2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون

معايير جودة التعميم وامكانية تطبيقيا لدى مدرسي التاريخ
من وجية نظر المشرفين
Quality criteria of education and the possibility of
application of the history teachers from the viewpoint
of Supervisors
أ.م.د خالد جمال حمدي الدليمي
كلية التربية للعلوم اإلنسانية
Asst.Prof.Dr. ِ Khalid Jamal Hamdi Al-dulaimi
Colege of Fducation for Humanities
University of Diyala

طالب ماجستير
داود سلمان حميد
جامعة ديالى

طالب ماجستير
محمد عدنان محمد
جامعة ديالى

Daoud Salman Hameed

Mohammed Adnan Mohammed
Presidency University of Diyala

ممخص البحث
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد معايير جكدة التعميـ لممرحمة الثانكية كالتعرؼ عمى
امكانية تطبيؽ مدرسي التاريخ لمعايير جكدة التعميـ مف كجية نظر المشرفيف في
محافظة ديالى .
كاستخدـ الباحثاف لجمع المعمكمات استبانة خاصة تككنت مف (  )36فقرة مكزعة
عمى سبعة معايير  ،كقد ُحمِّمت نتائج الدراسة باستخداـ الكسائؿ االحصائية المناسبة .
كمف تكصيات الدراسة :ضركرة اىتماـ مدرسي التاريخ التحسيف المستمر كالتطكير
الدائـ لألداء التدريسي لضماف تحقيؽ الجكدة كالتميز عند أدائيـ لمينة التدريس ،
االفادة مف معايير جكدة التعميـ لمدرسي التاريخ عند عممية اإلشراؼ في تكجيييـ
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عمى التزاميـ القياـ بأدكارىـ تجاه مينة التدريس كالعمؿ عمى تطكير األداء بصكرة
مستمرة.
الفصل االول
اوالُ  :التعريف بالبحث
مشكمة البحث
إف ام مؤسسة تعميمية بحاجة الى التغيير في جميع عناصرىا كالمتمثمة
بالمدرس  ،كالطالب ،كالمنياج ،كطرائؽ التدريس كغيرىا  ،كذلؾ لمكاكبة التقدـ
العممي اليائؿ كالتغيرات المختمفة الحاصمة في المجتمع  ،كعميو فإف عممية التجديد
كالتغيير ىذه ال بد أف يسبقيا دراسات تحمؿ ماىية الدكر الذم يقكـ بو أىـ عنصر
في العممية التعميمية ،كىك المدرس ،كمدل قدرتو في تقبؿ األدكار المقترحة نتيجة
تطبيؽ معايير جكدة التعميـ .
كرغـ ازدياد أىمية التعميـ لدل جميع الدكؿ العربية بعامة ،كالعراؽ خاصة،
كرغـ رصد المبالغ الطائمة مف ميزانياتيا لترفع مف شأف مكاطنييا مف خالؿ برامج
التعميـ بمستكياتو المختمفة ،إال أف ىناؾ الكثير مف االنتقادات التي تكجو إلى تدني
جكدة كنكعية المخرجات التعميمية في تمؾ الدكؿ ،كعدـ مكاءمة مخرجات التعميـ مع
متطمبات خطط التنمية ،كعدـ مناسبة مخرجات التعميـ لحاجات سكؽ العمؿ (

،29

 ،2000ص  )72اف أعداد األجياؿ القادمة يعتمد عمى التعميـ كبدكره التعميـ يعتمد
عمى المدرس ىك الشخصية المركزية في العممية التعميمية  ،بما ينقؿ مف قيـ ،
كينمي مف قدرات  .كال يمكف تطكير العممية التعميمية إال عف طريؽ المدرسيف ،ألف
المدرس ىك الذم يحكؿ الخطط النظرية إلى سمككيات صفية كممارسات تعميمية،
كبناء عميو فإف تدريب المدرسيف تدريبان يتالءـ مع أىداؼ التطكير التربكم كيتزامف
ن
معيا أمر ضركرم لتحقيؽ أىداؼ التطكير ،كأصبح البحث عف أساليب كاتجاىات
حديثة أم انر ضركريان تفرضو ظركؼ العصر الحالي (

،1999 ، 4ص . )23كاف

الدكر الذم يقكـ بو مدرس التاريخ في العممية التربكية دكر ىاـ كرئيس

اذ اف كؿ

العكامؿ االخرل التي تؤثر فييا مثؿ المنيج كالكتب كاالدارة المدرسية كغيرىا رغـ
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اىميتيا ال تحقؽ اىدافيا اال اذا كجد المدرس القادر عمى االفادة منيا عمى خير كجو
(  ،1984 ، 12ص  ) 321كتأتي اىمية معمـ التاريخ مف اىمية التأريخ نفسو فيك
يكمؿ تجارب االفراد كيزيدىا سعةن ككمان  ،النو يساعده عمى معرفة تقاليد الشعكب ،

كغرز عكامؿ التقدـ (  1986 ، 2ص . )68

كبناء عمى ما تقدـ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي  :ما إمكانية
ن
التريخ لمعايير جكدة التعميـ مف كجية نظر المشرفيف ؟
تطبيؽ مدرسي أ
اىمية البحث
اف الديف االسالمي الحنيؼ قد خص جانب الجكدة  ،بالعناية  ،إذ كرد في
القرآف الكريـ قكلو تعالى :
ص ْنن َعع المَّل ِهو الَّلِهذم أَعتْنقَع َعف
ُ (- 1
- 2كفي قكلو عز كجؿ( :
اآلية .30

ُك َّلؿ َعش ْني ٍءء) سكرة النمؿ اآلية . 88
إِهَّلنا َعال ُن ِه
َعح َعس َعف َعع َعم نال ) سكرة الكيؼ
َعج َعر َعم ْنف أ ْن
ضيعُ أ ْن

إف االىتماـ بتطبيؽ معايير الجكدة في المؤسسات التعميمية نبع مف النظر إلى
التعميـ بع ّددق سمعة كغيره مف السمع ال بد لو أف ينافس ،كأف يسعى إلى إرضاء
مستيمكي تمؾ السمعة مف الطالب كالمجتمع كالدكلة ،فالطالب يرغبكف في الحصكؿ
عمى أفضؿ المؤىالت لمحصكؿ عمى الفرص الكظيفية التي تزداد شحان بازدياد عدد
الخريجيف كقمة فرص العمؿ ،كأكلياء أمكر الطالب يتطمعكف إلى أفضؿ تأىيؿ

ألبنائيـ ،أما الدكلة فترنك إلى مخرجات تعميمية متميزة تمكنيا مف تحقيؽ أىداؼ
خططيا التنمكية (  ،2001 ،5ص  )14-13اف الكثير مف الدكؿ المتقدمة انصب
اىتماميا اليكـ عمى اعداد كتنمية كتطكير مدرسييا لما ليـ مف دكر بالغ االثر في
تحسيف التعمـ كتحقيؽ اىدافو المبتغاة  ،لينعكس ايجابان عمى تنمية المجتمع كتطكير

ابنائو  ،اف التربكممف يؤكدكف عمى اف العالقة قكية بيف االىتماـ بالمدرس كبيف نجاح
العممية التربكية في تحقيؽ اىدافيا  ،كفي العصر الحالي ال تجد مجتمعان كصؿ الى

التقدـ اال ككاف اىتمامو بمدرسيو اكبر مف اىتمامو بغيرىـ (  ،1996 ، 16ص 254

) كما تتضح األىمية الكبرل لدكر المدرس إذا عرفنا أف عممية التدريس لـ تعد
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مكجية نحك تزكيد المتعمـ بقدر مف المعارؼ كانما أصبح عممية تستيدؼ تييئة
الفرص لمساعدة المتعمميف عمى التفكير كاإلبداع كاكتساب ميارات التفكير المختمفة
كالقدرة عمى التعمـ المستمر كتكظيؼ ما اكتسبكه مػف ميارات كاتجاىات كطػرؽ تفكير
في حػؿ المشكػالت التي تكاجييـ (  ،2009 ، 14ص  ) 3كتعد الجكدة في عصرنا
الحالي المكضكع األىـ عمى االطالؽ في التعميـ ألف ىناؾ معكقات عدة في النظاـ
التعميمي  ،إذ اف الطالب يترككف الدراسة أك يتخرجكف كىـ غير مستعديف لمكاجية
متطمبات المجتمع كيصبحكف عامال يعكؽ بناء ىذه المجتمعات كىذه القضايا ذات
أىمية كبيرة ألنيا احدثت مكجة مف التأثير في المجتمعات ). (40, 1997,p 87
اف العالـ المعاصر يشيد اىتماـ ا متزايد ا بمعايير الجكدة الشاممة بشكؿ عاـ
كجكدة التعميـ بشكؿ خاص  ،فأنو مف الضركرم أف يتـ تطبيؽ معايير الجكدة في
مؤسساتنا التعميمية لمكصكؿ الى األداء النكعي كالمتميز ليا كتطكير المؤسسة
التعميمية كاالرتقاء بيا الى مستكيات عالية الجكدة  ،فسبب تقدـ الدكؿ التي نتكؽ الى
الكصكؿ الى مكانتيا العممية ما ىك اال االىتماـ الحقيقي بمعممييا في كافة المراحؿ
الدراسية كالحرص عمى جكدة ادا ئىـ في مختمؼ الجكانب كرفع مكانتيـ االجتماعية
كاالقتصادية كالثقافية  .كمف ىنا نجد اف التعميـ العاـ ىك المصدر الرئيس لمتعميـ
العالي كالجامعي  ،اذ اف مخرج التعميـ العاـ المتمثؿ في طالبو يعد مدخالن اساسيان

في مدخالت التعميـ الجامعي كالعالي كاف أم خمؿ يظير في جزء مف اجزاء العممية
التعميمية بالتعميـ العاـ تصب مشاكمو في التعميـ الجامعي اك العالي لذا تؤكد العديد
مف الدراسات عمى اف جكدة التعميـ الجامعي تتأثر بالضركرة بجكدة التعميـ العاـ

كنكعيتو كاف اصالح كتجكيد التعميـ الجامعي ال يتـ دكف اصالح كتجكيد التعميـ
كبناء عمى ما تقدـ لـ يعد االمر مجرد معمكمات تمقف
العاـ ( ، 2005 ، 31ص) 3
ن
الى الطمبة اك حقائؽ تكتسب كانما اصبح االمر يتعمؽ بتككيف كتنمية المكاطف
المفكر كالمبتكر الحريص عمى بناء كتنمية مجتمعو  ،كينبغي عمى مدرس المكاد
االجتماعية اف يستمر في الدراسة كاالطالع كالبحث في اثناء الخدمة  ،ألف طبيعة
المكاد االجتماعية تتطمب دكاـ التجديد في المعرفة لكي ال تككف منفصمة عف
التغيرات المستمرة في المجتمع (  ، 2002 ، 15ص  )8كيتيح تدريس التاريخ تعمـ
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كتنمية ميارات اساسية مف شأنيا جعؿ الطالب يتعمـ التأريخ بصكرة فاعمة فيي
تطكر دراستو ليذه المادة كما تجعمو يفيد مف ىذه الميارات في تنمية جكانب جكىرية
في حياتو كالتثقيؼ كالتفاعؿ االجتماعي الفاعؿ (

،1992 ، 32ص ) 30كنظ انر

لمتطكر اليائؿ في جميع مجاالت الحياة كمنيا خصكصان مجاؿ التعميـ اصبح عمى

التريخ اف يكاكب التغيرات العممية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية التي
مدرس أ
تتطمب تزكيد الطمبة بكثير مف الميارات التي تمكنيـ مف مسايرة ذلؾ التطكر السريع
التريخ عمى مدل تمكنو
ليصبحكا قادريف عمى خدمة المجتمع ،كيتكقؼ نجاح مدرس أ
مف الكفايات كالميارات التدريسية  ،كاف يككف متعدد االدكار كليس مقتص انر عمى

جانب التدريس  ،كذلؾ اف دكر مدرس اليكـ ىك الباحث ك المرشد ك منسؽ المعرفة

 ...الخ .
وتبرز اىمية البحث الحالي في االتي -:
- 1يعد اكؿ البحكث المحمية ( بحسب عمـ الباحثيف ) الذم يشير الى امكانية تطبيؽ
مدرسي التاريخ لمعايير جكدة التعميـ .
- 2تطكير اداء مدرسي التاريخ بما يتناسب مع التغيرات في مجاؿ التعميـ .
- 3يمكف أف يفيد مف نتائج ىذه الدراسة كؿ مف لو ارتباط بالعممية التعميمية.
ىدفا البحث
- 1تحديد معايير جكدة التعميـ لممرحمة الثانكية .
- 2التعرؼ عمى امكانية تطبيؽ مدرسي التاريخ لمعايير جكدة التعميـ .
حدود البحث :
سكؼ تقتصر الدراسة عمى عينة مف مشرفي المكاد االجتماعية في محافظة ديالى
لمعاـ الدراسي  2012-2011كتحديد معايير جكدة التعميـ لممرحمة الثانكية

تحديد المصطمحات :
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اوال"  :المعايير

يعرؼ )المقاني كجمؿ  )1999المعايير بأنيا آراء محصمة لكثير مف األبعاد
- 1

السيككلكجية  ،كاالجتماعية  ،كالعممية  ،كالتربكية  ،يمكف مف خالؿ تطبيقيا تعرؼ
الصكرة الحقيقية لممكضكع المراد تقكيمو  ،أك الكصكؿ إلى أحكاـ عمى الشيء
الذم نقكمو (  ،1999 ، 13ص . )22

- 2عرفيا السنبل (  )2001انيا المحؾ أك االطار المرجعي الذم يحدد عمى أساسو
األداء الكاقعي في مدل االبتعاد أك االقتراب مف المرجع (

 ،2001 ،7ص

.)52
التعريف اإلجرائي:

يعرؼ الباحثاف المعايير  :ىي المؤشرات التي يمكف مف خالليا تحديد مدل
امكانية تطبيؽ مدرسي التاريخ لمعايير جكدة التعميـ عند قيامو بمينة التدريس
ثانيا"  :الجودة
- 1عرفيا ( أبو نبعو ومسعد ) بأنيا :نظاـ يتـ بكاسطة تفاعالت المدخالت كىي
األفراد كاألساليب كالسياسات كاألجيزة لتحقيؽ مستكل ٍء
عاؿ مف الجكدة ،إذ

يقكـ العاممكف باالشتراؾ بصكرة فاعمة في العممية التعميمية ،كالتركيز المستمر
عمى التحسيف لجكدة المخرجات إلرضاء المستفيديف (  ،2000 ،1ص. )14
وعرفتيا الجمعية االمريكية لنظام الجودة  :ىي مجمكعة الخطط كالنشاطات
- 2
لمتكد مف اف المنتجات كالعمميات كالخدمات ستشبع
كاالحداث التي يتـ تزكيدىا أ
حاجات محددة ( ،2004 ،33ص. )1
ثالثا"  :جودة التعميم
- 1عرفيا ( عطية  )2008ىي جممة الجيكد المبذكلة مف قبؿ العامميف في مجاؿ
التعميـ لرفع المنتج التعميمي كتحسينو بما يالئـ رغبات المستفيديف كقدراتيـ

كسماتيـ المختمفة ( ،2008 ، 31ص . )111
- 2كعرفيا (العارفة وقران ) 2007،مجمكعة العكامؿ كالظركؼ التي يييئيا النظاـ
التعميمي كقادتو مف أجؿ إتقاف العمؿ مف المرة األكلى كفي كؿ مرة  ،كالعمؿ عمى
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تحسيف البيئة التعميمية التعممية  ،كتييئة المناخ التربكم المالئـ لمكصكؿ إلى
تحقيؽ المكاطنة الصالحة  ،كبناء جيؿ قادر عمى مكاكبة ركب الحضارة
كاالستفادة منيا في صنع حضارة أمتو ( ،2007 ، 8ص . ) 23
التعريف اإلجرائي:
التريخ كتحسينو ألدائو
يعرؼ الباحثاف جكدة التعميـ اجرائيان بأنيا إتقاف مدرس أ

التدريسي شخصيا  ،كعمميا  ،كمينيا  ،كاجتماعيا  ،كقيامو بمياـ التربية كالتعميـ
المنكطة بو عمى أكمؿ كجو كفقا لممعايير المكضكعة ،بيدؼ الكصكؿ إلى تحقيؽ
أىداؼ تربكية معينة  ،مع مراعاة تحقيؽ حاجات الطمبة كتكقعاتيـ .
رابعاً  :المدرس

- 1عرفو (يوسف  ) 2004ىك أحد عناصر العممية التعميمية  ،كىك شخص
يقكـ بتعميـ الطمبة مف خالؿ عمميات التدريس  ،كيمثؿ أحد أىـ عناصر

منظكمة التدريس  ،بؿ منظكمة التعميـ  ،كىك أيضا أحد أىـ عناصر
ِه
المستقبؿ
االتصاؿ التعميمي  ،اذ يقكـ بدكر المرسؿ التعميمي الذم يتفاعؿ مع
( ،2004 ، 39ص . )5٠9
- 2كيعرفو ( جرجس ) 2006بأنو " جزء مف العممية التعميمية  ،كالركيزة المتينة
التي تستند إلييا المدرسة  ،كأداؤه الناجح في إيصاؿ المعرفة كتربية النشء

يحدد كفاءتو كمؤىالتو (  ، 2006، 21ص . )500
التعريف اإلجرائي:
مف يقكـ بتدريس الطمبة في المرحمة الثانكية مادة التاريخ  ،كيشارؾ في إكسابيـ
المعارؼ كالميارات المتعمقة بمكاد التاريخ  ،مع تزكيدىـ بالخبرات كاالتجاىات
السميمة التي تنمي ميكليـ كتحقؽ رغباتيـ مف خالؿ مينة التدريس التي أُعد ليا.
خامساً  :التأريخ History

 - 1عرفو ( ىيكؿ  )1985 ،ىك ليس عمـ الماضي كحده كانما ىك عف طريؽ
استقراء قكانينو عمـ الحاضر كالمستقبؿ ( ، 1985 ، 38ص .) 15
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 - 2عرفو ( حسيف كالعزاكم  ) 1992 ،ىك بحث حكادث الماضي كاستقصائيا
بكؿ ما يتعمؽ باإلنساف منذ اف بدأ يترؾ آثاره عمى االرض كالصخر بتسجيؿ
أك كصؼ أخبار الحكادث التي آلت بالشعكب كاألمـ كاالنساف ( 1992 ، 22
 ،ص. ) 5
ثانياً  :جوانب نظرية ودراسات سابقة
مفيوم جودة التعميم :

إف االىتماـ بمكضكع الجكدة ليس حديثا  ،اذ عانت األنظمة التربكية في العديد
مف دكؿ العالـ بشكؿ عاـ كالعالـ العربي بشكؿ خاص مف انخفاض مستكل الجكدة
بيا  ،لذا تركزت محاكالتيا نحك دراسة الجكانب المرتبطة بالجكدة كأثرىا عمى التعميـ ،
كمحاكلة تحسيف مستكل الجكدة في النظاـ التربكم مف خالؿ المؤتمرات كالندكات
كتشكيؿ المجاف المختمفة ككذلؾ الدراسات كاألبحاث ،كلعؿ ىذا االىتماـ بمكضكع
الجكدة يأتي نتيجة طبيعية لككنيا إحدل االستراتيجيات األساسية لمكاجية المكجات
المتزايدة مف التحديات الككنية كاإلقميمية كتداعياتيا المحمية  ،كالتي غيرت مف شكؿ
كمضمكف المؤسسات المجتمعية كافة  ،كفرضت عمييا حتمية الكصكؿ إلى المزايا
التنافسية ( ، 2005 ، 25ص )9كلتحكؿ المؤسسة التعميمية نحك مبادئ الجكدة فال
بد مف تقبؿ األفراد لثقافة الجكدة كالتي

تتككف مف مجمكعة القيـ ،كاألعراؼ،

كالتكقعات التي تعزز الجكدة في المؤسسة ،كتدفع إلى تحسينيا باستمرار ،إف تحقيؽ
ثقافة الجكدة في التعميـ ،عمؿ شاؽ يستغرؽ كقتان طكيالن ،كيؤكد ديمنج أنيا تحتاج إلى

خمس سنكات حتى تدرؾ المؤسسة اؿمنافع (، 2004 ،37ص. )23

فجكدة التعميـ كفقا" لػ ( درباس  )1994تعد استراتيجية ترتكز عمى مجمكعة
مف القيـ كالمفاىيـ التي تستمد قكتيا مف المعمكمات التي نستطيع مف خالليا استثمار
كتكظيؼ المكاىب كالقدرات الفكرية لمعامميف في مختمؼ مراحؿ التنظيـ مف أجؿ
تحقيؽ التحسيف كالتطكير المستمر لممؤسسات التعميمية بشتى مجاالتيا (

، 24

 ، 1994ص . )15
كفقا" لػ (تايمكر  )1997بانيا مجمكعة مف المعايير كاالجراءات التي ييدؼ
تنفيذىا إلى التحسيف المستمر في المنتج التعميمي.)45, 1997, P.24 ( .
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كيرل ( عابديف  ) 2٠٠٠اف الجكدة في التربية ىي مجمكعة الخصائص اك
السمات التي تعبر بدقة كشمكلية عف جكىر التربية كحالتيا بما في ذلؾ كؿ أبعادىا
مدخالت  ،كعمميات  ،كمخرجات قريبة كبعيدة  ،كتغذية راجعة  ،ككذا التفاعالت
المتكاصمة  ،التي تؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كالمناسبة لمجتمع معيف ،
كعمى قدر سالمة الجكىر تتفاكت مستكيات الجكدة ( ،2000 ، 27ص.)314
كفي عاـ (  )1991بدأ االىتماـ الفعمي بالجكدة الشاممة في المؤسسات
التعميمية ،إذ تأسس اتحاد اشتمؿ عمى مجمكعة مف المنظمات المينية مثؿ جمعيات
األعماؿ كغيرىا فضالن عف الجامعات األميركية ،فقد سعى ىذا االتحاد إلى تحقيؽ

األىداؼ التعميمية اآلتية:

- 1إدخاؿ الحصص المناسبة مف مفاىيـ الجكدة الشاممة المتعمقة بيا في المناىج
الدراسية لمطمبة في التعميـ الثانكم كالجامعي.
- 2العمؿ عمى جعؿ الجكدة مف المفاىيـ التي تخدـ اإلدارة كالعمميات التعميمية
لجميع المدارس كالجامعات في الكاليات المتحدة.
- 3تحسيف جكدة محتكل المكاد كالمستمزمات التعميمية األخرل مف حيث المضمكف
كطرائؽ الكصكؿ إلى الطمبة في العممية التعميمية.
( ،2000 ،1ص) 145
كترل ( الفتالكم  ) 2008أف مف فكائد تطبيؽ الجكدة في المؤسسات التعميمية ىي:
- 1زيادة التفاعؿ كالترابط بيف المؤسسة التعميمية كسكؽ العمؿ .
- 2زيادة رضا المستفيديف مف ( الداخميف كالخارجيف) عف نظاـ التعميـ مف خالؿ
تمبية احتياجاتيـ المختمفة.
- 3التطكير المستمر ألساليب أداء االعماؿ كالمسؤكليات كبما يتكافؽ مع
متطمبات األفراد كالمجتمع كسكؽ العمؿ.
- 4اشاعة نظاـ متكامؿ كمدركس كمكضكعي لممؤسسة التعميمية.
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(  ،2008 ،11ص )93-92
مؤشرات غياب الجودة في المؤسسات التعميمية :
- 1تدني دافعية الطالب لمتعمـ .
- 2زيادة عدد حاالت الرسكب  ،كالتسرب مف الدكاـ .
- 3تدني دافعية االساتذة كالمعمميف لمتدريس .
- 4العزكؼ عف العمؿ في ىذا المجاؿ .
- 5تدني رضاء المجتمع .
( ) 109 ، 2009 ، 3
اىمية جودة التعميم في العممية التعميمية :
عد سمة ىذا العصر " البقاء لألذكى " كىك ما جعؿ العديد مف دكؿ
يمكف ّد
العالـ تكلي اكلكية قصكل لمتعميـ  ،اك انيا في طريقيا اف تككف كذلؾ  ،ففي
سنغافكرة مثالن  ،اصبح التعميـ كالصناعة يحقؽ الجكدة الحقيقية في عممية تكفير

التعميـ لتطكير الفرد فكريان كخمقيان  ،كاف يطكر كؿ طفؿ بحيث يستغؿ اقصى امكاناتو

كقدراتو فقد تـ استحداث عممية التصنيؼ لتكفير مختمؼ القدرات كجرت مراجعة

المناىج لتحقيؽ مزيد مف التكازف كبناء مجتمع قكم منضبط اجتماعيان  ،كذلؾ مف

خالؿ عدد مف الخطكات التي تشجع التفكير كاالبتكار كالتعمـ مدل الحياة كاىـ ىذه
الخطكات ىي :
- 1تحسيف التعمـ لمختمؼ المستكيات بمنح المدارس مزيدان مف الكقت كالمركنة
لتحسيف الجكدة كالتفكؽ .

 2م-راجعة اجراءات التقكيـ بيدؼ ضماف اختبار الكفاءات المطمكبة .
- 3استحداث استراتيجيات تعميمية تتسـ بالتجديد كاالبتكار .
- 4تعميـ الطالب بعد تصنيفيـ بحسب قدراتيـ كمياراتيـ .
( ،2000 ،19ص. )19
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كاف كاف ضبط الجكدة ىامان لعمميات اإلنتاج أك لمنظـ االقتصادية فإف عممية

ضبط الجكدة في التربية كالتعميـ يككف أكثر أىمية لالعتبارات التالية:

- 1فترة تشغيؿ المنتجات في النظاـ التربكم(الطالب) تستغرؽ حكالي(

 )12عاما

بالنسبة لمتعميـ العاـ كخركج طالب ليس لو المكاصفات التي يقرىا النظاـ التربكم
يعّدد ىد انر كيصعب تصحيحو.
- 2كجكد مخرجات تعميمية ليست بالمستكل المطمكب تتطمب برامج تدريبية أك
برامج عالجية تكمؼ الكثير.
- 3عدـ مناسبة المخرجات التعميمية حاجات سكؽ العمؿ أك مؤسسات التعميـ كالتدريب
األخرل يضعؼ الثقة في فعالية النظـ التعميمية كبالتالي يضعؼ مف ثقة الممكليف

الدكلة.

- 4ارتفاع كمفة التعميـ في ضكء معدالت التضخـ العالمية تعني زيادة في اليدر إذا
كانت مكاصفات المخرجات غير مطابقة.

- 5عدـ مناسبة مخرجات التعميـ كالتدريب لحاجات سكؽ العمؿ يضعؼ مف معدالت
التنمية مما يؤثر عمى قدرة المجتمع لتحقيؽ طمكحات أفراده كتحقيؽ أىدافو.

( ،2007 ، 10ص. )8
مبادئ الجودة في التعميم :
تتككف الجكدة في المؤسسات التعميمية مف عدة مبادئ مف أجؿ تحسيف الجكدة
فعندما تتبناىا المؤسسة تككف بمثابة الركيزة األكلى لتحسيف جكدة العممية التعميمية.
ومن أبرز ىذه المبادئ لتحسين الجودة في التعميم ىي:
- 1التشديد عمى الطالب كمتطمباتو في عممية التخطيط لمخدمة التعميمية كتنفيذىا.
- 2التشديد عمى تحسيف العمميات كالنتائج معان فضالن عف المدخالت.
- 3التشديد عمى منع األخطاء قبؿ كقكعيا .
- 4التحسيف المستمر.
(عطية  ،2009 ،ص . )109
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كالجكدة في التربية كالتعميـ ليست شيئان مطمقان  ،فثمة معايير متعددة لمجكدة يجب أف

تككف دائمان منفصمة عف بعضيا البعض كي ال يحدث بينيا تعارض ـ ػ ػا( 43 ,p.7

)1996

بعض النماذج لمعايير الجودة في التعميم :
أشار ( الكرثاف  ) 2006إف لكؿ معيار مف المعايير مميزاتو كعيكبو اذ انو ال
يكجد معيار مطمؽ متفؽ عميو مف الجميع  ،كما أكدت عمى ذلؾ ليكنسكك بقكليا :
يندر أف يككف ىناؾ معيار مطمؽ يتفؽ عميو الجميع  ،كىذا األمر مكضح بشكؿ جيد
في أكركبا مثالن  ،إذ انو مف بيف ثمانية أقطار ذات اقتصاديات متشابية كأنظمة

تربكية ذات كفاءة بشكؿ متماثؿ  ،نجد أف المخطط عند تحديد المعايير ال يسعى
لتحقيؽ حالة مف الكماؿ الخيالي بؿ إنو يقرر أنسب األمكر لكضع بالده ( ، 18
،2006ص. )7
كلذا سنتطرؽ ىنا إلى ذكر بعض المعايير العالمية لمجكدة كالتي تعكس
مكاصفات الجكدة الرفيعة المستكل في مؤسسات التربية كالتعميـ .
اكالن :معايير الجكدة الشاممة عند بمدريج : Malcolm Baldrige
طكر بمدريج نظامان لضبط الجكدة في التعميـ كتـ إق ارره ضمف المعايير القكمية

المعترؼ بيا لضبط الجكدة كالتميز في األداء بالمؤسسات التعميمية بالتعميـ العاـ

كذلؾ حتى تتمكف المدارس مف مكاجية المنافسة القاسية في ضكء المكارد المحدكدة
كمطالب المستفيديف مف النظاـ التعميمي كيعتمد نظاـ بمدريج بضبط جكدة التعميـ
عمى مجمكعة مف القيـ األساسية التي تكفر إطا انر لمتطكير المتكامؿ كتتضمف ( )28

معيا انر ثانكيان كتتككف القيـ األساسية مف( )11قيمة جدكؿ ( ،2007 ، 6 ( )1ص) 8
جدول ()1
معايير الجودة الشاملة في التعليم عند بلدريج

ت

القيمة

ت
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1

التعليم محور التربية

7

أهمية القيادة في تطوير التعليم

2

التطوير المستمر والتعليم المؤسسي

8

مساهمة هيئة التدريس

3

المساهمة الجماعية في التطوير

9

تصميم الجودة ومنع األخطاء

4

اإلدارة بالحقائق

 10النظرة المستقبلية

5

مسؤولية المجتمع

6

االهتمام بالنتائج

11

االستجابة السريعة للمتغيرات

ثانيان  :اشارت (بمجكف  ) 2007الى خصائص كسمات لمعمـ العمكـ في ضكء
معايير الجكدة الشاممة  ،كصنفتيا تحت أربعة أبعاد ىي:
- 1السمات الشخصية لممعمـ
- 2التفاعؿ الصفي مع التالميذ.
- 3إدارة الصؼ كتنظيمو
- 4األنشطة التعميمية.
( ،2007 ، 18ص. )570
ثالثان  :كحدد ( الكرثاف  ) 2006في دراستو ثمانية معايير لمجكدة الشاممة في التعميـ
المتعمقة بالمعمـ  ،كىي كالتالي:

-المعيار األكؿ  :تخطيط كتصميـ المكاقؼ التعميمية.

المعيار الثاني  :تكفير المناخ التعميمي المالئـ كالتقيد بو كالحفاظ عميو.المعيار الثالث  :التمكف مف المادة العممية  ،كفيـ طبيعتيا كتكامميا مع المكاد األخرل.المعيار الرابع  :مدل استخداـ االستراتيجيات كالتقنيات التعميمية.المعيار الخامس  :تقكيـ الطالب كمتابعة نتائج التعمـ.-المعيار السادس  :التقكيـ الذاتي لممعمـ.

المعيار السابع :مدل تعاكف المعمـ مع رؤسائو  ،كزمالئو  ،كالطالب  ،كأكلياء أمكرىـ.-المعيار الثامف  :مدل التنمية المينية لممعمـ .

النموذج األمريكي في االعتماد األكاديمي لممعمم
يمثؿ التدريس أحد أىـ الكظائؼ في الكاليات المتحدة  ،اذ إف مستقبؿ الدكلة يعتمد

في جانب كبير منو عمى التدريس الجيد ،كيتـ اعتماد برامج كمؤسسات إعداد المعمـ في
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المجمس الكطني العتماد برامج كمؤسسات إعداد المعمـ

اختصار بػ (االنكات)  ،كيمثؿ االنكات  NCATEاآللية المينية التي تساعد
نا
المعركفة
عمى بناء نظاـ إلعداد المعمميف عمى درجة عالية مف الجكدة مف خالؿ عممية اعتماد
ميني لممدارس كالكميات كأقساـ التربية كيسعى االنكات إلى إحداث اختالؼ في جكدة

التدريس كاعداد المعمـ اليكـ كغدان كلمقرف القادـ  ،كيتضمف نظاـ االعتماد في االنكات
المبني عمى األداء معممي الفصكؿ كغيرىـ مف المعنييف بتطكير عممية تعمـ الطالب

انطالقا مف قناعة مؤداىا أف كؿ طالب مف حقو أف يتعمـ عمى يد معمـ عمى درجة عالية

مف الكفاءة كالمناقشة كاإلعداد الجيد  ،كاإلنكات ىي منظمة غير حككمية ال تسعى إلى

تحقيؽ نفع كتتككف مف  33رابطة مينية متخصصة في أمكر التعميـ كصناعة السياسة

عمى المستكل الكطني كمستكل الكاليات ؛ اذ يضـ مجمس االنكات ممثميف مف منظمات :

معممي المعمميف ،كالمعمميف  ،كصناع السياسة عمى المستكل المحمي كمستكل الكالية
كالمتخصصيف مينيان  ،كذلؾ كما يتضح مف جدكؿ ( : )42, 2008,p23( )2

جدول ( )2يوضح المنظمات التي يتكون منها المجلس الوطني
العتماد برامج ومؤسسات إعداد المعلم في الواليات المتحدة األمريكية (االنكات)
منظمات إعداد المعمم
 الرابطة األمريكية لكميات المعمميف

Teacher Education Organizations
) American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE
) Association of Teacher Educators (ATE

 رابطة معممي المعمميف

Teacher Organizations

منظمات المعممين

) American Federation of Teachers (AFT

 االتحاد األمريكي لممعمميف
 الرابطة الكطنية لمتربية
 الرابطة الكطنية لمتربية برنامج الطالب

) National Education Association (NEA
 National Education Association (NEA) Student Program
Policymaker Organizations

منظمات صناع السياسة
 مجمس المشرفيف الرئيسييف عف المدارس بالكالية
 الرابطة الكطنية لمجالس التربية في الكالية

) Council of Chief State School Officers (CCSSO
) National Association of State Boards of Education (NASBE
) National School Boards Association (NSBA

 الرابطة الكطنية لمجالس المدارس
المنظمات المتخصصة في حقول المعرفة

Subject-Specific Organizations
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) American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL
 American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance
)(AAHPERD

التأىيؿ كالرقص

) International Reading Association (IRA

 الرابطة الدكلية لمقراءة
 الرابطة الدكلية لتكنكلكجيا التربية

) International Technology Education Association (ITEA
) National Council for the Social Studies (NCSS

 المجمس الكطني لمدراسات االجتماعية
 المجمس الكطني لمعممي المغة االنجميزية
 المجمس الكطني لمعممي الرياضيات
 الرابطة الكطنية لمعممي العمكـ
 رابطة شماؿ أمريكا لمتربية البيئية
 معممي المغة االنجميزية لمناطقيف بمغات أخرل
المنظمات الميتمة بالطفل

) National Council of Teachers of English (NCTE
) National Council of Teachers of Mathematics (NCTM
) National Science Teachers Association (NSTA
) North American Association for Environmental Education (NAAEE
) Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL
Child-Centered Organizations
) Association for Childhood Education International (ACEI

 الرابطة الدكلية لتربية الطفؿ
 مجمس األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة
 الرابطة الكطنية لتربية األطفاؿ الصغار

) Council for Exceptional Children (CEC
) National Association for the Education of Young Children (NAEYC
) National Association for Gifted Children (NAGC

 الرابطة الكطنية لألطفاؿ المكىكبيف

) National Middle School Association (NMSA

 الرابطة الكطنية لممدارس المتكسطة

Technology Organizations

منظمات التكنولوجيا
 رابطة التكنكلكجيا كاالتصاالت التربكية
 الرابطة الدكلية لتكنكلكجيا التربية

) Association for Educational Communications and Technology (AECT
) International Society for Technology in Education (ISTE
Specialist Organizations

المنظمات المتخصصة

) American Library Association (ALA

 رابطة المكتبات األمريكية
 الرابطة الكطنية لمدارس عمماء النفس

ا

) National Association of School Psychologists (NASP

ف اعتماد برامج إعداد المعمـ في الكاليات المتحدة األمريكية يتخذ ثالث

مراحؿ ىي عمى النحك التالي :
أ -مرحمة اإلعداد  :كتقتضي طبيعة ىذه المرحمة أف يعد الطالب المعممكف في
كميات عالية الجكدة كمعترؼ بيا  ،تشترط أف يتكافر لدييـ إمكانات النجاح

كالتفكؽ كبالطبع فإف بقية عناصر المنظكمة التعميمية داخؿ ىذه الكميات مف
أعضاء ىيئة التدريس كالجياز اإلدارم كالمناىج كطرؽ تدريسيا كالتجييزات
كالمعامؿ  ....كغيرىا تخضع لمعايير بالغة الدقة مما يييئ لمطالب المعمـ مناخان
أفضؿ .

ب  -مرحمة الترخيص المؤقت :

اذ يتعيف عمى الخريج أف يجتاز اختبارات

المعمميف المبتدئيف التي تعقدىا الكالية  ،كفي حالة اجتيازه ليا بمعدالت عالية
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يمنح ترخيص مؤقت لمزاكلة مينة التعميـ كيككف ىذا الترخيص أساس التعييف
في الكظيفة (. )44, 2000,p31
ج  -مرحمة التنمية المينية  :حيث يتعيف عمى المعمـ في ىذه المرحمة أف يسعى
إلى تجديد الترخيص المؤقت الممنكح لو كذلؾ كفقان لمقكاعد المعمكؿ بيا  ،كفي

حالة عدـ تجديد الترخيص يسقط حؽ المعمـ في ممارسة المينة  ،كعميو يتعيف
عمى جميع المعمميف ضركرة المشاركة كالمساىمة في أنشطة النمك الميني ،
كبشكؿ عاـ يمكف إجماؿ أىـ األىداؼ المراد بمكغيا لتجديد الترخيص ما يمي :
- 1اإللماـ بالمعارؼ المرتبطة بمجاؿ التخصص (التمكف مف المحتكل العممي).
- 2تنمية كصقؿ الميارات البيداغكجية كالمينية .
- 3بمكغ النمك المنشكد في عمميتي التعميـ كالتعمـ .
- 4االلتزاـ بالشركط المعمنة مف قبؿ الكالية كاإلدارات التعميمية.
( ،2002 ، 30ص.)63

دراسات سابقة
 1د-راسة الكرثاف  2006بعنكاف ( مدى تقبل المعممين لمعايير الجودة الشاممة
في التعميم ) مقدمة لمقاء السنكم الرابع عشر لمجمعية السعكدية لمعمكـ
التربكية كالنفسية (جستف) الجكدة في التعميـ العاـ .
ابرز نتائج الدراسة  :حظيت جميع معايير الجكدة الشاممة في التعميـ المتعمقة
بالمعمـ عمى تقبؿ بدرجة كبيرة مف قبؿ المعمميف .
 2د-راسة الغامدم  2009بعنكاف ( أىمية معايير الجودة الشاممة لمعممي التربية
اإلسالمية في المرحمة االبتدائية من وجية نظر المختصين ) كمية التربية /

جامعة اـ القرل .
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ابرز نتائج الدراسة  :حظيت معايير الجكدة الشاممة لمعممي التربية اإلسالمية في
المرحمة االبتدائية المتعمقة بالجانب الشخصي بما تضمنتو مف مؤشرات بدرجة
أىمية عالية مف كجية نظر المختصيف اما المتعمقة بالجانب العممي فيما تضمنتو
مف مؤشرات بدرجة أىمية عالية مف كجية نظر المختصيف ،اما المتعمقة بالجانب
التربكم الميني فيما تضمنتو مف مؤشرات بدرجة أىمية عالية مف كجية نظر
المختصيف .
 3د-راسة النمراكم  2011بعنكاف ( مدى تقبل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة
الزيتونة األردنية ألدوارىم الجديدة كما تطرحيا إدارة الجودة الشاممة في

التعميم ) .
ابرز نتائج الدراسة  :أف مدرسي جامعة الزيتكنة لدييـ مستكل مرتفع مف التقبؿ
ألدكارىـ الجديدة عمى كفؽ نمكذج جكدة التعميـ  ،ككشفت الدراسة عف بعض
المعيقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ المدرسيف لنمكذج الجكدة في التعميـ مثؿ عدـ
تكافر صكرة كاضحة حكؿ مفاىيـ الجكدة لإلدارييف كالمدرسيف .

موازنة بين الدراسات السابقة
- 1اتبعت جميع الدراسات السابقة المنيج الكصفي كما في الدراسة الحالية .
- 2تباينت احجاـ العينات في الدراسات السابقة

اذ بمغت في دراسة(الكرثاف

 886 ) 2006معمـ اما دراسة( الغامدم  77) 2009مشرفان كدراسة( النمراكم
 100 )2011مدرس  ،اما الدراسة الحالية فحجـ العينة ( )8مشرفيف.
- 3اختمفت اماكف اجراء الدراسات فدراسة(الكرثاف

 )2006كدراسة (الغامدم

 )2009في المممكة العربية السعكدية كدراسة ( النمراكم  )2011في االردف ،
م العراؽ .
ؼ
اما الدراسة الحالية ؼ
- 4اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة عمى االستبانة أداة لمبحث.
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منيج البحث واجراءاتو

يتضمف ىذا الفصؿ منيج البحث كاإلجراءات المتبعة في تحديد مجتمع البحث
 ،كاختيار العينة  ،ككيفية بناء األداة  ،ككسائؿ التأكد مف صدقيا كثباتيا  ،كالكسائؿ
اإلحصائية المعتمدة في التعامؿ مع البيانات  ،كعمى النحك اآلتي :
منيج البحث
- 1
اختار الباحثاف المنيج الكصفي  ،ألنو يتالءـ كطبيعة بحثو .إذ

اف كصؼ

المشكمة القائمة مثمما ىي عميو يساعد عمى اتخاذ الخطكات الالزمة لعالجيا .
كال يقتصر البحث الكصفي عمى جمع البيانات كتبكيبيا  ،بؿ يتضمف قد انر مف

تفسير كالمقارنة بيف ىذه البيانات  ،كىذا يتطمب تصنيؼ البيانات كتحميميا تحميالن

دقيقان كصكالن إلى تعميمات بشأف الظاىرة مكضكع البحث (  ، 2000 ، 28ص )83

.

مجتمع البحث
- 2

بيدؼ تحديد مجتمع البحث فقد قاـ الباحث اف بجمع المعمكمات كالبيانات مف

مديرية تربية محافظة ديالى  /االشراؼ التربكم  ،كتككف مجتمع البحث مف جميع
مشرفي المكاد االجتماعية في مديرية تربية محافظة ديالى لمعاـ الدراسي

-2011

 2012البالغ عددىـ ( )8مشرفيف .
عينة البحث
- 3
بعد

أف تـ تحديد مجتمع البحث تـ تحديد عينة البحث ،كىي أف تككف ممثمة

لمجتمعيا ،كقد تـ احتساب المجتمع بأكممو كليس عينو منو بكاقع (  )8مشرفيف .
- 4أداة البحث
تـ استخداـ االستبانة أداةن لمبحث ،ألنيا تعد كسيمة ميمة لتعريؼ المستجيبيف

لمثيرات مختارة كمرتبة بعناية بقصد جمع البيانات (  ،1985 ،36ص .)395
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كلعدـ تكافر استمارة ليذا الغرض  ،تتضمف معايير جكدة التعميـ تككف أداةن لمبحث

أعد الباحثاف قائمة بالميارات الالزمة لذلؾ  ،معتمدا اإلجراءات اآلتية :
ّ ،د

 .1االطالع عمى بعض الدراسات كالبحكث المحمية كالعربية كاالجنبية السابقة ذات
الصمة بمكضكع البحث  ،كلمختمؼ مستكيات التعمـ كالمكاد الدراسية  ،كضـ قسـ
منيا في الجزء الخاص بالدراسات السابقة (الفصؿ الثاني) في الدراسة الحالية .
 .2مراجعة عدد مف االدبيات المحمية كالعربية كاالجنبية التي تناكلت مكضكع جكدة
التعميـ .
 .3تمت االفادة مف " كثيقة المستكيات المعيارية لضماف جكدة كاعتماد مؤسسات
التعميـ قبؿ الجامعي  /مرحمة التعميـ الثانكم " الذم قامت بو الييئة القكمية
لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد في مصر .
كمف خالؿ ىذا تمكف الباحثاف مف جمع عدد مف معايير جكدة التعميـ بمغت ( )36
فقرة ضمف سبعة معايير ،مكجية الى مشرفي المكاد االجتماعية .

صدق األداة
- 5
يعد الصدؽ مف الشركط األساسية الكاجب تكافرىا في أداة البحث  ،كتككف األداة
أعدت مف اجمو  .كاألداة الصادقة ىي التي تستطيع
صادقة إذا حققت الغرض الذم ّد

قياس ما كضعت لقياسو (  ، 1974، 35ص. ) 27

أعدىا أداة لبحثو عمى عدد مف
كقد عرض الباحث اف فقرات االستمارة التي ّد
المحكميف لمعرفة صالحية كؿ فقرة مف فقرات االستمارة أك عدـ صالحيتيا  ،كبعد
اف حصؿ الباحثاف عمى مالحظات الخبراء كآرائيـ عدلت بعض الفقرات النيا لـ
تحصؿ عمى نسبة المكافقة التي حددىا الخبراء كالبالغة ( .)%80
ثبات األداة
- 6

لغرض التحقؽ مف ثبات أداة البحث الحالي  ،اعتمد الباحثاف اسمكب االتساؽ

يعني الثبات الداخمي لمفقرات كالذم يعتمد عمى إيجاد العالقة بيف كؿ فقرة كالفقرات
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األخرل كلجميع فقرات األداة ،كنستعمؿ ليذا الغرض معادلة الفاكركنباخ  .كبناء عمى
ما تقدـ فأف معامؿ الثبات بطريقة الفاكركنباخ كالتي بمغت (
مقبكلة ،إذ إف النسبة المقبكلة في مثؿ ىذه البحكث ىي (

 ) 0.89تعد نسبة
 )0,70فما فكؽ ( ،34

 ،1988ص.)166
) 36

كبذلؾ أصبحت الفقرات التي ستعتمد في استمارة المالحظة النيائية (

فقرة ضمف سبعة معايير  ،جدكؿ (  )3يبيف النسب المئكية لكؿ معيار كعدد الفقرات .

جدول ()3
عدد فِقرات االستبانة ونسبتها المئوية موزعة بحسب معايير جودة التعليم
ت

1
2
3

4
5
6

عدد

ارقام

نسبتها

المعايير

الفِقرات

الفِقرات

المئوية

المعيار االول  /تخطيط وتصميم المواقف التعليمية

4

4-1

11.11

المعيار الثاني  /تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم

6

10-5

16.66

المعيار الثالث  /التمكن من المادة العلمية وفهم طبيعتها وتكاملها
مع المواد األخرى

8

18-11

22.22

المعيار الرابع  /استخدام االستراتيجيات والتقنيات التعليمية

5

23-19

13.88

المعيار الخامس  /تقويم الطالب ومتابعة نتائج التعلم

5

28-24

13.88

المعيار السادس  /التعاون مع رؤسائه وزمالئه واالسرة والطالب

5

33-29

13.88
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المعيار السابع  /التنمية المهنية

المجموع

36-34

8.33
%100

36

التطبيق
- 7

قاـ الباحثاف بتكزيع االستبانة عمى مشرفي المكاد االجتماعية في مديرية تربية

محافظة ديالى  ،كتـ تكزيع (  )8استمارات عمى عينة البحث كىك ما مثؿ نسبة
( )%100مف مجتمع البحث الكمي ،كبعد ذلؾ تـ استرجاع استمارات االستبانة مف
أفراد العينة بعد أف تـ إعطاء المستجيبيف الكقت الكافي لإلجابة لمدة أكثر مف
 )%100كىك ما مجمكعة (

أسبكعيف ،كبمغت نسبة اإلرجاع لالستبانات (

)8

استمارات صالحة لمتحميؿ كىك العدد الذم يمثؿ عينة البحث كبنسبة (  )%100مف
مجمكع مجتمع البحث ،عممان بأف مدة التكزيع كاالسترجاع استمرت نحك (  )15يكمان
لمجمكع أفراد العينة .

كقد اعتمد الباحثاف مقياسان ثالثيان إلجابة فقرات االستبانة الذم يطمب فيو مف

المستجيبيف اختيار المستكل الذم يركنو مناسبان لإلجابة ،كىذا المدرج مككف مف ثالثة

مستكيات ىي( عالية /متكسطة /ضعيفة)  ،كقد كممت ىذه االختيارات الثالثة

بإعطاء األرقاـ (  )1 ،2 ،3عمى التكالي ليككف مجمكع المدرج ىك (  )6درجات،
كبيذا فأف درجة الحدة ىي درجتاف.
الوسائل اإلحصائية
- 8
استخدـ الباحثاف الكسائؿ اإلحصائية اآلتية :
- 1مربع كام (

 )Chi – squareالختبار صالحية الفقرات مف استجابات

المحكميف عند مستكل داللة (  )0,05كبدرجة حرية ( . )1
- 2معادلة ألفا كركنباخ استخدمت لحساب الثبات بمعنى االستقرار لممعايير كاألداة
ككؿ.
- 3معادلة الكسط المرجح لترتيب الفقرات بحسب اجابات عينة البحث كالفصؿ بيف
امكانية تطبيؽ الفقرات مف عدميا .
رابعاً  :عرض النتائج ومناقشتيا
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أوالً :اليدؼ االكؿ النتائج المتعمقة بػ ( تحديد معايير جكدة التعميـ لممرحمة الثانكية

( حددت تمؾ الميارات في االجراءات التي نفذىا الباحثاف في الفصؿ الثالث).

ثانياً :اليدؼ الثاني النتائج المتعمقة بػ( التعرؼ عمى امكانية تطبيؽ مدرسي

التاريخ لمعايير جكدة التعميـ )يبيف جدكؿ (  )4اف قيمة الكسط المرجح كالكزف المئكم
العاـ إلمكانية تطبيؽ المدرسيف بمغت ( )1.87كسط مرجح ك (  )64.39كزنا" مئكيا".
ثالثاً :اعتمد الباحثاف متكسط المقياس البالغ (  )66,66درجة ككسط مرجح قيمتو

( )2محكان لمفصؿ بيف امكانية تطبيؽ معايير جكدة التعميـ مف عدميا  ،فكؿ أداء زاد

عد متحققان كمقبكالن  ،ككؿ
كزنو المئكم عمى (  )66.66درجة ككسط مرجح ( )2فأكثر ّد
أداء كاف كزنو المئكم اقؿ مف ( )66.66درجة ككسط مرجح (  )2فيك غير متحقؽ

كغير مقبكؿ .

جدول ()4
يبين معدل الوسط المرجح والوزن المئوي لكل معيار من معايير جودة التعليم مرتبة ترتيبا"
تنازليا" وحسب التسلسل الجديد لكل معيار
التسلسل
السابق

التسلسل
الجديد

3

1

1

2

2

3

6

4

7

5

5

6

4

7

الوسط
المرجح

الوزن
المئوي

المعايير

التمكن من المادة العلمية وفهم طبيعتها وتكاملها مع المواد األخرى

2.09

79.69

تخطيط وتصميم المواقف التعليمية

2.15

74.83

2.10

تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم

70.13

التعاون مع رؤسائه وزمالئه واالسرة والطالب

2.04

68.33

التنمية المهنية

1.95

65.27

تقويم الطالب ومتابعة نتائج التعلم

1.75

58.19

استخدام االستراتيجيات والتقنيات التعليمية

1.55

51.66

1.87

64.39

المعدل العام

جدول ()5
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يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات معايير جودة التعليم
ت

التمكن من المادة العممية وفيم طبيعتيا وتكامميا مع المواد األخرى

الوسط

الوزن

المرجح

المئوي

2.25
2.12
2.25
1.5
2.25
2.25
2.37

75
70.83
75
50
75
75
79.16
58.33
79.69

1

يساعد الطالب عمى تحميؿ محتكل الدرس لمتكصؿ إلى استنتاجات صحيحة.

2

يستنتج معارؼ جديدة مف معمكمات متاحة لديو.

3

يكضح العالقة بيف مكضكعات مادتو كالمكاد األخرل.

4

يستخدـ استراتيجيات متنكعة لشرح مفاىيـ المادة الدراسية كمياراتيا.

5

يحقؽ أىداؼ الدرس خالؿ الزمف المخصص لو بفاعمية.

6

يربط التعميـ بخبرات الطالب السابقة كالخمفيات األسرية الثقافية

7

يطرح أسئمة تمييدية متنكعة إلثارة تفكير الطالب.

8

يشجع الطالب عمى االكتشاؼ العممي كاإلبداع.

1.75

المعدل

2.09

تخطيط وتصميم المواقف التعميمية
9

يخطط لمتدريس بناء عمى معمكماتو عف المكضكع الدراسي .

10

يصمـ أنشطة تعميمية تساعد الطالب عمى االستقالؿ الذاتي.

11

يساعد الطالب عمى اتخاذ الق اررات في المكاقؼ الحياتية اليكمية

12

يخطط المدرس الدركس بما يحقؽ النمك المتكامؿ لشخصية المتعمـ
المعدل

2.5
1.75
2
2.37
2.15

83.33
58.33
66.66
91
74.83

التعاون مع رؤسائو وزمالئو واالسرة والطالب
13

يتكاصؿ مع أكلياء أمكر الطالب بصكرة مستمرة.

15

يشجع الطالب عمى التأمؿ كالتفكير في حياتيـ كخبراتيـ الشخصية.

1.75

16

يستمع إلى كجيات النظر المختمفة مف زمالئو كاالختيارات البديمة.

2.12

70.83

17

يمتزـ بالقياـ باألعماؿ المسند إليو مف قبؿ رؤسائو لما تقتضيو مصمحة العمؿ.

2.37

79.16

المعدل

2.04

68.33

14

يساعد الطالب في التعرؼ عمى المصادر كالمراجع مف المكتبات كغيرىا.

2.5
1.5

83.33
50
58.33

التنمية المينية
18

يشارؾ المدرس في الدكرات التدريبية كاألنشطة كالمؤتمرات العممية كتكظيؼ محتكل الدكرات
التدريبية في العممية التعميمية

19

يكظؼ المدرس مصادر المعرفة المتعددة في المكاقؼ التعميمية .

20

يتبادؿ الخبرات مع زمالئو كرؤسائو .
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المعدل

1.95

65.27

تقويم الطالب ومتابعة نتائج التعمم
21

يناقش المدرس نتائج التقكيـ مع المعنييف لمتابعة مستكل تقدـ المتعمميف

22

يستخدـ المدرس أدكات متنكعة لتقكيـ نكاتج التعمـ المعرفية كالميارية كالكجدانية .

23

يشخص نقاط القكة كنكاحي الضعؼ لدل الطالب .

24

تقكيـ الطالب بصكرة شمكلية كبمكضكعية .

25

يقدـ المدرس برامج عالجية كاثرائية في ضكء نتائج التقكيـ
المعدل

2
1.25
2.25
1.5
1.75
1.75

66.66
41.66
75
50
58.33
58.19

تنفيذ عمميتي التعميم والتعمم
26

يييئ بيئة مناسبة داخؿ الفصؿ الدراسي لدعـ أشكاؿ التدريس كالتعمـ المقدمة.

28
29

يشرؾ الطالب في مكاقؼ تعميمية متنكعة مراعيان الفركؽ الفردية بينيـ
يشجع الطالب عمى العمؿ الجماعي داخؿ الصؼ الدراسي .

27

30
31

يكفر فرصان لممتعمـ يمكنو مف خالليا محاكاة دكر المدرس في تنفيذ بعض االستراتيجيات.

يربط المادة العممية بمشكالت كقضايا مميزة لممجتمع ،كيتيح فرصان لممتعمـ كى يتفاعؿ مع تمؾ
القضايا كيتعرؼ دكر المادة العممية في خدمة الفرد كالمجتمع .
ينفذ أنشطة كمكاقؼ عممية داخؿ الفصؿ كخارجو يمارس فييا المتعمـ الميارات الحياتية فى
مكاقؼ طبيعية .
المعدل

2.5
1.75
1.75
2.37

83.33
58.33
58.33
79.16

2.5

83.33

1.75

58.33

2.10

70.13

استخدام االستراتيجيات والتقنيات التعميمية
32

يستخدـ االستراتيجيات التدريسية الحديثة مثؿ  :التعمـ الذاتي كالتعميـ التعاكني كالتعمـ عف بعد
....الخ .

33

يستخدـ المكارد كالتجييزات المتاحة بصكرة فاعمة لتحقيؽ أىداؼ الدرس .

34

يصمـ معينات سمعية كبصرية مناسبة لمبيئة المدرسية .

35

يستخدـ التقنية الحديثة (الحاسكب مثالن ) كأداة لتعزيز تعمـ الطالب .

36

يكفر طرائؽ متنكعة لتقسيـ الطالب إلى مجمكعات لتحسيف تعمميـ .
المعدل

1.5

50

2

66.66

1.25
1.25
1.75
1.55

41.66
41.66
58.33
51.66

يتضح من جدول ( )5ما يأتي :
- 1معيار ( التمكف مف المادة العممية كفيـ طبيعتيا كتكامميا مع المكاد األخرل)
يتضمف (  )8فقرات  ،حازت (  )7فقرات عمى امكانية تطبيؽ مدرسي التاريخ
لمعايير جكدة التعميـ مف كجية نظر عينة البحث .
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- 2معيار ( تخطيط كتصميـ المكاقؼ التعميمية ) يتضمف (  )4فقرات  ،حازت
( )3فقرات عمى امكانية تطبيؽ مدرسي التأريخ لمعايير جكدة التعميـ مف
كجية نظر عينة البحث .
- 3معيار (التعاكف مع رؤسائو كزمالئو كاالسرة كالطالب ) يتضمف (  )5فقرات ،
حازت (  )3فقرات عمى امكانية تطبيؽ مدرسي التاريخ لمعايير جكدة التعميـ
مف كجية نظر عينة البحث .
- 4معيار (التنمية المينية ) يتضمف (

 )3فقرات  ،حازت (  )2فقرتاف عمى

امكانية تطبيؽ مدرسي التاريخ لمعايير جكدة التعميـ مف كجية نظر عينة
البحث .
- 5معيار (تقكيـ الطالب كمتابعة نتائج التعمـ ) يتضمف (  )5فقرات  ،حازت ()2
فقرتاف عمى امكانية تطبيؽ مدرسي التاريخ لمعايير جكدة التعميـ مف كجية
نظر عينة البحث .
- 6معيار (تنفيذ عمميتي التعميـ كالتعمـ ) يتضمف (  )6فقرات  ،حازت (  )3فقرات
عمى امكانية تطبيؽ مدرسي التاريخ لمعايير جكدة التعميـ مف كجية نظر
عينة البحث .
- 7معيار (استخداـ االستراتيجيات كالتقنيات التعميمية ) يتضمف (

 )5فقرات ،

حازت فقرة كاحدة عمى امكانية تطبيؽ مدرسي التاريخ لمعايير جكدة التعميـ
مف كجية نظر عينة البحث .
خامساً  :االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات /استنتج الباحثان ما يأتي -:

- 1امكانية تطبيؽ مدرسي التاريخ لمعايير جكدة التعميـ بالنسبة لممعايير (التمكف مف
المادة العممية كفيـ طبيعتيا كتكامميا مع المكاد األخرل ) ك (تخطيط كتصميـ
المكاقؼ التعميمية ) ك (التعاكف مع رؤسائو كزمالئو كاالسرة كالطالب ) ك (تنفيذ
عمميتي التعميـ كالتعمـ ) بدرجة متكسطة .
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- 2امكانية تطبيؽ مدرسي التاريخ لمعايير جكدة التعميـ بالنسبة لممعايير (التنمية
المينية ) ك (تقكيـ الطالب كمتابعة نتائج التعمـ ) ك (استخداـ االستراتيجيات
كالتقنيات التعميمية ) بدرجة ضعيفة .
التوصيات :
ضركرة اىتماـ ـ درسي التاريخ بالتحسيف المستمر كالتطكير الدائـ لألداء
- 1
التدريسي  ،لضماف تحقيؽ الجكدة كالتميز عند أدائيـ لمينة التدريس.

االفادة مف معايير جكدة التعميـ لـ درسي التاريخ عند عممية اإلشراؼ  ،في
- 2
تكجيو ىـ عمى التزاميـ القياـ بأدكارىـ تجاه مينة التدريس  ،كالعمؿ عمى تطكير
األداء بصكرة مستمرة.
العمؿ عمى إقامة الندكات كالمحاضرات التربكية لـ درسي التأريخ بشكؿ مستمر
- 3
 ،لتبصيرىـ بأىمية معايير جكدة التعميـ المتعمقة بالـ درسيف في تحسيف األداء

كتطكيره بشكؿ جيد.
العمؿ عمى ربط ـ درسي التاريخ بالتكاصؿ فيما بينيـ  ،مف خالؿ تبادؿ
- 4
الزيارات الصفية لالفادة مف الخبرات المتنكعة  ،كتبادؿ كجيات النظر

المختمفة.
االفادة مف معايير جكدة التعميـ لـ درسي التأريخ في تطكير بطاقة تقكيـ أدائيـ
- 5
 ،بما يتماشى مع متطمبات تطبيؽ الجكدة الشاممة في التعميـ .

المقترحات
- 1إجراء دراسة لتقكيـ أداء ـ درسي التأريخ في المرحمة الثانكية في ضكء معايير
جكدة التعميـ .
- 2اجراء دراسة لتقكيـ اداء مدرسي التاريخ في المرحمة االبتدائية في ضكء
معايير جكدة التعميـ .
إجراء دراسات مماثمة عمى مراحؿ التعميـ األخرل .
- 3

Abstract
This study aimed to determine the quality standards of
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education at the secondary level and to identify the possibility of
applying the standards of history teachers the quality of
education from the perspective of supervisors in the province of
Diyala.
The researchers used a questionnaire to collect information
private consisted of (36) items distributed on seven criteria, the
results of the study were analyzed using appropriate statistical
methods.
The recommendations of the study: Paying attention to
history teachers to continuous improvement and constant
development of the performance of teaching to ensure quality
and excellence in the performance of the teaching profession,
take advantage of the quality standards of education for teachers
of history at the process of supervision in guiding their
commitment to their roles towards the teaching profession and
work on the development of performance on an ongoing basis.

المصادر
القران الكريم
 إدارة الجودة الشاممة في،2000،

 فكزية، عبد العزيز كمسعد،أبك نبعة- 1

. عماف، جامعة آؿ البيت،1  العدد، مجمة المنامة،مؤسسات التعميم العالي
 أصول تدريس المواد االجتماعية،1986 ،  شاكر محمكد كاخركف، االميف- 2
. بغداد،  ك ازرة التربية، لمصفوف الثانية ػ معاىد اعداد المعممين
 رسالة،

واقع التعميم العالي في العراق

،2009 ،  رنا حكمت، البياتي- 3

.  جامعة بغداد،  كمية االداب، ) ماجستير (غير منشكرة
 المممكة العربية، مدارس الركاد، تعميم التفكير،1999 ،  ابراىيـ احمد،الحارثي- 4
. السعكدية

 مؤشرات جودة مخرجات التعميم العالي،2001 ،  خضير بف سعكد،الخضير- 5
 مجمة التعاكف، دراسة تحميمية،

بدول مجمس التعاون لدول الخميج العربية
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،العدد  ،53مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية .

الخطيب  ،محمد  ،2007 ،مدخل لتطبيق معايير ونظم الجودة الشاممة في
المؤسسات التعميمية ،كرقة عمؿ مقدمة إلى المقاء السنكم الرابع عشر لمجمعية
السعكدية لمعمكـ التربكية كالنفسية.

- 6الخطيب ،سمير كامؿ  ، 2010 ،الدليل االرشادي لتطبيق معايير الجودة في
 ،بحث منشكر ،االنترنت

مؤسسات التعميم العالي

. http://www.fte.edu.iq/daleel.htm
- 7السنبؿ ،عبد العزيز بف عبد اهلل

 ،2001،مبادئ واجراءات ضبط الجودة

والنوعية  ،مجمة تعميـ الجماىير ،العدد  ، 48المنظمة العربية لمتربية كالثقافة
كالعمكـ.
- 8العارفة  ،عبد المطيؼ عبد اهلل  ،كقراف  ،أحمد عبد اهلل  ، 2007 ،معوقات
تطبيق الجودة في التعميم العام

 ،مجمة الجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية

كالنفسية (جستف) ،جامعة الممؾ سعكد  ،المقاء السنكم الرابع عشر .
- 9الغامدم  ،عمي بف محمد،

 ، 2007تصور مقترح لتطبيق نظام الجودة

الشاممة في المؤسسات التربوية والتعميمية السعودية في ضوء المواصفة
الدولية لمجودة  ،بحث مقدـ الى مؤتمر " الجكدة في التعميـ العاـ " الجمعية

السعكدية لمعمكـ التربكية كالنفسية (جستف) لمفترة مف .2007/3/ 16 – 15

- 1٠الفتالكم ،سييمة محسف

 ،2008،الجودة في التعميم المفاىيم المعايير

المواصفات ،دار الشركؽ لمنشر ،عماف – االردف.
- 11المقاني  ،احمد حسيف  ،رضكاف  ،برنس احمد ،

 ، 1984تدريس المواد

االجتماعية  ،ط ،4عالـ الكتب  ،القاىرة .
- 12الجمؿ  ،عمي احمد  ، 1996 ،معجم المصطمحات التربوية المعرفية في
المناىج وطرق التدريس ،ط ، 2دار عالـ الكتب  ،القاىرة .

- 13المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية  ، 2009 ،التنمية المينية لممعمم
في ضوء ثورة المعمومات  ،القاىرة .
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- 14المناصير  ،حسيف جدكع مظمكـ ناجي

 ، 2002 ،اثر اسموب التعمم

التعاوني في تنمية ميول طمبة الصف الخامس االدبي نحو مادة التأريخ

،

رسالة ماجستير  ،جامعة القادسية  ،كمية التربية .

- 15المكسكم  ،عبد اهلل حسف  ،1996 ،رؤية في تقويم المناىج الدراسية لمعاىد
إعداد المعمين والمعممات  ،مجمة األستاذ  ،كمية التربية ابف رشد عدد . 7

- 16الكرثاف  ،عدناف بف محمد بف راشد  ، 2006 ،مدى تقبل المعممين لمعايير
الجودة الشاممة في التعميم  ،بحث مقدـ الى المؤتمر السنكم الرابع عشر

لمجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية كالنفسية (جستف) " الجكدة في التعميـ العاـ "

.
- 17باف  ،دافني  ،2000 ،نظام التعميم في سنغافورة :نموذج الجودة النوعية ،
مركز االمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية  ،ابك ظبي .
- 18بمجكف  ،ككثر جميؿ ،

 ، 2007تصورات المعممات والطالبات المعممات

لسمات معمم العموم في ضوء معايير الجودة الشاممة  ،بحث منشكر  ،مجمة
الجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية كالنفسية ( جستف)  ،جامعة الممؾ سعكد .

- 19جرجس  ،جرجس ميشاؿ  ، 2006 ،معجم المصطمحات التربية والتعميم ،
ط ،1دار النيضة العربية  ،لبناف .
- 2٠حسيف  ،محسف محمد كعبد الرحمف العػزاكم ،

 ،1992منيج البحث

التاريخي  ،دار الحكمة لمطباعة كالنشر ،بغداد.

- 21الغامدم  ،عادؿ بف مشعؿ ،

 ، 2009اىمية معايير الجودة الشاممة

لمعممي التربية االسالمية في المرحمة االبتدائية من وجية نظر المختصين ،
رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية التربية  ،جامعة اـ القرل .
 22د-رباس ،أحمد سعيد  ،1994،إدارة الجودة الكمية وامكانية اإلفادة منيا في
القطاع التعميمي السعودي ،رسالة الخميج العربي -مكتب التربية العربي لدكؿ
الخميج العربي ،العدد ( ، )50السعكدية -الرياض.
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- 23زاىر  ،ضياء الديف ،2٠٠5 ،إدارة النظم التعميمية لمجودة الشاممة  ،ط، 1
دار السحاب لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة
- 24سعكد  ،نعمت عبد المجيد  ، 2007 ،ضبط الجودة وقياس معدالت األداء
في العممية التعميمية  ،بحث منشكر  ،شبكة االنترنت .

- 25عابديف  ،محمكد  ، 2٠٠٠،عمم اقتصاديات التعميم الحديث  ،ط ، 1الدار
المصرية المبنانية  ،القاىرة .
- 26عبد الحفيظ  ،إخالص محمد كناىي  ،مصطفى حسيف  ، 2000 ،طرق
البحث العممي والتحميل اإلحصائي في المجاالت التربوية والنفسية

والرياضية ،مركز الكتاب لمنشر  ،مصر ،القاىرة .
- 27عبدالجكاد ،عصاـ الديف نكفؿ  ،2000 ،ضبط الجودة الكمية وتطبيقاتيا في
مجال التربية ،بحث منشكر  ،مجمة التربية ،العدد  ، 30السنة . 9
- 28عطكة  ،محمد إبراىيـ  ،2002 ،االعتماد الميني لممعمم مدخل لتحقيق
الجودة في التعميم مجمة كمية التربية  ،العدد  ،48جامعة المنصكرة.
- 29عطية  ،مبركؾ عمي  ، 2005 ،بعض نماذج الجودة الشاممة ومتطمبات
تطبيقيا في التعميم العام بمصر  ،رسالة ماجستير  ،غير منشكرة  ،مصر.
- 3٠عمي  ،سر الختـ عثماف  ، 1992 ،اصول تدريس التأريخ في المرحمتين
المتوسطة واالعدادية  ،دار الشكاؼ  ،القاىرة .
- 31عميمات ،صالح ناصر  ،2004،إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات
التربوية ،التطبيق ومقترحات التطوير،

ط ،1دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،

األردف – عماف.
- 32عكدة ،أحمد سميماف كالخميمي ،خميؿ يكسؼ  ،1988،االحصاء لمباحثين
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