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 بناء مقياس جلودة كلياث الرتبيت النوعيت
 أ.د /إميل فهمي حنا شنودة

 جامعة حلوان –كلية التربية 
 أوالً: مقدمت

قبل اخلدمة. بل أىم ال مشاحة يف أف كليات الًتبية النوعية بوصفها مؤسسات اإلعداد األوؿ للمعلم النوعي 
منظمات صناعة ادلعلم النوعي، وادلؤكد أف احلديث عن كليات الًتبية النوعية وخرغليها يعٍت احلديث عن مستقبل ىذه 
الكليات، ذلك أننا طلرج معلمُت نوعيُت لزماف قادـ، ومن مث البد أف نتطلع إىل ىذا ادلستقبل، ودلعلم ىذا ادلستقبل، 

متغَتاتو ومسايرة تطوراتو، ومن مث يصبح ضروريًا العمل دائمًا على تطوير كليات الًتبية  وأف نأخذ العدة دلبلحقة
النوعية لتخريج معلم وهتيئتو لتحمل مسئولياتو اآلنية وادلستقبلية ذباه نفسو ورلتمعو بتزويده بادلعارؼ األساسية العصرية 

 وادلهارات الضرورية.
الًتبوية النوعية، ومؤسسات علمية وحبثية اليت زبرج أجياؿ ادلعلمُت يف  إف كليات الًتبية النوعية مراكز للخدمة

ه، وتسهم بالدور احليوي يف هتيئة مناخ دالتخصصات ادلختلفة، وتدعم البحث العلمي والًتبوي وتعزز من قيمو وتقالي
ة النوعية، واستيعاب جودة كليات الًتبي ياخللق واالبتكار واإلبداع، وتفرض ربديات القرف احلادي والعشرين، عل

 آليات التغَت الًتبوي، وربط األحباث العلمية الًتبوية بالطبلب يف مجيع مراحل التعليم ادلختلفة.
لقد تغَتت النظرة القدؽلة لكليات الًتبية النوعية على أهنا من قبيل اخلدمات وبتنا ترى كليات الًتبية النوعية يف عامل 

ت إنتاجية وادلنتج ىنا يف رلاؿ كليات الًتبية النوعية ىي اخلريج معلم ادلستقبل. ومن اليـو يف الواقع واحلقيقة، مؤسسا
 ىنا كانت ىذه احملاولة ادلتواضعة لبناء مقياس جلودة كليات الًتبية النوعية.

 ثانيًا: الدراساث السابقت
علم بكليات الًتبية النوعية وما يف األجنبية اليت تناولت اجلودة يف إعداد ادل الحظ الباحث قلة الدراسات العربية وحيت

 مستواىا، بل ال يكاد وجود دراسات حوؿ بناء مقياس جلودة كليات الًتبية النوعية.
 أهم الدراسات السابقة العربية:

( وىي رسالة دكتوراه بعنواف "تطوير نظاـ تكوين ادلعلم بالتعليم الثانوي 1999دراسة زلمد عبد الرازؽ إبراىيم ) -1
 ليات الًتبية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة".العاـ بك

أي  جودة التعليم، وإيل يادلتغَتات العادلية ادلعاصرة وانعكاسها عل يأعلية التعرؼ عل يوقد ركزت ىذه األطروحة عل
شد حد ؽلكن اإلفادة من مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف تكوين معلم ادلرحلة الثانوية العامة بكليات الًتبية. وشلا ي

االنتباه أف صاحب ىذه األطروحة استخدـ ظلوذج "دؽلنج" حلل ادلشكبلت اخلاصة هبذا التعليم هبدؼ التوصل إىل 
 (.1لتطوير نظاـ تكوين معلم ادلرحلة الثانوية العامة ) الشاملة معايَت اجلودة
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التعليم اجلامعي  ( وىي رسالة ماجستَت بعنواف "بعض مؤشرات جودة2001دراسة أشرؼ السعيد أمحد زلمد ) -2
 مع التطبيق على كليات الًتبية".

رلاالت رئيسية دلؤشرات جودة  ةعشر  يوقد أوضحت ىذه األطروحة مؤشرات جودة التعليم اجلامعي، واقتصرت عل
التعليم اجلامعي كمحاولة لتطبيقها على كليات الًتبية وىي: التشريعات واللوائح، ادلوارد ادلالية، الربامج البحثية، 

دمات ادلدعمة للتعليم والبحث، بيئة التعليم والتعلم ادلخرجات ادلؤسسية. وكانت نتائج ىذه األطروحة تتلخ  يف اخل
 (.2كليات الًتبية )  يربديد طرؽ ربقيق اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم اجلامعي بصفة عامة مع تطبيقها عل

وء خربات أجنبية معاصرة"، وىو حبث مشًتؾ يف ادلؤسبر دراسة بعنواف "تطوير نظم إعداد ادلعلم يف مصر يف ض -3
 .2003مارس  13 – 12العادلي السنوي احلادي عشر 

ادلناىج إلصبلح وتطوير نظم إعداد ادلعلم مث تناولت  سبواستخدمت ىذه الدراسة ادلنهج ادلقارف باعتباره من أن
ظم إعداد ادلعلم يف نيوزيلندا، والنمسا، والنرويج، الدراسة مشكبلت نظم إعداد ادلعلم يف مصر. مث تعرضت الدراسة لن

والدظلارؾ، وادلملكة ادلتحدة، والصُت، وادلملكة العربية السعودية، وسلطنة عماف، والواليات ادلتحدة األمريكية، وقد 
 (.3مع متطلبات العصر ) يتمشىتوصلت ىذه الدراسة إىل ضرورة التجديد يف لوائح كليات الًتبية دبا 

سة اذلبليل الشربيٍت اذلبليل: الباحث الرئيسي دلشروع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف كلييت الًتبية النوعية جبامعة درا -4
 .2006 – 2004ادلنصورة 

حيث قاـ فريق العمل يف ىذه الدراسة بوضع تصور مقًتح لتحقيق مفهـو إدارة اجلودة الشاملة يف كلييت الًتبية النوعية 
للبيئة الداخلية ذلاتُت علي ضوء ما مت التوصل إليو من خبلؿ التأصيل النظري والدراسة ادليدانية وربليل  جبامعة ادلنصورة

 الكليتُت وادلناقشات وورش العمل، ولقد اشتمل التصور ادلقًتح على ستة عشرة أعمااًل تؤكد تطبيق مفاىيم إدارة
 اجلودة الشاملة هباتُت الكليتُت.
/ 2004رة اجلودة الشاملة بكلية الًتبية النوعية بادلنصورة وفرعيها دبيت غمر ومنية النصر )أنظر: مشروع تطبيق إدا

 جبامعة ادلنصورة(. 2006
 أهم الدراسات السابقة األجنبية:

 A Study of Teacher Recruitment in the"بعنواف  Kevin Tracey (1969)دراسة  -1

Province of Newfoundland".  
بارة عن أطروحة لنيل درجة الدكتوراه. واىتمت ىذه الدراسة بتوضيح أبعاد مشكلة انتقاء ادلعلمُت يف وىذه الدراسة ع

مؤسسات اإلعداد دبقاطعة "نيوفوندالند"، ويف ذات الوقت شرحت بالتفصيل مستويات برامج الدراسة، واعتمدت 
تو بالواليات ادلتحدة األمريكية يف صورة مجع البيانات من ادلسئولُت عن شئوف التعليم وإدار  يالدراسة يف ذلك عل

استبياف مت إعداده ذلذا الغرض. وكاف أبرز ما توصلت إليو الدراسة يف عملية انتقاء ادلعلمُت، يتمثل يف اختبارات 
التحصيل اليت مل تكن كافية لبلنتقاء لؤلفضل، وأوصت األطروحة بوجوب أف تتم عملية انتقاء ادلعلمُت على أساس 

 (.4تبارات تشمل االستعدادات اخلاصة واالختبارات الشخصية )رلموعة اخ
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 Performance Standards in Education in"بعنواف  Loyed Andelson (1990) دراسة -2

Search of Quality 

ات قرار  يأداء ادلعلمُت أكادؽليًا ومهنيًا وتأثَتىا عل يحاولت ىذه الدراسة البحث عن ادلؤشرات الًتبوية للتعرؼ عل
رلاالت وسبل ربسُت األداء للمعلمُت  يادلعلم وسلوكو، وصياغتو لؤلىداؼ الًتبوية والتعليمية، وأيضًا التعرؼ عل

هبدؼ رفع مستوياهتم ادلهنية واالرتقاء بروح الفريق لديهم وكذلك تقدمي التوجيو واإلرشاد والتدريب للمعلمُت الذين 
دراسة أعلية اإلعداد والتكوين الًتبوي واخلربة كمتغَتات أساسية يف يعاين أداؤىم من بعض الصعوبات. وقد بينت ال

 (.5توجيو وتشكيل أداء ادلعلم )
 The Dimensions of Excellence in Programs" بعنواف Martin Heberman (1991) دراسة -3

of Teacher Education".  
ضرورة تدريب ادلعلمُت اجلدد يف  يعلم وأكدت علأعلية أبعاد اجلودة يف برامج تكوين ادل يركزت ىذه الدراسة عل

ادلدارس ربت إشراؼ معلمي صفوؼ لتطوير أدائهم لؤلفضل مع ربديد اإلصلازات دبا يشملو ذلك من تقييم 
ادلدرسة مع ربديد  يمستو  يلئلصلازات يف مقابل األىداؼ، ومناقشة وربديد األنشطة الًتبوية سواء الصفية أو عل

ادلهنية ذلؤالء ادلعلمُت. كذلك اىتمت ىذه الدراسة من حسن تدريب ادلعلمُت وخاصة اجلانب احتياجات التنمية 
 (.6ادلعريف لتحسُت أداء ادلعلمُت ولضماف األفضل يف ظلوىم األكادؽلي وادلهٍت )

 "Quality Control in Teachers Education"بعنواف  Geoff Whitty (1992) دراسة -4

طار العلمي لضبط اجلودة يف إعداد ادلعلم وضرورة التجديد يف ادلقررات الدراسية دبا يتمشى تناولت ىذه الدراسة اإل
مع متطلبات العصر واالذباىات احلديثة يف إعداد ادلعلم تتصف باجلودة إذا تناولت قدرات الطالب اخليالية والعقلية، 

األشياء  يالفهم عل ييًا وأكادؽليًا وتنمية القدرة علاإلسهاـ يف التنمية الذاتية مهن يواالنتماء للعمل وقدرة ادلعلم عل
و وتشجيع الطبلب ادلعلمُت على الوعي ادلتميز هوالتمكن من ذبنب الصعوبات والتعامل مع ادلشكبلت اليت تواج

 (.7ادلستويات الًتبوية والتعليمية ) يبأداء أعماذلم ويف ربقيقهم ألعل
 Improving the Quality of the Teaching" عنوافب Roberta, C. Hendricks (1993) دراسة -5

Profession by Making Curriculum Changes on Teacher Preparation Programs". 

اىتمت ىذه الدراسة بإضافة تعديبلت أساسية يف خطط وبرامج جودة مهنة التدريس جبامعة كنتكي عند إعداد 
كفاءاتو األكادؽلية لر الكفاءة يف األداء دلعلمي ادلعلم والتنمية ادلستمرة ادلعلمُت وتوصلت ىذه الدراسة إىل أعلية تواف

وادلهنية والثقافية ويكوف ذلك يف مقدمة األولويات واالسًتاتيجيات وعمليات التخطيط لتطوير برامج إعداد ادلعلم 
لتحديد وتقييم وتنمية الطبلب ة أداء ادلعلمُت ألهنا مستمرة ر ادواالرتقاء بإعداده، واىتمت الدراسة كذلك بأعلية إ

 (.8ادلعلمُت حىت يتم إدراكهم للعملية الًتبوية على ضلو أكثر فاعلية )
 Comprehensive Evaluation of Teacher"بعنواف  Divita Charles (1993) دراسة -6

Education Reform Efforts and Comes". 

طبيعة العصر علم مع تطوير ىذه الربامج لتتمشي مع أبرزت ىذه الدراسة أعلية وضع برامج لتحسُت إعداد ادل
واحتياجات اجملتمع يف والية فلوريدا، مع تقومي الطالب ادلعلم بصفة مستمرة يف سلتلف مواد التخص  وأف يشمل ىذا 
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فاءة التدريس والواجبات ادلتعلقة بو والك يالتحسُت باإلضافة لتطوير الربامج، طرؽ التدريس والتقومي الذي يشتمل عل
ادلهنية والشخصية، كذلك مستوى ادلهارة يف أداء ادلهاـ ادلكلف هبا، كذلك أبرزت الدراسة التحسُت ادلستمر يف 

 (.9الوسائل التعليمية، ادلكتبة. ويرتبط ىذا كلو دبدى تقبل ادلعلمُت ومشاركتهم يف عمليات التطوير والتحسُت )
 An International Comparison of Teacher"بعنواف  Velma L. cobb (1999) دراسة -7

Education". 
أبرزت ىذه الدراسة الدور احملوري واذلاـ للمعلم كحجر الزاوية يف تنمية ورفع الكفاية التعليمية وجودهتا، والبد من 

 ذلؤالء ادلعلمُت يبكليات إعداد ادلعلمُت، هبدؼ ربقيق جودة أعل لشروط العصرية والتقدـ العلمي لبللتحاؽضماف ا
اىتماـ كليات الًتبية بزيادة سنوات الدراسة هبا مع  الذين ىم يف ذات الوقت من اخلرغلُت، وأشارت ىذه الدراسة إيل

االىتماـ بالًتبية العملية )ادليدانية(، وشلا يشد االنتباه أف ىذه الدراسة استعرضت ألسس تطوير القبوؿ وادلناىج 
ادلختلفة، يف رلموعة من دوؿ العامل كالواليات ادلتحدة ونيوزيلندا الدراسية للعديد من مؤسسات إعداد ادلعلمُت 
 (.10واسًتاليا وبلجيكا والصُت وغَتىا من دوؿ العامل )

 الدراسات السابقة:  يالتعليق عل
نظم القبوؿ وادلناىج وتدريب ادلعلمُت ومدخبلت  إف ىذه الدراسات السابقة سواء العربية أو األجنبية قد أشارت إيل

ادلستوى احمللي أو الدويل. ولكن مل يتضح من ىذه الدراسات ما يفيد بناء مقياس جلودة   يليم وسلرجاتو سواء علالتع
 كليات الًتبية النوعية بصفة خاصة.

 ثالثًا: معامل البحث ومنطلقاته
 مشكلة البحث: -0

 تتلخ  مشكلة البحث يف النقاط التالية: 
جودة التعليم، وأف  ياطلفاض مستو  1991رئيس مجهوريتنا يف نوفمرب يف اخلطاب الرمسي للدولة ذكر السيد  -أ

احملصلة النهائية لو تأيت ضعيفة ومتواضعة، وأنو مل يزؿ يعاين من غلبة الكم علي الكيف ومن عجز فادح عن مواجهة 
 متطلبات العصر.

سبتمرب  23وطٍت الدؽلقراطي ويف خطاب آخر لسيادتو أماـ اجللسة اخلتامية للمؤسبر السنوي الثاين للحزب ال -ب
" ... وما مل نكن قد توسعنا يف توفَت اخلدمات الرئيسية بإنشاء ادلدارس واجلامعات، ومنشآت اخلدمات 2004

مفهـو اجلودة واالرتقاء دبستوى اخلدمات اليت تقدمها الدولة، مث  الصحية، دلا أمكننا التحوؿ من مفهـو اإلنتاجية إيل
 بيق معايَت وضوابط اجلودة وادلنافسة الشريفةػيضيف سيادتو البد من تط
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سياسات واضحة  يوأف قضية التعليم اليت أصبحت تتفاعل معها من منظور يتفاعل مع متطلبات التنمية، ويعتمد عل 
حلها ادلشاركة اجملتمعية ادلتزايدة يف إتاحة وتطوير اخلدمة التعليمية دبرا يابتاع أسس ومفاىيم اجلودة، وعل يتقـو عل
 (. 11ادلختلفة )

النهضة، وىو التحدي ويف مؤسبر تطوير التعليم الذي عقد باإلسكندرية أكد سيادة الرئيس أف التعليم ىو أساس  -ج
اليـو ويف ادلرحلة ادلقبلة دلواكبة ادلعايَت الدولية ولتقرير التوجو ضلو رلتمع ادلعرفة، وأكد أيضًا على مواكبة  أمامناالرئيس 
احلضارات والثقافات واجملتمعات األخرى، وإحالة مشروع إنشاء ىيئة مستقلة  يدولية للتعليم، واالنفتاح علادلعايَت ال

 (. 12للجودة واالعتماد للتعليم إىل رللس الشعب )
وىاـ، إال أف معظم ادلهتمُت باجلودة غلدوف صعوبة يف ربديد ضروري ومع أف جودة كليات الًتبية النوعية مطلب  -د

وصعوبة أكثر يف قياسها، وغالبًا ما ال يتفق اثناف من ادلتخصصُت عندما يناقشاف ما الذي غلعل كلية تربية  ،اً همفهوم
نوعية ما جيدة؟ وتكوف النتيجة الًتكيز على عوامل معينة جلودة كليات الًتبية النوعية وإعلاؿ عوامل أخرى، ومرجع 

 ـ نسيب، وؼلتلف باختبلؼ الزماف وادلكاف.ذلك إىل أف مفهـو جودة كليات الًتبية النوعية مفهو 
 يإف موضوع قياس جودة كليات الًتبية النوعية ال زاؿ يف مجلة ادلوضوعات احليوية اليت مل تستحوذ بعد عل -ىػ 

 اىتمامات كافية من شرائح متعددة من األجهزة ذات العبلقة.
 تساؤالت البحث:  -9

 Donald" ن قياس جودة كليات الًتبية النوعية؟ يرى "دونالد كرامبإف السؤاؿ احملوري ذلذه الدراسة ىو: ىل ؽلك

Crump  ،أف اجلودة ليست كبلماً يقاؿ، ولكن ىي ما نفعلو ذلك أف اجلودة ال تتمخض من حجم ادلنح وادليزانيات
األبنية  أو معدالت أعضاء ىيئة التدريس للطبلب أو عدد اجملبلت والكتب الًتبوية النوعية يف ادلكتبة، أو فخامة

وادلرافق فحسب، بل من االىتماـ خبدمة حاجات العمبلء سواء كانوا من داخلها أو خارجها يف اجملتمع احمليط هبا، 
الًتبية النوعية (، ومن ادلبلحظ أف ىناؾ رلموعة من الطرؽ لقياس جودة كليات 13ويعتقد أف اجلودة ؽلكن قياسها )

 من أعلها ما يلي: 
ًتبية النوعية عن طريق ادلوارد ادلالية، فلو جاء معدؿ إنفاؽ كلية تربية نوعية ما لكل طالب قياس جودة كليات ال -أ

 ذلك أف معدؿ التكلفة لكل طالب يكفل جودة التعليم لو. يأكرب من كلية تربية أخرى، فيجب أف تكوف اجلودة أعل
مية يف زلتويات برامج ومناىج كليات الًتبية قياس جودة كليات الًتبية النوعية عن طريق العمليات الًتبوية والتعلي -ب

 النوعية، وىي دائماً تتصف بالتعدد والتنوع.
قياس جودة كليات الًتبية النوعية عن طريق خرغلُت مت إعدادىم إعدادًا أكادؽليًا ومهنيًا بصورة شلتازة أي عن  -ج

 (.14ليات الًتبية النوعية )طريق سلرجات كليات الًتبية النوعية ويعترب ىذا ادلقياس جيداً جلودة ك
قياس جودة كليات الًتبية النوعية عن طريق اشتقاؽ مسات موضوعية لعملية اجلودة وربديدىا مع استخداـ طرؽ  -د

 (.15إحصائية بسيطة أو معقدة )
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 410 العريب الرابع( –ادلؤسبر السنوي )الدويل األوؿ 

 أهمية الدراسة:  -4
ما يتعلق باجلهود الرامية إىل  يستفيد من تصميم ىذا ادلقياس جلودة كليات الًتبية النوعية بعض ادلسئولُت يف كل -1

 ازباذ قرارات تتعلق بتحسُت ورفع كفاءة خرغليها. تطوير كليات الًتبية النوعية وإيل
من ادلتوقع أف يساعد ىذا ادلقياس يف تكوين رأي عاـ تربوي إغلايب ذباه تطوير كليات الًتبية النوعية كخطوة  -2

 لتخريج معلم نوعي عصري.
ة يف أف تدير عملية ربقيق جودهتا، وتراقب أعماذلا، وتعزز من قدراهتا اعد كليات الًتبية النوعيإف ىذا ادلقياس يس -3

 باعتبارىا خط اإلنتاج دلنتج التعليم ادلتمثل يف إعداد ادلعلم النوعي.
 يكشف ىذا ادلقياس جوانب القوة والضعف يف كليات الًتبية النوعية ووضع خطة تنفيذية ذلا لتحقيق أىدافها -4

وفقًا للتشخي  الذي يتمخض عن تطبيق ادلقياس. خاصة بعد تدين الواقع التعليمي بكليات الًتبية النوعية واطلفاض 
 ادلستوى العلمي واألكادؽلي للخرغلُت وغيبة زلورين ىامُت علا التفكَت وادلهارات.

 أهداف الدراسة: -3
لفلسفتها الًتبوية والتعليمية لقياس األداء  ويميياسات تقإف كليات الًتبية النوعية يف الوقت احلايل تفتقر إىل در  -1

 الًتبوي ذلا.
إف كليات الًتبية النوعية ىي دائمًا أفضل األماكن إلنتاج الفكر الًتبوي النوعي اجلديد الذي ال يبدأ من فراغ،  -2

قياس كل ذلك بقدر خربة ادلاضي، وذبربة احلاضر، ومن خبلذلما ؽلكن استشراؼ ادلستقبل، و  يوإظلا يرتكز عل
زلسوب من اخلياؿ وتقدير معقوؿ للواقع. ذلك أف كليات الًتبية النوعية ىي ادلؤسسات الرائدة والقائدة يف تشكيل 

من سيصبحوف أعضاء ىيئة التدريس  يطبلهبا تربويًا وتعليميًا ونوعياً، واكتشاؼ ادلبدعُت منهم، والتعرؼ ادلبكر عل
 .هبذه الكليات النوعية مستقببلً 

إف اجلودة ادلطلوبة لكليات الًتبية النوعية ومراقبتها ػلتاج إىل مؤشرات ومعايَت يتضمنها مقياس جلودة كليات  -3
مدى ربقيق ىذه اجلودة اليت تتطلب أف يكوف من خبلؿ ىذه ادلؤشرات وادلعايَت  يالًتبية النوعية، وذلك للحكم عل

ىذه الدراسة لتحقيقو عن طريق  يبية النوعية، وىذا ما تسعما يؤدي إىل ربديد مدى ربقيق اجلودة بكليات الًت 
 تصميم وبناء مقياس جلودة كليات الًتبية النوعية.

مجيع دوؿ  يخصائ  قابلة للقياس خاصة أنو اآلف يوجد انفتاحًا عل الًتبية النوعية إيل اتترمجة احتياجات كلي -4
يف إعداد ادلعلمُت النوعيُت حيث ؼلضع ىذا اإلعداد دلعايَت العامل. وتنافس شديد على ادلستوى الدويل وبصفة خاصة 

مثل ىذه ادلستويات يف ظل  ومؤشرات عادلية، لذلك سوؼ يتم هتميش كليات الًتبية النوعية يف ببلدنا إذا مل تصل إيل
التكنولوجية ادلستوى احمللي أو الدويل بفضل التطورات  يالتنافس الذي سيزداد بُت كليات الًتبية النوعية سواء عل

 وشلارسة التعليم ادلفتوح والتعليم عن بعد.
 منهج البحث: -5
لقد مت استخداـ منهج الفينومينولوجي، فهذا ادلنهج يعاجل مشكبلت الربط بُت التحليبلت السيسيولوجية الًتبوية  -1

ويف ذات الوقت فإف ىذا ادلنهج غلعل  لواقع احلياة اليومية يف كليات الًتبية النوعية والبٍت االجتماعية يف اجملتمع الكبَت،
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الباحث الًتبوي يتخل  من التحيزات والتصورات العقلية اليت تتكوف لديو. وما أكثر البحوث الًتبوية واالجتماعية 
 أصحاهبا عن ىذه التحيزات والتصورات القبلية قبل إجراء ىذه البحوث. يتخلىاليت مل 

كليات الًتبية النوعية غلتهد يف وصف ظواىر الوعي الًتبوي للمشكبلت   إف ىذا ادلنهج يف رلاؿ بناء مقياس جلودة
حلوؿ  ميالًتبوية النوعية اليت تواجو كليات الًتبية النوعية، ويوضح كيف تشكلت ىذه ادلشكبلت هبدؼ قياسها وتقد

بوية ادلؤسبر السنوي الرابع واقعية ذلا. )انظر: إميل فهمي حنا شنودة: الفينومينولوجي اسًتاتيجية حبثية يف اجملاالت الًت 
 ، كلية الًتبية جامعة ادلنصورة(.1997ديسمرب  24 – 23عشر لقسم أصوؿ الًتبية 

مكوناهتا اجلزئية، وزلاولة  لقد مت استخداـ منهج التحليل ادلورفولوجي، حيث يتم فيو تقسيم ادلشكلة الًتبوية إيل -2
صورة   يحدة، مث بعد ذلك إعادة تركيب ادلكونات للحصوؿ عل يتقييم التغَتات اليت ؽلكن أف ربدث يف كل جزء عل

 كلية يف النهاية.
ادلنهج الوصفي التحليلي، وىو يعد أكثر مناىج البحث مناسبة يف بناء مقياس لقياس جودة كليات الًتبية  -3

التعرؼ على طبيعة النوعية، فادلنهج الوصفي ػلاوؿ دائمًا اإلجابة عن سؤاؿ رئيسي يف العلم ىو )ماذا وكيف؟( مع 
الظاىرة وربليل بياناهتا، وتوضيح العبلقة بُت مكوناهتا فيهتم بالوحدات والشروط والفئات اليت توجد بالفعل، والتعرؼ 

ادلنهج اإلمربيقي والذي يسمى منهج  اآلراء واالذباىات واآلثار والعمليات ادلتعلقة هبا، والوصف ىنا ؽلتد إيل يعل
 ادلسح.

 است من خالل إطارها النظري:مصطلحاث الدر -6
 ماهية الجودة: -أ

أشياء متنوعة لدي أفراد سلتلفُت، وأف ىناؾ قصورًا يف االتفاؽ حوؿ ما  اجلودة بصفة عامة مفهـو غامض، يشَت إيل
(، وؽلكن احلكم على وجود اجلودة، عندما تكوف اخلدمة مطابقة للمواصفات اجليدة، والبد ذلا 16تعنيو ىذه الكلمة )

وجود معايَت يقـو أصحاب ادلؤسسات هبا عملهم. مهما يكن من أمر فأصل كلمة جودة ىي "جود" واجليد من 
وجاد الشيء جودة، وجوده أي صار جيداً، وأحدث الشيء فجاد، والتجويد مثلو. وقد جاد جودة،  ءالردينقيض 

ة تفوؽ ؽلتلكها شيء ما كما تعٍت ( وتعترب اجلودة أيضًا صفة أو درج17وأجاد أي أتى باجليد من القوؿ والفعل )
 (. 18درجة االمتياز لنوعية معينة من ادلنتج )

كليات الًتبية النوعية، فهو مراوغ وسليب لآلماؿ، وأف معايَت احلكم عليها ليست   يمستو  يأما مفهـو اجلودة عل
لنوعية اليت لديها إمكانات  انطباعات السمعة والشهرة، فالكليات ا يهنائية أو حامسة. ويف ذات الوقت فهي تركز عل
(. بل أف ىناؾ ما يتعلق بالربط بُت اجلودة وربقيق األىداؼ أي 20كثَتة وتسهيبلت شليزة غالبًا ما تكوف األفضل )

تطابق الوظائف واألىداؼ ادلعلنة، واليت مت إصلازىا، مع ادلعايَت السليمة ادلتعارؼ عليها، فكليات الًتبية النوعية اليت 
 (.21ة، ىي اليت ربقق األىداؼ ادلنشودة ذلا بالكامل وليس بقدر مقبوؿ )تتسم باجلود

مسعة  يومن ادلبلحظ أنو يوجد معيارين لتعريف جودة كليات الًتبية النوعية، أوذلما أف مفهـو اجلودة غلب أف يركز عل
معظم كليات الًتبية اإلقليمية يف  وشهرة الكلية )مثل الشهرة اليت تتمتع هبا كلية الًتبية جامعة كلية الًتبية األـ، ألف
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تطبيق  يبدايات اإلنشاء حذت حذوىا يف كل شيء ...( وثانيهما أف جودة كليات الًتبية النوعية يعتمد أساسًا عل
( من حيث اإلتقاف وأف كليات الًتبية النوعية والطبلب ادللتحقُت هبا ليسوا منتجات 22فلسفة ربسُت اجلودة ذاهتا )

ىم مشاركوف، فالًتبية النوعية ليست خدمة للعميل، وإظلا عملية مستمرة يف إعداد معلم الغد فالدراسة أو عمبلء وإظلا 
النوعية ليست عملية تدريب ميداين فحسب، بل عملية تنمية مهنية تربوية نوعية لشخصية الطالب يف كليات الًتبية 

 (.23ليصبح معلماً نوعياً )
 والكيف والقدرة؟ يودة واالمتياز وادلستو ىل ىناؾ خلط بُت مصطلح كل من اجل -

إف السبب من وراء طرح ىذا السؤاؿ أف بعض الباحثُت يستخدموف ىذه ادلصطلحات السالفة الذكر دبثابة أهنا تعٍت 
اجلودة، ولكن حقيقة األمر أف مصطلح اجلودة سلتلف عن ىذه ادلصطلحات وىو األنسب للبحث احلايل... وذلك 

 لؤلسباب اآلتية:
: أف ادلصطلح امتياز من األصل ميز، ويقاؿ سبيز القـو أي ساروا يف ناحية أو انفردواو وامتاز الشيء بدا فضلو أوالً 
(، كذلك يعترب بأنو حالة من التفوؽ وامتبلؾ الفرد األساسي جلودة جيدة 24مثلو، وانفصل عن غَته وانعزؿ ) يعل

(. إف اجلودة زبتلف عن االمتياز، 25والتفوؽ جبدارة )درجات نادرة  ي، أي علExcellenceامتياز  يوحصولو عل
جودة ادلؤسسة الًتبوية، بينما  يألهنا تشمل مجيع جوانب ادلؤسسة، والبد من توافر مؤشرات ومعايَت للحكم هبا عل

ضوء ما سبق فإف مصطلح االمتياز جزء من اجلودة  يجانب معُت أو أمر ما دوف اآلخر وعل ياالمتياز يقتصر عل
 لح اجلودة أعم وأمشل.فمصط

متغَت  ي(. أو رتبة. أو موضع عل26عليها الشيء ) يفيعٍت الدرجة وادلكانة اليت استو  يثانياً: أما مصطلح ادلستو 
(. وبادلقارنة بُت مصطلحي 27متصل معُت وحجم أو مقدار يقاس وفقًا لقيمة مرجعية زلددة، وأهنا مقياس لؤلداء )

رعًا أقل حجمًا وتأثَتًا من اجلودة. فقد صلد مستويات أداء منخفضة يف مؤسسات يصبح األخَت ف ياجلودة وادلستو 
ضوء ما  ي، وعليأهنا منخفضة ادلستو  ي، كما صلد جودة يف مؤسسات صنفت عليأهنا عالية ادلستو  يصنفت عل

 (.28أقل حجماً وتأثَتاً من اجلودة كما سبق القوؿ ) يسبق يكوف ادلستو 
(، بينما مصطلح اجلودة، فيتناوؿ الكم والكيف 29فيعرؼ بأنو ال ؽلكن التعبَت عنو كميًا )ثالثاً: إف مصطلح الكيف 
 عم وأمشل.ف جزءاً من اجلودة، ولكن اجلودة أمعاً، وبذلك يعترب الكي

دلقدرة  األقصى(، أي احلد 30رابعاً: أما القدرة ىي الطاقة وأصلها اللغوي قدر أي قدر على الشيء، وسبكن منو )
(، وشلا يسًتعي االنتباه أف مصطلح القدرة ليس بسهولة 31أداء عمل من األعماؿ العقلية واجلسمية ) يعلالفرد 

(، إذ ما زاؿ يكتنفو الغموض، الذي حدا بػ 32وضع تعريف زلدد ومفصل لو، وكذلك من الصعب قياسو بدقة )
ما سبق طادلا أف القدرة ىي سبكن  ضوء ي. وعل(33) (Elusive)( بأف يصفو بأنو مراوغ أو زلَت Egbert)أجربت 

 يالفرد من أداء عمل ما فإهنا تعترب جزءًا من اجلودة، ألهنا يشًتط فيها توافر معايَت ومؤشرات معينة للحكم هبا عل
العمل، وذلك أف اجلودة شكل تعاوين ألداء األعماؿ بتحريك ادلواىب والقدرات لكل من العاملُت واإلدارة لتحسُت 

 (.34ودة بشكل مستمر واستخداـ فرؽ العمل )اإلنتاجية واجل
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ضوء ما سبق بأمجعو تعرؼ الدراسة احلالية  يوعلى ضوء دراسة مصطلحات الدراسة من خبلؿ إطارىا النظري وعل
جودة كليات الًتبية النوعية بأهنا "ادلؤسسات اجلامعية النوعية اليت ربقق رضا ادللتحقُت هبا، وربقق أىدافها كاملة يف 

 موعة بنود سبثل مقياس جلودة كليات الًتبية النوعية".إطار رل
 ماهية كليات التربية التقليدية والنوعية: -ب

إف كليات الًتبية النوعية اليت ضلاوؿ أف نضع ذلا مقياسًا جلودهتا بدأت من خبلؿ دمج معهد الًتبية العايل للمعلمُت 
وكلية ادلعلمُت ومقرىا )روكسي( واليت كانت تسَت وفق النظاـ ومقره )ادلنَتة( واليت كانت تسَت وفق النظاـ التتابعي 

، مث أعقب ذلك توايل 1970التكاملي يف كلية واحدة ىي كلية الًتبية جبامعة عُت مشس، ومت ىذا الدمج يف عاـ 
 إنشاء كليات الًتبية دبختلف زبصصاهتا.

العديد من  يف ببلدنا، باإلضافة إيل ضوء ما سبق أصبحت ىذه الكليات تؤدي دورىا يف إعداد ادلعلمُت يوعل
النوعية مثل: الًتبية الرياضية، الًتبية الفنية، ادلوسيقية، وكليات الًتبية  والكليات مثل كلية البنات، األخرىالكليات 

ة، والقسم الًتبوي ر ا بالقاىوية مثل كلية الًتبية والتكنولوجيالنوعية بتخصصاهتا ادلختلفة، وذلك كليات ذلا مساهتا الًتب
بكلية العلـو الزراعية دبشتهر، وشلا يشد االنتباه أنو مت يف غضوف ذلك تصفية دور ادلعلمُت وادلعلمات، وافتتاح شعبة 

ذلك أصبحت كليات الًتبية التقليدية باإلضافة لكليات الًتبية  يإلعداد معلم التعليم األساسي بكليات الًتبية وعل
والكليات النوعية، وكليات رياض األطفاؿ ادلؤسسات ادلتخصصة يف إعداد وتدريب ادلعلمُت يف  التابعة جلامعة األزىر،

 (.35جامعي ) يمستو  يسلتلف التخصصات، وهبذا ربقق توحيد النمط الًتبوي إلعداد ادلعلم عل
 كليات التربية النوعية:مؤشرات جودة   -ج

االعتبار كمية اذلدر الًتبوي والتعليمي يف ىذه الكليات،  إف ضماف جودة كليات الًتبية النوعية يستلـز األخذ يف
اجلودة ادلطلوبة عن طريق التخصصُت فيها، ويطلق عليهم ادلراقبوف وادلفتشوف عن اجلودة، ومن  يوؽلكن التعرؼ عل

انت أشهر أساليب اجلودة ادلطلوبة الفحوص واالختبارات واالستبيانات اليت يستلـز استخدامها، لتحديد ما إذا ك
، فهناؾ Indicator( وبداية البد من تعريف ادلقصود بادلؤشر 36تتفق مع ادلؤشرات ادلوضوعية ذلذه الكليات أـ ال )

شيء مهما كانت دقتو قليلة أو  نقط تعارض واختبلؼ يف تعريفات ادلؤشر رغم تعريفو بأنو "يشَت أو يوجو االنتباه إيل
منها أهنا ال تعطي تفسَتات رلملة عن حالة أو طبيعة الشيء الذي  (، وتتصف ادلؤشرات دبجموعة مسات37كبَتة" )

طلتربه، وأهنا قابلة أف تصبح يف إطار الكم، وتطبق لفًتة زلدودة، وتستخدـ ادلؤشرات لتحدد وتشرح درجة ربقيق 
صادقة  ىدؼ معُت أي غلب أف تكوف معيارية، وتراقب التغَتات يف النظاـ التعليمي، وتساعدنا يف بناء تصنيفات

 التشابو واالختبلؼ يف اجملاؿ الًتبوي. يوثابتة للنظاـ التعليمي ويف توضيح مد
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 أشكال مؤشراث جودة كلياث الرتبيت النوعيت:
ضوء درجة مساعلة ادلتغَتات  يعل إف إمكانية شرح أنواع مؤشرات جودة كليات الًتبية النوعية تعتمد بالدرجة األويل

إبراز تفاصيل دقيقة للغاية عن نظاـ العمل التعليمي والًتبوي بكليات الًتبية  يليل قادر علادلكونة ذلا، يف تكوين د
 (، وتساىم ىذه ادلتغَتات يف تكوين ذلك الدليل السالف الذكر عن طريق األشكاؿ التالية:38النوعية )

غَت وحيد لتصوير بعض وأساسو اختيار أو ربديد مت  Single Indicatorالشكل األوؿ: ادلؤشر ادلمثل ادلفرد 
مظاىر نظاـ العمل التعليمي والًتبوي يف كليات الًتبية النوعية، وىذا ادلتغَت يتم ربديده بطريقة اختيارية طبقًا لرأي 
مستخدمو، ودلا كاف النظاـ التعليمي والًتبوي يف كليات الًتبية النوعية عناصره متداخلة، ومظاىره متعددة، بات 

حد كبَت،  مؤشر مفرد لتمثيل النظاـ التعليمي والًتبوي بكليات الًتبية النوعية، أمرًا صعبًا إيل اختيار متغَت وحيد يف
معلومات مفيدة تكوف عاجزة عن الوصف  يفبل مشاحة يف أنو ال يستطيع أف يعطي معلومات مفيدة، وغالباً إذا أعط

 (.39الكلي للعملية التعليمية والًتبوية بكليات الًتبية )
ثاين: ادلؤشرات غَت اجملمعة، وتستلـز تعريفًا دلتغَتات كل عنصر أو مكوف للنظاـ الًتبوي والتعليمي لكليات الشكل ال

الًتبية النوعية، وغلب أف ػلدد كل متغَت ليكوف مستقبًل عن ادلتغَتات الًتبوية والتعليمية اليت تفسَت ادلكوف النهائي، 
الشكل من ادلؤشرات غَت اجملمعة منفصلة وغَت مًتابطة، وليست لديها وغالبًا ما تكوف ادلعلومات اليت يفرزىا ىذا 

ضوء ما سبق يكوف ىذا الشكل  يإمكانية تكوين صورة إمجالية للعملية الًتبوية والتعليمية لكليات الًتبية النوعية، وعل
 الثاين قليل االستخداـ.

قيق ىدؼ معُت، وتراقب التغَتات يف النظاـ الشكل الثالث: ادلؤشرات ادلعيارية، وىي اليت ربدد وتشرح درجة رب
الًتبوي والتعليمي السائد يف كليات الًتبية النوعية، وتساعدنا يف بناء تصنيفات صادقة وثابتة للنظاـ التعليمي النوعي، 
ه ويف توضيح مدى التشابو، أو االختبلؼ يف اجملاؿ الًتبوي والتعليمي النوعي، وبذلك تكوف درجة االعتماد على ىذ

 (.40ادلتغَت الفردي ) يادلؤشرات ادلعيارية أكرب من درجة االعتماد عل
الشكل الرابع: ادلؤشر ادلركب، وىو الذي يضم عدد من ادلتغَتات الًتبوية والتعليمية النوعية، يفسر ادلركب النهائي ذلا،  

ركب، دبثابة الوصف الوحيد ادلتعدد كنوع من متوسط مجيع ادلتغَتات الداخلة يف التجمع، ويعترب ربديد ىذا ادلؤشر ادل
( للعملية الًتبوية والتعليمية بكليات الًتبية النوعية، ألنو يوفر معلومات ىامة، حيث إف القيمة التفسَتية 41ادلتغَتات )

 (.42ادلستنتجة منو أكرب من رلموع أجزائو )
 األداء والمعيار: –د 

من الفعل ومعناه ( واألداء مشتق 43عمل شيء ما ) يما، والقدرة علاألداء ىو ادلهارة العملية للفرد للنجاح يف عمل 
اف تعريف االداء يتطلب (. وشلا يشد االنتباه 44أكمل وجو ) يقاـ أو أصلز أو نفذ أو أجرى دبعٌت قضاء األمر عل

التقدـ ضلو نتائج التخطيط واالنتفاع بادلعلومات ادلتعلقة باألداء يف عمليات  و. حيث يعرف األداءىذا  إدارةتعريف 
التقدـ العلمي  صنع القرار، وزبصي  ادلوارد، وحبث النتائج اليت مت إحرازىا، وتلك اليت مل يتم ربقيقها للوصوؿ إيل

 (.45ادلنشود )
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تقومي مستويات األداء  ضوئها يالفرد للوصوؿ إليها، ويتم عل يمستويات األداء اليت يسع ير: فهو أعلأما ادلعيا
النوعي الذي غلب أف يكوف ماثبًل  ي(. ويف ذات الوقت ىو الن  ادلعرب عن ادلستو 46ادلختلفة واحلكم عليها )

 (.47بوضوح يف مجيع اجلوانب األساسية وادلكونة ألي برنامج ما )
 املقياس  بناء

 النحو التايل: يضوء رلموعة من األسس عل يلقد مت بناء مقياس جلودة كليات الًتبية النوعية، عل
أواًل: من ادلبلحظ أف مؤشرات جودة كليات الًتبية النوعية وأشكاذلا األربعة السالفة الذكر، فإف أىدافها يتم ربديدىا، 

ما  يـ فيو، وىي بطبيعة احلاؿ كليات الًتبية النوعية يف ببلدنا، وعلاإلطار الذي تستخد يوإعادة تعريفها اعتمادًا عل
(. كذلك سبد ىذه ادلؤشرات ادلقياس بادلعلومات عن النظاـ السائد 48ػلتويو ىذا اإلطار من قيم وأىداؼ وفلسفة )

أف اذلدؼ من القياس يف كليات الًتبية النوعية وظروفو وربليل االذباىات، والتنبؤ بادلتغَتات وشيكة احلدوث، خاصة 
ىو التطور العصري دلا ىو مطلوب أف تكوف عليها كليات الًتبية النوعية مستقببًل شلا يدعم عملية ازباذ القرارات 
الًتبوية السليمة، وبناء سياسة إغلابية والصياغة الدقيقة لديناميكية العمل الًتبوي والتعليمي يف كليات الًتبية النوعية 

(49.) 
ستفادة من اجلودة من معايَت اجلودة يف رلاؿ الصناعة، وتطبيقها يف رلاؿ الًتبية، فأصحاب ادلصانع كانوا ثانياً: اال

السياؽ الًتبوي. فعلي سبيل ادلثاؿ من  يستخدموف لغة غَت مألوفة دلعظم الًتبويُت، شلا يتطلب ضرورة ترمجتها إيل
منتجات متسقة للجودة، وىذه  الوصوؿ إيل يجلودة قادراً علادلفاىيم األساسية للمعايَت يف الصناعة، أف يكوف نظاـ ا

مشكلة منهجية يف الًتبية، حيث إف ادلنتجات مهما عرفناىا ال تنتج معيارًا متسقًا قاببًل للقياس، فَتى البعض أف 
لدراسة ىي العملية، ويعتقد آخروف أنو ليس منتجاً، ولكنو العميل األوؿ، وأف عملية التعليم وبرامج االطالب منتج 

سبيل ادلثاؿ أيضًا ؽلكن  ي(. وعل50ادلنتج، وأيًا كاف تعريف ادلنتج، فإنو ال يزاؿ من غَت ادلمكن ربقيق منتج متسق )
أف نتحدث عن جودة التدريس، ولكن يف ذات الوقت من ادلعروؼ أنو ال توجد طريقة واحدة مباشرة لقياسها، لذلك 

 (.51ؤشرات ما لتعطي صياغة عامة حوؿ جودة التدريس )فإف بعض ادلتغَتات ؽلكن أف ربدد داخل م
ضوء ادلواصفات القياسية جلودة عادلية. وما  ينطاؽ عادلي، وعل يثالثاً: على ضوء القواعد العامة جلودة أفضل عل

 The International Organization For 1987 وضعتو ادلنظمة العادلية للمواصفات القياسية جبنيف عاـ

Standardization = (ISO) ( ىيئة قومية للمقاييس سبثل 92. بعد مناقشات علمية مكثفة وجادة مع شلثلي )
(. وقد أفادت ىذه اذليئة القومية للمقاييس السالفة الذكر 52الدوؿ األعضاء يف ىذه ادلنظمة العادلية السالفة الذكر )

أف تبٍت داخل كليات الًتبية النوعية واإلجراءات  النوعية، يف أف ىذه اجلودة من الضروريمقياس جلودة كليات الًتبية 
ادلؤسسية ويف كل خطوة من خطوات العمل الًتبوي والتعليمي ذلذه الكليات. وىذا يتطلب ربليل كل خطوة من 

 (.53مبلتو مشفوعاً بتطوير اإلجراءات اإلدارية الفاعلة )تخطوات العمل يف تفاعلو وديناميتو جبميع جزئياتو ومش
 لدراسات والبحوث العربية واألجنبية، والوثائق ادلتصلة بتطوير كليات الًتبية عادلياً وزللياً، رابعاً: ا
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خامساً: اخلربة الشخصية للباحث منذ التحاقو بكليات الًتبية طالبًا ومعيداً وعميداً وما بينهما من انتدابات للتدريس 
 ودمياط والفيـو والعباسية(. يف كليات تربوية نوعية )الًتبية النوعية بادلنصورة وطنطا

 يادلستو  يسادساً: استخداـ أسلوب ادلقابلة الشخصية للمتخصصُت يف العمل الًتبوي والتعليمي النوعي سواء عل
ادلركزي )وزارة الًتبية والتعليم( أو البلمركزي )مديريات الًتبية والتعليم باحملافظات( أو اإلجرائي )مدارس التعليم العاـ 

عمداء ووكبلء ورؤساء أقساـ كليات الًتبية النوعية وخاصة ادلؤسبرات العلمية السنوية دلعظم   ضافة إيلوالفٍت( باإل
 كليات الًتبية والًتبية النوعية يف ببلدنا.

ضوء األسس السالفة الذكر لبناء ادلقياس كانت الثمرة متمثلة يف ىذا ادلقياس الذي يتكوف من ستة زلاور كل  يوعل
 النحو التايل: يموعة بنود علزلوؿ يتناوؿ رل

 درجة اجلودة بنود ادلقياس
 ضعيفة متوسطة ىامة

 احملور األوؿ: الطبلب
االختيار الدقيق للطبلب وفق مقاييس ومعايَت مقننة، وأساليب . 1

موضوعة، ؽلكن هبا ضماف توافر اخلصائ  ادلعرفية وادلهارية واالنفعالية 
 نوعية.للطبلب ادلقبولُت بكليات الًتبية ال

. تكوين معلم الغد النوعي تكوينًا يؤىلو دلواجهة عصر تكنولوجيا التعليم، 2
قيمة  األعلىوادلشاركة يف وضعها وإنتاجهاو حيث إهنا سلعة ادلستقبل 

 سعراً. واألعلى
. استيعاب طبلب كليات الًتبية النوعية ادلستحدثات ادلنتشرة حالياً  3

ونظم الوسائط ادلتعددة، ودخوؿ ة، والشبكات العادلية يكمفهـو الرقم
 الكمبيوتر يف كافة العمليات الًتبوي والتعليمية.

 احملور الثاين: أعضاء ىيئة التدريس 
. نظم مبتكرة لبلختبار والتعيُت والًتقية والتقييم ألعضاء ىيئات التدريس 4

األكفأ واألكثر حبيث تعطي األولوية للكفاءة، وتضمن احلرية يف استمرار 
 سبيزاً.
. اعتماد مفهـو التمكُت، أي زبويل عضو ىيئة التدريس الصبلحية 5

 ادلباشرة للتطوير والتحسُت يف زبصصاهتم.
. االستقرار ادلادي والنفسي لعضو ىيئة التدريس الذي سيضاعف من 6

العطاء، مع ربط ذلك بنظاـ أكثر حزمًا للمكافأة واحملاسبة يقـو  يقدرتو عل
 أسس موضوعية. يعل
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 لثالث: البحث العلمي الًتبوي النوعياحملور ا
. دعم البحث العلمي الًتبوي النوعي مع ربطو دبشكبلت الًتبية والتعليم 7

مزيد من البحوث هبد الوصوؿ إىل عدد من  النوعية ، مع تدعيم احلاجة إيل
النجاح  ياحملكات والوسائل األكثر صدقًا وموضوعية يف قدرهتا التنبؤية، عل

 ت الًتبية النوعية.أو الفشل يف كليا
. اإلنتاج العلمي ألعضاء ىيئة التدريس يتمثل يف اجلودة الفكرية يف 8

اختيارىم دلوضوعات حبثية، تتسم بالعمق واإلبداعية، وخاصة ادلنشورة يف 
دوريات ورلبلت دولية وزللية جيدة السمعة، وجو من احلرية األكادؽلية 

 واحلوار الفكري.
ادلعامل وادلكتبات، حبيث يصبح البحث  . مدى استفادة الطبلب من9

العلمي جزءًا من النسيج ادلكونات لتفكَت الطالب ادلعلم مع اإلتاحة لكل 
 لكًتونية اليت توفر ذلم مبليُت من العناوين ادلختلفة. إمنهم مكتبة 

 احملور الرابع: الربامج 
معظم برامج اإلعداد يف شعب التخصصات ادلختلفة يف معظم  . تتشابو 10

كليات الًتبية النوعية األمر الذي يعٍت إعلاؿ األخذ يف االعتبار احتياجات 
لكل كلية تربية نوعية، واخلربات ادلميزات لكل منها يف  والظروؼ البيئة احمللية

ب تعليم رلاؿ إعداد ادلعلم النوعي، مع ضرورة أف تنفرد كل كلية بأسالي
 وتعكس شخصيتها ادلستقلة. ىاسلتلفة، سبيزىا عن غَت 

. خضوع كليات الًتبية النوعية لتقييم األداء واالعتماد من جهات 11
زلايدة. شلا سيزيد من قدراهتا الثقافية، واتصاذلا الوثيق مع كليات الًتبية 

رىا يف  النوعية ادلتقدمة ومراجعة ادلقررات الدراسة احلالية ومقارنتها بنظائ
 كليات الًتبية النوعية جبامعات العامل ادلتقدـ.

. وضوح أىداؼ برامج التدريب ادليداين )الًتبية العملية(، ومقررات 12
سبهيدية ذلذه الربامج مع ربطها بادلقررات األكادؽلية والًتبوية النوعية مع تطوير 

 وعي.االمتحانات، وربديث أساليب قياس أداء وقدرات الطالب ادلعلم الن
. دمج التكنولوجيات ادلتطورة يف التعليم والتدريس، وربطها بادلفاىيم 13

االستخدامات ادلتزايدة  ياإللكًتونية اجلديدة يف احلياة العملية، مع الًتكيز عل
 للحاسبات اإللكًتونية والتقنيات اجلديدة للفح  والتحليل واالستنساخ.

 النوعية  احملور اخلامس: جودة العمل بكليات الًتبوية
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 . ادلنتج النهائي لكليات الًتبية النوعية )اخلرغلُت(، مازاؿ يف حاجة إيل14
قدر كبَت من التطوير والتحديث، وصواًل إىل اآلفاؽ ادلرجوة من اجلودة 
والكفاءة ليكوف منتجًا عصريًا مسلحًا بادلنهج العلمي والرؤية الثقافية النوعية 

 العادلية.
النوعية طبلهبا استقباؿ ادلعرفة الًتبوية النوعية  . تكسب كليات الًتبية15

التميز  يوالبحث عن ادلزيد منها والتطبيق اجملزئ ذلا، واإلتقاف، واحلرص عل
 أداًء وسلوكاً.

. تتبٌت كليات الًتبية النوعية مفهـو عدـ اخلطأ دبعٌت األداء الًتبوي 16
الًتبوية النوعية السليم من أوؿ مرة. ويف ذات الوقت ادلطابقة للمتطلبات 

 ادلرغوب فيها. 
 احملور السادس: اإلمكانات ادلادية 

. تطوير أبنية كليات الًتبية النوعية بالتجهيزات وادلستلزمات األساسية 17
 يالبلزمة لفاعلية التحصيل والتدريب والبحث حىت تصبح أكثر قدرة عل

لطبلب من ربقيق فرص تعليمية متكافئة، تصنع منهم معلمُت فاعلُت سبكُت ا
 يف خدمة التعليم.

. إعادة ىندسة العمليات اإلدارية بكليات الًتبية النوعية، فإحداث تغيَت 18
جذرية يف األداء الًتبوي، والتخل  من نظم العمل شامل لتحقيق ربسينات 

 القدؽلة، وتصميم نظم جديدة بداًل منها.
حجم االعتمادات ادلالية اليت زبص  لكل كلية تربية نوعية فكلما . 19

زادت ىذه االعتمادات استطاعت كليات الًتبية النوعية أف تساير متطلبات 
 العصر، وتتمشى مع التقدـ العلمي والتكنولوجي يف القرف احلادي والعشرين.

 ة ىل الدرجة ىامة أـ متوسطة أـ ضعيفة.( وضعت درجة اجلود19ومن ادلبلحظ أنو أماـ كل مؤشر من الػ )
 تقنني املقياس:

 أوالً: ثباث املقياس
( من 40عينة تكونت من ) يتطبيق ادلقياس عل يكرونباخ ألفا، إذ جر  دلةامت حساب ثبات ادلقياس باستخداـ مع

ت. وقد اتضح أف معامل أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية النوعية ومن مث استخداـ احلاسب الستخراج قيمة الثاب
 (.54( وىي قيمة مقبولة )0.89الثبات )
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 ثانيًا: صدق املقياس
 صدق المحكمين:  -أ

رلموعة من احملكمُت من أساتذة كليات الًتبية النوعية يف زبصصات  يحيث مت عرض ادلقياس يف صورتو األولية عل
الذي رشحت لو. مع حذؼ وإضافة ودمج أي  سلتلفة هبدؼ ربديد زلاور ادلقياس، وكذا مناسبة العبارات للمحور

 % من آراء احملكمُت.80الباحث نسبة  يعبارة ألي زلور، وارتض
 الصدق الذاتي للمقياس: -ب

 
 العائد من بناء مقياس جلودة كلياث الرتبيت النوعيت 

يعزز وينشر ما يسمى بثقافة  كليات الًتبية النوعية يف ببلدنا  يأواًل: أف تطبيق مقياس جلودة كليات الًتبية النوعية عل
للعمليات الًتبوية والتعليمية داخل كليات إغلاد اإلتقاف خاصة يف مرحلة التخطيط  إيل ياإلتقاف، أو اجلودة ويسع

الًتبية النوعية. وكذلك اإلتقاف يف مرحلة التنفيذ، مث ادلراجعة بعُت تنظر لئلتقاف كهدؼ رئيسي... وال مشاحة يف أف 
مبلمح ادلتميزين من أعضاء ىيئات التدريس والعاملُت بكليات الًتبية النوعية، وادلتميزوف ىم الذين  اإلتقاف ملمح من

 يفرزوف مكونات ثقافة اإلتقاف.
ثانياً: إف تطبيق ىذا ادلقياس ػلدد القيمة الًتبوية والتعليمية للطالب ادلعلم النوعي من خبلؿ الفرؽ بُت ما ؽلتلكو من 

 نوعية عند التخرج، وما كاف ؽلتلكو عند بدايات التحاقو بكليات الًتبية النوعية.قيم تربوية وتعليمية 
ثالثاً: إف ىذا ادلقياس زلاولة متواضعة إليضاح أعلية وجود مقياس جلودة كليات الًتبية النوعية يف مصر حىت تقارف  

ف احلادي والعشرين وىذا ما يتمخض عنو كليات الًتبية النوعية بنفسها يف ادلاضي. أو مقارنة نفسها دبثيبلهتا يف القر 
 استمرارية التطوير والتحسُت الًتبوي والتعليمي بكليات الًتبية النوعية يف ببلدنا.

العمل معًا كفريق  يرابعاً: إف تطبيق ىذا ادلقياس يساعد أعضاء ىيئة التدريس والطبلب بكليات الًتبية النوعية عل
لنوعية كما أهنا تعكس طرؽ التفكَت والثقافة التعليمية والًتبوية النوعية اليت لتحقيق أىداؼ وفلسفة كليات الًتبية ا
 ادلستمر من خبلؿ آليات ىذا ادلقياس جلودة كليات الًتبية النوعية.  التحسُت تربط كل واحد مع عملية التعليم هبدؼ

 وعلى اهلل قصد السبيل
 أ.د. إميل فهمي حنا شنودة
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