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 المستخمص :
ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة تحقق معايير الجودة الشاممة في برامج إعداد المعمم في كمية 

ب . وألجل ذلك تم إعداد أداة خاصة التربية األساسية بدولة الكويت من وجية نظر الطال
( محاور تتعمق بمعايير 5( عبارة؛ وزعت عمى )64بالدراسة؛ وىي عبارة عن استبانة تكونت من )

الجودة الشاممة في أىداف البرنامج، سياسة القبول والتسجيل، طرق التدريس، أساليب ووسائل 
( طالبا وطالبة من 664ونت من )التقييم، والخدمات والتجييزات. طبقت عمى عينة عشوائية تك

طمبة كمية التربية األساسية. وكشفت النتائج أن األىداف الموضوعة وسياسات القبول والتسجيل 
وطرق التدريس وأساليب التقييم ووسائمو تحقق معايير الجودة الشاممة بدرجة كبيرة، بينما تتحقق 

الطمبة بدرجة متوسطة. كما كشفت  معايير الجودة في الخدمات والتجييزات التي تيسير حاجات
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول تقديرات 
لتوافر معايير الجودة الشاممة في برنامج اإلعداد األكاديمي بكمية التربية األساسية تعزي لمتغيري 

إحصائية بين تقديرات أفراد العينة  الجنس والتخصص الدراسي، في حين وجدت فروق ذات داللة
حول توافر معايير الجودة الشاممة المتصمة بالخدمات والتجييزات الالزمة لبرنامج اإلعداد 

 األكاديمي في كمية التربية األساسية وفقا لمتغير الفرقة الدراسية لصالح طمبة الفرقة الثانية.
كمية التربية األساسية  –ج إعداد المعمم برنام –معايير الجودة الشاممة  الكممات المفتاحية:

 بالكويت.
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Abstract: 
The study aimed to know the degree of achievement of the 

comprehensive quality standards in the teacher preparation programs in 

the College of Basic Education in Kuwait from the point of view of the 

students. To this end, a study tool was prepared. It consisted of 46 

questionnaires distributed on 5 topics related to the overall quality 

standards in the objectives of the program, admissions and registration 

policy, methods of teaching, evaluation methods and methods, services 

and equipment. Was applied to a random sample consisting of (443) male 

and female students of the Faculty of Basic Education. The results 

revealed that the objectives set, admissions policy, teaching methods, 

evaluation methods and means achieve the overall quality standards, 

while the quality standards in the services and equipments that facilitate 

the needs of the students are achieved to a medium degree. The results 

revealed that there were no statistically significant differences between 

the average scores of the sample members on the estimates of the 

availability of the total quality standards in the academic preparation 

program in the Faculty of Basic Education, in addition to the gender 

variables and the study specialization. With the necessary services and 

equipment for the academic preparation program at the Faculty of Basic 

Education According to the variable for the second year students. 

Keywords: Total Quality Standards - Teacher Preparation Program - 

Faculty of Basic Education, Kuwait. 
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 مقدمة
تحيط بمؤسسات التعميم العالي عامة والجامعي خاصة العديد من المتغيرات العالمية واإلقميمية 
وأبرزىا: التقدم العممي والتكنولوجي اليائل، ثورة االتصاالت والمعموماتية، االنفتاح اإلعالمي 

بة، الكونية، الثقافي الحضاري، التحول من اإلقميمية إلى العالمية في مفاىيم جديدة ) الكوك
العولمة، التغير في األىمية النسبية لقوى وعالقات اإلنتاج، فضال عمى اتساع مساحة المشاركة 

 (. 34م، ص 7002الديمقراطية عمى جميع المستويات. ) محمد، 
بمتغيراتو والواقع الجامعي بحيثياتو يتضح أن الجامعات تحتاج بصفة  وعمى ضوء الواقع العالمي

لمراجعة اليياكل واألطر التعميمية واألىداف والسموكيات والنتائج وذلك حتى تقف مستمرة ودورية 
عمى: الجديد في العالم، حاجات البيئة الوطنية، المقومات والوسائل المساعدة، المعوقات 
عداد التخطيط  ومحددات النمو، حتى تستطيع الجامعات بذلك تشخيص الواقع ومشكالتو وا 

 (. 67م، ص 3111الغد. ) النجار،  االستراتيجي لشكل جامعة
ويالحظ اليوم أن التعميم الجامعي عمى المستوى العالمي يشيد محاوالت جادة لتطويره وتحديثو، 
من بينيا محاولة تقييم األداء الجامعي وتحسينو من خالل التأكيد عمى مفاىيم الجودة كاتجاه 

 (.36م، ص 7002)محمد،  تطويري معاصر لتمثل إطارا محوريا في معظم دول العالم.
ذا كان تقدم المجتمعات وتطورىا يستند في المقام األول إلى جودة مؤسساتيا التعميمية فإن من   وا 

الضروري االىتمام بكفاءة كميات التربية واالرتقاء بجودتيا وقدرتيا عمى تحقيق أدوارىا، وال شك 
أن يستند إلى أسس ومنطمقات عممية أن عممية الحكم عمى جودة وكفاءة المؤسسة التعميمية البد 

محددة، تستوجب وجود قواعد وأساليب واضحة متكاممة تشكل في مجمميا نماذج يمكن في 
 .(414م، ص3111) الطريري،  ضوئيا إصدار الحكم عمى جودة تمك المؤسسات التعميمية.

جودة  ويعد أسموب االعتماد األكاديمي أحد األساليب التي يمكن من خالليا الحكم عمى
 (4م، ص 7037) اليسي،  المؤسسات التعميمية مستندة في ذلك إلى معايير الجودة الشاممة.

ىذه التحديات بأنيا بحاجة ماسة  أمامالمعمم  إعدادوتجد المؤسسات التعميمية بما فييا مؤسسات 
لمواكبة التطور اليائل عن طريق تشخيص الواقع، والتخطيط لممستقبل عن طريق وضع معايير 

 (. 6، ص 7036) حمادنو، .حديثة تؤدي إلى مواجية متطمبات القرن الحالي والقادم بمستجداتو
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إعداد المعمم من القضايا األساسية التي تتصدى ليا البحوث والدراسات برنامج وتعد قضية 
 التربوية العربية والعالمية، نظرا إلى أن اإلعداد التربوي لو تأثير عمى فاعمية المعمم عن طريق

 (. 6، ص 7036) حمادنو،  يارات وخبرات تتصل بعممو التربوي.إكسابو معارف وم
م( منتدى بعنوان " تحسين 7034كمية التربية األساسية )وقد عقد قسم األصول واإلدارة التربوية ب

مج إعداد المعمم" تحت شعار " المعمم رائد العمل التربوي " لمواكبة ما يشيده العالم من تطور نابر 
وإلعداد المعمم إعدادا شامال وتنميتو وتدريبو عمميا ومينيا، ولتطوير أدائو في وتكنولوجي، معر 

التدريسي وفق المعايير المعتمدة في برامج اإلعداد والتنمية والتدريب ليساىم في بناء األجيال 
 ، ولقد خرج المنتدى بعدة توصيات منيا:وصيانة العقول وتربيتيا

 معمم المستقبل ومعايير إعداده كخطوة أساسية لإلصـالح التعميمي.الوقوف عند مواصفات  -3
 مطالبة كميات التربية بوضع قيم أساسية في برنامج إعداد المعمم. -7
 د، وكذلك بعد التحاقو بسمك التدريس.زيادة فترة تدريب الطمبة / المعممين خالل مرحمة اإلعدا -4
 في التدريس بفعالية.توظيف تقنيات التعميم والعمل عمى دمجيا  -6
 وضع معايير لجودة برنامج إعداد المعمم تكون خاصة بدولة الكويت.  -5

 مشكمة الدراسة:
عدم جودتو، فال يزال التوجو منصبا عمى التوسع الكمي عمى  مشكمة التعميم تكمن في تكمن

غمب عمى عمى األصعدة والمستويات كافة، إذ ي إجراءاتياحساب االلتفات لمسائل نوعية وضبط 
التعميم االعتماد عمى التمقين واالستظيار والمفظية وسيادة الطابع التقميدي وتقييد اإلبداع وغياب 
النظرة المتكاممة في تكوين الفرد وتدني مستوى المعممين ونتيجة ليذا يجب األخذ بمدى تمتع أو 

ة.) مية التعميميتميز المعمم بسمات أو خصائص تعينو لتجاوز األزمات في العم
 (. 70م،ص.7007السنبل،

واقع برنامج إعداد المعمم في كميات التربية يواجو كثيرا من النقد نظرا لكثرة  ويالحظ أن 
المشكالت التي يتعرض ليا، مما أضعف دور تمك البرامج في تحقيق أىدافيا، ومن ىذه األسباب 

ضعف اإلعداد الثقافي، غمبة الطابع النظري عمى الدراسة عموما، وغياب الجانب التطبيقي، و 
وخمو اإلعداد التربوي من األفكار الجديدة التي تواكب التطور العممي، وعدم وضوح توصيف 
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السالوس والميمان، المقررات، وقصور أساليب التعميم، ومعاناة التربية العممية من المشكالت.) 
وليا إلصالح مما يوجب عمى مؤسسات إعداد المعمم أن تتبنى منيجا شم (. 65م، ص.7030

مؤسسات اإلعداد، وتطوير برامجيا ومناىجيا وأن يكون ىذا المنيج مبنيا عمى معايير محددة 
، م7037وواضحة وشاممة لممؤسسات وجميع مكونات برامجيا ومناىجيا.) الحميدي وجوىر، 

 (317 .ص
 :تساؤالت اآلتيةالمشكمة الدراسة في  بناء عمى ما سبق تتمثل

يير الجودة الشاممة في برنامج إعداد المعمم في كمية التربية األساسية من ما درجة تحقق معا -3

 وجية نظر الطمبة ؟

اء ( بين متوسطات آر  0.05ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -7

ق معايير الجودة الشاممة في برنامج إعداد المعمم تعزى لمتغير) الطمبة حول تقديرىم لدرجة تحق

 المعدل التراكمي( ؟ التخصص، جنس،ال

  هدف الدراسة:
معايير الجودة الشاممة في برنامج إعداد المعمم في ق إلى معرفة درجة تحقالحالية  لدراسةا تيدف

، كما كمية التربية األساسية في دولة الكويت من وجية نظر الطمبة وذلك لتطوير التعميم وتنميتو

والضعف في برامج إعداد المعمم في كمية التربية األساسية تيدف إلى الوقوف عمى جوانب القوة 

 في دولة الكويت.

 أهمية الدراسة:
 من خالل ما يمي: أىميتيا الدراسة الحاليةتستمد 

كون الدراسة ستطبق عمى أحد أىم القطاعات التربوية ذات التأثير المباشر في عممية إعداد  -3
 وىي كمية التربية األساسية. المعمم
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وقوف عمى معايير الجودة الشاممة في برنامج إعداد المعمم لمعرفة الوضع الحالي والعمل ال -7
 عمى تطويره.

لتطوير وتنفيذ البرامج بما يتالءم مع  برامج إعداد المعمم تفيد الدراسة الحالية مخططي -4
 التغيرات والتطمعات التربوية المعاصرة والمستقبمية وفق معايير الجودة الشاممة.

 :ود الدراسةحد
 تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:

ق معايير الجودة الشاممة في ة تحقمعرفة درج الدراسة الحالية عمى تقتصرالحدود الموضوعية: 
 .الطالبدولة الكويت من وجية نظر لمعمم في كمية التربية األساسية في إعداد ا برنامج

 دولة الكويت. مكانية: الحدود ال
 المؤسسية: كمية التربية األساسية. الحدود

زمنية: تم تطبيق الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي الحدود ال
 م(.7035/7034)
 دولة الكويت.كمية التربية األساسية في طمبة  عينة ممثمة من بشرية:الحدود ال

 منيج الدراسة:
عمى دراسة الواقع وييتم بوصفيا وصفا دقيقا،  استخدمت الدراسة المنيج الوصفي الذي يعتمد

ويعبر عنيا تعبيرا كميا أو تعبيرا كيفيا، فالتعبير الكمي يعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار الظاىرة 
أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى، أما التعبير الكيفي فيصف الظاىرة ويوضح 

 .(344م، ص.7001، خصائصيا.) سميمان
 .كأداة لتحقيق أىداف الدراسةاستبانة تخدمت الدراسة الحالية كما اس

 مصطمحات الدراسة:
 المعايير:

أو األطر المرجعية أو الشروط التي نحكم من "  Model Rules" تمثل القواعد األنموذجية 
                                            .    كير واإلجراءاتخالليا، أو نقيس عمييا سموكيات األفراد أو الجماعات، واألعمال وأنماط التف
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ويعرف أيضا بأنو: " مقياس خارجي لمحكم عمى األشياء أو لتقدير صحتيا. ) شحاتة 
 (714-715.ص ، صم7033والنجار،

المعمم.) جامعة الدول  وأداءوتعرف أيضا بأنيا:" إطار من التوقعات لمعارف واتجاىات وميارات 
 (. 75، ص 7001متحدة لمطفولة، العربية، منظمة األمم ال

وتعرف المعايير أيضا بأنيا:" مستوى المتطمبات والشروط الواجب توافرىا في مؤسسات أو برامج 
صدار شيادات ليا، من قبل أجيزة ضمان الجودة أو الجية المعتمدة،  من أجل اعتمادىا وا 

لية والنتائج وى الماوتشمل ىذه الشروط توقعات عن تحقيق الجودة والفعالية والجد
 .(31، ص7001باىي وفياضواالستدامة.)

 الجودة الشاممة:
" مجموعة من المعايير والسمات التي يجب توافرىا في جميع عناصر المؤسسة أو العممية 

التربوية كميا، سواء ما يتعمق بالمدخالت أم العمميات أم المخرجات التي تعمل عمى تحقيق 

في المؤسسة والمجتمع المحمي، وذلك من خالل االستخدام حاجات ورغبات ومتطمبات العاممين 

األمثل والفعال لجميع اإلمكانات البشرية والمادية مع استغالل الوقت ومالئمتو ليذه اإلمكانات". ) 

 (31م، ص 7006عمميات، 

 امج إعداد المعمم:نبر 

ثقافية والتربية ىو دراسة مادة تخصصية أو أكثر، باإلضافة إلى دراسة المقررات التربوية وال

م، 7033العممية ) التدريب الميداني ( في الكمية أو المعيد الذي يعدون فيو. ) شحاتة والنجار، 

 (55ص. 

 كمية التربية األساسية:
م ومرت بمراحل متعددة وأسماء مختمفة، تدرجت عبرىا من معيد 3147ىي كمية تم إنشاؤىا عام 

أكاديمية تضم تسعة عشر قسما عمميا من مختمف بسيط لممعممين والمعممات، حتى غدت كمية 
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التخصصات التي يحتاج إلييا سوق العمل الكويتي، وقد تبدل نظاميا الدراسي من السنة الكاممة 
   إلى النظام الفصمي، ومن مدة دراسة سنتين إلى أربع سنوات. 

     (https://pay.paaet,edu.kw                 ) 
 :الدراسات السابقة

 :سات عربيةدرا
م( دراسة لمكشف عن  درجة تطبيق معايير الجودة في كميات 7031أجرى الشورى وآخرون ) 

( فردا من عمداء، ورؤساء 117السعودية، وتكونت عينة الدراسة من ) في الجامعات التربية 
( جامعة في السعودية، تم اختيارىا عشوائيا، وجرى بناء 37أقسام، وأعضاء ىيئة تدريس في )

تبانة لتقدير درجة تطبيق معايير الجودة في كميات التربية، وأشارت النتائج إلى أن درجة اس
تطبيق معايير الجودة في كميات التربية في الجامعات السعودية كبيرة في الكل، وكبيرة في مجال 
ة الموارد المادية وبيئة التعمم، وتقويم أداء الطمبة، والموارد البشرية واستقطاب أعضاء ىيئ

التدريس، والخطط والبرامج الدراسية، ومتوسطة في مجال القبول وشؤون الطمبة، والتخطيط 
االستراتيجي لمجودة، والحاكمية واإلدارة، وأوصت الدراسة باستغالل البيئة الحاضنة لمجودة في 

 الجامعات.
ي تطبيق م ( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى دور الثقافة التنظيمية ف7034قامت مشنان ) كما 

 إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي في جامعة الحاج لخضر باتنة في الجزائر
، الطالب، المناىج التدريسية، اإلمكانيات المادية ( في الجامعة األستاذوالمتمثمة في ) اإلدارة، 

ين درجة الدراسة لعدة نتائج من أىميا: وجود عالقة ارتباط قوية بمحل الدراسة، وتوصمت 
ممارسة القيم التنظيمية ومدى تطبيق الجودة الشاممة، وذلك لمدور الذي تمعبو ىذه القيم المكونة 
لمثقافة التنظيمية في تطبيق إدارة الجودة الشاممة وتحقيق فعالية مؤسسات التعميم العالي من خالل 

ية لتالءم أدوات تحسين األداء، وأوصت الدراسة إلى ضرورة تطوير مكونات الثقافة التنظيم
التغيير ومعايير الجودة الشاممة، وكذلك تييئة المناخ الداخمي لتقبل التغيير في الثقافة التنظيمية 

 والتخطيط لو، وذلك بتوجيو سموكيات األفراد وخمو الشعور لدييم بأىمية التغيير.
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مؤسسات إلى التعرف إلى تطبيق نظام ضمان الجودة في  دراسة ىدفت م(7036رقاد ) وأجرت
التعميم العالي الجزائرية: آفاقو ومعوقاتو دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم العالي لمشرق الجزائري، 
وقسم الباحث الدراسة إلى جانب نظري وجانب تطبيقي، وتوصمت نتائج الدراسة عن دفع كل من 

ى تطبيق نظام التحديات الداخمية والخارجية التي تواجو مؤسسات التعميم العالي الجزائرية إل
الجودة بيا، باإلضافة إلى وجود اختالفات في وجيات نظر مسؤولي ضمان الجودة حول السياسة 
المناسبة لتطبيق نظام ضمان الجودة، كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود جممة من المعوقات 

، كما التي تحد من تطبيق نظام ضمان الجودة والمتعمقة بالجانب القيادي عمى مستوى الوزارة
مسؤولي  كشفت الدراسة عن وجود جممة من عوامل النجاح ذات أىمية متفاوتة من وجية نظر

ضمان الجودة، مما يتعين عمى صانعي القرار األخذ بيا إلنجاح تطبيق ضمان الجودة في 
 مؤسسات التعميم العالي الجزائرية.

سة أعضاء ىيئة التدريس ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممار فقد ( م7034)الشعرأبو دراسة  أما
من تصورات طالب  (TQM) إدارة الجودة الشاممة ) لتدريس في ضوء معاييرلميارات ا

الجامعات في جامعة آل البيت. تركز الدراسة عمى تأثير النوع االجتماعي ، الكمية ودرجة 
عة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لميارات التدريس في ضوء إدارة الجودة الشاممة.  في أرب

مجاالت )التخطيط والتنفيذ والتقييم واالتصال(  و أظيرت النتائج أن ممارسة أعضاء ىيئة 
التدريس في ميارات التدريس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة ىي بدرجة متوسطة. ومع 
ذلك ، أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تأثير أعضاء ىيئة التدريس من 

التدريس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة في مجاالت التنفيذ والتقييم واالتصاالت  ميارات
 بسبب متغير من الجنسين. 

م ( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى آليات تطبيق مبادىء 7034كما أجرى القحطاني وآخرون ) 
لة الكويت من وجية ديمنغ في إدارة جودة االعتماد األكاديمي في كميتي التربية الحكومية في دو 

تكونت بصورتيا النيائية من  استبانةتم تطوير  ولتحقيق ىذا اليدفنظر أعضاء ىيئة التدريس، 
( من 617( فقرة، موزعة عمى أربعة عشر مجاال، وطبقت عمى عينة عشوائية قواميا ) 52) 

تطبيق  أعضاء ىيئة التدريس، وتوصمت إل عدة نتائج كان من أىميا: أن تصورات العينة حول
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يجابية،  عمادة الكمية لمبادىء إدارة الجودة الشاممة في مشروع االعتماد األكاديمي كانت مرتفعة وا 
وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بالمبدأ الخاص بالتدريب من خالل عمل دورات تدريبية لجميع 

يم ف عممية العاممين في كميتي التربية حتى تكون لدييم رؤية واضحة عن األدوار المنوطة ب
 االعتماد األكاديمي.

تقويم برنامج إعداد معمم المغة العربية في بيدف م( 7037دراسة الحميدي وجوىر )وجاءت 
: ) األربعةبكمية التربية األساسية في دولة الكويت في ضوء محاور اإلعداد  االبتدائيةالمرحمة 

مت الدراسة إلى النتائج مية(، وتوصاإلعداد الثقافي، والتخصصي، والميني، وبرنامج التربية العم
وبدرجة عالية عمى فاعمية البرنامج، ووجود  موافقة أفراد العينة من مشرفين وطالباتالتالية: 

اختالفات إحصائية ذات داللة معنوية بين آراء المشرفين والطالبات في محور اإلعداد الثقافي 
القائمين عمى برنامج إعداد  استفادةلى وأوصت الدراسة إ واإلعداد التخصصي والتربية العممية.

عادة النظر في  المعمم من نتائج الدراسة إلعادة النظر في محتوى البرنامج لتطويره وتحديثو، وا 
عادة النظر في تحديث موضوعات اإلعداد  مقررات اإلعداد الثقافي في برنامج اإلعداد، وا 

 رنامج اإلعداد.التخصصي، إجراء دراسات تتبعية لمتحقق من مدى فاعمية ب
م( دراسة ىدفت إلى إمكانية تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في 7030كما أجرت المميع )

( فردا 363جامعة الكويت من وجية نظر القيادات الجامعية، وقامت بإنشاء استبانة وزعت عمى)
عينة الدراسة  أفراد دراسة إلى عدد من النتائج منيا: إجماعمن القيادات الجامعية، وتوصمت ال

المجاالت إمكانية  أكثرعمى إمكانية تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في جامعة الكويت، وأن 
في التطبيق ىو مجال القيادة، بينما أقميا إمكانية في التطبيق ىو مجال المعمومات والتحميل، كما 

نية تطبيق معايير إدارة أثبتت الدراسة بأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مدى إمكا
الجودة الشاممة في جامعة الكويت تعزى لمتغيرات الجنس والجنسية، ولكن توجد فروق ذات داللة 

 تعزى لمتغير طبيعة العمل ومكان العمل. إحصائية
( بدراسة ىدفت إلى معرفة واقع تطبيق معايير االعتماد األكاديمي م7001وقد قامت الياجري ) 

جامعة الكويت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة في كمية التربية ب
الكويت طبقا لمعاير ) إنكيت(، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن تطبيق معايير معارف الطالب 
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، والتنوع، ومؤىالت أعضاء ىيئة التدريس جاءت بدرجة ومياراتو واتجاىاتو، والخبرات الميدانية
 معيار التقويم ومعيار إدارة الكمية ومواردىا بدرجة قميمة.متوسطة، في حين جاء 

م( بعنوان:" دراسة تقويمية لبرنامج إعداد المعمم بكمية 7001وفي الدراسة التي أجرتيا الشرعي )
التربية جامعة السمطان قابوس وفق متطمبات معايير االعتماد األكاديمي" حيث ىدفت إلى معرفة 

لبرنامج إعداد  رنامج بناء عمى متطمبات معايير االعتماد األكاديميجوانب القوة والضعف في الب
المعمم، وتوصمت نتائج الدراسة التي اعتمدت عمى استطالع آراء الخريجين فيما يتعمق بمجاالت 
الدراسة إلى أن ىناك تفاوت فيما بينيا بين المستوى الكبير والمتوسط، وىي بشكل عام تعطي 

المتوسط عند تقييم الطالب لما تعمموه من البرنامج، مما أكدت مؤشرات جيدة، وكانت فوق 
النتائج أن البرنامج يسير إلى اليدف النيائي نحو التطوير والتحسين وفق تطبيق معايير االعتماد 

وتمكين كمية التربية من تحقيق رسالتيا عمى أفضل وجو  األكاديمي، وتحقيق االعتراف األكاديمي
 ممكن.

برنامج الدبموم العالي في صعوبات  بدارسة ىدفت إلى تقييم فاعميةم( 7002) وقامت بسومي
التعمم بكمية األميرة ثروت من وجية نظر المشاركين فيو )أعضاء ىيئة التدريس، المعممين، 
والخريجين(. وأشارت نتائج الدارسة إلى مجموعة من نقاط القوة في البرنامج منيا "عمق المحتوى 

اؤه ومالئمة المساقات المطروحة فيو لألىداف المحددة لو، ونجاح البرنامج النظري لمبرنامج وثر 
في تحسين ميارات المعممين المتدربين والخريجين التدريسية بشكل ممحوظ أشاد بو المعممون 
المتدربون والخريجون العاممون في الميدان. كما أشارت النتائج إلى بعض الجوانب التي تستدعي 

ة، حيث أظيرت النتائج عدم كفاية التدريب العممي لمبرنامج، أي ال يوجد توازن التعديل أو اإلضاف
بين الجانب النظري والجانب العممي في البرنامج، وكذلك الحاجة إلى مزيد من العناية في متابعة 

 خريجي البرنامج من قبل أعضاء ىيئة التدريس.   
أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لمعايير إلى تطوير أداء  ىدفت( دراسة م7005كنعان )كما أجرى 

فقرة عمى عينة  12الجودة الشاممة ، باستخدام المنيج الوصفي التحميمي. تم تطبيق مقياس من 
من أعضاء ىيئة التدريس. أشارت النتائج إلى أن معظم أفراد الدراسة لم يصموا إلى  44من 

اء أعضاء ىيئة التدريس عمى مستوى نسبة أداء المجموعة القياسية. إلى جانب ذلك ، كان أد
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مستوى متغير بين مجاالت التقييم والمعايير داخل نفس المجال. كما أظيرت النتائج أن بعض 
المؤشرات قد تم تحقيقيا بنسب مطمقة. مثل اختيار أساليب وأدوات التقييم ، والمشاركة في تطوير 

  ير والدكتوراه.المناىج الدراسية ودورات الدراسة واإلشراف عمى رسائل الماجست
دارسة ىدفت إلى تقييم جدوى وجدارة برنامج بكالوريوس التربية  م(7005)قطناني  وأجرت

الخاصة في الجامعة األردنية من وجية نظر المشاركين فيو، بيدف المساىمة في تطوير البرامج 
ت نتائج وتمكين القائمين عميو من تحديد المجاالت التي تحتاج إلى التعديل والتحديث.وأشار 

الدارسة إلى مجموعة من مواطن قوة البرنامج كان من أبرزىا رضا الخريجين بشكل عام عن 
مستوى إعدادىم، ثراء المحتوى النظري لممساقات وعمقو، ونجاح البرنامج في إكساب الطمبة 

د ذوي االحتياجات الخاصة، وبالرغم والخريجين العاممين اتجاىات وخصائص ايجابية نحو األفرا
ن ثراء المساقات التخصصية وتنوعيا إال أن الطمبة والخريجين أشاروا إلى ضرورة تناول تغطية م

موضوعات ميمة مثل التوحد، واستخدام التكنولوجيا وتوظيفيا في تعميم ذوي االحتياجات 
الخاصة، وأساليب تدريس الميارات األكاديمية األساسية. أما ابرز نقاط الضعف فكانت عدم 

ين الجانبين النظري والعممي لمبرنامج مما اثر سمبًا في بعض الميارات األدائية لمطمبة التوازن ب
والخرجين، كذلك أشار المشاركون إلى صعوبات التدريب الميداني الناتجة عن اآللية المتبعة 
ونقص اإلشراف وقمة الوضوح في ادوار ومسؤوليات األطراف المتعددة المعنية بتدريب الطمبة 

اية التنسيق بينيا وزيادة إعداد الطمبة في البرنامج األمر الذي اثر سمبًا في الكثير من وعدم كف
 عممياتو وتفاعالتو مثل أساليب التدريس والتقييم. 

إلى تتبع تطور الميارات الالزمة ألعضاء ىيئة  فقد ىدفت (م7005حمبي وسممة )أما دراسة 
ونظام االعتماد األكاديمي. استندت الدراسة إلى التدريس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة 

النيج شبو التجريبي في تطبيق البرنامج المقترح لتطوير كفاءات أعضاء ىيئة التدريس. تكونت 
عضو ىيئة تدريس. أوضحت النتائج أن المعايير التي حصمت عمى أعمى  370العينة من 

دريس عمى استخدام التكنولوجيا الوسائل لكل مجال من االستبيان ىي: قدرة عضو ىيئة الت
جراء البحوث العممية وخدمة المجتمع بكفاءة.  الحديثة في العممية التعميمية باإلضافة إلى تدريس وا 
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ضرورة تميين مينة التعميم بحيث ال ينتسب إلى  م( لمكشف عن7006) توفيقوجاءت دراسة 
إلدراك قيمة ىذه المينة المرموقة ىذه المينة إال من تتوفر لديو معايير عممية وأخالقية تؤىمو 

ودورىا في بناء األجيال القادمة، وقد أجريت ىذه الدارسة في منطقة أبوظبي التعميمية عمى عينة 
( معمما، وقد توصمت الدارسة إلى أبرز النتائج: أن المعمم ىو العقل المدبر لمعممية 350الدارسة )

عداد جيد بقدر ما يكون المعمم التربوية والتعميمية، وبقدر ما يتوفر لدييا أس س عممية وعممية  وا 
المنتسب جيد، وبالتالي يؤدي إلى تربية جيدة تسير إلى بناء بشري في جميع النواحي العقمية 

 واإلبداعية والمعرفية و قادر عمى حمل أمانة التنمية الشاممة في مجتمع ينشد التقدم واالزدىار.
اسة في سمطنة عمان تيدف إلى تحديد مدى ممارسة ( در م7007أجرى الشايل وخطايبة )كما 

أعضاء ىيئة التدريس لميارات التدريس األساسية ، والحاجة إلى تطوير ىذه الميارات من منظور 
طالب الدراسات العميا لمماجستير والدبموم العام والدبموم في اإلدارة واإلشراف. وأظيرت النتائج أن 

ارسة أعضاء ىيئة التدريس من ميارات التدريس منخفضة. تقديرات طالب الدراسات العميا لمم
٪( في جميع المجاالت دون استثناء. وكان الترتيب عمى النحو  10كان أقل من اختبار العالمة )

التالي: جاء االتصال مع المعممين أواًل ، يميو عرض المواد التعميمية ، ثم تنظيم المواد التعميمية ، 
 قييم.والتخطيط وأخيرا مجال الت

تقييم فاعمية برامج التربية الخاصة في جامعة الخميج   عن لمكشفم( 7003)العموي  ت دراسةسعو 
من طالب الدارسات العميا الذين  93العربي من وجية نظر الخريجين، ووزعت استبانة عمى 

% يواصمون 36.6م. ولقد أشارت النتائج إلى ان 98/99 – 97/ 96تخرجوا في الفترة من عام 
% اكتفوا بمؤىالتيم بعد التخرج ويعممون جميعًا في مجال 63.4ساتيم العميا حاليًا، ودار 

% منيم يعممون في وظائف أخرى.   وبينت الدارسة أيضا أن برامج 1.1التخصص باستثناء 
التربية الخاصة بالجامعة تييئ الطالب نظريًا وعمميًا في كتابة البحوث العممية وتطبيقيا وفقًا 

عممي السميم، وتشجع الخريجين عمى تطوير الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات لممنيج ال
 الخاصة في المجتمع الخميجي بصورة عامة ومجتمعاتيم المحمية بصورة خاصة.   

( إلى التعرف عمى بعض ميارات التدريس الفعمية التي يمارسيا م7000ىدفت دراسة الخمتة )و 
ممارستيا من وجية نظر طالب جامعة الممك سعود. أشارت األستاذ والمثل العميا التي ينبغي 
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نتائج دراستو إلى أن األستاذ ال يصل إلى مستوى األداء إلى درجة الكفاءة المتوقعة بسبب الحاجة 
 إلى األساليب والميارات األكاديمية التي تؤدي إلى تحسن األداء األكاديمي المتوقع.

 :دراسات أجنبية
ىدفت الدراسة إلى التحقق مما إذا كانت القيادة التعميمية في  (  saiti, 2012دراسة سايتي )

اليونان تطبق قيم إدارة الجودة الشاممة، لممساىمة في تحسين العممية التعميمية، وسعت الدراسة 
لتقديم مقترحات لوضع معايير إلدارة الجودة الشاممة لتسيم في تحسين البرامج التعميمية، 

منيج التحميل النظري، وعمى اإلطار التشريعي الحالي، وتم مناقشة ثالث واعتمدت الدراسة عمى 
 إستراتيجيةجوانب مختمفة لنظام التعميم اليوناني، وتوصمت الدراسة في نتائجيا إلى عدم وجود 

طويمة األمد، وغياب برنامج تطوير القيادة التعميمية والدعم المالي المحدود، وأوصت  تعميمية
 مراجعة نظام وىيكمة واإلجراءات المتخذة بشأن التعميم اليوناني.الدراسة أنو يجب 

فقد ىدفت إلى إيجاد معممين عمى  (  (Joyce and David, 2007أما دارسة جوس وديفيد
وذلك تمشيا  مع قانون عدم إىمال أي  األمريكيةالواليات المتحدة  درجة عالية من النوعية في

المدارس التي يواجو فييا الطمبة المعرضون لمخطر، عمى  طفل في المناطق التعميمية وخاصة في
( خبيرا  تربويا ، وكانت من أىم نتائج ىذه 170عينة مكونة من الخبراء التربويين عددىم )

الدارسة وضع برنامج ميني يقوم عمى استراتيجيات وطنية، يقوم عمى معايير لتميين التعميم من 
المعمم يحمل المؤىالت الالزمة والعالية لمتدريس، وأن خمس فرضيات أساسية من أىميا أن يكون 

يكون لديو القدرة عمى االطالع والنمو الميني والوقف عمى المستجدات الخاصة بمجالو بشكل 
مستمر. وتتفق الدارسة الحالية مع ما ذىبت إليو ىذه الدارسة بشكل كبير في إيجاد معايير تحدد 

 سبوا إلى مينة التعميم.نوعية المعممين الذين يصمحون أن ينت
ىدفت إلى كشفت أىم األسباب التي تؤدي إلى  دراسة (  (Orleans, 2007أورلنز كما أجرى

التحسينات الجوىرية في مينة التدريس وىي حصول المتقدم إلى مينة التعميم عمى المؤىالت 
، ومن معمما (230) العممية المناسبة في دولة استراليا عمى عينة مكونو من المعممين عددىم

أبرز نتائج ىذه الدارسة تفيد أن المؤىل العممي المناسب من أىم الشروط الواجب توافرىا في 
  تميين التعميم.
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تقييم درجة تطبيق بعض مفاىيم إدارة ( بيدف   (Alkyumi, 2002وجاءت دراسة الخيامي
عضو  342يرا و مد 66ن تكونت عينة الدراسة مفي كميات التربية في سمطنة عمان، و  الجودة

وكشفت النتائج أن وجية نظر كل من اإلداريين وأعضاء ىيئة التدريس في سمطنة  ىيئة تدريس،
كما تبين أن مفاىيم  ة الجودة الشاممة،عمان كانت متطابقة في درجة انطباق بعض مفاىيم إدار 

حيث جاءت  التطبيق كانت عالية في جميع مجاالت الدراسة باستثناء استخدام المنيج العممي ،
بدرجة متوسطة. ركزت مجاالت ىذه الدراسة عمى ميمة المؤسسة وصنع القرار والالمركزية 
اإلدارية واالستقاللية واستخدام المنيج العممي والعمل الجماعي والتدريب المستمر والتقييم 

 المستمر.
لمعممين، في دارسة لتقييم برنامج كمية التربية إلعداد ا(  (Fetterman,2000أجرى فترمان و 

جامعة ستانفورد، أمريكا، اعتمادًا عمى خطوات التقييم التربوي التقميدي وأساليبو، لمدة ثالث 
من التقييم تكوينية، صممت لتقديم معمومات يمكن  األولىسنوات لمبرنامج، حيث كانت المرحمة 

رحمة ختامية، وقدمت استخداميا في تنقيح البرنامج وتطويره، والمرحمة التالية من التقييم كانت م
مى اىتم التقرير النيائي بنتائج تقييم البرنامج والتوصيات، بالتركيز ع إذتقييمًا كامال لمبرنامج، 

جام األىداف والميام، والمنياج، والبحث، والتواصل بين خريجي انسالمواضيع والقضايا التالية: 
ين الجامعات والمدارس، ومشاركة شاركة بوالمتطوير الميني لممدارس/ الجامعات، والالكميات، 

ير تقييم وركز أيضًا عمى تقر المحددة، ومكوناتو  الكميات،  والتميز في التدريس، وطول البرنامج،
 .   واإلشرافوتوزيع الطالب،  بما في ذلك القبول، البرنامج عمى مدى العام

أنيا  الباحثونالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة ي عمى الدراسات السابقة: تعميق عام

طبقت في مجتمعات مختمفة تنوعت ما بين مجتمعات محمية وعربية وأجنبية، حيث تناولت 

في المؤسسات التعميمية ومدى تطبيقيا لمعايير الجودة في برامج  جميعيا موضوع الجودة الشاممة

، لوصفي التحميميومن الجدير ذكره أن غالبية الدراسات السابقة استخدمت المنيج اإعداد المعمم، 

اختمفت في كما أن عينة المجتمع المستخدمة كانت من الطمبة، كما أن الدراسات السابقة 

، والبعض اآلخر استخدم البطاقة والمالحظة اإلستبانة استخداميا ألداة الدراسة فبعضيا استخدمت
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موضوع ل ياولالدراسات السابقة من حيث تنا معظموتتفق الدراسة الحالية مع  كأداة لمدراسة.

في برامج إعداد المعمم وفي مؤسسات التعميم  استخدام معايير الجودةوأىمية  الجودة الشاممة

الوصفي، وعينة الدراسة والمحاور الرئيسية في أداة لمدراسة، أما الجامعي، واستخدام المنيج 

الحالية من حيث  بالنسبة ألوجو الخالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة فتختمف الدراسة

مكان الدراسة وزمانيا وفي حجم عينة الدراسة، وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

في بناء اإلطارين النظري والعممي،وساعدت في اختيار منيج الدراسة، وفي صياغة مشكمة 

 .وفي عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا وتقديم التوصيات والمقترحات الدراسة،

 :اإلطار النظري
في اإلطار النظري محورين، تطرق المحور األول لكمية التربية األساسية، وبرنامج  الباحثونتناول 

إعداد المعمم في كمية التربية األساسية، فيما تناول المحور الثاني معايير الجودة الشاممة، حيث 
معايير الجودة الشاممة في التعميم ، و الجامعي مفيوم الجودة الشاممة في التعميم الباحثوناستعرض 

 األكاديمي وبرنامج إعداد المعمم فييا. االعتمادالجامعي، وىيئات 
 أوال: محور كمية التربية األساسية: 

 :نبذة عن الكمية -5
 

م بمراحل متعددة وأسماء مختمفة، تدرجت عبرىا من معيد 3147 مرت الكمية منذ نشأتيا عام
غدت كمية أكاديمية ضخمة تضم تسعة عشر قسمًا عمميًا من  بسيط لممعممين والمعممات، حتى

مختمف التخصصات التي يحتاج إلييا سوق العمل الكويتي. وقد تبدل نظاميا من السنة الكاممة 
وتتنوع األقسام مدة دراسة سنتين إلى أربع سنوات،  الدراسية إلى نظام المقررات الفصمي، ومن
ميًا تطرح برامج عمميو متعددة، ما بين عممي وأدبي بالكمية لتصل إلي تسعة عشر قسما عم

سالمي وفني ورياضي وموسيقي وتقني مع أعضاء ىيئة تدريس وىيئة تدريب مؤىمة، من ذوي  وا 
الخبرة والمكانة من داخل الكويت وخارجيا من الدول العربية واألجنبية. وتتفاعل ىذه الخبرات بما 

إلي االستفادة منيا بأقصى صورة ممكنة لتتحول كمية ليا من تنوع ثقافي، بصورة تكاممية أدت 
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تؤثر في   التربية األساسية من مجرد منشأة تعميمية إلي منظومة متكاممة ومنارة ثقافية شامخة
ائم والعطاء المجتمع وتتأثر بمتطمباتو، وتتماشى مع أحدث منجزات العصر ومع التطوير الد

حتى  40411 . وقد بمغ إجمالي الخريجينب من أجل رفعة الوطنالمستمر والعمل الدؤو 
 طالب. 2404 طالبة، 77214 منيم 7033/7037 عام

http://www.paaet.edu.kw 
  :رؤية الكمية -7

المعممين واالختصاصيين في  إعدادمن خالل  األساسيةلكمية التربية  اإلستراتيجيةتتجسد الرؤية 

يمكنيم من ممارسة العمل التربوي في عصر  يم، عمى نحوال التربية والتعميم وتدريبيم وتأىيممج

المعرفة والتكنولوجيا، من خالل برامج تمزج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتقيم توازنا بين 

لتنمية الذات الكويتية  اإلنسانيةتمبية متطمبات سوق العمل في عصر االقتصاد المعرفي والشروط 

     .بمختمف جوانبيا

http://www.paaet.edu.kw 

  :رسالة الكمية -5

تربوية وتعميمية متميزة، عبر كوادر رائدة  تحرص كمية التربية األساسية عمى تقديم خدمات 

 .ق معايير عالمية لخدمة سوق العملفكفاءة و  عمميا ومينيا، إلعداد معمم ذي ىمةومؤ 

 :أهداف الكمية -5
واالختصاصيين لمعمل في مختمف مراحل التعميم العام وفي مختمف التخصصات إعداد المعممين 

 العممية والعممية في إطار احتياجات سوق العمل والمجتمع الكويتي.
 الخدمات االستشارية التربوية والعممية لمؤسسات المجتمع وأفراده.  تقديم

 .ام من أجل تنميتيم مينيمجال التعميفي توفير فرص التدريب والتعميم المستمر لمعاممين 

http://www.paaet.edu.kw/
http://www.paaet.edu.kw/
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االىتمام بالمعرفة العممية في المجال التربوي وفي مختمف تخصصات الكمية من خالل إجراء 
 البحوث النظرية والتطبيقية.

التعاون مع المؤسسات والييئات العاممة في مختمف مجاالت التربية عمى نحو يؤدي إلى تطوير 
 التعميم في المجتمع الكويتي.

مج والمناىج الدراسية بالكمية عمى نحو يجعميا تالحق التطورات المتسارعة في مجال تطوير البرا
 إعداد المعمم.

 اإلسيام في الجيد المبذولة نحو جعل التعميم مينة تخصصية ليا معايير وشروط لممارستيا.
ات مراعاة االتجاىات العالمية في مجال حقوق اإلنسان من خالل االىتمام بتعميم ذوي االحتياج

عدادىم كمعممين واختصاصين تربويين.  الخاصة وا 
عداد الجداول الدراسية واإلرشاد األكاديمي في ضوء األعداد المتزايدة من  تطوير نظام التسجيل وا 

  الطمبة
http://www.paaet.edu.kw 

 إعداد الطالب المعمم في كمية التربية األساسية: -9
مقررات تربوية إلعداد المعمم، يجتاز فييا الطالب المعمم تختص كمية التربية األساسية بتدريس 

( وحدة دراسية بما فييا التربية العممية أو التدريب الميداني، ويستغرق إعداد 340مئة وثالثون )
الطالب المعمم فترة زمنية تصل ألربع سنوات مقسمة عمى ثمانية فصول دراسية، يمنح بعدىا 

 درجة البكالوريوس.
http://www.paaet.edu.kw 

 ثانيا: محور معايير الجودة الشاممة في التعميم الجامعي:
يعتبر مصطمح الجودة باألساس مصطمح اقتصادي ظير بناء عمى التنافس الصناعي 

، وكسب ثقة السوق اإلنتاجبين الدول الصناعية المتقدمة بيدف مراقبة جودة  والتكنولوجي
ومفيوم متياز لنوعية المنتج في أي مجال، فوق واالوالمشتري، وبالتالي تتركز الجودة عمى الت

الجودة من المفاىيم التي يعترييا بعض الغموض ويختمف مفيوميا من سياق إلى آخر، إذ ال 
يوجد إجماع بين المختصين في الجودة حول تعريف واضح ومحدد عمى اعتبار أن الجودة 
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م، ص 7001) العبادي وآخرون،  مرتبطة بمتطمبات وتوقعات المستفيدين منيا وىي متغيرة.
675 .) 

 :الشاممة مفهوم الجودة -5
 فتعرف الجودة بأنيا:" درجة تمبية مجموعة الخصائص الموروثة في المنتج لمتطمبات العميل "

https://www.iso.org 
فقد عرفيا معيد اإلدارة الفيدرالي عمى أنيا " تأدية العمل الصحيح عمى أما مفيوم الجودة الشاممة 

لنحو الصحيح من الوىمة األولى لتحقيق الجودة المرجوة بشكل أفضل وفعالية أكبر في وقت ا
أقصر، مع االعتماد عمى تقديم المستفيد من معرفة مدى تحسين األداء". ) العبادي وآخرون، 

 (. 624م، ص 7001
اصة ( " أن الجودة الشاممة فمسفة حديثة طبقت في مؤسسات المجتمع وخ7034ويؤكد دحالن )

الصناعية منيا، وثبتت فعاليتيا، ولذا بدأ صناع السياسية التربوية يفكرون في االستفادة من 
الجودة إلخراج التعميم من أزمتو التي يواجييا نتيجة تنامي وعي المجتمع باحتياجاتو وتطمعاتو، 

خرجات وليذا تم استعارة الجودة الشاممة من الصناعة إلى التعميم بيدف الحصول عمى جودة م
(. وليذا أصبح تطبيقيا في مجال التعميم العالي ضرورة ممحة،  Hakimi: 2009,91التعميم. ) 

لرفع مستوى الخريج، ألنو يمعب دورا حيويا في نيضة األمم واالرتقاء بمستوياتيا الفكرية والثقافية 
 (.  42(" )ص. Backhus: 2006,7والمعرفية. ) 

مجموعة الخصائص والسمات التي تعبر بدقة الجامعي بأنيا:"  فتعرف الجودة الشاممة في التعميم
جوىر التربية وحالتيا بما في ذلك كل أبعادىا، مدخالت، عمميات، مخرجات، وشمولية عن 

وتغذية راجعة، وكذلك التفاعالت المتواصمة التي تؤدي إلى تحقيق األىداف المنشودة والمناسبة 
 (. 73 ، ص7004لمجميع". ) البيالوي وآخرون، 

كما تعرف أيضا بأنيا:" أسموب تطوير شامل ومستمر في األداء يشمل كافة مجاالت العمل 
التعميمي، فيي عممية إدارية تحقق أىداف كل من سوق العمل والطمبة، أي أنيا تشمل جميع 

الخدمة فحسب ولكن في توصيميا، األمر  إنتاجوظائف ونشاطات المؤسسة التعميمية، ليس في 
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وي حتما عمى تحقيق رضا الطمبة وزيادة ثقتيم، وتحسين مركز المؤسسة التعميمية محميا الذي ينط
 (. 11م، ص 7006وعالميا، وزيادة نصيبيا في سوق العمل.) عميمات، 

وعمى الرغم من اختالف الخبراء والمختصين حول ىذا المفيوم، إال أن الجميع يتفق عمى أن 
سعاده، لذا فإن الفيم الحقيقي لمفيوم اليدف الذي تصبوا إليو الجودة ىو إر  ضاء المستفيد وا 

الجودة يعتبر أحد الركائز األساسية في تطبيق ونجاح الجودة في المنظمة. ) العبادي وآخرون، 
 (. 675م، ص 7001

 :الجودة الشاممة في التعميم الجامعيمعايير  -7
عمى المستوى العالمي يم الجامعي التي يتم استخداميا في التعماالعتماد  معاييرىناك العديد من 

(:  NCATE كمعايير المجمس الوطني ) األمريكي ( العتماد برامج إعداد المعمم )والعربي، 
National Council for Accreditation of Teacher Education و مجمس اعتماد ،

ير ، ومعاي Teacher Education Accreditation Council(:  TEACإعداد المعممين ) 
جودة  ضمان ىيئة(، ومعايير  ISO 9001: 2000نظام إدارة الجودة في مجال التعميم ) 

والييئة الوطنية ، Quality Assurance Agency( QAAفي المممكة المتحدة )  التعميم العالي
والييئة القومية لضمان جودة التعميم  لمتقويم واالعتماد األكاديمي في المممكة العربية السعودية ،

واالعتماد في جميورية مصر العربية وغيرىا من الييئات التي أنشئت ووضعت لمؤسساتيا 
 معايير خاصة تتالءم مع ظروفيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية .

م( الجياز الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان 7036وعمى مستوى دولة الكويت أنشئ في عام )
إلى تحسين مستوى ييدف الجياز  بأنمن مرسوم إنشائو  (4جاء في المادة )و جودة التعميم، 

برامج مؤسسات التعميم العالي في دولة الكويت، وتحديد مؤسسات التعميم العالي في الدول 
التي يسمح باعتماد مؤىالت خريجييا، وذلك من خالل عمميات التقييم المستمر لتمك  األخرى

وصوال لضبط جودة التعميم العالي،  اد العالميةالمؤسسات وبرامجيا وفقا لمعايير ىيئات االعتم
ولقد أصدر الجياز معايير خاصة بمؤسسات التعميم في الكويت بقرارىا الصادر في ) فبراير/ 

 م( وىي عمى النحو اآلتي:7035
 معيار اإلطار المؤسسي العام -3
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 معيار اإلدارة والقيادة. -7

 معيار الييئة التعميمية 4

 ة والخدمات اإلسناديةشئون الطمبمعيار  -6

 األكاديميةمعيار البرامج  -5

 معيار استراتيجيات وطرائق التعمم وتقييم التحصيل العممي لمطالب -4

نتاج المعرفة. -2  معيار البحث العممي وا 

 معيار المرافق والبنية التحتية وأنظمة التكنولوجيا. -1

 معيار التمويل والميزانيات. -1

 ريةمعيار الموارد البش -30

 معيار التواصل الخارجي وخدمة المجتمع 33

 الممزمة األخالقياتمعيار  -37
 معيار إدارة ضمان الجودة والتحسين -34

https://nbaq.edu.kw 
 إجراءات الدراسة الميدانية

 :منهج الدراسة
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى دراسة الواقع وييتم بوصفيا وصفا دقيقا، 

ر عنيا تعبيرا كميا أو تعبيرا كيفيا، فالتعبير الكمي يعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار الظاىرة ويعب
أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى، أما التعبير الكيفي فيصف الظاىرة ويوضح 

(. كما استخدمت الدراسة الحالية استبانة كأداة لتحقيق أىداف 344، 7001خصائصيا) سميمان:
 راسةالد

 :عينة الدراسة
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ىم اختيار ( طالبا وطالبة من طمبة كمية التربية األساسية؛ تم 664تكونت عينة الدراسة من )
 ووصف العينة يوضحو جدول اآلتي: عشوائيا باستخدام طريقة العينة العشوائية العنقودية .
 (3) جدول

 (664  توزيع العينة حسب النوع والمعدل التراكمي والفرقة الدراسية ) ن =
 % العدد التصنيف المتغير

 النوع
 18.1 80 ذكر 

 81.9 363 أنثى

 الفرقة

 14.9 66 األولى 

 32.5 144 الثانية
 39.1 173 الثالثة

 13.5 60 الرابعة

 التخصص الدراسي

 20.8 92 دراسات إسالمية

 15.3 68 المغة العربية

 9. 4 العموم

 9.3 41 الرياضيات

 15.3 68 جتماعيةالدراسات اال

 5.2 23 المكتبات والمعمومات

 3.6 16 تكنولوجيا التعميم

 3.2 14 التربية البدنية والرياضية

 1.4 6 التربية الفنية

 2.7 12 التربية الموسيقية
 7.7 34 االقتصاد المنزلي

 9.7 43 التصميم الداخمي

 2.7 12 المغة االنجميزية

 1.4 6 التربية الخاصة

 9. 4 الحاسوب
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 % العدد التصنيف المتغير

 %300 664 المجموع

 :أداة الدراسة
المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية، قام  األدب النظري والدراسات السابقةبعد االطالع عمى 

وزعت ، ( عبارة64وىي عبارة عن استبانة تكونت من )، بإعداد أداة خاصة بالدراسة الباحثون
نة حول مدى تحقق معايير الجودة الشاممة في آراء العيعمى لتعرف بيدف ا( محاور 5عمى )

 امج إعداد المعممين بكمية التربية األساسية بدولة الكويت، وكانت عمى النحو اآلتي:نبر 
 ( عبارات.1وتضمن )، : أىداف البرنامجاألولالمحور 

 ( عبارات.1وتضمن ) ، المحور الثاني: سياسة القبول والتسجيل

 ( عبارة.33وتضمن ) ،المحور الثالث: طرق التدريس

 ( عبارات1وتضمن )أساليب ووسائل التقييم،  المحور الرابع:

 ( عبارات30وتضمن ) الخدمات والتجييزات، المحور الخامس:

 صدق األداة: 

 اآلتية: تم التحقق من صدق األداة بالطريقة

 صدق الظاهري )صدق المحكمين(:  

( من 33( عبارة عمى عدد )50كونة من )بعرض األداة في صورتيا األولية الم الباحثونقام 
األساتذة المتخصصين في أصول التربية بكمية التربية جامعة الكويت وفي كمية التربية األساسية 
بالييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب؛ وذلك بغية التحقق من مناسبة العبارات ليدف الدراسة، 

ن سالمة الصياغة المغوية ليا . وقد أشار المحكمون ودرجة انتمائيا لممحور التي تندرج تحتو، وم
( عبارات لمتكرار مع 6بإجراء بعض التعديالت عمى صياغة بعض العبارات ، وأشاروا بحذف )

 ( عبارة في صورتيا النيائية. 64عبارات أخرى. فأصبحت األداة مكونة من )
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 ثبات األداة: 
 –لثبات بطريقة التجزئة النصفية )سبيرمان تم التحقق من ثبات األداة عن طريق حساب معامل ا

 ( اآلتي:7براون( وحساب معامل ثبات ألفا كرونباخ. وكانت النتائج كما ىو موضح في الجدول )
 (7جدول )

 قيم معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  ومعامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور األداة واألداة ككل

 المحور
عدد 
 العبارات

 لمتجزئة النصفية براون –سبيرمان معامل 
معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ
 0.904 0.877 1 أىداف البرنامج

 0.821 0.765 1 سياسة القبول والتسجيل
 0.923 0.884 33 طرق التدريس

 0.898 0.867 1 أساليب ووسائل التقييم
 0.930 0.886 30 الخدمات والتجييزات

 64 0.908 0.966 

( إلى أن األداة تتمتع بدرجة ثبات مرتفع، حيث كان معامل الثبات 7جدول) تكشف النتائج في
 (.0.966( وبطريقة ألفا كرونباخ )0.908بطريقة التجزئة النصفية لألداة ككل )

وتؤكد ىذه النتائج أن األداة تتمتع بدرجة صدق جيدة ودرجة ثبات  مرتفعة، وبالتالي فيي صالحة 
 مكن االعتماد عمييا في تعميم النتائج عمى مجتمع الدراسة.لمتطبيق عمى عينة الدراسة، وي

 يب المعالجة اإلحصائية المستخدمة:أسال  
بعد تجميع االستبانة، تم إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي واستخدام حزمة البرامج اإلحصائية   

ي  حساب ( ومعالجتيا باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية ى SPSSلمعموم االجتماعية )
ا كرونباخ لمتأكد من ثبات معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية، وحساب معامل ثبات ألف

وحساب التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية الوزنية إلجابات العينة عمى كل األداة، 
لبيان داللة  (t-testكما تم استخدام اختبار ) قرات األداة في محاورىا المختمفة، عبارة من ف

واختبار التباين  أنثى(، –الفروق بين متوسطات العينتين المستقمتين في متغير النوع )ذكر 



التربية األساسية في دولة الكويت من إعداد المعلم في كلية   درجة تحقق معايير الجودة الشاملة في برامج
 وجهة نظر الطلبة

 د/ بدر حمد العازمي                    د/هشام يوسف الصديقي                         د/ حنان محمد المسيدي

 -555- 9102يناير                                                                                   العدد الثامه  والثالثون 

( لبيان داللة الفروق بين متوسطات درجات العينة عمى األداة ONE WAY ANOVAاألحادي )
 التخصص الدراسي( -معدل التراكمي -تبعا لممتغيرات )الفرقة الدراسية

العينة عمى أداة الدراسة وفق مدرج خماسي )موافق بدرجة كبيرة جدا، موافق  وقد تمت استجابة 
بدرجة كبيرة، موافق بدرجة متوسطة، موافق بدرجة قميمة، موافق بدرجة قميمة جدا( وعند إدخال 

 -5( عمى الترتيب،  وتم حساب المدى )3، 7، 4، 6، 5البيانات لمحاسب أعطي ليا الدرجات )
 6÷5) الخمسة لمحصول عمى طول الفترة أييمو عمى عدد فترات المقياس تم تقس والذي( 6= 3
( وذلك لتحديد الحد األعمى 3المقياس وىى ) فيىذه القيمة إلى أقل قيمة  إضافة(، ثم 0.1= 

  اآلتيالفترات كما مبين بالجدول  لباقيلمفترة األولى وىكذا بالنسبة 
 (4جدول )

 درجة الموافقة سبي المئويالوزن الن المتوسط الحسابي الوزني م
 قميمة جدا %44أقل من  – 70من  3.1أقل من  –3من  3
 قميمة %57أقل من  – 44من  7.4أقل من  – 3.1من  7
 متوسطة %41أقل من  – 57من  4.6أقل من  – 7.4من  4
 كبيرة % 16أقل من  – 41من  6.7أقل من   – 4.6من  6
 داكبيرة ج % 300 – 16من  5 - 6.7من  5

 :عرض النتائج ومناقشتها
 أوال: نتائج السؤال األول

ما درجة تحقق معايير الجودة الشاممة في برنامج إعداد المعمم في نّص السؤال األول عمى: 

 كمية التربية األساسية من وجهة نظر الطمبة ؟

جابات أفراد ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية وأوزانيا النسبية المئوية إل 

 العينة عمى فقرات األداة في محاورىا المختمفة. وكانت عمى النحو اآلتي:

  :أهداف البرنامجمحور  (5)

 اآلتي : النتائج كما ىو موضح في الجدول كانت 
 (6جدول )
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 المتوسطات الحسابية وأوزانيا المئوية إلجابات أفراد العينة حول عبارات المحور األول
 ( )أىداف البرنامج

 

 العبارة م
المتوسط  الوزني 

 المرجح
الوزن 
 المئوي

 الدرجة

يب
لترت
ا

 

 3 كبيرة %21.6 3.97 تراعي األىداف قيم وخصوصية المجتمع الكويتي 7
 7 كبيرة %21 3.95 وجود أىداف واضحة ومحددة  3
 4 كبيرة %22 3.85 تتضمن  األىداف)المعرفية، الوجدانية، الميارية( 4
 6 كبيرة %26 3.70 ن قضايا وحاجات المجتمععتعبر  5
 5 كبيرة %24.7 3.66 ترتبط بالتطورات العممية المعاصرة في مجال التربية 4
 4 كبيرة %27.6 3.62 تنمي ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطمبة 2
 2 كبيرة %23 3.55 تراعي  الفروق الفردية لدى الطمبة 6
 1 كبيرة %20 3.50 وقعة من الطمبة الخريجينتحدد النتائج التعميمية المت 1
 1 كبيرة %41.6 3.47 تراعي احتياجات سوق العمل  1
 كبيرة %26 4.20 المتوسط الحسابي اإلجمالي لممحور 

أن أفراد العينة يرون أن األىداف الموضوعة لبرنامج إعداد المعمم  الجدول السابقنتائج توضح 
ايير الجودة الشاممة بدرجة كبيرة، إذ جاءت اإلجابات عمى بكمية التربية األساسية تحقق مع

( 5( من أصل )4.20عبارات المحور األول )أىداف البرنامج ( بمتوسط حسابي وزني إجمالي)
%( وىو متوسط حسابي درجتو كبيرة تبعا 26درجات، وذلك يعادل وزن نسبي مئوي قدره )

 لحسابي.لمتصنيف الذي تم اعتماده لتصنيف درجات المتوسط ا
( " تراعي األىداف قيم وخصوصية المجتمع الكويتي" في المرتبة األولى 7وقد جاءت العبارة ) 

( " وجود أىداف 3%( وجاءت العبارة )21.6( يعادل وزن نسبي مئوي )3.97بمتوسط حسابي )
%( وفي 21( وبوزن نسبي مئوي )3.95واضحة ومحددة " في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

( " تتضمن  األىداف)المعرفية، الوجدانية، الميارية(" بمتوسط 4تبة الثالثة جاءت العبارة )المر 
%( وجميع ىذه المتوسطات الحسابية ىي 22(، يعادل وزن نسبي مئوي )3.85حسابي )

 متوسطات حسابية درجتيا كبيرة.
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ميمية المتوقعة من الطمبة ( " تحدد النتائج التع1وفي المرتبة الثامنة )قبل األخيرة( جاءت العبارة )
%( وفي المرتبة التاسعة 20( يعادل وزن نسبي مئوي )3.50الخريجين" بمتوسط حسابي )

( يعادل 3.47( " تراعي احتياجات سوق العمل " بمتوسط  حسابي )1)ألخيرة( جاءت العبارة )
 %( وىي متوسطات حسابية درجتيا كبيرة أيضا41.6وزن نسبي )
إجابات العينة أن برنامج اإلعداد األكاديمي بالكمية يحقق  من ثونالباحوبذلك يالحظ   

معايير الجودة الخاصة بأىداف برنامج إعداد المعمم، إذ إن أىداف البرنامج تراعي قيم 
وخصوصية المجتمع الكويتي، وترتبط بقضايا  المجتمع وحاجاتو، وتراعي احتياجات سوق 

ممية المعاصرة في مجال التربية، وأن أىداف البرنامج العمل، بجانب أنيا ترتبط بالتطورات الع
واضحة ومحددة وتتسع لتشمل األىداف)المعرفية، الوجدانية، الميارية(، وتعمل عمى تنمية 
ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطمبة وفي الوقت ذاتو تراعي  الفروق الفردية لدى الطمبة، وتقوم 

 متوقعة لدى الطمبة الخريجين.عمى أساس تحديد النتائج التعميمية ال

 :سياسة القبول والتسجيلمحور ( 5)
 اآلتي: الجدولكانت النتائج كما ىو موضح في 

 
 (5جدول )

 المتوسطات الحسابية وأوزانيا المئوية إلجابات أفراد العينة حول عبارات المحور الثاني
 )سياسة القبول والتسجيل (

 العبارة م
المتوسط  
الوزني 
 المرجح

 ن المئويالوز 
الدرج
يب ة

لترت
ا

 

15 
في الكمية بعد اجتياز المقابمة  يتم قبول الطمبة

 الشخصية
 3 كبيرة 21.6% 3.92

12 
في الكمية حسب النسب المئوية  معايير قبول الطمبة
 في الثانوية العامة

 7 كبيرة 22.4% 3.88

13 
في الكمية حسب رغبة واختيار  معايير قبول الطمبة

 تخصصالطالب لم
 4 كبيرة 20.4% 3.53

 6 كبيرة %20.4 3.53في الكمية بعد اجتياز اختبار  يتم قبول الطمبة 14
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 موضوعي

11 
في برامج افر معايير موضوعية لقبول الطمبة تتو 

 وأقسام الكمية
 5 كبيرة 41.1% 3.49

10 
في الكمية مع احتياجات  يرتبط نظام قبول الطمبة

 المجتمع
 4 كبيرة 41.4% 3.48

16 
في الكمية إمكانيات  تراعي سياسة قبول الطمبة

 الطاقة االستيعابية لمكمية
3.19 44.1% 

متو 
 سطة

2 

17 
في الكمية اإلمكانيات  تراعي سياسة قبول الطمبة

 المادية لمكمية
3.07 43.6% 

متو 
 سطة

1 

 كبيرة %20.7 4.53 المتوسط الحسابي اإلجمالي لممحور

فراد العينة يرون أن سياسات القبول ونظام التسجيل في برنامج أن أ جدول السابقنتائج التوضح 
إعداد المعمم بكمية التربية األساسية تحقق معايير الجودة الشاممة بدرجة كبيرة؛ إذ جاءت 
اإلجابات عمى عبارات المحور الثاني)سياسة القبول والتسجيل( بمتوسط حسابي وزني إجمالي 

%( وىو متوسط 20.7ادل وزن نسبي مئوي قدره )( درجات، وذلك يع5( من أصل )4.53)
 حسابي درجتو كبيرة تبعا لمتصنيف الذي تم اعتماده لتصنيف درجات المتوسط الحسابي.

في الكمية بعد اجتياز المقابمة الشخصية" في المرتبة  ( " يتم قبول الطمبة35ت العبارة )وقد جاء 
( " 37لعبارة )%( وجاءت ا21.6)( يعادل وزن نسبي مئوي 3.92األولى بمتوسط حسابي )

في الكمية حسب النسب المئوية في الثانوية العامة" في المرتبة الثانية معايير قبول الطمبة 
( 34لعبارة )%( وفي المرتبة الثالثة جاءت ا22.4( وبوزن نسبي مئوي )3.88بمتوسط حسابي )

صص" بمتوسط حسابي في الكمية حسب رغبة واختيار الطالب لمتخ " معايير قبول الطمبة
%( وجميع ىذه المتوسطات الحسابية ىي متوسطات 20.4(، يعادل وزن نسبي مئوي )3.53)

 حسابية درجتيا كبيرة.
في الكمية  تراعي سياسة قبول الطمبة ( " 34وفي المرتبة السابعة )قبل األخيرة( جاءت العبارة )

%( 44.1( يعادل وزن نسبي مئوي )3.19إمكانيات الطاقة االستيعابية لمكمية" بمتوسط حسابي )
في الكمية  ( " تراعي سياسة قبول الطمبة32ة )وفي المرتبة الثامنة )ألخيرة( جاءت العبار 

%( وىي 43.6( يعادل وزن نسبي )3.07اإلمكانيات المادية لمكمية" بمتوسط  حسابي )
 متوسطات حسابية درجتيا متوسطة.
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ينة أن برنامج اإلعداد األكاديمي يحقق معايير الجودة إجابات الع خالل من  الباحثونويالحظ   

رنامج يقوم عمى الخاصة بسياسات القبول والتسجيل الجيد؛ حيث أفادت إجابات العينة بأن الب

وتسجيميم في الكمية بعد اجتياز المقابمة الشخصية، وبحسب النسب المئوية  سياسة قبول الطمبة

تيار الطالب لمتخصص بعد اجتياز اختبار موضوعي، وفي في الثانوية العامة، وطبقا لرغبة واخ

تبعا ألقسام الكمية واحتياجات المجتمع. غير إن إمكانيات  ضوء معايير موضوعية لتمييز الطمبة

الطاقة االستيعابية لمكمية لم تكن لتستوعب جميع الطمبة الراغبين في االلتحاق بيا ، وأن ىناك 

 ة لمكمية.بعض القصور في اإلمكانيات المادي

 :طرق التدريسمحور ( 5)

 اآلتي:الجدول كانت النتائج كما ىو موضح في 

 (4جدول )
 المتوسطات الحسابية وأوزانيا المئوية إلجابات أفراد العينة حول عبارات المحور الثالث

 )طرق التدريس(

 العبارة م
المتوسط  
الوزني 
 المرجح

 الدرجة الوزن المئوي

يب
لترت
ا

 

 3 كبيرة %26.6 3.72 ميارات التعمم الذاتي لدى الطمبةتنمي  20

23 
تفعل قنوات االتصال االيجابية بين الطمبة وزمالئيم 

 وبين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس
 7 كبيرة 26.7% 3.71

 4 كبيرة %26 3.70 تشجع الطمبة عمى إثارة األسئمة والمناقشة والحوار 19
 6 كبيرة %24.7 3.66 جوانب العممية التطبيقيةتربط بين الجوانب النظرية وال 21
 5 كبيرة %24 3.65 من حل المشكالت واتخاذ القرار تمكن الطمبة 28
 4 كبيرة %27.4 3.63 تستثمر وقت الدرس بفعالية 25

26 
تربط المادة العممية بالمشكالت والتحديات العالمية 

 والمحمية
 2 كبيرة 27.6% 3.62
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 1 كبيرة %27 3.60 ر اإلبداعيتنمي ميارات التفكي 27
 1 كبيرة %23.7 3.56 توظف الوسائل التعميمية والتكنولوجية الحديثة 22
 30 كبيرة %20.1 3.54 طرق التدريس متجددة ومتطورة 18
 33 كبيرة %20 3.50 تراعي الفروق الفردية بين الطمبة 24

 كبيرة %27.4 4.44 المتوسط الحسابي اإلجمالي لممحور

 
أن أفراد العينة يرون أن طرق التدريس التي يستخدميا أعضاء  الجدول السابقنتائج ح توض 

ىيئة التدريس في برنامج إعداد المعمم بكمية التربية األساسية تحقق معايير الجودة الشاممة بدرجة 
كبيرة، إذ جاءت اإلجابات عمى عبارات المحور الثالث )طرق التدريس( بمتوسط حسابي وزني 

%( وىو 27.4( درجات، وذلك يعادل وزن نسبي مئوي قدره )5( من أصل )4.44ي )إجمال
 متوسط حسابي درجتو كبيرة تبعا لمتصنيف الذي تم اعتماده لتصنيف درجات المتوسط الحسابي.

" في المرتبة األولى بمتوسط ميارات التعمم الذاتي لدى الطمبة ( " تنمي70وقد جاءت العبارة ) 
وات ( " تفعل قن74%( وجاءت العبارة )26.6دل وزن نسبي مئوي )( يعا3.72حسابي )

وزمالئيم وبين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس" في المرتبة الثانية  االتصال االيجابية بين الطمبة
( 31جاءت العبارة ) %( وفي المرتبة الثالثة26.7( وبوزن نسبي مئوي )3.71بمتوسط حسابي )
(، يعادل وزن نسبي 3.70سئمة والمناقشة والحوار" بمتوسط حسابي )عمى إثارة األ " تشجع الطمبة

 %( وجميع ىذه المتوسطات الحسابية ىي متوسطات حسابية درجتيا كبيرة.26مئوي )
( "طرق التدريس متجددة ومتطورة" بمتوسط 31وفي المرتبة العاشرة )قبل األخيرة( جاءت العبارة )

%( وفي المرتبة الحادية عشر)ألخيرة( جاءت 20.1( يعادل وزن نسبي مئوي )3.54حسابي )
( يعادل وزن نسبي 3.50"  بمتوسط  حسابي )تراعي الفروق الفردية بين الطمبة  ( "76العبارة )

 %( وىي متوسطات حسابية درجتيا كبيرة أيضا.20)
وبصفة عامة يتبين من إجابات العينة أن برنامج اإلعداد األكاديمي في الكمية يحقق معايير 

الجودة الخاصة بطرائق التدريس، حيث أفادت اإلجابات بأن برنامج اإلعداد األكاديمي يتم في 

ميارات  ضوء استخدام مجموعة من طرائق التدريس المتجددة والمتطورة التي تستيدف تنمية
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 عمى إثارة األسئمة والمناقشة والحوار، وتقوم عمى الربط التعمم الذاتي لدى الطمبة، وتشجع الطمبة

وتراعي بين الجوانب النظرية والجوانب العممية التطبيقية، وتنمي ميارات التفكير اإلبداعي، 

ل قنوات اتصال ايجابية بين الطمبة وزمالئيم، كما تسيم في تفعي الفروق الفردية بين الطمبة،

وبعضيم البعض، كما تزيد من التواصل مع أعضاء  ساليب التعمم التعاوني بين الطمبةوتنمي أ

ي تسيم ىيئة التدريس، مع توظيف المنجزات العممية والوسائل التعميمية والتكنولوجية الحديثة؛ الت

من حل المشكالت واتخاذ القرار المناسبة بفاعمية، وتعمل عمى ربط بشكل جيد في تمّكن الطمبة 

 المادة العممية بالمشكالت والتحديات العالمية والمحمية.

 : وسائمهأساليب التقويم و محور ( 5)

 اآلتي: الجدولكانت النتائج كما ىو موضح في 

 (2جدول )
 المتوسطات الحسابية وأوزانيا المئوية إلجابات أفراد العينة حول عبارات المحور الرابع

 ) أساليب  التقييم ووسائمو(

 العبارة م
المتوسط  الوزني 

 المرجح
الوزن 
 المئوي

 الدرجة

يب
لترت
ا

 

 3 كبيرة %26.6 3.72 لتقييم متنوعة ومتعددةأساليب ووسائل ا 29
 7 كبيرة %27.1 3.64 تشمل كافة الجوانب العممية لممقرر الدراسي 31
 4 كبيرة %27.6 3.62 تتصف أساليب التقييم بالموضوعية 30
 6 كبيرة %23.6 3.57 تتصف باستمراريتيا عمى مدار الفصل الدراسي 35
 5 كبيرة %20 3.50 لقدرات اإلبداعيةتيتم بقياس النواحي العقمية وا 32

33 
تتميز بشفافيتيا وعدالتيا في رصد درجات 

 الطمبة
 4 كبيرة 41.7% 3.41

 2 متوسطة %42.6 3.37 تقيس أداء الطالب بصورة دقيقة 36
 1 متوسطة %42.7 3.36 تراعي الفروق الفردية بين الطمبة 34
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 كبيرة %20.6 4.57 المتوسط الحسابي اإلجمالي لممحور 

 

أن أفراد العينة يرون أن أساليب التقييم ووسائمو المصاحبة في الجدول السابق نتائج توضح 

برنامج إعداد المعمم بكمية التربية األساسية تحقق معايير الجودة الشاممة بدرجة كبيرة؛ إذ جاءت 

ني إجمالي اإلجابات عمى عبارات المحور الرابع )أساليب ووسائل التقييم( بمتوسط حسابي وز 

%( وىو متوسط 20.6( درجات، وذلك يعادل وزن نسبي مئوي قدره )5( من أصل )4.57)

 حسابي درجتو كبيرة تبعا لمتصنيف الذي تم اعتماده لتصنيف درجات المتوسط الحسابي.

( " أساليب ووسائل التقييم متنوعة ومتعددة" في المرتبة األولى بمتوسط 71وقد جاءت العبارة ) 

( " تشمل كافة الجوانب 43%( وجاءت العبارة )26.6( يعادل وزن نسبي مئوي )3.72حسابي )

( وبوزن نسبي مئوي 3.64العممية لممقرر الدراسي" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

( " تتصف أساليب التقييم بالموضوعية" 40%( وفي المرتبة الثالثة جاءت العبارة )27.1)

%( وجميع ىذه المتوسطات الحسابية 27.6ل وزن نسبي مئوي )(، يعاد3.62بمتوسط حسابي )

 ىي متوسطات حسابية درجتيا كبيرة.

بصورة دقيقة" بمتوسط  تقيس أداء الطمبة ( "44وفي المرتبة السابعة )قبل األخيرة( جاءت العبارة )

رة %( وفي المرتبة الثامنة )ألخيرة( جاءت العبا42.6( يعادل وزن نسبي مئوي )4.42حسابي )

%( 42.7( يعادل وزن نسبي )4.44" بمتوسط حسابي )تراعي الفروق الفردية بين الطمبة ( "46)

 وىي متوسطات حسابية درجتيا متوسطة.

يتبين من إجابات العينة أن برنامج اإلعداد األكاديمي يحقق معايير الجودة  وبذلك  
من أساليب التقييم المتنوعة  الخاصة بأساليب التقويم ووسائمو، إذ يقوم عمى استخدام مجموعة
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 مماتتصف بالموضوعية، وتتميز بشفافيتيا وعدالتيا في حفظ حقوق الطمبة،  التيوالمتعددة، 
تفعل عممية التقويم الشامل الذي يشمل كافة الجوانب العممية لممقرر الدراسي ، فضال عن 

ساليب التقويم المستمر التي تستخدم أكما االىتمام بقياس النواحي العقمية والقدرات اإلبداعية، 
 تمتد عمى مدار الفصل الدراسي.

 :الخدمات والتجهيزاتمحور ( 9)
 اآلتي: الجدولكانت النتائج كما ىو موضح في 

 
 (1جدول )

 المتوسطات الحسابية وأوزانيا المئوية إلجابات أفراد العينة حول عبارات المحور الخامس
 ) الخدمات والتجييزات(

 العبارة م
سط  المتو 
 الوزني
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 الدرجة

يب
لترت
ا

 

 3 كبيرة %26.4 3.73 توافر خدمات الطباعة والتصوير في الكمية 46

42 
يتوفر في المكتبة المراجع والكتب والدوريات المتخصصة 

 لالستفادة منيا
 7 كبيرة 27.6% 3.62

37 
رشادية لمطالب عن كيفية استخ دام وجود برامج تعريفية وا 

 مرافق الكمية
 4 كبيرة 41.6% 3.47

 6 كبيرة %41.4 3.43 تتوافر عوامل التيوية واإلضاءة الجيدة في قاعات الدراسة 40
 5 متوسطة %42.6 3.37 المعامل والمختبرات جاىزة بما يحقق أىداف البرنامج 43
 4 متوسطة %44.4 3.33 المعامل والمختبرات كافية لتحقيق أىداف البرنامج 44
 2 متوسطة %46.4 3.23 مالئمة قاعات الدراسة لألغراض المخصصة ليا 38

41 
تتناسب التجييزات والوسائل التكنولوجية لقاعات الدراسة 

 والمعامل
 1 متوسطة 46.6% 3.22

45 
تناسب عدد الطالب مع عدد الوسائل التكنولوجية 

 المستخدمة
 1 متوسطة 47.1% 3.14

39 
 داد الطالبتكفي قاعات الدراسة ألع

 متوسطة 51.7% 2.96
3
0 

 متوسطة %42 4.45 المتوسط الحسابي اإلجمالي لممحور
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أثناء  تقدم ليمأن أفراد العينة أفادوا بأن الخدمات والتجييزات التي الجدول السابق تائج توضح ن

دة الشاممة ير الجو تحقق معايمما برنامج إعداد المعمم بكمية التربية األساسية تتوافر بدرجة جيدة 

إذ جاءت اإلجابات عمى عبارات المحور الخامس )الخدمات والتجييزات( بدرجة متوسطة، 

( درجات، وذلك يعادل وزن نسبي مئوي 5( من أصل )4.45بمتوسط حسابي وزني إجمالي )

%( وىو متوسط حسابي درجتو كبيرة تبعا لمتصنيف الذي تم اعتماده لتصنيف درجات 42قدره )

 ابي.المتوسط الحس

( " توافر خدمات الطباعة والتصوير في الكمية" في المرتبة األولى 64وقد جاءت العبارة ) 

( " يتوفر في 67وجاءت العبارة )%(، 26.4( يعادل وزن نسبي مئوي )4.24بمتوسط حسابي )

 المكتبة المراجع والكتب والدوريات المتخصصة لالستفادة منيا" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي

ود برامج ( " وج42وفي المرتبة الثالثة جاءت العبارة ) ،%(27.6( وبوزن نسبي مئوي )4.47)

رشادية لمطمبة (، يعادل وزن 4.62عن كيفية استخدام مرافق الكمية" بمتوسط حسابي ) تعريفية وا 

 وجميع ىذه المتوسطات الحسابية ىي متوسطات حسابية درجتيا كبيرة.، %(41.6نسبي مئوي )

مع عدد الوسائل  تناسب عدد الطمبة ( " 65مرتبة التاسعة )قبل األخيرة( جاءت العبارة )وفي ال

وفي  ،%(47.1( يعادل وزن نسبي مئوي )4.36التكنولوجية المستخدمة" بمتوسط حسابي )

"  بمتوسط  تكفي قاعات الدراسة ألعداد الطمبة( " 41المرتبة العاشرة )ألخيرة( جاءت العبارة )

 %( وىي متوسطات حسابية درجتيا متوسطة.51.7( يعادل وزن نسبي )7.14حسابي )

إجابات العينة أن الخدمات والتجييزات الالزمة لجودة  خالل من الباحثونفمذلك يالحظ  

برنامج اإلعداد األكاديمي بالكمية ال تتوافر بالشكل المرغوب الذي يحقق معايير الجودة الخاصة 
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ر في تمك التجييزات بدرجة جابات بأن معايير الجودة تتوافبتمك التجييزات، إذ أفادت اإل

واتساع المكتبة وتقديميا مات الطباعة والتصوير في الكمية، فعمي الرغم من توافر  خد متوسطة، 

رامج لمجموعة جيدة من المراجع والكتب والدوريات المتخصصة لالستفادة منيا، مع وجود الب

يفية استخدام مرافق الكمية، فضال عن توافر الشروط الصحية عن ك التعريفية واإلرشادية لمطمبة

إال أن اإلجابات أفادت بأن اإلضاءة الجيدة في قاعات الدراسة، الجيدة الخاصة بعوامل التيوية و 

المعامل والمختبرات في الكمية ليست جاىزة بالشكل الذي يحقق أىداف البرنامج، فيي ليست 

 تناسب أعداد الطمبة، وتحتاج لمعديد من التطوير واالتساع كافية لتحقيق أىداف البرنامج وال

لتستوعب جميع الطمبة، وكذلك قاعات الدراسة ال تفي بشكل جيد لألغراض المخصصة ليا، 

وبعض ىذه القاعات تفتقر لمتجييزات والوسائل التكنولوجية التي ينبغي توافرىا في لقاعات 

، وتفتقر البنية ال تتناسب مع عدد الطمبةحاتيا الدراسة والمعامل، فضال عن أن عددىا ومسا

التحية لبعض التجييزات وشبكات االتصال والتمديدات التي تتيح استخدام الوسائل التكنولوجية 

 الحديثة بشكل فعال.

( السابقة، أن أفراد العينة يرون أن برنامج 1-6وبشكل إجمالي تكشف النتائج في الجداول )

لي فيما يتعمق بأىداف كمية يحقق معايير الجودة بدرجة كبيرة عمى التوااإلعداد األكاديمي في ال

رق التدريس وأساليب التقويم وسياسة القبول والتسجيل، بينما تتحقق معايير الجودة البرنامج وط

 الخاصة بالخدمات والتجييزات بدرجة متوسطة. 
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 :ثانيا: نتائج السؤال الثاني
(  0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) هل توج:  والذي ينص عمى ما يمي

بين متوسطات آراء الطمبة حول تقديرهم لدرجة تحقق معايير الجودة الشاممة في برنامج إعداد 
  التخصص الدراسي( ؟ -المعمم تعزى لممتغيرات) الجنس, الفرقة الدراسية

ستداللي التي تناسب طبيعة البيانات ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام أساليب اإلحصاء اال 
 وتنصيف المتغيرات؛ وكانت عمى النحو اآلتي:

 :( متغير الجنس5) 
-( لفحص داللة الفروق بين متوسطي العينتين المستقمتين )ذكورt-testتم استخدام اختبار )

 اآلتي: انت النتائج كما ىو موضح بالجدولإناث( وك
 (1) جدول

العينة حول تقديراتيم لتحقق معايير الجودة في برنامج اإلعداد  الفروق بين متوسطات درجات
 األكاديمي بالكمية تبعا لمتغير الجنس

 العدد الجنس المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت
درجة 
 الحرية

 مالحظات الداللة

 أىداف البرنامج
 

 5.61863 34.4750 80 ذكر
 غير دالة 0.089 441 1.704

 7.13926 33.0248 363 أنثى
سياسة القبول 

 والتسجيل
 6.05428 28.4375 80 ذكر

 غير دالة 0.607 441 0.514
 6.53502 28.0275 363 أنثى

 طرق التدريس
 

 8.37341 41.2500 80 ذكر
 غير دالة 0.125 441 1.539

 8.72554 39.6033 363 أنثى
أساليب ووسائل 

 التقييم
 5.85196 29.2125 80 ذكر

 غير دالة 0.117 441 1.573
 6.49516 27.9725 363 أنثى

 الخدمات والتجييزات
 9.60324 34.4250 80 ذكر

 غير دالة 0.354 441 0.928
 10.00224 33.2865 363 أنثى
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( إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 1( في الجدول )t-testتشير نتائج اختبار )

جات أفراد العينة حول تقديرات لتوافر معايير الجودة الشاممة في برنامج اإلعداد متوسطات در 

حيث كانت قيم )ت( غير دالة عن ديمي بكمية التربية األساسية تعزى لمتغير الجنس، األكا

(. ومن ذلك يستدل عمى أن كل من الذكور واإلناث تتفق آرائيم وتقديراتيم 0.05مستوى الداللة )

 ك المعايير في الكمية بفرعييا لمبنين والبنات.حول توافر تم

وجود االتفاق بين آراء كل من الذكور اإلناث حول توافر تمك المعايير في ضوء  الباحثونويفسر 

سعي الييئة لتأكيد جودة وضمان برنامج اإلعداد األكاديمي في فرعي الكمية، وأن ىذا البرنامج 

ىناك استقالل في إعداد ىذا البرنامج في كمية عن  ىو موحد لكل من البنين والبنات، إذ ليس

األخرى، فالفرعين يخضعان لسياسة واحدة في التخطيط لمبرنامج وتنفيذه الذي يتم في ضوء 

توجيات عامة ترسميا جيات عميا في الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، 

 اص بالبنات.ميز بين ما ىو خاص بالبنين وما ىو خحيث ال ي

 :( التخصص الدراسي5)

(  لفحص داللة الفروق بين ONE WAY ANOVAتم استخدام تحميل التباين األحادي)

 اآلتي: الجدولمتوسطات أفراد العينة  وفقا لمتخصص الدراسي؛  وتم رصد النتائج في 

 (30جدول )

في برنامج اإلعداد الفروق بين متوسطات درجات العينة حول تقديراتيم لتحقق معايير الجودة 

 األكاديمي بالكمية تبعا لمتغير التخصص الدراسي

 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
الداللة 

 اإلحصائية
 مالحظات
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 أىداف البرنامج
 

 64.381 14 901.331 بين المجموعات
1.365 

 
0.166 

 
 47.152 428 20181.260 داخل المجموعات غيردالة

  442 21082.591 المجموع

سياسة القبول 
 والتسجيل

 58.260 14 815.646 بين المجموعات
1.421 

 
0.139 

 
 41.007 428 17550.783 داخل المجموعات غيردالة

  442 18366.429 المجموع

 طرق التدريس
 107.394 14 1503.521 بين المجموعات

1.447 
 

0.128 
 

 74.239 428 31774.108 خل المجموعاتدا غيردالة
  442 33277.630 المجموع

أساليب ووسائل 
 التقييم

 67.933 14 951.061 بين المجموعات
1.698 

 
0.053 

 
 40.016 428 17126.853 داخل المجموعات غيردالة

  442 18077.914 المجموع

الخدمات 
 والتجييزات

 158.710 14 2221.936 بين المجموعات
1.642 

 
0.065 

 
 96.647 428 41364.786 داخل المجموعات غيردالة

  442 43586.722 المجموع

أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة حول  يتضح من الجدول السابق
ة األساسية تعزى معايير الجودة الشاممة في برنامج اإلعداد األكاديمي في كمية التربي تحقق

ذلك (، وب0.05دالة عند مستوى الداللة )لمتغير التخصص الدراسي؛ حيث كانت قيم )ف( غير 
المعايير محل  تحققيستدل عمى أن أفراد العينة من التخصصات الدراسية بالكمية يتفقون عمى 
بدرجة كبيرة  تتحققالدراسة بالدرجة نفسيا، وقد أشارت الجداول السابقة إلى أن تمك المعايير 
 باستثناء المعايير الخاصة بجودة الخدمات والتجييزات كانت بدرجة متوسطة.

دارة  إتباعذلك إلى  الباحثونويعزو  كمية التربية إدارة الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب وا 
ي جميع لنظام عام يستيدف تحقق معايير الجودة الشاممة لبرنامج اإلعداد األكاديمي ف األساسية

التخصصات الدراسية بالكمية، وتسعى إلى تحقيقو بشكل عام وبالمستوى نفسو لجميع الطمبة في 
لم تكن ىناك فروق بين تقديرات الطمبة من التخصصات المختمفة  فمذلكجميع التخصصات، 

 ىذه المعايير. لتحقق
 :( الفرقة الدراسية5)
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(  لفحص داللة الفروق بين ONE WAY ANOVAتم استخدام تحميل التباين األحادي)

 اآلتي: الجدولمتوسطات أفراد العينة  وفقا لمفرقة الدراسية؛  وتم رصد النتائج في 
 

 (33جدول )

الفروق بين متوسطات درجات العينة حول تقديراتيم لتحقق معايير الجودة في برنامج اإلعداد 

 األكاديمي بالكمية تبعا لمتغير الفرقة الدراسية

 التباينمصدر  المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
الداللة 

 اإلحصائية
 مالحظات

 أىداف البرنامج
 

 42.268 3 126.803 بين المجموعات
0.884 

 
0.449 

 
 47.827 438 20948.410 داخل المجموعات غير دالة

  441 21075.213 المجموع

 سياسة القبول والتسجيل
 58.908 3 176.724 بين المجموعات

1.423 
 

0.235 
 

 41.386 438 18127.179 داخل المجموعات غير دالة
  441 18303.903 المجموع

 طرق التدريس

 165.523 3 496.569 بين المجموعات
2.214 

 
0.086 

 
 74.757 438 32743.775 داخل المجموعات غير دالة

  441 33240.344 المجموع

 ائل التقييمأساليب ووس

 77.163 3 231.488 بين المجموعات
1.897 

 
0.129 

 
 40.668 438 17812.668 داخل المجموعات غير دالة

  441 18044.156 المجموع

 الخدمات والتجييزات
 285.206 3 855.619 بين المجموعات

2.930 
 

0.033 
 

 97.353 438 42640.499 داخل المجموعات دالة 
  441 43496.118 عالمجمو 
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 تحققد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة حول و وجيتضح من الجدول السابق 

معايير الجودة الشاممة محور )الخدمات والتجييزات( فقط في برنامج اإلعداد األكاديمي في كمية 

( دالة عند مستوى الداللة التربية األساسية وفقا لمتغير الفرقة الدراسية؛ حيث كانت قيمة )ف

( في ىذا المحور فقط. أما باقي المحاور؛ فقد كانت قيم )ف( غير دالة عند مستوى 0.05)

 (.0.05) اإلحصائيةالداللة 

 تحققذلك يستدل عمى أن أفراد العينة من الفرق الدراسية المختمفة بالكمية تتفق آرائيم حول وب

ر الجودة في اإلعداد األكاديمي، ما عدا محور معايي معايير الجودة الشاممة في جوانب برنامج

مصادر ىذه الفروق، فقد تم استخدام اختبار شيفيو لممقارنات الخدمات والتجييزات، ولمعرفة 

 اآلتي:الجدول البعدية لممتوسطات، وتم رصد نتائج ذلك في 

 (37جدول)

سطات أفراد العينة في محور نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية المتعددة لمفروق حول متو 
 الخدمات والتجييزات تبعا لمفرقة الدراسية

 المحور
الفرقة 
 الدراسية

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

الخدمات 
 والتجييزات

     33.8788 66 األولي
 *3.47704 *2.91220   35.2937 143 الثانية
     32.3815 173 الثالثة

     31.8167 60 رابعةال

فروق بين متوسطات الطمبة من الفرقة الثانية، ومتوسطات كل الجدول السابق وجود نتائج تشير 

ح متوسطات طمبة من الطمبة في الفرقتين الثالثة والرابعة عمى الترتيب، وكانت الفروق لصال

ر الجودة في الخدمات معايي تحققأن طمبة الفرقة الثانية يرون  الفرقة الثانية، ما يدل عمى
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وربما يكون ذلك راجعا إلى أن  طمبة الفرقتين الثالثة والرابعة، والتجييزات بدرجة أكبر مما يراه

طمبة الفرقتين الثالثة والرابعة يرون ضرورة توافر مجموعة من الخدمات والتجييزات بدرجة كبيرة 

والدوريات المتخصصة في  مثل خدمات الطباعة والتصوير، وزيادة أعداد الكتب والمراجع 

المكتبة، بجانب ضرورة توافر الخدمات والتجييزات الخاصة بالمعامل والمختبرات من حيث 

كفايتيا، وتجييزىا بالتقنيات الالزمة، فضال عن اتساع القاعات الدراسية وتجييزىا بالوسائل 

مبة من الفرقة الثانية، التكنولوجية، وربما تتوافر ىذه الخدمات والتجييزات بما يكفي حاجات الط

ولعل مرجع ذلك إلى حاجة في الفرقتين الثالثة والرابعة،  لكنيا ال تتناسب مع احتياجات الطمبة

التخرج، ويقومون قريبي الطمبة في الفرقتين الثالثة والرابعة ليذه الخدمات بشكل أكبر، حيث إنيم 

خاصة الوالمراجع  دمات والتجييزاتلخبإعداد التكميفات واألبحاث التي تتطمب توافر العديد من ا

التي تزودىم بطرق التدريس الحديثة وكيفية إعداد الوسائل التعميمية، واستخدام الوسائل 

التكنولوجية في التدريس وتعينيم في اجتياز مرحمة التربية العممية بجدارة، وتييئيم لمعمل الميداني 

 في مجال التدريس.

 خالصة نتائج الدراسة:

 دراسة النتائج اآلتية:أفرزت ال

( األىداف الموضوعة لبرنامج إعداد المعمم بكمية التربية األساسية تحقق معايير الجودة 3)
 %( .26الشاممة بدرجة كبيرة، تعادل وزن نسبي مئوي قدره )

( سياسات القبول والتسجيل في برنامج إعداد المعمم بكمية التربية األساسية تحقق معايير 7)
 %( .20.7ممة بدرجة كبيرة؛ تعادل وزن نسبي مئوي قدره )الجودة الشا
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كمية التربية التدريس في برنامج إعداد المعمم في ( طرق التدريس التي يستخدميا أعضاء ىيئة 4)
 %( .27.4األساسية تحقق معايير الجودة الشاممة بدرجة كبيرة، تعادل وزن نسبي مئوي قدره )

كمية التربية األساسية تحقق في حبة في برنامج إعداد المعمم ( أساليب التقييم ووسائمو المصا6)
 %( .20.6معايير الجودة الشاممة بدرجة كبيرة؛ تعادل وزن نسبي مئوي قدره )

كمية طمبة أثناء برنامج إعداد المعمم في حاجات ال تقدم لتمبية( الخدمات والتجييزات التي 5)
عايير الجودة الشاممة بدرجة متوسطة؛ تعادل وزن تحقق مو التربية األساسية تتوافر بدرجة جيدة 

 %( .42نسبي مئوي قدره )
 تحقق( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول تقديرات 4)

لمتغير  مة في برنامج اإلعداد األكاديمي في كمية التربية األساسية تعزىمعايير الجودة الشام
 .الجنس

معايير الجودة  تحققفروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة حول  ( ال توجد2)
 .الشاممة في برنامج اإلعداد األكاديمي في كمية التربية األساسية تعزى لمتغير التخصص الدراسي

معايير الجودة الشاممة  تحقق( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة حول 1)
برنامج اإلعداد األكاديمي في كمية التربية األساسية بالخدمات والتجييزات الالزمة في  مةالمتص

 وفقا لمتغير الفرقة الدراسية لصالح طمبة الفرقة الثانية.

 :الدراسةتوصيات 
عددا من  الباحثوناستنادا إلى النتائج السابقة التي أسفرت عنيا الدراسة الحالية، يوصي 

 حو اآلتي:التوصيات وىي عمى الن
ضرورة مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق متطمبات الجودة الشاممة في التعميم كخطوة أساسية  -
 صالح.لإل
 العمل عمى نشر ثقافة الجودة، وخاصة فيما يتعمق بالمعايير والمؤشرات. -
 ، وتدعيميا بوسائل االتصال الحديثة.الىتمام بالبنية التحتية بالكميةا -
في حاجت الطمبة في الكمية وبشكل خاص  تقدم لتمبيةلخدمات والتجييزات التي االىتمام با -

 ىا بالوسائل التكنولوجية والتقنيات الالزمة.القاعات الدراسية وتجييز 
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 أثناء المحاضرات.في القاعات الطمبة  كثافةعدد القاعات الدراسية لمقضاء عمى ظاىرة  زيادة -
والمعرفة المتجددة وتزويد المكتبة بالمراجع والدوريات  تزويد المكتبات بمصادر المعمومات -

 الحديثة.
 إتاحة الفرصة لمطمبة لمدخول لشبكات المعمومات والبحث من خالليا. -
حديثة واستخدام تكنولوجيا التدريس طرق تدريس التأكيد عمى ضرورة استخدام أعضاء ىيئة  -

 التعميم وتدريب الطمبة عمى ذلك.
وتحديثو بشكل مستمر وتعزيزه بكل طوير محتوى برنامج إعداد المعمم ت الحرص عمى ضرورة -

 .جديد في ميدان التربية بما يضمن جودة البرنامج
عادة النظر في تحديث  - إعادة النظر في مقررات اإلعداد الثقافي في برنامج اإلعداد، وا 

 موضوعات اإلعداد التخصصي.

 مقترحات الدراسة:
 لدراسات اآلتية:إجراء ا الباحثونويقترح 

الستطالع آراء أعضاء ىيئة التدريس حول متطمبات جودة برنامج  إجراء دراسات أخرى مماثمة -
 إعداد المعمم بالكمية.

دراسة مقارنة بين معايير الجودة الشاممة الصادرة عن الجياز الوطني لالعتماد األكاديمي  -
 يكي ( العتماد برامج إعداد المعمم )وضمان جودة التعميم، ومعايير المجمس الوطني ) األمر 

NCATE  .) 
الستطالع آراء الطمبة حول الصعوبات والمشكالت األكاديمية دراسات أخرى مماثمة إجراء  -

 التي تواجييم في دراستيم في برنامج إعداد المعمم. 
إجراء دراسات لمتعرف عمى  معايير الجودة الشاممة في كل تخصص من تخصصات كمية  -

 ية األساسية.الترب
 تعميم نتائج الدراسة الحالية عمى كميات التربية في دولة الكويت. -
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 :المراجع العربية

(. درجة توافر معايير الجودة الشاممة في برامج إعداد معمم المغة م7034دحالن، عمر عمي. )

األقصى ) سمسمة العموم اإلنسانية(، العربية في كمية التربية بجامعة األقصى. مجمة جامعة 

 .يونيو، غزة -انيالعدد الث -المجمد السابع عشر

م(. إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية ) التطبيق 7006عميمات، صالح ناصر.)

 األردن. -ومقترحات التطوير(،دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان

المصطمحات التربوية والنفسية، الدار المصرية  م(: معجم7033شحاتة، حسن والنجار، زينب )

 .7المبنانية، القاىرة، ط

م(. الجودة الشاممة والمؤشرات في التعميم الجامعي دراسة 7002أشرف السعيد أحمد. ) محمد، 

 نظرية وتطبيقية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية.

في التعميم، دار صفاء لمنشر والتوزيع، م(: الجودة 7001الزيادات، محمد عواد وشاكر، سوسن ) 

 األردن. -عمان 

م (: اتجاىات التعميم العالي في ضوء 7001باىي، مصطفى حسين وفياض، ناىد خيري ) 

 الجودة الشاممة، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة.

م(. الجودة الشاممة في التعميم. دار المسيرة لمنشر 7004البيالوي، حسن حسين وآخرون )

  .7األردن، ط -التوزيع، عمان و 
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ديمنغ في إدارة كميتي  مبادئم (. آليات تطبيق 7034القحطاني، عبدالمحسن عايض وآخرون ) 

التربية الحكومية بدولة الكويت لمحصول عمى االعتماد األكاديمي، المجمة الدولية لألبحاث 

 (.44) العدد  - جامعة اإلمارات العربية المتحدة -التربوية 

م(. إدارة التعميم الجامعي مفيوم حديث في الفكر اإلداري 7001ادي، فوزي دباس وآخرون )العب

  األردن.  -المعاصر. مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، عمان 

اإلطار االسترشادي لمعايير أداء  (،7001جامعة الدول العربية، منظمة األمم المتحدة لمطفولة )

 إدارة التربية والتعميم والبحث العممي. - األمانة العامةقاىرة، المعمم العربي: سياسات وبرامج، ال

م(. التربية في الوطن العربي عمى مشارف القرن الحادي 7007)بن عبداهلل  السنبل، عبدالعزيز

 .، مصرالمكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةوالعشرين، 

عمم بكمية التربية جامعة م(. دراسة تقويمية لبرنامج إعداد الم7001الشرعي، بمقيس غالب )

السمطان قابوس وفق متطمبات معايير االعتماد األكاديمي، المجمة العربية لضمان جودة التعميم 

 .بالتعاون مع األمانة العامة التحاد الجامعات العربية  -جامعة العموم والتكنولوجيا  الجامعي،

 اليمن.، (6العدد ) - 7مجمد 

م(. درجة تطبيق معايير الجودة في كميات التربية 7031الشورى، محمد أحمد وآخرون ) 

دراسات العموم  -عمادة البحث العممي وضمان الجودة  -، الجامعة األردنية الجامعات السعودية

 (، األردن. 3(، العدد )65التربوية، المجمد )

التربية م(. واقع تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في كمية 7001الياجري، عيود ناصر فالح )

بجامعة الكويت من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم 

 التربوي، كمية التربية، جامعة الكويت.والتخطيط اإلدارة 
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م(. واقع إعداد المعمم في كميات التربية بجامعات قطاع 7037اليسي، جمال حمدان إسماعيل )

 -مة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىرغزة في ضوء معايير الجودة الشام

 .غزة، فمسطين

دور الثقافة التنظيمية في تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات م (. 7034بركة، مشنان )

باتنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم عموم التسيير،  -: دراسة حالة جامعة الحاج لخضرالتعميم

 االقتصادية والتجارية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر.كمية العموم 

م(. تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي الجزائرية: 7036رقاد، صميحة ) 

آفاقو ومعوقاتو دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم العالي لمشرق الجزائري، رسالة دكتوراه غير 

 ، الجزائر.3تجارية، جامعة سطيفمنشورة، كمية العموم االقتصادية وال

م(. إمكانية تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في جامعة الكويت، 7030المميع، فاطمة محمد ) 

 رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، كمية التربية، جامعة الكويت.

اإلدارة المدرسية، ورقة عمل غير الجودة الشاممة تطبيقات في  م(. إدارة7004الخطيب، أحمد )

 منشورة، كمية التربية، جامعة اليرموك، األردن.

م(. تجربة جامعة جنوب الوادي لمجودة واالعتماد، المؤتمر العممي الثالث، 7005محمد، عنتر )

 جامعة جنوب الوادي، مصر.

المعمم في كميات  م(. " نحو معايير أكاديمية لجودة إعداد7030السالوس، منى والميمان، بدرية )

التربية بجامعة طيبة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس "، الجمعية السعودية لمعموم التربوية 

  .والنفسية، المقاء السنوي الخامس عشر
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 م(. " تقويم برنامج إعداد معمم المغة العربية في المرحمة7037الحميدي، خالد وسموى، جوىر )

 ، مصر.374اسية بدولة الكويت، مجمة القراءة والمعرفة، العدد االبتدائية بكمية التربية األس

تقييم برنامج صعوبات التعمم في كمية األميرة ثروت، رسالة ماجستير  (.م7002) بسومي، سوسن

 غير منشورة، جامعة عمان العربية

الة تقييم برنامج بكالوريوس التربية الخاصة في الجامعة األردنية، رس(. م7005قطناني، ىيام )

 دكتوراه غير منشورة.  

تميين مينة التدريس في منطقة أبوظبي التعميمية، رسالة  م(.7006توفيق، فاتن عاطف )

 ماجستير غير منشورة، كمية التربية ،جامعة أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

كة العربية االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميم العالي في المممم(. 3111الطريري، عبدالرحمن)

لتعميم العالي، السعودية، ندوة التعميم العالي في المممكة العربية السعودية، وزارة التربية وا

 .السعودية

تقييم برنامج التربية الخاصة بجامعة الخميج العربي، المجمة  م(.7003) العموي، خالد إسماعيل

 ، المجمد السادس عشر.   43التربوية، العدد، 
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