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واقع كلًات الرتبًة يف ضمان اجلىدة ألساتذه طزائق التدريس بأقسام العلىم الرتبىية والنفسًة
The reality of the colleges of education in quality assurance for professors teaching
methods in educational and psychological science

م.د هدى محمد سلمان /جامعة بغداد -مركز البحوث التربوية والنفسية
ممخص البحث :
إن تحقيق مستوى متميز لجودة التعميم الجامعي ال يمكن أن يتحقق إال بتضاارر جياود جميال العااممين
ري الجامعة ومشاركة راعمة من جانب الطمبة ومن جانب الخريجين وسوق العمل والمجتمل ،ومل ذلا
يمكاان القااول أن الجامعااة بكادرييااا األداري واتكاااديمي تمعااب الاادور ال اعاال واتكباار رااي تحقيااق معادلااة
جودة التعميم العالي ،وينبغي أن تتضارر جيود جميل العاممين ري المؤسسة التعميمية مان أجال تحقياق
جاااودة التعمااايم .أذ يعاااد م ياااوم جاااودة التعمااايم وضااامان الجاااودة واألدارة الشااااممة لمجاااودة مااان الركاااا ز
اتساسية التي يستند عمييا التعميم الجامعي.إن إبراز الحاجة إلى تطبيق جاودة التعمايم ال يمكان إن ياتم
إال عاان طريااق بناااا المعررااة النظريااة ورنااد جوانااب القااوة والضااعل رااي نظااام التعماايم وىااذا يقااود إلااى
التبني الكامل والتطبيق الشامل لم اىيم ادارة الجودة الشاممة  .رقد كان اليدل مان البحاث ىاو التركياز
عمى ضمان الجودة ري أقسام ط ار ق التدريس ري كميات التربية  ،بمغت عينة الدراسة بعد ساحب عيناة
عش اوا ية ممةمااة لمجتماال البحااث بنساابة  )0/050ووزعاات الباحةااة إسااتبانة تضاامنت خمسااة محاااور
أساسية ضمان جودة المدخالت  ،الممارسات األدارية  ،نظام ضمان الجاودة ،جاودة العممياات ،جاودة
المخرجات) عمى عينة البحث  ،وجرى تحميميا باستعمال الوساا ل األحناا ية المناسابة لمجتمال البحاث
منيا الوسط الحسابي واالختبار التا ي .وقد تونمت الباحةة ري ضوا نتا ج البحاث الاى مجموعاة مان
التونيات والمقترحات .
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ال نل اتول:
مشكمة البحث:

تعد كميات التربية من المؤسسات التي يتم رييا إعداد الطمبة مينياً وعممياً وةقارياً ريم الذين

يتعرضون لمتغيير والتطوير ري زمن المعموماتية ،وان إعادة النظر ري دور الطالب ي رض تغيرات
مستمرة ري مضمون أساليب العممية التعميمية وبين المؤسسات التعميمية والمجتمل وىذا شرط أساس
لغرض إحداث تغيير وتطوير تربوي أرضل .وكميات التربية ىي المس ولة عن إعداد الكوادر البشرية
المؤىمة والمدربة لمتدريس ،ريي تحاول مواكبة التقدم التكنولوجي الحديث وما يترتب عميو من
تطورات إذ تسعى إلى التحديث المستمر لتكوين المدرس ،رتعدل من برامجو  ،وتطور من مناىجو
الدراسية  ،بما يضمن تعاقب أجيال متعممين ومةق ين وزارة التربية والتعميم .)53 ،2992:إال أن
السيما عندما تناب اتمم
النظام التربوي ميما قدر لو من نجاح ريو يحتاج إلى مراجعة مستمرة ّ
بالنكبات وتواجييا العقبات .وقد أكدت دراستا أحمد ونجيب من وجوب التحديث والتجديد ري مجال
المناىج وذل بإعادة النظر ري تنميم المقررات الدراسية ومحتواىا بما يت ق مل كل ما ىو جديد ري
مجال االتجاىات الحديةة والتنظيمات الجديدة ري مجال المناىج من اجل الوقول عمى جوانب القوة
وجوانب الضعل ري المقررات .مدكور )73: 2933 ،و

الباشا  .)221 : 2939،حيث ظير

م يوم الجودة الشاممة كاتجاه تطوري معانر ري العممية التعميمية ورق تزايد العموم والمعارل وتجاه
عالمنا بجودة العممية التعميمية من أجل تحسين أداا المدرس وىذا ما يعكس أةره عمى أداا الطمبة ،
ومن ىذا المنطمق أنبح تحقيق الجودة ري التعميم ىدراً أساسياً من منطمق عالم م توح ومتقدم نحو

االرتقاا ويستمزم أن تكون ريو معايير الجودة عالمية وليست محمية " و اتخذ بالجودة الشاممة ري

التعميم يمكن من تحقيق جودة المتعمم – الذي ىو أداة التنمية والتقدم – وتكاممو معررياً وميارياً

ووجدانياً  .وي رض ذل

عنر لم ينبح التطوير ريو خيا ارً من بين عدد من الخيارات  ،وانما أنبح

التطوير ضرورة ممحة ال م ر منيا  ،بل تحتميا تحديات كةيرة ت رض ن سيا عمى الساحتين المحمية

والعالمية عامة وعمى نظم التعميم خانة" القريطي  )77-2007،72 :إن عجمة التطوير ري النظام
التربوي الحالي ري كميات التربية ال تزال تسير بوتيرة منخ ضة  ،مما ترتب عميو وجود الكةير من
السيما ري ظل أنو
المشاكل التي تتراكم ري ظل رؤية غير واضحة لكي ية التعامل مل ىذه المشاكل ّ ،
ال تزال أساليب الشرح واأللقاا ىي ط ار ق التدريس السا دة ،دون االمتداد إلى أساليب وأنشطو
تع ميمية تعمميو لذا يجب تحرير التعميم من االساليب التقميدية التي تركز عمى كمية المعمومات المقدمة
إن ندرة الوسا ط التعميمية أدت
لممتعمم ري الحنول عمى المعمومات من منادر متعددة وترى الباحةة َّ
تن استعماليا ري مواقل التعميم أنبح ضرورة تربوية ال ميرب عنيا وال
إلى ضعل ط ار ق التدريس َّ
مالذ نتيجة لالن جار المعرري والتكنولوجي ،وتعدد منادر المعررة وأوعيتيا وعمميا عمى زيادة الةروة
المغوية والم ظية لمطالب وتوضيح الم يوم النحوي وتعزيز قدرات الطالب األنسانية لتتعدى حدود أركاره
وحدوده الطبيعية الجبوري .)212:2022،لذا ريل جامعاتنا مؤىمة ليذه التغيرات؟ وىل التعميم قادر
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عمى التكيل مل الجديد رمتحقيق ذل راأننا نحتاج لتعميم يعد ال رد لمحياة المعانرة لكي يؤدي أدواره
التي يحتاجيا المجتمل بالشكل النحيح بواسطة الت كير المبدع واألنتاج المبتكر والمنيجية العممية
النحيحة .
أىمية البحث:
إن المرحمة اتساسية التي تسبق تطبيق منيج إدارة الجودة الشاممة ىي مرحمة ضمان الجودة،
وقد بدأت مؤسسات تعميمية ري عدد من الدول العربية تبذل جيودا كبيرة من أجل تطبيق منيج
ضمان الجودة سعيا منيا لمونول إلى منيج إدارة الجودة الشاممة .ر ي اليابان ،ونمت تطبيقات
الجودة إلى مرحمة متقدمة ،ولذل رإن المؤسسات اليابانية ألغت منذ العام  2997منطمح ضمان
الجودة واستبدلتو بمنطمح إدارة الجودة الشاممة بعد أن أنبحت جميل الممارسات ىي ممارسات
تنب ري منيج إدارة الجودة الشاممة ،وىذا يرجل إلى التقدم الكبير الذي حققتو المؤسسات اليابانية
وتميز
ري الجودة م يوما وممارسة وتطبيقا .أما ري أوروبا وأمريكا رإنو ال تزال المؤسسات ت نل
ّ

بين المنطمحين ) .)Waters,1992:522وترى الباحةة أن ضمان الجودة ىي خطوة ميمة جدا
لمونول بأي مؤسسة تعميمية أو غيرىا إلى تطبيق راعل لمنيج إدارة الجودة الشاممة .وان الجامعات
كمؤسسات تعميمية تستطيل أن تحقق ىذا البعد وتعززه عن طريق تورير الميارات والخبرات اتكاديمية
واألدارية التي تجعل الكميات قادرة عمى تورير وتقديم خدماتيا التعميمية المختم ة بمستوى مرت ل من
الجودة .ولضمان جودة التعميم الجامعي ري كميات التربية ينبغي التركيز عمى ك اية وجدارة اليي ة
التدريسية بنورة أساسية ،اذ ينبغي أن تحرص األدارة عمى تورير الكادر التدريسي الذي يمتم تأىيال
عاليا يتيح إعداد الكوادر البشرية إعدادا جيدا ،ويمتم المعررة العممية الكارية التي تمكن من بناا
خريجين عمى معررة عالية بط ار ق التدريس الحديةة ريما وتطبيقا ،وان يمتم

الكادر التدريسي

ميارات البحث العممي بحيث يساىم ري ررل وتطوير المعررة النظرية والتطبيقية ري مجال اختنانو،
وان يمتم

الكادر التدريسي القيم اتخالقية التي تتواام وتنسجم مل أىدال المؤسسة التعميمية

ورسالتيا المجتمعية.
رضمان الجودة ذل النظام الذي ييدل ويك ل تورير الضمان رأن الرقابة الشاممة عمى الجودة تجري
وتمارس بنورة راعمة .ويتضمن نظام ضمان الجودة مجموعة من اترعال والتنررات واتنشطة
النظامية والمخططة من أجل تورير الةقة بأن المنتوج خدمة أو سمعة) سول يمبي حاجات محددة
.كما يسعى إلى منل وقوع مشكالت الجودة عن طريق مجموعة من اتنشطة المخططة والنظامية،
وبناا

نظام

جيد

ألدارة

الجودة

وتقويم

ك ااة

ىذا

النظام

وتدقيق

عمميات

النظام

ومراجعتو  .)Okland,2001:13وترى الباحةة أن ضمان الجودة يركز عمى وضل مجموعة من
األجرااات الموةقة التي تنمم لضمان أنشطة التنميم والتطوير والتشغيل وسول تؤدي إلى تقديم
المنتجات سمل وخدمات) التي تمبي الحاجات والمتطمبات المقررة لممست يد.
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وان تط بيق نظام ضمان الجودة ري المؤسسات التعميمية يتطمب االىتمام بمجموعة من المحاور
اتساسية إال وىي:
 -2تخطيط جودة التعميم.
 -2الرقابة عمى جودة التعميم ،مل التركيز عمى تقويم اتداا الكمي لمجامعة وتقويم العممية
التعميمية وتقويم أداا أعضاا الكادر التدريسي ،والتدقيق المستمر لجودة الخدمة
التعميمية.
 -7التنظيم األداري والييكل التنظيمي لممؤسسة التعميمية.
 -1األجرااات والموارد والعمميات الالزمة لتحقيق ضمان جودة التعميم.
 -5تحسين وتطوير جودة التعميم بالتركيز عمى المنيج الدراسي.
 -7التوةيق لمبيانات والمعمومات.
 -3ضمان جودة المدخالت وجودة التنميم وجودة المخرجات.
 -3االىتمام بتكاليل الجودة.
 -9التدريب.
))Clair, 1997:55
من ىنا حظيت عممية إنالح التعميم باىتمام معظم دول العالم وحظيت الجودة الشاممة بجانب
كبير من ىذا االىتمام إلى الحد الذي جعل الم كرين يطمقون عمى ىذا العنر عنر الجودة واالعتماد
 ،وتأكيداً لتطبيق الجودة ري التعميم بن ة عامة وبرامج إعداد المناىج بنورة جيدة نجد إنو
استحوذت عمى اىتمام دولي ري أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ر ي أمريكا

عام  2997ندرت وةيقة

اريكا  )2000كإستراتيجية جديدة ري التربية تبنت أىداراً قومية لجعل

إن
التعميم ري مقام التميز  ،بحيث تتحول عن طريقيا من " امة ري خطر" إلى "امة ليا مستقبل ِّ .

من جودة طالب كميات التربية التأىيل الجسمي والعقمي واالىتمام بسالمة الجسم والعقل من العاىات

وسالمة النطق من العيوب أحمد . )2933:21 ،وأن تتوارر ري الطالب ُك ّل الن ات المطموب تواررىا
ري المدرس الناجح والمبدع  ،إذ يتم إعداده مدرساً لممستقبل  ،رضالً عن ذل البناا المتكامل

لمشخنية التي تمكن الطالب من حسن اختيار مجال الدراسة والتخنص المرغوب والذي يتناسب مل

قدراتو ورغباتو وميولو القوني.)12 :2999 ،
ِمما سبق يتَّ ِ
أن مدخل الجودة يعد مدخالً إداريا ناجحاً تعتمد عميو مؤسسات التعميم العالي
ض ُح َّ
َ
ّ
 ،ويمكن تطبيقو ري الجامعات وكميات التربية لتطوير ُمقََّررات التدريس ومن بينيا ط ار ق التدريس

التي تمةل حجر اتساس لممدرس بعد تخرجو ،وكي يسيم ري ت سير النمط التعميمي القا م عمى إعداد

المدرس مينياً وتجويد األعمال األدارية والمينية واتكاديمية والتربوية كارو الزىري.)72 ،2003 ،

تسعى الجودة الشاممة بكل ماليا من عالقة ري كميات التربية بتطوير العمل داخميا وخارجيا وتحقيق
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جميل أىداريا ومحاورىا وعنانرىا من الطمبة وأعضاا ىي ة التدريس ومقررات تدريسية وط ار ق
تدريس وقاعات دراسية ومكتبات عممية تطوي ارً يتناسب مل التقدم التكنولوجي الذي يشيده العنر
عميمات )229 ، 2001،وا َّن جودة مقررات كميات التربية أىم عننر ري محور المنظومة التعميمية

ري كميات التربية ،وا َّن تجويدىا َّ
البد أن يتم عن طريق تقييم المناىج والمقررات الدراسية وتطويرىا
احتياجات الطمبة العممية والمينية ري المقررات وتقييم

دورياً وبنورة منتظمة ،يراعى ري ذل
معطياتيا ري ضوا بيانات توظيل ِ
الخَّرجين والتغذية الراجعة من جيات العمل والخرجين القدامى

والجدد) وتطويرىا لمواكبة التطورات المعانرة ري النظرية والتطبيق لتراعي التركيز عمى المشروعات

البحةية  ،وخانة ري تطويرىا تماشيا مل مدخل الجودة الشاممة.
إن المجوا إلى ط ار ق تتناسب مل مستويات الطمبة المتعددة تحقق بعض رغباتيم وميوليم وتقيس
مختمل مراحل التعميم لدييم وتراعي أىمية إشراكيم ري قاعة الدرس وجعميم يستنتجون المعمومات
بأن سيم  ،كل ذل

يؤدي إلى جودة طريقة التدريس التي تعد من المحاور الميمة لكسب الرضا

لدييم عمي)32 ،2001 :
رمن الضروري تطوير البرامج التعميمية واالىتمام بالمحتوى الذي يدرس أساليب نمو ذىن المتعمم
وتحديد رغباتو لمواجية تحديات العنر الحديث  ،واالىتمام كارة رروع المعررة ،وتنظيم بنيتيا
واالىتمام بأساليب التدريس بما يعمل عمى تنمية الت كير وتطوير المناىج ومقررات التدريس ورق
معايير الجودة الشاممة الحديةة لكل مجاالت المقرر الدراسي .رضا  ،ونانر)33 ،2020:
إذ إن ط ار ق التدريس ىي الحمقة الوسطى ري سمسمة العمميات التربوية،التي تتجمى رييا
جيود المدرسين ري الواقل التربوي بنورة مباشرة وتتألل من أىدال سموكية ومحتويات وخبرات
عممية ووظي تيا تنظيم ىذه المواقل لتشبو القدرة عمى التعمم ،وتأليل التوانل ال عال والحوار النشط
بين المدرس والطالب ،والتوجيو وتنمية اىتمام المتعمم وبواعةو عمى التعمم ،واستةمار قدراتو ري
مواجية مشكالتو وتنمية تم القدرات واالتجاىات والقيم المال مة ليا ،وتطوير شخنيتو بن ة عامة.
أن االتجاىات ك يمة أن تغني الط ار ق التعميمية وتجعميا وسيمة ألقرار مكانة الطالب وقدراتو عمى
و َّ
التعمم ومراعاة ال روق ال ردية وأنماط االستعدادات وتعدد الميمات وتكييل الزمن الدراسي ومعالجة
حاالت الضعل وتشجيل الت وق ري إررادية التعمم والتعميم الجماعي ويندرج تحت الجميل ط ار ق
تدريسية حديةة متعددة تننل إلى أنواع متعددة تحت كل نوع ط ار ق تدريسية ررعية منيا ط ار ق
التعمم بالتعاقد واالكتشال والتعمم الذاتي والتعمم النشط وغيرىا رسالن.)77 ،2007 ،من ىنا تتجمى
أىمية البحث باالتي:
 -1تطبيق منيج ضمان الجودة سعيا منيا لمونول إلى منيج إدارة الجودة الشاممة.
أن مدخل الجودة يعد مدخالً إداريا ناجحاً تعتمد عميو مؤسسات التعميم العالي  ،ويمكن
َّ -2
تطبيقو ري الجامعات وكميات التربية لتطوير ُمقََّررات التدريس.
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 -3ط ار ق التدريس ىي ا لحمقة الوسطى ري سمسمة العمميات التربوية،التي تتجمى رييا جيود
المدرسين ري الواقل التربوي بنورة مباشرة.
مرمى البحث -:يرمي البحث الحالي إلى معررة واقل كميات التربية ري ضمان الجودة تساتذه ط ار ق
التدريس بأقسام العموم التربوية والن سية.
حدود البحث /يتحدد البحث الحالي باااا
 -2كميات التربية.
 -2اساتذه ط ار ق التدريس.
 -7قسم العموم التربوية والن سية.
تحديد المنطمحات:
ضمان الجودة  :يسعى إلى منل وقوع مشكالت الجودة عن طريق مجموعة من اتنشطة المخططة
والنظامية ،وبناا نظام جيد ألدارة الجودة وتقويم ك ااة ىذا النظام وتدقيق عمميات النظام ومراجعتو
))Okland,2001:13
التعريل االجر ي :ذل

النظام الذي ييدل ويك ل تورير الضمان عن طريق الرقابة الشاممة عمى

الجودة التي تجري وتمارس عمميا بنورة راعمة .ويتضمن نظام ضمان الجودة مجموعة من اترعال
والتنررات واتنشطة النظامية والمخططة.
الجودة الشاممة  :الحنول عمى منتج جيد عن طريق تحسين مدخالت العممية التعميمية وما يتطمب
ذل من دعم أكاديمي وميني وةقاري  ،وتحسين مستوى خريج الطالب المدرس ري كميات التربية
 .رضا  ،ونانر .)33، 2020،
كميات التربية :وىي الكميات األنسانية التي تتقبل الطمبة بعد تخرجيم من المرحمة االعدادية وتتكون
من عده أقسام منيا قسم المغة العربية ،والتاريخ ،والجغرارية ،واالنكميزي ،والعموم التربوية والن سية).
قسم العموم التربوية والن سية :ويتقبل ىذا القسم طمبو المرحمة األعدادية رضالًعن طمبة الدراسات

العميا ويتضمن عمم الن س واألرشاد وط ار ق التدريس .

أساتذة ط ار ق التدريس :ىم اتساتذه المتخننون بتدريس المواد الخانة بط ار ق التدريس لطمبة
الدراسات االولية وطمبة الدراسات العميا ويقسم اساتذة ط ار ق التدريس الى اساتذة ط ار ق تدريس
المغة العربية  ،والتاريخ  ،والجغرارية ،وعمم الن س ،واألرشاد ،واالنكميزي ،وط ار ق التدريس العام).
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دراسات سابقة:

جملة البحىث الرتبىية والنفسًة
ال نل الةاني

السيما ري عالم متربط .رمت
 -2دراسة  :)2000 Arlingtonكي ية االرتقاا بجودة المعمم
ّ
ىذه الدراسة إلى البحث ري كي ية االرتقاا بجودة المعمم وخانة ري عالم مترابط .ولتحقيق

ذل

تم أختيار عينة من أرراد مجتمل البحث وىم المعممين المستمرين ري الخدمة

والمتخرجين حديةاً من كميات التربية وتم أختيارىم عشوا ياً من بين أرراد المجتمل البالغ

عددىم  )257معمم او معممة وقدأختار الباحث نسبة 0/020من المجموع الكمي لغرض
تطبيق البرنامج وبمغ عدد العينة  )25معمما ومعممة.
أتخذ الباحث أكةر من أداة لغرض جمل البيانات يتمةل اليدل من القا مة االستبانة
والمالحظة المباشرة وبناا بطاقة مالحظة وكذل اعداد برنامج تواررت رية شروط التكامل
والتتابل واالستمرارية.
وأىم نتا ج الدراسة :إعادة النظر ري تعريل اعداد المعمم قبل الخدمةوأةناا الخدمة بالتعاون
مل الدول المعتمدة عمى التكنموجيا ،واالرتقاا بالسمات المينية لممعممين والخريجين لتحسين
المعررة االجتماعية والشخنية والتنظيمية المتعمقة بالجوانب ذات التأةيرات عمى التعمم مدى
الحياة ،وتطوير المنيج واالن تاح عمى الدول االخرى وتنوع منادر التكنموجيا المستعممة ري
العممية التعميمية ،وتعزيز المشاركة المجتمعية من قبل رجال االعمال والتربويين والمعممين
لتدعيم أنشطة جماعية لتحسين جودة المعمم .)arligton2000: 43
-2دراسة حياد  :)2009تطوير برنامج لمتنمية المينية لممعممين عمى ضوا معايير الجودة الشاممة.
رمت الدراسة الى معررة مدى رضا المعممين عن برنامج التنمية المينية لممعممين من وجية نظر
المدربين ومسؤولي التدريب .ولتحقيق ذل

بمغت عينة الدراسة  )2223متدرباً ري حين تم

المدة
تدريب  )22973متدرباً ري أداة البرامج اتشرارية وري أدارة البرامج العممية وبمغ عددىم ري ّ
ن سيا )2997متدرباً،تم أختيارعينة عشوا ية من ىذا المجتمل بمغ عددىا )207معمماً ومعمم ًة

بواقل  )202معمما و  ) 205معممة .أعتمدت الباحةة عمى االستبيان كأداة لمتعرل عمى واقل برنامج
التنمية لممعممين  ،كان االول موجو لممعممين المتدربين لقياس مدى رضا المعممين أما االستبيان
الةاني رقدتم توجييو لممدربين لمعررة أ ار يم حول تطوير برامج التنمية المينية لممعممين،وتم نياغة
عبارات االستبانتين وأستخراج ندقيا وةباتيا بعد عرضيم عمى السادة المحكمين.
وتونمت الدراسة الى أىم النتا ج االتية :توجد رروق ذات داللة احنا ية ري تنوع برامج التنمية
وأختالل محتواىا بما يمبي االحتياجات المينية لممعممين بنسبة 0/011،3و 0/0 77،9محايد و
0/1،023غير موارق ،وتوجد رروق ذات داللة احنا ية لنجاح برامج التنمية المينية ومراعاة
التخننات المختم ة لممعممين والعمل عمى تمكنيم من المعارل والميارات المتنمة بمجال التخنص
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بنسبة  0/035،7موارق و 0/029،3محايد و0/022،7غير موارق و  0/010محايد و27، 3
0/0غير موارق وبرامج التنمية المينية تواكب التكنموجيا الحديةة ري تدريبيم تماشيا مل أتجاىات
وزارة التربية والتعميم ري تحديدالتعميم واستعمال االجيزة الحديةة ري التدريس بنسبة 0/075موارق و
0/052،3محايد و 0/027،7غيرموارق حياد.)215:2009،
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إجرااات البحث:

جملة البحىث الرتبىية والنفسًة
ال نل الةالث:

مجتمل وعينة البحث :يتكون مجتمل البحث من جميل اساتذه ط ار ق التدريس ري كميات التربية
باقسام العموم التربوية والن سية ،أذ بمغت عينة البحث  )30رردا .وقد جرى سحب عينة عشوا ية
ممةمة من مجتمل الدراسة بنسبة  ،)0/050ووزعت استبانة الدراسة عمى ىذه العينة ،وجرى
استرجاعيا ،وقد تبين أن عدد االستمارات النالحة لمتحميل األحنا ي  )23استمارة ،وجرى تحميميا
باستعمال اتدوات األحنا ية المناسبة.
أداة البحث :بعد االطالع عمى عدد من المقاييس منيا مقياس الغرايبة

 )2000ومقياس

أحمد )2001أعدت الباحةة مقياس واتبعت أسموب االستبانة وأسموب المقابمة ري جمل البيانات
اتولية المنادر اتولية لمدراسة) .وقد جرى تقسيم االستمارة إلى خمسة محاور أساسية يغطي كل
منيا متغي ار أساسياً من متغيرات البحث الممارسات األدارية ونظام ضمان الجودة ،وضمان جودة
المدخالت ،وضمان جودة العمميات ،وضمان جودة المخرجات).

اختبار ندق وةبات االستمارة :عرضت االستمارة عمى مجموعة من االمتخننين ،وبعد االطالع عمى
رقرات االستمارة  ،أخذت الباحةة بمالحظاتيم ،أذ تم تعديل االستمارة بنورتيا النيا ية .وتم اختبار
ةبات االستبانة بواسطة توزيعيا عمى عينة تجريبية من التدريسيين ري كميات التربية بأقسام العموم
التربوية والن سية  ،ةم أعادت الباحةة توزيل ن س االستبانة عمى العينة ن سيا  ،وتم تحميل
االستمارات واستخراج قيمة معامل كرونباخ أل ا ،والتي بمغت حوالي  ،)0.37إذ تعتبر قيمة مقبولة
إحنا يا كمؤشر عمى ةبات أداة البحث االستبانة).
الوسا ل األحنا ية :استعممت الباحةة الوسا ل األحنا ية التي تال م طبيعة متغيرات البحث ،وأىميا
الوسط الحسابي والتك اررات  ،والنسب الم وية  ،واختبار  ، (tومعامل كرونباخ أل ا).
ت سير النتا ج :أس ر البحث عن النتا ج اآلتية
أوال :واقل ضمان الجودة ري كميات التربية عن طريق ممارسات إدارة قسم العموم التربوية والن سية،
أن األدارة ري كميات التربية تيتم بنورة نسبية أعمى من المتوسط بتحقيق ضمان جودة خدماتيا
التعميمية عن طريق مجموعة من الممارسات التي تيدل إلى تطوير جودة خدماتيا التعميمية ،رقد
بمغت قيمة الوسط الحسابي لممارسات إدارة قسم العموم التربوية والن سية ري كميات التربية )7.32
والقيمة التا ية بمغت  )2.39وىي أكبر من الجدولية عند درجة حرية .)27
ت سير ال رضية االولى:
من الممارسات التي تعزز تحقيق ضمان الجودة أعداد خطط شاممة عمى مستوى كل كمية واعتماد
توجو عام الستعمال الحاسوب .لذا نرى ىنا عدة جوانب ري ممارسات األدارة ال تزال دون المستوى
الذي يحقق ضمان الجودة ورقا آلراا عينة البحث  ،وأىم ىذه الجوانب عدم التقويم من منظور
العاممين ذوي العالقة ومن منظور الطمبة ،وعدم إعداد خطة استراتيجية شاممة وواضحة تشمل جميل
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الكميات  ،وعدم ممارسة رقابة راعمة عمى الكميات  ،التشجيل البسيط عمى األبداع والتميز والجوا ز
العممية ،لذل نرى تحقق ال رضية البديمة.
ةانيا :واقل ضمان الجودة ري كميات التربية بأقسام العموم التربوية عن طريق نظام ضمان الجودة:
أن نظام ضمان الجودة ري باقسام العموم التربوية ال يزال دون المستوى المتوقل ،أذ بمغت قيمة
الوسط الحسابي آلراا عينة البحث  ،)2.23وبمغت القيمة التا ية  )0.733عند درجة .)21
ت سير ال رضية الةانية  :أذ أظي رت النتا ج انو اليوجد ررق ذو داللة أحنا ية رقد تحققت ال رضية
الن رية وررضت ال رضية البديمة.
إن ضعل نظام ضمان الجودة بأقسام العموم التربوية والن سية يعود إلى عوامل متعددة منيا:
عدم تخنيص وحدة تنظيمية مسؤولة عن ضمان جودة التعميم ،وعدم تحديد آلية واضحة ودقيقة
لسير اتنشطة والممارسات المختم ة  ،وعدم عقد دورات متخننة لتطوير أداا الكادر اتكاديمي
والكادر األداري بالقسم ،وعدم استعمال أسموب المقارنة المرجعية لمقارنة أداا أقسام العموم التربوية
مل أداا أقسام عموم تربوية ري جامعات ار دة  ،وعدم االعتماد الكاري تسموب المقابمة كخطوة ميمة
ري قرار التوظيل ،وتدني جودة آلية المقارنة بين المتقدمين لمتوظيل .من جانب آخر ،رإن ىنا
جوانب قوة متعددة ري نظام ضمان الجودة بالجامعة ،أما أىم ىذه الجوانب ورقا آلراا عينة البحث
التحديد الواضح لممؤىالت المطموبة لشغل وظا ل الجامعة .
ةالةا  :واقل ضمان جودة المدخالت ري كميات التربية الساتذه ط ار ق التدريس بأقسام العموم التربوية
والن سية:
تؤكد إجابات عينة البحث أن أقسام العموم التربوية تبذل جيودا وممارسات تررل من مستوى ضمان
جودة المدخالت ،غير أن ىذه الجيود والممارسات ال تزال غير كارية ،أذ بمغت قيمة الوسط الحسابي
 .)7.11وبمغت القيمة التا ية المحسوبة  )2.323عند درجة حرية .)20
ت سير النتا ج  ،أذا ظيرت النتا ج :وجود ررق ذو داللة أحنا ية أ ذ قبمت ال رضية البديمة وررضت
ال رضية الن رية.
أذ أن أىم اتنشطة والممارسات ري ضمان جودة المدخالت تورير المستمزمات المادية الالزمة لسير
العممية التعميمية ،وتورير أجيزة الحاسوب الكارية الستعماالت األداريين ،وتورير المختبرات العممية
التي ت ي باالحتياجات ،واأللمام الكاري لدى الكادر اتكاديمي باستعمال الحاسوب ،والحجم الكاري من
التدريسيين مقارنة بأعداد الطمبة  ،أذ أظ يرت نتا ج البحث عدم تورير الدعم المالي الكاري ألجراا
وتن يذ البحوث ،وعدم تورير أجيزة كمبيوتر كارية لمطمبة ري مختبرات الحاسوب ،وعدم قدرة شبكة
االنترنت عمى تقديم خدماتيا ب اعمية ،وعدم قدرة مكتبات الجامعة عمى تمبية احتياجات الطمبة
واتكاديميين ب اعمية ،وعدم ا لك ااة ري التوظيل ريما يتعمق بغير التدريسيين إذ أن حجم العاممين
من غير التدريسيين أعمى من االحتياجات ال عمية .
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رابعا :واقل ضمان جودة العمميات ري كميات التربية الساتذه ط ار ق التدريس بأقسام العموم التربوية
والن سية.
بمغ الوسط الحسابي العام ألجابات عينة البحث  ،)2.3وىي أقل من المتوسط  ،وبمغت القيمة التا ية
 )2.199عند درجة حرية .)23
ت سير النتا ج  :أظيرت نتا ج البحث انو اليوجد ررق ذو داللة أحنا ية رقد قبمت ال رضية الن رية
وررضت البديمة عند مستوى داللو .)0.05
أذ برزت جوانب الضعل ري مؤشرات أىميا:
عدم االستعم ال الكاري لمحاسوب ري ممارسة وتن يذ اتنشطة التعميمية ،وضعل مستوى التعاون بين
اتكاديميين ري إجراا البحوث ،والبطا ري تطوير وتحسين المقررات والخطط الدراسية ،وعدم اعتماد
أسموب التنحيح المشتر لمدراتر االمتحانية ،وعدم التوةيق الكامل والكاري لمختمل جوانب العممية
التعميمية والعممية األدارية ،من جانب آخر ،رإن ىنا الكةير من جوانب القوة ري ضمان جودة التعميم
الجامعي ،منيا التقويم الدوري تداا الكادر اتكاديمي والكادر األداري ،والمستوى العالي لمشاركة
اتكاديميين ري المؤتمرات والندوات المتخننة ،واعتماد أسموب االمتحانات الموحدة  ،وتح يز
اتكاديميين عمى إجراا البحوث العممية.
خامسا :واقل ضمان جودة المخرجات ري كميات التربية الساتذه ط ار ق التدريس بأقسام العموم التربوية
والن سية:
إن اىتمام الجامعات بشكل عام وكميات التربية المتخننة بالعموم التربوية والن سية بشكل خاص
بضمان جودة مخرجاتيا ومتابعة خريجييا ال يزال اىتماماً متدنياً ورقا لما تشير إجابات عينة البحث

اليو ،أذ بمغت قيمة الوسط الحسابي العام , )2.32والقيمة التا ية المحسوبة)  ) 2.973وىي أقل

من الجدولية وبدرجة حرية )22
ت سير النتا ج :أظيرت نتا ج البحث :أنو اليوجد ررق ذو داللة أحنا ية أذ قبمت ال رضية الن رية
وررضت ال رضية البديمة.
ومن أىم نقاط الضعل ري ضمان جودة المخرجات
عدم بناا عالقات واتناالت دا مة مل الخريجين ،وعدم استطالع آراا المؤسسات حول مستوى جودة
خريجي أقسام ط ار ق التدريس  ،وعدم استطالع آراا الطمبة ري التسييالت المادية الالزمة لعممية
تعميمية راعمة ،وعدم إجراا تحميالت كارية لمستوى جودة المساقات المطروحة حاليا ومدى مواامتيا
لمتطمباتيم  ،وعدم إجراا التعديالت الالزمة عمى المساقات الدراسية ري ضوا دراسات رعمية لمستوى
جودة الخريجين ، ،وعدم وضل برامج دا مة تسعى إلى ترسيخ وتوطيد عالقة الطمبة مل المؤسسات
لموقول بالجديد من الط ار ق التدريسية الحديةة قبل التخرج.
سادسا :نتا ج االختبار العام لمقياس ضمان الجودة ري كميات التربية بأقسام العموم التربويةوالن سية:
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بمغت قيمة الوسط الحسابي لمجموع مقياس ضمان الجودة  ) 7.02والقيمة التا ية  )0.072وىي
اقل من قيمة  )tالجدولية عند درجة الحرية  )1وعند مستوى الداللة األحنا ية  )0.05عن
طريق القيمة  )tظير أن واقل ضمان الجودة ري قسم العموم التربوية دون المستوى المطموب
نتا ج االختبار النيا ية لممحاور الخمسة لضمان الجودة ري قسم العموم التربوية والن سية
المحور

الوسط الحسابي

عدد رقرات
المقياس

الممارسات األدارة

23

7.32

نظام ضمان الجودة

25

2.23

ضمان جودة المدخالت

22

7.11

ضمان جودة العمميات

29

2.3

ضمان جودة المخرجات

22

2.32

الوسط الحسابي العام لضمان الجودة 7.02

بأقسام ط ار ق التدريس

0.072

القيمة التا ية

1

درجة الحرية

التونيات  :ري ضوا نتا ج البحث :أونت الباحةة بااا:
 -2وضل آلية واضحة وراعمة لتح يز التميز واألبداع لمعاممين والطمبة.
 -2عقد دورات وندوات متخننة بنورة دورية بيدل زيادة ك ااة وراعمية الكادر اتكاديمي
واألداري.
 -7زيادة راعمية شبكة االنترنت بالجامعة ،إذ أن ىذه الشبكة ضرورية لزيادة مستوى التعميم
الجامعي بواسطة ربط الطمبة واتساتذة مل مؤسسات العمم والمعررة ومل جامعات ومؤسسات
عالمية.
 -1التطوير المستمر لممقررات والخطط الدراسية ري ضوا المستجدات والتطورات ري مجال
االختنانات .
المقترحات:
 -2التركيز عمى تحقيق ضمان جودة المدخالت ،إذ أن المدخالت ىي من اتسس التي تحقق
ضمان جودة العمميات وجودة المخرجات.
 -2إن التركيز عمى ضمان جودة المدخالت غير كال ،وينبغي التركيز عمى ضمان جودة عمميات
التعميم الجامعي استكماال لضمان جودة النظام التعميمي.
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، واستضارتيم ري الكميات بنورة دورية، المحارظة عمى عالقات واتناالت مل الخريجين-7
.واستطالع آراا المؤسسات ري مستوى جودة الخريجين
 االستطالع الدوري آلراا الخريجين وآراا الطمبة بالمستويات المتقدمة واالسترشاد بآ ار يم-1
.حول مستوى جودة كامل النظام التعميمي بالجامعة
The reality of the colleges of education in quality assurance for
professors teaching methods in educational and psychological science
d.huda mohammed salman :educational& psyschological
sumare
That achieve a level of excellence for the quality of university
education cannot be achieved only by uniting the efforts of all
employees at the university and active participation by students and by
alumni and the labor market and society, however we can say that the
administrative and academic university staff play an active role and the
largest in achieving equivalent quality of higher education, It should
unite the efforts of all employees in the educational institution in order
to achieve quality education. It is the concept of quality of education,
quality assurance and overall management of the quality of the basic
pillars on which it is based university education. That highlight the need
for the application of the quality of education can not only be done
through the construction of theoretical knowledge and monitoring the
strengths and weaknesses of the education system and this leads to the
full adoption and universal application of the concepts of total quality.
The aim of research is to focus on quality assurance in sections
teaching methods in colleges of education, was the study sample after
the withdrawal of a random sample representative of the research
community by (0.050) identify included five basic themes (quality
assurance input, management practices, quality assurance system , the
quality of operations, the quality of output) on the sample, and analyzed
using appropriate statistical media for the research community,
including the arithmetic mean and T

test .of the search to a set of
recommendations and proposals
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المنادر

 -2الجبوري ،رالح نالح ،2022 ،تطوير مقرر ط ار ق تدريس المغة العربية ري كميات
التربية،معيد البحوث والدراسات العربية.
 -2حياد ،أرراح محمد عمي،2009،تطوير برامج التنمية المينية لممعممين عمى ضوا معايير
الجودة الشاممة ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة عين شمس كمية التربية
 -7رسالن ،منط ى  ،2007،المناىج الدراسية ومجتمل المعررة ،دار الةقارة لمنشر والتوزيل
ط ،2القاىرة.
 -1رضا ،مسعد السعيد ،ونانر ،السيد عبد الحميد ،2020توكيد الجودة الشاممة ري مناىج
التعميم المعايير والعمميات والمخرجات المتوقعة ،دار التعميم الجامعي ،ط ،2األسكندرية.
 -5الزىري إبراىيم عباس ،2003 ،األدارة المدرسية والن ية ري منظور الجودة الشاممة،
سمسمة المراجل ري التربية وعمم الن س ،العدد رقم  )79دار ال كر العربي القاىرة.
 -7عمي ،أحمد زيد  ،2933 ،المرشد لتحقيق النوعية بغداد :مطبعة الزمان.
 -3عميمات ،نالح نانر ،2001،إدارة الجودة الشاممة ري المؤسسات التربوية التطبيق
ومقترحات التطوير ،ط ،2مكتبة دار الشروق ،عمان ،اتردن.
 -3القوني ،عالا الدين أحمد"،2995 ،تجربة جامعة أسيوط ري تقويم اتداا الجامعي" ،دراسة
مقدمة إلى مؤتمر رؤية جامعة المستقبل ،جامعة القاىرة ،القاىرة.
 -9مدكور،عمي أحمد،2005 ،معمم المستقبل نحو أداا أرضل ،دار ال كر العربي ،ط ،2القاىرة.
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وزارة التربية والتعميم ،2992،قطاع الكتب  ،مبار والتعميم  ،نظرة إلى المستقبل ،

مطابل روز اليوسل الجديد  ،يوليو.
12- Waters, J.,1992 An Introduction to Operations Management (New
York Addison Wesley publishing Company.
13-Clair, Cay, 1997 Total Quality Management in information Services
(London: Bowker Saur,).
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