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األول الفصل الدراسي  

هـ ١٤٢٨ام  ــــلع   

مدى توافق برنامج اإلعداد الرتبوي مع معايري اجلودة الشاملة وأهم 

من وجهة نظر  الرتبية جبامعة أم القرىصعوبات التطبيق يف كلية 

 أعضاء هيئة التدريس



 



  

 :لص الدراسة ستخم

هم صعوبات التطبيق من أما مدى توافق برنامج اإلعداد التربوي مع معايير الجودة الشاملة و:عنوان الدراسة 

 .جامعة أم القرى -البنات-في آلية التربية  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 :   وقد وضعت الباحثة عددا من التساؤالت وهي آالتالي 

ة ال • ا درج ة     م ر أعضاء هيئ ة نظ ن وجه املة م ودة الش ايير الج ع مع وي م داد الترب امج اإلع ين برن ق ب تواف

 التدريس؟

ا    • ة تطبيقه وي ودرج داد الترب امج اإلع ي برن ارآة ف ام المش ين األقس ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف ل توج ه

 لمعاير الجودة؟

ق أهم الصعوبات المتوقعة ما  • امج ا     في تطبي ايير الجودة في برن ة نظر أعضاء       مع وي من وجه إلعداد الترب

 هيئة التدريس؟

دافها  ق أه ى تساؤالت الدراسة وتحقي ة عل ة من ولإلجاب تبانه مكون ة اس تخدمت الباحث م عرضها ) ٣٦(اس رة ت فق

وتحكيمها من قبل المختصين في مجال تدريس برنامج اإلعداد التربوي وقياس ثباتها باستخدام معامل الفاآرونباخ 

Alphacronpach   فردًا) ٧٦(وتم توزيع االستبانة على عينة عددها ٠.٨٤بثبات قدره. 

 :وآانت ابرز النتائج في هذه الدراسة ما يلي 

 . التي تدعم إعداده آمعلممهارات الالمفاهيم والنظريات والبرنامج للطالب المعلم ال يقدم  .١

 .طالب المعلم بالشكل األساسي الضروري إلعداد المحتوى مقررات البرنامج سهم ال ي .٢

ع عناصره وتقي    .٣ ذه العناصر   يضعف متابعة البرنامج لجمي دم وجود  م ه ة     لع ابي لمراجع نظام إداري رق

 .خطط البرنامج وأهدافه وتجديدها 

  .والتعليم العام فيه مع األقسام المشارآة برنامج اإلعداد التربويضعف تعاون  .٤

ة      .٥ توى معنوي د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ي   ) ٠.٠٥> (ال توج ارآة ف ام المش ين األقس ب

امج دريس(البرن اهج وطرق الت نفس ،المن م  ال ة اإلسالمية ،عل ة اإلدارة  ،التربي ي ) والتخطيط التربوي ف

 . تطبيق معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 :ما يلي  ةالباحثت و اقترحت وقد أوص

 .أداة للتقييم الذاتي لبرامج إعداد المعلمين في آليات التربية تبني المعايير المقترحة في الرسالة آ .١

امج اإلعداد             .٢ يم في برن ا األساسية ضمان جودة التعل تقلة تكون مهمته ة مس ضرورة إنشاء وحدة تنظيمي

 .التربوي وتعمل على مراقبة البرنامج وجميع عناصره 

 .التغيرات العالميةالتحديث الدوري ألهداف ومقررات البرنامج في ضوء المستجدات و .٣

تقترح الباحثة إنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية خاص  بإعداد إحصائيات وتقارير عن برنامج اإلعداد   .٤

 .التربوي  ومعلومات متنوعة عن البرنامج
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Abstract 
The title of the study: the compatibility of the educational preparation program 

standards with the standers of  total quality and difficulties of application, from the 
views of the faculty members in the  Faculty of Education at the University of Umm 
AL-Qura . 
Objectives of the study: 
 What degree of compatibility between the educational preparation program with the 
standers of the total quality from the views of the faculty members?  
• Is there a statistically significant difference between sections of the educational 
preparation program in the educational preparation and the standers of total quality? 
• What are the most important accomplishments and difficulties impeding the 
application of total quality standards in the educational preparation from the views of 
faculty members? 
Method of the Study and the tool for collecting data: 

The researcher used descriptive curriculum and  she designed an instrument 
(Questionnaire) to answer the questions of  the study and achieve their goals it contain 
(٣٦) sentences are divided in two parts ,the first part was about  the quality standards 
to be met by the educational preparation and the second part comprises the difficulties 
faced by faculty members and hinder the application of the standards was presented 
arbitration and resolution of a number of specialists in the educational program 
teaching preparation and measurement using a fixity Alphacronpach steadfastly 
ability ٠.٨٤ resolution has been distributed to a sample of (٧٦) used researcher 
expense Recurrences and percentages and averages to the first question and the  
second question has been used test unilateral variance analysis (ANOVA) to 
determine the differences between the degree of application of standards between 
sections participation in the educational preparation.  
Results: 
١- That the content does not contribute adequately necessary infrastructure to 

prepare the student teacher.  
٢- Weakness in the follow-up program for all components and evaluate these 

elements to the lack of an administrative control to review plans and objectives 
of the program and renovation. 

٣- Twice in cooperation with the educational preparation sections participation and 
public education.  

٤- No statistically significant differences at the level of moral (> ٠.٠٥) between the 
departments participating in the program (the curricula and teaching methods, 
psychology, Islamic education, management and planning) in the overall 
application of quality standards from the standpoint of the faculty members. 

 Recommendations: 
١- Adoption criteria proposed in the study as a self-evaluation of teacher education 

programs in colleges of education. 
٢- the need to establish a separate organizational unit whose main task will be to 

ensure the quality of education in preparing the educational program works to 
monitor the program and all its components.  

٣- periodic updating of the goals and program decisions in the light of 
developments and global changes.  

٤- Adoption of standards and clear indicators and global program to assess the 
quality of educational preparation.  



  

 

 

 اإلهداء

 

  إىل والدي الغايل ووالدتي رمحها ا.... 

 ....إىل إخوتي وأخواتي

 ...اهدي هذا البحث العلمي املتواضع 

 

 الباحثة



د  

 شكر وتقدير

داً  د هللا  حم لطانه   ي الحم يم وس ه العظ الل وجه ق بج كرًا ،لي ًا ش ر   وامتنان له وواف ل فض بجزي

د      ، م هذه الدراسة على ما انعم به علي من القدرة على إتما ،إحسانه ى سيدنا محم والصالة والسالم عل

 .وعلى اله وصحبه أجمعين

اهج  دريس      ،ثم أتقدم بجزيل الشكر لجامعة أم القرى ثم آلية التربية وقسم المن ة الت ع أعضاء هيئ وجمي

ذه الدراسة         ام ه ي إلتم ديم المساعدة ل دآتور      وآل من ساهم في تق ة في رئيس القسم ال صالح   /متمثل

 . حمزة فلمبان/ األستاذوسكرتير القسم ، يفمحمد الس

دآتورة   دير ال ة بنت طه بخش    /واخص بالشكر والتق ذه الرسالة       ،هال ى ه  ،التي شرفتني باإلشراف عل

ا   ،رة ترددي عليها ذرعًاثق بكولم تض ،خر في مساعدتي جهدًاوالتي لم تّد رة أعبائه د آانت    ،رغم آث فق

ل     ،بالغ األثر في إتمام هذه الرسالة ،ة آراءهارجاحلتوجيهاتها السديدة وغزارة علمها و ا مني جزي فله

 .الشكر والتقدير

آما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع األساتذة الذين تفضلوا بتحكيم خطة وأداة الدراسة واخص بالشكر  

نهم تاذ  م دآتوراألس ة/ال ود فالت راهيم محم دآتورو، إب ر/ ال الح بنج وزي ص تاذ ، ف و األس

ذه الرسالة      عبد/الدآتور د ه ر في دعم وتأيي دآتورة  ، اللطيف حسن فرج الذي آان له دور آبي ذلك ال  /وآ

ى األستاذة      الحربي رئيسة قسم الجودة بجامعة أم القرى  حياة  محمد دم بالشكر إل وتني أن أتق آما ال يف

ا ال          رى آلرائه ة أم الق ائي بجامع المرآز اإلحص ائية ب ؤولة اإلحص ف المس واق العفي لة أش ي الفاض ت

ذه     .ساعدتني آثيرًا ار ه د وعون إلظه وأتوجه بالشكر إلى سعادة المناقشين واشكرهم لما بذلوه من جه

دآتور  األستاذ  الرسالة على أآمل وجه وهما دآتورة    / ال ة و ال ود فالت راهيم محم د   /إب  سعيد خديجة محم

دي       ،  جان ة وخاصة وال ائلتي الكريم راد ع ع أف د اهللا في    وأخيرا أدين بالشكر والعرفان لجمي ز أم العزي

ر   ، عمره والشكر موصول لكل من مد لي يد العون والتشجيع إلتمام هذه الدراسة وآل من لم يسعني ذآ

 اسمه الكريم فجزاهم اهللا جميعا خير الجزاء 
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 ٤٥ .أهداف إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي    -ب 
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 ٦٩ .محتويات برنامج اإلعداد التربوي بجامعة أم القرى  -ز
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 قائمة الجداول 
 الصفحة عنوان اجلدول

 محتويات برنامج اإلعداد التربوي والساعات المخصصة للمقررات)  ١(جدول 
٦٨ 

ع عينة الدراسة على األقسام األربعة المشارآة في برنامج توزي،  )٢( جدول
 اإلعداد التربوي

٨٩ 

لكل محور  Alphacronpachمعامالت الثبات الفا آرونباخ  ،  )٣(جدول رقم 
 من محاور االستابنة

٩٥ 

العدد الفعلي للعينة و ما تم توزيعه من استبانات و ما تم استبعاده و ما ، )٤(جدول
 فحصه تم فقده وما تم

٩٦ 

 



  

 
 
 

 الجداولتابع قائمة 
التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة حول محور ،  )٥(جدول 

 أهداف وغايات البرنامج مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
١٠٠ 

التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة حول محور ، )٦(جدول 
 اته مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابيةمقررات البرنامج ومتطلب

١٠٣ 

التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة حول محور ،  )٧(جدول 
 التدريبات واألنشطة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

١٠٥ 

التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة حول محور ، )٨(جدول 
 س مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابيةالتقييم والقيا

١٠٧ 

التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة حول محور ، )٩(جدول 
 التقنية والمعلومات مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

١٠٩ 

التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة حول إدارة ، )١٠(جدول 
 ه مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابيةالبرنامج ومصادر

١١١ 

التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة حول محور ، )١١(جدول 
 تحسين البرنامج ومصادره مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

١١٣ 

 ١١٤ الترتيب التنازلي للمتوسطات الحسابية لمحاور االستبانة ، )١٢( جدول 
األقسام المشارآة في برنامج اإلعداد التربوي وعدد االستبانات ، )١٣(جدول 

 التي وزعت  ومتوسطات لمحاور االستابنة واالنحراف المعياري
 

١١٦ 

 ١١٦ يوضح اختبار ليفنز للتجانس، )١٤(جدول 

الستجابات  ANOVAيوضح تحليل التباين األحادي أنوفا ، )١٥( جدول 
افق برنامج اإلعداد التربوي مع معايير أعضاء هيئة التدريس حول مدى تو

 الجودة الشاملة باختالف القسم

١١٦ 

يوضح التكرارات والنسب المئوية وترتيب العبارة من حيث ، )١٦( جدول 
المتوسطات تنازليا لالستجابة عينة الدراسة حول الصعوبات التي تعيق تطبيق 

 الجودة في برنامج اإلعداد التربوي
١١٨ 

 ة األشكالقائم
 الصفحة عنوان الشكل

 ٢٤ منظومة الجودة الشاملة في التعليم من تصميم الباحثة )  ١(شكل 
 ٣١ تتابع مراحل الجودة الشاملة وتطبيقها من تصميم الباحثة)  ٢(شكل 
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 ١١٩ المتوسطاتالعالقة بين  الصعوبات وقيمة ، ) ٩(تخطيط 

 مالحققائمة ال
 الصفحة عنوان امللحق

 ١٤٥ معايير والية آاليفورنيا
 ١٤٦ األوليةاالستبانة في صورتها 

 ١٤٧ االستبانة في صورتها النهائية
 ١٤٨ خطاب عميد آلية التربية لرؤساء األقسام في آلية التربية

 ١٤٩ أسماء السادة محكمين األداة 
 ١٥٠ خطاب إفادة بعدم إجراء الدراسة من قبل
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 مصطلحات الدراسة 



 

 :املقدمة 

ي    الم العرب ي الع يم ف ه التعل رين   -يواج ادي والعش رن الح ي الق ن   -ف ة م جمل

ة : أبرزها ، الهامةالتحديات والتغيرات  ر الوسائل     ، طغيان العولم ة عب انتشار المعرف

ة ة   ،التكنولوجي بكات االتصال العالمي ت(وش ا، )االنترن ودة وغيره د ، إدارة الج وتج

المعلم أمام هذه التحديات أنها بحاجة ماسة لمواآبة التطور الهائل عن  إعدادمؤسسات 

ى    لمن خالوالتخطيط للمستقبل ، طريق تشخيص الواقع ؤدي إل وضع معايير حديثة ت

 .مواجهة متطلبات القرن القادم بمستجداته

فان المعلم يعد احد  ، وإذا آان التعليم وسيلتنا إلعداد األجيال الحاضرة والمقبلة

ية  داخل األساس ةلالم ة التعليمي دخالت العملي ر، م ه من دور آبي وم ب ا يق ي نجاح  لم ف

ا وتحقيق    وغ غاياته اة  ريفي تطو  ا وجوده  التربية في بل ك   ، لألفضل  الحي ويتوقف ذل

داد    ك اإلع توى ذل ة ومس ل الخدم اه قب ذي تلق داد ال وع اإلع ى  ن ى عل ة األول ، بالدرج

ة  اء الخدم اه أثن ذي يتلق دريب ال ودة الت ى ج ذلك عل د شرط  ، وآ المعلم الجي م ف ن ث وم

راف      ر واستش ة العص ه لمواآب يم وتحديث وير التعل روري لتط وم ض ي ومق أساس

 .ل وتوقع تحدياته المستقب

ك   د ذل راهيم (ويؤآ دم   أ) ١٣ص ،٢٠٠٣،إب ن الضروري ع د أصبح م ه ق ن

ذل لتحسين أي     المعلم الذي ُي إعدادالتهاون في  ود تب عد مفتاحا لكل تطوير الن أي جه

دأ              م تب ا ل دم المنشود م ى التق ؤدي إل ة ال يمكن أن ت ة التربوي جانب من جوانب العملي

ة    األساسالمعلم هو المدخل وطالما أن .إعداد المعلمب ة تعليمي ة عملي إن األمر   ، في أي ف



 

ة  إعداديتطلب التحسين المستمر لكافة جوانب  نظام  ك   ، المعلم بصفة عام ولتحقيق ذل

رات   ذه التغي ام     ، يجب أن يعد المعلم إعدادا شامال ليواآب آل ه د االهتم ا تزاي ومن هن

 . بعد يوم علم يومًامال إعدادبتطوير نظام 

دول الصناعية      )المعلم هو محور اإلصالح في المدارس(شعار  يعتبر ر من ال في آثي

ا ورد في      رن الماضي آم ة     في السبعينيات والثمانينيات في الق اب السنوي للتربي الكت

 :١٩٨٨، باريس–يونسكو ، والتعليم

ى أن       • ا تنص عل يم في فرنس التحسين في   " نجد أن وثيقة إصالح التعل

ي  دريب المهن توى الت ام  مس ن النظ روط لتحس دأ مش و مب ين ه للمدرس

 .التعليمي 

يشير المجلس القومي للتدريب والبحث التربوي في الهند إلى أن نجاح   •

ى جودة    أي بناء تعليمي يعتمد على جودة المعلم والذي يعتمد بدوره عل

 .برامج اإلعداد

وجود  يشير المجلس القومي للتعليم والتدريب في الواليات المتحدة إلى  •

 .قة قوية بين جودة النظام التعليمي وجودة المعلمينعال

ًا       د مطلب ي تع ين والت داد المعلم ودة إع المي بج ام الع بق يتضح االهتم ا س مم

وي (أساسيًا ويذآر  اه تطويري معاصر      ) ٣١٣ص، ١٩٩٥،النب أتي آاتج أن الجودة ت

وم     ا الي الم في مجاالته ويم األ ، لتمثل إطارًا محوريًا في معظم دول الع داء الجامعي  لتق

ى     ، وتطويره درتها عل ويرجع ذلك إلى األزمة التي تعيشها الجامعات نتيجة لضعف ق



 

ة  ة العالمي رات المجتمعي ة للمتغي ريعة والمتالحق تجابة الس ة  ،االس ديات المطلوب والتح

ة مع مشكالت المجتمع بصورة            ،للتنمية ة تعامل الجامع ر طريق ى تغي التي تسعي إل

ة وال ا الفاعلي ق له ةتحق ن  ، كفاي ال م ذآر آ ك ي ي ذل ون(وف  ب

زو ر     ) ٩ص،١٩٩٥،Boon&Jerjezجريج م بعص اد يوس الي يك ر الح أن العص

ودة  افات ، Qualityالج دث االآتش ر بأح بع العص د تش ك فق ي ذل ة ف وال غراب

ة ات العلمي ا، والمخترع ة ذروته لت التقني ا وص ات ، آم ادر المعلوم ددت مص وتع

ل   ، ووسائل اإلعالم م الهائ واحي        وهذا الك ة ن من المعلومات والتطوير التقني في آاف

ة   ودة المعلوم ى ج ز عل ة الترآي ل أهمي اة جع تج، الحي ي ، واألداء، والمن ة ف واإلنتاجي

 . العمل ضرورة تفرضها روح العصر

ة م ات التربي ر آلي ًاتعتب يًا كان دادإل أساس م ع ذا، المعل رًا ل ا أم  أصبح تطويره

روريًا ة ال، ض ك لمواجه راتوذل احبة لاال تغي ادية المص دمقتص ي  لتق العلم

وجي ا ، والتكنول ان لزام ه فك ا تقدم ة م وى مراجع داف ومحت ن أه ى م ؤدي إل ى ي حت

ا العصر         تيعاب تكنولوجي نهم من اس إعداد خريجين على درجة عالية من الجودة تمك

د          ين ونظم اإلعداد تأآي ر وسيكون من الضروري للمعلم شديدة التعقيد وسريعة التغي

 .المنظم للمهارات وتحسين المهارات الموجودة االآتساب 

الي تطوير     يم الع ولإلعداد الجيد للمعلم وفقًا لمتطلبات العصر وجب على التعل

م أل برا كل دائ ا بش ة تقويمه ه ومتابع يم   نمج ات التعل وعي لمؤسس وير الن ة التط عملي

الجودة          رف ب ر يع ويري معاص اه تط ر اتج د ظه دة وق ة معق ه عملي الي وبرامج الع



 

ا ذآر     ( الشاملة في التعليم  ويهدف هذا االتجاه إلى تقويم األداء الجامعي وتطويره آم

   :) ٢٤-٢٢ص  ،٢٠٠٢، الحكمي 

ر من "  ى الكثي ة تنطوي عل ة متداخل امعي عملي ة تطوير األداء الج إن عملي

ر   ًا غي تغرق زمن ة وتس وارد البشرية والمادي ن الم ر م ب الكثي رارات الصعبة وتتطل الق

ير و د     قص هل ويع األمر الس يس ب دة ل ا المعق ي مراحله ييرها ف ا وتس إن تنظيمه ذلك ف ل

ديثًا        ات التي أدخلت ح ين التصورات واآللي مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتقنياتها من ب

وعي    إلى الميدان التربوي والى ميدان المناهج تحديدًا بقصد االرتقاء بعملية التطوير الن

ى تحقيق الجودة       ويقوم هذا المفهوم في األسا ادئ التي تسعى إل س على جملة من المب

تم            ة ي ة عمل متكامل ى منظوم د عل ذي يعتم ات وال في المخرجات من خالل جودة العملي

اليب       ودة األس ن ج ًا ع ًا ناتج را طبيعي ات أم ودة المخرج بح ج ث تص ا بحي ع آفاءته رف

ى من مخرجات   المستخدمة في التطوير النوعي للبرامج التربوية وتحقيق أفضل مستو 

 "هذه البرامج

رامج  ذ الب وات تنفي من خط ا ض ودة ومعايره طلح الج ال مص إن إدخ إذن ف

 :) ١ص،  ٢٠٠٤،أبو فارة ( األآاديمية أصبح ضرورة وأمر ال بد منه آما وضح 

إ ن مؤسسات التعليم العالي في الدول المتقدمة قد تسلسلت في تنفيذ مراحل  "

ات إدارة الجودة الشاملة    الجودة المختلفة حتى بلغت ووصلت    ى تطبيق وتحاول  ،اآلن إل

دة و أن       ك المؤسسات الرائ مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية  أن تحذو حذو تل

يم            ات جودة التعل ا في تطبيق ا وتجاربه تحاآيها في بعض المجاالت، وأن تكّيف خبراته

لي العربية واإلسالمية الجامعي العالي في مجاالت أخرى، وتراعي مؤسسات التعليم العا

ع  ا ينسجم م ذه التجارب بم ل تحوير وتكييف ه ل لتجارب اآلخرين، ب ل الكام عدم النق

يم     ،. البيئة العربية واإلسالمية وإمكاناتها ى أن مؤسسات  التعل د عل وهنا ال بّد من التأآي

املة         ودة الش نهج إدارة الج رة م ق مباش تطيع أن تطب ة ال تس الي العربي  Totalالع

Quality Management    )(TQM     بقها ي تس ل الت رور بالمراح دون الم

ليماً     امًال وس اعًال وآ ًا ف ا تطبيق بق   .وتؤسس لتطبيقه ي تس ية الت ة األساس وإن المرحل

ودة         مان الج ة ض ي مرحل املة ه ودة الش نهج إدارة الج ق م  Quality تطبي

Assurance". 



 

تبار ثقافة الجودة مجرد رفاهية يمكن ال يمكن اعويتضح لنا من االعتبارات السابقة أنه 

وم       الم الي ى ع اء إل تلزمات االنتم إهمالها دون عواقب بل لقد أضحت هذه الثقافة من مس

ية ي التطوير والتنافس نوات   ،ف ي خالل الس ه ف ال أن ذا المج ي ه ن المناسب ف ه م ولعل

ايي    ى مع د إل دمها تعه ى تق الي الحريصة عل يم الع ات التعل ر الماضية أصبحت مؤسس

درس في الجامعات       ا ي ا بم جمعيات عالمية لتقويم الخطط والبرامج والمناهج ومقارنته

ديلها   ا وتع ذه العملي   .العريقة وتحديد جوانب الضعف لتالفيه ايير   وتسمى ه ة بتحقيق مع

 .الجودة الشاملة

ل فلسطي ة مث دول العربي دد من ال ي ع الي ف يم الع دأت مؤسسات التعل د ب ن وق

ارات وقطر  واألردن ولبنان واإل نهج ضمان          م رة من أجل تطبيق م ودا آبي ذل جه بب

ة   ى درج املة والحصول عل نهج إدارة الجودة الش ى م ا للوصول إل عيًا منه الجودة س

ا ذآر    االعتماد األآاديمي ارة   (آم و ف ى جام  ، ) ٢٠٠٤،أب رى أن   وينبغي عل ة أم الق ع

وي ووضعه في    يمكننا التأآيد على أن  تقييم برنامج اإلو  تبدأ بهذه الخطوة عداد الترب

ة في     ة التعليمي دائرة معايير الجودة الشاملة قد أصبح ضرورة لتحسين وتطوير العملي

 .هذا الصرح العلمي العظيم في البلد العظيم

 

 

 

 

 



 

 متهيد

ة السعودية تواجه         ة العربي ين في المملك منذ سنوات و مؤسسات إعداد المعلم

ا و برامجه  ول مخرجاته د ح ن النق ر م ةالكثي ة والتربوي بب  ، ا التعليمي ك  بس وذل

ا التعليمي      م في واقعن م      ، الشكوى من أداء المعل ين ل رين  أن المعلم اد الكثي و في اعتق

ى     يم إل ة التعل يؤهلوا بالشكل المالئم و الجيد للقيام بدورهم المطلوب منهم في دفع عجل

ام ا ،األم و تتبعن اذا ل ن م ى البر  ولك لطنا الضوء عل كلة وس ذور المش امج الخاص ج ن

و مما ذآرته الكثير من الدراسات و  ،)برنامج اإلعداد التربوي(بإعداد المعلم وتأهيله 

ل  األبحاث المتعلقة بإعداد المعلم في الوطن العربي و في المملكة العربية السعودية  مث

يد  ة الس رودي ، )٢٠٠٦(دراس ة المط ائغ  ) ٢٠٠٣(ودراس ة الص ) ٢٠٠٣(و دراس

رامج     والتي تتعلق بتقويم ب ذه الب وي وتحسين ه ذلك ، رامج اإلعداد الترب ا لمسته    وآ م

ة،          ة المكرم رى بمك ة أم الق ة في جامع ا الشخصية آطالب  الحظت الباحثة من تجربته

 .وجود مشكلة تكمن في نوعية البرامج المتبعة وطرائق تطبيقها و تقييم مخرجاتها

 :مشكلة الدراسة

ة رى الباحث امج اإل ت ويم لبرن ة التق وي يجب أن ُتأن عملي داد الترب ع ع ارن م ق

ة املة العالمي ودة الش ايير الج ة  ، مع ن المؤسسات التعليمي رى م ة أم الق ا أن جامع وبم

الي  ة  الرائدة في التعليم الع ة السعودية   بالمملك ة أن تتحقق     ف، العربي من واجب الجامع



 

وي    معايير الجودة الشاملة بوجه عام وبرنامج اإلعداد ببرامجها  التزام من مدى الترب

 .بوجه خاص

 :تساؤالت الدراسة

 :  التاليفي السؤال الرئيس  تساؤالت الدراسةيمكن تحديد 

ايير الجودة الشاملة واهم صعوبات        ما مدى توافق برنامج اإلعداد التربوي مع مع

 التطبيق من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  بجامعة أم القرى  

ى تحقيق         وتعد هذه المرحلة هي  ز مباشرة إل األولى في تطبيق الجودة وال يمكن القف

ة يبنى     ائز ثابت الجودة في البرنامج  دون االهتمام بمرحلة التقويم حتى تكون هناك رآ

 .عليها برنامج إعداد المعلمات 

 : الرئيس األسئلة الفرعية التالية السؤالمن يتفرع و 

و  • املة من      ما درجة التوافق بين برنامج اإلعداد الترب ايير الجودة الش ي مع مع

 .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

امج         • ي البرن ارآة ف ام المش ين األقس ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ه

 .ةلمعاير الجودودرجة تطبيقهم 

أهم الصعوبات المتوقعة والتي تعيق تطبيق معايير الجودة في برنامج  ما هي •

 .يئة التدريساإلعداد التربوي من وجهة نظر أعضاء ه

 



 

 :أهداف الدراسة 

داد   • امج اإلع ررات برن ي مق ا ف ودة الواجب توفره ايير  الج ى مع التعرف عل

 .التربوي

ودة     • ايير الج ع مع وي م داد الترب امج اإلع ين برن ق ب ة التواف ن درج ق م التحق

 .الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

امج من     • ايير     المقارنة بين األقسام المشارآة في البرن ا لمع حيث درجة تطبيقه

 .الجودة

ايير الجودة في         • ة والتي تعيق تطبيق مع التعرف على أهم الصعوبات المتوقع

 .برنامج اإلعداد التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 :أهمية الدراسة

بكافة مدخالتها ومخرجاتها  البرامج التعليميةلتقويم جودة  معايير ديعتبر اعتما

ن  تمكن م دادإلل ع  ع رامج صورة واضحة عن واق ينهالب ويره وتحس بل تط ن ، وس م

ور  ي و  األم ق اإلصالح التعليم ة لتحقي تمرار المهم ي  الس ام التعليم ي ئوبقاالنظ ه ف

ة    ة التعليمي ات   ، عصر تزداد فيه المنافسة لتحقيق األداء المتميز في الخدم ا أن آلي وبم

داد العنصر البشري  ى بإع ة تعن م(التربي ذ) المعل ال ال داد األجي ه إع ى آاهل ع عل ي يق

ؤثر بشكل ملحوظ      ة ت ذه الدراسة   المجتمع وتطويره،    في وهي مهم ارن  ل جاءت ه تق

ايير  الواجب مراعاتها في برنامج إعداد المعلم معايير الجودة الشاملة العالمية  مع المع



 

وي      داد الترب امج اإلع ي برن ة ف بتها      المطبق دى مناس امج وم داف البرن ن أه دءًا م ب

ق التدريس وأعضاء الهيئة التدريسية واحتياجات البرنامج ائورًا بالمحتوى، وطرومر

ة       وانتهاء بنظام التقويم ة الدراسة الحالي أن أهمي ول ب امج     :ويمكن الق مدى توافق برن

ة نظر          م صعوبات التطبيق من وجه املة واه اإلعداد التربوي مع معايير الجودة الش

 :تترآز حول التالي  ة  بجامعة أم القرى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربي

امج اإلعداد        • املة في برن التعريف بمتطلبات وأهمية تطبيق الجودة الش

 .التربوي

تعتبر مرحلة تقويم البرنامج مرحلة أساسية لتحقيق الجودة في النظام       •

 .  التعليمي الخاص ببرنامج اإلعداد التربوي

ام ال     • ي نظ ب الضعف ف وة وجوان ب الق د جوان امج  رص ي برن يم ف تعل

ديم المقترحات       يم، وتق اإلعداد  التربوي من منظور ضمان جودة التعل

 التي تعزز نقاط القوة وتتغلب على نقاط الضعف 

ايير الجودة       إوآذلك ف وي لمع امج اإلعداد الترب ن هذه الدراسة تحلل واقع  تطبيق برن

 :الشاملة  عن طريق 

ايير الجودة  التي      • امج اإلعداد     ينبغي تو إعداد قائمة تتضمن مع ا في برن افره

 .، وذلك من حيث أهداف البرنامج ومحتواهالتربوي

 .مقارنة معايير الجودة مع برنامج اإلعداد التربوي  •



 

ات إعداد المعلمات في ضوء            د آفاي ايير لتحدي ذه الدراسة تضع مع ومما سبق فإن ه

حة بمعايير عالمية الجودة الشاملة حتى يسير برنامج اإلعداد التربوي وفق خطة واض

دا بمواصفات عا    دادا جي ة وعندها يمكننا أن نحقق للمعلمات إع ذه    .لمي ائج ه ويمكن لنت

ايير الجودة في         ة لتحقيق مع الدراسة أن تفتح المجال للباحثين إلجراء دراسات مماثل

 .العاليالتعليم 

 :حدود الدراسة 

ة ا  -هيئة التدريس أعضاءتنحصر حدود هذه الدراسة على  ة    بكلي ات بجامع ة للبن لتربي

 .هـ١٤٢٨ - هـ١٤٢٧لعام  األولفي الفصل الدراسي  -القرى أم

 :مصطلحات الدراسة 

ة  ( يعرفه :اإلعداد التربويبرنامج  ه  ) ٥٣ص ، ١٩٩٦، غنيم ة   " بأن صناعة أولي

للمعلم لكي يزاول مهنة التعليم وتتواله مؤسسات تربوية متخصصة ويعد فيها الطالب  

 ".لميا وتربويا في مؤسسته التعليمية قبل الخدمة المعلم ثقافيا وع

ه     :على انه الباحثةوتعرفه  رى ومدت ة أم الق البرنامج المتبع إلعداد المعلمات في جامع

ة        ام التالي ا األقس ة تشترك فيه ررات تربوي ة  ( سنة دراسية يتم خاللها دراسة مق التربي

ة المية والمقارن اهج وال،اإلس قمن دريسال طرائ م ،ت ة  اإلدارة،فسنالعل التربوي

 .لتؤهل الطالبة المعلمة علميًا وتربويًا وثقافيًاتنتهي بتربية ميدانية  )والتخطيط



 

ايير ا :المع يس ( ويعرفه ا) ٢٤٣ص ،،ت.د،اردن ي يضعها  " بأنه ات الت ي التوقع ه

ة خاصة    ع اجتماعي ي مواق اس لبعضهم بعض ف لوآيات  .الن توى الس دد مس ي تح فه

 ."في مواقع معينة االجتماعية المسموح بها

ا  بري  (وعرفه ا )  ٥٠٤ص، ٢٠٠٢،ص ي األداء    " بأنه ودة ف تويات الج ى مس أعل

تويات األداء        ويم مس ها تق ى أساس تم عل ا وي ول إليه ن الوص ي يمك فات الت والمواص

 "والمواصفات المختلفة ألي شيء وبالتالي إصدار الحكم عليها 

ا والوصول      أعلى ا :إجرائيا بأنها المعايير الباحثةوتعرف  لمواصفات النجاز عمل م

 .  إلى جودة األداء والتي يتم على أساسها  قياس وتقييم األداء

ودة  املةالج ا  : الش رز  (يعرفه ون وجريج ) " ١٥ص ،١٩٩٥،Boon&jerjezب

ال  ار للكم ا معي رربأنه ت    نع نق ي الوق ه ف ا عي ا عزمن ا م د أدين ا ق ا إذا آن ه م طريق

 .أنها تالئم احتياجات عمالئناالمحدد وبالكيفية التي قررنا 

د    وتؤيد الباحثة املة عن ه  ) ٧٣ص ، ١٩٩٩، النجار (  مفهوم الجودة الش أسلوب  " بأن

رق    املين وف وفر للع ة لي ة التعليمي تويات المنطق روع ومس ع ف ي جمي ق ف ل يطب متكام

ة           تعلم ،أوهي فعالي ة ال تفيدين من عملي العمل الفرصة إلشباع حاجات الطالب والمس

ق أ ى  تحقي اليف وأعل ل تك اليب وأق أ أس ارية بأآف ة واستش ة بحثي دمات تعليمي فضل خ

 " جودة ممكنة

ى    ) صعوبة(:الصعوبات راد عل ة   مصطلح يشير إلى مدى قدرة مجموعة من األف إجاب

ا       ،اختبار ما) أسئلة(مفردات  ة أمر م رد في مواجه أو هي نوع من مظاهر العجز للف

 .)٣٤٤ص،٢٠٠٢،صبري(ية والتي ال تعود إلى أسباب عقلية أو حس



 

ة        ق الممارس ي تعي باب الت ور واألس ا األم ق بأنه عوبات التطبي ة ص رف الدارس وتع

 . للمعيار بصورة تامة تتناسب مع معايير الجودة الشاملةالفعلية العملية 

ا ،ذآورًا(هم األشخاص :أعضاء هيئة التدريس ًا     ) إناث ًا وعلمي ًا وثقافي ون تربوي المؤهل

دريب   داد وت بال(إلع م/طال ي) المعل رع     ف ة ف ة التربي وي بكلي داد الترب امج اإلع برن

 .البنات

ات  تاذات المتعاون ا    :األس ات العلي ات الدراس م طالب وعن  ه واتي يتط دريس لالل ت

 .بكلية التربية فرع البنات الطالبات في برنامج اإلعداد التربوي



 

 

 

 الفصل الثاني 

 اخللفية النظرية للدراسة

 لنــظـرياإلطــــار ا:أوال  

o  اجلودة الشاملة وتطبيقاتها الرتبوية: األولاملبحث. 

o مقارنة بني أهداف كلية الرتبية واجلودة الشاملة : املبحث الثاني. 

o القرى أمبرنامج إعداد املعلمني جبامعة :املبحث الثالث. 

 الدراسات السابقة:ثانيا  



 

 

 :متهيد 
يم الجامعي   يعد إعداد القوى البشرية من الوظائف األساسية ا   ، للتعل وتظهر هن

ل           ى التأهي ادرة عل ة الق ا المؤسسة التربوي ة ألنه وطن عام أهمية الجامعة للمجتمع ولل

وا  تى الن ي ش رد ف ل للف ام والكام ع  الع ات المجتم تى احتياج حي وش

ة التي        : ) ١٥ص ،١٩٩٧،عيد(ويقول وة الرئيسة الدافع د أصبح الق إن التقدم التقني ق

ى  ،اإلنتاجية تكمن خلف التقدم في ل   وبالتالي فإن رسالة الجامعة تهدف إل  ،تثقيف العق

ي   ة البحث العلم ة ملك ويم   ،وتنمي ال وتق ة األجي ا وتربي تى ألوانه ة بش ة المعرف وتنمي

 . شخصياتهم التي تهيئ للبالد القيادة الفكرية وخدمة المجتمع في شتى المجاالت

ة   نظم التعليمي ه ال ر   تواج ا ذآ ر(آم ة  ) ٢٥ ص،١٩٩٨، Fererفري ي نهاي ف

ه المؤسسات        ، التسعينات تحديًا آبيرًا ذي تقدم يم ال هذا التحدي هو تحسين جودة التعل

ةالتعلي ة ،مي ديات العلمي ان التح ذا ف ة، وله ذلك المطلب ، والتكنولوجي واالقتصادية وآ

لتعليم أجبرت الدول والحكومات  لاالجتماعي القوي من اجل تحقيق مدى واسع وآبير 

ى السيا ينعل ى التحس ة عل ة الحالي ؤتمرات ، سات التعليمي ر من الم ا أآدت الكثي وآم

يم لكل              :الدولية ديم التعل يس فقط تق ام ل ذه األي يم في ه نظم التعل أن التحدي الرئيسي ل

ة   ، المواطنين دم بجودة عالي ا أصبح    ، ولكن التأآيد على أن التعليم يجب أن يق ومن هن

التطوير والتح    ام ب روري االهتم ن الض ام   م تمر لنظ ين المس دادس ديم   إع م وتق المعل

ة أن أفضل السبل لتحسين        رى الباحث ة  وت خدمات تعليمية متميزة داخل آليات التربي

 اإلطار النظري:أوال 



 

ة   ام بنوعي و االهتم ام ه يم الع وعي للتعل توى الن دادالمس رامج  إع ين وتطوير ب المعلم

ذا الهدف      ومن الو، همإعداد دة نحو تحقيق ه ة وش     ،سائل الجي ايير عام املة وضع مع

ر  داد وذآ رامج اإلع افز نحو تحسين وتطوير ب ة الح ي و ( للجودة تكون بمثاب العتيب

ب ي       ) ٩٦ ص ،١٩٩٦،غال الم ف بقت دول الع د س ة ق دة األمريكي ات المتح أن الوالي

اير  ع مع امعي   وض يم الج ة التعل مان نوعي ا    ،لض ات وإجازته رامج الجامع ويم ب وتق

ك ه    رامج       واالعتراف بها  والهدف األساسي من ذل ذه الب ان ه ام ب رأي الع ة ال و طمأن

ي       ات ف ات والطموح ق التطلع ي تحق اءة الت ارة والكف م بالمه ا يتس توي خريجيه ومس

ومن هنا يتضح .المهنة بنجاح الحصول على موارد بشرية مؤهلة تأهيل عاليا لمزاولة

رام  لتطوير استخدام معايير للجودة  ضرورة  ذا        جب م وفي سبيل تحقيق ه إعداد المعل

 : يه ثالثة مباحث رئيسةهدف يأتي هذا الفصل  في ال

 .الجودة الشاملة وتطبيقاتها التربوية  •

 .مقارنة بين أهداف آلية التربية وأهداف الجودة الشاملة •

 .برامج إعداد المعلمين •

 :اجلودة الشاملة وتطبيقاتها الرتبوية:املبحث األول

ة ع    ديات متنوع رة تح نوات األخي ي الس يم ف ه  التعل ي  يواج عيد العلم ى الص ل

التطوير    ام ب ن الضروري االهتم اعي وأصبح م وجي واالقتصادي واالجتم والتكنول

نظم    ى ال والتحسين المستمر للتعليم  وتحسين جودته وتطبيق النظم الحديثة العالمية عل

رن الحادي    ة للق ورواخرون  (والعشري  التعليمية ويؤآد تقرير اللجنة الدولية للتربي ديل



 

Dilor،ف أوالً  ) ١٧٩ص،١٩٩٨ يم يتوق ودة التعل ين ج اء    أن تحس ين انتق ى تحس عل

ى       ة إل ي حاج م ف م فه روف عمله انتهم وظ اع بمك دريبهم واالرتف ودة ت ين وج المعلم

م أن     د له ة إذا أري تالك خصائص شخصية ورؤى مهني بة وام ارات مناس ة مه معرف

 .يرتقوا لما يتوقع منهم

 : Concept of total qualityتعريف مفهوم الجودة الشاملة  -أ 

ابلي       ك الب ن المل ورابي  "قبل خمسة اآلالف سنة أعل ذي    " حم أن الشخص ال ب

وجاء التشريع اإلسالمي ونهى عن الغش        ،يبني بيتا يسقط ويقتل ساآنيه سوف يعدم

لم    ه وس ال صلى اهللا علي ل ق ان العم ر بإتق يس من " وأم نا فل ن غش لم[" ام ] رواه مس

إن اهللا يحب إذا عمل أحدآم عمال أن   "  وقول المصطفى، )٥٦٦ص،١٩٥٥، ،مسلم(

ه لم"[يتقن لم ] ( رواه مس ت  ، )٥٦٤ص،١٩٥٥،مس ودة وآان ى الج ا بمعن ان هن واإلتق

ال    ال رج م أعم ن أه اييس م ة المواصفات والمق الم   مراقب ي عصور اإلس بة ف الحس

ى دل  ،) ٩-٨ص  ص،١٩٩٩،الخضير(األول ذي ي ودة و ال ديم للج ذا التعريف الق وه

ان و  ى اإلتق رف    عل الي  يع ر الح ي العص ة وف ن المراقب ال م ز  (آ ون و جريج ب

Boon&jerjez،من معيار أو هدف أو مجموعة " على أنها الجودة ) ٣١ص،١٩٩٥

ات ا بالصالحية  ،المتطلب ا مبهم يس إحساس ه ول ن قياس ودة هي هدف يمك ا  ، والج أنه

ا            ار للكم از وهي معي ل جهد متواصل من اجل التطوير وليست درجة محددة لالمتي

ة التي           ه في الوقت المحدد وبالكيفي ا علي ا عزمن ا م نقرر عن طريقه ما إذا آنا قد أدين

ا            دمت به ة التي ق انوا سعداء بالطريق إذا آ ا أم ال ف م احتياجات عمالئن قررنا أنها تالئ

ودة         داف الج ا أه ا حققن ول أنن يمكن أن نق ال ف دمات واألعم ا ، "الخ ويعرفه



 

ز( ى أنه ) ١٨ص،١٩٩٤،Kearnsآين ات    " ا عل ات وحاج داف ورغب ق أه تحقي

تمرار  تفيدين باس رى ،"المس راهيم ( وي ودة هي ) ٩٦ص ،٢٠٠٣،إب ة " أن الج مقابل

ات ال لتوقع ة      عمي د ماهي تفيد بتحدي وم المس الي يق ا، وبالت ن منه ى أحس ا إل وتجاوزه

الجودة المطلوبة والتي تلبي رغباته وتحقق رضاه، وهنا يكمن التحدي والصعوبة في  

ة        إرضاء  م شخصيات مختلف اتهم وله واءهم ورغب ذين تختلف أه جميع المستفيدين وال

ة  ة مختلف ات اجتماعي ون لطبق يم   ،"وينتم ي التعل ودة ف ر الج دوتعتب يد (عن ، الرش

ال   ) ٤ص ،١٩٩٥ ص المج ي تخ واص الت مات والخ ة الس ق بكاف ا يتعل ل م ي آ ه

ة    ا وهي ترجم راد تحقيقه ائج الم ي تظهر جودة للنت احتياجات توقعات التعليمي والت

ة         يم الخدم دريبهم لتعم يمهم وت ي تعل ًا ف ون أساس ددة تك ائص مح ى خص الب إل الط

رى   ع، وي ة المتوق ات الطلب ق تطلع ا يواف داف  بم ي أه ة صياغتها ف راهيم(التعليمي  إب

املين في   ) ١٦٦ص،٢٠٠٣، آذلك أن الجودة تعتبر جملة الجهود المبذولة من قبل الع

ة  ،دريس هيئة الت( مجال التعليم  املين ،اإلدارة التعليمي خ ..،الع ع مستوى جودة    ) ال لرف

ة  ،أم مدرسة  ،أم فصل  ،طالب  ( وحدة المنتج التعليمي  خ  ..أم مرحل ا يتناسب   ) ال وبم

تهلك ات المس ع رغب رى ، م ةوت داد الطالب   الباحث ى إع عى إل املة تس ودة الش أن الج

ل  بسمات معينة تجعلهم قادرين على معايشة التغيير المستم ر والتقدم التكنولوجي الهائ

ذه           ة واإلصغاء ولكن في التعامل مع ه ل للمعرف بحيث ال ينحصر دورهم فقط في نق

اف   در الك ا  بالق تفادة منه ات واالس ذآرو، المعلوم راهيم(ي ابق،إب ع س ص ص ، مرج

دى      )  ١٣٠-١٢٤ ا ظهر ل يم ومن هن أن مفهوم الجودة قد انتقل من الصناعة إلى التعل



 

يم وسوف        الكثيرين الخل ين جودة التعل ط بين جودة القطاع الصناعي واالقتصادي وب

 :إيضاح هذه االختالفات الباحثةتحاول 

 : يختلف  القطاع التعليمي للجودة عن الصناعي في أربعة جوانب أساسية هي

اس  :األهداف  • في القطاع الصناعي نجد أن الربح يعتبر مؤشرًا شائع االستخدام لقي

ى مدى تحقيق األهداف، بينما نجد أن أهداف القطاع التعليمي     الفاعلية والحكم عل

د الطالب بفرص            ة يكون بتزوي ذه البساطة، و هدف آل مؤسسة تعليمي ليست به

م    (المعرفة : للتطور في المجاالت التالية ا من الفه ارة  )والتي تمكنن والتي  (، والمه

الة ا    )تمكننا من العمل ك نجد أن رس ى ذل لقطاع التعليمي   ، والتحصيل العلمي وعل

دًا     رًا وحي اك مؤش الربح (طويلة نسبيًا، وأنه ليس هن ه     ) آ ذي نستطيع من خالل وال

 . الحكم على مدى فعالية المؤسسة التعليمية في تحقيق األهداف

تم      : العمليات • ات التي ت ك العملي نجد أن عملية التعليم والتأهيل تختلف تمامًا عن تل

ة تفاعل ع، فهي عملي إن في خطوط التجمي ك ف ى ذل ة، وعل اتذة والطلب ين األس ة ب ي

ك    ى ذل اإلجراءات التي تتم داخل هذه العمليات ال يمكن ضبطها مسبقًا ، يضاف إل

ان  ال الطرف مال(أن آ ب معل وافز  ) والطال لوآهما لح ع س ريان يخض ان بش آائن

د          لوك أح دًا أن س ر تعقي د األم ا يزي ل م ة ولع ات عاطفي ة، وتقلب داف مختلف وأه

ذي يجعل من        األطراف هو عادة ما يكون استجابة لفعل الطرف اآلخر، األمر ال

ة       لة للعملي راءات متسلس ات وإج تحيل وضع تعليم ن المس ن م م يك الصعب إن ل

 .التعليمية في قاعات الدرس



 

تعتبر المدخالت الخاصة بالقطاع التعليمي عرضة للتغيير على خالف  :المدخالت •

 )الطالب(التحكم بجودة المدخالت يمكنها  المصانع، فنجد المؤسسات التعليمية ال

تم فرضها     و على الرغم من أن بعض متطلبات الدخول للمؤسسة التعليمية يمكن أن ي

ة          ى الطلب ة تواجه صعوبة في الحصول عل على المتقدمين إال أن المؤسسات التعليمي

ة      دة المتاح ة الوحي و المعلوم ابق ه اديمي الس ث أن األداء األآ وبين ، حي ام المرغ أم

د         اك العدي ول الطالب، في حين أن هن المؤسسات التعليمية التخاذ القرار الخاص بقب

ا            ؤثر في جودة المدخالت والتي ال يمكن تقييمه ة التي يمكن أن ت من الجوانب الهام

 .بسهولة مثل، اتجاهات الطلبة نحو التعليم، مهاراتهم في التفاعل مع اآلخرين وغيرها

ول في         وتجدر اإلشارة هنا إلى  ابالت القب أنه على الرغم من التوسع في استخدام مق

ب     ن الجوان ي الكشف ع ا ف ت فعاليته م تثب ا ل ة إال أنه ات التعليمي ن المؤسس د م العدي

ات بشرية، بمعنى أن السلوك اإلنساني ال يمكن أن يخضع           م آائن ة ه السابقة، فالطلب

ة آمدخالت للنظام     لمقياس دقيق األمر الذي يعقد ويزيد من صعوبة قياس جودة الطلب

 .التعليمي

ات • ودة       :المخرج اس ج ة لقي اييس دقيق ع مق ان وض عوبة بمك ن الص ر م تعتب

المخرجات في القطاع التعليمي، فبالنسبة للشرآات الصناعية نجد أن المخرجات    

ات ا  ا في المجال    لعمالء التي تتسم بالجودة هي تلك التي يمكنها إرضاء متطلب ، أم

اك ال ي فهن ن التعليم د م الءعدي ة  : العم ون وإدارة المؤسس اء والمعلم ة واآلب الطلب

ل ع آك الي .والشرآات والمجتم ار مث ى معي ه من الصعوبة الوصول إل ذلك فان ول

 .للحكم من خالله على جودة مخرجات القطاع التعليمي



 

املة   -ب  ودة الش وم إدارة  الج ف مفه  Total Qualityتعري

Management : 

أن  مصطلح الجودة مصطلح اقتصادي ) ٨٩ ص ،مرجع سابق،إبراهيم(يذآر 

دول الصناعية      ين ال وجي ب بالدرجة األولى ظهر بناًء على التنافس الصناعي والتكنول

ة السوق والمشتري     المتقدمة بهدف مراقبة جودة   اج وآسب ثق وتترآز الجودة    ،اإلنت

وق واال ى التف ال عل ي أي مج تج ف ة المن از لنوعي وم إدارة ال متي ر مفه د ظه ودة ولق ج

ة         ) TQM(الشاملة  د الحرب العالمي اني بع بعد األزمة التي حدثت في االقتصاد الياب

نج     اعدة ديم ودة بمس داث الج ي إح ة إل اء الصناعة الياباني ا اضطر زعم ة مم ( الثاني

Deeming ( الجودة، والذي قام بتعليم المنتجين اليابانيين  ياألمريكي الذي يسمي بأب

لع الرخي ل الس ة تحوي م بالفعل آيفي ة، حيث ت لع ذات جودة عالي ي س ة إل صة والرديئ

دما سُ   نج  " ئل تسجيل أفضلية للسلع اليابانية علي المنتجات األمريكية، وعن عن  " ديم

ال         ات المتحدة ق ر من الوالي ان بدرجة أآب : سبب نجاح إدارة الجودة الشاملة في الياب

 .لشاملة وتطبيقاتهاإن الفرق هو بعملية التنفيذ أي تجسيد إدارة الجودة ا

ري    ا ي تون(بينم ي  )  ٣٨ص ،١٩٩٥، Ankistonانكس املة ه ودة الش أن إدارة الج

 . "مدخل استراتيجي إلنتاج أفضل منتج أو خدمة من خالل اإلنتاج المبدع"

املة    ودة الش إن إدارة الج وي ف ي القطاع الترب ا ف ي رأي أم ، Hixson هيكسون(ف

يم وتستمد     عملية إستراتيجية فهي) ٦ص ،١٩٩٢ إدارية ترتكز علي مجموعة من الق

املين             ا من توظيف مواهب الع تمكن في إطاره ا من المعلومات التي ت طاقة حرآته



 

ق    داعي لتحقي و إب ي نح يم عل تويات التنظ ف مس ي مختل ة ف دراتهم الفكري تثمار ق واس

رى  ة، وي تمر للمنظم ن المس ار(التحس ودة ) ٧٣ص، ١٩٩٩،النج وم إدارة الج أن مفه

أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع ومستويات المنطقة التعليمية ليوفر " ملة هوالشا

تعلم،   للعاملين وفرق العمل الفرصة إلشباع حاجات الط ة ال الب والمستفيدين من عملي

ة تحق أ  أو هي فعالي ارية بأآف ة واستش ة بحثي دمات تعليمي ل األق أفضل خ اليب وأق س

 ".جودة ممكنة  ىتكاليف وأعلال

املة في إطار المؤسسة        وانطال إن إدارة الجودة الش قا من التعريفات السابقة للجودة ف

 :التربوية تضم مجموعة من المضامين آما ترى الباحثة وأهمها

 .اعتماد أسلوب العمل الجماعي التعاوني  -١

 .االهتمام بمقدار ما يمتلكه الفرد في المؤسسة من قدرات ومواهب وخبرات  -٢

 .سين والتطوير بشكل دائم ومستمرالحرص علي استمرار التح -٣

، األمر الذي يؤدي إلي أول مرة تقليل األخطاء من منطلق أداء العمل الصحيح من -٤

ة   ن العملي تفيدين م ي رضي المس ع الحصول عل ى م د األدن ي الح ة ف ل التكلف تقلي

 .التعليمية 

ل           -٥ داف والهيك ي آاأله ام التعليم ي النظ االت ف ة المج ل آاف ى تكام رص عل الح

 .يمي وأساليب العمل والدافعية والتحفيز واإلجراءات التنظ

دخالت والعمل ين الم ربط ب وم إدارة الجودة ي ة أن مفه رى الباحث ات والمخرجات وت ي

ة  ة التعليمي الب          للعملي ن الط ل م ي آ ر إل ي النظ وم إل ذا المفه ب ه الي يتطل ، وبالت



 

ة      داد المؤسس ة إع لوب وآيفي ذا األس ن ه رة م تفيدين بصورة مباش ق المس م لتحقي له

تقبلية حاجات ذين      هم ورغباتهم الحالية والمس املين ال ين والع ين واإلداري ذلك المعلم ، وآ

اهيم الجودة      هم بحاجة إلي تدريب وتطوير لمهاراتهم و تيعاب فلسفة ومف آفاياتهم الس

الشاملة وتطبيقاتها وفق لمبادئ الجودة الشاملة لديمنج وغيره من المتخصصين، وهذا 

ة حتى يتوافق         يتطلب فحص ا وي في أي مؤسسة تعليمي لهيكل التنظيمي للنظام الترب

 .مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة مع توفر مناهج توفق متطلبات الحياة العصرية 

 :Dimensions of the Qualityأبعاد الجودة  -ج 

تفيد     ى المس ة إل / تسعى المؤسسة التعليمية إلى التمّيز في تقديم خدماتها التعليمي

م /بالطال ى            المعل اء إل ز ال يتحقق إال من خالل االرتق ذا التمّي ل، وه ى سوق العم وإل

ا         . مستوى متمّيز من الجودة ألة الجودة من زواي د تناولت الدراسات والبحوث مس وق

ا من جانب          ى أن الجودة يجري تقويمه متعددة، وأشارت هذه الدراسات والبحوث إل

دم       ومن جانب سوق    ) المعلم/الطالب  (المستفيد ل، ومن جانب المؤسسة التي تق العم

   .الخدمة، ومن القيمة التي تعكسها الخدمة

رى  وتلر(وي ي  ) ٥٥ص ،٢٠٠٠، Kotler آ ية ه اد أساس ة أبع ودة خمس أن للج

واالستجابة ، Empathy قتناعواال Reliability الموثوقيةو، Assuranceالضمان 

Responsiveness ، ادي يد الم ن ،Tangibilityوالتجس ر  وم ة نظ اي(وجه  مس

Massy،وق  :فإن للجودة أربعة أبعد أساسية هي   ) ٤٦ص،٢٠٠٣  Excellenceالتف

ق و، ع /وتحقي اوز التوق  Meetingand/orExceedingExpectationsأو تج



 

ة ، ة المواصفات ، Valueوالقيم  Conformance to Specificationsومواءم

د ، وك (ويؤآ و )  ٤٦٥ص  ٢٠٠٢,، Lovelockلوفل ى أن لج رة  عل ة عش دة الخدم

ة   ي الكفاي ية ه اد أساس دارة(أبع ة Competence) الج ، واالعتمادي

Reliability، ة ل(والمجامل تجابة ، Courtesy) التعام ، Responsivenessواالس

م ا الءوفه تفيدين / لعم ان ، Understanding Customersالمس  Securityواألم

داقية ، ول  ، Credibilityوالمص هولة الحص ة وس ة   وإمكاني ى الخدم عل

Accessibility ، االت ادي ، Communicationواالتص يد الم والتجس

Tangibility  ذآر راهيم (و ي ابق،إب ع س ة ) ١٣٠- ١٢٤ص ص ، مرج منظوم

 :الجودة في التعليم والعناصر التعليمية األساسية التي تدخل في الجودة وتفعيلها 

 :Inputs المدخالت -١

 . بول بالتعليم الجامعي والعاليخصائص الطالب ويرتبط بها نظام الق •

 .خصائص البيئة العامة المحيطة بالجامعة أو المعهد •

 : خصائص البيئة الخاصة بالجامعة أو المعهد وتشتمل  •

 .أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  

 .اإلدارة الجامعية والجهاز اإلداري 

 .نظام الدراية والخطط الدراسية  

 .المناخ العام والروح المعنوية 

 .مبنى والمعامل والتجهيزات والمواردال 

 



 

 :Processesالعمليات  -٢

ة    ،تتناسب مع المدخالت البد من أن و ال يمكن بأي حال أن تتم العمليات ألحد األنظم

 :التعليمية إال إذا توافرت عناصر المدخالت وتشتمل العمليات على 

 :عمليات التعليم والتعلم وتتضمن  •

 .البرامج والمناهج والمقررات 

 .ق التدريس وأساليب التعلمائطر 

 .عمليات تقويم الطالب 

 :أدوات ووسائل نقل المعرفة وتتضمن •

 .التعليم قنياتالكتب ومواد التعليم وت 

 .األجهزة وتجهيزات المعامل والورش 

 .المكتبة ومراآز تكنولوجيا المعلومات 

 :Outputsالمخرجات  -٣

 :وهي الخدمة التي تذهب إلى العميل وتحقق رضاه 

 ).وأدوات التقويم ختباراتباستخدام اال(سة في الخريجيناواتج التعليمية المقالن •

ر المق  • ة غي واتج التعليمي ريجين االن ي الخ ة ف ة ( س ة ،معرفي اجتماعي

 ).شخصية،أخالقية،

 ).مهنية ،ثقافية،اقتصادية (نواتج عامة أو مهارات الحياة  •

 

 



 

 :Feedback and controlالضبط والتغذية الراجعة  -٤

اليب تصحيح المسار لتحقيق الهدف          وتشمل يم أداء النظام وأس األجزاء الخاصة بتقي

 :وتشتمل 

 ).المخرجات ،العمليات،المدخالت ( تقويم جودة العناصر السابقة  •

 .مراقبة النظام وضبطه لضمان صالحيته ألداء وظائفه وتحسبنها  •

 ).تتبع الخريجين(التقويم البعدي  •

 

 

 

 

 

 

 

 

اؤل    رح تس ي ط ا ينبغ ة  هن ى درج رة عل و   آبي ة، وه ن األهمي تمكن  : م ف ت آي

ة؟        ا في خدماتها التعليمي اد وتحقيقه ذه األبع المؤسسة التعليمية آالجامعة من مراعاة ه

اح أتي إيض ا ي ر  وفيم ة لمختص ات التعليمي ي المؤسس اد ف ذه األبع ن ه د م ل بع ك

ة( ًا) الجامع ارة (لتصورات  وفق و ف ابق،أب ع س ن واق) ٦٧- ٦٥ص  ص، مرج ع وم

 :  خبرته آأآاديمي

 
 المخرجات

الضبط والتغذية 
 الراجعة

 
 العمليات

 
 المدخالت

  مة الجودة الشاملة في التعليممنظو  ،١شكل رقم 
 الشكل من تصميم الباحثة



 

ة  -١ دارة(الكفاي ى   : Competence) الج ه إل ب يتج ى أن الطال ير إل د يش ذا البع ه

ن         ز ع ي تتمي دارة، والت ة وج دماتها بكفاي ه خ وفر ل ي ت ة الت ات التعليمي المؤسس

ة      دماتها التعليمي ديم خ رح وتق ي ط رى ف ة األخ ات التعليمي ة . المؤسس إن الجامع

ارات        آمؤسسة تعليمية تستطيع أن تحق وفير المه ززه من خالل ت د وتع ذا البع ق ه

ديم        وفير وتق ى ت ادرة عل ة ق ل الجامع ي تجع ة الت ة واإلداري رات األآاديمي والخب

ودة   ن الج ع م توى مرتف ة بمس ة المختلف دماتها التعليمي يم  . خ ودة التعل ولضمان ج

ورة          ية بص ة التدريس دارة الهيئ ة وج ى آفاي ز عل ي الترآي امعي ينبغ الج

ادر التدريسي     الباحثةى أساسية،وتر وفير الك انه  ينبغي أن تحرص اإلدارة على ت

ة     ك المعرف دًا، ويمتل الذي يمتلك تأهيًال عاليًا يتيح إعداد الكوادر البشرية إعدادًا جي

ا، وأن       ا وتطبيق ة فهم ة عالي ى معرف العلمية الكافية التي تمكن من بناء خريجين عل

ارات البحث  ادر التدريسي مه ك الك ع وتطوير  يمتل ي رف اهم ف ث يس العلمي بحي

ادر التدريسي  ك الك ي مجال اختصاصه، وأن يمتل ة ف ة والتطبيقي ة النظري المعرف

التها          ة ورس ة التعليمي داف المؤسس ع أه جم م واءم وتنس ي تت ة الت يم األخالقي الق

 . المجتمعية

 ):مرجع سابق،أبو فارة (ويضيف 

ل  -٢ ة   : Leadingالتعام ي المؤسس ود ف ي أن يس رام   ينبغ ن االحت و م ة ج التعليمي

ة        ة والمهني ة والتنظيمي ى األسس األخالقي تند عل المتبادل والتعامل الحسن الذي يس

ه،    التي تحفظ للتدريسي واإلداري مكانته واحترامه وهيبته، وتحفظ للطالب آرامت

ودون أن يسيء الطالب استغالل حالة المجاملة والتعامل اإلنساني الراقي ، إذ أن   



 

وال ذا ال معة   ه ي س لوآيات ف ذه الس نعكس ه ث ت لوآيات بحي ذب ويصقل الس ء يه

 .الجامعة ومكانتها وميزتها التنافسية في سوق الخدمات التعليمية

ى تحقيق االستجابة    : Responsivenessاالستجابة  -٣ يؤآد أن هذا البعد يرّآز عل

ة    ات التعليمي ة المؤسس ي بيئ رات ف ريعة للتغي ة والس يم(العالي ات التعل  مؤسس

الكافية  Flexibility، وهذا يتطلب من المؤسسة التعليمية امتالك المرونة )العالي

ي  ر ف ة التغي ى البيئ ي تطرأ عل رات الت م التغي رات، ومن أه ذه التغي تجابة له لالس

اعي      ادي واالجتم ور االقتص ة التط ي منظوم ر ف ل والتغي وق العم ات س . احتياج

ة،      واالستجابة العالية والسريعة ينبغي أن ال   ة الخارجي ى عناصر البيئ تقتصر عل

ة     ة الداخلي ة التعليمي ات البيئ وتتفق  . بل ينبغي أيضا الترآيز على االستجابة لمتطلب

ع  ة م ارة (الباحث و ف ابق ،أب ة ينبغي ) مرجع س تجابة الداخلي ق االس ه لتحقي ي أن ف

تلزمات       ع المس وفير جمي افيين، وت ادر اإلداري الك اديمي والك ادر األآ وفير الك ت

ف،      ة دون توق ة التعليمي تمرار العملي ل اس ي تكف ة الت ة والمادي هيالت المالي والتس

ووضع خطط لسير العملية التعليمية للطالب طيلة سنوات دراسته دون نقص في     

ه في           اد الطالب تعيق تقدم ة إرش ل في عملي عدد المساقات المطروحة، ودون خل

ع م     ا تق ة، وهن ورة طبيعي اقات بص ة المس جيل ودراس ى  تس ترآة عل ؤولية مش س

 . المرشدين األآاديميين وعلى الطلبة ودائرة القبول والتسجيل وإدارة الجامعة

اد     :  Understanding Customersفهم العمالء -٤ د ضمن أبع ذا البع لتحقيق ه

امعي وإدراك       ب الج م الطال ى فه ز عل ي الترآي ه ينبغ امعي فإن يم الج ودة التعل ج

ذا    حاجاته التعليمية، وينبغي عدم ال نظر إلى هذه الحاجات ودراستها من منظور ه



 

ة    ، الطالب فقط، بل من منظور حاجات سوق العمل أيضا   رز دور الجامع ا يب وهن

ع،      أثير في الطالب والمجتم ار وفي الت ة التي تخدم الطالب       إظه الحاجات الحقيقي

تقبلية  ات المس ي الطموح ع وتلب ه  . والمجتم ب وإدراك حاجات م الطال ن فه ويمك

ة  وحاجات  ى مقاعد    ) أو مستمرة (سوق العمل من خالل دراسات دوري ة عل للطلب

، ولسوق العمل، ويجري استخدام وسائل وأدوات البحث العلمي المناسبة    دراسةال

ل االس ذا الغرض مث ا تبانةله ابالت الشخصية وغيره ذا . والمق درج ضمن ه وين

لدراسة، والعمل البعد أيضا االستماع إلى شكاوى الطالب ومشكالته طيلة سنوات ا

ة          ه ومناقشة إمكاني ى مقترحات ذلك االستماع إل ا، وآ ة له على إيجاد الحلول الناجع

ل      . تبنيها بصورة جزئية أو آلية ى دراسة وتحلي ز عل من جانب آخر ينبغي الترآي

 . آراء ومشكالت ومقترحات الخريجين

د   ) الجامعة(إن مصداقية المؤسسة التعليمية  : Credibilityالمصداقية  -٥ ا يؤآ آم

ارة( و ف ابق، أب ع س امعي،    ) مرج يم الج ودة التعل ق ج ي تحقي دا ف م ج د مه ه بع أن

ا        اء بالتزاماته ى الوف درتها عل دى ق ة م ة التعليمي داقية المؤسس د بمص ويقص

إن المؤسسات التعليمية تحاول استقطاب  . وتعهداتها للطالب قبل وأثناء التحاقه بها

ي       ا ف الل إعالناته ن خ دد م ة الج ا     الطلب ول آادره ة ح الم المختلف ائل اإلع وس

ا          زة، وبرامجه ة المتمي ا وتسهيالتها المادي زة وإمكانياته ا المتمي التدريسي وإدارته

التعليمية الرائدة، وهنا تبرز مصداقية الجامعة في مدى تلبية وتحقيق ما وعدت به 

ة ف    ود المقطوع ا، والوع اراتهم له اء زي ة أثن ا للطلب ي وعوده ا وف ي إعالناته ي ف

 .نشراتها



 

ادل       :Communicationاالتصاالت  -٦ ة التب ين طرفي عملي إن تحقيق االتصال ب

يم الجامعي،      ) الطالب والجامعة( هو من األبعاد التي تصب في تحقيق جودة التعل

ق           ا يتعل ل م م وإدراك آ ل وفه ة وتحلي امعي مناقش تاذ الج يح لألس ال يت فاالتص

ى    بالطالب وحاجاته ومشكالته ومقترحاته، ويتي ه إل اره وآرائ ح للطالب إيصال أفك

ة   راجعةالجامعة، وتوفير التغذية ال التي تساهم في تحسين وتطوير العملية التعليمي

نعكس     ذا ي ى والبرامج والمناهج وآل ما يتعلق بالمدخالت، وه ة    عل مستوى فاعلي

ة  . المخرجات الجامعية وتضيف الباحثة انه حتى تكون عملية االتصال عملية فاعل

ه ينبغي       وقاد يم الجامعي فإن تالك رة على تحقيق أهداف التعل تاذ    ام الطالب واألس

 .   مهارات االتصال الناجح ومهارات اإلصغاء الفاعل

 : Quality Assuranceضمان الجودة  -د 

ودة      وم الج ور مفه ي تط ة ف ل المهم ن المراح دة م ل واح ودة يمث مان الج إن ض

ا يشيره آال من       . اتهوتطبيقاتها عبر تطور الفكر اإلداري وممارس ًا لم وادي  (ووفق ال

ائي،  ل     ) ٤ص، ٢٠٠٣والط ي المراح رت ف ودة م ات الج ات وتطبيق إن ممارس ف

 :التطورية اآلتية

رن          -١ ع الق دت حتى مطل ل، وامت مرحلة الرقابة على الجودة بوساطة العام

 .العشرين

ذه المرحل         -٢ املين، وه يس الع اطة رئ ودة بوس ى الج ة عل ة الرقاب ة مرحل

 .امتدت خالل العقدين األول والثاني من القرن العشرين



 

دت خالل      -٣ مرحلة الرقابة على الجودة عن طريق الفحص والتفتيش، وامت

 .العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين

ى الجودة    -٤  Statistical Quality Controlمرحلة الرقابة اإلحصائية عل

 .الخامس والسادس من القرن العشرين وهذه المرحلة امتدت عبر العقدين

دت من      -٥ مرحلة الرقابة الشاملة وضمان الجودة، وهذه المرحلة بدأت وامت

 .العقد السابع من القرن العشرين وحتى اليوم

املة     -٦ ة إدارة الجودة الش   Total Quality Management TQMمرحل

قرن العشرين حتى   وهذه المرحلة بدأت وامتدت منذ نهاية الثمانينات من ال

 .اليوم

رى       ا ي ا لم ى الجودة وفق ) ١٠٠ص، ١٩٩٦،Fisherفيشر (وتعتبر الرقابة الشاملة عل

ذل لتطوير وتحسين مستوى الجودة      نظام فاعل لتحقيق التكامل بين الجهود التي ُت  وب

ديم    اج وتق الذي يتحقق من تضافر جميع وحدات المنظمة بحيث تكون قادرة على اإلنت

 . توى الذي يحقق الرضا الكامل والتام للمستفيدالخدمة بالمس

 :مراحل تطبيق الجودة  -ه 

منهج تطبيقي على شكل مراحل  )٣٠-٢٨صص ،١٩٩١،Josephجوزيف(يعرض 

فعالية بإلدارة الجودة الشاملة يتعلم فيها المشارآون مهارات أساسية تمكنهم من العمل 

 : وهذه المراحل 



 

تفيدون من    يقرر المد :الصفرية المرحلة      -١ انوا سيس يرون في هذه المرحلة إذا آ

ن ت  املة م ينات الش املة أم ال التحس ودة الش ق إدارة الج اذ  طبي ة اتخ ذه مرحل ، وه

 .القرار لتطبيق إدارة الجودة الشاملة  

ى     -٢ ة األول ياغة  : المرحل يط والص ام   : التخط ة النظ ياغة رؤي تم ص ا ي وفيه

ذه   والسياسات المقترحة   اتيجياتالجامعي وأهدافه المنشودة واالستر   ، ويتطلب ه

ام ودة الش اهيم الج ة نشر روح ومف امالمرحل تويات داخل النظ ل المس ى آ ، لة عل

 .واختيار بعض األعضاء للمشارآة في عمليات التطوير 

ة      -٣ ة الثاني دير :المرحل ويم والتق راد  : التق ذاتي ألداء األف ويم ال ى التق تمل عل تش

تفيدين          والتقدير التنظيمي  لنظام مع إجراء المسح الشامل إلرضاء العمالء المس

 .وهم الطالب بالدرجة األولى والجامعة بشكل عام والبيئة المحلية 

ة       -٤ ة الثالث ق  :المرحل املة    : التطبي ودة الش فة إدارة الج ذ فلس ة تنفي ي مرحل وه

ة    داخل المؤ ة المستويات اإلداري ى آاف ادرات ت   سسة عل ك مب ة  ، ويصحب ذل دريبي

ين           تم تحس ى ي ا حت ن اإلدارة العلي دعم م راد وب ل األف ب لك كل مناس ددة بش مح

 .   عمليات أو مجاالت الجودة المرغوبة 

ة       -٥ ة الرابع رات    :المرحل ر الخب ادل ونش د    : تب رات عن ر الخب ى نش د عل تعتم

 .النجاح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ودة الش    راء الج رض خب ارش (املة ويفت أن ) ٢٥ص ،١٩٩٣،March م

ين    راوح ب ، شهراً )  ١٥ -٩( الجدول الزمني الالزم لتطبيق برنامج الجودة الشاملة يت

م وضع جوائز       ة ت وللحكم على مدي نجاح تطبيق إدارة الجودة في المنظمات المختلف

ق ايير لنجاح  التطبي املة آمع ي تحسين الجودة الش ا ف نجح برامجه ي ت  للمنظمات الت

ى النجاح     والتنفيذ تمنح المؤسسات شهادات دولية بذلك، حيث رآزت هذه الجوائز عل

 .في الرقابة اإلحصائية آوسيلة لتحسين الجودة

 :مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم   -و 

هناك بعض األسباب والمبررات التي ُتوجب علينا إدخال الجودة في قطاع التعليم آما 

 ):٤ص ، مرجع سابق الرشيد ،( ذآر

 .ارتباط الجودة بكفاءة اإلنتاج -١

 
المرحلة الصفرية

 
:المرحلة األولى 

التخطيط 
والصياغة

 :المرحلة الرابعة
تبادل ونشر 
 الخبرات

 
 :المرحلة الثانية 
 رالتقويم والتقدي

 
 :المرحلة الثالثة
 التطبيق

 
مراحل الجودة 

 الشاملة

 دة الشاملة وتطبيقهامراحل الجو،  ٢شكل رقم 
الشكل من تصميم الباحثة



 

ة سواء في             -٢ د من المؤسسات التعليمي املة في العدي نجاح تطبيق نظام الجودة الش

 .القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في معظم دول العالم 

 .ارتباط نظام الجودة الشاملة مع التقويم الشامل للتعليم بالمؤسسات التعليمية  -٣

 ):١٦٥-١٦٤صص ،٢٠٠٣،راهيمإب( وأضاف  -٤

ذي جعل         -٥ دفق علمي ومعرفي هو ال إن الثورة التكنولوجية الشاملة والقائمة على ت

 .  المجتمعات تتنافس في تجويد نظمها التعليمية

ة السبعينات مع التضحية       -٦ ذ بداي إقبال معظم المجتمعات على التوسع في التعليم من

 . ت البطالةبالجودة في التعليم ما ساعد في زيادة معدال

الي إرضاءهم والحصول  -٧ ة وبالت ى االستجابة الحتياجات الطلب ترتكز الجودة عل

 على مخرجات عالية الكفاءة 

 تعمل على استثمار إمكانيات األفراد وطاقاتهم اإلبداعية  -٨

اهج   -٩ تعمل على إيجاد نظام شامل لضبط الجودة والذي يسهل مراجعة وتطوير المن

 .الدراسية 

 :دارة الجودة الشاملة في التعليم فوائد تطبيق إ -ز 

ابقة لتطبيق        ررات الس يم في ضوء المب يمكن أن تتحقق فوائد الجودة الشاملة في التعل

 ):١١ص،٢٠٠٤،نشوان (إدارة الجودة الشاملة آما ذآر 



 

وح األدوار        -١ ة لوض ة نتيج ة تعليمي ي أي مؤسس ام اإلداري ف وير النظ بط وتط ض

 .وتحديد المسؤوليات بدقة

ة         اال -٢ ة واالجتماعي مية والعقلي ب الجس ع الجوان ي جمي الب ف توي الط اء بمس رتق

 .والنفسية والروحية

زيادة آفايات اإلداريين و المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية ورفع مستوي    -٣

 .أدائهم

 .زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع    -٤

املين       توفير جو من التفاهم    -٥ ع الع ين جمي ليمة ب انية الس ات اإلنس والتعاون والعالق

 .بالمؤسسة التعليمية مهما آان حجمها  ونوعها

روح      -٦ ة للعمل ب الترابط والتكامل بين جميع اإلداريين والعاملين بالمؤسسة التعليمي

 .الفريق 

را    -٧ د من االحت دير  تطبيق نظام الجودة الشاملة يمنح المؤسسة التعليمية المزي م والتق

 .المحلي واالعتراف العالمي 

 :متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي  -ح 

املة و    المؤسسات التعليمية بحاجة إلى متطلبات أساسية لتحقيق أهداف الجودة الش

ة       اهيم نظري يس مجرد مف ي ول تقبل مفاهيم الجودة الشاملة بصورة قابلة للتطبيق العمل

ن ال  دة ع ر     بعي ا ذآ ات آم ذه المتطلب ن ه ع ،وم طفى ( واق اريمص  ٢٠٠٢،واالنص

 ) :٥٠ص،



 

 .دارة الجودة الشاملة دعم وتأييد اإلدارة العليا في التعليم الجامعي لنظام إ -١

راد آأحد الخطوات الرئيسة لتبني        -٢ ع األف ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة بين جمي

 . إدارة الجودة الشاملة

 ):٥٤- ٥٢ص ص،  ٢٠٠١، العقيلي(ويضيف 

اديميين وتطوير وتحديث        -٣ المعلمين أو المشرفين األآ تنمية الموارد البشرية آ

 . المناهج

د    -٤ داث التجدي ة إلح ل التنظيمي ديث الهياآ ورة وتح ويم المتط اليب التق ي  أس تبن

 .التربوي المطلوب 

 .مشارآة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوي األداء  -٥

 . المستمر لكافة أفراد المؤسسة التعليميةالتعليم والتدريب  -٦

املين   -٧ الب والع م الط داخليين وه تفيدين ال ات المس ى احتياج رف عل التع

ي  وال ع المحل م عناصر المجتم ارجيين ه ايير   خ ات لمع ذه االحتياج اع ه ، وإخض

 .الجودة

 .تعويد المؤسسة التربوية بصورة  فاعلة على ممارسة التقويم الذاتي لألداء  -٨

 .م للمعلومات لجمع الحقائق من أجل اتخاذ قرارات سليمة تطوير نظا -٩

داف  -١٠ ي صياغة الخطط واأله ين بالمؤسسة ف ع المعني ة لجمي المشارآة الحقيقي

 .الالزمة لجودة عمل المؤسسة التعليمية



 

استخدام أساليب آمية في اتخاذ القرارات وذلك لزيادة الموضوعية وبعيدا عن   -١١

 .الذاتية 

 :العملية التعليميةفي قيق نظام إدارة الجودة الخطوات الضرورية لتح -ط 

ة (الخطوات الواجبة لتحقيق نظام إدارة الجودة آما ذآرها   ٣٧٧ص ص،٢٠٠٥،هدي

-٣٧٨:  ( 

 .ومتطلبات سوق العمل ،د مواصفات قياسية للخريج الجامعيتحدي •

 .وأهداف لجودة العملية التعليمية ةاسبناء سي •

ية  • ة األساس ات التعليمي د العملي لهاتحدي ا وتسلس ة به داخالتها والمرتبط  ،وت

 .وآذلك المسؤوليات الالزمة لتحقيق أهداف الجودة

وارد      • واع الم ع أن وفير جمي د وت ة  ( تحدي رية والمادي ق  ) البش ة لتحقي الالزم

 .األهداف المرحلية والنهائية 

فات واليتحد • ايير والمواص قد المع اءة   طرائ ن آف د م ة للتأآ اس ،المطلوب وقي

 .ميع العمليات داخل النظام التعليميالفاعلية لج

روط    • ايير والش ع المع ة م دم المطابق االت ع دوث ح ة لح ات المانع د اآللي تحدي

 .المحددة

ة     • نظم التعليمي ا    ،بناء وتطبيق نظام للتحسين المستمر داخل ال دفا دائم ه ه وجعل

 .من خالل القياس والمراقبة والتحليل لجميع العمليات 



 

إدراك خصائص  ،إدارة الموارد ،مسؤوليات اإلدارة ( العناصر الرئيسة للنظام •

 ).القياس والتحليل والتحسين ،المنتج 

ة التوافق مع     • التأآد من تفهم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ألهمي

 .متطلبات سوق العمل والمواصفات القياسية للخريج

 .ة للجودة توضح توجهات المؤسسة التعليميةسياس وضع •

 .ليات موثقة لضمان تحديد الهدف الجودة آ تحديد •

 .جعات دورية لنظام إدارة الجودةاالقيام بمر •

 .بأنواعها المادية والبشرية دالموا توفير آليات وضع •

 .موصفات عالمية للخريج تحديد •

يم   -ي  ي التعل املة ف ودة الش ام الج ق نظ ي تطبي ة ف ة الحديث ات العالمي االتجاه

 :المعلم  إعدادالجامعي و

ة في                 د من المؤسسات التعليمي املة  في العدي لقد ساهم تطبيق إدارة الجودة الش

ا  ا وأوروب ىأمريك ات  عل ذه المؤسس اح ه ي نج در  تحقف داث ه دون إح دافها ب ق أه ي

وي اء األم ،ترب ات الطالب وأولي دريسولبت رغب ة الت ع وأعضاء هيئ ، ور والمجتم

دريس ووسائل التق    طرائقباإلضافة إلى تحسين  اهج تربو  الت م   ويم وتصميم من ة تالئ ي

ذاتي   تعلم ال دون           ،عمليات ال ائج ب ى تحقيق النت د والصبر عل وفير الجه ذا يتطلب ت وه



 

ة مستمرة         تعلم هو عملي ار أن ال ى اعتب ة عل استعجال من قبل آافة المستويات اإلداري

 :مدي الحياة ومن هذه النماذج تجارب الدول اآلتية 

 :هولندا  -١

يم ال ة تقي رت حرآ اق   ظه امي ونط كل نظ ى ش دي عل الي الهولن يم الع ي التعل ودة ف ج

ام  ي ع ة ف امل للدول تيان(ويلخص  ،١٩٩٨واسع وش  ص،١٩٩٣،Christionشيرس

اط     ) ٦٧ ي النق امعي ف يم الج ي التعل ودة ف ق الج ي تطبي ة ف ة الهولندي خالصة التجرب

 :التالية 

ي  • د التعل ؤولية توآي ل مس ى تحم امعي عل يم الج الي وافقت مؤسسات التعل م الع

راء           ى خب اد عل ك باالعتم الي والبحث العلمي وذل يم الع بطلب من وزارة التعل

ودة البحث      توى ج ن مس ام ع دار األحك ى إص درة عل م الق وفر له تقلين تت مس

 العلمي والتدريب داخل الجامعات 

ا ساعد         ايجابي  حققت السياسة رد فعل   • يم الجامعي مم د في التعل لنظام التوآي

ى الجودة      على نجاح الكثير  د عل ة للتأآي من المؤسسات في تشكيل سياسة عام

 .وقد شملت حدًا أدنى من الشروط للعمل في األقسام المختلفة  ،داخليًا

رات من الخارج    إعدادتم  • يم      ،لجان زائرة من بعض الخب ة تقي وم بعميل لكي تق

ة حول ،األداء الخاص بكل مؤسسة  ك بعض المناقشات الداخلي تج عن ذل ون

 .من خالل النقد الذاتي التعليم 



 

رامج  • ودة ب توى ج ن مس ارير ع ات للتق ل ملخص رة بعم ان الزائ وم اللج تق

 .التعليمية للجامعات التي قامت بزيارتها 

د الجودة       • تهدف تقارير اللجان في المقام األول إلى تحسين وتطبيق نظام توآي

 في العليم الجامعي الهولندي 

 :الواليات المتحدة األمريكية -٢

اط     وتتلخص يم في النق تجربة الواليات المتحدة األمريكية في توآيد الجودة داخل التعل

 ) :١٦٤-١٦٥صص  ١٩٨٨,،Coombs آمبوس(التالية آما ذآرها 

ه      • ة ل تتقدم المؤسسة التعليمية بطلب رسمي إلى المجلس المهني التخصصي التابع

دوره يرسل المجلس التعليمات وا       راف وب ات  للحصول على اإلجازة واالعت لكتيب

ا إجراء دراسة       ك المؤسسة ويطلب منه ى تل اد إل ويم واالعتم ة التق ة بعملي المتعلق

 .تقويمية ذاتية وفقا للمعايير المرسومة وآتابة تقارير بذلك

ذ    • ث يتخ ته حي اعي لدراس اد الجم ة االعتم ى لجن ذاتي عل ويم ال ر التق عرض تقري

 .أساسًا لتقويم المؤسسة أو البرنامج

ق الزي   • راء         يتكون فري ة من عدد من خب ويم المؤسسات التعليمي ة لتق ارات الميداني

ة          ة المؤسس ب طبيع ارون حس ذين يخت راء ال ض الخب ين وبع ي المختص التعليم

ذاتي    ويم ال اد التق ا ألبع ة طبق وال المؤسس ر أح ق الزائ ث الفري ة ويبح التعليمي

 .ومحاوره 



 

اد       • ة المختصة باالعتم ى الهيئ ذاتي إل ويم ال ر التق ة تقري ا   إحال ي تصدر قراره والت

ائي    ا النه ث تعطي رأيه ارير حي ذه التق ة ه ى دراس اءا عل اد بن بخصوص االعتم

ين أو إصالح أي  ة لتحس اء مهل ة أو إعط ة أو الجامع رفض للكلي االعتراف أو ال ب

ات المتخصصة      ل اللجان أو الهيئ عيوب وال يتم اعتماد أي مؤسسة تعليمية من قب

 :ير العامة في تلك المؤسسة أهمها إال في ضوء توفر عدد من المعاي

دها بواسطة        م تحدي ا ت أن يكون للمؤسسة أهداف تعليمية مناسبة آم

 .المجلس األمريكي للتعليم العالي

ة والبشرية الضرورية لتحقيق         أن تمتلك المؤسسة المصادر المالي

 . هذه األهداف

ا سوف تستم      اد بأنه ر أن تقدم المؤسسة الدالئل الحقيقة لدعم االعتق

 .في تحقيق أهدافها خالل المستقبل القريب

 :انجلترا  -٣

ايير      ت مع يم وطبق ال التعل ى مج دة إل ة المتح ي المملك ودة ف وم الج ل مفه انتق

ات   اء الجامع واب رؤس ة ن ا قامت لجن عينات حينم ة التس ع بداي ه م املة في ودة الش الج

امعات وتتمثل ومديري المدارس بإنشاء وحدة مراجعة أآاديمية لدراسة الجودة في الج

 ): ٢٦-٢٤صص  ,١٩٩٤, Rathsراس(خبرة انجلترا في النقاط التالية 

 . قيادة تنشر فكر وثقافة الجودة في العليم الجامعي •

 . سياسة تحقق االلتزام والنماء والتحسينات المستمرة •



 

 .منظومة إدارية تستفيد من القدرات وتنميها •

 .تشغيل مثالي للموارد  •

ة للت  • ات الدقيق ينات    المراجع ق التحس رض تحقي ائج بغ غيل واألداء والنت ش

 المستمرة 

 :وتم االتفاق على نموذج من المقاييس للجودة الشاملة

 .مقاييس إرضاء الطالب عن الخدمة التعليمية مقارنة بما تم واالتفاق عليه -١

 .مقاييس إرضاء العاملين ومعرفة شعورهم تجاه الخدمات واإلدارة -٢

 .ي على المجتمع والبيئة المحيطةمقاييس أثر التعليم الجامع -٣

 .مقاييس الفعالية أي عالقة النتائج بالخطط المقترحة  -٤

 :وآان من فوائد تبني الكليات لمعايير الجودة األتي 

 .أدى نظام توآيد الجودة إلى المراجعة الدائمة للمناهج الدراسية وتطويرها -١

 .لتدريب داخلهاالسمعة العلمية المتميزة للكلية عن طريق جودة التعليم وا -٢

رر       -٣ ق المق ودة فري ى ج ؤولية إل لطة والمس وة والس ل الق ق لتحوي طري

 .أثناء التخطيط االستراتيجي للنظام التعليم داخل الكلية. التعليمي

 .طريقة لتشجيع الكلية على التطوير وانتشار الممارسة الجيدة -٤

 .إعطاء الفرصة ألعضاء هيئة التدريس للتطوير والتحسين  -٥

 .مات الجيدة للعمالء الخارجين و المستفيدين وهم الطالب تقديم الخد -٦



 

يم         -ك  ي التعل املة ف ودة الش فة الج ا فلس وم عليه ي تق ية الت ائز األساس الرآ

 :المعلم  إعدادالجامعي و

ا في            تفادة منه املة يمكن االس ا فلسفة الجودة الش وم عليه هناك عدة رآائز أساسية تق

ام  دادتطوير نظ انو إع يم الث م التعل ي معل ي اآلت ل ف ة  وتتمث ات التربي دي ( ي بكلي مه

 ):٤١٧- ٤١٤ ص ص، ١٩٩٧،

 :التمييز  -١

 . تستطيع آليات التربية أن تجد لنفسها مرآزا مميزا من خالل 

 .جودة البرامج التعليمية التي تقدمها  

رات المستمرة في      تحديث البرامج وتطويرها دوريا وفقا للمتغي

 .مجاالت العلم والتكنولوجيا 

 .المعلمين –ختيار الطالب حسن ا 

 .حسن اختيار القائمين على تدريس البرامج 

رامج         ذ الب ة لتنفي ة واإلداري دمات الطالبي توى الخ ين مس تحس

 . الدراسية

 :الترآيز على الجودة -٢

ل    وق العم ات س ريجين واحتياج فات الخ ين مواص ابق ب ق التط ذلك تحقي د ب يقص

 . المعلم إنما بجودتها/درسها الطالب فالعبرة ليست بكم المقررات التي ي) المدارس(



 

 : التحسين والتطوير -٣

إن آليات التربية في حاجة مستمرة إلى إيجاد أجهزة مختصة على مستوي عالي من    

وتحديثها أو تطويرها بالشكل  عدادالكفاءة العلمية والعملية لتولي مهمة تقيم لبرامج اإل

 .المناسب الذي يجعلها تتناسب مع احتياجات السوق 

 :العمل الجماعي  -٤

ى جماعات العمل           ز عل ق والترآي اء روح الفري اون وبن ى التع ز عل الهدف هو الترآي

 .ألن هذا يتيح إظهار المواهب والطاقات االبتكارية 

  : توفير قاعدة بيانات متكاملة -٥

ام  د نظ داديعتم ات  إع ى البيان ا عل ادا آلي ه اعتم ه ومكونات ل أجزائ م بكام المعل

ذي يضمن       والمعلومات بتطبي ة بالشكل ال قاتها المختلفة يتم استخدامها بصفة دوري

 .سالمة ما يتخذ من قرارات

 :الرؤية المشترآة -٦

ى يعطي   ة حت ات التربي ودة داخل آلي ة الج وعي بثقاف ا ضرورة ال ويقصد به

 .جميع أعضاء هيئة التدريس المزيد من جهودهم لخدمة أهداف العملية التعليمية 

ادات        ولك:القيادة الفعالة  -٧ ار القي ابقة يجب أن يحسن اختي ائز الس نجح الرآ ي ت

التي تتولى مسؤولية اإلشراف والقيادة لكليات التربية بناءا على أسس موضوعية   

 .سليمة بعيدا عن المصالح الشخصية 



 

 :مقارنة بني أهداف كلية الرتبية واجلودة الشاملة:املبحث الثاني

ا  اد إذا أردن ودة داخل جامعاعتم ام الج ين  نظ ة ب ى المقارن اج إل ا نحت ا الفاضلة فإنن تن

 :أهداف آلية التربية وأهداف الجودة الشاملة وهي آالتالي 

 :أهداف آلية التربية  -١

ة     وضح الدليل الجامعي  ع الجامع ى موق رى عل ددًا من األهداف التي     لجامعة أم الق ع

 :ألهداف في تسعى الكلية إلى تحقيقها بجانب األهداف العامة للجامعة وتتمثل هذه ا

ام   إعداد المعلم المؤهل علميُا وتربويًا ومهنيًا لتولي التدريس في مدارس التعليم -١ الع

ع       دم أو التي يتطل واد الدراسية التي تق  للمرحلتين المتوسطة والثانوية ولجميع الم

  . إلى إضافتها أو تطويرها في هذه المدارس بشتى أنواعها

ة للعمل     -٢ وى البشرية الالزم يم    إعداد الق ر المدرسين  (في التعل دريين  ) غي  من الم

ة للعمل في اإلدارة        وى البشرية الالزم ذلك الق ويين وآ ة   والمشرفين الترب التربوي

  .في شتى تخصصاتها

ديرين ومشرفين   -٣ يم من م ة والتعل ل التربي ي حق املين ف ل الع ين وآ دريب المعلم ت

د في  أثناء الخدمة لرفع مستواهم وزيادة خبراتهم المهنية واطالع  هم على آل جدي

  . الميادين التربوية المختلفة

 اإلسهام في رفع المستويات التعليمية في البالد والمشارآة في إثراء البحث العلمي -٤

  .في الميادين التربوية والنفسية بشتى فروعها



 

ة  -٥  النهوض بمستوى المعلم المؤهل تأهيال أعلى ورفع آفاءة آل العاملين في التربي

 العلياالمستويات من خالل تقديم البرامج المتخصصة في الدراسات  والتعليم بشتى

  . مجال العلوم التربوية والنفسية في

ة     -٦ ة الوجه ة اإلداري دريس والطالب والهيئ ة الت ن أعضاء هيئ وبيها م ه منس توجي

ى    عدادواألخالقية إل الروحية القيم التي تساعدهم على ترجمة التربية اإلسالمية إل

د         ي سلوك إيجابي ا وبمحم ا وباإلسالم دين اهللا رب ان ب د واإليم دة التوحي نبثق من عقي

  .وسلم نبيا ورسوال صلى اهللا عليه

ات    -٧ ي الدراس ا ف ات وغيره رى آالجامع ة األخ ات التعليمي ع الهيئ تراك م االش

ة ديم  التربوي امعي وتق يم الج ام والتعل يم الع ية لغرض تطوير مجاالت التعل النفس

  . لمواقفحسب ا المشورة العلمية

ا      ،)٢٨٥ص،٢٠٠١،شوق وآخرون   (وأضاف  -٨ التصدي للمشكالت التي يواجهه

ه خاص عن   ة  بوج ة والمهني ام والمؤسسات التربوي ه ع ع السعودي بوج المجتم

 . طريق دراستها دراسة ميدانية

البحوث والمشروعات من      -٩ ام ب ق جل تطوير وتحسين    أالقي واد   طرائ دريس الم الت

 . م العامالمختلفة في مراحل التعلي

 

 

 



 

 :أهداف إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي  - ب

ة    ات التعليمي ي المؤسس املة ف ودة الش داف الج عى أه رتس ا ذآ لمي (آم ، الس

ا و  ) ٤٠ص،١٩٩٥ إلى تحقيق إدارة الجودة الشاملة في أي منظمة إدارية عند تطبيقه

 :تشمل على 

ة لتوص     -١ ة نتيج ام اإلداري بالجامع وير النظ بط وتط ئوليات ض يف األدوار والمس

 .المحددة لكل فرد في النظام الجامعي وحسب قدراته ومستواه 

وي        -٢ اعي والنفسي والترب الي واالجتم اديمي واالنفع االرتقاء بمستوي الطالب األآ

 .باعتبارهم أحد أهم مخرجات النظام الجامعي 

 . المستمرتحسين آفايات ورفع مستوي األداء لجميع اإلداريين من خالل التدريب  -٣

املين في النظام      -٤ ع الع توفير جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية بين جمي

 .الجامعي

ن   -٥ دا ع تعلم بعي ة ال هل عملي ة تس ة بطريق ة للجامع ة اإلداري وير الهيكلي تط

 .البيروقراطية  وتسمح بالمشارآة في اتخاذ القرارات التعليمية 

اه ع      -٦ دي الطالب اتج وعي ل وفير فرص       رفع مستوي ال ه مع ت يم وأهداف ة التعل ملي

 .مالئمة للتعلم الذاتي بصورة أآثر فاعلية 

النظرة الشمولية لعملية التعليم من آافة جوانبها واالبتعاد عن التجزئة بين عناصر  -٧

ين     ة المعني التعليم الجامعي مع األخذ بعين االعتبار عمليات التدريب المستمر لكاف



 

ة       والمشارآين من أجل التطوير  ة مالئم ى مخرجات تعليمي والتحسين للوصول إل

 .ذات صبغة تنافسية 

ا       -٨ ة لم ات التعليمي ي بالمؤسس راف العلم ي واالعت دير المحل رام والتق ادة االحت زي

ة المجتمع      تقدمه من خدمة مختلفة للطالب والمجتمع من خالل المساهمة في تنمي

 المحلي 

  :لية التربيةالتوافق بين  أهداف الجودة الشاملة مع أهداف آ - ج

املة     من استعراض األهداف السابقة لكل ستخلصتأن تستطيع الباحثة  من الجودة الش

 :تشابه بين آال منهما من حيث أوجه الوآلية التربية 

ة مجاالت          االهتمام ب • ليمة في آاف ه بدرجة س تعلم وتنميت ة ال الطالب وتحسين نوعي

 . النمو باعتباره أهم المخرجات التعليمية المطلوبة

عمليات التدريب المستمر أثناء الخدمة لجميع العاملين ، وهذا يعتبر من أساسيات    •

 .إدارة الجودة الشاملة 

املين بدرجة تسهم في إنجاح         • ع الع ين جمي التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية ب

 .العمل 

رى وإدا     • ة أم الق رة العالقة بين الجامعة وتنمية المجتمع المحلي والتي تسعي جامع

 .الجودة الشاملة على تحقيقه 



 

المرونة في التعامل مع المتغيرات التي تؤثر على العمل التعليمي الجامعي ،وعدم  •

 . الجمود الفكري في األداء 

ة      • ي للمؤسسة التعليمي المنافسة بين الجامعات على نيل ثقة واحترام المجتمع المحل

 .وخصوصا في مجال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية

ى التعامل مع       تمتع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمهارات و • ادرة عل ات ق آفاي

 . قنيمتغيرات جديدة ناتجة عن التقدم العلمي والت ةمفهوم التعلم عن بعد وأي

املة  مع            ين أهداف الجودة الش ارب ب ابقة  يتضح مدى التق ة الس ومن المقارن

ة       د إمكاني ذي يؤآ ة، األمر ال ة      أهداف آلية التربي املة في آلي تطبيق إدارة الجودة الش

داد        وي إلع داد الترب امج اإلع ي برن ة ف فة خاص رى وبص ة أم الق ة بجامع التربي

ين             رار وإداري اذ الق ة في مرآز اتخ ادات مدرب وفر قي ى ت ذا باإلضافة إل المعلمات، ه

ة للتطبيق          ة الالزم ات المادي وفر اإلمكان يتمتعون بخبرة طويلة في مجال العمل،مع ت

 .لتي تمكن جامعة أم القرى من تحقيق أفضل مستوى من مخرجات تعليمهاوا

 :جبامعة أم القرىبرنامج  إعداد املعلمني :املبحث الثالث

 :  تمهيد

التزود       ا إال ب ه مواآبته رات شتى ال يمكن يواجه المعلم في عمره الوظيفي متغي

ه  ي تؤهل الخبرات الت ذلك ب ا    ،ل يف إليه اث تض ر واألبح العلوم تتغي د    ف وم جدي ل ي آ

ر من المقومات     والتقنية تتسارع خطاها إلى المستحدثات والمبتكرات  التي تغير الكثي



 

اط ة وأنم اة البيئي ات  ،الحي يوالمجتمع اليب   ه يتها وأس ا وسياس ر نظمه رى تتغي األخ

اتها     ا ومؤسس ين أفراده ات ب ا والعالق ة فيه ذه  . العمل وخطط التمني أثر به تعلم يت والم

 .ا بتغير حاجاته وطموحاته ونظرته إلى المستقبل المتغيرات آله

في   تؤثروقد  أصبح التحدي األآبر لدى المعلم أن يواآب هذه المتغيرات التي 

يم تعلم والتعل ة ال ة ال ، عميل ارات متنوع ا ومه ددة لمالحقته ارات متج ى مه اج إل ويحت

ة   مبل بدراسة سلسلة متكاملة شاملة ، يمكن اآتسباها بدراسة برنامج ما رامج التنمي ن ب

رتبط بالمشكالت           ،المستمرة ى التخطيط العلمي والتناسق المنهجي وت د عل التي تعتم

رامج وحدها ال تكفي           ذه الب إن ه ذا ف ه ومع ه إذ ،اليومية التي يواجهها المعلم في عمل

 البد من أن يحرص المعلم على النمو الذاتي المتواصل 

ر ة      ويعتب رة مهن ة األخي ي اآلون يم ف ا    التعل دها ومناهجه ولها وقواع ا أص له

اليب  يم، وتنوعت أدوات وأس تعلم والتعل ات ال نظم ونظري ام ب ا زاد االهتم ة، آم العلمي

وفي عصرنا الحاضر برزت بعض االتجاهات الحديثة  في مجال إعداد   . تقويم األداء

ة     ة والتربوي ورات العلمي ة التط اراة العصر ومالحق ى ضرورة مج د عل م  تؤآ المعل

م         . يةوالتقن ات إعداد المعل اهج ووضع نسب محددة  لمتطلب منها متابعة تطورات المن

ة     ة العملي وي والتربي ا تتطلب التطورات    . مثل اإلعداد العام، والتخصصي، والترب آم

ع      ل م ة التعام ى آيفي م عل رف المعل ة أن يتع احة التقني ى الس ريعة عل ة والس المتالحق

تخدامها    ة واس ة الحديث ائل التعليمي ه الوس ع طالب ة م ك  .بفاعلي د ذل د أآ ائغ ( ولق الص

 :حينما قال )٥ص  ،  ٢٠٠١،



 

ة،         "   م  لتلبي احتياجات المجتمع التنموي رامج إعداد المعل لقد برزت فكرة تطوير ب

وتتمــــاشى مع  متطلبات العصـــــــر و يرى الباحثون أن هذا العصر الذي يطلق عليه عصر  

ى         المعلوماتية يفرض أن يتم إعداد ال ز عل تم الترآي ة بحيث ي ين في المؤسسات التعليمي معلم

ر    ة أآث ة بفاعلي ات الحديث تخدام التقني ي   ،اس وى التعليم ة المحت دادهم لمعرف ى إع الوة عل ع

ام  داد الع ة  واإلع ة التربوي ي والمعرف داد  . التخصص رامج اإلع ذلك أن ب ظ آ ن المالح وم

ل إال     م األمث وفير المعل ل بت ن تتكف دها ل دريب وح ة،    والت ات إيجابي ة اتجاه ت بتنمي إذا اقترن

ا  ا وظروفه ق متطلباته ة وف ل بالمهن تعداد للعم ة، واالس ارة الدافعي ي .وإث ة ف ومشكلة النوعي

ل     ي ضوء العوام ة خاصة ف ة عالمي ل أزم ي تمث ة فه اق  المحلي اوز نط م تتج توى المعل مس

 ."المجتمعية على اختالفها

 

ق   وتحاول مؤسسات إعداد المعلم بصورة دائم ة على تحسين آفاءة خريجيها عن طري

ة  ة العملي ام بالتربي ه واالهتم م ومتطلبات داد المعل رامج إع د ب ة وتجدي ي وفي.متابع ا يل م

ستتناول الباحثة موضوع برامج إعداد المعلمين من حيث المفهوم واألهداف واألنواع 

 .والجوانب األساسية التي يتضمنها هذه البرامج 

 :ي للمعلمين مفهوم اإلعداد التربو -أ 

رى  ريري ا(ي رونلص ه ) ١٣ ص،١٩٩٩،وآخ د ب ين يقص داد المعلم أن إع

ر    ك عب تأهيل الفرد الملتحق بالمؤسسات التربوية التعليمية للعمل في مجال التعليم وذل

واد         ى الم لكية إضافة إل ة والس واد الدراسية التربوي سلسلة من البرامج واألنشطة والم

 :ق نظامين هما التخصصية في القسم المرغوب وف

واد     :أوًال ادة أو الم وب في الم ى التخصص المطل ز عل رد من خالل الترآي إعداد الف

ة   الدراسية من حيث المحتوى المعرفي فقط دون ة التربوي ذه   ،الحاجة إلى التهيئ ألن ه

دريب    ن خالل الت ي أو م ل التعليم ة العم اء ممارس ا أثن ابها ال حق ن اآتس ة يمك الفعالي

 . احب للخدمة وهذا ما يعرف لدى مؤسسات اإلعداد بالنظام التتابعيوالتأهيل المص



 

ًا داد      : ثاني واد اإلع ب م ى جان ادة التخصص إل مل م ل يش كل متكام رد بش ل الف تأهي

 .التربوي وهذا ما يعرف باألسلوب أو النظام التكاملي

 :مفهوم برامج إعداد المعلمين  -ب 

ين هو    أن أفضل تعريف لبرامج  )٢٤ص،٢٠٠٤،الدخيل(ويرى  إعداد المعلم

ذي يرغب        الفرد ال ل ب آافة السمات الشخصية والمهنية وغيرها التي يفترض أن تتمث

ه من خالل        ا في ابها أو تطويره في االلتحاق بمهنة التدريس والتي يتم غرسها أو إآس

 .برامج ومناهج ومؤسسات تربوية يلتحق بها معلم المستقبل قبل الخدمة وأثناءها 

رف  ري(وع ية     ) ٢١ص ،١٩٩٩،العم ط الدراس ه الخط ين بأن داد المعلم امج إع برن

ة الدراسة      ع وقت ونوعي المحكمة والمنظمة لمتطلبات الدراسة التي بموجبها يتم توزي

ة     ة التعليمي داف المؤسس ا أه ق به ة وتحق ة والتطبيقي ب النظري ين الجوان ا ، ب وتعرفه

ة ة الترب     الباحث دمها آلي ي تق ة الت ة المتكامل ا المنظوم ريج    بأنه داد وتخ دف إع ة به ي

 .المعلمين للقيام بمهنة التدريس

 :عناصر برامج اإلعداد التربوي  -ج 

 :أهداف برامج إعداد المعلمين  -١

 ) :٢٤-٢٢ص ص ،١٩٩٤،عبد الجواد( المعلم في اآلتي  إعدادتتحدد أهداف برامج 

ة    • ولي عملي ة لت ة الحديث ات التربوي ًا لالتجاه ا وفق دادا مهني ين إع داد المعلم إع

 .لتدريس واإلشراف على مؤسسات التعليم ا



 

ية     • رات األساس ات والخب الب بالمعلوم د الط ة  ،تزوي ة الالزم واألسس العلمي

ة من         يم النابع يم في ظل الق لتبصيرهم بالمهام المنوطة بهم في مؤسسات التعل

 .الدين وتقاليد المجتمع

د الم    • ر الناق ي والتفكي لوب العلم تخدام األس ى اس اعدة الطالب عل ي مس دع ف ب

 .التعامل مع مواقف الحياة المختلفة

 . المساهمة في خدمة البيئة •

ي     • ؤثرة ف ة الم ل الثقافي وى والعوام ة والق ات التربوي ف الطالب بالنظري تعري

ادة          تقبًال وأيضا لزي دريس مس ام بالت د القي ا عن م مراعاته التعليم حتى يتسنى له

 .معتفاعالتهم بالعالقة التبادلية بين  التربية والمجت

ي      • دع ف د المب ر الناق ي والتفكي لوب العلم تخدام األس ى اس اعدة الطالب عل مس

 .التعامل مع مواقف الحياة المختلفة

ة لتحقيق أهداف نظم       إعداد ويمكن اعتبار برامج الدراسة ما هي إال ترجمة عملي

ع        ب م ا يتناس دافها بم ة أه ة مراجع ات التعليمي ى الهيئ ب عل م وج ن ث م وم المعل

 .لواردة على المجتمع والتطور الحاصل التغيرات ا

 :الجوانب األساسية لبرامج إعداد المعلمين  -٢

 :الجانب األآاديمي  •

الشيخ  ( يهدف هذا الجانب إلى تزويد الطالب المعلم بالمواد الدراسية آما ذآر 

ا     ) ١٢٨ص، ١٩٩٠، ص فيه ي يتخص ة الت ادة التعليمي ه للم ق فهم ي تعم و الت

ا  ومساعدته على السيطرة وا، ا في الموقف      ، لتمكن من مهاراته ى توظيفه درة عل والق



 

أثير  ،عليمي بما يؤدي إلى ثقته في نفسهالت ذه    ويكسبه القدرة على اإلنتاج والت في تالمي

رامهم ب احت ال      ،وآس ي مج ة ف ادة العلمي ب بالم د الطال ن تزوي دف م يس اله ول

در من الم        ،مؤرخ  التخصص إعداده آباحث أو   ده بق ل الهدف هو تزوي ة  ب ادة العلمي

الب          ا للط ة وتعليمه ادة العلمي ل الم ي نق اعده ف ي تس ارات الت ان المه ن إتق ه م يمكن

قب اليب طرائ ة وأس اليب  أل ،فعال ك األس ارات وتل ذه المه ن ه ن م دون تمك م ب ن المعل

 .يصبح مجرد ناقل للمعرفة

 : الجانب التربوي •

ود ( تذآر م من الجانب الت    إعداد أن ) ٩ص، ١٩٨٨،رفيقة حم وي هو   المعل رب

ذا اإل  ي مختلف المجاالت ويهدف ه املين ف ره من الع زه عن غي ذي يمي دادال ى  ع إل

دريس بصورة            ة الت ام بمهم ه من القي ارات التي تمكن م بالمعلومات والمه تزويد المعل

ة واد     ،فعال ذ الم ة تنفي اتهم وآيفي ولهم واتجاه ذه ومي م تالمي ى فه ادرًا عل ون ق  وأن يك

ذا اإل  ،الفصل  الدراسية مجال تخصصه داخل    ة  عداد ويشتمل ه واد التربوي ى الم  عل

ية ي قضية   ،والنفس الين النظري والتطبيق ي المج ة ف رات التربوي و الخب ك ألن نم وذل

ة     ، حاسمة في نجاح المعلم وزيادة إنتاجيته ه المهني األمر الذي يمكنه من تطوير آفاءت

 .ويجعله عضوًا مؤهًال لمهنة التعليم 

 :الجانب الثقافي  •

ة  اإل ) ١٢٠ص، ١٩٩٤،و الخطيب الجبر( ر يذآ م    عداد أن أهمي افي للمعل الثق

ادات المجتمع    تأتي من الدور االجتماعي المطلوب من ادة من قي ًا   ،ه بوصفه قي ومرجع

ًا        ،لطالبه في مختلف الموضوعات والقضايا م بصفته مربي ة ضرورة لكل معل فالثقاف



 

ه  اني وظهرت في راث اإلنس ه الت ي عصر التضخم في ا ف ة وآلم دة المعرف ة  وح أهمي

يهم       أثير ف ه والت ة طالب الرغم من   " زادت الثقافة المعلم زادت قدرته على آسب ثق وب

ة  اإل ب أهمي افي للطال داد الثق ه ع/ع م وقدرت ية المعل ة المدرس ذه والبيئ م تالمي ى فه  ،ل

ه إال      ة المجتمع وتحقيق أهداف أن  وتوجيه الجهود التربوية الوجهة التي تتالءم مع ثقاف

الي إل  ع الح دادالواق اً    ع اًال تام ب إهم ذا الجان ل ه ب يهم امج  ، الطال ز برن ث يرآ حي

ل      عداد والتربوي أما اإل، على الجانبين األآاديمي عداداإل افي فال يحظى إال بالقلي الثق

افي    ة   (من االهتمام رغم أهميته من أمثلة المواد التي تدعم الجانب الثق ة االنجليزي اللغ

 ).الحاسب اآللي ، العربية  اللغة،آمتطلب 

 :التدريب العملي  -٣

أن التدريب العملي يعتبر عصب اإلعداد ) ١٨ص ،مرجع سابق ،رفيقة( ترى 

اً   ،للمهنة ومشكالتها التربوي للطالب داخل آليات التربية ومواجهة حقيقة دريبًا عملي  ت

ون لها قيمة ولكن بتوجيه وإرشاد فالدراسة التربوية النظرية لن يك ،على ارض الواقع

ة            إعداد حقيقة في  دريس وتساعد التربي ى الت ًا عل دريبًا عملي م يصحبها ت ا ل الطالب م

 :العملية على تحقيق األهداف التالية 

ة       • يم في مواقف تعليمي تعلم والتعل تمكين الطالب المعلم من فهم عملية ال

 . وتنمية مهاراتهم في التفاعل مع التالميذ،فعلية للتدريس 

 .رات على تحليل المواقف التعليمية ومعرفة مختلف جوانبها تنمية مها •

 .تنمية المهارات المتعلقة بالتخطيط لدروس اليومية ومراحلها •



 

اء       • ل اإللق دريس مث ة للت ارات األزم ة المه ة ،تنمي رح ، المناقش ، الش

 .التبسيط وتوجيه األسئلة

ل الو      • ة مث ات المتاح تخدام اإلمكان ة باس ارات المتعلق ة المه ائل تنمي س

 .التعليمية

 . تنمية مهارات تقويم تعلم التالميذ •

 : ق التدريسائطر -٤

و صالح   ( التدريس آما ذآر  طرائقتعد  ا  ) ١٤٦ص ،١٩٩٣،الخوالدة وأب أنه

م الوسائل الرئيسة       د من أه أحد المكونات األساسية للمناهج التعليمية في الجامعة وتع

داف  ة األه ة لترجم ي   ،التربوي ا ف م وظائفه رز أه ي    وتب ة ف رات التعليمي يم الخب تنظ

تعلم وتحدد    ،مواقف  لتسهل عملية التعلم على الطالب وممارسة جهودهم الذاتية في ال

ق  ر       طرائ الي تحدد نمط تفكي ة وهي بالت ين الطالب والمعرف دريس نمط التفاعل ب الت

ة ب    ،الطالب  ذلك ينبغي العناي ق ومستوى تعلمهم ونوعية سلوآهم ل دريس في    طرائ الت

 .المعلم  إعداد مؤسسات

 : معلم المعلم -٥

يم الجامعي إن    يعتبر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أهم المدخالت التعل

لم تكن أهمها على اإلطالق وتتوقف عناصر الجودة والكفاية في التعليم الجامعي على 

ول   راهيم  ( نوعية أعضاء هيئة التدريس به ويق إن نجاح  ) ٢٢١ص، مرجع سابق  ،إب

نظم الت ة يتوقف عمال معليمي ة المعل رة نوعي دى وف ى م ا عل د  ،وم م يع م المعل إن معل ف

ون   ن يقوم ة م دد لنوعي ة المح ة  بمثاب ذه المهم دريس    ،به ات الت ان هيئ ك ف ى ذل وعل



 

ومستواهم وأوضاعهم تعتبر جميعا من األمور    ،من حيث إعدادهم عدادبمؤسسات اإل

 . أن تقوم بمهامها بفاعلية ونجاحالتي ينبغي االهتمام بها إذا أريد لتلك المؤسسات 

 : ختباراتواالالتقويم  -٦

ره          ا اعتب ة آم ة التعليم يًا من مقومات العملي ًا أساس راهيم  ( يعد التقويم مقوم إب

ى مدى         ف) ٢٢٣ص،مرجع سابق ، ا وعل ى عملن ا عل م به ة التي نحك التقويم هو العملي

ن خالل يمكن م ودة ف ة المنش داف التربوي ق األه ي تحقي ا ف ى نجاحان رف عل ه التع

تويا  دمهم    مس دار تق الب ومق ة للط ويم      ،ت الحقيقي ة التق ى أن عملي افة إل ذا باإلض ه

اتهم    التربوي وسيلة ل ولهم   ،لكشف عن مواهب الطالب واتجاه ؤ    ،ومي ا يمكن التنب آم

ي تشخيص     ويم ف ة التق ر أهمي ائجهم وتظه ن خالل نت ي للطالب م تقبل التعليم بالمس

ك          وإعطاء  ،المشكالت التعليمية ى ضوئها يمكن معالجة تل ة التي عل دالالت العلمي ال

لبية   المشكالت والحكم علي نتائج العملية التعليمية من النواحي ة والس ة   ،االيجابي الكمي

ة ع      ،والنوعي ة ورف ة التعليمي وير العملي ى تط ق إل ي المنطل ويم ه ة التق ان عملي ذا ف ل

 . مستوى آفاءتها الكمية والنوعية

 : الدراسة على عناصر برنامج اإلعداد التربوي تعليق عام من قبل 

أن برامج إعداد المعلم للتعليم العام بكليات التربية ) ١٩٩٠،زهران (أآدت دراسة  •

وى       ة في المحت رامج التقليدي ك الب ال تتقيد باالتجاهات التجديدية وإنما تستمر في تل

ابع ا    رامج ط ذه الب ى ه ب عل ا غل داف المصاغة  آم دم واأله ذي يق يس ال م ول لك

ي    ى العمل ب النظري عل ت الجان ة  ،الكيف وغلب ات التربي ام  آلي ل اهتم ا جع مم

 .منصب على تصدير إعداد آبيرة من المعلمين ناقصي التأهيل 



 

أن آليات التربية ال تعطي اإلعداد الثقافي قدرًا من االهتمام يتناسب مع أهميته في  •

درس ف      ي ت اهج الت م المن ا أن معظ م آم داد المعل ن   إع ة م ة خالي ات التربي ي آلي

تم في إطار      ة وان صياغتها ت ادة دراسية   مضامين ثقافي ين     ،م وازن ب وال يوجد ت

ه  ا أآدت ذا م ة وه ة أو التربوي ة أو الثقافي ة األآاديمي ن الناحي داد م ب اإلع جوان

 ).١٩٨٨، حداد ( دراسة

دة  • ا جام ة ومقرراته ع  وال، إن خطط الدراس ي المجتم ادث ف ور الح ، تالحق التط

وأن التربية العملية رغم أهميتها إال أنها تتم بطريقة هامشية وال ، والتطور السريع

ه            ا أآدت ذا م ذ وه دة وأسلوب التنفي افي من حيث اإلشراف  والم تأخذ االهتمام الك

مع ضرورة االهتمام  بتنقيح بعض المقررات الموجودة ) ٢٠٠١،الشهري(دراسة 

ردات   من التكرار والحشو مع ضرورة التنسيق بين األقسام المختلفة عند وضع مف

 . المقررات داخل آليات اإلعداد

ة   • رت دراس د أظه روم (  وق ن     ) ١٩٩٩،مك د م ت بالعدي ائج وقام ض النت بع

 :التوصيات في مجال إعداد المعلم 

ة  –األآاديمية ( تعتبر برامج اإلعداد بجوانبها   ة  –التربوي ال ) الثقافي

داد الطالب بدرجة آاف ي إع هم ف ى تس د إل دريس وتفتق ة الت ة لمهن ي

 . والمتغيرات والتحديات التي تؤثر فيه،االرتباط مع الواقع العملي 

ة    عدم وجود تنسيق بين المسئولين عن اإلعداد المهني بأقسام التربي

ا       ة مم ام األآاديمي اديمي باألقس داد األآ ن اإلع ئولين ع ين المس وب

 .يؤدي إلى عدم الترابط بين جوانب اإلعداد 



 

والتحسين  ،الهتمام بالتجديد المستمر في برامج ومقررات اإلعداد ا 

 .واالهتمام باألنشطة المصاحبة،دة والتطوير واستحداث برامج جدي

مراعاة خصوصية آل نوعية من أنواع المعلمين في اإلعداد بحيث  

د    ذي يع يتضمن المعلم آفايات عمله المرتبطة  بمجال التخصص ال

 .لتدريسه 

 :حديثة في برامج إعداد المعلم االتجاهات ال -د 

ا د م االتجاه رت العدي ل    تظه ة لتفاع م نتيج داد المعل ال إع ي مج ة ف ة الحديث التربوي

 :مؤسسات اإلعداد مع المتغيرات العصرية ومن أبرزها 

ات        -ه  اه اإلعداد في ضوء مفهوم الكفاي  CBTE) (CompetencyBased(اتج

Teacher Education(: 

بعيني  ين المبينة على الكفد المعلماظهرت حرآة إعد رن    تاايات في الس من الق

اليب  ، ينرشالع رد لألس ا آ ة له اءت الحاج د ج ة الت فلق ت التقليدي ات ي آان ود آلي تس

ين     تلك،التربية  دي إلعداد المعلم وم التقلي ذا    ،األساليب التي تستند إلى المفه ر ه ويعتب

ى أساس     االتجاه من أهم االتجاهات الحديثة في األوساط التربوية  ين عل إلعداد المعلم

اآلن لهذه البرامج  نلعل تبني التربويي :) ٩٧ص،١٩٩٠،ابو عميرة(ويقول ،الكفايات 

م  يدل على أنها واحدة من أفضل الحلول المطروحة لمشكلة إعداد  ا تعكس    ،المعل ألنه

 .يات في مجاله توينبغي أن يفعله طبقا ألعلى المس ما و ،ةيفعله المعلم حقيق واقع ما

 

 



 

 :اتجاه اإلعداد على أساس المهارات  -و 

المتغيرات العالمية من  نتيجةو نظهر هذا االتجاه نتيجة القصور في إعداد المعلمي

ة و ظ دة ومتنوع ور مصادر جدي دريساأس ه ي الت دة ف ب  .ليب جدي ذا الجان ل ه ويمث

ى الجانب        ،تطورا ألهداف إعداد المعلم رامج ترآز في الماضي عل فبعد أن آانت الب

م أصبحت تهدف          يلمعرفي وال تعطا ارات التدريسية ولسوك المعل ة للمه ة آافي عناي

 .وترتبط بتحسين األداء داخل حجرة الدراسة  ،الشمول والوظيفية إلى

د  بعيني    وق ي الس اه ف ذا االتج دأ ه تل    تاب رين وت رن العش ن الق ه خم ص فكرت

اء ال  ،أن آفاءة المعلم وأداءه(:الرئيسة في  ة ه  وتدريبه قبل وأثن حيث  .األساس   يخدم

ارات التدريسية   ي مجموعةإلها لأن عملية التدريس الفعال يمكن تحلي والتي   ،من المه

ا الطالب  ا/إذا أجاده ا ناجح ال أن يصبح معلم ة زاد احتم ات التربي م داخل آلي   .المعل

د  اه  ويؤي ذا االتج رحان (ه أن  )٤ص،١٩٧٥،س ذا االتج : ب ؤدي    هاه داد ي ي اإلع ف

م    ة أو غير مباشرة إلىبطريقة مباشر ارات المعل د     ،رفع مستوى مه البرامج التي تع ف

ا      /الطالب  ام خاص تم اهتم ارات ته اس المه ى أس ة عل ات التربي ل آلي ين داخ المعلم

ابهم دريس بإآس ارات الت ا ،مه اجح م دريس الن ار أن الت ى اعتب ن  عل لة م و إال سلس ه

 . ير جيدالمهارات يستطيع أن يؤديها لمعلم الجيد والمعلم الغ

ولكي ينجح هذا االتجاه ينبغي توفر بعض الشروط في برامج إعداد المعلم وتتمثل في  

 :اآلتي 

ية     • ارات التدريس د المه ام وتحدي يم الع ة والتعل ات التربي ين آلي راآة ب ة ش إقام

  .لتحقيها داخل برامج اإلعداد ةالالزم



 

 .الربط بين برامج اإلعداد وبرامج التدريب أثناء الخدمة •

  .ربط بين الجانب النظري للبرامج والتدريب الميدانيال •

  .يحرزه المعلم تحديد معايير لتقويم مدى فعالية ومدى ما •

 :اتجاه اإلعداد في ضوء أسلوب النظم  -ز 

نظم     ،للحضارة الحديثةيعد أسلوب النظم من المعلم البارزة  ة ال ى النظري ويستند إل

ي  ة ف ر والتخطيط والبحث العل( المطبق نظم مالتفكي ة مي وأسلوب ال ي معالج دخل ف

اني ىالمشكالت اإلنس ا ة للوصول إل ة علي ة ممكن  و ،فعالي ل آلف ان راق بأق د ) إتق وق

ل الترب       لسجاء هذا األ ة في الحق ة التكنولوجي ورة العلمي أثيرات الث  ،ويوب استجابة لت

وم       ى مفه لوب عل ذا األس وم ه ي ويق اط تعليم اهرة أو نش ع أي ظ ل م ا ويتعام  مالنظ

ا بينه       و رابط فيم ا      ايعرف بأنه مجموعة من األجزاء التي تت ين وفق لتحقيق هدف مع

 .)١٠٩ص،١٩٩٧،الجبان.( لخطة مرسومة

 :وب له عدد من المميزات منهالساألوهذا 

ه ال • اي ان ة وأثناءه ل الخدم داد قب ة اإلع ين عملي ة  ،فصل ب ا عملي حيث يعتبره

 واحدة متكاملة 

ه ال • المقررات ا ان د ب تبدلها بمجموع ،ةلدراسيتقي ل يس ائق  ةب ن الحق م

 .والمعلومات والخبرات تتناسب مع معايير إعداد المعلم الجيد 

تعلم          • م مواصلة ال يح له درات تت ارات وق زودهم بمه ة وي يراعي الفروق الفردي

  .الذاتي



 

فة الجديد في مجال   ابإض حمرونة البرنامج وقابلتيه للتجديد باستمرار مما يسم •

  .تديم من الخبرات والمهاراالمعرفة وحذف الق

 .وهذا النظام يعتبر مدخل لتطبيق مبادئ الجودة داخل مؤسسات إعداد المعلمين

 :اتجاهات برامج اإلعداد التربوي في المملكة العربية السعودية   -ه 

وطن العربي  وفق         ة في ال ين الحالي تسير معظم اتجاهات برامج إعداد المعلم

رت م ي ظه ة الت رامج التقليدي ر  الب ا ذآ رن الماضي آم ن الق ات م ذ ثالثيني امح ( ن س

ذي       ) ١٦ص،١٩٩٦،وآخرون  ر هو سمة العصر ال ويضيف انه بالرغم من أن التغي

ا المعلومات    حيث ظل   ،نعيشه إال أن هذه البرامج لم تتغير فيها األساليب التي تقدم به

ن ا      ا العصر وم ن تكنولوجي ادة م ى اإلف درة عل دم الق م بع م يتس داد المعل اليب إع ألس

 . المتقدمة في مجال تصميم برامج إعداد  المعلمين وتطبيقها

 :وهناك نوعين رئيسين من برامج إعداد معلم التعليم العام وهما 

 .إعداد المعلمين وفق النظام التكاملي:أوال 

 .إعداد المعلمين وفق النظام التتابعي:ثانيا 

 :النظام التكاملي :أوال 

ولي،  ( يعرف  ذي       ) ٢٥ص، ١٩٩٣الجواد و مت ه النظام ال املي بأن النظام التك

درس الطالب         افي، حيث ي اديمي و المهني و الثق يقوم على أساس تكامل اإلعداد األآ

وفق هذا النظام جميع المقررات في نفس الوقت على مدى أربع سنوات يحصل بعدها 

 . على درجة البكالوريوس في تخصصه مع اإلعداد التربوي

 



 

 :التكامليمميزات النظام  -أ 

ذآر ن (ي اً  ) ٢٢ص،١٩٨٧،حس وي وفق داد الترب زات لإلع اك ممي ة  أن هن للطريق

 :التكاملية وهذه المميزات هي

ادة      .١ ن الم ب ع اد الطال دم ابتع افي و ع اديمي و الثق ي و األآ داد المهن زامن اإلع ت

 .العلمية

 إعداد يساعد على اإلعداد النفسي للطالب و تقبله لمهنة التدريس و االستعداد لها و .٢

 .اتجاهات موجبة نحوها منذ بداية التحاقه بكلية اإلعداد

 .أقل اقتصاد في الجهد و التكاليف إذا ما قورن بالنظام التتابعي .٣

 .تخريج عدد آبير من المعلمين يسهم في سد الحاجة المتزايدة من المعلمين .٤

 .تسرب الطالب ألنه يستقطب الراغبين في التدريس من إلى حد آبير يقلل .٥

ي       يس .٦ هم ف ا يس الب مم ها للط اء تدريس ي أثن ادة التخصص ف ين م ى تمه اعد عل

 .إعدادهم لمهنة التدريس

 .يعتبر أشمل من النظام التتابعي حيث يشتمل النظام التكاملي على النظام التتابعي .٧

 . مواجهة االحتياج السريع للمعلمين .٨

 :عيوب النظام التكاملي -ب 

 :ب النظام التكاملي عيو)٢٦ص،مرجع سابق،الجواد ومتولي (آر يذ

 .مدة اإلعداد التخصصي غير آافية من وجهة نظر المختصين .١

 .يعاني من صراع بين المهنيين و التخصصين حول األوزان النسبية لمقرراتهم .٢



 

ات        .٣ ا ألن الكلي ين به ين الملتحق ار المعلم ة الختي ة التربي دور لكلي ي ال ال يعط

ز   ة من      التخصصية هي التي تختار طالبها فال تعطي ترآي ى السمات المطلوب عل

 .الناحية التربوية

ا من      .٤ ة ال حاجة له االهتمام بمواد التخصص و اعتبار المواد التربوية ثانوية مكمل

 .قبل الطالب

 .التكرار و التداخل بين بعض المقررات التي تقدم وفقًا لهذا النظام .٥

ام  وقد ظهر هذا البرنامج في جامعة أم القرى وبقي لمدة طويلة ثم توقف  ـ   ١٤١٩ع ه

 . وبدأ النظام التتابعي

 :النظام التتابعي :ثانيا

أن نظام إلعداد المعلم هو الذي يقوم على ) ٢٥ص،مرجع سابق ،حسن (يذآر  

دة  )الخ.....اآلداب و العلوم،( أساس انتظام الطالب أآاديميا في الكليات التخصصية  لم

الوريوس     ى درجة البك في مجال التخصص     أربع سنوات تنتهي بحصول الطالب عل

درس         ام دراسي ي دة ع ة لم ات التربي ثم يتابع بعدها اإلعداد التربوي و المهني في آلي

فيه الطالب دراسة نظرية تربوية عملية تطبيقية يحصل في النهاية على دبلوم اإلعداد  

 .التربوي

 :مميزات النظام التتابعي -أ 

 )مرجع سابق ،حسن ( ذآر من مميزات النظام التتابعي آما 

 .التعمق في دراسة مادة التخصص و التأهيل فيها على مستوى عال .١



 

ايير خاصة و     .٢ ي ضوء مع ين ف ار المعلم ي اختي ة ف ات التربي ة الفرصة لكلي إتاح

 .التنسيق مع وزارة المعارف في ضوء احتياجاتها

ى تحقيق األهداف المنشودة و       .٣ اهج عل استقالل آلية التربية بترآيز البرامج و المن

 .االستفادة من الكفاءات التربوية لديهاالعمل على 

 :عيوب النظام التتابعي -ب 

 ) :مرجع سابق،حسن(آما ذآرها  

 .طول مدة الدراسة .١

 .زيادة النفقات و التكاليف .٢

 .إبعاد المعلم لمدة سنة آاملة عن مادة تخصصه .٣

 .يرآز على التخصص الدقيق في تقديم المقرات دون االهتمام باألساسيات .٤

إن   مدة الدراسة في ا .٥ ذا ف لدبلوم التربوي ال تكفي لتآلف الطالب مع مهنة التدريس ل

ة        م الفرص نحت له ى س رى مت ن أخ ى مه ربون إل نهم يتس ر م واد (الكثي الج

 .)٢٧ص،مرجع سابق،ومتولي

ا يجعل         .٦ وم مم ات اآلداب أو العل وجود مجاالت آثيرة إلغراء المتخرجين من آلي

 .حو مهنة التدريسالنظام فاشًال في استقطاب أفضل تلك العناصر ن

 :مبررات تطوير البرنامج وفق النظام التتابعي  -ج 

ي  وي    (ورد  ف داد الترب امج اإلع ل برن ررات ) ٦-٣ص ص،٢٠٠٥، دلي المب

  :التالية



 

ين   أ املي (ن المالحظ على برنامج إعداد المعلم وجود قصور في أداء الخريج     )  التك

ر    وعليه فإن إضافة عام دراسي للجانب  .العلمي التخصصي  العلمي التخصصي يعتب

امج  ، مطلبا أساسيا لتمكين الخريج من تدريس المادة العلمية بكفاءة واقتدار آما أن برن

د ظهر من خالل الممارسة            ة وق رة طويل ذ فت ه من م تطبيق اإلعداد التربوي التكاملي ت

امج و  ق الكثير من المشكالت العلمية واإلدارية التي تطلب إعادة النظر في البرن  طرائ

 :نفيذه ومن أهمها ت

ر   %) ٩٠(تحول معظم طالب  • ال آثي إلى دراسة اإلعداد التربوي مما أدى إلى إقف

ك   من التخصصات الدقيقة في أقسام الجامعة المختلفة األمر الذي أدى إلى إعاقة تل

األقسام عن أداء رسالتها فيسد حاجات المجتمع من التخصصات المختلفة وبالتالي 

 .المادية والبشيرة المتوفرة لدى األقسامإلى إهدار اإلمكانات 

د الطلب        • ى تزاي وي أدى إل داد الترب ى دراسة اإلع ة إل توجه معظم طالب الجامع

المعلمين السعوديين خاصة      دارس ب على الوظائف التعليمية وبالتالي إلى تشبع الم

ة لتعل    يم مع انتشار آليات إعداد المعلمين التابعة الوزارة المعارف والرئاسة العام

 . البنات

ى           • ادة الضغط  عل ى زي وي أدى إل امج اإلعداد الترب ين ببرن آثافة الطالب الملتحق

األقسام التربوية  التي تسهم في تقديم مقررات اإلعداد التربوي وبالتالي عجز تلك 

ا أدى        م آم د للمعل األقسام عن أداء رسالتها وإعاقة جهودها في سبيل اإلعداد الجي

ك  األ  ى         إلى عدم تمكن تل دريس واإلشراف عل ا في الت اء بالتزاماته ام من الوف قس

 . التربية العلمية



 

الب         • دس الط ى تك وي أدى إل داد الترب ي اإلع جلين ف الب المس داد الط ادة أع زي

المتدربين في المدارس لتطبيق التربية العملية وما ينتج عنه من مشاآل مع إدارة    

 . رها السلبي على طالب المدارسالتعليم والمسئولين بتلك المدارس خوفا من تأثي

ى      • ؤدي إل د ي ة ق ة التكاملي وي بالطريق داد الترب امج اإلع ي برن ول ف تمرار القب اس

دريس         ة الت ة مهن رورية لممارس ائص الض يهم الخص وفر ف الب ال تت اق ط التح

 . وبالتالي إلى انخفاض الكفاية اإلنتاجية للمعلم في أداء مهنته

ر من         ويؤدي تطوير برنامج اإلعداد ال  ى معالجة الكثي ابعي إل ًا للنظام التت وي وفق ترب

ا   ن أهمه ي م ات الت ر من االيجابي ه الكثي ا أن ل داد ( المشكالت آم امج اإلع ل برن دلي

 ):٧ص ،مرجع سابق ،التربوي جامعة أم القرى 

إتاحة الفرصة ألقسام الجامعة المختلفة لتقديم برامج تخصصية ذات مستوى عال    •

ؤهلين في مختلف التخصصات        تسهم في سد حاجات ال  مجتمع من الخريجين الم

 . وتعكس االستثمار األمثل لإلمكانات المتوفرة لدى األقسام

ام    • رفع المستوى العلمي للمعلم بالترآيز على تخصصه الدقيق من خالل إضافة ع

ا بالسنة       دراسي لدراسة مواد التخصص الدقيق في آليته إلى جانب إعداده  تربوي

 .الخاصة 

ى     اخت • نعكس عل ا ي دريس مم بار عينات ممتازة من الطالب وتوجيههم إلى مهنة الت

 . أداء المعلم وبالتالي تحسين مستوى التعليم العام



 

تقنين أعداد الخريجين الراغبين في الوظائف التعليمية بالترآيز على الكيف وليس  •

زة المعني     ة واألجه وان الخدم اعد دي ا يس ين مم داد المعلم ي إع م ف ى الك ي عل ة ف

 . التوزيع األمثل للوظائف العامة

 : شروط وضوابط النظام التتابعي -د 

ة     ات درج ب متطلب ي الطال ث ينه ابعي بحي ام التت ا للنظ م وفق داد المعل تم إع ي

ة   ات الجامع ام وآلي ي أقس وفرة ف ة المت ات الدقيق د التخصص ي أح الوريوس ف البك

سة الدبلوم العام في التربية لمدة المختلفة لمدة أربع سنوات ثم يلتحق بكلية التربية لدرا

 :عام دراسي وذلك على النحو التالي 

 :يقبل الطالب في برنامج الدبلوم العام في التربية إذا توفرت فيه الشروط التالية 

ل عن  • دير ال يق دقيق بتق ي التخصص ال الوريوس ف ات درجة البك أن يكمل متطلب

اط في التخصصات        دل تراآمي ثالث نق دا أو مع ل     جيد ج دل ال يق ة وبمع النظري

ي بعض  ٢.٥٠عن ذا الشرط ف ين ه ة تقن ة ولمجلس الكلي ي التخصصات العلمي ف

وب      دل المطل ل المع ث ال يق ة بحي ات التعليمي اج القطاع ا الحتي التخصصات وفق

 . نقطتين ٢.٠٠لاللتحاق بالبرنامج عن 

% ٨٠يعادل أن يجتاز اختبارات القبول التحريرية والشفوية بتقدير جيد جدا أو ما  •

 .من درجات االختبار

 . أن يكون الئقا طبيا وخاليا من األمراض والعاهات الخلقية المخلة بمهنة التدريس •

ي   • دم ف ي تق ا للتخصصات الت الوريوس مالئم ة البك ي مرحل ون تخصصه ف أن يك

 . برنامج  التعليم العام



 

امعي أ      • ب ج أة طال ه مكاف ا وتصرف ل ا آلي ة تفرغ ا للدراس ون متفرغ اء أن يك ثن

 . دراسته في برنامج اإلعداد التربوي

امج من         • ول في برن تم القب مدة الدراسة في البرنامج عبارة عن فصلين دراسيين ي

ك        ام دراسي وذل اني من آل ع قبل آلية التربية في الفصلين الدراسيين األول والث

 :لألسباب التالية 

لين       ي الفص ة ف ة المكرم دارس مك ى م ة عل ة العلمي ق التربي  تطبي

 . الدراسيين لضمان التوازن في التوزيع

إتاحة الفرصة للطالب الراسبين في مواد اإلعداد التربوي دراستها  

ي      ذي يل مع المجموعات الدراسية الموجودة في الفصل الدراسي ال

 .الرسوب مباشرة 

 :سبق  تعليق عام من قبل الدراسة على ما

من المواد التي قد يقومون بتدريسها   ال تتيح الدراسة التتابعية فرصا للتعرف والتمكن 

ة          ى مهن اء إل ابعي باالنتم في مراحل ما قبل الجامعة وال يشعر الطالب في النظام التت

وجدانيات واتجاهات    إعداد حيث يصعب عليه ،التدريس من خالل عام دراسي واحد 

 ايجابية نحو مهنة التعليم 

 :معة أم القرىقواعد عامة تنفيذية في برنامج اإلعداد التربوي بجا -و 

و داد الترب امج اإلع رى لبرن ة أم الق ل جامع ي دلي د ف ذه القواع  (يوردت ه

 :)٧ص،٢٠٠٥



 

دار        -١ ى م دة عل ة معتم ين ساعة نظري يتكون برنامج دبلوم اإلعداد التربوي من ثالث

 .العام الدراسي

ه       -٢ وي ويشكل ل امج اإلعداد الترب يتولى مكتب اإلعداد التربوي اإلشراف على برن

 . يمثل األقسام التربوية المهمة في تقديم هذا البرنامج مجلس علمي

راء           -٣ ول وإج ايير القب روط ومع ق ش وي بتطبي داد الترب ب اإلع س مكت وم مجل يق

ا للضوابط        وي وفق دمين لدراسة اإلعداد الترب االختبارات والمقابالت للطلبة المتق

ام    الموجودة في هذا البرنامج ويتولى وضع جداولهم الدراسية بالتنسيق    مع األقس

 .المعنية ومتابعة دراستهم واعتماد توصيات تخرجهم 

دار الفصل الدراسي في       -٤ ى م يتم تطبيق التربية العملية خمسة أيام في األسبوع عل

 .الفترة الصباحية ويتم دراسة بقية المقررات في الفترة المسائية 

ار       -٥ ة في ضوء خمس زي ة العملي ة  يتم تقويم أداء الطالب في مقرر التربي ات ميداني

 . صفية آحد أدنى يقوم بها المشرف على الطالب لمالحظة تدريسه الفعلي

ذا          -٦ ى ه ة عل س الجامع ة مجل ار موافق ة باعتب ة المكرم ة بمك ة التربي توصي آلي

ق باإلعداد            رارات تتعل ا سبق من ق ع م ة لجمي ابعي الغي البرنامج وفقا للنظام التت

دا    امج اإلع ات برن ام الدراسي      التربوي تقدم جميع متطلب دار الع ى م وي عل د الترب

ررات وعدد       ذه المق وزع ه ة وتت وفقا لظروف وإمكانات آلية التربية بمكة المكرم

 :التالي  الجدول ساعتها على األقسام التربوية وذلك وفق

 

 



 

 محتويات برنامج اإلعداد التربوي بجامعة أم القرى -ز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم التربية اإلسالمية والمقارنة

 ساعة واحدة ١ المدخل إلى التربية •

 ساعة واحدة ١ التعليم وسياسته في المملكة العربية السعودية •

 ساعتين  ٢ أصول التربية اإلسالمية •

 ساعتين ٢ التربية والوطنية •

 ساعات ٦ مجموع الساعات

 علم النفسقسم 

 ساعة واحدة ١ المخل إلى علم النفس •

 ساعة واحدة ١ علم نفس النمو •

 ساعتين ٢ علم النفس التربوي •

 ساعتين ٢ االختبارات والمقاييس •

 ساعتين ٢ التوجيه واإلرشاد •

 ساعات ٨ مجموع الساعات

 قسم اإلدارة التربوية والتخطيط

 ساعتين ٢ مقدمة في اإلدارة التربوية •

 ساعة واحدة ١ لنشاط المدرسيإدارة ا •

 ساعات  ٣ مجموع الساعات

 التدريس طرائققسم المناهج و

 ساعتين ٢ أسس المناهج وتنظيماتها •

 ساعتين ٢ الوسائل وتكنولوجيا التعليم •

 ساعتين ٢ حسب التخصص) ١(التدريس  طرائق •

 ساعتين ٢ حسب التخصص)  ٢( التدريس  طرائق •

 ة واحدةساع ١ تصميم النشاط المدرسي •

 ساعات ٤ تربية عملية •

 ساعة ١٣ مجموع الساعات

 ساعة ٣٠ مجموع الساعات الكلي

 

 يمثل محتويات برنامج اإلعداد التربوي وعدد الساعات بجامعة أم القرى ) ١(جدول 



 

رامج اإلع   -ح  ي ب املة ف ودة الش ايير الج ة أم مع وي بجامع داد الترب

  :القرى

ا                       ة آاليفورني ين بوالي داد  المعلم ة  إع لة لجن ة بمراس ت الباحث قام

)California Commission on Teacher Credential(    م ا وت إرسال  الكتروني

بترجمتها وإعادة صياغتها بحيث    احثةالبوقد قامت  ،٢٠٠١المعايير المتبعة منذ عام 

ل عدد   ، ديننا اإلسالمي وأخالقيات مجتمعنا تتناسب مع طبيعة ومن ثم تحكيمها من قب

ين   ن المحكم ت  م د أرفق ةوق ة   الباحث ايير آامل ق (المع ذه   ذا وه) ١ملح يح له توض

 :المعايير بعد ترجمتها و إعادة صياغتها وتحكيمها

 :أهداف البرنامج وغاياته

م    تعت  رامج إعداد المعل ار    بر األهداف الخطوة األولى في التخطيط لب وهي المعي

م  .الذي يتحدد بواسطته نجاح النظام أو فشله ومن المفترض أن يستمد نظام إعداد المعل

أهدافه من األهداف العامة للنظام التربوي التي تستمد مبادئها من فلسفة المجتمع ومن  

 . بليةقيمه وتقاليده وتطلعاته المستق

أن الهدف العام لبرامج إعداد المعلمين هو إحداث   )  ٧٣ص،٢٠٠٥،األحمد ( ويذآر 

ه    تغيير مرغوب في معارف الطالب ال  ه واتجاهات ه وقدرات م ومهارات اط    ،معل وفي أنم

ة ة واالجتماعي ه التربوي از مهمات تطيع انج لوآه وشخصيته بحيث يس ق ، س عن طري

ع ملموس  و تحقيق أهداف التربية وترجمتها إلى ه       ،اق ل تطور المجتمع وتقدم ا يكف بم

 :وتضمن األهداف المعايير التالية .لبلوغ أهدافه



 

د في     ،ُيقدم البرنامج للطالب المعلم مفاهيم  .١ ا هو جدي نظريات ومهارات وآل م

 .مجاله 

 .ُيوفر البرنامج اإلرشاد والتوجيه الكامل للطالب المعلم .٢

التعلم الذاتي ،تحليل الموقف : يا مثلُيكسب البرنامج الطالب المعلم مهارات عل .٣

 .اتخاذ القرار،

ارآين          .٤ ين المش وار ب ة الح دعم لغ انية وي ات اإلنس امج العالق ي البرن ُينم

 ).الطالب ،أعضاء هيئة التدريس (فيه

 :مقررات البرنامج ومتطلباته

ا سريع التكيف و      ين مرن ة المالءيفترض أن يكون محتوى برنامج إعداد المعلم   م

ة ع طبيع ى      م ررات عل وي المق ب أن تحت ع ويج ع الواق ربط م ابال لل ع ق المجتم

 :االعتبارات التالية 

 .تحتوي المقررات على األهداف التعليمية في صورتها السلوآية  .١

د للطالب        .٢ ة تضمن اإلعداد الجي ة متكامل يحتوي البرنامج على مقررات تربوي

 .المعلم

 .واقع تطبيقي عمليُيترجم البرنامج نظريات ومفاهيم المقررات إلى  .٣

 .تتناسب عدد الساعات مع محتوى المقررات  .٤

 :التدريبات واألنشطة و ق التدريس ائطر

ة ويضيف         ة األهداف التربوي م الوسائل الرئيسة لترجم و   (تعتبر أه دة و أب الخوال

رز  في    ائأن أهم وظائف طر) ١٤٦ص،مرجع سابق،صالح  ق التدريس واألنشطة تب



 

ة رات التعليمي ي مواقف تنظيم الخب ى الطالب، ف تعلم عل ة ال وممارسة ، لتسهل عملي

تعلم  ي ال ة ف ودهم الذاتي دد ، جه قوتح ب    طرائ ين الطال ل ب ط التفاع دريس نم الت

ة  ، والمعرفة ى المعرف اير       ، وطريقة النظرة إل ل في المع ا وتتمث اليب التعامل معه وأس

 :التالية 

ل   .١ تعل :َيستخدم البرنامج أنشطة متنوعة في التدريس مث دريس   ال اوني والت م التع

 . المصغر

ة       .٢ ات وأنشطة تربوي دريس استخدام تقني ُيتيح ويوفر البرنامج ألعضاء هيئة الت

 .مختلفة 

د المجتمع           .٣ ررات مع تقالي ردات المق رات ومف ى ربط خب امج عل ُيحرص البرن

 .السليمة 

داني       .٤ دريب المي م الت ب المعل امج للطال دم البرن ة (ُيق ة العملي اب )التربي الآتس

 .ادل الخبراتوتب

درة          .٥ ة والق ة والتراآيب اللغوي ردات التربوي ى استخدام المف امج عل ُيشجع البرن

 . على التعبير اللغوي

 :التقييم والقياس

م   ، يعد التقويم مقومًا أساسيًا من مقومات العملية التعليمية فهو العملية التي نحك

ة    ، بها على عملنا ويضيف  ، المنشودة  وعلى مدى نجاحنا في تحقيق األهداف التربوي

ي( ة  ) ٢٥ص،١٩٩٥،حنف تويات الحقيقي ى المس رف عل ن  التع ن م ويم يمك أن التق

دمهم   دار تق الب ومق ن      ، للط ف ع يلة للكش ويم وس ة التق ى أن عملي افة إل ذا باإلض ه



 

ة        ؤ بالمشكالت التربوي ا ُيمكن من التنب مواهب وقدرات الطالب المعلم واتجاهاتهم آم

 .وعمل إحصائيات لها 

 .م الطالب المعلم بشكل صادق و موضوعي ُيقيَِِّ .١

ل     .٢ ر مث ريقتين أو أآث يم ط من التقي ة  : َيتض ارات عملي فهية  ،اختب روض ش ع

 .اختبارات تحريرية ،

 .ُتسجل نتائج التقييم بصورة منظمة في سجالت داخل الجامعة  .٣

 .ُيحدِّد البرنامج معايير لتقييم العمل الفردي والميداني للطالب المعلم  .٤

 :ة والمعلومات التقني

ة          ة وتوظيف الوسائل التعليمي زة التعليمي م تشغيل األجه يجب أن يحسن الطالب المعل

 . وإنتاج بعضها حتى يكون قدوة للمتعلمين في تشغيل التقنيات التعليمة واالستفادة منها

 .يمتلك البرنامج مرآزًا للوسائل التعليمية والتقنية  .١

 .المعلومات واالتصاالت وتوظيفها تقنية ب الطالب المعلم على استخدامُيدرَّ .٢

 .جمع المعلومات وتوثيقها وتبويبها طرائقَيتعرف الطالب المعلم على  .٣

 :إدارة البرنامج ومصادره

ذ   اء التخطيط والتنفي وي أثن داد الترب امج اإلع ي إدارة برن ا ف ايير الواجب توفره المع

 :والتقويم

 ارآة فيه في التخطيط والتنفيذ يتعاون البرنامج مع األقسام األآاديمية المش .١

 يتعاون البرنامج مع التعليم العام في التخطيط والتنفيذ  .٢

 ُيوجد نظام إداري لمراجعة خطط وأهداف البرنامج بشكل دوري    .٣



 

 :تحسين البرنامج ومراجعته 

امج بشكل دوري لغرض         ة البرن ذه يجب مراجع امج وتنفي بعد مرحلة  التخطيط للبرن

 :وهذه معايير التحسين والتطويرالتحسين والتطوير 

امج     .١ ر البرن ع عناص يم جمي اهج (تقي ة  ،المن ائل التعليمي ة  ، الوس اء هيئ أعض

 ......).الخريجين، الطالب، التدريس

ررات  ،أعضاء هيئة التدريس (يتابع البرنامج جميع عناصره متابعة دقيقة  .٢ المق

 ).الوسائل التعليمية،الطالب،

 .لنتائج التقييم  تحسين البرنامج وتطويره تبعا .٣



 

 :الدراسات السابقة: ثانيا

ابقة ذات الصلة        تتناول الباحثة في هذا الفصل بعض الدراسات والبحوث الس

ذا الموضوع ي   ،به ى اإلجراءات الت رى من حيث التعرف عل ة آب ا من أهمي ا له لم

ذه الدراسة واضحًا من           ،اتخذتها ا حتى يكون موضوع ه والنتائج التي توصلت إليه

 .تلك الدراسات بين 

 :التي تتعلق ببرنامج اإلعداد التربوي تالدراسا: أوال 

وان  )م ٢٠٠١( ،دراسة  شحاته • امعيا"بعن ويم الج امعي والتق يم الج ين: لتعل  ب

ق  ة والتطبي ى    " النظري دف إل ة ته ة نظري ي دراس رورة وه دريس   ض ويم الت تق

ض ال         وء بع ي ض ة ف ة والفرعي دريس الرئيس االت الت ي مج امعي ف ايير الج مع

فات األداء الف ا ومواص ة به ال المرتبط في    ،ع نهج الوص ث الم تخدم الباح واس

دريس في عدد من الجامعات      تابنة   التحليلي على عينة من أعضاء هيئة الت و االس

 :وتوصلت الدراسة إلى ، هي أداة الدراسة

 الكثافة الصفية المنخفضة لها تأثير ايجابي في تحسين الجودة  -

 .ة إحصائيا في وضوء متغيرات الصفة الجامعيةتوجد فروق دال ال -

ـ ١٤٢٣( ،دراسة الصائغ   • وان   )ه ة   " بعن ة العربي داده بالمملك م وإع ار المعل اختي

ه " السعودية م وتدريب داد المعل ام إع راهن لنظ ل الوضع ال ى تحلي دفت إل ي ه والت

ة  ث  بالمملك ن حي عودية م ة الس ب : العربي ار الطال و / اختي ايير القب م ومع ل المعل

ين   ه ، وظروف توظيف المعلم م وتدريب داد المعل رامج إع داد ، ب بمؤسسات اإلع



 

اذج من        ا لموضوعها لنم ا معالجته ونموهم المهني ، آما تعرض الدراسة في ثناي

م     داد المعل ال إع ي مج ة ف ارب العالمي رة والتج ن   .الخب ب م ى جان رف عل والتع

م          داد المعل ال إع ي مج ة ف ارب العالمي رة والتج نهج   والخب ث الم تخدم الباح اس

دراء والمشرفين    ين والم تبانة هي   ، الوصفي المسحي على عينة من المعلم و االس

ى  ،أداة الدراسة يم      : وقد توصلت الدراسة إل ا التعل توسيع نطاق استخدام تكنولوجي

ة م الحديث داد المعل رامج إع ي ب ا ف داد  ،وتوظيفه رامج اإلع تمرة لب ة المس المراجع

مؤسسات إعداد   وتقويم لمتابعة  ةاعتمادي تشريع أنظمة ،يذهاوطرائق وأساليب تنف

 .دوري بشكلالمعلمين 

وان   )هـ  ١٤٢٣( ،دراسة المطرودي • م      " بعن وي لمعل امج األعداد الترب ويم برن تق

ى  " السعودية العربية التربية اإلسالمية بكليات المعلمين بالمملكة هدفت الدراسة إل

وى وطرق      تحليل واقع برنامج اإلعداد لمعلمين التربية اإلسالمية من حيث المحت

يم   دريس والتقي م  الت ب المعل داني للطال دريب المي نهج    ،والت ث الم تخدم الباح واس

دراء    ين والم ن المعلم ة م ى عين ث عل داف البح ق أه حي لتحقي في المس الوص

رفين  ة والمش أداة للدراس تبانة آ طة اس ة، بواس د أوصت الدراس ى ضرورة  وق إل

ويم دور المعل ه  تق تمر ل ي المس و المهن ق النم ن أجل تحقي وي م م التعليمي والترب

رامج إعداد    بغرض تحسين العمل التربوي، وتطويره أوًال، ولمعرفة مدى نجاح ب

 .المعلم وتدريبه ثانيًا

وان   )هـ  ١٤٢٦( ،دراسة السيد  • ة أم      " بعن وي بجامع امج اإلعداد الترب ويم برن تق

ان الهدف من الدراسة      ، "ات القرى من وجهة نظر المختصين والمتخرج    د آ وق



 

د           وي من جانب جدي امج اإلعداد الترب وة والضعف في برن التعرف على نقاط الق

امج    يتمثل في المتخرجات وآذلك المختصين وإعطاء إيضاح عام وشامل عن برن

ة اآلراء في      ااإلعداد التربوي واستخدمت الباحثة  نهج الوصفي المسحي لمعرف لم

ى عدد من أعض     اإلعداد بواس   برنامج تبانة عل دير   طة اس دريس وم ة الت ات اء هيئ

ات رفات والمتحرج دارس والمش د ، الم ةوق ة  أوصت الدراس ى ضرورة متابع إل

ويم    ذ والتق ث التنفي ن حي وي م داد الترب امج اإلع ام   ،برن راك األقس وضرورة إش

ط وآذلك إشراك  التعليم  العام في التخطي ،المشارآة في البرنامج في آافة مراحله

 .والتنفيذ 

 :الدراسات التي تتعلق بإدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها التربوية: ثانيا 

اديمي    " بعنوان  )م١٩٩٦( ،دراسة العتيبي وغالب • اد األآ معايير مقترحة لالعتم

ة      ات العربي ي الجامع ين ف داد المعلم رامج إع ي لب ة   " والمهن ة نظري ي دراس وه

ين في   لتحسين مستوى برامج إعداستهدفت اقتراح مجموعة من المعايير  اد المعلم

ة ات العربي رامج  ،الجامع اءة ب اس آف ات لقي ة اتجاه اك أربع حت أن هن وأوض

ة   مؤسسات إعداد المعلمين هي آفاءة النتائج وقياس العائد والسمعة الع ة ونوعي لمي

ات  ايير         ،المدخالت واإلمكان اديمي فهي المع اد األآ ايير المقترحة لالعتم ا المع أم

ي ة    الت ة واإلداري اللوائح التنظيمي ق ب دريس    ،تتعل ة الت اء هيئ اهج وأعض  ،والمن

ويم الخريجين وأوضحا  ق بتق ي تتعل ايير الت اني والمع زات والمب الطالب والتجهي

اد        ة االعتم ى عملي ة متخصصة تشرف عل الباحثان بضرورة إنشاء مؤسسة عربي

ات  اد الجامع الي تلحق باتح يم الع اديمي لمؤسسات التعل تخدمت  ةالعربي األآ واس



 

ى          ايير عل د المع تبانة لوضع وتحدي الدراسة المنهج الوصفي المسحي بواسطة اس

 . جامعات عربية  ٥عينة من أعضاء هيئة التدريس في 

ري  • ة الطري ـ١٤١٩( ،دراس وان )ه يم   " بعن ات التعل اديمي لمؤسس اد األآ االعتم

عودية     ة الس ة العربي ي المملك الي ف ة ،"الع ة نظري ي دراس ة  ا وه تهدفت مناقش س

اد    ،العتماد األآاديمي وتوضيح أهدافهمفهوم ا ة لالعتم مع استعراض لمبادئ عام

اديمي  ه   ، األآ ه ومراحل ذلك إجراءات اد وآ اير االعتم ي    ،ولمع  وأوصت الدراسة إل

ي  رورة تبن داف واإلدارة   ض ي األه اييره ه اديمي ومع اد األآ ر االعتم عناص

واه واحتياج   امج ومحت ات والبرن ه والمنش ة    ،ات اء الهيئ ل وأعض ادر التموي ومص

 .التعليمية وشروط القبول ونظام التقويم 

عد    • ة والمس و نبع ة أب وان )م ١٩٩٨( ،دراس ي   " بعن املة ف ودة الش إدارة الج

يم   ات التعل اليمؤسس رف  " الع ة التع دفت الدراس ى وه ودة   عل اهيم إدارة الج مف

مال وتطبيقات الجودة في   الشاملة ومجاالت التعاون بين الجامعات ومنظمات األع

يم    ) ٩٠٠٠(الجامعات األجنبية ومجاالت تطبيق سلسلة االيزو  في مؤسسات التعل

الي ات ، الع ي الجامع املة ف ق إدارة الجودة الش ة تطبي ا تناولت الدراسة إمكاني آم

ق   ي التطبي ة ف ات المحتمل ة والمعوق ة األهلي نهج  .األردني تخدم الباحث الم د اس وق

دريس  سطة استبانة بوا الوصفي المسحي وتوصلت  على عينة من أعضاء هيئة الت

 الدراسة إلى بناء إستراتيجية إلدارة الجودة الشاملة في الجامعات األهلية األردنية

ـ ١٤٢٠( ،ردراسة  الخطيب و الجب • وان  )ه ي إدار" بعن اديمي ف اد األآ ة االعتم

ا    " التعليم ة لالعتم اد اإلداري يم   وقد هدفت الدراسة إلى تقصي أبع اديمي التعل د األآ



 

عودية        ة الس ة العربي ي المملك ون ف اديميون واإلداري راه األآ ا ي تخدم  آم د اس وق

نهج الوصفي المسحي    تبانة   الباحثان الم ة       بوساطة اس ة من أعضاء هيئ ى عين عل

ين  دريس واإلداري ات  الت ي الجامع اد     ،ف ى أن إدارة االعتم ة إل لت الدراس وتوص

ة األخرى       األآاديمي يجب أن تكون من  خال زة التعليمي تقلة عن األجه ة مس ل هيئ

ى تحس     اعد عل ه يس م لكون اديمي مه اد األآ ادة  وان االعتم يم وزي ة التعل ين نوعي

ه ي   ،فعاليت ية ف د الجوانب األساس ى تأآي ون إل ة يتجه راد الدراس فضال عن أن أف

اديم      اد األآ ة االعتم ي المؤسسات والبرامج التعليمية باعتبارها حقال خصبا ألنظم

ة    ة التعليمي اء الهيئ الي أعض ى الت ي عل ي ،وه دا ،البحث العلم رامج ،ف األه الب

 .اإلدارة وخدمة المجتمع ،المرافق والتجهيزات،

تقييم عوامل ومعايير نجاح " بعنوان   )م ١٩٩٩(، Klocinki دراسة آلونسكي •

الي      يم الع  استهدفت "وفشل تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعل

املة في إدارة     الدراسة تحديد عوامل نجاح أو فشل تطبيق مبادئ إدارة الجودة الش

ة      دة األمريكي ات المتح ي الوالي الي ف يم الع د التعل ى   معاه ث عل د الباح د اعتم وق

دريس والطالب      بوساطة استبانة  ،المنهج الوصفي ة الت على عينة من أعضاء هيئ

 :وقد توصلت الدراسة إلى

ى استخدام إدارة           أن المؤسسات التي  درة عل ز بالق ك التي تتمي نجحت في التطبيق تل

املة  ودة الش االج ا رآإط وظفين  مع ادة والم ن الق دعم م زام وال ة ،وااللت ذلك بفعالي وآ

ة   الل المؤسس ال خ ق   ،االتص ي التطبي لت ف ي فش د الت ا المعاه ز   ،آم ي تتمي ك الت فتل

 .واستهالك الوقت  ،وعد م آفاءة الموظفين ،بمقاومة التغير وضعف االتصال



 

وان  (٢٠٠٠)،  Johannsenدراسة جوهانسون  • املة في    " بعن إدارة الجودة الش

ة    ،"منظور إدارة المعرفة  ى هدفت  وهي دراسة نظري يالت     إل ى التحل التعرف إل

ة إدارة        فت الدراس ة ووص اذج المقترح املة والنم ودة الش ة إلدارة الج النظري

ابه     دة الشاملةة الرقابة وإدارة الجوالمعلومات وجود ا أوجه التش ، وعرضت نظري

واالختالف بين إدارة المعلومات وإدارة المعرفة ثم اقترحت نموذج لعمليات إدارة 

 .المعرفة 

ة  • ر دراس وان  )م٢٠٠١(البك ي    "بعن املة ف ودة الش ام الج ايير نظ س ومع أس

ة "ةالمؤسسات التربوية والتعليمي  ، وتهدف إلى تطبيق وتوظيف المواصفات الدولي

ودة ع ة  للج ة والتعليمي ات التربوي ى المؤسس ث   ل د الباح د اعتم نه ، وق ى الم  جعل

ة         ذلك أعضاء هيئ دراء ومشرفين وآ ين وم الوصفي المسحي على عينة من معلم

ة    ا أداة للدراس بتانة آ تخدم الباحث اس وي واس داد الترب رامج اإلع ي ب دريس ف ، لت

اي    :وتوصل  إلى عدة نتائج من أهمها  ة   ـ ضرورة األخذ بمع ير المواصفات الدولي

للجودة في بنية ونظام التعليم ، وأهمية األخذ بتطبيقات المواصفات الدولية للجودة  

 .في مراحل التعليم المختلفة 

وان   )هـ١٤٢١( ،دراسة الشنبري • ة      "بعن ين األهمي املة ب ادئ إدارة الجودة الش مب

رى أعضاء مجالس       ا ي ، "الجامعات وإمكانية التطبيق في الجامعات السعودية آم

ى الجامعات    والتي تهدف إلى إيضاح أهمية الجودة في التعليم وإمكانية تطبيقها عل

عودية ؤولين بأهمي    الس ن المس رهم م دريس وغي ة الت اء هيئ دى إدراك أعض  ةوم

ة       الجودة وتطبيقاتها  ى عين وقد استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي المسحي عل



 

ام  اء األقس ن رؤس ات م دراء الجامع ق   و، وم ة تطبي ى إمكاني ة إل توصلت الدراس

 .إدارة الجودة في الجامعات السعودية وضرورة تطبيقها 

ي   • ة الحرب ـ١٤٢٢(  ،دراس وان  )ه وير   "بعن دخل لتط املة آم ودة الش إدارة الج

الجامعات السعودية دراسة التجاهات الهيئة األآاديمية نحو تطبيق مبادئها ووجهة 

التعرف  : وهدفت إلى، "في تطوير الجامعة  نظرهم حول مدى إسهام هذا التطبيق

عودية      ات الس وير الجامع و تط ة نح ات الهيئ ى اتجاه ة    عل تخدمت الباحث د اس وق

ة من        ى عين ا عل م تطبيقه تبانة و ت المنهج الوصفي المسجي وآانت  أداة البحث اس

ى    أعضاء هيئة التدريس في أربع جامعات سعودية    اع   :وتوصلت إل ضرورة إقن

 .التعليم العالي بأهمية تطبيق الجودة  والعمل على إنشاء إدارة لها  المسؤولين في

ويلى  • ة ج وان  )م٢٠٠٢( ،دراس ودة    "بعن ق الج ة لتحقي ات التربوي المتطلب

املة في       ، "التعليمية ات تطبيق الجودة الش وهدفت الدراسة إلى الكشف عن متطلب

 النظام التعليمي  مجال التعليم ومعرفة المبررات التي تستدعي تطبيق الجودة في     

دريس    ة الت بوساطة   باستخدام المنهج الوصفي المسحي على عينة من أعضاء هيئ

تبانة داف  وأوصت  ،اس د األه ق الجودة تحدي ات تحقي م متطلب ى أن أه الدراسة إل

ي  اخ التعليم ى المن ز عل تفيدة والترآي راف المس ع األط راك جمي ار وإش واألفك

ى المخ   ز عل ة والترآي تمر    واإلدارة الواعي ين المس ى التحس د عل ات و التأآي رج

 .والتغذية الراجعة

وال • ة الف وان  )م٢٠٠٣(، دراس بة  ةأنظم"بعن ايير بالنس اد المع ودة واعتم الج

هدفت إلى بيان أهم معايير وهي دراسة نظرية  "للكليات الجامعة ولكليات التربية 



 

ة  د توصل الباحث     الجودة المعتمدة بالنسبة إلى الكليات الجامعية وآليات التربي وق

ي     ايير الت ن المع تقة م ي مش ة وه ات التربي ي آلي ودة ف ايير الج ة مع ى مجموع إل

 . QAAHEوصفتها وآالة تأمين الجودة في التعليم العالي في المملكة المتحدة 

ان دراسة • وان  )م٢٠٠٣(، آنع رات   "بعن ق مؤش ة وف ات التربي وير آلي اق تط آف

يهدف البحث إلى الوقوف عند مفهوم  ،" العاليالجودة وتطبيقاته في ميدان التعليم 

ايير ومؤشرات          م مع د أه وي، وتحدي دان الترب ا في المي الجودة ومسوغات تطبيقه

يم            ال التعل ي مج ودة ف ق الج ات تطبي د معوق الي، ورص يم الع ي التعل ودة ف الج

ة     ات التربي الجامعي، ورصد أهم اإلجراءات الواجب إنجازها لضمان وصول آلي

ودة ى الج ا  إل ة عليه املة والمحافظ في  . الش لوب الوص ث األس تخدم الباح واس

تبانة  المسحي دريس بواسطة اس ة الت ن أعضاء هيئ ة م ى عين داف  عل ق أه لتحقي

 :منها توصيات وانتهى إلى عدد من .البحث

تال   - ا ي ا بم ة وتطويره ات الجامعي ة للكلي اللوائح الداخلي ادة النظر ب ع ءإع م م

 .مؤشرات الجودة

اء ه - ولى   إنش ة تت ات العربي اد الجامع ة التح ة تابع اديمي عربي اد أآ ة اعتم يئ

 .مهمة منح شهادة الجودة للكليات وفق معايير الجودة الشاملة العالمية

الجودة الشاملة في   تطوير أداة لقياس إدارة"بعنوان )م٢٠٠٣(، دراسة الموسوي •

املة  إ هدفت الدراسة إلى بناء أداة لقياس ،"مؤسسات التعليم العالي دارة الجودة الش

ك من خالل التحقق من صدقها       ا    في مؤسسات التعليم العالي وذل ا وقابليته وثباته

ى      للتطبيق في المؤسسات التربوية  نهج الوصفي المسحي عل واستخدم الباحث الم



 

الي     يم الع دريس وموظفي التعل تبانة وزعت     عينة من أعضاء هيئة الت بوساطة اس

ى وتوصلت الدراس  ، على األعضاء اس   ة إل اء مقي إلدارة الجودة في مؤسسات     بن

الي   ى   التعليم الع وي عل وى البشرية       : يحت ة وتطوير الق ات الجودة والمتابع متطلب

ت     ع وأوص ة المجتم رار وخدم اذ الق ي      واتخ اس ف ذا المقي ق ه ة بتطبي الدراس

 .مؤسسات التعليم العالي بالمنطقة العربية

اول  • ة ب وان  )م٢٠٠٣( ، Paul  دراس داد   إدا"بعن رامج إع ي ب ودة ف رة الج

ين  د مؤ" المعلم ي تحدي دفت إل يو ه يم األمريك ي التعل ودة ف رات الج د  ،ش وق

حي    في المس نهج الوص ة الم تخدمت الدراس تبانة   اس اطة اس ن   بوس ة م ى عين عل

 :وتوصلت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها أعضاء هيئة التدريس 

ي       ذي    ارتفاع مستوي مؤشرات الجودة في التعل م الجامعي األمر ال

 .يؤآد علي زيادة التفاعل الصفي في عملية التعلم 

 .أن األستاذ الجامعي هو المسئول عن تطوير التعليم ونوعيته  

 .البد من استخدام تقنيات جديدة لتقييم أداء الطلبة  

ل         ة والعم ارآة الجماعي ادة والمش ي القي دريب عل ي الت ز ف الترآي

ات والترآي    رق ومجموع من ف ل    ض ي ليكم ب العمل ي الجان ز عل

 .الجانب النظري 

كليات التربية في ضوء إطار لرؤية مستقبلية "بعنوان )م٢٠٠٤(، دراسة المتولي •

استهدفت إعداد وتقنين قائمة  وهي دراسة نظرية  ،"مرجعي  لالعتماد األآاديمي 

يم مدى جودة الع        ة إطار مرجعي لتقي مل  بمعايير االعتماد األآاديمي لتكون بمثاب



 

رات     ات وخب ائج بعض الدراس ن نت تفادة م الل االس ن خ ك م ة وذل ات التربي بكلي

 . بعض الدول وأراء العاملين بهذه الكليات 

ا  • وان  )م٢٠٠٣( ،دراسة البن انوي الفني بمصر في ضوء        "بعن يم الث تطوير التعل

وم إدارة الجودة      "إدارة الجودة الشاملة ى مفه وقد هدفت الدراسة  إلى التعرف عل

املة ومقوماته، وتقديم تصور مقترح لتدعيم ثقافة الجودة من اجل تكوين قاعدة الش

ايير إدارة  ق مع نهج       لتطي ث الم تخدم الباح انوي، واس يم الث املة للتعل ودة الش الج

في تبانة   ،الوص ن اس ارة ع ث عب ى وآانت أداة البح ة  عل ن عين ام  م اء أقس رؤس

ائج من      وتوصل ا. ومشرفين ومديرين ووآالء ومعلمين أوائل  ى عدة نت لباحث إل

ال توجد أهداف محددة للبيئة المدرسية بل هي أهداف عامة ال تختلف من   : أهمها 

وم بدراسة عوامل النجاح والفشل       مرحلة تعليمية إلى أخرى ، وأن المدرسة ال تق

 .  لتحسين العملية التربوية والتعليمية 

ارة   • ا و عم ة البن وان  )م٢٠٠٥( ، دراس ا" بعن دريس  إدراك أعض ة الت ء هيئ

بمؤسسات    لمتطلبات االعتماد وضمان الجودة والصعوبات التي تواجه التطبيق     

ات         ، "التعليم العالي في مصر   م المتطلب ى أه ى التعرف عل د هدفت الدراسة إل وق

ودة           مان الج اديمي وض اد األآ ام االعتم ق نظ اح تطبي ا لنج ي توافره ي ينبغ الت

ه   ي تواج ات الت م العقب ى أه رف عل ودة   والتع اد وضمان الج م االعتم ق نظ  تطبي

ة         واستخدم الباحثان المنهج  المسحي  ة من أعضاء هيئ ى عين تبانة عل بواسطة اس

ويم عناصره       .التدريس الي وتق يم الع ة مؤسسات التعل وقد أوصت  بضرورة متابع

 .جميعها



 

تطبيق مبادئ إدارة الجودة وعالقتها بالكفايات  "بعنوان )هـ١٤٢٥(دراسة الغنيم  •

قد ، و"المهنية لدى المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية للبنين بالمدينة المنورة

دف ودة       ته ادئ إدارة الج ديرين لمب ق الم دى تطبي ى م رف عل ى التع ة إل  الدراس

ين   ع المعلم ل م ي التعام املة ف واف الش ى ت رف عل ات المهن، والتع دى ر الكفاي ة ل ي

ديرين في    المعلمين ل دور الم ، والتعرف على مقترحات المديرين والمعلمين لتفعي

ين         دى المعلم ة ل ات المهني ع مستوى الكفاي املة لرف تطبيق مبادئ إدارة الجودة الش

تبانة   واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي  .في المدارس الثانوية  بواسطة اس

ا      و ،على عدد من المدراء والمعلمين ائج منه ى عدد من النت أن : توصل الباحث إل

ين بدرجة م     ، توسطة المديرين يطبقون مبادئ إدارة الجودة في التعامل مع المعلم

ا ا  ق    وأن أآثر مبادئ الجودة تطبيق اء روح الفري المعلمين وبن ة ب ات  لثق ، وأن الكفاي

 .  المهنية تتوافر لدى المعلمين بدرجة متوسطة 

الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقاتها في التربية  " عنوانب )هـ١٤٢٦( ،دراسة دخيخ •

ا في   : ، وتهدف الدراسية إلى  "والتعليم التعرف على مفهوم إدارة الجودة وتطبيقه

ميدان التربية والتعليم، واستعراض نشأة إدارة الجودة الشاملة، واستعراض بعض 

ة والت     ق إدارة الجودة في التربي اذج والتجارب في  تطبي ديم تصور  النم يم، وتق عل

يم،   ة والتعل ي التربي ودة ف ق الج رح لتطبي نهج الوصفي   مقت تخدم الباحث الم واس

دراء والمشرفين وعدد من      بوساطة استبانة المسحي  ين والم على عينة من المعلم

ا      ،نالمختصين التربويي ى توصيات عدة منه ى   : و قد توصل الباحث إل العمل عل

وزار ودة ب ة للج اء إدارة عام ى  إنش ا اإلشراف عل ون مهمته يم تك ة والتعل ة التربي



 

ة  . التطبيق  وادر ضرورة تدريب القيادات اإلداري ادئ إدارة     والك ى مب البشرية عل

 .الجودة، االستفادة من تجارب الدول العالمية ومن نماذجها في إدارة الجودة

 : التعليق على الدراسات السابقة

التي أجريت في موضوع إدارة الجودة من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث 

 : الشاملة يمكن استخالص اآلتي 

م   .١ ا ل الي ولكنه يم الع ى التعل ا عل ودة وتأثيره إدارة الج ابقة ب اهتمت الدراسات الس

رقتت ب  ط ى جان امج إل ذه   برن ه ه وم علي ذي تق ب ال و الجان وي وه داد الترب اإلع

 .الدراسة

املة     توصلت نتائج آافة الدراسات العربية واألجنب .٢ ة تطبيق الجودة الش ية إلى أهمي

ة في العملية التعليم ة        ي ة الدراسة الحالي دعم أهداف وأهمي ذا ي دة     وه ه من فائ ا ل لم

 . المجتمع على حد سواءالتعليم العام وتعود على الجامعة و

املة          .٣ ع إدارة الجودة الش ى واق ذا المجال عل ابقة في ه رآزت معظم الدراسات الس

ات التعليم  ي  المؤسس ةف ي      ي ودة ف ع إدارة الج ى واق ز عل ة ترآ ة الحالي والدراس

 . برنامج اإلعداد التربوي

ام          .٤ ة وجامعات بشكل ع ى مؤسسات تعليمي ا عل م تطبيقه جميع الدراسات السابقة ت

وي   وهذا ما تميزت به الدراسة الحالية حيث تم تطبيقيها على برنامج اإلعداد الترب

 .بجامعة أم القرى بشكل خاص 



 

زت الدر .٥ ات عل رآ ودة     ىاس تخدمة لج رات المس ايير والمؤش ي المع رف عل التع

والدراسة الحالية قدمت قائمة بالمعايير التي يفترض   التعليم وتحسين النمو المهني

 .توفرها في برنامج اإلعداد التربوي

ى مجموعة من الجوانب            .٦ ابقة في التعرف عل ة من الدراسات الس استفادت الباحث

  .، واألدوات العلمية المستخدمة فيهاالمراجع األصلية والعلمية منها المنهجية

ة من  .٧ تفادت الباحث اتاس ة المعلوم ق معالج اليب اإلحصائية، وطرائ ل  األس وتتمث

 :األساليب اإلحصائية التي استفادت منها الباحثة في 

دي   • ة الهن ي دراس ة والمتوسطات ف رار والنسب المئوي  ،)٢٠٠٠(حساب التك

 .بير من الدراسات السابقةوعدد آ)٢٠٠٠(جوهانسون 

الخطيب   ،)١٩٩٦(معامل ثبات الفاآرونباخ استخدمته دراسة العتيبي وغالب   •

 )٢٠٠٢(والحربي)١٩٩٩(والجبر 

ادي     • اين األح ل التب ار تحلي ي   ) ANOVA(اختب ة الحرب ي دراس ) ٢٠٠٢(ف

اليب اإلحصائية    ش وفي الفصل التالي يوجد   )٢٠٠٦(والسيد  رح مفصل لألس

 .هذه الدراسةالمستخدمة في 



 

 

 

 الفصل الثالث
 

 ةــدراســإجراءات ال

 منــهج الــدراســة 

 جمــتمــع الدراسـة 

 وخصائصها عيــــنة الدراســــة 

  أداة الدراسة 

 تطبيق الدراسة 

 املعاجلة اإلحصائية 

 



 

 إجراءات الدراسة

ة راءات الدراس ذا الفصل إج اول ه تخدم، يتن نهج المس ة، ويشمل الم ع الدراس  ،مجتم

 .وأداة الدراسة 

 :منهج الدراسة  -١

ةاعتمدت   تها  الباحث ي دراس ى ف نهج الوصفي المسحي وهو المناسب عل الم

رى     ا ي ه يهدف آم دات واخرون  (ألهداف هذه الدراسة ألن ى  )٢٤٧ص،١٩٩٩،عبي  إل

 أو تعبيرًا وصف الظاهرة آما هي في الواقع وصفًا آميًا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا آيفيًا

 .آميا 

 :جمتمع الدراسة  -٢

ة         اء هيئ ع أعض ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم تاذات  اليتك دريس واألس ت

ات  ، المتعاونات في برنامج اإلعداد التربوي في آلية التربية بجامعة أم القرى قسم البن

 .هـ١٤٢٨/ ١٤٢٧للفصل الدراسي األول من عام 

 :عينة الدراسة و خصائصها  -٣

ة التي   "مع األصلي والعينة القصدية من المجت قصديهتم اختيار عينة  هي العين

ا تحقق أغراض    ا      يختارها الباحث اختيارا حرا على أساس أنه وم به الدراسة التي يق

آانت عينة الدراسة عبارة عن مجتمع الدراسة    و ).١٣٩ص،مرجع سابق،بيدات ع"(



 

داد   امج اإلع ي برن ات ف تاذات المتعاون دريس واألس ة الت اء هيئ ن أعض ون م المك

الي  ال ي آالت وي وه نفس ( ترب م ال م عل المية ، قس ة اإلس م التربي م ، قس  اإلدارةقس

ة اهج و، التربوي م المن ققس دريس  طرائ م  ) الت رى قس ة أم الق ة بجامع ة التربي ي آلي ف

 .هـ١٤٢٧/١٢٤٨البنات للفصل الدراسي األول لعام 

 

 

 

 

 

 

 :أداة الدراسة -٤

 :خطوات بناء االستبانة 

 :الخطوات التالية  الباحثةة واإلجابة على أسئلتها اتبعت لتحقيق أهداف الدراس

بعد الرجوع إلى أدبيات الدراسة والدراسات السابقة ذات الصلة في عملية تقويم :أوال 

رامج   ذه الب ايير له ة ووضع مع وي المختصة العالمي داد الترب رامج اإلع تفادت  -ب اس

ة  ا    الباحث ة آاليفورني ايير والي م  (  –من مع ى الصعوبات  ، )١ملحق رق وللتعرف عل

 القسم
عدد أعضاء هيئة 

التدريس واألستاذات 
 المتعاونات

 
 النسبة المئوية

 %٣٤ ٢٦ قسم علم النفس

 %٢٦ ٢٠ تربية اإلسالميةقسم ال

 طرائققسم المناهج و
 %٣٠ ٢٣ التدريس

 %٩ ٧ اإلدارة التربويةقسم 

  ٧٦ المجموع الكلي

 

 توزيع عينة الدراسة على األقسام األربعة المشارآة في برنامج اإلعداد التربوي، )٢( جدول



 

ات الدراسة          ى أدبي الرجوع إل ة ب امج قامت الباحث التي تواجه تطبيق المعاير في البرن

 . وإجراء بعض المقابالت الشخصية مع أعضاء هيئة التدريس 

قامت الباحثة بترجمة المعايير وتحويرها  لتتناسب مع طبيعة مجتمعنا اإلسالمي :ثانيا

م  ي  ث داد قائوالعرب ة تتضمن إع ي م ا ف ودة الواجب توافره ايير أو مؤشرات الج مع

 .برنامج اإلعداد التربوي

تبانة   :ثالثا ى اس د شملت   ثم قامت الباحثة بتحويل قائمة المعايير إل  ٤٧محور و  ١٢وق

ق بالصعوبات    ة   فقرة تتخللها فقرات تتعل م عرضت الباحث ة   ث تبانة األولي ملحق  ( االس

ين    ) ٢رقم  ى مجموعة من المحكم اهج و    عل ق المتخصصين في المن دريس  طرائ  ،الت

ة       ، اإلدارة التربوية،التربية اإلسالمية والمقارنة ة في جامع ات التربي نفس بكلي م ال وعل

د التعرف      ا وبع ايير وتحكيمه أم القرى  وعدد من الجامعات العربية وذلك لضبط المع

عبارة  على مالحظاتهم حول مدى شمول محاورها وأبعادها ودرجة وضوح ودقة آل

اتذة    ات األس ق مالحظ ود وف افة واختصار بعض البن ارات األداة وإض ديل عب م تع  ت

 .المحكمين

ا ايير :رابع ة المع ل قائم ا  –تحوي د ضبطها وتحكيمه وي  –بع ة تحت تبانه مغلق ى اس إل

ى  بعةعل ة وال س اور رئيس امنمح ي     ث ق ف ه التطبي ي تواج ي الصعوبات الت ل ف يتمث

ة  م (صورتها النهائي ة   )  ٣ملحق رق ة أعضاء هيئ ى عين تبانة إل ه االس م توجي د ت وق

ي              ة ف ايير المطبق ودة والمع ايير الج ين مع ق ب دى التواف ة م ك لمعرف دريس وذل الت

ي      ايير ف اور والمع تهدفت المح ق واس ه  التطبي ي تواج عوبات الت امج والص البرن



 

وي    ة   مجموعها التعرف على مدى تنفيذ هذه  المعاير في برنامج اإلعداد الترب في آلي

 .التربية بجامعة أم القرى

 :صدق االستبانة 

ي   كلها األول تبانة بش ميم االس د تص م (بع ق رق ى ) ٢الملح ها عل م عرض ت

اص      رة واالختص دريس ذوي الخب ة الت اء هيئ ن أعض ين م ن المحكم ة م مجموع

ا     لالسترشاد بآرائهم ومقترحاتهم بشأن محتوى االستبانة للتأآد من صدقها و مالءمته

ا و لموضوع ق فعال م ا تحق ة وأنه هالدراس ين  ،ضعت من اجل دد المحكم غ ع د بل وق

م اإلدارة   ) ١٩( ة وقس المية والمقارن ة اإلس م التربي اهج وقس م المن ن قس ا م محكم

رى      ات أخ رى وجامع ة أم الق وي بجامع نفس الترب م ال م عل يط وقس ة والتخط التربوي

 .عربية 

ديالت الت      يم بعض التع ة التحك م حذف وإضافة      واقترح أعضاء هيئ ى ضوئها ت ي عل

 .)٣ملحق رقم  (رت االستبانة في صورتها النهائيةحتى ظهبعض المحاور والفقرات 

تبانة       المالحظات التي أبداها السادة المحكمون  ار االس ة في إظه والتي ساعدت الباحث

 :وإخراجها بشكلها النهائي

 :المالحظات الجوهرية

د -١ ة الت اء هيئ ي أعض ه إل اب موج افة خط ة إض وان الدراس ح عن ريس يوض

 .وأهدافها والغرض من البحث ومعلومات عن الباحثة

ه عضو   والقسم  ،اختياري(اسم العضو:تتمثل في نات أولية اإضافة بي -٢ الذي يمثل

 ).هيئة التدريس



 

 .٣إلى  ٥اختصار معيار التطبيق من  -٣

 .محاور رئيسة  ٧محور إلى  ١٢اختصار محاور االستبانة من  -٤

 :فقرات  االستبانة  اختصار ودمج بعض -٥

ابع    • ه    ( تم دمج واختصار المحور األول والس امج وغايات رؤى ،فلسفة البرن

ة رآ مختلف ل اآلخ ي ) الحوار وتقب ور   ٤إل وان المح ر عن م تغيي رات ث ( فق

 .)أهداف البرنامج وغاياته

ي       • اني والثالث إل رات مع تغي   ٤تم دمج واختصار المحور الث وان  ي فق ر عن

ى  )ومقررات الدراسة وعمق الدراسة متطلبات( المحور من  ررات   ( إل مق

 .)هالبرنامج ومتطلبات

نظم    ( والسادس تم دمج المحور الرابع • دريب الم ال والت نهج الفع تجارب  ،الم

ة   ى    )الصف التمهيدي ا إل وا    ٥و اختصار فقراتهم ر العن رات وتغي ى    نفق إل

 .)التدريبات واألنشطة(

ررات   التقي(المحور الخامس من  نتم تغيير عنوا • ة المق اس فعالي ى   )يم وقي إل

  .فقرات ٤واختصاره إلى )التقييم والقياس (

ر واختصار  • م تغي راتت امن  فق ور الث امج ( المح ي البرن ة ف ى ) التقني  ٣إل

  ).التقنية والمعلومات(ان إلي وفقرات ثم تغير العن

ر  • ع والعاش ورين التاس ج المح امج ( دم ادة البرن امج ،قي ادر البرن ) مص

ار  ى  واختص ا إل رات وإع  ٣فقراتهم ميته ادفق امج ( ة تس إدارة البرن

  ).ومصادره



 

امج    ( من   ١٢المحور  نعنوا تغيير • ة وتطوير البرن ى  ) مراجع تحسين  (إل

 ).البرنامج ومراجعته

ايير الجودة      -٦ إضافة محور ثامن جديد خاص بالصعوبات التي تواجه تطبيق مع

  .فقرات ١٠ يحتوي علىالشاملة في برنامج اإلعداد التربوي 

 :المالحظات الشكلية 

 .تكبير حجم الخط  -١

  .إعادة ترقيم فقرات االستبانة بترقيم تنازلي -٢

 : في صورتها النهائية عناصر االستبانة

ة           • وان الدراس ح عن دريس يوض ة الت اء هيئ ادة أعض ى الس ه إل اب موج خط

 .وأهدافها  و الغرض من البحث ومعلومات عن الباحثة

 ).القسم / االسم ( جيب معلومات أولية عن الم •

 : نرئيسيوتنقسم إلى قسمين  –محاور االستبانة  •

 :معاير الجودة في برنامج اإلعداد التربوي : القسم األول

ى  ى درجة التحقق        ) ٢٦(محاور من   ) ٧( مقسم إل ا المفحوص عل رة ويجيب عليه فق

 .)أبدا،أحيانا ،دائما( باإلشارة على الخانة المناسبة من ثالثة خيارات 

  :الصعوبات التي تواجه تطبيق معاير الجودة على البرنامج: القسم الثاني 

ة المناسبة       يو اتفقر) ١٠(وقد جاءت في  ى الخان ا المفحوص باإلشارة عل جيب عليه

 .)منخفضة،متوسطة ،عالية(من ثالثة خيارات 

 



 

 :محاور االستبانة 

 :القسم األول  

 )٤-١مثله العبارات من وت( أهداف البرنامج وغاياته:المحور األول 

 )٨-٥وتمثله العبارات من ( مقررات البرنامج ومتطلباته : المحور الثاني 

 )١٣-٩وتمثله العبارات من ( التدريبات واألنشطة :المحور الثالث

 )١٧-١٤وتمثله العبارات من (التقييم والقياس : المحور الرابع 

 )٢٠-١٨بارات من وتمثله الع( التقنية والمعلومات : المحور الخامس 

 )٢٣-٢١وتمثله العبارات من (إدارة البرنامج ومصادره : المحور السادس 

 )٢٦-٢٤وتمثله العبارات من ( تحسين البرنامج ومراجعته: المحور السابع 

 :القسم الثاني 

ايير      : المحور الثامن  دريس وتعيق تطبيق مع ة الت الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئ

 )٣٦-٢٧وتمثله العبارات من (إلعداد التربوي الجودة في برنامج ا

 :ثبات االستبانة 

تبانة   Alphacronpachآرونباخ  حساب ثبات االستبانة بمعامل الفاتم  لقسمي االس

امج        ي ببرن ب اآلل ق الحاس ن طري ا ع ع محاوره وم   وجمي ائية للعل ة االحص الحزم

 )٣(آما هي مبينة في الجدول التالي رقم   SPSSاالجتماعية 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للحصول  SPSSوقد استخدمت الباحثة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ات و    ل الثب ى معام دول   عل ن الج ح م تبانة    )٣(يتض اور االس ات مح ات ثب أن درج

ابين    ة م يم متقارب راوح بق ة وتت ا عالي ة جميعه ا ٠.٨٥و٠.٨٣الثماني ي  أم ات الكل الثب

 . مة عالية ومقبولة علميًاوهو قي ٠.٨٤نة فهو ابلالست

 :تطبيق الدراسة -٥

ة لتطبيق          ى خطاب موافق ة عل تبانة حصلت الباحث بعد االنتهاء من إعداد االس

ام          دأداة الدراسة من سعا  ى آل رؤساء األقس رى إل ة أم الق ة بجامع ة التربي د آلي ة عمي

وي   داد الترب امج اإلع ي برن ارآة ف م (المش ق رق م ، )٤ملح ة ب ث ت الباحث ع قام توزي

 معامل الثبات نةابعناصر االست م

 ٠.٨ لمحور األولا/ القسم األول   ١

 ٠.٨٣ المحور الثاني  ٢

 ٠.٨٤ المحور الثالث  ٣

 ٠.٨٤ المحور الرابع  ٤

 ٠.٨٤ المحور الخامس  ٥

 ٠.٨٤ المحور السادس  ٦

 ٠.٨٥ المحور السابع  ٧

 ٠.٨٤ الصعوبات / القسم الثاني  ٨

 ٠.٨٤ الثبات لجميع المحاور  ٩

 

 نةبالكل محور من محاور االست pachAlphacronمعامالت الثبات الفا آرونباخ  ، )٣(جدول رقم 



 

ية     ات بصورة شخص تاذات المتعاون دريس و األس ة الت ى أعضاء هيئ تبانات عل االس

دد  تبانه ٧٦بع دول ، اس ن      )٤( والج ه م م توزيع ا ت ة و م ي للعين دد الفعل يوضح الع

ات    استبانات و ما تم استبعاده  ع البيان ال جمي ده   لعدم اآتم م فق ا ت  ) عدم استرجاع  ( و م

 .وما تم فحصه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما تم مجموع عضوا وقد بلغ ) ٧٦(أن مجموع عينة الدراسة  ،)٤(ضح من الجدول يت

د     ، استبانه)   ٧٤(  ما تم فحصه مجموع و، استبانه)  ٧٦(  توزيعه  ده فق م فق ا ت أما م

 .استبانه )   ٢(  ما تم استعباده فقد آان عدده مجموع و ، استبانه)   صفر(  بلغ 

 

 

 القسم
المجموع 

الكلي 
 للعينة

ما تم 
 توزيعه

ما تم 
ما تم  ما تم فقده استبعاده

 فحصه

 طرائققسم المناهج و
 ٢٢ ٠ ١ ٢٣ ٢٣ التدريس

 ١٩ ٠ ١ ٢٠ ٢٠ قسم التربية اإلسالمية

 ٢٦ ٠ - ٢٦ ٢٦ قسم علم النفس

 ٧ ٠ - ٧ ٧ اإلدارة التربويةقسم 

 ٧٤ ٠ ٢ ٧٦ ٧٦ المجموع

 

 .العدد الفعلي للعينة و ما تم توزيعه من استبانات و ما تم استبعاده و ما تم فقده وما تم فحصه يبين  ، )٤(جدول

 



 

 :املعاجلة اإلحصائية  -٦

ة اإلحصائية   ( الباحثة تدماستخ ة    برنامج الحزم وم االجتماعي للمعالجة  ) SPSSللعل

  :اإلحصائية التالية تاإلحصائية واستفادت من العالقات والبيانا

  .لحساب ثبات أداة الدراسةAlphacronpach  آرونباخمعامل ثبات الفا •

اير في بر         • اد درجة تحقيق المع ة إليج رارات والنسب المئوي امج  حساب التك ن

 .ومن ثم ترتيبها تنازليا اإلعداد التربوي

ار تحلي  استخدام  • اين األحادي    لاختب ا   التب اد    )(ANOVAأنوف ة وإيج للمقارن

ن   وي م داد الترب امج اإلع ي برن ارآة ف ام المش ين  متوسطات األقس روق ب الف

 .حيث تحقيقيها للمعايير 

ة     • ابية والنسب المئوي ك  حساب المتوسطات الحس التي   صعوبات لترتيب ال وذل

 ترتيبا تنازليا تعيق تطبيق معاير الجودة



 

 

  الفصل الرابع

 ومناقشتها وتفسريها نتائج الدراسة عرض 

 

 

 

 

 



 

و  ومناقشتها نتائج الدراسةعرض 

  تفسريها 

ا الدراسة          ت الباحثة في ولتنا ائج التي أسفرت عنه ذا الفصل عرض ومناقشة النت  ;ه

ايير الجودة الش      امج اإلعداد     حول مدى توافق مع ايير برن ة   املة مع مع وي بكلي الترب

اول آل محور من محاور الدرا       ،القرى أمالتربية بجامعة  م تن ى حد   حيث ت  ىسة عل

 :للخطوات التالية وفقًا

  .عرض سؤال آل محور •

 .عرض إجابات عينة الدراسة على هذا السؤال  •

 .تفسير اإلجابات ومناقشتها  •

ت بت   ة قام ذآر أن الباحث دير بال تخدام    وج ة باس ة الدراس تجابات عين ل اس حلي

رارات ة التك ابية والنسب المئوي طات الحس ا و والمتوس ًا ترتيبه ن ا تنازلي ط م لمتوس

األدنى  ى ف ذلك، األعل ى وآ ائي عل ل اإلحص وى التحلي اين  احت ل التب ار تحلي اختب

ام المشارآة       )(ANOVAاألحادي  ين األقس ة اإلحصائية ب روق ذات الدالل إليجاد الف

وقد اعتمدت الباحثة في تصنيف المتوسطات  ،البرنامج من حيث تطبيقهم للمعايير في

 :التالي ىالمعايير علوالحكم على درجة تطبيق 

 ٣اقل من  الى٢.٤إذا آان المتوسط للعبارة من  :مع معايير الجودة الشاملة متوافقة •

 ٢.٤إلى اقل من  ٢إذا آان المتوسط للعبارة من  :إلى حد ما متوافقة  •



 

 ٢إلى اقل من  ١.٥إذا آان المتوسط للعبارة من  :غير متوافقة  •

 :آما استخدمت الباحثة للحكم على درجة الصعوبة لتطبيق المعايير التالي 

 ٣اقل من  الى٢.٤إذا آان المتوسط للعبارة من : عالية •

 ٢.٤إلى اقل من  ٢إذا آان المتوسط للعبارة من  متوسطة •

 ٢إلى اقل من  ١.٥رة من إذا آان المتوسط للعبا: ضعيفة •

 :وفي الصفحات التالية تفصيل لذلك 

 :السؤال األول

املة من        • ايير الجودة الش وي مع مع ما درجة التوافق بين برنامج اإلعداد الترب

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

ايير الجودة لكل       ولإلجابة على هذا السؤال يتضح من الجداول التالية التي توضح مع

 :  اء برنامج اإلعداد التربويجزء من أجز

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أهداف البرنامج وغاياته: أوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١.٦

١.٧

١.٨

١.٩

٢

٢.١

٢.٢

م   ُيكسب البرنامج للطالب المعل
مفاهيم  ،نظريات ومهارات  
ل ما هو    واتجاهات وقيم وآ

جديد في مجاله 

ُيوفر البرنامج اإلرشاد والتوجيه  
الكامل للطالب المعلم من خالل  

اإلرشاد الطالبي 

ُينمي البرنامج العالقات  
اإلنسانية ويدعم لغة الحوار بين 

المشارآين فيه (أعضاء هيئة  
التدريس ،الطالب )

م   ُيكسب البرنامج الطالب المعل
ل  : التحليل مهارات عليا مث

،الترآيب ،التعلم الذاتي ،اتخاذ 
القرار

ارة العب

بي 
سا
لح
ط ا
وس
لمت
ا

 العالقة بين  عبارات المحور األول و متوسطاته  ،) ١(تخطيط 

أوًال
:

ف
أهدا

 
البرنامج وغاياته

 

العبارة
 

 التوافق مع معايير الجودةدرجة 

المتوسط 

 الحسابي
 متوافق 

متوافق إلى حد 

 ما
 غير متوافق

 % ت % ت % ت

اهيم  م مف امج للطالب المعل ات ،ُيكسب البرن نظري

ل م   يم وآ ارات واتجاهات وق د في  اومه هو جدي

 مجاله

٢.١١ ٩.٥ ٧ ٧٠.٣ ٥٢ ٢٠.٣ ١٥ 

امج    وفر البرن ه الكامل للطالب     اإلرشاد ُي والتوجي

 الطالبي اإلرشادالمعلم من خالل 
٢.٠٥ ١٨.٩ ١٤ ٥٦.٨ ٤٢ ٢٤.٣ ١٨ 

ات  امج العالق ي البرن انيةُينم ة  اإلنس دعم لغ وي

ه   ارآين في ين المش وار ب اء(الح ة  أعض هيئ

 )الطالب ،التدريس 

١.٩٦ ١٨.٩ ١٤ ٦٤.٩ ٤٨ ١٤.٩ ١١ 

ل  : ُيكسب البرنامج الطالب المعلم مهارات عليا مث

 اتخاذ القرار،التعلم الذاتي ،الترآيب ،التحليل 
١.٧٨ ٣٥.١ ٢٦ ٥١.٤ ٣٨ ١٣.٥ ١٠ 

 ١.٩٨       المتوسط الحسابي الكلي

رنامج مرتبة تنازليا عينة الدراسة حول محور أهداف وغايات الب الستجاباتالتكرارات والنسب المئوية ، )٥(جدول 
 حسب المتوسطات الحسابية



 

ح • دول  يتض ن الج اب  ،)٥(م دى إآس ى م دل عل ي ت ى الت ارة األول أن العب

د في       ا هو جدي البرنامج للطالب المعلم للمفاهيم والنظريات والمهارات وآل م

ه دره، مجال في المحور من حيث ) ٢.١١(  احتلت الترتيب األول بمتوسط ق

اج   درجة التطبيق وهي متوافقة مع معايير برنامج اإلعداد التربوي ولكنها تحت

إلى مزيد من االهتمام والمتابعة بمعني أن البرنامج يحاول بصورة دائمة تقديم 

د في المجال المخصص         ا هو جدي م   لالمفاهيم والمهارات وآل م لطالب المعل

ود  ( دراسة   مع وتتفق في هذا األمر   التي وجدت أن   ) ٢٨٨ص،١٩٩٠،محم

ا     ة وتنميته يم المختلف آليات التربية وتؤآد  على إآسابها للطالب لمهارات التعل

  .من خالل التوافق بين أهداف المقررات ومحتواها

اد  ( • ن خالل اإلرش م م ب المعل ل للطال ه الكام اد والتوجي امج اإلرش وفر البرن ي

ي ان   )الطالب ب الث ذت الترتي امج      أخ ل البرن ق داخ ة التطبي ث درج ن حي ي م

ل        ) ٢.٠٥(بمتوسط قدره  ادة من قب ة ج ى متابع اج إل وهي درجة ضعيفة وتحت

دم        امج يق ان البرن ة ف ة العملي ق بالتربي زء المتعل ي الج ا ف امج خصوص البرن

ة    ه دراس ت علي ا اتفق و م ي وه اد الطالب ارة ( اإلرش ا وعم البن

اي ) ٣٠٦ص،٢٠٠٥، ة بمع ت الدراس ة  إذ اهتم ي والتربي اد الطالب ير لإلرش

ة   ن العناي د م ى مزي اج إل داد تحت رامج اإلع ة أن ب رت الدراس ة وذآ العملي

 .خصوصا في موضوع التوجيه واإلرشاد الطالبي

ارآين       ( • ين المش وار ب ة الح دعم لغ انية وي ات اإلنس امج العالق ي البرن ُينم

يث التطبيق   أخذت الترتيب الثالث من ح  ) الطالب، أعضاء هيئة التدريس(فيه



 

دره  ات ) ١.٩٦(بمتوسط ق ة من الكلي ة التربي ر آلي ة ضعيفة  وتعتب هي درج

ين   الهامة التي تقدم العديد من األنشطة التربوية التي تدعم العالقات اإلنسانية ب

ذي ي  ال ال وب والفع توى المطل ا دون المس ع أعضاءها ولكنه ي جمي دعم وينم

 مهارات الطالب العليا 

ب األخي • ي الترتي ارة وف ع أخذت العب م (ر الراب ب المعل امج الطال ُيكسب البرن

ل    ا مث ارات علي ل : مه ذاتي  ،الترآيب  ،التحلي تعلم ال رار  ،ال اذ الق بمتوسط  )اتخ

وهي قيمة ضعيفة وتعني بأنه على البرنامج الحرص على تمنية ) ١.٧٨(قدره 

ار ووجو          ذا المعي ة ه رغم من أهمي ى ال م وعل ب المهارات العليا للطالب المعل

دره         ه جاء بمتوسط ق ى ان امج إل ه في البرن ل نسبة    ) ١.٧٨(االهتمام ب وهي اق

  .مطبقة داخل محور األهداف

طات    • ى متوس وي عل امج يحت ات البرن داف وغاي ور األه ن المالحظ أن مح م

ه   د ذات ي ح ذا ف ام وه ى اهتم اج إل ة ولكن تحت ين الضعيفة والمتوافق راوح ب تت

امج اإلعداد ال   ًاوريشكل قص وي إذ في برن ات يجب أن     ترب أن األهداف والغاي

 .تكون متوافقة وبشكل تام مع المعايير العالمية للجودة الشاملة

 

 

 

 

 



 

 مقررات البرنامج ومتطلباته: ثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

تحتوي المقررات على
األهداف التعليمية في
صورتها السلوآية 

يحتوي البرنامج على 
مقررات تربوية متكاملة 

تضمن اإلعداد الجيد للطالب 
المعلم

تتناسب عدد الساعات مع   
محتوى المقررات

ُيترجم البرنامج نظريات  
ومفاهيم المقررات إلى واقع 

تطبيقي عملي

العبارة 

بي 
سا
لح
ط ا

وس
لمت
ا

 و متوسطاته الثانيالعالقة بين  عبارات المحور  ،)٢(تخطيط 

ثانيًا
 :

مقررات البرنامج ومتطلباته
 

 العبارة

 درجة التوافق مع معايير الجودة

المتوسط 

 الحسابي

 غير متوافق متوافق لحد ما متوافق

 % ت % ت % ت

ي     ة ف داف التعليمي ى األه ررات عل وي المق تحت

 صورتها السلوآية
٢.٣٠ ١٤.٩ ١١ ٣٩.٧ ٢٩ ٤٤.٦ ٣٣ 

ة      ة متكامل ررات تربوي ى مق امج عل وي البرن يحت

 تضمن اإلعداد الجيد للطالب المعلم
٢.٢٧ ١٦.٢ ١٢ ٤٠.٥ ٣٠ ٤٣.٢ ٣٢ 

 ١.٨١ ٤٠.٥ ٣٠ ٣٧.٨ ٢٨ ٢١.٦ ١٦ تتناسب عدد الساعات مع محتوى المقررات

ى    ررات إل اهيم المق ات ومف امج نظري رجم البرن ُيت

 واقع تطبيقي عملي
١.٨٠ ٢٩.٧ ٢٢ ٦٠.٨ ٤٥ ٩.٥ ٧ 

 ٢.٠٤       المتوسط الحسابي الكلي

 

عينة الدراسة حول محور مقررات  الستجاباتلتكرارات والنسب المئوية ا، )٦(جدول 
 البرنامج ومتطلباته مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية



 

ة في   (عبارة ، )٦(تضح من الجدول ي • تحتوي المقررات على األهداف التعليمي

دره       قد أخذت الرتبة األ) صورتها السلوآية  ذا المحور بمتوسط ق ى في ه ( ول

ام     ولكنها  )٢.٣ ة واهتم ى مراقب اج إل ين في     قيمة ضعيفة وتحت ل المهتم من قب

داف    يف لأله ى توص وي عل د أن تحت ررات الب داد إذ أن المق امج اإلع برن

 .بصورتها السلوآية في الدليل الخاص ببرنامج اإلعداد التربوي

ام     لية ضعيما زالت قيمة المتوسط في العبارة التا • ة واهتم ى مراقب اج إل فة وتحت

ي تضمن     (ي أنوه ة الت ة المتكامل ررات التربوي ى المق وي عل امج يحت البرن

م  ب المعل د للطال داد الجي دره   )اإلع اني بمتوسط ق ب الث ) ٢.٢٧(أخذت الترتي

تمكن الطالب المعلم من  وهذا يعني أن البرنامج ال يحتوي على مقررات وافية 

 .ةالتدريس بصورة جيد

دره    ( • رر بمتوسط ق والترتيب  ) ١.٨١()تتناسب عدد الساعات مع محتوى المق

اء      ،الثالث نهم إنه دريس ال يمك ة الت بمتوسط ضعيف وهذا يعني أن أعضاء هيئ

 .محتوى مقرراتهم في المدة الزمنية المحددة

ي  (العبارة  •  )ُيترجم البرنامج نظريات ومفاهيم المقررات إلى واقع تطبيقي عمل

دره  أخذت التر ع بمتوسط ق ب الراب و متوسط ضعيف) ١.٨٠( تي ذا  ،وه وه

ى الجانب النظري في الت       ز عل ره من   يعود إلى الترآي اليب  دريس دون غي أس

دريس األخرى ز  . الت ة المرآ ه دراس ا توصلت إلي ع م ائج م ذه النت ق ه وتتواف

يج      دول الخل ة ل وى    ) ٢٠٠٢(العربي للبحوث التربوي والتي أظهرت أن المحت



 

ة ت  وطرائق ا درات       لتدريس المتبع ي وق رتبط بشكل متوسط مع التطبيق العمل

 .الطالب

 التدريبات واألنشطة:ثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

٣

ُيقدم البرنامج للطالب
المعلم التدريب الميداني
آتطبيق عملي الآتساب
وتبادل الخبرات من
خالل برنامج التربية

العملية

ُيشجع البرنامج على
استخدام المفردات
التربوية والتراآيب
اللغوية الصحيحة

يحرص البرنامج على
ربط خبرات ومفردات
المقررات مع فلسفة
التربية اإلسالمية

َيستخدم البرنامج أساليب
متنوعة في التدريس مثل

:التعلم التعاوني
والتدريس المصغر

ُيتيح ويوفر البرنامج
ألعضاء هيئة التدريس
استخدام تقنيات تعليمية
وأنشطة تربوية مختلفة

بي 
سا

الح
ط 

وس
لمت
ا

 و متوسطاته الثالثالعالقة بين  عبارات المحور  ،)٣(تخطيط 

ثالثًا
:

التدريبات واألنشطة
 

العبارة
 

 التوافق مع معايير الجودةدرجة 

المتوسط 

 الحسابي

 غير متوافق متوافق لحد ما متوافق

 % ت % ت % ت

داني       دريب المي م الت ب المعل امج للطال دم البرن ُيق

ي الآت ق عمل رات من خالل آتطبي ادل الخب ساب وتب

 برنامج التربية العملية

٢.٦٦ ٤.١ ٣ ٢٥.٧ ١٩ ٧٠.٣ ٥٢ 

ة     ردات التربوي تخدام المف ى اس امج عل جع البرن ُيش

 والتراآيب اللغوية الصحيحة
٢.٣٢ ٩.٥ ٧ ٤٨.٦ ٣٦ ٤١.٩ ٣١ 

ردات    رات ومف ط خب ى رب امج عل رص البرن يح

 المقررات مع فلسفة التربية اإلسالمية
٢.٣٠ ٨.١ ٦ ٥٤.١ ٤٠ ٣٧.٨ ٢٨ 

ل     دريس مث َيستخدم البرنامج أساليب متنوعة في الت

 التعلم التعاوني والتدريس المصغر:
٢ ١٧.٦ ١٣ ٦٣.٥ ٤٧ ١٧.٦ ١٣ 

دريس   ة الت اء هيئ امج ألعض وفر البرن يح وي ُيت

 استخدام تقنيات تعليمية وأنشطة تربوية مختلفة
١.٨٨ ٢٤.٣ ١٨ ٦٢.٢ ٤٦ ١٢.٢ ٩ 

 ٢.٢٣       سابي الكليالمتوسط الح

 

ور التدريبات واألنشطة عينة الدراسة حول مح الستجاباتالتكرارات والنسب المئوية ، )٧(جدول 
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية



 

ُيقدم البرنامج للطالب المعلم التدريب الميداني (أخذت الترتيب األول عبارة أن  •

ة          ة العملي امج التربي رات من خالل برن ادل الخب ي الآتساب وتب  )آتطبيق عمل

ايير الجودة    وهي قيمة عالية ومتوا) ٢.٦٦(قدره  بمتوسط فقة بشكل تام مع مع

ة والمستمرة من جانب المشرفين        إلى هذا المعيارولكن يحتاج  ة الفعلي المتابع

 .على الطالب والتقويم الموضوعي والصادق للطالب المعلم 

ة  ( • ب اللغوي ة والتراآي ردات التربوي تخدام المف ى اس امج عل جع البرن ُيش

ع     الصحي ررات م ردات المق رات ومف ط خب ى رب امج عل حة و يحرص البرن

اربين        )فلسفة التربية اإلسالمية ع بمتوسطين متق أخذت الترتيب الثالث والراب

ى      ) ٢.٣١(و) ٢.٣( ة إل ي حاج ت ف ا مازال ايير ولكنه ع المع ة م ي متوافق وه

  .االهتمام

تعاوني والتدريس التعلم ال:َيستخدم البرنامج أساليب متنوعة في التدريس مثل ( •

غر  ط    )المص ع بمتوس ب الراب ذت الترتي ا    ) ٢(أخ ة ولكنه ة متوافق ي قيم وه

وب في           امج ال يسهم بالشكل المطل ى أن البرن دل عل ذا ي ة وه تحتاج إلى العناي

هري            ة الش ه دراس ت علي ا اتفق ذا م ذاتي وه تعلم ال ى ال الب عل جيع الط تش

وى ال يسهم   حيث أظهرت الدراستان   ) ١٩٩٥(و الرويشد ) ١٩٩٩( أن المحت

ويرج ع السبب في ذلك ،بالدرجة الكافية في تشجيع الطالب على التعلم الذاتي 

ات  وفر التقني دم ت ى أسلوب المحاضرة وع دريس عل ة الت ز أعضاء هيئ لترآي

  .التعليمية



 

ُيتيح ويوفر البرنامج ألعضاء هيئة التدريس استخدام تقنيات تعليمية وأنشطة  ( •

دره     احت )تربوية مختلفة ة ضعيفة   ) ١.٨٨(لت الترتيب الخامس بمتوسط ق قيم

طة و        دريس باألنش ة الت اء هيئ ام أعض ة اهتم ى قل بب إل ع الس قويرج  طرائ

ى      اد عل ارات الطالب واالعتم ات ومه ي معلوم ي تنم ة الت دريس المتنوع الت

  .المذآرات

 التقييم والقياس:رابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعًا
:

س
التقييم والقيا

 

 

 

 العبارة

 يير الجودةلتوافق مع معادرجة ا

المتوسط 

 الحسابي

 غير متوافق متوافق لحد ما متوافق 

 % ت % ت % ت

جالت       ي س ة ف ورة منظم يم بص ائج التقي جل نت ُتس

 داخل الجامعة 
٢.٤٤ ١٨.٩ ١٤ ١٧.٦ ١٣ ٦٢.٢ ٤٦ 

 ٢.٣٩ ١.٤ ١ ٥٨.١ ٤٣ ٤٠.٥ ٣٠ ُيقيَِِّم الطالب المعلم بشكل صادق و موضوعي 

ي  ل  َيتضمن التقي ر مث ريقتين أو أآث ارات : م ط اختب

 .اختبارات تحريرية ،عروض شفهية ،عملية 
٢.٣٦ ٤.١ ٣ ٥٥.٤ ٤١ ٤٠.٥ ٣٠ 

ردي        ل الف يم العم ايير لتقي امج مع دِّد البرن ُيح

 والميداني للطالب المعلم 
٢.٣٢ ١٤.٩ ١١ ٣٧.٨ ٢٨ ٤٥.٩ ٣٤ 

 ٢.٣٧       المتوسط الحسابي الكلي

 

 

عينة الدراسة حول محور التقييم والقياس مرتبة  الستجاباتالتكرارات والنسب المئوية ، )٨(جدول 
الحسابية المتوسطات حسب تنازليا



 

 

 

 

 

 

 

 

ورة منظمة في ُتسجل نتائج التقييم بص (لعبارةاأن ) ٨(يتضح من الجدول رقم  •

ة  ل الجامع جالت داخ ذت )س بأخ ط   التري ى بمتوس ة  )٢.٤٤(األول ي قيم وه

ذا      ة  وه ام والمتابع ى االهتم متوسطة ومتوافقة مع المعايير ولكنها في حاجة إل

ة  ه دراس دت علي ا أآ ارة ( م ا وعم ي آونه)   ٣٠١٢ص، ٢٠٠٥،البن ن  اف م

 .التقييمالمعايير المهمة في 

م بشكل صادق و موضوعي    ( • وهي  ) ٢.٣٩(بمتوسط   )يقيم ُيقيَِِّم الطالب المعل

 .متقاربة مع العبارة السابقة في نتائجها 

ل   ( • ر مث ريقتين أو أآث يم ط ة : َيتضمن التقي ارات عملي فهية ،اختب روض ش ع

رة          ،)٢.٣٦() اختبارات تحريرية، ى آث ار إل ذا المعي دني ه د يرجع سبب ت وق

 .ب في الشعبة الواحدة عدد الطال

بمتوسط   )ُيحدِّد البرنامج معايير لتقييم العمل الفردي والميداني للطالب المعلم( •

 .وأخذت الترتيب الرابع ) ٢.٣٢(

٢.٢٦

٢.٢٨

٢.٣

٢.٣٢

٢.٣٤

٢.٣٦

٢.٣٨

٢.٤

٢.٤٢

٢.٤٤

٢.٤

ُتسجل نتائج التقييم بصورة 
منظمة في سجالت داخل 

الجامعة 

ُيقيَِِّم الطالب المعلم بشكل 
صادق و موضوعي 

َيتضمن التقييم طريقتين أو أآثر
مثل  : اختبارات عملية

،عروض شفهية ،اختبارات
تحريرية .

ُيحدِّد البرنامج معايير لتقييم
العمل الفردي والميداني 

للطالب المعلم 

العبارة

بي 
سا
لح
ط ا
وس
لمت
ا

 و متوسطاته الثانيبين  عبارات المحور  العالقة، ) ٤(تخطيط 



 

ى            • وي عل ه يحت اس ان يم والقي ى التقي دال عل ع ال ور الراب ى المح ظ عل يالح

ا            ا تحت ى التوافق ولكنه دل عل ا ت يم وآله دا في الق ة ج ى متوسطات متقارب ج إل

مزيد من االهتمام وخصوصا في ما يتعلق بتنوع أساليب التقييم ونالحظ انه قد 

روض        ل وع اث وأوراق عم ن أبح يم م ي التقي وع ف دم تن امج يق بح البرن أص

ة         ارات النهائي ى االختب افة إل ات باإلض ها الطالب ى أساس يم عل ة تق تقديمي

 .والنصفية

 التقنية والمعلومات:خامسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خامسًا
:

التقنية  والمعلومات
 

 

 العبارة

 لتوافق مع معايير الجودةدرجة ا
المتوسط 

 الحسابي
 غير متوافق متوافق لحد مامتوافق 

 % ت % ت % ت

 ٢.٦٠ ٨.١ ٦ ٢٣ ١٧ ٦٧.٦ ٥٠ يمتلك البرنامج مرآزًا للوسائل التعليمية والتقنية 

ا   تخدام تكنولوجي ى اس م عل ب المعل درب الطال ُي

 المعلومات واالتصاالت وتوظيفها 
٢.٢٩ ٩.٥ ٧ ٥١.٤ ٣٨ ٣٧.٨ ٢٨ 

ى    م عل مع المعلومات   ج طرائق َيتعرف الطالب المعل

 وتوثيقها وتبويبها
٢.٢٣ ١٣.٥ ١٠ ٤٨.٦ ٣٦ ٣٦.٥ ٢٧ 

 ٢.٣٧       المتوسط الحسابي الكلي

عينة الدراسة حول محور التقنية  الستجاباتالتكرارات والنسب المئوية ، )٩(جدول 
 والمعلومات مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية



 

 

 

 

 

 

 

 

ارة  ) ٩(يتضح من الجدول    • ة      (أن عب زًا للوسائل التعليمي امج مرآ ك البرن يمتل

دره  أخذت الترتيب األول بمتوسط     )والتقنية  دة تجعل     ) ٢.٦(ق ة جي وهي قيم

ى       ايير الجودة تنص عل المعيار متوافق بشكل جيد مع معاير الجودة إذا إن مع

ة في    وي    وجوب وجود مرآز للوسائل التنقية والمعلوماتي رامج اإلعداد الترب ب

ز  ى مرآ د عل ام والتجدي د من االهتم ولي مزي امج أن ي ى البرن ولكن يجب عل

 . الوسائل وتقديم احدث التقنيات التعليمة فيه

ارة   • اءت عب ات     (وج ا المعلوم تخدام تكنولوجي ى اس م عل ب المعل درب الطال ُي

ا  االت وتوظيفه ط  )واالتص ا    )٢.٢٩(بمتوس ع المع ة م ة متوافق ي قيم يير وه

ى إضافة   اج إل امج يحت ى أن البرن ام بمعن ن االهتم د م ى مزي اج إل ا تحت ولكنه

مقرر يهتم بصفة خاصة بوسائل االتصاالت والمعلومات حتى يتدرب الطالب  

 .بشكل خاص عليها 

٢

٢.١

٢.٢

٢.٣

٢.٤

٢.٥

٢.٦

.

ُيدرب الطالب المعلم على استخدام تكنولوجيا  يمتلك البرنامج مرآزًا للوسائل التعليمية والتقنية   
المعلومات واالتصاالت وتوظيفها    

َيتعرف الطالب المعلم على طرق جمع المعلومات  
وتوثيقها وتبويبها  

العبارة

ابي  
حس
ط ال

وس
المت

 و متوسطاته الخامسالعالقة بين  عبارات المحور ، ) ٥(تخطيط 



 

ارة  • ى  (وعب م عل ب المعل رف الطال قَيتع ا   طرائ ات وتوثيقه ع المعلوم جم

اج    وهو متوسط جي) ٢.٢٣(آانت بمتوسط )وتبويبها ه يحت د ولكن آما سبق فان

 .إلى لمتابعة والتجديد

 إدارة البرنامج ومصادره :سادسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠
٠.٢
٠.٤
٠.٦
٠.٨
١
١.٢
١.٤
١.٦
١.٨
٢

يتعاون البرنامج مع األقسام األآاديمية المشارآة فيه     
في التخطيط والتنفيذ

يتعاون البرنامج مع التعليم العام في التخطيط   
والتنفيذ

ُيوجد نظام إداري لمراجعة خطط وأهداف البرنامج  
بشكل دوري

المحاور

ابي  
حس

ط ال
وس
المت

 و متوسطاته السادسلعالقة بين  عبارات المحور ا  ،)٦(تخطيط 

سادسًا
:

صادره
إدارة البرنامج وم

 

الرقم في االستبانة
 

 العبارة

 لتوافق مع معايير الجودةدرجة ا
المتوسط 

 الحسابي
 متوافق غير  لحد ما متوافقمتوافق 

 % ت % ت % ت

٢١ 
ة     ام األآاديمي ع األقس امج م اون البرن يتع

 فيذالمشارآة فيه في التخطيط والتن
١.٨٥ ٣١.١ ٢٣ ٤١.٩ ٣١ ١٧.٦ ١٣ 

٢٢ 
ي  ام ف يم الع ع التعل امج م اون البرن يتع

 ١.٨٠ ٢٨.٤ ٢١ ٥٦.٨ ٤٢ ٩.٥ ٧ التخطيط والتنفيذ

٢٣ 
داف   ط وأه ة خط ام إداري لمراجع د نظ ُيوج

 ١.٤٥ ٥٩.٥ ٤٤ ٢٥.٧ ١٩ ٨.١ ٦ البرنامج بشكل دوري

 ١.٧       المتوسط الحسابي الكلي

 

عينة الدراسة حول إدارة البرنامج ومصادره  الستجاباتالتكرارات والنسب المئوية ، )١٠(جدول 
ح تنازليا الحسابيةمرتبة المتوسطات سب



 

ارة  ) ١٠(يتضح من الجدول     • ة     (أن عب ام األآاديمي امج مع األقس اون البرن يتع

ذ    ا يط والتنفي ي التخط ه ف ارآة في ذت )لمش ط أخ ط  ) ١.٨٥(متوس و متوس وه

ام      كل ت ق بش ه ال يطب ى ان عيف بمعن ايير    ض ودة إذا أن مع ع الج ق م ومتواف

ذ        ي تنفي ارآة ف ام المش ين األقس ام ب جام الت وب االنس ى وج نص عل ودة ت الج

 .البرنامج أثناء التخطيط والتنفيذ

ذ ( • ام في التخطيط والتنفي يم الع امج مع التعل اون البرن اون ) ١.٨٠( )يتع ال يتع

دا في      ذ ماع يط والتنفي ي التخط ام ف يم الع ع التعل امج م ة   البرن ا يخص التربي م

العملية ولكنها ال تكفي لتحقيق التعاون بين الجهتين بمعنى انه يجب أن يشارك 

ام         يم الع ين التعل ة ب ارات مكثف ام بزي ررات والقي التعليم العام مثال في وضع مق

 .والطالب 

امج بشكل دوري( • داف البرن ة خطط وأه ) ١.٤٥()ُيوجد نظام إداري لمراجع

دا بمع ة ضعيفة ج ام وهي قيم ه ال يوجد نظ ة ألن ذه القيم ى وسبب ضعف ه ن

د يكون مجرد          امج وان حصل فق ة خطط وأهداف البرن إداري معتمد لمراجع

مجهودان شخصية من قبل احد أعضاء هيئة التدريس مناجل تحسين وتطوير   

ة           ر عضو هيئ ة تجب ة إداري ه ولكن ال توجد جه ذي يقدم فيما يخص المقرر ال

 .واألهداف التدريس على مراجعة للخطط 

و           • ط ه ي متوس ث أن اعل طاتها حي ة لمتوس يم منخفض ور ق ذا المح كل ه يش

يط ) ١.٨٥( ي التخط امج ف ي البرن ارآة ف ام المش ارآة األقس ي مش ل ف يتمث

ة الخطط          ارة وجود نظام إداري لمراجع ل عب ان يمث والتنفيذ وأدنى متوسط آ



 

إلى عزل  وأهداف البرنامج والسبب في انخفاض متوسطات هذا المحور يعود 

دة           ة وهي م ة العملي ا يخص التربي دا فيم امج اإلعداد ماع التعليم العام عن برن

ى عدم        ذلك إل ع التعليمي وآ ين وإدراك الواق قصيرة لتحقيق التفاعل بين الجهت

 .وجود جهة إدارية تهتم بمتابعة الخطط و أهداف البرنامج بشكل دوري منظم

 تحسين البرنامج ومراجعته : سابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠

٠.٢

٠.٤

٠.٦

٠.٨

١

١.٢

١.٤

١.٦

١.٨

٢

يتابع البرنامج جميع عناصره متابعة دقيقة    
دريس  ، المقررات، الطالب،  (أعضاء هيئة الت

الوسائل التعليمية )

تقييم جميع عناصر البرنامج   (مفردات
المقررات، الوسائل التعليمية  ، أعضاء هيئة  

التدريس، الطالب، الخريجين......)

م     تحسين البرنامج وتطويره تبعا لنتائج التقيي

العبارة

ابي  
حس

ط ال
وس
المت

 و متوسطاته السابعالعالقة بين  عبارات المحور  ،)٧(تخطيط 

سابعًا
:

تحسين البرنامج ومراجعته
 

 

 العبارة

 لتوافق مع معايير الجودةدرجة ا
المتوسط 

 سابيالح
 غير متوافقمتوافق لحد مامتوافق 

 % ت % ت % ت

ة     ة دقيق ره متابع ع عناص امج جمي ابع البرن يت

دريس ( ة الت اء هيئ ررات، أعض الب، المق ، الط

 )الوسائل التعليمية

١.٧٧ ٣٣.٨ ٢٥ ٥٠.٠ ٣٧ ١٢.٢ ٩ 

امج    ر البرن ع عناص يم جمي ردات (تقي مف

ررات ة ،المق ائل التعليمي اء، الوس ة  أعض هيئ

 ......)الخريجين، الطالب، التدريس

١.٥٨ ٥٢.٧ ٣٩ ٣١.١ ٢٣ ١٢.٢ ٩ 

 ١.٤٧ ٥٩.٥ ٤٤ ٢٥.٧ ١٩ ٩.٥ ٧ تحسين البرنامج وتطويره تبعا لنتائج التقييم 

 ١.٦       المتوسط الحسابي الكلي

عينة الدراسة حول محور تحسين البرنامج  الستجاباتالتكرارات والنسب المئوية ، )١١(جدول 
 ومصادره مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية



 

ابع     • ل المحور الس ه    (من الجدول السابق يمث امج ومراجعت ة  ) تحسين البرن قيم

ه هي          ة في ي قيم يم المتوسطات حيث أن اعل ل في  ) ١.٧٧(متدنية من ق  (تتمث

ع عناصره   ارتين      )متابعة البرنامج جمي ة ضعيفة والعب ع   (وهي قيم يم جمي تقي

امج  ر البرن ررات(عناص ردات المق ائل التعليم، مف ةالوس ة ، ي اء هيئ أعض

ائج      (و......) الخريجين، الطالب، التدريس ا لنت امج وتطويره تبع تحسين البرن

يم ة    )التقي طات منخفض ذت متوس ود إدارة  ) ١.٤٧(و) ١.٥٨(أخ دم وج لع

 .راقبته ومن ثم تقييم جميع محاورهخاصة لمتابعة برنامج اإلعداد التربوي وم

من حيث درجة توافقها مع معايير الجودة  وقد جاء ترتيب المحاور على الشكل التالي 

 :الشاملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنازلي للمتوسطات الحسابية لمحاور االستبانةال بالترتي،  )٢١( جدول 

 الجودة معايروافق مع درجة الت المتوسط المحور

 ٢.٣٧ التقييم والقياس
متوافق مع المعايير ولكن يحتاج 

 مزيد من االهتمام والمتابعة إلى

 ٢.٣٧ التقنية والمعلومات
متوافق مع المعايير ولكن يحتاج 

 مزيد من االهتمام والمتابعة إلى

 ٢.٢٣ واألنشطةالتدريبات 
متوافق مع المعايير ولكن يحتاج 

 االهتمام والمتابعة مزيد من إلى

 اهتمام إلىضعيف ويحتاج  ٢.٠٤ رات البرنامج ومتطلباتهرمق

 اهتمام إلىضعيف ويحتاج  ١.٩٧ البرنامج وغاياته أهداف

 اهتمام إلىضعيف ويحتاج  ١.٧ البرنامج ومصادره إدارة

 اهتمام إلىضعيف ويحتاج  ١.٦ تحسين البرنامج ومراجعته



 

 

 

 

 

 

 

 

ابق    دول الس ن الج داد      ، )١١(وم امج اإلع ين برن ق ب توى التواف ظ مس نالح

اج     ة ولكن تحت التربوي مع معايير الجودة الشاملة وهي متوسطات تتراوح بين متوافق

ادة النظر ى إع اج إل ة وضعيفة تحت ر ومتابع ام آبي ى اهتم و  إل ام المكثف وه واالهتم

وي            امج اإلعداد الترب ام المسئولين عن برن ر اهتم رة يجب أن تثي ة خطي مؤشر ودالل

داف    اور األه ة بمح طات خاص ة للمتوس ة المنخفض ا أن القيم ا إذا علمن وخصوص

 .ومتطلبات البرنامج 

 :اإلجابة على السؤال الثاني 

ام الم    ين األقس ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ة  ه امج ودرج ي البرن ارآة ف ش

 تطبيقهم لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

د استخدم    ة ومن اجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير القسم فق ار   ت الباحث اختب

ادي    اين األح ل التب طات      (ANOVA)تحلي ين متوس ائية ب روق اإلحص ة الف لمعرف

٠

٠.٥

١

١.٥

٢

.

مقررات البرنامجالتدريبات واألنشطةالتقنية والمعلوماتالتقييم والقياس
ومتطلباته

أهداف البرنامج
وغاياته

إدارة البرنامج
ومصادره

تحسين البرنامج
ومراجعته

المحاور

بي  
سا

الح
ط 

وس
لمت
ا

 العالقة بين  محاور االستبانة مع المتوسطات، )٨(تخطيط 



 

اد  ق مب ي تطبي ارآة ف ام المش ة توضح  األقس داول التالي املة والج ودة الش ئ إدارة الج

 :ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة      ى القيم لنا عل انس تحص ز للتج ار ليفن ن اختب ى أن    ٠.٣٣م ة عل ا دالل ذا يعطين وه

  ٠.٠٥=αاآبر من مستوى المعنوية  ٠.٣٣= sigالبيانات متجانسة الن قيمة 

 

 

 

 

 

قيمة ليفنز 
 اإلحصائية

درجة 
 ١الحرية

درجة 
 ٢الحرية

سيجما 
sig 

٠.٣٣٣ ٧٠ ٣ ١.٥٦ 

 اختبار ليفنز للتجانس، )٤١(جدول 

 معيارياالنحراف ال المتوسط العدد القسم

 ٩.٢٤ ٥٠.٥٠ ٢٢ تدريس طرائقمناهج و

 ٦.٩١ ٥١.٣٣ ٩ إدارة تربوية

 ٦.٣٠ ٥٥.٢١ ٢٤ علم نفس

 ٦.٦٣ ٥٣.٦٨ ١٩ تربية إسالمية

 ٧.٥٦ ٥٢.٩٥ ٧٤ المجموع

األقسام المشارآة في برنامج اإلعداد التربوي وعدد االستبانات التي ، )٣١(جدول 

 وزعت  ومتوسطات لمحاور االستابنة واالنحراف المعياري

مجموع  مصدر التباين
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 الداللة ف

بين 
 ٩٦.٠٧ ٣ ٢٨٨.٢٢٠ المجموعات

داخل  ٠.١٦٨ ١.٧٣٣
 ٥٥.٤٢٢ ٧٠ ٣٨٧٩.٥٦ المجموعات

   

الستجابات أعضاء هيئة التدريس حول مدى توافق  ANOVAتحليل التباين األحادي ، )٥١( جدول 
 برنامج اإلعداد التربوي مع معايير الجودة الشاملة باختالف القسم



 

ة    تبين انه ال ت) ١٣(من خالل استعراض الجدول السابق  روق ذات دالل وجد ف

ام     ) ٠.٠٥ >( إحصائية عند مستوى الداللة  ين األقس ايير الجودة ب في مدى تطبيق مع

فرية       ية الص ول الفرض ى قب ير إل ذا يش وي، وه داد الترب امج اإلع ي برن ارآة ف المش

ة  (المتعلقة بمتغير القسم ويتفق ذلك مع دراسة  والتي أثبتت   ) ١٢٣ص،٢٠٠٤،عالون

روق ذا  د ف ه ال توج ايير    أن ق مع رات لتطبي ن المتغي د م ين العدي ائية ب ة إحص ت دالل

 .الجودة داخل الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :اإلجابة على السؤال الثالث 

امج     • ي برن ودة ف ايير الج ق مع ق تطبي ي تعي ة والت م الصعوبات المتوقع ا أه م

 اإلعداد التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س وتعيق تط
ضاء هيئة التدري

صعوبات التي تواجه أع
ال

بيق معايير الجودة في برنامج اإلعداد التربوي
 

 العبارة

 درجة الصعوبة
 

المتوسط 

 الحسابي

 منخفضة متوسطة عالية

 % ت % ت % ت

ُتشكل أعداد الطالب المتزايدة داخل 
 ٢.٥٧ ٩.٥ ٧ ٢٤.٣ ١٨ ٦٦.٢ ٤٩ المجموعات عبئًا على عضو هيئة التدريس

البرنامج ال توجد نظم ومعايير لتقييم أداء 
 وإعادة النظر في المقررات

٢.٥٤ ١٢.٢ ٩ ٢١.٦ ١٦ ٦٦.٢ ٤٩ 

غياب التنسيق بين البرنامج والتعليم العام 
 مما جعل التعليم نظري غير مرتبط بالواقع

٢.٤٧ ٩.٥ ٧ ٣٣.٨ ٢٥ ٥٦.٨ ٤٢ 

ال توجد قاعات مجهزة بتجهيزات تقنية 
تسمح باستعمال الوسائل التعليمية والتقنية 

 والمتنوعة الحديثة
٢.٣٩ ٦.٨ ٥ ٤٧.٣ ٣٥ ٤٥.٩ ٣٤ 

قصور في فهم معايير ضمان الجودة وعدم 
 رغبة اإلداريين في تطبيقها

٢.٣٤ ١٤.٩ ١١ ٣٦.٥ ٢٧ ٤٨.٦ ٣٦ 

قصور في المرافق والتجهيزات وقلة قيام 
( البرنامج بالصيانة الدورية والمتابعة مثل 

مرآز مصادر ،المكتبة الخاصة بالبرنامج
 )التعلم

٢.٣٣ ٩.٥ ٧ ٤٧.٣ ٣٥ ٤١.٩ ٣١ 

قصور و محدودية الموارد المالية 
 المخصصة للبرنامج

٢.١٩ ٢١.٦ ١٦ ٣٦.٥ ٢٧ ٤٠.٥ ٣٠ 

قلة أو انعدام الدورات التدريبية لعضو هيئة 
التدريس للتعرف على أحدث األساليب 

 التعليمية في مجال تخصصه
٢.١٨ ١٤.٩ ١١ ٥٢.٧ ٣٩ ٣٢.٤ ٢٤ 

ألنشطة الثقافية ضعف إمكانية وفرص ا
 والتربوية في البرنامج

٢.٠٥ ١٨.٩ ١٤ ٥٥.٤ ٤١ ٢٤.٣ ١٨ 

تراجع دور القيم الجامعية وأخالقيات وأدب 
 المهنة

١.٩١ ٣٩.٢ ٢٩ ٣١.١ ٢٣ ٢٩.٧ ٢٢ 

 

التكرارات والنسب المئوية وترتيب العبارة من حيث المتوسطات تنازليا لالستجابة عينة الدراسة ، )١٦( جدول 
 حول الصعوبات التي تعيق تطبيق الجودة في برنامج اإلعداد التربوي



 

 

 

 

 

 

 

 

م ال • طة     معظ ى متوس رة وال عوبات آبي ين ص طاتها ب راوح متوس عوبات تت ص

 .الصعوبة ولكن ال توجد صعوبات قليلة 

ًا      (معظم العينة أن  يرى • دة داخل المجموعات يشكل عبئ أعداد الطالب المتزاي

الن )  ٢.٥٧(وهي تمثل الصعوبة األولى بمتوسط  )على عضو هيئة التدريس

ا    ل عبئ كل بالفع دة تش داد المتزي ن      اإلع د م دريس وتح ة الت و هيئ ى عض عل

 إمكانياته وقدرته على المتابعة والتجديد

عدم وجود نظم ومعايير لتقييم أداء البرنامج وإعادة النظر في  (وتمثل صعوبة  •

ررات  ط   )المق ة بمتوس عوبة الثاني ل الص ة   ) ٢.٥٤(تمث عوبة مرتفع ي ص وه

ارة ( وآبيرة وهذا اتفقت عليه دراسة  من حيث   )  ٣١٦ص، ٢٠٠٥،البنا وعم

 .ترتيب هذه الصعوبة 

٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥

تانة ارة ف ياالس رقم العب

سط
تو
لم
ة ا
قيم

العالقة بين  الصعوبات وقيمة المتوسطات،)٩(تخطيط

 رقم العبارة في االستبانة



 

رتبط   ( • ر م غياب التنسيق بين التعليم العالي والعام مما جعل التعليم نظري وغي

ة    ) ٢.٤٧( أخذت الترتيب الثالث بمتوسط  )بالواقع ل صعوبة عالي مازالت تمث

 .ألنه احد المعيقات التي تحد من التطبيق العملي والواقعي للطالب المعلم

ارب  • اروتتق ودة  ( اتالعب ايير ضمان الج م مع ي فه ة (و ،)قصور ف دم رغب ع

امج   (و،)اإلداريين في تطبيقها  قصور في المرافق والتجهيزات وقلة قيام البرن

ل    ة مث امج   ( بالصيانة الدورية والمتابع ة الخاصة بالبرن مرآز مصادر   ،المكتب

تعلم ق  ) ال ى التطبي ا عل رة وتشكل عبئ ة الصعوبة وهي صعوبة آبي ي درج ف

 .للمعاير

ارة  • مح باس   (العب ة تس زات تقني زة بتجهي ات مجه د قاع ائل ال توج تعمال الوس

تمثل صعوبة آبيرة وتعيق عضو هيئة ) الحديثة والمتنوعة  اتالتعليمية والتقني

 .التدريس في التجديد واستيعاب اإلعداد المتزايدة من الطالب 

دام ال  (بينما تتقارب قيمة المتوسطات في  العبارتين • ة  قلة أو انع دورات التدريبي

ال  ي مج ة ف اليب التعليمي دث األس ى أح رف عل دريس للتع ة الت و هيئ لعض

امج  (و  )تخصصه و قصور ة  ) محدودية الموارد المالية المخصصة للبرن بقيم

 ) .٢.١٨و ٢.١٩(متوسط 

امج   ( • ة في البرن ذه    )ضعف إمكانية وفرص األنشطة الثقافية والتربوي أخذت ه

وي       وهو ) ٢.٠٥(العبارة المتوسط  امج يحت ل صعوبة ضعيفة إذا أن البرن يمث

ة      على العديد من األنشطة التربوية ويقدمها من خالل شؤون األنشطة الطالبي

 .وهي أنشطة ودورات تربوية تفيد وتهم الطالب المعلم



 

على درجة   )تراجع دور القيم الجامعية وأخالقيات وأدب المهنة (وقد تحصلت •

ع الصعوبات الس   ن جمي ل م ي صعوبة اق د  ) ١.٩١(ابقة وه ر جي ذا مؤش وه

ة      الق الراقي يم واألخ المي ذا الق ا اإلس ي مجتمعن ا ف .خصوص



 

 

 

  الفصل اخلامس

 مستخلص النتائج والتوصيات واملقرتحات 

 

 مستخلص نتائج الدراسة 

 التوصـــيـــات  

 املقـــرتحــــات 
 

 

 



 

 مستخلص النتائج والتوصيات واملقرتحات

اً  ذا الفصل تلخيص ائج   يتضمن ه م النت ة  أله ا الدراس ي توصلت إليه ياتها الت وتوص

 :ومقترحاتها آما يلي 

 :نتائج الدراسة مستخلص 

ائج التي توصلت            م النت ان أه ع يمكن بي ائج في الفصل الراب من خالل استعراض النت

  :وقد جاءت آالتالي إليها الدراسة

 :النتائج المتعلقة بالمحور األول -أ 

 تخصصآل ما هو حديد في مجال  نظريات ومهارات وومفاهيم  البرنامج ال يقدم -١

 .بصورة مثلى  ومتجددةالطالب المعلم 

وفر  -٢ امج ي ي بصورالبرن ه الطالب اد والتوجي ة اإلرش ة العملي ى التربي ة قاصرة عل

 .فقط

 .ضعف العالقات اإلنسانية والحوار بين  المشارآين فيه -٣

ا    -٤ ارات العلي ة المه ل التح( يظهر البرنامج قصور في تنمي ر ،لي د ،التفكي داع ،النق  )اإلب

 .للطالب المعلم 

 :النتائج المتعلقة بالمحور الثاني -ب 

 .يجتهد البرنامج في تقديم األهداف التعليمية بصورة سلوآية -١



 

امج   محتوال يسهم  -٢ بالشكل األساسي الضروري إلعداد الطالب      ى مقررات البرن

 .العملي بمعنى أنها تقتصر على الجانب النظري و تهمل التطبيقالمعلم 

 .والتعليم العامبالواقع وحاجات المجتمع مقررات البرنامج محتوى ضعف ارتباط  -٣

 :النتائج المتعلقة بالمحور الثالث -ج 

 .التربية العملية بصورة  دورية ومستمرةالبرنامج  يقدم  -١

 .يشجع البرنامج ويدعم المصطلحات والمفردات التربوية -٢

 .واألحاديث والمبادئ اإلسالميةلمفاهيم العلمية باآليات ا يعزز المحتوى  -٣

أآثر    -٤ ة المحاضرة آ ف طريق يوع توظي وحظ ش دريس ائطرل ي  ق الت تخدامًا ف اس

دريس  ائطرأعضاء هيئة التدريس االهتمام وتنويع  لذلك يجب على البرنامج  ق الت

 .الخ.....التعلم التعاوني والتدريس المصغر:مثلالمختلفة 

 :النتائج المتعلقة بالمحور الرابع -د 

جل نتائج تقويم البرنامج داخل سجالت منظمة وتقدم نتائج االختبارات بصورة  تس -١

 .دورية

 .تقويم بشكل موضوعي وصادق لكل أجزاء المقرراليتم  -٢

روض     -٣ ل الع ة مث ويم المتنوع اليب التق ررات ألس اتذة المق تخدام أس عف اس ض

 .التقديمية واالختبارات العملية 

ارات النصفية    يحدد البرنامج معايير لتقيم األداء ا -٤  ٢٠لفردي العام للطالب آاالختب

ى      ١٠و٧٠واالختبارات النهائية  ا عل يس إلزامي ه ل اب ولكن درجات للحضور والغي



 

يم         ذلك يوجد جدول خاص بتقي ة نظره وآ عضو هيئة التدريس وتعتمد على وجه

 .الطالب المعلم أثناء خروجه للتربية العملية

 :النتائج المتعلقة بالمحور الخامس -ه 

 .مرآز للوسائل التعليمية ولكنه يحتاج إلى تجديد التقنيات المستخدمة فيه يوجد -١

ة و  -٢ ائل التعليمي تخدام الوس ارات اس م مه ب المعل ي إآساب الطال قضعف ف  طرائ

ة  دريبات النظري ى الت ا وتقتصر عل ه له ه وتبويب ات وتوثيق ى المعلوم حصوله عل

 .ولكنها تحتاج إلى تفعيل اآبر

التعليم -٣ ام ب دم االهتم م و   ع ب المعل ي تطوير الطال ر ف دور الكبي ه ال ذي ل ذاتي ال ال

 . إلمامه بكل ما هو جديد في مجاله

 :النتائج المتعلقة بالمحور السادس -و 

ام إداري    د نظ ام وال يوج يم الع ارآة والتعل ام المش ع األقس امج م اون البرن ضعف تع

 .رقابي لمراجعة خطط البرنامج وأهدافه وتجديدها 

 :بالمحور السابع  النتائج المتعلقة -ز 

دام  ة األبحاث وانع ذه العناصر وقل يم ه ع عناصره وتق امج لجمي ة البرن ضعف متابع

اءا الي ف    اإلحص امج وبالت يم البرن ي تق ين    إت الت ي تحس ور ف اك قص امج ان هن لبرن

 .وتطويره

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  -ح 



 

ة    توى معنوي د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ام ) ٠.٠٥= α(ال توج ين األقس ب

دريس المناهج و( المشارآة في البرنامج  نفس  ، طرائق الت م  ال ة اإلسالمية   ،عل  ،التربي

ة اإلدارة ة   )  التربوي ة نظر أعضاء هيئ ن وجه املة م ودة الش ايير الج ق مع ي تطبي ف

 . التدريس

 :النتائج المتعلقة بالصعوبات التي تواجه تطبيق معاير الجودة -ط 

 .الطاقة االستيعابية للمجموعاتزيادة عدد الطالب عن  -١

 .عدم وجود نظم ومعايير لتقيم البرنامج وإعادة النظر في مقرراته -٢

 .غياب التنسيق بين التعليم العالي والتعليم العام  -٣

ا       -٤ ين في تطبيقه ة اإلداري ويرجع   قصور فهم معايير ضمان الجودة وعدم رغب

 .السبب في ذلك إلى جهل البعض بأهمية الجودة

 .افق والتجهيزات وقلة قيام البرنامج بالصيانة الدورية والمتابعةقصور المر -٥

 .عدم وجود قاعات مجهزة الستعمال الوسائل التقنية الحديثة  -٦

 .ضعف إمكانية وفرص األنشطة الثقافية والتربوية في البرنامج -٧

 

 

 

 



 

 :التوصيات

ة بجودة أفضل، ف      إن في ضوء نتائج هذه الدراسة، ومن أجل تقديم خدمات تعليمي

 :الباحثة توصي بما يأتي

ة  -١ دة تنظيمي اء وح اديمي ( ضرورة إنش اد األآ د الجودة واالعتم ز توآي ) مرآ

وي         داد الترب امج اإلع ي برن يم ف ودة التعل مان ج ية ض ا األساس ون مهمته تك

ره    ع عناص امج وجمي ة البرن ى مراقب ل عل ة ( وتعم اء هيئ أعض

دريسال ين،ت ريجين،اإلداري ررات،الطالب،الخ دافاأل،المق داد ) ه ارير وإع تق

 . العناصر ههذ وتطويربذلك ومن ثم تجديد 

ات الجودة آخطوة أساسية          -٢ ة وتحقيق متطلب رات العالمي ضرورة مواآبة التغي

 .   التعليمي لإلصالح

ى     -٣ أهيلهم عل ين وت داد المعلم ة إع ة  أهمي تويات عالي ق مس ودة  وف ايير الج مع

 . العالمية

ين  تبني المعايير المقترحة في الرسال -٤ ة آأداة للتقييم الذاتي لبرنامج إعداد المعلم

  .التربية في آلية 

ألهداف ومقررات البرنامج في ضوء المستجدات والتغيرات التحديث الدوري  -٥

 .العالمية

ة  -٦ اءة وفاعلي ادة آف ة بهدف زي دوات متخصصة بصورة دوري د دورات ون عق

 .يرهاالكادر األآاديمي واإلداري في البرنامج نحو الجودة ومعاي



 

داد          -٧ امج اإلع ودة برن ويم ج ة لتق حة وعالمي رات واض ايير ومؤش اد مع اعتم

 .التربوي

ام  -٨ عاالهتم ف ل    بجمي الل تخصيص مل ن خ ية م ررات الدراس ل المق رر ك مق

ه يتضمن بيا ة حول ات آامل دريس(ن ل خطة الت ات، مث اذج عن االمتحان  ،ونم

حة    ادر المرش ة بالمص ق و  ،وقائم تخدمة    طرائ دريس المس ع   ع) الت ى موق ل

 .الجامعة

 :االهتمام المكثف بما يلي  -٩

ام المشارآة      -أ  اون مع األقس تخطيط المناهج الدراسية وإعدادها بالتع

 .والتعليم العام

 . التدريس إلثراء العملية التعليمية طرائقتطوير  -ب 

 . التدريب على استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة -ج 

 . تنوعةه المطرائقالتدريب على التقويم و -د 

ة     -ه  ة الدوري تدقيق ورقابة أفضل على االمتحانات من خالل المراجع

ترك     حيح المش ات والتص ئلة االمتحان توى أس ات  لمس حب عين وس

 .عشوائية لتدقيقها

ة     -و  ة للطلب ارات الميداني ة والزي اءات الثقافي طة واللق ام باألنش االهتم

  .التي تكسبهم مهارات

دوري آلراء الخريجات وآر   -١٠ ات اء الطاالستطالع ال والمعلمات المستجدات    الب

 ل مستوى برنامج اإلعداد التربوي واستضافتهم واالسترشاد بآرائهم حو



 

 :املقرتحات

ل ة    تأم الل الدراس ن خ ة م تكمُت أنة الحاليالباحث د   س و التجدي رى نح ات أخ ل دراس

 :ومن الموضوعات المقترحة للبحثاإلعداد التربوي  جوتطوير برنامالتربوي 

املة       تطوير برن -١ ايير الجودة الش وي في ضوء مع ا  امج اإلعداد الترب لكل   وتطبيقه

 .قسم من األقسام المشارآة في برنامج اإلعداد التربوي

  .ثقافة الجودة الشاملة في آلية التربية دراسة تخطيطية لنشر -٢

 . تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة الشاملة -٣

ة وا   -٤ دورات التدريبي ر ال ي  اث دوات ف ودة   لن وم الج اح مفه روطها إيض ى  وش عل

 .وأعضاء هيئة التدريس في آلية التربية موظفاتال

ف     -٥ ن مختل ات م توى الطالب ى مس ة عل ة التربي ي آلي ودة ف ايير الج ق مع ر تطبي اث

 .)الخ..آلية الشريعة،آلية االجتماعيات،آلية اآلداب،آلية العلوم(الكليات 

بكة العنكبوت     -٦ ى الش ع عل اء موق اد       إنش ودة  واالعتم د الج ز توآي اص بمرآ ة خ ي

ا يخص    ل م ى آ ع عل وي الموق ي التوصيات ويحت اؤه ف اديمي الموصى إنش األآ

 : برنامج اإلعداد التربوي ويكون على النحو التالي 

 .تهواستراتيجيا رسالة البرنامج وأهدافه -أ 

 .يف البرنامج والمقرراتتوص -ب 

 .إحصاءات عن البرنامج -ج 

 .استبيانات  -د 



 

 .التعاون مع التعليم العامالشراآة و -ه 

 .األنشطة و ورش العمل والدورات التدريبية -و 

.منشورات ومطبوعات البرنامج  -ز 



 

 

 املراجع 
 



 

 :المصادر 

ؤاد  ،الحجاج القشقشيري ،مسلم -١ نشر عيسى   ،صحيح البخاري   ،تحقيق محمد ف

 ٠حلب،١٩٥٥،) ١(ط ،البابي وشرآاؤه 

 :المراجع العربية 

راهيم -٢ د، إب ودة    من ،٢٠٠٣، ،محم ايير الج ي ضوء مع م ف وين المعل ة تك ظوم

 ٠عمان، والنشرالفكر للطباعة  ردا، الشاملة

تطور مناهج التعليم الجامعي في  ، ١٩٩٣،محمد و محمد الخوالدة ،صالح  أبو -٣

 ٠عمان،معهد الدارسات التربوية ،الوطن العربي 

ة  فعالية إعداد معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائ،محبات ،أبو عمرية  -٤ ية بكلي

مس     ين ش ة ع ات جامع ة البن ة  ،التربي تقبل التربي ة مس د ، مجل ، . ٤ع ،١مجل

 ٠االسكندرية،٩٧ص،١٩٩٥،أآتوبر 

و -٥ ارة أب ي      ، ٢٠٠٤، فيوس، ف يم ف ودة التعل مان ج ع ض ة لواق ة تحليلي دراس

دس ة الق ة  جامع ة علمي دتورق امعي    أع يم الج ي التعل ة ف ؤتمر النوعي لم

ة ف  لتربية ودائرة ضبط  برنامج اعقده  يالفلسطيني الذ ة القدس    يالنوعي جامع

 .رام اهللا ،٥/٧-٣في الفترة الواقعة ،المفتوحة

د،  -٦ وح محم و مل ودهأب وزي أبوع يم   ،٢٠٠٤ ،ف ي التعل ودة ف رات الج مؤش

رات العصر   " ، الجامعي ؤتم ، "التربية في فلسطين وتغي وي األول   رالم الترب



 

ة  ة بالجامع ة التربي ي آلي د ف ي اإلسالميةالمنعق رة  ف ، ٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣الفت

 .غزة

و -٧ عد  أب ة مس ز وفوزي د العزي ة، عب ي ،١٩٩٨ ،نبع ودة ف ات  إدارة الج مؤسس

الي  ى     التعليم الع دم إل وطن العربي في        ، بحث مق الي في ال يم الع ؤتمر التعل م

ة المتحدة،   متغيرات العصر ضوء ديسمبر،   ١٥-١٣، جامعة اإلمارات العربي

 ٠العين، . ٣٤-١ ص

يس -٨ اح،اردريتش،اردن د رب ة فاي ة  "،ت .د،.ترجم ة والتنظيمي ائف التفاعلي الوظ

 ٠العين،دار الكتاب الجامعي،" للتعليم

الجودة   التغيير الثقافي في األساس الصحيح إلدارة   ،١٩٩٥فيليب ، ،انكستون  -٩

 . األردن،عمان ،دار البيان ،ن، ترجمة عبد الفتاح السيد النعما الشاملة

د   -١٠ د اهللا محم ي، عب دان     ، ٢٠٠٠،البط ي المي ا ف ة تطبيقه ودة وإمكاني إدارة الج

عودي،  وي الس ويالترب ق الترب ة التوثي ة ٤٢، عمجل ، وزارة المعارف،المملك

 ٠العربية السعودية

داهللا  -١١ د عب ر ، محم ات    ، البك ي المؤسس املة ف ودة الش ام الج ايير نظ أسس ومع

ة  ة والتعليمي ةالتربوي ة التربوي ت ، ع ، المجل ة الكوي  ،٦٠، جامع

 ٠الكويت،٢٠٠١

ا -١٢ ارة،البن امي عم ادل و س دريس ل أعضاء إدراك،٢٠٠٥ ،ع ة الت ات متطهيئ لب

اني عشر    الرقميالمؤتمر االعتماد وضمان الجودة  تطوير   زلمرآ السنوي الث



 

اد  أداء م االعتم املة ونظ ودة الش ايير الج وء مع ي ض ة ف ات العربي  الجامع

 ٠القاهرة،٢٥٣ص،،ديسمبر ١٨/١٩،

ون  -١٣ ان ،ب رز ،دي ك جريج ديلي   ، و ري ر الع رس وناص امي الف ة س  ،ترجم

ك الشخصي    " ،١٩٩٥ ايير الجودة     لتأسيس الجودة في العمل دليل وتطبيق مع

 .الرياض  ،العالمية  اإلبداع أفاقدار  ،واإلعمال اإلدارة أفاقسلسة  ،"الكلية 

نظم   ،رياض ،الجبان -١٤ ة  ،إعداد المعلم وفق مدخل ال ة التربي ة   ، مجل ة الوطني اللجن

 ٠قطر،١٠٩ص،١٢٠,١٩٩٧ع ،٢٦س،ية والثقافة والعلوم القطرية للترب

و ، الجواد -١٥ دين ومصطفى    رن ولي ال يج     ةمهن ،  ١٩٩٣ ،مت يم في دول الخل التعل

 ٠الرياض،الخليجمكتب التربية العربي لدول  ،العربية

ا    -١٦ ة لتحقيق الجودة     ،٢٠٠٢جويلي، مه ات التربوي ة، د  المتطلب راسات  التعليمي

رن الحادي والع   دنيا  شرون  تربوية في الق اء ل للطباعة والنشر، ص    ، دار لوف

 ٠اإلسكندرية ،١٠٦ -٤١:ص

إدارة الجودة الشاملة آمدخل لتطوير ،٢٠٠٢سعيد،الحربي،حياة محمد  -١٧

قسم اإلدارة ،القرىأم  منشورة،رسالة دآتوراه غير  السعودية،الجامعات 

 .التربوية والتخطيط

ات العربية المتحدة في إعداد المعلم في دولة اإلمار ،١٩٨٧،حسن، علي حسن -١٨

 ٠العين،اإلماراتمكتبة .:المعاصرةضوء االتجاهات العالمية 



 

ات األساسية    ،٢٠٠٢ ،عبداهللا المسعودي وآخرون،علي ،الحكمي -١٩ ار الكفاي اختب

المنعقد في   اللقاء الحادي عشر لقادة العمل التربويورقة مقدمة إلى ، للمعلمين

 ٠ ١/  ٣-١خالل الفترة من  مدينة جازان

ة        ،١٩٨٨ ،رفيقة،مود ح -٢٠ ل الخدم ين قب دريب المعلم رامج ت تكامل سياسيات وب

 اإلقليمي مكتب اليونسكو   ، سلسلة التعليم والتنمية في الوطن العربي ، وأثناءها

 ٠ األردن، ٢٧عدد ،الدول العربية  يللتربية ف

ي  -٢١ د ،حنف الب " ،١٩٩٥، محم ويم الط م تق ر  نظ ي  مص ة ف ات التربي بكلي

  ٠جامعة عين شمس،آلية التربية ،ه رسالة دآتورا، مقارنةدراسة  ،وانجلترا

راهيم، الخضير -٢٢ زو  ،١٩٩٩، إب ودة ومواصفات االي ب ،٩٠٠٠الج لة آتي سلس

 ٠الرياض،٢٣العدد، المجلة العربية

د ،الخطيب -٢٣ ر  ،محم داهللا الجب اد   إدارة،١٩٩٩، عب اديمي االعتم يم    األآ  :في التعل

ة  ة ميداني ب   ، دراس ي مكت يج العرب الة الخل دول   رس ي ل ة العرب التربي

 ٠  ٤٩ص،الخليج

ة     ،٢٠٠٦،دخيخ ، صالح أحمد وسعيد عبداهللا جار اهللا  -٢٤ املة وإمكاني الجودة الش

ين بالباحة       ة المعلم ة آلي  تطبيقاتها في التربية والتعليم مرآز البحوث والتربوي

 . ٧العدد 



 

ور  -٢٥ رونديل امن    ،١٩٩٨، وآخ ز الك ك الكن تعلم ذل ة    –ال ة الدولي ر اللجن تقري

رين    ل ادي والعش رن الح ي الق ة ف د الحم ،لتربي ابر عب ة ج دترجم ابر ي دار ،ج

 ٠القاهرة،النهضة العربية 

يم، الشاملة في  ةالجود ١٩٩٥محمد، ،الرشيد -٢٦ ة     ،مالمعل  التعل ة ثقافي ة تربوي مجل

 .٤ص  سعود،جامعة الملك  جامعية،

د -٢٧ د ،الرويش امج "،١٩٩٤،محم دادبرن ين  إع ات المعلم ي آلي وم ف م العل معل

ةب ة  المملك عودية دراس ة الس ر أم  ةجامع، ةتقويميالعربي الة غي رى رس الق

 .قسم المناهج وطرق التدريس،مكة المكرمة،منشورة

ران -٢٨ حاته ،زه ة  " ،١٩٩٠،ش و نظري دةنح امج  جدي دادلبرن ي يالمعلم إع ن ف

ة  ات التعليمي وء الكفاي رة " ض ة المعاص ة التربي ل   ٧س ، ١٥ع ، مجل ابري

 ٠ ٤٠ص،

االسامرائي، -٢٩ م مح وس م جاس ة ،١٩٩٦، هاش اليب مقترح ويم األداء  أس لتق

 .٢العدد ،٢٣، المجلددراسات العلوم التربوية. التدريسي الجامعي

دورة  بحث مقدم إلى  ا،إعداد المعلم للتعليم العام ،١٩٧٥،الدمرداش ،سرحان  -٣٠ ل

 ٠بغداد،٤ص، األولى لعمداء آليات التربية والمعلمين بالجامعات العربية

لمي -٣١ ي ،الس زو    ، ١٩٩٥ ،عل ل لإلي ات التأهي املة ومتطلب ودة الش  إدارة الج

  .٤٠، دار غريب ، القاهرة ، ص ٩٠٠٠



 

رى من       " ، ٢٠٠٦، زآية ،السيد -٣٢ ة أم الق وي بجامع امج اإلعداد الترب تقويم برن

ة  " وجهة نظر أعضاء المختصين والمتخرجات    رى  أمجامع ر    ،الق الة غي رس

 .التدريس  قسم المناهج وطرق،مكة المكرمة.منشورة

ن  -٣٣ حاتة، حس امعي   ،٢٠٠١ ،ش ويم الج امعي والتق يم الج ين : التعل ة   ب النظري

 .القاهرة،مكتبة الدار العربية للكتاب ،.والتطبيق

نبري -٣٤ عد، الش ة    ،٢٠٠١، س ة وإمكاني ين األهمي املة ب ودة الش ادئ إدارة الج مب

رى أعضاء مجالس الجامعات      التطبيق في الجامعات ا ي الة  ،.السعودية آم رس

ر ورة غي رى ، .منش ة أم الق ة  ، جامع ة التربي يط  ،آلي م اإلدارة والتخط قس

 .التربوي

انع  ،الشهري -٣٥ امج      ، ٢٠٠١،   م ويم الجانب التخصصي من برن م   إعداد تق معل

ريجين     ر الخ ة نظ ن وجه ين م ات المعلم يات بكلي اءالرياض ة  وأعض هيئ

  ٠مكرمةمكة ال،القرى  أمجامعة ،آلية التربية، رسالة غير منشورة،"التدريس 

رن الحادي والعشرين    ،٢٠٠١ ،محمد احمد ومحمد مالك سعيد، شوق -٣٦ م الق  معل

 ٠القاهرة ،دار الفكر العربي ، ،

يخ  -٣٧ د ،الش ى   " ،١٩٩٠،محم ؤثرة عل ل الم ة بعض العوام داددراس م  إع المعل

 المعلم التراآمات والتحديات    إعدادمؤتمر  ،"ببعض آليات التربية في مصر 

 ٠ ١ج،



 

ة      " ،٢٠٠٣،ن وآخرون  محمد حس ،الصائغ  -٣٨ م وإعداده في المملك ار المعل اختي

 ٠ ٥٥ص ،)٩٥( ع  ،مجلة المعرفة،العربية السعودية 

اهر، صبري -٣٩ ا  ةالموسوع، ٢٠٠٢،م ة وتكنولوجي ة لمصطلحات التربي العربي

 ٠الرياض، الرشد ةمكتب، التعليم

ري   -٤٠ رون ،الصريص د وآخ ل اهللا محم وي ،١٩٩٩ ،دخي داد الترب ة اإلع فاعلي

م  املمعل يم الع وير : التعل ات التط ع واقتراح كالت الواق ث مش ؤتمر الثال الم

 ٠جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،الجزء األول ،لإلعداد المعلم 

ري  -٤١ رحمن  ،الطري د ال ي     " ،١٩٩٨،عب الي ف يم الع ات التعل اد لمؤسس االعتم

رة  المنعقدة في ، ندوة  التعليم  العالي في المملكة،العربية السعودية  المملكة الفت

 ٠جامعة  الملك سعود ، ٢/٢٥/من 

ة   إعدادفلسفة "  ،١٩٩٤،عبداهللا،عبد الجواد -٤٢ ات التربي سات  ادر" المعلم في آلي

 ٠الرياض،٢٤-٢٢ص ص ، ، ٧٢جـ، ١٠مجلد ، بويةتر

دات -٤٣ ان ،عبي رونذوق ه  "،١٩٩٩ وآخ ي مفهوم ث العلم هالبح اليبه وأدوات  وأس

 . ناألرد،عمان .دار الفكر للطباعة والنشر . ٦ط،

ي  -٤٤ ي،العتيب ر مطن د ،مني اد ،١٩٩٦،غالب  سعيدومحم ايير مقترحة لالعتم مع

ا رامج  داالآ ي لب داديمي والمهن ة     إع ات العربي ي الجامع ين ف الة ،المعلم رس

ة  مكتب التر ،عشرة  السادسة السنة ،العدد الثامن والخمسون ، الخليج العربي بي

 ٠ ١٣٠-٩٥ص  ص، ،العربي لدول الخليج والرياض



 

املة  ،٢٠٠١،مر وصفيالعقيلي ع -٤٥ ،  دار  المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الش

 ٠عمان،وائل 

مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة  ،٢٠٠٤،معزوز،عالونة  -٤٦

ة   ، األمريكية العربية  ة علمي يم الجامعي       أعدت ورق ة في التعل ؤتمر النوعي لم

ة القدس     الفلسطيني الذي عقده برنامج التربية ودائرة ضب  ة في جامع ط النوعي

 ٠ ٥/٧-٣في مدينة رام اهللا في الفترة الواقعة  المفتوحة

ري -٤٧ د  ،العم امي احم ة    ،١٩٩٩،س رات الحديث وء المتغي ي ض م ف ورة المعل ص

م   . ة أم   ،الجزء الثالث   المؤتمر التربوي الثالث إلعداد المعل رى جامع ة  ،الق مك

 ٠المكرمة

دار المصرية   ،  المعلم العربي سياسات وبرامج إعداد ،١٩٩٦ ،محمد،غنيمة -٤٨ ال

 ٠اللبنانية القاهرة 

ة     ،١٩٩٨ ،الجاندرو،فرير -٤٩ ة نظر في نهاي  التسعينات تقييم النظم التعليمية وجه

تقبليات  ،)ترجمة مجدي مهدي   (،الملف المفتوح  إلىمدخل – ة مس ة  ، مجل مجل

ة    ة المقارن لية للتربي دولي   ،فص ة ال ب التربي ف ،مكت د ،جني مجل

 ٠مارس،١عدد،٢٨

والا -٥٠ د،  ،لف ر أحم د خي بة   ٢٠٠٣محم ايير بالنس اد المع ودة واعتم ة الج ، أنظم

ات   بحث معد . للكليات الجامعية ولكليات التربية ة آلي لالجتماع الخامس لجمعي



 

ة  ات العربي ي الجامع دها ف ة ومعاه ة.التربي ة التربي ة دمشق.آلي  ٢٩-٢٨جامع

 . نيسان

د ،  -٥١ ان ، أحم ة ٢٠٠٣آنع ات التربي وير آلي اق تط ودة  ، آف رات الج ق مؤش  وف

 .، جامعة دمشق ، آلية التربية  وتطبيقاته في ميدان التعليم العالي

ولي -٥٢ ماعيل، المت ي ضوء   ةرؤي، ٢٠٠٤، إس ة ف ات التربي تقبلية لكلي ارمس  إط

اد  ي لالعتم اديميمرجع ورة ،األآ ر منش الة غي ة ، رس ة جامع ة التربي آلي

 ٠المنصورة 

ة لب   "،١٩٩٠،محمد ،محمود  -٥٣ ة    إعداد رامج دراسة مقارن م المرحل ة معل  الثانوي

ي    الم العرب ي الع ؤتمر ،" ف دادم م  إع االمعل ديات تالتراآم ة ، والتح الجمعي

 ٠ ويولي ١٥/١٨، اإلسكندرية، التدريسالمصرية للمناهج وطرق 

طفى  -٥٤ يد ،مص د س يلحي،احم د مص امج إدارة ،٢٠٠٢، و محم ودة  برن الج

وي  ا في المجال الترب املة و تطبيقاته وي،المالش دريب الترب ي للت  رآز العرب

 .قطر ،لدول الخليج

ة "  ،٢٠٠٣ ،صالح،المطرودي  -٥٥ م التربي وي لمعل داد الترب امج األع ويم برن تق

عودية   ة الس ين بالمملك ات المعلم المية بكلي تير غي ،اإلس الة ماجس  ررس

 .قسم المناهج وطرق التدريس،آلية التربية ،جامعة أم القرى،منشورة

ة   ، ١٩٩٩،الودودمكروم عبد  -٥٦ ات التربي دريب   إلعداد نحو مهام متجددة لكلي وت

ين  رنالمعلم ي الق رين  ف ادي والعش ة –الح تقبليةرؤي ل  ةورق، مس ة عم مقدم



 

وان –ة للمؤتمر السنوي السابع لكلية التربي اهرة ، جامعة حل ايو /٢٧، الق  ص /م

 ٠  ٥٣، ٥٢، ص

دي  -٥٧ راهيم، مه ي تصميم ب  ،١٩٩٧، إب املة ف ودة الش اهيم الج ق  مف رامج تطبي

 ٠جامعة بنها ، اإلداريالتعليم 

ان -٥٨ وي ، نعم ي  ،٢٠٠٣،الموس املة ف ودة الش اس إدارة الج وير أداة لقي تط

روت  .١١٨ -٨٩: ، ص) ٦٧(، ع التربوية ، المجلةمؤسسات التعليم العالي  بي

٠ 

الجودة   ،١٩٩٩راغب، دفري، النجار -٥٩ املة إدارة الجامعات ب رال للنشر    ،الش أمي

 ٠القاهرة والتوزيع،

ل ،وان نش -٦٠ رفين  ،٢٠٠٤،جمي ات للمش وير آفاي اديميينتط يم  األآ ي التعل ف

اعدت  ورقة عمل  ،ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة في فلسطين يالجامعي ف

طيني   امعي الفلس يم الج ي التعل ة ف ؤتمر النوعي ة   لم امج التربي ده برن ذي عق ال

 ٠ ٥/٧-٣، ودائرة ضبط النوعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام اهللا

يم تصميم     ، ٢٠٠٥،دالقادرعب،هدية  -٦١ ة تعل اث معايير الجودة لعملي دني   األث المع

ة عين شمس   ، ث عشر الثالمؤتمرالقومي السنوي ال، ، ديسمبر   ١٩-١٨،جامع

 ٠ ٣٧٨-٣٧٧ص ،

ائي،    -٦٢ د الط ود، ورع وادي، محم ودة " ،٢٠٠٣ال مان الج نهج  : ض ياغة الم ص

ات االق ى آلي الترآيز عل ل الممارسة ب اع وتحلي ة لالرتف وم اإلداري تصاد والعل

مؤتمر ضمان الجودة وأثره في أداء آليات  إلى، دراسة مقدمة "بمستوى أدائها



 

ة،   / ١٠/ ٢٣-٢١للمدة من  االقتصاد والعلوم اإلدارية، اء األهلي ، جامعة الزرق

 .الزرقاء، األردن

 :أدلة ومواقع انترنت

 ٢٠٠٤، القرى بجامعة أمبرنامج اإلعداد التربوي الجامعي لدليل  -١

 ٢٠٠٥المعلمين في جامعة أم القرى لعام  إعداددليل برنامج  -٢

 /http://www.iste.orgللمعلمين  ISTEموقع  -٣

 /http://www.uqu.edu.saموقع جامعة أم القرى  -٤

ي   -٥ ي التعل ودة ف مان الج ة ض الي وآال م الع

http://www.qaa.ac.uk/default.asp 
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     Standards of Quality and Effectiveness for the Subject Matter Requirement for the Multiple Subject Teaching Credential 
 

Category I 
 
 

Substance of the 
Subject Matter Program Curriculum 

 
 
 

Standard ١:   Program Philosophy and Purpose 
 

The   program  of   subject  matter   preparation   for   prospective   multiple  subject  teachers  is 
academically  rigorous and  intellectually  stimulating.   Program design  follows  from  an  explicit 
statement of  program  philosophy  and  purpose. The institution  assigns  high  priority  to  and 
appropriately supports the program as an essential part of its mission. 

 
 
 

Required Elements for Standard ١:   Program Philosophy and Purpose 
 

١.١ The program is designed to  establish strong foundational understanding of subject  matter 
so that  extended  subject matter  learning can  continue  during  the  teachers’  professional 
preparation, induction and development. 

 
١.٢ The program prepares  well-educated beginning teachers who understand significant ideas, 

structures and values in the disciplines that underlie the K-٨ curriculum. 
 

١.٣ The  program  is  designed  to  prepare  prospective  multiple  subject  teachers  to  analyze 
situations; synthesize information from multiple sources; make decisions on rational bases; 
communicate skillfully; and appreciate diverse perspectives. 

 
١.٤ Pertaining to  the  program  philosophy  and  purpose   statement,  the  institution  provides 

evidence of collaboration and consultation in its development, and of dissemination of it to 
prospective and enrolled students and to local schools, among others. 
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Standard ٢:   Required Subjects of Study 
 

In the  program,  each  prospective multiple subject teacher studies  and  learns  subjects that  are 
required by  Education  Code Section  ٥١٢١٠١  and  incorporated in  California  Student  Academic 
Content Standards٢ and State Curriculum Frameworks, focusing on grades K through ٨, including 
the following major  subject  areas of  study:  reading,  language and  literature;  history  and social 
science; mathematics; science; visual and performing arts; physical  education; health; and human 
development.    The  curriculum  of  the  program  addresses  the   Content  Specifications  for  the 
Multiple Subject Teaching Credential as set  forth  in  Appendix  A  beginning on  page ١٧ of this 
handbook. 

 
 
 

Required Elements for Standard ٢:   Required Subjects of Study 
 

 
٢.١ Required coursework in the program includes appropriate study in each major subject area. 

 
٢.٢ In each major subject area, the program’s coursework fulfills the provisions  and elements 

of Standard ١. 
 

٢.٣ In the program, remedial classes and other studies normally completed in K-١٢ schools are 
not counted in satisfaction of the required subjects of study. 

 
٢.٤ The  institution  that  sponsors  the  program  determines,  establishes  and  implements  a 

standard of minimum scholarship (such as overall  GPA,  minimum  course  grade or  other 
assessments)  of program completion for prospective multiple subject teachers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١ See Appendix A, page ٢ (A-٢) for the verbatim text of Section ٥١٢١٠. 
 

٢ In those areas where Academic Content Standards have not been adopted, programs should refer to 
other California Department of Education Standards such as the Challenge Standards. 
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Standard ٣:   Depth of Study 
 

The program offers a set of concentrations and/or majors, each of which relates directly to  one or 
more of  the major  subject  areas of study. In  the  program,  each  prospective multiple subject 
teacher selects and completes  a  concentration or major consisting of  twelve or  more semester 
units  (or  the   equivalent)  of  courses  that   are  coherently  related  to   each   other. In   each 
concentration and major, prospective  teachers develop a strong understanding of the conceptual 
foundations of the subject as well as an understanding of how knowledge is created and organized 
in the subject.  A concentration may include no more than three semester units (or the equivalent) of 
coursework that is required of all prospective teachers in the program. 

 
 
 

Required Elements for Standard ٣:   Depth of Study 
 

٣.١ Each concentration and major examines the principal topics and most  fundamental ideas in 
the  subject  area. The  sponsor(s)  of  each  concentration  and  major  describes  how  it 
represents a  coherent  course  of  study  that  extends  or  builds  on  core  studies  that  all 
prospective teachers complete in the program. 

 
٣.٢ In  each  concentration,  at  least  twelve  semester  units  (or  the  equivalent)  examine  the 

content of the subject; if pre-professional studies  are part of a concentration, they  are in 
addition to ١٢ semester units of content studies in the concentration. 

 
 
 

Note: The   subject  matter  program  may   fulfill  Standard  ٣   (Depth   of   Study)   in 
conjunction  with   Standard  ٤  (Integrative  Study)  by   offering  one  or  more 
integrative concentrations and/or by  recognizing one or  more  cross-disciplinary 
majors. 
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Standard ٤:   Integrative Study 
 

In one or more planned components  of the program,  each  prospective multiple subject  teacher 
systematically  examines   content-specific connections among two  or more of  the major  subject 
areas  that  are  commonly taught in  grades  K-٨ by  investigating  their  common  or  inter-related 
concepts, areas of concern, and methods of inquiry.  In the integrative study  component(s), the 
program highlights the underlying values and the higher-order research and thinking skills of the 
connected disciplines. 

 
 
 

Required Elements for Standard ٤:   Integrative Study 
 

٤.١ In the integrative study component(s) of the program, prospective teachers investigate key 
ideas that  are closely related to  the  California Student  Academic Content  Standards  and 
State Curriculum Frameworks for Grades K-٨. 

 
٤.٢ Each integrative  study  component  addresses  the  Content  Specifications  for  the  Multiple 

Subject  Teaching  Credential  as  set  forth  in  Appendix  A  beginning  on  page  ١٧  of  this 
handbook. 

 
٤.٣ Each integrative study component develops the prospective teacher’s understanding of how 

the conceptual  foundations of  the  subjects  are related to each  other,  how  their  concerns 
overlap, and how their practitioners produce new ideas and confirm new knowledge. 

 
٤.٤ Each  integrative   study   component   develops   the   prospective   teacher’s   awareness   of 

fundamental values inherent in the connected disciplines, and includes study and application of 
their basic concepts, principles and nomenclatures. 

 
٤.٥ In the integrative study component(s) of the program, each prospective teacher examines and 

uses higher-level skills of  thinking and research  practice as  they occur in  each discipline 
(including, but not limited to, the higher-order skills in Appendix A). 

 
 
 

Note: The   subject  matter  program  may   fulfill  Standard  ٣   (Depth   of   Study)   in 
conjunction  with   Standard  ٤  (Integrative  Study)  by   offering  one  or  more 
integrative concentrations and/or by  recognizing one or  more  cross-disciplinary 
majors. 
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Standard ٥:   Effective Curriculum, Teaching and Assessment Practices 
 

In  the   program,  prospective  multiple  subject  teachers  participate   in  a  variety   of  learning 
experiences  that  model  effective  curriculum  practices,  instructional  strategies  and  assessment 
techniques,  including  those  described  in  the   California  State  Curriculum  Frameworks  and 
Standards.   Prospective  teachers  learn to  apply  academic  concepts and  principles to  specific 
situations, common problems, and current issues. 

 
 
 

Required  Elements  for  Standard ٥:   Effective  Curriculum,  Teaching  and  Assessment 
Practices 

 
٥.١ Required  coursework in  the  program  includes: a)  exemplary  teaching  practices  such  as 

interactive  direct  instruction,   collaborative  learning  activities,  active   simulations,  and 
media-enhanced instruction; b)  innovative  out-of-class  projects and  assignments such as 
oral histories, active data collection, collaborative fieldwork, and original research studies; 
and  c)  various  models  of  assessment  of  students’  own  learning  such  as  performance 
experiences, journals, self-assessments and other oral or written projects and examinations. 

 
٥.٢ In some required courses in the program, prospective  teachers extend their understanding 

of abstract ideas by learning and articulating applications of the ideas to specific situations, 
common problems, and current issues. 

 
٥.٣ Faculty  development  programs  enable  college  and  university  subject   matter   faculty 

members (including  those who  teach in the  subject matter  program) to  explore and use 
exemplary, innovative practices related to curriculum, instruction and assessment. 

 
 
 

Note:  The remaining elements of this standard address the curriculum, instruction and assessment 
practices of the California State Curriculum Frameworks and Standards within each subject 
area for which  these documents have been adopted. 

 
 
 

٥.٤ Coursework in reading, language  and literature addresses principles  of  language  structure, 
language development and acquisition and language use in a variety  of ways  and  includes 
hands-on experiences with a range of relevant language data.  Core coursework provides for 
learning  experiences  that  include composing,  reading and  analyzing  texts  from  multiple 
genres. 
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Standard ٥:   Effective Curriculum, Teaching and Assessment Practices (Continued) 
 

 
٥.٥ Coursework in history and social science draws systematically  on physical  geography and 

social  science  concepts  in  the  analysis  and  interpretation  of  history;   includes  active 
inquiries into important  issues; and requires each prospective multiple subject  teacher to 
complete at least one in-depth inquiry  such as a research paper. 

 

 
٥.٦ Coursework  in  mathematics  enables  and  encourages  each  prospective  multiple  subject 

teacher to  engage  mathematical  problems  in a variety  of ways;  to  explore and  question 
mathematical problems and their characteristics; to  develop conjectures related to  solving 
mathematical problems; and  to  demonstrate  why  particular answers  are  correct.  In the 
program, prospective  teachers develop a deep understanding of mathematics that  enables 
them to  explain mathematical ideas and the reasons why algorithms yield correct  results. 
Program coursework and advising encourage each prospective multiple subject  teacher to 
examine and address the apprehensions and fears of many people toward mathematics. 

 

 
٥.٧ Distinct  or  integrated  coursework  in  earth  science,  life  science  and  physical  science 

includes  tactile  (hands-on)  learning  experiences  that  engage  each  prospective  teacher  in 
observing, recording, analyzing and interpreting scientific phenomena.  At least one science 
course includes a laboratory. 

 

 
٥.٨ Coursework in visual and performing arts enables prospective multiple subject teachers to 

understand the basic skills, techniques and conceptual foundations unique to  each selected 
art form.   The  program  offers  distinct coursework  in  at  least  two art  forms:  visual  art, 
dance, music and theater. Each course addresses the components  and strands described in 
California curriculum policy documents.  Coursework engages prospective  teachers in (a) 
composing, designing, developing, creating, reflecting on and revising their original works, 
and  (b) observing,  analyzing and  interpreting past  and present  works  in the  visual and 
performing arts.   Coursework investigates the  connections  and  commonalties of  the  arts 
disciplines, and examines means for their substantive integration with other subject areas. 

 

 
٥.٩ Coursework in physical education addresses basic components of movement and physical 

activity, including principles of locomotion, non-locomotion, object manipulation, and the 
development of physical and motor fitness.   This  coursework addresses the disciplines of 
physical  education including  motor  learning,  biomechanics,  exercise  physiology,  human 
growth and development, psychology, aesthetics, sociology and history.   Coursework also 
addresses relationships  between physical  education    and  other  subject  areas,  including 
connections with health and wellness concepts. 
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Standard ٥:   Effective Curriculum, Teaching and Assessment Practices (Continued) 
 

 
٥.١٠ Coursework  in  health  addresses   the   common   causes  of  and   interrelations  between 

morbidity and mortality among children, youth and adults; connections between health and 
learning; and scientifically-based principles of health promotion and disease prevention. 

 

 
٥.١١ Coursework  in  human  development  addresses  the   lifespan  from  conception  through 

adolescence and  engages  prospective  multiple  subject  teachers  in  observing,  recording, 
analyzing and interpreting behavior. 
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Standard ٦:   Assessment of Subject Matter Competence 
 

The subject matter program includes a summative assessment of the subject matter competence 
of each prospective multiple subject teacher during one or more  program  capstone  experiences. 
The  assessment   is  consistent   with   the  provisions   of  Program   Standard  ١  and   its   scope 
incorporates the content of Program Standards ٢ and ٣, the Content Specifications in Appendix A, 
and courses completed in the program and previously at other institutions. 

 
 
 

Required Elements for Standard ٦:   Assessment of Subject Matter Competence 
 

٦.١ In  fairness  to  each  prospective  teacher  in  the  program,  the  summative  assessment  is 
congruent in  scope and  content with  her or  his specific  studies in  the  program  and  at 
previously-attended institutions. 

 
٦.٢ The assessment includes two or more assessment methods such as performance, portfolio, 

presentation,   research  project,   field-experience  journal,  work  sample,   interview,   oral 
examination, and written examination. 

 
٦.٣ The systematic  procedures that  govern  the summative  assessment  include  a  defensible 

process for evaluating performance, an  appeal process,  and  a  procedure for  prospective 
teachers to repeat portions of the assessment as needed. 

 
٦.٤ The  sponsoring  institution   ensures  that   thorough   records   are   maintained   of   each 

prospective teacher’s performance in the summative assessment. 
 

٦.٥ A program may choose to  provide a formal assessment of subject matter competence for 
prospective  multiple  subject  teachers  who  hold  a  baccalaureate  degree  but  have  not 
completed a California-approved program of subject matter preparation.  In such cases the 
evaluation of coursework will be completed by qualified faculty. 

 
٦.٦ The  program  staff  periodically  evaluates  the  quality,  fairness  and  effectiveness  of  the 

assessment,  including  its  consistency  with  the  requirements  and  elements  of  Program 
Standard ١. 
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Category II 
 
 

Qualities of the Subject Matter Program Curriculum 
 
 
 

Standard ٧:   Introductory Classroom Experiences (K-٨) 
 

The  program  provides  each  prospective  multiple  subject  teacher with  planned,  structured 
observations and  experiences in  K-٨ classrooms  beginning as  early as possible  in  the  subject 
matter program.   Each prospective  teacher’s introductory  classroom  experiences  are linked  to 
subject matter  coursework, and  are characterized by  diversity and  dialogue. The  sponsoring 
institution  seeks to collaborate with school districts in  selecting  schools and classrooms that 
demonstrate  exemplary  practice  as  described  in  the   California  Standards  for  the   Teaching 
Profession. The  sponsoring  institution  also  communicates  with  school  districts  in  making 
logistical arrangements and in planning teachers’ observations and experiences. 

 
 
 

Required Elements for Standard ٧:   Introductory Classroom Experiences (K-٨) 
 

٧.١ In selected K-٨ classrooms, introductory experiences include one or more of the following 
activities:  structured  observations,  supervised  instruction  or  tutoring  of  students,  and 
other  school-based  observations  and  activities  that   are  appropriate   for  undergraduate 
students in a subject matter preparation program. 

 
٧.٢ Each prospective teacher’s field observations and experiences are linked to  the content  of 

college or university coursework in the program.  In one or more subject matter  courses, 
prospective   teachers   reflect   on,   analyze   and   discuss   their   K-٨   observations   and 
experiences in relation to course content. 

 
٧.٣ Each prospective  teacher’s K-٨ introductory  classroom experiences occur, to  the greatest 

extent possible, in classrooms that represent California’s diverse student population. 
 

٧.٤ Each  prospective  teacher’s  experiences include cooperation with  at  least  one  carefully- 
selected certificated classroom teacher. 

 
٧.٥ Where feasible and appropriate, the program participates in a broad consortium, including 

postsecondary institutions as  well as school districts, that  develops a regional framework 
for inter-institutional collaboration. 
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Standard ٨:   Diverse Perspectives 
 

The  subject  matter  program  encourages  and  enables  prospective  multiple  subject 
teachers to  develop  respect  for  human   similarities   and  differences;  awareness  of 
their own perspectives pertaining to human diversity; openness to new  perspectives 
regarding  important  variations   among   people;  and  critical  understanding  of  the 
nature and forms of human discrimination and ways to overcome them. 

 
 

Required Elements for Standard ٨:   Diverse Perspectives 
 

٨.١ In accordance  with  the  Assembly  Bill  ٥٣٧, Chapter  ٥٨٧,  Statutes  of  ١٩٩٩,  (see 
Appendix  B),   human   differences  and   similarities   to   be   examined   in   the 
program include   but  are  not   limited  to  those   of  sex,  race,  ethnicity,   socio- 
economic status, religion, sexual orientation, and exceptionality.   The  program 
may also include study of other human similarities and differences. 

 
٨.٢ In  the  program,  prospective  multiple  subject teachers gain  knowledge and understanding 

pertaining to similarities and differences between, contributions of, exchanges between, and 
the varying perspectives of the populations referenced in the Non-Discrimination Policy of 
the State of California (Appendix B). 

 
٨.٣ To the greatest extent possible, program content related to Standard ٨ (Diverse Perspectives) 

is presented in the seven major subject areas of study in the program. 
 

٨.٤ In conjunction with Standard ٧ (Introductory Classroom  Experiences) and to  the greatest 
extent  possible,  prospective  multiple  subject  teachers  have  significant  experiences  with 
students from a variety of populations in California schools. 
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Standard ٩:   Technology in the Subject Matter Program 
 

Study and  utilization  of  current  and  emerging  technologies  are  integral  characteristics  of  the 
subject matter program for prospective multiple subject teachers. 

 
 
 

Required Elements for Standard ٩:   Technology in the Subject Matter Program 
 

٩.١ The institution provides  adequate access to  technology resources for prospective multiple 
subject teachers in the subject matter program. 

 
٩.٢ In the  program,  prospective  teachers use current and emerging  technologies in  efforts to 

increase their subject matter knowledge and  understanding.   Prospective teachers  learn to 
use technologies for multiple applications including research, analysis, communication and 
presentation applications.   The program selects technologies on the basis of their effective 
and appropriate uses. 

 
٩.٣ To the greatest extent possible,  prospective  teachers in the program analyze, compare and 

evaluate technologies as effective  tools of  study  and  learning in  the seven  major  subject 
areas of study. 

 
٩.٤ In the program, prospective  teachers are introduced to  ethical and  social  issues  related to 

technology, including issues  of  access,  equity,  privacy,  the  protection  of  children,  and 
ownership of intellectual property. 
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Category III 
 
 

Leadership and Implementation of the 
Subject Matter Program 

 
 
 

Standard ١٠:   Leadership of the Subject Matter Program 
 

Leadership  of  the   subject  matter   program  is  provided  by   one   or   more  members  of  the 
institution’s   permanent  faculty   or   academic   staff. The   program   leadership’s   authority, 
responsibility and accountability encompass the  all-university  course-of-study in  the  program. 
Planning and coordination of the program include active involvement by  the schools, colleges and 
departments  that  are  responsible  for  the  general  education,  subject  matter  preparation,  and 
professional preparation of prospective multiple subject teachers.   Program leaders communicate 
openly and cooperate fully with feeder community colleges and K-٨ schools and districts. 

 
 
 

Required Elements for Standard ١٠:   Leadership of the Subject Matter Program 
 

١٠.١ Leadership of the subject matter program has the consistent  support of the institution’s 
academic leadership and faculty. 

 
١٠.٢ Departments  responsible for  instruction  in  the  major  subject  areas  cooperate with  the 

program’s leadership. 
 

١٠.٣ Through   cooperative   leadership   and   planning,   the   institution achieves   effective 
articulation   among  general   education,   subject  matter   preparation,   and   professional 
preparation programs for prospective multiple subject teachers. 
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Standard ١١:   Resources for the Subject Matter Program 
 

The  institution  of  postsecondary   education  provides   sufficient  human,  fiscal  and  physical 
resources for effective leadership, planning, direction, implementation, coordination and review of 
the subject  matter  program  for  prospective multiple  subject  teachers,  including  resources  for 
advising prospective teachers, arranging their introductory  classroom experiences, assessing their 
subject matter competence, and collaborating with  local schools, school districts and community 
colleges. 

 
 
 

Required Elements for Standard ١١:   Resources for the Subject Matter Program 
 

١١.١ In  conjunction with  Standard ٤ (Integrative  Study),  the  institution  allocates  sufficient 
resources for the collaboration of subject matter faculty in the design and delivery of one 
or more integrative study components in the program. 

 
١١.٢ In conjunction with  Standard ٦ (Assessment of  Subject Matter  Competence), sufficient 

resources  support   the  design,  development  and  implementation  of  a  comprehensive 
assessment of subject matter competence by prospective teachers in the program. 

 
١١.٣ In   conjunction   with   Standard   ٧   (Introductory   Classroom   Experiences),   sufficient 

resources   support planning,   conducting   and   coordinating   field   observations   and 
experiences. 

 
١١.٤ In  conjunction  with   Standard  ١٠  (Leadership  of  the  Program),   sufficient  resources 

support  the effective leadership of the subject matter  program  for  prospective multiple 
subject teachers. 

 
١١.٥ In conjunction with Standard ١٢ (Advising Prospective Teachers), the institution allocates 

sufficient  resources  for  designated  members  of   the  faculty   and/or   staff   to   advise 
prospective  multiple  subject  teachers  about  program  and  credential  requirements  and 
options, and to determine the acceptability of coursework completed at other institutions 
by resident students and potential transfer students. 

 
١١.٦ In  conjunction with  Standard  ١٣  (Program  Review  and  Development),  the  institution 

allocates sufficient resources for faculty and staff to implement a comprehensive, ongoing 
system of periodic program review. 
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Standard ١٢:   Advising Prospective Multiple Subject Teachers 
 

The subject matter program includes a system  for identifying and advising prospective multiple 
subject  teachers,  which  comprehensively  and  effectively  addresses  the  distinct   needs  and 
interests of resident students and transfer students. 

 
 
 

Required Elements for Standard ١٢:   Advising Prospective Multiple Subject Teachers 
 

١٢.١ The sponsoring institution seeks to identify prospective K-٨ teachers on the campus, and 
encourages their group identification, peer support and program completion. 

 
١٢.٢ Prospective multiple subject teachers regularly have access  to  advisement regarding  their 

academic  progress, orientation  to  career  prospects  in  teaching,  awareness  of  alternative 
paths  into  teaching,  and  information  about   specific  qualifications  needed  for  various 
teaching assignments (e.g., teaching English learners and students with special needs). 

 
١٢.٣ The  subject  matter   program  facilitates   the  transfer   of   prospective   teachers   among 

postsecondary  institutions,   including  community  colleges,  by   effective   outreach  and 
advising,  and  through  the  articulation  of  courses  and  requirements. The  sponsoring 
institution works  cooperatively  with community  colleges to  ensure  that  subject  matter 
coursework at feeder campuses is  aligned  with  the  Content Specifications  (Appendix A) 
and articulated with coursework in the program. 

 
١٢.٤ The sponsoring  institution  establishes  clear and  reasonable criteria  that  enable  qualified 

personnel  to  evaluate  coursework  and/or  fieldwork  that  prospective   and  matriculated 
students have completed previously to  determine whether it satisfies the requirements of 
the subject matter program. 
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Standard ١٣:   Program Review and Development 
 

The institution  implements  a  comprehensive,  ongoing  system  for  periodically  reviewing  
and improving the subject  matter  program  for  prospective multiple subject teachers.   
Each  review addresses the educational goals and purposes of the program, including those 
reflected in Program Standard  ١.    In  each  review,  program  participants   provide  
information  and  contribute  to decisions.   Each  review leads to  substantive 
improvements  in  the subject  matter  program,  as needed. 

 
 
 

Required Elements for Standard ١٣:   Program Review and Development 
 

١٣.١ Each periodic review of the program examines its  goals, design, curriculum, 
requirements, technology  uses,  advising  services,  assessment  procedures  and  
program  outcomes  for prospective  multiple  subject  teachers. Each  review  also   
examines   the  quality   and effectiveness of collaborative partnerships with K-١٢ 
schools and community colleges. 

 
١٣.٢ In  each  review, information is  collected  about the subject  matter  program’s  

strengths, weaknesses  and  needed  improvements  from  participants  in  the   
program,  who   have subsequent opportunities to examine review findings and 
contribute to program decisions. Participants  include  faculty  members,  current  
students,  recent graduates, employers of recent  graduates,  and  appropriate  
community  college  and   public  school   personnel, including multiple subject 
teachers of Grades K-٨. 

 
١٣.٣ Program improvements are adopted and implemented after thoughtful consideration of 

the results of each review, the summative assessments of students in the program, 
current curriculum policies of California for Grades K-٨, and recent developments in 
the disciplines of knowledge. 
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يقدم البرنامج للطالب المعلم قاعدة معرفية ومهارة تساعده على  ١
   التمكن من تخصصه  

        

يقدم البرنامج للطالب المعلم مجموعة من المعلومات والقيم  ٢
   هو جديد في مجاله  والنظريات والمفاهيم العامة وآل ما

        

٣ 
تحليل الموقف : ُيكسب البرنامج الطالب المعلم مهارات مختلفة مثل

اتخاذ ،) التعلم الذاتي ( وجمع المعلومات من مصادر متنوعة 
 القرار والقدرة على االتصال والحوار 

  
        

رآين البرنامج التعاون واالستشارة الكاملة لجميع المشا يوفر ٤
   والمعنيين فيه آهدف أساسي
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يقدم المعرفة التخصصية العالية ودراسة مكثفة من خالل  ١
   المقررات 

        

   تحتوي المقررات على األهداف التعليمية في صورتها السلوآية  ٢
        

    مقررات تربوية تغطي جوانب اإلعداد التربوي البرنامج يتضمن ٣
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، التعلم التفاعلي: يستخدم البرنامج أنشطة متنوعة في التدريس ١
   ....... التدريس المصغر.التعلم التعاوني

        

يوظف البرنامج ما يكتسبه الطالب المعلم من أفكار و مهارات  ٢
   واتجاهات وقيم  بصورة تطبيقية 

        

اء هيئة التدريس استخدام تقنيات وأنشطة البرنامج ألعض يتيح ٣
   االتصال في الموقف التعليمي تربوية مختلفة و تخدم عملية

        

يشجع البرنامج على القراءة و استخدام المفردات والتراآيب  ٤
   اللغوية والقدرة على التعبير اللغوي الجيد

        

٥ 

والمفاهيم األساسية في آل يرآز البرنامج على المبادئ والنظريات 
التحليل وترجمة ، التسجيل والمالحظة: علم من العلوم مثل
يتضمن مقرر يتعلق ،  المهارات اليدوية، الظواهر الطبيعية

 بالمعمل 
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           ُيقيم الطالب المعلم بشكل صادق و موضوعي  ١

ر ٢ يم ط ل يتضمن التقي ر مث ة : يقتين أو أآث ارات عملي اختب
           ..اختبارات تحريرية ،عروض شفهية ،

م    ٣ تحكم عملية التقييم إجراءات منظمة ويمكن للطالب المعل
           إعادة تقيمه حسب الحاجة 

ة   ٤ ل المؤسس جالت داخ طة س يم بواس ائج التقي جيل نت تس
           التعليمية

           كل شامل ودوري جميع عناصر المقرريقيم بش ٥
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ة إلدارة الصف    ١ طة متنوع ة وأنش ارب تمهيدي يتضمن تج
           توجيه وإرشاد الطالب ، المالحظة الدقيقة والمنظمة: مثل

ا        ٢ وه والحظوه في م ا تعلم يسمح للمتعلمين باالستفسار عم
           يتعلق بمحتوى المقرر ويناقشهم فيه

رص ٣ ا  ُيح ررات بم ردات المق رات ومف ط خب ى رب عل
            يتناسب مع تقاليد المجتمع السليمة

واحد على األقل ( يشترك الطالب مع معلم في التعليم العام  ٤
           في التدريب وتبادل واآتساب الخبرات) 

ي  ٥ ارك ف ة  يش ات التعليمي ن المؤسس دد م امج ع البرن
           والمدارس لدعم وتطوير البرنامج  
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           يناقش ويحلل الثقافات األخرى  ١

          يتعرف على الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمجتمع  ٢

           هارة العالقات اإلنسانية مع الطلبة خالل المقرريكتسب م ٣

ة        ٤ رات الميداني ادل الخب م بتب ب المعل ة للطال وفر الفرص ي
           والتعامل مع فئات  المختلفة الطالب
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مح    ١ ة يس ة والتقني ائل التعليمي زا للوس امج مرآ ك البرن  يمتل
           الطالب المعلم بالوصول إليه بسهولة 

ا المعلومات       ٢ ى استخدام تكنولوجي م عل يدرب الطالب المعل
           واالتصاالت وتوظيفها بشكل فعال 

ة       يدرب ٣ ة باألنشطة التعليمي ط التقني ى رب الطالب المعلم عل
              المقارنة والتقييم  المختلفة آالتحليل

٤ 
ة     ق بالتقني ي تتعل ايا الت ى القض م عل ب المعل رف الطال يتع

ة ( ة العلمي وق واألمان ات،الحق ق المعلوم والحصول ، توثي
 )عليها
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ة      بإعداد أقوم بأننيعلما  أفيدآم دراسة تكميلية للحصول على درجة الماجستير من آلي

אא" ق التدريس بعنوان القرى بقسم المناهج وطرأم التربية بجامعة  א
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 :وتهدف هذه الدراسة إلى 

ايير الجودة الشامل     • ة من  التحقق من درجة التوافق بين برنامج اإلعداد التربوي مع مع

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 حيث درجة تطبيقها لمعايير الجودة  نالمقارنة بين األقسام المشارآة في البرنامج م •

امج             • ايير الجودة في برن ة والتي تعيق تطبيق مع ى أهم الصعوبات المتوقع التعرف عل

 اإلعداد التربوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ل        )  ( االستبيان بوضع إشارة آمل التكرم باإلجابة على  ك في آ ين رأي ة التي تب في الخان

راض      تخدم إال ألغ ن تس ة ول رية التام اط بالس ات سوف تح ذه المعلوم أن ه ا ب ارة علم عب

 .البحث العلمي فقط 

ى            ة عل ين لإلجاب تكم الثم امكم القتطاع جزء من وق ريم اهتم شاآرة ومقدرة لكم سلفا آ

 االستبيان   

 الباحثة    ...أثابكم اهللا                        
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خطاب عميد كلية الرتبية لرؤساء األقسام يف 

 كلية الرتبية

١٤٨ 
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 قائمة بأمساء السادة احملكمني

١٤٩ 



 

  
 

 الجامعة العلمية الرتبة اسم العضو

 جامعة أم القرى م المناهج وطرق التدريسأستاذ بقس محمود حسين فالته إبراهيم.د.أ

 جامعة أم القرى بقسم المناهج وطرق التدريس أستاذ حفيظ محمد المزروعي.د.أ

 جامعة أم القرى بقسم المناهج وطرق التدريس مشارك أستاذ خديجة محمد سعيد عبداهللا جان.د

 جامعة أم القرى أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس داهللا بخشهاله طه عب.د

 جامعة القدس مشارك آلية العلوم االقتصادية واإلدارية أستاذ يوسف احمد ابو فارة.د

 جامعة أم القرى مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس أستاذ عقيل عبداهللا البرديسي إآرام.د

 جامعة األقصى مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس أستاذ نشوانجميل عمر .د

 جامعة أم القرى التربوية اإلدارةمساعد بقسم  أستاذ حياة محمد سعد اللهيبي الحربي.د

 جامعة أم القرى اإلسالميةمساعد بقسم التربية  أستاذ خليل عبداهللا عبدالرحمن الحدري.د

 جامعة أم القرى اإلسالميةمساعد بقسم التربية  أستاذ سمية محمد علي موسى حجازي.د

 جامعة أم القرى أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس صباح محمد صالح الخريجي.د

 جامعة أم القرى طرق التدريسمساعد بقسم المناهج و أستاذ فوزي صالح عباس بنجر.د

 جامعة أم القرى أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس منى حميد رميزان السبيعي.د

 جامعة أم القرى أستاذ مساعد بقسم علم النفس وفاء محمد عبداهللا بنجر.د

 هرةجامعة القا بكلية التجارةأستاذ  محمد على شهيب.أ

 جامعة أم القرى معيد بقسم علم النفس  الطاف سعيد بوقس.أ
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 خطاب إفادة بعدم إجراء الدراسة من قبل

١٥٠ 



  


