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 : المستخلص

ان العنصررر ااساسررذ الررم  ليررول مليررا العيليررة التعليييررة يررو اليررد   والتررذ   يي ررن 

نجاحهررا    جودررودك وي ررون مرروياً لرجويررا  ولمصصرريا  ف ومررن اليعرررو  ان اليررد   

ييول جتعليم طاجرا جااسرلوا الرم  لعلرم جرا ويعرد طاجرا جالوحراية الناليرة دون  لاحرا 

ليوادهررة مررا يسررتجد مررن  ميرراا ف ولهررما السررب   الفرصررة لهررم لتنعرريه ميررولهم و  ررريم

انفصررا التد يسررذ مررن الواتررر اليتكيررر وبررملا مررن طاجررا ميررا  د   لرر  مرردل  لاحررا 

الفرصررة للنرروا  والررم  يعررد مررن الوسررايا اليهيررة  بتيرراا اليعر ررة ولنسررين العيليررة 

وير التعلييية وليويم الطاا ومن يما الينطلق  يد سعت الجامعات واليردا    لر  لطر

بفاءة التد يسذ جيمتلة الوسايا اليي نة من خاا مردد مرن اليعرا ير والبررامت الترذ 

يألذ  ذ ميدمتها معررو  اختبرا  ال فراءات ااساسرية للتد يسريين و رق معرايير الجرودة 

 العاملة 

 -ويهد  البنث النالذ التعر  مل  :

 ليد سذ ومد سات  اليرحلة الثانوية . ال فاءة التد يسيةمستو   -0

 لبعا  ليتكير الجنس ال فاءة التد يسية مستو    -9

 مستو  الجودة العاملة ليد سذ ومد سات  اليرحلة الثانوية. -2

 مستو  الجودة العاملة لبعا  ليتكير الجنس  -4

وماتتهررا جيعررايير الجررودة العرراملة لررد  ليد سررذ ومد سررات  ال فرراءة التد يسررية  -5

 اليرحلة الثانوية.

mailto:dr.gazwan@tu.edu.iq
mailto:Kassss84@tu.edu.ig


  9102لسنة   حزيرانوالسبعون . الثامن ......... العدد............................مجلة الفتح ..............................

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-984- 
 

 

 

ال فررراءة ترررال الباحثررران جامرررداد اادالرررين ااولررر    لكررررح لنييرررق ايررردا  البنرررث    

ال فراءة جالينا ةرة  ( مجرا ت مجرا ت لهرما اليييرا  ويرذ : 5( ولم لنديد  التد يسية

النةررال فالتنفيررز فمرامرراة الطلبررةف التعرراونف التمطرريه التيررويم( والثانيررة  معررايير الجررودة 

دا ة الصررة فالعاترررات ( مجررا ت ويررذ  الوسررايا التعليييررة فا5العرراملة( لنررينت  

اسررتمراب ا نسررانيةف العليررذ ف طرايررق التررد يس ( ولررم اسررتمراب الصررد  والثبررات و

( لرم ل رن  02  معاما ا  لباط جين د دة با  يرة مر الد دة ال لية ، ولم حم   يررة

 (  يرررة ف ومييررا  الجررودة العرراملة لبررين ان دييررر الفيرررات40( واصرربح   0،12دالررا  

 (  يرة45( لم ل ن دالا واصبح   91،24مامدا الفيرة  صالنة للتطبيق 

وتررال الباحثرران  ينررا جتطبيررق ا دالررين : ملرر  مينررة مررن اليد سررين واليد سررات مررن 

(وجعررد معالجررة البيانررات  حصرراييا  051(مد سررة  جيجيررو   091(مررد   و 21جواتررر 

لبرراط جيرسررون جاسررتمدال ا ختبررا  التررايذ لعينررة واحرردة ولعينتررين مسررتيلتين ف ومعامررا ا 

 وا ختبا  التايذ ليعامات ا  لباط ف  يد لوصا الباحث  ل  النتايت ا لية : 

 ان ال فاءة التد يسية لد  طلبة اليدا   بان ماا وذو مستو  ايجاجذ  . .0

   يودد لأثير للجنس  ذ ال فاءة التد يسية. .9

 ان مستو  الجودة العاملة لد  اليد سين واليد سات ماا . .2

 لأثير والجنس مل  لطبيق معايير الجودة العاملة.  يودد  .4

ينرراع ماتررة ا لباطيررا مودبررة وذات د لررة احصررايية جررين ال فرراءة التد يسررية  .5

 والجودة العاملة.

 وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحثان عدداً من التوصيات والمقترحات.

 

Teaching efficiency and its relation to the overall quality 

standards for teachers the stage secondary 

M.D.Ghazwan Ramadan Salih 

Ali  M. Qais Dheyeb abed 

University of Tikrit College of Education for girls               

 

Abstract : 

The basic element of the educational process is the teacher, 

which can not be successful except in his presence and be 

qualified educational and specialized, and it is known that the 

teacher is teaching students the way he learned and prepares his 

students with the current functions without giving them the 

opportunity to stimulate their minds and thoughts to face any 

new business The reason for the separation of teachers from the 

changing reality as well as from students, which led to the lack 

of opportunity for dialogue, which is an important means to 

complete knowledge and improve the process of education and 



  9102لسنة   حزيرانوالسبعون . الثامن ......... العدد............................مجلة الفتح ..............................

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-985- 
 

 

 

evaluation of student From this perspective, universities and 

schools sought to develop the efficiency of teaching by various 

means For possible through a number of projects and programs 

that come in the forefront of the test core competencies for 

teachers project in accordance with the overall quality standards 

The current research aims to identify  :-  

1.  _The level of teaching efficiency for teachers the stage 

secondary. 

2.  _The level of teaching efficiency according to the gender 

variable 

3. -Total quality level for teachers the secondary stage. 

4. Total quality level according to the gender variable 

5.  - the efficiency of teaching and its relationship to the total 

quality standards for teachers the secondary stage. 

      In order to achieve the objectives of the research, the 

researchers prepared the first tools (teaching efficiency) and 

identified (5) areas  for this measure, namely: efficiency in 

maintaining the system, motivation, taking into consideration 

students, cooperation, planning and evaluation. (Teaching aids, 

classroom management, human relations, scientific, teaching 

methods) and the truth and stability and the extraction of the 

correlation coefficient between the score of each paragraph with 

the total score was removed, and paragraph (19) was not deleted 

(1,03) and became (41) , And the TQM indicates that all 

paragraphs are applicable except for paragraph (20,34), which is 

not the case It became (45), paragraph 

The researchers also applied the tools: a sample of teachers and 

teachers of 30 teachers and 120 schools with a total of 150. After 

the statistical processing of the data using a single sample test 

and two independent samples, Pearson correlation coefficient 

and the tertiary correlation test, The following results: 

1. The teaching efficiency of school students was high and 

positive. 

2. -There is no gender impact in teaching efficiency. 

3. -The overall quality of teachers and teachers is high. 

4. There is no effect for gender on the application of TQM. 
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5. -There is a positive and statistically significant correlation 

between teaching efficiency and overall quality. 

Concerning results, the two researchers have found out a set 

of recommendations and suggestions. 

 

 الفصل االول

 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث

يوادا التعليم لنديات مديدة ومتنومة ، منها ما يو لرجو  ومهنذ ، ومنها مرا يرو       

ثيررا ذ ومليررذ ول نولررودذ ، و  أررا  ررذ  ن مررا  نتجتررا الثررو ة العلييررة والت نولوديررة 

خاا العيود الثاثة الياضية مرن معرا   ومنتجرات ملييرة دديردة لزيرد للرا التنرديات 

يرة مرادزة مرن التفامرا مرر برا منتجرات الثرو ة العلييرة ولجعا التعليم بينةومرة معر 

 والت نولودية وثو ة ا لصا ت .

 مرادعرة  لر  الناأرةة  مرداد مسروولية لتنيرا الترذ الترجويرة اانةيرة اذ لنتراب     

 مرر الينسرجية اليردخات   نرا جاختيرا  الداخليرة بفايالهرا لنسرين  درا مرن مسرتيرة

  النربرة مجتيعالهرا، طيرو  مسرتو  اانةيرة تممردرا للبرذ حتر  الترجرو   الواتر

 ويرذ الد اسرية، واليرواد اليراحرا ل را نسبيا   صالنة ال فاءات التد يسية مل  اليايية

 مايرد ويرما طلبرتهم، مل  التأثير  ذ و املية  يجاجية  بثر اليعليين لجعا نعطة حربة

 اليد سين بفاءة   ر ضرو ة لألذ ينا ومن. اليد سة داخا واليهم ال بير دو يم  ل 

 للتكيرات نتيجة التعليم ليهين  ل  العالم جلدان  غل   ذ الجهود الجهت لملا ااساسية،

  ذ ومنةيرة  وموضرومية مهيرة ميليرة  رالتكيير التعلييرة، العيليرة طبيعرة مسرت الترذ

 لنيق التذ الترجوية ااسالي  مستمدما الصة داخا التصر  جنرية لليد   سينت

 اآل اء ملر  اسرتناديا مرن  نرا   الصرة غر رة لنتادهرا داخرا ومليية  نية بفاءة  لا

 ال فايرات لوحيرة  لر  جراليعلم د رر الرد   ميرا جيوضرو  الماصرة وا متيرادات

  وميولا وتد الا أمصيتا مر الينسجية

 Davies & Rogers, 2000):(217الصة  داخا

 نةال التعليم مهنة ان ، التد يسية ال فاءات من العديد اليعليون ييتلا  ن نتوتر اذ     

 والتنفيرم، والينهراب، التمطريه، :يرذ معرا    ييسرة متفاملرة مناصرر   جعرة مرن يت رون

 (1986 وجلييس، مرمذ( والتيويم

ومن  دا النهوح جيوسسة التعليم العرالذ و جرراا اثررك ا سرتثيا    رذ التنييرة         

البعرية وموادهة متطلبات حيا العيرا والوضرر غيرر الطبيعرذ ،  صربح نةرال الجرودة 

العاملة  مرا  ضرو يا  وجيا  ن اليد سة  يذ دزء من يمك اليوسسة  اذ  أعر الباحرث 

ير الجررودة  يهررا جد اسررة ملييررة متمصصررة ل ررذ جنرررو ة الوتررو  ملرر  مسررتو  معرراي

يعررين مررن  يهررا ملرر   خررم امدررراءات اليناسرربة  و مررداديم  ررذ دييررر الجوانرر  العيليررة 

والترجويررة  وا دتياميررة ، ميررا يسررامد ملرر  نجررا  اليرردا   اليرلبطررة جهررا ملرر   داء 

 الرنءء مايرةجر اليعنيرة الفةرات  يرم مرن اذ يعد اليد سرين سالتها امنسانية والعليية ف 
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  تررات معهرم يينرون لعليييرة مهيرة ،  مرحلرة  رذ طلبرة  يتعراملون مرر نهرم  خاصة

 1الكد  نسان جصياغة بفيلة طويلة

لما  صبنت اليوسسة التعلييية العراتيرة جنادرة  لر   درراء الد اسرات الترذ لسرامد     

مل  لطبيق التينيات النديثة  أصبنت مناولة لنسرين مسرتو  ال فراءة التد يسرية  يهرا 

من طريق استمدامهم ليعايير الجودة العاملة معر لة لسرتنق البنرث والد اسرة  وذلرا 

   جامداجة من السواا ا لذ:

معرايير الجرودة العراملة ليد سرذ ومد سرات  ينراع ماترة جرين ال فراءة التد يسرية و يا

 .؟اليرحلة الثانوية

 

 اهمية البحث

لعررد اليد سررة موسسررة ملييررة ذات مسررتو    يررر ،  هررذ للعرر  دو ا  مهيررا وحيويررا       

وذلا من خاا مسووليالها  ذ  دا ة النهنة العليية ولوسير آ را  اليعر رة ونعرريا ، 

و سم مستيبا مجتيعالها ، وليرير يما اليستيبا يجر  مبر حليات متصرلة مرن الفعرا 

 سررم وامررداد خطرره النهرروح اليجتيعررذ الفعالررة اليرروثر والجهررد الراتررذ النبيررا  ررذ 

واليوثرة ضين مجتير الجامعة واليجتيعات اليجاو ة واليترأثرة ايجاجيرا  والترذ لهرد  

 (  82: 9112جالد دة ااول   ل  ا  لياء جاليجتير.  اليال ذ ودواد،

ولرررألذ  يييرررة اليررردا   بيوسسرررات لعلررريم اوليرررة ، ل ونهرررا حجرررر الزاويرررة لنيرررو    

عرررات ولطو يرررا لتصرررا  لررر  مرحلرررة امنتررراب والتيررردل والوصررروا الررر  مفهرررول اليجتي

اليجتيعات النديثة اليستندة ال  اليعر ة ، ويسهم التعليم الثرانو  جهرما البعرد اليهرم مرن 

خررراا لأييرررا اليسرررتو  البعرررر  وا نمرررراط جينررراو ت التنييرررة الينليرررة جأجعاديرررا 

يستيبلية و جراا النادرا الر  التو يرق مرا ا تتصادية وا دتيامية وموادهة التنديات ال

 (  422:  9112جين النيو ال يذ وامضا ة النومية لليجتير .      العباد  ، 

وليا بانت اليوسسة الترجوية العراتية لعد  ا دا  مهيا  مرن  وا رد اليجتيرر ومراما      

تسراا  حرد   ييسا  ذ لطويرك  انهرا جنادرة  لر  مواببرة التطرو  وماحيرة التكيرر واب

معطيات      العلم والت نولوديا لتتي ن من ليديم خدمات دامعية نا عا لليجتير ولسرهم 

 ذ لنييق ليدما ولطو ك ، لرما جرات لزامرا مليهرا اسرتمدال ااسرالي  والتينيرات النديثرة 

واليتطو ة لتنسين   مستو  دودلها جيرا يي نهرا مرن التفرو  والتيرايز مرن غيريرا مرن 

 (   4:  9115ملوان ، اليوسسات .   

ا   ن ا يتيال جاليد   ولطوير مستو   دايا يو منو   ييسذ لعيا ال ثيرر مرن      

 نةية التعليم  ذ ممتلة دوا العالم ، وذلا انا يو العنصر ااساسذ الم  ليول مليرا 

ف العيلية التعلييية التذ   يي ن نجاحهرا    جودرودك وي رون مروياً لرجويرا  ولمصصريا  

ومررن اليعرررو  ان اليررد   ييررول جتعلرريم طاجررا جااسررلوا الررم  لعلررم جررا ويعررد طاجررا 

جالوحاية النالية دون  لاحا  لفرصا لهم امياا ميولهم و  رريم ليوادهرة مرا يسرتجد 

من  مياا ولهما السب  انفصرا التد يسرذ مرن الواترر اليتكيرر وبرملا مرن طاجرا ميرا 

والرم  يعرد مرن الوسرايا اليهيرة  بتيراا اليعر رة  د   ل  مدل الاحا الفرصة للنروا  

ولنسين العيلية التعلييية وليويم الطاا ومرن يرما الينطلرق  يرد سرعت الجامعرات  لر  

لطررروير بفررراءة التد يسرررذ جيمتلرررة الوسرررايا اليي نرررة مرررن خررراا مررردد مرررن اليعرررا ير 
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يين و رق والبرامت التذ يرألذ  رذ ميردمتها معررو  اختبرا  ال فراءات ااساسرية للتد يسر

 (4: 9101معايير  لجودك العاملة   الرجيعذ 

( لعرد  لسرفة  دا يرة مصررية لرل رز ملر    T.Q.Mاذ  ن معرايير الجرودة العراملة     

مرردد مررن اليفرراييم امدا يررة النديثررة اليودهررة ، التررذ ليررول ملرر  اليررزب جررين الوسررايا 

مررن  دررا ا  ليرراء  امدا يررة والجهررود امجداميررة وجررين اليهررا ات الفنيررة اليتمصصررة ،

جيسرررتو  ااداء والتنسرررين والتطررروير اليسرررتير ، وترررد حييرررت الينةيرررات امدا يررررة 

الن ومية والماصة نجاحات ببيرة ،  ثر لطبيق يرما اليفهرول خاصرة  رذ جعرو الردوا 

اليتيدمررة ، مثررا الياجرران والو يررات اليتنرردة و رنسررا وجريطانيررا . و صرربح مفهررول  دا ة 

ا  مهيا  مرن خراا مرا حييرا يرما الرنيه مرن نجاحرات مليوسرة  بيرا الجودة العاملة  سلوج

احتلت الجودة العاملة ولطبييالها  ذ اآلونرة ااخيررة  يييرة خاصرة سرواء  بانرت ملر  

الصعيد العاليذ  ل العرجذ ،  ذ لعد  حد اانياط اليرغوا  يها  ذ الفترة النالية ، وترد 

ثو ة الصنامية وثو ة النواسي  .   السرعود وصفت جأنها اليودة الثو ية الثالثة جعد ال

 ،9119  :52 – 58 ) 

اذ  ن الجررودة لررود   لرر    ضرراء اليسررتفيد ولنيررق ميررزة لنا سررية ومايررد مرلفررر ،      

 نا من  ن لطبيق مدخا  دا ة الجودة العاملة  صبح  مرا  ضررو يا  للنصروا ملر  

 نها لعيا مل  لنسين سريعة  ، بيا 2111جعو العهادات الدولية للجودة مثا ا يزو 

طيبرا لليوسسررة  ررذ نةرر العيرراء والعرراملين ولنييررة العرعو  جوحرردة اليجيومررة وميررا 

الفريررق والثيررا اليتبادلررة جررين اا ررراد والعررعو  جا نتيرراء  ررذ جيةررة العيررا  ملييررات ، 

9114  :92 .) 

مرا الرييسرذ و صبح ليفهول الجودة  ييية  ستراليجية جعرد  ن النرح  نهرا ليثرا العا    

 ذ نجا  الينةيات خاصة و ن الجودة يذ  حد  ااسربييات التنا سرية و بثريرا  يييرة 

جسب  اأتداد الينا سة جين الينةيات الينلية والعاليية والصنامية والمدمية  أصربنت 

 (. 25:  9112الجودة يذ مفتا  الينةية ليوادهة التنا س   حسين ، 

املة  رذ  نةيرة التعلريم يعرود جرالنفر ملر  اليوسسرات بيا  ن لوحية معايير الجودة الع

التعلييررة  ذ ينررر حجررر ااسررا  لرييررة  لسررفية دديرردة ايرردا  اليوسسررة و سررالتها ، 

وير ررر معنويررات العرراملين وييررننهم  رصررة التعبيررر ويكيررر مفررايييهم والجايررالهم ننررو 

 ( . 22:  9112مهنهم ميا ينفذ مليا مناخا  صنينا  ومنتجا    اليوسو  ، 

 نا من مرا سربق  ران ينراع مبرر ات  خرر  لتبنرذ اليردا   والجامعرات ليعرايير    

الجررودة العرراملة والسررعذ  ينررا  للنصرروا ملرر  درروايز الجررودة وأررهادة ا يررزو و ررذ 

   -ميدمة يمك اليبر ات :

 

 ن الجررودة العرراملة تررد ابتسرربت أررعبية واسررعة لررم ي ررن جام رران  يررة أررربة  و  -0

 من ا يتيال والتبنذ لبرامجها .موسسا  ن لبي  جعيدة 

 ن تطا  المدمات ميوما  تد جييرت جعيردة مرن مجراا التنرا س النيييرذ بالرم   -9

يودد  ذ تطا  الصنامة ول ن مر انتياا اتتصاديات الدوا من اتتصاديات تاييرة ملر  

الصنامة  ل  اتتصاديات تايية مل  المدمات وضين ذلا نجد  ن تطا  التعلريم  صربح 

ت المرردمات  ذ ليررد   ميرراا صررنامة التعلرريم  ررذ الو يررات اليتنرردة وحررديا  جرررا مجررا 
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( جليرررون دو   ، وان مرررا  يي رررن تياسرررا   يي رررن  دا لرررا ولطرررويرك ، لرررم يعرررد 900 

جامم رران لرررع يررما اليطررا  جرردون لطرروير مررن خرراا معررايير بييررة لزيررادة  نتادررا ويررذ 

 جالتأبيد متيثلا جيعايير الجودة العاملة .

 رررذ  0250( ودرررايزة  دييرررنت( منرررم مرررال 2111صررردا  سلسرررلة  ا يرررزو  ن   -2

 ررذ الو يررات اليتنرردة ودررايزة الجررودة  0282الياجرران ودررايزة  مررال ول جالررد ب( مررال 

وغيريا تد دعا الجامعات لتجا جع ا متزايرد ولتنرا س مرن  درا  0288ااو جية مال 

 النصوا مل  دوايز الجودة .

 صبنت لوادا لنرديات دديردة درراء الينا سرة  ن الجامعات واليدا   نفسها  -4

العررديدة جينهررا مررن دهررة ، وخنررو  الجامعررات لتنررديات ميليررة التييرريم ملرر  الصررعيد 

الوطنذ والعاليذ لملا  صبنت اليدا   والجامعات العامة والماصة ملر  حرد سرواء 

 ررذ تلرر  ا يتيررال ججهررود  دا ة الجرردة العرراملة وسلسررلة ا يررزو .  نررا مررن ذلررا  رران 

اليرردا   والجامعررات جفعررا خصايصررها اليتييررزة بيوسسررات ملييررة ماليررة التمصرر  

طرو  وخاصرة  ييرا يتعلرق جرالجودة  ل ون مويلة  بثر مرن غيريرا لتنسرس الجايرات الت

 ( .   8:  9111نجم ،  

ومررن اسررتيراء جعررو ال تاجررات والد اسررات والبنررو  التررذ لناولررت لطبيررق معررايير     

يوسسرات التعليييرة لرم التوصرا  لر  مجيومرة مرن الفوايرد الجودة العراملة  رذ جعرو ال

 -التذ يي ن ان لتنيق  ذ حالة لطبيق الجودة العاملة  ذ التعليم منها :

 د اسة متطلبات اليجتير واحتيادات   رادك والو اء جتلا ا حتيادات . -0

  داء اممياا جع ا صنيح و ذ  تا وتت وجأتا دهد و تا ل لفة . -9

 الييم التذ لتعلق جالعيا الجيامذ وميا الفريق .لنيية العديد من  -2

 أبا  حادات اليتعليين وايادة امحسا  جالرتذ لد  ديير العراملين جاليوسسرة  -4

 التعلييية .

لنسررين سرريعة اليوسسررة التعليييررة  ررذ نةررر اليعليررين والطرراا و  ررراد اليجتيررر  -5

 .الينلذ ولنيية  و  التنا س واليباد ة جين اليوسسات التعلييية 

 لنييق دودة اليتعلم سواء  ذ الجوان  اليعر ية  و اليها ية  و ااخاتية . -2

 جناء الثية جين العاملين جاليوسسة التعلييية وليوية انتيايهم لها . -2

 لو ير اليعلومات ووضوحها لد  ديير العاملين . -8

لنييرررق الترررراجه الجيرررد وا لصررراا الفعررراا جرررين ااتسرررال وامدا ات والوحررردات  -2

 اليمتلفة  ذ اليوسسة التعلييية .

 امسهال  ذ حا بثير من اليع ات التذ لعيق العيلية التعلييية  ذ اليوسسة . -01

لنييرررة العديرررد مرررن اليهرررا ات لرررد    رررراد اليوسسرررة التعليييرررة مثرررا مهرررا ة حرررا  -00

 اليع ات ولفويو الصاحيات ولفعيا النعاط وغيريا .

 ة التعلم والتعليم .لنييق الرتاجة الفعالة واليستيرة لعيلي -09

لنييرق م اسرر  ماديررة وخبررات نوميررة للعرراملين  رذ اليوسسررة التعليييررة و  ررراد  -02

اليجتيرررر الينلرررذ وا سرررتفادة مرررن يرررمك الي اسررر  والمبررررات ولوحيفهرررا  رررذ الطريرررق 

 الصنيح لتنييق التنيية اليجتيعية العاملة .  

 ( 09 – 00:  9112اليهداو  ،                                                         
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ولعد الجودة العاملة حايرة نسبية متصلة ومتأصلة  ذ اليوسسات التعليييرة فولمتلرة 

مررن موسسررة الرر  اخررر  جأودررا مديرردة سررواء اسررتمدمت اليوسسررات التعليييررة مبرراد  

الجودة العاملة او الجايات اخر   ا جد ان ل ون يناع حلية وصا جين مباد  الجرودة 

لة من دهة والثيا ة التنةييية الماصة جاليوسسة مرن دهرة فاخرر  و  لرألذ لهرمك العام

النليررة ان لترسررج جنجررا     جودررود دررودة أرراملة لررد  اليد سررين  رراذا ا يررد للجررودة 

العرراملة ان لليررذ النجررا  سرريتعين ملرر  اليد سررين  ن يتعرربثوا جام انيررة لطبييهررا جنيررث 

 (2:9112ل ون مايية للبيةة اابادييية جد  

ولتجلرر  ايييررة البنررث  ررذ مررد  لررو ر ال فرراءات التد يسررية التررذ يتيتررر جهررا اليد سررون  

واليد سات داخا اليد سا والتذ لجعلهم ذو بفاءة وتد ة و ق منةرو  معرايير الجرودة 

 العاملة بأسلوا  ذ لطوير يمك اليوسسة.  

 

 : أهداف البـــحـــث

 -يهد  البنث النالذ التعر  مل  :

 ليد سذ ومد سات  اليرحلة الثانوية . ال فاءة التد يسيةمستو   .0

 لبعا  ليتكير الجنس ال فاءة التد يسية مستو    .9

 مستو  الجودة العاملة ليد سذ ومد سات  اليرحلة الثانوية. .2

 مستو  الجودة العاملة لبعا  ليتكير الجنس   .4

ومد سررات  اليرحلررة جيعررايير الجررودة العرراملة ليد سررذ ال فرراءة التد يسررية ماتتررا  .5

 الثانوية.

 

 -رابـعـاً : حـــدود البـحــث :

ييتصر البنث النالذ مل  امنراء الهيةرة التد يسرية  رذ اليردا   الثانويرة  رذ مربرز 

 (9102 – 9108تناء ل ريت للعال الد اسذ  

  

 تحديد المصطلحات :  

  و   ال فاءة التد يسية

 ( 0229حياد     -0

اليعلومات واليها ات واليد ات التذ يتوتر الطال  تد حصرا جأنها:  نوا  اليعا   و 

 ( .52،   0229مليها خاا  مدادك بيعلم، و صبح تاد ا   مل  لطبييها  مفا  ، 

 (0225  الدلييذ ،   -9

   نهررا اليعررا   واليهررا ات واليررد ات وا لجايررات اليتعليررة جالوحرراية امدا يررة التررذ 

 (   92:  0225يفترح  ن يوديها الفرد مليال ميلا  ذ  حسن ودا (.     الدلييذ ، 

 (   9100العاي  واايذ    -2

جانها :ترد ة اليعلرم ملر   داء السرلوع التعلييرذ جيسرتو  معرين مرن امليران وجأترا دهرد 

 تصر وترت مي رن، وذلرا مرن خراا مجيرو  اليعرا   واليهرا ات وا لجايرات  و ذ

 (2: 9100التذ ابتسبها  ذ  طا  ميليات اممداد اليبرمجة لا.  العاي  واايذ  
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 :9104ميدل و وطية  -4

 جأنهرا مجيومرة اليفرراييم واليعرا   التررذ ينبكرذ ملرر  ااسرتاذ الررتن م  يهرا ومجيومررة 

تررة لعلييررذ لعليررذ معررين جيسررتو  ميبرروا مررن الررتي ن، ااداءات التررذ يةهريررا  ررذ مو

والتذ يتوتر  ن ي ون الطالر  ترد حصرا مليهرا خراا  مردادك بيرد  ، و صربح تراد ا 

ملرر  لطبييهررا منررد ميا سررتا ليهنررة التررد يس، والتررذ ينبكررذ  ن يوديهررا  ررذ وضررعيات 

: 9104 ميردل و وطيرة ممتلفة جهد  لنييق اايردا  التعليييرة والترجويرة الينعرودة.( 

55) 

 

 ويعرف الباحثان الكفاءة التدريسية بأنها :

 مجيومة من المبرات واليها ات التد يسية والتعلييية التذ ينبكرذ امتابهرا مرن ادرا 

الينا ةة ملر  النةرال ولنفيرز الطلبرة ومرامرالهم ومرنح  و  التعراون جرين اليد سرين 

 (الجاك لنييق ا يدا  وجأتا بلفةجوالطلبة والتمطيه الجيد وليويم ا داء لتنفيم اليهال 

 التعريف االجرائي

يذ مجيومة استجاجات ا راد العينة اليعريولة جالد اسرة مرن امنراء الهيةرة التد يسرية 

مل  مييا  ال فاءة التد يسية اليعد من تبا الباحثران واليعبررة مرن اليسرتو  النيييرذ 

 لل فاءة التد يسية 

 ثانيا: معايير الجودة الشاملة     

 ( 9112لعرية   اليوسو   -0

  يذ  سلوا  ذ الييا سة امدا ية يتطل  لنو   ببيرا   ذ  دا ة اليوسسة الترجوية    

جأبيلها وتييها جكية الوصروا  لر  التنسرين اليسرتير للينتجرات والمردمات جيرا ينرين 

 ( 20:  9112اليوسو  ، ا ( .    ضا اليستفيدين داخا اليوسسة التعلييية وخا ده

 ( 9114ية  ملييات لعر  -9

  يذ لردية احتيادات ولوتعات اليستفيدين _ خريجذ الجامعة بيمردات لنةرال      

التعليم  ل  خصاي  ومعايير منددة  ذ المريت ل رون  ساسرا  لتصرييم ولنفيرم جررامت 

 (   28:  9114التعليم مر التطوير اليستير لها ( .   ملييات ، 

 ( 9112لعرية   السعيد   -2

  نيوذب  دا   أاما ييول ملر  الجرودة   ررا  ولنةييرا  وينطلرق مرن سرتراليجية      

لعاونيررة ومسررتيرة للتنسررين لنرريان لنييررق  يرردا  الجامعررة واليجتيررر ( .   السررعيد ، 

9112  :92 ) 

 (9118 الجييلذ   -4

 جأنهرا اسرلوا ومررنهت لفرن الييرادة الترجويررة ييرول ملر  الجررودة   رر  ولنةييرا  وسررلوبا     

ويطبرررق  رررذ دييرررر مسرررتويات الينةيرررة التعليييرررة ف مرررن طريرررق اليعرررا بة الجياميرررة 

 ( 90: 9118والتنسين اليستير لألداء جالجاك لنييق ا يدا     الجييلذ ف  

 (9109 الجبو    -5

 يذ نعاط مولة من مجيومة اليريم واليبراد  والوسرايا واليعرايير الترذ ل رون اساسرا 

 (00: 9109ا داء  ذ الينايت التعلييية.( الجبو   لتنفيم جرامت التد يس ولنسين 
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   التعريف النظري للباحثان
 يررذ مجيومررة مررن اليعررايير التررذ يتبعهررا التد يسررذ مررن ادررا لنسررين ادايررا ولطرروير 

 العيلية التعلييية ولنييق ا يدا  الينعودة(

 

 التعريف االجرائي

مرن امنراء الهيةرة التد يسرية يذ مجيومة استجاجات ا راد العينة اليعريولة جالد اسرة 

مل  مييرا  الجرودة العراملة اليعرد مرن تبرا الباحثران واليعبررة مرن اليسرتو  النيييرذ 

 ليعايير الجودة العاملة 

 

 الفصل الثاني

 اطار نظري ودراسات سابقة

 مفهوم الكفاءة التدريسية

يعد مفهول ال فاءات من  بثر اليصطلنات ا لباطا جتيرويم  داء اليعلرم ملر  الررغم      

 ال فراءات ليسرت لدمرداد ” من  ن نعألا ا لبطت  صا  جامدادك، بيا سبيت امأرا ة، 

 يه ول نها ليتد  ل  ليويم اليعليرين اذ يي رن لوحيرة ال فراءات الاامرة ممرداد اليعلرم 

 (. 0: 0222النميفذ ”    ن ا ستفادة منها  ذ ليويم اليعلم ذ وضر آلية ميننة يي

ال فراءات  التد يسرية يي رن حصرريا ( ” 092،  9115ويوبد ذلرا  سر ر والمزنردا  

مرن خرراا مررا ييررول جررا الفرررد مررن  نجررااات والتررذ لعررد موأرررا  ملرر  حصرروا ال فرراءات 

 ولنييها ولصبح  ذ نفس الوتت معيا ا للن م مليا.

التذ يي ن  ن لدمم استمدال ال فراءات  رذ ليرويم  داء اليعلرم التد يسرذ ومن اليبر ات 

 لتيثا جيا يلذ:

دمم الياحةرات الصرفية الترذ ييرول جهرا امأررا  الترجرو  لتيرويم  داء اليعلرم  •

 جيعايير موضومية لعتيد مل  اختبا ات بفاءات اليعليين الييننة.

الرواا ة و دا ات التعلريم جتنديرد   جه البرامت التد يبيرة لليعليرين الترذ ليردمها •

 مليذ  حتيادالهم التد يبية.

بونها معايير للييا سة التد يسية الجيدة والتذ يستطير اليعلم جرالردو   ليهرا،  •

ليررويم  دايررا ذاليررا، جال عررة مررن مررد  لررو ر أررروط ااداء الجيررد والعيررا ملرر  لطرروير 

 لسلبية.مها الا  يعزا الجوان  اميجاجية ويعدا الجوان  ا

ولندد اادجيات الترجوية العديد من المصاي  التذ يج   ن يتصة جهرا التيرويم اليرايم 

 ( : 52: 9115مل  ال فاءات منها  ايتون 

لنديد ال فاءات ، ومن ثم تياسها، حيث يجر   ن ل رون ملر  أر ا مجيومرات  •

جرا  سلوبية ان سرلوبيات الترد يس داخرا الصرة   لةهرر بيفرردات سرلوبية مف  رة،

 بيجيومة من السلوبيات اليتتاجعة واليتراجطة جعاتة ما.

يجر   ن لًعررتق ال فراءات التررذ يًيرول اليعلررم ملر  ضررويها مرن اادوا  اليتعررددة  •

 لليعلم.
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ل مل   ساسها ومل  ال يفيرة  • يج  ن ي ون اليعلم مل  ملم ال فاءات التذ سيًيوَّ

 امدرايية  ستمدامها  ذ ليوييا.

جتعردد النةررة اليهرا   لسرفات التعلرنيم، نةريرنات الترند يس، ال فاءات انوا  ولتعدد      

الاامرة لليرد   ال فراءات  يد اأا  دا   جو ش الر  انروا  مرن  .(حادنات اليجتير

 :يذ

لررلبه ال فاءات التذ  . 2 .لرلبه جا داءال فاءات  . 9 .لرلبه جاليعا  ال فاءات  . 0 

ا ( ال  ان يناع ا جعة مجا ت ل فاءة اليرد   ودييعهرا بيا اأا   يس تندي .جالنوالت

ضرو ية ل ذ يي ننا ان نطلق مليا صفة اليد   ال ةء او الفعاا  رذ لنييرق النترايت 

التي ن من اليعلومات النةرية حروا الرتعلم والسرلوع . 0 :التعلييية ويمك اليجا ت يذ

 .سررييول جتد يسررا الررتي ن مررن اليعلومررات  ررذ مجرراا التمصرر  الررم . 9 .ا نسررانذ

 التي ن من اليها ات الماصة جالتد يس. والتذ لهم جع ا اساسذ  ذ لعليم الطلبة2

  -:اليهنية يذال فاءات واأا ت  يسر  السيد( ال  ان يناع ا جعة انوا  من  .

الوددانية / لعير ال  اسرتعدادات الفررد  اليرند   ( وميولرنا والجايالرنا ال فاءات  . 0

 ومعتيدالاوتيينا 

اليعر يررة / ولعررير الرر  اليعلومررات واليهررنا ات العيليررنة الررننرو ية ال فرراءات  . 9 .

 (اليد  (  ذ أت  مجا ت ميلا  التعلييذ التعليذ) داء الفنرد 

ا دايية / ولعير ال  ا داء الترذ يةهريرنا الفرنرد  اليرند   ( ولترننين ال فاءات  . 2

وسررايا ول نولوديررا التعلرريم وادررراء العررروح  اليهررا ات الررنفس النربيررة  بتوحيررة

 (العليية...الج

ا نتادية / لعير الر  اثرر اداء الفررد  اليرد  ( لل فراءات الرنساجية  رنذ ال فاءات  . 4 .

التعليم(، ا  اثر بفايات اليد    رذ اليتعليرين، ومرد  بفرايتهم  رنذ لعليهرنم  الييندان 

 .الينستيبلذ او  نذ مهنهم

 

 الجودة الشاملةمفهوم معايير 

 ن حهو  معايير الجودة العاملة بان نتيجة لعدد الفلسفات التذ لنينت العديد           

من اليباد  اليرلبطرة جبعنرها جعنرا  والترذ اسرهيت  رذ جنراء اليردخا ااسرا  اداء 

العيررا  ررذ    منةيررة .  ن يررمك اليبرراد  والعناصررر مررن أررأنها  ن لعررير  لرر  النيررايق 

يربن  ليها مند العرو  جأستمدال يما ا سرلوا اذ يتفرق معةرم البراحثين  ااساسية التذ

مررن  حرروا مررا حةيررت جررا النيبررا ااخيرررة مررن  سررهامات مرردد مررن  واد الجررودة العرراملة

مف ررين ومليراء الجررودة الترذ لنومررت ا  را يم وانتيرراءالهم الفلسرفية ويررألذ  رذ ميدمررة 

(  ذ  ن لنيراذدهم  ل ف درو ان ف بروسربذف اأي اوا ف ديينت ف و جنبيرو  يو ء اليف رين

 و سهامالهم ااثر ال بير  ذ لطو  يما اليفهول  ل  اامال 

اذ  صبح لطبيق معايير الجودة العاملة  ذ التد يس مطلبا  ملنا  من ادرا التفامرا        

والتعامررا ج فرراءة مررر متكيرررات مصررر يتسررم جالتسررا   اليعر ررذ والت نولررودذ التينررذ 

حي  الصرا  والينا سة جين ا  راد والجيامرات واليوسسرات ف وان ا خرم ولزايد  ذ 

جالجودة العاملة  رذ الترد يس ويي رن مرن لنييرق درودة الترد يس الرم  يرو اداة التنييرة 
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والتيرردل ول املررا معر يررا ومها يررا وودرردانيا  ومررن ثررم الو رراء جاحتيادررات اليجتيررر مررن 

 (04: 9118ة  البياو  وآخرون،اليويلين اليتمصصين الياد ين مل  الينا س

 

ليولررا مليررا الصرراة والسررال   التررادر ا مررين الصرردو  مررر النبيررين والصرردييين      

 (    0912  واك الترمم  ف  والعهداء ( .

َوتًرراا اَمَيلًرروا } ثرم درراءت العرريعة ا سررامية لتوبررد درودة العيررا  ترراا لعرال             

نًوَن  ً َمَيلًَ َم َوَ ًسولًاً َواَلًيَوما ا الرم  (  و أرا ان يرما العير 015 التوجة : { ََسيََر  َّللاَّ

يريد َّللا  علا يو الم  يرضذ َّللا و سولا واليومنين ثم يألذ الرسروا ا مةرم  صرل  

َّللا مليررا وسررلم ( ليوبررد الجررودة  ررذ العيررا  ذ ييرروا   مررن غعررنا  لرريس منررا (    واك 

 ( 0205ف الترمم 

ويررررو اليايررررا     ان َّللا ينرررر  اذا ميررررا احرررردبم ميررررا  ان يتينررررا (   واك الطبرانررررذف 

0/925.)   

وتد جدت مةاير الجودة  ذ ا سال  رذ مردة دوانر  منهرا صرنة العييردة والعبرادةف     

 و ذ تراءة اليران ف و ذ ا مو  الدنيوية باليعامات والعاتات العامة والتجا ة.

 ( 02: 9100  اجو مبدة ف                                                                  

 

 الجودة الشاملة في التعليممعايير 

 

 دودة الينايت واليير ات الد اسية الجامعيّة واليد سيّة. -0

دررودة البنيررة التنتيررة  ررذ اليطررا  التعلييررّذ، مررن لررو ير اليررد ا  والجامعررات  -9

 جيواصفات ديدة.

مررد  بفرراءة ااًطررر الترجويررة و امدا يررة التعليييررة دررودة الت رروين ااساسررذ و  -2

 يية.اليستير للينايت التعلي

 التدجير اا نا لليوا د البعريّة و الياليّة. -4

 مد  ا نطبا  الجيد الم  ل ّون لليستفيدين من المدمات اليد سة، والجامعية. -5

 التنسين اليستير  ذ الينايت سنويا   ن لطل  اامر ذلا. -2

http://qu.edu.iq/dept/iso/quality/ 

 مراحل معايير الجودة الشاملة :

 اليطاجية : مرحلة الفن  او. 0

يطلق مليهرا احيانرا مرحلرة التفتريء ويرذ ليثرا جردايات حربرة الجرودة فحهررت  رذ     

اواخر اليرن الثامن معر مر ليامد حربة الثو ة الصنامية ا ولر  ف واادادت النادرة 

 ليها جعد حهو  نةرية   لرايلو  (  رذ ا دا ة العلييرة ف وليرول يرمك اليرحلرة ملر  منرر 

انا ي ون تد وتر  عا  وليد امتد يما اليفهول الر  تطرا   المطأ و نيا ليول جال عة منا

التعليم   ا موسسة لعلييا لتنين دهراا اأررا ذ   ويسري  لفتريء (  رذ يي لهرا ييرول 

جررالتنييق ف و نرر  سررير العيليررات الترجويررة والتعليييررة وليسررييها  ررذ ضرروء ا يرردا  

فتء الرم  يسرتمدل سرلطة  الترجوية اليرسومة ، ولعتيد يمك اليهية ملر  مرا يسري  جرالي

http://www.qwled.com/vb/t160113.html
http://www.qwled.com/vb/t160113.html
http://www.qwled.com/vb/t160113.html
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ليييررد اخطرراء اليد سررين ولوديررا النيررد لهررم مررر ل ونررا  ييرردل لهررم    نررو  مررن التوديررا      

 (21:9115او ا  أاد لهو ء اليعليين   اايرف

 

 

 -مراتبة الجودة : . 9

مررن حهررو   0220جررد ت يررمك اليرحلررة منررم اوايررا اليرررن الععرررين وجالتنديررد مررال      

ايية للرتاجة مل  الجودة وتد صاح  يمك اليرحلة التربيز مل  لنييه ا سالي  ا حص

ولوحيد ا نتاب بوسيلة لينر ا خطاء مند لفتيح السلعة او ليديم المدمة اذا بان الهرد  

 ا سا  لرتاجة الجودة يتيثا  ذ منر ا خطاء ولفاديها تبا حدوثها

 (99: 9110  مييلذ ف  

( والرم  ايرتم جالرتاجرة العراملة ملر  الجرودة feigen paumوترد اأرا   نجنبيرول       

التررذ بانررت لهررد  ملرر  انترراب السررلر والمرردمات جطرييررة اتتصررادية وحسرر  احتيادررات 

اليستفيد  ن دييرر العراملين  رذ الينةيرة يرم مسروولون مرن لنييرق ذلرا ف والتأبرد مرن 

 (5 : 9112انجاا العيا جع ا سليم لليرة ا ول .   المعالذ ، 

 -لة لأبيد الجودة :مرح. 2

امتيدت يمك اليرحلة مل  لوديا الجهود با ة للوتاية من ا خطراء ف ومرن ثرم وضرعت 

 يمك اليرحلة انها لعتيد مل  النةال اساسا لينر وتو  ا خطاء منم البداية

 (  45: 9114  الفنا والطايذ ف  

 مرحلة ادا ة الجودة : . 4

السيت يمك اليرحلة جا يتيال جرغبات اليستفيدين ليفهومها الواسر داخا الينةية      

ولنيييهررا .  يررد امترراا مفهررول الجررودة ليعرريا النةررال التعلييررذ ف و صرربح نةامررا  مت رراما  

يتنرراوا دييررر مناصررر العيليررة التعليييررة  يرادعررة دررودة التعلرريم لعررتيا ملرر  التيررويم 

تطوير ولنسين ميليات التعلم والنةر ال  الرتاجة مل  انها دزء والرتاجة والتوديا وال

من ميليات ادا ة الجودك العاملة للتد يس ف وبرا ا مرو  ا دا يرة لليوسسرة التعليييرة 

 والترجوية  هذ متعاج ة ومتداخلة وغير منددة ولعد مسوولية با  رد داخا اليوسسة.

 (29: 9115  ااير،  

 

 T.Q.Mشاملة أهداف معايير الجودة ال

 ن الهررد  ااسررا  للجررودة العرراملة يررو لنسررين دررودة المرردمات التعليييررة التررذ ليرردمها 

 -اليوسسات التعلييية وجهما  أن معايير الجودة  ذ لهد   ل  :

 ضيان دودة المدمات التعلييية الييدمة من حيث العيا ف ااداء ف والعاملين  -0

(Howard&AIan,2005p37-45) 

 نياط النعة والعيا مل  لاأيها .ال عة من  -9

اليسررامدة  ررذ لمفرريو الهررد   ررذ  م انررات اليوسسررة التعليييررة مررن حيررث الجهررد   -2

 (09: 9112والوتت واليوا د .                                                      تدا ة ف

 

 فوائد تطبيق الجودة الشاملة :
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مهم اداء    ميا جاليان وخاصة  رذ مجراا ان الجودة العاملة ا  منةية يذ اسا  

التعليم و أا ان ايم الفرو  جين منةية لعليييا ديدة و خر  ضعيفة يو طرييرة اداء 

 (22:9112للا الينةية   الفتاو ، 

 -ولتوا ر العديد من الفوايد للجودة العاملة منها ما يلذ :

و  ا دا ة ولنديررد ضرربه النةررال ا دا   ولطررويرك  ررذ اليد سررة مررن خرراا وضرر . 0

 اليسووليات. 

ا  ليرراء جيسررتو  الطرراا مررن دييررر الجوانرر  الجسرريية والنفسررية وا دتياميررة  . 9

 والروحية .

 ايادة ال فاءة التعلييية و  ر مستو  ا داء لجيير ا دا يين واليد سين  .  . 2

نلروا ضبه أر او  الطراا و وليراء ا مرو  واليجتيرر وامتراا منهرا ووضرر ال-. 4

 اليناسبة لها

 الو اء جيتطلبات الطاا و ولياء ا مو  واليجتير وصو  ال  الرضا الينعود . . 5

لررو ير دررو مررن التفررايم والتعرراون والعاتررات ا نسررانية جررين دييررر العرراملين  ررذ  . 2

 اليوسسة الترجوية والتعلييية .

لي ين ادا ة اليد سة مرن لنليرا اليعر ات جرالطرايق العلييرة والتعامرا معهرا مرن  . 2

 خاا  دراءات لصنينية وتايية لينر حدوثها مستيبا . 

   ر مستو  الومذ مند الطاا وبا ة اليستفيدين من المدمات التعلييية . . 8

 منح ا حترال والتيدير وا مترا  الينلذ والعاليذ لليد سة.  . 2

 مناولة ا سهال  ذ لعديا ولطوير ا لجايات  ذ اليجتير ننو ا  نا . . 01

 مواببة لكير اليجتير واستعرا  مستيبلا واممداد لا . . 00

لكييررر نيرره ا داء مررن ال ررم الرر  ال يررة مررر الجررودة وا  ليرراء لجررودة اليد سررين  .09

 وامدا ة والطاا

التمطيه لوضر منايت لألنعطة الترجوية التذ لود  ال  التنسن المالذ ل ا  ررد  . 02

 (022: 9112داخا اليوسسا التعليييا .   اليتبولذ ،

 

 دراسات سابقة: للكفاءة التدريسية

 ( 0288 اسة  الصبنذ، . 0

يرررد ت الررر  معر رررة اثرررر المبررررة والد درررة العلييرررة  رررذ ميا سرررة مرررد   الد اسرررات 

ل فايات التعليية واثر ذلا  ذ لنصيا طاجهم  ذ مدينة ا جد ل ونت مينرة ا دتيامية ل

(مد سررا ومد سررة ومينررة الطلبررة  92الد اسررة مررن  ةتررين: مينررة اليررد   ومرردديم  

( يررة، م ونرة مرن  55طاا. اذ طو  الباحرث اسرتبانة ل ونرت مرن   ) 212ومدديم  

عطة، الوسايا( وترد حهررت النترايت اليجا ت التالية: ا يدا ، ا سالي ، الدا عية ا ن

الد اسررة مررا يلررذ ودررود  رررو  ذات د لررة احصررايية  ررذ ميا سررة اليد سررين لل فايررات 

لعز  ال  الد دة العليية ولصالح حيلة دجلول الترجيرة والب رالو يو  وودرود اثرر ذ  

د لة احصايية  ذ ميا سة اليد سين لل فايات التعليية، لعز  للمبرة وودود اثرر ذ  

 ) 2  لررة احصررايية  ررذ لنصرريا طرراا اليرحلررة ااساسررية ا دياميررة لعررز  الرر  د

 .ميا سة مد سيهم لل فايات التد يسية 
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 :(  9112د اسة  خطاا، واليريعذ،  .0

لهد  الد اسة ال  ليويم مد   املية امداد اسالمة التعليم العالذ  ذ لي ينهم من جعرو 

اطن اليروة والنرعة  ررذ يرمك العيليررة. ال فايرات التد يسرية ا ساسررية وال عرة مرن مررو

وليررديم جعررو التوصرريات وا تتراحررات لتعزيررز مررواطن اليرروة ولصررنيح ولعررديا او 

اصا  مرواطن النرعة. ولتمييرق ايردا  الد اسرة ترال الباحثران جامرداد مييرا  لرملا 

  يرة موامة مل  ستة مجات. ودر  التأبد من صد  ا داة وثبالهرا  52م ون من  

 82 لد يسررذ ييثلررون نسرربة   912 امررا مينررة البنررث جلرر  حجيهررا   20،1 الررم  يبلرر  

 %من مجتير الد اسة ا صلذ. وتد لوصا الباحثان الر  لردنذ مسرتو   امليرة ميليرة 

امررداد امنرراء ييةررة التررد يس الجررامعذ ومرردل ودررود  ررر  ذو د لررة احصررايية جررين 

يعز  لطبيعة ال لية.وترد ميا سات امناء ييةة التد يس الجامعذ لل فايات التد يسية 

اوص  الباحثان امادة النةر  ذ ا يدا  الترجوية ومنتو  البرامت التعليييرة اليتعليرة 

جامداد امناء ييةة التد يس الجرامعذ. وضررو ة لرد ي  امنراء ييةرة الترد يس  رذ 

الجامعة اثناء المدمة مل  طرايق التد يس النديثة واطامهم مل  احرد  اليسرتجدات 

والتيرويم. بيرا اتترر  الباحثران ادرراء د اسرة ل عرة ) 5)اسرالي  الترد يس  رذ مجراا 

 دا ر التد يس الجامعذ

 

 Bhargava and Pathy 9100د اسة جا غا ا وجاثذ    .9

يد ت  ل  ليصذ ال فاءات التد يسية التذ ينتادها الطلبرة اليعليرون للنجرا   رذ مهنرة 

( طالرر  مررن الطلبررة  011التررد يس مررن ودهررة نةررريم. ول ونررت مينررة الد اسررة مررن   

اليعليين  ذ لمص  الترجية  ذ دامعة ا نعذ الهندية.  أا ت نتايت الد اسة  لر   ن 

تبا الطلبة اليعليين يذ بفايرة الثيرة جرالنفس، و ن  بثر ال فاءات العمصية احتيادا  من 

اليهنيررة احتيادررا مررن ترربلهم يررذ بفرراءة اليعر ررة جينتررو  اليررادة التررذ ال فرراءات  بثررر 

سرريعليونها لتاميررم اليد سررة  ررذ اليسررتيبا. و ررذ ضرروء يررمك النتررايت،  وصرر  الباحثرران 

ل ملر  الطلبرة جنرو ة لفعيا نيوذب التد يس اليصركر  رذ الجامعرة، ولربيرز ا يتيرا

 اليعليين من خاا التيييم العاما واليستير لهم  ذ  ثناء جرنامت الترجية العيلية.

 

 دراسات سابقة لمعايير الجودة الشاملة.

 ( :  , 0222Terry د اسة لير      -0

يررد ت الد اسررة الرر  لطبيررق ادا ة الجررودة العرراملة   جرنررامت ادوا د دييررنت (  ررذ      

ة ا ستفادة منا  رذ الترجيرة ووصرفت الد اسرة التكيرر الترجرو  ف اليدا   ومد  ام اني

واليعا بة  ذ الماذ اليررا  وحليرات الجرودة ف وثيا رة اليد سرة ف والتنةريم اليد سرذ ف 

ودودة الترجية ف جأنهرا مرن اساسريات ادا ة الجرودة العراملة ف واتترحرت الد اسرة جعرو 

وضررر خطرره واضررنة لتنييررق  -:ا مررو  لنجررا  الجررودة العرراملة  ررذ اليرردا   منهررا 

ا يردا  اليريبرة والبعيردة   التمطريه ا سرتراليجذ (   ولرد ي  اليروحفين واليررديرين 

واليعليررين والعرراملين( ملرر  مبرراد  الجررودة العرراملة ف والعيررا ملرر  ل رروين  ررر  ميررا 
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منومة حس  التمصصرات  رذ الينرايت والصرفو  وغيرر ذلرا ف اسرتيرا ية التنسرين 

 (  Terry 0222: 02 ,لجودة .  لتنييق معايير ا

 -: 9115د اسة سواد   -9

يررد ت الد اسررة الرر  ليررديم لصررو  نةررر  مررن ماتررة لطبيررق الجررودة العرراملة جررأداء     

الهيةة التينية ف ولطوير اداة لييا  الجودة العاملة  ذ التعلريم التينرذ حيرث جلكرت العينرة 

( منوا  مرن العيرادة وييةرة الترد يس واليرد جين التينيرين اختيرروا جالطرييرة  51من   

العيدية من اليعهد التينذ  ذ البصررة واسرتمدل الوسره النسراجذ ا ننررا  اليعيرا   

والنسرربة اليةويررة ولنليررا ا ننرردا  اليتعرردد بوسررايا احصررايية و حهرررت النتررايت ودررود 

اءات الجررودة الفعليررة  ررذ اليعهررد موضررر الد اسررة لوا ررق وان برران منرردودا  جررين ادررر

ومتطلبررات اليواصررفة اليياسررية ف و أررا ت الرر  ضررعة  امليررة ا داء ويررما يردررر الرر  

 (  05: 9115ضعة ا يتيال جالجودة   سواد  ف 

 :  9112د اسننة العنننا  ننة وتنننران  -2

ملة  رذ التعلريم العرال يد ت الد اسة ال  التعر  مل  معوتات لطبيق الجودة العرا      

وتد استمدمت الد اسة ا سلوا الوصفذ التنليلرذ حيرث بانرت مينرة الد اسرة   مردير 

التعليم ومسامديا ف  يساء ا تسال ف ودييرر اليعرر ين الترجرويين ف ومردير  اليردا   

 جينطية الباحة التعليية ( ولوصلت ال  النتايت من اييها :

ايتعلق جررامدا ة التعليييررة ومنهررا مررايتعلق جالبيةررة ينرراع العديررد مررن اليعوتررات منهررا مرر

اليد سررية وبررملا معوتررات متعليررة جرراليير ات الد اسررية ومعوتررات متعليررة جررامدا ة 

اليد سررية وماتررة اليد سررة جرراليجتير الينلررذ وبرران مررن ايررم التوصرريات العيررا ملرر  

المراذ اليررا  لد ي  اليياديين مل  اسالي  الجودة ومنهجها ف البعرد مرن اليربزيرة  رذ 

 الترجو  والتعليذ 

Http://yawda2010.almouhtadaxat.com . تسم اجنا  ود اسات من الجودة 

 -( :   ,9119Hernanezد اسة ييرنانز   – 4

سررة ثانويررة ادا ة الجررودة العرراملة  ررذ التعلرريم   لطبيررق ادا ة الجررودة العرراملة  ررذ مد   

 ل سا  ( 

يررد ت الرر  د اسررة الوضررر النررالذ مدا ة الجررودة العرراملة  ررذ مرردا   مياطعررة      

ل سا  وليييم ما اذا بانت ادا ة الجودة العراملة لفرذ جوموديرا ف وليرت الد اسرة ملر  

احد  اليناطق التعلييية اليرلبطة جادا ة الجودة العاملة ليدة خيس سنوات الترذ لمردل 

( طالر   . وترد اأرا ت البيانرات الر   0211( مد سرة لنرم ماييرا ا   24ماييا ا   

ان لطبيق ادا ة الجودة العاملة بانت اليستويات جدءا  من اليعر ين ومدير  اليردا   

انتهاء  جيدير  اليرحلتين الثانوية وا جتدايية ف ولوصلت الد اسة الر  الرضرا مرن اداء 

الطلبة ا  ان لهرم جعرو اليطالر  اليتيثلرة  رذ  مديرية التعليم ودمت طر  ليييم انجاا

 استمدال ا نا ا سالي  لتيييم  املية ادا ة الجودة العاملة . 

 95 :9119 Hernanndes ) 

 

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

http://yawda2010.almouhtadaxat.com/
http://yawda2010.almouhtadaxat.com/
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ييثررا يررما الفصررا مرضررا  لددررراءات التررذ امتيررديا الباحثرران جكيررة التنيررق مررن       

 ايدا  البنث النالذ ومل  الننو التالذ : 

 

 

 

 مجتمع البحث  –اوالً 

 يتندد مجتير البنث النالذ  من:      

مد سررذ ومد سررات اليرردا   الثانويررة  ررذ مدينررة ل ريررت اليربررز والبررال  مرردديم
   *)

 

( مد سررة  20اناثررا ( وملرر   482ذبررو ا ( و   008سررا  ومد سررا مررنهم  ( مد  215 

 (   0ثانويا ف الجدوا   

 

 عينة البحث -ثانياً :

 مينة اليد سين  – 0

دررر  سررن  مينررة معرروايية طبييررة مررن امنرراء الهيةررة التد يسررية مررن اليرردا        

( 091%(  و 91( مرررررن الرررررمبو  جنسررررربا 21(  رررررردا     051والثانويرررررة اذ جلكرررررت  

 (0( مدا   ددوا   2%( من ا نا  ولوا  ا راد العينة مل    81جنسبة 

 

 يبين عينة البحث ( 0جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : اداتا البحث :

 لكرح لنييق ايدا  البنث تال الباحثان جيا يلذ :

 التد يسية.امداد ا داة ا ول  : ال فاءة  -

 امداد ا داة الثانية :. مييا  الجودة العاملة -

من ادا تيا  متكير ال فراءة التد يسرية  ومتكيرر الجرودة العراملة والرم  لنرين         

البنث النالذ ف تال الباحثان جامطا  مل  ا دجيات والبنرو  والد اسرات السراجية فاذ 
                                                 

 9102-9108حصا الباحثان مل  يمك ا مداد من تسم التمطيه  ذ مديرية لرجية صا  الدين للعال الد اسذ  *

 

 انا  ذبو  اليد سة ت

 2 01 الفرتان  .0

 22  ا نتصا  للبنات  .9

 01 2 ميبة جن نا ر  .2

 22  اليستنصرية  .4

 91  البيان  .5

 2 00 ل ريت اليطو ة  .2

 05  ل ريت اليطو ة للبنات  .2

 091 21 اليجيو   .8
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يم مرر خصراي  البنرث ف ولتروا ر  يرا لبين انا من النرو   امداد ميياسان جيرا يرتا

العروط العليية من صد  وثبات وتد ة مل  التيييز وذلرا لعردل ودرود مييرا  لييرا  

ال فاءة التد يسية ومييرا   معرايير الجرودة العراملة يمر  اليد سرين واليد سرات  رذ 

مرردا   ل ريررت   ملرر  حررد ملررم الباحثرران ( لررما ا لررأ  الباحثرران الييررال جامررداد مييررا  

 فاءة التد يسية ومييا  الجودة العاملة ليد سذ ومد سات اليردا   الثانويرة وو يرا  ال

 للمطوات التالية 

 لنديد مجا ت اليييا  : –  

لكرررح امررداد مجررا ت اليييررا  والتررذ لكطررذ  يرالررا لييررا  ال فرراءة التد يسررية       

ل ريرت وو يرا  ليرا ومييا  معايير الجودة العراملة  رذ   رذ اليردا   اممداديرة ليدينرة 

يع سا ا طا  النةر  والتعرية النةر  وا درايذ  ذ يما البنث ف ومرا اطلرر مليرا 

الباحثان من ادجيات ود اسات ساجية وادراء مياجات أمصية مر اليمتصرين  رذ يرما 

 ( مجا ت لهما ليييا  ال فاءة التد يسية ويذ :5اليجاا لم لنديد  

 ال فاءة جالينا ةة النةال -0

 يز ومراماة الطلبةلنف -9

 التعاون  -2

 التمطيه -4

 التيويم -5

 ( مجا ت لهما ليييا  الجودة العاملة ويذ :5واينا لم لنديد  

 الوسايا التعلييية. .0

 ا دا ة الصفية. .9

 العاتات ا نسانية. .2

 اليجاا العليذ. .4

 طرايق التد يس.  .5

 

 جعررد ان دررر  لنديررد مجررا ت اليييررا  وجعررد ا طررا  ملرر  ادجيررات ود اسررات –ا 

 مياييس ساجية ف تال الباحثان جصياغة  يرات با مجاا من اليجا ت اليعا  اليها ساجيا

(  يرررة جصرريكتها 49وجنرراء  ملرر  ذلررا دررر  امررداد ليييررا  ال فرراءة التد يسررية       

(  يررررة جصررريكتها ا وليرررة ف ولوامرررت يرررمك  42ا وليرررةف وليييرررا  الجرررودة العررراملة   

 (9ميسة بيا  ذ الجدوا الفيرات مل  مجا ت اليييا  ال

 

 ( 9جدول ) 

 يبين الصيغة االولية لعدد مجاالت المقياس وعدد فقرات كل مجال

مرررررررررررررررررررردد  ال فاءة التد يسية ت

 الفيرات

 مدد الفيرات الجودة العاملة

 2 الوسايا التعلييية 2 ال فاءة جالينا ةة النةال 0

 2 ادا ة الصة 2 التنفيز ومراماة الطلبة 9

 2 العاتات ا نسانية 8 التعاون 2
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 01 العليذ 8 التمطيه 4

 01 طرايق التد يس 8 التيويم 5

 42  49 اليجيو 

 امداد لعلييات اليييا  : –ب

مبياا الصيكة ا ولية للييياسين ف امد الباحثان لعلييات لوضح بيفية ا داجة مرن      

(  رذ النيرا اليناسر  اااء برا  يررة الترذ  √ يرات اليييا  ف وذلا جوضرر مامرة    

يجاا منها ف ولنت البديا الم  ييثا اداجتا من مييا  متد ب   احييها جد درة ببيررة 

درردا  ف و حييهررا جد دررة ببيرررة ف احييهررا جد دررة متوسررطة ف احييهررا جد دررة ضررعيفة ف   

 احييها ( بملا لنينت و تة التعلييات معلومات منها  الجنس ( 

   الةاير  :الصد –د 

ومل  يما ا سا  ا لأ  الباحثان ان يتنييا من الصد  الةاير  ليييرا  ال فراءة      

(   يرررة ومييررا  الجررودة العرراملة وذلررا جعرررح  يرررات اليييررا  49التد يسررية البررال  

(  04( ملرر     9(  يرررة مررر لعريفررات اليجررا ت الميسررة   ملنررق (    42البالكررة   

(   جرداء ح يهرم  0يمتصين  ذ العلول الترجوية والنفسية ملنق   من يا  وخبيرا  من ال

ملرر  مررد  صرراحية الفيرررات مررن مرردل صرراحيتها مررر ادررراء التعررديات اليناسرربة  ذا 

يسررتود  التعررديا ف ومناسرربة الفيرررات لليجررا ت التررذ يررذ  يهررا ومناسرربة البرردايا  ررذ 

مردت النسبة اليةويرة آل اء اليييا  المياسذ وجعد دير ا اء الين يين والمبراء است

الين يين واليوا يين وغير اليوا يين ولم ا لفا  مل  دييرر الفيررات بنرد ادنر  ملر  

%( ليييرا  الجرودة  84% ( ليييا  ال فراءة التد يسرية  ونسربا   81نسبة ابثر من   

 العاملة من ا اء الين يين والمبراء للد لة مل  صاحية الفيرات 

 -ستطامية ا ول  :التجرجة ا –ينن 

(  ررردا  مررن امنرراء ييةررة التررد يس مرروامين  41لطبيررق اليييررا  ملرر  مينررة جلكررت    

( مدا   مرن مرد ا  ل ريرت اليربرز مرن ادرا التعرر  ملر  مرد  وضرو   2مل   

لعلييررات مييررا  ال فرراءة التد يسررية ومييررا  الجررودة العرراملة ومررد  وضررو   يرررات 

نديررد الصررعوجات التررذ لوادررا ا ررراد العينررة اثنرراء اليييررا  ودتررة صررياغتها ولكتهررا ف ول

ا سرررتجاجة ولنديرررد الرررزمن اليسرررتكر  لدداجرررة مرررن  يررررات اليييرررا  لبرررين ان دييرررر 

- 05التعلييات والفيرات واضنة ولراو  امن ا داجة مرن  يررات اليييرا  مراجين   

 ( دتييا.91( دتيية. وجيتوسه   95

 -لصنيح اليييا  : –و 

ليد وضعت ل ا  يرة من  يرات للييياسين خيسة جدايا   احييها جد درة ببيررة دردا      

ف احييها جد دا ببيررة ف احييهرا جد درة متوسرطة ف احييهرا جد درة ضرعيفة ف   احييهرا( 

( ملررر  0ف 9ف 2ف 4ف 5وترررد درررر  لصرررنيح الييياسرررين  رررذ ضررروء د درررات البررردايا   

دة وحسرر  البرردايا اليمتررا ة لتلررا الفيرررة الترروالذ جنيررث لعطررذ ل ررا  يرررة د دررة واحرر

(  4( د دررات للبررديا الثررانذ    5امطررذ البررديا ا وا   احييهررا جد دررة ببيرررة درردا    

(  0( د درة والبرديا المرامس    9( د دات وللبرديا الراجرر  2د دات للبديا الثالث  

 د دة واحدة.

 التنليا ا حصايذ للفيرات:  –ا 



  9102لسنة   حزيرانوالسبعون . الثامن ......... العدد............................مجلة الفتح ..............................

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-219- 
 

 

 

باحثرران مررن خصرراي   يرررات مييررا  ال فرراءة التد يسررية وادررا ذلررا  يررد لنيررق ال   

ومييررا  الجررودة العرراملة  جتنليلهررا احصرراييا  ملرر  و ررق ادررراء حسرراا اليرروة التيييزيررة 

 للفيرات وبيا يألذ 

 حساا اليوة التيييزية للفيرات:

ان الكرح اليردو من حساا اليوة التيييزية للفيرات ف يو استبعاد الفيررات الترذ      

ز جين ا  راد وامجياء مل  الفيرات التذ لييز جينهم و درا التنيرق مرن ذلرا ترال   ليي

 -الباحث جنساا اليوة التييزية جأسلوجين ييا:

اسلوا اليجيومتين اليتطر تين ولكرح التنيق من ذلا البرر الباحثران المطروات  –  

 ا لية 

نويررة لينرراء . دررر  اختيررا  مينررة معرروايية مررن مد سررذ ومد سررات اليرردا   الثا0

( مد سرة ودرر   04( لد يسرذ مروامين ملر     911ل ريت اليربز والترذ جلكرت  

ديررر ا سررتبانات مررن ا ررراد العينررة ولررم لصررنينها ولرليبهررا لنااليررا  حسرر  مجيومررة 

% ( مرن 92د دات من امل  د دة ال  ادن  د دة. ومل  يما ا سا  اخمت نسبة  

% ( مررن 92وليثررا اليجيومررة العليررا و   ا سررتبانات الناصررلة ملرر  املرر  الررد دات 

ا سررتبانات الناصررلة ملرر  ادنرر  الررد دات لتيثررا اليجيومررة الرردنيا  بررملا اصرربنت 

(  54( اسرتبانة واسرتبانات اليجيومرة الرردنيا   54اسرتبانات اليجيومرة العليرا لتعر ا   

  ( من برا اليجيومتين.وطبرق ا ختبرا 018استبانا وجملا جل  مجيو  ا ستيا ات   

لعينتين مستيلتين لكرح ايجاد د لرة الفررو  جرين متوسرطات د درات  T-teastالتايذ 

ليييرا  ال فراءة التد يسرية  صرالنة  اليجيومتين العليا والدنيا ولبين ان ديير الفيررات

دوليررة البالكررة للتطبيررق  ذ لبررين ان اليييررة التاييررة الينسرروجة اببررر مررن اليييررة التاييررة الج

--2،18( ولرراوحن جرين  012( ود دة حرية   1،15د لة    ( مند مستو 0ف 22 

(  يررة 40( واصبح   0،12( لم ل ن دالا بانت د دالها   02( مامدا الفيرة  04،22

صرالنة للتطبيرق  ذ لبرين ان اليييرة  ف ومييا  الجودة العراملة ولبرين ان دييرر الفيررات

( مند مسرتو  د لرة   0ف 22بالكة   التايية الينسوجة اببر من الييية التايية الجدولية ال

( مامررررردا الفيررررررة 2،28--9،15( ولرررررراوحن جرررررين  012( ود درررررة حريرررررة   1،15

 (  يرة45( واصبح  1922—0،91( لم ل ن دالا بانت د دالهم  91،24 

 

 اسلوا ماتة د دة الفيرة جالد دة ال لية لليييا  –ا 

ومييا  الجودة العاملة جانرا يتيتعرا لكرح التأبد من ان مييا  ال فاءة التد يسية       

جالسا  داخلذ  استعيا معاما ا لبراط جيرسرون اوضرنت النترايت ان معرامات ا لبراط 

(  1،52 – 1،92الفيرات جالد دة ال لية ليييا  ال فاءة التد يسية  لراوحرت مراجين   

ويرررذ ذات د لرررة احصرررايية ف والنرررح ان دييرررر الفيررررات ذات ا لبررراط ديرررد مرررا مررردا 

(ف ومييررا  الجررودة العرراملة ان دييررر الفيرررات ذات 1،02( بانررت د دتهررا  02يرررة الف

( ويرذ ذات د لرة احصرايية ف  مامردا  1،22 – 1،92ا لباط ديدة ولراوحت مراجين   

 (.1908—1،05( لم ل ن دالا بانت د دالهم   91،24الفيرة  

 

 الصيكا النهايية للييياسين  –ب 
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تمراب اليروة التيييزيرة ل را  يررة مرن  يررات الييراييس جعد لنليا  يررات اليييرا  واسر

و يجرراد معامررا ا  لبرراط جررين بررا  يرررة والد دررة ال ليررة للييياسررين  فالنررح ان دييررر 

( ليييرررا  ال فررراءة التد يسرررية  02الفيررررات لتصرررة جرررالتيييز والصرررد  مامررردا الفيررررة  

 ( ليييا  الجودة العاملة لم ل ن دالا   91،24والفيرة  

(   2(  يرررة   ملنررق 40لررم ا جيرراء ملرر   يرررات مييررا  ال فرراءة التد يسررية  وجررملا  

 (5(  يرة ملنق  45ومييا  الجودة العاملة البالكا   

 موأرات الصد  والثبات لليييا   –د 

 . صد  اليييا  0

 -ولكرح التثبيت من صد  الييياسين  يد امتيد الباحثان مل  انوا  الصد  ا لية :

 و  صد  الينت –  

 وتد لنيق الباحثان من صد  الينتو  جنوميا:

 

 الصد  الينطيذ .0

وتررد لررم ذلررا مررن خرراا لنديررد ال فرراءة التد يسررية والجررودة العرراملة ف مررن حيررث       

الي وناتف وصياغة الفيراتف سواء ابان ذلا جالنسبة للباحثان مند صياغتا للفيرات ال 

 ررذ     الين يررين منررد المرراذ اليرررا   ررذ مررد  صررد  الفيرررات  ررذ تياسررها محررد  

 م ونات الييا  اليعد لهما الكرح. 

 

 لصد  الةاير .ا .9

وجناء  ملر  ذلرا ترال الباحثران جرادراء مررح الييياسران جصريكتهيا ا وليرة ملر         

مجيومررة مررن الين يررين  ررذ التمصصررات الترجويررة والنفسررية لبيرران ا ايهررم  ررذ مررد  

 صاحية اليييا  وصدتا جيا ليت ا أا ة اليا  ذ يما الفصا .

 صد  البناء . –ا 

ودررر  التنيررق مررن يررما الصررد  مررن طريررق ليييررز  يرررات الييياسررانف واسررتبياء       

الفيرررات اليييررزة ف امررا جالنسرربة   لبرراط الفيرررة جالد دررة ال ليررة للييياسرران والررم  يعرردا 

موأرررا  لأللسررا  الررداخلذ لفيرررات الييياسرران  يررد لررم التنيررق مررن يررما اليوأررر  ررذ يررما 

 الفصا .

 

 ثبات اليييا   – 9

ولكرح التنيق من ثبات الييياسان تال الباحثان جتطبيق الييياسران ملر  مينرة مرن      

( مرد   ومد سرة  21اليد سين واليد سات  ذ اليدا   الثانويرة والبالكرة مردديم   

 +ا اليد سة والتمص  وتد لم استمراب الثبات جنن -موامين حس

طبيرق الييياسران ملر  نفرس العينرة طريية امادة ا ختبا   جعد ان تال الباحثان جامادة ل-

( يومرررا  اسرررتمرب معامرررا الثبرررات جاسرررتمدال معامرررا ا لبررراط جيرسرررون جرررين  05جعرررد   

( ليييرا  1،85د دالهم  ذ التطبيق ا وا ود درالهم  رذ التطبيرق الثرانذ الرم  جلر    

( ليييررا  الجررودة العرراملة ولعررد نتيجتررا ميبولررة  ذ يعررير 1،22ال فرراءة التد يسررية  و 
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(  ذا ا يررد 1،21 – 1،21  الرر  ان معامررا ا  لبرراط يجرر  ان يتررراو  جررين   ميسررو

 وصة ا داة جأنها اداة ثبات ميبوا 

 طريية الفابرومباخ .-

(  21وادررا اسررتمراب الثبررات جهررمك الطرييررة طبيررت ملرر  مينررة الثبررات البالكررة       

( 1،82ثبررات   مد سرا  ومد سرة ثرم اسررتمدمت معادلرة الفابرومبراخ  وتررد جلر  معامرا ال

( ليييا  الجودة العاملة ويما موأر مل  ان ثبات 1،81ليييا  ال فاءة التد يسية  و 

 اليييا  ديد وبليا ا لفعت تيية الثبات بليا بان ا نا .

 

 التطبيق النهائي

(  40جعد ان است يا الباحثان ا دراءات الاامة ليييا  ال فاءة التد يسية البرال        

(ف ترال الباحثران جتطبيرق الييياسران ملر  العينرة 45الجودة العاملة البال     يرة ومييا 

/ 09/  5( ولكايرررة  9108/ 00/ 09(وترررد امترررد ليررردة مرررن   051التطبيييرررة البالكرررة   

9108 . ) 

 

 الوسائل االحصائية 

لعينتررين مسررتيلتين لنسرراا اليرروة التييزيررة للفيرررات   T-testا ختبررا  التررايذ    -0

 .  جين الجنسين ود لا الفرو

 معادلا الفا برونباخ لييا  الثبات -9

 معاما ا لباط جيرسون ميجاد معاما الثبات  والعاتة جين اليتكيرين.  -2

ا ختبررا  التررايذ لعينررة واحرردة ليعر ررة الفرررو  ود لتهررا جررين التطبيررق النهررايذ  -4

 واليتوسه النةر .

ح معالجرة النترايت للبنرث ( لكرر  Spssدر  ا ستعانة جبرنامت النييبة ا حصايية   

 النالذ. 

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها

يتنررين يررما الفصررا مرررح النتررايت التررذ دررر  التوصررا اليهررا  ررذ يررما البنررث       

ودرت مناتعة النتايت  ذ ضروء ا طرا  النةرر  والد اسرات السراجيا  رذ يرما اليجراا 

 وسيتم مرح النتايت لبعاَ ايدا  البنث ومل  الننو ا لذ :

 الهد  ا وا: – 0

 ومد سات اليرحلة الثانوية: التعر  مل  مستو  ال فاءة التد يسية ليد سذ

جلرر  اليتوسرره النسرراجذ لررد دات مينررة البنررث ملرر   يرررات مييررا  ال فرراءة التد يسررية  

( ف وجعد ميا نرة اليتوسره النسراجذ 22،94( د دة ف وجاننرا  معيا     050،24 

( لبررين اليتوسرره النسرراجذ لررد دات العينررة اببررر مررن 092جاليتوسرره النةررر  البررال    

لعينرة واحردة ف ودرد ان اليييرة  T-testر  . ومند لطبيق ا ختبا  الثانذ اليتوسه النة

( ف ويررذ 0،22( يررذ اببررر مررن اليييررة الجدوليررة البالكررة   01،55التاييررا الينسرروجة    

 (  2( ددوا   042( وجد دة حرية  1،15دالة احصاييا مند مستو  د لة  
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(  3جدول ) 
 

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين المتوسط المتحقق والمتوسط النظري 

 للكفاءةالتدريسية

حجرررم 

 العينة

اليتوسرررره 

 النساجذ

اليتوسرررره 

 النةر 

ا ننرا  

 اليعيا  

د دررررررررررررررررة 

 النرية

مسررررررررررررتو   الييية ثانية

الد لررة منررد 

1،15 
 الجدولية الينسوجة

دالرررررررررررررررررررررة  0،22 01،55 042 22،94 092 050،24 051

 احصاييا  

 ذ ضوء النتايت الساجية لم التوصا ال  ان مستو  ال فاءة التد يسية  لرد  ا رراد       

واختلفرت مرر د اسرة (  0288 الصبنذ، العينة يو ماا ولتفق يمك النتيجة مر د اسة 

 (  :9112 خطاا، واليريعذ، 

وير  الباحث ان ا لفرا  اليسرتو  اليعيعرذ لليرد   وا لفرا   وحرا اليعنويرة         

وبرملا الرردو ات الترذ ليييهررا اليديريرة العامررة للترجيرة لهررا دو  ببيرر  ررذ   رر مسررتو  

بفاءة التد يس لد  مد سذ اليرحلة الثانوية 
. 

 الهد  الثانذ :-9

  يسية  لبعا  ليتكير الجنس التعر  مل  د لة الفرو   ذ مستو  ال فاءة التد

اأا ت نتايت اليعالجة ا حصايية للبيانات جا ختبا  التايذ لعينترين مسرتيلتين الر  مردل 

ودرررود  رررر  داا احصررراييا  جرررين الرررمبو  وامنرررا   ذ جلررر  متوسررره د درررات ا نرررا  

(   رذ حرين جلر  متوسره د درات 22،98( د دة جراننرا  معيرا   ترد ك  021،22 

( ف وتد جلكت الييية التاييرة 22،28( د دة جاننرا  معيا   تد ك  042،22المبو   

 انتهرا جاليييرة الجدوليرة البالكرا( ويرذ غيرر دالرة احصراييا  منرد موا0،428الينسوجة  

 (  4( ددوا   048( ود دة حرية  1،15( مند مستو  د لة  0،22 

 (   4جدول ) 

تبعاً لمتغيري مستوى الكفاءة التدريسية  يبين نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في 

 إناث( –الجنس ) ذكور 

اليتوسررررررررره  العدد اليتكير

 النساجذ

ا ننررررررا  

 اليعيا  

مسررررررررتو   الييية الثنايية

الد لرررررررررررة 

منرررررررررررررررررد 

1،15 

 الجدولية الينسوجة

 

 الجنس

 غير دالة 0،22 0،428 22،28 042،22 21 ذبو 

 22،98 021،22 091 انا 

ويرر  الباحرث ان  :( 9112 خطاا، واليريعرذ، والفيت يرمك النترايت مرر د اسرة      

ذلا يعود ال  ان با الجنسين يتيتعون جاليييزات نفسها سرواء  ملر  اليسرتو  اليراد  

 او اليستو  اليعنو  او دخولهم  ذ دو ات التطوير .



  9102لسنة   حزيرانوالسبعون . الثامن ......... العدد............................مجلة الفتح ..............................

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-212- 
 

 

 

ومد سرات اليرحلرة الهد  :الثالث التعر  مل  مستو  الجرودة العراملة ليد سرذ  -2

 الثانوية:

 

اذ جل  اليتوسه النساجذ لد دات مينة البنث مل   يرات مييرا  الجرودة العراملة      

( ف وجعد مواانا اليتوسره النسراجذ 25،50( د دة ف وجاننرا  معيا     042،28 

( لبررين اليتوسرره النسرراجذ لررد دات العينررة اببررر مررن 025جاليتوسرره النةررر  البررال    

لعينرة واحردة ف ودرد ان اليييرة  T-testالنةر  . ومند لطبيق ا ختبا  الثانذ اليتوسه 

( ف ويرذ دالرة 0،22( يذ اببر من الييية الجدولية البالكرة   4،20التاييا الينسوجة    

 (  5( ددوا   042( وجد دة حرية  1،15احصاييا مند مستو  د لة  

 (  5جدول )

الجودة نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين المتوسط المتحقق والمتوسط النظري 

 الشاملة

حجرررم 

 العينة

اليتوسرررره 

 النساجذ

اليتوسرررره 

 النةر 

ا ننرا  

 اليعيا  

د دررررررررررررررررة 

 النرية

مسرررررررررررررتو   الييية ثانية

الد لرررة منرررد 

1،15 
 الجدولية الينسوجة

دالرررررررررررررررررررررة  0،22 4،20 042 25،50 002 042،28 051

 احصاييا  

 ذ ضوء النتايت الساجية لم التوصا ال  ان مستو  الجودة العاملة لرد  ا رراد العينرة   

( ود اسرررررة   9115يرررررو مررررراا ولتفرررررق يرررررمك النتيجرررررة مرررررر د اسرررررة  سرررررواد  

 (  9112سة  د اسة العا  ة وتران  (( واختلفت مر د ا,9119Hernanez ييرنانز 

وير  الباحثان ان ا لفا  مستو  الجودة العاملة لد  مينة البنث ويعرز  ذلرا         

الر  السريا  ا دتيرامذ والعليررذ الينريه جراا راد والرم  يسرريح لهرم جتطروير اليررد ات 

لنييررق الترراجه الجيرد جررين اليد سرين والطلبرة وا لصرراا الفعراا جررين ا جداميرة لرديهم ف 

ات اليمتلفرررة  رررذ اليوسسرررة التعليييرررة لتنييرررة العديرررد مرررن ااتسرررال وامدا ات والوحرررد

اليهرررا ات لرررد    رررراد اليوسسرررة التعليييرررة مثرررا مهرررا ة حرررا اليعررر ات ولفرررويو 

 الصاحيات ولفعيا النعاط وغيريا 

 الهد  الراجر :-4

 التعر  مل  مستو  الجودة العاملة لبعا  ليتكير  الجنس 

ت جا ختبا  التايذ لعينتين مستيلتين ال  مدل اأا ت نتايت اليعالجة ا حصايية للبيانا

ودود  ر  داا احصاييا  جين المبو  وامنا   ذ جل  متوسه د دات ا نا  

(   ذ حين جل  متوسه د دات 24،82( د دة جاننرا  معيا   تد ك   051،10 

( ف وتد جلكت الييية التايية 25،22( د دة جاننرا  معيا   تد ك  040،82المبو   

  نتها جالييية الجدولية البالكا( ويذ غير دالة احصاييا  مند ميا0،02نسوجة  الي

 (  2( ددوا   048( ود دة حرية  1،15( مند مستو  د لة  0،22 
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 ( 6جدول ) 

مستوى الجودة الشاملة في التدريس يبين نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في 

 إناث( –تبعاً لمتغيري الجنس ) ذكور 

اليتوسررررررررره  العدد اليتكير

 النساجذ

ا ننررررررا  

 اليعيا  

مسررررررررررررتو   الييية الثنايية

الد لررة منررد 

1،15 
 الجدولية الينسوجة

 

 الجنس

 غير دالة 0،22 0،02 25،22 040،82 21 ذبو 

 24،82 051،10 091 انا 

الجنسرين ف اذ يي رن ويعز  ذلا ال  لطو  اليجتير  ذ نةرلا للعلم واليعر ة مرن برا 

 ن ان ي ون للعامرا ا دتيرامذ والعليرذ اثرر  رذ اختيرا   و م انيرة اجرراا اجدامرا  يرا .

التد يسرريين  خررموا يتيررا جون  ررذ نةرررلهم  لرر  طبيعررة التررد يس و نهررا لنيررق لهررم يررد  

معترع يو اليستيبا الرم  يرو مريرون جالنجرا  وا نجراا والتفرو   رذ لطروير ولعلريم 

 معايير الجودةالطلبة و ق 

 الهد  المامس. – 5

التعر  مل  ماتة ال فاءة التد يسية جيعايير الجودة العاملة لد  مد سذ ومد سات  

 اليرحلة الثانوية 

لنيييرررا  لهرررما الهرررد  درررر  حسررراا معامرررا ا  لبررراط جرررين د درررات اليد سرررين      

لعراملة وذلرا واليد سات  ذ مييا  ال فراءة التد يسرية وجرين د درات مييرا  الجرودة ا

( ويعد لنويا تيية معاما ا  لبراط الر  1،88جاستمدال معاما ا لباط جيرسون  ذ جل  

اليييرررة التاييرررة اليياجلرررة جاسرررتمدال ا ختيرررا  الترررايذ ودرررد ان اليييرررة التاييرررة الينسررروجة 

( ومنرررد  0ف 22( ومنرررد ميا نتهرررا جاليييرررة التاييرررة الجدوليرررة البالكرررة  99،52لسررراو  

( ودد ان يناع ماتة ا لباطية مودبة ذات د لرة احصرايية جرين 1،15 مستو  د لة  

 (  2ال فاءة التد يسية والجودة العاملة ددوا  

 (  7جدول ) 

 معامل االرتباط بين الكفاءة التدريسية والجودة الشاملة

تييررررررة معامررررررا  العاتة

 ا  لباط

الد لررة منررد مسررتو   الييية الثانية

1،15 
 الجدولية الينسوجة

 ال فاءة التد يسية

 والجودة العاملة 

يودررررد  ررررر  داا     0،22 99،52 1،88

 لودد ماتة ا لباطية

       

ان يمك العاتة لبين اييية ال فاءة التد يسية والجرودة العراملة والترذ لسرهم  رذ لنييرق  

ايدا ها ولهيةرة البيةرة اليناسربة داخرا اليردا   مرن خراا الجرودة العراملة  رذ ممتلرة 

العيليات التعلييية اليطبية مل  مدخالها   الطلبرة (ميرا يرنع س ايجاجيرا  ملر  لف يرريم 

ستثا ة دا عيتهم من خاا لو ير البيةرة الد اسرية اليناسربة وامتيراد ولفوتهم الد اسذ وا
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و ن امتاع التد يسرذ لل فراءة التد يسرية يجعلرا تايردا نادنرا  ال فاءة التد يسية الفاملة.

 ذ ذلا الصة آذ ييول جادا لا مل   سا  مليذ ومهنرذ سرليم ف  ذ ان الييرادة النادنرة 

 لجودة..لوثر  يجاجيا  ذ لطبييها ليعايير ا

 اوالً : االستنتاجات 

من خاا النتايت التذ لوصا اليهرا البنرث النرالذ ف لوصرا الباحثران الر  ا سرتنتادات 

 ا لية. 

 ان ال فاءة التد يسية لد  طلبة اليدا   بان ماا وذو مستو  ايجاجذ  . .0

   يودد لأثير للجنس  ذ ال فاءة التد يسية. .9

 اليد سين واليد سات ماا .ان مستو  الجودة العاملة لد   .2

   يودد لأثير والجنس مل  لطبيق معايير الجودة العاملة. .4

يناع ماتة ا لباطيا مودبة وذات د لة احصايية جين ال فاءة التد يسرية والجرودة  .5

 العاملة.

 

 ثانيــــاً : التوصيات

 : ذ ضوء النتايت التذ لوصا اليها البنث النالذ ف يوصذ الباحثان  ييا يألذ 

اسرررتعياا مييرررا  ال فررراءة التد يسرررية لل عرررة مرررن اليد سرررين واليد سرررات  .0

 ولطويريم جنس  احتيادالهم التد يسية.

العيا ملر  نعرر ثيا رة الجرودة  رذ اليردا   ملر  ممتلرة مسرتويالها لتطروير  .9

 العيا التعلييذ والترجو  .

وضر منايت لطويرية مل  ممتلة اليسرتويات لجييرر اليد سرين واليد سرات  .2

 مستو  دودة وبفاءة اليدا  . لر ر

لفعيررا ميررا لجنررة الجررودة اليد سررية مررن خرراا اسررتندا  تسررم لنرربه الجررودة  .4

 لألخم جبرامت الجودة والعيا جها من ادا لنسين مستو  الجودة  ذ اليدا   

ايررادة ا يتيررال جر ررر مسررتو  ال فرراءة التد يسررية وجيررا يتوابرر  مررر التطررو ات  .5

ر جعديم  حد  يم ممردات التعليم  وجهرم ليرا  درودة واليستجدات الناصلة  ذ اليجتي

 يما التعليم .          

 

 ثالثــاً : المقترحات 

 بيا ييتر  الباحثان مددا  من الد اسات والبنو  العليية ا لية :

ادراء د اسات وجنو  مياثلة للبنث النالذ ملر  مراحرا د اسرية باليرحلرة  .0

 لجامعات .ا جتدايية ومعايد امداد اليعليين وا

ادرررراء د اسرررات وجنرررو  ملييرررة اخرررر  لتنررراوا الجرررودة العررراملة وماتتهرررا  .9

جيتكيرررات اخررر  مثررا   المرراذ اليرررا ف ا لتررزال الرردينذ ف الدا عيررة ف مسررتو  الطيررو  ف 

 منا الس ن ف التنصيا الد اسذ ( .

ادراء د اسات  ذ مجاا ال فاءة التد يسية وماتتها جعدد من اليتكيررات مثرا  .2

نصيا الد اسذ ف احترال المات ف الثية جرالنفس ف التوا رق العمصرذ وا دتيرامذ ف      الت

 حا اليع ات(.
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 المصادر

د درررة لطبيرررق معرررايير الجرررودة العررراملة  رررذ ، 9100 جرررو مبدك، اطيرررة ميسررر  -0
، سالة مادستير ،دامعرة النجرا  الوطنيرة  مدا   ناجلس من ودهة نةر اليديرين  يها

  ذ ناجلس ، لسطين.

مسرتو  ال فراءة التد يسرية اسرالمة التعلريم  9104 ماا ميدل و.  تينرة  وطيرة   -9
د اسررة ميا نررة جررين  سررالمة التعلرريم الثررانو  الررمين  --الثررانو  و ررق الييا جررة جال فرراءات 

لليوا ل وينا متمصصا والمين لليوا ل وينا  رذ اليردا   العليرا والرمين لليروا ل وينرا  رذ 
 الجزاير –ليهنة التعليم الجامعات دون  مداد مسبق 

 دا ة الجررودة العرراملة نيرروذب ميتررر  للتطرروير امدا   ،  9112جررد  ، احيررد -2
،  طروحررة دبتو اك،دامعررة ميرران  لعرجيررة  و م انيررة لطبييررا  ررذ الجامعررات اا دنيررة

 ميان ، اا دن.

(، 9، ط الجررودة العرراملة  ررذ التعلرريم  9118البياو ،حسررن حسررين  وآخرررون  -4

 لنعر والتواير،ميان ا  دن.دا  اليسيرة ل

 : جاا ما داء  ذ برايية الكء  ذ البيو  ذ البيو ( 0205الترمم   تم   -5

ما ّ  -2  2/941 السلسلة الصنينة 0912  \التَِّرما

الجودك العاملا  ذ الترد يس وماتتهرا ( 9109الجبو   ف ماير منيد غال    -2
مادستير دامعرة ل ريرت / بليرة  سالة   جالتف ير ا جدامذ لد  طلبة اليرحلة ا مدادية

 الترجية 

،  دا ة الجرررودة العررراملة  رررذ التعلررريم 9118الجييلذ،خالرررد احيرررد داسرررم حنررردة  -8
، سررالة  الجرامعذ وماتتهرا جا نجراا الد اسررذ لرد  طلبرة بليرة الترجيررة دامعرة ل ريرت

 مادستير غير منعو ة ف العرا .

امررة ممررداد معلررم لصررو  ميتررر  لل فايررات الا0222النرميفذ، خالررد جررن  هررد،  -2
 ، دبتو اك غير منعو ة، بلية الترجية، دامعة مين أيس، اليايرة،  ل.العلول

 ثررر موأرررات  امليررة نةررال اليعلومررات ( .  9112حسررين ، منيررد مصررطف     -01
، د اسررة  ISO 9001 – 2000امدا يررة  ررذ  تامررة متطلبررات نةررال  دا ة الجررودة 
 ررذ   ISOا للنصرروا ملرر  أررهادة اسررتطامية  ررذ مينررة مررن الينةيررات تيررد التأييرر

دامعرة  -   سرالة مادسرتير غيرر منعرو ة ( ، بليرة ا دا ة وا تتصراد  منا ةة نينرو 

 اليوصا .

 دا ة الجرررودة العررراملة  رررذ البنررروع التجا يرررة  9112المعالذ،أرررابر درررا  َّللا  -00
اا دنيررة ، جنررث منعررو   ررذ اليررولير العليررذ الثررانذ للجررودة العرراملة  ررذ ضررا  دا ة 

،دامعرة العلرول  ة ول نلودويا اليعلومات،اا دن، بلية ا تتصاد والعلول امدا يةاليعر

 التطبييية الماصة ا  دن.
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 املية جرنامت  منراء ييةرة ، 9112خطاا،مهد   وصمذ ملوان اليريعذ،  -09
،وتراير مرولير ننرو لعلريم مرالذ التد يس الجامعذ  ذ ضوء جعو ال فايرات التد يسرية

 (00من  - 09/02/ 20ل،ص   9112 - 9112ل (،ما42متطو  لليدة.  

جنراء جرنرامت الترد ي  مردير  اليردا   ( 0225الدلييذ ف حيد منيرد خلرة    -02
ف  سرالة دبترو ة   غيرر منعرو ة ( بليرة الترجيرة ف  الثانوية  رذ ضروء بفرايتهم الوحيفيرة

 دامعة جكداد  –اجن  أد 

الترجيررة الرياضررية ليررويم بفايررات لد يسررذ بليررة ل 9101الرجيعررذ منيررود داود  -04
دامعا جاجا و ق منةو   دا ة  لجودك من ودهة نةر طلبتهم دامعة جاجا  بليرة الترجيرة 

  سالة مادستير دامعة جاجا الرياضية

( ،دا  0 ط  دا ة الرررنةم التعليييرررة للجرررودة العررراملة 9115اايرررر،  ضررروان  -05

 السناا للنعر والتواير،النزية الجديدة،اليايرة ،مصر.

، اليرايرة، مرالم الترد يس نياذدرا ومها الرا 9115مبد النييرد، ايتون، بياا  -02

 ال ت .

.  دا ة الجرررودة العررراملة نيررروذب ميترررر  لتطررروير (  9119السرررعود ،  الررر     -02
،  08، مجلررة دامعررة دمعررق للعلررول الترجويررة ، اليجلررد  ا دا ة اليد سررية  ررذ ا  دن

 . 9العدد 

،  وأرات  ذ التعليم الجرامعذالجودة العاملة والي( . 9112السعيد ، اأر     -08

 ا س ند ية ، دا  الجامعة الجديدة للنعر.

ليرويم  داء الطلبرة اليعليرين  رذ 9115س ر ، نادذ  د  و المزنردا ، نايلرة،  -02
بليات الترجية ججامعة ااتص   ذ ضوء بفايات  امرة ليعلرم اليسرتيبا، مجلرة الترجيرة 

يجلرد الثرامن، العردد الراجرر، بليرة الترجيرة ، الالعليية، الجيعية اليصرية للترجيرة العلييرة

 دامعة مين أيس، ديسيبر.

( الجودة العاملة  رذ التعلريم التينرذ و ثريرا  رذ  9115سواد  ،  ما  رحان    -91
(    سالة مادستير غيرر منعرو ة - د اسة حالة  ذ ييةة التعليم التينذ –لنسين ا داء 

 دامعة البصرة . -،  بلية ا دا ة وا تتصاد 

، ترررراءة  رررذ مفهرررول ال فايرررات  9100لعررراي ، منيرررد ومنصرررو  ا ايرررذ، ا -90
جيلتي  الت روين  - 41(  مدد خاص4، مجلة العلول امنسانية وا دتيامية،   التد يسية

 جال فايات  ذ الترجية(

 ثر المبرة والد دة العليية  ذ ميا سرة مرد   الد اسرات ، 0288الصبنذ،  -99
 عة جكداد/ بلية الترجيةدام.ا دتيامية لل فايات التعلييية

(، دا  0/925  اليعجررم ااوسرره   يررن0405   الطبرانررذف اجررو الياسررم سررلييان -92

اليايرة ، لنييق: طا   جن موح َّللا جن منيد ومبد الينسرن جرن  جرراييم  -النرمين 

 -( م تبرررة اليعرررا   9/582النسرررينذ، وصرررننا االبرررانذ  رررذ السلسرررلة الصرررنينة  

 الرياح.

التعلرريم العررالذ مرراجين التطررو  ومتطلبررات ( .  9112العبرراد  ، منيررد ميسرر     -94
، جنث منعو   ذ اليولير العرجذ ا وا لجرودة ا متياد والجودة  التجرجة ا  دنية ( 
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الجامعات ومتطلبات الترخي  وا متيراد ، دولرة ا مرا ات العرجيرة اليتنردة ، دامعرة 

 العا تة.

ات التد يسررية الاامررة ليعلررم اليررواد الفلسررفية ل فرراء(ا 0229مفررا  حيرراد    -95
، الجيعيرررة  02، د اسرررات  رررذ الينرررايت وطرررر  الترررد يس، اليجلرررد جرررالتعليم الثرررانو 

 اليايرة.-اليصرية للينايت وطر  التد يس 

،دا  وايرا  0، طمنهجيرة مت املرة مدا ة الجرودة،  9110مييلذ ،ميرر وحيرذ  -92

 للنعر ، ميان ،اا دن.

 ISO  ثررر اليواصررفات اليياسررية الدوليررة( .  9115   ملرروان ، أررم  احيررد -92

 ذ لنسين مستو  الجودة الجامعية    سالة دبترو اك غيرر منعرو ة (  2000 : 9001

 دامعة البصرة . -، بلية امدا ة وا تتصاد 

 دا ة الجررودة العرراملة  ررذ اليوسسررات ( .  9114ملييررات ، صررالح ناصررر    -98
 ، ميان ، دا  العرو  للنعر والتواير.وير التطبيق وميترحات التط –الترجوية 

متطلبررات لطبيررق ادا ة الجررودة العرراملة ( .  9112الفررتاو  ، مادررد دبررا     -92
   سرالة مادسرتير غيرر منعرو ة ( ، بليرة ا دا ة  ولاثيريا  ذ ا بان العيلية التعليييرة

 دامعة ال و ا . –وا تتصاد 

العراملة مرن اليسرتهلا  لر   دا ة الجرودة  9114الفنا،مويد والطايذ،يوسة  -21
 ، موسسة الو ا  للنعر والتواير،ميان، اا دن. اليستهلا منهت بيذ(

نيوذب ميتر   ستمدال ادا ة الجودة العراملة ( 9112تدا ة ف ميس  يوسة    -20
 ف مجلة ملول ا نسانية ف ال ويت لتنييق تيية مالية  مياا الجامعية ا  دنية الماصة

اليرردخا ( .  9112دخان ودررواد ، صرربينا  اضررا   اليررال ذ ، سررتا  جررد  سرر -29
جنرث  الينةومذ ادا ة الجودة العاملة للتعليم الهندسرذ  رذ دامعرات الروطن العرجرذ ،

منعو   ذ اليولير العرجذ ا وا لجودة الجامعرات ومتطلبرات التررخي  وا متيراد ، 

 دولة ا ما ات العرجية اليتندة ، دامعة العا تة.

،دا   0،طالترجيررررررة ومعرررررر ات اليجتيررررررر، 9112يناليتبولذ،صررررررا  الررررررد -22

 الو تاء،امس ند ية.

، واا ة الترجيرة  خاتيرات مهنرة التعلريم( 0282مرمذ، لو يق وجلييس،احيرد.  -24

 .والعليم، مسيه، ميان

جنررراء جرنرررامت لرررد يبذ ليرررد اء  تسرررال ( .  9112اليهررداو  ، صرررا  بيررراا    -25
   سررالة مادسررتير غيررر  العرراملة معايررد نفرره العرررا   ررذ ضرروء مفرراييم  دا ة الجررودة

 دامعة جكداد . -منعو ة ( ، بلية الترجية اجن  أد 

لطرروير  داة لييررا  الجررودة العرراملة  ررذ ( .  9112اليوسررو  ، نعيرران منيررد    -22
،       مرردد 02، اليجلررة الترجويررة ، دامعررة ال ويررت ، اليجلررد موسسررات التعلرريم العررالذ 

22 . 

، الينةيررة  تيررات ا دا ة  ررذ مررالم متكيررر خا( .  9111نجررم ، مبررود نجررم    -22

 العرجية للتنيية ، اليايرة .
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