزية،إوخدمة المجتمع، و هذا مؤشر 
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 و أنه يتّم إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات الخاصة بالمدرسة و الطلبة أكثر من مدارس

 الناث. كما أن المتوسط الحسابي للذكور أعلى في المجال السادس و المتعلق بأسلوب التقييم،

 و بالتالي، قد تكون هناك مرونة أكثر في مدارس الذكور بالسماح للمعلم باختيار اسلوب التقييم

المناسب لمادته. 

 )  التي بحثت في واقع نظام  التعليم في2004و قد اتفقت هذه النتيجة  مع دراسة العباسي(

 جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظللر أعضاء هيئة التدريس

 و الطلبة، وذلك بدراسة متغيرات عدة كالجنس و الكلية و الخبرة و الدرجة العلمية لعضاء

 هيئة التدريس، و كذلك دراسة أثر الجنس و الكلية و المستوى الدراسي على استجابات الطلبة،

 و قد كانت الفروق لصالح الذكور من أعضاء هيئة التدريس في مجال تهيئة متطلبات الجودة،

 )2002و تطوير القوى البشرية و اتخاذ القرارات. و توافقت هذه النتائج مع دراسة علي (

 التي هدفت إلى تعّرف على واقع تعليم البنات في السعودية و أهم العقبات التي التي تواجهه،

 توصلت الباحثة الى أن تحقيق الجودة في التعليم يتطلب من الدارة المدرسية القيام بتهيئة

 المناخ المناسب لتطبيق أسس الجودة في التعليم، و ضرورة أن تتخلى مديرات المدارس عن

 المركزية في صنع القرار و اتخاذ السياسات، و توفير أعضاء هيئة تدريس يتصفون بجلودة

 عاليللة من حيث التأهيل المهني و الكاديمي و العلمي، و حاجة المدارس الى مبان

 ومختبرات مجهّزة ومعّدة لتستوعب أعداداً  كبيرة من الطالبات، وأخيرا، حاجة المدارس الى

 ) التي هدفت إلى2003الدعم المادي الكافي. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة البنا(

 التعرف إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وإرساء ثقافة الجودة في التعليم الثانوي الفني في

 مصر، حيث اتفق المبحوثون على أن القرارات التعليمية يفرضها، المدير وأّنه الشخص الول
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 المتحمل للمسؤولية في المدرسة، و تعارضت نتائج هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن

المبحوثين أشاروا إلى حاجة المعلمين إلى التأهيل العلمي و التدريب المهني المستمر.

 ) التي أشارت إلى  ضرورة استمرار الصلحلاتDonald,1993كما اتفقت مع دراسة ( 

 المدرسية، وإعادة هيكلة المدارس بحيث تتحرك فيها اتخاذ القرارات من البيروقراطية إلى

المشاركة الفاعلة من قبل الهيئة التدريسية في اتخاذ القرار، ورسم السياسات المدرسية. 

الفرضية الثانية:

 ) في واقعα≤0.05 " ل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة الحصائية( 

 تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة

الساسية العليا  في المدارس الفلسطينية تعزى  للتخصص".

 تّم فحص الفرضية باستخدام تحليل التباين الحادي للمجالت الفرعية و للدرجة الكلية، حيث

 ) فيα≤0.05أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( 

 واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة

 الساسية العليا  في المدارس الفلسطينية تعزى للتخصص، فقد كانت قيمة الدللللة

  ، وبالتالي تّم قبول الفرضية للمجال الكلي و للمجالت0.05الحصائيلللة أعلى من 

 الفرعية باستثناء المجال السابع و هو مجال الميزانية، حيث بلغت قيمة الدللة الحصائية

).α≤0.05 ، و هي قيمة أقل من مستوى الدللة المحدد في هذه الدراسة ( 0.008

  و عند استخدام اختبار شافييه لتحديد مكان الدللة الحصائية بين الفئات، أظهر دللة

 إحصائية بين تخصص الحياء و تخصصات أخرى،  وقد يعزى هذا الفلرق إلى أن الفيزياء
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 و الكيمياء تعتمدان على الجانب العملي أكثر من النطري، و بالتالي، فإن المواد والجهللزة

 والدوات اللزمة لهما في التعليم تحصل على الجانب الكبر من الميزانية و تستثنى منها

 المواد اللزمة للحياء التي يعتمد فيها المعلمون على الرسومات التوضيحية التي يحضرونها

أو يكلفون الطلبة بعملها.

 جراء دراسة مستقلةإكما أرى أنه من الصعب تفسير النتائج المتعلقة بالتخصص بمعزل عن 

للتحقق من أّية نتيجة.

الفرضية الثالثة:

 ) في واقعα≤0.05 " ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية( 

 تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة

الساسية العليا  في المدارس الفلسطينية تعزى لسنوات الخبرة ".

 تّم فحص الفرضية باستخدام تحليل التباين الحادي، حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق

 ) في واقع تعليم العلوم بناء علىα≤0.05ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية( 

 معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا  في

 المدارس الفلسطينية تعزى لسنوات الخبرة لّي من المجالت الفرعية أو المجال الكلي، حيث

  و هو مستوى الدللة المحدد في هذه الدراسة،0.05كانت قيمة الدللة الحصائية أعلى من 

و بالتالي تّم قبول الفرضية للمجالت الفرعية و للمجال الكلي.

 وهذا يعني أن معلمي العلوم يتعرضون إلى نفس العوامل السياقية، كالعوامل الدارية،

 و المادية، و خضوعهم لنفس القوانين و النظمة الدارية في المدارس، مهما طالت سنوات
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 خبرتهم أو قّلت، و بالتالي فإنهم يرون واقع تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة

 بطريقة متشابهة، و لم يظهر أثر سنوات الخبرة في رؤيتهم لواقع تعليم العلوم بناء على معايير

 )2004إدارة الجودة الشاملة بصورة مختلفة، و قد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة العباسي(

 التي أظهرت عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين من

أعضاء هيئة التدريس تعزى للكلية أو الخبرة أو الدرجة العلمية.

 )  حيث ظهرت الفروق بين المعلمين2006خرون (ٓدراسة صبري و او تعارضت مع 

 والمعلمات تجاه تقدير المجال القتصادي و بيئة العمل بسبب سنوات الخبرة، حيث كانت

 15 سنوات)، و مجموعة الخبرة الطويلة(1-4الفروق مردها مجموعة الخبرة القصيرة(

سنة).

الفرضية الرابعة:

 ) في واقعα≤0.05 " ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية( 

 تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة

الساسية العليا  في المدارس الفلسطينية تعزى للمؤهل العلمي ".

 
  أظهر تحليل التباين الحادي، المتعلق بأثر المؤهل العلمي فى واقع تعليم العلوم بناء على

 معايير إدارة الجودة الشاملة  من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا  في

 ) للمجالα≤0.05المدارس الفلسطينية ، عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند المستوى ( 

الكلي  والمجالت الفرعية، و بالتالي؛ فقد تّم قبول الفرضية .
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 و لكن وجدت فروق في إجابات المبحوثين على فقرات  المجال الثالث، حيث كانت قيمة

 . وعند استخدام اختبار شافييه لتحديد مصدر0.05  أي أقل من 0.027الدللة الحصائية له 

 الفروقات بين الفئات، كان بين حملة شهادة الدبلوم وحملة شهادة بكالوريوس مع تربية لصالح

 الدبلوم. و يفسر هذا الفرق في أن أصحللاب المؤهل العلى أكثر موضوعية في تقييم

 الواقع، و كأن دراستهم الجامعية العليا زادتهم اطلعا على مفهوم الموضوعية و تطبيقها، في

 حين افتقرت إجابات القل مؤهًل علميا إلى الموضوعية المطلوبة ، ومحاولتهم إظهار أنفسهم

 التي أظهرت) 2006(خرون ٓ و ابالمظهر اللئق.  و تعارضت هذه النتائج مع دراسة صبري

 عدم وجود فروق في تقدير المعلمين و المعلمات في تقييمهم لمجالت الستبانة بناء على

. المؤهل العلمي

 
الفرضية الخامسة:

 ) في واقعα≤0.05 " ل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة الحصائية( 

 تعليم العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة

الساسية العليا  في المدارس الفلسطينية تعزى للمديرية".

 ، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة t-testتّم فحص الفرضية بستخدام اختبار 

 إحصائية لّي من الدرجة الكلية أو المجالت الفرعية باستثناء المجال الثالث و المتعلق بغرفة

 ، وهو مستوى الدللة0.05الصف، حيث كانت قيمة الدللة الحصائية لهذا المجال أقل من 

 المحدد في هذه الدراسة، و بالتالي تّم قبول الفرضية، حيث كانت الفروق لصالح مديرية رام

 ال و البيرة.  وعند النظر للمتوسطات الحسابية نجد أنها  أعلى في المجالت الفرعية كافة
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 والمجال الكلي لصالح مديرية رام ال و البيرة بنسب بسيطة، باستثنلاء المجال السادس و هو

مجال أساليب التقييم حيث كان المتوسط الحسابي فيه أعلى لصالح مديلللرية  سلفيت. 

 و تفيد هذه النتيجة أن واقع تعليم العلوم يتلءم معايير ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر

 معلمي العلوم في المدارس الفلسطينية في مديرية رام ال والبيرة أكثر من مديلللرية

 سلفيت، و ذلك لن المدارس في مديرية رام ال و البيرة أقدم، وبالتالي فهي في مرحلة

 التطوير و التجديد و تحديث القديلم من مبانيها و أجهزتها و مختبراتها ، أما المدارس في

 مديرية التربية و التعليم  في سلفيت فما زالت في مرحلة البناء و التأسيس . إضافة إلى أن

 المدارس في رام ال و البيرة يدعمها أبناؤها المغتربون في أمريكا و غيرها، و الميسورون

  بتبرعات سخية، المر الذي ل يتوفر في سلفيت، كما أن  الوسائل التكنولوجية كالنترنتًماديا

 و مراكز الحاسوب و المكتبات و المصانع و المؤسسات  أكثر تواجدا في رام ال و البيرة؛

 مما يساعد الطلبلة و المعلميللن عللى تطوير و إثراء المنهاج و العملية التعليمية بكاملها،

وهذا ما يحتاجه التعليم بناء على معايير  إدارة الجودة الشاملة.

 عدم وجود فروق) التي أظهرت 2006(خرون ٓ و اوتعارضت هذه النتائج مع دراسة صبري

 بين معلمي مدارس المدينة أو القرية أو المخيم في ثلثة مجالت، و هي : المتيازات

 الوظيفية،   و إدارة المدرسة، و مهنة التدريس، في حين كانت الفروق في المجال القتصادي،

.و بيئة العمل، و التطور الوظيفي

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

  ما المور التي تؤدي إلى تحسين تعليم  العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة من

  وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الساسية العليا في المدارس الفلسطينية ؟
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 استخدمت الباحثة المنهج الكيفي للجابة عن هذا السؤال، وتّم تحليل إجابات المعلمين في

 8 مقابلة مع معلمي العلوم ضمن عينة الدراسة، منها 14المقابلت. حيث أجرت الباحثة  

  مقابلت في محافظة سلفيت . حيث أشار المعلمون6مقابلت في للواء رام ال و البيرة و 

إلى العديد من المور الضرورية التي يجب إعادة النظر فيها لتحسين تعليم العلوم، و منها :

أول : أمور بحاجة إلى تحسين على مستوى المدرسة:

 أشار معلمو العلوم جميعهم  خلل المقابلت إلى أّن أهم المور التي بحاجة إلى تحسين على

 مستوى المدرسة، تشمل : تجهيز مختبرات العلوم و تطويرها، وتوفير الجهزة والدوات

 المخبرية خاصة غير المألوفة للطالب، والعمل على توفير معلم متفرغ لمختبر العلوم في كل

 مدرسة إما بمركز كامل أو نصف مركز بحيث يكون قادرا على استخللدام الجهزة العلمية

 و تحضير التجارب و تنفيذها أمام الطلبة. كما أكد المعلمون على أن تقليل عدد الطلبة في

 الصف الواحد و تخفيف الكتظاظ من المور الهامة لتحسين تعليم العلوم، و ذلك بالعمل  على

فصل الطلب في شعب حسب مستوياتهم، حتى يتمكن المعلم من التعامل مع كل فئة.

 ) التي أكّدPrendergast, et al,2001 (خرونٓو ااتفقت النتائج  مع دراسة برنجرجاست  و

 فيها ضرورة اجراء تغييرات سريعة و فورية بحيث تشمل تجهيز الصف بأحدث المعلومات

 و الوسائل لتكون أداة مساعدة للعملية التعليمية و التعّلمية . كما اتفقت مع نتائج دراسة

 ) التي ربطت بين قدرة الطلبة علىKillingsworth, et al,1999(خرون ٓو اكيللينجز ورث 

 تطوير مهارات التفكير الناقد ومهارة حل المشكلت و التركيز على استخدام التقنيات

و الجهزة الميّسرة لجّو التعليم و التعّلم. 
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 ) التي أجريت لمعرفة واقع التعليم فيO`Sullivan,2006و اتفقت مع دراسة أوسيليفان (

 المدارس في ناميبيا، حيث توصلت الدراسة إلى أهمية رصد المؤشرات العالمية المعترف بها

 و الواجب توفيرها في المدارس لرفع مستوى المدرسة و زيادة تحصيل الطلبة، وتشمل هذه

المؤشرات: توفير المكتبات و المختبرات، و الكتب الدراسية.  

ثانيا: أمور بحاجة إلى تحسين تتعلق بمعلم العلوم:

    ثمة أمور عدة بحاجة إلى تحسين تتعلق بمعلم العلوم حتى يتمكن من القيام بعمله على أكمل

 وجه، وأول هذه المور هو تخفيف  الضغط عن المعلم، وذلك بتقليل عدد الحصص من

 نصابه،  وثانيها إعادة النظر في الدورات التدريبية التي أصبحت غير مجدية  لسباب كثيرة

 إما لعدم وجود حوافز، أو لن المدربين في هذه الدورات غير مؤهلين بما فيه الكفاية، أو

 لحاجة المعلمين في الميدان إلى دورات جديدة تفيدهم في مجال تعليم العلوم كتصميلم

أنشطلللة علمية على الحاسوب أو تدريبهم على استخدام الجهزة العلمية.

 و المر الثالث الذي يتعلق بمعلم العلوم و بحاجة الى تطوير و تحسين هو أن يتم تزويد معلم

 العلوم بأسماء كتب علمية حديثة أو مواقع الكترونية علمية يستفاد منها.  أما المر الرابع فهو

 التخفيف عن المعلمين الذين يلتحقون ببرنامج الدراسات العليا أو الدبلوم و تسهيل خروجهم من

 المدارس قبل انتهاء الدوام الرسمي حتى يتمكنوا من الوصول إلى محاضراتهم في الوقت

 المحدد. والمر الخامس و الخير يتمثل في رفع المستوى المادي للمعلم و العمل على زيادة

احترام المجتمع للمعلم و مهنة التعليم. 

 ) التي أكدت ضرورةO`Sullivan,2006و قد اتفقت  هذه النتيجة مع دراسة أوسيليفان (

 التأكد من معرفة المعلم لمحتوى مادته، و متابعللة العمليلللات التعليمية التي يقوم بها
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المعلمون و ضرورة وجود رواتب مناسبة للمعلمين. كما اتفقت مع نتائج دراسة لند (

Linde,2000التي أكدت أن تقليل الضغط عن المعلم من المور الهامة التي تؤدي إلى ( 

 تحقيق الفاعلية في النتاج و العمل.   و بما أن الحاجة لتدريب المعلمين و أعضاء الهيئة

 )2002التدريسية عنصر أساسي من عناصر إدارة الجودة الشاملة، فإن نتائج دراسة علي (

 اتفقت مع التحسينات التي تتعلق بمعلم العلوم من حيث ضرورة عقد المؤتمرا ت و الدورات

 التدريبية التي لها علقة بحاجات المعلمين في الميدان، و ضرورة عمل حلقات للجودة سواء

 في تحسين محتوى البرامج والمقررات الدراسية، أو تحسين طرق التدريس و التقنيات

 )2006) و دراسة الراسبي(2003التعليمية. و اتفقت النتائج أيضا مع نتائج دراسة البنا (

 حيث أكدتا حاجة المعلمين للتدريب المستمر، و إلى ارشادات تتعلق بالتنويع في الساليب

 ) التي حّددت أن أبرز معوقات2002و الطرق المستخدمة.  و اتفقت مع دراسة السعود( 

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة تتمثل في ضعف المكانيات المادية، و نقص الكفاءات البشرية

 بسبب تدني الرواتب، وغياب سياسة الحوافز أو ضعفها مقارنة بالقطاع الخاص، و صعوبة

التنفيذ بسبب ضخامة هذه المؤسسات و تشعب هياكلها التنظيمية. 

تطوير أساليب التقييم: ثالثا:

 أشار غالبية المعلمين إلى أن أساليب التقييم المتبعة في المدارس مناسبة جدا، و لكنها بحاجة

 إلى قليل من الضافات  كاختبار الطالب في المعلومات التي درسها في السنة السابقة في مادة

 العلوم في بداية كل سنة دراسية، و تعديل كثير من القوانين الدارية الصارمة خاصة ما يتعلق

 بقوانين الرسوب و الكمال المعمول بها في وزارة التربية و التعليم.  واتفقت هذه النتائج مع
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 ) التي حددت  أن أبرز المعوقات التي  تطبيق إدارة الجودة الشاملة في2002دراسة السعود (

المدارس الردنية هو جمود القوانين و النظمة الدارية، وعدم مرونتها. 

رابعا: تحسينات تتعلق بمنهاج العلوم.

 أجمع المشاركون على ضرورة إدخال تحسينات عدة إلى منهاج العلوم، منها : تزويد معلم

 العلوم بدليل المعلم لكل كتاب من كتب العلوم، وتزويد المعلم و الطالب  بدليل خاص بالنشطة

 كما أن المنهاج بحاجة إلى التعديل والتخفيف من زخم المعلومات فيه، الموجودة في الكتاب

 و بما أن مادة العلوم تعتمد على. و النزول بمستوى المادة العلمية فيه  في بعض الصفوف

 إجراء النشطة و التجارب التي تأخذ جزءا ل بأس به من وقت الحصة، فإن من الضروري

  كما أعرب المعلمون عن تأييدهم لجراء تعديلت زيادة عدد حصص العلوم للصف الواحد.

 على كتب العلوم، ومن أهمها فصل كتاب العلوم للصفين التاسع و العاشر إلى ثلثة كتب،

وهي : الفيزياء، والكيمياء، والحياء.

 ) التي بحثت سبل تخفيضBriggs, et al,2003وانسجمت هذه النتائج مع دراسة برجز( 

 التكاليف و القدرة على تحسين المصادر و التخطيط لعمليات تحسين مستمرة  في مؤسسات

 التعليم العالي من خلل  تشكيل فريق لتطوير المناهج واعتمللاد طرق حديثة في قياس تقّدم

 )Holloway,1994الطلبة و استخدام عمليات التقييم المستمر.  كما اتفقت مع دراسة هولوي(

 التي أجريت في مؤسسات التعليم العالي بهدف تنظيم التعليم، حيث أكدت الدراسة إلى ضرورة

مراجعة المنهاج باستمرار، وإحداث تغييرات في قضايا التأليف.
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 ) التي رأت أن أهم التحسيناتStauart,1993 مع نتائج دراسة ستارت (ًو اتفقت أيضا

 الواجب إجراؤها ليحقق  الطلبة أفضل النتائج، تشمل : المراجعة المستمرة للمنهاج، و توفير

برنامج للمكافۤات و الحوافز. 

 )  التي قام الباحث فيها بتحليل كتاب العلومEdiger,2001كما اتفقت  مع نتائج دراسة ادجر( 

 ليرى مدى تحقيقه للجودة الشاملة ، و قد توصل إلى أن أهمية إشراك المعلم و الطالب في

 تحديد الهدف من التعلم، و زيادة التطبيقات و النشطة التي تتطلب استخدام اليدي و الدوات

المخبرية ليكون التعّلم له معنى.

) و دراسة باول (Parjogo & Sohal,2004و انسجمت مع دراسة بارجو و سوهال(

Paul,V.F.,1993اللتين بينتا أهمية القيام بتصميم أنشطة  و تجارب ذات فاعلية تؤدي الى ( 

 & Gentryفحص مستوى البتكار و التجديد لدى الطلبة. و كذلك مع دراسة جنتري و أون (

Owen,2004.التي بينت ضرورة قياس مدى تركيز النشطة الصفية على التعلم ذي المعنى (

 )2006كما اتفقت نتائج هذه الدراسة المتعلقة بالتحسينات في تعليم العلوم مع دراسة الراسبي(

 التي أشارت الى أن أهم  مواصفات مدخلت التعليم و خاصة التعليم الثانوي التي تتناسب مع

 معايير الجودة  الشاملة هي مدخلت تتعلق بالدارة المدرسية، و المعلم، و المنهاج، والمبنى

 ) التي رأت ان أهم التحسينات للرقيBurgio,2002المدرسي. و اتفقت مع دراسة  بورجو( 

 بجودة تعليم العلوم و الرياضيات تشمل : التدريب المستمر للمعلمين، ومتابعة تطورهم

 المهني،          و الستمرار في تطوير المناهج، وتغيير البرامج التدريبية في المدارس كافة

بحيث تلبي الحتياجات التعليمية المحلية.
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التوصيات :

 خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات انبثقت عن الجوانب والمجالت التي تمت

معالجتها بصورة علمية، وفيما يأتي أهم التوصيات: 

 أ. توصيات بناء على نتائج الدراسة:

 توعية المسئولين و مديري المدارس الفلسطينية بأهمية تبني فلسفة الجودة.1

الشاملة داخل مدارسهم بما يتناسب مع قيمنا و عاداتنا و تقاليدنا ومعتقداتنا .

  البدء بتدريس مفاهيم و أساليب إدارة الجودة الشاملة و تضمينها في المناهج.2

الدراسية في كليات التربية .

 العمل على إنشاء وحدة الجودة بحيث تعنى بأمور الجودة، و تكون ملحقة.3

 بادارات التعليم، ومهمتها الرئيسة الشراف على تطبيق أساليب الجودة الشاملة و تقديم

المساعدة الفنية للمدراس لتحقيق أهدافها.

 تخفيض نصاب معلم العلوم من الحصص الملزم بتدريسها أسبوعيا ليتسنى له.4

 القيام بمسؤولياته من حيث إعداد النشطة، وإثراء المنهاج، والعمل على تطوير تعليم

العلوم.

 إعادة النظر في أساليب التقويم التقليدية التي غايتها تذكر المعلومات و.5

 استرجاعها، وتبني وسائل ل يهمها التذكر و السترجاع  بقدر ما يهمها تنمية التفكير

و التحليل.
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 إعادة النظر في الدورات التدريبية لمعلمي العلوم بحيث تلبي احتياجات.6

المعلمين في الميدان.

 ترتيب زيارات تعّدها مديرية التربية و التعليم ، يزور خللها معلمو العلوم.7

مدارس متفوقة لمشاهدة النتائج اليجابية المميزة و المبنية على أسس الجودة.

 توفير الدعم الكافي للمدارس بحيث يتسنى لها تهيئة متطلبات الجودة في تعليم.8

العلوم  لتزويد المدارس بالجهزة و الدوات المخبرية اللزمة لتعليم العلوم. 

 تزويد المدارس بجهاز حاسوب خاص لتعليم العلوم متصل بشبكة النترنت،.9

وتوفير السطوانات التعليمية و الكتب العلمية .

 . توفير نظام للحوافز لمعلمي العلوم  كتوفير المنح و البعثات لكمال تعليمهم داخل10

الوطن و خارجه.

 . تطوير المناهج و مراجعتها باستمرار بحيث تتناسب مع الواقع في المدارس11

الفلسطينية.

 . تطوير كتب دليل معلم بحيث تتناول إجابات السئلة، وإثراء للمنهاج، واقتراح12

لنشطة بديلة، وأسئلة بمستويات تفكير عليا .

 . إعادة النظر في القوانين و النظمة المعمول بها في وزارة التربية و التعليم، كتعديل13

قوانين الكمال و الرسوب، و اقتراح أساليب تقويم أخرى.

 . البدء بتجهيز مدارس نموذجية مجهّزة بكافة الدوات و المواد العلمية و المخبرية14

اللزمة للتعليم عامة، وتعليم العلوم خاصة.

 . العمل على تخفيف أعداد الطلبة في الصفوف، و ذلك برسم خطة جديدة تعطي15

الولوية لبناء غرف صفية جديدة في المدارس التي تعاني من الكتظاظ. 
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ب. توصيات مرتبطة بدراسات مستقبلية:

 إجراء الدراسة نفسها لتضم جميع معلمي العلوم في المدارس الحكومية في.1

المرحلتين الساسية الدنيا و الثانوية.

 إجراء الدراسة ذاتها على معلمي العلوم في المدارس الحكومية و الوكالة و.2

الخاصة.

 توسيع الدراسة للتعرف على واقع تعليم العلوم بناء على معايير ادارة الجودة.3

 الشاملة من وجهة نظر معلمي العلوم و الطلبة و مشرفي الفيزياء، و الكيمياء، و

الحياء في المديريات المختلفة.

 إجراء دراسات تهدف بشكل خاص إلى بناء نموذج مقترح لتحسين تعليم.4

العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة.
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الملحــــق

) : توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات1ملحق رقم(
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)2ملحق رقم (

النسبة المئويةالعددالمتغير
9148.3ذكرالجنس

9151.6انثى

%182100المجموع

3821.5أحياءالتخصص
2513.4فيزياء

5229كيمياء

6736تخصصات أخرى

%182100المجموع

 سنوات

الخبرة

137أقل من سنة

5430.1 سنوات5 - 1من 

5832.3 سنوات10 - 6من 

2815 سمة14 - 11من 

2915.6 سنة15أكثر من 

%182100المجموع

 المؤهل

العلمي

3419.3دبلوم

12769.3بكالوريوس

126.5بكالوريوس مع تربية

94.8ماجستير

%182100المجموع

13069.9رام ال والبيرةالمديرية

5230.1سلفيت

%182100المجموع
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): أسماء أعضاء هيئة التحكيم3ملحق رقم (

المديرية  المدرسة التي
يتواجد فيها

المؤهل العلم  سنوات
الخبرة

التخصص الجنس المعلم

رام ال ذكور أساسية  ماجستير
إحصاء

5 
سنوات

رياضيات أنثى 1م

رام ال أساسية مختلطة دبلوم  مختبرات سنة16
مدرسية

أنثى 2م

سلفيت بنات أساسية دبلوم علوم سنة11 انثى 3م

رام ال ذكور ثانوية بكالوريوس سنة واحدة أحياء ذكر 4م

سلفيت أساسية مختلطة ماجستير  أساليب سنوات8
تدريس علوم

انثى 5م

سلفيت ذكور ثانوية بكالوريوس احياء سنوات7 ذكر 6م
سلفيت ذكور ثانوية بكالوريوس سنوات10 كيمياء ذكر 7م
رام ال ذكور اساسية بكالوريوس اساليب علوم سنوات6 انثى 8م
رام ال ذكور ثانوية بكالوريوس احياء سنوات5 انثى 9م
رام ال ذكور ثانوية بكالوريوس كيمياء سنوات4 ذكر 10م
رام ال اساسية مختلطة دبلوم مختبرات طبية سنوات5 انثى 11م
سلفيت بنات ثانوية بكالوريوس كيمياء سنوات5 انثى 12م
سلفيت بنات ثانوية بكالوريوس  أساليب سنوات3

تدريس علوم
أنثى 13م

رام ال اناث ثانوية  بكالوريوس
+دبلوم تربية

احياء سنوات10 انثى 14م
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ملح

الوظيفةعضو هيئة التحكيم

 أستاذة دكتورة في جامعة بيرزيت و المشرفة علىد. خولة الشخشير
الرسالة

محاضر في جامعة بيرزيتد. عبد ال بشارات

محاضر في جامعة بيرزيتد. احمد جنازرة

محاضر في جامعة القدس المفتوحة- سلفيتد. نافز أيوب

محاضرة في جامعة القدس المفتوحة- سلفيتد. منى البلبيسي

 جمال.1
الرمحي

 عاما ومتقاعد حاليا40مدير مدرسة لمدة 

محاضرة في جامعة القدس المفتوحة- سلفيتفاطمة حسان.1
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): الستبانة4ملحق رقم (

بسم ال الرحمن الرحيم

استبانه معلمي العلوم           

عزيزي/تي المعلم /ة ،،
السلم عليك و رحمة ال و بركاته ،

          هذه دراسة ميدانية في مجال أساليب تدريس العلوم، بهدف التعرف على واقع تعليم
 العلوم بناء على معايير إدارة الجودة الشاملة في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر معلمي

العلوم للمرحلة الساسية العليا 
ــع عليهــا ســوى          تأمل منك الباحثة التعاون الجابة عن فقرات الستبانة، ولن يطل
ــط ،  الباحثة، والمعلومات التي تتضمنها هذه الستبانة ستستخدم لغراض البحث العلمي فق

لذا، فل ضرورة لكتابة اسمك أو ما يدل على شخصيتك أو عنوانك .
           و من هذا المنطلق  تلتمس الباحثة  أن تكون في غايــة  الموضــوعية و الدقــة

العلمية في إجابتك ، و أرجو منك مراعاة مايلي عند الجابة عن فقرات هذه الستبانة :
عدم إجراء أي تعديل أو تغيير على الفقرات ..1
الجابة عن جميع فقرات الستبانة ..2
إعطاء خيار واحد فقط من بين الختيارات المتعددة المعطاة لكل فقرة  ..3

شاكرة لك تعاونك الصادق.
      و ال من وراء القصد .

الباحثة : رولى جمال  الرمحي 
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 المعلومات العامةالجزء الول:

 أرجو وضع دائرة حول ما يناسبك  : 
أنثى . 2ذكر                            . 1: الجنس  : .1

           
 سلفيت . 2               . رام ا و البيرة   1المديريلة: .2

التخصص :.3
 فيزياء           .2أحياء                              .1               

 تخصصات أخرى .4كيمياء                            .3               

المؤهل العلمي :.4
بكالوريوس .2دبلوم                      .1                
 ماجستير .4بكالوريوس مع تربية       .3               

سنوات الخبرة :.5
   سنوات 5-1. 2               اقل من سنة.1

 سنة               15-11. 4 سنوات                  6-10. 3
 سنة .15أكثر من . 5
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الجزء الثاني : فقرات الستبانة 
    

)  في العمود المناسب أمام ما يمثل رأيك فيمايلي:×أرجو وضع إشارة (

المجال الول : تهيئة الدارة المدرسية لمتطلبات الجودة في التعليم          
ـــقالفقراتالرقم  أواف

بشدة
 معارضمعارضمحايداوافق

بشدة

1
.
1
.

ــوير  تشجع إدارة  المدرسة المدرسين على المبادرة بتط
الداء.

2
.
.

ــة  تستحدث إدارة المدرسة طرقا لتطوير خدماتها لمواكب
المستجدات التكنولوجية .

3
.
3
.

تهيئ إدارة المدرسة مناخا دراسيا يسوده التعاون .

4
.
4
.

ــن و  تنمي إدارة المدرسة العلقات النسانية بين المعلمي
الطلبة في المدرسة .

5
.
5
.

يتوفر في المدرسة :
- قاعات دراسية تتسع للطلبة . 

6
.
6
.

- مختبرات حاسوب تستوعب جميع الطلبة 

7
.
7
.

- مختبرات علوم تستوعب جميع الطلبة .

-  شبكة معلومات تربطها مع المؤسسات الخرى8
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9

.
8
.

ــة  تهيئ إدارة المدرسة مستلزمات النشطة الصفية للطلب
من وسائل تعليمية.

1

0

.
9
.

ــفية ــطة اللص ــتلزمات النش  تهيئ إدارة المدرسة مس
(كالقاعات و الملعب الرياضية ....)

          
  المجال الثاني : متابعة العملية التعليمية –التعلمية و تطويرها      

1
1
.
1
.

ــات ــتمر لعملي  تنتهج إدارة المدرسة مبدأ التطوير المس
التعليم و التعلم 

1
2
.
3
.

تحتفظ إدارة المدرسة بملف خاص عن حالة الطالب.

1
3
.
4
.

 تتخذ إدارة المدرسة الجراءات اللزمة لحفظ المعلومات
الخاصة بالطلبة .

 معارضمعارضمحايدأوافقأوافق بشدةالفقرات
بشدة

1
4
.
5
.

 تتخذ إدارة المدرسة الجراءات اللزمة لضــمان ســرية
المعلومات المتعلقة بالطلبة 
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1
5
.

ــق النمــو  تنظم إدارة المدرسة فعاليات تســتهدف تحقي
المتكامل لشخصية الطالب .

1

6

.
8
.

تتابع إدارة المدرسة طرق التدريس التي يتبعها الساتذة 

1
7
.

ــدى ــدريس ل  تعمل إدارة المدرسة على تطوير طرق الت
الساتذة .

1

8

.
9
.

ــاليب ــوير أس  تتخذ إدارة المدرسة إجراءات محددة لتط
 التقويم بنــاء علــى نتــائج المتابعــة المســتمرة لداء

المدرسين .

1

9

.
1
0
.

 تعمل إدارة المدرسة على متابعــة صــيانة و صــلحية
 التجهيزات الدراسية ( مختــبرات ، وســائل تعليميــة ،

انترنت ، مكتبة )

 
المجال الثالث : غرفة الصف 

2
0
.
1
.

يسهل ترتيب الثاث في غرفة الصف التفاعل بين الطلبة

2
1
.
2

يضع المعلم مكتبه في مقدمة الصف أمام الطلبة 
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.
2
2
.
3
.

ــل ــن قب  تسّهل غرفة الصف الوصول لسجلت الطلبة م
الطلبة و المعلم  

2
3
.
5
.

يوجد مكان لدفاتر الطلبة داخل الصف 

2
4
.
7
.

  تتيح مساحة الصف إعادة ترتيب الثــاث بمــا يناســب
مشروعات العمل 

2
5
.
8
.

يحترم كل فرد ملكية اآلخر داخل الصف. 

2
6
.
9
.

يعتبر الصف مكانا ّامنا  جسميا للطلبة .

2
7
.
1
0
.

يعتبر الصف مكانا آمنا عاطفيا للطلبة.

   المجال الرابع : خصائص معلم العلوم
ـــقالفقرات  أواف

بشدة
 معارضمعارضمحايدأوافق

بشدة

ــام2 ــَا للقي ــَا و فني  يعّد معلم العلوم إعدادَا مهنيَا و علمي
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بواجباته.
2
9
.
2

يعتبر معلم العلوم أن الفراد متساوون في القيمة 

3
0
.
3

يقدم معلم العلوم فرصا تعليمية متساوية لكل الفراد 

3
1
.
4

 يشجع معلم العلوم العتماد المتبادل عن طريق النشــطة
الجماعية 

3
2
.
5

 يصمم معلم العلوم الواجبات و النشــطة لســد حاجــات
التلميذ في الدرس .

3
3
.
6

 يصمم معلم العلوم الواجبات و النشطة لتقابــل أســاليب
التعلم

3
4
.
7

يعطي معلم العلوم للطلبة تغذية راجعة  فورية .

3
5
.
8

يشجع معلم العلوم التعبير الصادق عن الفكار و اآلراء 

3
6
.
9

يعمل معلم العلوم على تنمية ثقة الطالب بنفسه و بغيره 

3
7
.
1

ــة  يسمح معلم العلوم للطلبة الذين لديهم إسهامات تعليمي
متميزة بتقديمها 
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0
3
8
.

 يوفر معلم العلوم جوا من التعاون و الحــترام المتبــادل
بين المعلم و الطالب 

 المجال الخامس : اتخاذ القرارات و خدمة المجتمع
3
9
.
1
.

تتبنى إدارة المدرسة مبدأ المشاركة في صنع القرار 

4
0
.
2
.

تشجع إدارة المدرسة الجهود التعاونية 

4
1
.
3
.

تسهل إدارة المدرسة أداء الفريق المدرسي 

4
2
.
4
.

تسمح إدارة المدرسة للطلبة بطرح أفكارهم بحرية تامة 

4
3
.
5
.

ــم و مراجعــة  تشجع الدارة تشكيل لجان خاصــة للتظل
شكاوى المدرسين في المدرسة 

4
4
.
6
.

 تساهم إدارة المدرسة في مشاركة الطلبة في أعمال داخل
المدرسة و خارجها 
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المجال السادس : أسلوب التقييم 
 معارضمعارضمحايدأوافقأوافق بشدةالفقرات

بشدة

4
5
.
1
.

 يقوم تقييم الطلبة في العلوم على الموضوعية .

4
6
.
2
.

ــدرات الطــالب ــة ق ــى تنمي  يركز التقييم في العلوم عل
التحليلية 

4
7
.
3
.

ينّمي التقييم في العلوم  التفكير الناقد لدى الطلبة.   

4
8
.
4
.

تقيس امتحانات العلوم قدرات الطلبة بمختلف مستوياتهم

 لمجال السابع : الميزانيةا
4
9
.
1
.

ــة ــة التعليمي  تتناسب المور المادية مع متطلبات العملي
التعّلمية. 

5
0
.
2
.

 يخصص جزء كاف مــن الميزانيــة لتنفيــذ البرامــج و
النشاطات .

يتوفر نظام حوافز للعاملين في المدرسة .5
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3
.
5
2
.

ــف ــف لمختل  تقّسم ادارة المدرسة الميزانية بشكل منص
النشاطات و البرامج المدرسية .

): المقابلت5ملحق رقم (

تعريف الباحثة بنفسها و بموضوع الدراسة قبل إجراء المقابلت

   مرحبا : أنا الطالبة رولى الرمحي من جامعة بيرزيت، أرجو منك التكرم بالموافقللة علللى
 طلبي بإجراء مقابلة معك فيما يختص بدراستي، و ذلك للتعرف على " واقع تعليم العلوم بنللاء
 على معايير إدارة الجودة الشاملة في المدارس الفلسطينية من وجهلة نظلر معلملي العللوم
 للمرحلة الساسية العليا "  استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فللي أسللاليب

تركيز العلوم في كلية الدراسات العليا في الجامعة.
 و اعتقد أن الراء والفكارك التي ستقدمها ستساعدني في الوقوف على واقع تعليم العلوم في

مدارسنا، مع العلم أن المعلومات التي ستقدمها لي ستكون في غاية السرية التامة .
 و كجزء من موافقتك على المشاركة في الدراسة، أرجو السماح لي بإجراء المقابلة معك

لبعض الوقت حسبما تراه مناسبا.

أسئلة المقابلت
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بعد تعريف الباحثة بنفسها ، ستقوم بطرح السئلة التية : 

أول : حول دور الدارة في العملية التعليمية التعلمية و متابعتها و تطويرها : 
)  ماذا توفر المدرسة من أمور تساعد على تحسين عملية التعليم و التعلم ؟ 1

      كيف تتابع الدارة هذه المور ؟
)كيف تعمل المدرسة على التنافس مع المدارس الخرى ؟2
)كيف تشجع إدارة المدرسة العاملين و تحفزهم على تطوير أنفسهم و بذل جهود أكثر؟3
) هل يعمل معلمو العلوم  في المدرسة كفريق واحد؟  كيف ؟ 4
) أ- هل يتوفر  في المدرسة مرافق من حاسوب و مختبر و مكتبة ؟ ما رأيك بها ؟5

    ب- ما رأيك  بالغرف الصفية و تجهيزاتها ؟
   ج - هل تستخدم مختبر العلوم ؟

    د- هل يعمل الطلبة بشكل مجموعات، أم أفراد خلل عمل التجارب، أم مجرد مشاهدين
لك؟

 ثانيا : خصائص معلم العلوم:
) ماذا تقول في معلمي العلوم في المدرسة من حيث تأهيلهم وتمكنهم من المادة  ؟ 6
) ما أساليب التدريس التي تستخدمها لمساعد الطلبة على الفهم و استيعاب المادة ؟ 7
) ما هو شكل العلقة بينك كمعلم علوم و الطلبة ؟ 8
) هل تعّزز الطلبة ؟ متى ؟ 9

 ) كيف تتعامل مع شكاوي الطلبة التي تتعلق بمادة العلوم ؟ من حيث صعوبة المادة و عدم10
       الفهم .. 

) هل تسمح للطلبة بالتعبير عن آرائهم و أفكارهم ؟ كيف ؟11

    ثالثا : التقييم :
) كيف تقيم الطلبة  في مادة العلوم ؟ 12
) هل تقترح غيرها ؟ مثل ماذا؟ لماذا ل تستخدمه؟ 13  

 ) هل توفر إدارة  المدرسة الميزانيات الكافية اللزمة لتعليم مادة العلوم ؟ في أي المور14
     بالتحديد ؟ 

رابعا : مادة العلوم : 
) ما رأيك في منهاج العلوم من حيث المحتوى و النشطة و حجم المعلومات المقدمة فيه ؟15
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) هل يحتاج لثراء ؟ ( إن كانت الجابة نعم ....كيف تعمل على إثرائه )؟16
) ماذا تقترح  لتحسينه ؟17
) هل تشجع الطلبة على عمل أبحاث أو تقارير ؟ متى ؟ و هل تسمح لهم بعرضها ؟ 18
 ) هل ّتشرك الطلبة في اتخاذ قرارات تتعلق بالعلوم ؟ كتبديل وحدة مكان أخرى أو فيما19

يتعلق  بالمتحانات..
) كيف تقيم مشاركة الطالب أثناء درس العلوم ؟ 20

 ) برأيك، ما المور التي تؤدي إلى تحسين تعليم العلوم للمرحلة الساسية العليا في21
المدارس الفلسطينية ؟

 ) لستجاباتt): المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية  و نتائج اختبار (6ملحق رقم (
المبحوثين عن فقرات المجال الول حسب متغير الجنس

 المجال الول: تهيئة الدارةالمدرسيةالرقم
لمتطلبات الجودة في التعليم

 الوسطالعددالجنس
الحسابي

النحراف
 المعيار

ي

قيمة
ت

 درجات
الحرية

 الدللة
الحصائية

 تشجع إدارة  المدرسة المدرسللين علللى1
المبادرة بتطوير الداء

914.320.6301.6891790.547ذكر

904.160.669أنثى

 تستحدث إدارة المدرسة طرقللا لتطللوير2
خدماتها لمواكبة المستجدات التكنولوجية  

*1.2001790.03-913.690.852ذكر

903.830.723أنثى

 تهييء إدارة المدرسة مناخا دراسيا يسوده3
التعاون 

904.240.6750.7891780.718ذكر

904.160.652أنثى

 تنمي إدارة المدرسة العلقات النسللانية4
بين المعلمين والطلبة في المدرسة 

914.010.8140.3661790.83ذكر

903.970.814أنثى

 تتوفر في المدرسة - قاعات دراسية تتسع5
للطلبة

0.8121790.11-913.641.197ذكر

903.781.074أنثى

 تتوفر في المدرسة - مختبرات حاسللوب6
تستوعب جميع الطلبة

0.023* 913.231.0960.545179ذكر

903.121.304أنثى

 تتوفر في المدرسة - مختللبرات علللوم7
تستوعب جميع الطلبة

913.381.2571.2461790.217ذكر

903.121.338أنثى

 تتوفر في المدرسة - شللبكة معلومللات8
تربطها مع المؤسسات الخرى

912.571.1420.5601790.645ذكر

902.461.119أنثى
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 تهييء إدارة المدرسة مستلزمات النشطة9
الصفية للطلبة من وسائل تعليمية

 0.001*2.428179-913.760.911ذكر

904.040.652أنثى

 تهييء إدارة المدرسة مستلزمات النشطة10
اللصفية (كالقاعات والملعب الرياضية)

913.680.9760.8361790.835ذكر

903.570.937أنثى

903.660.6100.4911790.73ذكرالدرجة الكلية لفقرات المجال الول 

903.610.577أنثى

.α≤0.05* دالة إحصائيا عند مستوى  •

 ) لستجاباتt المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية  و نتائج اختبار ():7ملحق رقم(
المبحوثين عن فقرات المجال الثاني حسب متغير الجنس

 المجال الثاني: متابعةالرقم
العملية التعليمية-التعلمّية

الجن
س

الوسط العدد
الحسابي

النحراف
 المعياري

قيمة
 ت

 درجات
الحرية

 الدللة
الحصائية

 تنتهج إدارة المدرسة مبدأ11
 التطوير المستمر لعمليات

التعليم و التعلم

0.3531790.195-913.810.842ذكر

903.860.773أنثى

 تحتفظ إدارة المدرسة بملف12
خاص عن حالة الطالب

2.1531790.191-913.950.935ذكر

904.210.711أنثى

 تتخذ إدارة المدرسة الجراءات13
 اللزمة لحفظ المعلومات

الخاصة بالطلبة

1.3591700.389-853.940.713ذكر

874.090.741أنثى

 تتخذ إدارة المدرسة الجراءات14
 اللزمة لضمان سرية

المعلومات المتعلقة بالطلبة

0.4601790.597-914.120.630ذكر

904.170.707أنثى

 تنظم إدارة المدرسة فعاليات15
 تستهدف تحقيق النمو المتكامل

لشخصية الطالب

0.3411790.819-913.620.773ذكر

903.660.825أنثى

 تتابع إدارة المدرسة طرق16
التدريس التي يتبعها الساتذة

0.4511780.934-914.020.699ذكر

904.080.632أنثى

 تعمل إدارة المدرسة على17
 تطوير طرق التدريس لدى

الساتذة

0.7901770.938-913.810.748ذكر

903.900.739أنثى

 تتخذ إدارة المدرسة إجراءات18
 محددة لتطوير أساليب التقويم

913.890.7671.6181790.123ذكر

903.700.814أنثى
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 بناء على نتائج المتابعة
المستمرة لداء المدرسين

 تعمل إدارة المدرسة على19
 متابعة صيانة وصلحية

التجهيزات الدراسية

0.4631790.119-914.000.894ذكر

904.060.709أنثى

 الدرجة الكلية لفقرات المجال
الثاني

09031680.92-843.890.511ذكر

863.960.511أنثى

 اختلف أعداد•

).missedالمبحوثين و درجات الحرية يعود إلى وجود بعض الجابات المفقودة(

 )t): المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية  و نتائج اختبار (8ملحق رقم (
لستجابات المبحوثين عن فقرات المجال الثالث حسب متغير الجنس

رقم
المجال الثالث: غرفة الصفالجنسالعددالوسط  الفقرة

الحسابيالنحراف
 المعياريقيمة

 T  درجات
الدللةالحرية  

913.870.9570.975ذكريسهل ترتيب الثاث في غرفة الصف التفاعل بين الطلبة20الحصائية
1780.67 -904.000.887ذكريضع المعلم مكتبه في مقدمة الصف أمام الطلبة89.730.93921أنثى

0.244
1780.983 ذكرتسّهل غرفة الصف الوصول لسجلت الطلبة من قبل الطلبة والمعلم904.030.94222أنثى

913.370.950-1.707

179
0.655 1.285-913.301.140ذكريوجد مكان لدفاتر الطلبة داخل الصف903.610.92023أنثى

179
0.506 ذكرتتيح مساحة الصف إعادة ترتيب الثاث بما يناسب مشروعات العمل903.511.10424أنثى

913.421.065-0.164

179
0.369 0.823-913.430.944ذكريحترم كل فرد ملكية الخر داخل الصف903.441.14325أنثى
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179
1.461-913.840.834ذكريعتبر الصف مكانا ّامنا  جسميا للطلبة903.540.95026أنثى0.632

179
1.340-913.490.794ذكريعتبر الصف مكانا ّامنا عاطفيا للطلبة904.010.78627أنثى0.247

179
1.150-903.580.664ذكرالدرجة الكلية لفقرات المجال الثالث903.660.823أنثى0.827

177
 اختلف أعداد المبحوثين و درجات الحرية يعود إلى وجود بعض الجابات893.690.619أنثى0.48

).missedالمفقودة(

 )t): المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية  و نتائج اختبار (9ملحق رقم (
لستجابات المبحوثين عن فقرات المجال الرابع حسب متغير الجنس

رقم
المجال الرابع: خصائص معلم العلومالجنسالعددالوسط  الفقرة

النحراف المعياريقيمةلحسابيا
 Tدرجات

 الحريةالدللة
904.140.7281.230ذكريعّد معلم العلوم إعدادَا مهنيَا وعلميَا وفنيَا للقيام بواجباته28الحصائية

ذكريعتبر معلم العلوم أن الفراد متساوون في القيمة904.020.59929أنثى  0.007* 179
914.150.6651.573

ذكريقدم معلم العلوم فرصا تعليمية متساوية لكل الفراد903.970.91730أنثى1790.085
914.050.621-1.360

ذكريشجع معلم العلوم العتماد المتبادل عن طريق النشطة الجماعية904.190.70131أنثى0.038 *179
914.000.699-1.126

 يصمم معلم العلوم الواجبات و النشطة لسد حاجات التلميذ في الدرس904.110.62632أنثى1790.971
1.504-914.010.675ذكر

ذكريصمم معلم العلوم الواجبات والنشطة لتقابل أساليب التعلم904.160.61633أنثى1790.998
913.980.596-1.740
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-904.210.645ذكريعطي معلم العلوم للطلبة تغذية راجعة  فورية 904.120.51634أنثى1790.917
1.068

ذكريشجع معلم العلوم التعبير الصادق عن الفكار والراء904.310.61235أنثى1790.514
904.230.562-0.258

ذكريعمل معلم العلوم على تنمية ثقة الطالب بنفسه، وبغيره904.260.59136أنثى1780.472
914.290.5430.737

 يسمح معلم العلوم للطلبة الذين لديهم إسهامات تعليمية متميزة904.220.61437أنثى1790.514
0.046-914.360.641ذكربتقديمها

 يوفر معلم العلوم جوا من التعاون والحترام المتبادل بين المعلم904.370.52938أنثى1790.074
0.614-904.370.550ذكروالطالب

1.150-903.580.664ذكرالدرجة الكلية لفقرات المجال الرابع904.420.518أنثى1790.787
.α≤0.05* دالة إحصائيا عند مستوى  893.690.619أنثى1770.48

).missedأعداد المبحوثين و درجات الحرية يعود إلى وجود بعض الجابات المفقودة(اختلف 

 )t): المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية  و نتائج اختبار (10ملحق رقم (
لستجابات المبحوثين عن فقرات المجالين  الخامس و السادس حسب متغير الجنس

المجال الرابع:اتخاذ القرارات و خدمة المجتمعالجنسالعددالوسط الرقم
الحسابيالنحراف المعياريقيمة

 T درجات
الحريةالدللة
913.970.8361.932ذكرتتبنى إدارة المدرسة مبدأ المشاركة في صنع القرار39 الحصائية

914.140.6920.972ذكرتشجع إدارة المدرسة الجهود التعاونية903.730.79040أنثى1790.512
914.160.7030.931ذكرتسهل إدارة المدرسة أداء الفريق المدرسي904.040.66941أنثى1790.256
ذكرتسمح إدارة المدرسة للطلبة بطرح أفكارهم بحرية تامة904.070.71642أنثى1790.826

914.040.6480.667
 تشجع الدارة تشكيل لجان خاصة للتظلم و مراجعة شكاوى المدرسين في903.980.68743أنثى1790.84

903.740.9660.236ذكرالمدرسة
 تساهم إدارة المدرسة في مشاركة الطلبة في أعمال داخل المدرسة903.710.92744أنثى1790.879

914.050.7511.891ذكروخارجها
904.020.6051.448ذكرالدرجة الكلية لفقرات المجال الخامس903.830.824أنثى1790.428
ذكريقوم تقييم الطلبة في العلوم على الموضوعية 903.890.57845أنثى1780.377

904.080.5881.932
ذكريركز التقييم في العلوم على تنمية قدرات الطالب التحليلية883.880.80046أنثى 0.036* 176

914.010.6910.524
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ذكرينّمي التقييم في العلوم  التفكير الناقد لدى الطلبة903.960.73347أنثى1790.485
913.970.6740.530

ذكرتقيس امتحانات العلوم قدرات الطلبة بمختلف مستوياتهم903.910.74448أنثى1790.269
914.030.6900.378

الدرجة الكلية لفقرات المجال السادس903.990.868أنثى1790.177
904.030.5001.057ذكر

176
0.189

.α≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى  * 883.940.567أنثى
).missedأعداد المبحوثين و درجات الحرية يعود إلى وجود بعض الجابات المفقودة(اختلف 

)11ملحق رقم (
 ) لستجابات المبحوثين عنt و نتائج اختبار (المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية 

فقرات المجال السابع حسب متغير الجنس
المجال االسادس: التقييمالجنسالعددالوسط رقم الفقرة

الحسابيالنحراف المعياريقيمة
 Tدرجات

 الحريةالدللة

913.201.0670.354ذكرتتناسب المور المادية مع متطلبات العملية التعليمية التعّلمية50 الحصائية

ذكريخصص جزء كاف من الميزانية لتنفيذ البرامج والنشاطات 903.140.95551أنثى1790.681
913.370.877-1.451

ذكريتوفر نظام حوافز للعاملين في المدرسة 903.570.91252أنثى1790.642
912.661.0240.094

 تقّسم ادارة المدرسة الميزانية بشكل منصف لمختلف النشاطات902.641.10553أنثى1790.529

913.690.9320.028ذكروالبرامج المدرسية 

الدرجة الكلية لفقرات المجال السابع 903.680.762أنثى1790.133
0.290-913.230.700ذكر

903.260.706أنثى1790.759
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