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 اسة ممخص الدر 
  -رمت الدراسة الحالية إلى :

 . ات التربية في الجامعات العراقيةكمي لدىالمغة العربية  تدريسييمجودة الشاممة لتقويـ مقترحة ل إعداد معايير -1
 ـ. (2116-2115)لمعاـ الدراسي مجودة الشاممةمقترحة ل قسـ المغة العربية في ضوء معايير تدريسييتقويـ  -2
 كميات التربية بالجامعات العراقية ) بغداد ، ديالى  ، كركوؾ ، بابؿ ( .  ىلدأقساـ المغة العربية  -3

كميػػػات التربيػػػة ، فػػػي الجامعػػػات العراقيػػػة لمعػػػاـ الدراسػػػي  لػػػدىتػػػ لؼ مجتمػػػا الدراسػػػة مػػػف تدريسػػػيي أقسػػػاـ المغػػػة العربيػػػة 
الماجسػتير والػدكتوراا ااتارةػا ( تدريسي وت لفت عينة التدريسييف مف حممة شتادة 771( ـ ، البالغ عددةـ )2115-2116)

العشػػػوا ية ، وبدرجػػػة ) أسػػػتاذ ، وأسػػػتاذ مسػػػاعد ، ومػػػدرس ، ومػػػدرس مسػػػاعد ( وقػػػد بمػػػغ عػػػددةـ  الطبقيػػػةبالطريقػػػة الباحثػػػاف 
 ( تدريسي في المجتما األصمي .  349)

ر الجػػودة الشػػاممة ، كميػػات التربيػػة وفػػي ضػػوء معػػايي لػػدىالمغػػة العربيػػة  تدريسػػيياسػػتبانة ااصػػة لتقػػويـ الباحثػػاف أعػػد 
فمسػفة األةػداؼ التربويػة ( فقرة وتضمنت معايير كؿ عنصػر ومششػراتب بسػبعة مجػا ت ) 135وت لفت بصورتتا األولية مف )

( ، األنشػػػطة المصػػػاحبة ، النمػػػو العقمػػػي والمتنػػػييس ، اسػػػتثارة الدافعيػػػة ، التقػػػويـواإلعػػػداد لمػػػدرس، طرا ػػػؽ التػػػدر  طػػػيط، التا
محكمػيف والابػراء . تػـ التثبػت مػف صػدقتا وتمييزةػا وثباتتػا ، ثػـ أعػدةا بصػورتتا النتا يػة ، إذ بمػغ عرضتا عمى لجنة مف ال

       ( فقػػرة ، ووضػا أمػػاـ الفقػػرات امسػة بػػدا ؿ ةػػي ) متحققػة بدرجػػٍة كبيػػرة جػدًا( ،) متحققػػة بدرجػػٍة كبيػػرة ( ، 163عػدد فقراتتػػا )
 .(، )غير متحققة (بدرجٍة قميمة  ) متحققة( ،بدرجة متوسطة ) متحققة

) معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ، ا اتبػار التػا ي لعينتػيف مسػتقمتيف ، الوسػط  -الوسا ؿ اإلحصا ية التاليػة :الباحثاف استعمؿ 
 ، مربا كاي ( .  الم ويالوزف المرجح ، 

Abstract 

The present study aimed to  :-  

1. Prepare to evaluate the overall quality Arabic language teachers in colleges of 

education standards in Iraqi universities. 

2.  calendar professors Department of Arabic Language in the light of the comprehensive 

quality standards for the academic year (2015-2016) m. 
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3. Arabic language departments in universities and colleges of education Iraq (Baghdad, 

Diyala, Kirkuk, Babil). 

Consisted study population consisted of Tdrisie Arabic language departments in colleges 

of education, in Iraqi universities for the academic year (2015-2016) m, totaling (770) 

teaching consisted sample faculty of master's and doctoral chosen by the researchers applied 

the way random certificate campaign, and degree (professor, and assistant professor , and a 

teacher, assistant teacher) was numbered (300) teaching in the original community. 

Researchers prepared a questionnaire for special calendar Arabic language teachers in 

colleges of education in the light of the overall quality standards, and consisted of primary its 

image of (173) items included every element of the criteria and indicators to seven areas 

(goal, content, teaching methods, accompanying activities, Calendar) presented to a 

committee of arbitrators and experts. The validation of sincerity and indistinguishable and 

stability, and then prepared its final form, as the number of clauses amounted to (163) items, 

and put in front of paragraphs five alternatives are (unrealized very much), (unrealized 

significantly), (unrealized moderately), (unrealized low degree ), (unrealized). 

The researchers used the following statistical methods  :-  

(Pearson correlation coefficient, samples t test for two independent samples, the weighted 

average, percentage weight, Chi-square). 

The main results of the study  :-  

1. appeared that the performance of teachers in the areas of (educational goals, planning 

and preparation for the lesson, raising Aldaafeeh, teaching aids, Calendar), weak in 

general. 

2. appeared that the performance of teachers in the implementation of the lesson 

acceptable relative. 

3. afternoon that the performance of teachers in the field of human relations and good 

classroom management. 

4.  The lack of standards for Arabic language teachers characterized the overall quality. 

5. lack of attention to educational and psychological aspects such as suspense Care and 

diversify the calendar and said procedural goals, planning and motivation. 

In light of this, the researchers a number of recommendations on the results of the study 

including the development. 

1. adoption of comprehensive quality standards stomach in this study as a basis for 

evaluating the Arabic language teachers. 

2. The need for a committee of experts in all disciplines to develop a comprehensive 

quality standards and update those standards, according to contemporary scientific and 

cognitive development. 

3. The need to set up a development courses for teachers of the Arabic language by the 

Ministry of Education is working on the development of the overall quality of their 

standards. 

 مشكمة البحث 
شتدت السنوات ا ايرة تزايدًا لممتقدميف عمى الدراسػات العميػا ، وبعػد تاػرجتـ وممارسػتتـ لعمميػة   

التػػدريس فػػعف بعضػػًا مػػنتـ يقتصػػر فػػي توصػػيؿ المػػادة العمميػػة إلػػى الطمبػػة وأنتػػـ غيػػر قػػادريف عمػػى تحقيػػؽ 
 ( 41: 2111العمايرة ، األةداؼ المنشودة االؿ وقت الدرس وكذلؾ االؿ السنة ب كممتا . )

كمػػا إف ةجػػرة الكثيػػر مػػف أعضػػاء التي ػػة التدريسػػية اػػارج القطػػر ، كػػاف سػػببًا فػػي ضػػعؼ مسػػتوى  
التعميـ، وألف التػدريس يشػكؿ محػور العمميػة التعميميػة فيجػك أف يكػوف أعضػاء التي ػة التدريسػية ذات كافػ ا 

 ( . 86: 2114عالية ااصة في مجاؿ ااتصاصتـ الدقيؽ ) العجاج،
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لػػػذلؾ اجريػػػت المحػػػاو ت الجػػػادة السػػػاعية إلػػػى تحسػػػيف أداء أعضػػػاء التي ػػػة التدريسػػػية مػػػف اػػػالؿ  
اجتيازةـ عدة ااتبارات قبؿ الشروع بعممية التدريس ومف ةذا ا اتبارات ااتبار طرا ؽ التػدريس الػذي مػف 

الػػػذي تنشػػػدا تحقيػػػؽ التقػػػدـ االلػػػب يػػػتـ مػػػنح شػػػتادة صػػػالحية التػػػدريس مسػػػتندة إلػػػى أسػػػس عمميػػػة حديثػػػة ل
 ( 163: 2111وتبتغيب. ) الوكيؿ ومحمود ،

ليسػػػت لديػػػب المعرفػػػة النظريػػػة والتطبيػػػؽ العممػػػي والمتػػػارات الالزمػػػة  مػػػف التدريسػػػييفلػػػذا فػػػ ف قسػػػمًا  
طرا ػػؽ التػػدريس والتقنيػػات التربويػػة أثنػػاء العمميػػة التعميميػػة ، ممػػا ادى الجػػودة الشػػاممة فػػي مجػػاؿ  سػػتاداـ 

ميػة التعميميػػة فػ نعكس أثػػرا عمػى مارجػػات التعمػيـ العػػالي و رداءة الحصػوؿ عمػػى ذلػؾ إلػػى ضػعؼ فػػي العم
النوعيػة المطموبػػة ، لػػذا ف ننػػا يجػػك أف نوجػػب أنظارنػػا نحػو التي ػػات التدريسػػية بمعنػػى  اػػر أف ةنػػاؾ مشػػكمة 

 طرا ػػػؽ ا عػػػداد والتاطػػػيط لمػػػدرس وتتمثػػػؿ بػػػ ف عػػػددًا غيػػػر قميػػػؿ مػػػف التدريسػػػييف   يمتمكػػػوف الابػػػرة فػػػي 
اػالؿ عمميػة التػدريس )الربيعػي ،  واستثارة دافعيػة طمبػتتـ نحػو المػادة و  حتػى فػي وسػا ؿ التقػويـالتدريس 
2117 :21 . ) 

مواصػػمة تطػػوير  وجػػوك(ـ 2115وأكػػد المػػشتمر العممػػي الحػػادي عشػػر الػػذي عقػػد فػػي بغػػداد عػػاـ ) 
دتتا وزارة التعميـ العػالي بالتعػاوف مػا معتمدًا في ذلؾ عمى معايير الجودة الشاممة التي حدالتي ة التدريسية 
 باألةػداؼ اإللمػاـ ـيجػك عمػيتوكػذلؾ بما يتال ـ مػا التطػور الػذي يشػتدا المجتمػا الػدولي وزارة التاطيط و 

واألساليك وا سػتراتيجيات التدريسػية لمواكبػة التطػورات المتسػارعة فػي والمحتوى وطرا ؽ التدريس  التعميمية
 ( .  17-11: 2115لجامعة المستنصرية ،عالـ التعميـ والتعمـ ) ا

المغة العربيػة ضػمف معػاير الجػودة  تدريسػييإلى ضرورة تقويـ أداء الباحثاف يرى مف ةذا المنطمؽ و  
صػػتا الشػػاممة فػػي وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي لمعرفػػة وتحديػػد أمػػاكف الضػػعؼ والعمػػؿ عمػػى تشاي

 وتوفير العالج المناسك لتا .
 :   أهمية البحث

اف الجودة الشاممة ليست نتاج الصدفة لكنتػا تػ تي بالدرجػة األولػى نتيجػة لمجتػود اإلنسػانية الذكيػة  
ة التػػي أصػػبحت المظمػػة يػػوالتطبيق النظريػػةالتػػي تسػػعى التربيػػة والتعمػػيـ إلػػى تحقيقتػػا عبػػر متطمبػػات المعرفػػة 

 ( . 6: 2111التي تحمي بتا مشسساتنا التعميمية  ) الناصر، 
لممشػاركة الفاعمػة اف عممية التدريس تسعى إلػى بنػاء الشاصػية المتكاممػة واإلعػداد باحثاف الويرى  

العنايػػة الفا قػػة بتػػذا القيػػادات العميػػا فػػي  توجيػػبفػػي بنػػاء المجتمػػا الػػذي يعػػيش فيػػب التدريسػػي ، لػػذلؾ يجػػك 
لعممية التعميمية إلى المجتما فمو ةا لف تتقدـ األمـ ولف تزدةر، وتعزى بعض األمـ فشمتا أو نجاحتا في ا

 المعمـ وسياسة التعميـ الذي يتبعتا . 
وبمػػا أف التعمػػيـ العػػالي يمثػػؿ مرحمػػة متقدمػػة فػػي إعػػداد أعضػػاء التي ػػة التدريسػػية فػػالتعميـ الجػػامعي  

ُيعد المصدر ا ساس لرأس الماؿ البشري عف طريؽ توفيرِا لمنابة المتنية والفنية وا دارية ومػا يطمػح إليػب 
 ( 68: 2117ت ومعارؼ تادـ العممية التربوية برمتتا ) حمادة ،مف ابرا
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القيػػػادة  يوتعػػػد الجامعػػػات مركػػػز العمػػػـ والفكػػػر وتصػػػنا حضػػػارتتا ، وترسػػػـ معػػػالـ مسػػػتقبمتا ، وةػػػ 
الفكرية لممجتما ، والمسشولة عف الحفاظ عمى تراثب الثقػافي وتطػويرا ، ومركػز اشػعاع لكػؿ جيػؿ جديػد مػف 

التتا رسػػالة اإلنسػػاف التػػي كمفػػب ا  سػػبحانب وتعػػالى بتػػا ليكػػوف اميفػػة فػػي ا رض ، الفكػػر والمعرفػػة ، ورسػػ
مسشولية إعداد قادة وراء العمـ ، ويستثمر الطاقات التي سارةا ا  تعالى لب في المجتما وعميب يقا  ىيسع

 ( 115: 2112، بناصية العمـ وأساليبب التطبيقية . )النبتاف اإلمساؾعوف مالمستقبؿ وعمما ب الذيف يتط
مػف فلتربيػة العقػوؿ وتغذيػة الضػما ر وتنقيػة النفػوس ،  األفضػؿاف الجامعػة المكػاف الباحثاف ويرى  

طريؽ األنشطة والفعاليات التي تقدمتا الجامعة تستطيا أف تصنا المواطف الصالح الذي يشارؾ في مسيرة 
 البناء والتنمية والتقدـ . 

س العمميػػة التربويػػة عمومػػًا ، وةػػي أوؿ اطػػوٍة سػػابقة وضػػرورية ساسػػًا مػػف أسػػأوتعػػد عمميػػة التقػػويـ  
التربوية ، وذلؾ  ف التقويـ عممية منظمة تضـُ جميػا المعمومػات والبيانػات  لتطوير العمميةفي أي برنامج 

وتحميمتػػا وتفسػػيرةا لمعرفػػة مػػدى تحقيػػؽ المرمػػى التربػػوي الػػذي تطمػػح بػػب ، وفػػي ضػػوء ذلػػؾ تتاػػذ القػػرارات 
 ( . 22: 2112مية التربوية وتطويرةا .) عقيؿ، لتحسيف العم

فضػػؿ طريػػؽ لمعرفػػة وتعػػديؿ األداء والسػػموؾ وتطػػويرا ، فمػػف االلػػب نالحػػظ النػػواحي أواف التقػػويـ  
فاعاًل ، والنواحي التػي تحتػاج إلػى تحسػيف فػالتقويـ يمثػؿ المجػس الػذي يشػاص مػا التي يداؿ فيتا األداء 

التدريسييف وطرا ؽ تدريس وحتى المنتج وا اتبػارات التحصػيمية لمطمبػة يعترض العممية التعميمية مف أداء 
 ( .  265: 2116) أبو حويج،

لتحديػػد مػػواطف الضػػعؼ وتػػوفير العػػالج أداء التدريسػػييف ةػػو اف المرمػػى مػػف تقػػويـ الباحثػػاف ويػػرى  
 . لتربويػة والعمميػةانػواحي الحيػاة جميعتػا بمجا تتػا  في الحاصؿ، لمواكبة التطور  المناسك لتا وتحسينتا

 عالمنػػاويشػػتد  .وقػد اعتمػػدتع بعػػض الػػدوؿ عمػػى مػا يحقػػؽ تمػػؾ الجػػودة فػػي مناةجتػا عمػػى الجػػودة الشػػاممة 
الحالي اةتمامًا متزايدًا بالجودة ومعاييرةا ، و سيما في العمؿ التربوي ، فضػاًل عػف التعمػيـ العػالي ، ويػ تي 

وف فػي وجػود معػايير محػددة ودقيقػة ، تصػؿ فػي طموحاتتػا تكػ المتميػز ذلؾ ما ا قتناع ب ف صػورة التعمػيـ
المجػػا ت المرتبطػة بالعمميػة التعميميػػة ،  لػىموصػوؿ إلودقتتػا إلػى درجػة توضػػيح مػا يجػك تعممػػب واكتسػابب 

عمػػى الحكػػـ بتػػا المجتمػػا يرقػى التػػي وبعػد اف أضػػحت الجػػودة معيػػارًا اساسػػًا فػي اصػػدار األحكػػاـ التقويميػػة 
 ( . 91: 2113) المميص، والمنطؽ ولغة الحساك

المػػتفحص يسػػتطيا أف يمػػتمس معناةػػا    أف  وعمػػى الػػرغـ مػػف حداثػػة مصػػطمح الجػػودة الشػػاممة ،  
صنع اهلل اهللذن  ااافقد اصتا الديف ا سالمي بالعناية البالغة ، إذ ورد في القر ف الكػريـ قولػب تعػالى )) الحقيقي 

(( ) الكتػػؼ :  إنننالانانيعننأ راأمننْ اح ننكعاأ  ننك ا  نن االى )) ( ، وقولػػب تعػػا88) النمػػؿ : اةيػػة  (( أتقننكا ننءا نن  ٍ
 (. 121: 2111) عقيمي ،(.31اةية 

: اف ةناؾ تحديات جديدة وكثيرة فرضتتا ظروؼ العصػر وتطوراتػب المتسػارعة فػي الباحثاف ويرى  
التي ػػة  ماتمػػؼ الحقػػوؿ أدت إلػػى وجػػوك مراجعػػة ا نظمػػة التعميميػػة وتقويمتػػا برمتتػػا أبتػػداءًا مػػف أعضػػاء

التدريسية وطرا ؽ التدريس والوسا ؿ التعميمية والمنتج وا اتبارات التحصيمية وصػوً  إلػى ا سػموك المتبػا 
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سػتجدة والنتػوض بواقػا ممف قبؿ أعضاء التي ة التدريسية أثناء التػدريس ، لنػتمكف مػف تمبيػة ا حتياجػات ال
 .  ومارجاتتا التعميميةأعضاء التي ة التدريسية التي تظتر  ثارةا في مشسساتتا 

 الدراسة :  هدف
 إعداد معايير مقترحة لمجودة الشاممة . -1
 تقويـ تدريسيي المغة العربية لدى كميات التربية وفقًا لممعايير المقترحة. -2

 حدود الدراسة : 
  -تتحدد الدراسة الحالية بػػػػػػػ :

 (.2116-2115ـ المغة العربية ، لمعاـ الدراسي )اقسأ تدريسيو -1
 جامعة ديالى .  –كمية التربية لمعمـو اإلنسانية وكمية التربية األساسية  لدىساـ المغة العربية أق -2
 ( ـ. 2116-2115العاـ الدراسي ) -3

 تحديد المصطمحات 
 التقويم  -1

  -عرفه كل من :
   العمميػػة التػػي يقػػـو بتػػا الفػػرد أو المجموعػػة لمعرفػػة النحػػاح أو الفشػػؿ فػػي ( 2002حمااادات " :

المرامػػي العامػػة التػػي يتضػػمنتا المػػنتج ، وكػػذلؾ نقػػاط القػػوة والضػػعؼ بػػب ، حتػػى ُيمكػػف تحقيػػؽ 
 ( . 199: 2119تحقيؽ المرامي المنشودة ب حسف صورٍة ممكنة " ) حمادات ،

  مجموعة إجراءات منظمة تتطمك جما البيانػات وتحميػؿ المعمومػات ، التعريف النظري لمتقويم :
وصؿ إلى التقديرات الكميػة ، وأدلػة يسػتند إليتػا فػي اصػدار أحكػاـ يجريتا فرد أو جماعة أفراد لمت

 أو اتااذ قرارات مناسبة فضاًل عف تحديد نقاط القوة والضعؼ في العممية التعميمية ، 
  ةػػػو عمميػػػػة اصػػػدار حكػػػػـ فػػػي صػػػػالحية أو عػػػدـ صػػػػالحية أداء التعرياااف ااجرالااااي لمتقااااويم :

يػػػة بعػػػد اسػػػتجاباتتـ عمػػػى اسػػػتبانة معػػػايير الجػػػودة كميػػػات الترب لػػػدىتدريسػػػيي قسػػػـ المغػػػة العربيػػػة 
 . الباحثاف الشاممة التي أعدةا 

 األداء -2
 -عرفه كل من :

   مجموعػػة مػػف ا سػػتنتاجات التػػي يػػ تي بتػػا الفػػرد فػػي موقػػؼ معػػيف ( :2002مرعااي والحيمااة " 
 ( . 31: 2119) مرعي والحيمة ،وتكوف قابمة لممالحظة والقياس "

  الجتد الذي يقوـ بب الشاص  نجػاز عمػؿ أو متػارة فػي موقػؼ معػيف  : اءلألدالتعريف النظري
، وةو يستند إلى امفية معرفيػة ووجدانيػة معينػة ، وةػذا األداء يكػوف عػادة عمػى مسػتوى معػيف ، 

 تظتر منب قدرتب أو عدـ قدرتب عمى أداء عمؿ ما . 
 : كميػػات  لػػدىالمغػػة العربيػػة ةػػو عمميػػة تقػػويـ مػػا يمتمكػػب مدرسػػي قسػػـ  التعريااف ااجرالااي لااألداء

 .الباحثاف التربية مف ابرات ومتارات في ضوء معايير الجودة الشاممة التي أعدةا 
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   المعيار : -3
 -عرفه كل من :

   لممقارنػة ، ةو " مجموعة مف الشروط المضبوطة عمميًا التي تستعمؿ كقاعدة  ( :2004َحمس
مػواطف القػوة أو عػالج مػواطف الضػعؼ ) َحمػس والحكـ عمػى القيمػة النوعيػة أو الكميػة ، لتعزيػز 

،2114 :11 . ) 
 : مجموعػػة مػػف الشػػروط وا حكػػاـ المضػػبوطة عمميػػًا التػػي تمثػػؿ أعمػػى  التعريااف النظااري لممعيااار

حكػـ كمػي ونػوعي  إلصػدارمستويات الجودة في األداء والمواصفات وتكوف محكًا يتاػذ ك سػاٍس 
 ف القوة وعالج مواطف الضعؼ . عمى القيمة النوعية أو الكمية لتعزيز مواط

 الجودة الشاممة  -4
 -عرفها كل من :

   التحسيف المستمر ألداء المداالت جميعتا ، وتطػوير البػرامج والاطػط  ( :2011أبو سنينة "
الدراسػػػية ، لتحقيػػػؽ العػػػدد ا كبػػػر مػػػف المرمػػػى ب قػػػؿ تكمفػػػة وفػػػي اقصػػػر اةجػػػاؿ " ) أبػػػو سػػػنينة 

،2111 :61 . ) 
 ةػػػػي إسػػػػتراتيجية عمػػػػؿ أو نظػػػػاـ أو مجموعػػػػة المعػػػػايير  جااااودة الشاااااممة :التعريااااف النظااااري لم

النجػػػاح فػػػي  وا جػػػراءات أو الصػػػفات التػػػي يػػػراد مػػػف تبنيتػػػا وتنفيػػػذةا تحقيػػػؽ اقصػػػى درجػػػٍة مػػػف
  المشسسة التعميمية . 

 : ةي مجموعة مف الاصا ص والمعايير المحددة التي ينبغي  التعريف ااجرالي لمجودة الشاممة
كميات التربيػة ، وتمبػي الحاجػات  لدىي أعضاء التي ة التدريسية ألقساـ المغة العربية أف تتوفر ف

   والمتطمبات الالزمة لمجاؿ التعميـ في الجامعة . 
  لمعايير الجودة الشاممة ( : الباحثان تعريف   

ووزارة  المعػػايير التػػي حػػددتتا وزارة التعمػػيـ العػػالي عمػػى وفػػؽ الباحثػػاف ةػػي المعػػايير التػػي أعػػدةا 
، وبمػػا يػػتال ـ مػػا البي ػػة  ـ(2115التاطػػيط الػػذي اكػػدا المػػشتمر الحػػادي عشػػر فػػي بغػػداد عػػاـ )

العراقيػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتعينًا بمجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف ا دبيػػػػػػػػات والدراسػػػػػػػػات السػػػػػػػػابقة واسػػػػػػػػتطالع  راء الابػػػػػػػػراء 
والمتاصصيف في مجاؿ الجودة في التعميـ والقياس والتقػويـ والمنػاةج وطرا ػؽ التػدريس ، واػرج 

 تدريسيي الجامعة .    عندبقا مة مف المعايير التي ينبغي توافرةا احثاف الب
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 جوانب نظرية ودراسات سابقة 
 أواًل : المستويات المعيارية 

أو قػيـ أو اتجاةػات معػارٍؼ ومتػاراٍت  مف  المتعمموف ايات المعيارية ما يجك أف يقدر تعني المستو  
( ، ويضػيؼ بػاكروليف ، 116: 2115) الزغاط، تااذ القرارات  .أو أنماط فكرية عمى حؿ المشكالت أو ا

 اف المستويات المعيارية تضـ ثالثة جوانك ةي : 
 الجانك المعرفي : ويقصد بب المعارؼ . و المعمومات التي ينبغي أف يكتسبتا المعمـ .  -أ 
والمعمومػػػات الجانػػػك اإلداري: ويقصػػػد بػػػب األداء المتوقػػػا مػػػف المعمػػػـ ، نتيجػػػة  كتسػػػاك المعػػػارؼ   -ك 

 والمفاةيـ ، بحيث يدؿ ةذا األداء عمى تمكف المتعمـ مف الجانك المعرفي . 
الجانك السياقي : ويقصد بب تحديد السياؽ الذي سوؼ يكتسك المعمميف فيػب المعرفػة ويقومػوف فيػب  -ج 

 ( .41: 2117دي ،و ) سع المطموك منتـ لتحقيؽ المستوى المنشود . باألداء
 مية بنا ية متدرجة ومستمرة ، وبناء الشاصية التعميمية   بد أف يتكامؿ في مكوناتتاإف التعميـ عممية تراك

: 2113مامػػػة ) فضػػػؿ ا  ،مػػػف دوف فجػػػوات أو قفػػػزات  الجػػػودة، وينبغػػػي التثبػػػت مػػػف اسػػػتمرارية  الجػػػودة
151 . ) 

 فتناؾ كثيرًا مف العوامؿ التي دعت لألاذ بالمستويات المعيارية في التعميـ منتا : 
 التنمية لمجميا . لرغبة في تحقيؽ النقمة النوعية في التعميـ بتوجيتب نحو مرمى ا -1
ا رتقػػػاء بالمسػػػتوى المتنػػػي ، والمتػػػاري لجميػػػا العػػػامميف فػػػي قطػػػاع التعمػػػيـ ورفػػػا مسػػػتوى األداء  -2

  .وا نجاز مما يشدي إلى رفا الكفاية الداامية والاارجية في النظاـ التعميمي 
 ؽ لمجميا ، وترجمة ةذا المرمى إلى فرٍص تعميمية متكاف ة بيف الجنسيف . تحقيؽ مبدأ التعميـ ح -3
الرغبػػة فػػي إعػػداد معمػػـ جديػػد ذو ابػػرة ودرايػػة بػػالتطورات التربويػػة والتعميميػػة المتعمقػػة بالمسػػتويات  -4

 المعيارية التي سوؼ يعمؿ عمى تحقيقتا . 
العالـ سػريا التغيػر مثػؿ القػدرة عمػى  العناية بتنمية القدرات والمتارات التي تواجب المستحدثات في -5

 التغيير واتااذ القرار والمتارات في حؿ المشكالت وا اتيار بيف البدا ؿ . 
 الجما بيف الثقافة المحمية والعالمية والتوازف بينتا وأصبح مطمبًا اساسًا في التربية والتعميـ .  -6
مناةجب وربطتا بقدرات المتعمميف تنوع الابرات والمتارات في ماتمؼ مستويات التعميـ واططب و  -7

 ( 22: 2117. )إسماعيؿ،
 التقويم في ظل حركة المعيار التربوي 

يػػػػروف اف التقػػػػويـ ةػػػػو القيػػػػاس القبمػػػػي والبعػػػػدي لممرامػػػػي التعميميػػػػة  اف اصػػػػحاك التربيػػػػة التقميديػػػػة 
فروض اف يػػوفر واسػػتنتاج مػػدى انجازةػػا مػػف عدمػػب ، واصػػدار حكػػـ تقييمػػي إيجابيػػًا أو سػػمبيًا بشػػ نب ، فػػالم

التقػػويـ  ليػػة التغذيػػة الراجعػػة األوليػػة فػػي تعمػػـ أي فػػرع مػػف فػػروع المعرفػػة ، وةػػذا التغذيػػة الراجعػػة فػػي حػػاؿ 
حػػػدوثتا تُفيػػػد فػػػي امكانيػػػة إحػػػداثتا تغيػػػرات فػػػي السياسػػػات التعميميػػػة ، وفػػػي توجيػػػب بػػػرامج التربيػػػة المتنيػػػة 

مػػى تقػدمتـ الدراسػػي مػف عدمػػب ، واف التركيػز فػػي لمتدريسػييف ، وفػي ضػػوء تشػجيا المتعممػػيف ، والموافقػة ع
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ااتبار الورقة والقمـ ما ااتيار اإلجابة الصحيحة مف بػيف عػدد مػف ا جابػات لػف يقػيس قػدرة المػتعمـ عمػى 
، وا اتبػارات لػف تقػيس قدرتػب عمػى أداء عمػؿ مػا أو  يػةاستعماؿ المعرفة وتوظيفتا في مواقؼ واقعيػة حيات

عب الحػالي ةػو أكثػر المكونػات حاجػة إلػى ا اػذ بحركػة المعيػار . ) فضػؿ ا  شيء معيف ، فالتقويـ بوضػ
،2113 :161. ) 

 معايير اختيار التقويم الجيد : 
 عممية التقويـ تقيس المواد التي وضعت مف أجمتا ؟   بد أف تكوف -1
نمػػػا عمػػػى -2  شػػػاممة تتنػػػاوؿ جوانػػػك الشاصػػػية جميعتػػػا ، و  تقتصػػػر عمػػػى الناحيػػػة العقميػػػة فقػػػط ، وا 

 اتجاةاتب ومتاراتب ووجدانب . 
 أف   يقتصر عمى عنصر واحٍد مف عناصر العممية التعميمية .  -3
يجػػك أف يكػػوف التقػػويـ عمميػػة مسػػتمرٌة وُيعطػػي صػػورة دقيقػػة عػػف البرنػػامج المقػػوـ و  ينحصػػر فػػي  -4

   ينحصر بوقت معيف . و جزء بعينب 
يقػػػػػـو عمػػػػػى الصػػػػػدؽ والثبػػػػػات  يسػػػػػتعمؿ ا سػػػػػموك العممػػػػػي فػػػػػي عمميػػػػػات التقػػػػػويـ الػػػػػذي بػػػػػد أف  -5

 والموضوعية والتنوع والتمييز لوسا ؿ التقويـ .
يحسف ااتيار األدوات المستعممة في جما البيانات ؟ وعمى أف ُيوضا في الحسػباف سػمبيات ةػذا  -6

 األدوات المستعممة . 
يسػػػتعمؿ طرا ػػػؽ واسػػػتراتيجيات حديثػػػة فػػػي الموضػػػوع الواحػػػد بحيػػػث تتفػػػؽ مػػػا األةػػػداؼ السػػػموكية  -7

 ( . 142: 2111موضوع . ) الحريري،لم
 الجودة الشاممة 

إف  أوؿ مدرسػػة طبقػػت معػػايير الجػػودة الشػػاممة فيتػػا ياػػُص المدرسػػيف والطمبػػة والمػػنتج الدراسػػي ،  
قاموا  فأةػػػ( ، بعد 625ةي المدرسة المستنصرية التي افتتحتا الاميفة العباسي المستنصر با  في العاـ )

وطمبػػة لكػػي يعممػػوا ويتعممػػوا  تدريسػػييقػػر ف الكػػريـ وااتبػػار جميػػا المتقػػدميف لتػػا مػػف بااتبػػار الحفظػػة مػػف ال
 ( . 35: 2112)الداركة والشبمي ، فيتا.

ُعػِرَؼ نظػاـ الجػودة الشػاممة فػي ا ربعينيػات مػػف القػرف العشػريف عمػى يػد العػالـ ا مريكػػي ) إدوارد  
جودة الشاممة واساليك دراستتا قػد تعػددت تعػدادًا كثيػرًا ، ديمنج ( الممقك بػػػػػػ ) ابي الجودة ( ، اف مدااؿ ال

 . (57: 2118يف الجودة ) أبو النصر،فقد استعمؿ ) ديمنج ( مداؿ ا ساليك والمقاييس اإلحصا ية لتحس
 نظام الجودة الشاممة : 

  -ةناؾ أكثر مف نظاـ لمجودة الشاممة ةي ما ي تي :
 أواًل : نظام توكيد الجودة : 

تقويمتػػا عػػف طريػػؽ المػػداالت والمارجػػات ا النظػػاـ منػػا العيػػوك  ووقػػوع ا اطػػاء فػػي يعنػػي ةػػذ 
المسػػتمر الػػذي يػػالـز العمميػػة التعميميػػة مػػف بػػدايتتا حتػػى نتايتتػػا ، وزيػػادة النمػػو المعرفػػي لتػػا وشػػروط ةػػذا 

   -النظاـ ةي :
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 دة . ضماف الجو  العمؿ باحكاـ ، والادمية ترمي التعميمية وجود رشية عند المشسسات -1
 وجود نظاـ إداري لممشسسة يت لؼ مف مداالت تتمثؿ بالمصادر البشرية والمادية .  -2
 وصؼ لإلجراءات التي توضح كيفية انجاز العمؿ لتحقيؽ متمة المشسسة وغايتتا .  -3
 وضا معايير دقيقة لقياس األداء الجيد .  -4
 قياس األداء بدقة بنحٍو دوري بموجك المعايير التي وضعت .  -5
إجػػػػراءات وتعػػػػديؿ وتصػػػػحيح ، ومراقبػػػػة العمػػػػؿ وتطػػػػويرا . )إبػػػػراةيـ يقصػػػػد بػػػػب اجعػػػػة ، و نظػػػػاـ مر  -6

،2117 :98 . ) 
بػػػا لتزاـ  المدرسػػػيففػػػي ضػػػوء ماتقػػػدـ أف مفتػػػـو توكيػػػد الجػػػودة   يتوقػػػؼ عنػػػد إعػػػالف الباحثػػػاف ويػػػرى 

مػػى وفػػؽ بػػالجودة ، بػػؿ يتطمػػك ا اػػذ بػػالطرا ؽ والوسػػا ؿ جميعتػػا التػػي يمكػػف اف تحقػػؽ ضػػماف الجػػودة ع
 المعايير الااصة بالجودة التي وضعتتا المشسسة.

  -إف  عناصر تحسيف الجودة الشاممة في التعميـ ةي :
 المداالت وتشمؿ :  -أ

 وا جتماعية . الطالك واصا صتـ وحاجاتتـ وقدراتتـ واستعداداتتـ وامفياتتـ الثقافية  -
، والمرافػػػػؽ  التعميميػػػػة والمواقػػػػؼالبي ػػػػة المدرسػػػػية ، ومػػػػا يحػػػػيط بتػػػػا مػػػػف حيػػػػث نػػػػوع المبػػػػاني ،  -

 وغيرةا .  ةكالمكتبات والحدا ؽ والماتبرات والساحات الرياضي
يمػػانتـ المتنػػي مػػف حيػػث اصا صػػتـ وسػػماتتـ الشاصػػية وتػػ ةيمتـ المعرفػػي و ، التدريسػػيوف -  وا 

 بالحاجة إلى الجودة ومتاراتتـ . 
، ومدى دقتتا وعمميتتا ومرونتتا  الاطط المدرسية ، وامكانية تطبيقتا وتوافر مسمتزمات تطبيقتا -

 وقابميتتا لمتعديؿ . 
             إلػػػى الجػػػودة .المسػػتقبمية ا دارة المدرسػػية ، ومسػػػتوى كفايتتػػا وقػػػدرتتا عمػػػى التاطػػيط و رشيتتػػػا  -

 ( . 55-54: 2118) عطية ،
 في التعميمثانيًا : نظام ضبط الجودة 

عمػػػػى وفػػػػؽ  المسػػػػتويات التعميميػػػػة لمطمبػػػػةراجعػػػػة إف  ضػػػػبط الجػػػػودة يعنػػػػي المراقبػػػػة المسػػػػتمرة ، وم 
ف ةػػػذا المراقبػػػة والمراجعػػػة تتسػػػـ با سػػػتمرارية ، ومالزمػػػة اطػػػوات العمػػػؿ اطػػػوًة المواصػػػفات ال محػػػددة ، وا 

اطوة ، ويكوف الغػرض مػف ةػذا المراجعػة التثبػت مػف مطابقػة اإلجػراءات والعمميػات لممواصػفات المطموبػة 
 ( . 76: 2114بموجك المعايير المحددة ) جودة،
 في التعميم ثالثًا : نظام إدارة الجودة الشاممة 

 يعد مفتوـ إدارة الجودة مف أحدث المفاةيـ اإلدارية التي تقوـ عمى مجموعة مف األفكػار والمبػاد  
التػػػي يمكػػػف ألي إدارة أف تتبناةػػػا ، وذلػػػؾ لتحقيػػػؽ أفضػػػؿ أداء ممكػػػف ، فتػػػي تتمثػػػؿ بالمنتجيػػػة  التعميميػػػة

 ( . 117: 2117سبقًا ) إبراةيـ،التي تـ التاطيط لتا م التعميمية النشاطات سيرالمنظمة لضماف 
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.  اف مفتػػػوـ الجػػػودة الشػػػاممة فػػػي التعمػػػيـ لػػػب معنيػػػاف مترابطػػػاف : احػػػدةما واقعػػػي و األاػػػر حسػػػيٌ  
تعنػػي التػػزاـ المشسسػػة التعميميػػة بانجػػاز مششػػرات ومعػػايير حقيقيػػة متعػػارؼ عميتػػا والجػػودة بمعناةػػا الػػواقعي 

ثػؿ معػػد ت الترفيػػا ، ومعػد ت الكفايػػة الدااميػػة الكميػة ، و معػػد ت تكمفػػة التعمػيـ ، أمػػا المعنػػى الحسػػي م
مػدى رضػا المسػتفيد  فلمجودة فيتركز في مشاعر ُمتمقي الادمة التعميمية وأحاسيستـ كالطالك ، ويعبػر عػ

المسػتفيد أف مػا يقػدـ لػب مػف اػدماٍت مف التعميـ بمستوى كفايػة الادمػة التعميميػة وفاعميتتػا ، فعنػدما َيشػُعر 
، ويمكػػف  عنػػد ذا سػػوؼ نحصػػؿ عمػػى الجػػودة الشػػاممة فػػي المارجػػات يال ػػـ توقعاتػػب ويمبػػي حاجاتػػب الذاتيػػة

القوؿ اف المشسسة التعميمية قد نجحت في تقديـ الادمة التعميمية بمستوى جودة ُيال ػـ التوقعػات والمشػاعر 
 ( 175: 2113الحسية لذلؾ المستفيد . ) التويجري،

التي ػػػة التدريسػػػية دوٌر بػػػارز واساسػػػي فػػػي انجػػػاز العمميػػػة التعميميػػػة والسػػػعي لتحقيػػػؽ  ألعضػػػاءإف  
مرامػػي الجامعػػػة والكميػػػة ، ويقصػػػد بجػػػودة عضػػػو ةي ػػة التػػػدريس امتالكػػػب لكفايػػػات تتصػػػؿ بػػػالمواد الدراسػػػية 

ة والعالقػػػػات اإلنسػػػػانية واصػػػػا ص الطمبػػػػة وتاطػػػػيط التعمػػػػيـ وتكييػػػػؼ التعمػػػػيـ وادارة الصػػػػؼ وتقػػػػويـ الطمبػػػػ
  ( . 185: 2114، عميبات)وا بعاد ا جتماعية لمتنة التعميـ . 

ممػػػا تقػػػدـ أف معػػػايير الجػػػودة الشػػػاممة التػػػي يجػػػك أف يتصػػػؼ بتػػػا أعضػػػاء التي ػػػة الباحثػػػاف ويػػػرى 
 التدريسية ةي : 

 المستوى العممي والامفية المعرفية .  -1
 ادراؾ احتياجات الطالك .  -2
 ممية التعميمية . ا نتظاـ في الع -3
 ا لتزاـ بالمنتج العممي .  -4
 تقبؿ التغذية الراجعة .  -5
 العمؿ عمى تنمية المتارات الفكرية بالتنافسية .  -6
 تنمية الحس الوطني والوازع ا االقي .  -7
 تنمية ا تجاا التحميمي في الوصوؿ إلى المعرفة .  -8
 درجة التفاعؿ الشاصي .  -9

 قية . الوعي بدور القدرة العممية والام -11
 عدـ التركيز عمى التمقيف . -11
 .  ا بداعيالتركيز عمى التفكير  -12
  -جدوؿ بعض الدراسات السابقة التي تناولت مفتـو الجودة الشاممة ومف اةمتا :الباحثاف عرض 
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 ( 1  جدول

 ث

الباحثان اسم 

والسنت ومكان 

 الدراست

 مرمى الدراست
جنس 

 العينت

المرحلت 

 الدراسيت

المادة 

 الدراسيت

جم ح

 العينت

أداة 

 البحث

الوسائل 

 اإلحصائيت
 ابرز النتائج

3 

 1994إثزاُ٘ن ، 

 العزاق

رهتتتتذ الةراطتتتتخ رؾةٗتتتتة اثتتتتزس 

ّاالطتتض الزتتٖ للغتتْ ح الوعتتبٗ٘ز 

ٗغتتتتتت رْافزُتتتتتب فتتتتتٖ ال زتتتتتبة 

 الوةرطٖ لوب ح الزبرٗخ

 - - الزبرٗخ  -
 خالوئْٗالٌظجخ 

هزثع كب
2
 

جغٖ رْافزُب فٖ إلٔ هغوْعخ هي الوْاصفبد الزٖ ٌٗالجبؽضبى رْصل 

ال زتبة الوةرطتتٖ لوتتب ح الزتتبرٗخ ل تتٖ ٗ تْى كزبثتتبل ع٘تتة ّه  تتن لل لجتتخ 

هٌِتتتتب ، الوْظتتتتْع٘خ ، الززر٘تتتتت الوٌ متتتتٖ ، ّؽةاصتتتتخ الوعلْهتتتتبد 

 ّالوصب ر

4 

 2111الغٌبم ، 

 الظعْ ٗخ

رؾةٗتتتتتة  الةراطتتتتتخ التتتتتٔ رهتتتتتذ

هعتتتبٗ٘ز الغتتتْ ح الاتتتبهلخ الزتتتٖ 

ٗو تي فتتٖ ظتْ ِب رمتتْٗن فبعل٘تتخ 

لوتتتتتتتتتتتتةارص أ اء هتتتتتتتتتتتتةٗزاد ا

 االثزةا ٘خ ثبلظعْ ٗخ

 اًبس
الزعل٘ن 

 االثزةا ٖ
- - - 

 خالوئْٗالٌظجخ 

هزثع كب
2
 

رْصلذ الةراطخ إلٔ اى أ اء هتةٗزح الوةرطتخ ٗزرمتٖ ثات ل عتبم إلتٔ 

 هظزْٓ االعب ح هي هٌظْر هعبٗ٘ز الغْ ح الابهلخ . 

5 
 2114 ٗبة ،

 فلظ ٘ي

ر ْٗز أ اح لم٘بص عْ ح ال زتبة 

ل٘تتتبص  الوةرطتتتٖ ّرْه٘فتتتَ فتتتٖ

 هعبٗ٘ز الغْ ح الابهلخ 

ذكْر 

 ّاًبس

هعلوْى 

 ّهعلوبد
 اطزجبًخ 61 الزٗبظ٘بد

 ةالم ويالنسبة 
 2مربا كا

اهِتتزد الٌزتتب ظ ّعتتْ  العةٗتتة هتتي الفمتتزاد  ّى الوظتتزْٓ الومجتتْ  ، 

 % ( 62ّثلغذ ًظجخ رمةٗزُب ) 

6 
خل٘فخ ّ ش٘ ق 

 فلظ ٘ي 2117،

ال اتتتت  عتتتتي هعتتتتبٗ٘ز ر ج٘تتتتك 

 زتتتتتت الغتتتتتْ ح فتتتتتٖ هغتتتتتب  ال

 الوةرط٘خ

ذكْر 

 ّاًبس
 اطزجبًخ 53 - -

 ةالم ويالنسبة 
 2مربا كا

اهِزد ًزب ظ الةراطخ ّعْ  فزّق ذاد  اللخ إؽصب ٘خ عٌتة هظتزْٓ 

( رجعتتبل لوزغ٘تتز ًتتْ  هتتب ح االشتتزا) الززثتتْٕ ) علو٘تتخ ، 1،15 اللتتخ )

 ا ث٘خ (  



جراءاته   منهجية البحث وا 
تج الوصػػفي ، لتحقيػػؽ مرمػػى البحػػث وةػػذا المػػنتج مػػف فػػي ةػػذا الدراسػػة عمػػى المػػنالباحثػػاف اعتمػػد 

أكثر المناةج شيوعًا وانتشارًا ، و  سيما في البحوث التربوية والنفسية وُيعرؼ : ب نب كػؿ استقصػاء ينصػك 
 (37: 2117عمى ظاةرة مف الظواةر التعميمية والتربوية . )عبد الرحمف و زنكنة،

 مجتمع الدراسة 
 : مجتما الدراسة األصمي  -أ
كميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات  لػػدىمػػف تدريسػػيي قسػػـ المغػػة العربيػػة  يتػػ لؼ مجتمػػا الدراسػػة ا صػػم 

 ( يوضح ذلؾ . 2( تدريسيًا . جدوؿ )349( ـ والبالغ عددةـ )2116-2115العراقية لمعاـ الدراسي )
 (2جدول  

  مجتمع الدراسة ( كميات التربية في الجامعات العراقية لدىإعداد تدريسي قسم المغة العربية 

مدرس  الكمية الجامعة
أستاذ  مدرس مساعد

 ةالم ويالنسبة  المجموع اناث ذكور أستاذ مساعد

التربية ابف رشد  بغداد
 12،89 45 15 31 11 24 7 4 لمعمـو اإلنسانية

 9،45 33 13 21 7 13 6 7 التربية المستنصرية

كمية التربية لمعمـو  ديالى
 12،13 42 14 28 9 18 12 3 اإلنسانية

 7،16 25 8 17 5 9 6 5 كمية التربية واسط
 6،87 24 8 16 6 8 6 4 كمية التربية ميساف
 6،11 21 6 15 6 7 5 3 كمية التربية ذي قار
 7،73 27 13 14 6 6 8 7 كمية التربية المثنى
 6،87 24 11 14 5 7 6 6 كمية التربية الكوفة
 7،16 25 8 17 4 5 7 9 كمية التربية كربالء
 8،59 31 12 18 5 7 8 11 كمية التربية بابؿ
 7،44 26 11 16 2 4 13 7 كمية التربية كركوؾ
 7،73 27 8 19 3 9 7 8 كمية التربية البصرة

 %111 349       المجموع
 

 عينة الدراسة :  –ب 
 عينة التدريسيين االستطالعية  -1
مغػة العربيػة بكميػات التربيػة فػي الجامعػات العراقيػة ) ال قسػـ ت لفت العينة ا ستطالعية مف تدريسػي 

الباحثػػػاف ( انػػػاث ، ااتػػػارةـ 37( ذكػػػور و )64( تدريسػػػي بواقػػػا )111بغػػػداد ، بابػػػؿ ، كركػػػوؾ ( بمغػػػت )
 ( يوضح ذلؾ 3عشوا يًا مف كؿ كمية والجدوؿ )
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 (3جدول  
 ةويالملعينة التدريسيين االستطالعية موزعة بحسب الجامعات والجنس والنسبة 

 % المجموع % ا ناث % الذكور اسـ الكمية ت
 44،55 45 41،54 15 46،87 31 جامعة بغداد –ابف رشد التربية  1
 29،71 31 32،43 12 28،12 18 بابؿجامعة  –كمية التربية  2
 25،74 26 27،12 11 25،11 16 جامعة كركوؾ –التربية  3

 %111 111 %111 37 %111 64 المجموع

 التدريسيين األساسية : عينة  -2
ت لفت عينة التدريسييف في قسػـ المغػة العربيػة بكميػة التربيػة لمعمػـو اإلنسػانية فػي جامعػة ديػالى مػف  

لتكػػػوف عينتػػػب التجريبيػػػة األساسػػػية ، الباحثػػػاف حممػػػة الشػػػتادات العميػػػا ) الماجسػػػتير و الػػػدكتوراا ( ااتارةػػػا 
( تدريسػػيًا مػػف المجتمػػا 42مسػاعد ( وقػػد بمػػغ عػددةـ )وبدرجػة ) أسػػتاذ ، أسػػتاذ مسػاعد ، مػػدرس ، مػػدرس 

( تدريسػػػػية 14اث )%( ، وبمػػػػغ عػػػػدد ا نػػػػ66،66( تدريسػػػػيًا بنسػػػػبة )28األصػػػػمي ، إذ بمػػػػغ عػػػػدد الػػػػذكور )
 ( يوضح ذلؾ .  4%( مف المجتما األصمي والجدوؿ )33،33) وبنسبة 

 (4جدول  
 ةالملويلنسبة والجنس وا ةعينة التدريسيين االساسية موزعة بحسب الجامع

 الجامعة
أستاذ  أستاذ ديالى

مدرس  مدرس مساعد
 % المجموع % اناث % ذكور مساعد

كمية التربية 
 %111 42 33،33 14 66،66 28 3 12 18 9 لمعموم اانسانية

 
 أداة البحث : 
معػات كميػات التربيػة بالجا لػدىقسػـ المغػة العربيػة  تدريسػيياستبانة ااصة لتقويـ أداء الباحثاف اعد 

  -مجودة الشاممة وعمى وفؽ الاطوات التالية :مقترحة لالعراقية ، وفي ضوء معايير 
اسػػتبانة اسػػتطالعية : إذ اف مػػف مسػػتمزمات البحػػث الحػػالي تحديػػد عناصػػر لمعيػػار الجػػودة إعػػداد  -1

عمى ا دبيات التربويػة وكتػك الجػودة الشػاممة وبحػوث الدراسػات التػي الباحثاف الشاممة ، إذ اطما 
تمػػػؾ فػػػي ضػػػوء  تدريسػػػيياولػػػت موضػػػوع الجػػػودة الشػػػاممة ومعاييرةػػػا  سػػػيما التػػػي تاػػػص تقػػػويـ تن

 المعايير
عرضت ا ستبانة عمى لجنة مف المحكميف في مجاؿ التربية وعمـ النفس وطرا ؽ التدريس إلبداء  -2

  را تـ ومالحظاتتـ مف حيث ا ضافة والحذؼ والتعديؿ لتذا ا ستبانة . 
 المتكرر منتا ، بحسك  راء الابراء والمحكميف . بات ورتبتا وحذؼ ا جاالباحثاف جما  -3
لبنػػػاء اسػػػتبانة معػػػايير الجػػػودة الشػػػاممة الباحثػػػاف فضػػػاًل عػػػف إجابػػػات الابػػػراء والمحكمػػػيف اسػػػتعاف  -4

 الااصة بالتدريسييف بقسـ ضماف الجودة في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي . 
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 شرات التي تصؼ ذلؾ المعيار وتوضحب . وضا تحت كؿ معيار مجموعة مف المش  -5
( فقػػػرة وتضػػػمنت معػػػاير كػػػؿ عنصػػػر 135صػػػيغت ا سػػػتبانة بصػػػورتتا األوليػػػة ، وت لفػػػت مػػػف ) -6

ومششػػراتب بسػػبعة مجػػا ت ةػػي ) فمسػػفة األةػػداؼ التربويػػة ، مجػػاؿ التاطػػيط واإلعػػداد لمػػدرس ، 
 النمو العممي والمتني ( .  طرا ؽ التدريس ، استثارة الدافعية ، التقويـ ، األنشطة المصاحبة ،

بػػاراء المحكمػػيف ومالحظػػاتتـ ومقترحػػاتتـ فػػي تبػػديؿ بعػػرض الكممػػات وتعػػديؿ الباحثػػاف وبعػػد اف ااػػذ 
( فقػػرة موزعػػة عمػػى سػػبعة مجػػا ت ، 121بعػػض الفقػػرات لغويػػًا ، وبػػذلؾ أصػػبحت ا سػػتبانة مشلفػػة مػػف )

جػدًا ( ) متحققػة بدرجػة كبيػرة ( ) متحققػة  ) متحققػة بدرجػة كبيػرة ات امسة بػدا ؿ وةػي ،ووضا أماـ الفقر 
( يوضػػح ذلػػؾ . وكػػاف ترتيػػك 1) متحققػػة بدرجػػة قميمػػة ( ) غيػػر متحققػػة ( . والممحػػؽ ) بدرجػػة متوسػػطة (
 ( لكؿ بديؿ وعمى التتالي . 1،  2،  3،  4،  5الدرجات مف ) 

 
 :  األداةصدق 

 2117ا ) عبػد الػرحمف و زنكنػة،مقدارةا عمى قياس ما وضعت مف أجمب والسمة المػراد قياسػتةو 
( ، ويعػػد الصػػدؽ مػػف الشػػروط الضػػرورية التػػي ينبغػػي توافرةػػا فػػي ا داة التػػي يعتمػػد عميتػػا البحػػث ، 69:

ولتحقيػػؽ صػػدؽ ا سػػتبانة عرضػػت بصػػيغتتا األوليػػة عمػػى نابػػة مػػف المحكمػػيف والمتاصصػػيف فػػي العمػػـو 
يػاف  را تػـ ومالحظػاتتـ فػي مػدى دقػة صػياغة فقراتتػا لب ،التربوية والنفسية وطرا ؽ التدريس والمغة العربية 

% ( مػف اتفػاؽ ا راء بػيف المحكمػيف عمػى 81)  عمػى نسػبةالباحثػاف ووضوحتا وصػالحيتتا ، وقػد اعتمػد 
 ( 121: 1989صالحية الفقرة كحد ادنى .) سمارة و اروف ،

 
 التطبيق االستطالعي لالداة : 

( تدريسػػي مػػف كميػػات التربيػػة 111 سػػتطالعية البالغػػة )اداتػػب عمػػى عينػػة الدراسػػة االباحثػػاف طبػػؽ  
 بجامعة ) بغداد و بابؿ و كركوؾ ( لتحميؿ فقراتتا وقوة تمييزةا واستاراج ثباتتا . 

 
 القوة التمييزية لفقرات االداة : 

فػػػي ضػػػوء الػػػدرجات الكميػػػة التػػػي حصػػػؿ عميتػػػا كػػػؿ فػػػرد مػػػف أفػػػراد العينػػػة مػػػف ا سػػػتمارات البالغػػػة  
  -رة . اجري ما ي تي :( استما111)

 ترتيك ا ستمارات تنازليا مف ا عمى إلى ا دنى .  -1
%( مػػػػف ا سػػػػتمارات الحاصػػػػمة عمػػػػى أعمػػػػى الػػػػدرجات لتمثػػػػؿ المجموعػػػػة العميػػػػا ، 27ااتيػػػػرت ) -2

 %( مف ا ستمارات الحاصمة عمى اقؿ الدرجات لتمثؿ المجموعة الدنيا . 27وااتيرت )
فروؽ بيف ا وساط الحسػابية لػدرجات المجمػوعتيف العميػا والػدنيا استعمؿ ا اتبار التا ي لمعرفة ال -3

 ولكؿ فقرة مف الفقرات . 
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بنػػػاًء عمػػػى ذلػػػؾ فػػػعف كػػػؿ فقػػػرة أظتػػػرت فروقػػػًا ذات د لػػػة إحصػػػا ية بػػػيف إجابػػػات التدريسػػػييف مػػػف  -4
 فقرة مميزة . الباحثاف ( عدةا 1،15المجموعتيف العميا والدنيا ، وعند مستوى د لة ) 

 الثبات : 
تطبيػػؽ أداة القيػػاس عمػػى  تصػػؼ بالثبػػات وةػػو :لكػػي يمكػػف ا عتمػػاد عمػػى أداة الدراسػػة يجػػك أف ت 

عمػػى طريقػػة اعػػادة الباحثػػاف متشػػابتة  ، وقػػد اعتمػػد ألكثػػر مػػف مػػرة فػػي ظػػروؼ  عينػػة مػػف المسػػتفيديف و
مػػف  مشلفػػة اسػػتطالعيةلقيػػاس ثبػػات أداة الدراسػػة ، وقػػد طبقػػت عمػػى عينػػة  ( T.test)تطبيػػؽ ا اتبػػار 

وكػاف الفاصػؿ الزمنػي بػيف التطبيػؽ   ( في أقساـ المغة العربية بكميات التربيػة فػي الجامعػات العراقيػة111)
الباحثػاف األوؿ لالستبانة واعادة تطبيقتا مػرة ثانيػة ثالثػة اسػابيا ، ولحسػاك معامػؿ ثبػات ا داة ، اسػتعمؿ 

ًا ودقػػة ، و يجػػػاد العالقػػػة بػػػيف درجػػػات معامػػؿ ارتبػػػاط )بيرسػػػوف( ألنػػػب مػػف أكثػػػر معػػػامالت ا رتبػػػاط شػػػيوع
( 1،86التطبيؽ األوؿ ودرجات التطبيؽ الثاني لكؿ مجاؿ مف المجا ت السبعة ظتر اف معامؿ ا رتباط )

 (242:  2111)ممحـ،وةذا النسبة تعد جيدة إذا ما قورنت بالميزاف العاـ لتقويـ معامؿ ا رتباط . 
 تطبيق األداة : 

عمػػى عينتػػب األساسػػية البالغػػػة  حثػػة المتمثمػػة فػػي ا سػػتبانة بصػػيغتتا النتا يػػةأداة بالباحثػػاف طبػػؽ  
فػػي المػػدة الزمنيػػة الواقعػػة فػػي يػػـو  كميػػة التربيػػة لمعمػػـو ا نسػػانية لػػدى( تدريسػػيًا مػػف قسػػـ المغػػة العربيػػة 42)

لة عمػػى العينػػة األساسػػية المشػػمو  14/4/2116إلػػى يػػـو الامػػيس الموافػػؽ  14/3/2116 الموافػػؽ ا ثنػػيف
بالدراسة ، وتمت اإلجابة عف أس مة أفراد العينة واستفسػاراتتـ ، دوف التػ ثير فػي دافعيػتتـ فػي اإلجابػة لكػي 
 يكػػوف لمبحػػث رأي مػػشثر فػػي المسػػتفتي يجعمػػب منحػػازًا لصػػاحبب ثػػـ فرغػػت ا جابػػات فػػي اسػػتمارات ااصػػة 

 اعدت لتذا الغرض . 
 

 تصحيح أداة الدراسة : 
أجػاك عػف ا داة ُجمعػت درجػػات اجاباتػب عػف جميػا فقػػرات ا داة ، د لمحصػوؿ عمػى درجػة كػؿ فػػر  

  -وبتذا الطريقة تـ تصحيح استمارات العينة جميعتا ، وعمى النحو األتي :
             البػػػديؿ األوؿ ) متحققػػػة بدرجػػػة كبيػػػرة جػػػدًا ( ) امسػػػة درجػػػات ( والبػػػديؿ الثػػػاني الباحثػػػاف اعطػػػى  -1

) متحققػػة بدرجػػة متوسػػطة ( ) ثػػالث درجػػات ( ، والبػػديؿ الثالػػث اربػػا ) متحققػػة بدرجػػة كبيػػرة ( )
درجات ( ، والبديؿ الرابا ) متحققة بدرجة قميمػة ( ) درجتػيف ( والبػديؿ الاػامس ) غيػر متحققػة ( 

 )درجة واحدة (. 
تكػػػرارات إجابػػات أفػػػراد العينػػة لكػػػؿ فقػػرٍة مػػف فقػػػرات ا سػػتبانة عمػػػى وفػػؽ البػػػدا ؿ الباحثػػاف حسػػك  -2

 ستاراج قيمة الوسط المرجح . الامسة  
 ( .2لكؿ فقرة مف فقرات ا ستبانة ، عمى ما في ممحؽ ) الم ويالوزف الباحثاف حسك  -3
ا ستبانة ضمف كؿ مجاؿ مف مجا تتا السبعة ترتيبًا تنازليًا مف اعمى وسط مرجح الباحثاف رتك  -4

 إلى ادنى وسط مرجح .
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 الوسالل ااحصالية
 عمؿ ةذا الوسيمة ا حصا ية لحساك معامؿ ثبات ا داة .  معامؿ ارتباط بيرسوف : است -1

 

 
 
 
 
 ا اتبار التا ي لعينتيف مستقمتيف :  -2
 
 
 
 
 
 

 
 (99: 2117) العزاوي،      
 الوسط المرجح :  -2
 
    1×5+ ت 2×4+ ت 3×3+ ت 4 ×2+ ت 5 × 1ت  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ت ؾ               

 الوزف الم وي :  -4
 الوسط المرجح            

 111×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الوزف الم وي  = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الدرجة القصوى                  

 
 مربا كاي : لمعرفة نسبة اتفاؽ الابراء ما فقرات ا ستبانة  -5

 
 
 

 2َس  – 1َس                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت =       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

2( ع 1-1)ف 
2( ع 1-2+    )ف 1

2 
 ]  1+       1    [     2 – 2+ ف 1ف                  

 2ف        1ف                                          
 
 
  
  
 

 )مج ص(  ) مج س ( –ف مج س ص                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر

  

 ]  2)مج ص(  – 2ف مج ص] [2 ) مج س ( – 2ف مج س                [ 
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 الفصل الرابع
 عرض النتالج وتفسيرها 

عمػػػى النحػػػو الباحثػػػاف يضػػػـ ةػػػذا الفصػػػؿ عػػػرض النتػػػا ج وتفسػػػيرةا عمػػػى وفػػػؽ مرمػػػى الدراسػػػة ، وسيفسػػػرةا 
 : التالي
 مجا ت ( .  7مجا ت معايير الجودة الشاممة )  -1
 مششرات معايير الجودة الشاممة المتحققة و غير المتحققة .  -2

 أواًل : مجاالت معايير الجودة الشاممة : 
ا وساط المرجحة والوزف الم وي لمجػا ت معػايير الجػودة الشػاممة وادراج البيانػات الباحثاف حسك  

 ( . 5كما في الجدوؿ )
 (5ل  جدو

 االوساط المرجحة والوزن الملوي لمجاالت معايير الجودة الشاممة
 الوزف الم وي الوسط المرجح المجاؿ الرتبة التسمسؿ في ا ستبانة

 66،86 3،35 النمو العممي والمتني 1 7
 61،44 3،17 فمسفة األةداؼ التربوية 2 1
 61،16 3،11 األنشطة المصاحبة 3 6
 58،94 2،93 طرا ؽ التدريس 4 3
 58،42 2،92 استثارة الدافعية 5 4
 58،23 2،89 التقويـ 6 5
 56،95 2،18 التاطيط واإلعداد لمدرس 7 2

 الوزف العاـ الوسط العاـ الكمي
2،89 61،12 

( وقػػد 61،12( والػػوزف الم ػػوي الكمػػي بمػػغ )2،89مػػرجح الكمػػي بمػػغ )ل( اف الوسػػط ا5يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
زليػػػا مػػػف حيػػػث وسػػػطتا المػػػرجح ، ووزنتػػػا الم ػػػوي ، إذ ظتػػػر مجػػػاؿ ) النمػػػو العممػػػي رتبػػػت المجػػػا ت تنا

             %( ، أي انػػػػب اعمػػػػى مػػػػف عينػػػػة66،86( ووزف م ػػػػوي )3،35والمتنػػػػي( بالمرتبػػػػة األولػػػػى بوسػػػػط مػػػػرجح )
 لذلؾ فعف ا ستاذ يتصؼ بػالجودة وقػد يعػزى ذلػؾ إلػى قػدرة التدريسػي عمػى تطػوير نفسػب مػف (*)(3القطا )

 االؿ مشاركتب العممية والمتنية في مجاؿ ااتصاصب . 
( ووزف 3،17وقػػد حػػاز المجػػاؿ ) فمسػػفة األةػػداؼ التربويػػة ( عمػػى المرتبػػة الثانيػػة بوسػػط مػػرجح ) 

( وقػػد يعػػزى ذلػػؾ إلػػى قػػدرة 3مػػف عينػػة القطػػا )أعمػػى ( وةػػو يتصػػؼ بػػالجودة أيضػػًا ، ألنػػب 61،44م ػػوي )
 .  والتحقيؽية إلى أةداؼ سموكية قابمة لمفحص التدريسي إلى ترجمة األةداؼ التربو 

                                                 
( فما فػوؽ يتصػؼ بمواصػفات الجػودة الشػاممة أمػا الػذي حػاز عمػى اقػؿ 3كؿ مجاؿ حاز عمى وسط مرجح )الباحثاف اعد  *

 (   يتصؼ بمواصفات الجودة الشاممة وذلؾ استنادًا إلى رأي الابراء والمحكميف . 3مف )
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( 3،11أمػا المجػاؿ الثالػث فػي المرتبػة ، كػػاف مػف نصػيك ) األنشػطة المصػاحبة ( بوسػط مػػرجح ) 
( وةو يتصؼ بالجودة ألنب اعمى مف عينة القطا وقػد يعػزى ذلػؾ إلػى قػدرة التدريسػي 61،16ووزف م وي )

الػػذي يعمػػؿ عمػػى تطػػوير العمميػػة التعميميػػة  فزتعتبػػر الحػػا عمػػى اسػػتعماؿ األنشػػطة الصػػفية والالصػػفية فتػػي
  ومعرفة صالحيتتا . 

( ووزف 2،93فػػي المرتبػػة ، كػػاف مػػف نصػػيك )طرا ػػؽ التػػدريس( بوسػػط مػػرجح )أمػػا المجػػاؿ الرابػػا  
 ضػعؼ( ، وقد يعزى ذلؾ إلى 3( ، وةذا المجاؿ غير متحقؽ ، ألنب اقؿ مف عينة القطا )58،94م وي )

 .  لمطمبةيسييف طرا ؽ تدريس مال مة لممادة العممية وكذلؾ استعماؿ التدر 
( ووزف 2،91أمػػا المجػػاؿ الاػػامس فػػي المرتبػػة كػػاف مػػف نصػػيك )اسػػتثارة الدافعيػػة( بوسػػط مػػرجح ) 

 ضػعؼ( وقد يعزى ذلؾ إلى 3( وةذا المجاؿ غير متحقؽ أيضًا ألنب اقؿ مف عينة القطا )58،42م وي )
مبة نحو المادة العممية وعدـ مسػاعدتتـ عمػى التفكيػر بحػؿ المشػكالت التػي استطاعة التدريسييف تحفيز الط

 تواجتتـ أثناء العممية التعميمية . 
( ووزف م ػػوي 2،89أمػػا المجػػاؿ السػػادس فػػي الرتبػػة فكػػاف مػػف نصػػيك ) التقػػويـ ( بوسػػط مػػرجح ) 
ضػػعؼ ذلػػؾ إلػػى  ( وقػػد يعػػزى3( ، وةػػذا المجػػاؿ غيػػر متحقػػؽ أيضػػًا ألنػػب اقػػؿ مػػف عينػػة القطػػا )58،23)

اسػػػتعماؿ التدريسػػػييف مجػػػا ت التقػػػويـ بصػػػورة صػػػحيحة وعػػػدـ اسػػػتطاعتتـ صػػػياغة أسػػػ مة تراعػػػي الفػػػروؽ 
 الفردية بيف الطمبة . 

( 2،18أما المجاؿ السابا في الرتبة فكاف مف نصػيك )التاطػيط واإلعػداد لمػدرس( بوسػط مػرجح ) 
معرفػػػة التدريسػػػي ضػػعؼ يعػػزى ذلػػػؾ إلػػػى  ( ، وةػػػذا المجػػاؿ غيػػػر متحقػػػؽ أيضػػًا وقػػػد56،95ووزف م ػػوي )

بععداد اطة لمدرس تتال ـ ومستوى الطمبػة وعػدـ اةتمػامتـ بمجػاؿ التاطػيط حيػث يعتبػر الركيػزة األساسػية 
 أي عمؿ مف غير تاطيط ف نب غير قابؿ لمنجاح . فعف في العممية التعميمية ، 

 
 المؤشرات : 

المتحققػة وقػد رتبتػا ترتيبػًا تنازليػا بصػرؼ النظػر المششرات المتحققة والمششرات غير الباحثاف حدد  
 ( 6عف المجاؿ الذي تنتمي إليب . كما في جدوؿ )
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 (6جدول  
 المؤشرات المتحققة والمؤشرات غير المتحققة

المجال الذي يندرج  المؤشرات المتحققة ت الرتبة
 تحته المؤشر

وسط 
 وزن ملوي مرجح

ت الدرس عمى وفؽ األةداؼ السموكية لموضوعا يضا  1 2
 المجا ت المعرفية والوجدانية والنفس حركية.

 %74،4 3،76 فمسفة األهداف التربوية

 %74،11 3،73 فمسفة األهداف التربوية .يمـ باألةداؼ العامة لتدريس مواد المغة العربية  2 1
 %71،6 3،52 فمسفة األهداف التربوية مبدأ التكامؿ والترابط بيف أةداؼ الدرس. يراعي  3 8
 %67،8 3،38 فمسفة األهداف التربوية يجعؿ أةداؼ الدرس مرتبطة بحاجات الطمبة.  4 4
 %76،8 3،38 األنشطة المصاحبة يعمؿ عمى ربط النشاطات بالمادة الدراسية .  5 99
 %67،11 3،35 النمو العممي والمهني يسعى إلى عمؿ حمقات ومسابقات عممية .  6 118
 %67،2 3،31 النمو العممي والمهني ةتماـ والعناية بالمظتر وا ناقة .يوجب الطمبة إلى ا   7 111
 %65،2 3،28 األنشطة المصاحبة يعمؿ عمى تزويد المتعمميف بالتغذية الراجعة .  8 98
 %65 3،26 طرالق التدريس ياتار الطريقة المناسبة التي تحقؽ أةداؼ الدرس .  9 38
 %65 3،26 النمو العممي والمهني ومشاركة ا قراف . يساعد الطمبة عمى ا تصاؿ الشاصي  11 119

    يزيد ا عتماد عمى الفتـ وا ستد ؿ بدً  مف المحاولة  11 115
 والاط  

 %64،6 3،23 النمو العممي والمهني

ينمي التفكير والقدرة عمى حؿ المشكالت واستعماؿ ا ستد ؿ   12 116
 وا ستنتاج

 %64،6 3،23 النمو العممي والمهني

 %64،2 3،21 النمو العممي والمهني يسعى إلى عمؿ حمقات نقاشية عممية مستمرة لمطمبة  13 121
 %63،8 3،19 طرالق التدريس مساعدة المتعمـ عمى ا دارة الذاتية لممواقؼ التعميمية  14 53

يستبدؿ المعمومات ا لقا ية التقميدية بالرحالت وورش العمؿ   15 115
 والقراءة واجراء البحوث

 %63،8 3،19 نشطة المصاحبةاأل 

 %63،2 3،16 استثارة الدافعية يستعمؿ الوسا ؿ التعميمية المرغوبة لمطمبة والمفيدة  16 63
 %63،2 3،16 النمو العممي والمهني يساعد عمى تطوير البي ة الصفية والمدرسية  17 119
 %63،2 3،16 طرالق التدريس تتيح لمطمبة فرصة القياـ بنشاطات صفية و  صفية  18 45
 %63،2 3،16 طرالق التدريس تواكك التطور العممي الحديث  19 55
 %62،8 3،14 األنشطة المصاحبة تدريك الطمبة عمى كيفية التفاعؿ ما المادة الدراسية  21 97
 %62،8 3،14 فمسفة األهداف التربوية يجيد ترجمة األةداؼ التربوية إلى مواقؼ سموكية  21 5

غير مقيدة وا شتراؾ متاح لجميا يحرص عمى توجيب انشطة   22 118
 الطمبة

 %62،2 3،11 األنشطة المصاحبة

 %62،2 3،11 استثارة الدافعية  يبعث روح المنافسة العممية التادفة بيف الطمبة  23 71
 %62،2 3،11 النمو العممي والمهني يوازف بيف الجوانك النظرية والتطبيقية لمعممية التعميمية  24 117
 %61،8 3،19 األنشطة المصاحبة االؿ حؿ مشكالت طمبتب يعمؿ كمرشد مف  25 96
 %61،8 3،19 األنشطة المصاحبة يكوف النشاط مناسبًا لنضج الطمبة  26 111
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المجال الذي يندرج  المؤشرات المتحققة ت الرتبة
 تحته المؤشر

وسط 
 وزن ملوي مرجح

 %61،8 3،19 ةاستثارة الدافعي تشجيا الطمبة عمى البحث والتقصي عمى المعمومة  27 69
 %61،4 3،17 طرالق التدريس تعمؿ عمى ترسيخ العادات والتقاليد وثقافة المجتما المتعمـ  28 56
 %61،4 3،17 النمو العممي والمهني ينمي الذكاء العاـ بسرعة والقدرات العقمية  29 111

يتػػػػتـ بتػػػػوازف جوانػػػػك المقػػػػرر الدراسػػػػي وباطػػػػط تدريسػػػػية تبعػػػػًا   31 34
 لالةداؼ المحددة

طيط وااعداد التخ
 %61 3،14 سلمدر 

 %61 3،14 طرالق التدريس قابمة لمتعديؿ أو التغيير إذا تطمك الموقؼ التعميمي  31 42
 %61 3،14 طرالق التدريس تشجا الطمبة عمى استعماؿ مصادر غير المنتج المقرر  32 47
 %61 3،14 طرالق التدريس تسمح لمطبمة مف العمؿ جماعات دااؿ الدرس  33 51
 %61 3،14 استثارة الدافعية سخ العادات والتقاليد والقيـ الصالحة لدى الطمبةير   34 59
 %61 3،14 استثارة الدافعية يوفر النشاطات المرغوبة لمطمبة  35 65
 %61 3،14 التقويم يجيد تفسير النتا ج المعطاة جراء عممية التقويـ  36 84
 %61 3،14 مالتقوي يكوف التقويـ موقتًا وقابؿ لمتعديؿ والتنفيذ  37 89
 %61،8 3،13 استثارة الدافعية يشكد عمى أةمية الموضوع بالنسبة لمموقؼ الدراسي  38 64
 %61،4 3،12 التقويم يكوف شاماًل  نواع ا اتبارات الماتمفة  39 81
 %61،4 3،12 التقويم ينمي التقويـ قدرات الطمبة المعرفية والمتارية  41 85
ة مػػػف اػػػالؿ معالجػػػة نقػػػاط يسػػػتـ التقػػػويـ القصػػػور عنػػػد الطمبػػػ  41 86

 الضعؼ
 التقويم

3،12 61،4% 

 %61 3،11 استثارة الدافعية يظتر اندفاعًا و حماسًا في ادا ب أماـ الطمبة  42 58
 %61 3،11 التخطيط وااعداد لمدرس يجيد التقويـ الذاتي لمدرس والطمبة  43 24

المجال الذي يندرج  المؤشرات غير المتحققة ت الرتبة
 تحته المؤشر

سط و 
 وزن ملوي مرجح

 %59،4 2،97 فمسفة األهداف التربوية يميز بيف األةداؼ التعميمية وا ةداؼ السموكية  44 3
 %59،4 2،97 التخطيط وااعداد لمدرس يحدد الوسا ؿ التعميمية التي يحتاجتا موضوع الدرس  45 23
 %59،4 2،97 استثارة الدافعية يوضح أةمية التعميـ بالنسبة لمطمبة  46 67
 %59،4 2،97 استثارة الدافعية يستما ةرا تـ ومقترحاتتـ ويشجعتـ عف التعبير عنتا  47 72
يعػػػػرؼ مسػػػػتوى طالبػػػػب قبػػػػؿ البػػػػدء بالتػػػػدريس لكػػػػي ياتػػػػار مػػػػا   48 35

 يناسبتـ مف طريقة تدريس
التخطيط وااعداد 

 لمدرس
2،97 59،4% 

يسعى التقويـ إلى اعطاء بيانػات دقيقػة ومعمومػات صػادقة عػف   49 91
 عالموضو 

 %59،4 2،97 التقويم

 %59 2،95 فمسفة األهداف التربوية مال مة األةداؼ لمستوى لمستوى تفكير الطمبة  51 12
يطػػػػػػػرد الرةبػػػػػػػة والاػػػػػػػوؼ مػػػػػػػف قمػػػػػػػوك الطمبػػػػػػػة أثنػػػػػػػاء الػػػػػػػدرس   51 32

 وا متحانات
التخطيط وااعداد 

 لمدرس
2،95 59% 

 %59 2،95 طرالق التدريس ترفا مف تفاعؿ الطمبة دااؿ الصؼ  52 41
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المجال الذي يندرج  المؤشرات غير المتحققة ت لرتبةا
 تحته المؤشر

وسط 
 وزن ملوي مرجح

 %59 2،95 طرالق التدريس تراعي مستوى النضج والتفكير بيف الطمبة  53 43
 %59 2،95 طرالق التدريس تسمح لمطمبة بالنقاش وتبادؿ ا راء  54 44
 %59 2،95 طرالق التدريس نتجتوثيؽ الروابط العممية بيف الطمبة والمدرس والم  55 51
 %59 2،95 التقويم معرفة مدى صالحية طريقة التدريس المستعممة في التعميـ  56 92
 %59 2،95 األنشطة المصاحبة يحدد دور كؿ طالك في النشاط الموجب لتـ  57 116
 %58،4 2،92 فمسفة األهداف التربوية باألةداؼ المحددة لمدرس يمتـز  58 7
 %58،4 2،92 فمسفة األهداف التربوية لمادة والمنتج واةداؼ الاطة الشاممةتساير أةداؼ ا  59 14
 %58،4 2،92 فمسفة األهداف التربوية تجنك التكرار في أةداؼ الدرس والحشو الزا د  61 15
 %58،4 2،92 التخطيط وااعداد لمدرس تجنك نقؿ المادة الدراسية مف الكتاك المقرر ماتصرة  61 27
 %58،4 2،92 استثارة الدافعية لثقة بالنفس وتقدير الذات عند الطمبةيسعى بث روح ا  62 74
 %58،4 2،92 األنشطة المصاحبة يسعى عمى توجيب الطمبة عمى أنشطة  صفية  63 95
 %58،4 2،92 النمو العممي والمهني يزيد مدى ا نتباا وتطوؿ مدتب  64 114
 %58 2،91 التربوية فمسفة األهداف يعرؼ مميزات مجا ت األةداؼ التربوية  65 9
 %58 2،91 التخطيط وااعداد لمدرس يوجب المتعمـ عمى حسف استعماؿ السبورة  66 16
 %58 2،91 التقويم يعمؿ عمى تشايص الضعؼ في العممية التعميمية  67 88
 %58 2،91 األنشطة المصاحبة يحرص عمى ترغيك الطمبة با نشطة المصاحبة  68 111
 %57،6 2،88 خطيط وااعداد لمدرسالت يحرص عمى وقت الدرس  69 21
 %57،6 2،88 التخطيط وااعداد لمدرس يربط المادة العممية بالمعمومات السابقة لممتعمـ  71 22
اف   يجعؿ استعماؿ الوسيمة التعميمية يضعؼ مف اتصاؿ   71 31

 المتعمـ بالمعمـ
 %57،6 2،88 التخطيط وااعداد لمدرس

 %57،6 2،88 طرالق التدريس الابرات التربويةمساعدتتا المتعمـ عمى اكتساك   72 54
يساعد الطالك عمى الشعور ب نتـ أعضاء ذوي قيمة في   73 66

 المجتما التعميمي
 %57،6 2،88 استثارة الدافعية

 %57،6 2،88 التقويم يعمؿ عمى تحقيؽ السمة المراد قياستا  74 91
 %57،6 2،88 التقويم يكوف اقتصاديًا في الوقت والجتد  75 78
 %57،6 2،88 األنشطة المصاحبة يسعى الطمبة إلى النشاط بدافا ذاتي ) شوؽ وميؿ (  76 117
 %57 2،58 فمسفة األهداف التربوية يجيد ربط األةداؼ بالبي ة التعميمية لممتعمـ  77 11
 %57 2،58 التخطيط وااعداد لمدرس يتتـ بالجانك التربوي وعدـ التركيز عمى الجانك العممي فقط  78 21
 %57 2،58 طرالق التدريس تشترؾ في اكتساك المتعمـ القدرة عمى التفكير واإلبداع  79 39
 %57 2،58 طرالق التدريس توفير بي ة تعميمية مواتية لممواقؼ التعميمية  81 52
 %57 2،58 استثارة الدافعية توصية المتعمميف عمى انجاز نشاطاتتـ ب نفستـ  81 71
 %57 2،58 استثارة الدافعية اوف وا حتراـتشجيا الطمبة عمى المحبة والتع  82 73
 %57 2،58 التقويم يكوف التقويـ مستمرًا ومالزمًا لمعممية التعميمية  83 79
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المجال الذي يندرج  المؤشرات غير المتحققة ت الرتبة
 تحته المؤشر

وسط 
 وزن ملوي مرجح

 %57 2،58 التقويم يكوف التقويـ تعاونيًا بيف المدرس وطمبتب  84 82
يكشؼ عف حاجات المتعمميف وميولتـ وقدراتتـ التعميمية أثناء   85 87

 التقويـ
 %57 2،58 التقويم

 %57 2،58 األنشطة المصاحبة يعرض انجازات الطمبة ونشاطاتتـ في مسابقات عممية  86 112
 %57 2،58 األنشطة المصاحبة يعمؿ عمى دمج النشاطات بالمنتج الدراسي  87 113
 %57،6 2،88 األنشطة المصاحبة يوؿ الطمبة نحو المادة الدراسيةيساعد النشاط عمى م  88 114
 %56،6 2،83 التخطيط وااعداد لمدرس يحقؽ النظاـ وا نضباط دااؿ الصؼ  89 28
 %56،6 2،83 التخطيط وااعداد لمدرس يتحمى بسعة الصدر أثناء مناقشة الدرس ما الطمبة  91 36
 %56،6 2،83 طرالق التدريس طمبةتساعد مف تنمية متارات التفكير عند ال  91 49
 %56،6 2،83 استثارة الدافعية تتي ة اذةاف الطمبة لموضوع الدرس  92 61
 %56،6 2،83 التقويم يجري عممية التقويـ لتحديد مدى ما تحقؽ مف األةداؼ  93 81
جراءاتب  94 93  %56،6 2،83 التقويم يكوف متطورًا في اساليبب ووسا مب وا 
 %56 2،81 استثارة الدافعية ك مشوؽ لطمبتبيصوغ أس متب باسمو   95 61
 %56 2،81 التقويم يربط التقويـ با ةداؼ المحددة لمموقؼ التعميمي  96 76
 %55،6 2،78 النمو العممي والمهني يطور اإلدراؾ مف المستوى الحسي إلى المستوى المجرد  97 113
 %55،2 2،76 داف التربويةفمسفة األه يستعمؿ المجا ت السموكية في العممية التعميمية  98 11

يستطيا اف يحدد نقاط القوة والضعؼ لدى الطمبة بعد نتاية   99 26
 الدرس

 التخطيط وااعداد لمدرس

2،76 55،2% 

يعد اطة يومية يبيف فيتا األةداؼ العامة والااصة والسموكية   111 29
 لكؿ درس

 التخطيط وااعداد لمدرس

2،76 55،2% 

 %55،2 2،76 األنشطة المصاحبة ضتـ البعض باعداد التقارير العمميةيحث الطمبة عمى مساعدة بع  111 94
 %55،2 2،76 النمو العممي والمهني ينمي القدرة عمى تعمـ متارات واكتساك معمومات  112 112
 %54،6 2،73 فمسفة األهداف التربوية يراعي تركيز التدؼ عمى سموؾ المتعمـ   عمى سموؾ المعمـ  113 6
 %54،6 2،73 التخطيط وااعداد لمدرس مثمة المرغوبة لمطمبة ومطابقة لمموضوعيجيد استعماؿ األ  114 37
 %54،6 2،73 طرالق التدريس تسمح لمطمبة بتقويـ انفستـ في نتاية الدرس  115 46
 %54،6 2،73 استثارة الدافعية يستعمؿ أساليك التعزيز وتثميف جتود طمبتب  116 62
 %54،6 2،73 التقويم يكوف التقويـ صادقًا وثابتًا وةادفاً   117 77
 %54،2 2،71 التخطيط وااعداد لمدرس يشجا عمى مبدأ التعمـ التعاوني بيف الطمبة دااؿ الدرس  118 17
 %53،8 2،69 التخطيط وااعداد لمدرس يوزع المنتج الدراسي عمى فترة المدة الدراسية  119 33
 %53،2 2،66 د لمدرسالتخطيط وااعدا يحرص عمى إعداد الدرس بطريقة منظمة ومفتومة  111 25
 %53،2 2،66 التخطيط وااعداد لمدرس يكتك المصادر والمراجا التي يحتاجتا موضوع الدرس  111 31
شاممة لجميا نتا ج التعمـ المتوقعة لمنمو الكامؿ لشاصية   112 13

 المتعمـ
 فمسفة األهداف التربوية

2،64 52،8% 
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المجال الذي يندرج  المؤشرات غير المتحققة ت الرتبة
 تحته المؤشر

وسط 
 وزن ملوي مرجح

 %52،8 2،64 استثارة الدافعية استعماؿ مبدأ الترغيك وليس الترةيك  113 68
 %52،8 2،64 استثارة الدافعية يساعد الطمبة عمى إيجاد منااا مفتوحًا وايجابيًا دااؿ الصؼ  114 75
 %52،8 2،64 التقويم يعمؿ عمى تتي ة الظروؼ المناسبة لكي يكوف التقويـ جيداً   115 83
 %52 2،59 طرالق التدريس تنمي متارات التعبير والكتابة لدى المتعمـ  116 57
 %51،4 2،52 طرالق التدريس تثير مف دافعية الطمبة نحو ا بداع والتعمـ  117 48
التخطيط وااعداد  يركز عمى المفاةيـ األساسية أثناء الدرس  118 18

 لمدرس

2،41 48،6% 

التخطيط وااعداد  انتباا الطمبةيمتد لمدرس بمقدمة تثير   119 19
 لمدرس

2،33 46،6% 

 %55،6 2،78 طرالق التدريس مناسبة لممحتوى التعميمي الماصص  121 41

 
( فقػرة تراوحػت اوسػاطتا المرجحػة بػيـ 43( اف إعداد الفقرات المتحققة بمػغ )6يتضح مف الجدوؿ )

%( مػػف 41،5وةػػي تشػػكؿ نسػػبة )%( ، 61%( و )74،4( وتراوحػت اوزانتػػا الم ويػػة بػػيف )3( و )3،76)
( مششػػرًا تحقػػؽ فػػي مجػػاؿ 5( فقػػرة ، ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ أيضػػًا اف )121مجمػػوع الفقػػرات الكمػػي البػػالغ )

( مششػرًا فػي 8و )( مششػر فقػط متحقػؽ فػي مجػاؿ التاطػيط واإلعػداد لمػدرس 2و )فمسفة األةداؼ التربوية 
( 7( مششػػر فػػي مجػػاؿ التقػػويـ ، و )5و )افعيػػة ( مششػػرًا فػػي مجػػاؿ اسػػتثارة الد7مجػػاؿ طرا ػػؽ التػػدريس و )

 فػػي مجػػاؿ النمػػو العممػػي والمتنػػي ، ةػػذا ةػػي( مششػػرًا متحققػػة 9و )مششػػر فػػي مجػػاؿ األنشػػطة المصػػاحبة 
( فقػػرة تراوحػػػت 77ت غيػػر المتحقػػؽ )معػػايير الجػػودة الشػػاممة التػػي يتحمػػػى بتػػا التدريسػػي وبمػػغ عػػدد الفقػػػرا

%( مػػف مجمػػوع الفقػػرات 58،41%( وةػػي تشػػكؿ نسػػبة )2،33%( إلػػى )2،97اوسػػاطتا المرجحػػة بػػيف )
 ( فقرة . 121الكمي البالغ عددةا )
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 أواًل االستنتاجات 
  -ماي تي :الباحثاف في ضوء نتا ج الدراسة يستنتج 

 .   يتصفوف بالجودة الشاممةأقساـ المغة العربية بكميات التربية في الجامعات العراقية  تدريسييإف   -1
وجػود معيػار ثابػت يطبقػب التدريسػي أثنػػاء التػدريس ، إذ اف المعػايير المتػوافرة حاليػًا فػي قسػػـ  عػدـ -2

 ضماف الجودة في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي لـ تطبؽ بعد .
ةناؾ قمة اةتماـ مف قبؿ التدريسيف بالنواحي التربوية والنفسية مثؿ العناية بالتشويؽ وتنوع التقويـ  -3

 شطة والتاطيط والتحفيز . وتنوع األن
 ضعؼ معرفة غالبية تدريسيي أقساـ المغة العربية بطرا ؽ التدريس الحديثة .  -4

 ثانيًا : التوصيات 
  -بما ي تي :الباحثاف في ضوء نتا ج الدراسة واستنتاجاتتا يوصي 

 ك ساس لتقويـ التدريسي . الباحثاف اعتماد معايير الجودة الشاممة التي أعدةا  -1
 ادااؿ تدريسيي أقساـ المغة العربية بدورات لمتعرؼ عمى معايير الجودة الشاممة . ضرورة  -2
عمى وزارة التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي التسػريا بتػوفير معػايير ااصػة بػالجودة الشػاممة وتعتمػد  -3

 مف جميا الجامعات العراقية . 
مة مػػف اػػالؿ ا طػػالع عمػػى ضػػرورة مواكبػػة تدريسػػيي أقسػػاـ المغػػة العربيػػة لمعػػايير الجػػودة الشػػام -4

 معايير بعض الدوؿ المتقدمة . 
 المقترحات ثالثًا : 

 ما ي تي : الباحثاف استكماً  لمبحث الحالي يقترح 
كميػػات ا داك فػػي الجامعػػات  لػػدىإجػػراء دراسػػة مماثمػػة لمدراسػػة الحاليػػة فػػي أقسػػاـ المغػػة العربيػػة  -1

 العراقية . 
 ة العربية في ضوء معايير الجودة الشاممة . إجراء دراسة مماثمة لتقويـ مناةج المغ -2
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 المصادر : 
 اهللذقْآناهللذكْيما.ا

،دار الفكػػر ناشػػروف  1إبػػراةيـ ، محمػػد عبػػد الػػرزاؽ : منظومػػة تكػػوف المعمػػـ فػػي ضػػوء معػػايير الجػػودة الشػػاممة ، ط -1
 .  2117وموزعوف ، عماف ، 

 . 1997جد وي ، عماف ،إبراةيـ ، مفيدة : القيادة التربوية في ا سالـ ، دار م -2
أبػػو حػػويج ، مػػرواف ، و اػػروف : القيػػاس والتقػػويـ فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس ، الػػدار العمميػػة الدوليػػة لمنشػػر والتوزيػػا ،  -3

 .  2116عماف ، 
أبػػو سػػنية ، المنجػػي : رشيػػة فػػي ضػػبط النوعيػػة لتطػػوير التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي ، المجمػػة العربيػػة لمتربيػػة ،  -4

 . 2111( ، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو ، 2( ، العدد )21المجمد )
 .  2118، مدحت : اساسيات إدارة الجودة الشاممة دار الفجر لمنشر والتوزيا ، القاةرة ، مصر ،  النصرأبو  -5
األردف ، ، دار المسػػػيرة لمنشػػػر والتوزيػػػا ، عمػػػاف ، 2إسػػػماعيؿ ، رشػػػدي احمػػػد : الجػػػودة الشػػػاممة فػػػي التعمػػػيـ ، ط -6

2117 . 
البػدر ، عبػػد المجيػد بػػف احمػد العبػػاد : فػػتح القػوي المتػػيف فػي شػػرح ا ربعػػيف وتنميػة الامسػػيف لمنػووي وابػػف رجػػك ،  -7

 . 2113دار ابف القيـ ، الدماـ ، 
، البمداوي ، محمد بف سميماف : تطوير كميات التربية بيف معايير ا عتماد ومششػرات الجػودة ، وزارة التعمػيـ العػالي  -8

 .  2114سمطنة عماف ، 
( ، 292التػػويجري ، عبػػد العزيػػز بػػف عثمػػاف : التعمػػيـ العربػػي الواقػػا والمسػػتقبؿ ، مجمػػة المسػػتقبؿ العربػػي ، العػػدد ) -9

 .  2113مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبناف ، 
لجػػودة وا عتمػػاد لمجامعػػات الجػػابري ، فيصػػؿ عبػػد ا  ، و اػػروف : المقػػاييس النوعيػػة والمششػػرات الكميػػة لضػػماف ا -11

العربيػػة أعضػػاء ا تحػػاد ، دليػػؿ مقػػدـ إلػػى ا مانػػة العامػػة اتحػػاد الجامعػػات العربيػػة ، الجامعػػة المستنصػػرية ، بغػػداد 
،2115  . 

 .  2114جودة ، محفوظ احمد : إدارة الجودة الشاممة مفاةيـ وتطبيقات ، دار وا ؿ لمنشر والتوزيا ، عماف ،  -11
الجودة الشاممة في المنػاةج وطرا ػؽ التػدريس ، دار المسػيرة لمنشػر والتوزيػا والطباعػة ، عمػاف ،  الحريري ، رافدة : -12

2111  . 
حمػػػس ، داود درويػػػش : معػػػايير جػػػودة الكتػػػاك المدرسػػػي ومواصػػػفاتب لػػػػػػتالميذ المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا ، المػػػشتمر  -13

 .  2114مية ، غزة ، التربوي الثالث الجودة في التعميـ الفمسطيني ، الجامعة ا سال
حمادات ، محمد حسػف : رشيػا معػايير الجػودة الشػاممة عناصػرةا وتقويمتػا ، دار الحمػاد لمنشػر والتوزيػا ، عمػاف ،  -14

2119  . 
 .  2117حمادة ، اميؿ عبد الباسط : اصا ص الجودة الشاممة الفعالة ، مشتمر الجامعة ا سالمية ، غزة ،  -15
حي شػػيالؽ : جػػودة التي ػػة التدرسػػية بمرحمػػة التعمػػيـ ا ساسػػي مػػف وجتػػة نظػػر اميفػػة ، عمػػي عبػػد ربػػب ، وا ػػؿ صػػب -16

 .  2117الجودة في التعميـ الفمسطيني ، غزة ،  –مشرفي المرحمة ، المشتمر التربوي الثالث 
الداركػػػة ، عبػػػد السػػػالـ امفػػػاف : الجػػػودة الشػػػاممة بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ ، دار العػػػيف لمنشػػػر والتوزيػػػا ، دمشػػػؽ ،  -17

2112 . 
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ذيػػاك ، سػػتيؿ : تطػػوير أداة لقيػػاس جػػودة الكتػػاك المدرسػػي وتوظيفتػػا فػػي قيػػاس جػػودة كتػػك المنػػاةج الفمسػػطينية ،  -18
 .  2116مجمة المشتمر األوؿ لكمية التربية في جامعة ا قصى ، غزة ، 

د والمستنصػرية كميات التربية في جػامعتي بغػدا لدىالربيعي ، طب إبراةيـ جودة : بناء أنموذج لتقويـ كتك الصرؼ  -19
 .  2117وتطبيقب ، اطروحة دكتوراا غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 

تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة فػي ضػوء المسػتويات العميػا ، الجامعػة ا سػالمية ،  لزغاط ، جماؿ سميماف : تقػويـ اداءا -21
 .  2115غزة ، 

فػػي التعمػػيـ العػػالي ، )رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ( ، كميػػة ا دارة سػػعودي ، ةػػديؿ كػػاظـ : إدارة الجػػودة الشػػاممة  -21
 . 2117وا قتصاد ،جامعة بغداد ، 

عبد الرحمف ، انور حسيف ، وعدناف حقي زنكنة : ا نماط المنتجية وتطبيقاتتا في العمـو اإلنسانية ، شػركة الوفػاء  -22
 .  2117لمطباعة ، بغداد ، 

 .  2114ظمة الجودة الشاممة والمنتج ، دار وا ؿ لمنشر والتوزيا ، عماف ، العجاج ، محمد عبد الوةاج : أن -23
 .  2118العزاوي ، رحيـ يونس كرو : القياس والتقويـ في العممية التعميمية ، دار دجمة لمنشر ، عماف ،  -24
 .  2118تج ، دار المناةج لمنشر والتوزيا ، عماف ، محسف عمي : الجودة الشاممة والمن عطية ، -25
 .  2112يؿ ، انور : تطوير تقويـ أداء المعمميف ، دار النتضة العربية ، بيروت ، لبناف ، عق -26
 .  2111عقيمي ، عمر وصفي : مداؿ إلى المنتجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة ، دار وا ؿ لمنشر ، عماف ، -27
بيقػػات المقترحػػات والتطػػوير ، دار التط –، صػػالح ناصػػر : إدارة الجػػودة الشػػاممة فػػي المشسسػػات التربويػػة  عميبػػات -28

 .  2114الشروؽ لمنشر والتوزيا ، عماف ،
 .  2111العمايرة ، محمد حسف : اصوؿ التربية ، دار المسيرة لمنشر والتوزيا ، عماف ، األردف ،  -29
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االستبانة  التي اعدها الباحثان بصيغتها النهالية التي تم توزيعها عمى الخبراء وتشمل 
 المجاالت والفقرات لممعايير المقترحة لمجودة الشاممة.

 لتربوية أواًل : فمسفة األهداف ا
 .يمـ باألةداؼ العامة لتدريس مواد المغة العربية  -1
 .معرفية والوجدانية والنفس حركية األةداؼ السموكية لموضوعات الدرس عمى وفؽ المجا ت ال يضا  -2
 يميز بيف األةداؼ التعميمية وا ةداؼ السموكية.  -3
 يجعؿ أةداؼ الدرس مرتبطة بحاجات الطمبة.  -4
 إلى مواقؼ سموكية. يجيد ترجمة األةداؼ التربوية  -5
 يراعي تركيز التدؼ عمى سموؾ المتعمـ   عمى سموؾ المعمـ .   -6
 باألةداؼ المحددة لمدرس .  يمتـز  -7
 مبدأ التكامؿ والترابط بيف أةداؼ الدرس. يراعي  -8
 يعرؼ مميزات مجا ت األةداؼ التربوية .   -9
 يستعمؿ المجا ت السموكية في العممية التعميمية .   -11
 ؼ بالبي ة التعميمية لممتعمـ . يجيد ربط األةدا  -11
 مال مة األةداؼ لمستوى لمستوى تفكير الطمبة .   -12
 شاممة لجميا نتا ج التعمـ المتوقعة لمنمو الكامؿ لشاصية المتعمـ .   -13
 تساير أةداؼ المادة والمنتج واةداؼ الاطة الشاممة .   -14
 تجنك التكرار في أةداؼ الدرس والحشو الزا د .  -15

 عداد لمدرس ثانيًا : التخطيط واا
 يوجب المتعمـ عمى حسف استعماؿ السبورة .   -16
 يشجا عمى مبدأ التعمـ التعاوني بيف الطمبة دااؿ الدرس .   -17
 يركز عمى المفاةيـ األساسية أثناء الدرس .   -18
 يمتد لمدرس بمقدمة تثير انتباا الطمبة .   -19
 يتتـ بالجانك التربوي وعدـ التركيز عمى الجانك العممي فقط .   -21
 ى وقت الدرس .يحرص عم  -21
 يربط المادة العممية بالمعمومات السابقة لممتعمـ .    -22
 يحدد الوسا ؿ التعميمية التي يحتاجتا موضوع الدرس .  -23
 يجيد التقويـ الذاتي لمدرس والطمبة .   -24
 يحرص عمى إعداد الدرس بطريقة منظمة ومفتومة .   -25
 .  يستطيا اف يحدد نقاط القوة والضعؼ لدى الطمبة بعد نتاية الدرس  -26
 تجنك نقؿ المادة الدراسية مف الكتاك المقرر ماتصرة .   -27
 يحقؽ النظاـ وا نضباط دااؿ الصؼ .   -28
 يعد اطة يومية يبيف فيتا األةداؼ العامة والااصة والسموكية لكؿ درس .   -29
 اف   يجعؿ استعماؿ الوسيمة التعميمية يضعؼ مف اتصاؿ المتعمـ بالمعمـ .   -31
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 يحتاجتا موضوع الدرس . يكتك المصادر والمراجا التي   -31
 يطرد الرةبة والاوؼ مف قموك الطمبة أثناء الدرس وا متحانات .   -32
 يوزع المنتج الدراسي عمى فترة المدة الدراسية .   -33
 المحددة .  لألةداؼيتتـ بتوازف جوانك المقرر الدراسي وباطط تدريسية تبعًا   -34
 بتـ مف طريقة تدريس.يعرؼ مستوى طالبب قبؿ البدء بالتدريس لكي ياتار ما يناس  -35
 مناقشة الدرس ما الطمبة . يتحمى بسعة الصدر أثناء   -36
  يجيد استعماؿ األمثمة المرغوبة لمطمبة ومطابقة لمموضوع .   -37

 ثالثًا : طرالق التدريس 
 ياتار الطريقة المناسبة التي تحقؽ أةداؼ الدرس .   -38
 تشترؾ في اكتساك المتعمـ القدرة عمى التفكير واإلبداع .   -39
 ا مف تفاعؿ الطمبة دااؿ الصؼ . ترف  -41
 مناسبة لممحتوى التعميمي الماصص .   -41
 قابمة لمتعديؿ أو التغيير إذا تطمك الموقؼ التعميمي .   -42
 تراعي مستوى النضج والتفكير بيف الطمبة .   -43
 .  اةراءتسمح لمطمبة بالنقاش وتبادؿ   -44
 تتيح لمطمبة فرصة القياـ بنشاطات صفية و  صفية .   -45
 بتقويـ انفستـ في نتاية الدرس .  تسمح لمطمبة  -46
 تشجا الطمبة عمى استعماؿ مصادر غير المنتج المقرر .   -47
 تثير مف دافعية الطمبة نحو ا بداع والتعمـ .   -48
 تساعد مف تنمية متارات التفكير عند الطمبة .   -49
 تسمح لمطبمة مف العمؿ جماعات دااؿ الدرس .   -51
 والمنتج . توثيؽ الروابط العممية بيف الطمبة والمدرس   -51
 توفير بي ة تعميمية مواتية لممواقؼ التعميمية .   -52
 مساعدة المتعمـ عمى ا دارة الذاتية لممواقؼ التعميمية .   -53
 مساعدتتا المتعمـ عمى اكتساك الابرات التربوية .   -54
 تواكك التطور العممي الحديث .   -55
 تعمؿ عمى ترسيخ العادات والتقاليد وثقافة المجتما المتعمـ .   -56
 متارات التعبير والكتابة لدى المتعمـ .   تنمي   -57

 رابعًا : استثارة الدافعية 
 يظتر اندفاعًا و حماسًا في ادا ب أماـ الطمبة .   -58
 يرسخ العادات والتقاليد والقيـ الصالحة لدى الطمبة .   -59
 تتي ة اذةاف الطمبة لموضوع الدرس .   -61
 مشوؽ لطمبتب .  ب سموكيصوغ اس متب   -61
 ز وتثميف جتود طمبتب . يستعمؿ أساليك التعزي  -62
 يستعمؿ الوسا ؿ التعميمية المرغوبة لمطمبة والمفيدة .   -63
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 يشكد عمى أةمية الموضوع بالنسبة لمموقؼ الدراسي .   -64
 يوفر النشاطات المرغوبة لمطمبة .   -65
 يساعد الطالك عمى الشعور ب نتـ أعضاء ذوي قيمة في المجتما التعميمي .   -66
 مبة . يوضح أةمية التعميـ بالنسبة لمط  -67
 استعماؿ مبدأ الترغيك وليس الترةيك .   -68
 تشجيا الطمبة عمى البحث والتقصي عمى المعمومة .   -69
 توصية المتعمميف عمى انجاز نشاطاتتـ ب نفستـ .   -71
 يبعث روح المنافسة العممية التادفة بيف الطمبة .   -71
 يستما ةرا تـ ومقترحاتتـ ويشجعتـ عف التعبير عنتا .   -72
 محبة والتعاوف وا حتراـ . تشجيا الطمبة عمى ال  -73
 يسعى بث روح الثقة بالنفس وتقدير الذات عند الطمبة .   -74
 يساعد الطمبة عمى إيجاد منااا مفتوحًا وايجابيًا دااؿ الصؼ .    -75

 خامسًا : التقويم 
 المحددة لمموقؼ التعميمي .  باألةداؼيربط التقويـ   -76
 يكوف التقويـ صادقًا وثابتًا وةادفًا .   -77
 ديًا في الوقت والجتد . يكوف اقتصا  -78
 يكوف التقويـ مستمرًا ومالزمًا لمعممية التعميمية .   -79
 ا اتبارات الماتمفة .  ألنواعيكوف شاماًل   -81
 يجري عممية التقويـ لتحديد مدى ما تحقؽ مف األةداؼ   -81
 يكوف التقويـ تعاونيًا بيف المدرس وطمبتب .   -82
 ـ جيدًا . يعمؿ عمى تتي ة الظروؼ المناسبة لكي يكوف التقوي  -83
 يجيد تفسير النتا ج المعطاة جراء عممية التقويـ .   -84
 ينمي التقويـ قدرات الطمبة المعرفية والمتارية .   -85
 يستـ التقويـ القصور عند الطمبة مف االؿ معالجة نقاط الضعؼ .   -86
 يكشؼ عف حاجات المتعمميف وميولتـ وقدراتتـ التعميمية أثناء التقويـ .   -87
 في العممية التعميمية .  يعمؿ عمى تشايص الضعؼ  -88
 يكوف التقويـ موقتًا وقابؿ لمتعديؿ والتنفيذ .   -89
 يعمؿ عمى تحقيؽ السمة المراد قياستا .   -91
 يسعى التقويـ إلى اعطاء بيانات دقيقة ومعمومات صادقة عف الموضوع .   -91
 معرفة مدى صالحية طريقة التدريس المستعممة في التعميـ .   -92
جراءاتب . يكوف متطورًا في اساليبب ووس  -93  ا مب وا 

 سادسًا : األنشطة المصاحبة : 
 التقارير العممية .  بععداديحث الطمبة عمى مساعدة بعضتـ البعض   -94
 يسعى عمى توجيب الطمبة عمى األنشطة الالصفية .  -95
 يعمؿ كمرشد مف االؿ حؿ مشكالت طمبتب .   -96
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 تدريك الطمبة عمى كيفية التفاعؿ ما المادة الدراسية .   -97
 يد المتعمميف بالتغذية الراجعة . يعمؿ عمى تزو   -98
 يعمؿ عمى ربط النشاطات بالمادة الدراسية .   -99

 يكوف النشاط مناسبًا لنضج الطمبة .   -111
 يحرص عمى ترغيك الطمبة با نشطة المصاحبة .   -111
 يعرض انجازات الطمبة ونشاطاتتـ في مسابقات عممية .   -112
 يعمؿ عمى دمج النشاطات بالمنتج الدراسي .   -113
 عمى ميوؿ الطمبة نحو المادة الدراسية .  يساعد النشاط  -114
 يستبدؿ المعمومات ا لقا ية التقميدية بالرحالت وورش العمؿ والقراءة واجراء البحوث .   -115
 الموجب لتـ . يحدد دور كؿ طالك في النشاط   -116
 ) شوؽ وميؿ (.بدافا ذاتي يسعى الطمبة إلى النشاط   -117
 ح لجميا الطمبة . يحرص عمى توجيب انشطة غير مقيدة وا شتراؾ متا  -118

 سابعًا : النمو العممي والمهني 
 يساعد الطمبة عمى ا تصاؿ الشاصي ومشاركة ا قراف .   -119
 يوجب الطمبة إلى ا ةتماـ والعناية بالمظتر وا ناقة .   -111
 ينمي الذكاء العاـ بسرعة والقدرات العقمية .   -111
 ينمي القدرة عمى تعمـ متارات واكتساك معمومات .   -112
 ؾ مف المستوى الحسي إلى المستوى المجرد . يطور اإلدرا  -113
 يزيد مدى ا نتباا وتطوؿ مدتب .   -114
 يزيد ا عتماد عمى الفتـ وا ستد ؿ بدً  مف المحاولة والاط  .   -115
 ينمي التفكير والقدرة عمى حؿ المشكالت واستعماؿ ا ستد ؿ وا ستنتاج .   -116
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 (2ممحق  
 االستبانة بصيغتها النهالية مع مجاالتها السبعة والبدالل الخمسة

 الفقرات المجاؿ الرتبة

متحققة 
بدرجة 
ة كبير 
 جداً 

متحققة 
بدرجة 
 كبيرة

متحققة 
بدرجة 
 متوسطة

متحققة 
 بدرجة قميمة

غير 
 متحققة

الوسط 
 المرجح

الوزف 
 الم وي

 أواًل:

فمسفة 
األهداف 
 التربوية

 
 %74،11 3،73 3 5 8 11 16 ٗلن ثبألُةا) العبهخ لزةرٗض هْا  اللغخ العزث٘خ.  .1

2.  
ٗعع األُةا) الظلْك٘خ لوْظْعبد الةرص 

لوغبالد الوعزف٘خ ّالْعةاً٘خ ّالٌفض علٔ ّفك ا

 ؽزك٘خ .

11 14 6 2 11 3،76 74،4% 

 %59،4 2،97 9 6 11 9 7 ٗو٘ش ث٘ي األُةا) الزعل٘و٘خ ّاالُةا) الظلْك٘خ.  .3
 %67،8 3،38 9 4 6 8 15 ٗغعل أُةا) الةرص هزرج خ ثؾبعبد ال لجخ.  .4

ٗغ٘ة رزعوخ األُةا) الززثْٗخ إلٔ هْال    .5

 طلْك٘خ.
11 11 6 8 8 3،14 62،8% 

ٗزاعٖ رزك٘ش الِة) علٔ طلْن الوزعلن ال علٔ   .6

 طلْن الوعلن . 
9 6 5 9 13 2،73 59% 

 %58،4 2،92 7 11 9 8 7 ٗلزشم ثبألُةا) الوؾة ح للةرص .   .7

ٗزاعٖ هجةأ الز بهل ّالززاثػ ث٘ي أُةا)   .8

 الةرص.
14 11 8 4 6 3،52 71،6% 

 %58 2،91 13 5 7 7 11 الززثْٗخ . ٗعز) هو٘شاد هغبالد األُةا)   .9

ٗظزعول الوغبالد الظلْك٘خ فٖ العول٘خ الزعل٘و٘خ   .11

 . 
8 5 11 7 12 2،76 55،2% 

 %57 2،58 14 4 8 6 11 ٗغ٘ة رثػ األُةا) ثبلج٘ئخ الزعل٘و٘خ للوزعلن .   .11
 %59 2،95 12 6 6 8 11 ه  وخ األُةا) لوظزْٓ لوظزْٓ رف ٘ز ال لجخ .   .12

لغو٘ع ًزب ظ الزعلن الوزْلعخ للٌوْ ال بهل شبهلخ   .13

 لاخص٘خ الوزعلن . 
5 9 6 11 12 2،64 52،8% 

رظبٗز أُةا) الوب ح ّالوٌِظ ّاُةا) الخ خ   .14

 الابهلخ . 
8 11 5 6 12 2،92 58،4% 

رغٌت الز زار فٖ أُةا) الةرص ّالؾاْ الشا ة   .15

. 
11 6 7 9 11 2،92 58،4% 

  ثانيًا :
16.  

التاطيط 
اد واإلعد
 لمدرس

 %58 2،91 9 8 11 8 7 ْٗعَ الوزعلن علٔ ؽظي اطزعوب  الظجْرح . 

ٗاغع علٔ هجةأ الزعلن الزعبًّٖ ث٘ي ال لجخ  اخل   .17

 الةرص . 
6 8 9 6 13 2،71 54،2% 

 %48،6 2،41 16 9 5 8 4 ٗزكش علٔ الوفبُ٘ن األطبط٘خ أصٌبء الةرص .   .18
 %46،6 2،33 17 11 4 6 5 . ٗوِة للةرص ثومةهخ رض٘ز اًزجبٍ ال لجخ   .19

ِٗزن ثبلغبًت الززثْٕ ّعةم الززك٘ش علٔ   .21

 الغبًت العلوٖ فمػ . 
8 9 6 7 12 2،58 57% 

 %57،6 2،88 12 9 8 8 7 ٗؾزص علٔ ّلذ الةرص .  .21
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 الفقرات المجاؿ  الرتبة

متحققة 
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

متحققة 
بدرجة 
 كبيرة

متحققة 
بدرجة 
 متوسطة

متحققة 
جة بدر 

 قميمة

غير 
 متحققة

الوسط 
 المرجح

الوزف 
 الم وي

22.  

 

ٗزثػ الوب ح العلو٘خ ثبلوعلْهبد 

 الظبثمخ للوزعلن .  
8 8 9 5 12 2،88 57،6% 

ٗؾة  الْطب ل الزعل٘و٘خ الزٖ ٗؾزبعِب   .23

 هْظْ  الةرص .
9 7 11 6 11 2،97 59،4% 

 %61 3،11 11 11 7 9 6 ٗغ٘ة الزمْٗن الذارٖ للةرص ّال لجخ .   .24
ٗؾزص علٔ إعةا  الةرص ث زٗمخ   .25

 هٌظوخ ّهفِْهخ . 
5 11 6 8 13 2،66 53،2% 

26.  
ٗظز ٘ع اى ٗؾة  ًمبغ المْح 

ّالعع  لةٓ ال لجخ ثعة ًِبٗخ 

 الةرص . 
8 9 4 7 14 2،76 55،2% 

رغٌت ًمل الوب ح الةراط٘خ هي ال زبة   .27

 الومزر هخزصزح . 
7 12 6 5 12 2،92 58،4% 

االًعجبغ  اخل ٗؾمك الٌظبم ّ  .28

 الص  . 
7 8 9 7 11 2،83 56،6% 

29.  
ٗعة خ خ ْٗه٘خ ٗج٘ي فِ٘ب األُةا) 

العبهخ ّالخبصخ ّالظلْك٘خ ل ل 

  رص . 

6 11 5 6 15 2،76 55،2% 

31.  
اى ال ٗغعل اطزعوب  الْط٘لخ 

الزعل٘و٘خ ٗعع  هي ارصب  الوزعلن 

 ثبلوعلن . 

9 9 8 4 12 2،88 57،6% 

ع الزٖ ٗ زت الوصب ر ّالوزاع  .31

 ٗؾزبعِب هْظْ  الةرص . 
7 8 8 2 17 2،66 53،2% 

ٗ ز  الزُجخ ّالخْ) هي للْة   .32

 ال لجخ أصٌبء الةرص ّاالهزؾبًبد . 
6 13 7 5 11 2،95 59% 

ْٗس  الوٌِظ الةراطٖ علٔ فززح   .33

 الوةح الةراط٘خ . 
5 12 5 5 15 2،69 53،8% 

34.  
ِٗزن ثزْاسى عْاًت الومزر الةراطٖ 

ظ٘خ رجعبل لألُةا) ّثخ ػ رةرٗ

 الوؾة ح . 

8 11 8 8 8 3،14 61% 

35.  
ٗعز) هظزْٓ غ ثَ لجل الجةء 

ثبلزةرٗض ل ٖ ٗخزبر هب ٌٗبطجِن هي 

 غزٗمخ رةرٗض.
7 11 9 4 11 

2،97 59،4% 

ٗزؾلٔ ثظعخ الصةر أصٌبء هٌبلاخ   .36

 الةرص هع ال لجخ . 
6 11 8 7 11 2،83 56،6% 

37.  

ٗغ٘ة اطزعوب  األهضلخ الوزغْثخ 

 لل لجخ ّه بثمخ للوْظْ  .

 

 

 

5 
 

12 
 

6 
 

5 
 

14 
 

2،73 
 

54،6% 
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 الفقرات المجاؿ  ثالثا:

متحققة 
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

متحققة 
بدرجة 
 كبيرة

متحققة 
بدرجة 
 متوسطة

متحققة 
بدرجة 
 قميمة

غير 
 متحققة

الوسط 
 المرجح

الوزف 
 الم وي

38.  

طرا ؽ 
 التدريس

ٗخزبر ال زٗمخ الوٌبطجخ الزٖ رؾمك 

 الةرص . أُةا) 
9 12 11 3 8 3،26 65% 

راززن فٖ اكزظبة الوزعلن المةرح   .39

 علٔ الزف ٘ز ّاإلثةا  . 
6 11 8 7 11 2،58 57% 

رزفع هي رفبعل ال لجخ  اخل الص    .41

 . 
7 12 6 6 11 2،95 59% 

هٌبطجخ للوؾزْٓ الزعل٘وٖ الوخصص   .41

 . 
7 11 6 5 14 2،78 55،6% 

ذا ر لت لبثلخ للزعةٗل أّ الزغ٘٘ز إ  .42

 الوْل  الزعل٘وٖ . 
8 9 11 7 8 3،14 61% 

رزاعٖ هظزْٓ الٌعظ ّالزف ٘ز ث٘ي   .43

 ال لجخ . 
6 13 7 5 11 2،95 59% 

 %59 2،95 11 7 6 9 9 رظوؼ لل لجخ ثبلٌمبع ّرجب   اٙراء .   .44
رز٘ؼ لل لجخ فزصخ الم٘بم ثٌابغبد   .45

 صف٘خ ّال صف٘خ . 
9 13 6 4 11 3،16 63،2% 

ل لجخ ثزمْٗن اًفظِن فٖ ًِبٗخ رظوؼ ل  .46

 الةرص . 
5 11 8 4 14 2،73 54،6% 

راغع ال لجخ علٔ اطزعوب  هصب ر   .47

 غ٘ز الوٌِظ الومزر . 
8 11 9 6 9 3،14 61% 

رض٘ز هي  افع٘خ ال لجخ ًؾْ االثةا    .48

 ّالزعلن . 
6 8 9 4 18 2،52 51،4% 

رظبعة هي رٌو٘خ هِبراد الزف ٘ز عٌة   .49

 ال لجخ . 
9 7 7 6 13 2،83 56،6% 

رظوؼ لل جلخ هي العول عوبعبد   .51

  اخل الةرص . 
7 9 9 4 13 3،14 61% 

رْص٘ك الزّاثػ العلو٘خ ث٘ي ال لجخ   .51

 ّالوةرص ّالوٌِظ . 
6 12 11 2 12 2،95 59% 

رْف٘ز ث٘ئخ رعل٘و٘خ هْار٘خ للوْال    .52

 الزعل٘و٘خ . 
6 11 8 8 11 2،58 57% 

 ارح الذار٘خ هظبعةح الوزعلن علٔ اال  .53

 للوْال  الزعل٘و٘خ . 
8 13 7 7 7 3،19 63،8% 

هظبعةرِب الوزعلن علٔ اكزظبة   .54

 الخجزاد الززثْٗخ . 
8 9 7 6 12 2،88 57،6% 

 %63،2 3،16 8 5 11 11 9 رْاكت الز ْر العلوٖ الؾةٗش .   .55
رعول علٔ رزط٘خ العب اد ّالزمبل٘ة   .56

 ّصمبفخ الوغزوع الوزعلن . 
9 9 9 6 9 3،17 61،4% 

رٌوٖ هِبراد الزعج٘ز ّال زبثخ لةٓ   .57

 الوزعلن .   
6 7 6 11 13 2،59 52% 
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 الفقرات المجاؿ  رابعا:

متحققة 
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

متحققة 
بدرجة 
 كبيرة

متحققة 
بدرجة 
 متوسطة

متحققة 
بدرجة 
 قميمة

غير 
 متحققة

الوسط 
 المرجح

الوزف 
 الم وي

58.  

استثارة 
 الدافعية

عبل ّ ؽوبطبل فٖ ا ا َ أهبم ٗظِز اًةفب

 ال لجخ . 
8 11 8 6 11 3،11 61% 

ٗزطخ العب اد ّالزمبل٘ة ّالم٘ن   .59

 الصبلؾخ لةٓ ال لجخ . 
7 13 7 5 11 3،14 61% 

رِ٘ئخ اذُبى ال لجخ لوْظْ  الةرص   .61

 . 
6 9 11 6 11 2،83 56،6% 

ٗصْغ اطئلزَ ثأطلْة هاْق ل لجزَ   .61

 . 
8 8 8 4 14 2،81 56% 

ظزعول أطبل٘ت الزعشٗش ّرضو٘ي ٗ  .62

 عِْ  غلجزَ . 
7 14 9 3 9 2،73 54،6% 

ٗظزعول الْطب ل الزعل٘و٘خ الوزغْثخ   .63

 لل لجخ ّالوف٘ةح . 
11 8 11 7 7 3،16 63،2% 

ٗؤكة علٔ أُو٘خ الوْظْ  ثبلٌظجخ   .64

 للوْل  الةراطٖ . 
9 9 9 4 11 3،13 61،8% 

 %61 3،14 11 6 7 11 9 ْٗفز الٌابغبد الوزغْثخ لل لجخ .   .65

66.  
ٗظبعة ال  ة علٔ الاعْر ثأًِن 

أععبء ذّٕ ل٘وخ فٖ الوغزوع 

 الزعل٘وٖ . 
8 8 9 5 12 2،88 57،6% 

 %59،4 2،97 11 5 7 12 7 ْٗظؼ أُو٘خ الزعل٘ن ثبلٌظجخ لل لجخ .   .67
اطزعوب  هجةأ الززغ٘ت ّل٘ض   .68

 الززُ٘ت . 
6 9 6 6 15 2،64 52،8% 

الجؾش ّالزمصٖ راغ٘ع ال لجخ علٔ   .69

 علٔ الوعلْهخ . 
11 8 8 8 8 3،19 61،8% 

رْص٘خ الوزعلو٘ي علٔ اًغبس   .71

 ًابغبرِن ثأًفظِن . 
9 9 5 5 14 2،58 57% 

ٗجعش رّػ الوٌبفظخ العلو٘خ الِب فخ   .71

 ث٘ي ال لجخ . 
9 11 6 8 8 3،11 62،2% 

ٗظزوع ٙرا ِن ّهمززؽبرِن   .72

 ّٗاغعِن عي الزعج٘ز عٌِب . 
7 12 7 5 11 2،97 59،4% 

راغ٘ع ال لجخ علٔ الوؾجخ ّالزعبّى   .73

 ّاالؽززام . 
8 8 8 6 12 2،58 57% 

ٗظعٔ ثش رّػ الضمخ ثبلٌفض ّرمةٗز   .74

 الذاد عٌة ال لجخ . 
8 11 6 7 11 2،92 58،4% 

ٗظبعة ال لجخ علٔ إٗغب  هٌبخب   .75

 هفزْؽبل ّاٗغبث٘بل  اخل الص  . 
6 9 7 8 12 2،64 52،8% 
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 الفقرات المجاؿ  مسا:اا

متحققة 
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

متحققة 
بدرجة 
 كبيرة

متحققة 
بدرجة 
 متوسطة

متحققة 
بدرجة 
 قميمة

غير 
 متحققة

الوسط 
 المرجح

الوزف 
 الم وي

76.  

 التقويـ 

ٗزثػ الزمْٗن ثبألُةا) الوؾة ح 

 للوْل  الزعل٘وٖ . 
7 11 6 6 13 2،81 56% 

 %54،6 2،73 15 4 7 9 7 فبل . ٗ ْى الزمْٗن صب لبل ّصبثزبل ُّب   .77
 %75،6 2،88 9 7 8 11 9 ٗ ْى الزصب ٗبل فٖ الْلذ ّالغِة .   .78
ٗ ْى الزمْٗن هظزوزال ّه سهبل   .79

 للعول٘خ الزعل٘و٘خ . 
8 9 6 7 12 2،58 57% 

ٗ ْى شبه ل ألًْا  االخزجبراد   .81

 الوخزلفخ . 
9 8 8 9 8 3،12 61،4% 

هةٓ هب  ٗغزٕ عول٘خ الزمْٗن لزؾةٗة  .81

 رؾمك هي األُةا) 
7 9 7 8 11 2،83 56،6% 

ٗ ْى الزمْٗن رعبًّ٘بل ث٘ي الوةرص   .82

 ّغلجزَ . 
6 11 9 6 11 2،58 57% 

ٗعول علٔ رِ٘ئخ الظزّ) الوٌبطجخ   .83

 ل ٖ ٗ ْى الزمْٗن ع٘ةال . 
6 9 6 6 15 2،64 52،8% 

ٗغ٘ة رفظ٘ز الٌزب ظ الوع بح عزاء   .84

 عول٘خ الزمْٗن . 
8 11 11 4 11 3،14 61% 

ٌٗوٖ الزمْٗن لةراد ال لجخ   .85

 الوعزف٘خ ّالوِبرٗخ . 
9 8 11 5 11 3،12 61،4% 

ٗظِن الزمْٗن المصْر عٌة ال لجخ   .86

 هي خ   هعبلغخ ًمبغ العع  . 
8 11 8 7 9 3،12 61،4% 

87.  
ٗ ا  عي ؽبعبد الوزعلو٘ي 

ّهْ٘لِن ّلةرارِن الزعل٘و٘خ أصٌبء 

 الزمْٗن . 

8 9 6 7 12 
2،58 57% 

ٗعول علٔ راخ٘ص العع  فٖ   .88

 العول٘خ الزعل٘و٘خ . 
7 11 8 6 11 2،91 58% 

ٗ ْى الزمْٗن هْلزبل ّلبثل للزعةٗل   .89

 ّالزٌف٘ذ . 
9 9 8 7 9 3،14 61% 

ٗعول علٔ رؾم٘ك الظوخ الوزا    .91

 ل٘بطِب . 
8 8 9 5 12 2،88 57،6% 

91.  
ٗظعٔ الزمْٗن إلٔ اع بء ث٘بًبد 

صب لخ عي  ل٘مخ ّهعلْهبد 

 الوْظْ  . 

8 9 9 6 11 
2،97 59،4% 

هعزفخ هةٓ ص ؽ٘خ غزٗمخ   .92

 الزةرٗض الوظزعولخ فٖ الزعل٘ن . 
9 12 7 8 9 2،95 59% 

ٗ ْى هز ْرال فٖ اطبل٘جَ ّّطب لَ   .93

 ّإعزاءارَ . 
7 11 7 5 13 2،83 56،6% 
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 الفقرات المجاؿ  سادسا:

متحققة 
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

متحققة 
بدرجة 
 كبيرة

متحققة 
بدرجة 
 متوسطة

متحققة 
بدرجة 
 قميمة

غير 
 متحققة

الوسط 
 المرجح

الوزف 
 الم وي

94.  

ا نشطة 
 المصاحبة

ٗؾش ال لجخ علٔ هظبعةح ثععِن 

 الجعط ثئعةا  الزمبرٗز العلو٘خ . 
7 8 8 6 13 2،76 55،2% 

ٗظعٔ علٔ رْعَ٘ ال لجخ علٔ   .95

 األًا خ ال صف٘خ .
8 9 7 8 11 2،92 58،4% 

ٗعول كوزشة هي خ   ؽل   .96

 ها  د غلجزَ . 
9 11 9 4 11 3،19 61،8% 

رةرٗت ال لجخ علٔ ك٘ف٘خ الزفبعل   .97

 هع الوب ح الةراط٘خ . 
9 11 7 7 8 3،14 62،8% 

ٗعول علٔ رشّٗة الوزعلو٘ي   .98

 ثبلزغذٗخ الزاععخ . 
11 12 6 8 6 3،28 65،2% 

ٗعول علٔ رثػ الٌابغبد ثبلوب ح   .99

 الةراط٘خ . 
11 11 8 7 5 3،38 67،8% 

ٗ ْى الٌابغ هٌبطجبل لٌعظ ال لجخ   .111

 . 
11 11 6 6 11 3،19 61،8% 

ٗؾزص علٔ رزغ٘ت ال لجخ   .111

 ثبالًا خ الوصبؽجخ . 
9 8 7 6 12 2،91 58% 

ٗعزض اًغبساد ال لجخ   .112

 ًّابغبرِن فٖ هظبثمبد علو٘خ . 
8 9 6 7 12 2،58 57% 

ٗعول علٔ  هظ الٌابغبد   .113

 الةراطٖ .  ثبلوٌِظ
7 8 11 6 11 2،58 57% 

ٗظبعة الٌابغ علٔ هْ٘  ال لجخ   .114

 ًؾْ الوب ح الةراط٘خ . 
9 8 6 7 12 2،88 57،6% 

115.  
ٗظزجة  الوعلْهبد االلمب ٘خ 

الزمل٘ةٗخ ثبلزؽ د ّّرع العول 

 ّالمزاءح ّاعزاء الجؾْس . 
11 9 11 5 8 3،19 63،8% 

ٗؾة   ّر كل غبلت فٖ الٌابغ   .116

 لِن . الوْعَ 
8 11 6 8 11 2،95 59% 

ٗظعٔ ال لجخ إلٔ الٌابغ ثةافع   .117

 ذارٖ ) شْق ّه٘ل (.
9 8 7 5 13 2،88 57،6% 

118.  
ٗؾزص علٔ رْعَ٘ اًا خ غ٘ز 

هم٘ةح ّاالشززان هزبػ لغو٘ع 

 ال لجخ . 

11 9 6 11 7 3،11 62،2% 
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 الفقرات المجاؿ  سابعا:

متحققة 
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

متحققة 
 بدرجة
 كبيرة

متحققة 
بدرجة 
 متوسطة

متحققة 
بدرجة 
 قميمة

غير 
 متحققة

الوسط 
 المرجح

الوزف 
 الم وي

119.  

النمو 
العممي 
 والمهني

ٗظبعة ال لجخ علٔ االرصب  

 الاخصٖ ّهابركخ االلزاى . 
11 11 8 6 7 3،26 65% 

ْٗعَ ال لجخ إلٔ االُزوبم ّالعٌبٗخ   .111

 ثبلوظِز ّاالًبلخ . 
12 11 6 7 7 3،31 67،2% 

ٌٗوٖ الذكبء العبم ثظزعخ   .111

 ّالمةراد العمل٘خ . 
11 11 7 3 12 3،17 61،4% 

ٌٗوٖ المةرح علٔ رعلن هِبراد   .112

 ّاكزظبة هعلْهبد . 
5 9 9 7 12 2،76 55،2% 

ٗ ْر اإل ران هي الوظزْٓ   .113

 الؾظٖ إلٔ الوظزْٓ الوغز  . 
6 8 9 7 12 2،78 55،6% 

 %58،4 2،92 6 8 8 11 11 ٗشٗة هةٓ االًزجبٍ ّر ْ  هةرَ .   .114

115.  
ٗشٗة االعزوب  علٔ الفِن 

ّاالطزةال  ثةالل هي الوؾبّلخ 

 ّالخ أ . 

11 8 11 6 7 3،23 64،6% 

116.  
ٌٗوٖ الزف ٘ز ّالمةرح علٔ ؽل 

الوا  د ّاطزعوب  االطزةال  

 ّاالطزٌزبط . 
9 9 7 4 13 3،23 64،6% 

ْٗاسى ث٘ي الغْاًت الٌظزٗخ   .117

 الزعل٘و٘خ .ّالز ج٘م٘خ للعول٘خ 
11 11 6 7 9 3،11 62،2% 

118.  
ٗظعٔ إلٔ عول ؽلمبد ّهظبثمبد 

67،11 3،35 7 5 9 8 13 علو٘خ . 
% 

ٗظبعة علٔ ر ْٗز الج٘ئخ الصف٘خ   .119

 ّالوةرط٘خ . 
9 9 11 8 6 3،16 63،2% 

ٗظعٔ إلٔ عول ؽلمبد ًمبش٘خ   .121

 علو٘خ هظزوزح لل لجخ . 
11 11 9 5 8 3،21 64،2% 

 
 
 
 
 
 
 
 


