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تقييم أداء وجودة مصادر التعلم يف كلية العلوم السياحية
اجلامعة املستنصرية  :دراسة تطبيقية


ألاستاذ املساعد منتهى أحمد محمد النعيمي
قسم السياحة  /كلية العلوم السياحية
الجامعة املستنصرية
املستخلص :

يعد نظام الجودة سمة من سمات العصر الحديث ،الرتباطه باإلنتاجية وتحسينها
واتصافه بالشمولية ،وضمان الجودة ( )Quality Asuranceهو ويعني النشاطات املخطط
لها ومنهجية تنفيذها في إطار منظومة الجودة التي توفر الثقة بأن املنتج أو الخدمة ستفي
بمتطلبات الجودة ،ولعدم جدوى بعض الانظمة والاساليب الادارية السائدة في تحقيق
الجودة املطلوبة لتطوير املهارات القيادية والادارية لقادة الغد ،وزيادة العمل وتقليل الهدر
في الوقت والجهد ،أخذ موضوع الجودة لدى كثير من الدول وفي شتى مجاالت الحياة بشكل
ً
ً
ً
عام وفي الجانب التعليمي بشكل خاص ،اتجاها محوريا ومعاصرا في مجال تقويم ألاداء،
ً
وتطويره ،وتحسينه .وألهمية املوضوع اتخذته الباحثة عنوانا لبحثه املوسوم بـ ( تقييم أداء
وجودة مصادر التعلم في كلية العلوم السياحية /الجامعة املستنصرية  :دراسة تطبيقية)،
ولتوسع املوضوع من ناحية تقييم املعايير جميعها ملوضوع الجودة في التعليم العالي فقد
ً
ً
اختار الباحث معيارا واحدا وهو معيار( مصادر التعلم) .و تناول البحث املوضوع في مبحثين :
ضم املبحث ألاول املفاهيم النظرية ملوضوع الجودة وادارتها ومعاييرها ،أما املبحث الثاني فضم
دراسة تحليلية ملدى تطبيق معايير الجودة على مصادر التعلم في كلية العلوم السياحية ،ثم
التوصل ألهم الاستنتاجات والتوصيات املقررحة على أثرها .ومن أهم النتائج تشير الى أن هناك
أداء نوع ما جيد بالنسبة للتنظيم ،والتخطيط والتقويم  ،ودعم املستخدمين  ،ولكنه أداء
متوسط بالنسبة للموارد واملرافق.
الكلمات الدالة :

ضمان الجودة ،و ألاداء ،ومعايير الجودة ،و مصادر التعلم.
E-mail: muntaha692013@gmail.com
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املقدمة :

حظيــت جــودة التعلــيم العــالي باهتمــام كبيــر فــي معظــم دول العــالم إلــى الحــد الــذ جعــل
املفكرين يطلقون على هذا العصر عصر الجودة باعتبارها إحدى الركائز ألاساسـية ال نمـوذج
،إلادارة الناجح ــة ،وبن ـ ًـاء عل ــى ذل ــد ،ف ــتن تحدي ــد املرتك ـزات ألاساس ــية ل ج ــودة يحت ــل أهمي ــة
كبيــرة فــي إطــار التطبيــق العملــي لهــا فــي مختلــم امل سســات العاملــة ومنهــا امل سســات املعنيــة
بــالتعليم العــالي إذ إن هــذه املرتكـزات مــن شــا ها أن تشــير إلــى الحقــائق ألاساســية التــي ينب ــي
أن يعتمد عليها فـي مجـال ضـمان الجـودة .ونتيجـة للتطـورات ،والتغيـرات ،والتقـدم السـريع فـي
مختلــم املجــاالت حظــي موضــوع الجــودة فــي مختلــم الجوانــب بالعنايــة فــي العديــد مــن دول
الع ــالم ،ويع ــد موض ــوع الج ــودة بش ــكل ع ــام ف ــي ش ــتى مج ــاالت الحي ــاة وف ــي الجان ــب التعليم ــي
ً
ً
اتجاه ــا محوري ــا ،ومعاص ـرا ل ــدى كثي ــر م ــن ال ــدول الس ــيما ف ــي مج ــال تق ــويم ألاداء ،وتط ــويره،
وتحسينه.
وقد حثنا الاسالم على الجودة والاتقان في العمل وهو دين جودة وإتقان .وألن إلاتقان
يحقق الجودة ،أمرنا بذلد في كثير من آلايات القرآنية ،وتناولت ألاحاديث النبوية ملفهوم
الجودة وأكدت عليه فقد قال رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله وسلم ) " :ان هللا يحب إذا
ً
عمل أحدكم عمال إن يتقنه".
مشكلة البحث
تع ــاني امل سس ــة التعليمي ــة ف ــي كلي ــة العل ــوم الس ــياحية م ــن ال ــنق الكبي ــر ف ــي مس ــتلزمات
العملي ــة التعليمي ــة والرربوي ــة ومنه ــا مص ــادر ال ــتعلم والت ــي له ــا ألاث ــر الكبي ــر ف ــي تحقي ــق ألاداء
الجيد ،ومن ثم تحقيق الجودة املطلوبة في ألاداء الجامعي .
فرضية البحث
فرضية العدم  : H0تعاني امل سسة التعليمية من نق مستلزمات مصادر التعلم
مقارنة بمعايير الجودة .
الفرضية البديلة  : H1ال تعاني امل سسة التعليمية من نق مستلزمات مصادر التعلم
مقارنة بمعايير الجودة .
هدف البحث
ألهمية إدارة الجودة في التعليم وألن نظام الجودة سمة من سمات العصر الحديث،
وارتباطه باإلنتاجية وتحسينها ،واتصافه بالشمولية ،ولعدم جدوى بعض الانظمة
والاساليب الادارية السائدة في تحقيق الجودة املطلوبة ،لتطوير املهارات القيادية والادارية
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لقادة الغد وزيادة العمل وتقليل الهدر أو الفقد ،ثم الاستخدام الامثل للموارد املادية
والبشرية .لذلد يسعى البحث الى إجراء عملية تقييم ذاتي ملعرفة الواقع الحالي ملدى
تطبيق معايير جودة الاعتماد الاكاديمي (معيار مصادر التعلم) وآليات تحسينه ،والارتقاء
باملستوى التعليمي في أنموذج الدراسة (كلية السياحة وادارة الفنادق /الجامعة
املستنصرية) .
منهجية البحث
اعتمد البحث ألاسلوب الوصفي في جمع املعلومات عن املصط حات النظرية التي تخ
املوضوع من خالل املصادر املكتبية ،والاسلوب التحليلي إلجابات عينة الدراسة من خالل
استمارة الاستبانة الخاصة بموضوع البحث عن طريق الاساليب الاحصائية التحليلية
لتفسير النتائج ،كان حجم العينة ( )57استمارة وزعت عشوائيا" حسب الطبقات .
الدراسات السابقة
يعد موضوع الجودة وتقييم الاداء ملعايير الاعتماد الاكاديمي من املواضيع الحديثة،
وموضوع البحث يخ معيار مصادر التعلم في كلية العلوم السياحية والذ يعد من
الدراسات ألاولى في العراق في هذا املجال على صعيد م سسة تعليمية.
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املبث

األول

اإلطار املفاهيمي للجودة
ً
يجد املتتبع لتأريخ الجودة في القرن املاض ي أ ها بدأت في الاربعينيـات وكـان الرركيـن منصـبا
على املجال الاقتصاد والصـنايي بالدرجـة ألاولـى ،وكثيـر مـن املهتمـين بـالجودة واملتخصصـين
فيها يرون ان الجودة ومعاييرهـا تعـد الثـورة الثالثـة بعـد الثـورة الصـناعية والثـورة التقنيـة أو
م ــا يع ــرا بث ــورة الحاس ــوب آلال ــي .إن ه ــدا مع ــايير ض ــمان الج ــودة ف ــي التعل ــيم وم شـ ـراتها،
املسـ ــتندة إلـ ــى قـ ــانون هي ـ ـاة اعتمـ ــاد م سسـ ــات التعلـ ــيم العـ ــالي هـ ــو تعزيـ ــز التنافسـ ــية لـ ــدى
امل سســات التعليميــة عــن طريــق نشــر الــويي بمفــاهيم إدارة الجــودة الشــاملة وألاداء املتميــن
وإبـ ـراز الجهـ ــود املبذولـ ــة لهـ ــذه امل سسـ ــات التعليميـ ــة كافـ ــة ،وإبـ ـراز أهـ ــم انجازاتهـ ــا فـ ــي تطـ ــوير
أنظمتهــا ومخرجاتهــا التعليميــة ،وتحفينهــا علــى املنافســة املحليــة والدوليــة وتحقيــق التميــن فــي
ً
املجاالت جميعا وبأسلوب موضويي قابل للقياس من خالل عملية التقييم الذاتي.
 -1مفهوم الجودة
عرفتها املنظمة ألاوربية للسيطرة النوعية ) (E.O.Q.C.والجمعية الامريكية للسيطرة
النوعية ) (A.S.Q.C.بأ ها املجموع الكلي ملواصفات املنتج او الخدمات التي لها القدرة على
اقناع حاجات محدودة ،)1(..وأيضا عرفها (املعهد البريطاني للمعايير ) بأ ها الصفات
واملمينات املتكاملة ملنتج أو خدمة محددة تكون لها القدرة على إشباع الرغبات والحاجات
الظاهرة والضمنية ،أما املنظمة الدولية للتقييس فتنظر الى مفهوم الجودة على" أ ها
الدرجة التي تشبع فيها الحاجات والتوقعات الظاهرية والضمنية من خالل جملة من
()2
الخصائ الرئيسة املحددة في وقت سابق".
وهناك تعريفات مختلفة ملفهوم الجودة بنا ًء على اختالا املجال أو التخص  ،فنرى
أن كل مجال ينظر اليه من زاويته ،ويركز على الجوانب التي تهمه بالدرجة الاولى ،ففي
املجال الرربو يقصد بالجودة "اداء العمل بطريقة صحيحة وفق مجموعة من املعايير،
واملواصفات الرربوية الالزمة لرفع مستوى جودة وحدة املنتج التعليمي بأقل جهد،
1

Morgan , Colin & Murgatroyd , Stephen , total Quality management in the public sector ,
Britain, 1994 , P:8
 2العـزاو  ،محمـد عبـد الوهـاب ،أنظمـة إدارة الجـودة والبيةـة  ،ISO 9000 & ISO 14000 ،الطبعـة ألاولـى،
دار وائل للطباعة ،عمان ،0220 ،ص . 19
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وتكلفة"( .)1ومن هذا التعريم ومن وجهة نظرنا يمكن التوصل إلى أن مبدأ الجودة في
التعليم يعمل على تحقيق أهداا امل سسات التعليمية ،وأهداا املجتمع وتلبية
احتياجات سوق العمل من حيث املواصفات والخصائ التي يجب توفرها في املنتج
التعليمي بما في ذلد مدخالته وعملياته ومخرجاته.
 -2ضمان الجودة
هي يشمل النشاطات املخطـط لهـا ومنهجيـة تنفيـذها فـي إطـار منظومـة الجـودة والتـي تـوفر
الثقة بأن املنتج أو الخدمة ستفي بمتطلبـات الجـودة (الجمعيـة الامريكيـة ل جـودة ، )0200 ،
ض ــمان الج ــودة يش ــير إل ــى العملي ــات وإلاج ـراءات الت ــي ترص ــد بش ــكل منه ــي مختل ــم جوان ــب
عمليــة أو خدمــة أو مرفــق .للكشــم والتصــحيا والتأكــد مــن أن ـه الوفــاء بمعــايير الجــودة مــن
خالل ألاداء.
 -3مفهوم ألاداء
ع ــرا ألاداء عل ــى ان ــه "قابلي ــة ألاداء بكفاي ــة  )2(.وألاداء ه ــو "تل ــد النت ــائج املرغوب ــة الت ــي
تسـ ــعى املنظمـ ــة لتحقيقهـ ــا" )3(.ويعـ ــرا ألاداء بأنـ ــه "انعكـ ــاس لقـ ــدرة املنظمـ ــة وقابليتهـ ــا علـ ــى
تحقيـ ــق أهـ ــدافها"( ،)4وهـ ــو"انعك ـ ـاس لكيفيـ ــة اسـ ــتخدام املنظمـ ــة للمـ ــوارد املاديـ ــة والبشـ ــرية
واستغاللها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها )5(.ويوضح كل من( Robins and
 )6( )Wiersemaبــأن ألاداء هــو"قــدرة املنظمــة علــى تحقيــق أهــدافها طويلــة ألامــد والتــي تتمثــل
 1أحمد ،سماح زكريا ،معايير الجودة في العملية التعليمية ،كلية الرربية ،جامعة قناة السويس. 0202 ،
www.slideshare.net.
2
Webster`s,m. ,“Webster`s Ninth New Collegiate Dictionary”,2nd ed., Merriam-Webster
Inc.,1985 ، P 873
3
Wright, P., and others , “Strategic Management,:concepts”,2nded.,USA, prentice- Hall, 1998
,P:259
4
Eccles, Robert, G., The performance Measurement Manifesto, “Harvard Business Review”,
Vo1. 69, No.1,1991:131
 5الحسيني ،فالح حسن عدا " ،إلادارة إلاسرراتيجية " ،دار وائل للطباعة ،عمان ،0222 ،ص .030
6
Robins, J. and Wiersema, M, A resource Based Approach to Multibusiness Firm: Empirical
Analysis of portfolio interrelationships and Corporate Financial Performance ,“Strategic
Management Journal” ,Vo1.16.No .4, 1995 ,P : 278
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ف ــي البق ــاء والتكيي ــم والنم ــو" .وألاداء ه ــو"املعي ــار النه ــايي ف ــي تقي ــيم املنظم ــة " أو ه ــو "البن ــاء
املعقـ ـ ــد الـ ـ ــذ يعكـ ـ ــس العوامـ ـ ــل املسـ ـ ــتخدمة مـ ـ ــن قبـ ـ ــل صـ ـ ــانعي الق ـ ـ ـرار لتقيـ ـ ــيم و يفـ ـ ــة
()1
(أعمال)املنظمة".
 -4الجودة الشاملة
هي إدارة إسرراتيجية تهتم باستخدام الجودة في العمليات كلها من إلادارة إلى التخطيط،
ّ
العلمية .ان توفير
وتستخدم في العديد من املجاالت مثل التصنيع والتعليم والبرامج
ً
ً
ً ً
مقومات الجودة الشاملة في امل سسات التعليمية أصبا أمرا الزما ،وليس ترفا فكريا ،وهو
ً
واجب ملقى على عاتق املس ولين والعاملين في هذه امل سسات ،فضال عن املتواصلين معها
من امل سسات ألاخرى.
وتت حقق مستويات الجودة مل سسات التعليم العالي من خالل معايير جامعية معتمدة
()2
وحاكمة تعكس الرؤى املستقبلية للتعليم الجامعي.
 -5مبادئ إدارة الجودة في التعليم
أن أهم املبادئ التي ترتكز عليها إدارة الجودة في التعليم هي -:
 .0الرركين على احتياجات املستفيدين (الطلبة) وتوقعاتها والعمل لتحقيقها من خالل
اعداد اسرراتيجية تحسين الجودة.
 .0التأكيد على التحسين والتطوير هو عملية مستمرة وتحديد معايير ومستويات
الجودة والرركين على الوقاية بدال من التفتيش.
 .3الرركين على العمل الجمايي (الفريقي).
 -6أهمية إدارة الجودة في التعليم
()3
تتمثل أهميتها باآلتي-:

Ven De ven Andrew H., Framework for Organization Assessment, “Academy of Management
Review”,Vo1.1.,No.1.January., 1976 ,P:73
 2فض ــل هللا ،محم ــد رج ــب ،أث ــارة الدافعي ــة للتمي ــن ف ــي ألاداء الج ــامعي ل ــدى معلم ــي املعلم ــين ،مجل ـة بح ــو
ودراسات جودة التعليم ،العدد ألاول ،0200 ،ص .093
 3أحمد ،سماح زكريا  ،مصدر سابق .www.slideshare.net،
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عاملية نظم الجودة سمة من سمات العصر الحديث.
ارتباط الجودة باإلنتاجية وتحسين الانتاج.
اتصاا نظام الجودة بالشمولية في املجاالت كافة .
تدعيم الجودة لعملية تحسين امل سسة التعليمية .
عدم جدوى بعض الانظمة والاساليب الادارية السائدة في تحقيق الجودة
املطلوبة.
تطوير املهارات القيادية والادارية لقادة الغد.
زيادة العمل وتقليل الهدر أو الفقد في الجهد والوقت واملال.
الاستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية.

 -7متطلبات معايير الجودة في النظام التعليمي
يعمل النظـام التعليمـي كـأ نظـام آخـر وفـق اسـرراتيجية معينـة ترايـي الظـروا املحيطـة
بالنظــام ،والبنــاء الثقــافي الســائد داخلــه ،واملنــاا التنظيمــي والتقــدم التقنــي واملصــادر املاديــة
والبشــرية املتــوفرة ،وحاجــات الجمهــور ورغباتــه .لــذا فتنــه بهــتم بــأن تكــون مخرجاتــه متفقــة
واملواصــفات العامليــة لضــبط جــودة إلانتــاج مــن خــالل الســعي الــدائم إلــى اســتخدام معــايير
((1
لقياس الجودة وضبطها ,ومعايير الجودة في العملية التعليمية مرتبطة باآلتي-:
.0
.0

.3
.4

أعضاء الهيأة التدريسية أو التعليمية ( حجم الهيأة التدريسية و ثقافتهم املهنية
واحررام اعضاء الهيأة وتقديرهم لطلبتهم ،ومدى اسهامهم في خدمة املجتمع).
الطلبة (القبول والانتقاء ونسبة عدد الطلبة إلى أعضاء الهيأة التدريسية
ومتوسط تكلفة الفرد والخدمات التي تقدم لهم ودافعية الطلبة واستعدادهم
للتعلم).
املناهج الدراسية (أصالة املناهج و جودة مستواها ومحتواها والطريقة وألاسلوب
ومدى ارتباطها بالواقع).
إلادارة التعليمية ( الرنام القيادات بالجودة و تفويض السلطات الالمركزية وتغيير
نظام الاقدمية والعالقات إلانسانية الجيدة واختيار إلاداريين وتدريبهم).

 0املصدر نفسه.
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. .7إلامكانات املادية (مرونة املبنى التعليمي وقدرته على تحقيق الاهداا ومدى
استفادة الطلبة من املكتبة والاجهزة والادوات  ...الخ).
 .6العالقة بين امل سسة التعليمية واملجتمع (مدى وفاء امل سسة باحتياجات املجتمع
املحيط واملشاركة في حل مشكالته ،وربط التخصصات بطبيعة املجتمع وحاجاته،
التفاعل بين امل سسة بمواردها البشرية والفكرية وبين املجتمع بقطاعاته
الانتاجية والخدمية وإذكاء مبدأ املشاركة املجتمعية مل سسات املجتمع املدني
والجمعيات املهتمة بالتعليم للمشاركة في الرقابة ودعم مناا الجودة).
 -8أسباب تطبيق الجودة في النظام التعليمي ومعاييرها
()1
تطبق الجودة في النظام التعليمي لألسباب آلاتية -:
.0
.0
.3

.4
.7
.6
.5
.8
.9

أن غالبية الدول ومنها العراق أخذت باسرراتيجية الكم لالستيعاب على
حساب نوعية العملية الرربوية.
تحسين مخرجات العملية الرربوية.
ان الثورة التكنولوجية الشاملة والقائمة على التدفق العلمي واملعرفي تمثل
تحديا للعقل البشر مما جعل املجتمعات تتنافس في الارتقاء باملستوى
النويي لنظمها الرربوية.
يجب ارضاء الطالب على انه زبون أساس ي في العملية الرربوية ألنه هدا
ومحور العملية.
ضرورة إجراء التحسينات في العملية الرربوية بطريقة منظمة من خالل تحليل
البيانات باستمرار.
استثمار إمكانيات ألافراد العاملين جميعهم في العملية الرربوية وطاقاتهم.
خلق الاتصال الفعال على املستويين الافقي والعمود .
ل جودة ثقافة ادارية خاصة وهذا يقتض ي تغيير نمط الثقافة التنظيمية
الادارية في امل سسة التعليمية .
تغيير النمط الادار الى الادارة التشاركية.

 1أحمد ,سماح زكريا ,0202 ,مصدر سابق.
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 -9معايير ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي ملؤسسات التعليم العالي
ً
ً
يــرتبط مفهــوم الجــودة بمفهــوم املعــايير ) (standardsواملعيــار (وصــفيا أو كمي ـا) عبــارة عــن
دليل يبين املستوى الذ ينب ي بلوغـه لكـي تتحقـق الجـودة فـي منـتج مـا أو عمـل مـا ،وتتضـمن
املعايير عالمات مرجعية )  (Bench Marksتحدد أداءات معينة ينب ي القيام بهـا عنـد مراحـل
معينة في تكوين املنتج كما تحدد املستويات التـي تحققـت فـي جودتـه ،وتعتمـد املعـايير – ومـن
ث ــم العالم ــات املرجعي ــة – ع ــدد م شـ ـرات أو دالئ ــل أو ش ــواهد تب ــرز وتجس ــد تحق ــق جوان ــب
ومستويات الجودة( ،)1تتضمن معايير ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي آلاتي(: )2
 املعيار ألاول  :الرسالة والغايات والاهداف (يجب أن تحدد رسالة امل سسة
بوضوح تام وبشكل مناسب ألهداا امل سسة ويجب أن تحدد أولوياتها ،وأن تكون
الرسالة م ثرة في توجيه التخطيط والعمل داخل امل سسة التعليمية).
 املعيار الثاني  :السلطات والادارة (يجب على كبار املس ولين باإلدارة العليا أن
يقوموا بتدارة نشاطات امل سسة وتوجيهاتها بشكل فعال وفق هيكل ادار محدد
وواضح ،ويجب أن تكون متوافقة وأعلى املعايير من حيث الالرنام واملمارسة
ألاخالقية) .
 املعيار الثالث  :إدارة ضمان الجودة وتحسينها (يجب أن تتضمن معايير تقويم
الجودة املدخالت والعمليات والنواتج (املخرجات) مع الرركين بصورة أكبر على
النواتج ،ويجب أن توضع الاجراءات الالزمة لضمان الرنام هيأة التدريس ،املو فين
والطلبة بتحسين الجودة وبتقويم الاداء بصورة منتظمة) .
 املعيار الرابع  :التعلم والتعليم (يجب أن تكون لدى امل سسة سياسات فعالة
لضمان ان البرامج العلمية جميعها فيها تحقق املستويات العالية للتعلم والتعليم

 1عبيد ،وليم تاوضروس ،عيون العقل ،كلية الرربية ،جامعة عين شمس ،مجلة بحو ودراسات جودة
التعليم ،الهيأة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ،العدد ألاول ،0200 ،ص.02
 2جامع ـ ــة ألامي ـ ــرة ن ـ ــورة ،الهي ـ ــأة الوطني ـ ــة للتق ـ ــويم والاعتم ـ ــاد ألاك ـ ــاديمي ،مع ـ ــايير ض ـ ــمان الج ـ ــودة
والاعتماد ألاكاديمي مل سسات التعليم العالي ،عمادة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي.0200 ،
www.pnu.edu.sa.
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عند املوافقة ألاولى عليها ،ومن خالل متابعة الاداء وتقديم الخدمات املساندة على
مستوى امل سسة) .
 املعيار الخامس  :ادارة شؤون الطلبة والخدمات الساندة (يجب أن تكون أنظمة
ً
ادارة ش ون القبول وسجالت الطلبة موثوقا بها وتتصم باالستجابة السريعة وان
تتعدى الخدمات املساندة احتياجات الطلبة ألاكاديمية بحيث تشمل املتطلبات
غير الصفية كالنشاطات الثقافية والرياضية  ...الخ).
 املعيار السادس  :مصادر التعلم (يجب التخطيط ملصادر التعلم ويشمل ذلد
املكتبات والررتيبات التي تكفل التوفير الكمي والنويي املناسب للمراجع الالكررونية
وغيرها من املواد املرجعية وان تكون املكتبة ومرافق تقنية املعلومات وتجهيناتها
متاحة في الاوقات املطلوبة لدعم التعلم املستقل) .
 املعيار السابع  :املرافق والتجهيزات (يجب أن تقوم امل سسة بتوفير العدد الكافي
من قاعات الدراسة واملعامل املختبرية وتوفير الحاسبات آلالية وتجهينات البحث
العلمي للطلبة وهيأة التدريس) .
 املعيار الثامن  :التخطيط والادارة املالية (يجب أن تكون املوارد املالية كافية
للبرامج والخدمات التي تقدمها امل سسة وأن تدار هذه املوارد بفاعلية تتناسب
ومتطلبات واولويات امل سسة والتخطيط على املدى البعيد ملدة ال تقل عن ثال
سنوات).
 املعيار التاسع  :عمليات التوظيف (يجب أن تكون لدى هيأة التدريس وغيرهم
من املو فين في امل سسة التعليمية امل هالت والخبرات الالزمة للقيام
بمس ولياتهم بجدارة ،ويجب أن توفر لدى امل سسة سياسات تطوير مهنية لضمان
التحسن املستمر في أدائهم وخبراتهم) .
 املعيار العاشر  :البحث العلمي (يجب أن تضع امل سسة التعليمية اسرراتيجية
للبحث العلمي تتفق و طبيعتها ورسالتها وينب ي على جميع أعضاء هيأة التدريس
الذين يدرسون في برامج التعليم العالي أن يشاركوا في نشاطات البحث العلمي
(صورة كافية ومناسبة) .
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 املعيار الحادي عشر  :عالقات املؤسسة باملجتمع (ينب ي أن تتضمن اسهامات
امل سسة في خدمة املجتمع نشاطات وخدمات ملساعدة ألافراد أو املنظمات أو
املجتمعات املحلية خارج امل سسة).
ولتوسع املوضوع سيتناول البحث املعيار السادس( مصادر التعلم ) بالتفصيل -:
 -0-9معيار مصادر التعلم :
تشمل مصادر التعلم املكتبات والررتيبات التي تكفل التوفير الكمي والنويي املناسب
للمراجع إلالكررونية وغيرها من املواد املرجعية التي تفي باحتياجات البرامج التي تقدمها
امل سسة التعليمية وأن تكون املكتبة ومرافق تقنية املعلومات وتجهيناتها متاحة في ألاوقات
املطلوبة لدعم التعلم املستقل مع تقديم املساعدة الالزمة إليجاد ) املراجع واملصادر (
املطلوبة .وتوفر املرافق ) ألاماكن( الالزمة للدراسة الفردية والجماعية في بيةة حافزة للبحث
والدراسة العلمية الجادة .وأن يكون تقويم هذه الخدمات وتحسينها باالستجابة للتغذية
الراجعة من الطلبة وهيأة التدريس.
تشتمل إجراءات التقويم على استطالعات آلراء املستفيدين حول مدى فعالية تلبية هذه
املصادر الحتياجاتهم ) على أن ي خذ في الحسبان استطالع آراء هيأة التدريس والطلبة للتعرا
ملعرفة مدى رضاهم ،ومدى استخدامهم للمصادر ومدى تطابقها و متطلبات التعليم والتعلم
في امل سسة ،وتنوع نطاق الخدمات املقدمة ،ومقارنة ذلد بالخدمات التي تقدم في امل سسات
التعليمية املماثلة).
 -0-0-9املعايير الفرعية ملعيار مصادر التعلم-:
أ -التخطييط والتقيو م :يجـب أن تكـون لـدى امل سسـة سياسـات وإجـراءات واضـحة
تضـمن أن مصـادر الـتعلم والخـدمات الالزمـة لـدعم تعلـم الطلبـة كافيـة ومناسـبة
للبـرامج املقدمـة بامل سسـة ،ويجـب أن يكـون تقويمهـا وتحـديهها دوريـا حسـبما تطلبـه
البرامج.
ب -التنظيم  :يجب أن تدار املكتبة أو مركز مصادر التعلم بمهارة بحيث تقدم الخدمات
املطلوبة في بيةة آمنة تحفز على الدراسة الناجحة.
ت -دعيم املسيتخدمين :يجـب تقـديم الـدعم املناسـب لتمكـين الطلبـة وهيـأة التـدريس مـن
الاستخدام الفعال ملصادر املكتبة وخدماتها.
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 املوارد واملرافق :يجب أن تكون املوارد واملرافـق والتجهيـنات مناسـبة ملتطلبـات الـتعلموالبحث العلمي في امل سسة التعليمية.
 -11الادلة ومؤشرات الاداء والجودة ملعيار مصادر التعلم
يمكن الحصول على ألادلة والبراهين التي تثبت جودة توفر مصادر التعلم وم شرات ألاداء
الخاصة بذلد ،من خالل استبانات رض ى املستخدمين ،ومعدالت وصول الطلبة إلى املواد
املرجعية للمقررات ،والوثائق التي توضح عمليات تحديد متطلبات املقررات الدراسية
وتوفيرها ،وتفاصيل ألاوقات التي تتاح فيها املرافق الستخدام الطلبة وهيأة التدريس .ومدى
توفر املعلومات عن برامج التهيةة إلارشادية للطلبة الجدد وغيرهم من املستخدمين ،ومدى
الاستجابة لطلبات املجموعات املختلفة من املستفيدين)ذو العالقة (  .وقدرة امل سسة على
تقديم معلومات حول املقارنات التي تجربها مع امل سسات التعليمية املماثلة التي تقدم برامج
مشابهة ،واملتعلقة بمستوى ما يجر توفيره من الكتب والدوريات واملصادر إلالكررونية .
ويمكن أن يكون تساو مستوى ما توفره امل سسة مع مستوى ما توفره امل سسات املشابهة،
أو تفوقه عليها ،م شرا مناسبا لألداء.
الثاني

املبث

الدراسة التطبيقية لتقييم معيار مصادر التعلم يف كلية العلوم

السياحية
يعود تأسيس الدراسات السياحية والفندقية الجامعية في العراق إلى عام  ،0950إذ
كانت كلية الادارة والاقتصاد تمنا شهادة الدبلوم السياحي لغاية العام الدراس ي
 0987/0984حينﹸأ ْ
لغيت شهادة الدبلوم واستحدثت شهادة البكالوريوس في العام الدراس ي
.0985/0986
تحول القسم إلى كلية متخصصة في السياحة وإدارة الفنادق في آب  0203لتصبا كلية
في هذا املجال في العراق وذلد بهدا إعداد كوادر عاملة متخصصة في القطاع السياحي
ً
والفندقي قادرة على إدارة املرافق السياحية في العراق ،فضال عن إقامة الندوات والدورات
التدريبية والحلقات النقاشية ذات العالقة بالسياحة.
 -0مرحلة جمع املعلومات وتصنيم البيانات
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مجتم ييع البح ييث  :يمث ــل مجتم ــع البح ــث اعض ــاء الهي ــأة التدريس ــية والطلب ــة ف ــي كلي ــة العل ــوم
السياحية.
عينيية البحييث  :وزعــت ( )57اســتمارة اســتبانة التــي تضــم الاســةلة الخاصــة باملعــايير الفرعيــة
وامل ش ـرات الرئيس ــة لقي ــاس أداء معي ــار مص ــادر ال ــتعلم وتقيم ــه وجودت ــه ف ــي مجتم ــع البح ــث
وبأسلوب العينة العشوائية الطبقية ،وكان توزيع عينة البحث كاآلتي:
الجدول رقم ()1
يبين أفراد العينة موزعين بحسب وضعهم في الكلية
وضع المبحوث

العدد الفعلي

%

حجم العينة الطبقية

عضو هيأة تدريسية

02

% 02

00

طالب دراسات عليا

20

% 02

01

طالب دراسات أولية

71

% 04

27

المجموع

022

% 022

17

املصدر :
 -من إعداد البحث باالعتماد على الدراسة امليدانية

ً
 -0تحليل إجابات أفراد العينة إحصائيا من خالل املقاييس آلاتية :
أ -مقيــاس )  (Likertالثالثــي فــي توزيــع اوزان اجابــات عينــة البحــث مــن أعلــى وزن ()3
ومثلــه حقــل الاجابــة (أتفــق) إلــى أوط ـئ وزن ( )0ومثلــه حقــل الاجابــة (ال أتفــق) ،إذ أن
حجم املتوسط لهذه الدراسة تكون لألقل من ( ) 0سلبية ولألكثر من (  ) 0ايجابية.
ب -الوسط الحسابي املرجح )  (Weight meanلبيان اتجاهات اجابات عينة البحث.
ت -الانحـراا املعيـار ) (The standard Devaisionملعرفـة درجـة التشـتت أو التجـانس
في الاجابات.
أ -املعيار الفريي الاول (التخطيط والتقويم)  :يجب أن تكون لدى امل سسة سياسات
وإجراءات واضحة تضمن أن مصادر التعلم والخدمات الالزمة لدعم تعلم الطلبة كافية
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ً
ومناسبة للبرامج املقدمة بامل سسة ،ويجب أن يكون تقويمها وتحديهها دوريا حسبما تطلبه
البرامج.
الجدول رقم ()2
يبين التوزيع التكراري والنسبي والوسط الحسابي والانحراف املعياري والاهمية
النسبية إلجابات عينة البحث حول مؤشرات املعيار ألاول
ت املؤشر

اتفق

%

غير
متأكد

%

ال أتفق

%

الوسط
الحسابي

الانحراف
املعياري

الاهمية
النسبية
%

املؤشر1

52

69

8

11

15

20

2.49

0.81

83

املؤشر2

47

63

7

9

21

28

2.35

0.89

78.33

املؤشر3

37

49

18

24

20

27

2.23

0.85

74

املؤشر4

41

54

14

19

20

27

2.28

0.86

75.67

املؤشر5

38

51

19

25

18

24

2.67

0.92

75.67

املؤشر6

56

75

8

11

11

14

2.6

0.74

87

املؤشر7

34

45

23

31

18

24

2.21

0.81

73.67

معدل
النسبة
املئو ة

---

58

----

18.57

----

23.43

املعدل العام للوسط الحسابي والانحراف املعياري والاهمية
النسبية

--------------------2.40

0.84

78.19

ً
ً
يتضح لدينا من الجدول رقم ( )0أن املعيار الفريي الاول بشكل عام حقق وسطا حسابيا
بلغ ( )0.42وبانحراا معيار ( )2.84تشير الى تشتت كبير في الاجابات وبأهمية نسبية عالية
ً
( .)% 58.09أما على مستوى الفقرات فقد حققت جميعها أوساطا حسابية بلغت
وبانحرافات معيارية مبينة في الجدول أعاله ،وكان ترتيبها بحسب الاهمية ( 7 ، 4 ، 0 ،0 ، 6
. ) 5 ،3 ،
ب  :املعيار الفريي الثاني (التنظيم)  :يجب أن تدار املكتبة أو مركز مصادر التعلم بمهارة
بحيث تقدم الخدمات املطلوبة في بيةة آمنة تحفز على الدراسة الناجحة.
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الجدول رقم ( )3
يبين التوزيع التكراري والنسبي والوسط الحسابي والانحراف املعياري والاهمية
النسبية إلجابات عينة البحث حول مؤشرات املعيار الثاني
ت

اتفق

%

غير
متأكد

%

ال
أتفق

%

الوسط
الحسابي

الانحراف
املعياري

ألاهمية
النسبية
%

املؤشر1

48

64

6

8

21

28

2.36

0.90

78.67

املؤشر2

56

75

7

9

12

16

2.59

0.76

86.33

املؤشر3

36

48

22

29

17

23

2.25

0.81

75

املؤشر4

58

77

5

7

12

16

2.61

0.75

87

املؤشر5

37

49

14

19

24

32

2.17

0.89

72.33

املؤشر6

42

56

6

8

27

36

2.2

0.62

73.33

املؤشر7

52

69

8

11

15

20

2.49

0.81

83

املؤشر8

45

60

13

17

17

23

2.37

0.83

79

معدل
النسبة
املئو ة

---

62.25

---

13.5

---

24.25

املعدل العام للوسط الحسابي والانحراف املعياري وألاهمية النسبية

-------------------2.38

0.80

79.33

ً
يتضح لدينا من الجدول السابق ان املعيار الفريي الثاني بشكل عام حقق وسطا
ً
حسابيا بلغ (  ) 0.38وبانحراا معيار (  )2.82تشير الى تشتت كبير في الاجابات وبأهمية
ً
نسبية جيدة (  .) % 59.33أما على مستوى الفقرات فقد حققت جميعها أوساطا حسابية
وبانحرافات معيارية مبينة في الجدول السابق وكان ترتيبها بحسب الاهمية (، 8 ، 5 ، 0 ، 4
.) 7 ، 6 ، 3 ، 0
ت -املعيار الفريي الثالث (دعم املستخدمين)  :يجب تقديم الدعم املناسب لتمكين الطلبة
وهيأة التدريس من الاستخدام الفعال ملصادر املكتبة وخدماتها.
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الجدول رقم ()4
يبين التوزيع التكراري والنسبي والوسط الحسابي والانحراف املعياري وألاهمية النسبية
إلجابات عينة البحث حول مؤشرات املعيار الثالث.
ت

اتفق

%

غير
متأكد

%

ال
أتفق

%

الوسط
الحسابي

الانحراف
املعياري

الاهمية
النسبية
%

املؤشر1

33

44

15

20

27

36

2.08

0.90

69.33

املؤشر2

51

68

7

9

17

23

2.45

0.84

81.17

املؤشر3

47

62

8

11

20

27

2.6

0.88

78.33

املؤشر4

32

43

12

16

31

41

2.01

0.92

67.33

املؤشر5

29

38

23

31

23

31

2.08

0.83

69

املؤشر6

42

56

5

7

28

37

2.9

0.95

73

املؤشر7

42

56

4

6

29

38

2.17

0.96

72.67

معدل
النسبة
املئو ة

---

52.42

---

14.29

---

33.29

املعدل العام للوسط الحسابي والانحراا املعيار والاهمية النسبية

---------------------2.19

0.90

72.98

ً
يتضح لدينا من الجدول السابق ان املعيار الفريي الثالث بشكل عام حقق وسطا
حسابيا بلغ (  )0.09وبانحراا معيار ( )2.92تشير إلى تشتت كبير في الاجابات وبأهمية
ً
نسبية جيدة (  .) % 50.98أما على مستوى الفقرات فقد حققت جميعها أوساطا حسابية
وبانحرافات معيارية مبينة في الجدول أعاله ،وكان ترتيبها بحسب الاهمية ( 0 ، 5 ، 6 ، 3 ، 0
.) 4 ، 7 ،
 املعيار الفريي الرابع (املوارد واملرافق)  :يجب أن تكون املوارد واملرافق والتجهينات مناسبةملتطلبات التعلم والبحث العلمي في امل سسة التعليمية.
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الجدول رقم ( )5
يبين التوزيع التكراري والنسبي والوسط الحسابي والانحراف املعياري والاهمية
النسبية إلجابات عينة البحث حول مؤشرات املعيار الرابع
ت
املؤشر

اتفق

%

غير
متأكد

%

ال
أتفق

%

الوسط
الحسابي

الانحراف
املعياري

ألاهمية
النسبية
%

املؤشر1

32

43

14

19

29

38

2.04

0.91

68.33

املؤشر2

38

51

22

29

15

20

2.31

0.79

77

املؤشر3

43

57

1

2

31

41

2.16

0.99

72

املؤشر4

28

37

3

4

44

59

1.79

0.96

59.33

املؤشر5

22

29

13

17

40

54

1.76

0.88

58.33

املؤشر6

26

35

11

15

38

50

1.84

0.92

61.67

املؤشر7

50

66

8

11

17

23

2.44

0.84

81

املؤشر8

33

44

10

13

32

43

2.01

0.94

67

املؤشر9

36

48

13

17

26

35

2.13

0.91

71

معدل
النسبة
املئو ة

---

45.56

---

14.11

---

40.33

املعدل العام للوسط الحسابي والانحراا املعيار وألاهمية النسبية

-------------------2.05

0.90

68.41

ً
ً
يتضح لـدينا مـن الجـدول السـابق ان املعيـار الفريـي الرابـع بشـكل عـام حقـق وسـطا حسـابيا
بل ــغ (  ) 0.27وب ــانحراا معي ــار ( )2.92تش ــير ال ــى تش ــتت كبي ــر ف ــي الاجاب ــات وبأهمي ــة نس ــبية
ً
متوس ــطة (  .) % 68.40أم ــا عل ــى مس ــتوى الفقـ ـرات فق ــد حقق ــت جميعه ــا أوس ــاطا حس ــابية
وانحرافات معيارية مبينة في الجدول ،وكـان ترتيبهـا بحسـب ألاهميـة ( 6 ، 8 ، 0 ، 9 ، 3 ، 0 ، 5
.) 7 ، 4 ،
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االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات
من خالل إجابات أفراد عينة البحث على امل شرات الفرعية ملصادر التعلم ومقارنتها
بمعايير ل جودة والاعتماد الاكاديمي أ هرت النتائج ان امل سسة التعليمية في كلية العلوم
السياحية تعاني من نق لبعض املستلزمات الخاصة بمعيار التعلم  ...وكاألتي :
 .0حقق معيار (التنظيم) أعلى نسبة أهمية بين إجابات أفراد عينة البحث بلغت
(  ،)% 59.33ثم معيار (التخطيط والتقويم) وبنسبة أهمية بلغت ( ،)% 58.09
يليه معيار (دعم املستخدمين) وبنسبة أهمية ( ،)% 50.98ثم معيار (املوارد
واملرافق) وبنسبة أهمية بلغت ( ،)% 68.40تشير النتائج الى أن هناك أداء
ً
ً
جيدا نوعا ما بالنسبة للتنظيم ،والتخطيط والتقويم ،ودعم املستخدمين،
ولكنه أداء متوسط بالنسبة للموارد واملرافق.
 .0حقق امل شران (  6و  )0في معيار (التخطيط والتقويم) أهمية نسبية جيدة
جدا بلغت ( )% 83 ،% 85على التوالي ،تشير النتائج الى ان للم سسة
ً
التعليمية اهتماما باستشارة أعضاء الهيأة التدريسية بخصوص املقررات
ً
واملصادر العلمية ،فضال عن أن لها سياسة خاصة بتطوير خدمات املكتبة.
ً
 .3حققت امل شرات ( ) 5 ، 0 ، 4ضمن (معيار التنظيم) أهمية نسبية جيدة جدا
بلغت ( )% 83 ،% 86.33 ،% 85على التوالي ،هذا يعني امل سسة تستخدم
أنظمة معتمدة لتسجيل استعارة الكتب واسرردادها ،وبتوفر نظام متابعة َّ
فعال
ويكون حفظ الكتب واملراجع وفق ترتيب مناسب ،ثم توضع قواعد تنظم
السلوك داخل املكتبة.
ً
 .4حقق امل شر ( )0ضمن معيار (دعم املستخدمين) أهمية نسبية جيدة جدا
بلغت ( ،)% 80.05هذا يعني أن امل سسة تقدم املساعدة ملستخدمي املكتبة في
عمليات البحث عن املعلومات والوصول إليها وطرق استخدامها.
ً
 .7حقق امل شر ( )5ضمن معيار (املوارد واملرافق) أهمية نسبية جيدة جدا بلغت
( )% 80والتي تشير الى أن امل سسة التعليمية تتوفر فيها الكتب ،واملجالت
العلمية ،وغيرها من املواد املرجعية باللغتين العربية وألاجنبية ) أو بغيرهما من
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.6

.5

.8

.9

اللغات( ،على النحو الذ تطلبه البرامج وألابحا التي يكون تنفيذها في
امل سسة.
حقق امل شر ( )5ملعيار (التخطيط والتقويم) أدنى أهمية نسبية ضمن
م شراته الفرعية ولكنها جيدة ،إذ بلغت ( )% 53.65والذ يشير إلى أن
العاملين في املكتبة يقومون بمراجعة أقسام الكتب ،واملراجع املحجوزة،
واملواد املرجعية ألاخرى مراجعة دورية ،مع الرجوع إلى هيأة التدريس
الستشارتهم بشأ ها.
ً
حقق امل شر ( )7ملعيار (التنظيم) أدنى نسبة أهمية ولكنها أيضا جيدة إذ بلغت
(  ،)% 50.33هذا يعني أن امل سسة ال تقوم باالحتفاظ باملواد واملراجع املطلوبة
بكثرة واملطلوبة للقراءة )الخاصة باملقررات) في قسم الكتب املحجوزة.
حقق امل شر( )4ملعيار (دعم املستخدمين) أدنى أهمية نسبية متوسطة بلغت
( ،)% 65.33هذا يعني عدم وجود أنظمة إلكررونية أو أوتوماتيكية ،ذات
إمكانات بحثية ،تساعد في الوصول إلى مصادر املعلومات داخل امل سسة أو
خارجها.
حقق امل شران ( 4و  )7ملعيار (املوارد واملرافق) أدنى نسب أهمية ضمن
امل شرات كلها ،وقد بلغت ( )% 78.33 ،% 79.33على التوالي ،واللذان يشيران
الى عدم توفر في أماكن مناسبة في املكتبة الستيعاب مجموعات الكتب واملجالت
العلمية بطريقة تجعلها في متناول الجميع ،ثم تتوفر ملستخدمي املكتبة تجهينات
تصوير مدعومة بنظام (دفع مالي َّ
فعال).

التوصيات
بنا ًﹰء على إجابات عينة البحث والاستنتاجات التي توصل إليها ،البد من الزام امل سسة
التعليمية في كلية العلوم السياحية بالتوصيات آلاتية لكي تصل إلى درجة من الاداء الجيد
والذ يحقق الجودة وضمن معايير الاعتماد ألاكاديمي لضمان الجودة في مجال مصادر
التعلم -:
 .0ان تضع امل سسة التعليمية اسرراتيجية واضحة ملصادر التعلم ،ترتبط ارتباطﴼ
مباشرا باألولويات الخاصة بتطوير البرامج.
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 .0قيام امل سسة التعليمية بمراقبة مدى كفاءة املكتبة واملواد ( املصادر ( املتوفرة
بمركز مصادر التعلم ،باستمرار.
 .3إجراء التقويم على أساس استطالعات آلراء املستفيدين حول مدى فعالية تلبية هذه
املصادر الحتياجاتهم.
 .4يقوم العاملون في املكتبة بمراجعة أقسام الكتب ،واملراجع املحجوزة ،واملواد
املرجعية ألاخرى مراجعة دورية.
ْ
ْ
 .7استخدام أنظمة أمن فعالة .ملنع ضياع محتويات املكتبة .وملنع الاستخدام السيئ
للشبكة العاملية ) إلانررنت(.
 .6توفير ساعات طويلة وكافية تمتد ملا بعد الزمن املخص للمحاضرات .لضمان
توافر هذه الخدمات ملستخدميها.
 .5عمل اتفاقات للتعاون مع مكتبات ومراكز مصادر التعلم ألاخرى ،تكون بموجبها
الاستعارات املكتبية املتبادلة.
 .8عمل قاعدة بيانات إلكررونية ،للمواد البحثية واملجالت العلمية املتعلقة بالبرامج
التي تقدمها امل سسة التعليمية.
 .9الاحتفاظ باملواد واملراجع املطلوبة بكثرة واملطلوبة للقراءة ) الخاصة باملقررات ( في
قسم الكتب املحجوزة.
 .02توفير" خدمة توفير املراجع" التي تكون من خاللها إلاجابة عن ألاسةلة التخصصية
بوساطة أمناء املكتبة امل هلين.
 .00توفير أدلة مطبوعة أو إلكررونية ملساعدة رواد املكتبة في الحصول على املصادر
املتعلقة باملجاالت العلمية العامة ،وفي تجميع قوائم املراجع ،واستخدام قواعد
املعلومات.
 .00توفير عدد كاا من ألاشخاص امل هلين وذو املهارة في املجاالت املتصلة بعلوم
املكتبات وتقنية املعلومات.
 .03تقديم برامج تهيةة إرشادية وتدريب للطلبة وغيرهم من املستخدمين الجدد لتهيأتهم
الستخدام مرافق املكتبة وخدماتها.
 .04توفير أنظمة إلكررونية ذات إمكانات بحثية ،تساعد في الوصول إلى مصادر
املعلومات داخل امل سسة أو خارجها.
 .07توفير مرافق كافية الستخدام أجهزة الحواسيب الشخصية املحمولة.
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 .06توفير الدعم املالي بشكل كاا ومستمر لتغطية احتياجات الرنويد ،والتصنيم،
والتجهينات ،وكذلد من أجل تقديم خدمات املكتبة وتطوير نظامها.
 .05توفير تجهينات تصوير مدعومة بنظام دفع مالي َّ
فعال ملستخدمي املكتبة.
 .08توفير أجهزة حاسوبية وبرمجيات حديثة ،لدعم عملية الوصول إلكررونيا للمصادر
واملواد املرجعية.
املالحق
استمارة استبانه
أخي العز ز ....أختي العز زة....
يرجى إلاجابة عن ألاسةلة املدونة في استمارة الاستبانه وذلد ألغراض البحـث العلمـي وإكمـال
متطلب ــات موض ــوع البح ــث املوس ــوم بـ ـ ( تقي ــيم أداء وج ــودة مص ــادر ال ــتعلم ف ــي كلي ــة العل ــوم
الس ــياحية  /الجامع ــة املستنص ــرية  -دراس ــة تطبيقي ــة)  ...وإجاب ــاتكم الص ــريحة تخ ــدم نت ــائج
بحثنا  ...مع الشكر ...الباحثة
يرجى تأشير إجابتد بعالمة ( √ ) أمام إلاجابة املختارة.
طالب دراسات عليا

عضو هيأة تدريسية
هل أنت ؟
طالب دراسات أولية

معلومات مهمة تغني إجابتك:
مصادر التعلم  :تشمل مصادر التعلم املكتبـات والررتيبـات التـي تكفـل التـوفير الكمـي والنـويي
املناسـب للمراجـع إلالكررونيـة وغيرهـا مـن املـواد املرجعيـة التـي تفـي باحتياجـات البـرامج التـي
تقدمها امل سسة التعليمية ويجب أن تكون املكتبة ومرافق تقنية املعلومات وتجهيناتها متاحـة
في ألاوقات املطلوبة لدعم التعلم املستقل  .البـد مـن تـوفر املرافـق ) ألامـاكن( الالزمـة للدراسـة
الفرديـة والجماعيـة فـي بيةـة حـافزة للبحـث والدراسـة العلميـة الجـادة ،ويكـون تقـويم هــذه
الخدمات وتحسينها باالستجابة للتغذية الراجعة من الطلبة وهيأة التدريس.
أ -املعيييار الفر ييي ألاول (التخطيييط والتقييو م)  :يجــب أن تكــون لــدى امل سســة التعليميــة
سياسـات وإجـراءات واضـحة تضـمن أن مصـادر الـتعلم والخـدمات الالزمـة لـدعم تعلـم الطلبـة
كافيـة ومناسـبة للبـرامج املقدمـة بامل سسـة ،ويجـب أن يكـون تقويمهـا وتحـديهها دوريـا حسـبما
تطلبه البرامج.
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ت

اتفق

ألاسةلة

تعطـى السياسـات الخاصـة بتطـوير خـدمات املكتبـة ومراكـز مصـادر الـتعلم
 0اهتمامـا خاصـا لـدعم البـرامج التعليميـة التـي تقـدمها امل سسـة التعليميـة،
ولدعم متطلبات البحث العلمي للم سسة.

ً
تتـوافر لـدى امل سسـة إسـرراتيجية واضـحة ملصـادر الـتعلم ،تـرتبط ارتباطـا
ً
 0مباشرا باألولويات إلاسرراتيجية الخاصة بتطـوير البـرامج ،وأن يكـون تعـديل
هذه إلاسرراتيجية كلما دعت الحاجة ،خاصة عند تقديم برامج جديدة.
3

4

7
6

5

تقـوم امل سسـة بمراقبـة مـدى كفـاءة املكتبـة واملـواد ) املصـادر ( املتـوفرة
بمركـز مصـادر الـتعلم ،باسـتمرار ،وتقـوم بتقويمهـا رسـميا مـرة كـل عـامين
على ألاقل.
تشـتمل إجـراءات التقـويم علـى اسـتطالعات آلراء املسـتفيدين حـول مـدى
فعاليــة تلبيــة هــذه املصــادر الحتياجــاتهم ) علــى أن ي خــذ فــي الحســبان
اسـتطالع آراء هيـأة التـدريس والطلبـة) للتعـرا علـى مـدى رضـاهم ،ومـدى
اســتخدامهم للمصــادر ومــدى اتســاقها ومتطلبــات التعلــيم والــتعلم فــي
امل سسة.
تشـمل عمليـات التقـويم تحليـل البيانـات حـول اسـتخدام املصـادر املتعلقـة
بمتطلبات التعليم والتعلم للبرامج املختلفة بامل سسة.
تكـون استشـارة أعضـاء هيـأة التـدريس املسـ ولين عـن املقـررات والبـرامج
حـول املتطلبـات الالزمـة ملسـاندة عمليتـي التعلـيم والـتعلم ،وذلـد فـي وقـت
مبكر يسما بتوفير إلامدادات الالزمة في الوقت املناسب.
يقـوم العـاملون فـي املكتبـة بمراجعـة أقسـام الكتـب ،واملراجـع املحجـوزة،
واملـواد املرجعيـة ألاخـرى مراجعـة دوريـة ،مـع الرجـوع إلـى هيـأة التـدريس
الستشارتهم بشأ ها.
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ب  :املعييار الفر يي الثياني ( التنظييم)  :يجـب أن تـدار املكتبـة أو مركـز مصـادر الـتعلم بمهـارة
بحيث تقدم الخدمات املطلوبة في بيةة آمنة تحفز على الدراسة الناجحة.
ت

اتفق

ألاسةلة

تكـون املكتبـة ومراكـز مصـادر الـتعلم ،وغيرهـا مـن املرافـق والخـدمات ذات
العالقـة فـي امل سسـة التعليميـة ،متاحـة لسـاعات طويلـة وكافيـة تمتـد ملـا بعـد
0
الـزمن املخصـ للمحاضـرات لضـمان تـوافر هـذه الخـدمات عنـدما يحتـاج
املستخدمون إليها.
يكـون حفـظ الكتـب واملراجـع وفـق ترتيـب مناسـب ،ويكـون تصـنيفها وفـق أحـد
0
ألانظمة املتعارا عليها عامليا في نظم املكتبات.
تتـوافر اتفاقـات للتعـاون مـع مكتبـات ومراكـز مصـادر الـتعلم ألاخـرى ،تكـون
3
بموجبها الاستعارات املكتبية املتبادلة ،واملشاركة في املصادر والخدمات.
تستخدم أنظمـة معتمـدة لتسـجيل اسـتعارة الكتـب واسـرردادها ،ويتـوافر نظـام
 4متابعة َّ
فعال السررداد املواد التي انتهت مدة استعارتها.
يكـون الاحتفـاظ بـاملواد واملراجـع املطلوبـة بكثـرة واملطلوبـة للقـراءة) الخاصـة
7
باملقررات ( في قسم الكتب املحجوزة.
يكـون الوصـول إلـى قواعـد البيانـات إلالكررونيـة ،واملـواد البحثيـة واملجـالت
6
العلمية املتعلقة بالبرامج التي تقدمها امل سسة التعليمية ،سهال وفعاال.
توضع قواعد تنظم السلوك داخل املكتبة ،وأن يعمل على التحقق من الالرنام
 5بهـا ل حفـاظ علـى بيةـة حــافزة للدراسـة الفعالـة والبحـث العلمـي مـن هيـأة
التدريس والطلبة.
تسـتخدم أنظمـة أمـن فعالـة ملنـع ضـياع محتويـات املكتبـة وملنـع الاسـتخدام
8
السيئ للشبكة العاملية ) إلانررنت(.
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ت  -املعيار الفر ي الثالث ( دعم املستخدمين) :يجب تقديم الدعم املناسب لتمكين الطلبة
وهيأة التدريس من الاستخدام الفعال ملصادر املكتبة وخدماتها.
اتفق

ت

ألاسةلة

0

تقــدم املكتبــة بـرامج تهيةــة إرشــادية وتــدريب للطلبــة وغيــرهم مــن
املستخدمين الجدد لتهيةتهم الستخدام مرافق املكتبة وخدماتها.

تقـدم املسـاعدة ملسـتخدمي املكتبـة فـي عمليـات البحـث عـن املعلومـات
0
والوصول إليها وطرق استخدامها.
تتـوافر فـي املكتبـة" خدمـة تـوفير املراجـع "التـي تكـون مـن خاللهـا إلاجابـة
3
عن ألاسةلة التخصصية بوساطة أمناء املكتبة امل هلين.
4

توجد أنظمة إلكررونية أو أوتوماتيكية ،ذات إمكانات بحثية ،تساعد في
الوصول إلى مصادر املعلومات داخل امل سسة أو خارجها.

توجـد إجـراءات مناسـبة الطـالع رواد املكتبـة علـى التطـوير الجـار فيهـا،
 7ويشــمل ذلــد اقتنــاء مــواد جديــدة ،وإقامــة بـرامج تــدريب ،وتغييــر
الخدمات وساعات العمل.
توجـد أدلـة مطبوعـة أو إلكررونيـة ملسـاعدة رواد املكتبـة فـي الحصـول
 6علـى املصـادر املتعلقـة باملجـاالت العلميـة العامـة ،وفـي تجميـع قـوائم
املراجع ،واستخدام قواعد املعلومات.
5

يوجـد فـي املكتبـة ،ومراكـز مصـادر الـتعلم ،عـد د كـاا مـن ألاشـخاص
املـ هلين وذو املهــارة فــي املجــاالت املتصـلة بعلــوم املكتبـات وتقنيــة
املعلومات.
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ث  :املعيييار الفر ييي الرابييع :املييوارد واملرافييق :يجــب أن تكــون املــوارد واملرافــق والتجهيـنات
مناسبة ملتطلبات التعلم والبحث العلمي في امل سسة التعليمية.
ت

ألاسةلة

0

يتـوفر الـدعم املـالي بشــكل كـاا ومسـتمر لتغطيـة احتياجــات
الرنويــد ،والتصــنيم ،والتجهيـنات ،وكــذلد مــن أجــل تقــديم
خدمات املكتبة وتطوير نظامها.

0

أ ال يقلـل تـوفير خـدمات الشـبكة العامليـة وخـدمات الاسـتعارة مـن
املكتبـات ألاخـرى مـن الرـنام امل سسـة بتـوفير مصـادر املعلومـات
املادية داخل املكتبة نفسها.

3
4

اتفق

تتـوفر فـي املكتبـة أمـاكن مناسـبة السـتيعاب مجموعـات الكتـب
واملجالت العلمية بطريقة تجعلها في متناول الجميع.
تتوفر أجهزة حاسوبية وبرمجيات حديثة لـدعم عمليـة الوصـول
إلكررونيا للمصادر واملواد املرجعية.

7

تتـوافر ملسـتخدمي املكتبـة تجهيـنات تصـوير مدعومـة بنظـام دفـع
مالي َّ
فعال.

6

تتـوافر مرافـق كافيـة السـتخدام أجهـزة الحواسـيب الشخصـية
املحمولة.

5

8

9

تتـوفر الكتـب ،واملجـالت العلميـة ،وغيرهـا مـن املـواد املرجعيـة
باللغتين العربية وإلانجلينية ) أو بغيرهما من اللغات( ،على النحو
الذ تطلبه البرامج وألابحا التي يكون تنفيذها في امل سسة.
تتـوفر مرافـق وتجهيـنات كافيـة ،س ً
ـواء أكانـت لالسـتخدام الفـرد
أم للمجموعات الصغيرة وذلد لغرض الدراسـة والبحـث العلمـي
داخل املكتبة.
تقــوم امل سســة بمقارنــة مســتوى تــوفير املرافــق والتجهيـنات
واملصـادر لـدبها ) مثـل عـدد الكتـب ،واملقاعـد ،ومرافـق الدراسـة
الجماعيـة ،الـخ) بمسـتوى توفيرهـا فـي م سسـات تعليميـة ذات
جودة عالية مشابهة من حيث الحجم والبرامج التي تقدم.
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ً
أوال  :املراجع العربية

قائمة املصادر

 الكتب
 .0الحسـ ــيني ،فـ ــالح حسـ ــن عـ ــدا  ،إلادارة إلاسـ ــرراتيجية ،دار وائـ ــل للطباعـ ــة ،عمـ ــان،
.0222
 .0الع ـزاو  ،محمــد عبــد الوهــاب ،أنظمــة إدارة الجــودة والبيةــة ISO 9000 & ISO
 ،14000الطبعة ألاولى ،دار وائل للطباعة ،عمان.0220 ،
 الدوريات
 .0عبي ــد ،ول ــيم تاوض ــروس ،عي ــون العق ــل ،كلي ــة الرربي ــة،جامع ــة ع ــين ش ــمس ،مجل ــة
بحــو ودراســات جــودة التعلــيم ،الهيةــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم والاعتمــاد،
العدد ألاول. 0200 ،
 .0فضـ ــل هللا ،محمـ ــد رجـ ــب ،أثـ ــارة الدافعيـ ــة للتميـ ــن فـ ــي ألاداء الجـ ــامعي لـ ــدى معلمـ ــي
املعلمين ،مجلة بحو ودراسات جودة التعليم ،العدد ألاول . 0200 ،
 املواقع الالكررونية
 .0أحمد ،سماح زكريا ،معايير الجودة في العمليـة التعليميـة ،كليـة الرربيـة ،جامعـة قنـاة
السويس.0202 ،
www.slideshare.net.
 .0جامعــة ألاميــرة نــورة ،الهيةــة الوطنيــة للتقــويم والاعتمــاد ألاكــاديمي ،عمــادة ضــمان
الجــودة والاعتمــاد ألاكــاديمي ،معــايير ضــمان الجــودة والاعتمــاد ألاكــاديمي مل سســات
التعليم العالي.0200 ،
www.pnu.edu.sa.
 .3جامعة بابل ،قسم ضمان الجودة وألاداء الجامعي.0203 ،
www.iso.uobabylon.edu.iq.
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Evaluation of the performance and Quality of Learning Resources at
the College of Tourism Sciences of Al- Mustansiriyah University –an
Empirical Study
Asst. Prof. Muntaha Ahmed Muhammed
Faculty of Tourism Sciences / Al- Mustansiriyah University

Abstract :
Quality System is considered one of the features of modern era, because it is related to
productivity, and its improvement and it is described as a wide broaden inclusion. (Quality
Asurance) is all those activities that are planned and systematically carried out in the
framework of the quality. Also it provides confidence that the product and service will
meet the quality requirements. Moreover, because of the futility of some of the systems
and the prevailing management techniques in achieving the demand quality of
developing skills of managements of the future leaders and for increasing employment and
reducing wastes: the theme of quality takes a main trend and contemporary subject of
many countries and in all sides of life, in general, and in education side, in particular, in the
field of performance, evaluation and development, and improvement. And because of the
importance of the subject, the researcher has taken the title for this research (Evaluation of
the performance and Quality of Learning Resources at the College of Tourism Sciences of
Al-Mustansiriyah University–an Empirical Study). To enlarge this subject from the
evaluation of all standards of quality in higher education, but the researcher has choosen
one standard of quality standards, i.e. education resources. The research subject contains
two sections: Section one includes theoretical concepts of the quality theme and its
management and standards, second section includes analysis study to the extent of
application of quality standards of the educations resources in the College of Tourism
Sciences. Then, proposed the conclusions and recommendations. one drawn, The most
important conclusions refer that there is a kind of good performance related for the
organization, planning and evaluation, and support for users, but there is a Kind of average
performance related to resources and facilities.
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