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Abstract:  

 The currently research aims to suggest imagine to develop the Faculties of 

Basic Education according to Entrances of contemporary reform . 
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Research conclusions  

1. The development of Basic Education Colleges is doing through the 

development of each element of the Education system from philosophy ، 

Education aims ، Curriculum content ، Methods and Teaching strategies . 

2. Contemporary reform entrances have a very  important in the development of 

Colleges of Basic Education . 

 

Research recommendations : 

1. apply imagine proposal on the basic Education college .  

2. provide the important supplies to apply the proposal imagine . 

 

Research Suggestions : 

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

Execution .  

2. A research designed to develop Managers of Art and Technical departments .    

  
 االول لالفص

 التعريف بالبحث
 :مشكمة البحثاوال 
 القػػػرف الحػػػادي والعذػػػريف وذلػػػؾ وسػػػط تحػػػوالت الػػػىبالغػػػة االهميػػػة لمػػػدخوؿ  تحػػػوؿالعػػػالـ مرحمػػػة  أبػػػد     

وتمثمػػت  ،واقتصػػادية كػػاف لهػػا انعكػػاس عمػػى نػػواحي الحيػػاة فػػي المجتمعػػات المختمفػػة  تكنولوجيػػةو  ،سياسػػية
بالنظػػػاـ العػػػالمي الجديػػػد وهػػػذا التحػػوالت والتحػػػديات القػػػت بظاللهػػػا عمػػػى  مػػػا يسػػمىهػػذا التحػػػوالت بظهػػػور 

عمػى التعامػؿ مػذ هػذا  القػادراالنسػاف  إلعدادغير تقميدي  تربوي فنحف بحاجة الى نظاـ تربوي لذاالالنظاـ 
مػػػف خػػػالؿ اعػػػادة النظػػػر فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة بنػػػاء عمػػػى اسػػػس جديػػػدة قائمػػػة عمػػػى التحػػػوالت والتحػػػديات 

 استراتيجيات فعالة تستوعب االمكانيات البذرية والمادية والتكنولوجية.
تقـو بإعداد اإلنساف الذي  لجامعي خاصة قضية مهمة وحيوية، ألنهاعامة والتعميـ ا يةالتعميم وتعد العممية

انبها االجتماعيػة واالقتصػادية والثقافيػة، فػالتعميـ الجػامعي هػو حور األساسي لكؿ قضايا التنمية بجو يعد الم
اضػػرا ومسػػتقبما بمػػا تمػػذ المختمفػػة حلمجمرحمػػة التخصػػص واإلعػػداد العممػػي فػػي كافػػة مسػػتويات حاجػػات ا

 (.45، ص2005)حجازي ، يساير التطور في العصر الحديث 
صػػالح التعمػػيـ يمثػػؿ قػػوة ضػػاغطة عمػػى غالبيػػة الػػدوؿ والػػنظـ ، وهػػو إصػػالح يمػػارس داخػػؿ حركػػة عامػػة  وا 

مجتمعاتهػػا إمػػا لمحفػػاظ عمػػى مسػػتوى التقػػدـ والتفػػوؽ فػػى الػػدوؿ المتقدمػػة ، أو لمحػػاؽ بركػػب  فػػيلإلصػػالح 
دـ نتيجػػة ضػػغوط أو تطمعػػات مجتمعيػػة بالنسػػبة لمػػدوؿ الناميػػة، وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تضػػييؽ الفجػػوة مسػػيرة التقػػ

  التعميمية والتنموية بينها وبيف الدوؿ المتقدمة.
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ألية أمة ، والمعمػـ هػو عصػب العمميػة التعميميػة وأسػاس نجاحهػا وتحقيػؽ  القوميفالتعميـ يعد بمثابة األمف 
تويات المعياريػة ، أهدافها ، والمعمـ الذى يمتمؾ الكفايات المهنية والتخصصية واإلدارية ، وتتػوفر فيػا المسػ

 عمى تحقيؽ جودة التعميـ ، والوصوؿ با إلى العالمية. المساعدةيمكنا 
لة عػػف إمػػداد المجتمػػذ بػػالمعمميف ؤو نهػػا المسػػ، إذ إاالساسػػية ير كميػػات التربيػػة بتطػػو  عنايػػةال ينبغػػيومػػف ثػػـ 

لية تنذػػػئة وتعمػػػيـ أبنػػػاء الػػػوطف ابتػػػداء مػػػف مرحمػػػة ريػػػاض األطفػػػاؿ وحتػػػى ؤو الػػػذيف يمقػػػى عمػػػى عػػػاتقهـ مسػػػ
 .(17، ص 2008)عبد العظيـ ، الجامعيالتحاقهـ بالتعميـ 

الوصوؿ با إلى أفضؿ صورة ممكنة مف خالؿ  ينبغيايتا غاالساسية يحقؽ تطوير كميات التربية  يولك   
تطوير كؿ عنصر مف عناصر منظومة التعمػيـ مػف حيػث تطػوير فمسػفة وأهػداؼ التعمػيـ والػتعمـ ، وسياسػة 

 عماؿظيػػػػؼ اسػػػػتراتيجيات التػػػػدريس باسػػػػتوتوصػػػػيؼ المقػػػػررات الدراسػػػػية ، وتو  الدراسػػػػيالقبػػػػوؿ ، والمحتػػػػوى 
، وتقػػويـ األداء بمفهومػػا  اإللكترونػػيالتوظيػػؼ األمثػػؿ لهػػا مػػذ مراعػػاة االهتمػػاـ بػػالتعمـ و تكنولوجيػػا التعمػػيـ 

االساسػية عضو هيئة التػدريس ، مػذ مراعػاة ربػط كميػات التربيػة  ـالذامؿ سواء أكاف ذلؾ بالنسبة لمطالب أ
عيػؿ دورهػا مػذ مػدارس بالمستحدثات التكنولوجية والعالمية مذ العمؿ عمى االهتمػاـ بالعمميػة التعميميػة ، وتف

النهايػة إلػى تخػريع معمػـ قػادر عمػى مواجهػة  فػيبالمحافظات كؿ ذلؾ يمكف أف يؤدي  الجامعيالتعميـ قبؿ 
 تحديات المستقبؿ.

رجػػذ يأدائهػػا وكفػػاءة خريجيهػػا ،  فػػيتػػؤثر مذػػكالت تعػػاني مػػف كميػػات التربيػػة االساسػػية وجػػد إف قػػد و     
كميػات التربيػة  عػدـ قػدرةالمذكالت  ابرز هذاومف  ،بعضها إلى أسباب داخؿ هذا الكميات وأخرى خارجها 

إعػداد خػريع ال تتػوافر  فػيلهػا  النهػائي المخػرجيتمثؿ  ، إذتحقيؽ الجودة الذاممة  عمىبوجا عاـ االساسية 
لديا السمات والخصائص المناسبة ، وكذلؾ قصور بعض كميات التربية عف تحقيؽ خدمة المجتمذ وتنمية 

  البيئة عمى النحو المرجو مما قد ينتع عنا قصورها في تحقيؽ الجودة الذاممة لمتعميـ .
ارهػػا المتنوعػػة والمتكاممػػة عمػػى تطػػوير هػػذا الكميػػات لكػػي تسػػتطيذ تحقيػػؽ أدو  الػػى ضػػرورة  اممػػا دعػػ     

وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تحسػػػيف مػػػدخالت  التعمػػػيـ.ويػػػنعكس ذلػػػؾ بالضػػػرورة عمػػػى تطػػػوير  ممكػػػف،أفضػػػؿ وجػػػا 
،  العػػالميحتػػى يمكػػف أف نمحػػؽ بركػػب التطػػور االساسػػية وعمميػػات وأداء منظومػػة التعمػػيـ بكميػػات التربيػػة 

معمميف قادريف عمػى اعػداد أجيػاؿ المسػتقبؿ  المعرفة وتطورها ، وذلؾ مف خالؿ اعداد فيوالنمو المتالحؽ 
قصػػػور بعػػػض بػػػرامع إعػػػداد المعمػػػـ عػػػف تحقيػػػؽ األبعػػػاد الثالثػػػة إلعػػػداد المعمػػػـ وهػػػى : البعػػػد  فضػػػال عػػػف
حاجػة كميػات التربيػة  ومف ثػـ ، لمعظـ البرامع  الثقافيالبعد  في، مذ قصور  التربوي، والبعد  التخصصي

دخػػاؿ واسػػتخداـ تكنولوجيػػا إلػػى التطػػوير والتحػػديث مػػف حيػػث : تجهيػػ ز المعامػػؿ والػػورش تجهيػػزا كافيػػا ، وا 
تذػػػمؿ  التػػػيتطػػػوير منظومػػػة المػػػنهع  عػػػالوة عػػػفالتعمػػػيـ واألنذػػػطة التعميميػػػة والتربويػػػة ، وأسػػػاليب التقػػػويـ 

التعميميػػة المناسػػبة لممسػػاعدة عمػػى تحقيػػؽ هػػذا  وتطػػوير الوسػػائطتطػػوير األهػػداؼ التربويػػة لكميػػات التربيػػة، 
  (.220،ص2007) ابو دقة و المولو، األهداؼ
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تأهيمػػا تػػأهيال  جػػرى الػػذى إذ -المعمػػـ  -تعػػد  التػػيالمؤسسػػة  هػػياالساسػػية كميػػة التربيػػة  ويمكػػف القػػوؿ إف
 فػػػيأف تقػػػدـ لمتعمػػػيـ العػػػالي والجػػػامعي مواطنػػػا فػػػاعال  الجػػػامعيمناسػػػبا اسػػػتطاعت مؤسسػػػات التعمػػػيـ قبػػػؿ 

    ،مجتمعا قادرا عمى التعامؿ مذ العصر
 :االتي ؤاؿاف تحدد مذكمة البحث بالسسبؽ يمكف  مماو 

 وفؽ مداخؿ االصالح المعاصرة؟عمى ما التصور المقترح لتطوير كميات التربية االساسية  -
 :اهمية البحث ثانيا 

مػػػف اجػػػؿ العمػػػؿ لزيػػػادة فاعميػػػة دور كميػػػات التربيػػػة االساسػػػية فػػػي القيػػػاـ بػػػدورها لتمبيػػػة احتياجػػػات المجتمػػػذ 
القػػادر عمػػى مواجهػػة تحػػديات المسػػتقبؿ ووفقػػا لمػػداخؿ االصػػالح المعاصػػرة يكتسػػب البحػػث  واعػػداد المعمػػـ

 الحالي اهميتا مف خالؿ:
 وفؽ مداخؿ االصالح المعاصرة.عمى الحاجة الى نذر ثقافة التطوير  -1
 عامال فاعال في عممية التنمية. عدِّااهمية موضوع البحث ب -2
مما يساعد عمى تحديد نقاط القوة  االساسية في جامعة ديالىالتعرؼ عمى واقذ برنامع كمية التربية  -3

 لتعزيزها ونقاط الضعؼ لتالفيها.
المساهمة في تطوير برامع كمية التربية االساسية بجامعة ديالى مف خالؿ مداخؿ االصالح  -4

 المعاصرة.
 صور.يفيد مصممي المناهع وبرامع اعداد المعمميف في تعزيز نقاط القوة  ومعالجة جوانب الق -5
 االرتقاء بنوعية الخدمات التعميمية التي تقدمها كمية التربية االساسية بجامعة ديالى لطمبتها والمجتمذ.  -6
تصور مقترح مف الممكف تطبيقا مف اجؿ تقويـ برامع كمية التربية االساسية ب تزويد صانعي القرار -7

 بجامعة ديالى.
 :اهداف البحثثالثا 

 :ااَلتيتعرؼ عمى اليهدؼ البحث الحالي 
وفؽ مداخؿ االصالح عمى لتطوير كميات التربية االساسية  المقترح تصورتحديد قائمة بالفقرات ال -

 المعاصرة.
 :حدود البحثرابعا 
 .: يقتصر البحث الحالي عمى كمية التربية االساسية / جامعة ديالى  ة المكاني ود الحد
 الفصؿ الدراسي االوؿ. 2015-2014:العاـ الدراسي  ةالزماني ودالحد

 جامعة ديالى. - تدريسيي وتدريسيات كمية التربية االساسية  الحدود البذرية:
 :منهج البحثخامسا 

 في تحقيؽ هدؼ البحث.يتبذ البحث الحالي المنهع الوصفي التحميمي 
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 :مصطمحات البحثسادسا 
 :تصور 

ادوات منهجية كمية أو كيفيػة لبنػاء إطػار فكػري تخطيط مستقبمي مبني عمى نتائع فعمية ميدانية مف خالؿ 
 (.6، ص2013عاـ يتبناا فئات الباحثيف او التربوييف ) زيف الديف ، 

 
وقد عرؼ الباحثاف اجرائيا التصور المقترح"  رؤية لمذكؿ الذي يجب اف تكوف عميا ممارسات التطوير 

مف منطمقات تذمؿ دراسة لألدبيات  المهني الذاتي والذي يعبر عنا بخطوات استراتيجية مقترحة تبنى
 التربوية وأراء الخبراء التربوييف حوؿ ابرز مداخؿ االصالح المعاصرة .

 : تطوير
  .لتطوير يعني : التغيير أو التحويؿ مف طور إلى طور

و تعني كممة تطور " تحوؿ مف طورا " تعني كممة " التطور" التغير التدريجي الذي يحدث في بنية 
ويطمؽ أيضًا عمى " التغير التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمذ أو ، الحية وسموكهاالكائنات 

  ."القيـ السائدة فيا النظـ أو العالقات أو
. )اسماعيؿ التطوير اصطالحًا هو: التحسيف وصواًل إلى تحقيؽ األهداؼ المرجوة بصورة أكثر كفاءة

 (20،ص2011، 
 الفصل الثاني    

 سابقة اطار نظري ودراسات
 اوال :االطار النظري

 مداخل االصالح المعاصرة 
 المدخل القطاعي -1

لمقيػػػػاـ بإصػػػػالح المنظومػػػػة  اسػػػػتراتيجيةيسػػػػر اسػػػػتخداما، واألبسػػػػط المػػػػدخؿ مػػػػف المػػػػداخؿ األ هػػػػذا يعػػػػد     
نػػات التػػي يَ يقػػـو ع التربويػػة. فهػػو القػػائموف عمػػى النظػػاـ التربػػوي أساسػػيةه والتػػي منهػػا  عػػداهامػػى اختيػػار المكو 

المدر سػيف، وأطػر اإلذػراؼ  اعػدادالمناهع، والكتػب الدراسػية فػي مختمػؼ المراحػؿ التعميميػة، واالمتحانػات، و 
فػرؽ أو لجػاف تتذػكؿ  الغػرض لهػذا غيػر ذلػؾ. وو التربوي و التدريب أثنػاء الخدمػة، والمؤس سػات التعميميػة، 

والمدرسػػػيف  بػػػاحثيفنػػػات التػػػي هػػػي موضػػػوع اإلصػػػالحه تتػػػأل ؼ عػػػادة مػػػف عػػػدد مػػػف القطاعيػػػة حسػػػب المكو  
بالتربية والتعميـ. و تعمؿ كؿ لجنة عمى تعديؿ مضػاميف القطػاع الموكػوؿ  عنوفواإلدارييف ، وغيرهـ مم ف ي  

هات عادة مػا تقػد ـ إليهػا، أو عمى لها  المسػتجد ات فػي مػف او مػف التجػارب الميدانيػة هػي سػتنبطها توفؽ توج 
 التربوي. المجاؿ
محتويػػػات تعميميػػػة، حػػػذؼ محتويػػػات  إضػػػافة ،منهػػػاإجػػػراءات بعػػػدة القيػػػاـ بعمميػػػة اإلصػػػالح عػػػادة وتتمث ػػػؿ 
تحويػػػؿ بعػػػض المحتويػػػات إلػػػى صػػػؼ  الحػػػؽ أو صػػػؼ  سػػػابؽ، تعػػػديؿ فػػػي و التوس ػػػذ فػػػي بعضػػػها، و أخػػػرى، 
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ػص لكػؿ  مػادة، إدخػاؿ طرائػؽ جديػدة فػي المسندة إلػى بعػض المػواد الدراسػية وفػي التوقيػت المخنذطة اال ص 
دخػػاؿ و التعم ميػػة،  وفػػي اسػػتخداـ الوسػػائؿ والتقنيػػات التعميمي ػػة،   (Martin,2001) عمميػػة التعمػػيـ والػػتعم ـ ا 

 إلى غير ذلؾ مف اإلجراءات.و وعمى الزمف ه اإلدارةتعديؿ عمى هيكمة التكويف لممدر سيف وعمى 
 يتعر ض لعد ة مآخذ منها :اال انا المدخؿ األكثر اعتمادا في المنطقة العربية واأليسر عمميا  ويعد هذا

المػػدخؿ عمػػى التجربػػة الميدانيػػة أكثػػر مػػف قيامػػا عمػػى معػػايير عممي ػػة محػػد دة مسػػبقا ومتعػػارؼ هػػذا يقػػـو  -
 ضعؼ في الفع الية، والفاعمية.لوهو ما يجعمها عرضة  ،عميها عالميا

التنفيػػذ الميػػداني. فقػػد يجػػد المدر سػػوف أو بعضػػهـ صػػعوبة فػػي اسػػتخداـ صػػعوبة المػػدخؿ  هػػذاقػػد يواجػػا  -
 متوافرة. غيرتجهيزات  وابرنامع جديد يتطم ب تدريبا 

)تقيػػيـ قبمػػي . ، إلػػى متابعػػة وتقيػػيـ فػػي مختمػػؼ مراحػػؿ اإلصػػالح احيانػػا المطػػور ال يخضػػذ القطػػاعقػػد  -
 (.وتجريبا، وتقييـ بعد وضذ مذروع اإلصالحاإلصالح، وتقييـ أثناء اإلصالح لعممية 

 مدخل الجودة. -2 
وبالنسػػبة إلػػى النظػػاـ  عر فهػػا قػػاموس أكسػػفورد بالدرجػػة العاليػػة مػػف النوعيػػة أو مػػف القيمػػة : تعريػػؼ الجػػودة

"مجموعػة مػف الصػفات الممي ػزة لممنػتع أو النذػاط أو المؤس سػة أو الفػرده عممػا بانهػا الجودة  القياسي الدولي
هػػذا الصػػفات ممب يػػة لمحاجػػات المعمنػػة والمتوقعػػة، أو هػػي قػػادرة عمػػى تمبيتهػػا." ومػػف التعريفػػات أيضػػا أف  أف  

رضػػاء المنػػتع لمعمػػالء أو الزبػػائف، انخفػػاض و مطابقػػة المنػػتع لمواصػػفات محػػددة مسػػبقا،  الجػػودة تتمث ػػؿ فػػي ا 
 (.53، ص 1997كيالني ، )التحسيف األداءو التمؼ والفاقد،  المنتع انخفاضنسبة العيوب والهنات في 

  الجودة الشاممة(TQM:) 
لكػف التعريػؼ األكثػر انتذػارا  ،ال يوجد تعريػؼ لمجػودة الذػاممة مت فػؽ عميػا مػف قبػؿ المفكػريف والبػاحثيف    

"فمسػفة إداريػة لممؤسسػة تحقػؽ مػف خاللهػا كػؿ   فيا الجودة  ع دَّتمنظمة الجودة البريطانية ، الذي اعتمدتا 
بكونهػا "فمسػفة وخطوطػا عريضػة ومبػادئ ترذػد  عرفػت ايضػااحتياجات المستهمؾ وأهداؼ المذروع". و قد 

"ه وهي كذلؾ، "أساليب كم ية تحس ف مف استخداـ الموارد المتاحة والخدمات  المنظومة لتحقيؽ تطو ر مستمر 
ة أو فػػػي المنظومػػػة إلذػػػباع حاجػػػات المسػػػتهمكيف". وقػػػد عػػػر ؼ كػػػوؿ يسػػػعى كػػػؿ العػػػامميف فػػػي المؤسسػػػ إذ
(Cole،1995 )ػػػاؿ عمػػػى رأس األولويػػػات دونمػػػا تركيػػػز عمػػػى  ىالجػػػودة بأن هػػػا نظػػػاـ إداري يضػػػذ رضػػػ العم 

األرباح عمى المدى القصير، عمى األقؿ. و خالصة القوؿ. إف  إدارة الجودة الذػاممة نظػاـ يجمػذ الفمسػفات 
، واألدوات اإلحصائية، والعمميات اإلداريػة لتحسػيف مسػتوى رضػا الزبػائف والمػوظفيف عمػى الفكرية المتكاممة

 حد  سواء.
 معايير الجودة الشاممة في مشروع إصالح المنظومة التربوية: 

داـ عدد مػف المعػايير نذير إلى أف  توظيؼ الجودة الذاممة مدخؿ إلصالح المنظومة التربوية يتطمب استخ
 :بااَلتييمكف إجمالها 
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: ويتطم ػػب تحريػػؾ قػػوانيف المنظومػػة التربويػػة نحػػو األفقيػػة ولػػيس نحػػو العموديػػة، ونحػػو المعيااار القااانوني -
التذريؾ فػي اتخػاذ القػرار ولػيس نحػو  الجمود ونحوالمرونة وليس نحو الصالبة، نحو الدينامية وليس نحو 

لغػػاء مذػػاركة القواعػػد فػػي الفرديػػة. فمػػـ يعػػد مقبػػوال فػػي نظػػاـ الجػػودة الذػػاممة، اتخػػاذ قػػرار  ات بصػػفة فرديػػة، وا 
رات المدرسػية وفقػا لخصوصػية الجهػة وخصوصػية  اختيار الكتاب المدرسي، واختيار نسبة معي نة مػف المقػر 

 (Barro,2000,p31 ) .المحيط الجغرافي والبيئي لممدرسة، وذلؾ في بعض المواد التعميمية، عمى األقؿ
التحتيػػة: ويسػػتوجب تطػوير البنيػػة التحتيػػة لمتعمػػيـ عمػى مسػػتوى الذػػكؿ والمضػػموف. ويتمثػػؿ  نيػػةمعيػار الب -

التطػػوير فػػي أف تصػػبس لممؤسسػػات المدرسػػية فضػػاءات تسػػتجيب لتنػػو ع الفعػػؿ التعميمػػي ومتطم بػػات إنجػػازا، 
ذلػػػػؾ ألف  ذػػػػكؿ قاعػػػػة مرتبطػػػػة باإلنترنيػػػػت يختمػػػػؼ عػػػػف ذػػػػكؿ قاعػػػػة مخبريػػػػا، ومحتويػػػػات قاعػػػػة متعػػػػد دة 

الختصاصات تختمؼ عف محتويات قاعة األنذطة الثقافيػة أو قاعػة درس فػي المغػة. ويتطم ػب تطبيػؽ هػذا ا
قصػػيرة ومتوس ػػطة المػػدى الرتبػػاط ذلػػؾ بميزانيػػات و تكمفػػات ماليػػة ليسػػت دائمػػا  اسػػتراتيجيةالمػػدخؿ وضػػذ 

 متوافرة بالقدر المطموب
مدرسػية وغيرهػا مػف المصػالس المركزيػة والجهويػة بتجهيز المؤسسات اإلداريػة وال : ويتعم ؽالتجهيزمعيار  -

والمحمية تجهيزا مناسبا عمى مستوى النوع ومستوى الكـ  حيث حؿ  عصػر الحاسػوب الذخصػي والجمػاعي، 
والكتػػاب الرقمػػػي، واألقػػػالـ المتنوعػػة بػػػدؿ الطبذػػػورة، وعصػػر فضػػػاءات القػػػراءة ’ وعصػػر السػػػبورة المتحر كػػػة

المختبرات العممية... فتجهيزات اإلصػالح التربػوي تختمػؼ عػف عصػر والبحث، وعصر المعامؿ التطبيقية و 
 الترميـ والترقيذ...

نػات المجتمػذ بمػا فيهػا سػوؽ العمػؿه إذ المعيار االجتماعي - : ويركز عمى تقديـ خدمػة عاليػة الجػودة لمكو 
 مف المطموب إنتاج منتع تعميمي مالئـ لما هو مطموب في سوؽ العمؿ أو لما هو في المجتمذ.

المعيػار الذخصػي: ويركػػز عمػى حاجػات المػػتعمـ نفسػا لتنميػة ذخصػػيتا بمػا يمك ػف مػػف تحقيػؽ متطم باتػػا  -
 الحالية والمستقبمية عبر تقديـ تعميـ جاد ونافذ، ويحق ؽ طموحاتا العممية والمهارية واألخالقية...

وتجويػد أدائهػا،  ، يمػي، وتمهينهػا: ويتعم ؽ بتأهيؿ المػوارد البذػرية فػي النظػاـ التعممعيار الموارد البشرية -
قامػػػػة جسػػػػور لتبػػػػادؿ الخبػػػػرات والتجػػػػارب والمعمومػػػػات، وتفعيػػػػؿ الفػػػػرد بمػػػػا يحق ػػػػؽ ذاتػػػػا فػػػػي إطػػػػار العمػػػػؿ  وا 
الجمػػػاعي. و يتطمػػػب تحقيػػػؽ هػػػذا الهػػػدؼ تحسػػػيف مػػػوارد الفػػػرد العمميػػػة والمهنيػػػة والماليػػػة، وتػػػوفير الذػػػروط 

 وبدرجة عالية مف اإلتقاف.والظروؼ التي تسمس لا بتأديتها عمى أحسف وجا 
مػذ األخػذ فػي االعتبػار حاجػات  :ويقضي ببناء المناهج التعميمية وتحدياد المعاارف والمهاارات والقايم  -

يقوـ عمى التكامؿ بػيف النظػري والعممػي،  اجات سوؽ العمؿه وفؽ نسؽالمتعمـ وحاجات البيئة المحيطة وح
 وعمى اختيار الطرائؽ التي تتمحور حوؿ المتعم ـ.

: يمػػػنس المتعممػػػوف الذػػػهادات التػػػي يسػػػتحقونها اسػػػتنادا إلػػػى معػػػايير معياااار التقاااويم ومااانت الشاااهادات -
 ومؤذرات موضوعية وذفافة حفاظا عمى مصداقية المؤس سة التعميمية.
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: ويضػػػمف الفػػػرص لجميػػػذ المتعم مػػػيف والمتعم مػػػات لمحصػػػوؿ عمػػػى الخػػػدمات التػػػي معياااار تكاااافؤ الفااارص -
ز لديهـ الرضا وحس  االنتماء إلى المؤسسة.تؤم نها المؤسسة الت  عميمية بما يعز 

 :مفهوم ضمان الجودة إلصالح المنظومة التربوية 
فعال تحقيقها  جرىيير الخاصة برسالة المؤسسة قد و يقصد بضماف الجودة في التعميـ، التأكد مف أف  المعا

المستوى الوطني )القطري( أو اإلقميمي  عمى الوجا األفضؿ، وبذكؿ يتوافؽ مذ المعايير المناظرة لها عمى
أو العػػالمي. كػػذلؾ يذػػمؿ ضػػماف الجػػودة التأكػػد مػػف أف  فػػرص الػػتعم ـ والمذػػاركة المجتمعيػػة وتنميػػة البيئػػة، 

 مالئمة أو هي تتجاوز توقعات المستفيديف مف الخدمات التي تؤم نها المؤسسة التعميمية.
إلصالح المنظومة التربوية، يتطم ب استخداـ نظاـ لمتقييـ. ويمكػف عموما إف  اعتبار الجودة الذاممة مدخال 

 (77، ص 1991)الديب ،  في هذا الصدد اعتماد نظاـ ضماف الجودة لتحقيؽ هذا الغرض
 المدخل القائم عمى معايير البنك الدولي. -3

ة حػػػػػوؿ تقريػػػػػرا بعنػػػػػواف "الطريػػػػػؽ غيػػػػػر المسػػػػػموؾ" وضػػػػػم نا نتػػػػػائع دراسػػػػػ 2007نذػػػػػر البنػػػػػؾ الػػػػػدولي سػػػػػنة 
بػيف هػذا اإلصػالحات باعتمػاد معػايير ثالثػةه هػي:  وازف دولة عربيػة. و 14ي أجريت في اإلصالحات الت

هػػذا المعػػايير مقياسػػا لنجػػاح اإلصػػالحات. ومػػف هػػذا المنطمػػؽ،  َعػػدَّ لمسػػاءلة العامػػة، والتحفيػػز. و الهندسػػة وا
 وهذا المعايير هي:. يمكف اعتبار هذا المعايير مدخال إلجراء اإلصالح لممنظومة التربوية

 معيار الهندسة: - أ
نتػػػاج المػػػواد التعميميػػػة، وبنػػػاء المنػػػاهع  نػػػات منهػػػا بنػػػاء المػػدارس وتجهيزهػػػا، وا  يذػػمؿ هػػػذا المعيػػػار عػػػد ة مكو 

. ويمكػػػف (World Bank,2004)التعميميػػػة، وتػػػدريب المدر سػػػيف، وتذػػػجيذ الطمػػػب عمػػػى التعمػػػيـ الرسػػػمي
إضافة مؤذ رات أخرى منها: إنتاج مهارات مؤه مة لمتعامؿ مػذ المنافسػة العالميػة، تمبيػة الطمػب عمػى التعمػيـ 

البنػػؾ مػا بعػػد التعمػػيـ األساسػي، دعػػـ الذػػراكة مػػذ األطػراؼ والمؤسسػػات المتدخمػػة فػػي قطػاع التعمػػيـ )تقريػػر 
 (.13، ص2007،الدولي

 المساءلة عن األداء: - ب
توى األداء لمنظػػاـ التربػػوي، قنػػوات متنو عػػة لممسػػاءلة العامػػةه ومنهػػا أف يذػػارؾ فػػي المسػػاءلة توجػػد عمػػى مسػػ

المعنيػػوف بػػالتعميـ بالدرجػػة األولػػى وهػػـ المتعم مػػوف، وأوليػػاء األمػػور، وأربػػاب العمػػؿ، وكػػؿ المهتمػػيف بذػػؤوف 
مػات والبيانػات يكػوف دقيقػا التربية والتعميـه عممػا أف  المسػاءلة تسػتوجب العمػؿ عمػى تػوفير نظػاـ مػف المعمو 

دقية، وخاضعا لممراجعة الدوري ة مف أجؿ أ  المساءلة عمى أسس متينة. تجريف ومفص ال ومت سما بالص 
 في مشروع اإلصالح وربطها بالنواتج: المهمةإيالء الحوافز مكانة  -ج

ومف هذا الحوافز: زيادة التذجيذ عمى التعميـ الخاصه السيما في المجاالت التي يمب ى فيها الطمب المتنو ع 
ا نحػو مػنس المؤس سػات التعميميػة قػدرا أكبػر مػف االسػتقاللية واالعتمػاد  عمى الخدمات التعميمية، ودعـ التوج 

ذ القرار مف أجؿ الزيػادة فػي مرونػة التسػيير، الذاتي عمى إدارتها وتطويرها، وتمكينها مف المذاركة في اتخا
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ػػػا نحػػػو تيسػػػير الحصػػػوؿ عمػػػى التػػػراخيص والترقيػػػات  وربػػػط التمويػػػؿ العػػػاـ بػػػالنواتع وباالبتكػػػار، ودعػػػـ التوج 
 لممدر سيف وربطها بمواصمة تحسيف مهاراتهـ التدريسية ومهاراتهـ التعميمية.

عمميػػة التقػػويـ القبمػػي لمرحمػػة تمث ػػؿ اإلصػػالح إف  العمػػؿ بمقتضػػى هػػذا المػػدخؿ يمكػػف أف يكػػوف مفيػػدا فػػي 
 لممنظومة التربويةه أي قبؿ وضعا موضذ التنفيذ. كما يمكف إدماجا في مدخؿ آخر يكوف أكثر ذمولية.

 ثانيا دراسات سابقة:
 (:2004) الشرقي دراسة -
 العربية بالمممكة المعمميف لكميات االبتدائية المرحمة في العموـ معمـ إعداد برنامع تقويـ إلى تسعى التيو   

فػي  الثػامف المسػتوى وطػالب  الميدانيػة التربيػة مذػرفي جميػذ مػف الدراسػة مجتمػذ تكػوف و السػعودية،
 القػوة جوانػب مػف مجموعػة الدراسػة نتػائع أظهػرت وقػد .التخصػص نفػس عمػوـ تػدريس طػرؽ تخصػص
 :اآلتي النحو عمى العموـ معمـ إعداد برنامع في والضعؼ

 .العاـ اإلعداد برنامع في ضعؼ وجود -
 .التخصصي اإلعداد برنامع في ضعؼ وجود -
 .المهني اإلعداد محتوى مةءمال -
 .التدريس مهنة نحو الطالب إلعداد والنفسية التربوية المقررات إسهامات ضعؼ -
 .الميدانية التربية برنامع مةءمال -
 العمو تدريس طرؽ تخصص الميدانية التربية مذرفي بيف ( 0.05 ) مستوى عند ارتباطيا عالقة وجود  -
 و التخصصػي اإلعػداد مالئمػة حػوؿ مػوافقتهـ نحػو ذاتػا التخصػص فػي الثػامف المسػتوى وطػالب (ـ

 .التدريس مهنة نحو والنفسية التربوية المقررات إسهامات
 : ( 2002)وحمدان جحجوحابو  دراسة -

 األساسػية المرحمة تعميـ تخصص المعمميف / الطمبة لدى التدريس أداء مستوى إلي لمتعرؼ الدراسة هدفت
 مسػتوى إلػى التعػرؼ ،وكػذلؾ التػدريب مدرسػة نػوع التراكمػي، المعػدؿ ، الدراسػي المسػتوى لمتغيػرات تبعػا

 تصػور واقتػراح ، آرائهػـ إلػي التعػرؼ فضػال عػف ، األطفػاؿ نحػو وميػولهـ التػدريس مهنػة نحػو اتجاهػاتهـ
 وطالبة طالبا ( 165 ) مف الدراسة عينة ،وتكونت التحميمي الوصفي المنهع ثافحالبا واستخدـ ، لتطويرها

 أسػفر . بيرسػوف االرتبػاط ومعامػؿ ،"ت" اختبار المئوية، النسب ، الحسابية المتوسطات عماؿاست جرىو  ،
 داؿ فػرؽ وجػود ،(% 73.6 ) التػدريس مهنػة نحػو االتجػااى مسػتو  بمػوغ : أهمهػا مػف نتػائع عػف البحػث

 مسػتوى فػي إحصػائيا داؿ فػرؽ يوجػد لػـ كمػا ، الرابػذ المسػتوى لصػالس التػدريس أداء مسػتوى فػي إحصػائيا
 الطمبػة آراء نسػبة ووصػمت التراكمػي، المعػدؿ ولمتغيػر ، التػدريب مدرسػة نػوع لمتغيػر يعػزى التػدريس أداء

 لتطػوير تصػور اقتػراح وتػـ (% 76.3 ) إلػي لالسػتبانة األربعػة األبعػاد فػي العمميػة التربيػة فػي المعممػيف/
 طمبػة لػدى العمميػة التربيػة برنػامع لتطػوير المقتػرح التصػور بتبنػي الدراسػة وأوصت العممية، ابير الت برنامع
 .األقصى جامعة في األساسية المرحمة تعميـ
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 الفصل الثالث
 :اجراءات البحث

وتصػميـ  ،وعينػة البحػث  ،يتضمف هذا الفصؿ االجراءات التي قػاـ بهػا الباحثػاف مػف تحديػد مجتمػذ البحػث
 والوسائؿ االحصائية المستخدمة في تحميؿ النتائع وتفسيرها.  ،اداة البحث

  :مجتمع البحث :اوال
يتكوف مجتمذ البحث مف تدريسيي وتدريسيات كمية التربيػة األساسػية / جامعػة ديػالى ممػف هػـ بمقػب أسػتاذ 

 و أستاذ مساعد. 
  :عينة البحث :ثانيا

لقمػة عػدد افػراد مجتمػذ البحػث فقػػد ذػممت عينػة البحػث جميػذ افػػرادا بعػد اسػتبعاد العينػة االسػتطالعية التػػي 
%( مػف مجتمػذ البحػث و 66( تدريسػي ذػكموا نسػبة قػدرها )21( تدريسي وتدريسية بواقذ )32بمغ عددها )

 (. 1جدوؿ ) ،%( مف مجتمذ البحث 34( تدريسية ذكمف نسبة قدرها )11)
 (1جدوؿ )

 عينة البحث توصيؼ 
 النسبة العدد الجنس
 %66 21 تدريسيوف
 %34 11 تدريسيات
 %100 32 المجموع

 
  :اداة البحث :ثالثا
عداد  باالطالعقاـ الباحثاف      مكونة  استبانةعمى األدب التربوي الخاص بمداخؿ االصالح المعاصرة وا 
 وفؽ مداخؿ االصالح المعاصرةعمى ( فقرة تمثؿ التصور المقترح لتطوير كميات التربية األساسية 26مف )

إذ إف أفضػؿ طريقػة  ،عرضػها عمػى مجموعػة مػف المختصػيف فػي التربيػة  جػرىولمتحقؽ مف صدؽ األداة ،
( هػػو أف يقػػوـ عػػدد مػػف المختصػػيف بتقريػػر مػػدى تمثيػػؿ  Face-validityمػػف الصػػدؽ الظػػاهري )  لمتحقػػؽ

( فقػرة 24% مػف المختصػيف عمػى صػالحية) 80وقد اتفػؽ  (Adams,1964,p55)الفقرات المراد قياسها 
 ( فقرة .2و تعديؿ )

عمى  (Test-Retest)االستبانة أعتمد الباحثاف عمى طريقة إعادة االختبار  أداةمعامؿ ثبات  وإليجاد    
( إذ  أسػبوعيفالتدريسػيف والتدريسػيات وقػد كانػت المػدة بػيف التطبيػؽ األوؿ والتطبيػؽ الثػاني )  مجموعة مف

أو ثالثػػة  أسػػبوعاف لػػألداة( الػػى أف ال تتجػػاوز المػػدة بػػيف التطبيػػؽ األوؿ والتطبيػػؽ الثػػاني Adamsاذػػار )
العالقػة بػيف  إليجػادبيرسػوف  ارتبػاطبعدها قاـ الباحثاف باسػتخداـ معامػؿ ، (Adams,1964,p85)أسابيذ 
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دقػػػة وذػػػيوعًا )ابػػػو  ارتبػػػاطإذ إف هػػػذا المعامػػػؿ هػػػو أكثػػػر معامػػػؿ  ،درجػػػة التطبيػػػؽ األوؿ والتطبيػػػؽ الثػػػاني 
% لتكػػػوف االداة بػػػذلؾ جػػػاهزة 82) الثبػػػات ( لالسػػػتبانة  ارتبػػػاط( وقػػػد بمػػػغ معامػػػؿ 457ص،1980،النيػػػؿ

 لمتطبيؽ .
 :الوسائل االحصائية رابعا : 
  -استخداـ الوسائؿ االحصائية اآلتية: جرى

 ( 180ص،1997،وعبدالجبار ،( ) البياتيPearsonمعادلة ارتباط )بيرسوف  -1
 (Fischer, 1973,p327معادلة فيذر ) -2
 معادلة الوزف المئوي  -3

 
 الفصل الرابع 

 عرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات و المقترحات
في هذا الفصؿ النتائع التي توصال اليها عمى وفؽ اإلجراءات التي تـ اإلذارة  افسيعرض الباحث  

 ، و يحاوال تفسير ، و بحسب أهداؼ البحث . فسيناقذاأليها في الفصؿ الثالث ومف ثـ 
وفق مداخل االصالح عمى لتطوير كميات التربية االساسية  المقترح تصورتحديد قائمة بالفقرات ال: أوال

فقد تحقؽ هذا الهدؼ مف خالؿ اإلجراءات التي تـ عرضها في الفصؿ الثالث وباالعتماد  :  المعاصرة
مجموعة مف الخطوات في تحميؿ  افوقد اتبذ الباحث ( فقرة26تكونت مف ) الفقرات المقترحةعمى قائمة ب
 وكما مبينا في أدناا:  الفقراتوترتيب هذا 

 و الوزف المئويوذلؾ الستخراج قيمة الوسط المرجس   الفقرات ، حسبت تكرارات اإلجابات لكؿ -1
 .(3-1)أعطيت درجػػػػػػػػات لمػػػػػػبدائؿ الثالثية مف  لمفقراتلغرض حسػػػاب الوسط المرجس   -2
، وفيما يأتي عرض نتائع الهدؼ  الفقراتمعيارا" تحميؿ درجات االداة ي متوسط ( وه2جعؿ الدرجة ) -3

  (.2كما في جدوؿ )االتي 
 (2جدول )

  تنازليا حسب درجة الحدة والوزن المئويترتيبا فقرات التصور المقترح مرتبة 
تسمسل 

الفقرة في 
 االستبانة

التسمسل في 
 الرتبة

الوسط  الفقرات
 المرجت

الوزن 
 المئوي

تحديد حاجات المتعمميف وحاجات البيئة المحيطة وحاجات سوؽ  1 1
 العمؿ

2،91 0،97 

تذكيؿ فرؽ عمؿ او لجاف عمى مستوى الكمية واالقساـ لمتخطيط  2 4
 االصالح ومتابعتها إلجراءات

2،89 0،96 
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 0،94 2،83 الخبرة والتجربة الميدانية في تكويف معايير عممية اعتماد 3 12
 0،93 2،79 األخذ باالتجاهات العالمية في تحديث مجاالت التعميـ 4 10
 0،91 2،72 تحقؽ احتياجات سوؽ العمؿإتباع فمسفة إدارية  5 9
 إتباع أساليب التقويـ الكمي والنوعي في الحكـ عمى مدى قوة او 6 2

 ضعؼ العممية التعميمية
2،71 0،90 

إتباع نظاـ إداري يضذ رضى العامميف وسوؽ العمؿ عمى رأس  7 5
 األولويات

2،66 0،89 

 0،88 2،64 إتباع نظاـ إداري لا رؤية وأهداؼ محددة 8 7
 اتخاذإتباع نظاـ إداري يتميز بالمرونة والديناميكية والمذاركة في  9 11

 القرار
2،63 0،88 

 0،86 2،57 تطوير البنى التحتية لمتعميـ مف قاعات دراسية ومختبرات وحدائؽ 10 17
 0،84 2،52 التأكيد عمى النذاطات الصفية والالصفية 11 6
 0،83 2،49 التنوع بمصادر التعميـ 12 25
 0،83 2،47 عمى برامع التنمية المهنية المستمرة لمتدريسيف والموظفيف التأكيد 13 26
 0،82 2،46 إحداث تغيرات أساسية في المناهع 14 22
 0،82 2،45 المادية والبذرية الالزمة لمتطوير اإلمكاناتتوفير  15 13
 0،82 2،43 التأكيد عمى إنتاج بحوث تخرج نوعية 16 14
التدريس التي تتمحور حوؿ  استراتيجياتالعمؿ بالمستجدات في مجاؿ  17 24

 المتعمـ
2،42 0،81 

 0،81 2،40 التوجا نحو تطبيؽ معايير الجودة الذاممة 18 20
 0،80 2،49 تحديد أدوار ومسؤوليات العامميف في كميات التربية االساسية 19 21
 0،80 2،38 بيئة محفزة عمى التعمـ الجيد ئةتهي 20 23
 0،79 2،35 المتميز باألداءتحديد محفزات مادية ومعنوية مرتبطة  21 8
 0،78 2،33 عقد حمقات نقاذية وورش عمؿ ترفذ مف كفاءة التدريسيف والموظفيف 22 3
 0،76 2،29 ترسيخ مبدأ التعمـ الذاتي 23 19
 0،76 2،25 تخطيط وتصميـ البرامع التعميمية 24 18
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 0،75 2،24 فاعمية البرامع ومخرجاتهاتقويـ  25 15
 0،75 2،23 اجراء تغذية راجعة 26 16
 

( ووزف مئػػػوي 2،91أظهػػػرت نتػػػائع البحػػػث اف الوسػػػط المػػػرجس والػػػوزف المئػػػوي تراوحػػػت بػػػيف اعمػػػى درجػػػة )
( . وباعتمػػاد معيػػار درجتػػاف لقبػػوؿ الفقػػرة 0،75( ووزف مئػػوي )2،23( واقػػؿ درجػػة لوسػػط مػػرجس )0،97)

ويمكػػف اف نعػػزو سػػبب ذلػػؾ الػػى أهميػػة الفقػػرات الػػواردة فيػػا والتػػي  ،فقػػرات االسػػتبانة تعػػد مقبولػػةفػػأف جميػػذ 
 يمكف اف تسهـ  إسهامًا فاعال في تطوير كميات التربية االساسية .

 :االستنتاجات  :ثانيا 
مف خالؿ تطوير كؿ عنصر مف عناصر المنظومة التعميمية  جرية االساسية ياف تطوير كميات التربي -1

 التدريس . واستراتيجياتوطرائؽ  ،والمحتوى الدراسي ،واهداؼ التعميـ  ،مف فمسفة
 إف مداخؿ االصالح المعاصرة في التربية لها أهمية كبيرة في عممية تطوير كميات التربية االساسية. -2
 معايير لمختمؼ المجاالت في كميات التربية االساسية.لجودة الذاممة تتطمب بناء اإف توظيؼ  -3
واألجهزة والتقنيات تعد مف أساسيات عممية التطوير في  ،إف الجوانب المادية المتمثمة بالبنى التحتية  -4

 كميات التربية االساسية .
 :التوصيات ثالثا: 

 تطبيؽ التصور المقترح عمى كمية التربية األساسية / جامعة ديالى. -1
التصور المقترح عمى كميات التربية االساسية عمى الجامعات االخرى في حاؿ الحصوؿ عمى  تعميـ -2

 نتائع ايجابية. 
 إقامة دورات تدريبية وورش عمؿ لمتدريب عمى تطبيؽ التصور المقترح  -3
 توفير المستمزمات الضرورية لتطبيؽ التصور المقترح . -4
ثنإجراء عممية تقويـ ذاممة قبؿ إجراء اإلصالح  -5  وبعدا.  ائاوا 
 ها. ائف أهداؼ خطة التطوير وخطوات إجر وضذ دليؿ إرذادي يتضم -6
 تطبيؽ التطوير.  احتياجاتتوفير الميزانية المالية الكافية لتمبية  -7
 تذكيؿ لجاف عممية وفنية لمتابعة تطبيؽ التصور.  -8

  :المقترحاترابعا :
 إجراء دراسة تهدؼ الى تقويـ مجاالت التعميـ في الكمية قبؿ تنفيذ خطة االصالح.  -1
 إجراء بحوث لرفذ كفاءات تدريسي وتدريسيات كميات التربية االساسية.  -2
 رات األقساـ العممية والفنية في كميات التربية األساسية. اإجراء بحوث تهدؼ الى تطوير اد -3
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 لمصادرا
 ( مفهـو التطوير ، المنتدى العربي 2011اسماعيؿ ، محمد احمد : )الموارد البذرية ، مصر. إلدارة 
  3طبعة  ، بحوث ميدانية تطبيقية ،الحصاء النفسي واالجتماعي ا( : 1980محمود السيد ) ،ابو النيؿ ، 

 القاهرة . ،مكتبة الخانجي 
 ,لبرنامج اعداد المعمم بكمية التربية بالجامعة  تقويميةدراسة : ( 2007فتحيا) المولو, و، سناء  ابو دقا

 غزة.،االسالمية  الجامعةرسالة ماجستير غير منذورة, ، االسالمية
 االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية :( 1977) ،زكي اثناسيوس  زكريا ،توفيؽعبدالجبار  ،البياتي

 بغداد . ،الثقافة العمالية  مؤسسة ، وعمم النفس
  (: تصور مقترح لتطوير برنامع التربية العممية لطمبة تعميـ 2006جحجوح ، يحيى ، و حمداف، محمد )ابو

 ، مصر. 114المرحمة االساسية في جامعة االقصى ، دراسات متقدمة في المناهع وطرؽ التدريس ، عدد 
  اليونسكو . مكتب ضرورات اإلصالح المدرسي في الدول العربية(. 2005) يسف أدريس، حجازي

 .اإلقميمي. بيروت. لبناف
 ( 2013زيف الديف ، محمد :)جامعة  –، كمية التربية  اساليب بناء التصور المقترح في الرسائل العممية
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