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 مستخلص البحث          

وفق على يهدف البحث الحالي الى اقتراح تصور لتطوير كليات التربية األساسية 

 مداخل االصالح المعاصرة . 

 -البحث :ومن استنتاجات 

من خالل تطوير كل عنصر من  جريان تطوير كليات التربية االساسية ي -1

وطرائق  ،ومحتوى دراسي  ،واهداف التعليم  ،عناصر المنظومة التعليمية من فلسفة 

 واستراتيجيات تدريس .

ان مداخل االصالح المعاصرة لها اهمية كبيرة في عملية تطوير كليات التربية  -2

 االساسية.

 -ات البحث :ومن توصي

 تطبيق التصور المقترح على كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى . -1

 توفير المستلزمات الضرورية لتطبيق التصور المقترح. -2

 -ومن مقترحات البحث :

إجراء دراسة تهدف الى تقويم مجاالت التعليم في الكلية قبل تنفيذ خطة  -1

 االصالح .

إجراء بحوث تهدف الى تطوير ادارات االقسام العلمية والفنية في كليات التربية  -2

 األساسية. 
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Imagine a proposal to develop the Faculties of basic 

Education according to the entrances of contemporary 

reform 
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         Asst. Inst. Jabbar Thaer Jabbar 
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 Abstract:  

 The currently research aims to suggest imagine to develop 

the Faculties of Basic Education according to Entrances of 

contemporary reform . 

Research conclusions  

1. The development of Basic Education Colleges is doing 

through the development of each element of the Education 

system from philosophy ، Education aims ، Curriculum content ، 

Methods and Teaching strategies . 

2. Contemporary reform entrances have a very  important in 

the development of Colleges of Basic Education . 

Research recommendations : 

1. apply imagine proposal on the basic Education college .  

2. provide the important supplies to apply the proposal 

imagine. 

Research Suggestions : 

1. A study designed to evaluate the fields of education at the 

college before the Execution .  

2. A research designed to develop Managers of Art and 

Technical departments .    

  

 االول لالفص

 التعريف بالبحث

 :مشكلة البحثاوال 

القررن الحرادي والعيررين و لر   الىبالغة االهمية للدخول  تحولالعالم مرحلة  أبد     

واقتصرادية كران لهرا ااعكراى علرى ارواحي الحيراة  تكنولوجيرةو ،سياسية وسط تحوالت

بالنظرام العررالمي  مرا يسرمىوتمثلر  هرذا التحروالت بظهرور  ،فري المجتمعرات الملتلفرة 

فرنحن بحاجرة  تربوي لرذاالالجديد وهذا التحوالت والتحديات الق  بظاللها على النظام 

علرى التعامرل مرذ هرذا التحروالت  القرادراالاسران  إلعردادغير تقليردي  تربوي الى اظام

من خالل اعرادة النظرر فري العمليرة التعليميرة بنراء علرى اسرس جديردة قائمرة والتحديات 

 على استراتيجيات فعالة تستوعب االمكاايات البيرية والمادية والتكنولوجية.
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تقروم  لجامعي خاصة قضية مهمرة وحيويرة، ألاهراعامة والتعليم ا يةالتعليم وتعد العملية

اابهررا االجتماعيررة حررور األساسرري لكررل قضررايا التنميررة بجوبإعرداد اإلاسرران الررذي يعررد الم

واالقتصادية والثقافية، فرالتعليم الجرامعي هرو مرحلرة التلصرع واإلعرداد العملري فري 

اضرررا ومسررتقبلا بمررا يسرراير التطررور فرري تمررذ الملتلفررة حلمجكافررة مسررتويات حاجررات ا

 (.22، ص2002)حجازي ، العصر الحديث 

وإصالح التعليم يمثل قوة ضاغطة على غالبية الردول والرنظم ، وهرو إصرالح يمرارى 

مجتمعاتها إما للحفاظ على مستوى التقدم والتفوق فرى  فيداخل حركة عامة لإلصالح 

دم اتيجررة ضررغوط أو تطلعررات مجتمعيررة الرردول المتقدمررة ، أو للحرراق بركررب مسرريرة التقرر

بالنسبة للردول الناميرة، و لر  مرن أجرل تضرييق الفجروة التعليميرة والتنمويرة بينهرا وبرين 

  الدول المتقدمة.

أليررة أمررة ، والمعلررم هررو عصررب العمليررة التعليميررة  القرروميفررالتعليم يعررد بمثابررة األمررن 

وأساى اجاحها وتحقيق أهدافها ، والمعلم الرذى يمتلر  الكفايرات المهنيرة والتلصصرية 

علررى تحقيررق جررودة  تويات المعياريررة ، يمكنررا المسرراعدةواإلداريررة ، وتترروفر فيررا المسرر

 التعليم ، والوصول با إلى العالمية.

لة عرن إمرداد ؤواهرا المسر، إ  إاالساسرية بتطروير كليرات التربيرة  العنايرة ينبغريومن ثم 

لية تنيرةة وتعلريم أبنراء الروطن ابترداء ؤوالمجتمذ بالمعلمين الذين يلقى على عاتقهم مسر

، 2002)عبررد العظرريم ، الجامعيمررن مرحلررة ريرراا األطفررال وحتررى التحرراقهم بررالتعليم 

 .(11ص 

الوصرول برا إلرى أفضرل  ينبغريغايترا سرية االسايحقرق تطروير كليرات التربيرة  يولك   

صررورة ممكنررة مررن خررالل تطرروير كررل عنصررر مررن عناصررر منظومررة التعلرريم مررن حيررث 

 الدراسررريتطررروير فلسرررفة وأهرررداف التعلررريم والرررتعلم ، وسياسرررة القبرررول ، والمحتررروى 

تكنولوجيرا  ظيف استراتيجيات التدريس باسرتعمالوتوصيف المقررات الدراسية ، وتو

، وتقرويم األداء  اإللكترواريظيف األمثل لها مرذ مراعراة االهتمرام برالتعلم التوو التعليم 

عضو هيةة التردريس ، مرذ مراعراة  مبمفهوما اليامل سواء أكان  ل  بالنسبة للطالب أ

بالمسررتحدثات التكنولوجيررة والعالميررة مررذ العمررل علررى االساسررية ربررط كليررات التربيررة 

 الجرررامعياالهتمرررام بالعمليرررة التعليميرررة ، وتفعيرررل دورهرررا مرررذ مررردارى التعلررريم قبرررل 

النهايرة إلرى تلرريع معلرم قرادر علرى مواجهرة  فريبالمحافظات كل  ل  يمكن أن يؤدي 

 تحديات المستقبل.

أدائهرا وكفراءة  ترؤثر فريميركالت وجد إن كليرات التربيرة االساسرية تعرااي مرن قد و    

ابررز ومرن  ،رجذ بعضها إلى أسباب داخل هذا الكليات وأخرى خارجهرا يخريجيها ، 

تحقيررق الجررودة  علررىبوجررا عررام االساسررية كليررات التربيررة  عرردم قرردرةالميرركالت  هررذا

إعررداد خررريع ال تترروافر لديررا السررمات  فرريلهررا  النهررائي الملررر يتمثررل  اليرراملة ، إ 

لمناسبة ، وكذل  قصور بعض كليات التربية عن تحقيق خدمرة المجتمرذ واللصائع ا

وتنمية البيةة على النحو المرجو مما قد ينتع عنا قصورها فري تحقيرق الجرودة اليراملة 

  للتعليم .

تطوير هذا الكليات لكي تسرتطيذ تحقيرق أدوارهرا المتنوعرة  الى ضرورة  مما دعا     

 التعلرريم.ويررنعكس  لرر  بالضرررورة علررى تطرروير  ممكررن،والمتكاملررة علررى أفضررل وجررا 
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و لرر  مررن خررالل تحسررين مرردخالت وعمليررات وأداء منظومررة التعلرريم بكليررات التربيررة 

المعرفرة  فري، والنمرو المتالحرق  العرالميحتى يمكن أن الحق بركب التطرور االساسية 

 فضرالوتطورها ، و ل  من خالل اعداد معلمرين قرادرين علرى اعرداد أجيرال المسرتقبل 

قصور بعض برامع إعداد المعلم عن تحقيق األبعاد الثالثرة إلعرداد المعلرم وهرى :  عن

، لمعظرم البررامع  الثقرافيالبعرد  فري، مرذ قصرور  التربروي، والبعرد  التلصصريالبعد 

حاجررة كليررات التربيررة إلررى التطرروير والتحررديث مررن حيررث : تجهيررز المعامررل  ومررن ثررم 

دام تكنولوجيررا التعلرريم واألايررطة التعليميررة والررورت تجهيررزا كافيررا ، وإدخررال واسررتل

تيررمل تطرروير  الترريتطرروير منظومررة المررنهع  عررالوة عررنوالتربويرة ، وأسرراليب التقررويم 

التعليميرة المناسربة للمسراعدة علرى  وتطوير الوسرائطاألهداف التربوية لكليات التربية، 

   (.220،ص2001) ابو دقة و اللولو، تحقيق هذا األهداف

 الذى إ  جررى -المعلم  -تعد  التيالمؤسسة  هياالساسية كلية التربية  إنويمكن القول 

أن تقردم للتعلريم العرالي  الجرامعيتأهيلا تأهيال مناسبا اسرتطاع  مؤسسرات التعلريم قبرل 

    ،مجتمعا قادرا على التعامل مذ العصر فيوالجامعي مواطنا فاعال 

 :االتي ؤالان تحدد ميكلة البحث بالسسبق يمكن  ومما

وفرق مرداخل االصرالح علرى ما التصور المقترح لتطوير كليات التربية االساسية  -

 المعاصرة؟

 

 :اهمية البحث ثانيا 

مررن اجررل العمررل لزيررادة فاعليررة دور كليررات التربيررة االساسررية فرري القيررام برردورها لتلبيررة 

لمرداخل  احتياجات المجتمذ واعداد المعلم القادر على مواجهة تحديات المستقبل ووفقرا

 االصالح المعاصرة يكتسب البحث الحالي اهميتا من خالل:

 وفق مداخل االصالح المعاصرة.على الحاجة الى اير ثقافة التطوير  -1

ا -2  عامال فاعال في عملية التنمية. اهمية موضوع البحث بعدِّ

مما يساعد  التعرف على واقذ براامع كلية التربية االساسية في جامعة ديالى -2

 على تحديد اقاط القوة لتعزيزها واقاط الضعف لتالفيها.

المساهمة في تطوير برامع كلية التربية االساسية بجامعة ديالى من خالل  -2

 مداخل االصالح المعاصرة.

يفيد مصممي المناهع وبرامع اعداد المعلمين في تعزيز اقاط القوة  ومعالجة  -2

 جوااب القصور.

لدمات التعليمية التي تقدمها كلية التربية االساسية بجامعة االرتقاء بنوعية ال -6

 ديالى لطلبتها والمجتمذ. 

تصور مقترح من الممكن تطبيقا من اجل تقويم برامع ب تزويد صااعي القرار -1

 كلية التربية االساسية بجامعة ديالى.
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 :اهداف البحثثالثا 

 :التعرف على االَتييهدف البحث الحالي 

على لتطوير كليات التربية االساسية  المقترح تصوربالفقرات ال تحديد قائمة -

 وفق مداخل االصالح المعاصرة.

 

 :حدود البحثرابعا 

 .: يقتصر البحث الحالي على كلية التربية االساسية / جامعة ديالى  ة المكااي ود الحد

 الفصل الدراسي االول. 2012-2012:العام الدراسي  ةالزمااي ودالحد

 جامعة ديالى. - تدريسيي وتدريسيات كلية التربية االساسية  البيرية:الحدود 

 

 :منهج البحثخامسا 

 في تحقيق هدف البحث.يتبذ البحث الحالي المنهع الوصفي التحليلي 

 

 :مصطلحات البحثسادسا 

 :تصور 

تلطيط مستقبلي مبني على اتائع فعلية ميدااية من خالل ادوات منهجية كمية أو كيفيرة 

، 2012لبنرراء إطررار فكررري عررام يتبنرراا فةررات البرراحثين او التربررويين ) زيررن الرردين ، 

 (.6ص

وقد عرف الباحثان اجرائيا التصور المقترح"  رؤية لليكل الذي يجب ان تكون عليا 

ممارسات التطوير المهني الذاتي والذي يعبر عنا بلطوات استراتيجية مقترحة تبنى 

يات التربوية وأراء اللبراء التربويين حول ابرز من منطلقات تيمل دراسة لألدب

 مداخل االصالح المعاصرة .

 : تطوير

  .لتطوير يعني : التغيير أو التحويل من طور إلى طور

و تعني كلمة تطور " تحول من طورا " تعني كلمة " التطور" التغير التدريجي الذي 

" التغير التدريجي الذي  ،ويطلق أيضاً على يحدث في بنية الكائنات الحية وسلوكها

  ."يحدث في تركيب المجتمذ أو العالقات أو النظم أو القيم السائدة فيا

التطوير اصطالحاً هو: التحسين وصوالً إلى تحقيق األهداف المرجوة بصورة أكثر 

 (20،ص2011كفاءة. )اسماعيل ، 

 

 الفصل الثاني

 اطار نظري ودراسات سابقة

 اوال :االطار النظري

  االصالح المعاصرة مداخل 

 المدخل القطاعي -0

للقيرررام  اسرررتراتيجيةيسرررر اسرررتلداما، واألبسرررط المررردخل مرررن المرررداخل األ هرررذا يعرررد     

هايقوم ع التربوية. فهوبإصالح المنظومة  القائمون علرى  لى اختيار المكّواات التي يَعدُّ
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ملتلرف المراحرل النظام التربوي أساسية؛ والتي منهرا المنراهع، والكترب الدراسرية فري 

المدّرسين، وأطر اإلشراف التربروي و التردريب أثنراء  اعدادالتعليمية، واالمتحااات، و

فرررق أو لجرران تتيرركل  الغرررا لهررذا غيررر  لرر . وواللدمررة، والمؤّسسررات التعليميررة، 

قطاعيررة حسررب المكّواررات الترري هرري موضرروع اإلصررالح؛ تتررألّف عررادة مررن عرردد مررن 

بالتربيرة والتعلريم. و تعمرل كرل  يين ، وغيرهم مّمن يُعنرونواإلداروالمدرسين  باحثينال

وفق توّجهات عادة مرا تقرّدم إليهرا، على لجنة على تعديل مضامين القطاع الموكول لها 

 التربوي. من المستجّدات في المجالاومن التجارب الميدااية هي ستنبطها تأو 

محتويرات تعليميرة،  إضرافة ،منهراإجرراءات بعردة القيرام بعملية اإلصرالح عادة وتتمثّل 

تحويرل بعرض المحتويرات إلرى صرّف والتوّسرذ فري بعضرها، وحذف محتويات أخررى، 

المسرندة إلرى بعرض المرواد الدراسرية وفرري ايررطة الحرق أو صرّف سرابق، تعرديل فري اال

 التوقيرر  الملّصررع لكررّل مررادة، إدخررال طرائررق جديرردة فرري عمليررة التعلرريم والررتعلّم

(Martin,2001)   ،إدخررال والتعلّميررة،  لدام الوسررائل والتقنيررات التعليميّررةوفرري اسررت

إلى غيرر  لر  مرن و وعلى الزمن ؛ اإلدارةتعديل على هيكلة التكوين للمدّرسين وعلى 

 اإلجراءات.

يتعرّرا اال اارا المدخل األكثر اعتمرادا فري المنطقرة العربيرة واأليسرر عمليرا  ويعد هذا

 لعّدة مآخذ منها :

على التجربرة الميداايرة أكثرر مرن قيامرا علرى معرايير علميّرة محرّددة المدخل هذا يقوم  -

 ضعف في الفّعالية، والفاعلية.لوهو ما يجعلها عرضة  ،مسبقا ومتعارف عليها عالميا

التنفيررذ الميرردااي. فقررد يجررد المدّرسررون أو بعضررهم صررعوبة المرردخل  قررد يواجررا هررذا -

 متوافرة. غيرتجهيزات  واصعوبة في استلدام براامع جديد يتطلّب تدريبا 

، إلى متابعة وتقييم في ملتلف مراحرل اإلصرالح احيااا المطور ال يلضذ القطاعقد  -

اإلصررالح، وتقيرريم أثنرراء اإلصررالح وتجريبررا، وتقيرريم بعررد وضررذ لعمليررة )تقيرريم قبلرري . 

 (.ميروع اإلصالح

 مدخل الجودة. -9 

العاليرررة مرررن النوعيرررة أو مرررن عّرفهرررا قررراموى أكسرررفورد بالدرجرررة  : تعريرررف الجرررودة

"مجموعرررررة مرررررن بااهرررررا الجرررررودة  القياسررررري وبالنسررررربة إلرررررى النظرررررام الررررردولي القيمرررررة

الصررررررفات المميّررررررزة للمنررررررتع أو النيرررررراط أو المؤّسسررررررة أو الفرررررررد؛ علمررررررا أّن هررررررذا 

الصرررفات ملبّيرررة للحاجرررات المعلنرررة والمتوقعرررة، أو هررري قرررادرة علرررى تلبيتهرررا." ومرررن 

مطابقرررة المنرررتع لمواصرررفات محرررددة مسررربقا،  تتمثّرررل فررريالتعريفرررات أيضرررا أّن الجرررودة 

إرضرررراء المنررررتع للعمررررالء أو الزبررررائن، االفرررراا اسرررربة العيرررروب والهنررررات فرررري و

 (.22، ص 1991)الكيالاي ، تحسين األداءوالتلف والفاقد،  المنتع االفاا

 

  الجودة الشاملة(TQM:) 

لكررن  ،المفكرررين والبرراحثينال يوجررد تعريررف للجررودة اليرراملة متّفررق عليررا مررن قبررل     

 فيرا الجرودة  منظمرة الجرودة البريطاايرة ، ُعرد تالتعريف األكثر ااتيرارا الرذي اعتمدترا 

"فلسرررفة إداريرررة للمؤسسرررة تحقرررق مرررن خاللهرررا كرررّل احتياجرررات المسرررتهل  وأهرررداف 

بكواهررا "فلسررفة وخطوطررا عريضررة ومبرراد  ترشررد  عرفرر  ايضرراالميررروع". و قررد 
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مسررتمّر"؛ وهرري كررذل ، "أسرراليب كّميررة تحّسررن مررن اسررتلدام  المنظومررة لتحقيررق تطررّور

يسررعى كررل العرراملين فرري المؤسسررة أو فرري المنظومررة  إ المرروارد المتاحررة واللرردمات 

الجررودة بأاّهررا اظررام ( Cole،1995)إلشررباع حاجررات المسررتهلكين". وقررد عررّرف كررول 

علررى العّمررال علررى رأى األولويررات دوامررا تركيررز علررى األربرراح  إداري يضررذ رضررى

المرردى القصررير، علررى األقررل. و خالصررة القررول. إّن إدارة الجررودة اليرراملة اظررام يجمررذ 

الفلسرررفات الفكريرررة المتكاملرررة، واألدوات اإلحصرررائية، والعمليرررات اإلداريرررة لتحسرررين 

 مستوى رضا الزبائن والموظفين على حّد سواء.

 

 معايير الجودة الشاملة في مشروع إصالح المنظومة التربوية: 

إلررى أّن توظيررف الجررودة اليرراملة مرردخل إلصررالح المنظومررة التربويررة يتطلررب  ايررير

 :دام عدد من المعايير يمكن إجمالها باالَتياستل

: ويتطلّب تحري  قوااين المنظومة التربوية احو األفقية ولريس احرو المعيار القانوني -

 الجمرود واحروالعمودية، واحو المرواة وليس احو الصالبة، احو الدينامية وليس احرو 

التيري  في اتلا  القرار وليس احو الفردية. فلم يعد مقبوال في اظام الجرودة اليراملة، 

اتلررا  قرررارات بصررفة فرديررة، وإلغرراء ميرراركة القواعررد فرري اختيررار الكترراب المدرسرري، 

واختيررار اسرربة معيّنررة مررن المقررّررات المدرسررية وفقررا للصوصررية الجهررة وخصوصررية 

 ) .ةي للمدرسة، و ل  فري بعرض المرواد التعليميرة، علرى األقرلالمحيط الجغرافي والبي

Barro,2000,p31) 

التحتيررة: ويسررتوجب تطرروير البنيررة التحتيررة للتعلرريم علررى مسررتوى اليرركل  نيررةمعيررار الب -

والمضمون. ويتمثل التطروير فري أن تصربل للمؤسسرات المدرسرية فضراءات تسرتجيب 

 لرر  ألّن شرركل قاعررة مرتبطررة باإلاترايرر  لتنررّوع الفعررل التعليمرري ومتطلّبررات إاجررازا، 

يلتلف عن شكل قاعرة ملبريرا، ومحتويرات قاعرة متعرّددة االختصاصرات تلتلرف عرن 

محتويات قاعة األايطة الثقافية أو قاعة درى في اللغرة. ويتطلّرب تطبيرق هرذا المردخل 

قصريرة ومتوّسرطة المردى الرتبراط  لر  بميزاايرات و تكلفرات ماليرة  اسرتراتيجيةوضذ 

 ليس  دائما متوافرة بالقدر المطلوب

بتجهيرررز المؤسسرررات اإلداريرررة والمدرسرررية وغيرهرررا مرررن  : ويتعلّرررقالتجهيااا معياااار  -

المصالل المركزية والجهويرة والمحليرة تجهيرزا مناسربا علرى مسرتوى النروع ومسرتوى 

’ اسروب اليلصري والجمراعي، وعصرر السربورة المتحّركرةالكّم حيرث حرّل عصرر الح

والكتررراب الرقمررري، واألقرررالم المتنوعرررة بررردل الطبيرررورة، وعصرررر فضررراءات القرررراءة 

والبحرررث، وعصرررر المعامرررل التطبيقيرررة والملتبررررات العمليرررة... فتجهيرررزات اإلصرررالح 

 التربوي تلتلف عن عصر الترميم والترقيذ...

تقرديم خدمرة عاليرة الجرودة لمكّوارات المجتمرذ بمرا : ويركرز علرى المعيار االجتمااعي -

فيها سوق العمل؛ إ  من المطلوب إاتا  منتع تعليمي مالئم لمرا هرو مطلروب فري سروق 

 العمل أو لما هو في المجتمذ.

المعيار اليلصي: ويركز على حاجات المتعلم افسا لتنمية شلصريتا بمرا يمّكرن مرن  -

عبررر تقررديم تعلرريم جرراد واررافذ، ويحقّررق طموحاتررا  تحقيررق متطلّباتررا الحاليررة والمسررتقبلية

 العلمية والمهارية واألخالقية...
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: ويتعلّررق بتأهيررل المرروارد البيرررية فرري النظررام التعليمرري، معيااار المااوارد البشاارية -

وتجويررد أدائهررا، وإقامررة جسررور لتبررادل اللبرررات والتجررارب والمعلومررات،  ، وتمهينهررا

إطرار العمرل الجمراعي. و يتطلرب تحقيرق هرذا الهردف وتفعيل الفرد بما يحقّرق  اترا فري 

تحسين موارد الفرد العلمية والمهنية والمالية، وتوفير اليروط والظروف التري تسرمل 

 لا بتأديتها على أحسن وجا وبدرجة عالية من اإلتقان.

مذ األخذ في  :ويقضي ببناء المناهج التعليمية وتحديد المعارف والمهارات والقيم  -

 اجرات سروق العمرل؛ وفرق اسرقر حاجات المرتعلم وحاجرات البيةرة المحيطرة وحاالعتبا

يقوم على التكامل برين النظرري والعملري، وعلرى اختيرار الطرائرق التري تتمحرور حرول 

 المتعلّم.

: يمرنل المتعلمرون اليرهادات التري يسرتحقواها اسرتنادا معيار التقويم ومنح الشهادات -

 وشفافة حفاظا على مصداقية المؤّسسة التعليمية.إلى معايير ومؤشرات موضوعية 

: ويضمن الفرص لجميذ المتعلّمرين والمتعلّمرات للحصرول علرى معيار تكافؤ الفرص -

اللدمات التي تؤّمنها المؤسسرة التعليميرة بمرا يعرّزز لرديهم الرضرا وحرّس االاتمراء إلرى 

 المؤسسة.

 :مفهوم ضمان الجودة إلصالح المنظومة التربوية 

يير اللاصرة برسرالة المؤسسرة بضمان الجودة في التعليم، التأكرد مرن أّن المعرا و يقصد

فعال تحقيقها على الوجا األفضل، وبيركل يتوافرق مرذ المعرايير المنراظرة لهرا  قد جرى

على المستوى الوطني )القطري( أو اإلقليمي أو العالمي. كرذل  ييرمل ضرمان الجرودة 

المجتمعية وتنمية البيةة، مالئمرة أو هري تتجراوز  التأكد من أّن فرص التعلّم والمياركة

 توقعات المستفيدين من اللدمات التي تؤّمنها المؤسسة التعليمية.

عموما إّن اعتبار الجودة الياملة مدخال إلصالح المنظومة التربوية، يتطلّرب اسرتلدام 

 غررااظام للتقييم. ويمكن في هذا الصردد اعتمراد اظرام ضرمان الجرودة لتحقيرق هرذا ال

 (11، ص 1991)الديب ، 

 المدخل القائم على معايير البنك الدولي. -3

تقريرا بعنوان "الطريق غيرر المسرلو " وضرّمنا اترائع  2001اير البن  الدولي سنة 

برررين هرررذا  دولرررة عربيرررة. و وازن 12ي أجريررر  فررري دراسرررة حرررول اإلصرررالحات التررر

 لمسراءلة العامرة، والتحفيرز. وَعرد  اإلصالحات باعتمراد معرايير ثالثرة؛ هري: الهندسرة وا

هذا المعايير مقياسا لنجاح اإلصالحات. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار هذا المعرايير 

 وهذا المعايير هي:مدخال إلجراء اإلصالح للمنظومة التربوية. 

 معيار الهندسة: - أ

المرررواد ييرررمل هرررذا المعيرررار عرررّدة مكّوارررات منهرررا بنررراء المررردارى وتجهيزهرررا، وإاترررا  

التعليمية، وبناء المنراهع التعليميرة، وتردريب المدّرسرين، وتيرجيذ الطلرب علرى التعلريم 

. ويمكرررن إضرررافة مؤّشررررات أخررررى منهرررا: إاترررا  (World Bank,2004)الرسرررمي

مهارات مؤهّلة للتعامل مذ المنافسة العالمية، تلبية الطلرب علرى التعلريم مرا بعرد التعلريم 

ألطراف والمؤسسات المتدخلرة فري قطراع التعلريم )تقريرر األساسي، دعم اليراكة مذ ا

 (.12، ص2001،البن  الدولي
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 المساءلة عن األداء: - ب

توجد على مستوى األداء للنظام التربوي، قنروات متنّوعرة للمسراءلة العامرة؛ ومنهرا أن 

ييررار  فرري المسرراءلة المعنيررون بررالتعليم بالدرجررة األولررى وهررم المتعلّمررون، وأوليرراء 

األمررور، وأربرراب العمررل، وكررل المهتمررين بيررؤون التربيررة والتعلرريم؛ علمررا أّن المسرراءلة 

تسررتوجب العمررل علررى ترروفير اظررام مررن المعلومررات والبيااررات يكررون دقيقررا ومفّصررال 

المسرراءلة علررى  ن تجررريومتّسررما بالّصرردقية، وخاضررعا للمراجعررة الدوريّررة مررن أجررل أ

 أسس متينة.

 في مشروع اإلصالح وربطها بالنواتج: همةإيالء الحواف  مكانة الم -ج

ومن هذا الحوافز: زيادة التيجيذ على التعليم اللاص؛ السيما في المجاالت التي يلبّى 

فيهررا الطلررب المتنررّوع علررى اللرردمات التعليميررة، ودعررم التوّجررا احررو مررنل المؤّسسررات 

وتطويرها، وتمكينهرا التعليمية قدرا أكبر من االستقاللية واالعتماد الذاتي على إدارتها 

من الميراركة فري اتلرا  القررار مرن أجرل الزيرادة فري مروارة التسريير، وربرط التمويرل 

العرررام برررالنواتع وباالبتكرررار، ودعرررم التوّجرررا احرررو تيسرررير الحصرررول علرررى الترررراخيع 

والترقيرررات للمدّرسرررين وربطهرررا بمواصرررلة تحسرررين مهررراراتهم التدريسرررية ومهررراراتهم 

 التعليمية.

قتضى هذا المدخل يمكن أن يكون مفيردا فري عمليرة التقرويم القبلري لمرحلرة إّن العمل بم

تمثّل اإلصالح للمنظومة التربوية؛ أي قبرل وضرعا موضرذ التنفيرذ. كمرا يمكرن إدماجرا 

 في مدخل آخر يكون أكثر شمولية.

 

 ثانيا دراسات سابقة:

 (:9112) الشرقي دراسة -

 لكليرات االبتدائيرة المرحلرة فري العلروم معلرم إعرداد برارامع تقرويم إلرى تسرعى التريو  

 ميررفي جميرذ مرن الدراسرة مجتمرذ تكرون و السرعودية، العربيرة بالمملكرة المعلمرين

 افرس علروم تردريس طررق فري تلصرع الثرامن المسرتوى وطرالب  الميداايرة التربيرة

 فري والضرعف القروة جواارب مرن مجموعرة الدراسرة اترائع أظهررت وقرد .التلصرع

 :اآلتي النحو على العلوم معلم إعداد براامع

 .العام اإلعداد براامع في ضعف وجود -

 .التلصصي اإلعداد براامع في ضعف وجود -

 .المهني اإلعداد محتوى مةمالء -

 .التدريس مهنة احو الطالب إلعداد والنفسية التربوية المقررات إسهامات ضعف -

 .الميدااية التربية براامع مةمالء -

 الميداايرة التربيرة ميررفي برين ( 0.05 ) مسرتوى عنرد ارتباطيرا عالقرة وجرود  -

 احرو  اترا التلصرع فري الثرامن المسرتوى وطرالب (م العلرو تردريس طررق تلصع

 والنفسرية التربويرة المقرررات إسرهامات و التلصصري اإلعرداد مالئمة حول موافقتهم

 .التدريس مهنة احو
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 : ( 9112)وحمدان جحجوحابو  دراسة -

 تلصرع المعلمرين / الطلبرة لردى التردريس أداء مسرتوى إلري للتعررف الدراسة هدف 

 اروع التراكمري، المعردل ، الدراسري المسرتوى لمتغيررات تبعرا األساسية المرحلة تعليم

 وميرولهم التردريس مهنرة احو اتجاهاتهم مستوى إلى التعرف ،وكذل  التدريب مدرسة

 واسرتلدم ، لتطويرها تصور واقتراح ، آرائهم إلي التعرف فضال عن ، األطفال احو

 وطالبرة طالبرا ( 165 ) من الدراسة عينة ،وتكوا  التحليلي الوصفي المنهع ثانالباح

 ومعامرل ،"ت" اختبرار المةويرة، النسرب ، الحسرابية المتوسرطات اسرتعمال وجررى ،

 مهنة احو االتجااى مستو بلوغ : أهمها من اتائع عن البحث أسفر . بيرسون االرتباط

 لصرالل التردريس أداء مسرتوى فري إحصرائيا دال فررق وجرود ،(% 73.6 ) التردريس

 يعرزى التردريس أداء مسرتوى فري إحصرائيا دال فررق يوجرد لرم كمرا ، الرابذ المستوى

 الطلبرة آراء اسربة ووصل  التراكمي، المعدل ولمتغير ، التدريب مدرسة اوع لمتغير

 وترم (% 76.3 ) إلري لالسرتبااة األربعرة األبعراد فري العمليرة التربيرة فري المعلمرين/

 التصرور بتبنري الدراسرة وأوصر  العمليرة، بيرارالت برارامع لتطروير تصرور اقترراح

 جامعرة فري األساسرية المرحلة تعليم طلبة لدى العملية التربية براامع لتطوير المقترح

 .األقصى

 

 الفصل الثالث

 :اجراءات البحث

وعينرة  ،بها الباحثان من تحديد مجتمرذ البحرث يتضمن هذا الفصل االجراءات التي قام

والوسررائل االحصررائية المسررتلدمة فرري تحليررل النتررائع   ،وتصررميم اداة البحررث ،البحررث 

 وتفسيرها.

  :مجتمع البحث :اوال

يتكون مجتمذ البحث من تدريسيي وتدريسريات كليرة التربيرة األساسرية / جامعرة ديرالى 

 ممن هم بلقب أستا  و أستا  مساعد. 

  :عينة البحث :ثانيا

لقلة عدد افراد مجتمذ البحث فقد شمل  عينة البحرث جميرذ افررادا بعرد اسرتبعاد العينرة 

( تدريسري شركلوا 21( تدريسري وتدريسرية بواقرذ )22االستطالعية التري بلرع عرددها )

%( 22( تدريسرية شركلن اسربة قردرها )11%( من مجتمذ البحث و )66اسبة قدرها )

 (.  1جدول ) ،من مجتمذ البحث 

 (0جدول )

 عينة البحث توصيف 

 النسبة العدد الجنس

 %66 21 تدريسيون

 %22 11 تدريسيات

 %100 22 المجموع
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  :اداة البحث :ثالثا

على األدب التربوي اللاص بمداخل االصالح المعاصرة  باالطالعقام الباحثان     

( فقرة تمثل التصور المقترح لتطوير كليات التربية 26مكواة من ) استبااةوإعداد 

 وفق مداخل االصالح المعاصرةعلى األساسية 

 ،عرضها على مجموعة مرن الملتصرين فري التربيرة  وللتحقق من صدق األداة جرى،

( هرو أن يقروم  Face-validityمرن الصردق الظراهري )  للتحقرقإ  إن أفضل طريقرة 

عررررررردد مرررررررن الملتصرررررررين بتقريرررررررر مررررررردى تمثيرررررررل الفقررررررررات المرررررررراد قياسرررررررها 

(Adams,1964,p55)  ( فقررة و 22% من الملتصين على صرالحية) 20وقد اتفق

 ( فقرة .2تعديل )

االسررتبااة أعتمررد الباحثرران علررى طريقررة إعررادة االختبررار  أداةمعامررل ثبررات  وإليجرراد    

(Test-Retest) التدريسررين والتدريسرريات وقررد كاارر  المرردة بررين  علررى مجموعررة مررن

( الررى أن ال تتجرراوز Adams( إ  اشررار ) أسرربوعينالتطبيررق األول والتطبيررق الثررااي ) 

أو ثالثررررة أسررررابيذ  أسرررربوعان لررررألداةالمرررردة بررررين التطبيررررق األول والتطبيررررق الثررررااي 

(Adams,1964,p85) ، يجرادإلبيرسرون  ارتبراطبعدها قام الباحثان باستلدام معامل 

إ  إن هذا المعامل هو أكثرر معامرل  ،العالقة بين درجة التطبيق األول والتطبيق الثااي 

) الثبرات (  ارتبراط( وقرد بلرع معامرل 221ص،1920،دقرة وشريوعاً )ابرو النيرل ارتباط

 % لتكون االداة بذل  جاهزة للتطبيق .22لالستبااة 

 

 :الوسائل االحصائية رابعا : 

   -استلدام الوسائل االحصائية اآلتية: جرى

 ( 120ص،1991،وعبدالجبار ،( ) البياتيPearsonمعادلة ارتباط )بيرسون  -1

 (Fischer, 1973,p327معادلة فيير ) -2

 معادلة الوزن المةوي  -2

 

 الفصل الرابع 

 عرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات و المقترحات

سيعرا الباحثان في هذا الفصل النتائع التي توصال اليها على وفق اإلجراءات   

التي تم اإلشارة أليها في الفصل الثالث ومن ثم سيناقيان ، و يحاوال تفسير ، و 

 بحسب أهداف البحث .

تحديد قائمة بالفقرات التصور المقترح لتطوير كليات التربية االساسية على أوال: 

:  فقد تحقق هذا الهدف من خالل اإلجراءات التي تم  االصالح المعاصرةوفق مداخل 

( 26تكوا  من ) الفقرات المقترحةعرضها في الفصل الثالث وباالعتماد على قائمة ب

وكما  الفقراتمجموعة من اللطوات في تحليل وترتيب هذا  انوقد اتبذ الباحث فقرة

 مبينا في أدااا: 

و ل  الستلرا  قيمة الوسط المرجل   الفقرات ، حسب  تكرارات اإلجابات لكل -1

 و الوزن المةوي
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أعطي  درجــــــــات للــــــبدائل  للفقراتلغرا حســـاب الوسط المرجل   -2

 .(2-1)الثالثية من 

، وفيما  الفقراتمعيارا" تحليل ي متوسط درجات االداة ( وه2جعل الدرجة ) -2

  (.2)كما في جدول يأتي عرا اتائع الهدف االتي 

 (9جدول )

  تنازليا حسب درجة الحدة والوزن المئويترتيبا فقرات التصور المقترح مرتبة 
تسلسل 

الفقرة في 

 االستبانة

التسلس

ل في 

 الرتبة

الوسط  الفقرات

 المرجح

الوزن 

 المئوي

تحديد حاجات المتعلمين وحاجات البيةة المحيطة  1 1

 وحاجات سوق العمل

2،91 0،91 

تيكيل فرق عمل او لجان على مستوى الكلية واالقسام  2 2

 االصالح ومتابعتها إلجراءاتللتلطيط 

2،29 0،96 

اللبرة والتجربة الميدااية في تكوين معايير  اعتماد 2 12

 علمية

2،22 0،92 

 0،92 2،19 األخذ باالتجاهات العالمية في تحديث مجاالت التعليم 2 10

 0،91 2،12 تحقق احتياجات سوق العملإتباع فلسفة إدارية  2 9

إتباع أساليب التقويم الكمي والنوعي في الحكم على  6 2

 ضعف العملية التعليمية مدى قوة او

2،11 0،90 

إتباع اظام إداري يضذ رضى العاملين وسوق العمل  1 2

 على رأى األولويات

2،66 0،29 

 0،22 2،62 إتباع اظام إداري لا رؤية وأهداف محددة 2 1

إتباع اظام إداري يتميز بالمرواة والديناميكية  9 11

 القرار اتلا والمياركة في 

2،62 0،22 

تطوير البنى التحتية للتعليم من قاعات دراسية  10 11

 وملتبرات وحدائق

2،21 0،26 

 0،22 2،22 التأكيد على النياطات الصفية والالصفية 11 6

 0،22 2،29 التنوع بمصادر التعليم 12 22

على برامع التنمية المهنية المستمرة للتدريسين  التأكيد 12 26

 والموظفين

2،21 0،22 

 0،22 2،26 إحداث تغيرات أساسية في المناهع 12 22

 0،22 2،22 المادية والبيرية الالزمة للتطوير اإلمكاااتتوفير  12 12

 0،22 2،22 التأكيد على إاتا  بحوث تلر  اوعية 16 12

التدريس التي  استراتيجياتالعمل بالمستجدات في مجال  11 22

 تتمحور حول المتعلم

2،22 0،21 

 0،21 2،20 التوجا احو تطبيق معايير الجودة الياملة 12 20

تحديد أدوار ومسؤوليات العاملين في كليات التربية  19 21

 االساسية

2،29 0،20 

 0،20 2،22 بيةة محفزة على التعلم الجيد ةةتهي 20 22

 0،19 2،22 المتميز باألداءتحديد محفزات مادية ومعنوية مرتبطة  21 2

عقد حلقات اقاشية وورت عمل ترفذ من كفاءة  22 2

 التدريسين والموظفين

2،22 0،12 
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 0،16 2،29 ترسيخ مبدأ التعلم الذاتي 22 19

 0،16 2،22 تلطيط وتصميم البرامع التعليمية 22 12

 0،12 2،22 فاعلية البرامع وملرجاتهاتقويم  22 12

 0،12 2،22 اجراء تغذية راجعة 26 16

 

أظهرت اتائع البحرث ان الوسرط المررجل والروزن المةروي تراوحر  برين اعلرى درجرة 

( ووزن مةررروي 2،22( واقرررل درجرررة لوسرررط مررررجل )0،91( ووزن مةررروي )2،91)

فقرررات االسررتبااة تعررد ( . وباعتمرراد معيررار درجترران لقبررول الفقرررة فررأن جميررذ 0،12)

ويمكررن ان اعررزو سرربب  لرر  الررى أهميررة الفقرررات الررواردة فيررا والترري يمكررن ان  ،مقبولررة

 تسهم  إسهاماً فاعال في تطوير كليات التربية االساسية .

 

 :االستنتاجات  :ثانيا 

من خالل تطوير كل عنصر من  ة االساسية يجريان تطوير كليات التربي -1

 ،والمحتوى الدراسي ،واهداف التعليم  ،ة من فلسفةعناصر المنظومة التعليمي

 التدريس . واستراتيجياتوطرائق 

إن مداخل االصالح المعاصرة في التربية لها أهمية كبيرة في عملية تطوير  -2

 كليات التربية االساسية.

لجودة الياملة تتطلب بناء معايير لملتلف المجاالت في كليات اإن توظيف  -2

 التربية االساسية.

واألجهزة والتقنيات تعد من  ،إن الجوااب المادية المتمثلة بالبنى التحتية  -2

 أساسيات عملية التطوير في كليات التربية االساسية .

 

 :التوصيات ثالثا: 

 تطبيق التصور المقترح على كلية التربية األساسية / جامعة ديالى. -1

تعميم التصور المقترح على كليات التربية االساسية على الجامعات االخرى في  -2

 حال الحصول على اتائع ايجابية. 

 إقامة دورات تدريبية وورت عمل للتدريب على تطبيق التصور المقترح  -2

 توفير المستلزمات الضرورية لتطبيق التصور المقترح . -2

 وبعدا.  وإثنائا إجراء عملية تقويم شاملة قبل إجراء اإلصالح -2

 ها. ن أهداف خطة التطوير وخطوات إجرائوضذ دليل إرشادي يتضم -6

 تطبيق التطوير.  احتياجاتتوفير الميزااية المالية الكافية لتلبية  -1

 تيكيل لجان علمية وفنية لمتابعة تطبيق التصور.  -2

 

  :المقترحاترابعا :

إجراء دراسة تهدف الى تقويم مجاالت التعليم في الكلية قبل تنفيذ خطة  -1

 االصالح. 

 إجراء بحوث لرفذ كفاءات تدريسي وتدريسيات كليات التربية االساسية.  -2
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رات األقسام العلمية والفنية في كليات التربية اإجراء بحوث تهدف الى تطوير اد -2

 األساسية. 
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