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   مستخلص البحث :
ادارة الجودة الشاملة وسبل تحسينها من معوقات تطبيق يهدف البحث إلى معرفة 

تكون مجتمع   وجهة نظر طالبات قسم التاريخ في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد .

( 3313البحث  من جميع طالبات كلية التربية للبنات بجامعة بغداد والبالغ عددهن  ) 

( طالبة من طالبات قسم  95ساسية بلغ عددها )أختار الباحث عشوائيا عينة اطالبة . 

ذ تم استخراج صدقها من ا ،التاريخ . اعتمدت االستبانة أداة لتحقيق هدف البحث 

خالل عرضها على مجموعة من المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية والتاريخ 

( .  95.6، وثباتها باالعتماد  على طريقة معادلة الفا كرونباخ اذ بلغ معامل ثباتها ) 

ن نتائج البحث اعتمدت الوسائل اإلحصائية ) معادلة الفا كرونباخ  ومعادلة فيشر  ولبيا

والوزن المئوي  ( ، اذ أظهرت النتائج وجود  عدد من المعوقات الحقيقية في تطبيق 

فقرة ؛ كما دلت البيانات عن وجود معوقات غير حقيقية  ( 19 )الجودة  البالغ عددها 

من وجهة نظرهن وعدنها غير متحققة في ضوء  تم تشخيصهافي تطبيق الجودة 

فقرة  من مجموع فقرات األداة   ( 16 )( والبالغ عددها  3.00المعيار المعتمد  )  

فقرة  وفي ضوء ذلك وضع الباحث عدة استنتاجات وتوصيات  (35) البالغة  

 ومقترحات .
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Obstacles in Applying Comprehensive Quality Management 

and the Ways to Improve it from Students’ Viewpoint at the 

Department of History in the College of Education for 

Women, University of Baghdad 

Assist. Prof. Dr. Ahmed Hashem Mohammed Al-Omairi 

Abstract : 

This research aims to identify the obstacles in applying 

comprehensive quality management and the ways to improve it 

from students’ viewpoint at the Department of History in the 

College of Education for Women, University of Baghdad.The 

research group consisted of all 3313 students of the College of 

Education for Women -1 a Baghdad University. The 

researcher randomly selected a basic sample of (95) female 

students from the Department of History. The questionnaire 

adopted a tool to achieve the goal of the research as its 

credibilitywas extracted through the presentation to a group of 

specialists in the educational sciences, psychology and history, 

and stability was based on the method of the equation Alpha 

Kronbach as the coefficient of stability (95.6). The results 

showed that there were a number of real obstacles in the 

application of quality (19) paragraphs; data also showed that 

there were obstacles in the application of quality was not real as 

were diagnosed from their point of view. The number of 16 

items out of the total of 35 items of the tool was not met in the 

light of the approved standard (3.00) and the researcher made 

several conclusions, recommendations and proposals. 

 

 / التعريف بأهمية البحث الفصل االول 

 مشكلة البحث : -اوال
ليات تنفيذه وال انظمته وأتزايد اهتمام الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بالتعليم و

نظمتها نتقادات عدة ألأثارت أن العديد من هذه الدول قد أ على الباحثينيخفى 

وقد توافقت نتائج البحوث والدراسات التي تناولت واقع بهدف النهوض بها عليمية الت

حاالت عدم الرضا  عنوالتي بينت نتقادات تلك األالتعليم وخدماته وجاءت مؤيدة ل

نظمة التعليم ان أ. ها فينخفاض مستوى الجودة دة لديهم وذلك بسبب أالمتولالمقبولية و

أزدياد لعل من أهمها عدة مشكالت عاني من تفي كثير من الدول النامية ومنها العراق 

زيادة في أعداد  يتطلبي ذوأكتضاض الصفوف األمر العداد الملتحقين بالتعليم أ

من  عليميةتلقائمين على العملية العداد اوأالمباني الخاصة بالمؤسسات التعليمية 
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ساتذة جامعات ، فضال عما يتطلبه من ضرورة تهيئة القاعات أمعلمين ومدرسين و

فاعلة  دريسية الدراسية بكل المستلزمات الواجب توافرها لكي تكون العملية الت

الموارد المادية في  خر قلة األ، ويقابل ذلك كله في الجانب ا والتعليم يكون فيها ناجح

نجاح عملية التدريس ساس والمحرك الرئيس ألالتي تعد الركن األوالمتوافرة 

)مستخلصات بحوث المؤتمر الثالث لضمان الجودة واالعتماد االكاديمي ، جامعة 

  ( . 7107الكوفة ، 

مستوى التعليم جودة شعر الباحث بوجود ما يعيق عملية النهوض في ذلك وفي ضوء 

التعليم العالي لكثير من مؤسسات ال سيما غلب المؤسسات التعليمية أفتقار ابسبب 

دريسية ، ونتيجة لذلك أراد الباحث أن يتعرف في العملية التدارتها اومتطلبات الجودة 

الكفيلة سبل الو؟ وماطبيعتها  التي تعيق تطبيق ادارة الجودة ،على أهم المعوقات 

رتقاء في مستوى جودة األة الى دفاهية اللتحسيناخطط الالمتمثلة بأعداد و، معالجتها ل

الطلبة كونهم الشريحة  ئهاألبناتلك المؤسسات  الخدمات التعليمية المقدمة من قبل

وذلك عن طريق تجريب اداة البحث المستفيدة من عمليات التطوير والتحسين ، 

 ، من طالبات قسم التاريخ في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد عينة على  ةالحالي

عما يقدم اليهن من خدمات تعليمية يهن دلالرضا والمقبولية  يات وتوالتعرف على مس

في تتجلى مشكلة البحث الحالي  ان  ،وادارية ومدى توافر مؤشرات الجودة فيها 

عوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة ما م)عن التساؤل االتي :  االجابة محاولة الباحث 

وسبل تحسينها من وجهة نظر طالبات قسم التاريخ في كلية التربية للبنات بجامعة 

  بغداد ؟(

 

   أهمية البحث :-ثانيا
ثار هذا امتد تحدى الخصائص التي تميز حياتنا ،اذ ايعد االنفتاح العلمي والمعرفي 

 عطية ، التدريسية والتربوية ومخرجاتها )نفتاح الى المدخالت الخاصة بالعملية اال

ير مرغوب في سلوك األفراد يجراء تغا. فالتربية تهدف الى  (  247ص، 2010

تبدوا أثارها وهي المحرك األساس لصناعة األفراد و،  وخصائصهم الشخصية

بعدم (  2002) مهدي واخرون ،          واضحة على الشعوب والمجتمعات اذ يرى 

ن يستغني عن أ) وال يستطيع الفرد وال المجتمع :)ستغناء عنها بقوله امكانية األ

وال  التربية ، فهي بمعناها الشامل النشاط الكلي الذي يؤثر في تكوين الفرد وديمومته 

نسان منذ متدادها يكون متواصال مع األأو مرحلة معينة بل أتقتصر على مدة 

 ، ص  ( .  2002واخرون ، ( )مهدي (ولى لوالدته حتى مماته اللحظات األ

على المستويين الفردي ون المجتمعات البشرية في الوقت الحاضر أيعتقد الباحث لذا 

عن طريقها  والجماعي بأمس الحاجة الى التربية لكونها المختبر الحقيقي الذي يتم

ركان الرئيسة الهادفة الى تحقيق التي تعد من األفكار والنظريات راء واألختبار االا

التي ترتكز عليها المجتمعات  ساسيةالهادف الى بناء وتماسك البنية األالتعليم الفعال 

 ذلكتجسد و اواضح اهتمامأداة التربية فقد نال أن التعليم أالبشرية ، فمن المعروف 

ياته ويزكيهم أميين رسوال منهم يتلو عليهم ) هو الذي بعث في األ:)في قوله تعالى
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اية ) سورة الجمعة ، ((ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضالل مبين 

2  . ) 

للمواصفات  الوشام كامال اتطلب تطبيقين توافر الجودة في العملية التدريسية ا 

كبير في انتاج فاعل وممتع للعملية التعليمية الدور ال ا، فجودة التدريس لهها ب ةالخاص

دارية في يعد مصطلح الجودة من المصطلحات الحديثة في حقل التخصصات األ ، اذ

من الحركة العلمية يخي لهذا المصطلح من ناحية وأرالتلتطور لعصرنا والمتتبع 

)النجار ، عود الى الثمانينات من القرن الماضي ين جذوره أيجد سخرى أناحية 

 ( .  52، ص  2014

كبديل لمفاهيم قديمة تعبر عن المعنى  استعمالهقد شاع ومفهوم ادارة الجودة الشاملة 

ن ثمرات نشاط الجودة أمصطلح يوحي بالولعل ( الضبط الشامل للجودة )نفسه مثل 

من زيادة في الربحية وزيادة ارضاء المستهلك تتحقق نتيجة االدارة الجيدة الشاملة 

دارة الجودة تنمي المهارات اف،  تعني مسؤولية الجميع  ( شاملة)لهذا النشاط وكلمة 

نها تركز دائما على اجراء تحسين أوتنمي المعرفة لجميع مستويات االدارة كما 

رات والتطورات يبعيدة المدى الى رغبات المستهلك والتغيبعين وتنظر ها مستمر في

قد تعددت وتباينت التعريفات لذا ف.  )  7ص، 1999) الشبراوي ، االتي تطرأ عليه

نها شكل أب( : ))معهد الجودة الفدرالي بأمريكا )فقد عرفها ت مفهومها التي تناول

دارة والعاملين بهدف عمال يعتمد على القدرات المشتركة لكل من األداء األتعاوني أل

)السقاف ، ((نتاجية وذلك من خالل فرق العمل التحسين المستمر في الجودة واأل

 ( .  7، ص  1995

على على صعيد التعليم العالي   ادارة الجودة معنى الى  ( 2003، علي أشار )وقد 

منظومة العمل المتكاملة في العملية التعليمية ابتداء من المدخالت والعمليات   أنه

والمخرجات التي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعاملين وحاجاتهم 

،  2003االستخدام االمثل لكل االمكانيات المتاحة بالجامعة ) علي ،  عبر وتحقق من 

دعت الحاجة الى تطبيق الجودة الشاملة في التعليم  عدة  وهناك مبررات ( .  3ص

ر الدولي الذي اشرفت على مالجامعي منها على المستوى الدولي المتمثل بانعقاد المؤت

في باريس والتي اكدت فيه على ضمان الجودة  0222انعقاده منظمة اليونسكوعام 

ودعت وأنشطته همية التقييم النوعي الذي يتناول كافة وظائف التعليم العالي أوعلى 

تاسيس هيئات وطنية مستقلة ووضع معايير ومستويات دولية لضمان الجودة كما الى 

عند وضع تلك على اهمية مراعاة السياق المؤسسي والوطني واالقليمي  اكد االعالن

مبررات تطبيقها على ا مأ  (WWW.higherdu.gov.iy )المعايير والمستويات 

نشطة التي تم تنفيذها على سبقت تلك األانشطة علمية عدة  كفهناالمستوى االقليمي 

 انعقاد المؤتمر االقليمي العربي حول التعليم العالي الذي نظمتهالمستوى الدولي منها 

همية الجودة في التعليم العالي منظمة اليونسكو في بيروت والذي أكدت على أ

باشراف منظمة اليونسكو  7110والمؤنمر العربي الذي انعقد في دمشق اواخر 

ذي اخرج بعدة توصيات منها ضرورة اتحاد الجامعات العربية وال وبالتعاون مع

 نشاء اليات ضبط الجودة في الجامعات العربية ا

(WWW.acc4arab.com/acc//archive /index.php)   . 

http://www.higherdu.gov.iy/
http://www.acc4arab.com/acc/archive
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خرى ارتباط الجودة باالنتاجية والشمولية في كافة المجاالت مبررات التطبيق األومن 

وعالمية نظام الجودة كونها سمة من سمات العصر الحديث وضرورة الحصول على 

  .(     24، ص   2000، ثورميزة تنافسية في ظل التحديات العالمية ) ماهوني وجي 

الكثير من المبادئ الواجب ن تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي يتطلب ا

( الى مبادئ عدة منها ) الوعي  2007توافرها وااليمان بتنفيذها فقد أشار )مجيد ،

بمفهوم الجودة الشاملة في التعليم العالي وتحديد اهداف واضحة يسهم في وضعها 

ميم جميع العاملين في المؤسسة وتبني فلسفة منع الغلط وليس مجرد كشفه وتص

يمية ومناهجها وفقا لمتطلبات سوق العمل والتركيز على العمل الجماعي البرامج التعل

كما  (. 191،ص 2007واعتماد الرقابة الذاتية بدل الرقابة الخارجية ( )مجيد ،

الواجب توافرها عند شارت دراسات اخرى تناولت الجودة واكدت على المبادئ أ

             (  144،ص  2000ومسعد ،نبعة الشروع بتطبيق ادارة الجودة الشاملة ) ابو 

 .  ( 68، ص   2004، ت) عليماو

ن مفهوم ادارة الجودة الشاملة يلقى قبوال واضحا في أووفقا لما تقدم فان الباحث يعتقد 

لى التنافس عالمؤسسات الجامعية شجع يت التعليم العالي في العراق  ذلك أنه مؤسسا

ن أيؤكد لهم ان ما يدرسونه سيلبي حاجاتهم وذين يبحثون عمن في استقطاب الطلبة ال

. ولعل الشهادات التي سيحصلون عليها سوف تقدر ويعترف بها من قبل االخرين 

اعتماد معايير التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية خير دليل على ايمان 

ن من أف  والعمل على تطبيقههذا االتجاه  الجامعية في السير فيالوزارية والقيادات 

ء عمل على احداث التطور المرغوب في ادايعند اعتماده وتطبيقه مول االمتوقع والم

همية هذه الدراسة من أتي أالعمالها وبالتالي على مخرجاتها ومن هنا ت المؤسسات 

طالبات الدارسات حول مفاهيم ومضامين المن  عينة عن اراء والتعرف خالل البحث 

كمن ونتيجة لما تقدم ت. الجودة الشاملة وتطبيقها في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد 

 /اهمية البحث الحالي في االتي 

ر المرغوب في سلوك يكونها المحرك الرئيس في احداث التغيلهمية التربية أ-0

 . المتعلمين

 الركن االساس في بناء المجتمع .تعد كون الجامعة لهمية التعليم العالي أ-7

 في العملية االدارية والتعليمية . االيجابية همية الجودة الشاملة واثارها أ-0

في الخدمات الشاملة وجهات نظر الطالبات حول تطبيق الجودة لى التعرف ع-4

  . التعليمية

للبنات في وضع خطط في مساعدة كلية التربية قد تسهم نتائج البحث الحالي -4

 .يق الفجوة بين النظرية والتطبيق لمفهوم ادارة الجودة الشاملة يالتحسين لتض

الحالي قد في ضوء نتائج البحث تعد بمثابة سبل للتحسين تقديم مقترحات عدة -5

يات مستوالالقيادات االدارية  حول المؤشرات ذات العالقة بتسهم في توجيه انظار 

 .  ية التعليمالعملية  لجودة فيالمنخفضة ل
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 هدف البحث : -ثالثا

معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة وسبل يهدف البحث الحالي التعرف على 

  تحسينها من وجهة نظر طالبات قسم التاريخ في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد . 

 

 حدود البحث : -رابعا

ادارة معوقات تطبيق الحدود الموضوعية : اقتصر البحث على التعرف على -0

من خالل اعتماد اداة البحث الهادفة الجودة الشاملة بكلية التربية للبنات بجامعة بغداد 

 . الى تطبيق جودة الخدمات التعليمية واالدارية في المؤسسة 

في كلية ام العلمية قساحد االريخ ( أقسم الت ) الحدود البشرية : عينة من طالبات  -7

 التربية للبنات بجامعة بغداد 

 7102-7102الحدود الزمانية : العام الدراسي -0

 كلية التربية للبنات بجامعة بغداد .االقسام العلمية واالدارية في الحدود المكانية : -4

 

 تحديد المطلحات :-خامسا

  عرفهامعوقات : 

( :أصطالحا ))جميع العوائق المالية واالدارية والفنية  1997)المغيدي ،-أوال

واالجتماعية والشخصية التي تعوق المسؤول عن تحقيق أهداف برامجه االدارية 

 ، 1997التي تساعد في تحسين عملية التعليم والتعلم وتطويرها(( )المغيدي ،

 ( .71ص

لألصل  ءالشي مخالفةمفردها )عاقة ( والمراد ))لغة :  ( 2001بن منظور،ا)-ثانيا

)ابن منظور  ((اي خالفه ءي مجراه الطبيعي وقيل عاقة الشيحتى يمنع استمراره ف

 ( . 40،ص  2001،

ادارة الجودة  تحديد الصعوبات التي تحول دون تطبيق) : ااجرائيويعرفها الباحث  

والتي سيشخصها الباحث بعد اجابات الشاملة في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد 

 .( طالبات عينة البحث على االستبانة المقدمة لهن 

 

 عرفها دارة الجودة الشاملة :ا

(: ))الجودة في عناصر التنظيم واالنتاج وكل مرافق المؤسسة  1995)السامي،-أوال

 ( .11،ص  1995من اجل تحقيق رضا واشباع الزبائن )السامي ،

الوسيلة الشاملة التي يتم عن طريقها تشجيع العاملين ))  : ( 2000)محمود،-ثانيا

للعمل بروح الفريق المتعاون مما يعمل على خلق قيمة لسد حاجات المستهليكين من 

 (.  75، ص  2000الزبائن )محمود ،

على معرفة مدى ما موجود من مواصفات الجودة الشاملة  :  ويعرفها الباحث اجرائيا

 . من وجهة نظر طالبات قسم التاريخ في كلية التربية للبنات الصعيد االداري والعلمي 
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  عرفه التحسين :

اء ادالسعي المستمر نحو التحسين التدريجي ،و: ))  ( Masaaki,1985 )-أوال

 ) ((االشياء الصغيرة بطريقة افضل واقامة وتحقيق مستويات أعلى لألداء 

Masaaki,1985,p.151 ). 

الذي يتكون من  (kaizen)يعني المصطلح الياباني  (  2008)الجبوري ،-ثانيا

فضل بمعنى ويعني نحو األ (zen)ويعني التغيير والثاني  (kai)ول مقطعين األ

الى بذل جهود غير منتهية  (kaizen)التغيير نحو االفضل ،اذ تدعو استراتيجية 

 2008) الجبوري ،((د داخل الشركة عاملين وادارة للتحسين من قبل كل فر

 . ( 254،ص

نقاط وتشخيص نقاط القوة هي خطة يتم اعدادها بعد :ا جرائيها الباحث افعروي

ولة عنها مؤطرة بجدول تحديد الجهة المسؤالضعف والعمل على تحسينها من خالل 

 .  زمني لذلك 

 

 دراسات سابقة  الفصل الثاني /

 عربية :دراسات  -اوال

))معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في : ( 7107دراسة ) العضاضي ، -0

هم معوقات د أمؤسسات التعليم العالي  دراسة ميدانية (( هدفت الدراسة الى تحدي

لف مجتمع البحث من جميع أفي مؤسسات التعليم العالي ، ت تطبيق ادارة الجودة

داة البحث من ألفت أة بجامعة الملك خالد . تعضاء هيئة التدريس من الكليات النظريأ

 ةالى خمس ةتحد من تطبيق ادارة الجودة مقسم تيوقات العتمثل الم فقرة (  02)

ابرز المعوقات  هرت نتائج الدراسة أنظوقد ا (714). بلغ عدد االستبانات  مجاالت 

الحياة ، راك مفهوم التعلم مدى ) ضعف ادفي التي تواجة تطبيق الجودة تمثلت 

، زيادة العبء  ضعف الدعم المالي لالبحاث العلمية ، ضعف امكانيات المكتبات

التدريسي ، وجود اختالفات بين المجموعات الرئيسة للمعوقات وفقا للتخصص ، 

وجود فروق بين هيئة التدريس في تقدير درجة االهمية للمعوقات التنظيمية وخدمة 

توجد فروق في بقية الجوانب . وقد اقترح الباحث  خبرة بينما الالالمجتمع ترجع الى 

االتي )نشر ثقافة الجودة ، يجب البدء بقطاع الخدمات العامة والخدمات االدارية 

، االهتمام بدعم البحث العلمي ، .االهتمام كثيرا بالحوافز العضاء هيئة التدريس 

ملة ) العضاضي اختيار قيادات تمتلك خبرات تشرف على تطبيق برنامج الجودة الشا

 (. 62-66، ص 7107، 

))دراسة عقبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في : (  7100دراسة ) النجار ومها، -7

العقبات التي  همأى الضوء عل تسليط  الى الدراسة هدف ت التعليم الجامعي االهلي ((

 اراءع الاستط خالل هلية من اول دون تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الكليات االحت

استمارة  61اذ تم توزيع كليات اهلية في بغداد .  ثالثعينة من التدريسيين في 

صالحة للتحليل بذلك تكون عينة  استمارة 45استبيان للتدريسين وقد تم استرجاع  

تمثلت اداة البحث باالستبانة التي تالفت تدريسي  45البحث هي عينة عشوائية بحجم 

فقرات لكل متغير فيكون مجموع  وقد خصصت خمسمستقلة  متغيرات ةمن سبع
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هج الوصفي التحليلي نفقرة . استخدم الباحثان الم 05الفقرات للمتغيرات المستقلة 

واعتمدا اساليب االحصاء الوصفي واالستداللي في عرض نتائج االستبانة وفي 

اختبار فرضيات البحث فقد توصل الباحثان الى مجموعة من االستنتاجات اهمها 

همية ازالة تلك التي تم تشخيصها في هذا البحث وأ اتفاق عينة البحث على العقبات

مرا ضروريا كونه من المؤشرات الرئيسة ن ضمان جودة المخرجات يعد أبات ألالعق

العمل وقد اوصى الباحثان للتنمية الحقيقية في العراق وفي مواجهة متطلبات سوق 

لعالي تضطلع بمسؤولية متابعة تطبيق ادارة نشاء جهة في وزارة التعليم ابضرورة أ

 (.  47-70، ص 7100) النجار ومها ،هلية الجودة الشاملة في الكليات األ

 

  : دراسات اجنبية  -ثانيا

))تحديد توقعات الطالب حول جودة الخدمة :  (Yvonne,et.al.,2003)دراسة -أ

ودة الخدمة في الطالب حول جسعت الدراسة الى تحديد توقعات  في التعليم العالي ((

من أهم العوامل المؤثرة في جودة الخدمة ظهرت نتائج الدراسة ان التعليم العالي . أ

جودة مهارات التدريس التعليمية التي تقدمها الجامعات البريطانية لطلبتها في مجال 

سديد الدوام الجزئي ، ت)ت في االتي / ألية تمثلقد انظمة دعم الطلبة في مجال جودة و

 .  (خدمات المكتبة الجامعية ، خدمات الرعاية الصحيةدفعات الدراسة ،

التعليم في الجامعات  م جودة خدمةيتقي: )) ( Gareth,2007دراسة ) -ب

 ((البريطانية

تقييم جودة خدمة التعليم في الجامعات البريطانية التي يقدمها استهدفت هذه الدراسة 

استخدم نموذج  اذ عينة الدراسة في بريطانيا قسم تكنولنوجيا المعلومات الى الطلبة 

ان بعد االعتمادية هو ) التعليمية واظهرت نتائج الدراسة الفجوات لتقييم الخدمات 

ة باالبعاد االربعة االخرى التي تضمنها اكثر انتشارا واهمية في بيئة الجامعات مقارن

 7107، في جامعة الكوفة بحوث الموتمر الثالث  مستخلصات  ) نقال عن( المقياس 

 ( 25،ص 

 

 مؤشرات عن دراسات سابقة وعالقتها بالدراسة الحالية : -ثالثا

هم المعوقات التي تعيق هدفت الدراسة الحالية الى معرفة أ:  هدف  الدراسة -أوال

تطبيق ادارة الجودة الشاملة في كلية التربية للبنات من وجهة نظر الطالبات وهي 

بذلك قد اتفقت مع هدف دراسات سابقة التي اعتمدها الباحث في دراسته كونها 

 تناولت الهدف  ذاته . 

اتفقت مع جريت الدراسة الحالية في العراق وهي بذلك فقد أ:  مكان الدراسة -ثانيا

تميزت عن دراسات سابقة كونها اجريت في بلدان ( و 7100) النجار ومها  دراسة

مملكة العربية السعودية ودراسة ( في ال 7107) العضاضي ،  كدراسةمختلفة 

((Yvonne,et.al.,2003    ( ودراسةGareth,2007 ) اللتان اجريتا في بريطانيا . 

اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي وهي بذلك : منهج الدراسة -ثالثا

لمنهج الوصفي التي اعتمدها الباحث في كونها اعتمدت ااسات سابقة مع درفقد اتفقت 

 . التحليلي عند دراستها للمشكالت التي تصدت لدراستها 
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الحالية  استبانة تناولت جودة الخدمات  الدراسة داة ن أا:  الدراسةداة أ -رابعا

التي دراسات سابقة التعليمية واالدارية المقدمة للطالبات . وهي بذلك فقد اتفقت مع 

  . االستبانة اداة لبحثها وعدت مناسبة لتحقيق اهدافها اعتمدت 

ريخ في كلية الدراسة الحالية طالبات قسم التأ عينة: تمثلت  عينة الدراسة -خامسا

ربية للبنات بجامعة بغداد وهي بذلك فقد اتفقت مع عينة دراسة  ) الت

(Yvonne,et.al.,2003   ودراسة              (Gareth,2007 ) التي مثلت الطلبة

 نجار ومها ( ودراسة ) ال 7107العضاضي ،لمعتمدة وتميزت عن دراسة ) عينتها ا

   اذ كان التدريسيون  العينة المعتمدة لها .   ( 7100، 

: اتفقت دراسات سابقة على وجود معوقات حقيقية ومؤشرات  نتائج الدراسة -سادسا

على عدم توافر الجودة في ضوء استجابات عينة البحث وفيما يخص نتائج الدراسة 

يرها ( بعد ليها في الفصل الرابع ) عرض نتائج البحث وتفسسيتم االشارة االحالية 

قيام الباحث بجمع بيانات استجابات عينة البحث وتحليلها احصائيا . وفي ضوء ما 

 اسات سابقة في االتي :فادة من درتقدم يمكن االشارة الى جوانب األ

 .اختيار المنهج المناسب للدراسة -0

 .التعرف على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع جودة التعليم -7

 التعرف على الوسائل االحصائية المناسبة للبحث . -0

 معالجة البيانات وتوظيفها في عرض النتائج وتفسيرها . -4

 

 جراءات البحث االفصل الثالث / 

دارة االتعرف على معوقات تطبيق يهدف البحث الحالي الى منهجية البحث :-أوال

الجودة الشاملة وسبل تحسينها من وجهة نظر طالبات قسم التاريخ في كلية التربية 

للبنات بجامعة بغداد ، ويعتقد الباحث ان المنهج المناسب للبحث الحالي هو المنهج 

 . كونه يتفق مع متطلبات هدف البحث واجراءاته لالوصفي 

 مجتمع البحث :  -ثانيا

فراد الذين يكونون موضوع مشكلة البحث والذي يمكن األجميع يقصد بمجتمع البحث 

( . اذ يرى  181، ص  2000وأخرون ، صبحي )  ان تعمم عليهم نتائج البحث 

ن يراعي مسؤوليته في تحديد أ( بأن على الباحث  2007)السعداوي واخرون ،

تيار عينة أخعمم نتائج بحثه على المجمتع الذي تم يمجمتع البحث تحديدا دقيقا وأن 

أي المجمتع األصل كما يفضل بعض الباحثين تسميته ) السعداوي البحث منه 

من يتألف مجتمع البحث الدراسة الحالية فأن وفي (.  15، ص  2007واخرون ،

طالبة (  3313كلية التربية للبنات بجامعة بغداد والبالغ عددهن ) طالبات جميع 

الالئي يدرسن المقررات الدراسية المقرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث .

للعام علمية ( أقسام  10عددها )  القسامها البالغوفقا للتخصصات العلمية العلمي 

أسماء االقسام ( يبين  1جدول )، ( يوضح ذلك  1والجدول ) 2018-2019الدراسي 

مرتبة   2018-2019التي يتألف منها مجتمع البحث للعام  العلمية وأعداد الطالبات

 تنازليا وفقا العدادها . 
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اسم القسم  ت

 العلمي 

أعداد 

 الطالبات 

أسم القسم  ت

 العلمي 

أعداد 

 الطالبات 

 العدد الكلي  

رياض  6 595 اللغة العربية  1

 االطفال 

299 3313 

 

 262 الجغرافية  7 433 اللغة االنكليزية  2

العلوم التربوية  8 352 الحاسبات  3

 والنفسية 

247 

الخدمة  9 344 علوم القران  4

 االجتماعية 

233 

االقتصاد  10 337 التاريخ 5

 المنزلي 

211  

 

 عينة البحث :-ثالثا

من  هعدحديث عن اختيار وتحديد عينة البحث اذ الفي (  2008) قندليجي ، أشار 

ن عملية اختيار العينة االمهمات االساسية التي ينبغي على الباحث القيام بها . 

من تعميم النتائج على افراد الباحث ستمكن وتحديدها واجراء الدراسة على أفرادها 

المجتمع الذي تم اختيار تلك العينة منه ووفقا لما تقدم تعد العينة جزء من مجتمع 

ويعود البحث  ة تمثل المجتمع االصلي وتحقق أغراضالبحث يتم اختيارها بطريق

السبب وراء ذلك ان المجتمعات الدراسية غالبا ما تكون كبيرة لذا يلجأ الباحث 

وعليه فقد اختار  .(  93،ص  2008)قندليجي، الختيار عينة منه لتمثله تمثيال صادقا 

( طالبة ، عينة  3313الكلي البالغ )من مجتمع البحث بالطريقة العشوائية الباحث  

( من  10%أي ما نسبته )طالبة ( 337طالبات قسم التاريخ البالغ عددهن ) من 

االولى من المرحلة طالبة (  67بواقع )مجموع افراد المجتمع الكلي للبحث الحالي ، 

المجموع الكلي لعدد من (  10%)ما نسبته طالبات أي  (7)منهن عشوائيا وقد أختار 

( طالبة من المرحلة الثانية وقد أختار عشوائيا  61ليمثلن المرحلة االولى و)طالبات ال

(  85المجموع الكلي لعدد الطالبات و) من (  20%)أي ما نسبته ( طالبة  12منهن )

( 30%)نسبته ا ( طالبة أي م 26طالبة من المرحلة الثالثة وقد أختار عشوائيا منهن )

( طالبة من المرحلة الرابعة وقد أختار  124)وطالبات المجموع الكلي لعدد المن 

المجموع الكلي لعدد من (  40%) ( طالبة أي ما نسبته  50الباحث عشوائيا منهن )

وعلية فقد اصبح العدد النهائي لعينة البحث االساسية التي سيتم اعتماد طالبات ال

ما نسبته  أيريخ ( طالبة من طالبات قسم التأ 95)استجاباتهن عن فقرات األداة 

( طالبة للعام الدراسي  337البالغ ) قسم المن المجموع الكلي لعدد طالبات  (  %28)

 ( يوضح ذلك .  2والجدول )  2019- 2018
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لية ارحلة وريخ والنسب المئوية لكل م( يوضح أعداد طالبات قسم التأ 2جدول )

 ساسية اختيار عينة البحث األ

المرحلة  سم القسمأ ت

 ولىاأل

المرحلة 

 الثانية

المرحلة 

 الثالثة

المرحلة 

 الرابعة

 العدد الكلي 

 ( في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد  10أحد األقسام العلمية الـ)  التاريخ 1

عدد طالبات  2

 المرحلة 

67 61 85 124 337 

العدد المختار  3

 عشوائيا

7 12 26 50 95 

 28% 40% 30% 20% 10% النسب المعتمدة  4

 

 أداة البحث : -رابعا 

ساس في همية األداة وتعريفها كونها الركن األأالى 2011) أشار ) نوفل وأبو عواد ، 

عدها الوسيلة التي يتم للباحث عن طريقها جمع البيانات منهجية البحث العلمي ، اذ 

الخاصة بمشكلة البحث ، وبما أن ليس هناك تصانيف موحدة بالنسبة لألدوات يمكن 

ختيار األداة المناسبة التي يمكن أعتماد عليها ، اذ تتحكم طبيعة البحث وأهدافه في األ

دوات ساليب واألبالطرائق واأل ان يكون ملمأخير لذا على األ عتمادها ،أللباحث 

عتمادها ومساعدته في ايجاد الحلول المناسبة لحل مشكلة االتي تمكنه من تباينة الم

لها والتحقق من أهدافه وفروض بحثه )نوفل وأبو البحث التي هو بصدد دراسته 

( .ووفقا لما تقدم فان البحث الحالي يهدف الى التعرف على  245،ص  2011عواد ،

دارة الجودة الشاملة وسبل تحسينها من وجهة نظر طالبات قسم أمعوقات تطبيق 

معايير بان التاريخ في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد .  وقد وضع الباحث في الحس

عدها ضرورية عند مباشرته في عملية أختيار األداة أو في عملية بنائها وأعداد عدة 

 تية / جراءات األاألتلك  فقراتها ولعل في مقدمة

 .البحث وطبيعته  هدف-أ 

 . طالبات المرحلة الجامعية  العامة لخصائص ال-ب 

 : االرث التربوي والنفسي وادبياته  رجوع الباحث الى -جـ

(  2012العضاضي ، كدراسة )  ودراسات سابقة عدة دبيات أطلع الباحث على ألقد  

بهدف االفادة منها عند (   Motwani and Kumar,1997( و) 2007العاجز ،و)

مباشرته في تصميم األداة وأعدادها وقد تكونت لدى الباحث الرؤية العلمية التي 

اذ تبنى االستبيان الخاص لقياس رضا الطالب عن جودة الخدمات ، في ذلك اسهمت 

من قبل قسم ضمان الجودة في وزارة ة المعدله والمؤسسة ة من قبل قدمالمالتعليمية 

التزامه بالمعايير العلمية  الباحث  ك منعالي والبحث العلمي ، اذ تطلب ذلالتعليم ال

الدوات ولعل في مقدمة تلك المعايير ساسية المتعارف عليها عند تبني الباحثين لاأل

  مايأتي :

 داة البحث :الوصف النظري أل -0

ستبانة الخاصة برضا الطالب عن المؤسسة التعليمية األعلى طالع الباحث أبعد 

دها من قبل فريق متخصص في وزارة التعليم العالي اعداالتي تم (  1ملحق )ال
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قسم ضمان الجودة واالداء  –العلمي شراف والتقويم والبحث العلمي ) جهاز األ

دراسته الحالية تلبي متطلبات داة أفوجدها  2019  -2018( للعام الدراسي الجامعي 

تحتوي كل منها على خمس بدائل ( فقرة  35)  ستبانة من يمكن تبنيها ، فقد تألفت األ

توزعت ، ((  100%(و)  75%( و)  50%(و) 25%) و ( 0%) )هي أتفق بدرجة 

ول الموسوم بـ ) فاعلية العملية التعليمية والتعليم ، تناول المحور األمحورين  على

الجوانب الخاصة بجودة العملية ( فقرة تناولت بشكل عام  22المؤلف من ) الذاتي ( 

الوسائل التعليمية والجانب الخاص بجودة جودة التدريس وأساليب التعليمية و

لكترونيات المتاحة ومدى توافر األ لبة للط داريالخدمات التي يقدمها الجانب األ

لكتروني الخاص المتمثلة بالمكتبة الكترونية وتوافر المادة الدراسية على الموقع األ

رتباط محتواها بمتطلبات سوق العمل أقسام العلمية وجودة المناهج ومدى باأل

التي تعد  صفيةسئلة وشموليتها للمادة فضالعن جودة المختبرات والنشاطات الألواأل

المكتسبة من قبل ثر التدريب في رفع مستوى المهارات أمن مكمالت المادة النظرية و

 الطلبة . 

بيانات ( فقرة  13المؤلف من ) وتناول المحور الثاني الموسوم بـ )البنى التحتية ( 

وصفية محددة لما تمتلكه المؤسسة التعليمية من مساحات خضراء كافية وجودة 

قسام العلمية سية والمالعب الرياضية وقاعات المطالعة في مكتبات األالقاعات الدرا

والمكتبة المركزية التابعة للمؤسسة وجودة الخدمات المقدمة في النوادي الطالبية 

ونظافة المرافق الصحية ، فضال عن التصاميم التي تتميز بها مباني المؤسسة 

ماكن الكهربائي فيها ومالئمة األ ستمرار التيارأالتعليمية ومدى توافر المواصالت و

مع مشكلة بحثه  ةتوافقموقد وجد الباحث في فقراتها . الخاصة لمياه الشرب 

فه التي يسعى الى التحقق منها وقد وظف فقراتها بشكل اناسب مع أهداها يتومحتو

برز معوقات تطبيق أدارة أيلبي متطلبات البحث الحالي الذي يهدف الى التعرف على 

 .  الشاملة وسبل تحسينها  من وجهة نظر طالبات قسم التاريخالجودة 

  اختيار عينة البحث االستطالعية :-7

ساسية هو معرفة فراد العينة األأستطالعية غير أن الغرض من أختيار الباحث لعينة ا

مدى وضوح فقرات محاور األداة والبدائل الخاصة بها بالنسبة لطالبات العينة 

الباحث جابة ، وفي ضوء ذلك فقد أختار لأل الالزمساسية فضال عن معرفة الزمن األ

فراد العينة ألذين لهم نفس المواصفات التي يتميز بها أفراد من المجتمع الكلي ا

سباب أجتماعية ولعل في مقدمة مة األساسية للبحث الحالي وهن طالبات قسم الخداأل

م بتدريس طالباته ، اذ يسهم هذا كثيرا في عملية كونه يقولختيار الباحث لهذا القسم أ

ه مباشرة ليأستفسارات الواردة داة البحث المتبناة من قبل الباحث وتوضيح األأتقديم 

مجموع العدد الكلي ( من  24%)أعتمد الباحث ما نسبته من قبل الطالبات وقد 

( 46ولى و) لمرحلة األفي ا ( طالبة 70واقع ) ( طالبة ب 233البالغ )لطالبات القسم 

ختار ألمرحلة الرابعة وقد في ا(  53لمرحلة الثالثة و)في ا(  64لمرحلة الثانية و)في ا

والذي كون كافة طالبات المراحل الدراسية مثلن عشوائيا  ( طالبة56) الباحث منهن 

عن ات طالب ( 7بواقع) ستطالعية للبحث الحالي فراد العينة األأفي الوقت ذاته 

( عن 21ن المرحلة الثالثة و) ع( 19و) الثانية (عن المرحلة 9ولى و)المرحلة األ
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فراد أوفقا للنسب المعتمدة والتي أشار اليها الباحث عند تحديده لعدد المرحلة الرابعة 

طبق الباحث أداة البحث على طالبات العينة وقد  ،  ساسية للبحث الحاليالعينة األ

ستجابات الطالبات عن أدلت ( و (18-3-2019الموافق األستطالعية يوم األثنين 

ليه بأن فقرات األداة وبدائلها قد تميزت أستفسارات الواردة فقرات األداة واأل

 (30 )جابة ستطالعية وقد بلغ الزمن المستغرق لألبالوضوح لدى طالبات العينة األ

ولى الطالبة األجابة أتحديد زمن عن طريق جابة حتساب زمن األأدقيقية ، اذ تم 

 1978،  عبد الحميد وطاهر ) وجمع زمن باقي الطالبات وتقسيم ذالك على عددهن 

 . ( يوضح ذلك  3)  الجدول و( 238، ص 

لالجابة  الالزم والزمن ستطالعية العينة األطالبات لية تحديد عدد ا( يبين  3جدول )

 األداة عن 

المرحلة  سم القسمأ ت

 ولىاأل

المرحلة 

 الثانية

المرحلة 

 الثالثة

المرحلة 

 الرابعة

 العدد الكلي 

الخدمة  1

 جتماعية األ

( في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد  10أحد األقسام العلمية الـ) 

 يمتلك افراده المواصفات العامة التي يمتلكها افراد المجتمع الكلي 

 233 53 64 46 70 عدد المرحلة  2

العدد المختار  3

 عشوائيا

7 9 19 21 56 

 24% 40% 30% 20% 10% النسب المعتمدة  4

الزمن المستغرق  5

 لالجابة 

تحديد زمن اجابة الطالبة االولى وجمع زمن باقي 

 الطالبات وتقسيم ذالك على عددهن

 دقيقة  30

 

 :صدق األداة  -خامسا

بعملية جمع البيانات المهمة الواجب توافرها في األداة الخاصة واصفات من المن ا 

به االختبار ما وضع من اجل )المدى الذي يقيس ونعني بالصدق الصدق  صفة 

وقد تم التحقق من صدق األداة عن طريق ( .  38، ص  2001،الناشف )  (قياسه

(  1977وقد أشار) الغريب ،أعتماد الباحث على أستخراج الصدق الظاهري لالداة . 

ه نوع من الصدق عن الصورة الخارجية لالختبار أذ الى معنى الصدق الظاهري بأن

ر وبدائله يتناول تعليمات االختبار ومدى الدقة التي يتمتع بها  بحيث يبدواالختبا

( . وفي ضوء ذلك أشار  68،ص  1977جله )الغريب ،مناسبا للهدف الذي بناه من أ

( Ebel,1972 ) ن االختبار يعد صادقا ظاهريا اذا اتضحت فقراته بأنها تقيس الى أ

، فالخبير المتمكن يتمكن من اصدار المعرفة التي وضع االختبار من اجل قياسها 

حكمه الذي يعد وزنا ومؤشرا كبيرا على صدق االختبار وأن افضل وسيلة لتحقيق 

المراد قياسها  ذاك هو أن يقرر عدد من الخبراء والمتخصصين مدى تواجد السمة

(Ebel,1972,p.553-556 )  فقد أعتمد الباحث في معرفة مدى . وفي ضوء ما تقدم

توافر سمة الصدق في أداة البحث الحالي عن طريق تقديم فقراتها والبدائل الخاصة 

كونهم االقرب في الحكم لبها الى عدد من المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية 

( ، اذ تعرف هذه  2ملحق )الرات وبدائلها من عدمها  ، على مدى صالحية الفق

بشأنها وبعد لبيان ارائهم  .  (Fact Validity)العملية بأستخراج الصدق الظاهري 
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اطالع الباحث على ملحوظاتهم العلمية واالخذ بها ، أصبحت أداة البحث جاهزة 

  للتطبيق . 

 

 :ثبات األداة  -سادسا

 األداة ساسية الواجب توافرها في األداة ولكي تكون المفاهيم األهوم الثبات من يعد مف

( الى  1971السيد ،) قد أشار وصالحة للتطبيق ال بد من توافر سمة الثبات فيها ، 

معنى الثبات بأن النتائج التي تعطيها األداة تتصف بالثبوت تقريبا في حال تطبيقها 

( . وهناك طرائق   48ص, 1971أنفسهم )السيد , فراد العينة أمرة أخرى على 

عديدة يتم بواسطتها أستخراج قيم الثبات منهاطريقة )أعادة االختبار والصور 

 المتكافئة والتجزئة النصفية ومعادلة ألفا كرونباخ ومعادلة كيودر ريتشارد سون ( . 

لفا كرونباخ وفي البحث الحالي أعتمد الباحث في أستخراج ثبات بحثه على معادلة أ

يعد  اذ ، (  95.6للبحث الحالي وهدفه ، اذ بلغ معامل ثبات األداة )  ةكونها مناسبل

 ( .   104،ص  1998معامل ثبات جيد قياسا الى االختبارات غير المقننة ) عودة ،

 

 :البحث أداة ق تطبي -سابعا

األداة ة البحث على العينة االستطالعية وأستخرج صدق بعد تجريب الباحث أدا

اساسية البالغ عددهن وثباتها ، طبقت األداة بصيغتها النهائية على طالبات العينة األ

( وفي ضوء ذلك أصبحت  15-3-2019الى  15-12-2018)   يخبتأر( طالبة  95)

لدى الباحث البيانات الخاصة بأستجابات الطالبات عن فقرات األداة التي تشير الى 

في كلية التربية للبنات من وجهة نظر من عدمها مدى توافر ادارة الجودة الشاملة 

 حق . الطالباتها ،اذ سيتم عرض النتائج وتفيسرها تفصيليا في الفصل ال

 

 :حصائية الوسائل اال -ثامنا

البحث واستخراج النتائج تطلب من  استجابات الطالبات على أداة أن عملية تحليل 

  :التية أالباحث أعتماد الوسائل االحصائية 

 .لفا كرونباخ الستخراج ثبات األداة أمعادلة  -والأ

فقرات معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة لمعادلة الوسط المرجح لتبيان حدة -ثانيا

 .األداة 

 .معادلة الوزن المئوي لبيان النسب المئوية لفقرات األداة  -ثالثا

 ( 065، ص 7116) عالم ،                                                       

 الفصل الرابع / عرض النتائج وتفسيرها 

التي تم التوصل اليها في  لبيانات ألهم ا وتفسيرا ،يحتوي هذا الفصل عرضا شامال 

طالبة من طالبات   (95)الى عينة البحث البالغ عددها فقرات األداة التي قدمت ضوء 

 قسم التاريخ في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد على وفق الخطوات االتية : 

 عرض نتائج البحث : -اوال

 تية :ات اآلاءان عملية عرض نتائج البحث تتطلب من الباحث القيام باالجر
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عن فقرات محوري ساسية احتساب تكرارات استجابات طالبات عينة البحث األ -أ

 األداة .

( 25%و) ( (0%وافق بدرجة أبدائل هي   ةداة البحث اعتمدت على خمسأان  -ب

( ، ولغرض احتساب الوسط المرجح والوزن  100% ( و) 75%( و)  50% و)

درجة ( والبديل  1)  0%المئوي لفقرات األداة تم اعطاء البديل االول اوافق بدرجة 

 3)  50%( والبديل الثالث اوافق بدرجة  درجة 2)  25%الثاني اوافق بدرجة 

درجة ( والبديل الخامس اوافق بدرجة  4) 75%( والبديل الرابع اوافق بدرجة درجة

  . (درجة  5)  %100

( درجة ، ان المتوسط الحسابي لبدائل  15بلغت ) ان مجموع درجات بدائل األداة 

( درجات ، وهذا  3يقيس حدة معوقات التطبيق للجودة من عدمها هي )  ياألداة الذ

 ا( فاكثر تعد عائق 3يكون وسطها المرجح ) من فقرات األداة ن كل فقرة أيشير الى 

تعاني منه طالبات عينة البحث االساسية فيها الجودة على عدم توافر  اومؤشر احقيقي

سبال لتحسين وضع من الجهات ذات العالقة ويتطلب اجراء خطة تحسين ومتابعة 

(  3يكون وسطها المرجح اصغر من ) التي فقرة في حين الفضل ، الى األ هاواقع

عائق حقيقي من وجهة نظر طالبات البحث وبالتالي فان مؤشرات الجودة  التعد 

يتطلب من الجهات ذات العالقة مواصلة توافر مستلزمات بقائها فيها متوافر 

 . ( يبين ذلك 4)  الجدول و

والمتوسط الحسابي ( الية احتساب الوسط المرجح والوزن المئوي  4جدول )

 لفقرات األداة

المتوسط  اداة البحث التي اعتمدها الباحث والدرجات المعطاة لهاعنوانات بدائل  ت

 الحسابي 

اوافق بدرجة  1

%0 

 

اوافق 

بدرجة 

%25 

اوافق بدرجة 

%50 

اوافق بدرجة 

%75 

اوافق بدرجة 

%100 

 

حدة 

معوقات 

 الجودة 

 فاكثر(  0) 
درجة واحدة  2

(1) 

 

 درجتان    

     (2 ) 

 ثالث درجات 

 (3  ) 

 اربع درجات 

 (4 ) 

 خمس درجات 

 (5  ) 

 

وفقا لقيمة تنازليا  الخاصة بمحاور األداة  معوقات تطبيق الجودةفقرات ترتيب  -ج

  .( يوضح ذلك  5المعدل العام للوسط المرجح والوزن المئوي له والجول )

( قيمة المعدل العام للوسط المرجح والوزن المئوي لمحوري األداة مرتبة  5جدول )

 تنازليا

ت 

المحور 

 في األداة 

ت المحور 

بعد التحليل 

 االحصائي 

معدل الوسط  عنوان المحور 

 المرجح 

الوزن 

 المئوي 

 63.6 3.180 فاعلية العملية التعليمية والتعليم الذاتي اوال اوال

 55.54 2.777 جودة البنى التحتية  ثانيا ثانيا

 59.57 2.975 معدل الوسط المرجح والوزن المئوي                        
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ن معوقات تطبيق الجودة التي تألفت منها  أ( تشير الى 5ان بيانات الجدول )     

محاور األداة الرئيسة  في ضوء المعيار الذي أعتمده الباحث والذي حدد لنا حدة 

، كانت درجات ثالث  (3.00)عائق تطبيق الجودة في  الفقرة من عدمها والبالغ 

لمئوي مقبولة عند طالبات العينة. أذ تعكس قيم المعدل العام للوسط المرجح والوزن ا

في تطبيق  واخرى غير حقيقية صعوبات حقيقية معوقات واألداة عن وجود حوري لم

استجاباتهن عن فقرات محاور ريخ عند تشعر بها طالبات قسم التأمؤشرات الجودة 

ووزنه  ( 2.975 )األداة الرئيسة  حاور ، أذ بلغ قيمة معدل الوسط المرجح لماألداة 

ن قبل مفقرات تنازليا عند عملية عرضها وتفسيرها الوقد رتبت   ( 59.57 )المئوي 

 الباحث وفقا لمؤشرات أوساطها المرجحة وأوزانها المئوية .

ة المتحققة الخاصة يالحقيقمعوقات من ال ان بيانات األداة تؤكد وجود مجموعة         

 ( 19 )البالغ عددها سام كلية التربية للبنات مؤشرات الجودة في أقفقرات  تطبيقب

 35 )فقرات األداة البالغ عددها الكلي لمجموع المن  يحقيقمعوق فقرة مثل محتواها 

بفاعلية العملية التعليمية ) من المحور االول الخاص  ة( فقر 15فقرة بواقع )  (

مثلت ( بالبنى التحتية ) ( فقرات من المحور الثاني الخاص  4 و)( والتعلم الذاتي 

 )الى   (3.89 )، تراوحت قيم أوساطها المرجحة بين   ( 0.54)نسبة مقدارها 

  يبين ذلك . ( 6)والجدول   (60.6 )الى   (77.8 )وأوزانها المئوية بين  (3.03

 

مثل محتواها معوقات حقيقية في تطبيق الجودة يبين الفقرات التي (  6جدول )

 مرتبة تنازليا 

ت 

الفقرة 

في 

 األداة 

 ت

 الفقرة

 بعد

 التحليل 

 

 عنوانات فقرات األداة              

الفقرة 

من 

 المحور

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

اعالن الدرجات الفصلية للطالب قبل بدء  1 15

 االمتحانات النهائية 

 77.8 3.89 االول

يتم اعطاء المادة العلمية بما يتناسب مع وقت  2 2

 المحاضرة 

 75.2 3.76 االول

 73.4 3.67 الثاني المساحة الخضراء في الكلية كافية ومالئمة  3 23

اشعر بالعدالة والمساواة بيني وبين باقي  4 3

 زمالئي في كافة الممارسات التي اشارك فيها 

 72.2 3.61 االول

اجد الدرجات التي حصلت عليها معبرة عن  5 7

 ادائي الفعلي 

 70.7 3.53 االول

توضيح الجوانب النظرية في المادة الدراسية  6 1

 بامثلة واقعية تطبيقية 

 

 70.4 3.52 االول

يستعمل التدريسي طرائق متنوعة لتقويم اداء  7 8

الطلبة مثل ) تقارير ، ابحاث ، اختبارات 

قصيرة ، اختبارات تحريرية ، اختبارات 

 شفوية ( 

 69.8 3.49 االول
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يعمل التدريسي على زيادة الحصيلة المعرفية  8 10

 لديك 

 69.0 3.45 االول

يساهم التدريب الميداني ) الصيفي ( في رفع  9 21

 قدراتي ومهارتي على مزاولة المهنة 

 68.6 3.43 االول

مالئمة المناهج ) المواد الدراسية ( مع  10 14

 متطلبات سوق العمل 

 66.3 3.3 االول

شمولية االسئلة االمتحانية اذ تعكس ما تعلمته  11 16

 من معلومات ومهارات ومعارف 

 66.3 3.3 االول

الموقع االلكتروني للكلية ينشر ) الدرجات ،  12 13

 التبليغات ، المقررات الدراسية ( 

 64.4 3.22 االول

 63.7 3.18 الثاني استمرار التيار الكهربائي اثناء الدوام الرسمي  13 34

توافر المواصالت داخل الحرم الجامعي بشكل  14 33

 كافي 

 63.5 3.17 الثاني

تواجد اعضاء هيئة التدريس في اوقات  15 9

الساعات المكتبية تساعد في فهم بعض النقاط 

التي لم افهمها خالل المحاضرات او الدروس 

 العلمية 

 62.9 3.14 االول

 62.9 3.14 االول تتوافر المصادر الحديثة في مكتبة الكلية  16 22

تساهم المراجع العلمية المتاحة في التحصيل  17 6

 والفهم واجراء التجارب والمشاريع العلمية 

 61.00 3.05 االول

التجارب المختبرية تساعدك في ايصال المادة  18 17

 النظرية 

 60.6 3.03 االول

 60.6 3.03 الثاني جودة قاعات المطالعة في مكتبة الكلية  19 26

كما دلت بيانات التحليل االحصائي ألستجابات طالبات عينة البحث عن وجود      

نها تمتلك مضمون فقراتها مؤشرات الجودة وهي متوافرة أي أات غير حقيقية معوق

العلمي ( او العام  مستوى القسمفي المؤسسة التعليمية سواء على الصعيد الخاص ) 

تم تشخيصها من وجهة نظر طالبات قسم التاريخ الالئي يدرسن مستوى المؤسسة ( )

وعدنها غير متحققة في المقررات الدراسية في االقسام العلمية وفقا للتخصص الدقيق 

بواقع  فقرة ( 16 )فقد بلغت  ثالث ( 3 )ضوء المعيار الذي أعتمده الباحث البالغة 

( 9و) (بفاعلية العملية التعليمية والتعلم الذاتي )( فقرات من المحور االول الخاص 7)

،   ( 0.46)مثلت نسبة مقدارها ( بالبنى التحتية )فقرات من المحور الثاني الخاص 

 )وأوزانها المئوية بين  (2.12 )الى   (2.89 )تراوحت قيم أوساطها المرجحة بين 

 يبين ذلك .  ( 7)والجدول   (42.5 )الى   (57.8
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لفقرات التي مثل محتواها توافر مؤشرات حقيقية في تطبيق الجودة ا(  7جدول )

 مرتبة تنازليا 

ت 

الفقرة 

في 

 األداة 

 ت

 الفقرة

 بعد

 التحليل 

 

 عنوانات فقرات األداة              

الفقرة 

من 

 المحور

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

صممت مباني الكلية بشكل مالئم للبيئة  1 32

 التعليمية 

 57.8 2.89 الثاني

 57.6 2.88 االول اساهم في االنشطة الالصفية  2 19

الشكاوى من جميع الطالب تستقبل الكلية  3 4

بطرق مباشرة او غير مباشرة ) صندوق 

الشكاوى ، التواصل من خالل موقع الكلية 

 االلكتروني (

 56.42 2.821 االول

تحقق الجداول الدراسية المرونة بما يسمح من  4 12

ممارسة االنشطة االكاديمية واالنشطة 

 الطالبية 

 56.4 2.82 االول

توافر االمكانيات المتاحة لتكنولوجيا  5 11

المعلومات المتمثلة ) مكتبة الكترونية ، توفر 

 المادة الدراسية على الموقع االلكتروني ....(

 55.7 2.78 االول

 54.3 2.71 الثاني جودة الخدمات المقدمة في النادي الطالبي  6 31

توجد اساليب دعم للطالب المتعثرين دراسيا  7 18

 تساعد في االرتقاء بالمستوى االكاديمي 

 53.8 2.69 االول

 53.8 2.69 الثاني مدى نظافة القاعات الدراسية  8 29

توافر لوحات وشاشات لنشر التعليمات  9 20

 واالنشطة المختلفة 

 52.2 2.610 االول

تتوافر المالعب الرياضية لممارسة انشطة  10 25

 رياضية 

 52.2 2.62 الثاني

 52.00 2.6 الثاني مالئمة وجودة القاعات الدراسية  11 24

جودت المختبرات ) توافر االجهزة ، المواد ،  12 28

 المعدات الالزمة ( 

 50.9 2.54 الثاني

توافر مياه صالحة للشرب ومالئمة االماكن  13 35

 المخصصة لذلك 

 50.7 2.53 الثاني

 Dataاعتماد الوسائل التعليمية الحديثة )  14 5

Show  السبورة الالكترونية ( في الشرح ،

وااليضاح اذ تساعد في متابعة وفهم المادة 

 العلمية 

 50.3 2.51 االول

تتوافر وسائل االيضاح ) برامج فيديوية ،  15 27

 منشورات ....( 

 47.3 2.36 الثاني

 42.5 2.12 الثاني مالئمة ونظافة المرافق الصحية  16 30
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 األداة :حاور البحث وفقا لمتفسير نتائج  -ثانيا

 :المحور االول من اداة البحث فقرات تفسير نتائج  -أ

ولغرض معرفة مدى توافر مؤشرات الجودة في ( فقرة  22ول من ) تألف المحور األ

عالج الباحث احصائيا بيانات ريخ ،بنات من وجهة نظر طالبات قسم التأكلية التربية لل

وجود فقرات تشير الى وجود معوقات حقيقية في تطبيق على دلت هذا المحور وقد 

ي ان مؤشرات الجودة ة أواخرى غير حقيقي فقرة ( 15)  الجودة بلغ عدد فقراتها 

، علما ان الباحث سيتناول بالتفسير  فقرات(  7متوافر فيها اذ بلغ عدد فقراتها ) 

مع ة سبل تحسين لها تعد بمثابحا حلول  ترحققة مقتمالالفقرات غير الربع االول من 

في  هااالشارة الى الفقرات التي تتوافر فيها مؤشرات الجودة بهدف استمرار توافر

 . التعليمية المؤسسة 

تفسير النتائج تتطلب من الباحث الرجوع الى بيانات المحور فقد جاءت الفقرة  ان

في المرتبة االولى  )اعالن الدرجات الفصلية للطالب قبل بدء االمتحانات النهائية (

ان الكثير من ( ويبدو  77.8( ووزنها المئوي )  3.89اذ بلغ وسطها المرجح )

 ي السنوي عند مراجعتها لتدريسيالطالبات تلقى صعوبة في معرفة درجة السع

ن القيادات االدارية على مستوى االقسام العلمية أالمقررات الدراسية ، ويعتقد الباحث 

ضرورة اعالن الدرجات الفصلية للطالبات قبل الشروع تطالب التدريسيين ب

 باالمتحانات النهائية ويبدو لنا ان الصعوبة تكمن في عملية االعالن من ناحية وااللية

بالضوابط والتعليمات  االلتزام ويتطلب من الجميع التي يتم بها ذلك من ناحية اخرى،

بها من جهة التدريسيين  ةالتي تنص على ضرورة اعالن الدرجة ومعرفة الطالب

وذلك من خالل االهتمام وتوافر االماكن الخاصة التي تعلن فيها هذه الدرجات 

من جهة القيادات االدارية لالقسام المتزايد بقطاع الخدمات العامة والخدمات االدارية 

 ( ودراسة  7107العضاضي ، ) اذ تتفق نتائج هذه الفقرة مع نتائج دراسة العلمية . 

Yvonne,2003)   )( يبن ذلك . 8الجول )و 

على  )يتم اعطاء المادة العلمية بما يتناسب مع وقت المحاضرة (ونالت الفقرة  

على  ( 75.2( و)  3.76المرتبة الثانية اذ بلغ وسطها المرجح ووزنها المئوي ) 

الرضا والمقبولية  يد بعض المحاضرات اليومية لم تنلالتوالي ويعني هذا ان مواع

عند طالبات عينة البحث ويبدو ان كثرة المحاضرات في اليوم الواحد وقلة اعداد 

القاعات الدراسية وراء ذلك ويتطلب من القيادات االدارية على مستوى االقسام 

مراعاة ذلك من خالل اجراء استطالع رأي للطالبات االمر الذي يسهم كثيرا في 

اذ تتفق نتائج هذه الفقرة مع حقيق االفضل بالنسبة اليهن تلك المعوقات وت تقليص 

 . ( 8الجدول ). ( (Yvonne,2003نتائج دراسة  

في كافة شعر بالعدالة والمساواة بيني وبين باقي زمالئي أ) الفقرة وجاءت

فقد نالت وسطا مرجحا ووزنا  الثالثة رتبة لمعلى ا ( الممارسات التي اشارك فيها

وجود تباين في ( على التوالي ، ان بيانات الفقرة تدل على  72.2( و) 3.61مئويا )

الهيئة التدريسية في قاعات الدرس ، مون الفقرة وتطبيقها من قبل اعضاء ضتقدير م

ان عند مزاولة ممارساتهم التدريسية واالنسانية لذلك التدريسيين  مراعاة رورة لذا ض

في كل  ك الطالبات بشكل متساوخالل اشرا وذلك منيشعروا الطالبات بعدالتهم 
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الواجبات التي تخص الجوانب العلمية والعملية للمقررات الواجب دراستها . ان 

التزام التدريسيين بذلك يبعث رسائل اطمئنان كافية لشعور الطالبات بالعدالة 

الفقرة )التجارب المختبرية تساعدك في ايصال المادة في حين نالت   .والمساواة 

( 3.03خير اذ بلغ الوسط المرجح لهما )على الترتيب األالمحور هذا من النظرية ( 

تتطلب مزيدا من تظافر ة ( على التوالي . ان بيانات الفقر 60.6والوزن المئوي )

الجهود بين المعاون العلمي واالداري بهدف تحسين جودة الخدمات العلمية التي 

مع نتائج  السابقتان  تتفق نتائج الفقرتاناذ تقدمها المكتبة لطالباتها عند مراجعتهن لها 

 .( يبن ذلك  8الجدول )و (  7107العضاضي ،  ) دراسة

لتي مثل محتواها توافر معوقات حقيقية في تطبيق يبين الفقرات ا(  8جدول )

 مرتبة تنازليا الجودة 

ت 

الفقرة 

في 

 األداة 

 ت

 الفقرة

 بعد

 التحليل 

 

 عنوانات فقرات األداة              

الفقرة 

من 

 المحور

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

اعالن الدرجات الفصلية للطالب قبل بدء  1 15

 االمتحانات النهائية 

 77.8 3.89 االول

يتم اعطاء المادة العلمية بما يتناسب مع  2 2

 وقت المحاضرة 

 75.2 3.76 االول

اشعر بالعدالة والمساواة بيني وبين باقي  3 3

زمالئي في كافة الممارسات التي اشارك 

 فيها 

 72.2 3.61 االول

اجد الدرجات التي حصلت عليها معبرة  4 7

 عن ادائي الفعلي 

 70.7 3.53 االول

توضيح الجوانب النظرية في المادة  5 1

 الدراسية بامثلة واقعية تطبيقية 

 

 70.4 3.52 االول

يستعمل التدريسي طرائق متنوعة لتقويم  6 8

اداء الطلبة مثل ) تقارير ، ابحاث ، 

اختبارات قصيرة ، اختبارات تحريرية ، 

 اختبارات شفوية ( 

 69.8 3.49 االول

يعمل التدريسي على زيادة الحصيلة  7 10

 المعرفية لديك 

 69.0 3.45 االول

يساهم التدريب الميداني ) الصيفي ( في  8 21

 رفع قدراتي ومهارتي على مزاولة المهنة 

 68.6 3.43 االول

14 9 

 

 

مالئمة المناهج ) المواد الدراسية ( مع 

 متطلبات سوق العمل 

 66.3 3.3 االول

 66.3 3.3 االولشمولية االسئلة االمتحانية اذ تعكس ما  10 16
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 تعلمته من معلومات ومهارات ومعارف 

الموقع االلكتروني للكلية ينشر ) الدرجات  11 13

 ، التبليغات ، المقررات الدراسية ( 

 64.4 3.22 االول

تواجد اعضاء هيئة التدريس في اوقات  12 9

الساعات المكتبية تساعد في فهم بعض 

النقاط التي لم افهمها خالل المحاضرات 

 او الدروس العلمية 

 62.9 3.14 االول

 62.9 3.14 االول تتوافر المصادر الحديثة في مكتبة الكلية  13 22

تساهم المراجع العلمية المتاحة في  14 6

التحصيل والفهم واجراء التجارب 

 والمشاريع العلمية 

 61.00 3.05 االول

التجارب المختبرية تساعدك في ايصال  15 17

 المادة النظرية 

 60.6 3.03 االول

قسم والتي الالفقرات التي توافرت فيها مؤشرات الجودة من وجهة نظر طالبات أما 

(  2.51( الى )  2.88تراوحت قيم اوساطها المرجحة بين )( فقرات  7بلغت ) 

  .(  50.3( الى ) 57.6وأوزانها المئوية بين )

لية وشعورهن بالرضا والمقبوان بيانات هذه الفقرات تشير الى مدى ارتياح الطالبات 

االدارية التي سعت القيادات االدارية في المؤسسة وعن جودة الخدمات التعليمية 

ن أالتعليمية الى توافرها لطالباتها خالل سنين الدراسة ويرى الباحث من الضروري 

تواصل الجهات ذات القرار بمواصلة دعمها لتكون عامل تأثير في باقي الجوانب 

والتي ترى بعدم توافر مؤشرات التي تم تشخيصها من قبل طالبات عينة البحث 

 يوضح ذالك .  ( 9)    والجدول الجودة فيها 

( فقرات المحور االول مثل محتواها توافر مؤشرات حقيقية في تطبيق  9جدول )

 مرتبة تنازليا  جودة ال

ت 

الفقرة 

في 

 األداة 

 ت

 الفقرة

 بعد

 التحليل 

 

 عنوانات فقرات األداة              

الفقرة 

من 

 المحور

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 57.6 2.88 االول اساهم في االنشطة الالصفية  2 19

تستقبل الكلية الشكاوى من جميع الطالب  3 4

مباشرة ) صندوق بطرق مباشرة او غير 

الشكاوى ، التواصل من خالل موقع الكلية 

 االلكتروني (

 56.42 2.821 االول

تحقق الجداول الدراسية المرونة بما يسمح من  4 12

ممارسة االنشطة االكاديمية واالنشطة 

 الطالبية 

 56.4 2.82 االول

توافر االلكرونيات المتاحة لتكنولوجيا  5 11

مكتبة الكترونية ، توفر  المعلومات المتمثلة )

 المادة الدراسية على الموقع االلكتروني ....(

 55.7 2.78 االول
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توجد اساليب دعم للطالب المتعثرين دراسيا  7 18

 تساعد في االرتقاء بالمستوى االكاديمي 

 53.8 2.69 االول

توافر لوحات وشاشات لنشر التعليمات  9 20

 واالنشطة المختلفة 

 52.2 2.610 االول

 Dataاعتماد الوسائل التعليمية الحديثة )  14 5

Show  السبورة الالكترونية ( في الشرح ،

وااليضاح اذ تساعد في متابعة وفهم المادة 

 العلمية 

 50.3 2.51 االول

 

 تفسير نتائج فقرات المحور الثاني :-ب

( فقرة ولغرض معرفة مدى توافر مؤشرات الجودة  13تالف المحور الثاني  من ) 

في كلية التربية للبنات من وجهة نظر طالبات قسم التاريخ لهذا المحور ،عالج 

الباحث احصائيا بياناته وقد دلت على وجود فقرات تشير الى وجود معوقات حقيقية 

 ( فقرات  .  4في تطبيق الجودة بلغ عدد فقراتها  ) 

)المساحة الخضراء في الفقرة ن االحصائية لفقرات المحور الثاني ألقد دلت البيانات 

(   3.67فقد بلغ وسطها المرجح ) االول الترتيب جاءت في  الكلية كافية ومالئمة  (

( ، ان بيانات الفقرة تدل على ان المساحات الخضراء  73.4ووزنها المئوي )

ة نظر الطالبات وعلى الموجودة في المؤسسة التعليمية هي غير كافية من وجه

القيادات االدارية السيما المعاون االداري ان يراعي ذلك من خالل تخصيص ميزانية 

واستثمار المشاريع الهادفة الى االهتمام  مالية تعالج هذا الجانب المهم من الكلية 

الجدول  قدر المستطاع . بالبيئة واستدامتها من خالل توسيع المساحات الخضراء 

(10 . ) 

الثاني على الترتيب  ناء الدوام الرسمي (ثأ)استمرار التيار الكهربائي ونالت الفقرة 

( وتشير هذه البيانات الى  63.7( ووزنها المئوي ) 3.18اذ بلغ وسطها المرجح )

حاالت عدم  الرضا والمقبولية عند طالبات عينة البحث حول ما يقدم من جودة 

انقطاع التيار الكهربائي اثناء سير االمتحانات الخدمات في القطاع الكهربائي ، ان 

الشهرية والفصلية والنهائية وتكرارها هي من اهم االسباب التي تقف وراء ارتفاع 

بيانات الفقرة ، والمطلوب من الجهات ذات العالقة ال سيما المعاون االداري 

ع الجهات بضرورة تهيئة االمور الفنية التي تخص ذلك من خالل التواصل المستمر م

الحكومية من جهة واجراء عمليات الصيانة الدورية للمولدات الخاصة بالمؤسسة 

بهدف تجنب عمليات االنقطاع والتوقف اثناء الدوام الرسمي . من جهة ثانية التعليمية 

 ( .   10الجدول )

على  (ت داخل الحرم الجامعي بشكل كاف توافر المواصال  )واحتلت بيانات الفقرة 

( اذ تدل هذه  63.5( ووزنها المئوي ) 3.17فقد بلغ وسطها المرجح )الثالث الترتيب 

قسم البيانات على ضرورة االهتمام بشكل اكبر بالجانب الخدمي الذي يخص 

ئاسة الجامعة من خالل توافر المواصالت طيلة مدة الدوام الخدمات والمتابعة في ر

ة الساعات االولى من الدوام الرسمي صباحا الرسمي السيما اوقات الذروة ) بداي

 ( .  10ل )ساعات االخيرة منه مساءا ( . الجدووال
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خير على الترتيب األ الفقرة )جودة قاعات المطالعة في مكتبة الكلية (في حين نالت 

( على  60.6( والوزن المئوي ) 3.03المحور اذ بلغ الوسط المرجح لها )هذا في 

المعاون العلمي مع الفقرة  تتطلب مزيدا من تظافر الجهود التوالي . ان بيانات 

ال سيما و واالداري بهدف تحسين جودة الخدمات العلمية التي تقدمها المكتبة لطالباتها

العضاضي )  اذ تتفق نتائج الفقرات السابقة مع نتائج دراسةالجانب الخاص بالمطالعة 

 ( يبن ذلك . 10) الجدول   (Yvonne,2003( ودراسة )  7107، 

( فقرات المحور الثاني  مثل محتواها توافر معوقات حقيقية في تطبيق  10الجدول )

 مرتبة تنازليا الجودة  

ت 

الفقرة 

في 

 األداة 

 ت

 الفقرة

 بعد

 التحليل 

 

 عنوانات فقرات األداة              

الفقرة 

من 

 المحور

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 73.4 3.67 الثاني المساحة الخضراء في الكلية كافية ومالئمة  3 23

استمرار التيار الكهربائي اثناء الدوام  13 34

 الرسمي 

 63.7 3.18 الثاني

توافر المواصالت داخل الحرم الجامعي  14 33

 بشكل كافي 

 63.5 3.17 الثاني

 60.6 3.03 الثاني جودة قاعات المطالعة في مكتبة الكلية  19 26

( فقرات تراوح  9ما الفقرات التي مثلت محتواها وجود مؤشرات الجودة فقد بلغت )أ

( الى  57.8من )( والوزن المئوي  2.12( الى ) 2.89قيم الوسط المرجح فيها من )

ن من اصحاب القرار الى يان بيانات هذه الفقرات تتطلب من جميع المعني( .  42.5)

تسهم في تذليل الصعوبات التي تقف امام حصول  تواصل دعمهم المستمر لها كي

  . ( . يبين ذلك 11لجدول ) االطالبات على مبتغاهم العلمي خدمة للعملية التعليمية و

 

( فقرات المحور الثاني مثل محتواها توافر مؤشرات حقيقية في  11لجدول )ا

 مرتبة تنازليا تطبيق الجودة 

ت 

الفقرة 

في 

 األداة 

 ت

 الفقرة

 بعد

 التحليل 

 

 عنوانات فقرات األداة              

الفقرة 

من 

 المحور

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

صممت مباني الكلية بشكل مالئم للبيئة  1 32

 التعليمية 

 57.8 2.89 الثاني

 54.3 2.71 الثاني جودة الخدمات المقدمة في النادي الطالبي  6 31

 53.8 2.69 الثاني مدى نظافة القاعات الدراسية  8 29

تتوافر المالعب الرياضية لممارسة انشطة  10 25

 رياضية 

 52.2 2.62 الثاني

 52.00 2.6 الثاني مالئمة وجودة القاعات الدراسية  11 24

جودت المختبرات ) توافر االجهزة ، المواد ،  12 28

 المعدات الالزمة ( 

 50.9 2.54 الثاني
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توافر مياه صالحة للشرب ومالئمة االماكن  13 35

 المخصصة لذلك 

 50.7 2.53 الثاني

تتوافر وسائل االيضاح ) برامج فيديوية ،  15 27

 منشورات ....( 

 47.3 2.36 الثاني

 42.5 2.12 الثاني مالئمة ونظافة المرافق الصحية  16 30

 

 الفصل الخامس / االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 

اني ول والمحور الثفي ضوء النتائج االحصائية لفقرات المحور األاالستنتاجات : -0

 الداة البحث يعتقد الباحث أن اهم استنتاجاته االتي :

طالبة عن فقرات  ( 95 )تعد استجابات طالبات العينة األساسية البالغ عددها  -أوال

 ( .    3.00محاور األداة مقبولة في ضوء المعيار المعتمد والبالغ ) 

فقرات لم تتوافر فيها مؤشرات تظهر استجابات طالبات العينة الى وجود   -ثانيا 

فقرة ،  من مجموع فقرات األداة  ( 19 )نظر الطالبات بلغ تعدادها  ةالجودة من وجه

 فقرة   (  ( 35البالغة 

توافر فيها التي الى وجود عدد من الفقرات بيانات االحصائية نتائج التظهر  –ثالثا 

(  فقرة من مجموع  16مؤشرات الجودة من وجهة نظر الطالبات بلغ تعدادها ) 

 . فقرات األداة 

هي من اهم االسباب التي الواجب توافرها االمكانيات المادية واالدارية قلة ان –رابعا 

تقف وراء الفقرات التي شخصتها استجابات طالبات عينة البحث االساسية والتي 

 الجودة الشاملة فيها.  ادارة على عدم توافر متطلبات فيها اكدت 

من قبل الباحث  ةمقترحسبل تحسين دناه بمثابة تعد التوصيات أالتوصيات :  -7

 بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للطالبات من قبل المؤسسة التعليمية : 

لشروع باالمتحانات توفير االماكن الخاصة التي تعلن فيها الدرجات الفصلية  قبل ا-أ

 النهائية  .   

عض المحاضرات اليومية التي لم اجراء استطالع رأي للطالبات حول مواعيد ب-ب

 ل الرضا والمقبولية عندهن .  تن

اشراك الطالبات بشكل متساوي في كل الواجبات التي تخص الجوانب العلمية -ج

 والعملية للمقررات الدراسية .  

ان تكليف الطالبات بالنشاطات الصفية والالصفية كفيلة باعطاء الصورة الحقيقية  -ح

 ألداء الطالبات . 

 ضرورة تضمين الجوانب النظرية للمادة بامثلة لها صلة ببيئة الطالبات .   -خ

ضرورة تنويع المصادر المعرفية من قبل التدريسيين عند تدريسهم للمقررات  -هـ

 صارهم على الكتاب المعتمد او الملخص المكتوب . الدراسية وعدم اقت

الخبرات التربوية والتعليمية والمهنية لمحتوى المقررات تضمين المزيد من   -ع

 الدراسية كي  تسهم في تقوية االنسجام الموجود بينها ومتطلبات سوق العمل .  

بارية وتعويد على التدريسيين مراعاة الشروط الجيدة لصياغة وبناء الفقرات االخت-غ

 الطالبات عليها .
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والخاصة في ضرورة تواجد عضوهيئة التدريس في المكتبة العامة للمؤسسة أ -ف 

قسام العلمية بهدف تذليل الصعوبات التي تواجه الطالبات السيما التي تخص األ

 الجوانب المعرفية للمادة العلمية .  

ري بهدف تحسين جودة ضرورة تظافر الجهود بين المعاون العلمي واالدا -ق 

 الخدمات العلمية التي تقدمها المكتبة لطالباتها عند مراجعتهن لها . 

 

 :المقترحات  -0

إجراء دراسة  مماثلة للدراسة الحالية على احدى المدارس التابعة لمديريات التربية -

 في محافظة بغداد .

 ريخ نحو جودة الكتاب الجامعي  . دراسة اتجاهات طالبات  قسم التأجراء ا -

 

 جنبية الخاصة بالبحث :المصادر العربية واأل

 المصادر العربية :   -أوال
 القران الكريم ) سورة الجمعة ،اية ( . 

 لسان العرب( :  2001ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدين مكرم االنصاري )  .0

 ، دار صادر للنشر ، بيروت ، لبنان .

ارة الجودة في مؤسسات ( اد 0222عبد العزيز  ومسعد فوزية ) ابو نبعة ، - .7
، مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي في ضوء متغيرات  التعليم العالي

 العصر ، جامعة االمارات العربية المتحدة ، العين ، 

،وزارة التعليم العالي  نظم ادارة الجودة( :2008الجبوري ،ميسر ابراهيم احمد ) .0

 العلمي  ، جامعة الموصل .والبحث 

، دار الغريب  معوقات الجودة في عناصر االنتاج( :  0225السامي ، علي )  .4

 للطباعة واالنتاج ، عمان ، االردن . 

ادوات البحث العلمي في بحوث ( :  7112السعداوي ومحسن علي واخرون )  .5

 ، دار المواهب للطباعة والنشر . التربية الرياضية

المدخل الشامل والسريع لفهم وتطبيق ادارة (  1995السقاف ، حامد عبدهللا )  .6
 ، الخبر ، مكتبة المجتمع للنشر والتوزيع . الجودة الشاملة

 7، ط علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري( :  0220السيد , فؤاد البهي )  .2

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر . 

، الشركة  الدليل العلمي لتطبيق فن الجودة الشاملة(  0225الشبراوي ، عادل )  .2

 العربية لالعالم العلمي ، القاهرة .

( معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في  7107العضاضي ، سعيد بن علي ، ) .2

المجلة العربية لضمان وجودة التعليم مؤسسات التعليم العالي دراسة ميدانية ،
 ، المملكة العربية السعودية . 2، العدد  الجامعي

، المكتبة  التقويم والقياس النفسي والتربوي( :  0222الغريب ، رمزية )  .01

 المصرية العربية ، مصر 

 . معوقات االشراف التربوي( : 1997المغيدي ،الحسن محمد ) .00
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  طرق تدريس التاريخ في المرحلة االعدادية(  7110الناشف ،عبد الملك ) .07

 روا معهد التربية .االون

 لبنان .( : دار للنشر والتوزيع ، بيروت .  (2014النجار ، صباح مجيد  .00

( دراسة عقبات ادارة الجودة  7100النجار ، صباح ومها كامل جواد )  .04

. بغداد ،  04، العدد  مجلة كلية التراث الجامعةالشاملة في التعليم الجامعي ، 

 العراق  

مستخلصات بحوث المؤتمر الثالث لضمان الجودة ( :  7107جامعة الكوفة )  .05
 ، العراق واالعتماد االكاديمي

،  0،ط مقدمة في الطرق االحصائية( :  2000صبحي  , محمد واخرون )  .06

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع . 

اسلوب النظم بين (  0222عبد الحميد ،جابر وطاهر محمد عبد الرزاق ) .02
 ، دار النهضة العربية ،مصر ، القاهرة . التعليم والتعلم

، دار  اسس التربية الحديثة ونظم التعليم( :  2010عطية ، محسن علي )   .02

 المناهج للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .

،  القياس والتقويم التربوي والنفسي( :  2006عالم ، صالح لدين محمود ) .02

 دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر  

ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم ( :  2004،صالح ) عليمات  .71
 ، دار الشروق ، للنشر والطباعة ، راو هللا ، فلسطين .  التربوي

الملفات المفقودة في منهج ادارة الجودة الشاملة ( :  7110علي ،كفاح داود)  .70
ارة في ،الملتقى الفكري لتطوير اداء الكليات االدارة والتج في التعليم الجامعي

 . اذار  13-11الجمهورية العربية السورية  –الجامعات العربية حلب 

 االحصاء للباحث في التربية والعلوم االنسانية(  0222عودة ، احمد سليمان ) .77

 ، مكتبة الفكر ،عمان ،االردن .

البحث العلمي واستخدام المعلومات ( :  2007قندليجي، عامر ابراهيم ) .70
 ، دار البازوري للنشر والطباعة ، عمان ، االردن .    وااللكترونيةالتقليدية 

دارة الجودة الشاملة ، ت ثالثية أ(  2000ماهوني  ، فرانيس وجي ثور كارل ) .74
 ، دار الفجر للنشر والتوزيع . 0، ط عبد الحكيم احمد الحزامي

 ادارة الجودة الشاملة تطبيقات في الصناعة(  2007مجيد ، الزيادات )  .75
 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .0،طوالتعليم 

، دار المسيرة للنشر  ادارة الجودة الشاملة( :  7111محمود ، خضير كاظم )- .76

 والتوزيع ، عمان ، االردن . 

، دار الكتب للطباعة  سس التربيةأ( :  2002مهدي، عباس  واخرون )  .72

 والنشر ، بغداد ، العراق .

 0،ط علم النفس التربوي(  7100نوفل ، محمد بكر وفريال محمد ابو عواد ) .72

 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع االردن .
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 المصادر االجنبية : -ثانيا

1. WWW.higherdu.gov.iy             انترنيت  

2. WWW.acc4arab.com/acc//archive /index.php) انترنيت    

3. Imai, Masaaki (1986) ,,kaizen – the key To Gapan,s Success 

random House ,P151 .                                                                                                  

4. Eblie ,R.I(1972) :Essential of Educational Measurment ,2
nd

 

Englewood Cliffs ,New gerse yprentice-Hall . 

 

 المالحق

1ملحق  للبحث الحالي .اداة البحث التي اعتمدها الباحث   

 ت
 

 عنوانات فقرات األداة
 

 أتفق بدرجة

فقرات المحور االول فاعلية العملية التعلية  -أوال

 والتعليم الذاتي
%0 %25 %50 %75 %100 

1 
توضيح الجوانب النظرية في المادة الدراسية 

 بامثلة واقعية تطبيقية
     

2 
يتم اعطاء المادة العلمية بما يتناسب مع وقت 

 المحاضرة
     

3 
اشعر بالعدالة والمساواة بيني وبين باقي 

 زمالئي في كافة الممارسات التي اشارك فيها
     

4 

تستقبل الكلية الشكاوى من جميع الطالب بطرق 

،  مباشرة او غير مباشرة ) صندوق الشكاوى

 التواصل من خالل موقع الكلية االلكتروني (

     

5 

 Dataاعتماد الوسائل التعليمية الحديثة ) 

Show  السبورة الالكترونية ( في الشرح ،

وااليضاح اذ تساعد في متابعة وفهم المادة 

 العلمية

     

6 
تساهم المراجع العلمية المتاحة في التحصيل 

 والمشاريع العلميةوالفهم واجراء التجارب 
     

7 
اجد الدرجات التي حصلت عليها معبرة عن 

 ادائي الفعلي
     

8 

يستعمل التدريسي طرائق متنوعة لتقويم اداء 

الطلبة مثل ) تقارير ، ابحاث ، اختبارات 

تبارات تحريرية ، اختبارات قصيرة ، اخ

 (شفوية

     

9 

تواجد اعضاء هيئة التدريس في اوقات 

المكتبية تساعد في فهم بعض النقاط  الساعات

التي لم افهمها خالل المحاضرات او الدروس 

 العلمية

     

10 
يعمل التدريسي على زيادة الحصيلة المعرفية 

 لديك
     

11 

توافر االمكانيات المتاحة لتكنولوجيا المعلومات 

المتمثلة ) مكتبة الكترونية ، توفر المادة 

 االلكتروني ....(الدراسية على الموقع 

     

12 
تحقق الجداول الدراسية المرونة بما يسمح من 

 ممارسة االنشطة االكاديمية واالنشطة الطالبية
     

http://www.higherdu.gov.iy/
http://www.acc4arab.com/acc/archive
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13 
الموقع االلكتروني للكلية ينشر ) الدرجات ، 

 التبليغات ، المقررات الدراسية (
     

14 
مالئمة المناهج ) المواد الدراسية ( مع متطلبات 

 العملسوق 
     

15 
اعالن الدرجات الفصلية للطالب قبل بدء 

 االمتحانات النهائية
     

16 
شمولية االسئلة االمتحانية اذ تعكس ما تعلمته 

 من معلومات ومهارات ومعارف
     

17 
التجارب المختبرية تساعدك في ايصال المادة 

 النظرية
     

18 
دراسيا توجد اساليب دعم للطالب المتعثرين 

 تساعد في االرتقاء بالمستوى االكاديمي
     

      اساهم في االنشطة الالصفية 19

20 
توافر لوحات وشاشات لنشر التعليمات 

 واالنشطة المختلفة
     

21 
يساهم التدريب الميداني ) الصيفي ( في رفع 

 قدراتي ومهارتي على مزاولة المهنة
     

      في مكتبة الكليةتتوافر المصادر الحديثة  22

 أتفق بدرجة  

 100% 75% 50% 25% 0% فقرات المجور الثاني البنى التحتية -ثانيا

      المساحة الخضراء في الكلية كافية ومالئمة 23

      مالئمة وجودة القاعات الدراسية 24

25 
تتوافر المالعب الرياضية لممارسة انشطة 

 رياضية
     

      المطالعة في مكتبة الكليةجودة قاعات  26

27 
تتوافر وسائل االيضاح ) برامج فيديوية ، 

 منشورات ....(
     

28 
جودت المختبرات ) توافر االجهزة ، المواد ، 

 المعدات الالزمة (
     

      مدى نظافة القاعات الدراسية 29

      مالئمة ونظافة المرافق الصحية 30

      المقدمة في النادي الطالبيجودة الخدمات  31

      صممت مباني الكلية بشكل مالئم للبيئة التعليمية 32

33 
توافر المواصالت داخل الحرم الجامعي بشكل 

 كافي
     

      استمرار التيار الكهربائي اثناء الدوام الرسمي 34

35 
توافر مياه صالحة للشرب ومالئمة االماكن 

 المخصصة لذلك
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( أسماء المتخصصين اللذين اعتمدهم الباحث للبحث الحالي  مرتبة وفق  0ملحق ) 

 اللقب

 الكلية  الجامعة  التخصص االسم ت

 كلية التربية  القادسية   ط ت التاريخ أ. د. جبار رشك شناوه  0

 كلية التربية  القادسية   ط ت التاريخ أ.د.حسين جدوع مظلوم  7

 كلية التربية االساسية  المستنصرية  ط ت التاريخ أ.د. حيدر خزعل نزال   0

 كلية التربية االساسية  المستنصرية   ط ت التاريخ أ.د. خضير عباس جري  4

 كلية التربية االساسية  ديالى   ط ت التاريخ أ.د. سلمى مجيد العبيدي  5

 كلية التربية للبنات  بغداد   ط ت التاريخ  أ.د.شاكر جاسم محمد  6

أ.د. صادق عيسى  2

 الشافعي 

 كلية التربية  كربالء   ط ت التاريخ

 كلية التربية للبنات  بغداد قياس وتقويم  أ.م.د.شيماء العبيدي  2

 كلية التربية للبنات  بغداد  قياس وتقويم  أ.م .د. صبا علي طالل  2

أ.م . د. محمد ابراهيم  01

 علي 

 كلية التربية للبنات  بغداد  ط ت التاريخ

 


