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 ملخص البحث:

يجتاز عالمنا اليوم مرحلة انتقالية بالغة األهمية للوصول إلى عصر جديد يتميز 

بمتغيرات نوعية غير مسبوقة نتجت عنها بعض التحديات التي تواجه أمتنا العربية 

 كالعولمة وثورة المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا. 

شك أن رفع مستوى ومن المسلمات ان إصالح التعليم يبدأ بالمدرس وينتهي به، ال 

المدرس علمياً وتربوياً واجتماعياً يساعد على نجاح العملية التعليمية وكفاءتها.  وال 

بد أن يبدأ االهتمام بتأهيل المدرس وإعداده اإلعداد الجيد من التركيز على تصميم 

برامج فعالة إلعداده في كليات التربية والمؤسسات األخرى إلعداد وتأهيل المدرس. 

ل المدرس تأهيالً علمياً و يعد من اللبنات األساسية التي يبني عليها تطور فتأهي

المجتمع ونهضته، وهذا اإلعداد والتأهيل ال يتحقق إال من خالل برامج إعداد فاعلة 

يجري تقويمها على وفق عملية مستمرة لضمان جودة أدائها وفاعليتها في إعداد 

 المدرس.

مرة لبرامج إعداد المدرس في كليات التربية عملية وال شك أن عملية التقويم المست

مهمة جداً تساعد على تصحيح األخطاء ومعالجة القصور وجوانب الضعف في 

البرامج وتعزيز جوانب القوة. ونظراً ألهمية التقييم المستمر لبرامج إعداد المدرسين 

طوير هذه بشكل عام وبرامج إعداد مدرسي العلوم في كلية التربية بشكل خاص في ت

البرامج بشكل مستمر، مما يضمن تخريج مدرسين بكفاءة عالية وإعداد أكاديمي 
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وتربوي متميز، وتكون نتيجة كل ذلك تحسين جودة العملية التعليمية في مراحل 

 التعليم العام وتجويد مخرجاتها.

 ومن هنا وضعت الباحثتان الهدف من البحث الحالي بالسؤال االتي:

ايير الجودة الشاملة في برنامج إعداد مدرسي العلوم )االحياء ما مدى توافر مع

 -والكيمياء( في كلية التربية بجامعة ديالى؟  من وجهة نظر :

 طلبة المرحلة الرابعة )كيمياء، أحياء(. .0

 اعضاء هيأة التدريس ومساعديهم. .8

 واقتصر البحث الحالي على:

 جامعة ديالى. –كلية التربية  -2

 هم الذين يدرسون )الكيمياء واالحياء(.هيأة التدريس ومساعدي -1

 طلبة المرحلة الرابعة )كيمياء , احياء(. -2

 (.1022 – 1024الفصل الدراسي الثاني ) -4

اتبعت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي الذي ال يقتصر على جمع البيانات وتبويبها 

لتدريس فقط بل يتضمن التفسير والتحليل لتلك البيانات، وقد بلغ أعضاء هيئة ا

( عضواً في األقسام العلمية )كيمياء، أحياء( من كلية التربية / 42ومساعديهم )

( محوراً لصياغة استمارة االستبيان ولكل محور عدد 22جامعة ديالى وتم اعداد )

 ( فقرة.209من الفقرات بلغ مجموعها )

رنامج لقد أوضحت نتائج البحث بشكل عام عدم توافر معايير الجودة الشاملة في ب

 إعداد مدرس العلوم في كلية التربية / جامعة ديالى.

 وفي ضوء النتائج التي توصلت لها الباحثتان تم وضع التوصيات االتية:

تحديد أهداف برنامج إعداد مدرس العلوم في كلية التربية بجامعة ديالى  .2

وتكوين لجان تربوية متخصصة في العلوم لتطوير برنامج إعداد مدرس العلوم 

 نظيم مقرراتها.وت

 تحديد شروط ومواصفات دقيقة لقبول الطلبة وااللتزام بها. .1

 توفير األجهزة والمواد الالزمة لتنفيذ التجارب العلمية. .2

إعادة النظر في برنامج إعداد مدرس العلوم في كلية التربية بجامعة ديالى في  .4

 ضوء معايير الجودة الشاملة .

 الدراسات منها:واقترحت الباحثتان مجموعة من 

 إجراء دراسات مشابهة في مختلف التخصصات واالقسام. .2

القيام بدراسات مشابهة بعد أربع سنوات لمعرفة مدى التحسن الذي طرأ في  .1

 برامج إعداد مدرسي العلوم.

إجراء دراسات علمية تهدف إلى تطوير برامج إعداد مدرس العلوم خاصة،  .2

 ت في جامعة ديالى.وبرامج إعداد المدرس في مختلف التخصصا

 

 

 

 



  1029لسنة   اذاروالسبعون .  سابع............. العدد ال............مجلة الفتح ............................................. 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-144- 
 

 

 

Evaluation of program to preparing science teacher in the 

college of  education at the University of Diyala in the light 

of overall quality standards 

Najla Mahmud Husain 

Eman Kalaf Mahdi 

Abstract : 

Our world pass today very important to get into a new era 

characterized by unsurpassed quality variables resulted in some 

of the challenges facing the Arab nation, such as globalization 

and the information revolution, communication and technology. 

Out of that reform of the Muslim Education begins the teacher 

and ends, there is no doubt that raising teacher scientifically, 

educationally and socially helps the success and efficiency of 

the educational process. It is imperative that attention begins to 

rehabilitate the teacher and set good preparation of the focus on 

the design of effective programs to set up in colleges of 

education and other institutions to prepare and qualify the 

teacher. Vtahill teacher qualified scientifically and behavioral is 

one of the fundamental building blocks that builds upon the 

development of society and its progress, and this setting and 

rehabilitation can only be achieved through effective preparation 

programs are evaluated according to an ongoing process to 

ensure the quality of their performance and effectiveness in the 

preparation of the teacher. 

There is no doubt that the process of the ongoing evaluation of 

teacher preparation programs in colleges of education process is 

very important to help correct errors and address the 

shortcomings and weaknesses in the programs and enhance 

strengths. Given the importance of continuous assessment 

preparation programs teachers in general and preparation 

programs science teachers in the Faculty of Education in 

particular in the development of these programs on an ongoing 

basis, ensuring graduation teachers efficiently and prepare 

academic and educational excellence, and the result of all that 

improve the quality of the educational process in general 
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education and improve outcomes  .  

Hence  the two researcher is developed the following objective 

in this question: 

 availability comprehensive quality standarsds in the program 

preparing sciences teachers (Biology , chemistry) in the faculty 

Education at the University of Diyala? From the point view of : 

1. Fourth grade students (Biology , chemistry). 

2. Faculty members teaching and their assistance . 

The current research is limited to:- 

1. the college of Education at the University of Diyala. 

2. All members of the faculty and their who teach students 

scientific disciplines (chemistry, biology). 

3. Fourth grade students scientific disciplines (chemistry, 

biology). 

4. Second semester (2014-2015). 

The two researchers used the descriptive analytical method 

which is not limited to data collection, tabulation, but also 

includes the interpretation and analysis of these data, has 

reached faculty members and their assistants (41) a member of 

the  scientific departments and their assistance(Chemistry, 

Biology) of the Faculty in the college of Education at the 

University of Diyala. A total of (109) paragraphs were prepared 

for each questionnaire. 

The results showed overall lack of comprehensive quality 

standards in the Setup science teacher at the Faculty of 

Education at the University of Diyala.  

In light of the findings the two researchers have made a number 

of recommendations including: 

1. Determine the mission and objectives of the program 

preparing science teacher in the College of Education at the 

University of Diyala and the composition of the committees 

specializing in educational science for the development of 

science teacher Setup and planning decisions. 

2. Determining precise specifications and conditions for 

acceptance and commitment to students. 

3. Provision of equipment and materials needed to carry out 

scientific experiments. 
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4. Revising the program of preparing science teacher at the 

Faculty of Education at the University of Diyala in the light of 

overall quality standards.  

The two researchers suggested a range of studies including: 

1. Conduct similar studies in various disciplines and 

departments. 

2. Conducting similar studies after four years to see how the 

improvement in the science teacher preparation programs. 

3. Scientific studies aimed at developing science teacher 

preparation programs in particular, and teacher preparation 

programs in various disciplines at the University of Diyala. 

 

 الفصل األول

 مشكلة البحث:

تفررررررس المسرررررتحدثات العلميرررررة والتكنولوجيرررررة فررررري المجررررراالت المختلفرررررة تحرررررديات 

ينبغررري علرررى التربيرررة مواجهتهرررا والتصررردي لهرررا إلعرررداد الفررررد القرررادر علرررى مواكبرررة 

ن خررررالل تنميررررة قدراترررره التطررررور المتسررررارا واسررررتيعابه فرررري مجررررال تخصصرررره مرررر

ومهاراترررره فرررري التفكيررررر والتحليررررل العلمرررري والمنطقرررري وتو يررررف مصررررادر المعرفررررة 

العلميررة المتاحررة فرري عمليررة تعلرريم وتعلررم العلرروم فضررالً عررن إلررى تزويررده بالمعررارف 

والمهررررررررارات وأسرررررررراليب التفكيررررررررر الالزمررررررررة للحيرررررررراة فرررررررري عصررررررررر سررررررررريع 

 (.221، ص1002التغير.)المخالفي، 

القرررن الحررادي والعشرررين تواجرره التربيررة بصررفة عامررة، وبرررامج إعررداد ومررع بدايررة 

المدرس بصفة خاصرة مجموعرة مرن التحرديات المصراحبة للتغيررات العالميرة المحرددة 

لمالمرررح هرررذا القررررن والمتمثلرررة فررري التقررردم الهائرررل الرررذي حرررد  فررري وسرررائل االتصرررال 

حبها مررن تغيرررات والمعلومررات، وعررالم االقتصرراد والمررال، وعررالم المعرفررة ومررا صررا

اجتماعية، مما يحتم ضرورة تطوير التربية بعناصرها المختلفرة فري ضروء مسرتجدات 

القرن الحادي والعشرين، لكي نرتمكن مرن إعرداد المردرس المثقرف علميراً وتكنولوجيراً، 

والمزود بالمهارات وأساليب التفكير العلمي التري تجعلره قرادراً علرى مواكبرة تطرورات 

 (.22، ص1002في السنوات القادمة. )الطنطاوي، الحياة الجديدة  

وعلررى الررررغم مرررن الرردعوات المسرررتمرة للمرررؤتمرات الدوليررة )اليونسررركو(، واإلقليميرررة 

)المنظمة العربية للتربية والثقافة العامة( الراميرة إلرى إعردادا المدرسرين علرى مسرتوى 

، ورفرع مسرتوى خريجي كليات التربية في العررا  لمواكبرة التطرور واالنفجرار العلمري

أدائهررم. إال أنهررا بقيررت علررى حالهررا دون تغيررر أو تطرروير األمررر الررذي سرربب عرردداً مررن 

المشكالت والتحديات عن طريرق عردم مواءمرة مخرجرات التعلريم مرع متطلبرات خطرط 

التنميررة االقتصررادية واالجتماعيررة والترهررل الررو يفي فرري األجهررزة اإلداريررة والفنيررة. 

 (.44، ص1001)مجيد والزيادات، 
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وترررى الباحثترران ومررن خررالل خبرتهمررا المتواضررعة فرري مجررال الترردريس بررأن إعررداد 

المرردرس بصررورة عامررة، وإعررداد مرردرس العلرروم بصررورة خاصررة حاليرراً تعرراني بعررض 

 القصور في جوانب من أبرزها: 

التركيز في اإلعداد على إتمام المقررات في وقرت محردد بغرض النظرر عرن درجرة  .0

 الجوانب الدراسية.إتقان التالميذ لجميع 

 التركيز في اإلعداد على الجوانب النظرية واهمال الجوانب التطبيقية. .8

إن معظررم الكفايررات والمهررارات المطلوبررة معتمرردة علررى منرراهج دراسررية ال تواكررب  .3

 تطورات العصر الحالي.

 عدم وجود معايير واضحة للمقررات الدراسية, وزيادة عدد المدرسين. .4

نسرريق أو التعرراون وتبررادل الخبرررات بررين مؤسسررات إعررداد ال يوجررد أي نرروا مررن الت .5

المدرسررين مرررن جهرررة وبرررين إدارات أو أقسرررام أو وحررردات التررردريب والتأهيرررل بررروزارة 

التربية, برل قرد ينشرأ فري بعرض األحيران برين الطررفين عالقرات تنافسرية, وتنعردم الثقرة, 

 وفقدان التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات.

ول الطلبة للمفاضلة فري كليرات التربيرة ت عرد معردل الردرجات العامرة فري إن نظام قب .6

 الثانوية المعيار الوحيد للمفاضلة بين رغبات الطلبة 

ومررن خررالل جميررع المبررررات السررابقة ترررى  الباحثترران أن هنررا  حاجررة ملحررة إلررى      

هم إعداد المدرس بصورة عامة ومدرس العلوم بصورة خاصة, منطلقين في ذلك لكرون

ركيررزة أساسررية فرري تطرروير العمليررة التعليميررة الررذي تتوقررف علررى أدائرره مخرجررات تلررك 

العمليررة كرري يكررون قررادرا علررى تحمررل المسررؤولية وأداء المطلرروب منرره بفعاليررة ونجرراح. 

كرذلك ان موضروا الجررودة الشراملة يمثررل مشركلة تربويررة تسرتحق الدراسررة لعردم وجررود 

وم, ليواكرب التغيررات العلميرة الحديثرة بمرا دراسات سابقة في مجال إعداد مردرس العلر

يتالءم مع متطلبات الواقع وتحديات المستقبل. وأجراء هذا البحث هدف التعررف علرى 

 إعداد مدرس العلوم وفق معايير الجودة الشاملة.

 

 أهمية البحث:

تمثررل التربيررة مركررزاً مهمرراً عنررد تكرروين وبنرراء اإلنسرران فرري الرردول والمجتمعررات وتعررد 

م الوسرائل التري يسرتخدمها المجتمرع إلعرداد األجيرال ويعتمرد عليهرا فري تقدمره إحدى أه

الحضرراري، إذ تسرراعد علررى النمررو فرري اإلنسرران لكرري يررتمكن مررن مواجهررة الظررروف 

والعوامل البيئية ويكون بمقردوره التعامرل معهرا بأسرلوب يخدمره ويخردم أفرراد مجتمعره 

منهررا المنرراهج إذ تعررد مررن أهررم وتحقررق التربيررة أثرهررا فرري هررذا التغيررر بعرردة طرائررق 

موضرروعات التربيررة والركيررزة الترري تعتمررد عليهررا وتعتبررر النقطررة الحيويررة الترري تصررل 

 (249، ص2912الفرد بالعالم المحيط.  )عبد العزيز، 

فرررأفراد اليررروم وهرررم يعيشرررون ثرررورة العلرررم والتكنولوجيرررا بكرررل انجازاتهرررا ومخاطرهرررا 

ال بحرررق، قريرررة الكترونيرررة صرررغيرة وطموحاتهرررا وأضرررحى عالمنرررا اليررروم، وكمرررا يقررر

بفضررررل تطررررور وسررررائل االتصررررال . وقررررد سررررعت الرررردول المتقدمررررة وبصررررورة تكرررراد 

تكرررون مباشررررة إلرررى نشرررر ثقافتهرررا وقيمهرررا حترررى باترررت الثوابرررت تتعررررس لهرررزات 
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متالحقرررررررررات, والحررررررررردود الثقافيرررررررررة تترررررررررداعى وترررررررررذوب يومرررررررررا بعرررررررررد يررررررررروم.                                         

 (21-22, ص2912 )الخطيب,

وتلقررررري التغيررررررات العلميرررررة والتكنولوجيرررررة بانعكاسررررراتها علرررررى عمليرررررات التنشرررررئة 

األساسررررية ألفررررراد المجتمررررع, ولمررررا كانررررت للتنشررررئة وسررررائطها المتعررررددة, النظاميررررة 

وغيرررررر النظاميرررررة, فررررران التعلررررريم يقرررررف حترررررى ا ن فررررري مقدمرررررة هرررررذه الوسرررررائط 

مليررررة التنشررررئة االجتماعيررررة والمؤسسررررات التربويررررة ليررررؤدي الرررردور المنشررررود فرررري ع

المأمولرررررة ل,فرررررراد, فالمررررردرس هرررررو دعامرررررة العمليرررررة التعليميرررررة, فهرررررذا يسرررررتدعي 

االهتمرررام بتطررروير ادواره التربويرررة لتواكرررب مقتضررريات القررررن الحرررادي والعشررررون 

 (  20-1,ص2994وتحدياته ومتطلباته من التعليم.     )عبود, 

يعتمد بشكل أساسي, كما يراه)بهاء إن تطوير التعليم في القرن الحادي والعشرين 

(. على إعداد المدرس العصري, المدرس الملم بعلوم المستقبل 2992الدين, 

وبتحديات الحاضر والمستقبل, المطلع على التطورات العلمية الحديثة في مجال 

تخصصه, المعلم التربوي الذي يحسن التعامل والتصرف مع طالبه بطريقة تربوية 

ى األسلوب العلمي الصحيح, المدرس الذي يستطيع التعامل بمهارة سليمة و تقوم عل

مع تكنولوجيا العصر, خاصة تللك المستخدمة في مجال التعليم, ليتمكن من تدريب 

 (222-222, ص2992طالبه على استخدامها في األغراس المختلفة. )بهاء الدين, 

ا وعضروا فري المجتمرع وإذا كان للتعليم دور مرؤثر فري اإلنسران بوصرفه فرردا ومواطنر

ولررم يعررد التعلرريم مجرررد نقررل المعلومررات والمهررارات إلررى الفرررد, بررل كيفيررة اسررتعمالها 

(  , 11, ص2992وتطويرهررا لمواجهررة تغيرررات المسررتقبل المتسررارعة. )أبررو سررماحة,

% فري حرين تمثرل بقيرة العناصرر 20فأن دور المدرس في العملية التربوية يمثل نسربة 

يضطلع بأدوار وو ائف متعددة ومتنوعة في بنراء المجتمرع  %. فالمدرس40األخرى 

فان نوعية المعلم هي المفتاح الذي يضمن للتعليم بلوغ أهدافه ومقاصده, اعتمراداً علرى 

المقولررة التربويررة الترري تؤكررد أنرره: )ال يمكررن ألي نظررام تعليمرري أن يرتقرري أعلررى مررن 

 (Higginson, 1996, 27مستوى المدرسين فيه(. )

ن المدرس عامال مهمرا فري العمليرة التربويرة, فهرو المسرؤول عرن بنراء اإلنسران ولما كا

جسميا وعقليا واجتماعيا وميسرا لسبل المعرفة لطالبه وتنمية تفكيرهم, وتكمرن أهميرة 

المدرس بأنه طرف رئيسي فاعل في مواجهة متطلبات القرن الحادي والعشررين, وان 

طلع بهررا التربيررة متمثلررة بمؤسسرراتها فرري إعررداد مرردرس األحيرراء مررن المهمررات الترري تضرر

ضرروء االتجاهررات ألحديثرره للتربيررة, فمرردرس األحيرراء هررو حجررر الزاويررة فرري العمليررة 

التربويرررررررررة والمفتررررررررراح الرئيسررررررررري فررررررررري نجررررررررراح العمليرررررررررة التعليميرررررررررة كلهرررررررررا.                                                                

 (112, ص2992)عايش,

األهمية للمدرس, فقد أهرتم التربويرون بتحديرد األدوار الو يفيرة التري يقروم  ونظرا لهذه

بها في تأديرة مهنتره التعليميرة, وذلرك بغيرة تضرمينها فري بررامج إعرداده وتدريبره عليهرا 

 ( طريقة إعداد المدرس باالتي:2919أثناء فترة اإلعداد, ولقد حدد ) الشيخ واخرون, 

 التخطيط للدرس. .0

 استعمال عدد من الستراتيجيات.القدرة على  .8

 القدرة على توصيل المعلومات للطلبة. .3
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 حب المدرس لمهنته وتعاطفه مع طالبه. .4

 إكساب مهارة استعمال األسئلة والتغذية الراجعة. .5

, 2919اسرررتخدامه الوسرررائل التعليميرررة بمهرررارة وإتقررران.  ) الشررريخ و خررررون,  .6

 (22ص

 بها المدرس على النحو التالي:( األدوار التي يقوم 2914كما حدد الرزا )

 تقويم وتشخيص أنشطة التعليم الذاتي. .0

 تخطيط وتوصيف أنشطة التعليم الذاتي.  .8

وضع خطة تدريسية قصيرة المدى وطويلة األجل لجميع طالب الصف مع  .3

 مراعاة الحاجات الفردية لكل طالب.

 إعداد الصف وتنظيم وقائع الدرس بما يحقق بيئة تعليمية فعالة. .4

 اون مع سائر زمالئه في وضع تخطيط لتدريس جماعات كبيرة.التع .5

 دراسة النظام وتقييمه بهدف تحسين األداء الصفي.    .6

 (122-120,ص2914)عبدالراز ,                                                     

 ( األدوار التي يقوم بها المدرس على النحو األتي:2914كذلك فقد بين سليم )

 المدرس منفذ للمنهج. .0

 التخطيط لعملية التعليم. -أ 

 متابعة المتغيرات في محتويات المناهج. -ب 

 مستخدما للتقنيات التربوية. -ج 

 مخطط للمنهج. .8

 مقوم لنمو المتعلمين.  .3

 (242-221, ص2914)سليم,                              مهنته التدريس.   .4

عال ما لم يجري إعداده على أسرس وهكذا يمكن القول أن المدرس ال يمكن أن يكون فا

علمية رصينة, وما لم يؤخذ بنظر االعتبار نوا الكفايرات المطلوبرة التري يمكرن تحقيرق 

النمررو المتكامررل المتررزن إلررى الحرردود الترري تسررمح بهررا قدراترره واسررتعداداته, إذ ان جررودة 

بررات, اإلعداد تتوقف بنحو كامل على القائمين عليها ومدى امرتالكهم للمهرارات, والخ

واستعمال التقنيات المطلوبة النجاز العمل, ولذلك أصبح تطروير إعرداد مردرس العلروم 

وتحديث كفاياته ضرورة حتمية لمواكبة عصر التغير المتسرارا  الرذي نعيشره, وحترى 

يتسنى له االضطالا بالمهام المنوطة إليه وأدائهرا علرى أفضرل  نحرو ممكرن وذلرك فري 

هنرة والمسرتقبلية ويرتمكن مرن مالحقرة التطرورات التري خضم التغيرات والتحرديات الرا

 (12, ص1002تحد  في العلوم والتكنولوجيا. )الطنطاوي, 

 

 هدف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى تقويم برنرامج إعرداد مردرس العلروم فري كليرة التربيرة بجامعرة 

 ديالى في ضوء معايير الجودة الشاملة.

 سئلة األتية:لتحقيق هدف البحث وضعت الباحثتان األ
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ما مدى توافر معايير الجودة الشاملة في برنرامج إعرداد مدرسري العلروم فري كليرة  .0

التربيرة بجامعررة ديرالى مررن وجهرة نظررر طلبررة الصرف الرابررع فري التخصصررات العلميررة 

 )كيمياء, أحياء(؟

مرررا مررردى تررروافر معرررايير الجرررودة الشررراملة فررري برنرررامج إعرررداد مدرسررري العلررروم  .8

أحياء(. من وجهة نظر أعضاء هيئة التردريس ومسراعديهم فري كليرة تخصص)كيمياء, 

 التربية بجامعة ديالى؟

 

 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي على:

جميع أعضراء هيئرة التردريس ومسراعديهم فري كليرة التربيرة بجامعرة ديرالى الرذين  .0

 يدرسون طلبة التخصصات العلمية )االحياء والكيمياء(.

للتخصصررات العلميررة )كيميرراء, أحيرراء( فرري كليررة التربيررة طلبررة المرحلررة الرابعررة  .8

 بجامعة ديالى.

 (.1022-1024الفصل الدراسي الثاني ) .3

 

 تحديد المصطلحات:

 التقويم:

 -عرف بعدة تعريفات منها:

( : "بأنه إصدار حكم لغرس ما على قيمة األفكار واألعمرال وطرر  2922)بلوم, .0

ية باستخدام المحكات والمعايير لتقدير مردى التقدير والمواد وغيرها من األمور التربو

 كفاية األشياء ويكون الحكم كميا أو نوعيا". 

                                                                               

 (  12,ص2922)بلوم,

(: "بأنرره معرفررة القيمررة ألي نرروا مررن أنررواا المعرفررة أو أي لررون مررن 2994)عابرد, .8

النشاط بعناية ودقة وحرص ومرن خاللره نصرور أحكامنرا علرى النشراط التعليمري ألوان 

في المجال التربروي, مرن حيرث نجاحره أو فشرله وقوتره أو ضرعفه وصروال إلرى اقترراح 

 الحلول التي تصحح المسار".

 ( 29,ص2994)عابد,

 التعريف اإلجرائي للتقويم:
ات عن فقرات محاور بأنه الدرجة التي يمكن الحصول عليها من خالل اإلجاب

االستبيان المستعمل لتقويم مدى توافر معايير الجودة في برنامج إعداد مدرس العلوم 

 )االحياء والكيمياء( في كلية التربية جامعة ديالى.

  برنامج إعداد مدرس العلوم:
 عرف بعدة تعريفات منها:

(: "بأنررره ذلرررك النسرررق المرررنظم مرررن الخبررررات الثقافيرررة واألكاديميرررة 2994)الجبرررر, .2

 والمهنية التي تقدمها كليات التربية إلى طالبها بقصد إعدادهم لمهنة التعليم". 

 (22,ص2994)الجبر,
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( "بأنه مجموعة المقررات التي يتعين على الطالب دراستها 2992)مصطفى,  .1

بنجاح خالل مدة دراسته لكي يتم تكوينه العلمي على واجتياز التقييم العلمي فيها 

 ( 11, ص2992)مصطفى, النحو المطلوب فيمنح الدرجة العلمية لها".

 التعريف اإلجرائي لبرنامج إعداد مدرس العلوم:
بأنه مجموعرة المقرررات األكاديميرة النظريرة والعلميرة والمهنيرة والثقافيرة التري يقردمها 

في كلية التربية بجامعة ديالى إلعداد مدرس العلوم ومنحره قسم مناهج وتدريس العلوم 

 شهادة البكالوريوس في العلوم والتربية.

 معايير الجودة الشاملة:

 عرفت بعدة تعريفات منها:

(: "مقاييس تجويد وتحسين مدخالت وعمليات ومخرجات العمليرة 1004)ردمان,  .0

 عاتنا العربية".التعليمية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجتم

 ( 21, ص1004)ردمان, 

(: "بأنرره مجموعررة مررن الخصررائص الواجررب توافرهررا فرري جميررع 1001)عليمررات,  .8

عناصررر العمليررة التعليميررة فرري المؤسسررة التربويررة, فيمررا يتعلررق بالمرردخالت والعمليررات 

والمخرجات التري مرن شرانها تحقيرق األهرداف المطلوبرة للفررد والمجتمرع المحلري وفقرا 

 ات المادية والبشرية".لإلمكان

 ( 10, ص1001)عليمات, 

 التعريف اإلجرائي لمعايير الجودة الشاملة:
مجموعررة المعررايير الترري حكمررت وأتفررق عليهررا لتكررون معررايير الجررودة الشرراملة  إلعررداد 

مدرس العلوم في جوانبه الثقافية واألكاديميرة والتخصصرية والتربويرة والمهنيرة والتري 

 في كلية التربية/ جامعة ديالى. تقدم للطلبة المدرسين

 

 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية. -أ 

 م(:0993دراسة الكثيري)

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى جودة برامج اإلعداد األكاديمي والتربوي 

والمهني والنماء المعرفي والمهاري لمدرسي العلوم بالمملكة العربية السعودية, 

على مدى تنمية معلمي األحياء أثناء الخدمة لمعلوماتهم ومهاراتهم بعد والتعرف 

التخرج, واستخدم الباحث في هذه الدراسة استبيان كان قد أعده من قبل باالشترا  مع 

 ( عبارة موزعة ضمن أربعة محاور أساسية كاألتي:11 خرين وتكون االستبيان من)

 ( عبارة.22محور اإلعداد األكاديمي ويمثله) -أ 

 ( عبارة.22محور اإلعداد التربوي العام وتمثله) -ب 

 ( عبارة.41محور مهارات التدريس)اإلعداد المهني( وتمثله) -ج 

 ( عبارة.22محور تنمية المعلومات والمهارات بعد التخرج وتمثله) -د 

وللتأكد من صد  األداة قام الباحث بعرضها على لجنة من المحكمين ضمن عشرة 

وم, كما قام بحساب الثبات باستخدام معامل من االختصاصيين بتدريس العل
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( مدرس 121الفاكرونباخ ثم طبق األداة على مجموعة الدراسة والتي تكونت من)

سعودي ل,حياء موزعين ضمن مجموعتين, مجموعة المدرسين العاملين 

( مدرسا يعملون في أنحاء المملكة ومجموعة المعلمين قبل الخدمة 220وعددهم)

على وشك التخرج من شعبة األحياء في كلية التربية جامعة  ( مدرسا21وعددهم)

 الملك سعود بالرياس, ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ا تي:

اتفقت مجموعتا الدراسة)المدرسون العاملون في الميدان والمدرسون قبل  -أ 

 .الخدمة( على أن برنامج اإلعداد التربوي بوجه عام)المحور الثاني( يبدو مقبوال

لم يصل برنامج اإلعداد إلى حد القبول في معظم جوانب اإلعداد  -ب 

%( في جوانب اإلعداد التربوي العام 20األكاديمي,في حين يعتبر مقبوال بدرجة)

 ( 29, ص2992واإلعداد المهني . )الكثيري, 

 (8111دراسة الجندي) .0

الجودة أجريت هذه الدراسة في مصر, وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم 

الشاملة وتو يفه في مؤسسات إعداد المدرس, حيث من الممكن أن تتحول من خالله 

كليات التربية من مجرد مراكز تقليدية لتخريج المدرسين إلى مراكز حضارية تخرج 

نوعا جديدا من المدربين, يتعاملون مع الغد بتغيراته. ومن ثم توجيه أنظار التربويين 

في المجتمع المصري إلى مدى حاجة كليات التربية  وواصفي السياسة التربوية

لتأصيل هذا المفهوم ومجاالت تطبيقه. واستخدمت الدراسة منهج تحليل النظم. كما 

اعتمدت الدراسة االستبيان لجمع المعلومات من الميدان. وتوصلت الدراسة إلى 

دخالت, وضع بعض الرؤى لتطوير منظومة إعداد المدرس, منها ما يتعلق بجودة الم

مثل تجويد سياسة القبول وفق معايير علمية, وارتباط معدالت القبول بحاجات النظام 

التعليمي وضرورة تحديد الخطوط الفلسفية لبرنامج إعداد المدرس وتجويد المناهج 

وطرائق التدريس, وتفعيل وتجويد اثر المدرس, ثم تجويد الهيكل التنظيمي األكاديمي 

نها ما يتعلق بجودة العمليات من حيث تجويد عملية التقويم واإلداري بالكليات, وم

والنهوس بعملية التدريب الميداني, وتجويد األنشطة الصفية والالصفية, ومنها ما 

يتعلق بتجويد المخرجات حيث المطلوب توافر عدد من الكفايات من الخريجين منها: 

الدراسة على عدة كفايات أكاديمية وكفايات شخصية. وللوصول إلى ذلك أكدت 

 مقترحات منها:

 اعتبار التدريب أثناء الخدمة واجباً وشرطاً الحتفا  المدرس بو يفته. .أ 

توجيه الخريجين وفق معايير التميز إلى ما يالئم قدراتهم في مواقع وأماكن  .ب 

تواجدهم داخل النظام التعليمي، سواء توجيههم نحو التدريس في الصف أو إنتاج 

 (22، ص1000إلداري. )الجندي، الوسائل أو العمل ا

 

 ب. الدراسات األجنبية:

 Heberman (1991: ). دراسة 0

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أبعاد الجودة في برامج إعداد المدرسين حيث 

اوضحت أنه لكي تتصف برامج إعداد المدرسين بالجودة يجب أن يتوافر فيها 

 المعايير ا تية:
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توافرها في الطلبة/ المدرسين الذين يتم اختيارهم السمات المميزة الواجب  -

 لمهنة التدريس.

 طبيعة المحاضرين الذين يتولون عملية إعداد المدرسين. -

 المعلومات الضرورية لمدرسي المستقبل. -

 التأثيرات التي يتركها البرنامج في المدرسين الجدد على الطلبة. -

ة يمكن تطبيقها في برامج وقدمت الدراسة عدة مقترحات، قد ذكرت كدليل للجود

 إعداد المدرسين منها:

 تطوير مستوى الوعي في إعداد المدرسين. -

 أن يكون المحاضرون من ذوي الخبرات والفعالية. -

 التركيز على الجانب المعرفي المقترن بالتجريب. -

االهتمام بتدريب المدرسين الجدد في المدارس تحت إشراف مدرسي صفوف  -

 فاعلين.

                                                              (Heber man, 1991, p:22) 

 

 مؤشرات الدراسات السابقة:

( 2992مكان البحث: تم عمل البحو  في بلدان عديدة منها دراسة الكثيري) (2

في كلية التربية/جامعة الملك سعود بالرياس , المملكة العربية السعودية. ودراسة 

( في اتالنتا. والدراسة 1991) Heberman( في مصر. ودراسة 1000الجندي )

 (.1022 – 1024الحالية في ديالى / العرا  )

( هو التعرف على 2992حث: نالحظ ان الهدف من دراسة الكثيري )هدف الب (1

مدى جودة برامج االعداد االكاديمي والتربوي والمهني والنماء المعرفي والمهاري 

( كان 1000لمدرس العلوم بالمملكة العربية السعودية , اما هدف دراسة الجندي )

عداد المدرس. اما دراسة التعرف على مفهوم الجودة الشاملة وتو يفه في مؤسسات ا

Heberman (1991 .كان الهدف دراسة ابعاد الجودة في برنامج اعداد المدرسين )

والدراسة الحالية كان هدفها: ما مدى توافر معايير الجودة الشاملة في برنامج اعداد 

 مدرسي العلوم )االحياء والكيمياء( في كلية التربية / جامعة ديالى.

( مدرس 121( مؤلفة من )2992العينة: كانت العينة في دراسة الكثيري ) (2

( مدرس على وشك 21( مدرس و )220على مجموعتين العاملين وعددهم )

( كانت خريجي كليات التربية بمصر , اما 1000التخرج. اما في دراسة الجندي )

الية كانت ( كانت الطلبة / المدرسون, اما الدراسة الح1991) Hebermanدراسة 

 طلبة المرحلة الرابعة في قسمي االحياء والكيمياء في كلية التربية / جامعة ديالى.

( استعمل الباحث استبيان مكون 2992االداة المستعملة: في دراسة الكثيري ) (4

( استبيان 1000( عبارة ضمت اربعة محاور اساسية. واستعملت الجندي )11من )

( استعمل برنامج 1991) Hebermanدراسة  لجمع المعلومات من الميدان. اما

مؤلف من اربعة معايير , والدراسة الحالية استعملت استمارة استبيان مؤلفة من 

 ( محور ولكل محور عدد من النقاط.22)
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( اتفقت المجموعتان على ان 2992االستنتاجات: في دراسة الكثيري ) (2

( توصلت الى وضع 1000) % , اما دراسة الجندي20البرنامج يبدو مقبوالً بدرجة 

Heberman (1991 )بعض الرؤى لتطوير منظومة اعداد المدرس, ودراسة 

اوضحت ان جودة البرنامج اعتمدت على المعايير االربعة المذكورة, اما الدراسة 

الحالية كان االستنتاج بشكل عام عدم توافر معايير الجودة الشاملة في برنامج اعداد 

 والكيمياء( في كلية التربية / جامعة ديالى.مدرس العلوم )االحياء 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث وإجراءاته

يتضمن هذا الفصل شرحاً لمنهج ومجموعة البحث، واألدوات التي استعملت           

لغرس جمع البيانات، واألساليب اإلحصائية المناسبة التي استعملت لمعالجة البيانات 

 وصوال الى االستنتاجات:

 والً: منهجية البحث:أ

بما ان  البحث الحالي يهدف إلى تقويم برنامج إعداد مدرس العلوم )االحياء 

والكيمياء( في كلية التربية / جامعة ديالى في ضوء معايير الجودة الشاملة، تم اتباا 

المنهج الوصفي التحليلي الذي يتم فيه جمع البيانات وتبويبها وتحليلها وتفسيرها، 

 يه اتبعت الباحثتان الخطوات ا تية:وبناًء عل

تحديد المشكلة والمتمثلة في إعداد مدرس العلوم )االحياء والكيمياء( في كلية  .0

 التربية / جامعة ديالى.

اعداد عدد من المحاور لصياغة فقرات االستبيان, وعرضت على عدد من  .8

 (.2الخبراء والمختصين ملحق )

 ل اإلحصائية المناسبة.جمع البيانات وتحليلها باتباا الوسائ .3

 تفسير البيانات وصوالً إلى االستنتاجات . .4

 

 ثانياً: اجراءات البحث:

 مجتمع البحث وحدوده:

أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم في كلية التربية )االحياء والكيمياء( /  .0

جامعة ديالى الذين يقومون طلبة برنامج إعداد مدرس العلوم )االحياء والكيمياء( 

( حسب التخصص 1022 – 1024( عضوا للعام الدراسي )42البالغ عددهم )

 (.2والجنس كما في جدول )

 (0جدول)

توزيع مجموعة البحث من أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم  القائمين على 

تنفيذ برنامج إعداد مدرس العلوم )االحياء والكيمياء( في كلية التربية / جامعة 

 ( حسب التخصص والجنس8105-8104ي )ديالى للعام الدراس

 التخصص
 الجنس

 النسبة% المجموا
 % إنا  % ذكور

 60.9 25 72.7 8 56.6 17 األحياء
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 39.0 16 27.2 3 43.3 13 الكيمياء

 100 41 %100 11 %100 30 المجموا

ديالى في طلبة السنة النهائية ل,قسام )االحياء والكيمياء( في كلية التربية / جامعة  -1

 (.1( كما موضح في جدول )1022 – 1024نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام )

 (8جدول)

توزيع مجموعة البحث من الطلبة خريجي برنامج اعداد مدرس العلوم )االحياء 

 ( حسب التخصص والجنس.8105-8104والكيمياء(  للعام )

الطلبة 

 والقسم

 الجنس
 النسبة% المجموا

 % إنا  % ذكور

طلبة 

 االحياء
46 37.0 105 40.6 151 39.5 

طلبة 

 الكيمياء
78 62.9 153 59.3 231 60.4 

 %100 382 %100 258 %100 124 المجموا

 (1022 – 1024الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ) -2

 

 ثالثا: ادوات البحث 

استمارة االستبيان اعداد محاور استمارة االستبيان: تم اعداد محاور عديدة لفقرات  -أ

تضمنت جوانب عديدة وتم وضع عدد من الفقرات لكل محور وعرضت على عدد 

%( عليها وكانت تمثل 12( وتم االتفا  بنسبة )2من الخبراء والمختصين ملحق )

 (.2( محوراً ولكل محور عدد من الفقرات كما موضح في جدول )22)

 (3جدول )

 لنهائية محاور وعدد فقرات كل محور في صورته ا

 عدد فقراته عنوان المحور رقم المحور

 2 سياسة القبول 2

 2 أهداف البرنامج والمقررات  1

 20 محتوى مقررات البرنامج 2

 22 طرائق التدريس في البرنامج 4

 4 تقويم الطلبة 2

 22 أعضاء هيئة التدريس في البرنامج 2

 4 المباني والمعامل 2

 1 الخدمات المساعدة 1

 10 إدارة القسم 9

 2 اإلدارة األكاديمية  20

 2 التمويل 22

 2 اإلنتاج العلمي والفعاليات العلمية 21
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 2 خدمة المجتمع 22

 209 المجموا

( وعرضت على عدد 2تم اعداد فقرات استمارة االستبيان للمحاور في جدول ) -ب

 (.2من الخبراء والمختصين ملحق )

 (.1لفقرات استمارة االستبيان ملحق )تم وضع الصيغة النهائية -2

 

 رابعا: الوسائل اإلحصائية المستعملة:

 تمت معالجة البيانات باستعمال الوسائل االحصائية المناسبة للبحث مثل :

 التكرار والنسبة المئوية(. –االنحراف المعياري  –)المتوسط الحسابي 

 (111, ص1000)عالم , صالح الدين محمود,                                           

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

 أوال: عرض نتائج البحث:

 لغرس اإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على: .0

ما مدى توافر معايير الجودة الشاملة في برنامج إعداد مدرسي العلوم في كلية التربيرة 

الصرف الرابرع فري التخصصرات العلميرة )كيميراء, بجامعة ديالى من وجهة نظرر طلبرة 

أحيرراء( تررم اسررتخراج المتوسررطات واالنحرافررات المعياريررة, وكمررا هرري موضررحة فرري 

( وفيمررا يلرري عرررس لنتررائج المحرراور الثالثررة عشررر مررن وجهررة نظررر طلبررة 4الجرردول )

 يالى.المرحلة الرابعة ل,قسام العلمية  )االحياء والكيمياء( في كلية التربية / جامعة د

 (4الجدول )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لنتائج طلبة األقسام العلمية )االحياء والكيمياء( 

 في كلية التربية / جامعة ديالى

 المتوسط العدد التخصص المحور
االنحراف 

 المعياري
 التقدير النسبة

سياسة 

 القبول

 76.32 2.7917 19.08 151 األحياء
متوافر بدرجة 

 متوسطة

 متوافر بدرجة قليلة 66.39 4.4583 16.60 231 الكيمياء

 73.29 3.9266 17.93 382 المجموا
متوافر بدرجة 

 متوسطة

أهداف 

البرنامج 

 والمقررات

 متوافر بدرجة قليلة 67.44 4.7264 20.23 151 األحياء

 متوافر بدرجة قليلة 64.91 5.2798 19.47 231 الكيمياء

 متوافر بدرجة قليلة 66.76 4.9540 19.90 382 المجموا

محتوى 

مقررات 

 البرنامج

 69.25 8.7824 34.62 151 األحياء
متوافر بدرجة 

 متوسطة

متوافر بدرجة  71.25 8.6864 35.62 231 الكيمياء
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 متوسطة

 69.63 8.7676 35.02 382 المجموا
متوافر بدرجة 

 متوسطة

طرائق 

التدريس في 

 البرنامج

 متوافر بدرجة قليلة 61.24 9.4317 52.05 151 األحياء

 متوافر بدرجة قليلة 60.71 12.1088 51.60 231 الكيمياء

 متوافر بدرجة قليلة 61.73 11.6310 52.00 382 المجموا

 تقويم الطلبة

 متوافر بدرجة قليلة 61.42 3.6631 12.28 151 األحياء

قليلةمتوافر بدرجة  62.10 4.0175 12.42 231 الكيمياء  

 متوافر بدرجة قليلة 60.97 3.8297 12.27 382 المجموا

أعضاء هيئة 

التدريس في 

 البرنامج

 متوافر بدرجة قليلة 60.10 8.2285 45.07 151 األحياء

 متوافر بدرجة قليلة 62.03 10.4631 46.52 231 الكيمياء

 متوافر بدرجة قليلة 61.42 9.2581 46.08 382 المجموا

المباني 

 والمختبرات

 متوافر بدرجة قليلة 56.69 3.0809 11.34 151 األحياء

 متوافر بدرجة قليلة 61.10 3.6390 12.22 231 الكيمياء

 متوافر بدرجة قليلة 59.26 3.4736 11.89 382 المجموا

الخدمات 

 المساعدة

 متوافر بدرجة قليلة 57.40 5.1301 22.96 151 األحياء

 متوافر بدرجة قليلة 60.55 6.6240 24.22 231 الكيمياء

 متوافر بدرجة قليلة 58.00 6.0172 23.45 382 المجموا

 إدارة القسم

 متوافر بدرجة قليلة 53.63 10.6712 53.63 151 األحياء

 13.1116 59.42 231 الكيمياء
100.0

0 

متوافر بدرجة 

 كبيرة جداً 

 71.08 12.3815 57.64 382 المجموا
متوافر بدرجة 

 متوسطة

اإلدارة 

 األكاديمية 

 متوافر بدرجة قليلة 53.95 4.8033 16.19 151 األحياء

 متوافر بدرجة قليلة 60.49 5.0290 18.15 231 الكيمياء

 متوافر بدرجة قليلة 57.61 4.7398 17.40 382 المجموا

 التمويل

 متوافر بدرجة قليلة 55.50 3.7635 13.87 151 األحياء

 متوافر بدرجة قليلة 59.27 3.7754 14.82 231 الكيمياء

 متوافر بدرجة قليلة 57.88 3.6441 14.50 382 المجموا

اإلنتاج 

العلمي 

 متوافر بدرجة قليلة 56.16 2.8459 8.424 151 األحياء

 متوافر بدرجة قليلة 59.08 2.9009 8.86 231 الكيمياء
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 متوافر بدرجة قليلة 57.76 2.7818 8.69 382 المجموا والفعاليات

خدمات 

 المجتمع

 متوافر بدرجة قليلة 53.49 4.6838 16.05 151 األحياء

 متوافر بدرجة قليلة 58.36 4.6782 17.51 231 الكيمياء

 متوافر بدرجة قليلة 56.50 4.5208 17.00 382 المجموا

 المجموا
 متوافر بدرجة قليلة 51.66 34.2752 322.72   األحياء

 متوافر بدرجة قليلة 65.14 49.5962 334.08   الكيمياء

 

( أن معرايير الجرودة الشراملة فري برنرامج إعرداد مدرسري العلروم 4يتضح من الجردول )

)االحياء والكيمياء(  متوافرة بدرجة قليلة بشكل عام, حيث تراوحت نسربة التروافر فري 

%( فرري اهررداف 22،2)%( فرري خدمررة المجتمررع الررى 22،20المحرراور المختلفررة مررن )

%( اي 22،19البرنررامج والمقررررات , مررا عرردا المحررور األول فقررد ترروافرت بنسرربة )

%( اعلرى 22،21متوسطة. وكانت نسبة التوافر مرن وجهرة نظرر طلبرة قسرم االحيراء )

%(, ونالحرظ ايضراً نسربة 22،29من نسبة التوافر من وجهة نظر طلبة قسم الكيمياء )

%( متوسط, وفري محرور ادارة 22،12قررات للكيمياء )التوافر في محور محتوى الم

%( كبيرة جداً, اما قسم االحياء في كل المحاور نسبة التوافر قليلرة 200القسم النسبة )

%( متوسرط, ومحرور محتروى مقرررات 22،2عدا محور سياسة القبول كانت النسبة )

 %(.29،12البرنامج كانت النسبة )

 

 الثاني والذي ينص على:لغرض اإلجابة على السؤال  .8

)ما مدى توافر معايير الجودة الشراملة فري برنرامج إعرداد مدرسري العلروم )االحيراء     

والكيمياء(  من وجهة أعضاء الهيئرة التدريسرية ومسراعديهم  فري قسرمي )علروم الحيراة 

والكيميررراء( فررري كليرررة التربيرررة / جامعرررة ديرررالى, ترررم اسرررتخراج المتوسرررط واالنحرررراف 

النسرربة المئويررة والتقرردير لمحرراور برنررامج إعررداد مرردرس العلرروم )االحيرراء المعيرراري و

( وذلررك مررن وجهررة نظررر أعضرراء الهيئررة 2( محررورا جرردول )22والكيميرراء( وعررددها )

 التدريسية ومساعديهم في قسمي )علوم الحياة والكيمياء( .

وضرررع رمرررز )ح( لمدرسررري ومسررراعدي قسرررم علررروم الحيررراة , ورمرررز ) ( لمدرسررري 

 (.  2قسم الكيمياء كما في جدول )ومساعدي 
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 ( 5جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب المتوسطات للمحاور باحتساب 

نسب توافرها من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم في قسمي علوم 

 الحياة والكيمياء.

اعضاء هيئة 

التدريس 

ومساعديهم في 

 قسمي االحياء

 والكيمياء

 المتوسط المحور
االنحراف 

 المعياري
 التقدير النسبة

سياسة  ح

القبول في 

 البرنامج

17.9355 3.66001 71.74 
متوافر بدرجة 

 متوسطة

  18.2899 3.54.11 73.16 
متوافر بدرجة 

 متوسطة

أهداف  ح

البرنامج 

 والمقررات

21.7097 4.51068 72.37 
متوافر بدرجة 

 متوسطة

  20.8696 4.07616 69.57 
متوافر بدرجة 

 متوسطة

 ح
محتوى 

مقررات 

 البرنامج

34.7742 6.24345 69.55 
متوافر بدرجة 

 متوسطة

 متوافر بدرجة قليلة 66.93 5.82232 33.4638  

طرائق  ح

 التدريس

34.7742 6.24345 69.55 
متوافر بدرجة 

 متوسطة

 متوافر بدرجة قليلة 65.47 9.43839 55.6522  

 ح
 تقييم الطلبة

14.2581 3.17246 71.29 
متوافر بدرجة 

 متوسطة

 متوافر بدرجة قليلة 66.96 2.97646 13.3913  

 ح
أعضاء 

هيئة 

التدريس في 

 البرنامج

51.8387 9.58157 69.12 
متوافر بدرجة 

 متوسطة

 متوافر بدرجة قليلة 65.49 8.20426 49.1159  

المباني  ح

 والمختبرات

 متوافر بدرجة قليلة 65.48 3.72697 13.0968

 متوافر بدرجة قليلة 61.16 3.47320 12.2319  

الخدمات  ح

 المساعدة

 متوافر بدرجة قليلة 68.87 5.53678 27.5484

 متوافر بدرجة قليلة 61.67 6.06016 24.6667  

 ح
 إدارة القسم

 متوافر بدرجة قليلة 64.16 15.0512 64.1613

 متوافر بدرجة قليلة 59.86 13.0894 59.8551  

اإلدارة  ح

 األكاديمية

 متوافر بدرجة قليلة 61.94 5.71999 18.5806

 متوافر بدرجة قليلة 59.23 5.33343 17.7681  

 ح
 التمويل

 متوافر بدرجة قليلة 60.65 4.86550 15.1613

 متوافر بدرجة قليلة 61.04 4.12543 15.2609  
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اإلنتاج  ح

العلمي 

والفعاليات 

 العلمية

 متوافر بدرجة قليلة 64.95 3.17246 9.7419

 متوافر بدرجة قليلة 62.80 3.26030 9.4203  

خدمات  ح

 المجتمع

 متوافر بدرجة قليلة 61.40 4.68170 18.4194

 متوافر بدرجة قليلة 61.40 4.68170 18.4194  

 اإلجمالي
قليلةمتوافر بدرجة  67.01 53.2180 366.677 ح  

 متوافر بدرجة قليلة 61.94 34.3352 332.474  

( أن مدى توافر معايير الجودة الشاملة في برنامج إعداد مدرس 2يتضح من الجدول )

العلوم )االحياء والكيمياء( من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسرية ومسراعديهم الرذين 

قليلرة وهرذا بشركل عرام, حيرث يدرسون فري قسرمي االحيراء والكيميراء  متروافرة بدرجرة 

%(, اما من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية 21،1-%29،1تراوحت النسبة بين)

(% وفرري قسررم 21،2 – 29،1ومسرراعديهم فرري قسررم االحيرراء تراوحررت النسرربة بررين )

(% . نالحرظ ان نسربة التروافر لمدرسري 22،2 – 29،1الكيمياء تراوحت النسبة بين )

( امرا المحراور مرن 2 – 2هرت متوسرطة فري المحراور مرن )ومساعدي قسم االحياء  

( النسبة قليلة , امرا نسربة التروافر لمدرسري ومسراعدي قسرم الكيميراء  هررت 22 – 2)

 ( ونسبة باقي المحاور  هرت قليلة.1( و )2متوسطة في المحاور )

 

 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات

البحث بشكل عام عدم توافر معايير الجودة الشاملة في برنامج لقد أوضحت نتائج 

 إعداد مدرس العلوم في كلية التربية في جامعة ديالى.

 

 التوصيات:

 في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثتان بما يلي: 

تحديد رسالة وأهداف برنامج إعداد مدرس العلوم في كلية التربية بجامعة  .0

تربوية متخصصة في العلوم لتطوير برنامج إعداد مدرس العلوم ديالى وتكوين لجان 

 وتنظيم مقرراته.

اعادة النظر في برنامج إعداد مدرس العلوم في كلية التربية بجامعة ديالى في  .8

ضوء معايير الجودة الشاملة من مختلف جوانبه، وتحديد عالقة البرنامج بالمجتمع 

برنامج نظام شامل ومتكامل له مدخالت والبيئة المحيطة به، وذلك باعتبار أن ال

 وعمليات ومخرجات.

 تحديد شروط ومواصفات دقيقة لقبول الطلبة وااللتزام بها. .3

 أن تعمل إدارة القسم على تطوير البرامج بشكل دوري. .4

 توفير األجهزة والمواد الالزمة لتنفيذ التجارب العملية. .5

 

 :المقترحات
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 احثتان ما يأتي:في ضوء نتائج البحث الحالي تقترح الب

 إجراء دراسات مشابهة في مختلف التخصصات واألقسام. .0

 إجراء دراسات للتأكد من جودة مخرجات كليات التربية. .8

القيام بدراسات مشابهة بعد أربع سنوات لمعرفة مدى التحسن الذي طرأ في  .3

 برامج إعداد مدرسي العلوم.

س العلوم خاصة، إجراء دراسات علمية تهدف إلى تطوير برامج إعداد مدر .4

 وبرامج إعداد المدرس في مختلف التخصصات في جامعة ديالى.

 

 المصادر

 أوالً: المصادر العربية:

، معالم اساسية، التربية واقتصاديات التعليم(: 2992أبو سماحة، كمال ) .0

 رسالة المعلم، العدد الرابع، المجلد الرابع والثالثون، عمان.

, ترجمة امين تعلم الطالب التجميعي والتكوينيتقييم (: 2922بلوم واخرون, ) .8

 واخرون, نيويور , دار ماكجروهل للنشر, المركز الدولي للترجمة.

 ، دار المعارف، القاهرة.التعليم والمستقبل(: 2992بهاء الدين، حسين كامل ) .3

، برنامج إعداد المعلم بين النظرية والتطبيق(: 2994الجبر، محمد سليمان ) .4

 ، صنعاء.2، طدراسات تربوية

مدى حاجة كليات إعداد المعلم في مصر إلى (: 1000الجندي، عادل السيد ) .5
، )دراسة تحليلية(، مؤتمر إعداد المعلم ل,لفية األخذ بمفهوم إدارة الجودة الشاملة

 الثالثة، كلية التربية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

، مطابع 2، طيباتجاهات حديثة في التدر(: 2912الخطيب، احمد ) .6

 الفرزد ، الرياس.

تطوير برنامج إعداد المعلم بجامعة صنعاء (: 1004ردمان، محمد سعيد ) .7

، جامعة مجلة العلوم التربوية والنفسيةالمجلد األول،  في ضوء المعايير العالمية،

 صنعاء.

، مشكالت في إعداد المعلم وطر  عالجها(: 2914سليم، محمد صابر ) .2

( ريع ثان، جامعة قطر، 2-4المعلم بدول الخليج العربي، الدوحة )وقائع ندوة إعداد 

 مركز البحو  التربوية.

إعداد المعلم وتدريبه في الكويت (: 2919الشيخ، عبد هللا محمد و خرون ) .9
 ، الكويت.)دراسة تقويمية(

إعداد معلم العلوم للقرن الحادي (: 1002الطنطاوي، عفت مصطفى ) .01
 (.2(، العدد )12بدمياط، جامعة المنصورة، المجلد )، كلية التربية والعشرين

، دار إقرأ مناهج الدراسات االسالمية(: 2994عابد، توفيق زين العابدين ) .00

 للنشر والتوزيع، صنعاء.

، دار الشرو  2، طأساليب تدريس العلوم(: 2992عايش، محمود زيتون ) .08

 للنشر والتوزيع، عمان.



  1029لسنة   اذاروالسبعون .  سابع............. العدد ال............مجلة الفتح ............................................. 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-121- 
 

حديثة في مجال إعداد وتدريب  اتجاهات(: 2914عبد الرزا ، طاهر، ) .03
(، جامعة 2-4، وقائع ندوة إعداد المعلم بدول الخليج العربي، الدوحة من )المعلمين

 قطر، مركز البحو  التربوية.

اثر التعاون والتنافس على التفكير االبتكاري (: 2912عبد العزيز، حسين ) .04
ية للدراسات النفسية، المجلد الخامس، الجمعية المصر الكتاب السنوي في علم النفس،

 القاهرة االنجلو مصرية.

، التعليم في المرحلة االولى واتجاهات تطويره(: 2994عبود، عبد الغني ) .05

 مكتبة النهضة، القاهرة.

االختبارات والمقاييس التربوية (: 1000عالم, صالح الدين محمود ) .06
 دار العلم للطباعة والنشر, عمان. والنفسية,

إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات (: 1001عليمات، صالح ناصر ) .07
 ، دار الشرو  للنشر والتوزيع، عمان.التربوية

إعداد معلم االحياء في المملكة العربية (: 2992الكثيري، راشد حمد ) .02
(، 11، دراسات في المناهج وطر  التدريس، العدد )السعودية الواقع والمتوقع

 اهج وطر  التدريس، القاهرة.الجمعية المصرية للمن

الجودة في التعليم (: 1001مجيد، سوسن شاكر، ومحمد عواد الزيادات ) .09
 ، دار الصفاء.2، ط)دراسات تطبيقية(

تقويم برنامج إعداد معلم األحياء في (: 1002المخالفي، عبد هللا محمد ) .81

المجلد ، مجلة كلية التربيةجامعة أسيوط،  ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة،

 (.2(، العدد )12)

تقييم برنامج إعداد مدرس العلوم في (: 2992مصطفى، بجاش حمادي ) .80
، أطروحة دكتوراه غير كليات التربية اليمنية في ضوء أدائهم للكفايات التدريسية

 منشورة، الجامعة المستنصرية.

 ثانياً: المصادر األجنبية:

1. Heberma, Martin, (1991): The Dimensions of Excellence in 

programs of Teacher Education. Paper presented at the Annual 

conference on Alternatire certification CI st, south padre Island, 

Texes 10 -12. 

2. Higginson, F.I, (1996): Teacher roles and gibal change. 

The 4
th

 session of the international conference of Education 

(unesco Genera, 30 sep – 5cb). 
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 (0ملحق )

 اسماء الخبراء والمختصين الذين استعانت بهم الباحثتان

 مكان العمل االختصاص الشهادة واللقب االسم ت

التربوية كلية التربية للعلوم  قياس وتقويم دكتوراه أ.د عدنان محمود  .0

 واالنسانية / جامعة ديالى

كلية التربية ابن الهيثم / جامعة  علوم الحياة دكتوراه أ.د سعدي محمد  .8

 بغداد

كلية التربية للعلوم الصرفة /  علوم الحياة دكتوراه أ.د وسام مالك  .3

 جامعة ديالى

ط.ت. علوم  دكتوراه أ.د ناديه يونس  .4

 الحياة

جامعة كلية التربية ابن الهيثم / 

 بغداد

ط.ت. علوم  دكتوراه أ.د بتول محمد  .5

 الحياة

كلية التربية االساسية / الجامعة 

 المستنصرية

كلية التربية للعلوم الصرفة /  كيمياء دكتوراه أ.د غالب ادريس  .6

 جامعة ديالى

كلية التربية للعلوم التربوية  علم النفس دكتوراه أ.م.د  زهرة موسى  .7

 ديالىواالنسانية / جامعة 

فالح   .2

 عبدالحسن

كلية التربية االساسية / جامعة  ط.ت كيمياء دكتوراه أ.م.د 

 ديالى

كلية التربية للعلوم الصرفة /  كيمياء دكتوراه أ.م.د احمد كندوري  .9

 جامعة ديالى

مصطفى   .01

 حمدي

كلية التربية للعلوم الصرفة /  كيمياء دكتوراه أ.م.د 

 جامعة ديالى

ط.ت. علوم  م.م ماجستير ايمان عزيز  .00

 حياة

 معهد الفنون الجميلة للبنات / ديالى
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 (8الملحق )

 االستبيان المقدم الى اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في صورته النهائية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 االستاذ الدكتور........................................... المحترم

الباحثتان باجراء دراسة حول تقويم برنامج اعداد مدرس العلوم )االحياء تقوم 

والكيمياء( في كلية التربية / جامعة ديالى في ضوء معايير الجودة الشاملة, بهدف 

 معرفة واقع هذه البرامج واقتراح اساليب لتطويرها.

من الفقرات.  ( محوراً , ولكل محور عدداً 03تتكون االستبانة التي بين ايديكم من )

 يرجى التكرم باالطالع عليها وابداء ارائكم حولها.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم...

 

 

 الباحثتان                                                                   

 م.د. نجلة محمود حسين                                                           

 م.د. ايمان خلف مهدي                                                            
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