واقع المناهج والمقررات الدراسية بكليات التربية بين التوحيد والتطوير
وانعكاسه علي التعليم العام والخاص وفق ضمان الجودة واإلتقان
د  .أحمد عبد الحميد محمد نور الدين ــ كلية التربية جنزور ــ جامعة طرابلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة الدراسة:
يظل التعليم العالي عنصراً أساسيا ً في بناء األممم وتحقيم أدمداف ا وطموحات ما نحمو
التقممدو والنممماء ا كممما يظممل مصممدرا ً رءيا ما ً لبنمماء الإممروه البكممرية و عممداددا وت وين مما
وتأديل مما لمواج ممة التحممدياا الحوممارية والإقافيممة وسممد احتياجمماا سممو العمممل مممن
ال موادر المهدلمة المتصصصممة فمي مت المجمما ا فمي طمار الجمموده واإلتقما فممالجوده
الكاملة اكتابت ادتماما ً متزايمدا علم المامتوياا اإلداريمة والتربويمة والتعليميمة كافمةا
وتعد من أحدى الاماا األساسمية للعصمر الحارمر ا حتم أ الوقمت المرادن يو م
بعصر " الجوده " وذلك ألتااع استصداو دذا المصملل فمي ال إيمر ممن جوانمي الحيماه
المعا ره ا أنه قد نتج عن دذا التوسع في استصداو مف وو الجوده في ارتبماط بحالمة
من سوء ا ستصداو أو بحالة ممن الممموو و تتعمدد التفاميراا عنمد المبعل لعمل دالمك
راجع ل ا فتقار أو النقص في بلوره المعايير أو المقماييس المحمدده لمعنم و مف موو
الجوده في حينه
ومممما يممدى علمم ا دتممماو بممالجوده فممي المموطن العربممي ا انعقمماد المممهتمراا العلميممة
والاياسممية عل م ماممتوا الممو راء والصبممراء ا ومممع منظمممة اليونا م و  .وأو ممت ل م
ورممع معممايير الجمموده وا متيمما األكمماديمي و نكمماء ديئمماا وطنيممة ومجممالس لوممب
ورما الجوده في مهسااا التعليم العالي وخا ة ما يتعل بالتربية و التعليم .
كما تناولت الدراسة جانبين :
األوى :الجاني النظرا والدراساا الاابقة .
والإاني  :ما يتعل بجمع وتحليل وتفاير البياناا والتو ياا والمقترحاا .

إشكالية الدراسة وتساؤالتها :
و

د النص األخير من القر الماري ج وداً كبيره لتلوير وتميير
الح النظم التعليمية نتيجة ا نت اساا المت رره في مجاى التعليم ا علي الماتوا
ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ

69

اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﺎرس 2019م

واﻗﻊ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم

العالمي والمحلي إلظ ار مواطن الوع في األساليي والمن جية والمقرراا
الدراسية المعموى ب ا في كلياا التربية مجتمع الدراسة .
ومن دنا بدأ ا دتماو بجوده و تقا العملية التعليمية ا بمية تحقي أفول النتاءج وفقا ً
لألدداف التربوية ا لبث روح التجديد والتلوير والتميير واإل الح مع العالم الذا
سبقنا بزمن وحت يتان لنا ورع استراتيجياا مت املة املة ا تتومن القواعد
واألسس ا والمبادئ والنماذج والمواق التربوية ا التي تصل ل ل ما وم ا ا في
أساليي من جية ومقرراا دراسية " أا بمعني علمني الجوده واإلتقا ا و تعلني
جوده "
لذا فإ التحدياا العلمية والت نولوجية والتربوية والإقافية وا قتصادية والمللي
ا جتماعي تتللي الحاجة لالستصداو األفول لإلم انياا المادية والبكرية المتاحة ا
فالفلافة المإالية تعترف بأ دناك طالي رداء ا و نما ظل اللري دور التعليم
ر اد دذا اللالي ل اللري الصحي .
كما تكير اإلحصاءاا ل أ التعليم الجامعي في كلياا التربية في توسع كمي داءل ا
أ دذا التوسع تواكبه ال إير من اإل الياا وا ختناقاا والتحدياا مإل تدني
جوده التعليم الجامعي في كلياا التربية المتمإلة في النقاط اآلتية :
 -1الوعاء الزمني غير موحد إلن اء مقرراا الدراسة ف لياا التربية بنظاو الانة
الدراسية وكلياا التربية األخرى بنظاو الفصل .
 -2ا ختالف في المقرراا الدراسية فل ل كلية من كلياا التربية مقررات ا الدراسية
الصا ة ب ا
 -4اللالي المنتقل من كلية تربية ما ا ل كلية تربية ما ا بد أ يصوع للمعادلة
حت ين ي مقرراا آخر كلية درس ب ا .
 -5توجد أا عالقة ارتباطيه بين التعليم العاو " سو العمل " وكلياا التربية في
المنادج والمقرراا الدراسية .
 -6عدو مواءمة المصرجاا والمدخالا مع متللباا خل التنمية .
 -7التردل الوظيفي في األج زه اإلدارية والفنية .
 -8العجز المتراكم في موا ناا الجامعة " كلياا التربية "
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 -9كما يكير واقع الحاى ل أ التعليم العالي " كلياا التربية " فكلت في نتاج نوع
الصريجين المللوبين لتحدياا بيئة العمل ا فزياده ا لتحا بمهسااا التعليم العالي
مع تدني الجوده " ا يزو " في المقرراا والمنادج الدراسية ب لياا التربية وعدو
توحيددا و تلويردا ا أدا الي انصفاو ماتوا الامعة العلمية .
 -10رع مصرجاا األنظمة التعليمية ب لياا التربية والتي تتمإل بفقر البرامج
والمقرراا الت وينية والتأديلية وقصوردا عن الحاجاا المعرفية .
 -11ياده الوموط التعليمية نتيجة ا نفجار الا اني د عل ذلك عدو تلوير
المنادج وا ستراتيجياا التعليمية والمقرراا الدراسية و أن ا غير موحده في جميع
كلياا التربية.
 -12عدو رب التصصصاا المصتلفة في كلياا التربية باحتياجاا المجتمع .
 -13عدو وجود تفاعل بين كلياا التربية بموارددا البكرية والبحإية وبين المجتمع
بقلاعاته اإلنتاجية والصدمية .
 -14البيئة الجامعية ب ليات ا التربوية وغير التربوية غير م يئة ستيعاب متميراا
العصر ا وتنميت ا للتف ير الناقد العلمي ا وقدرت ا في مااعده الللبة عل حل مكاكل م
ا ا وقدرت ا عل تنمية روح الو ء وا نتماء للوطن .
وبما يدى علي الحاجة أو الملالبة للجوده بالتميير في فلافة واستراتيجياا المنادج
والمقرراا الدراسية الجامعية " كلياا التربية " المنتدى الف را الذا عقد في العرا
بين الفتره 26ا25ا ر ( )2001( )4في مدينة المو ل ()1

تساؤالت الدراسة :
التااؤى الرءياي للدراسة  :ما دو واقع المنادج و المقرراا الدراسية كمحتوى علمي
واحد " بيئة التعلم " في جميع كلياا التربية لمتللباا مدارس التعليم العاو بالمجتمع
واستيعاب متميراا العصر وف معايير الجوده واإلتقا ؟

التساؤالت المكملة :
 -1دل المنادج و المقرراا الدراسية ب لياا التربية موحده علي ماتوا
المجتمع العربي الليبي ؟
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 -2دل المنادج و المقرراا الدراسية ب لياا التربية متلوره وف معايير الجوده
الكاملة
( اإليزو )؟

أهمية الدراسة :
ت من أدمية دذه الدراسة في أن ا تعتبر محاولة للرح أف ار ومه راا تتعل
بتوحيد وتلوير وتميير و الح المنادج والمقرراا الدراسية ب لياا التربية ا من
حيث الماتوى والمحتوى واللراء واألساليي والاعي ل ارتباط ا بالبيئة والقيم
وا تجاداا واألف ار النابعة من أ الة المجتمع ابما يم ن من تنمية و ثراء وتلوير
صصية اللالي المعلم خريج أحدى كلياا التربية بدو فرو طالقا بمفرداا
ومقرراا دراسية واحده وف معايير الجوده واإلتقا .
الحاجة كذلك ل بناء و عداد وت وين وتأديل اللالي المعلم ودنا يتللي محتوا
علميا وأستاذا كفها مااعدا للتعلم من خالى راك اللالي المعلم في الحوار الناقد
وتلوير خبراا اللالي المعلم وم اراته و ياده وعيه حوى اآلراء والنظرياا
المصتلفة وتا يل الو وى ل المصادر العلمية المصتلفة ا و تاحة الفرص أماو
أعواء ديئة التدريس لإلس او في خدمة المجتمع .

أهداف الدراسة :
ت دف دذه الدراسة ل ورع مه راا مالءمة توحيد وتلوير المنادج
والمقرراا الدراسية ب لياا التربية وف معايير الجوده الكاملة ومحاولة لتوظي
الموا فاا الدولية " ا يزو " في مجاى التربية والتعليم .
كما ت دف الدراسة ل معرفة النقاط اآلتية :
 -1مدا مالءمة المنادج والمقرراا الدراسية ب لياا التربية وبما يفي باحتياجاا
الحارر والماتقبل .
 -2قدره المنادج والمقرراا الدراسية ب لياا التربية عل استيعاب متميراا العصر .
 -3معرفة ما ذا كانت المنادج والمقرراا الدراسية موحده ومتلوره و الحة في
جميع كلياا التربية وف معايير الجوده واإلتقا .
 -4القدره عل تنمية روح الو ء وا نتماء للوطن ا والتف ير الناقد ومااعده اللالب
المعلمين علي حل مكاكل م وتنمية م ارات م وبناء اتجادات م .
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مصطلحات الدراسة :
 -1مصلل الجوده المعن اللموا
أ -يفيد معجم الوجيز أ معن الجوده دو
ا أا حانه وجماله )2( .

يروره الكيء جيداً ا ويقاى جوده الإوب

ب -يرا ابن منظور في الجزء الإاني ا لاا العرب ا مصلل الجوده ا من (جود )
والجيد نقيل الرداء )3( .
ج  -ويعرف معجم ( أكافورد  ) OXFORDالجوده بأن ا درجة التميز أو
األفولية)4(.
2ــ الجودة اصطالحا :
أ " -الجوده فاعلية تحق أفول خدماا تعليمية ا بحإية واستكارية بأكفأ األساليي
وأقل الت الي ا وأعل جوده مم نة ()6
ب -الجوده في التربية والتعليم " الجوده تجعل المهساة التعليمية تنج ا وأ
الصدماا التربوية والتعليمية المقدمة تتناسي والتوقعاا وتلبي ا حتياجاا الذاتية ()7
ج  -يعرف .ا .ديمنج الجوده " عل أن ا الوفاء بحاجاا الماتفيد حاليا ً وماتقبال
وتصفيل ا ختالفاا  Reduction in variationوالجوده المحانة تهدا لت لفة
مصفوة حيث تقل األخلاء واألعماى التي يت رر أداؤدا ويقل التأخير ا ويحان
استصداو الوقت والموارد ا والنتيجة نتاجية أعل وررا اللالب والماتفيدين ()8
د -الجوده الكاملة دي مجموعة الصصاءص أو الاماا التي تعبر بدقة و مولية عن
جودر التربية وحا ت ا " (.)9
3ــ التعريف اإلجرائي لجودة التربية والتعليم :
الجوده دي األسلوب المت امل الذا يلب في جميع فروع وماتوياا المنلقة
التعليمية ليوفر للقاءمين عل العملية التعليمية الفرص إل باع حاجاا اللالب
والماتفيدين من عملية التعلم .
4ــ ضمان الجودة Quality Assurance :
أكد ( )Taitعل أ عملية رما الجوده دي القوه المر ده وراء نجاح أا
برنامج أو نظاو أو مقرر دراسي)10(.
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5ــ ضبط الجودة Quality control :
يعرف رب الجوده بأنه مجموعة األنكلة واألساليي التي يتم استصدام ا لتحقي
جوده المنتج والعملياا والصدمة التعليمية المقدمة ل التالميذ ()11
6ــ الجودة األكاديمية Academic Quality :
تكير ل أداء أكاديمي ملاب للمعايير األكاديمية ا ومن ثم خريجو ل م
موا فاا متلابقة مع المعايير المحدده للجوده من ناحية وملابقة لمتللباا الاو
من ناحية أخرا ()12
7ــ االيزو )ISOS( :
أ ل دذه ال لمة مصلل ا يزو الذا جاء من ال لمة اليونانية ( )ISOSوالتي تعني
المااواه.
1987و أ درا المنظمة الدولية للموا فاا والمعايير مجموعاا من المعايير
والموا فاا
( مجموعة  ISO -9000لعاو )13( ) 1987
وفي سنة 2000و أ درا مجموعة (  )Iso-2009تم التركيز في ا عل
رما الجوده في مهسااا التعليم العالي إليجاد مزايا متعدده .

تحقي

8ــ تقويم األداء :
التو ل ل أح او قيمية محدده لألنكلة والبرامج والمنادج والمقرراا الدراسية التي
تصوع ل معايير الجوده ومن خالى دذه المعايير يم ن الح م عل أداء ال لياا
التربية وقدرت م عل الن وو ا برسا ت م المحدده في ظل آلياا توحيد وتلوير
م وناا العمل الجامعي .
9ــ المنهج الدراسي :
تعريف المنهج :
أوال ــ التعريف اللغوي للمنهج :
الن ج أو المن اج بمعن اللري الوار ( مصتار الصحاح  :ماده ( دـ ج) ون ج
اللري  .أبانه وأورحه أو سل ه )13(.
ثانيا ــ المف وو ا

لالحي للمن ج ا وينقام ل قامين :
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1ـ المفهوم التقليدي للمنهج :
وورعت عده تعريفاا تتناوى دذا المف وو نتناوى من ا :
ـ المواد الدراسية التي تتناوى مجموع المعلوماا والحقاء والمفاديم واألف ار التي
يدرس ا المتعلمو في أا مجاى من مجا ا المعرفة عل مدار الانواا الدراسية في
المراحل التعليمية المصتلفة .
ـ المقرراا الدراسية الموروعة عل
في مرحلة تعليمية معينة .

ل مواد دراسية يللي من المتعلمين دراست ا

ـ المعرفة المنظمة بال تي الدراسية المقرره من المهسااا التربوية كي يدرس ا
المتعلمو في المراحل التعليمية المتدرجة .
ـ المحتوى التعليمي الذا يقدو للتالميذ .
ذ ناتنتج من التعريفاا الاابقة أ المن ج بمف ومه التقليدا دو مرادف للمقرراا
الدراسية التي يدرس ا اللالب داخل الفصل الدراسي استعدادا متحا آخر العاو
ماتبعدا بذلك كل ما يزاوله اللالب من نكاطاا ثقافية أو اجتماعية أو فنية أو
ريارية تكبع حاجات م وميول م )14( .
عيوب المنهج التقليدي :
1ـ اقتصاره عل الناحية العقلية من نمو التلميذ ا و دماى بقية الجواني األخرى مإل
الجامية والنفاية وا جتماعية والتي تهثر عل صصية المتعلم  .فالتلميذ الذا يعاني
من مك لة حية أو نفاية مإال يقدر عل مواكبة عملية التعلم ا ولن ت و له
القدره عل ا ستيعاب والف م ؛ أل أا خلل في صصية المتعلم يهثر عل عملية
التركيز والتف ير التي يقوو ب ا العقل وقديما يقاى ( العقل الاليم في الجام الاليم ) .
2ـ اقتصاره عل المعلوماا التي يحتوي ا المقرر الدراسي ا وأدمل حاجاا ومك الا
ا وميوى المتعلمين ورغبات م .
3ـ اعتماده في طريقة التدريس عل
مكاركة فعلية للمتعلم .

الحفظ واستظ ار المعلوماا ا والتلقين دو

 4ـ تقييده دور المعلم وحصره في نقل المعلوماا وحكودا في أذدا التالميذ لوما
النجاح في ا متحاناا المدرسية .
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5ـ تركز ادتماو محتوى المن ج التقليدا عل الجواني النظرية واللفظية وأدمل
النواحي العملية والتلبيقية والنكاطاا وتفاعل المتعلمين مع المن ج الدراسي .
6ـ عدو ادتمامه بالنكاط المدرسي و يعتبره جزءاً من متللباا التعلم .
7ـ أدى دذا المن ج ل رع ارتباط الدراسة بمك الا البيئة المحلية التي يعيش في ا
التلميذ ا وفكلت في ت يفه مع الحياه .
 8ـ اعتماده عل
الحديإة .

أسلوب ا متحاناا في تقويم التالميذ ا و يراعي أسس التقويم

9ـ يعتبر ال تاب المدرسي المصدر الوحيد للمعرفة ا وأدمل ما عداه من مصادر
المعرفة مإل البيئة واألنكلة الحره خارج الفصل الدراسي .
10ـ أدمل ميوى المتعلمين وحاجات م ومك الت م نتيجة ادتماو المدرسة بالجاني العقلي
فق مما أدى ل كرادية كإير من المتعلمين للمدرسة ا وتارب م من ا .
11ـ دماى المن ج التقليدا للفرو الفردية بين المتعلمين مما أدى ل فكل كإير من م
2ـ المفهوم الحديث للمنهج :
ورع التربويو العديد من التعريفاا التي تتناوى المن ج الحديث نصتار من ا ما
يلي:
ـ يعرف (الدمرداش  )15( )1972 :المن ج الحديث بقوله " نه مجموعة الصبراا
التربوية والإقافية وا جتماعية والريارية والفنية التي ت يهدا المدرسة للمتعلمين داخل
المدرسة وخارج ا بقصد مااعدت م عل النمو الكامل في جميع النواحي ا وتعديل
سلوك م طبقا ألدداف ا التربوية "
أما (عبد الللي فهاد براديم ا  )16( )1976فيعرف المن ج بقوله " دو جميع أنواع
النكاط التي يقوو ب ا التالميذ أو جميع الصبراا التي يمرو ب ا تحت راف المدرسة
وتوجي ا سوا ًء كا ذلك داخل المدرسة أو خارج ا "
وعرفه (قوره ا  )17( " )1982المن ج دو جميع الصبراا التي ي تاب ا المتعلم ا
وأنواع النكاط التي يقوو ب ا تحت راف المدرسة في داخل ا أو خارج ا من أجل
تحقي األدداف التربوية الاليمة " .
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وعرفه (فرج المبروك ا 2016و) ( )18أ المن ج بمف ومه الحديث يعني " كل
الصبراا التي تقدم ا المدرسة للمتعلم داخل ا وخارج ا ا وتااعده عل النمو الكامل
في نواحي الحياه كافة من عقلية ونفاية واجتماعية وجامية ا وتا م في تعديل سلوكه
بما يحق األدداف التربوية للمن ج " .
ناتنتج من التعريفات السابقة أن المنهج الحديث يتميز باآلتي )19( :
 1ـ ا دتماو بجميع نواحي نمو المتعلم العقلية والجامية والنفاية وا جتماعية ا
ومراعاه حاجات م وقدرات م واستعدادات م ا والعناية بالمك الا الفردية للمااعده عل
النمو المت امل في جميع جواني صصية المتعلم ا و حداث الالوك المرغوب فيه .
2ـ ا دتماو باألنكلة المدرسية بأنواع ا واعتباردا أساسا للتعلم
للوقت كما في المن ج التقليدا .

مجرد مويعة

 3ـ ا دتماو بالتقويم التربوا الحديث الذا يعتمد عل ا ستمرارية والكمولية في تقويم
المتعلم .
4ـ استصداو طراء التدريس الحديإة في التعلم ا وا ستعانة بالصبراا المبا ره وغير
المبا ره ا والتقنياا التعليمية ا و راك التلميذ في التعلم عن طري الحوار والنقاش
وغيردا من األساليي الحديإة في التدريس .
5ـ تلور دور المعلم من ملقن للمعلوماا ل موجه ومر د ومكرف عل العملية
التعليمة ا ومااعده المتعلمين ل المعرفة من خالى البحث في مصادردا المصتلفة.
6ـ فقد ال تاب المدرسي جزءا من أدميته وم انته بعد ظ ور أنواع حديإة من المنادج
التعليمية مإل التعلم عن طري النكاط حيث أثبتت الدراساا التربوية والنفاية الحديإة
أ اكتااب المعارف عن طري النكاط أفول من التلقين والتحفيظ
7ـ ادتم المن ج الحديث بتوثي الصلة بين المدرسة والبيئة بما في ا من مهسااا ثقافية
وتربوية واجتماعية ودينية مع الحياه  .أا بمعن أ عملية التعلم ارا تع س
حاجاا البيئة ومك الت ا ا وتنمية ميوى واتجاداا التالميذ نحو بيئت م ا و عداددم
عدادا مناسبا للحياه في ا .
8ـ ادتم المن ج الحديث بالجاني التلبيقي باإلرافة ل النظرا من خالى التجارب
المعملية ا واستمالى خاماا البيئة ا والتعلم عن طري الصبراا المبا ره مإل
الزياراا والرحالا العلمية وغيردا .
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9ـ عالقة المعلم بالمتعلمين تقوو عل الإقة وا حتراو المتبادى والتعاو ا وتحمل
الماهولية ا وتكجيع المتعلمين عل التعلم الذاتي ا وعدو التال كما في التعليم
التقليدا .
 10ـ المواد الدراسية تبن عل التراب والت امل فيما بين ا ا والتنوع في مصادردا
لتااعد المتعلم عل النمو الكامل .
11ـ المن ج الحديث يراعي الفرو الفردية بين المتعلمين لمااعده كل تلميذ عل النمو
بالقدر الذا يتناسي مع قدراته واستعداداته ا وأ ب المن ج مالءما ومناسبا للمتعلمين
متوسلي القدراا العقلية والمودوبين ورعاف الف م .
أهم اإلجراءات المطلوبة في إعداد وتصميم وتطوير المناهج والمقررات الدراسية
لكليات التربية :
 -1عداد المنادج العلمية والعملية والتصلي ل ا .
 -2المدخالا والمتللباا للتصميم والتلوير .
 -3أ ت و المصرجاا قابلة للتلوير والتحاين .
 -4مراجعة مراحل التصميم والتلوير وتقييم النتاءج وتكصيص المك الا واقتراح
الحلوى والعمل بالتمذية الراجعة .
 -5أ يور مده منية افترارية لصالحية المنادج والمقرراا الدراسية ل لياا
التربية ومراجعت ا مره أخرى وف المتميراا المصتلفة .
 -6يجي عل كلياا التربية أ تحدد اإلجراءاا الوقاءية إل الة المعوقاا في حالة
حدوث ا.
 -7أ ت و المنادج والمقرراا الدراسية في كلياا التربية قابلة للقياس والتقويم
وا ختباراا لمعرفة مدى ملابقت ا لمعايير الجوده الكاملة "  "ISOSا يزو .
 فينتج عن دذه اإلجراءاا عده أمور يجي عل كلياا التربية التلبي الفعليوالعملي ل ا ودي :
 أ -توعية اللالي المعلم الصريج والذا سي و في الماتقبل أمل األمة فيالتلوير والبناء واإل الح والتميير نحو األفول .
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ب -قدره وفاعلية كلياا التربية عل خدمة المجتمع من خالى القياو بأبحاث
حقيقية ودراساا فعلية وميدانية ا تور الصدماا والنتاءج بصور جراءية بعيداً
عل الك لية والنظرية .
ج -قدره كلياا التربية علي التنافس في المجا ا العلمية والعملية وا قتصادية
وا جتماعية والت نولوجية والإقافية والمعلوماتية واألنكلة ومإاقفة العولمة كافة.
د -التلبي الفعلي والعملي لمعايير الجوده واإلتقا ل ل ما يتعل ب لياا التربية ا
وخا ة المنادج والمقرراا الدراسية .

الدراسات السابقة :
 -1دراسة (قاسم نايف علوان  )2006 ،جامعة التحدا ليبيا بعنوا  :داره الجوده
الكاملة و م انية تلبيق ا في كلياا جامعة التحدا ليبيا (.)20
وكانت ت دف دذه الدراسة ل معرفة درجة م انية تلبي الجوده الكاملة في كلياا
جامعة التحدا  .وكا من أدم نتاءج ا :
 -1أ الجوده الكاملة غير مالءمة للتلبي في بيئة كلياا الجامعة .
 -2وجود جملة من نقاط الوع

أدم ا :

أ -عدو تقييم البرنامج التعليمي من قبل أعواء ديئة التدريس .
ب -تفتقر كلياا جامعة التحدا ل
الكاملة في العملية التعليمية .
ج-
الكاملة .

الصل ال افية في تلبي معايير الجوده

عوبة حداث التميير المللوب في أف ار واتجاداا العاملين تجاه الجوده

د -عدو توفر نظاو للمعلوماا تصاذ القراراا الم مة المتعلقة بعملياا وأنكلة
الجامعة .
 -2دراسة (عبدالعزيز الانبل  )2004بعنوا  :رؤى وتصوراا حوى برنامج عداد
المعلمين في الوطن العربي )21( .
برامج تأديل و عداد وت وين المعلمين في العالم العربي في أ د الحاجة ل يجاد
منظوماا ذاا جوده عالية من حيث المنادج والمقرراا الدراسية والياا التو يل
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واإل راف األكاديمي وطر اختيار اللالي المعلم وال ياكل اإلدارية وأساليي القياس
والتقويم حت يتان اإل الح أل كإره اإل اراا ل رع نوعيته وجودته .
 -3دراسة (بن عيسى  ،عبدهللا  )2003 ،وتناولت دذه الدراسة درجة م انية تلبي
بعل مفاديم الجوده الكاملة في كلياا التربية باللنة عما )22(.
ت دف دذه الدراسة ل لقاء المزيد من اإليواح حوى مفاديم داره الجوده الكاملة
" "TQMا كما ت دف ل تحديد المحاور التي ترت ز علي ا داره الجوده الكاملة "
 "TQMوأدمية تلبيق ا في كلياا التربية بالاللنة  .وقد تو لت الدراسة ل جملة
من التو ياا أدم ا :
 -تأسيس مراكز ثقافية للجوده داخل كلياا التربية بالاللنة .

 التركيز علي مجموعة من القيم يتم ا لتزاو ب ا لتحقي األداء الماتمر . البدء من اآل في عداد بنيت ا الداخلية التنظيمية . -أحداث التميير والتلوير .

 -4دراسة (أحمد الزهري  )2001 ،بعنوا  :داره الجوده الكاملة في التعليم
و م انية ا ستفاده من الصبراا األجنبية في مصر )23( .
تناولت الدراسة كيفية تلبي مبادئ داره الجوده الكاملة ( )TQMفي التعليم  .كما
اعتمدا الدراسة علي المن ج المقار ا وخلصت ل بعل التو ياا والمقترحاا ا
في التحاين ا وا دتماو ا والتقييم والتلبي .

التعليق علي الدراسات السابقة :
تبين الدراساا الاابقة رروره تلبي الجوده الكاملة " "TQMفي المنادج
والمقرراا الدراسية ب لياا التربية وف أدداف فلافة المجتمع التعليمية عل
الماتوا المحلي وعل ماتوا الوطن العربي لمواج ة التحدياا العالمية في التلوير
والتميير واإل الح .
 ا لتزاو بإقافة الجوده الكاملة. -توظي

خبراا وموا فاا اآلخرين في تلبي موامين الجوده .

اإلجراءاا المن جية والعلمية للدراسة :
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منهج الدراسة :
استصدمت الدراسة المن ج الو في التحليلي ا وذلك لمالءمته للبيعة دذه الدراسة
الواقع كما دو كاءن ا وتحليله وتفايره وتحديد الظروف
والذا يعتمد عل و
والعالقاا وا رتباطاا الموجوده لواقع المنادج والمقرراا الدراسية ب لياا التربية
وتحديد الممارساا الكاءعة والااءده بما يحققه توحيددا وتلويردا وف رما جوده
التعليم العاو والصاص .

مجتمع الدراسة :
تم تحديد مجتمع الدراسة بأ كلية التربية بجنزور  /جامعه طرابلس ا الموجوده
بالعا مة طرابلس ا وتعتبر ممإلة لمجتمع الدراسة وذلك لألسباب اآلتية :
 .1أعواء ديئة التدريس ب لية التربية بجنزور خلي من اغلي المناط الليبية
باعتبار أ ال لية تقع في العا مة طرابلس .
 .2يبلغ عدد أعواء ديئة التدريس القاريين ب لية التربية جنزور ( )108وفي
حدود ( )53عوو ديئة تدريس متعاونين ا وعليه فإ مجتمع الدراسة يت و
من عدد ( )161عوو ديئة تدريس قار ومتعاو .

عينة الدراسة :
بما أ دذه الدراسة ت دف ل التعرف عل واقع المنادج والمفرداا الدراسية بين
التوحيد والتلوير وف رما الجوده ب لياا التربية وانع اسات ا عل التعليم العاو
والصاص في الجاني الميداني ا ومن أجل تحقي دذا ال دف فقد تم استصداو العينة
القصدية حيث تم تو يع  25استبانه عل أعواء ديئة التدريس المك ود ل م بال فاءه
والصبره والصد والنزادة والكفافية رجع من ا  21استبانة .

إعداد األداة :
تم عداد فقراا اإلستبانة الصا ة بدراسة واقع المنادج والمفرداا الدراسية ب لياا
التربية وانع اسات ا عل التعليم العاو والتعليم الصاص ا بالرجوع ل عدد من
الدراساا الاابقة والقاعدية األدبية ل ذه الدراسة والتي احتوا عل ( )10فقراا .

صدق األداة :
تم عرو ا ستبانة عل مجموعه من األساتذه في كلياا التربية بجماعه طرابلس
ا وكلياا التربية بجامعه الزاوية عل مدى تمإيل فقراا ا ستبانة لواقع المنادج
ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ
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والمقرراا الدراسية بكليات التربية بالمجتمع  ،وما إذا كانت موحده ومتطورة وفق
ضمان الجودة وانعكاساتها على التعليم العام والخاص  ،وكانت البدائل تحكيم السادة
المحكمين لفقرات االستبانة  ،صالحه  /غير صالحه /تحتاج إلى التعديل ، /وبعد
األخذ بحكم السادة المحكمين  ،أصبحت االستبانة تشتمل عل ( )10فقراا الحه ا
تهدا المرو المللوب ا في ل مقنن محدده اإلجاباا المحتملة من خالى ثالثة
بداءل ا ودي  :محقق  /محقق إلى حد ما  /غير محقق .
محقق
3
م
1
2
3
4

محقق إلى حد ما
2
القيم
1.67-1
2.35-1.86
3.3-2.36
3.71-3.4

غير محقق
1
المستوى
بدرجه منصفوة
بدرجه متوسلة
بدرجه مقبولة
بدرجه مرتفعة

ثبات األداة:
لقد تم التأكد من ثباا أداه الدراسة باستصداو طريقة عاده ا ختبار عل النحو اآلتي :
 -1تم تو يع أداه الدراسة "ا ستبانة
ب لياا التربية بجامعة طرابلس وكلياا التربية بجامعة الزاوية .
 -2بعد مرور ()7أياو عل التو يع األوى لإلستبانة ا تم تو يع نفس ا ستبانة
مره ثانية عل نفس العينة .
 -3وبعد جمع ا ستبانة في التلبيقين ا تم استصداو معامل ارتباط "بيرسون
"إليجاد قيمة معامل الإباا في درجة الملابقة ا فوجد أ درجة قيمه معامل
الإباا = ( )0.87ودذه القيمة تدى عل أ ا ستبانة ثابتة ا وبعد التأكد من
د ا ستبانة وثبات ا ا أ بحت ا ستبانة الحه وجادزه للتلبي والجدوى
التالي يور كلياا التربية التي يمإل ا أعواء ديئة التدريس المح مة
مورحه في الجدوى اآلتي :
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اسم
الكلية
الدرجة

جدول ()2
يوضح كليات التربية الموزع عليها االستبانة للتحكيم
أبو
بن
طرابلس جنزور غشير الزاوية عيسى المجموع مالحظات
4

2

2

1

10

1

-

اإلجراءات التطبيقية :
تم تو يع ( )25استبانة وبعد تجميع ا أ ب العدد ()21اسمتبانة وبالتمالي كما الفاقمد
( )4اسمتباناا وأثنمماء المعالجمة اإلحصمماءية تمم اسممتبعاد واحمده لعممدو مالحيت ا للتحليممل
اإلحصمماءي للتوممارب فممي اإلجابممة وكإممره الكمملي ا ومممن تممم كمما عممدد ا سممتبياناا
الصالحة للمعالجة اإلحصاءية ( )20استبانة .
جدول ()3
يوضح عدد االستبيانات الموزعة  /صالحه  /غير صالحه  /التي تحتاج إلى تعديل
االستبانات االستبانات االستبانات االستبانات االستبانات مالحظات
25

الفاقده

الماترجعة

الماتبعده

الصالحة

4

21

1

20

المعالجة اإلحصائية :
ولما كا ال دف الميداني من دذه الدراسة التعرف عل واقمع المنمادج والمقمرراا
الدراسية ب لياا التربية وما ذا كانت موحده ومتلوره وانع اسمات ا علم التعلميم العماو
والصمماص وف م رممما الجمموده ا حيممث تممم اسممتصداو األس ماليي اإلحصمماءية التاليممة فممي
معالجة البياناا التي تم الحصوى علي ا من خالى األداه الماتصدمة فمي دمذه الدراسمة /
الت رار  /الو النابي  /معامل ارتباط (بيرسو )

النتائج الميدانية :
بعد جراء المعالجمة اإلحصماءية تمم عمرو النتماءج فمي موره جمدوى حصماءي ممن
أجل التعرف عل واقع المنادج والمقمرراا الدراسمية ب ليماا التربيمة بمالمجتمع الليبمي
وانع اسات ا عل التعلميم العماو والصماص ومما ذا كانمت موحمده ومتلموره وفم رمما
الجوده واإلتقا
ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ
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جدول ( ) 4
يوضح نتائج ومؤشرات االستبانة الخاصة بواقع المناهج والمقررات الدراسية بكلية
التربية وانعكاساتها على التعليم العام الخاص.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عدد االستجابـات
محقق
1
1
9
12
2
1
6
1
6
9

محقق لحد ما
6
5
1
2
2
1
2
6
2
1

غير محقق
13
14
10
6
16
18
12
13
12
10

الوزن

يوجد

النسبي
1,4
1,4
2,1
2,3
1,3
1,2
1,7
1,4
1,7
1,98

بدرجة
منخفضة
منخفضة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
متوسطة

يبين الجدوى الااب ( )4المه راا التي جاءا بدرجة متوسملة ا و ن ما النامبي
يتراوح بين (  ) 2,3 - 1,98في حين يتراوح الو النابي للمه مراا التمي جماءا
بدرجة منصفوة بين (  ) 1,7 – 1,2وعليمه يتبمين ( )7مه مراا منصفومة أا غيمر
محققة لواقع المنادج والمقرراا الدراسية ب لياا التربيمة ا وبأن ما غيمر موحمده وبأن ما
غير متلوره و ينلب علي ا رما الجوده واإلتقا ودذه النتاءج تنع س سملبا علم
التعليم العاو والصاص .
وثالثة مه راا بدرجمة متوسملة ممما يمدى علم أ دنماك رمروره للامعي للتوحيمد
والتلوير حت تنع س علي التعليم العاو والصاص باإليجاب .
ف ذه النتاءج تبين لنا أ اغلي المنادج والمقرراا الدراسية ب لياا التربية بالمجتمع
الليبي تحق األدداف العامة والصا ة التي ورعت ألجل ا ا ف ي تتحق رمما
الجوده واإلتقا ا و ا عتماد األكاديمي ا ف ي تقتصر عل جاني وتترك األخر ا ذا
ف ي مصتلفة وكلما كانت مصتلفة ا فالمنادج والمقرراا الدراسية ا متنوعة ومصتلفة أا
غير موحده وغير متلوره ودذا ما أثبتته الدراسة فينبمي وجود وحداا رما الجوده
ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ
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وا عتممماد األكمماديمي عل م ماممتوى األقامماو وعل م ماممتوى ال ليمماا وعل م ماممتوى
الجامعمماا حت م نومممن منممادج ومقممرراا دراسممية جيممده تممنع س عل م التعلمميم العمماو
والصاص باإليجاب ومواكبة الحارر ونظره ل الماتقبل .
وبذلك ت و كلياا التربية قد أعدا وكونت و نعت اللالي المعلم الذا سوف يصنع
لنا ناا الماتقبل .

اإلجابة عن التساؤالت :
أوالً  -التساؤل الرئيسي :
ما دو واقع المنادج والمقرراا الدراسية ب لياا التربية في المجتمع العربي الليبي ؟
اإلجابة :
مممن خممالى التحليممل سممتجاباا أفممراد العينممة والنتمماءج المتحصممل علي مما ا تبممين أ
المه راا التي جاءا بدرجة متوسلة و ن ا النابي يتراوح ما بين()2.3 ، 1.98
في حين أ الو النابي للمه راا التمي بدرجمة منصفومة يتمراوح بمين ()1.7، 1.2
لواقمع المنمادج
وبالرجوع للجدوى ( )4نجد أ ()7
والمفرداا الدراسية ب لياا التربية في المجتمع وأن ما غيمر متلموره ممما تمنع س سملبا ً
عل التعليم العاو والتعليم الصاص
وثالثة مه راا بدرجة متوسلة مما يدى عل أ دناك رروره للاعي حإيإا ً للتوحيمد
و التلوير وف رما الجوده وا عتماد األكاديمي .

ثانيا ً  :التساؤالت المكملة :
س -دل المنادج والمقرراا الدراسية ب لياا التربية موحده ؟
ج -اتو ممن خمالى الواقمع وممن خمالى النتماءج ل مذه الدراسمة أ المنمادج والمقمرراا
الدراسية غير موحده عل مامتوى كليماا التربيمة للمجتممع الليبمي كمذلك علم مامتوى
أن ما اختلفمت فمي المحتموى
األقااو بال لية الواحده ا حتم و اتفقمت فمي المامم
ودذا ما ينع س سلبا ً عل التعليم العاو والصاص "سوق العمل " .
س  -دل المنادج والمقمرراا الدراسمية ب ليماا التربيمة متلموره وفم رمما الجمود
وا عتماد األكاديمي ؟
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ج -مممن خممالى تحليممل اسممتجاباا أفممراد العينممة ومممن خممالى الواقممع ا اتو م أ المنممادج
والمقرراا الدراسية ب لياا التربية للمجتمع العربي الليبي غير متلوره حيث تعمل
عل بناء ا تجاداا نحو م نة التدريس في التعليم العماو والصماص و أ دمذا المحتموى
يهدل ويعد اللالب المعلمين لمدارس في التعليم العماو والتعلميم الصماص قمد ت مو غيمر
موجوده أ ال وأن ا تعممل علم تنميمة روح المو ء وا نتمماء للموطن ولمم تام م فمي
تنمية م اراا اللالب المعلمين وخل التف ير الناقد حت ينع س باإليجاب عل التعليم
العاو والصاص .

نتائج الدراسة :
تو لت الدراسة ل النتاءج التالية :
1ـ عدو تحقي المنادج والمقرراا الدراسية ب لياا التربية أدمداف ا العاممة أو الصا مة
التي ورعت ألجل ا .
 2ــ المنادج الدراسية غير موحده عل ماتوى كلياا التربيمة فمي ليبيما وحتم علم
ماتوى األقااو بال لياا .
 3ـممـ المنممادج الدراسممية ب ليمماا التربيممة غيممر متلمموره ا و تعمممل عل م تنميممة الممو ء
وا نتماء للوطن ا ولم تا م في تنمية م اراا اللالب المعلمين ا وخل التف ير الناقد.

التوصيات :
أوال ـ توصيات تخص كليات التربية :
 -1توحيد المنادج والمقرراا الدراسة كافة المعموى ب ا في جميع كلياا التربية
في المجتمع العربي الليبي .
 -2العمل عل تلموير المنمادج والمقمرراا الدراسمية فمي كليماا التربيمة وربل ما
بمنادج ومقرراا الدراسية في التعلميم العماو والصماص بومما جموده واعتمماد
أكاديمي .
 -3عقممد النممدواا والمممهتمراا العلميممة والقيمماو بالزيمماراا واللقمماءاا الدوريممة بممين
كلياا التربية وأدل التعليم العاو والصاص وكذلك التعليم في العالم اآلخر حتم
يممتم تبممادى الصبممراا وتقممديم المكمموره والنص م واإلر مماد والتوجيممه ا و يمماده
الوعي والإقافة .
 -4العمل علي استحداث مراكز ثقافيمة ومراكمز لقاعمده المعلومماا و يجماد عالقمة
ارتباطية بين كلياا التربية والتعليم العاو والصاص .
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 -5رممروره قامممة ورش عمممل دوريممة داءمممة وباسممتمرار فممي كليمماا التربيممة وفممي
مممدارس التعلمميم العمماو ومممدارس التعلمميم الصمماص تتعل م بالجديممد والحممديث فممي
المنادج والمقرراا الدراسية .
ثانيا ـــ توصيات تخص الجامعات التي بها كليات التربية :
 -1علمي الجامعماا التممي ب ما كليمماا التربيمة تأسمميس لجما داءمممة وظيفت ما تصممميم
وتلمموير واإلعممداد واإل ممراف والمتابعممة للمنممادج والمقممرراا الدراسممية التممي
وتتف وفلافة المجتمع
 -2أ ت و والممدخالا والمصرجماا الجامعيمة ذاا عالقمة ارتباطيمة ممع فلامفة
التعليم العاو والصاص بالمجتمع .
 -3علم الجامعمماا عممداد بممرامج تدريبيممة ماممتمره وداءمممة بكممأ تلمموير المنممادج
والمقممرراا الدراسممية بممما يواكممي الحارممر والماممتقبل وف م رممما الجمموده
وا عتماد األكاديمي.
ثالثا ـــ توصيات تخص وزارة التعليم العالي  ،ووزارة التعليم العام :
-1
-2

-3

-4

ورع استراتيجياا تتعل بالرب بين التعليم العمالي والتعلميم العماو باعتبمار أ
كل من ما م مل ومرتب باآلخر .
عل م الممو ارتين التناممي بممين القيمماداا العليمما سممواء كانممت فممي الممو ارتين أو
الجامعمماا أو كليمماا التربيممة أو التعلمميم العمماو والصمماص بكممأ تحاممين وتلمموير
وتوحيد المنادج والمقرراا الدراسية في المجتمع بال امل .
عل م الممو ارتين التناممي فيممما بين ممما بكممأ بممرامج لزيمماراا ألعومماء ديئممة
التدريس ب لياا التربية ومعلمي التعليم العاو والصاص ا داخمل وخمارج ليبيما ا
حت يتم تبادى الصبراا وا طالع ومعرفة ما دو جديد .
يجي عل الو ارتين توفير احتياجماا كليماا التربيمة والتعلميم العماو والصماص
كافة  .كلما كانت كلياا التربية بصير كا التعليم العاو والصاص بأل خير .

رابعا ــ توصيات تخص مدارس التعليم العام و الخاص:
 -1عل أعواء ال يئة التدرياية داخل المدرسة كافة ا لتزاو بأخال الم نة
مممدارس التعلمميم العمماو و الصمماص كافممة أ توجممه طاقات مما نحممو تممدريس
-2
م اراا األف ار المحورية كجمزء ممن الممن ج ل مل األعممار ودمي علم النحمو
اآلتي :
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م مماراا التركيممز – م مماراا جمممع المعلوممماا – م مماراا التممذكر – م مماراا
التنظيم – م اراا التوليد – م اراا الت امل – م اراا التقويم
 -3عل أعواء ال يئة التدرياية كافة أ تحترو قدراا جميع التالميذ عل التعلم
 -4عل أعواء التدرياية العاملة داخل المدرسة كافة غرس حي المواطنة
 -5عل أعواء ال يئة التدرياية داخل المدرسة كافة أ يعلموا أ القلي يقماد
بالقلي و أ المحبة تنكأ من المحبة ا وكذلك تلوير و تعديل و تنميمة
ال فاءه الم نية باستمرار .

المــــــــقـــــــتــــــرحــــــــات :
 .1قراءة جديدة ألقسام كليات التربية :
أممـ تقامميم كليممة التربيممة مممن جمماب المنممادج والمقممرراا الدراسممية لممي ثالثممة أقامماو
أكاديمية .
ب ـ قاممم التعلمميم التم يممدا ويوممم منممادج ومقممرراا قامممي معلممم فصممل وريمماو
األطفاى وتصص المنادج والمقرراا الدراسية الفئة العمريمة  8،7،6،5،4سمنواا
.
ج ـ قامممم التعلممميم األساسمممي ويومممم منمممادج ومقمممرراا دراسمممية للفئمممة العمريمممة
 14،13،12،11،10،9أا الص م الرابممع والصممامس والاممادس والاممابع والإممامن
والتاسع  ..أا بد من استحداث منادج ومقرراا دراسية ل ذه الفئمة باعتبمار أن ما
غير موجوده في كلياا التربية .
د ـ قام التعليم المتوس ويوم منادج ومقرراا دراسية للفئة العمرية 15ا16ا17
ما يعرف بالتعليم الإانوا .
 .2تقتممرح الدراسممة (( سممنة ا متيمما )) عل م منممواى اللممي لللالممي المعلممم قبممل
التصرج كذلك بقاء اللالي المعلم أثناء التعيين معلما رسميا فصمال كمامال تحمت
التجربة وأ ي و التعيين خارج قامته .
 .3تقترح الدراسة قراءه جديده لقاعاا الدرس
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الهوامش :
 . -2مجمع اللمة العربية ( )2003ا المعجم الوجيز ا ال يئة العامة لكئو الملابع األميرية ا مصر .
 -3ابن منظور ( )1984لاا العرب الجزء الإاني ا دار المعارف ا القادره .
-4معجم أكافورد ()1992
 -5النجار ا فريد راغي ( )1999داره الجامعاا بالجوده الكاملة ا أميراى للنكر والتو يع ا
القادره .
 -6الصليي ا محمد بن حاتة ( )2003الجوده الكاملة وا عتماد األكاديمي في التعليم ا دار
الصريجين للنكر والتو يع ا الرياو
 -7العمرا ا داني ( )2002الجوده في قلاع التعليم ا (المن جية والتلبي ) المجلس الاعودا
للجوده -8 .دودترا ا جعفرا ( )1999تلوير نظم الجوده الكاملة في التربية ا ترجمة عدنا
ا حمد وأخرو ا المركز العربي للتعريي والترجمة والتألي والنكر ا دمك – سوريا .
 . 9أو ا ا احمد ( )2005جوده التربية وتربية الجوده ا منكوراا مجلة علوو التربية العدد ا  3ا
الدار البيواء ا الممرب .
 البروارا ا نزار عبد المجيد ا وآخرو ( )2000نظاو داره الجوده ( )150.9000دراسةتلبيقية في معمل الاجاد المي اني ي ا مجلة بحوث ماتقبلية العدد ()1
 -11خليل ا احمد سيد وآخرو ( )2001داره الجوده في التعليم – خبراا أجنبية – م انية اإلفاده
من ا ا بحث مقدو في مصر ا مهثر اإلداره التعليمية في الوطن العربي في عصر المعلوماا ا
الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلداره التعليمية ا جامعة عين مس ا القادره.
-12

يي وآخرو (د.ا ) تقييم جوده العملية التعليمية في كلية التجاره ا جامعة القادره ا مصر .

13ــ مصتار الصحاح للكيخ اإلماو محمد بن أبي ب ر بن عبدالقادر الرا ا ا ال يئة المصرية العامة
لل تاب ا 1976و
14ــ فرج المبروك عمر ا المنادج الدراسية ا أسا ا ـ تلبيقات ا ا دار حميإرا للنكر ا القادره ا
2016و
15ـ الدمرداش سرحا و منير كامل ا المنادج ا دار العلوو لللباعة ا القادره ا 1972و
16ــ عبد الللي
القادره ا 1976و

فهاد براديم ا المنادج ا أسا ا وتنظيمات ا وتقويم أثردا ا ط 4ا م تبة مصر ا

17ــ قوره ا حاين سليما ا األ وى التربوية في بناء المنادج ا دار المعارف ا 1982و
 18ــ فرج المبروك عمر ا 2016و ا مصدر سب ذكره
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 19ـ فرج المبروك عمر ا المصدر الااب
20ــ قاسم ناي علوا ( )2006جامعة التحدا ليبيا  ,داره الجوده الكاملة و م انية تلبيقه في
كلياا جامعة التحدا ليبيا
 -21الانبل ا عبد هللا عبد العزيز( )2004التربية والتعليم في الوطن العربي عل مكارف القر
الحادا والعكرين ا منكوراا و اره الإقافة دمك – سوريا .
22ــ بن عياي ا عبد هللا ( )2003تقدير درجة م انية تلبي مفاديم داره الجوده الكاملة في كلياا
التربية سللنة عما العدد .95
23ــ أخمد سيد براديم الزديرا ( )2001داره الجوده الكاملة في التعليم و م انية ا ستفاده من
الصبراا األجنبية في مصر

المالحق
ألستاذ الدكتور المحترو ........................................... :

:

بح م خبرت م وآراءكم ومقترحات م البحإية و جابات م العلمية ا تعتبمر دعمما ومر مدا
وموج ا للبحث العلمي ومحاولة جاده نحو الو وى ومعرفة الحقاء والعلل واألسمباب
لورع اليد علي ا والتم ن من ا .
بممين أيممدي م اسممتبانة ا بعنمموا المنممادج والمقممرراا الدراسممية الحاليممة ب ليمماا التربيممة
وعالقت ا بآلياا التوحيد ـ التلوير ا وف معايير الجوده .
علما با دذه ا ستبانة ورع

لمرو البحث العلمي فق .

تعاونكم دعما للبحث العلمي
شاكرين لكم هذا الجهد
أوال ــ البيانات :
)1
)2
)3
)4
)5
)6

أنإ
ذكر
– الجنس :
– الدرجة العلمية ..................................................... :
– التصصص ......................................................... :
مده الصبره ............................................................ :
علوو فق
آداب وتربية
الك اده الجامعية  :آداب فق
تربية فق
علوو وتربية
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ثانيا ــ فقراا ا ستبانة :
و
1
2
3

4
5
6

غير
محق

الفقراا

محق لحد ما

محق

المنادج والمقرراا في كلياا التربية موحده
ومتلوره وف معايير الجوده
بيئة التعلم ا مصممة لتلوير ال يا المعرفي والم ني
والوظيفي ب لياا التربية
كلياا التربية تترك الحرية في تحديد وتصميم
المنادج والمقرراا الدراسية ألعواء ديئة التدريس
بال لية ا وف معايير الجوده
تعتقد بأ بيئة التعلم بال لياا التربية الحالية تهدل
وت و وتعد اللالب المعلمين لمدارس غير موجوده
تصرج كلياا التربية دفعاا من المعلمين بما يتالءو
وحاجاا المدارس التعليمية للمجتمع حاي معايير
الجوده
بيئة التعلم قابلة للتعامل مع العولمة بإتقا

يملي المحتوى جميع ماتوياا التحصيل العلمي
7
بجوده كاملة غير منقو ة
تعمل بيئة التعلم عل كااب اللالي المعلم التوا
8
والتفاعل التوافقي والإقة بالنفس
أدداف بيئة التعلم مكتقة من الفلافة التربوية
9
المنادج والمقرراا الدراسية دي ا تجاداا ا يجابية
10
نحو م نة التدريس
بيئة التعلم المقصود ب ا  :المنادج والمقرراا الدراسية في دذه الدراسة (الجاني األكاديمي فق ) .
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