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 تقويم العملية التعليمية دلى و ق مفاهيم الجودة  ف كليات التربية

The Evaluation of Educational Process According to the 

Quality Concepts of the colleges of Education  
  Aloosh                  . Jaleel I. Lect. Assist(1)جليل ابراهيم علوش . م. م

 : المستخلص

تقومي العملية التعليمية أحد االركان االساسية للعملية الرتبوية واحلجر االساس إلجراء اي تطور   نَّ إ
وحيدد درجة حتقيق االهداف اخلاصة بتلك ،  ية مؤسسة تعليميةأحتسني عملية التعليم والتعلم يف  يهدف اىل  

وفر املعلومات الالزمة ملتخذي وكما ي، العملية ويسهم يف احلكم على االجراءات واملمارسات املتبعة فيها
 القرار بشأن املدخالت والعمليات وخمرجات العملية التعليمية 

هتدف الدراسة اىل تقومي العملية التعليمية من وجهة نظر رؤساء االقسام يف كليات الرتبية ملعرفة مستوى 
ا وتعد عملية قياس جودة إلجياد احللول هل،  جودهتا وحتديد نقاط القوة وتقويتها وبيان مواطن الضعف فيها

العملية التعليمية من االجراءات املهمة يف العمل االكادميي ألهنا تعطي الصورة احلقيقية ألداء املؤسسة  
ومت اختيار جمتمع البحث من رؤساء االقسام يف كلييت الرتبية ابن ، التعليمية وتساعدها يف حتسني ادائها
( رئيساً ومت اخذ مجيع افراد اجملتمع عينة  16املستنصرية وبلغ عددهم)  رشد جامعة بغداد وكلية الرتبية اجلامعة

واستخدم الباحث الربانمج ،  حيث استعملت االستبانة أداًة جلمع بياانت البحث،  للبحث الن اجملتمع صغري
معامل ارتباط ، الوسط املرجح ، الوسط احلسايب ، ( من اجل احتساب النسبة املئويةSPSSاالحصائي )

وقد توصلت الدراسة اىل عدد من النتائج أكدت معظمها على وجود ضعف يف حتديد املهارات  .بريسون 
املهنية والعامة املؤهلة لسوق العمل وعدم استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس وكذلك عدم اعتماد  

ق معايري كليات الرتبية على معايري هيئة اعتماد ختصصية للحصول على اعتماد لرباجمها مع عدم تطبي
يف ضوء النتائج اوصى الباحث بضرورة تطبيق معايري اجلودة املؤسسية والرباجمية  . هيئات اعتماد مؤسسية

واشراك ممثلني من وزارة الرتبية يف اجتماعات جمالس الكلية لتحديد املتطلبات اليت حيتاجها خرجيو كليات 

 
 . وزارة التعليم العايل والبحث العلمي /قسم ضمان اجلودة/ جهاز االشراف والتقومي العلمي -1
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 . الرتبية وإدخال التقنيات احلديثة يف التدريس
Abstract  
The evaluation of the educational process is one of the basic element for 

Education al process and the foundation stone for making any development 

in the Education and learning process at any Education alinstitution and 

specifies the degree of achieving the ohjectines of this process contributes 

in decisiding the procedures of the operation as well as provides the required 

information to the decision makers about incomes and outcomes of the 

education al process.  

The present study aims at evaluating the educational process from the 

point of view of the heads of departments at the colleges of Education to 

know its quality level and to specify the strong and the weak points to find 

the resolutions for them.  

The measurement of the Educational quality process one of the most 

important procedures at the academic work because it gives the real{picture 

of image}performance for the Educational institution and it helps in the 

improvement of its performance.  

The study samples are (16) heads of departments at the colleges of 

Education of Ibn Rushd Baghdad University and the College of Education / 

Al-Mustansiriya University, the questioneraire is used as a tool for collecting 

data of research.  

The researcher used the statistical program (SPSS),to count the 

percentage, weighted mean and Person indicator. From what has been 

mentioned above, the present study reveals specific and many results, most 

of them stress upon the existence of weakness in specifying the general 

skills that qualified to labor market, the instructors don't use the latest 

techniques in teaching as well as the colleges of education don't depend 

upon the specialized accreditation commission to get the accreditation for 

its programs and they don't practice the criteria of an institutional 

accreditation commission.  

On the basis of the findings obtained the study arrives ultimate conclusion 

that the necessity for practicing the criteria of institutional and program 

quality and stresses on the existence of representatives from the Ministry of 

Education at the meeting of colleges councils to specify the requirement that 

need in addition to use the recent techniques in teaching.  

 االول:  الفصل

 : املشكلة
يتعرض التعليم العايل اىل جمموعة من الضغوط والتحدايت وذلك بسبب طبيعة العصر الذي ميتاز 
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ابلتطورات الكبرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالعالم وختطي حواجز الزمان واملكان من  

ا االنرتنيت اليت طورت والثورة التكنولوجية اجلديدة يف تكنولوجي(Global village)خالل القرية الكونية 
انظمة البحث املعلومايت عرب حمركات فائقة الذكاء؛ فضاًل عن سرعة التطور الكمي والنوعي للمعرفة االنسانية  

وابلسرعة الفائقة اليت تتحول هبا نتائج البحث العلمي اىل منتجات متداولة على نطاق واسع يف ،  وتعقيدها
 . (2). دول العامل كلها

مار التعليم يـَُعد استثمار االمة؛ ألنه استثمار يف االنسان وهو خمتلف عن االستثمار يف ان مشروع استث
فاإلنسان ببساطة ليس آلة يتم التخلص منها اذا ثبت اهنا غري صاحلة لالستخدام او ، اآلالت واملعدات

اء يف استثمار وعندما يتم ارتكاب االخط. اً وفكر  اً بل ميلك مشاعر ، وهو غري حمايد كاأللة، غري منتجة
فسوف خترج املعاهد واجلامعات بشراً حيملون الشهادات ولكنهم غري قادرين على االسهام يف تنمية .  التعليم

فإن اخلسارة ال تقتصر على االموال اليت صرفت على هؤالء الناس يف اثناء دراستهم وامنا تتجاوز ،  جمتمعاهتم 
 . (3) العمل ذلك اىل االاثر السلبية اليت تنعكس على مفاصل  

فعصران يعتمد على العقل البشري وقدراته العالية يف التفكري واالنتاج والتفاعل الذكي املنتج مع معطيات 
فالتغري احلقيقي يف اجملتمع هو الذي يتم عرب تغيري االنسان اىل املفكر املبدع ، العصر ومتغريات املستقبل

حتسني جودة العملية التعليمة وتطوير مجيع عناصر منظومة التعليم  لذا فإن . املتقن لفن التكيف مع احلياة
وحتديثها وجتويدها اصبحت ضرورة ملحة تقع على عاتق اجلامعات كي تستجيب ملقتضى التطورات 

.  املتسارعة يف العامل والتمكن من خلق جيل جديد له الدور الكبري يف قيادة التنمية االقتصادية واالجتماعية
فاالعتماد يقوم ، يم تتطلب قواعد وضوابط حمددة تستند اىل أسس ومبادئ واساليب متكاملةفجودة التعل

على ضرورة توافر شروط ومواصفات وإجراءات على مستوى جيد لكل عنصر من عناصر العملية التعليمية 
عملية االعتماد كما جيب أن تتميز ،  من االساتذة والربامج واملقررات واملناهج والطلبة واإلمكانيات املادية

ابلوضوح والشفافية كي تسهم يف حتقيق أهدافها من خالل التقييم الذايت للمؤسسة التعليمية الذي تتضح 
 (4) . من خالله نقاط القوة لتأكيدها وجوانب الضعف لعالجها

العشرين(  وقد أثبتت الدراسة اليت اعدهتا اليونسكو )تقرير اللجنة الدولية املعنية ابلرتبية للقرن احلادي و 
أثر الرتبية الرائد يف تقدم . ( واملعنون ))التعلم ذلك الكنز املكنون((Jacques Delorsالذي يُعرف بتقرير )

وابلتايل ان .  ( Delors Jacques, 1996).  اجملتمعات ورقيها يف كافة اجملاالت االقتصادية والتنمية املستدامة
ميكنها من ان ، مل بنظام تربوي فعال ذي جودة عاليةتطور اجملتمع حيتاج اىل وجود مؤسسات تعليمية تع 

والواقع يفرض .  تؤدي االدوار اليت يتوقعها منها اجملتمع بكل مهارة واتقان وابداع وتكيف مع مفاهيم العوملة
على مؤسسات التعليم العايل ان تتحول من التنظري اىل التطبيق مع امهية احداث تغريات اساسية يف البيئة  

وهذا يتطلب ،  فعصران ال مكان فيه اال للشعوب اليت حترص على التميز واالجناز واجلودة يف االنتاج،  الرتبوية
 . حتقيق معايري انظمة اجلودة يف مجيع اجملاالت ويف مقدمتها جمال التعليم على وجه اخلصوص 

ا تواجه الكثري من  فالدور املتوقع ملؤسسات التعليم العايل يف العراق هو مواكبة التطور العاملي اال اهن
 

 . 19ص، 2004العبد هللا  -2
 . 22ص 2004العبد هللا  -3
 . 105ص  2009، اجلبار -4



 

 تقومي العملية التعليمية على وفق مفاهيم اجلودة يف كليات الرتبية  

553 

التحدايت اليت تعيق خدمة اجملتمع بشكٍل فعال والسيما يف كليات الرتبية اليت تواجه كثرياً من االنتقادات 
، وكذلك قلة املهارات،  لعل امهها اهنا ما زالت تدار أبساليب تقليدية حاهلا كحاِل اغلب الكليات االخرى

وهذا ما يفرض عليها املراجعة الشاملة لتطوير ادائها  ،  ين العملوكثرة املشكالت اليت تواجه خرجييها يف مياد
وهذا ،  وحتسني جودة خمرجاهتا؛ من اجل أن تؤدي مهمتها احلقيقية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد

ال يتم اال من خالل اجراء تقومٍي لعملياهتا التعليمية من اجل التعرف على فاعليتها وحتديد نقاط القوة 
 :  ومن هذا املنطلق تتحد مشكلة الدراسة ابلتساؤالت اآلتية. والضعف

 هل كليات الرتبية تطبق معايري اجلودة يف عملياهتا التعليمية؟  -
 هل العملية التعليمية يف كليات الرتبية ذات جودة عالية؟  -

 اهمية الدراسة
مسات العصر الذي يوصف أبنه عصر يواجه التعليم جمموعة من التحدايت املختلفة اليت فرضتها عليه 

وشبكات املعلومات منظمة املواصفة ،  وكذلك أتثري العوملة وانتشار تقنية املعلومات،  املعلوماتية والتكنولوجية
وازدادت حدة التحدايت مع منو قطاع التعليم وزايدة حجم  ،  GATTاتفاقية التجارة العاملية  ،  ISOالعاملية  

واجملتمع على ذلك تداعيات كثرية ادت اىل تغيري سريع مع احتياجات الفرد  املعلومات وتنوعها مما ترتب
واالنتاج ،  فرض ان يكون هناك نوعيات جديدة من االفراد يتسمون ابلفكر املبدع  هِ وخطط التنمية وهذا بدور 

  (5). والقدرة على التعامل مع املستحداثت واملخرتعات بكل ثقة وسهولة ، املبتكر
 (Unesco)واليونسكو  (UN)كذلك منظمة االمم املتحدة ،  رباء يف اكثر من جمال وأكد كثري من اخل

. . واملنظمات غري احلكومية واملؤمترات العاملية وغريها  (World Bank)والبنك الدويل  (Unicef)واليونيسف
املؤمتر العاملي للربملانيني  وحث ، امهية التطوير الرتبوي يف مجيع دول العامل مع اعطاء االولوية العليا للتعليم. 

على تنمية اخلربات احمللية . م1996يونيو  6-3الذي ُعقَد يف ابريس ابلتعاون مع اليونسكو يف املدة من 
ودعمها وانتاج املعرفة واكتساهبا ونقلها والتفاعل املنتج مع متطلبات العصر ومتغريات املستقبل وتنمية  

 . يونيو(6-3، توصيات مؤمتر الربملانني العاملي. م1996)اليونسكو . االبداع واالنفتاح على الفكر العاملي
واصبحت عملية حتسني نوعية التعليم وجودته من ابرز تطلعات الدولة حيث حظيت ابالهتمام الكبري 
من قبل القائمني على التعليم حيث اختذت عدة خطوات امهها العمل على أتسيس هيئة االعتماد االكادميي 

ٍن مركزيٍة لوضع معايري االعتماد االكادميي لالعتماد املؤسسي واطالق التصنيف الوطين جلودة وتشكيل جلا 
اجلامعات العراقية الذي يصنف اجلامعات وطنياً وكذلك ترتيب االقسام العلمية يف اجلامعة الواحدة وتسمية  

وات اىل حتسني جودة العملية  القسم االفضل بني االقسام املتناظرة بني اجلامعات املختلفة وهتدف هذه اخلط
وتزويد الطلبة ابملعارف واملهارات الكفيلة ابحلصول على خمرجات تليب متطلبات سوق العمل  التعليمية 

 .  احمللية والعاملية
وتعُد عملية تقومي العملية التعليمية أحد االركان االساسية للعملية الرتبوية واحلجر االساس إلجراء اي 

وكذلك حيدد درجة حتقيق االهداف ،  حتسني عملية التعليم والتعلم يف اية مؤسسة تعليميةتطور يهدف اىل  
كما  ،  اخلاصة بعملية التعليم والتعلم ويسهم يف احلكم على االجراءات واملمارسات املتبعة يف تلك العملية

 
 . 11ص2009، على -5
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 . (6)والعمليات وخمرجات العملية التعليمية يوفر املعلومات الالزمة ملتخذي القرارات الرتبوية بشأن املدخالت  

تكمن امهية هذه الدراسة ان اجلامعات العراقية تسعى اىل تطبيق انظمة اجلودة وهذا يتطلب دراسات 
ميدانية تكشف نقاط القوة والضعف كي حتدد االسلوب االمثل للتحول من العمل غري املقنن اىل تطبيق 

ان الدراسة احلالية سوف تساعد يف تشخيص نقاط القوة والضعف يف .  انظمة اجلودة واالعتماد األكادميي
مسار العملية التعليمية مما ينعكس إجياابً يف حتقيق اجلودة وكذلك مساعدة متخذي القرار يف كليات الرتبية  

وهي تعد اضافة اكادميية وحماولة لسد النقص يف هذا اجملال واثراء للمكتبة  ، إلجراء االصالحات املرجوة
 . جلامعية بكل ما يستخلص من نتائج يف هذا اجملال املهما

 : اهداف الدراسة
 :  هتدف الدراسة اىل معرفة

 .  مؤشرات جودة العملية التعليمية يف كليات الرتبية .1
 .  مستوى جودة العملية التعليمية يف كليات الرتبية من وجهة نظر رؤساء االقسام العلمية .2
 . العملية التعليمية يف كليات الرتبيةحتديد نقاط القوة والضعف يف  .3

 : حدود الدراسة
تتحدد الدراسة احلالية بكلييت الرتبية ابن رشد جامعة بغداد والرتبية اجلامعة املستنصرية للعام الدراسي 

2016-2017 . 
 : تحديد املصطلحات

 :  التقومي
ابستخدام أداة مقياس مقنن تتضمن  ( هو عملية احلكم على قيمة الشيء أو املقدرة Good)عرفه 

 (7). عملية التقومي األحكام على ادلة داخلية ومعايري خارجية
)وعرفه العجيلي( هو عملية إصدار حكم على خصائص االشياء املقدرة تقديراً كمياً أو كيفياً يف ضوء 

 (8). معياًر او حمك واختاذ القرارات بشأهنا من خالل حتليل املضمون 
 : عليميةالعملية الت

)عرفها دروزة( هي نظام معريف يتكون من ثالثة عناصر رئيسة هي املدخالت وتتمثل بـ)املعلم واملتعلم 
واملنهاج وبيئة املوقف التعليمي( والعمليات تتمثل بـ)التخطيط والتصميم والتنفيذ متابعة وتقومي والتطوير( 

 (9) . واملخرجات تتمثل بتحقيق االهداف املرجوة
 :  اجلودة 

وهي تاليف العيوب منذ املراحل ،  بل وجتاوزها،  )عرفها الرتتوري( هي حتقيق رغبات ومتطلبات املستفيد
 . (10). األوىل للعملية مبا يرضي املستفيد
 :  وعرف الباحث جودة التعليم 

 
6- Worthen,1991: p. 1 . 
7- Good,1973,p: 220 . 
 . 11ص: 2005، العجيلي -8
 . 35ص 2007، دروزة -9

 . 33ص2005، الرتتوري -10
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هي جمموعة من االجراءات واملواصفات التعليمية والرتبوية اليت تطبقها املؤسسات التعليمية هبدف 
 .  ضمان جودة املدخالت والعمليات واملخرجات يف العملية التعليمية

 الفصل الثانف / اإلطار النظر  

 التقويم التبوي  : أوالا 
يعد التقومي الرتبوي عنصرًا اساسيًا يؤثر أتثريًا مباشرًا على الكفاءة الداخلية والكفاءة اخلارجية للعملية  

وفق منهجية دقيقة مستندة اىل معايري علمية رصينة واضحة االسس مما يتطلب ان يتم على ، التعليمية
فإن سياسات التقومي واساليبه من شأهنا بناء العملية التعليمية او هدمها تبعاً ملستوى جودهتا . حمددة املعامل

سار والغرض االساسي من عملية التقومي هو تصحيح امل، وارتباطها برؤيٍة واهداٍف واضحٍة للتعليم والتعلم
فالتقومي .  مبا يوفره من تغذية اسرتجاعية تكفل احملافظة على سالمة العملية الرتبوية واستمرارها وزايدة كفاءهتا

،  ركن اساسي للعملية التعليمية فهو الذي حُيدد نقاط القوة والضعف يف خمتلف جوانب العملية التعليمية 
كما وانه يظهر العقبات اليت حالت ،  الرتبوية كذلك فهو مقياس ملعرفة مقدار ما مت حتقيقه من االهداف

فالتقومي والتعليم متالزمان ،  فهو اجلهاز املركزي املوجه لعملية الرتبية والتعليم.  دون حتقيق االهداف املخططة
 . (11)منذ بدء التخطيط لتنفيذ اي برانمج تعليمي 

وهذا حيتاج اىل ، هو عملية اصدار حكم على قيمة االشياء او املوضوعات Evaluationفالتقومي 
 . (12).  استخدام معايري وحمكات لتقدير هذه القيمة

وعرف أبنه جمموع االجراءات العلمية اليت هتدف اىل تقدير ما يبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة  
وما  ، حلكم على مدى فاعلية هذه اجلهوديف ضوء ما أتفق عليه من معايري وما وضع يف ختطيط مسبق وا

بقصد حتسني االداء ورفع درجة الكفاءة االنتاجية مبا يساعد ، يصادفها من عقبات وصعوابت يف التنفيذ
 . (13)على ختطيط االهداف

وينظر إليه مبفهومني خمتلفني  ،  اما مفهوم التقومي الرتبوي فيختلف ابختالف فلسفة الشخص الذي يزاوله
واما املفهوم احلديث الواسع ، الول تقليدي ضيق حمدود خيتص بقياس التحصيل العلمي للطالبفاملفهوم ا

اي ترتابط مجيع جوانبها يف وحدة ،  الشامل فيهتم مبجاالت العملية التعليمية كافة ابعتبارها منظومة متكاملة
 . ( 14)متكاملة

والكشف ، ية للعملية التعليميةوعرف أبنه عملية اصدار حكم معني على مدى حتقيق االهداف الرتبو 
 (15). واقرتاح الوسائل ملعاجلتها ، عن نواحي الضعف يف أثناء سريها

وعرف ايضاً أبنه عملية اعداد وختطيط عن طريق االعتماد على معلومات وبياانت تساعد على اصدار 
 . (16). احكام تستخدم ابختاذ قرارات أفضل من بني بدائل متعددة من القرارات

إلصدار احلكم بدقة وموضوعية على مدخالت ،  رف أبنه عملية منهجية تقوم على أسس علمية كما وع
 

 . 119ص1989، خضر -11
 . 9م ص1979، حطب ابو، فؤاد -12
 . 12ص2004، العبيدي -13
 . 210ص، م2007، علي، راشد -14
 . 44ص، م2001، عقيل -15
 . 39ص، م2002،  ملحم -16
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.  وعمليات وخمرجات اي نظام تربوي وحتديد جوانب القوة والضعف يف كل منها الختاذ القرارات املناسبة

(17) 
 اهداف التقومي الرتبوي  

العملية التعليمية وخمرجاهتا وأتثرياهتا وينبثق من  ان اهلدف الرئيس لتقومي الرتبوي هو التأكد من جودة 
 :  هذا اهلدف جمموعة من االهداف الفرعية

حتسني مستوى أداء املؤسسة التعليمية من خالل االستناد اىل املعلومات اليت يوفرها التقومي الذي  •
 .  يكشف عن مواطن القوة والضعف يف املؤسسة

 . ت ذات العالقة ابلتعليمالتأكد من حتقق متطلبات واحتياجات اجلها  •
 . حتديد املعايري واالهداف ومستوايت االجنازات املتوقع من قبل القائمني على العملية الرتبوية •
مجع املؤشرات الرتبوية عن النظام التعليمي بشكل شامل للمساعدة يف التخطيط ووضع برامج التحسني   •

 . املستمر
 . عملية التعليمية وخمرجاهتاحتديد املشكالت اليت تعرتض حتقيق اجلودة لل •
 .  توفري تغذية راجعة تسهم يف حتسني مستوى مجيع عناصر العملية وعملياهتا ونواجتها •

 انوع التقومي الرتبوي  
تعددت انواع التقومي نتيجة االهتمام الذي ُحظيت به هذه االنواع على وفق تصنيف يضم حتت كل 

 : مميز وذلك على النحو االيتفرع من فروعه االنواع اليت جتمعها صفة عامة 
 :  أنواع التقومي َبسب وقت اجرائه: اوالً 

ويعرف أبنه التقومي اليت تتم قبل جتريب برانمج تربوي : Feasibility Evaluationالتقومي التمهيدي .1
 . للحصول على معلومات اساسية عن عناصره املختلفة

هو عملية حتديد اجيابيات وسلبيات الربانمج : Formative Evaluationالتقومي التكويين )التطويري(  .2
الرتبوي وهو قيد التطبيق فهو يقدم التغذية الراجعة للمساعدة يف حتسني نوعية االنتاج يف مجيع مراحل 

 . تطبيقه
هو ذلك التقومي الذي يتم يف هناية الربانمج : Summative Evaluationالتقومي التجمعي )النهائي( .3

. دى الذي حققه الربانمج يف الوصول اىل األهداف والغاايت اليت أقيم الربانمج من أجلها ملعرفة امل
(18) 
 : انواع التقومي َبسب الشمولية: اثنياً 

هو التقومي الذي يتناول خمرجات النظم والربامج ككل  : Macro Evaluationالتقومي الكلي . 1
 . وعالقتها أبهداف السياسة العامة 

هذا التقومي يتناول ما جيري يف الربانمج من داخل غرفة احملاضرة  :  Micro Evaluationالتقومي اجلزئي.  2
 . وتقومي املوجه للمعلم، تقومي حتصيل الطلبة، وينطوي يف هذا التقومي 

 .  علومات والبياانتانواع التقومي َبسب امل : اثلثاً 
 

 . 18م ص2005، الرافعي، يوسف -17
 . 46-32م ص1983مهدي،   ابراهيم، الشبلي -18
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التقومي الذي يعتمد على النتائج الكمية )الرقمية( هو : Quantitative Evaluationالتقومي الكمي .1
وهي ما ميكن ان نطلق عليها ابالدوات او الوسائل الشكلية كاالختبارات -الدوات القياس 

 .  واالستفتاءات اليت تعتمد على االساليب االحصائية
واالراء هو ذلك التقومي الذي يعتمد على املالحظات : Qualitative Evaluationالتقومي النوعي .2

 (19). واالنطباعات الشخصية 
 جماالت التقومي الرتبوي 

 : تشمل عملية التقومي الرتبوي مجيع مدخالت وعمليات وخمرجات العملية التعليمية وهي كاآليت
 : تقومي املدخالت وتشمل اآليت -1

 .  السياسات مبا يف ذالك اللوائح واالنظمة واالهداف واخلطط الرتبوية •
 . لتعليميةاملناهج واملواد ا •
للتحقق من توفر الكفاايت ، التدريسيون واالداريون وغريهم من ذوي العالقة ابلعملية التعليمية  •

 . االساسية )املعارف واملهارات واالجتاهات( الضرورية لقيامهم مبهامهم بفاعلية
 . البيئة االجتماعية والطبيعية للمؤسسة التعليمية •
 . املعلومات والتعليم االلكرتونيةوتقنيات ، الربامج الرتبوية  •

 :  تقومي العمليات حيث يتم تقومي -2
 . املمارسات التدريسية يف داخل القاعة الدراسية  •
 . التقومي واالختبارات االكادميية •
 . االدارة واإلشراف واالرشاد االكادميي •

 : تقومي املخرجات وتشمل االيت -3
 .  دراسية معينةمستوايت حتصيل الطلبة يف مراحل  •
 . سلوك الطلبة واجتاهاهتم  •
 (20). الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي •

 :  مفهوم اجلودة ونشأهتا
وجودة اي ، وجاد الشيء جودة، لغوايً هو من اصل الفعل )جود( واجليد نقيض الرديء َعرفت اجلودة

.  لجودة وأجاد اي اتى ابجليد من القول والفعوقد جاد  ،  واحداث الشيءفجاد والتجويد مثله،  صار جيداً 
(21) 

 : اصطالحاً تعريفات كثرية منها Qualityفتعرف اجلودة 
، على اهنا اخلصائص املتجمعة ملنتج او خلدمة ترضي احتياجات الزبون Rinehart (1993)فعرفها 

 . (22)للمنتج او اخلدمة او كالمها سواء كان الزبون هذا املتلقي املباشر للخدمة ام املستخدم االصلي 

 
 . 220-219م ص2007، راشد -19
 . 20ص، م2009،  الزهرايت -20
 . 72ص، منظور ابن -21
22- Rinehart,p49 . 
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على اهنا احلالة املثالية اليت يوجد عليها شيء ما مبعىن أعلى احتمال ممكن sallies (1994)وعرفها 

 . (23)ملستوى مثايل الميكن التقليل منه 
 )24(. فقد عرفها أبهنا القدرة للمنتج او اخلدمة اليت تقابل احتياجات املستهلك  Heizer (1996)اما 
ا اجلودة يف التعليم فقد اخذت اجلودة الشاملة نصيباً كبرياً من هذا االهتمام اىل احلد الذي اعتربت أم

حيث ينظر اىل ، وحماولة التكيف معها، الركيزة االساسية لالدارة اجلديدة ملسايرة املتغريات الدولية واحمللية
ودة هي التحدي احلقيقي الذي سيواجهه اجلودة الشاملة واالصالح الرتبوي مها وجهني لعملة واحدة فاجل

 . (25) الشعوب يف املستقبل 
ابهنا العملية اليت ميكن من خالهلا رفع  Riosalado collegeفجودة التعليم عرفتها كلية ابو سالدو 

مستوى املعلمني والنظام والكلية يف ضوء توقعات الطالب من خالل عملية متقنة البناء حلل املشكالت 
 (26). لمون والطالب تطوير جودة التعليمويستطيع املع

هي ترمجة احتياجات وتوقعات سوق العمل يف خرجيي اجلامعة كمخرجات  1997وعرفها مصطفى 
اىل خصائص ومعايري حمددة يف اخلريج تكون اساسًا لتصميم وتنفيذ برامج  - لنظام التعليم يف كل كلية 

 (27) . التعليم مع التطوير املستمر هلا
( أبهنا التحسني املستمر جلميع املدخالت وتطوير الربامج واخلطط الدراسية  2001وعرفها بو سنينه )

وختص اجلودة الشاملة  ، وقت وذلك بقصد حتقيق العدد االكرب من االهداف ابقل التكاليف ويف اقصر
مجيع عناصر العملية التعليمية املكونه هلا بدءًا من الطالب واملدرس واالدارة اجلامعية ونظمها ولوائحها 
وتشريعاهتا مث املادة العلمية واملختربات واملراجع وطرق التدريس واماكن التلقي واوقاته والتعلم وتقومي مجيع 

 (28). العناصر ومقايسه وإجراءاته
تـَُعُد اجلودة احدى االسرتاتيجيات التنافسية اليت تستخدمها املنظمات يف العامل لتحافظ على بقائها يف 

فاجلودة مل تكن من ابتكارات العصر احلايل ولكن هلا جذورها التارخيية ، خضم التنافس بني املنظمات
األف سَنْه اىل امللك محورايب وجاء اذ نسب اقدم االهتمام ابجلودة قبل مخسة . ومراحل تطوراهتا الالحقة

يف مسلته الشهرية اليت تؤكد وبشكل واضح على اجلودة يف مجيع اجملاالت ومن هذه القوانني هي "املادة  
اذَا بّناء قد بىن بيتاً  : ( اليت تنص على أنه229واملادة )، ( اليت ختص الطب والعمليات اجلراحية218)

وإن وجود . ت وسبب موت اصحاب البيت فسوف يُقتل ذلك البناءلرجل مل حيسن عمله وقد اهنار البي
كثري من االاثر اليت ظلت شاخمة اىل يومنا هذا يدلل على جودة يف العمل واتقانه ومنها سور الصني  

 (29). ومأذنة امللوية يف سامراء وسد مأرب وغريها من االاثر"، واهرامات مصر
هذا ما أكدته اايت ،  قان العمل واحقاق احلقوق للعاملنيوكذلك اكد الدين االسالمي على اجلودة وات

 
23- sallies,p21-23 . 
24- Heizer,1996,p74 . 
 . 9ص2003امحد -25
 . 37ص2007السامرائي -26
 . 367ص 1997 مصطفى -27
 . 13ص، 2001، بو سنينه -28
 . 40ص2007، السامرائي -29
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ِإانَّ ال ُنضيُع َأجَر َمْن َأْحَسَن  وقوله تعاىل    (30)ُصنَع هللا آَلِذَى أَتَقَن ُكلَّ َشيءٍ القرآن الكرمي يف قوله تعاىل  
)ان هللا حيب إذا عمل أحدكم عماًل  --واالحاديث النبوية الشريفة يف قول رسول هللا ، (31)َعمالا 

 : اما يف العصر احلديث فقد مرت اجلودة بعدة مراحل وهي كالتايل . ان يتقنه(
 . م( مرحلة التفتيش1950-م1940اربعينات القرن العشرين )  -
 .  "ضبط" اجلودةم(مرحلة مراقبة 1969-م1960ستينات القرن العشرين )  -
 .  م( مرحلة أتكيد اجلودة1979-م1970سبعينات القرن العشرين )  -
 (32) . م(مرحلة إدارة اجلودة الشاملة1989-م1980مثانينات القرن العشرين )  -

 :  اَهية اجلودة يف التعليم
العاملية ان التعليم الذي تتحقق فيه اجلودة يهتم يف تكوين خمرجات  يةلقد اكدت التجارب الدراس

تكاملة يف مجيع اجلوانب ويهتم بتزويد املهارات االساسية والثانوية للخرجيني ومبا حيقق متطلبات سوق م
العمل كل حبسب اختصاصه من هذه املهارات هي التفكري واالبتكار واالبداع والقدرة على التحول من  

طوير وكذلك املرونة يف تقبل  النظرية اىل التطبيق اليت متكن خمرجات العلمية التعليمية على التجديد والت
االفكار اجلديدة واملشاركة يف صنع القرارات التعليمية ومواجهة التحدايت واملتغريات احمليطة وتتلخص امهية  

 : اجلودة يف التعليم مبا أييت 
 . حتديد األهداف ورسالة اجلامعة والكليات بشكل واضح  .1
 .  توثيق وحتليل وتطوير العمليات االدارية .2
 . دراسة متطلبات سوق اجملتمع واحتياجات الطلبة  .3
 . رفع كفاءة العاملني من خالل التعليم والتدريب املستمر .4
 . االنضباط والتقيد أبجراءات وتعليمات العمل  .5
 . توفري املعلومات وتسهيل عملية اختاذ القرار .6
 . حتسني نوعية اخلدمات املقدمة وختفيض تكاليف اخلدمات .7
 .  ية ذات كفاءة عالية وحتسني مسعة املؤسسات التعليمية والعاملني هباحتقيق خمرجات تعليم .8
 (33). زايدة القدرة التنافسية للجامعات .9

 : مسوغات تطبيق اجلودة يف التعليم العال
 .  زايدة اعداد الطلبة امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل -1
تتكيف مع تطورات ، ة جيدة االعدادقناعة املسؤولني ابن التنمية االقتصادية تتطلب قوى عامل -2

 . التكنولوجيا السريعة يف العامل
 .  ازدايد املطالبات من جانب املنظمات املهنية والثقافية واهليئات الدولية ابالصالحات التعليمية -3
ازدايد التنافس بني املؤسسات اجلامعية على استقطاب الطالب للحصول على دعم مايل من   -4

 
 . 88النمل/االية  سورة -30
 . 30/االية  سورة الكهف -31
 . 14-13ص2007، داغستاين -32
 صاحل ،  )وعليمات  و(105-104ص2008،  سوسن،  (و)جميد193(و)عبد العزيز ص326ص،  2011شرياز  ،  )طرابلسية  -33

 . (33-32ص، 2004انصر
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 .  احلكومات والشركات والوكاالت الدولية

 . ظهور احلاجة يف اجملتمع اجلامعي اىل التكامل واالنسجام بني مستوايته املختلفة -5
 . ضعف التعاون بني اجملتمع احمللي واجلامعات -6
 . ظهور مالمح الضعف يف انتاجية العاملني ابجلامعات واحلاجة اىل نظام جيد -7
 .  ضعف الثقة لدى املستفيدين من خدمات اجلامعة -8
 . غموض االهداف لدى العاملني يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل بشكل عام -9

 . احلاجة اىل تعزيز ثقافة جامعية مؤيدة للتطوير والتحديث -10
 (34). تدين مستوى خريج التعليم العايل وضعف ادائهم يف حقل العمل -11

 : مؤشرات اجلودة يف املؤسسات التعليمية
اتفق الكثري من املختصني يف هذا اجملال على جمموعة من املؤشرات واملعايري لقياس ضمان جودة االداء 

 : يف اجلامعات والكليات وأمهها
 آلية اختيار وقبول الطلبة  •
 . نسبة عدد الطالب اىل اعضاء هيئة التدريس •
 . اخلدمات املقدمة للطالب وأعضاء هيئة التدريس •
 . متوسط تكلفة الطالب •
 . استعداد الطالب ودافعيتهم للتعلم •
 . مستوى اخلريج  •
 . جملتمعاالنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومدى ربط البحث العلمي ونتائجه مبشكالت ا •
 . املسامهة يف خدمة اجملتمع •
 . تفرغ اعضاء هيئة التدريس للعمل اجلامعي •
 . التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس •
 . مدى استفادة الطالب واعضاء هيئة التدريس من املعامل واملعدات •
 . مدى استفادة الطالب وأعضاء هيئة التدريس من مصادر التعلم •
 . هيئة التدريس الكفاية التدريسية ألعضاء •
 . العناية يف اختيار املوظفني وتوفري التنمية املهنية املستمرة هلم •
 . مرونة املبىن اجلامعي •
 (35) . التزام القيادة العليا ابجلودة والعمل على دعمها •

( يوضح التطابق واالختالف الراء بعض الباحثني واملختصني بشأن مؤشرات جودة العملية  1جدول )
 : التعليمية

(Stanley,1995 ) ،(Valeria,1998 ) ،(Albert,1990()Harvey,1999) 
 ( مؤشرات ومعايري جودة العملية التعليمية  1جدول ) 

 
 . 94-93ص2008 جميد والزايدات -34
 . 33ص، 2011عبد العزيز ، داوود -35
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مؤشرات ومعايري 
اجلودة لدى الربت 

(Albert) 

مؤشرات ومعايري اجلودة  
 لدى

 جوردون 

مؤشرات ومعايري 
 Lee اجلودة لدى

Harvey 
 

مؤشرات ومعايري اجلودة  
لدى جامعة فلوريدا 

 أالمريكية 

 اهليكل التنظيمي  -1
 البيئة احمليطة   -2
املدخالت  -3

 والعمليات 
 املسؤولية   -4
 التمويل   -5
االصالح  -6

 التعليمي والرتبوي 
العوامل   -7

االقتصادية  
 واالجتماعية  

الفعالية االدارية  -8
 للعملية التعليمية  

 فعالية التدريس  -9
االجناز املتضمن   -10

 للنتائج احملصلة  
 

املستوى النوعي  -1
 . للخريج اجلامعي

البحوث العلمية   -2
 للتدريسيني

مسعة وشهرة هيئة   -3
 التدريس 

عدد الطلبة   -4
املوجودين يف مؤسسة 

 . التعليم
تكلفة كل طالب يف   -5

 .  لية التعليميةالعم
معدل الطالب لكل   -6

 . تدريسي
القبول وانتقاء  -7

 .  الطلبة
حجم املؤسسة   -8

 . التعليمية

مؤشرات أكادميية   -1
 . عامة 

الثقة ابملؤسسة  -2
 . التعليمية

اخلدمات املقدمة   -3
 . اىل املستفيدين 

املؤشرات  -4
 . التنظيمية

 . التقدم العلمي -1
املردود )النواتج  -2
 .  لمية(الع
بقاء املتعلم يف -3

الربانمج مدة كافية  
لتحقيق األهداف 

 .  العلمية
 .  انتقاء الطلبة -4
ختطيط الربانمج  -5

 . التوجيهي وتقوميه
 . املنهاج والتدريس -6
تنمية هيئة   -7

 . التدريس

 وأخرون  2016حمسن الظاملي . املصدر // د
 

 معايي اجلودة يف التعليم  
فمن الضروري أن تتناغم معايري جودة التعليم مع  تعددت معايري اجلودة يف اجملال التعليمي 

مها مع املؤسسة التعليمية مبعىن أن اجلودة ذات ؤ فضاًل عن تال، املواصفات ذات الصبغة االقليمية والعاملية 
 : التعليم هيدة يف  ولعل اهم معايري اجلو . معايري ذاتية وليست مطلقة 

يـَُعُد عضو هيئة التدريس أحد أهم الركائز االساسية يف اجناح العملية  : جودة عضو هيئة التدريس -1
اذ يتوقف جناح املؤسسة التعليمية يف حتقيق أهدافها على مقدار ما يبذله عضو هيئة  ، التعليمية والرتبوية

لذا ، مادته العلمية واقتدار يف ايصاهلا ورغبة يف إعطائهاالتدريس من نشاط ومقدار ما ميتلكه من متكن يف  
ليعمل على اثراء العملية على وفق فلسفة الرتبية  ، من الضروري العمل على أتهيله علميًا وسلوكيًا وثقافياً 

ومدى مسامهتهم يف خدمة  ،  وكفايتهم،  ويف هذا احملور عدة مؤشرات منها جيب مراعاة حجم اهليئة التدريسية
 . معاجملت
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 لذا، يـَُعُد الطالب هو العنصر االهم يف العملية التعليمية وهو احملور الرئيس فيها: جودة الطالب  -2

وكذلك ينبغي مراعاة نسبة عدد الطلبة ، جيب أتهيله يف مراحل الدراسة علميًا واجتماعيًا وثقافيًا ونفسياً 
لالزمة والفعلية لتخريج الطالب معدل عدد السنوات ا، لعضو هيئة التدريس ومتوسط تكلفة الطالب

 . التحقوا ابلدراسات العلياواخلدمات املقدمة له ودافعية واستعدادهم للتعلم ونسبة الطلبة الذين  
من   يتضمن املوازنَْه بني االصالة والتطورات والتغريات املعرفية والتكنولوجية:  جودة املناهج الدراسية  -3

وجيب ان تنمي املناهج ، حبيث تساعد الطالب على التعليم الذايت، امعيالعوامل املرتبطة جبودة التعليم اجل
من وتزويد الطالب ابملهارات املهنية؛لذا ، قدرة الطالب على حل املشكالت وقدرته على التفكري الناقد

 . الضروري حتسني املناهج واساليب التعليم والتعلم
 تعليمية ابلشمولية والتكامل ومواكبة التطوراتجيب ان تتسم الربامج ال: جودة الربامج التعليمية -4

وكذلك ضرورة مرونة الربامج وتطويعها مبا يتناسب مع املتغريات ، العاملية يف جمال التكنولوجيا واملعلوماتية
 . املتسارعة

التكامل   اي، يتوقف التعليم الفعال على تكوين مفاهيم دقيقة عند املتعلم: جودة طرق التدريس -5
بني املفاهيم واملمارسات النظرية االكادميية مع تلك العملية او التطبيقية وربط ما يدرس ابلقضااي واملشكالت 

وهذا يتم من خالل استخدام طرق تدريس متتاز ، البيئية لتسهم يف تكوين شخصية الطالب املتكاملة
 . التكنولوجيةابحلداثة تواكب التطورات 

، ان تنوع اساليب تقومي الطلبة تسهم يف التعليم واالفادة من التغذية الراجعة: بة جودة تقومي الطل -6
وقدرة هذه االساليب على حتديد مستوايت ، وجيب ان يتصف املقومون ابلعدالة واملوضوعية يف اساليبهم

 . التعليميةالطلبة وقياس خمرجات 
جودة    دية يف املؤسسة التعليمية من حيثتتمثل يف جودة االمكاانت املا:  جودة االمكاانت املادية  -7

وكلما  ، كذلك التهوية واالضاءة والضوضاء ،  املباين ومجيع انواع االاثث والتجهيزات واملختربات واملكتبات
 . متويل التعليم وتنفيذ الربامج توفرت االمكاانت واملوارد املادية الكافية ساعدت على 

لتقييم   واضحة ودقيقة يسهل استخدامها والقياس عليها ضرورة وضع معايري: جودة تقومٍي االداء -8
احملاور السابقة وجيب اشراك العاملني بشكل نظامي يف عملية التقومي لقياس مدى فاعلية نظام تقومي االداء 

 (36) . يف حتسني مهارات العاملني
 الدراسات السابقة  : ثانياا 
 ( 2010دراسة اندية سيد عبد مسلم ) -1

جامعة االزهر يف ضوء معايري اجلودة   - بكلية الدراسات االنسانية- )تقومي أداء العملية التعليمة 
حيث .  هبا   هدفت الدراسة اىل تقومي اداء العملية التعليمية وبيان مدى توافر معايري اجلودة الشاملة.  الشاملة(

، وأعضاء هيئة التدريس، ذلك اللوائح واالنظمة واالهداف واخلطط الرتبويةمت تقييم السياسات مبا يف 
واالدارايت والطالبات للتحقق من توافر الكفاايت االساسية )املعارف واملهارات واالجتاهات( الضرورية  

سانية  ومن مت تقدمي تصور مقرتح لتطبيق اجلودة الشاملة يف كليات الدراسات االن.  لقيامهم مبهامهم بفاعلية

 
 . (216-213ص، م2009، )الزهراين  (96-89ص، م2007،  )راشد (429-422ص، م2007، )السامرائي -36
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 .  جامعة االزهر على مستوى اقسامها وشعبها املختلفة
 2016دراسة الظاملي وآخرون  -2

)قياس خمرجات التعليم العايل من وجهة نظر اجلامعات وبعض مؤسسات سوق العمل دراسة حتليلية  
 . االوسط(يف منطقة الفرات 

حيث صممت ، القوة والضعف فيهاهدفت الدراسة قياس جودة خمرجات التعليم العايل وحتديد نقاط 
)أ(الكادر التدريسي من داخل ، حيث كانت عينة البحث مكونة من فئتني ، استبانة بثمانية حماور اساسية 

والفئة)ب( فهم مدراء ومسؤويل معظم مؤسسات سوق العمل يف منطقة الفرات ، اجلامعة لبعض الكليات
ان أمهها اتفاق آراء العينة على جودة بعض وتوصلت الدراسة اىل عدد من االستنتاجات ك، االوسط 

يف رؤى فئيت العينة   اً كما تبني أيضاً أن هناك اختالف،  املخرجات وعلى العكس من ذلك يف البعض األخر
 . يف بعض جودة املخرجات ايضاً 

  2003دراسة حممد علي شهيب   -3
 جامعة القاهرة(  -)تقييم جودة العملية التعليمية يف كلية التجارة  

استهدفت الدراسة قياس مستوى جودة الربامج التعليمية املختلفة اليت تقدمها كلية التجارة جامعه 
ودرجة انعكاس ذلك على مستوي جودة اخلرجيني من خالل معايري اجلودة املختلفة املستخدمة يف .  القاهرة

استبيان مت توزيعه على أعداد تعرب ولتحقيق هذا اهلدف استخدم . تقيم جودة اخلدمات التعليمية اجلامعية
طالب وهم من الذين ينتمون إىل النظم الدراسية األربعة علي  831عن عينة ممثلة من الكلية بلغ عددهم 

عبارة طبقا ملقياس ليكرت واملستخدمة يف قياس درجة    38ولقد تكونت القائمة من  .  مستوى البكالوريوس
وتوصلت الدراسة إيل وجود العديد من أوجه . مريكية والربيطانية جودة اخلدمة التعليمية يف اجلامعات األ

وأن توفري . اخللل يف أداء العملية التعليمية على مستوى البكالوريوس يف املراحل األربع واليت ميكن عالجها
التمويل املناسب للربامج الدراسية من موارد حقيقية هو أحد املصادر األساسية الرتفاع جودة العملية  

تعليمية يف التعليم املفتوح وشعبة التجارة ابللغة اإلجنليزية التعليم النظامي واالنتساب املوجه ولذلك فالبد ال
 . متويل ذايتمن العمل علي توفري 

  Martin A. O’Neill 2004 د راسة -4
 (أمهية حتليل األداء كأداة هامه للتحسني املستمر للجودة الشاملة يف التعليم العايل)

وتشدد على ضرورة تصميم أداة مفيدة  ،  الدراسة تقييم جودة اخلدمات داخل قطاع التعليم العايلهدفت  
وتكون موجهه لقياس األداء . لتوجيه مستمر لتحسني النوعية يف التعليم العايل وسليمة من الناحية العملية

،  بضرورة وضع تدابري صحيحةوأوصت الدراسة . واستخدمت الدراسة منهج دراسة احلالة. بكافة أشكاله
وتوضيح تلك األداة وأغراضها  . وموثوق هبا وقابلة للتكرار لرفع جودة اخلدمة املقدمة يف التعليم العايل

وتوضيح تصورات لدي . عن اجلهود املتواصلة لتحسني النوعية األساسية ألعضاء هيئة التدريس واإلعالم 
 .  وكذلك حتليل أداء الطلبة. لربامج املقررة الطلبة عن اجلودة وأمهيتها يف حتسني نوعية ا

 الفصل الثالث / اجراءات البحث 

 منهج البحث
النه يساعد بدراسة الظاهرة او ، لتحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي
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أسئلة وابلتايل ميكن احلصول منها على معلومات جتيب عن  ،  احلدث او مشكلة موجودة على ارض الواقع

 (37). الدراسة بال تدخل الباحث
 مجتمع البحث

يتكون جمتمع الدراسة من رؤساء االقسام يف كلية الرتبية ابن رشد جامعة بغداد وكلية الرتبية يف اجلامعة  
 .  ( يوضح جمتمع الدراسة2( رئيساً وجدول )16املستنصرية والبالغ عددهم )

 
 جمتمع الدراسة ( يوضح 2جدول ) 

جامعة   -كلية الرتبية ابن رشداقسام   التسلسل 
 بغداد 

اجلامعة   -اقسام كلية الرتبية 
 املستنصرية 

طرائق تدريس القران والرتبية  علوم القران الكرمي والرتبية االسالمية 1
 االسالمية 

 اللغة العربية  اللغة العربية  2
 الفيزايء  اللغة االنكليزية  3
 الرايضيات اللغة الكردية 4
 العلوم الرتبوية والنفسية  العلوم الرتبوية والنفسية  5
 التاريخ  التاريخ  6
 اجلغرافية  اجلغرافية  7
 علوم احلاسوب ------------- 8
 االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي ------------- 9

 قسم  16 اجملموع
 عينة البحث 

جمتمع الدراسة صغري اذ بلغت عينة البحث من جمتمع البحث الن    %100مت اختيارعينة الدراسة بنسبة  
 . ( رئيساً 16)

 اداة البحث
فقد ، ومبا ان الدراسة قد اتبعت املنهج الوصفي التحليلي، ان حتديد اداة الدراسة من اخلطوات املهمة 

  مت اختيار االستبانة كأداة جلمع البياانت واحلصول على تقييمات رؤساء االقسام عن جودة العملية التعليمية
وبعد االطالع على االدبيات والدراسات السابقة يف هذا اجملال ودراسة بعض معايري . يف كليات الرتبية

هيئات االعتماد الدولية وعلى بعض التجارب العربية والعاملية العتماد وضمان جودة الربامج مت حتديد 
(جماالت 4صورهتا االولية من )جماالت الدراسة وصياغة فقرات أداة الدراسة حيث تكونت أداة الدراسة يف  

 .  (فقرة ومت التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة62تضم )
 

 . 83ص2000، األغا واالستاذ -37
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 صدق االداة 
اهلدف من الصدق هو أن تؤدي االداة إىل الكشف عن الظواهر والسمات اليت جيري من أجلها  

قياس ما وضعت قام الباحث ابلتحقق من قدرهتا على  ،  وبعد إعداد أداة الدراسة يف صورهتا االولية،  البحث
لتأكد من الصدق الظاهري لالداة مت عرض اداة الدراسة يف صورهتا االولية على جمموعة من ل لقياسه 
( لقبول الفقرة والوقوف على صحة  %85( حمكماً حيت مت حتديد نسبة )12حيث بلغ عددهم )،  احملكمني

ويف ضوء املالحظات ومقرتحات ، االداة املستخدمة ومدى قدرة االداة على قياس ما بنيت من أجله
(فقرة  48وتضمنت )،  (جماالت4وبعد التعديالت اصبحت اداة الدراسة من ) ،  احملكمني مت إجراء التعديالت

 ( 3كما يف جدول )
 ( يوضح جماالت وعدد فقرات االداة 3جدول ) 

 عدد الفقرات اجملاالت التسلسل 
 21 فاعلية العملية التعليمية  1
 8 االكادميي للطلبة الدعم  2
 8 تقومي الطلبة  3
 11 املوارد 4

 48 اجملموع
 ثبات االداة 

اي ، يقصد به ثبات درجات االختبارات ومدى خلوها من األخطاء غري املنتظمة اليت تشوب القياس
 (38) . مدى قياس االختبار للمقدار احلقيقي للسمة اليت يهدف لقياسها

( 20الباحث ابستخدام طريقة االختبار واعادته على عينة بلغ عدد)وللتأكد من ثبات االداة قام 
وهذا .  (0,89تدريسيا واستخدم الباحث معامل ارتباط بريسون لتأكد من ثباته حيث بلغ معدل الثبات )

 . الثباتيدل على أن االداة تتمتع بدرجة عالية من  
 الفصل الرابع 

 عرض النتائج : اوالا 
 فاعلية العملية التعليمية  : اجملال االول 

من اجل تقومي فاعلية العملية التعليمية استخرج الباحث الوسط املرجح والوزن املئوي لكل فقرة واملتوسط  
وذلك من اجل التعرف على مدى تطبيق وفاعلية كل مؤشر من مؤشرات اجلودة يتكون ،  احلاسيب للمجال

( ووزن مئوي بني  21، 2( و)07، 4ة بني )( فقرة تراوحت اوساطها املرجح21هذا اجملال من )
 . (%44(و)81%)
( إذ بلغت 3( و)07. 4( فقرة وتراوحت أوساطها املرجحة بني )16بلغ عدد الفقرات املتحققة) •

 . (وزانً مئوايً وبتقدير جيد جداً %81( وسطاً مرجحاً و)07. 4الفقرة العليا ) 
. 3( و)78. 3اوساطها املرجحة بني )( فقرات تراوحت 6الفقرات اليت حصلت على تقدير جيد ) •
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 . (%71(و)%76( ووزن مئوي بني )53

( 3( و)46.  3( فقرات تراوحت اوساطها املرجحة بني )9الفقرات اليت حصلت على تقدير متوسط ) •
 . (%60(و)%69ووزن مئوي بني )

. 2( و) 96. 2( فقرات تراوحت اوساطها املرجحة بني)4الفقرات اليت حصلت على تقدير مقبول ) •
 . (%53(و)%59( ووزن مئوي بني )67

 . (%44( فقرة ووزن مئوي )1الفقرات اليت حصلت على تقدير ضعيف ) •
من خالل النتائج املذكوره اعاله يتضح ان كليات الرتبية يف جامعيت بغداد واملستنصرية حتقق فاعلية  •

( وهي )ان االستاذ يوفر 14الفقرة )العملية التعليمية ألهنا حققت فقرة واحدة بتقدير جيد جداً وهي  
( فقرات 6والفقرات االخرى املتحققة هي ). مناخًا تربواًي يشجع املتعلمني على املناقشة واحلوار(

( والفقرات اليت حصلت على تقدير متوسط  20.  19.  18.  11.  9.  1بدرجة جيد وهذه الفقرات )
. 5.  4ت على تقدير مقبول هي)( والفقرات اليت حصل21.  17.  16.  13.  12.  10.  8.  7.  3)
 . ( حصلت على تقدير ضعيف2( والفقرة ) 15. 6

من خالل ما تقدم وبشكل عام يتضح ان كليات الرتبية تطبق معايري اجلودة بدرجة متوسطة وبنسة  
وكذلك يوجد ضعف ، وهي حباجة اىل تطوير ادائها لعدم اعتمادها معايري اعتماد براجمية ختصصية  65%

لبات سوق العمل وهذا ما يؤثر على جودة املخرجات كذلك عدم توفر التقنيات احلديثة يف  يف حتديد متط
،  التدريس يف الكليات وهناك حاجة العداد برامج وانشطة تدريبية لتطوير مهارات الطلبة اليت تؤهلهم للعمل

( يوضح الرتب 4جلدول )وا. ضرورة اشراك الطلبة يف تقييم العملية التعليمية ألهنم حمور العملية التعليمية
 .  واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال فاعلية العملية التعليمية

 
 
 
 
 

 يوضح الرتب واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال فاعلية العملية التعليمية  (4جدول رقم )
الوسط  الفقرات التسلسل  الرتبة

 املرجح 
الوزن 

 املئوي
مناخًا تربوايً يشجع املتعلمني على املناقشة  يوفر االستاذ  14 1

 . واحلوار وتقبل الرأي االخر
4 .

07 
81% 

. 3 . تقيم الكلية ندوات علمية ختصصية وورش عمل متنوعة 9 2
78 

76% 

تتوفر اماكن املطالعة ملراتدي املكتبة من الطلبة  11 3
 . والتدريسني

3 .
60 

72% 

 %72. 3التدريس الطلبة على القراءة واالبتكار يشجع أعضاء هيئة   20 4



 

 تقومي العملية التعليمية على وفق مفاهيم اجلودة يف كليات الرتبية  

567 

 60 . والتفكري الناقد
. 3 .  رؤية ورسالة واهداف الكلية واضحة ومعلنة 1 5

57 
71% 

يشجع أعضاء هيئة التدريس الطلبة على حضور املؤمترات  19 6
 .  والندوات واحللقات النقاشية

3 .
54 

71% 

الطلبة على التعليم الذايت يشجع اعضاء هيئة التدريس  18 7
 .  وحيفزهم علية

3 .
53 

71% 

. 3 . التدريب امليداين للطلبة يتم يف أماكن العمل الفعلية 8 8
46 

69% 

ميتاز اعضاء هيئة التدريس ابألداء األكادميي )التدريس  7 9
 . الفعال(

3 .
35 

67% 

. 3 .  املستهدفةاساليب التقييم تتسق مع نواتج التعليم  13 10
32 

66% 

الربامج / املقررات الدراسية ترتبط ابحتياجات سوق  3 11
 .  العمل

3 .
28 

65% 

. 3 . هتتم ادارة الكلية ابلشكاوى واملقرتحات اخلاصة ابلطلبة  21 12
21 

64% 

تتناسب اعداد ومساحات وجتهيزات القاعات الدراسية  10 13
 .  مع اعداد الطلبة

3 .
17 

63% 

تشمل املواد الدراسية جماالت حمددة ومتنوعة لتنمية   16 14
 . التعليم الذايت

3 .
14 

63% 

تتوافر يف الكلية مصادر ثرية تساعد الطلبة على التعليم  17 15
 .  الذايت ويستخدمها الطلبة

3 .
03 

61% 

يوجد دليل ارشادي عن احتياطات األمن والسالمة عند  12 16
ملختربات ويف اثناء استخدام االجهزة واملعدات يف ا

 . التدريب

3 60% 

. 2 . املهارات املهنية والعامة املؤهلة لسوق العمل حمددة 4 17
96 

59% 

. 2 . تستخدم التقنيات احلديثة يف التدريس 5 18
96 

59% 

يشارك الطلبة يف تقييم العملية التعليمية يف الكلية   15 19
 . ابستمرار

2 .
71 

54% 



 
 

568 

 24:  العدد

 
القسم العلمي أنشطة وبرامج تدريبية ألمناء يوجد يف  6 20

 . املهارات املهنية لدى الطلبة 
2 .

67 
53% 

معايري هيئة االعتماد األكادميي املعتمدة للتخصص   2 21
 .  واضحة ومعلنة

2 .
21 

44% 

. 3 املتوسط احلسايب لكل اجملال 
23 

65% 

 الدعم الكادميي للطلبة: اجملال الثان
الدعم االكادميي للطلبة استخرج الباحث الوسط املرجح والنسبة املئوية لكل فقرة والوسط من اجل تقومي  

( فقرة  8احلسايب للمجال من اجل التعرف على مدى الدعم االكادميي للطلبة ويتكون هذا اجملال من )
 . (%51( و)%62( ووزن مئوي بني )53. 2( و)10. 3تراوحت اوساطها املرجحة بني )

( ووزن مئوي 3( و)10. 3( فقرة وتراوحت أوساطها املرجحة بني )2تحققة)الفقرات امل •
 . ( وبتقدير متوسط 60(و)62%)

. 3( و)96.  2( فقرات وتراوحت اوساطها املرجحة بني ) 6الفقرات اليت حصلت على تقدير مقبول )  •
 . (%51(و)%59( ووزن مئوي )53

بية يف جامعيت بغداد واملستنصرية حققت فقرتني  من خالل النتائج الواردة يف اعاله يتضح ان كليات الرت 
( وبتقدير 29،  28،  27،  24،  23،  22حيث حصلت الفقرات )،  (26،  25وبتقدير متوسط والفقرات )

وهي ال ، %56مقبول وبشكل عام تشري النتائج ان كليات الرتبية حققت اجملال بتقدير مقبول وبنسبة 
فيها كما ال يوجد حتفيز للطلبة املتفوقني وال توجد يف الكلية تعتمد معايري مؤسسية تنظم العمل االداري 

اساليب حمددة لتشخيص الطلبة املتعثرين لرعايتهم وال توفر خدمات لذوي االحتياجات اخلاصة وهذا ما 
( يوضح الرتب واالوساط املرجحة واالوزان 5ينعكس سلباً على جودة خمرجات العملية التعليمية واجلدول )

 .  ال الدعم األكادميي للطلبةاملئوية جمل
 

 يوضح الرتب واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال الدعم األكادميي للطلبة  (5جدول رقم )
الوسط  الفقرات التسلسل  الرتبة

 املرجح 
الوزن 

 املئوي
يوفر القسم برامج الدعم والرعاية لرفع مستوى حتصيل   25 22

 . الطلبة املتعثرين
3 .

10 
62% 

يتابع القسم اداء الطلبة بصورة فردية ويقوم بتقدمي  26 23
 . االرشاد األكادميي

3 60% 

توفر الكلية مراكز تعلم اضافية للطلبة كوحدات  27 24
 . احلاسوب واللغة واالنرتنت

2 .
96 

59% 

. 2 . توجد اجراءات عادلة لتقدمي الدعم املايل للطلبة  29 25
89 

58% 
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569 

. 2 . الطلبة املتفوقني علمياً تكافئ الكلية  23 26
85 

57% 

تعتمد الكلية معايري جودة مؤسسية ُتسهم يف دعم   22 27
 . الطلبة اكادميياً 

2 .
60 

52% 

. 2 . توجد اساليب حمددة ومعلنة لتشخيص الطلبة املتعثرين  24 28
57 

51% 

توفر الكلية اخلدمات الالزمة لذوي االحتياجات  28 29
 . اخلاصة

2 .
53 

51% 

. 2 املتوسط احلسايب لكل اجملال 
81 

56% 

 

 تقومي الطلبة : اجملال الثالث
من اجل تقومي فاعلية تقومي الطلبة استخرج الباحث الوسط املرجح والنسبة املئوية لكل فقرة والوسط  

تراوحت ( فقرة  8احلسايب للمجال من اجل التعرف على مدى جودة تقومي الطلبة ويتكون هذا اجملال من ) 
 . (%65( و)%69( ووزن مئوي بني )25. 3( و)46. 3اوساطها املرجحة بني )

. 3( فقرة وهي مجيع فقرات اجملال وتراوحت أوساطها املرجحة بني )8بلغ عدد الفقرات املتحققة) •
 . ( وبتقدير متوسط 65(و)%69( ووزن مئوي )25. 3( و)46

ت الرتبية يف جامعيت بغداد واملستنصرية حققت مجيع من خالل النتائج املذكورة يف اعاله يتضح ان كليا
وتشري النتائج ان هذه الكليات ال تويل االهتمام الكايف بعملية تقييم   %67الفقرات وبتقدير متوسط وبنسه  

مما يوجب عليها حتديد وتوثيق خمرجات .  الطلبة وهذا ما ينعكس سلباً على جودة خمرجات العملية التعليمية 
واجلدول . دفة للتخصص العلمي والتأكيد على ان التقومي يقيس خمرجات التعليم املستهدفةالتعلم املسته

 . ( يوضح الرتب واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال تقومي الطلبة 6)
 يوضح الرتب واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال تقومي الطلبة  (6جدول رقم )

 الوسط الفقرات التسلسل  الرتبة
 املرجح 

الوزن 
 املئوي

توجد اجراءات حمددة لضمان العدالة وعدم التمييز بني   30 30
 .  الطلبة يف الكلية

3 .
46 

69% 

عملية التقييم مالئمة ملستوى الطلبة االدراكي  33 31
 . والدراسي

3 .
39 

68% 

. 3 . حتتوي االختبارات على كل خمرجات التعلم املستهدفة  34 32
39 

68% 

توجد آلية معلنة ومطبقة للتعامل مع شكاوى الطلبة   37 33
 . وتظلمهم من نتائج االمتحاانت

3 .
39 

68% 
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. 3 . تتنوع اساليب التقييم املستخدمة مع الطلبة  35 34

35 
67% 

مصفوفة النتائج التعليمية املستهدفة للتخصص واضحة    31 35
 .  ومعلنة

3 .
28 

66% 

التعليمية املستهدفة يف تنمية القدرات تسهم النتائج  32 36
 .  واملهارات التخصصية والعامة للطلبة

3 .
28 

66% 

اتباع اجراءات فاعلة للتحقق من ان االعمال اليت  36 37
 . يقدمها الطلبة هي ابلفعل من عمل الطلبة أنفسهم 

3 .
25 

65% 

. 3 املتوسط احلسايب للمجال 
34 

67% 

 

 املوارد : اجملال الرابع
من اجل تقومي املوارد استخرج الباحث الوسط املرجح والنسبة املئوية لكل فقرة والوسط احلسايب للمجال  

( فقرة تراوحت اوساطها 11يتكون هذا اجملال من ) و  من اجل التعرف على مدى جودة موارد كليات الرتبية
 . (%55( و)%71( ووزن مئوي بني)75. 2( و)57. 3املرجحة بني )

( ووزن مئوي 3( و)57. 3( فقرة وتراوحت أوساطها املرجحة بني )6عدد الفقرات املتحققة) بلغ •
 . (%60(و)71%)

(ووزن 75. 2(و)89. 2(فقرات تراوحت اوساطها املرجة بني ) 5تقدير مقبول ) بالفقرات املتحققة  •
 . (%55( و)%58مئوي )

اال  يف جامعيت بغداد واملستنصرية مل حتققمن خالل النتائج املذكورة يف اعاله يتضح ان كليات الرتبية 
.  ( وهي )ان االجهزة واملعدات املتوفرة يف الكلية حديثة ومتطورة39فقرة واحدة بتقدير جيد وهي الفقرة )

والفقرات .  (44.  47.  42.  43.  38( فقرات متحققة حصلت على تقدير متوسط والفقرات هي )5و)
وبشكل عام حصل اجملال على متوسط  . (46. 48. 41. 40. 45املتحققة بتقدير مقبول هي الفقرة )

هذا يدل على حاجة كليات الرتبية اىل ادارات أكثر فاعلية وألزم اإلدارة   %61وبنسبة  06. 3حسايب 
، على وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب لتحقيق فاعلية ادارة املوارد وحتقيق جودة العملية التعليمية

 . لرتب واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال املوارد( يوضح ا7واجلدول ) 
 

 (يوضح الرتب واالوساط املرجحة واالوزان املئوية جملال املوارد7جدول رقم )
الوسط  الفقرات التسلسل  الرتبة

 املرجح 
الوزن 

 املئوي
. 3 .  االجهزة واملعدات املتوفرة يف الكلية حديثة ومتطورة 39 38

57 
71% 

 %69. 3املختربات والقاعات املتوفرة حالياً يف الكلية كافية لسد  38 39
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 46 .  احتياجات العملية التعليمية
تقدم االدارات املتخصصة خدمات كافية يف دعمها   43 40

 .  للكلية
3 .

25 
65% 

. 3 . تتوفر يف الكلية شروط السالمة واالمان يف مرافقها كافة  42 41
21 

64% 

. 3 . االدارة الشخص املناسب يف املكان املناسبتضع  47 42
03 

61% 

 %60 3 . يوظف مسؤولو الكلية املوارد بكفاءة عالية  44 43
تتوفر يف الكلية اماكن جمهزة ملمارسة االنشطة الرتبوية   45 44

 . املتنوعة
2 .

89 
58% 

. 2 .  يتم صيانة االجهزة واملعدات واملختربات بصوره منتظمة 40 45
85 

57% 

تتوافر يف الكلية اعداد كافية مؤهلة من الفنيني يف  41 46
 . املختربات

2 .
85 

57% 

حيتوي موقع الكلية االلكرتوين على حماضرات  48 47
 . ومعلومات يستفيد منها الطالب

2 .
85 

57% 

تستخدم الكلية التقنيات احلديثة يف االنشطة االدارية  46 48
 . واملكتبية كافة 

2 .
75 

55% 

. 3 املتوسط احلسايب لكل اجملال 
06 

61% 

 
 

 : من خالل نتائج البحث استنتج الباحث: األستنتاجات: ثانياا 
 .  ال يوجد املام لدى مدراء االقسام مبعايري اجلودة املؤسسية والرباجمية .1
 .  والتطوير يف املقررات الدراسية التغيرياالدارة املركزية وخصوصاً اللجان القطاعية تقلل فرص  .2
 قلة الدعم املادي لالقسام العلمية   .3
 . الضعف يف مواكبة التطور التكنولوجي العاملي يف استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس .4
   .اليوجد اهتمام أبراء الطلبة حول العملية التعليمية .5
 . التوجد برامج تدريبية حقيقية لتطوير املهارات املهنية للطلبة  .6
 . اي اليوجد ممثل عن وزارة الرتبية يف جملس الكلية، ضعف التواصل بني كليات الرتبية ووزارة الرتبية .7
 . التعتمد ادارة الكلية على معايري جودة مؤسسية عاملية  .8
 . تفوقني الهتتم ادارة الكلية ابلدعم والتحفيز للطلبة امل .9

 : التوصيات: ثالثاا 
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 . تطبيق معايري اجلودة الرباجمية واملؤسسية يف كليات الرتبية .1
 .  اجراء عملية التقييم الذايت لكليات الرتبية على وفق معايري اجلودة .2
 .  اشراك ممثلني عن وزارة الرتبية يف اجتماعات جملس الكلية لتحديد متطلبات سوق العمل .3
 . املقررات الدراسية ملواكبة متطلبات العصرتطوير  .4
 .  اعداد برامج تطويرية لتزويد الطلبة مبهارات تؤهلهم للعمل يف سوق العمل احمللية والعاملية .5
 . ادخال التقنيات التكنولوجية احلديثة يف التعليم وتطوير مهارات التدريسي يف جمال التعليم االلكرتوين .6
 . تقدمي اجلوائز على املتفوقني يف الكليةحتديد يوم يف العام الدراسي ل .7

 : املقتحات: رابعاا 
اجراء دراسات مماثلة وتقييم العملية التعليمية بناًء على مفاهيم اجلودة يف كليات جامعة بغداد  .1

 مجيعها. واملستنصرية
 . اجراء دراسة لبناء معايري جودة مؤسسية خاصة يف كليات الرتبية .2
 . د املهارات اليت حيتاجها خرجيو كليات الرتبية يف جمال العمل اجراء دراسة ميدانية لتحدي .3
 . اجراء دراسة ميدانية لتقييم خرجيي كليات الرتبية يف اماكن عملهم  .4
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