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الملخص: 
 هدف��ت الدرا�ش��ة اإىل التع��ّرف عل��ى واق��ع مباين كلي��ات الرتبية ، وم��دى مطابقته��ا ملعايري اجل��ودة. ولغر�ض 
حتقي��ق اله��دف  ا�شتخ��دم الباح��ث اال�شتبان��ة كاأداة  للقيا�ض،  حيث تكون م��ن 6 حماور و70 بن��دًا.. وقد مت 
جمع البيانات من جمتمع  قوامه )15( كلية اختريت منه عينه ع�شوائية قوامها)10( كليات اأي بن�شبة )67 
، واأو�شحت نتائج الدرا�شة اأن 54.44 %  من متو�شط اإجمايل حمور موقع وت�شميم  %( من جمتمع الدرا�شة 
مب��اين كلي��ات الرتبية مطابق��ة ملعايري اجلودة، واأن 45.56 % منها غري مطابق��ة ملعايري اجلودة ،واأن 32.22 
% م��ن متو�ش��ط اإجمايل حمور القاعات الدرا�شية مطابق ملعاي��ري اجلودة،واأن67.78 % غري مطابقة ملعايري 
اجل��ودة،واأن 46.67 % من متو�شط اإجمايل حمور القاع��ات وال�شاحات اخلا�شة باالأن�شطة الال�شفية مطابق 
اإجم��ايل املكتبات  ملعاي��ري اجل��ودة،واأن53.33 % غ��ري مطابق��ة ملعايري اجل��ودة واأن 34.39 % م��ن متو�شط 
العلمية بكليات عينة الدرا�شة مطابق ملعايري اجلودة،واأن65.33 % غري مطابقة ملعايري اجلودة    واأن 42.86 
% م��ن متو�ش��ط اإجمايل مدرجات الكلي��ات مطابق ملعايري اجلودة،واأن43.75 % غ��ري مطابقة ملعايري اجلودة    
واأن 56.25 % م��ن متو�ش��ط اإجمايل مقاهي الكليات مطابق ملعايري اجلودة،واأن43.75 % غري مطابقة ملعايري 
اجل��ودة ،   واأن 68 % م��ن متو�ش��ط اإجم��ايل حم��ور املراف��ق ال�شحي��ة مطابق ملعاي��ري اجل��ودة،واأن32 % غري 
مطابقة ملعايري اجلودة  ،واأن 15 % من كليات عينة الدرا�شة جترى لها �شيانة دورية ، باملقابل 85 %  منها ال 
تتم فيها عملية ال�شيانة ب�شكل دوري ، واأو�شت الدرا�شة اإىل �شرورة ت�شكيل جلنة من اخلرباء واملتخ�ش�شني يف 
اجلوانب املعمارية والرتبوية حتت اإ�شراف وزارت التعليم العايل يكون من واجباتها اإجراء الدرا�شات الالزمة 
لو�ش��ع املعاي��ري املنا�شبة مع مراعاة النواحي االقت�شادية واالجتماعي��ة يف كل جانب من جوانب مباين كليات 
الرتبي��ة ، م�شتفي��دة م��ن جتارب البل��دان االأخرى ، وف��ق املعايري املعمول به��ا يف خمتلف البل��دان  وبخا�شة ما 
يت�شاب��ه منه��ا مع ظروفنا ، ووفق معطيات االأبحاث الرتبوية والفنية املتج��ددة ، واملتطورة ، با�شتمرار يف هذا 

امليدان.

الكلمات املفتاحية :
مباين كليات الرتبية ،القاعات الدرا�شية ،ت�شميم املبنى ، معايري اجلودة 
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Evaluation Study for Buildings of Faculty of Education  in light of Quality Standards

(field study in Libya )

Abstract:
This study aims to know status of buildings of faculty of Education and the extent 
of conformance to quality standards. For achieving this objective, the researcher 
has used a questionnaire as a tool of measurement ,where it is composed of 6 
axes and 70 items . All data is collected from a community of (15) faculties.

 A sample of  10 faculties has been randomly selected. Which represent of ( 
%67) of study community . Results of study has showed that  %54,44 of average 
total of axis for site and design of buildings as conformity to quality standards, 
and   %45.56 thereof is not conforming to quality standard.  %32.22 of average 
total of axis for classrooms are conforming to quality standards, and  %67.78 
are not confirming to quality standards.  %46.67 of average total of axis for 
classrooms and spaces concerning activities are conforming to quality standards, 
and   %53,33 are not conforming to quality standards. %39.34 of average 
total of academic libraries  at the concerned faculties are conforming to quality 
standards, and  %65,33 are not conforming to quality standards.  %42,87  % 
of average total of tiers at faculties are conforming to quality standards, and  
%43,75 are not confirming to quality standards.  %56,25 of average total of 
cafes at faculties are conforming to quality standards, and   %43,75 are not 
confirming to quality standards.   %67 of average total of axis for health facilities 
are conforming to quality standards, and  %32 are not conforming to quality 
standards.   %15 of the concerned faculties receive a periodic maintenance 
which means  %85 thereof don’t receive any periodic maintenance . The study 
draws attention to form a committee from specialized experts in architectural 
and educational elements under supervision of ministry of higher education 
for making studies necessary for drawing suitable standards with taking into 
account the economic and social aspects at any side of buildings of Faculties 
of Education, with benefiting from experiments of other countries according 
to applicable standards in various countries in particular that suitable for our 
circumstances and as per modern and continuously developed educational and 
technical research information .

Keywords:

Buildings of faculty of arts : means buildings concerning preparing teacher 
students who joined study at faculties of arts .

Study halls : means rooms prepared for study in which teacher student spend 
more time.

Design of buildings : means situation, direction and general shape of building.

Quality standards : means typical specifications that are represented in health 
conditions which must be provided in buildings of faculties such capacity , 
ventilation , lighting and other.  
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مقدمة وم�شكلة البحث :
ال�شك اأن خمرجات كليات الرتبية توؤدي دورًا كبريًا ومهمًا يف اإجناح العملية التعليمية يف مراحل التعليم العام 

كافة ، وهذا الدور ال يق�ل اأهمية عن دور البيت متمثاًل يف االأم التي �شبهها ال�شاعر باملدر�شة اأي�شًا . 
اإذ  متثل كليات الرتبية الركيزة االأ�شا�شية لبناء ال�شرح احل�شاري الأي دولة،  

الأنه��ا تغذى مبخرجاته��ا مراحل التعليم العام مبختلف تخ�ش�شاته . وهذا االأمر ال ميكن اأن يتحقق ما مل يكن 
هناك اهتمام مببانيها،  وجتهيزاتها ملا لها من دور كبري واأثر بالغ االأهمية يف حت�شني خمرجاتها باأبعادها كافة 
. ف��اإذا مت بن��اء مبانيها وفقًا للموا�شف��ات ال�شحية والتعليمية املنا�شبة فاإن ذل��ك ي�شهم يف حد ذاته يف اإتاحة 
الفر�شة لتحقيق اأهدافها. واإذا حدث خلل اأو نق�ض يف  هذه املوا�شفات فاإن ذلك ينعك�ض على منهجها بطريقة 

وا�شحة ال�شك فيها .
وهذا يوؤكد اأن البيئة التعليمية بعنا�شرها املادية وغري املادية على ال�شواء من العوامل املهمة واملحددة لكفاءة 
النظ��ام الرتب��وي وخمرجاته كمًا ونوعًا . وللعنا�شر املادية يف هذا النظ��ام من اأبنية، وملحقاتها ، والتقنيات ، 
ومدى توفرها اأثر كبري يف جناح النظام الرتبوي ، وحتقيقه لالأهداف الفردية ، واملجتمعة التي يطمح االأفراد 
، واملجتمع يف الو�شول اإليها .االأمر الذي دفع الباحث اإىل تبني م�شكلة البحث باالإ�شافة اإىل ما الحظه من اأن 
مب��اين كليات الرتبية ه��ي عبارة عن مباين مدر�شية خم�ش�شة ملراحل التعليم العام، مت توطني كليات الرتبية 
به��ا دون مراع��اة خل�شائ�شه��ا .ا�شتن��ادًا اإىل اخللفيات ال�شابقة  ق��د بات من ال�شروري - بع��د اأن قطعت بالدنا 
العربي��ة �شوط��ًا طوياًل يف جم��ال التعليم العايل - القي��ام بدرا�شة تقوميية للتعرف على م��دى مالءمة البيئة 
املادي��ة - كظ��رف بيئ��ي يق�شي فيه الطلبة ج��ل اأوقاتهم - ملعايري اجل��ودة، من حيث ال�شع��ة املثالية ، وعوامل 
االإ�شاءة ، والتهوية ، ذلك عن طريق ا�شتطالع اآراء امل�شوؤولني عن اإدارة موؤ�ش�شاتنا اجلامعية ، لو�شع املعاجلات 
ال�شائب��ة . وه��ذا ما تطرقنا اإليه يف هذه الدرا�شة ، من خالل االإجابة عن اأ�شئلتها ، وا�شتف�شاراتها . للتاأكد من 
قي��ام مباين كليات الرتبية باأدوارها وم�شوؤولياتها، ولتحديد واقعها ، واملعوقات التي تواجهها، ق�شد تطويرها 

وحت�شينها فاإن م�شكلة الدرا�شة تتمحور يف ال�شوؤال الرئي�ض االآتي : 

مباين كليات الرتبية ملعايري اجلودة ؟ مطابقة  مدى  •ما 
وهذا ال�شوؤال ا�شتقت منه االأ�شئلة االآتية : 

اجلودة؟ ملعايري  وت�شميمه  املبنى  موقع  مطابقة  مدى  ما   .1
؟ الدرا�شية  القاعات  توفر  مدى  ما   .2

2.1. ما مطابقة القاعات الدرا�شية ملعايري اجلودة ؟  
ملعايري اجلودة ؟ مطابقته  وما  االأثاث  توفر  مدى  ما   .3

م��ا م��دى توف��ر القاعات ، وال�شاحات اخلا�ش��ة باالأن�شطة الرتبوية والتعليمي��ة بكليات الرتبية ، وما   .4
مطابقتها ملعايري اجلودة ؟

مدى توفر حجرات اخلدمات العامة بكليات الرتبية وما مطابقتها ملعايري اجلودة؟ ما   .5
ملعايري اجلودة؟ مطابقتها  وما  الرتبية  بكليات  ال�شحية  املرافق  توفر  مدى  ما   .6

وبذلك تكمن اأهمية الدرا�شة احلالية يف النقاط  االآتية : 
ا�شتجاب��ة لتحقي��ق اأهداف املوؤمتر العلمي العربي الدويل الرابع ل�شمان جودة التعليم العايل املنعقد   1

يف رحاب جامعة عني �شم�ض بجمهورية م�شر العربية.
2  التاأك��د م��ن حمتوي��ات واإمكاني���ات مباين الكليات من اأج��ل حت�شني واقعها م�شتقب��اًل ،وبالتايل جودة 

خمرجاتها.
العربي. الوطن  يف  العايل  التعليم  جمال  يف  ال�شريع  التقني  التطور  مواكبة   3
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التعليمية.  مبانيه  لتقييم  ومقايي�ض  معايري  اإىل  املجتمعات  من  كغريها  العربية  املجتمعات  حاجة   4
5  ت�شاعد نتائج هذه الدرا�شة امل�شوؤولني يف التعليم العايل على اإعادة النظر يف واقع مباين الكليات بق�شد 

تطوير اإمكانياتها ، وزيادة فاعليتها ، يف العمل الرتبوي املنفذ بها .
اأهداف الدرا�شة :

اجلودة. ملعايري  ومطابقته  الرتبية  بكليات  االأثاث  توفر  مدى  على  التعرف   -  1
القاعات، وال�شاحات اخلا�شة باالأن�شطة الرتبوية والتعليمية بكليات الرتبية، وما  معرفة مدى توفر   -  2

مطابقتها ملعايري اجلودة.
اجلودة. ملعايري  مطابقتها  وما  الرتبية  بكليات  العامة  اخلدمات  حجرات  توفر  مدى  معرفة   -  3

اجلودة. ملعايري  ومطابقته  الرتبية  بكليات  االأثاث  توفر  مدى  على  التعرف   -  4
ال�شحية بكليات الرتبية وما مطابقتها ملعايري اجلودة. املرافق  توفر  مدى  على  التعرف   -  5

لتحقي��ق االأه��داف ال�شالف��ة الذكر مت ا�شتخ��دام املنهج الو�شفي، جلم��ع بيانات الدرا�شة، با�شتخ��دام ا�شتمارة 
اال�شتبان��ة، التي �شملت بيانات متعددة، ومنظمة، متعلقة باآراء عينة الدرا�شة يف جمموعة من عنا�شر البيئة 
املادية، لكليات الرتبية منها: )املوقع- الت�شميم- القاعات الدرا�شية - القاعات اخلا�شة باالأن�شطة التعليمية 

والرتبوية - حجرات اخلدمات العامة - املرافق ال�شحية( 
م��ن خ��الل عينة تكون��ت من : كلي��ات الرتبية، التابع��ة للجامعات الواقع��ة يف غرب ليبيا )جامع��ة طرابل�ض، 
جامعة الزاوية ،جامعة اجلبل الغربي ،جامعة املرقب،جامعة الزيتونة( وقد بلغ عددها )15( خم�ض ع�شرة 
كلي��ة  وه��ي ت�ش��كل ن�شب��ة )100 % ( من جمتم��ع الدرا�شة، اختريت منه��ا بطريقة العين��ة الع�شوائية )10( 

كليات اأي بن�شبة )67 %( من جمتمع الدرا�شة.
اأداة الدرا�ش��ة : مت ا�شتخ��دام ا�شتم��ارة ا�شتبانة جلمع البيانات، واملعلومات املطلوب��ة للدرا�شة، وقد مت تعديل 
االأداة، وتقنينه��ا بع��د عر�شه��ا عل��ى جمموعة من املحكمني م��ن اأع�شاء هيئ��ة التدري�ض بق�ش��م الرتبية وعلم 

النف�ض باجلامعات الليبية.

االأ�شاليب االإح�شائية : 
ملعرف��ة مدى توفر مكونات املب��اين التعليمية بكليات الرتبية، ومدى مطابقته��ا ملعايري اجلودة من حيث ال�شعة 
املكانية، وعوامل التهوية واالإ�شاءة، ا�شتعان الباحث باملعادالت وال�شبل االإح�شائية التي تنا�شب ذلك ومنها: 

الن�شب املئوية والتوزيعات التكرارية.

م�شطلحات الدرا�شة :
مب��اين كلي��ات الرتبية : هي املباين اخلا�شة باإعداد الطالب املعلم��ني الذين التحقوا بالدرا�شة يف كليات  	• 

الرتبية .
القاعات الدرا�شية : هي حجرات معدة للدرا�شة يق�شي الطالب املعلم فيها وقتًا طوياًل.  	• 

ت�شميم املبنى : يق�شد به و�شع املبنى واجتاهه و�شكله العام . 	• 
االأثاث : ي�شمل االأثاث ال�شبورة واملقاعد واالأدراج . 	• 

القاع��ات اخلا�ش��ة باالأن�شط��ة الرتبوية والتعليمي��ة : هي االأماك��ن املخ�ش�شة ملمار�ش��ة االأن�شطة خارج  	• 
القاعات الدرا�شية �شواء اأكانت بدنية اأم عقلية )معرفية( مثل: ال�شاالت الريا�شية، واملعامل واملكتبات 

املدر�شية وامل�شارح...اإلخ 
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حج��رات اخلدم��ات العام��ة : ه��ي احلجرات التي يت��م من خاللها تق��دمي خدمات للط��الب، واأع�شاء  	• 
هيئ��ة التدري�ض بالكلية، وه��ي غري احلجرات املخ�ش�شة لالأن�شطة ال�شفية وغري ال�شفية مثل حجرة 

االإ�شعاف، واملق�شف، وحجرات اأع�شاء هيئة التدري�ض، واملكاتب االإدارية وغريها .
املراف��ق ال�شحي��ة : يق�شد به��ا مياه ال�شرب ، واأحوا���ض الغ�شيل، ودورات املي��اه )املراحي�ض( ، وطرق  	• 

ت�شريف القمامة.) عبداملق�شود واآخرون،بدون،25(
معايري اجلودة : هي املوا�شفات النموذجية املتمثلة يف ال�شروط ال�شحية الواجب توافرها يف مباين  	• 

الكليات، كال�شعة، والتهوية، واالإ�شاءة،  وغريها .
الدرا�شات امل�شابهة:

درا�شة اأوجراد)1984(، بعنوان املبنى املدر�شي باملرحلة االبتدائية مبدار�ض تعليم طرابل�ض ودوره  	• 
يف حتقي��ق االأه��داف الرتبوي��ة. هدف��ت الدرا�ش��ة اإىل  التعرف على م��دى مطابقة املب��اين املدر�شية 
احلالي��ة للمرحل��ة االبتدائية مبدار���ض تعليم طرابل�ض للموا�شف��ات واملعايري املتع��ارف عليها عامليًا، 
وم��دى �شالحي��ة هذه املب��اين لتحقي��ق متطلب��ات االأه��داف الرتبوية املر�شوم��ة له��ذه املرحلة، ومت 
اختيار العينة بالطريقة الع�شوائية، وا�شتخدم املنهج الو�شفي، وكان من نتائج هذه الدرا�شة اأي�شا اأن 
املبن��ى املدر�شي لهذه املرحلة عاجز ع��ن اأداء خدمات ترفيهية وترويجية لتالميذها، وكان من نتائج 
الدرا�ش��ة اأي�ش��ًا اأن توفر جميع حمتويات املبنى املدر�شي، توؤث��ر تاأثريًا اإيجابيًا على  حتقيق االأهداف 

الرتبوية لهذه املرحلة.
درا�ش��ة الطخي���ض )1995( بعن��وان موا�شف��ات املبنى املدر�ش��ي النموذجي يف مدار���ض وزارة املعارف  	• 
باململك��ة العربي��ة ال�شعودي��ة. هدفت الدرا�شة اإىل التع��رف على موا�شفات املبن��ى املدر�شي  مبدار�ض 
وزارة املع��ارف باململك��ة العربي��ة ال�شعودي��ة، ومت اختي��ار املدار���ض بطريق��ة ع�شوائي��ة، وا�شتخدام 
الباح��ث منوذج مكلريي Mcleary يف تقييم املباين املدر�شية لالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة، وكان من 

نتائج هذه الدرا�شة اأن املبنى املدر�شي غري مطابق للموا�شفات النموذجية.
درا�ش��ة القرقوط��ي )2005( بعن��وان درا�شة تقوميية لبع���ض متغريات البيئة )املادي��ة( املدر�شية.  	• 
هدف��ت الدرا�ش��ة اإىل التع��رف على مدى توف��ر ملحقات املبنى املدر�ش��ي ومدى مطابقته��ا للموا�شفات 
النموذجي��ة، ومت اختي��ار العين��ة بالطريق��ة الع�شوائية، وا�شتخ��دم املنهج الو�شف��ي، وكان من نتائج 
ه��ذه الدرا�ش��ة اأن املبن��ى املدر�شي يتمت��ع مبوقع منا�ش��ب، و اأن م�شاحت��ه منا�شبة اأي�ش��ا، واأن الف�شول 
الدرا�شي��ة منا�شبة من حيث احلجم، والتهوية، واالإ�شاءة، اإال اأنها تفتقر اإىل التو�شيالت الكهربائية 
واإىل �شتائ��ر حلجب ال�شوء، واأن االأثاث اخلا�ض بالف�شول متوفر ومنا�شب ل�شن التالميذ كما اأو�شحت 
الدرا�ش��ة ع��دم توفر اأماكن لالأن�شط��ة وكذلك حجرات اخلدم��ات العامة واأ�ش��ارت اإىل افتقار املباين 

املدر�شية اإىل احلد االأدنى من ال�شيانة.
اجلانب امليداين : 

حتليل نتائج اإجابات عينة الدرا�شة حول الت�شاوؤالت املتعلق مبتغريات الدرا�شية : 
االأول: ما مدى مطابقة موقع املبنى وت�شميمه ملعايري اجلودة ؟ الت�شاوؤل  حول  الدرا�شة  عينة  اإجابات   -  1
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جدول )1( يبني تكرارات ون�شب البيانات املتعلقة مبوقع مباين الكليات وت�شميمها

الفقرةت
نعمال

 %ك %ك
990110هل تقع الكلية �شمن مركب اجلامعة1

990110هل مبنى الكلية م�شمم كمبنى كلية يف الأ�شل 2

660440هل و�شائل النقل )املوا�شالت( متوفرة3

هل ملبنى الكلية م�شاحة وا�شعة من الأر�ض ت�شمح بالتو�شع 4
440660والمتداد ملواجهة متطلبات النمو امل�شتقبلية

550550هل  مبنى الكلية �شالح ل�شتعماله ككلية خمتلطة5

440660هل املمرات املوؤدية اإىل اأق�شام الكلية عري�شة ووا�شعة6

110990هل ملبنى الكلية اأكرث من طابق7

45.5654.44متو�شط اإجمايل حمور موقع مبنى الكلية وت�شميمها

تب��ني النتائ��ج يف اجل��دول رقم )1( اأن 9 كلي��ات وبواقع 90 % من مب��اين كليات الرتبية ال تق��ع �شمن مركب 
اجلامع��ة وكلي��ة واحدة فق��ط تقع �شمن مركب اجلامعة، وبين��ت النتائج اأن 6 كليات وم��ا ن�شبته 60 % كانت 
و�شائل النقل )املوا�شالت( غري متوفرة و 4 كليات وبواقع 40 % كانت و�شائل النقل متوفرة ، كما بينت نتائج 
الدرا�ش��ة يف نف���ض اجل��دول اأن 4 كلي��ات وما ن�شبت��ه 40 % ال متلك امل�شاحات الكافي��ة ملواجهة متطلبات النمو 
امل�شتقبلي��ة م��ن حي��ث التو�شع واالمتداد و6 كلي��ات وما ن�شبت��ه 60 % متلك تلك امل�شاح��ات ملواجهة متطلبات 
النمو امل�شتقبلية، وبينت النتائج اأن 5 كليات وما ن�شبته 50 % كان املبنى غري �شالح ال�شتعماله ككلية خمتلطة 
و5 كلي��ات وبنف���ض الن�شبة كان مبنى الكلي��ة �شاحلا لال�شتعمال ككلية خمتلطة، اأما م��ن ناحية ممرات الكلية 
ف��اإن النتائ��ج بين��ت اأن 4 كلي��ات وبن�شب��ة 40 % كانت املم��رات املوؤدي��ة اإىل اأق�شام الكلية غ��ري عري�شة وغري 
وا�شع��ة يف ح��ني اأن 6 كلي��ات وبن�شب��ة 60 % كانت فيها املمرات املوؤدية اإىل االأق�ش��ام عري�شة ووا�شعة، وبينت 
نتائ��ج الدرا�ش��ة اأن 9 كلي��ات وبواق��ع 90 % كان مبنى الكلية مكونا من اأكرث من طاب��ق واأن جميع هذه الكليات 

فيها اأكرث من �شلم واحد وكلية واحدة وبن�شبة 10 % كان مبنى الكلية مكونا من طابق واحد.
وكان اإجمايل حمور موقع الكلية وت�شميمها متو�شطا تقريبًا.

-  اإجابات عينة الدرا�شة حول الت�شاوؤل الثاين :  2
؟ الدرا�شية  القاعات  توفر  مدى  ما   .2.1

تب��ني النتائ��ج يف ال�ش��كل رقم )1( اأن متو�ش��ط ا�شتيعاب القاع��ة الدرا�شية هو 33 طالب��ا ، وكان متو�شط عدد 
القاعات الدرا�شية يف كليات الرتبية 22.5 قاعة درا�شية، وبينت النتائج اأن متو�شط عدد االأق�شام الدرا�شية 
يف كليات الرتبية ي�شاوي 9 اأق�شام ، وبذلك يت�شح اأن متو�شط عدد القاعات للق�شم الواحد اأقل من )3( قاعات.

؟ اجلودة  ملعايري  الدرا�شية  القاعات  مطابقة  مدى  ما   .2.2
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جدول رقم )2( يبني تكرارات ون�شب البيانات املتعلقة بالقاعات الدرا�شية

الفقرةت
النعم

 %ك %ك
330770اأر�شيات القاعات مانعة للرطوبة1

110990جدران القاعات و�شقوفها عازلة للحرارة2

550550جدران القاعات و�شقوفها �شهلة التنظيف3

0010100جدران القاعات و�شقوفها عازلة لل�شوت4

330770جدران القاعات و�شقوفها متت�ض الإ�شاءة بدون انعكا�شات5

880220اإن تهوية القاعات الدرا�شية منا�شبة6

110990 توجد يف القاعة الدرا�شية تهوية اآلية كافية7

770330 اإ�شاءة القاعات منا�شبة8

110990اإن القاعات الدرا�شية منا�شبة لعدد الطالب9

0010100القاعات الدرا�شية مزودة باأثاث منا�شب10

220880اإن القاعات الدرا�شية جمهزة ل�شتخدام الو�شائل التعليمية احلديثة11

32.2267.78متو�شط اإجمايل حمور القاعات الدرا�شية

�شكل رقم )1( يبني متو�شط بيانات كليات الرتبية فيما يخ�ض الأق�شام والقاعات

النتائ��ج يف اجل��دول رق��م )2( بينت اأن 7 كليات وبواقع 70 % من كليات الرتبي��ة كانت اأر�شيات القاعات غري 
مانع��ة للرطوب��ة، يف حني فق��ط ثالث كليات وبن�شب��ة 30 % كانت اأر�شي��ات قاعاتها مانع��ة للرطوبة، وبينت 
النتائ��ج 9 كلي��ات وم��ا ن�شبته 90 % كانت جدران القاعات و�شقوفها غري عازلة للحرارة و كلية واحدة وبواقع 
10 % كانت جدران القاعات و�شقوفها عازلة للحرارة، اأما بخ�شو�ض عزل ال�شوت يف القاعات الدرا�شية، فاإن 
القاع��ات الدرا�شي��ة لكلي��ات الرتبي��ة جميعها وبن�شب��ة 100 % جدرانها و�شقوفها غري عازل��ة لل�شوت، وبينت 
النتائ��ج اأي�ش��ًا باأن 7 كلي��ات وما ن�شبته 70 % كانت ج��دران القاعات و�شقوفها ال متت���ض االإ�شاءة، وال ت�شمن 
ع��دم وج��ود انعكا�ش��ات، يف حني اأن 3 كليات وما ن�شبته 30 % كان��ت جدران القاعات و�شقوفها متت�ض االإ�شاءة 
ب��دون انعكا�ش��ات، اأم��ا بالن�شب��ة لتهوي��ة القاع��ات ف��اإن كليت��ني وما ن�شبت��ه 20 % كان��ت التهوي��ة يف القاعات 
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الدرا�شي��ة غ��ري منا�شب��ة، و8 كلي��ات وبن�شبة 80 % كان��ت التهوية يف القاع��ات الدرا�شية منا�شب��ة، كما بينت 
نتائ��ج الدرا�ش��ة يف اجل��دول رق��م ) 2( اأن 9 كليات وم��ا ن�شبته 90 % ت�شكو من عدم وج��ود تهوية اآلية كافية 
يف قاعاته��ا الدرا�شي��ة، يف ح��ني اأن كلية واح��دة وما ن�شبته 10 % كانت قاعاته��ا الدرا�شية يوجد فيها تهوية 
اآلي��ة كافي��ة، وبين��ت النتائج اأن 3 كلي��ات وما ن�شبته 30 % كانت االإ�شاءة يف قاعاته��ا غري منا�شبة، و7 كليات 
وبن�شب��ة 70 % كان��ت االإ�شاءة يف قاعاتها منا�شبة، اأما من ناحية حجم القاع��ات الدرا�شية فاإن 9 كليات وما 
ن�شبته 90 % كانت قاعاتها الدرا�شية غري منا�شبة اإىل عدد الطالب، يف حني اأن كلية واحدة وبن�شبة 10 % 
كان��ت قاعاتها الدرا�شي��ة منا�شبة اإىل عدد الطالب، وبينت نتائج الدرا�شة اأن جميع الكليات وبن�شبة 100 % 
كان��ت قاعاته��ا الدرا�شي��ة غري مزودة باأثاث منا�شب، وبينت النتائ��ج اأن 8 كليات وبن�شبة 80 % كانت قاعاتها 
الدرا�شي��ة غري جمه��زة ال�شتخدام الو�شائل التعليمي��ة احلديثة وكليتني فقط وبن�شب��ة 20 % كانت قاعاتها 
جمه��زة ال�شتخ��دام الو�شائ��ل التعليمية احلديث��ة، وبالنظ��ر اإىل اإجمايل حم��ور القاعات الدرا�شي��ة جند اأن 
متو�شط الن�شب املتوفرة ي�شاوي 32.22 % يف حني اأن متو�شط الن�شب غري املتوفرة ي�شاوي 67.78 %. اأي اأن 

متو�شط اإجمايل حمور القاعات الدرا�شية كان �شعيفًا جدًا.
اإجابات عينة الدرا�شة حول الت�شاوؤل الثالث: ما مدى توفر القاعات ، وال�شاحات اخلا�شة باالأن�شطة   -  3

الرتبوية والتعليمية بكليات الرتبية ؟، وما مطابقتها ملعايري اجلودة ؟
جدول رقم )3( يبني تكرارات ون�شب البيانات املتعلقة بالقاعات وامل�شاحات اخلا�شة بالأن�شطة التعليمية والرتبوية

الفقرةت
النعم

 %ك %ك

880220هل يوجد معمل حا�شوب بالكلية1

770330هل يوجد معمل للعلوم بالكلية2

0010100هل توجد حجرة خا�شة للو�شائل التعليمية بالكلية3

0010100هل توجد �شالة ملمار�شة الن�شاط الريا�شي بالكلية4

1010000هل يوجد فناء يف مبنى الكلية5

330770هل يوجد ملعب لكرة القدم يف مبنى الكلية6

330770هل يوجد ملعب لكرة الطائرة يف مبنى الكلية7

110990هل يوجد ملعب لكرة ال�شلة يف مبنى الكلية8

1010000هل توجد مكتبة يف الكلية9

770330هل يوجد مدرج مببنى الكلية10

متو�شط حمور القاعات وامل�شاحات اخلا�شة بالأن�شطة التعليمية 
46.6753.33والرتبوية
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جدول رقم )4( يبني تكرارات ون�شب البيانات املتعلقة مبكتبات الكليات

الفقرةت
النعم

 %ك %ك

220880م�شاحة املكتبة منا�شبة ل�شتيعاب اأكرب جمموعة1

550550ي�شهل الو�شول اإليها من جميع الأق�شام2

660440اإ�شاءتها الطبيعية كافية3

440660مزودة باإ�شاءة �شناعية ل�شتعمالها عند احلاجة4

يوجد فيها تكييف يتم التحكم يف درجة حرارته ون�شبة الرطوبة 5
550550طوال العام حلماية الكتب من التلف

220880يتوفر باملكتبة اأثاث منا�شب6

0010100املكتبة مزودة بتقنيات تعليمية حديثة مثل اأجهزة العر�ض والإذاعة7

34.2965.71متو�شط اإجمايل حمور مكتبات الكليات

جدول رقم )5( يبني تكرارات ون�شب البيانات املتعلقة مبدرج الكلية

الفقرةت
النعم

 %ك %ك

457.14342.86�شهل الو�شول اإليه1

228.57571.43مزود بالتجهيزات الالزمة2

228.57571.43يحتوي على عدد كاف من فتحات التهوية والتربيد3

342.86457.14يوجد به مداخل وخمارج كافية4

457.14342.86توجد فيه اإ�شاءة كافية5

42.8657.14متو�شط اإجمايل حمور مدرج الكلية

تب��ني النتائ��ج يف اجل��دول رق��م )3( اأن 8 كليات وم��ا ن�شبته 80 % لديها معمل للحا�ش��ب االآيل، ومنها 5 كليات 
كان��ت م�شاح��ة املعم��ل منا�شب��ة ال�شتيعاب اأكرب جمموع��ة و 3 كليات كان��ت م�شاحة املعمل غ��ري منا�شبة الأكرب 
جمموعة ، وكانت جميع املعامل يف الكليات غري جمهزة بالتجهيزات الالزمة للعمل بكفاءة عالية و كليتني وما 

ن�شبته 20 % لي�ض لديها معمل للحا�شب االآيل يف الكلية.
اأم��ا بخ�شو���ض معام��ل العلوم فاإن 7 كليات وما ن�شبت��ه 70 % لديها معمل للعلوم يف الكلية، ومنها 3 معامل كانت 
م�شاحته��ا كافي��ة ال�شتيعاب اأك��رب جمموعة و 4 معامل كانت م�شاحتها لي�شت كافي��ة ال�شتيعاب اأكرب جمموعة، 
وكانت جميع معامل العلوم غري جمهزة بالتجهيزات الالزمة للعمل بكفاءة عالية و 3 كليات وما ن�شبته 30 % 

لي�ض لديها معمل للعلوم.
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وبين��ت النتائ��ج يف اجلدول رق��م )3( اأن جمي��ع الكليات ال توجد فيها حج��رات خا�شة بالو�شائ��ل التعليمية، 
وبين��ت النتائ��ج اأي�شًا اأن جميع الكليات ال توجد فيها �شاالت ملمار�ش��ة الن�شاط الريا�شي، كما بينت النتائج اأن 
جمي��ع الكلي��ات يوج��د فيها فناء واأن 5 كلي��ات وبن�شبة 50 % كانت م�شاحة هذا الفن��اء تقدر بثالثة اأ�شعاف 
املبن��ى و5 كلي��ات وبنف���ض الن�شبة كان��ت م�شاحة الفناء ال ت�شاوي ذلك، واأن 3 كلي��ات وما ن�شبته 30 % يوجد 
يف الفن��اء حديق��ة م�شتملة على اأع�شاب واأ�شجار و7 كليات وما ن�شبت��ه 70 % ال يحتوي فناوؤها على االأع�شاب 
واالأ�شج��ار، وبينت النتائج اأن جميع الكليات ال يحتوي فناوؤها على مظالت حلماية الطالب من حرارة ال�شيف 

واأمطار ال�شتاء.
كم��ا بين��ت النتائ��ج يف اجلدول رقم )3( اأن 3 كليات وم��ا ن�شبته 30 % يوجد فيها ملعب لكرة القدم و 7 كليات 
وم��ا ن�شبت��ه 70 % ال يوج��د فيها ملعب لكرة القدم و 3 كليات وبن�شب��ة 30 % يوجد فيها ملعب لكرة الطائرة 
% يوجد فيها   10 و 7 كلي��ات وبن�شب��ة 70 % ال يوج��د فيها ملعب لك��رة الطائرة و كلية واحدة وبن�شب��ة 

ملعب لكرة ال�شلة و 9 كليات وما ن�شبته 90 % ال يوجد فيها ملعب لكرة ال�شلة.
اأم��ا بخ�شو���ض املكتب��ات فاإن النتائج تب��ني اأن جميع الكليات توج��د فيها مكتبات، والنتائ��ج املبينة يف اجلدول 
رق��م )4( تب��ني اأن كليتني وبن�شب��ة 20 % كانت مكتباتها ميكن اأن ت�شتوعب اأكرب جمموعة و 8 كليات وبن�شبة 
اأكرب جمموعة، وبينت النتائج يف اجلدول )4( اأي�شًا اأن 5 كليات  اأن ت�شتوعب  % كانت مكتباتها ال ميكن   80
وبن�شب��ة 50 % ي�شه��ل الو�ش��ول اإىل مكتباتها من جميع االأق�شام و 5 كليات وبنف���ض الن�شبة ال ي�شهل الو�شول 
اإىل مكتباته��ا م��ن جمي��ع االأق�ش��ام كما بين��ت النتائ��ج اأن 6 كليات وبن�شب��ة 60 % كانت اإ�ش��اءة املكتبات فيها 
كافي��ة و4 كلي��ات وبن�شب��ة 40 % كانت اإ�ش��اءة الكليات غ��ري كافية، اأما بخ�شو���ض االإ�ش��اءة ال�شناعية فاإن 
4 كلي��ات وبن�شب��ة 40 % مزودة مكتباتها باإ�شاءة �شناعية ت�شتخ��دم عند احلاجة و6 كليات وبن�شبة 60 % 
غ��ري م��زودة كلياته��ا باالإ�شاءة ال�شناعية، كم��ا بينت النتائ��ج اأن 5 كليات وبن�شبة 50 % يوج��د يف مكتباتها 
تكييف يتم التحكم يف درجة حرارته ون�شبة الرطوبة طوال العام حلماية الكتب من التلف و 5 كليات وبنف�ض 
الن�شب��ة ال يوج��د يف مكتباته��ا هذا التكييف، وبين��ت النتائج اأن كليتني وبن�شب��ة 20 % كانت مكتباتها مزودة 
باالأثاث املنا�شب و 8 كليات وبن�شبة 80 % مل تكن مكتباتها مزودة باالأثاث املنا�شب ، وبينت النتائج اأن جميع 

مكتبات الكليات غري مزودة بتقنيات تعليمية حديثة مثل اأجهزة العر�ض واالإذاعة.
اأم��ا بخ�شو���ض م��درج الكليات ف��اإن النتائج يف اجلدول رق��م )3( بينت اأن 7 كليات وبن�شب��ة 70 % يوجد فيها 
مدرج يف حني اأن 3 كليات وبن�شبة 30 % ال يوجد فيها مدرج، وبالنظر يف اجلدول رقم )5( فاإن النتائج بينت 
اأن 4 كلي��ات وبن�شب��ة 57.14 % كان امل��درج يف الكلي��ة �شهل الو�شل اإليه يف ح��ني اأن 3 كليات وبن�شبة 42.86 
% كان م��درج الكلي��ة ال ميك��ن الو�ش��ول اإليه ب�شهولة واأن كليت��ني وبن�شبة 28.57 % كان��ت مدرجاتها مزودة 
بالتجهي��زات الالزم��ة، و5 كليات وبن�شب��ة 71.43 % كانت مدرجاته��ا غري مزودة بالتجهي��زات الالزمة، واأن 
كليت��ني وبن�شبة 28.57 % كان��ت مدرجاتها حتتوي على عدد كاٍف من فتحات التهوية والتربيد و5 كليات 
وبن�شب��ة 71.43 % كان��ت مدرجاته��ا ال حتتوي على ذل��ك واأن 3 كليات وبن�شب��ة 42.86 % كانت مدرجاتها 
حتتوي على مداخل وخمارج كافية يف حني اأن 4 كليات وبن�شبة 57.14 % كانت مداخل املدرج وخمارجه غري 
3 كليات وبن�شبة  كافي��ة واأن 4 كلي��ات وبن�شب��ة 57.14 % كانت مدرجاتها توجد فيها االإ�ش��اءة الكافية و 

الكافية. االإ�شاءة  فيها  توجد  % ال   42.86
اأم��ا املتو�شط احل�شابي الإجمايل حمور القاعات وامل�شاحات اخلا�شة باالأن�شطة التعليمية والرتبوية فكان اأقل 

من املتو�شط .
اإجابات عينة الدرا�شة حول الت�شاوؤل الرابع: ما مدى توفر حجرات اخلدمات العامة بكليات الرتبية   -  4

؟وما مطابقتها ملعايري اجلودة؟
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جدول رقم )6( يبني تكرارات ون�شب البيانات املتعلقة باحلجرات اخلا�شة باخلدمات

الفقرةت
النعم

 %ك %ك
770330هل يوجد مببنى الكلية جناح خا�ض بالإدارة1

330770هل توجد قاعة اجتماعات يف الكلية2

0010100هل توجد حجرات خا�شة باأع�شاء هيئة التدري�ض بالكلية3

440660هل توجد منظومة درا�شة وامتحانات بالكلية4

110990هل يوجد موقع اإلكرتوين للكلية5

330770هل يوجد م�شلى يف الكلية6

880220هل توجد كافيرتيا اأو مقهى يف الكلية7

220880هل يوجد م�شتو�شف �شحي يف الكلية8

440660هل يوجد خمزن حلفظ الكتب والأدوات املكتبية9

110990هل توجد بالكلية و�شائل لإطفاء احلريق10

3367متو�شط اإجمايل حمور احلجرات اخلا�شة باخلدمات

جدول رقم )7( يبني تكرارات ون�شب البيانات املتعلقة مبقاهي الكليات

الفقرةت
النعم

 %ك %ك
225675املقهى جيد التهوية والإ�شاءة1

675225املقهى بعيد عن دورات املياه2

450450املقهى مزود بحو�ض و�شنبور للغ�شيل3

675225املقهى مزود برباد )ثالجة( حلفظ املاأكولت4

56.2543.75متو�شط اإجمايل حمور مقاهي الكليات

النتائ��ج يف اجل��دول رق��م )6( بينت اأن 7 كلي��ات وبن�شبة 70 % يوجد يف مبنى كلياته��ا جناح خا�ض باالإدارة 
ومنها 5 كان جناح االإدارة يفتح على املدخل الرئي�ض، وكليتان كان جناح االإدارة ال يفتح على املدخل الرئي�ض، 
وكان��ت 3 كلي��ات كان��ت م�شاحة جن��اح االإدارة منا�شب، و اأربع كلي��ات كانت م�شاحة جن��اح االإدارة غري منا�شبة 
و 3 كلي��ات كان جن��اح االإدارة م��زود بامل�شتلزم��ات االإداري��ة الالزم��ة و 4 كلي��ات كان جن��اح االإدارة غري مزود 

بامل�شتلزمات االإدارية الالزمة، يف حني اأن 3 كليات وبن�شبة 30 % ال يوجد فيها جناح خا�ض باالإدارة.
وبخ�شو���ض قاعة االجتماع��ات يف الكليات فاإن النتائج يف اجلدول رقم )6( بينت اأن 3 كليات وبن�شبة 30 % 
يوجد فيها قاعة اجتماعات ومنها كلية واحدة جمهزة بتقنية عالية، وكليتني غري جمهزة بتقنية عالية، و7 
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كليات وبن�شبة 70 % ال يوجد فيها قاعة لالجتماعات.
اأم��ا بالن�شب��ة للحج��رات اخلا�شة باأع�ش��اء هيئة التدري�ض، ف��اإن النتائج يف اجلدول رق��م )6( بينت اأن جميع 
الكليات ال توجد فيها حجرات خا�شة باأع�شاء هيئة التدري�ض، وبينت نتائج الدرا�شة اأن 4 كليات وبن�شبة 40 
% توجد فيها منظومة درا�شة وامتحانات و 6 كليات وبن�شبة 60 % ال توجد فيها منظومة درا�شة وامتحانات.
وبين��ت النتائ��ج اأن كلية واحدة فقط وبن�شبة 10 % لديها موق��ع اإلكرتوين خا�ض بها، و9 كليات وبن�شبة 90 
لديها موقع اإلكرتوين خا�ض بها، كما بينت النتائج اأن 3 كليات وبن�شبة 30 % يوجد فيها م�شلى  % ال يوجد 

و 7 كليات وبن�شبة 70 % ال يوجد فيها م�شلى.
اأم��ا بالن�شب��ة للمقاه��ي املوجودة يف الكليات فاإن النتائج يف اجلدول رقم )6( بينت اأن 8 كليات وبن�شبة 80 % 
يوج��د فيه��ا مق��اٍه و كليتني وبن�شبة 20 % ال يوجد فيها مقاٍه ، واجلدول رقم )7( يبني اأن كليتني وبن�شبة 25 
% كانت املقاهي فيها جيد التهوية واالإ�شاءة و 6 كليات وبن�شبة 75 % كانت املقاهي فيها غري جيدة التهوية 
واالإ�شاءة ، كما بينت النتائج يف اجلدول )7( اأن 6 كليات وبن�شبة 75 % كانت املقاهي بعيدة عن دورات املياه 
يف ح��ني اأن كليت��ني وبن�شب��ة 25 % كانت املقاهي فيها بعيدة عن دورات املي��اه، وبينت النتائج يف نف�ض اجلدول 
اأن 4 كليات وبن�شبة 50 % كان املقهى فيها مزودا بحو�ض و�شنبور للغ�شيل، و 4 كليات وبنف�ض الن�شبة مل يكن 
املقه��ى فيه��ا م��زودا بذل��ك، واأن 6 كليات وبن�شب��ة 75 % كان املقهى مزودا بثالجة حلف��ظ املاأكوالت، و كليتني 

وبن�شبة 25 % كان املقهى غري مزود بثالجة حلفظ املاأكوالت.
وبينت النتائج يف اجلدول رقم )6( اأن كليتني وبن�شبة 20 % يوجد فيها مركز �شحي اأحدها م�شاحته منا�شبة 
واالآخر كانت م�شاحته غري منا�شبة واأن جميع هذه املراكز غري مزودة بجميع امل�شتلزمات الطبية الالزمة، و 8 

كليات وبن�شبة 80 % ال يوجد فيها مركز �شحي.
وبين��ت النتائ��ج يف اجلدول رق��م )6( اأي�شًا اأن 4 كلي��ات وبن�شبة 40 % لديها خمزن حلف��ظ الكتب واالأدوات 
املكتبي��ة، وكان اثن��ان منها م�شاحتهما كافية ومزود بتهوية اآلية للمحافظة على الكتب، وفيهما اإ�شاءة كافية، 
واثن��ان كان��ت م�شاحتهما غري كافية وغري مزودة بتهوية اآلي��ة، وكانت االإ�شاءة غري كافية، و6 كليات وبن�شبة 

املكتبية. واالأدوات  الكتب  حلفظ  خمزن  فيها  يوجد  % ال   60
وبين��ت النتائ��ج اأن كلي��ة واحدة وبن�شبة 10 % يوجد فيها و�شائ��ل الإطفاء احلريق و9 كليات وبن�شبة 90 % 

ال يوجد فيها و�شائل الإطفاء احلرائق.
 اأما متو�شط اإجمايل حمور احلجرات اخلا�شة باخلدمات فكان �شعيفًا جدًا.
�شكل رقم )2( يبني و�شائل �شرب املياه يف الكليات
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اإجابات عينة الدرا�شة حول الت�شاوؤل الرابع: ما مدى توفر حجرات املرافق ال�شحية بكليات الرتبية   -  5
؟وما مطابقتها ملعايري اجلودة؟

جدول رقم )8( يبني تكرارات ون�شب البيانات املتعلقة باملرافق ال�شحية

الفقرةت
النعم

 %ك %ك
880220هل يوجد مببنى الكلية مورد مائي1

330770هل يوجد مببنى الكلية اأحوا�ض للغ�شيل2

1010000هل يوجد مببنى الكلية مراحي�ض )دورات مياه(3

هل توجد �شناديق يف الف�شول واملمرات واملالعب خم�ش�شة 4
660440لتجميع القمامة

770330هل يتم نقل القمامة اإىل مكان خم�ش�ض5

6832متو�شط اإجمايل حمور املرافق ال�شحية

النتائج يف اجلدول رقم )8( بينت اأن 8 كليات وبن�شبة 80 % يوجد فيها مورد مائي، وكليتني وبن�شبة 20 % 
ال يوج��د فيه��ا م��ورد مائي، ومبالحظة ال�شكل رقم )2( يتبني اأن جميع الكليات ال ت�شتعمل اأكواب الورق املقوى 
ال��ذي ي�شتعم��ل ملرة واحدة، وكلية واحدة فقط وبن�شبة 12.5 % ت�شتعم��ل النافورات التي تدفع املياه ب�شكل 
مقو�ض، و7 كليات وبن�شبة 87.5 % ت�شتعمل �شنابري املياه العادية، وال ت�شتعمل اأي كلية برادات لتربيد املياه 

)ثالجات( على ارتفاع منا�شب.
اأم��ا بالن�شب��ة اإىل اأحوا���ض الغ�شيل ف��اإن 3 كليات وبن�شبة 30 % توج��د فيها اأحوا�ض للغ�شي��ل، ولكن يف كلية 
واح��دة كانت هذه االأحوا���ض كافية لعدد الطالب، وغري موزعة توزيعًا عاداًل عل��ى اأق�شام الكليات يف الكليات 

الثالث، و7 كليات وبن�شبة 70 % ال توجد فيها هذه االأحوا�ض.
وتب��ني النتائ��ج يف اجل��دول رق��م )8( اأن جميع الكليات توج��د فيها دورات للمياه، وتب��ني النتائج يف ال�شكل 
رق��م )3( اأن 3 كلي��ات فقط وبن�شبة 30 % كانت دورات املياه كافي��ة لعدد الطالب، و8 كليات وبن�شبة 80 % 
كان��ت دورات املي��اه فيها م��زودة مبياه جارية، و5 كليات وبن�شبة 50 % كان��ت دورات املياه فيها جيدة التهوية 

واالإ�شاءة، و7 كليات وبن�شبة 70 % كانت جدران دورات املياه �شهلة التنظيف.
 وبين��ت النتائ��ج يف اجل��دول رق��م )8( اأن 6 كلي��ات وبن�شب��ة 60 % توج��د فيه��ا �شناديق خم�ش�ش��ة لتجميع 
% ال يوجد فيها هذه ال�شناديق، و7 كليات   40 القمام��ة يف الف�ش��ول واملمرات واملالع��ب و 4 كليات وبن�شبة 
وبن�شبة 70 % يتم فيها جمع القمامة ونقلها اإىل مكان خم�ش�ض و 3 كليات وبن�شبة 30 % ال يتم فيها ذلك.

وكان متو�شط اإجمايل حمور املرافق ال�شحية فوق املتو�شط.
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�شكل رقم )3( يبني موا�شفات دورات املياه املوجودة يف الكليات

اإجاب��ات عين��ة الدرا�ش��ة حول الت�شاوؤل ال�شاد���ض: ما مدى توفر ال�شيانة بكلي��ات الرتبية وما مطابقتها   -  6
ملعايري اجلودة؟

جدول رقم )9( يبني تكرارات البيانات املتعلقة بال�شيانة ون�شبها

الفقرةت
النعم

 %ك %ك

110990هل جتري �شيانة للمبنى بداية كل عام جامعي1

220880هل يتم اإ�شالح الأبواب والنوافذ مبا�شرًة بعد ك�شرها2

1585متو�شط اإجمايل حمور ال�شيانة

بداية كل عام جامعي،  ال�شيانة  % جتري   10 وبن�شبة  كلية واحدة  اأن  بينت  النتائج يف اجلدول رقم )9( 
واأن ه��ذه الكلي��ة ال تقوم ب�شيانة دورات املي��اه وال بردات املياه وال تقوم ب�شيانة موارد املياه وال تقوم ب�شيانة 
املالع��ب وال�ش��االت الريا�شية، ولكنها تقوم باإ�شالح الكهرباء وا�شتبدال املفاتي��ح العاطلة، و9 كليات وبن�شبة 

يف بداية كل عام جامعي، وبينت النتائج اأي�شًا اأن كليتني وبن�شبة 20 %  املبنى  ب�شيانة  تقوم  % ال   90
تق��وم باإ�ش��الح االأب��واب والنواف��ذ مبا�شرة بع��د ك�شرها، يف حني اأن 8 كلي��ات وبن�شب��ة 80 % ال تقوم باإ�شالح 

االأبواب والنوافذ مبا�شرًة بعد ك�شرها.
وكان متو�شط اإجمايل حمور ال�شيانة �شعيفا جدًا.
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مناق�شة النتائج وتف�شريها:
من خالل العر�ض ال�شابق لتحليل النتائج ميكن مناق�شة النتائج وتف�شريها على النحو االآتي:

اإن معظ��م كلي��ات الرتبي��ة تق��ع خارج املركبات اجلامعية، واأن املباين مل تك��ن يف االأ�شل  م�شممة ككليات   -  1
تربي��ة بل هي عبارة عن معاهد علي��ا ومتو�شطة مت توطني كليات الرتبية بها . وهذا موؤ�شر على حرمان 
ط��الب تلك الكليات من خدمات املركبات اجلامعية، وكذلك عدم متا�شي املبنى مع املرحلة التعليمية مما 

يعود بال�شلبية على خمرجات كليات الرتبية.
اإن معظ��م مب��اين كليات الرتبية قابلة للتو�شع واالمتداد مم��ا ي�شاعد على متطلبات النمو امل�شتقبلية   -  2

وهذا االأمر اإيجابي يواكب التطورات والتغريات احلديثة.
-  اإن ن�شبة عالية من كليات الرتبية ال ت�شلح للتدري�ض ككليات خمتلطة، غري اأن جميعها تدر�ض اجلن�شني   3
عل��ى ال�ش��واء، وهذا ق��د يكون �شببًا لكثري من امل�شاكل التي تعود بال�شرر عل��ى الفرد واملجتمع باأ�شره  مما 

يجعل احلاجة ملحة الإعادة النظر يف ت�شميم الكليات على نحو ي�شمح بذلك .
-  اإن املم��رات املوؤدي��ة اإىل اأق�ش��ام الكليات عري�شة ووا�شعة االأمر الذي ي�شم��ح للطالب والطالبات بحرية   4
احلرك��ة داخ��ل املبنى، واأي�شًا يت�شح اأن الكليات مكونة من اأكرث من طاب��ق، وبها اأكرث من �شلم مما ي�شاعد 
عل��ى ا�شتعم��ال ال�ش��المل  بي�شر دون ازدح��ام اأو اكتظ��اظ . وهذه النتائ��ج تاأتي متفقة م��ع )الطخي�ض ، 

القرقوطي،2005( 1999؛ 
يت�ش��ح اأن اإجم��ايل متو�ش��ط عدد القاع��ات الدرا�شية املخ�ش�شة لكل ق�شم اأقل م��ن) ثالث( قاعات، وهي   -  5
غري كافية مما يجعل الدرا�شة بهذه الكليات ت�شتمر اإىل �شاعات متاأخرة من اليوم الدرا�شي؛ االأمر الذي 
يوؤدي اإىل انتظار الطالبات ل�شاعات طويلة بني املحا�شرات خا�شة واأن الدرا�شة احلالية اأ�شارت اإىل قلة 
املوا�شالت كما باجلدول رقم )1( ، واأن الطالبات ي�شتخدمن و�شائل النقل اجلماعي اخلا�شة الذي ياأتي 
يف اأول الي��وم، ويرج��ع يف اآخره. وهذا يع��ود بال�شلبية على ال�شحة العقلي��ة واجل�شمية بل واالنفعالية 

اأي�شًا، وذلك لعدم توفر املطاعم التي تقدم الوجبات الغذائية بالكليات .
اأ�ش��ارت الدرا�ش��ة اإىل افتقار القاع��ات الدرا�شي��ة اإىل االأر�شية املانع��ة للرطوبة، واجل��دران العازلة للحرارة 
وال�ش��وت؛ والتي متت�ض االإ�شاءة دون انعكا�شات مم��ا يجعل الربودة تت�شرب اإىل اأقدام الطالب واأع�شاء هيئة 
التدري���ض، وجتع��ل ال�شو�ش��اء ت�ش��ل اإىل القاعة الدرا�شية عل��ى نحو ي��وؤدي اإىل عرقلة املواق��ف التدري�شية 
داخله��ا، وق��د يوثر ع��دم امت�شا�ض اجلدران لالإ�ش��اءة على �شحة الط��الب، واأن عدم عزل اجل��دران للحرارة 
ي��وؤدي اإىل اإح��داث قل��ق ل��دى الطالب مما ينعك���ض على حت�شيله��م العلمي، وه��ذا موؤ�شر �شلبي يتف��ق مع نتائج 
)القرقوط��ي،2005( ،ويتعار���ض مع اآراء الكثري من الرتبويني املتخ�ش�شني  يف هذا اجلانب)العبيدي ،1987؛ 

القوي،2000؛ مركز تطوير ال�شحة املدر�شية،2001( .
اأن تهوي��ة القاع��ات الدرا�شية بكليات الرتبي��ة اإيجابية ومطابق��ة ملعايري اجلودة  اأظه��رت الدرا�ش��ة   -  1
حي��ث ترتب��ط التهوية متام االرتباط بع��دد نوافذ القاعات الدرا�شية، وات�شاعه��ا، وح�شن توزيعها، واأن 
اأف�شل اأنواع التهوية الطبيعية للقاعات الدرا�شية هي )التهوية اجلارية( التي توؤدي اإىل جتديد ن�شاط 
الط��الب، ويحاف��ظ على �شحتهم، وحمايتهم من الكثري من االأمرا�ض كم��ا ت�شاعد اأي�شًا على التخل�ض من 
اخلم��ول والتبل��د ال��ذي يوؤثر على درج��ة ا�شتيعاب الط��الب للمحا�ش��رات. فالنتائج الت��ي تو�شلت اإليها 
الدرا�ش��ة احلالية يف هذا ال�ش��اأن متفقة مع ) اأبوجراد ، 1984؛ الطخي�ض ،1995؛ القرقوطي،2005(
اأم��ا التهوي��ة االآلي��ة فمعظ��م الكليات تفتق��ر اإىل هذا الن��وع من التهوي��ة، االأمر الذي يوؤث��ر على درجة 
حت�شي��ل الط��الب خا�شة عند اجلو القار�ض يف فرتة ال�شتاء ،واحلرارة املرتفعة يف فرتة ال�شيف، وكذلك 
تفتق��ر القاع��ات الدرا�شية اإىل االأثاث املنا�شب للعملية التعليمي��ة، واإىل التجهيزات الالزمة ال�شتخدام 
التقنيات الرتبوية احلديثة مما يدفع باالأ�شاتذة اإىل �شرف النظر عن ا�شتعمال مثل هذه التقنيات التي 
ثبت��ت فاعليته��ا يف العملية التعليمي��ة التعلمية اإىل جانب عدم اإتاحة الفر�ش��ة اأمام الطالب للم�شاركة 
الفعال��ة وهذا موؤ�شر يوؤدي اإىل م�شت��وى التح�شيل العلمي لهذه الكليات مما ينعك�ض �شلبًا على خمرجاتها 
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التي هي اأ�شا�ض بناء االأجيال القادمة.
اأو�شحت الدرا�شة توفر معامل للحا�شوب والعلوم، والتي هي من العنا�شر املهمة يف مباين كليات الرتبية،   -  2
مم��ا ي��وؤدي اإىل ا�شتف��ادة طالبها منه��ا يف التطبيق العمل��ي يف الدرا�شة النظرية والعملي��ة، التي ت�شتمل 
عليها مناهج املرحلة اجلامعية التي تهدف اإىل اجلمع بني الدرا�شة النظرية والتطبيقية يف اإطار واحد 

متكامل يعمل على ن�شر الثقافة املهنية والتقنية.
-  ك�شف��ت الدرا�ش��ة عدم توفر احلجرات اخلا�ش��ة بالو�شائل التعليمية، وهذا موؤ�شر �شلبي يوؤدي باالأ�شتاذ   3
اإىل االعتم��اد عل��ى الدرا�شة النظرية حت��ى عند تدري�شه ملقرر التقنيات الرتبوي��ة نف�شه الذي يعّد من 
املق��ررات املهمة يف كلي��ات الرتبية مما يرتتب على ذلك عدم قدرة الطالب املعلم على ا�شتخدام الو�شائل 
التعليمي��ة عن��د فرتة الرتبية العملي��ة اأو عند تخرج��ه، وممار�شته لعمله، وقد اأك��دت الدرا�شة يف هذا 
املح��ور اإىل افتق��ار كليات عينة الدرا�شة اإىل ال�شاالت اخلا�ش��ة مبمار�شات االأن�شطة الريا�شية، وهذا ال 
يتف��ق م��ع اآراء الكثري من الرتبوي��ني،)  فهمي، 1978؛ الفرا،1999؛ �شرورا ، ب��دون ( حول اأهمية توفر 
مث��ل ه��ذه ال�شاالت يف تربية الطالب املعلم، واأثرها على �شحته اجل�شمي��ة والنف�شية و�شالمته العقلية، 
وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع درا�شة الطخي�ض، والقرقوطي، واأظه��رت يف هذا املحور من الدرا�شة عدم توفر 
املالع��ب لك��رة الق��دم والطائرة وال�شل��ة مما ي��وؤدي اإىل انعدام توافره��ا اإىل عدم امل�شاع��دة على النمو 
ال�شلي��م للط��الب، وعدم م�شاعدتهم على ت�شريف طاقاتهم الزائدة، واإىل عدم اإ�شباع رغباتهم من اللعب 

الذي يعّد اأ�شا�شًا يف هذه املرحلة. 
اأنها ال تتفق ومعايري  اإال  العلمية  املكتبات  بها  الدرا�شة تتوفر  اأن جميع كليات عينة  الدرا�شة  اأظهرت   -  4
اجل��ودة مما ي��وؤدي اإىل عدم ا�شتفادة الطالب م��ن خدماتها التي حتتل مكانة كب��رية يف املفهوم احلديث 
للعملي��ة التعليمية والرتبوية الت��ي تتطلب ا�شتخدام االأ�شاليب التعليمي��ة املتنوعة دون االقت�شار على 
قاع��ة املحا�ش��رات، فاملكتب��ة العلمية تعمل عل��ى توفري امل�ش��ادر واملراجع للطالب وتق��دم لهم اخلدمات 
املكتبية من خالل توفري جمموعات متنوعة من املواد املطبوعة، وغري املطبوعة التي تلبي احتياجاتهم 

وحتقق رغباتهم وميولهم، وتو�شع من اهتماماتهم.
بين��ت الدرا�ش��ة وج��ود مدرج��ات بكلي��ات الرتبية عين��ة الدرا�شة اإال اأنه��ا غري مطابق��ة ملعايري اجلودة   -  5
ه��ي االأخ��رى اأي�ش��ًا حي��ث تفتق��ر اإىل التجهي��زات الالزمة، وع��دم احتواها عل��ى عدد كاف م��ن فتحات 
التهوية، وال توجد بها مداخل وخمارج كافية مما يقلل اال�شتفادة منها يف العملية التعليمية والرتبوية 

والثقافية.
تك�شف نتائج الدرا�شة اأن حجرات اخلدمات العامة بكليات عينة الدرا�شة متوفر منها ي�شكل عام جناح   -  6
ل��الإدارة، مم��ا ي�شاعد اإدارات الكليات  على القيام بدورها املن��وط كما ي�شهم اأي�شًا يف توفر املناخ املنا�شب، 
واالإمكاني��ات املادي��ة والب�شرية الالزمة للعم��ل، وال�شمانات الالزمة ل�شالمة العم��ل، اإال اأن جميع كليات 
الدرا�ش��ة ولالأ�شف تفتقر اإىل وجود قاعات لالجتماع��ات، واإىل حجرات الأع�شاء هيئة التدري�ض، واإىل 
منظوم��ة لالمتحان��ات، واإىل م�شلى، واإىل خمازن حلف��ظ االأدوات، واإىل م�شتو�شف، واإىل و�شائل الإطفاء 
احلريق، مما يوؤدي ذلك اإىل حرمان جمتمع الدرا�شة من خدمات هذه احلجرات، االأمر الذي ينعك�ض �شلبًا 
عل��ى عط��اء اأع�شاء هيئة التدري�ض، ويقلل من ات�شال الطالب باالأ�شات��ذة؛ الذي هو من االأمور املهمة يف 
املراحل التعليمية على ال�شواء، ومن  املوؤ�شف جدًا عدم توفر و�شائل الإطفاء احلريق مما يعر�ض �شالمة 
الط��الب اإىل اخلط��ر، رغم اإمكانية توفريها فثمنها مالئم، وق��د يرجع ذلك اإىل اإهمال امل�شوؤولني لها،كما 
اأن معظ��م الكلي��ات ال يتوف��ر به��ا م�شتو�شف  عل��ى الرغم من اأهميت��ه، و�شهولة توفريه فهن��اك الكثري من 
خريجات كليات الطب الب�شري واملعاهد ال�شحية، وهذا يوؤدي اإىل عدم ا�شتفادة الطالب من االإ�شعافات 
االأولي��ة الت��ي يحتاج��ون اإليها، مما ي�شط��ر الطالب للخروج م��ن الكليات لغر�ض االإ�شع��اف، اأما ما يخ�ض 
حجرات املقهى فهي متوفر لدى معظم كليات عينة الدرا�شة، ومطابقة ملعايري اجلودة، وهذا بدوره ي�شهم 
يف تق��دمي وجب��ات غذائية لطالب جمتمع الدرا�شة وه��و من االأمور املهمة خا�شة واأنه��م يق�شون اأوقات 

طويلة داخل الكليات دون الرجوع للبيت كما اأ�شارت الدرا�شة يف اجلدول رقم )1(.
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اأو�شح��ت الدرا�ش��ة اأن اإجمايل حمور املرافق ال�شحي��ة متوفر لدى كليات عينة الدرا�شة، وهذا موؤ�شر   -  7
اإيجابي ميكن ملجتمع الدرا�شة اال�شتفادة من خدماته التي ت�شهم ب�شكل فعال يف جناح العملية التعليمية 
والرتبوي��ة غ��ري اأن جمتم��ع الدرا�شة يعاين من عدم توف��ر اأحوا�ض للغ�شيل مما يجعل��ه ال يتفق مع اآراء 
الكثري من الرتبويني)الزاوي ،2001؛ عيد ،1993(الذين يرون باأنها �شرورية لدرجة اأن تكون متوفرة 
مب��ا يع��ادل 5 % من عدد الطالب بالكلية، على االأقل موزع��ة يف عدة اأماكن بجوار املقهى، ويف كل طابق 
من الكلية، واأن يكون ارتفاعها منا�شبًا الأطوال الطالب،كما ك�شفت الدرا�شة اأي�شًا اأن طالب عينة جمتمع 
الدرا�ش��ة ي�شتخدم��ون  ال�شنابري العادية ل�شرب املاء، وهذا يراه الرتبوي��ون جانبا �شلبيا، ويوؤكدون على 
�ش��رورة تزويد املوؤ�ش�ش��ات التعليمية بنافورات �شحية ل�شرب املياه لتجنب ن�شر العدوى بني الطالب، واأن 
الطريق��ة االأمث��ل توف��ري بردات لل�ش��رب تو�شع يف م��كان متو�شط بالكلي��ة مع ا�شتعمال الط��الب الأكواب 

ورقية اأو خا�شة.
    كم��ا الح��ظ م��ن خالل الدرا�شة اأن دورات املي��اه متوفرة بجميع كليات عينة الدرا�ش��ة، واأنها مطابقة ملعايري 

اجلودة مما ي�شهم يف خدمة جمتمع الكليات، وموؤ�شر اإىل اأن هناك حت�شنا وتطورا يف املباين التعليمية .
اأ�ش��ارت الدرا�ش��ة اإىل اأن كلي��ات عين��ة الدرا�ش��ة تفتق��ر اإىل �شيان��ة احل��د االأدنى من متطلب��ات البيئة   -  8
التعليمية املن�شودة قبل بداية العام اجلامعي، مما يعر�ض �شالمة طالبها للخطر، ويحد من �شري العملية 

التعليمية بالدرجة املطلوبة.

التوصيات :
بن��اًء عل��ى نتائج الدرا�شة امليداني��ة التي مت التو�شل اإليها م��ن واقع التحليل االإح�شائ��ي للبيانات، ومن خالل 
االإط��ار النظري ال��ذي ي�شتمل على االأدبي��ات والدرا�شات ال�شابق��ة ذات العالقة مبو�ش��وع الدرا�شة، ونظرًا ملا 
اأظهرت��ه نتائ��ج الدرا�شة مدى اأهمي��ة مباين كليات الرتبي��ة يف العملية التعليمية والرتبوي��ة التي تهدف اإىل 
اإع��داد معل��م االأجي��ال، ولي�ض هن��اك من �ش��ك يف اأن االأمم اإمنا تقا���ض بتقدمه��ا العلمي. وقد اأثبت��ت البحوث 
الرتبوي��ة اأهمي��ة املبنى التعليمي وتاأثريه على الطالب �شلبًا واإيجابًا. فاإن الباحث قد تو�شل اإىل تو�شيات هي 

كما يلي: 
ت�شكي��ل جلن��ة من اخلرباء واملتخ�ش�شني يف اجلوانب املعمارية والرتبوية حتت اإ�شراف وزارت التعليم   .1
الع��ايل يك��ون م��ن واجباته��ا اإج��راء الدرا�ش��ات الالزمة لو�ش��ع املعاي��ري املنا�شبة م��ع مراع��اة النواحي 
االقت�شادي��ة واالجتماعي��ة يف كل جانب من جوانب مباين كليات الرتبية يف ليبيا، م�شتفيدة من جتارب 
البلدان االأخرى، وفق املعايري املعمول بها يف خمتلف البلدان وبخا�شة ما يت�شابه منها مع ظروفنا، ووفق 

معطيات االأبحاث الرتبوية والفنية املتجددة واملتطورة با�شتمرار يف هذا امليدان.
يج��ب اأن تك��ون املب��اين املزمع اإن�شاوؤها �شمن املركبات اجلامعية، واأن تقام على اأعمدة، ملنع ت�شرب برودة   .2

االأر�ض للمحافظة على �شحة الطالب.
ال�شوت،  اأر�شيتها ببالط ميت�ض  ور�شف  الدرا�شية  القاعات  جدران  العزل احلراري يف  مادة  ا�شتخدام   .3
ويق��ي من االإ�شابات، وتزويدها بالتجهيزات الكهربية الالزمة للعملية التعليمية والرتبوية، ال�شتعمال 

و�شائل التقنيات الرتبوية يف عملية التعليم والتعلم.
تزوي��د كل كلي��ة ب�شالة وا�شعة، وحجرات كافية ال�شتخدامه��ا يف كثري من االأن�شطة، وتعميم املعامل   .4

بجميع الكليات، وبعدد اأكرب مما هو موجود بها ليحقق املنهج اأهدافه.
واحلر. الربد  من  الطالب  حلماية  مغلقة  ريا�شية  �شاالت  اإن�شاء  �شرورة   .5

. التلف  من  الزائد  االأثاث  حلفظ  مب�شتودع  كلية  كل  تزويد   .6
الدوري. والك�شف  االإ�شابات  لعالج  كلية  كل  يف  طبية  عيادات  اإن�شاء   .7

�ش��رورة توف��ري الكفتريي��ا اجلامعي��ة، واالعتناء بها ب�شكل يختلف عما هو موج��ود االآن، وذلك من اأجل   .8
ال�شالمة والوقاية من االأمرا�ض.
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توف��ري حج��رات الأع�شاء هيئ��ة التدري�ض، واأجنح��ة االإدارة وتاأثيثها مبا يلزم م��ن اأثاث وم�شتلزمات   .9
�شرورية.

للغ�شيل. باأحوا�ض  الرتبية  كليات  تزويد   .10
يف بداية كل عام جامعي . التعليمية  البيئة  ملتطلبات  الالزمة  ال�شيانة  توفري  �شرورة   .11

المقترحات : 
مماثلة يف الوطن العربي . اأخرى  درا�شات  اإجراء   -  1

المصادر والمراجع:
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