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  ةـــدمـمق
تشر االھتمـام بقضـیة الجـودة    مع نھاية العقد األخیر من القرن العشرين ان  

في أنظمة التعلیم في مختلف الدول خاصة المتقدمة منھا ،ففـي بريطانیـا علـى    
سبیل المثال نجد أن ھناك العشرات من المجالس والھیئات التي تعنـي بتطبیـق   
معايیر الجودة على التعلیم في المملكة المتحدة ،ھذا باإلضافة إلـى العديـد مـن    

في ھذا المجال وأفرزت الكثیر من النماذج واألنماط لألخـذ   الدراسات التي أجريت



بمعايیر الجودة في التعلیم في المملكـة المتحـدة ،وھـذا مـا انتھـت إلیـه اللجنـة        
  .الوطنیة لتطوير التعلیم العالي في المملكة المتحدة

وفي ھذا اإلطار عقدت العديد من المؤتمرات التي تدارست تجارب ونمـاذج     
دة في التعلیم ،ومن أھم ھـذه المـؤتمرات نـذكر المـؤتمر الـذي عقـد       لمعايیر الجو

 Institutional Response to Quality"وعنوانـه   ١٩٩٦فـي بـاريس فـي فبرايـر     
Assessment "     ــمبر ــي ديس ــدن ف ــي لن ــد ف ــذي عق ــؤتمر ال ــه  ١٩٩٥،والم وعنوان

"Changing Conceptions of Academic Standards "     والمـؤتمر الـذي عقـد فـي،
 Six International Conference  -An"تحـت عنـوان    ١٩٩٤ونج كـونج سـنة   ھـ 

Assessing Quality in Higher Education."  
ومنذ النصف الثاني من العقد األخیر من القرن الماضي وحتى اآلن حـدثت    

تعديالت كثیرة على نماذج تطبیق الجـودة ،وانتشـر اسـتخدامھا فـي غالبیـة دول      
مريكا وأسترالیا ،بل إن بعض جامعات ھذه الدول أسست مراكـز  العالم في أوربا وأ

 NACUBOبحث خاصة لألخذ بنظم تطبیق معايیر الجودة فـي التعلـیم مثـل مركـز     
ــل  ــذي أسســته جامعــة كورنی ــات المتحــدة   (Cornell University)،وال فــي الوالي

  . األمريكیة
صـت بضـرورة تطـوير    وفي مصر نالحظ أن ھناك العديد من المؤتمرات التي أو       

المنظومة التعلیمیة بكافة مؤسساتھا مـن خـالل تبنـي مـدخل الجـودة والمعـايیر       
وكــذلك األخــذ بنظــام االعتمــاد ،ومــن ھــذه المــؤتمرات مــؤتمر تســويق الخــدمات  

رؤيــة " ،ومــؤتمر تطــوير التعلــیم الجــامعي   ١٩٩٨الجامعیــة المنعقــد فــي مــارس 
،وھذا ما نراه أيضا في توصیات بعض  ١٩٩٩المنعقد في مايو " لجامعة المستقبل 

  .التقارير الصادرة عن المجلس القومي للتعلیم والبحث العلمي والتكنولوجیا
وقد ترتب علـى ھـذه التوصـیات أن تبنـت وزارة التربیـة والتعلـیم مشـروعا          

إلعداد المعايیر القومیـة للتعلـیم كمـدخل لتطـوير التعلـیم واالرتقـاء بجودتـه ،وقـد         
مشروع وثیقة معايیر المعلم والتـي تشـمل معـايیر لممارسـته فـي      تضمن ھذا ال

المھنیــة التنمیــة مجــاالت التخطــیط والتــدريس والــتعلم وإدارة الفصــل والتقــويم و 
،بحیث تعمل ھذه الوثیقة على رفع مستوى أداء المعلم وزيـادة فعالیتـه فـي أداء    

يیر منھـا إعـادة   مھامه ،كما اقترح المشروع عددا مـن اآللیـات لتفعیـل ھـذه المعـا     
ھیكلة كلیات التربیة بوصفھا مؤسسات اإلعداد األول للمعلم ،مما يستلزم ضرورة 
إعادة النظـر فـي بـرامج إعـداده الحالیـة بحیـث تحقـق المخرجـات النھائیـة لھـذه           

  .البرامج ما حددته وزارة التربیة والتعلیم من معايیر لألداء 
معلــم مــا توصــلت إلیــه     ويؤكــد أھمیــة تقــويم وتطــوير بــرامج إعــداد ال       

مشــروعا ) ٢٥(االســتراتیجیة القومیــة لتطــوير التعلــیم الجــامعي ،والتــي حــددت  
  .للتطوير ،وكان على رأسھا مشروع تطوير كلیات التربیة

في ضوء مـا تقـدم يتضـح أھمیـة تطـوير بـرامج إعـداد المعلـم فـي كلیـات             
والتي ثبت كفاءتھـا   التربیة ،على أن يتم ھذا التطوير وفق معايیر الجودة الشاملة

  .على المستوى العالمي في ضبط جودة النظام التعلیمي
  مشكلة الدراسة

  :يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل التالي
كیف يمكن تطوير برامج إعداد المعلم في كلیـات التربیـة فـي ضـوء     "

  "بعض معايیر الجودة الشاملة؟
  :ويتفرع من ھذا التساؤل التساؤالت اآلتیة

مفھــوم معــايیر الجــودة الشــاملة ،وكیــف يمكــن تطبیقھــا فــي مجــال   مــا  )١(
  ؟التعلیم



ما المبررات العلمیة والمجتمعیة لتطوير بـرامج إعـداد المعلـم فـي كلیـات       )٢(
 ؟التربیة

ما أھـم معـايیر الجـودة الشـاملة ألداء المعلـم كمـا تحـددھا وزارة التربیـة          )٣(
 لمعاصرة؟والتعلیم وفي ضوء ما تحدده بعض االتجاھات العالمیة ا

كیف يمكن االستفادة من ھذه المعـايیر فـي تطـوير بـرامج إعـداد المعلـم        )٤(
  بكلیات التربیة؟
  أھداف الدراسة

  :تھدف الدراسة الحالیة إلى  
تحلیل الواقع الحالي لبرامج إعداد المعلـم فـي كلیـات التربیـة ،لتعـرف مـا        -

 تتضمنه ھذه البرامج من إعـداد مھنـي وثقـافي وأكـاديمي ،وكـذلك تعـرف      
  .أھم المشكالت والتحديات التي تواجه تلك البرامج

تعرف أھم معايیر الجودة الشاملة ألداء المعلـم فـي ضـوء مـا تحـدده وزارة       -
التربیة والتعلیم ،وفي ضوء ما يتم اسـتقراءه مـن أدبیـات كتبـت عـن ھـذه       

 .القضیة في بعض نظم التعلیم العالمیة
في إعداد المعلم في كلیات تعرف متطلبات األخذ بمعايیر الجودة الشاملة  -

التربیة سواء من حیث اإلمكانات أو التنظیم أو ثقافة المؤسسة التـي يـتم   
 .اإلعداد من خاللھا

وضع تصور مقترح لتطوير برامج كلیات التربیة في ضوء بعض معايیر الجـودة   -
 .الشاملة للمؤسسة التعلیمیة

  .يوضع اآللیات المطلوبة لترجمة ھذا التصور إلى واقع فعل -
  أھمیة الدراسة

  :ترجع أھمیة الدراسة الحالیة لما تحققه من   
تتناول أحد المفـاھیم الجديـدة فـي تطـوير التعلـیم الجـامعي بصـفة عامـة          -

وتطوير بـرامج إعـداد المعلـم بصـفة خاصـة أال وھـو مـدخل معـايیر الجـودة          
 .الشاملة

يـادة فاعلیـة   تعتبر معايیر الجودة الشاملة أحد اآللیات المأخوذ بھا عالمیا لز -
مؤسسات التعلیم ،وبالتالي فقد أصبح من الضروري دراسة ھـذا المـدخل   
فلسفة وتطبیقا ،ودراسة مدى مالئمتـه لمؤسسـات التعلـیم العـالي فـي      

 .مصر ،وكذلك تقديم الشروط الواجب توافرھا لتطبیق ھذا المدخل
تـي  أن ھذه الدراسة تأتي تلبیة لتوصیات العديد من المؤتمرات والبحـوث ال  -

نادت بضرورة تطوير المنظومة التعلیمیة بكافة مؤسساتھا من خـالل تبنـي   
مدخل الجودة والمعايیر ،وكذلك توصیة مشـروع المعـايیر القومیـة للتعلـیم     

 .والذي نادى بإعادة ھیكلة كلیات التربیة
يعد التعرف على الشروط الواجب توافرھـا لتطبیـق ھـذا النظـام أمـر مھـم        -

ز التقدم ،ومما يؤكد أھمیته أن عملیة التطبیق ألي مؤسسة تسعى إلنجا
تحتاج إلى توافر المبررات والمتطلبات الالزمة إلنجاحھا في الواقع العملـي  

 .،وھذا ما يمكن أن تقدمه مثل ھذه الدراسة
إثراء أدبیات البحث التربوي في مجال إعداد المعلـم ،حیـث قـد تفیـد ھـذه       -

وير برامج إعداد المعلم ،وكـذلك  الدراسة في طرح بعض األفكار والرؤى لتط
  .نقد ما ھو قائم من تطوير حالیا

  حدود الدراسة
  :تتمثل حدود الدراسة فیما يلي  



 طبقت الدراسة المیدانیة خالل الفصل الدراسـي الثـاني مـن    : حدود زمنیة
 .م٢٠٠٨العام الدراسي 

 ــاول الدراســة :  حــدود موضــوعیة ــم   تتن ــرامج إعــداد معل تقــويم وتطــوير ب
،كمـا ستقتصـر علـى     اإلعدادية والمرحلة الثانوية في كلیات التربیة المرحلة

معايیر األداء الخاصة بـالمعلم كمـا حـددتھا وزارة التربیـة والتعلـیم فـي مصـر        
 .وذلك كمنطلق لتطوير برامج إعداد المعلم

 مـن الواليـات المتحـدة     ستقتصر الدراسة على خبرات كل: حدود جغرافیة
،جمھورية مصر العربیة ) ايرلندا –انجلترا  (الیا ،وأوربا واستروكندا ،األمريكیة ،

 .لتحديد معايیر الجودة الشاملة ألداء المعلم 
 طبقت الدراسة المیدانیة علـى مجموعـة مـن أعضـاء ھیئـة      : حدود بشرية

  .التدريس في كلیات التربیة بالجامعات المصرية
  إجراءات الدراسة

  :تیةتسیر إجراءات الدراسة وفق الخطوات اآل  
الدراسـات السـابقة    –تحديد اإلطار العام للدراسة ،ويشمل المقدمة : أوال -

حدود  –منھج الدراسة  –أھمیتھا  –أھداف الدراسة  –مشكلة الدراسة  –
  .مصطلحات الدراسة –الدراسة 

مناقشــة مفھــوم الجــودة الشــاملة ومعايیرھــا وذلــك لإلجابــة عــن  :  ثانیــا -
 .السؤال األول

برامج إعداد المعلم في كلیات التربیة وذلك لإلجابة عن  دراسة واقع: ثالثا -
 .السؤال الثاني

شـرح لـبعض نمـاذج لمعـايیر الجـودة الشـاملة ألداء المعلـم وذلـك         :  رابعا -
 .لإلجابة عن السؤال الثالث

تحديـد الخطـوات اإلجرائیـة لتطـوير      إجراء دراسـة میدانیـة بھـدف   : خامسا -
الشاملة ،ثم  تطبیـق ھـذه الخطـوات    كلیات التربیة في ضوء معايیر الجودة 

التي تم التوصل واالتفاق علیھا فى االسـتبانة األولـى فـي عـالج فجـوات      
 . التي تعاني منھا كلیات التربیة) السلبیات(األداء 

طرح تصور مقترح  لتطوير برامج إعداد المعلم في كلیات التربیة :  سادسا -
م ،وذلـك لإلجابـة عـن    في ضوء بعـض معـايیر الجـودة الشـاملة ألداء المعلـ     

  .السؤال الرابع
  نتائج الدراسة

قامت الباحثة بوضع تصور مقترح لتطـوير بـرامج إعـداد المعلـم فـي كلیـات         
التربیة في ضوء بعض معايیر الجـودة الشـاملة ،وقـد قسـم التصـور إلـى قسـمین        

  :كالتالي
 ويتناول الخطوات اإلجرائیة لتطوير كلیات التربیة في ضـوء :  القسم األول 

معايیر الجودة الشاملة ،ويتضمن ھذا القسم الخطـوات التـي اتفـق علیھـا     
معظم أعضاء ھیئة التدريس بكلیـات التربیـة مـن خـالل تطبیـق االسـتبانة       
األولى ،وتتضمن ھذه الخطوات مرحلة التھیئة واالستعداد ،مرحلة التقیـیم  

ئیـة  الذاتي ،مرحلة تحديـد أولويـات التطـوير ،مرحلـة تصـمیم الخطـة اإلجرا      
ــة      ــوير ،مرحل ــة للتط ــذ وإدارة الخطــة اإلجرائی ــة تنفی ــة ،مرحل لتطــوير الكلی

 .المتابعة وتقويم األداء في تنفیذ الخطة 
 حیث قامت الباحثة في ھـذا القسـم بتقـديم السـلبیات     : القسم الثاني

والمشكالت التـي تعـوق كلیـات التربیـة عـن تحقیـق أھـدافھا ،ثـم عـرض          
ا فـي القسـم األول مـن التصـور والتـي      الخطوات التي سبق التوصـل إلیھـ  

يمكن من خاللھا التغلب علـى ھـذه المشـكالت ،وتمثلـت ھـذه الخطـوات       



وضع ھدف عام يمكن من خالله التغلب على المشكلة ،تجزئـة ھـذا   : في
الھدف العام إلى مجموعـة مـن األھـداف اإلجرائیـة ،تقـديم مجموعـة مـن        

جرائیـة ،ثـم قامـت    األنشـطة يمكـن مـن خاللھـا تحقیـق ھـذه األھـداف اإل       
الباحثة بعرض مجموعة من المقترحات يمكن من خاللھا المسـاھمة فـي   

 . تنفیذ الخطة


