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معوقات تحقيق الجودة في برنامج
اعداد مدرس المغة العربية في كمية التربية /ابن رشد
أ.م .د .ضياء عبد اهلل احمد التميمي

جامعة بغداد  /كمية التربية  /ابن رشد
طرائق تدريس المغة العربية

ممخص البحث
يهدف البحث

الحثيلا الثل الف ثلف معثل ت تحثيق فحجيثة ال ثتدا جثا بل ثيت امثداد تثدلا الع ثل ال لبيثل جثا عيثل

الفلبيل /ابثح لدثد قتحثد امفتثد البيحث
ت فتثث ،البح ث

التث ه التوثها ل ت ث التث ه ال عتثا الث ه يثفموج تث ،ش ث ا تت ثت ق دثتث

الفدليمثثيح التفطووثثيح جثثا غ الوثثة فثثدليا الع ثثل ال لبيثثل تت يش ه ثثي جثثا عيثثل الفلبيثثل  /ابثثح لدثثد

تمددشج ( )01فدليمييً  .تد عق مي ل البح
أمثثد البيح ث

اداا فف يمثثا تثث ،شثثدف البح ث

الفا اطفيلشي البيح

الفدليميح تي هج جا الت فت ،االوعا لعبح .

الحثثيلا تتثثح طثثمث االغثثم معثثل الد المثثيق المثثيبجل ب ثثل البيح ث

االمثثفبي ل معثثل تجثثة مثثعج االمثثف يبل معثثل االمثثفبي ل جثثا ال ث ال ثثي ا تثثح ( )4-0دل ثثيق معثثل تجثثة فثثدل( (لي ثثلق
تتاجثثة قريثثل تفي ثثد ق ريثثل تتاجثثة ق ريثثل تتاجثثة اغمحثيً)

 )Likertالطتيمثثا معثثل ال حثثت االفثثا (تتاجثثة بدثثدا ق
ت تق االمفبي ل ( )05ججلا .
امفتثثد البيح ث

الوثثدة الوثثيشله ت لثثت ب ثثلل االمثثفبي ل معثثل مثثدد تثثح التح تثثيح تالطب ث ال التفطووثثيح جثثا

غلاوة الفدليا تال عتج الفلبتيل تال هميل  .تحد امفتد البيح

معل مبل ( )%01تح افهية ا ال الطب ال ت يي اًل لجبتث

ججلاق االمفبي ل جيوبحق االداا جا وي فهي ال هيويل ( )05ججلا.
امفتثثد البيحث

معثثل غليجثثل امثثيدا االطفبثثيل قتحثثد غبثثة البيحث

لثثت معثثل مي ثثل الفدليمثثييح االمثثفغمميل البيل ثثل

مددشج ( )4فدليمثييً جثا عيثل الفلبيثل  /ال يت ثل التمف وثليل) ل ثلل حمثيا ت يتثث ال بثيق لث،داا ق امفتثد البيحث

معل امف تيث ت يتث الفبيغ بيلمتح بتوه ا ل الت يتمق ا فدي اًل تدحل.
لفحجيثثة شثثدف البحث

غبثثة البيحث

االداا ب ثثد اال فهثثي تثثح امثثدادشي تب يوهثثي معثثل مي ثثل البحث

( ) 01فدليميي جا التدا تح ( 1101/01/04الل  .)1102/0/01فتوث البيح
 .0مدج فتاجل وج ت عتتيفيل فمييل االف يشيق الحدي ل .

االميمثثيل البيل ثثل

الل تييأفا

 .1مدج الج يمل بفدليا ام ثي شيوثل الفثدليا معثل امثف تيث تفتويثف الغ الوثة االحوثيويل الت يمثبل لفحمثيح
ال تعيل الف عيتيل ..
 .2الفل ي معل ال تا ا ال وليل تاشتيث ال تا ا الفغبيجيل .
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الفصل االول  :التعريف بالبحث

 اىمية البحث -ىدف البحث

 -حدود البحث

 -تحديد المصطمحات

مشكمة البحث

تؤكد االتجاىات الحديثة عمى ضرورة االنتقال من اساليب التعمم المعتمدة عمى التقنين الى

تمك التي تعتمد عمى تنشيط عمل عقل المتعمم وقدراتو ومياراتو وتنميتيا بطريقة تجعمو شريكاً
في عممية احداث التعمم (وىو مايسمى بالتعميم التفاعمي )  ،ال متفرجا عمى المدرس ومتمقيا

فحسب  ،وانما ممارسة نشاطا في الموقف التعميمي كي يتعايش مع خبرات التعمم .

ولكي يتحقق ىذا التطور في القدرات التعميمية ال بد من االخذ بنظر االعتبار التغييرات

العالمية وال سيما فيما يتعمق في برامج الجودة  ،فما زال اعداد مدرس المغة العربية يعاني الكثير
من المشاكل وال سيما في مرحمة االعداد لذلك ارتاى الباحث تناول ابرز المعوقات التي تحول

دون تحقيق الجودة في برامج اعداد مدرس المغة العربية في كمية التربية ابن رشد من خالل
االجابة عن السوال االتي .

ما معوقات تحقيق الجودة في برنامج اعداد مدرس المغة العربية في كمية التربية /ابن رشد ؟

اىمية البحث

ان الجودة ليس نتاج الصدفة لكنيا تاتي بالدرجة اال ولى نتيجة لمجيود االنسانية الذكية

(خالد،9003،ص )43والجودة ىي صفة يمتمكيا شيء ما بتفوق  ،كما انيا تعني درجة
االمتياز والجودة لنوعية معينة من المنتج  ،والجودة في التعميم اسموب متكامل يطبق في جميع
فروع ومستويات المنظمة التعميمية ليتيح لالفراد وفرق العمل الفرصة الرضاء الطالب

والمستفيدين من التعميم (الشرقاوي  ،9003،ص)423

وادارة الجودة في المؤسسات التعميمية بانواعيا ومراحميا تعني مجموعة الخصائص والسمات

التي تعبر بدقة وشمولية عن مضمون التربية وحالتيا بما في ذلك ابعادىا المختمفة التي تقود

الى تحقيق االىداف المنشودة( االغبري ،9000،ص)014
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وتمثل الجودة في التعميم بمفيوميا العام العمل التعاوني الذي يشارك فيو كل العاممين

ويبذلون قصارى جيدىم وطاقاتيم ويحركون تفكيرىم االبداعي من اجل تقديم افضل انواع التعميم

ورفع مستوى المخرجات العممية بما يحقق حاجات ومطالب المجتمع .وتشتمل الجودة بالنسبة

لمنظام التعميمي عمى مدخالت وعمميات ومخرجات (خالد ،90003،ص.)11

وىناك العديد من الصعوبات التي تقف في طريق تطبيق ادارة الجودة وال سيما في اعداد مدرس

المغة العربية اذ يشكل عائقا يحول دون ذلك ومن ىذه الصعوبات وجود المركزية في اتخاذ

الق اررات التربوية لكون ادارة الجودة تتطمب المرونة والسرعة مما يستوجب تطبيق اسموب
الالمركزية في ذلك (الخطيب ،9002،ص)903

وتؤكد ادبيات البحث التربوي والمنظمات الدولية التي تيتم بالتنمية البشرية عمى اىمية التعمم

 ،لكونو محو ارً رئيساً لمتنمية البشرية  ،وفي المقابل تفشل العديد من المجتمعات في الوصول

بالتعميم لمدرجة التي تسيم بشكل فاعل في التنمية البشرية مما يكمفيا االنفاق عمى برامج
التدريس التمويمي  ،ولذا كان من ضرورياً ان تستثمر المجتمعات في مجال التعميم  ،فتشير
العديد من الدراسات عمى ان االستثمار في التعميم لو اثر مباشر عمى النمو االقتصادي

واالجتماعي (عثمان ،9001ص.)29

وتكمن اىمية البحث الحالي في اىمية دور المدرس في العممية التعميمية والتي تيدف الى

اعداد المواطن الصالح لممستقبل المتمكن من حسن تعايشو مع التطورات المختمفة ومنيا التقدم
العممي  ،وعميو فمن الضروري اكساب الطالب ميارات تدريسية حديثة  ،تساعدىم عمى حل

المشكالت من خالل تنمية القدرات االبتكارية ،والتي تسيم بدورىا في تطوير الفرد والمجتمع في

مختمف المجاالت الحالية والمستقبمية .

ىدف البحث

ييدف البحث الحالي الى التعرف عمى معوقات تحقيق الجودة في برنامج اعداد مدرس المغة

العربية في كمية التربية  /ابن رشد
حدود البحث

يتحدد البحث الحالي في

-0تدريسي قسم المغة العربية ،كمية التربية  /ابن رشد
-9العام الدراسي .9004 -9009

تحديد المصطمحات

الجودة  :عرفيا كالً من :
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-0عرفيا (الغامدي )  :بانيا ً :الحالة المثالية التي ال يوجد عمييا شيء ما  ،بمعنى اعمى
احتمال ممكن لمستوى مثالي ال يمكن التقميل منو" (الغامدي ،9002،ص. )32

-9عرفيا (عمي) بانيا  " :مجموعة من االنشطة واالساليب والممارسات التي يقوم بيا العاممون
لتسييل شؤون المؤسسة التربوية لتحقيق االىداف المنشودة في جميع مجاالت العممية التعميمة

(.عمي ،9003 ،ص)094

-4عرفيا (الموسوي) بانيا  " :القيام بالعمل بشكل صحيح ومن اول خطوة مع ضرورة االعتماد
عمى تقييم العمل في معرفة مدى تحسين االداء ( الموسوي ،9003،ص)900
الفصل الثاني

جوانب نظرية ودراسات سابقة

اوال  :رؤية مستقبمية الختيار المدرس لمتدريس

ان التغير في عالم اليوم اصبح ىو القاعدة في حين غدا االستمرار استثناء  ،ومن ثم لم تعد

الخبرة بمرور الوقت عمقاً " واتساعاً" عمى المستويين العالمي والمحمي ومن ىنا تبدو المداخل
التقميدية لمعالجة القضايا والمشكالت  ،والتعامل مع التحديات الجدية ضربا  ،من اضاعة الوقت
والجيد والتوظيف لمموارد واالمكانيات  ،ان ىذه االتجاىات تؤكد عمى ان التربية لم تعد ىي

عممية النقل االلي لثقافة وممارسة االباء الحياتية الى جيل االبناء فقط بل اصبحت عممية

تييئة لالبناء يتم من خالليا تزويدىم بالقدر المناسب من الرؤى واالفكار وانماط السموك

الالزمة لمعيش في مجتمع التغير في انشطتو وعالقاتو ( عالونو  ، 9002 ،ص.)42

ولم يعد التعميم غاية في حد ذاتو بل صار وسيمة الستكشاف العالم وبناء القدرة عمى فيم

عالقاتو والتعامل مع متغيراتو  ،اذ لم يعد دور المتعمم يقتصر عمى التنفيذ الحرفي الج ازء المنيج
ومفرداتو او توصيل المحتوى الحرفي في ىذا المنيج الى اسماع المتعممين وعقوليم ( العنزي ،

،9002ص .)099بل اصبح عمى المتعمم في الوقت الحاضر وفي ظل المتغبرات الكبيرة ان

يكون لو دو ارً فاعالً في المجتمع من خالل نقل خبراتو التعميمية الى ىذا المجتمع لغرض تطويره
وتنميتو وجعمو مسايرة لمتطورات الحديثة في العالم.

ثانيا  :الجودة :

تبدي العديد من الدول اىتماماً " متزايداً" بالجودة في التعميم ومن المفترض ان يتضمن ىذا

االىتمام التاكيد عمى تطبيق معايير مستقمة  ،لتقييم طبيعة العممية التربوية ومخرجاتيا  ،عمى

اعتبار انيا الطريقة المثمى لمتحقق من مستوى التمكن ،إذ يتم من خالليا التأكد من ان كل
طالب من الطالب حقق االىداف المرجوة  ،وذلك عمى غرار الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد
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االكاديمي الخاصة بمراقبة الجودة في مؤسسات التعميم العالي  ،والتي ترفض التوسع الكمي

لمتعميم عمى حساب النوعية وتيدف لجعل الجودة االساس التخاذ الق اررات المتعمقة باصالح
التعميم ودورة العمل فيو ؛ سواء فيما يتعمق ببرامج التعميم والتدريب او اعداد المعممين او بناء

المناىج الدراسية والمباني المدرسية والتجييزات التربوية والمادية .ويكون وضع االنظمة التوجو

نحو ادارة الجودة والمواصفات المتكاممة لضبط الجودة وقياس مستوياتيا Educational abd

). )Training for 0440 p.42

ان عمم تطوير النوعية (الجودة ) بدأ في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بعالمين امريكيين

ىما ( جوران وديمنج ) وكان تركيز عمميما في البداية عمى الطرائق االحصائية لقياس النوعية

في القطاع اليندسي في الصناعة.

وفي السبعينات اكتشفت افكار (ديمنج) وانتقمت الى امريكا  ،وقد عملل ملع (كروسلبي ) فلي

تطبيق نتائج الجلودة فلي الصلناعة وكانلت نتلائج عمميلم ناجحلة وتعلرف النوعيلة (الجلودة ) عملى

انيلا اسللموب او نظللام اداري ييلدف الللى زيللادة فاعميلة االداء واالنتللاج مللن خلالل تطللوير وتحسللين

العمميللات والنظللام القللائم والمكللون مللن مللدخالت وسمسللمة خط لوات  ،ومخرجللات مستخدما"اسللموباً"

عممياً ممي ازً "  ،اذ يتم ذلك بمشاركة جميع العاممين في المؤسسة بيدف تحقيق رغبات ومتطمبات
المنتفعين(Davis& West,0442 ( .

وتنقسم الجودة بشكل عام الى اربعة نماذج اساسية وىي :

 -رقابة الجودة

 -ضمان الجودة

 -نظام ادارة الجودة

 -ادارة الجودة الشاممة

اذ يالحظ ان ىذه النملاذج صلممت فلي االصلل لقيلاس الجلودة فلي الشلركات الخاصلة  ،وليلذا

فللان مللن الميللم حللين يللتم تبنييللا فللي التعملليم ان يؤخللذ ذلللك بعللين االعتبللار  ،وان يطللور النظللام
التعميمي مقاييس الجودة المناسبة لو ،ىلذا وقلد تلم تطلوير نظلام ادارة الجلودة فلي الدرجلة االوللى

لخدمة الصلناعة ،اذ تلم وضلع معلايير معينلة لمجلودة فلي كلل عمميلة يقلوم بيلا المصلنع  ،اال انلو
امكن تطبيقو عمى قطاع المؤوسسات التي ال تيدف الى الربح  ،بما فلي ذللك القطلاع التعميملي .
ويعد ىذا النظام امتدادا وتطوي ار لنظام ضمان الجودة  .ويسلعى اللى جعلل كلل عضلو ملن اعضلاء

المؤوسسة راغبا في ارضاء المتعمم  ،والى جعل نظام المؤسسلة قلابال الن يسلمح ليلم بلذلك وىلو
بذلك معنى اساساً بالتحسين التنظيمي الذي يركز عمى المتعمم الطالب  ،ويعتمد عمى تصلور ىلذا
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العميللللللللل ،الطالللللللللب لمجللللللللودة .ويؤكللللللللد عمللللللللى اربعللللللللة مكونللللللللات اساسللللللللية الدارة الجللللللللودة

( . )Davis & West Burnham 0444 , P900
 -مكانة المتعمم الطالب .

 -التأكيد عمى القيم والرؤية.

 -ادارة العممية التربوية عن قرب.

 -االىتمام بادارة االشخاص – مع اعطاء كل من ىذه المكونات نفس االىتمام .

عمما بان دول العالم تختمف معاييرىا ولكل دولة معايير خاصلة بيلا  ،كلذلك تختملف بلاختالف

المنللتج او المخرجللة  ،مللع المالحللظ ان معللايير نظللام ايللزو  4000لمجللودة يعللد معيللا ارً دوليلاً ،وان
جميلع المخرجللات تكللون خاضلعة لمراجعللات وتفتلليش دوري مللن قبلل المنظمللة العالميللة لممعللايير ،
لمتاكد من استمرارية تطبيلق معلايير الجلودة التلي يلتم عملى اساسليا ملنح الشليادة ونظلام الجلودة

الشاممة ( مصطفى  ، 0443 ،ص. ) 29
مفيوم الجودة في التعميم :

حظي منيج الجودة في التربية والتعميم في السنوات االخيرة باىتمام بالغ من قبل الباحثين

التربويين لدوره الريادي في تحسين وتطوير العمل التربوي والتعميمي بصفة عامة ومساعدة

العاممين التربويين ،وتييئة افضل الفرص لنجاحيم وتحسين ادائيم فضال عن كونو مطمباً تربوياً
وتعميمياً يمثل جانباً ادارياً قاد ارً عمى التغيير الى االفضل اذ تعد الجودة احد الركائز الرئيسة
لنموذج االدارة العصرية الذي يتماشى مع التغيرات المحمية والدولية ويتكيف معيا( .العارفة

وقران ،9002،ص)02

اىمية الجودة التعميمة :

يعد الطالب او المتعمم اىم مكونات العممية التعميمية بل ىو المخرجة الوحيدة والمنتج المجمع

من عدد كبير من المدخالت والعمميات  ،وىو محور كل تمك العممية التراكمية وىو امل االمة
وحاضرىا ومستقبميا وحامل الثقافة والحضارة ،لذا فمن الميم ان يتم التأكد من مدى مطابقة تمك

المخرجات مع االىداف الموسومة ،فمو توقفنا قميال عند واقع المتعمم لوجدنا انو اقرب الى

السطحية في تعميمو وتعممو بسبب الكم اليائل من المعمومات التي تضخ في فكره كيدف بعيد

عن ما يمارسو ىو نفسو  ،كما اصبحت عممية التعمم مبنية عمى مقدار ما يحفظو الطالب من

معمومات مقابل االىتمام بمستوى قدرتو عمى استخدام تمك المعمومات  ،واصبح التعمم ىو

اكتساب حقائق ومعمومات بعيداً عن مدى قدرة الطالب في استخداميم ليا في حياتيم العممية ،
ان تطبيق الجودة التعميمية قد يمكن من التحقق من مدى مطابقة المخرجات مع المعايير
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واالىداف المطموبة .كما ينبغي مالحظة ان الجودة التعميمية ال تقتصر عمى الطالب وانما تشمل

المدرس ايضا ،اذ تساعده في تحسين تعميمو بما يتماشى مع معايير العصر ومخرجات التعميم

لدول العالم االخرى ،فضال عن اىمية المدرسة والصف الدراسي بشكل عام عمى اعتبارىما من

عناصر مدخالت وعمميات العممية التعميمية ( رجب  ، 9002 ،ص. )13

ونظام تحقيق الجودة التعميمية يقصد بو ان النظام التربوي يمكن ضمان مخرجات العممية

التعميمية بمدى مطابقتيا لممعايير التي تم تحديدىا مسبقاً " دون تأثرىا بالمعمم او االختبار او
مبنى المدرسة وغيرىا من المتغيرات االخرى  ،أي ان كل طالب حصل عمى درجة النجاح

(جيد

جداً) يكون قاد ار عمى ان يعمل او يتقن ويماثل زمالئو االخرين الذين حصموا عمى نفس التقدير
وفي نفس المستوى الدراسي لذا قامت اختصا ار عمماً بان اديكسل شركة اديكسل العالمية ( تحت

شعار ) االرتقاء بالتعميم يغير نمط الحياة باالىتمام بالعممية التعميمية من حيث تحقيق الجودة

من جانبين جودة العمميات ضمن المعايير المطموبة.

وجودة المنتج الذي يتضمن مواصفات المخرجات ماذا نرغب ان يكون الطالب (،شأنيا شأن

انظمة الجودة المختمفة لكنيا تخصصت بالجودة  ،وتيتم بالجانب التطبيقي المتمثل في

اليومية،ممارسة الطالب لمتعمم عن طريق تكميفو بعدد من الميام او االنشطة االسبوعية
كممارسة لما تعممو بشيء من المعايشة والتفحص والتدقيق لموصول لمنتائج المطموبة بعقمية

منتيية بعيداً عن الممل والنعاس والكسل معتمدا عمى استخدام طرائق البحث العممي) واالكتشاف
والمالحظة  ،وىو ما يطمق عميو بالمنيج العميق في التعمم(بروان وريس ،0442،ص)20

فضال عن ذلك يقوم المدرس بتكميف الطالب او عدد من الطالب بمشروع يتم خاللو توظيف

عدد كبير من المعمومات الحالية والسابقة ضمن خطوات بحثية تجريبية متقدمة تتناسب ومرحمة

الطالب الدراسية  ،خالل مدة زمنية كافية يتوصل الفريق من خالليا الى نتائج فعمية ،دون

الحاجة لمحفظ واالسترجاع ولكن بدرجة عالية من الفيم والتطبيق والتحميل والتركيب والتقويم ،
مع االىتمام بمستوى االتقان المستمر من خالل االختبارات القصيرة كان ليا التميز والسبق في

ىذا المجال  ،لذا نالحظ ان برنامجيا في الجودة ركز عمى ما اغفمتو المؤسسات التعميمية

االخرى ( زيتون ،9002 ،ص. )094

الفوائد المرجوة من تطبق الجودة في التعميم :

 -1تحسين العممية التربوية ومخرجاتيا بصورة مستمرة .

 -2تطوير الميارات والمعارف واال تجاىات لدى العاممين في الحقل التربوي.
 -3تنمية ميارات واتجاىات العاممين في الحقل التربوي .
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 -4التركيز عمى تطوير العمميات اكثر من تحديد المسؤوليات.

 -5العمل المستمر من اجل التحسين والتقميل من االىدار الناتج عن ترك المدرسة او
الرسوب.

 -6تحقيق رضا المستفيدين وىم الطمبة واولياء االمور والمعممين والمجتمع.
 -7االستخدام االمثل لمموارد المادية والبشرية المتاحة .

 -8تقديم الخدمات بما يشبع حاجات المستفيد الداخمي والخارجي.
 -9توفير ادوات ومعايير لقياس االداء .

-00تخفيض التكمفة مع تحقيق االىداف التربوية في الوسط االجتماعي.

-00ضبط وتطور النظام االداري في المدرسة من خالل وضوح االدارة وتحديد المسؤوليات .

-09االرتقاء بمستوى الطالب في جميع الجوانب الجسمية والنفسية واالجتماعية والروحية .
-04زيادة الكفاءة التعميمية ورفع مستوى االدارة لجميع االداريين والمدرسين .
متطمبات تطبيق الجودة في التعميم :

 -1دعم وتأييد االدارة العميا لنظام الجودة .

 -2تييئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية لممؤسسة التعميمية .

 -3تبني االدارة التعميمية والمدرسية بكل عاممييا لفمسفة الجودة وتعاونيم في التطبيق .
 -4قياس االداء لمجودة .

 -5االدارة الفاعمة لمموارد البشرية بالمؤسسة التعميمية .
 -6التعميم والتدريب المستمر لكافة االفراد .

 -7تبني االنماط القيادية المناسبة لمدخل الجودة

 -8مشاركة جميع العاممين في الجيود المبذولة لتحسين مستوى االداء .
 -9تاسيس نظم معمومات دقيق لمجودة .

-00وجود اىداف محددة مشتقة من احتياجات الفئة المستيدفة وسعي االدارة وجميع
العاممين معاً لتحقيقيا .

-00منح العاممين الثقة وتشجيعيم عمى اداء العمل وتقدير المتميز منيم .

-09التخمص من الخوف الذي يمنع من المبادرة والتجديد واالنتاجية ويعوق استخدام مداخل
ادارية اكثر حداثة.

-04تبني معايير لمتقييم في داخل المؤسسات التعميمية .
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-02التعرف عمى احتياجات المجتمع وسوق العمل باليات متنوعة منيا تبادل المعرفة
والخبرات بين المؤسسات التعميمية والمجتمعية ومنيا االنتاجية لتحديد مواصفات مخرجات
العممية التعميمية المرجوة .

-01التقييم الدوري لسير العمل من خالل المتابعة والمراقبة والتقويم الجل التطوير والتحسين

المستمر من خالل ايجاد اجيزة متخصصة عمى مستوى مرتفع من الكفاءة العممية والعممية

لتولي ميمة التقويم المستمر والعمل عمى التحديث والتطوير.

-03التركيز عمى القيادة الصحيحة والفعالة الدارة الجودة في داخل المؤسسة التعميمية .

-02التركيز عمى العمل الجماعي بروح الفريق.

-03انتقاء افضل الوسائل والطرائق لتحقيق اىداف المؤسسة التعميمية.

اىداف الجودة التعميمية :

-0مدى صالحية االىداف الن تكون مرشداً فعاالً لتوجيو حاضر المؤسسة التعميمية

ومستقبميا

-9مدى تناغم االىداف الفرعية مع االىداف العامة ومساىمتيا في انجازىا .

-4مدى توافر القدرات التخطيطية الكافية كما" والمالئمة نوعاً لصياغة الخطط الالزمة النجاز

االىداف .

-2مدى انسجام سياسات واجراءات القبول في المؤسسة التعميمية.

-1مدى قدرة اىداف المؤسسة التعميمية عمى ابراز ىويتيا المميزة ليا من غيرىا.

-3االرتقاء بجودة التعميم وتطويره المستمر لكسب ثقة المجتمع في مخرجاتو  ،واعتماد

المؤسسات التعميمية وفقاً لرساالتيا واىدافيا المعمنة  ،وذلك من خالل نظم واجراءات تتسم
باالستقاللية والعدالة والشفافية .

-2نشر الوعي بثقافة الجودة.

-3دعم القدرات الذاتية لممؤسسات لمقيام بالتقويم الذاتي .
-4وضع النظم والمعايير والنماذج المختمفة .

-00تقديم بيانات دقيقة واحصاءات عممية توضح مدى كفاءة العممية التربوية.
اعتبارات ميمة في تقويم جودة التعميم:

ىنالك مجموعة من القضايا التي ينبغي مراعتيا في عممية قياس وتقويم جودة الخدمات

التعميمية عمى وفق لما يشير ( )Bray,0443,p.90واىم ىذه القضايا ما ياتي :
20
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-0تحقيق االىداف االكاديمية والتعميمية التي ينبغي تحقيقيا من عممية تقويم جودة الخدمات

التعميمية لمكمية او الجامعة  ،وىنا ينبغي التركيز عمى سبب اجراء عممية التقويم  ،وىل ليا
نقطة بداية ونقطة نياية ام انيا عممية مستمرة .

-9تحديد االطراف التي تفاد من عممية تقويم جودة الخدمات التعميمية والذين ينبغي ان تروج

الييم نتائج عممية التقويم من خالل التركيز عمى الجوانب االيجابية وترويج عمميات التحديث
والتطوير التي تقوم او ستقوم بيا الكمية او الجامعة  ،وىنا ينبغي استخدام الفكر التسويقي

الحديث لتحقيق عممية ترويج فاعمة تستيدف االطراف المختمفة التي تحقق منافع من العممية
التعميمية  ،واختيار وسائل االتصال الفاعمة في عممية الترويج وتجدر االشارة ىنا الى ان اعتماد

استرتيجية الترويج الموحد قد تخفق في تحقيق اىداف عممية الترويج المتنوع .

-4تحديد االساسيات التي ينبغي ان تتوافر في المناىج التعميمية اذ تكون ىذه المناىج قادرة
عمى تحقيق احتياجات سوق العمل  ،وتحديد توقعات االدارة من المناىج التعميمية بتركيبتيا

الحالية وتركيبتيا المحدثة.

-2وضع معايير دقيقة وواضحة لقياس و تقويم جودة الخدمات التعميمية لمكمية او الجامعة وىذه

المعايير يجري وضعيا من واقع خبرات المؤسسة التعميمية في ميدان التعميم الجامعي ،ولمنجاح
في ذلك ،فانو ينبغي وضع مؤشرات ومقاييس قادرة عمى تحقيق عممية تقويم جودة الخدمات

التعميمية .

اىمية تطبيق الجودة التعميمية :

ان عصر المعمومات االخذ في التغير  ،والذي تضاعفت فيو المعرفة اضعافاً مضاعفة  ،يسيم

كل من المعرفة والخبرة – اسياما كبي ارً في تحديد اطار ذلك التطور والنمو الوطني  .كما ان

التحديدات الرئيسة المتمثمة بالعولمة والتقدم التقني السريع وراء التحول من التنافس في المنتج
الى التكمفة ثم الى التنافس في القدرات  ،اذ ال يرتكز التنافس عمى الحد االدنى لتكمفة االعمال
بقدر ما يرتكز عمى اعمى مستوى لمكفاءة .

فيمكن عد سمة العصر البقاء ( لالذكى ) وىو ما يجعل العديد من دول العالم تولي اولوية

قصوى لمتعميم  ،او انيا في طريقيا ان تكون كذلك  .ففي سنغافورة مثال اصبح التعمم كالصناعة

يحقق الجودة الحقيقية في عممية توفير التعميم لتطوير الفرد فكريا وخمقياً ،وان (يطور كل طفل
بحيث يستغل اقصى امكاناتو وقدراتو) وبالتالي فقد تم استحداث عممية التصنيف لتوفير القدرات

 ،وجرت مراجعة المناىج لتحقيق مزيد من التوازن وبناء مجتمع منضبط "( بان

،9000،ص).20
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ان االندفاع نحو التفوق في سنغافورة بدأ في منتصف الثمانينات  ،من خالل تبنييا لعدد من

الخطوات التي تيدف لتشجيع االبتكار والتفكير المنطقي والتعمم مدى الحياة ،وكان من بينيا
،مؤشرات تجويد التعميم ومن اىميا ما ياتي :

 -تحسين التعميم بعد الثانوية بمنح المدرس مزيدا من الوقت والمرونة لتحسين الجودة والتفوق

.

 -مراجعة مناىج المراحل الجامعية االولى لضمان مالئمتيا وحداثتيا  ،وانيا تؤكد عمى اعمال

الفكر والميارات العممية.

 -مراجعة اجراءات التقييم  ،بيدف ضمان اختيار الكفاءات المطموبة .

استحداث استراتيجيات تعميم وتعمم تتسم بالتجديد واالبتكار ؛ مثل التعمم في موقع المشروعوالبرامج الخاصة ،برامج تطوير المناىج  ،وبرامج البحوث المدرسية  ،وبرنامج البحوث العممية ،

لطمبة الكميات – وبرنامج الكتابة االبتكارية .

 -تعميم الطالب بعد تصنيفيم بحسب قدراتيم ومياراتيم  ،والطريقة القياسية السائدة في غرفة

الدرس ،ىي التعميم الفاعمي لمفصل الدراسي لضمان تعميم الفرد .
 -التمارين تؤدي دو ار في عممية التعمم .

 -عممية التقييم تتم من خالل سمسمة من االختبارات الداخمية المستمرة والوطنية والدولية لمتاكد

من معمومات الطالب في مراحل عديدة ولمتمكن من اتخاذ اجراء عالجي لمحيمولة دون تخمف

الطالب عن زمالئيم (بان ،9000،ص.)29

ان ضمان الجودة يمعب دو ار ميما في عممية تصميم وسائل التقييم  ،كما يجب ان تكون

ىناك عممية مراقبة لضمان الجودة بطريقة واسموب يالئمان الغرض .ان تصميم وتخطيط التقييم

،يجب ان يستخدم لغة مالئمة لمستوى المتعمم ،وان ييتم بالدقة والتفاصيل عند تطابق متطمبات

الوحدة  ،فضالً عن عمميات مراقبة واقعية تتصل بمجموعة انشطة  .كما يعد االختبار النيائي
وسيمة جيدة لمتقييم – ىل تقوم بعمل ما يقصده منو ومن الميم في ىذا الجانب تقدير العالقات

بين العمميات المختمفة والتي يوضحيا الشكل ( )0
التعمم

الدليل
(الناتج)

شكل ()0

التقييم

عالقة (الدليل ) الناتج بالتعمم والتقييم
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دراسات سابقة :

-0دراسة ( الغامدي )9002

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاممة في مدارس تعميم

البنين بمدينة ينبع الصناعية من وجية نظر االداريين والمعممين وتقديم بعض المقترحات
والتوصيات المناسبة في ىذا المجال واستخدم الباحث المنيج االمسحي الوصفي المسحي اذ قام

باجراء دراستو عمى عينة من مجتمع الدراسة بمغ العدد الكمي لمعينة ( ) 913مفردة تتوزع عمى(

 )32اداريا و( ) 040ومعمما وكان من اىم نتائج الدراسة مايأتي:

-0راي االداريون والمعممون ان تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاممة التي تم اعدادىا في الدراسة
يتم بدرجة متوسطة في مدارس تعميم البنين بمدينة ينبع الصناعية

(-9التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة(  ) 0.01بين وجيات نظر افراد

عينة الدراسة حول تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاممة في مدارس تعميم البنين بمدينة ينبع
الصناعية تعزى لمتغير ( نوع التاىيل  ،طبيعة العمل ،المرحمة الدراسية ،سنوات الخبرة )

(الغامدي،9002،ص)003

 -9دراسة (الراشدي )9000

ىدفت الى التعرف عمى امكانية تطبيق بعض معايير الجودة الشاممة في ممارسات االشراف

التربوي لتطوير اداء معممي العموم من وجية نظر المختصين والمشرفين والمعممين في مجالي

(التقويم و التدريب) ومحاولة وضع قائمة لبعض معايير الجودة الشاممة التي يمكن تطبيقيا

،واستخدم الباحث المنيج الوصفي وتكونت العينة من( ) 90مختصاً من اعضاء ىيئة التدريس

(طرائق تدريس العموم) في الجامعات والكميات الجامعة و(  )01مشرفاً تربوياً لمادة العموم و

() 904معمما لمادة العموم وكان من اىم نتائج الدراسة ما ياتي :

كانت درجة اىمية معايير الجودة الشاممة في مجال التقويم ،وكذلك معايير الجودة الشاممة في

مجال التدريب بدرجة ميمة جدا عمى جميع المعايير .

كانت درجة امكانية تطبيق معايير الجودة الشاممة في مجال التقويم  ،وكذلك معايير الجودة

الشاممة في مجال التدريب كبيرة جدا في غالبية المعايير (.الراشدي ،9000،ص)42
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الفصل الثالث

اوال :منيج البحث

منيج البحث واجراءاتو

اعتمد الباحث المنيج الوصفي الذي ال يتوقف عند حدود وصف الظاىرة  ،وانما يتعدى الى ذلك

الى التحميل والتفسير والتقويم لموصول الى تعميمات ذات معنى .
،0430،ص)21-22

(الزوبعي

ثانيا  :مجتمع البحث

شمل مجتمع البحث التدريسين المتخصصين في طرائق تدريس المغة العربية ومناىجيا في كمية

التربية  /ابن رشد وعددىم ( )00تدريسياً .

وشكمت عينة البحث التي اختارىا الباحث التدريسين جميعيم في المجتمع االصمي لمبحث .

ثالثاً :اداة البحث :

العداد اداة تتناسب مع ىدف البحث الحالي ومن خالل االطالع عمى الدراسات السابقة بنى

الباحث االستبانة عمى وفق سمم االستجابة عمى االستبانة في الجزء الثاني من ( )1-0درجات
عمى وفق تدرج (ليكرت  )Likertالخماسي عمى النحو االتي :

(موافق بشدة  ،موافق ،غير متاكد  ،غير موافق  ،غير موافق اطالقاً)
وضمت االستبانة ( )03فقرة (ممحق )0

رابعاً :صدق االداة

تتطمب ىذه العممية التوجو الى الخبراء والمحكمين لمتاكد من صالحية الفقرات التي ضمتيا

االستبانة ،إذ ان صدق االداة امر ضروري وشرط اساس ،واالداة تكون صادقة اذا كان بمقدورىا

ان تقيس فعال ما وضعت من اجل قياسو(داود،0440،ص.)003

وقد اعتمد الباحث الصدق الظاىري وذلك بعرض االستبانة عمى عدد من المحكمين والخبراء

المتخصصين في طرائق التدريس والعموم التربوية والنفسية .

والصدق الظاىري يفيد في اكتساب ثقة المفحوص واقناعو بان االداة حقيقية تقيس ما يراد

قياسو فيتعاون مع الباحث(عيسوي ،0422،ص)12

وقد اعتمد الباحث عمى نسبة ( )%30من اتفاق اراء الخبراء معيا ارً لقبول فقرات االستبانة

فاصبحت االداة في صيغتيا النيائية ( )03فقرة.

خامساً :االداة
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يقصد بثبات االداة الصفة التي ترتبط بقدرة االداة عمى اعطاء نتائج ثابتة وبمعنى اخر ان

االداة تعطي النتائج نفسيا في حالة اعادة تطبيقيا عمى االفراد انفسيم بعد مدة زمنية وتحت
ظروف متشابية (جابر ،0424،ص)92

اعتمد الباحث عمى طريقة اعادة االختبار،وقد طبق الباحث ذلك عمى عينة التدريسيين

االستطالعية البالغة عددىم ( )1تدريسياً من كمية التربية  /الجامعة المستنصرية  ،وكان

الفاصل الزمني بين التطبيقين ( )01يوما (داود ،0440،ص)099

ولغرض حساب معامل الثبات لألداة  ،اعتمد الباحث عمى استعمال معامل ارتباط بيرسون

بوصفو اكثر المعامالت انتشا ارً ودقة فكانت معامالت الثبات عمى ماياتي:
جدول ()0

يوضح قيمة الثبات االداة البحث
المحور
معوقات
الجودة

معامل الثبات
عدد الفقرات

قيمة الثبات

03

0.4042

تطبيق االداة

لتحقيق ىدف البحث طبق الباحث االداة بعد االنتياء من اعدادىا وبنائيا عمى عينة البحث

االساسية البالغة ( ) 00تدريسيا في المدة من ( 9009/09/01الى )9004/0/00
الوسائل االحصائية
-0

معامل ارتباط بيرسون

-4

المتوسط الحسابي

-9
-2

الوزن المئوي

االنحراف المعياري .
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الفصل الرابع

عرض النتائج ومناقشتيا

سيعرض الباحث في ىذا الفصل النتائج التي توصل الييا عمى وفق االستبانة والتي تضمنت

السؤال االتي :

ما معوقات تحقيق الجودة في برنامج اعداد مدرس المغة العربية في كمية التربية /ابن رشد ؟

ولالجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحراف المعياري الستجابات عينة البحث

لتحديد درجة الموافقة عمى معوقات الجودة في برنامج اعداد مدرس المغة العربية في كمية التربية

 /ابن رشد  .والجدول ( )9يوضح ذلك .
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جدول ( )9يوضح النسب المئوية والتك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

الستجابات عينة البحث لتحديد درجة الموافقة عمى معوقات الجودة في برنامج اعداد مدرس

المغة العربية في كمية التربية  /ابن رشد

درجة الموافقة عمى المعوق
المعوق

موفق
بشدة

ت

غير موافق

 1/1ت 1/1

ت

42.

2

42.

2

20.

49.

2

43.

93.

3

29.

94.

2

44.

93.

3

22.

3

00. 04 22.

04
01

31

02

30

1

10

03

13

3

10

2

92. 23

2
9

0
3
1
4

1
2
2
0
1
2

1

92

1

40

4

42

0

94

1

92

9

دل ل التتاججل ال هيويل تح ت

الحجيجل ل بحي

93

ول مي ل البح

يت ح امفبيلشي بدل ل

غير متأكد

موافق

اطالقاً

04.

00. 0

02.

0

01.

0

04.

9

00.

01.

9

00.

09.

9

02.

4

03.

2
9
3
1
4
3

2
0
0
2

ت

1/1

االنحراف

ب

المعياري المعو
ق

2

9.0

4.41

0.02

0

2.2

2

4.2

4.42

0.03

9

3.4

3

2.9

4.33

0.00

4

9

0.0

4.34

0.43

2

4

2.2

4.23

0.04

1

1

9.3

4.22

0.02

3

2

9.0

4.20

0.00

2

0 4
2

المتو
سط

 1/1ت 1/1

44.
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موفق

غير

ترتي

1
0
9

ال عيل معل الت تحيق التالدا اممه تت دلهي جا ال دتث فتق ب ي معل حيتل التفتمغ الحميبا تالحدتد

 -0تتاجة بددا إ ا ي ق حيتل التفتمغ( 3.41جيمعل )

 -1تتاجة ا ا ي ق حيتل التفتمغ ففلاتح جيتي بيح ( احث تح )2.41-3.41
 -2ريل تتاجة ا ا ي ق حيتل التفتمغ ( احث تح )1.41 -2.41

 -3ريل تتاجة اغمحي ا ا ي ق حيتل التفتمغ ( احث تح )0.41 -1.41
 -4ريل تفي د ا ا ي ق حيتل التفتمغ ( احث تح )0.41
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1

2

90.

4

22.

90.

3

24.

90.

2

43.

92.

3

44.

03.

2

20.

.02

2

20.

09.

1

40.

00.

1

40.

2

94.

4

43

0

44

2

20

09

23

4

40

3

42

9

92

00

90

00

4.1 03

0
1
0
9
4

4.
3
1

0
9
0
2
2
3
3
4
1

2
9
3
2
1
0
1
0
2

92
42
20
20
24
91
12
21
13

0

3

4

02.

4

03.

02.

9

02.

90.

4

01.

90.

9

04.

91.

9

09.

04.

2

92.

40.

2

90.

94.

1

93.

94.

2

91.

9
4
3
0
3
9
0
2
1

0
3
0
3
2
2
0
0
3

4
2
3
2
3
2
3
4
4
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2

9.0

2

4.39 402

0.03

4

2.2

4.12

0.04

00

02

2.2

4.12

0.90

00

4

2.2

4.10

0.03

09

3

4.9

4.23

0.02

04

00

1.4

4.92

0.04

02

03

3.2

4.04

0.01

01

9.44

0.03

03

94

09.
0

00.02 4.32

3
4

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
غير موافق
غير موافق
غير موافق

غير موافق

يتضح من خالل الجدول ( )9استجابات عينة البحث بما يأتي :

معيار  ،ويتراوح درجة الموافقة عمى معوقات الجودة الخاصة ببرنامج
ا
 -0تضمنت االداة ()03

اعداد مدرس المغة العربية بين درجة موافق  ،ودرجة غير موافق

 -9تمثمت استجابات عينة البحث عمى ىذه المعوقات بدرجة موافق عمى ( )09معيا ار مما يعني

وجود معوقات مثمت ما نسبتو ( )%21من اجمالي عدد المعايير المكونة في ىذه االداة البالغ

عددىا ( )03معيا ار  ،والمعايير مرتبة تنازليا ىي ( )1،03،3،2،4،0،2،09،4 ،02،01 ،04
والمعايير ىي ( ضعف االىتمام بالبحث والتطوير  ،ضعف التمويل المالي  ،ضعف نظم

المعموماتية في الكميات  ،عدم تدريب اعضاء ىيئة التدريس عمى استعمال الطرائق االحصائية
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المناسبة  ،مواجية االرث الثقافي واالجتماعي مقاومة كبيرة عند تطبيق الجودة  ،عدم تبني

االتدريس المستمر العضاء ىيئة التدريس لدى جيات متخصصة  ،قمة خبرة بعض اعضاء ىيئة
التدريس باالنظمة  ،شيوع بعض االنماط االدارة المتسمطة ،نقص الكفاءات البشرية  ،تأمين

المستمزمات العممية ) وقد بمغ متوسط ىذه المعايير عمى االتي (،4.33 ،4.42 ، 4.41

.)4.10 ،4.12 ،4.32 ،4.20 ،4.22 ،4.23، 4.34

في حين تمثمت استجابة عينة البحث عمى ىذه المعوقات بدرجة غير موافق عمى ()2

معايير مما يعني عدم وجود معوقات بصورة كبيرة مثمت ما نسبتو ( )%91من اجمالي عدد

المعايير المكونة ليذه االداة البالغ عددىا ( )03معيارا ،والمعايير االربعة مرتبة تنازليا وىي :

( )00 ،00 ،90 ،3والتي تنص عمى  ( :عدم تحقيق التواصل بين اعضاء ىيئة التدريس في
داخل الكمية  ،عدم قناعة بعض القيادات االدارية العميا في كمية التربية بالتدريب  ،وجود التقويم

السنوي لعضو ىيئة التدريس الذي يمثل ضغطاً نفسياً ينعكس سمباً عمى ادائو ،التغيير الدائم في
القيادات االدارية العميا لكمية التربية  ،وقد بمغ متوسط ىذه المعايير عمى االتي

. )9.44 ،4.04 ،4.92

( ،4.43

-4المتوسط العام لتحديد درجة الموافقة عمى المعوقات بمغ ( )4.133وىذا يعني ان درجة
الموافقة عمى المعوقات التي تحول دون تحقق الجودة في برنامج اعداد مدرس المغة العربية ىي
بدرجة موافق  ،وقد توزعت درجة الموافقة عمى ىذه المعوقات بين درجة الموافق  ،ودرجة غير

الموافق  ،وجاءت الفقرة ( )04وىي (ضعف االىتمام بالبحث والتطوير في الكميات بسبب ضعف
الميزانية  ،كأعمى ترتيب  ،إذ بمغ متوسطيا ( )4.41فيما جاءت الفقرة ( )00وىي (التغير الدائم
في القيادات االدارية العميا لكمية التربية ) كأقل ترتيب إذ بمغ متوسطيا (. )9.44

-2في ضوء النتائج المتعمقة بيذه االداة والتي تم التوصل الييا من خالل االجابة عن ىذا
التساؤل يمكن القول ان اعضاء ىيئة التدريس يوافقون عمى وجود ىذه المعوقات في برنامج
اعداد مدرس المغة العربية بدرجة موافق .

ويعزو الباحث ذلك الى العديد من االسباب اىميا :

 .2عدم وجود ميزانية كافية من قبل الجيات المسؤولة لتشجيع البحث والتطوير .
 .1عدم توافر نظم معموماتية تساير االتجاىات الحديثة .

 .3عدم القناعة بتدريب اعضاء ىيئة التدريس عمى استعمال وتوظيف الطرائق االحصائية
المناسبة لتحسين العممية التعميمية .

 .2عدم تزويد التدريسين باالدوات المناسبة الداء عضو ىيئة التدريس .
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 .3التركيز عمى حشو المقررات والمناىج الدراسية في برنامج اعداد مدرس المغة العربية
بالكم عمى حساب النوع .

 .4التركيز عمى الجوانب النظرية واىمال الجوانب التطبيقية .
التوصيات

 -0اعادة النظر في برنامج اعداد مدرس المغة العربية الحالي بما يتناسب ومعايير الجودة
العالمية

 -9ضرورة توجيو انتباه المسؤولين عن برنامج اعداد المدرس باثرائيا بالمستجدات

العالمية لمواكبة تطورات ىذا العصر في جميع المجاالت بما ينعكس ايجابياً عمى
مؤوسسات التعميم العالي .

المقترحات

 -0اجراء دراسات في اقسام كمية التربية  /ابن رشد االخرى .

 -9اجراء د ارسة تقويمية لمدرس المغة العربية في كميات التربية في العراق في ضوء
المصادر:

معايير الجودة .

 -0االغبري  ،عبد الصمد ( )9000االدارة المدرسية  ،البعد التخطيطي والتنظيمي  ،المعاصر  ،لبنان  ،دار
النيضة العربية .

-9بان  ،دافني (  .)9000نظام التعميم في سنغافورة :نموذج الجودة النوعية  .التعميم والعالم العربي:تحديات
االلفية الثالثة.ابو ظبي:مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية .

-4براون  ،سالي  ،وريس فل(  .)0442معايير لتقويم جودة التعميم  ،ترجمة وتقديم احمد مصطفى حميمة ،
بيروت  ،دار البيارق.

-2جابر  ،عبد الحميد جابر(  .)0424قراءات في تنمية التفكير ،القاىرة  ،دار النيضة .

-1خالد  ،نزيو ( ، )9003الجودة في االدارة التربوية والمدرسية واالشراف التربوي في االردن ،دار اسامة .

-3الخطيب  ،محمد شحات ( )9002الجودة الشاممة واالتحاد االكاديمي في التعميم  ،الرياض  ،دار الخريجي .
-2داود  ،عزيز حنا  ،وانور حسين عبد الرحمن (  .) 0440مناىج البحث التربوي  ،جامعة بغداد  ،وزارة

التعميم العالي والبحث العممي .

-3الراشدي  ،عبد اهلل (  .)9000تطبيق بعض معايير الجودة الشاممة في ممارسات االشراف التربوي لتطوير

اداء معممي العموم من وجية نظر المختصين والمشرفين والمعممين  ،جدة  ،مؤوسسة الممك عبد العزيز ورجالو

لرعاية الموىوبين.
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-4رجب  ،مصطفى (  . ) 9002المسكوت عنو في دراسات الجودة التعميمية  ،جامعة عين شمس  ،المؤتمر
العممي التاسع عشر  ،تطوير مناىج التعميم في ضوء معايير الجودة  ،الجمعية المصرية لممناىج وطرق
التدريس  ،المجمد (.)0
-00زيتون  ،كمال عبد الحميد (  . )9002تحميل معايير اعداد المعمم المتضمنة في المعايير القومية لمتعميم
بمصر  ،ورقة مقدمة لممؤتمر العممي السادس عشر  ،جامعة عين شمس  ،المؤتمر العممي السادس عشر ،
تكوين المعمم  ،مجمة كمية التربية .
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ممحق رقم ()0
معوقات الجودة في برنامج اعداد مدرس المغة العربية في كمية التربية  /ابن رشد

ت

المعوقات

0

قمة خبرة اعضاء ىيئة التدريس باالنظمة
والموائح التي تساعد عمى اتخاذ الق اررات
المناسبة .
عدم تبني التدريب المستمر العضاء ىيئة
التدريس لدى جيات متخصصة .
عدم قناعة بعض القيادات االدارية العميا
بالتدريب .
شيوع بعض انماط االدارة في عدم مشاركة
االدنى من التدريسين في الق اررات .
عدم تدريب التدريسين عمى استعمال
الطرائق االحصائية المناسبة في تحسين
التعميم .
عدم تحقيق التواصيل بين التدريسيين في
داخل الكمية .
التركيز عمى الكم وليس النوع في المقرر
الدراسي .
عدم تامين الوسائل المناسبة لمتدريسين .
تامين المستمزمات العممية عمى وفق معيار
الجودة .
وجود التقويم السنوي لمتدريسي الذي يمثل
ضغطاً نفسياً ينعكس سمباً عمى ادائو .
التغير الدائم في القيادات االدارية .
نقص الكفاءات البشرية بسبب تدني الراتب
.
ضعف االىتمام بالبحث والتطوير.
ضعف نظام المعمومات في عدم توفير
البيانات والمعمومات الدقيقة والسريعة .
ضعف التمويل المالي اذ يتطمب برنامج
الجودة الى ميزانية كافية.
االرث الثقافي واالجتماعي والتقميدي في
العمل التربوي اذ التحول السريع يخوف
بعض المسؤولين.
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Obstructions of fulfilling quality in program of Preparing
Teacher of Arabic Language in College of Education \ Ibn
Rushd
Abstract
This currently research aims to introduce to obstructions of fulfilling quality in program
preparing teacher of Arabic Language in College of Education \ Ibn Rushd , the
researcher has depended the descriptive course because it is suitable scientific method
with such subject , the community of the research includes specialists teachers in
methods of teaching Arabic , and its courses in college of education \ ibn rushd , and
they are ( 01 ) teachers , the sample of the research was chosen all teachers in the
original research community
The researcher arranged a tool in line with the aim of this research , through showing
the previous studies , the researcher made a questionnaire according to grading of
answer about questionnaire in the second part of ( 0 – 5 ) marks , under grading of (
Likert ) pentagon as following : ( extremely accepted , accepted , non certain , non
accepted , absolutely non accepted ) the questionnaire included ( 01 ) paragraphs
The researcher depended the visible truth , by showing questionnaire to number of
arbitrators , specialists experts in methods of teaching , and psychological & educational
science , the researcher depended ratio (01 % ) of approval opinions of experts as
standard to accept paragraphs of questionnaire , so the tool become in its final form (01)
paragraphs
The researcher depended method of re-test , the researcher applied that on a sample of
showing teacxhers , they are (5) teachers from college of education \ Al- Mustansiriya
university , to count constant tool factor , the researcher depended to use connection
factor of Person as it is more spread and accuracy
To fulfill the aim of the research , the researcher applied the tool after completing its
preparing & constructing it on basic research sample , who are ( 01 ) teachers in the
period from ( 05 / 01 / 1101 ) to ( 0100/ 1102 ) the researcher concluded the following :
0 – Non available information systems in line with modern directions
1 – Non convincing to train members of board of teaching to use , function suitable
statistical methods to improve the teaching process
2 – Focusing on theoretical applications and neglecting practical applications
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