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 : المستخلص

يهددددل البادددل الادددالي الدددي  اديدددد معدددايمد الجدددودة ل فايدددا  مد  دددي ال لبدددة 

في  تطبيق الجودة فى التعليم يكون من خالل  مااللالة ال المتفوقمن و  من اهممة الب

االسالالتعا ة لالاراسالالاأل لاثلاالالان المعطيالالة لتطالالويو التعلالاليم لئسالالاليبً للسالالا لً ل الالوال  

 إلى ئعلى درجاأل اثداء لالفاعلية.  

 وتم صياغة المشكلة للبحث باآلتي:
ن في ثانويات ماهو دور معايير الجودة الشاملة في كفايات مدرسي الطلبة المتفوقي

 المتفوقين في العراق؟
 تمثلت أهداف البحث في اآلتي:

 ماهي معايمد الجودة في كفايا  مد  ي ال لبة المتفوقمن. -0

 التعدل علي قوة مما  ة ال فايا  من قبل مديدي ال لبة المتفوقمن. -8

 تمثلت أهمية البحث في:
 عام في العراق.كون الكفايات التدريسية معيار للجودة الشاملة في التعليم ال

 يسهم البحث في تحسين مستوى الطلبة المتفوقين واالستفادة من قدراتهم العقلية.
 تمثلت فرضيات البحث في:

( في تطبيق 0.0.ليس هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
 –معايير الجودة الشاملة لمدرسي الطلبة المتفوقين على وفق متغير الجنس )ذكور 

 اث(.إن

http://www.al-malekh.com/vb/f451/12676/
http://www.al-malekh.com/vb/f451/12676/
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( في تطبيق 0.0.ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2
وات الخدمة معايير الجودة الشاملة لمدرسي الطلبة المتفوقين على وفق متغير سن

 سنوات(. .1وأكثر من  .1 –سنوات  .1أقل من )
 كانت أبرز االستنتاجات هي:

الواجب  وافدها في معلمي أظهد  النتائج أن هناك مجموعة من ال فايا   -0

ال لبة المتفوقمن ل ي يتم ن من  اقمق مستلزما  التد يس الفعال و  بمق الجودة 

 الشاملة.

 وكانت أبرز التوصيات:
إن مدرسي الطلبة المتفوقين بحاجة إلى برنامج تدريبي في ضوء معايير الجودة 

د تطبيق مقياس الشاملة ويظهر ذلك من خالل النتائج التي حصل عليها البحث بع
 معايير الجودة الشاملة .

 واستعملت الباحثة الوسائل االحصائية األتية : 
االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق وتمييز الفقرات ومعامل ارتباط  

بيرسون لمعرفة عالقة الفقرة بالدرجة الكلية والثبات ومعادلة الفاكرونباخ والوسط 

 .  spssلمعياري وبرنامج الحسابي واالنحراف ا
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Students    
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Abstract: 
       The current research aims to determine the quality standards 

for the competencies of teachers of outstanding students. The 

importance of research in the application of quality in education 

is through the attempt to use studies and research on the 

development of education and methods and means to achieve 

the highest performance and effectiveness. 

The problem was formulated to investigate the following: 

The research problem was formulated by : 

What are the total quality standards in the competencies of the 

teachers of the outstanding students in high school in Iraq? 

The objectives of the research were as follows: 

1- Defining quality standards for the competencies of 

teachers of outstanding students. 
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2- To recognize the strength of the exercise of competencies 

by the managers of outstanding students. 

The importance of research in: 

Teaching competencies are a standard for total quality in public 

education in Iraq. 

Research contributes to improving the level of outstanding 

students and benefiting from their mental abilities. 

The hypotheses were: 

There were no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) in the implementation of the total quality 

standards for teachers of outstanding students according to the 

variable sex (male - female).  

There were no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) in the implementation of the total quality 

standards for teachers of outstanding students according to the 

variable years of service (less than 10 years - 10 and more than 

10 years). 

The main conclusions were: 

1- The results showed that there is a set of competencies that 

must be met by the teachers of the outstanding students in order 

to achieve the effective teaching requirements and application 

the total quality. 

The main recommendations were: 

The teachers of the outstanding students need a training program 

in the light of the total quality standards and this is shown 

through the results obtained by the research after the 

implementation of the total quality standards. 
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 الفصل االول
 مشكله البحث :

مشكلة هذا البحث بضرورة تطوير قدرات اهم عنصر من عناصر العملية تكمن  
معايير الجودة الشاملة ، ان تحسين  التربوية وهم المدرسون وكيفية اعدادهم وفق 

ف نوعية التعليم وتطويره يعد موضوعاً جوهرياً ومتعدد الجوانب ويرتبط بمختل
مكونات العملية التعليمية والعوامل التي تؤثر على كفاءتها ونوعية الناتج التعليمي، 
كما تحظى نظم التعليم في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى بالعناية المتزايدة 
من القائمين على النظم التربوية بتطوير التعليم وتحسينه والسيما في إبعاده الكيفية 

وي يمثل انعكاساً وترجمة حقيقية ألهداف األمم، فإن ذلك بحيث أن العمل الترب
يعكس قيمتها واتجاهاتها والمكان التي ترى فيها لنفسها مما يفرض على القائمين 
عليه االلتزام بأهدافها والعمل على تحقيق الحاجات المتحققة لها عن طريق ما يعد 

يق تطلعات أمته في قادر على تحقالمن مناهج وأساليب موجهة نحو تكوين الفرد 
الحياة األفضل مع الحفاظ على مقوماتها األساسية التي تضمن لها رسوخ تراثها 

 وتقاليدها لتبقى صامدة أمام تحديات العصر
 

 -الاالي باإلجابة عن السؤال األ ي : مشكلة الباثوبالتالي يم ننا صماغة  

تفددوقمن فددي ياتويددا  _ مدداهي معددايمد الجددودة الشدداملة فددي كفايددا  مد  ددي ال لبددة الم

 المتفوقمن في العداق ؟

 
 اهمية البحث والحاجة اليه :
  ن لق اهممة البال باال ي :

 بدز اهممة البال في كون ال فايدا  التد يسدمة معمدا  للجدودة الشداملة فدي التعلدم   -0

 العام في العداق .

 ه  العقلمة .يسه  البال في  اسمن مستوى ال لبة المتفوقمن واال تفادة من قد ا  -8

  اسمن مستوى مخدجا  التعلم  العام في العداق . -3

 

 اهااف الباث :

 يهدل البال الاالي الي :

  اديد معايمد الجودة ل فايا  مد  ي ال لبة المتفوقمن. -0

 التعدل علي قوة مما  ة ال فايا  من قبل مد ي ال لبة المتفوقمن . -8

الجاودة الشااملة مان قبال مدرساي الطلباة  التعرف على الفروق في تطبيق معاايير -3
 المتفوقين وفق متغير الجنس ومتغير سنوات الخدمة .

 

 رالعا : فوضياأل الباث :

( فددي   بمددق  1010لددمس هندداك فدوقدداد لا  داللددة اندددائمة عنددد مسددتوى داللددة   -0

معايمد الجودة الشداملة لمد  دي ال لبدة المتفدوقمن علدي وفدق متجمدد الجدنس  لكدو  _ 

 ( . اتاث
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( فددي   بمددق  1010لددمس هندداك فدوقدداد لا  داللددة اندددائمة عنددد مسددتوى داللددة   -8

معايمد الجودة الشاملة لمد  ي ال لبة المتفوقمن علي وفق متجمد  نوا  الخدمة  اقدل 

  نوا  ( . 01واكثد من  01 – نوا   01من 

 

 خامسا  : حالد الاراسة : 

 ال لبة المتفوقمن في ماافظة بجداد ( .الادود الم اتمة :   العداق _ مدا س  -0

 .  8102-8102الادود الزماتمة : العام الد ا ي  -8

 الادود البشدية : مد  ي ال لبة المتفوقمن في مدا س المتفوقمن في بجداد  . -3

 

 سادسا  : تاايا المصطلااأل : 

 ( " هااو محااك او اساااس يسااتعان بااه فااي عمليااة .199محمااود ) المعااايير يعرفهااا -1
 ( . .3:ص .199:  ..1تطوير المناهج الدراسية " ) 

: بانها مجموعة من المعايير  والسمات التي (   4..2الجودة يعرفها )عليمات -2
يجب توافرها في جميع عناصر المؤسسة او العملية في المؤسسة ، سواء مايتعلق 

ات بالمدخالت ام العمليات ام المخرجات التي تعمل على تحقيق حاجات ورغب
ومتطلبات العاملين في المؤسسة والمجتمع المحلي ، وذلك من خالل االستخدام 
االمثل والفعال لجميع االمكانات البشرية والمادية مع استغالل الوقت ومالئمته لهذه 

 (  11،ص: 4..2االمكانات .)عليمات ، 
ي ( : جملة من المعايير والخصائص الت...2الجودة الشاملة تعرفها )عشبية  -3

ينبغي ان تتوافر في جميع عناصر العملية االنتاجية في المؤسسة سواء مايتعلق 
بالمدخالت او العمليات او المخرجات ، التي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته ، 
ورغبات المستفيدين ، وتتحقق من خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية 

 031، ص:  ...2والمادية في المؤسسة .)عشيبة ، 
تلك المقدرة المتكاملة التي تشمل مجمل (:  1910الكفايات تعرفها )الفرا  -0

مفردات المعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة الداء مهمة ما او جملة مترابطة 
من المهام المحددة بنجاح وفاعلية ، وهي والمقدرة لكل للفرد في مايمكن ان يؤديه 

 ( .2.2، ص:1910كانت عقلية او حركية )الفرا في اللحظة الحاضرة سواء أ
(  : هم الطلبة الذين يتعلمون بقدرة  2.12الطلبة المتفوقون تعرفها )عبدالخضر -6

وسرعة تفوق زمالئهم الذين يساوونهم في العمر الزمني ويحصلون على معدل 
 %( فأكثر في االمتحانات المدرسية والوزارية ويتمتعون باستمرار التفوق .10)

 (  13، ص:  2.12)عبدالخضر ، 
(: هاي مؤسساات خاصاة يتلقاى فياه  1921التعليم العاام تعرفهاا ) وزارة التربياة  -2

االشخاص من مختلف االعمار التعليم وتشمل تلاك المؤسساات مؤسساات التعلايم قبال 
المدرسي ورياض االطفال والمدارس االبتدائية واالعدادية والثانوية .)وزارة التربياة 

 (   1921اقية :العر
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 الفصل الثاني
 الجودة الشاملة :

الجودة : معيار للكمال يتم الحكم عليها بمعرفة ما اذا كنا أديناا ماعزمناا علاى تاوفيره 
للخدمة المقدمة أو السلعة المنتجة في الوقت المحدد والمواصافات التاي رأيناهاا تالئام 

ناى أنناا أذا ماا تمكناا مان جعال احتياجات المسفيدين من الخدماة او السالعة ام ال ، بمع
المستفيدين سعداء  بما قدمنا من خدمة أو منتج سلعي والطريقاة التاي قادمت بهاا تلاك 

الخدمااااااااااة أو ذلااااااااااك المنااااااااااتج يمكاااااااااان القااااااااااول اننااااااااااا حققنااااااااااا الجااااااااااودة .                                                                    
 (64، ص: 9..2)عطية 

ولماا كانات مساؤولية  مي والتكنولاوجي ألي مجتماع هاو معياار تقدماه،أن التطور العل
التطور العلمي والتكنولوجي تقع بالمرتبة األولى على التعليم.  )وزارة التعليم العاالي 

 (.2،ص1..2والبحث العلمي ،
فااالتعليم يواجااه تحااديات كثياارة، منهااا مطالااب مجتمعيااة متنوعااة ومتسااعة لاام يكاان   

لشحة في الموارد المادية والبشرية ، والتوسع الكمي الهائال خاالل يعرفها سابقاً مثل ا
السنوات الماضية وأن هذا التوسع تواكبــه العدياد ماـن اكشاكاليات واالختناقاات مثال 
تاادني جااودة التعلاايم وعاادم مواءمااة مخرجاتااه و متطلبااات خطااط التنميااة االقتصااادية 

                                            (      1، ص1..2واالجتماعية . )مجيد والزيادات ،
فاألنظمااة اكداريااة التقليديااة فااي مدارساانا غياار قااادرة علااى مواجهااة هااذه التحااـديات  

وتحتاج إلى تغيير وتحديث على وفق أساليب أدارية جديدة تأخذ في الحسبان حاجات 
، 1..2الفاااارد وخطااااط التنميااااة االقتصااااادية واالجتماعيااااة .  )الطااااائي و خاااارون،

              (130ص
 

   مبادئ الجودة الشاملة :
وهااي عمليااة ممتاادة التنتهااي وتشاامل كاال مكااون وكاال فاارد فااي المؤسسااة اذ تهاادف 
الدخالهم فاي منظوماة تحساين الجاودة المساتمر وتركاز علاى تالفاي حادوث االخطااء 
للتاكد من ان االعمال قد اديت بالصورة الصحيحة من اول مرة لضمان جودة المنتج 
واالرتقاااء بااه بشااكل مسااتمر، وفااي مااا تقاادم ماان اراء حااول الجااودة ومفهومهااا يمكاان 

 تحديد المبادئ االساسية التي تقوم عليها الجودة الشاملة : 
االهتمااام باالنسااان )الزبااون( والتشااديد علااى رضااا المسااتفيد ماان الخدمااة وتلبيااة  - 1

مساتقبلية لاه والساعي بكال متطلباته وتوقعاته واالستمرار في فهم الحاجات الحالياة وال
 ما يمكن من اجل تجاوز حدود التوقع . 

التشديد على العمليات والنتائج معا بمعنى عدم االهتمام بالنتاائج فقاط بال االهتماام  -2
بالعمليااات ومتابعتهااا بشااكل مسااتمر وايجاااد الحلااول المسااتمرة للمشااكالت التااي قااد 

تطلاب ان تناال العملياات نصايبا تعترض سبل تحسين الخدمة او المناتج االمار الاذي ي
كبيرا من االهتمام لتحقق المؤسساة النتاائج المطلوباة بكفااءة عالياة، ويمكان الوصاول 
الاى االهاداف المرغوبااة بكفااءة اكباار عنادما تاادار نشااطات المنظمااة ومواردهاا علااى 
اساس منهج العمليات فالتركيز هنا يكون على العمليات وكيفياة ساير العملياات ولايس 

( ادناه يوضح سلسلة انشطة العملياات فاي نظاام 1لى االفراد وفيما ياتي شكل )فقط ع
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الجودة الشاملة وتحديد دقيق للمعلومات الداخلية بين انشاطة العملياات والياتهاا فضاال 
، ص :  2.11عن التركيز على تسلسل هذه االنشطة وعالقتهاا ببعضاها  .) القيساي 

22 ) 
ع خطااة شاااملة تعتمااد رؤيااا ورسااالة واهااداف التخطاايط االسااتراتيجي : ان وضاا -3 

واسعة سيمكن من صياغة االستراتيجية ومن ثم تسهل وضع السياسات والبرامج فاي 
ضوء تحليل ملحق للبيئة الداخلية والخارجية باعتماد تحليل نقاط القاوة والضاعف فاي 
ة البيئة الداخلية والفرص والمخاطر في البيئة الخارجية لغرض وضع الخطاط الشاامل

 بالشكل الذي يوفر قابلية دعم للميزة التنافسية للمنظمة . 
التحسين المستمر : يشمل التحسين المستمر كال من التحسين االضافي والتحسين  -4

المعرفي واالبداعي الجديد بوصفها جزءاً من العمليات اليومية ولجميع وحدات 

 (  31، ص :  4..2) العزاوي .العمل في المنظمة 
وذلك من خالل وضع اهداف المنظمة وتوجيه اعضائها بالشكل الساليم اذ تقاع القيادة 

عليها مساؤولية ايجااد بيئاة داخلياة تحاض االفاراد علاى الوصاول الاى تحقياق اهاداف 
المنظمااة كمااا تهياا  بيئااة عماال وتحفيااز القاادرات والمهااارات وزيااادة المعااارف لاادى 

بما يمكنهم من اتخااذ القارارات العاملين فضال عن اندماجهم في المنظمة وانشطتها ، 
بانفسهم لحل المشكالت والتحسين المستمر وتوفير شبكات االتصاالت التنظيمياة باين 
العاملين ورفع الحواجز فضال عن تشجيع وبناء فرق للعمل بروح الفريق التي تنماي 
 العالقات االجتماعية واالنسانية والتي تعطي زخما للتعاون كما يجب ان تتسام القياادة

 بالشفافية والوضوح وان تحرص على مايلي :
خلق قناعة لدى العاملين بان الجاودة الشااملة هادف جمااعي وان نجااح المؤسساة  -1

 فيه يعني نجاح كل فرد فيها .
تعريف العاملين بان اشباع حاجاتهم يتم عن طريق وعيهم بإدارة الجودة الشاملة  -2 

 وتحسين االنتاج مع عدم رفع الكلفة . 
تنمية ادراك العاملين بالجودة حتى يتمكنوا من معرفاة اهميتهاا للمؤسساة وبالتاالي  -3

 (   14، ص :  9..2القدرة على تحقيق اهدافها .  ) عطية 
اناادماج االفااراد : اذ ان اساااس المنظمااة هاام العاااملون علااى اخااتالف مسااتوياتهم  -4

نظمااة فااي الجهااود الوظيفيااة وبالتااالي فااان اناادماجهم ومشاااركة كاال فاارد ماانهم فااي الم
المتعلقة بتحسين الجودة عن طريق تطوير ادائه في عمله بمختلف مراحلاه ومسااهمة 
االفراد جميعا في تعريف المشكالت المرتبطة بادارة الجودة ومعوقاتها والعمال علاى 
حلها تعاونيا باستعمال االساليب االحصائية ومنهجية البحث العلماي وحال المشاكالت 

المؤديااة الااى القضاااء علااى العوائااق التنظيميااة وبالتااالي تحقيااق  هااي ماان بااين العواماال
الجودة اذ السبيل للنجاح ما لم يشارك الجميع في تحسين الجاودة عان طرياق الحاوار 
المفتوح وتقديم المقترحات واالهتماام بااراء الجمياع وتنفياذ الجياد منهاا واعتمااد نظاام 

،  2.11) القيساي  .ى االباداع لالجور والمكافات الذي يسهم فاي تشاجيع االفاراد علا
 (  24ص : 
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 كفايات المدرس
يارى علمااء التربياة بااان المادرس يشاكل حجار الزاويااة فاي العملياة التربوياة وياارون 
ايضااا بااانهم يصااادفون فااي عملهاام معوقااات ال نظياار لهااا فااي أيااة مهنااة اخاارى ، ولااذا 

تحسااين المنهاااج باادأت محاااوالت لتحسااين نوعيااة التربيااة ، وكااان البااد ماان االهتمااام ب
وطرائق التدريس واالسئلة والكتاب المدرسي واالبنياة المدرساية والوساائل التعليمياة 
واالنشطة االخرى ، ومن هذه المحاوالت في تحسين التربية ونوعية االهتمام باعاداد 
المدرسين وتأهيلهم وتادريبهم علاى اساس نفساية وتربوياة علاى وفاق احاد المعلوماات 

تسااامى بحركاااة تربياااة المدرساااين القائماااة علاااى الكفاياااات .                                                                  وتجمعهاااا حركاااة شااااملة

 (:18،ص 2005)التميمي 

 
 المبحث الرابع الدراسات السابقة

ستتناول الباحثة في هذا الفصل بعض الدراسات التي اجريت لتحديد معايير الجودة 
لتحديد الكفايات، وبعض الدراسات التي تناولت التفوق العقلي  الشاملة ودراسات

للطلبة ولغرض تحقيق هدف الدراسة الحالية، تم إجراء مسح شامل للبحوث 
والدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة لموضوع الدراسة وذلك 

ة البحث وتطبيقها ، لإللمام بكيفية صياغة األهداف وكيفية اختيار العينة وإعداد أدا
واستخدام األساليب اكحصائية المناسبة لتحليل وتفسير نتائج البحث ومعرفة جوانب 
القوة والضعف فيها فالدراسات السابقة تعد بمثابة األساس النظري والعملي ألي 
بحث ونتيجة لذلك حصلت الباحثة على عدد كبير من الدراسات المماثلة في 

تارت منها ما له عالقة قريبة بالبحث الحالي من حيث التخصصات المختلفة، واخ
طبيعة موضوعه وأهدافه وإجراءاته ، وقد تم عرض الدراسات السابقة وفقاً للتسلسل 
الزمني ، وستتم مناقشتها بصورة عامة للتوصل الى ما يمكن استنتاجه منها وقد 

  -صنفت الدراسات السابقة على الشكل األتي:
 ( 0991درباس )دراسة احمد سعيد  -0

 )ادارة الجودة الشاملة وامكانية االفادة منها في القطاع التعليمي السعودي (
:استهدفت الدراسة التعرف على مفهوم ادارة الجودة الشاملة في  هدف الدراسة

السياق التربوي ومدى امكانية تحقيق النتائج والتطبيقات التربوية لمفهوم ادارة 
التربوي السعودي مع اشارة خاصة لتجربة مدينة  الجودة الشاملة في القطاع

ديترويت في والية ميشغن االمريكية في تطبيق إنموذج ادارة الجودة الشاملة في 

( وأطار newtownاالدارة المدرسية ومدى امكانية توظيف إنموذج نيوتاون )

 ( في القطاع السعودي.koufman frame)  كوفمان

على المنهج النظري المكتبي فضالً عن اسلوب  أعتمدت الدراسة منهج الدراسة :

 Denby High School Mannالمقابلة والزيارة الميدانية لمدرسة )
Elementary school and webber Middle School) . 

 خرجت الدراسة بمجموعه من النتائج وهي :  نتائج الدراسة :
الجودة الشاملة في القطاع عدم توفر الكوادر التدريبية المؤهلة في ميدان ادارة  -1 

 التربوي .
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 المركزية في صنع السياسات التربوية واتخاذ القرار. -2
ضعف بنية المعلومات في القطاع التربوي واعتماده على اساليب تقليدية في  -3

: وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات  توصيات الدراسةعملياته المحدودة 
 هي :
ساليب ادارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في مرحلة التعليم البدء بتدريس مفاهيم وا -1

 الثانوي .
 تكثيف تدريس مفاهيم واساليب الجودة الشاملة وتطبيقاتها في كليات التربية . -2

 ( 2111دراسة رمضان القذافي ) -2

 )متى يبدأ التعليم التخصصي (
 الشدقمة في لمبما ـ  أجديت هذه الد ا ة في المدا س الثاتوية لمدينة د تة المن قة

: هدفت الي  اديد معايمد جودة عناصد تظام التعلم  الثاتوي باسب  هاف الاراسة

تظد المستفمدين منه وماهي االلما  المقتدنة لت بمق المعايمد التي  ادل علي 

االهممة النسبمة ال بمدة والمتو  ة وفقاد لوجهة تظد افداد العمنة المستفمدة من التعلم  

 ي؟الثاتو

: ولقد    اختما  عمنة عشوائمة من المد اء والمعلممن والموجهمن  مطهج الاراسة 

التدبويمن  وه  عمنة البال من المستفمدين الداخلممن في النظام التعلممي وه  العاملمن 

( ياتويا  وقد بلغ اجمالي العمنة 01في المدا س الثاتوية بمدينة د تة والبالغ عددها  

( من مد اء 31( التي  مثل المجتمع االصلي للبال بواقع  616( من جملة  061 

( من الموجهمن وقد 82( من المد  من والمد  ا  و 282المدا س ومساعديه  و 

( 00( من مد اء المدا س الثاتوية و 00( موجهاد و 81شملت عمنة البال علي  

 ( مد  اد ومد  ة .61من مساعديه  و 

 سة في النهاية الى مجموعة من النتائج منها :توصلت الدرا نتائج الدراسة :
تصميم برامج الدارة الجودة الشاملة في القطاع التربوي تتوافق مع البيئة  -3

 السعودية من حيث معتقداتها وقيمها وتقاليدها .
العمل على انشاء اقسام الدارة الجودة الشاملة تعنى بالجودة وتكون ملحقة  -4

 بأدارات التعليم .
 مل على تلبية حاجات ورغبات المستفيدين من خدمات القطاع التربوي .الع -0
()إدارة الجودة الشاملة في التعليم العاالي 0992دراسة عبد الهادي والراوي ) -3 

 بين النظرية والتطبيق(

نظريااً وعمليااً  tqmهدفت الدراسة إلى التعرف علاى إدارة الجاودة الشااملة  الهدف:

 في التعليم العالي.
 اعتمد الباحثان منهج البحث الوصفي. منهج:ال

 اختار الباحث جامعة األمارات العربية مجتمعاً لبحثه. المجتمع:
اختار الباحث عينة عشاوائية مان طاالب الجامعاة وأعضااء الهيئاة التدريساية  العينة:
 فيها.
 ( عبارة .20استعمل الباحثان االستبانة أداة لبحثهما مكونة من ) األداة:
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اسااتخدم الباحثااان الوسااائل االحصااائية االتيااة : اختبااار التااائي  ل اإلحصااائية:الوسااائ

 .K20معادلة  -الوسط المرجح والوزن المئوي -لعينتين مستقلتين

 أظهرت النتائج ما يأتي النتائج:
ان جامعااة اكمااارات بهااا العديااد ماان اكمكانيااات التااي تؤهلهااا لتطبيااق أدارة الجااودة  -

كانااات والتسااهيالت التااي توفرهااا جامعااة اكمااارات لطالبهااا اكم -.(TQM)الشاااملة 

 وأعضاء هيئة التدريس فيها كان جيداً 
 

 الفصل الثالث
 إجراءات الدراسة الميدانية

 تمهيد:
يتضمن هذا الفصل وصفاً دقيقاً ومفصالً للمنهجية واكجاراءات  التاي تام أتباعهاا فاي 

وعينتاه وشارحاً للخطاوات التاي اتبعهاا ث تنفيذ هذه الدراسة الميدانية بداً بمجتمع البح
في اعداد المقياس و تحديد مجااالت المقيااس ماروراً باإجراءات التحقاق مان  انالباحث

تميز الفقرات وتعرف مؤشرات صدقها وثباتها وانتهااًء  بتطبيقهاا و مان اجال تحقياق 
 اهداف البحث.

 
  مجتمع البحث :

المتمياازين فااي محافظااة بغااداد يتكااون مجتمااع البحااث ماان كافااة مدرسااي ماادارس     
، والبااالع عااددهم  2.12-2.16لمااديريات تربيااة الكاارخ والرصااافة للعااام الدراسااي 

مدرسة ثانوية وكلية جامعة بغداد بعادد  24( مدرساً ومدرسة يتوزعون على 1.14)

( مدرساااً لماادارس البنااات. وهااذه البيانااات 496( مدرساااً لماادارس البنااين  و)012)
مديريااة االحصاااء للتعلاايم الثااانوي . وتحتااوي هااذه  -لتربيااة حسااب سااجالت وزارة ا

البيانااات علااى اسااماء ماادارس المتميزين)اعاادادي ، ثااانوي(  ومواقااع الماادارس للعااام 
م . وتاام الحصااول علااى عاادد ماادارس المتمياازين الثانويااة  2.12 -2.16الدراسااي 

وزيعهااا وكااان ت 2.12 -2.16( للعااام الدراسااي 23واالعداديااة فااي محافظااة بغااداد )
( مدرساة ثانوياة  11( مدرسة ثانوياة واعدادياة للبناين و) 12بحسب متغير الجنس ) 

( ثانوياة جامعاة بغاداد 2( ثانوية كلية بغداد فاي جاناب الكارخ و)1واعدادية للبنات و)
 في جانب الرصافة .

 
 عينة البحث :

ة ( مدرساااً ومدرسااة تاام اختيااارهم بالطريقااا.42شااملت عينااة البحااث الحااالي )     
 ( مدرسة .211( مدرس ومثلت االناث)2.2العشوائية البسيطة حيث مثل الذكور )

عينااة البحااث االساسااية ماان مدرسااي ماادارس المتمياازين  للطلبااة  انسااحب الباحثاا    

( للبنات وان هذه المدارس تمثل عينة البحاث 7( مدارس للبنين و)8المتفوقين بواقع )

%(  مااان المااادارس االعدادياااة 62مثااال )الاااذين اجاااابوا علاااى أداة الدراساااة،  وهاااي ت

 والثانوية للمتميزين. 
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 اداة البحث 
لغرض تحقياق هادف البحاث المتمثال فاي تطبياق معاايير الجاودة الشااملة فاي كفاياات 

مكان اعاداد قائماة مدرسي الطلبة المتفوقين في مدارس المتميزين في العاراق ولكاي ي
تمتاز به هذه من صدق وثبات وسارية  على المقياس أداة لما انبالمعايير اعتمد الباحث

تامة الستجابة المفحوص وشاعورهم باالطمئناان فضاال عان قلاة التكااليف لهاذه االداة 
وتمكن الباحثين مان اعطااء كال فقارة مان فقراتهاا وزنااً خاصااً بهاا مماا يسااعد علاى 
الوصااف الكمااي للمجاااالت المتصاالة بالمقياااس . اذ ان المقياااس يعااد الوساايلة الوحياادة 

اعتماد  عريض المستجيبين لمثيرات مختارة ومرتبة بعناية بقصد جمع البيانات. وقادلت
 في بناء المقياس على الخطوات االتية : انالباحث
 

 بناء المقياس :
 اوال: تحديد مجاالت المقياس وانتقاء فقراته:

بطاارح مجموعااة ماان االساائلة عاان طريااق االسااتبانة المفتوحااة التااي  انقااام الباحثاا  
: هاال يااتم تطبيااق معااايير الجااودة الشاااملة فااي 1لااى االساائلة االتيااة :  ساحتااوت ع

 المدارس الثانوية واالعدادية في العراق من وجهة نظركم ؟                
 :ما الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي التعليم الثانوي في العراق ؟2س
 قين ؟: هل للجودة الشاملة عالقة بكفايات مدرسي الطلبة المتفو3س
 : هل يتم تقييم مدرسي الطلبة المتفوقين وفق  معايير الجودة الشاملة؟4س

رسااات والمشاارفين التربااوي ولكاان لاام االسااتبانة المفتوحااة لعينااة ماان المدرسااين والمد
علااى االجوبااة المناساابة بساابب حداثااة مفهااوم الجااودة وقلااة الاادورات  انحصاال الباحثااي

ذلك قلااة اهتمااام فئااة المدرسااين بااه باعتباااره التربويااة التااي تبااين هااذا المفهااوم لهاام وكاا
مفهاااوم اقتصاااادي ولااايس ترباااوي وعلاااى الااارغم مااان قياااام الباحثاااة باعطااااء صاااورة 

 انلجاااودة الشااااملة والكفاياااات لاااذا قاااام الباحثاااتوضااايحية فاااي بداياااة االساااتبانة عااان ا
باالستعانة بمديرياة التخطايط الترباوي فاي وزارة التربياة العراقياة فاي تحدياد معاايير 

ودة الشاملة وقامت الباحثة بتبني مقياس الكفايات لمدرسي الطلبة المتفاوقين وبنااء الج
المقياس بشكله االولاي لعرضاه علاى الخباراء عان طرياق تحدياد المعاايير والكفاياات 

 ( يبين المقياس بصيغته االولية.1والملحق رقم )
 ثانيا : جمع الفقرات : 

 تم جمع فقرات االستبانة عن طريق:
ماان مراجعااة بعااض الدراسااات العربيااة  انراسااات السااابقة :لقااد اسااتفاد الباحثااالد  -أ

واالجنبية والتي تام تضامين قسام منهاا فاي فصال الدراساات الساابقة )الفصال الثااني( 
 انجاودة الشااملة و الكفاياات وقاد قاا الباحثاوالسيما الدراساات التاي تناولات معاايير ال

ين بعااد تحديااد معااايير الجااودة الشاااملة  بتبنااي مقياااس كفايااات مدرسااي الطلبااة المتفااوق
 الخاصة بوزارة التربية العراقية  .

 عن طريق االدبيات : –ب 
على بعاض االدبياات ذات العالقاة بموضاوع البحاث الحاالي ومنهاا ماا  اناطلع الباحث

يتعلااق بااالجودة  وادارة الجااودة والجااودة الشاااملة وكااذلك البحااوث المتعلقااة بطرائااق 
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تقنيااات واسااتراتيجيات التاادريس وكفايااات التاادريس وادبيااات التاادريس وتصااميمه و
 اعداد المدرس الخاص بالطلبة المتفوقين .

فقرة كما فاي الملحاق رقام  62مجاالت و  4استبانة مغلقة تتكون من اناعد  الباحث-ج
( يبااين الصاايغة االوليااة للمقياااس الااذي تاام عرضااه علااى مجموعااة ماان الخبااراء 1)

 والمختصين .
 
 

 عدد الفقرات رالمعايي ت

 16 القيادة 1

 12 التخطيط 2

 14 ضمان الجودة 3

التركيز على  4
 المتفوقين)المتميزين(

2. 

 62  المجموع

 
 الفصل الرابع 

 عرض وتحليل البيانات ومناقشة النتائج وتفسيرها
 أوالً: اكحصاء الوصفي وتحليل بيانات أداة الدراسة

 أ.االحصاء الوصفي للبيانات الشخصية
 .مدة الخدمة0

 ( التكرار والنسب لعينة الدراسة وفق متغير مدة الخدمة0جدول )

 النسبة  التكرار مدة الخدمة

أقااااال ماااااان عشاااااارة 
 سنوات

40 
1103% 

مااان عشااارة سااانوات 
 فأكثر

300 
1102% 

 %..1  المجموع

 . النوع2
 والنسب لعينة الدراسة وفق متغير النوع ( التكرار2جدول )

 بةالنس التكرار  النوع

 %4203 119 ذكر

 %0202 211 أنثى

 %..1 ..4 المجموع
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 االحصاء الوصفي لمحاور الدراسة ب.
( النسب والتكرارات والمنوال واالتجاه العام لعبارات المحور األول  3جدول ) 

 )القيادة(
 الفقرات ت

 
تنطبق  التوزيع

علي 
بدرجة 
 كبيرة جدا

تنطبق 
علي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
علي 
 احيانا

نطبق ت
علي 
 قليال

التنطبق 
 علي ابدا  

 االتجاه المنوال

اعماال علاا   0
تاااااااااااااااامين 
وجاااااااااااااااود 
عالقاااااااااااااااة 
فعالاااة باااين 
الهيئااااااااااااا ة 
التدريساااااية 
 واإلدارة .

تنطباااااااق  1 - 011 031 012 82 التكرار
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 

 كبيرة 

2252 %07 النسبة
% 

3252% 22% 1% 

أضااع خطااط  2
زمنيااااااااااااااة 
للتعليم لكاي 
احقااااااااااااااااق 
االهاااااااااداف 
 المطلوبة .

تنطباااااااق  1 00 000 92 082 02 لتكرارا
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 

 كبيرة 

2752 %2152 %12 %3 النسبة
% 

252% 

احافظ علا   3
االنضاااااااباط 
والنظاااااااااااام 
داخااااااااااااااااال 

 الصف 

تنطباااااااق  2 - 0 02 070 208 التكرار
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 
كبياااااااااارة 

 جدا

1252 %21 النسبة
% 

3% 1522
% 

1% 

اعماال علاا   1
خلااااق جااااو 
مااااااااااااااااااااان 
التنااااااااااافس 
العلمي باين 

 بة الطل

تنطباااااااق  1 - 37 31 229 011 التكرار
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 

 كبيرة 

2753 %22 النسبة
% 

252% 953% 1% 

اساااااااااااتخدم  2
الثاااااااااااااواب 
والعقااااااااااب 
بطريقاااااااااااة 

 تربوية .

تنطباااااااق  2 - - 03 023 211 التكرار
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 
كبياااااااااارة 

 جدا

1252 %20 النسبة
% 

353% 1% 1% 

اشااااااااااااااجع  8
الطلبة علا  
حريااااااااااااااااة 
الاااااااااااااااراي 
 والحوار .

تنطباااااااق  1 - 21 11 239 97 كرارالت
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 
 كبيرة .

2952 %2153 النسبة
% 

01% 8% 1% 

اناااااااااااااااتهج  7
اسااااااااااااالوبا 
قياديااااااااااااااااا 
ديمقراطياااااا 
فااااااااي ادارة 

 الصف

تنطباااااااق  2 01 81 013 000 002 التكرار
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 
كبياااااااااارة 

 جدا

2752 %22 النسبة
% 

2252% 02% 352% 
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اتاكااااد ماااان  2
وجاااااااااااااااود 
جمياااااااااااااااع 

االدوات 
 والوسااااااائل
التااااااااااااااااااي 
تستخدم في 
توضاااااااااااي  
الماااااااااااااااادة 
 الدراسية .

تنطباااااااق  2 - - - 22 312 التكرار
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 
كبياااااااااارة 

 جدا

0352 %2853 النسبة
% 

1% 1% 1% 

اعماال علاا   9
تفهاااااااااااااااااام 
مشاااااااااكالت 
الطلبااااااااااااااة 
ومسااااعدته
م فاااااااااااااااااي 
التغلاااااااااااااب 

 عليها .

تنطباااااااق  2 1 31 28 027 023 التكرار
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 
كبياااااااااارة 

 جدا

3953 %1252 النسبة
% 

852% 752% 0% 

اتي  للطلبة  01
فرصااااااااااااااة 

ادارة 
وتنظاااااااااااايم 
بعاااااااااااااااض 
التجاااااااااارب 
والنشاااطات 

 الصفية

تنطباااااااق  2 - - 00 023 218 التكرار
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 
كبياااااااااارة 

 جدا

 %1 %1 %252 %12 %2052 النسبة

اتحرى دقاة  00
العماال علاا  
وفااااااااااااااااااق 
ضاااااااااااوابط 
ولااااااااااااوائ  
معتمدة مان 
قباااال وزارة 

 التربية .

نطباااااااق ت 2 - - - 22 372 التكرار
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 
كبياااااااااارة 

 جدا

 %1 %1 %1 %7 %93 النسبة

اماااااااااااارس  02
الحااااااااااااااازم 
والتصاااااميم 
العاااالي فاااي 
اداء واجبي 
داخااااااااااااااااال 
 المدرسة 

تنطباااااااق  1 01 32 12 202 92 التكرار
علااااااااااااي 
بدرجاااااااة 

 كبيرة 

2152 %23 النسبة
% 

0152% 952% 252% 

تنطبق علاي بدرجاة  االتجاه العام للمحور 
 كبيرة 

 
تنطبق ُيالحظ ان االتجاه العام لعبارات المحور االول هى حول الخيار ) مما تقدم

( وهذا يشير الى أن جميع  4، 0(  حيث نجد ان المنوال يقع في )علي بدرجة كبيرة
المبحوثين لهم اتجاهات ايجابية  نحو عبارات  المحور االول  ، يتكون محور 

( إجابة هذا يعني أن ..4( عبارة ولكل منها هنالك عدد )12الفرضية من عدد )
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إجابات أفراد  ( إجابة ويمكن تلخيص..41إجمالي اكجابات لكل العبارات بلع )
  مجتمع الدراسة على جميع عبارات المحور االول وفق االتي:

 (  1جدول رقم ) 
 التوزيع التكراري والنسب إلجابات أفراد مجتمع الدراسة عل  جميع 

 عبارات المحور االول

 النسبة التكرار الخيارات ت

 %4101 2..2 .تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا 1

 %3104 1144 رةتنطبق علي بدرجة كبي 2

 %1.06 0.9 تنطبق علي احيانا 3

 %103 396  تنطبق علي قليال 4

 %09. 44 التنطبق علي ابداً  0

 %011 1211 المجموع

(  من تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا(  أن عدد إجابات ) 4يتضح من الجدول رقم )
لي تنطبق ع %(، و 4101( بنسبة ) 2..2أفراد مجتمع الدراسة بلع عددهم )

 تنطبق علي أحيانا عددهم %( و3104( بنسبة )1144)بدرجة كبيرة  عددهم
%( ، 103( و بنسبة ) 396عددهم ) تنطبق علي قليالً  %(، و1.06( بنسبة )0.9)

 %(.09.( ونسبتهم )44وال ينطبق علي أبدا عددهم)
( النسب والتكرارات والمنوال واالتجاه العام لعبارات المحور الثاني  2جدول ) 

 )التخطيط (
 الفقرات ت

 
تنطبق علي 
بدرجة 
 كبيرة جدا

تنطبق علي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
علي 
 احيانا

تنطبق 
علي 
 قليال

التنطبق 
علي 
ال ابدا  

نو
لم
ا

 

 االتجاه

اقدر الوقت  0
الالزم لعرض 

جوانب 
الموضوع في 
 اثناء الدرس

تنطبق  1 1 31 22 231 77
علي 

بدرجة 
 كبيرة 

0952% 2252% 0352% 252% 1% 

2 
 

اراعي الربط بين 
المواضيع 

 السابقة والالحقة

تنطبق  2 00 82 82 023 012
علي 

بدرجة 
 كبيرة جدا

32% 3152 % 0251% 0251% 350% 

أخطط للجوانب  3
العملية 

 والمختبرية 

تنطبق  1 1 8 22 088 011
علي 

بدرجة 
 كبيرة جدا

3251% 1052% 22% 052% 1% 

تنطبق  3 02 27 072 012 02أعمل عل   1
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الخطة  تطبيق
اليومية للدرس 

 داخل الصف
4.6% 26.2% 44.6% 21.5% 3.1% 

 علي احيانا

أطور مهارات  2
التعلم الذاتي لدى 

 الطلبة

تنطبق  2 8 37 22 090 000
علي 

بدرجة 
 كبيرة جدا

2757% 1757% 0352% 952% 052% 

أوجه الطلبة ال   8
مصادر 

 المعلومات

تنطبق  2 02 02 20 023 081
علي 

بدرجة 
 كبيرة جدا

40% %3152 21% 4.6% 
158% 

أحفز الطلبة عل   7
االنجاز الدراسي 
الذي يتناسب مع 

 قدراتهم

تنطبق  2 02 19 21 007 012
علي 

بدرجة 
 كبيرة جدا

35.4% 2952% 21% 
0253% 350% 

أحقق الترابط  2
بين الخطة 
اليومية 

والشهرية 
 . والسنوية

تنطبق  3 02 82 012 007 22
 علي احيانا

13.8% 29.2% 3251% 0859% 4.6% 

أصنف األهداف  9
التعليمية وفق 
 خطة الدرس.

تنطبق  1 02 07 011 012 023
علي 

بدرجة 
 كبيرة 

30.8% 
36.9% 22% 153% 3% 

أنظم المادة  01
الدراسية 

وأراعي تسلسلها 
 وفق الخطة 

تنطبق  1 22 37 80 021 023
علي 

بدرجة 
 كبيرة 

30.8% 
38.5% 0251% 952% 852% 

أحدد األنشطة  00
التعليمية للدرس 

 وفق الخطة .

تنطبق  1 07 12 82 082 009
علي 

بدرجة 
 كبيرة 

2952% 1152% 0251% 0052% 152% 

اخطط لألنشطة  02
التي تنمي روح 
التعاون والعمل 
الجماعي بين 

 الطلبة .

تنطبق  1 1 12 072 002 82
علي 

بدرجة 
 كبيرة 

07% 2250% 1259 02% 1% 

أضع في الخطة  03
معلومات تنمي 

 التفكير أالبتكاري 

تنطبق  3 02 11 012 002 92
 %3 %01 %37 %22 %23 علي احيانا

تنطباق مما تقدم ُيالحظ ان االتجاه العاام لعباارات المحاور الثااني  هاى حاول الخياار )
( وهذا يشاير الاى أن جمياع 4،  0(  حيث نجد ان المنوال يقع في )رةعلي بدرجة كبي

المبحااوثين لهاام اتجاهااات ايجابيااة  نحااو عبااارات  المحااور االول  ، يتكااون محااور 
( إجاباة هاذا يعنااي أن ..4( عباارة ولكال منهااا هنالاك عادد )12الفرضاية مان عادد )
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يص إجابااات أفااراد ( إجابااة ويمكاان تلخاا..41إجمااالي اكجابااات لكاال العبااارات بلااع )
    مجتمع الدراسة على جميع عبارات المحور االول وفق االتي:

 
 ( 8جدول رقم ) 

 التوزيع التكراري والنسب إلجابات أفراد مجتمع الدراسة عل  جميع 
 عبارات المحور الثاني

 النسبة  التكرار الخيارات ت

 %.260 .132 .تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا 1

 %.360 1164 جة كبيرةتنطبق علي بدر 2

 %.200 1214 تنطبق علي احيانا 3

 %.1.0 039  تنطبق علي قليال 4

 %3 143 التنطبق علي ابداً  0

 %011 2211 المجموع

 
(  من تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا(  أن عدد إجابات )0يتضح من الجدول رقم ) 

تنطبق علي  %(، و .260( بنسبة ) .132أفراد مجتمع الدراسة بلع عددهم )
 تنطبق علي أحيانا عددهم %( و.360( بنسبة )1164)بدرجة كبيرة  عددهم

%( .1.0( وبنسبة ) 039عددهم ) تنطبق علي قليالً  %(، و.200( بنسبة )1214)
 %(..30( ونسبتهم )143، وال ينطبق علي أبدا عددهم)
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ارات المحور الثالث م لعب( النسب والتكرارات والمنوال واالتجاه العا 8جدول ) 
 جودة المعلومات ()

 
 
 
 ت

 
 الفقرات
 

تنطبق 
علي 
بدرجة 
 كبيرة جدا

تنطبق 
علي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
علي 
 احيانا

تنطبق 
علي 
 قليال

التنطبق 
 علي ابدا  

ال
نو
لم
ا

 

 
االتجاه 
 العام

أتصف  0
باللباقة 
والطالقة 
 اللفظية 

تنطبق  1 02 28 012 021 011
علي 
بدرجة 
 كبيرة

2851% 30% 
2258% 01% 3% 

اتمتع  2
بالذكاء 

 االجتماعي 

تنطبق  1 28 11 11 021 21
علي 
بدرجة 
 كبيرة

2159% 1250% 01% 0050% 858% 

اتقبل  3
مالحظات 

الطلبة حول 
موضوع 
 الدرس 

تنطبق  1 002 72 32 012 72
علي 
بدرجة 
 كبيرة

0250% 2252% 958% 0250% 2257% 

ا  أكون واثق 1
 من نفسي 

تنطبق  2 1 1 021 022 012
علي 
بدرجة 
 كبيرة جدا

37% 32% 31% 0% 1% 

أحترم  2
التنوع 

واالختالف 
 في الراي .

تنطبق  1 2 2 012 028 002
علي 
بدرجة 
 كبيرة

22% 39% 2859% 2% 2% 

أحرص عل   8
معرفة 
اسماء 
 الطلبة .

تنطبق  1 2 22 022 001 82
علي 
بدرجة 
 كبيرة

07% 2251% 3958% 03% 2% 

أتعاون مع  7
الطلبة في 

داخل 
المدرسة 
 وخارجها.

تنطبق  1 02 022 12 072 11
علي 
بدرجة 
 كبيرة

01% 13% 02% 32% 3% 

أظهر  2
اشارات 
تعزيز 

ايجابية مثل 
 –)أبتسم 

 أهز راسي(.

تنطبق  1 1 1 2 021 211
علي 
بدرجة 
 كبيرة

20% 18% 2% 0% 1% 
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عالقات  أقيم 9
طيبة مع 

زمالئي في 
الهيئتين 
التدريسية 
 واالدراية.

تنطبق  1 08 11 81 012 032
علي 
بدرجة 
 كبيرة

 

33% 37% 02% 00% 1% 

اكون مواكب  01
للثقافة 

والتطورات 
 العلمية .

تنطبق  3 39 28 033 92 21
 %957 %01 %3353 %23 %21 علي أحيانا

ابدي  00
الحماس 
والحيوية 

تقديم في 
المادة 

الدراسية 
 للطلبة 

تنطبق  2 1 1 1 082 212
علي 
بدرجة 
 كبيرة جدا

8151% 1158% 1% 1% 1% 

 
تنطباق مما تقدم ُيالحظ ان االتجاه العاام لعباارات المحاور الثااني  هاى حاول الخياار )

( وهذا يشاير الاى أن جمياع 4،  0(  حيث نجد ان المنوال يقع في )علي بدرجة كبيرة
وثين لهاام اتجاهااات ايجابيااة  نحااو عبااارات  المحااور االول  ، يتكااون محااور المبحاا

( إجاباة هاذا يعنااي أن ..4( عباارة ولكال منهااا هنالاك عادد )12الفرضاية مان عادد )
( إجابااة ويمكاان تلخاايص إجابااات أفااراد ..41إجمااالي اكجابااات لكاال العبااارات بلااع )

   تي:مجتمع الدراسة على جميع عبارات المحور االول وفق اال
 ( :7جدول رقم ) 

 التوزيع التكراري والنسب إلجابات أفراد مجتمع الدراسة عل  جميع
 عبارات المحور الثالث

 النسبة التكرار الخيارات ت

 %2902 13.6 .تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا 1

 %.360 1012 تنطبق علي بدرجة كبيرة 2

 %1106 111 تنطبق علي احيانا 3

 %1.06 461  تنطبق علي قليال 4

 %001 226 التنطبق علي ابداً         0

 %011 1111 المجموع

(  من تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا(  أن عدد إجابات )2يتضح من الجدول رقم ) 
تنطبق علي  %(، و 2902( بنسبة ) 13.6أفراد مجتمع الدراسة بلع عددهم )
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( 111) أحيانا عددتنطبق علي  %( و.360( بنسبة )1012)بدرجة كبيرة  عددهم
%( ، وال 1.06( ونسبة ) 461عددهم ) تنطبق علي قليالً  %(، و1106بنسبة )

 %(.001( ونسبتهم )226ينطبق علي أبدا عددهم)
( النسب والتكرارات والمنوال واالتجاه العام لعبارات المحور السادس  2جدول ) 

 التركيز عل  الطلبة المتميزين )المتفوقين(()
 الفقرات ت

 
طبق علي تن

بدرجة 
 كبيرة جدا

تنطبق 
علي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
علي 
 احيانا

تنطبق 
 علي قليال

التنطبق 
 علي ابدا  

ال
نو
لم
ا

 

 االتجاه

أحاول الكشف  0
عن الطلبة 
المتفوقين 

 باسئلة مناسبة

تنطبق علي  1 03 22 99 037 029
 %353 %252 %2152 %3153 %3253 بدرجة كبيرة 

أراعي  2
خصائص 

ات وحاج
الطلبة 

 المتفوقين 

تنطبق علي  2 1 1 1 97 313
بدرجة كبيرة 

 جدا
72%. 2153% 1% 1% 1% 

أنمي الصفات  3
القيادية لدى 

الطلبة 
 المتفوقين

تنطبق علي  1 2 29 27 072 017
 بدرجة كبيرة 

2852% 1352% 2052% 753% 152% 

أسع  ال   1
تحقيق العدالة 
 بين الطلبة 

تنطبق علي  2 1 1 1 10 322
بدرجة كبيرة 

 جدا
2252% 0153% 0% 1% 1% 

أتعاون مع  2
اولياء امور 
الطلبة في 

معرفة 
مشكالت 
 ابنائهم

تنطبق علي  2 3 29 003 017 012
بدرجة كبيرة 

 جدا
37% 2852%  

2253% 
753% 1572% 

أظهر للطلبة  8
اهتماما 

بمستقبلهم 
 الدراسي 

علي تنطبق  2 3 29 017 000 021
بدرجة كبيرة 

 جدا
3752% 2752% 2852% 753% 1572% 

أمارس ارشاد  7
وتوجيه الطلبة 
كلما اقتضت 

 الحاجة 

تنطبق علي  2 1 1 7 011 223
بدرجة كبيرة 

 جدا
8353% 32% 052% 1% 1% 

أساعد الطلبة  2
في اختيار 

مهنة المستقبل 
 بصورة كبيره 

تنطبق علي  2 20 000 087 29 02
ة كبيرة بدرج
 جدا

3% 753% 1052% 2752% 2153% 
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اتابع صندوق  9
المقترحات 
باهتمام 
الستالم 
ومعرفة 

المقترحات 
المقدمة إثناء 
ت دية التعليم 

 للطلبة.

تنطبق علي  3 81 32 22 021 011
 احيانا

22% 3752% 0352% 252% 02% 

أعمل عل   01
تمكين الطلبة 
من تحويل 
المعرفة إل  

 لي .عمل فع

تنطبق علي  1 32 32 72 081 92
 %252 %252 %0252 %11 %2352 بدرجة كبيرة 

أت كد من أن  00
تحسين 

وتطوير الطلبة  
عملية 

 مستمرة 

تنطبق علي  1 22 13 22 017 013
 %0352 %0152 %03 %1352 2%.22 بدرجة كبيرة

أوجه الطلبة  02
أثناء التعليم 
ب سئلة فكرية 

 مختلفة 

تنطبق علي  1 31 82 22 020 99
 %752 %0853 %0352 %3752 %2152 بدرجة كبيرة 

 
تنطباق مما تقدم ُيالحظ ان االتجاه العاام لعباارات المحاور الثااني  هاى حاول الخياار )

( وهذا يشاير الاى أن جمياع 4،  0(  حيث نجد ان المنوال يقع في )علي بدرجة كبيرة
نحااو عبااارات  المحااور االول  ، يتكااون محااور المبحااوثين لهاام اتجاهااات ايجابيااة  

( إجاباة هاذا يعنااي أن ..4( عباارة ولكال منهااا هنالاك عادد )12الفرضاية مان عادد )
( إجابااة ويمكاان تلخاايص إجابااات أفااراد ..41إجمااالي اكجابااات لكاال العبااارات بلااع )

   مجتمع الدراسة على جميع عبارات المحور االول وفق االتي:
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 ( 7 جدول رقم )
 التوزيع التكراري والنسب إلجابات أفراد مجتمع الدراسة عل  جميع

 عبارات المحور السادس

 النسبة التكرار الخيارات ت

تنطبااق علااي بدرجااة كبياارة  1
 .جدا

1104 3106% 

 %3.01 1440 تنطبق علي بدرجة كبيرة 2

 %1201 121 تنطبق علي احيانا 3

 %103 391  تنطبق علي قليال 4

طباااااااااق علاااااااااي اباااااااااداً        التن 0
4302 

212 009% 

 %..1 ..41 المجموع

(  من تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا(  أن عدد إجابات )2يتضح من الجدول رقم ) 
تنطبق علي  %(، و 3106( بنسبة ) 1104أفراد مجتمع الدراسة بلع عددهم )

( 121د )تنطبق علي أحيانا بعد %( و3.01( بنسبة )1440)بدرجة كبيرة  عددهم
%( ، وال 103( ونسبة ) 391عددهم ) تنطبق علي قليالً  %(، و1201بنسبة )

 %(.009( ونسبتهم )212ينطبق علي أبدا عددهم)
وعلى وفق أالهداف التي تم عرضها في الفصل األول ، ومناقشة تلك النتائج في 
ضوء اكطار النظري والدراسات السابقة  التي انبثقت عنه ، ومن ثم الخروج 

موعة من التوصيات والمقترحات في ضوء تلك النتائج تم تحقيق اهداف البحث بمج
 وعلى وفق االتي :

 تحقيق الهدف االول : -0
تحديد معايير الجودة لكفايات مدرسي الطلبة المتفوقين كما تم عرضه في الفصل  -

 الثالث 
 تحقيق الهدف الثاني : -2
 رسي الطلبة المتفوقين ؟التعرف على قوة ممارسة الكفايات من قبل مد -

للتعرف  على قوة  ممارسة  الكفايات  من قبل  مدرسي الطلبة المتفوقين ، حصلت 
الباحثة  على  ان  متوسط درجات قوة ممارسة  الكفايات  من قبل مدرسي الطلبة 

( وان القيمة التائية 36(  اكبر من  المتوسط الفرضي )42012المتفوقين  بلع )
( مما 1092( اكبر من القيمة التائية  الجدولية  البالغة )410141المحسوبة بلغت )

أي هناك  قوة ممارسة  الكفايات  من قبل  0.0.يؤكد بان هناك فرق معنوي عند 
 مدرسي الطلبة المتفوقين . 

 
 



  8102 لسنة  ايلولوالسبعون .  لخامس........ العدد ا...............................مجلة الفتح .............................

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

 

-23- 
 

( نتائج االختبار التائي للفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط  8الجدول رقم )

 فايات  من قبل  مدرسي الطلبة المتفوقينالفرضي  لقوة ممارسة  الك

 العينة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
الداللة عند 

0.05 
المحسو
 بة

 الجدولية 

 دال احصائيا 1092 410141 36 00269 42012 ..4

 تاقيق الهاف الثالث : -3

ايمد الجددودة الشدداملة مددن قبددل مد  ددي ال لبددة التعدددل علددي الفدددوق فددي   بمددق معدد 

 المتفوقمن وفق متجمد الجنس و نوا  الخدمة  ؟

 والتي تمت صياغتها على شكل الفرضيات االتية :
( في تطبيق  0.0.ليس هناك فروق  ذات داللة احصائية  عند مستوى  داللة )"  -0

 -غير الجنس )ذكورمعايير الجودة الشاملة لمدرسي الطلبة المتفوقين على وفق مت
 اناث("

تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف  للتحقق من صحة الفرضية الصفرية 
المعياري للدرجات الكلية التي حصل عليها من مدرسي الطلبة المتفوقين لمدارس 
المتفوقين في بغداد تبعا لمتغير الجنس  ، وبتطبيق االختبار التائي لعينتين مستقلتين 

  .ئج أدرجت النتا
نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي الدرجات في ( 9جدول) 

 تطبيق معايير  الجودة الشاملة لمدرسي الطلبة المتفوقين وفق متغير الجنس

 العينة الجنس
الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  التائية القيمة
عند 
مستوى 

0.05 
 الجدولية ةالمحسوب

 119 الذكور 
333061 290412 

391 .0113 1092 
غير دالة 
 إحصائياً 

 210924 334031 211 االناث

(، وبانحراف 333061يتضح من الجدول أعاله أن متوسط درجات الذكور هو)
( وبانحراف 334031(، بينما متوسط درجات االناث بلع )290412معياري )
معادلة االختبار التائي لعينتين مستقلتين تبين ان (، وبتطبيق 210924معياري )

( وهي اقل من القيمة التائية الجدولية والتي تساوي 0113.القيمة التائية المحسوبة )
(، وبذلك تقبل الفرضية 391( ودرجة حرية )0.0.( عند مستوى داللة )1092)

اللة عند مستوى د الصفرية التي نصت على عدم وجود فرق ذا داللة احصائية
( وهذا يعني عدم وجود فرق ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات مدرسي 0.0.)

 اناث ( .  –مدارس المتفوقين تبعا لمتغير الجنس )ذكور 
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( في تطبيق  0.0.ليس هناك فروق  ذات داللة احصائية  عند مستوى  داللة )" -2
 ير سنوات الخدمةمعايير الجودة الشاملة لمدرسي الطلبة المتفوقين على وفق  متغ

 سنوات(" .1واكثر من  .1 –سنوات  .1اقل من )
للتحقق من صحة الفرضية الصفرية  تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري للدرجات الكلية التي حصل عليها من مدرسي الطلبة المتفوقين لمدارس 

بار التائي لعينتين المتفوقين في بغداد تبعا لمتغير سنوات الخدمة، وبتطبيق االخت
 مستقلتين أدرجت النتائج . 

نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي الدرجات في ( 01جدول)
تطبيق معايير  الجودة الشاملة لمدرسي الطلبة المتفوقين وفق متغير سنوات 

 الخدمة

سنوات 
 الخدمة

 العينة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

درجة 
 ةالحري

الداللة عند  التائية القيمة
مستوى 

0.05 
 الجدولية المحسوبة

 01اقل من 
 سنوات

12 
322521 325132 

392 25017 0597 
دالة 
واكثر  01 إحصائيا  

 01من 
 سنوات

322 

 
332517 

 
225812 

(، .32002" هو)سنوات .1اقل من يتضح من الجدول أعاله أن متوسط درجات " 
 سنوات .1واكثر من  .1(، بينما متوسط درجات  " 320430ي )وبانحراف معيار

(، وبتطبيق معادلة االختبار التائي 2106.2( وبانحراف معياري )3300.2"بلع )
( وهي اكبر من القيمة 20142لعينتين مستقلتين تبين ان القيمة التائية المحسوبة )

( ودرجة حرية 0.0.( عند مستوى داللة )1092التائية الجدولية والتي تساوي )
(، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية التي نصت على وجود فرق ذي داللة 391)

( وهذا يعني وجود فرق ذي داللة إحصائية بين 0.0.عند مستوى داللة ) احصائية
 متوسط درجات مدرسي مدارس المتفوقين تبعا لمتغير سنوات الخدمة .

 
 : توصلت الدراسة الى االتي :النتائج 

ت النتااائج ان هناااك مجموعااة ماان الكفايااات الواجااب توافرهااا فااي ماادرس اظهاار -1
الطلبة المتفوقين لكي ياتمكن مان تحقياق مساتلزمات التادريس الفعاال وتطبياق الجاودة 

 الشاملة .

( تبعا لمتغير الجنس 0.05هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة) -2

سنوات او  .1 -سنوات .1اقل من واالناث( ومتغير سنوات الخدمه ) -)الذكور
 اكثر( .

ان القائمة التي توصلت اليها الباحثة احتوت على مجموعة من الممارسات  -3
االرشادية المطلوبة من مدرس الطلبة المتفوقين لرعايتهم وهذا العدد من الممارسات 
في جانب واحد فقط من جوانب كثيرة ولهذا ترى الباحثة ان على جميع مدرسي 
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ة المتفوقين ممارسة االرشاد بكل جوانبه المختلفة لكي يستطيعو تغطية الطلب
 احتياجات الطلبة بصورة عامة .

ان الفقااارات الضاااعيفة ذات طاااابع اجرائاااي بمعناااى تحتااااج الاااى  انالحاااظ الباحثااا -4
اجراءات وانشطة يقوم بهاا المادرس داخال المدرساة او خارجهاا وتكاون بحاجاة الاى 

هارات المدرس في هذه الجواناب واناه قليال المعرفاة دعم مادي وهذا يؤشر ضعف م
 بالواجبات االرشادية

 
 التوصيات :

كثرة متطلبات العملية التعليمية وتناوع مجاالتهاا وتعادد مصاادرها  انالحظ الباحث -1
تجعل مدرسي الطلبة المتفوقين غيار قاادرين لوحادهم علاى التصادي لهاا ،بال يتطلاب 

لعمليات التربوية ومديرات التربياة وأوليااء أماور ذلك تعاون كل من المسؤولين عن ا
 الطلبة باكضافة إلى المدرسين أنفسهم .

التاازام مدرسااي الطلبااة المتفااوقين بااالمنهج الدراسااي الااذي وضااع ماان قباال وزارة  -2
التربية وعدم الحياد عنه مما ادى الى تحجايم دور المادرس وعادم اساتعانته بمصاادر 

 خارجية.
المتفوقين بحاجه الى بارامج توعياة ترباوي ونفساي الحساساهم ان مدرسي الطلبة  -3

إنهم بأمس الحاجة إلى األنشطة والفعاليات والخادمات والادعم النفساي ضامن برناامج 
تدريبي منظم ،أذ عبر المدرسين عن هذه االحتياجات  عند االساتجابة مقيااس معاايير 

 الجودة الشاملة .
ة بشاأن تطاوير العملياة التربوياة والتعليمياة االستماع القتراحات المدرسين والطلب -4

 في مؤسسات وزارة التربية .
 

 المقترحات :
 العالقة بين معايير الجودة الشاملة ومناهج الطلبة المتفوقين .  -1
 بناء برنامج تدريبي لمدرسي الطلبة المتفوقين في ضوء معايير الجودة الشاملة -2
 

 المصادر : 

، دا  عال   0، ط الشاملة في المؤ سا  التدبويةالجودة انمد ، نافظ فدج ،  -0

 ، 8112ال تب ، القاهدة ، 

 0623، م تبة االتجلو المددية ، القاهدة  0انمد ، تازلي صالح ، ،ط -8

، م بعة وزا ة التدبمة والتعلم  ،  80، ويائق ، العدد  للتخ مط للتعلم  العالي.

 .0620بجداد

د تظام الجودة الشاملة في المؤ سا  ومعايمالب د ، مامد بن عبدهللا ، ا س  -3
الممل ة العدبمة   -الدياض  –، بال مقدم لمعهد االدا ة العامة  التدبوية والتعلمممة

 . 0666السعودية ، 

ادا ة الجودة الشاملة في التعلم   التعلم  االبتدائي : جودة البنا ،  ياض  شاد ،  -8
 . 8116وي العشدون ، بال مقدم الي المؤ مد التدب شاملة و ؤية جديدة (
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،دا   ال فايا  دلمل للعاملمن في ممدان التدبمة والتعلم التمممي ،عواد جا   ،  -0

 . 2005ال تب والويائق ، وزا ة التدبمة ، بجداد 

، دا  الف د  8، ط الموهبة والتفوق واالبداعجدوان ، فتاي عبدالدنمن :  -6

 . 8118للنشد والتوزيع ، عمان ، اال دن 

، دا  الممسدة للنشد  8، ط ، ادا ة الجودة الشاملةد كاظ  نمود ، خضم -2

 . 8116والتوزيع ، عمان ، اال دن ، 

 ( يس  المفهوم ، التد يب ، االداء، كفايا  التدالفتالوي ، هملة ماسن كاظ   -2
 2003، م تبة الشدوق ،عمان ،اال دن 

،  زائدية  بمق الجودة الشاملة في مؤ سا  التعلم  الجقادة ، يزيد ، واقع  -6

 . 8100  الة ماجستمد ، جامعة ابي ب د بلقايد ،

، دا   0، ط ،  دبمة الموهوبمن و نممته ق ناتي ، مامد نسمن ، واخدون   -01

مقدمة في العلوم  8116المسمدة للنشد والتوزيع وال باعة ، عمان ، اال دن ،
 التدبوية

عدفة الجامعمة، ،دا  الم طدائق التد يس وتماء االتسانقالدة ،فؤاد  لممان ، -00

0662. 

عشمبة ، فتاي د ويش ، الجودة الشاملة وام اتمة   بمقها في التعلم  الجامعي  -08

 . 8111، القاهدة ، مدد  3، مجلة ا ااد الجامعا  العدبمة ، العدد 

فلسفة ادا ة الجودة الشاملة في التدبمة والتعلم  القمسي ، هناء ماممود ،   -03
 . 8100د والتوزيع ، عمان ،اال دن ، ، دا  المناهل للنش 0ط  العالي

،  دجمة نسمن عبدالفتاح ، مدكز  ا قان ا المب التد يسلومان ، جوزيف ،  -08

 . 1998ال تب ، اال دن 

، ا جاها  طلبة الدف الثاتي في قس  العلوم في معاهد مولي ، نممد مجمد  -00
( الجامعة 19، مجلة كلمة المعلممن ، العدد   اعداد المعلممن تاو مادة الدياضما 

 . 1999المستنددية ، كلمة المعلممن ، بجداد 

مامود ، مقداد ا ماعمل . بناء معما  لت ويد المناهج الد ا مة للجامعا    -06

العداقمة في ضوء اهدال التعلم  العالي ، جامعة بجداد ، كلمة التدبمة ،   اطدونة 

 . 0661دكتو اه غمد منشو ة ( ، 

اوث التدبوية . مقد ا  و وصما  الالقة وزا ة التدبمة ، مديدية الب  -02

 الد ا مة الثالثة 

، م بعة دا  التألمف ، مدد ،  ، ابعاد مت و ة للف د التدبوييس ، تبمهة   -02

1978  . 
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 المالحق
 (0الملحق رقم )

في التطبيق  الصغية االولية لمقياس الكفايات المطلوبة لمدرسي الطلبة المتفوقين
 االستطالعي االول

 معة النيـليـن   جـا
 كلـية الــتربيـة

 الدراسـات العـليا / دكتـوراه تخــطيط وادارة تربـوية 
 المدرسون والمدرسات المحترمون 

 تحية طيبة ............................................................
فاوقين فاي المقياس الذي بين يديك معد لقياس الجودة الشاملة لدى مدرسي الطلباة المت

مدارس المتميزين في العراق  لذا ترجو الباحثة قراءته جيدا قبال اكجاباة علياه علماا 
إن هذا المقياس يستعمل كغاراض البحاث العلماي ولام يطلاع علاى نتائجاه احاد ساوى 

الفقاارات كلهااا وعاادم تاارك أي فقاارة دون أجابااه وبتأشااير الباحثااة أرجااو اكجابااة علااى 
 التي تنطبق عليك علما إن بدائل اكجابة : (على اكجابة     عالمة )

 
 اكجابة عن البيانات اآلتية 

 تحصيل الدراسي         ذكر              ما انثى           -1
 اقل من عشرة          اكثر من عشر سنوات                مدة الخدمة       -2

 وفقكم هللا لما يحب ويرضى                             
   الباحثان                                                                         

 
 أوال :القيادة :

 الفقرات ت
 

تنطبق 
علي 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

تنطبق 
علي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
علي 
 احيانا

تنطبق 
علي 
 قليال

التنطبق 
علي 
 ابداً 

اعمل على تاامين وجاود عالقاة  1
فعالااااة بااااين الهيئااااأة التدريسااااية 

 واالدارة .

     

اضع خططاً زمنية للتعلايم لكاي  2
 احقق االهداف المطلوبة .

     

احاافظ علااى االنضااباط والنظااام  3
 داخل الصف 

     

تنطبق علي 
بدرجة كبيرة 

 جدا

تنطبق علي 
 بدرجة كبيرة 

تنطبق علي 
 احيانا 

تنطبق علي 
 قليال 

التنطبق علي 
 ابداً 
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ق جااااو ماااان اعماااال علااااى خلاااا 4
 التنافس العلمي بين الطلبة 

     

استخدم الثواب والعقاب بطريقة  0
 تربوية .

     

اشجع الطلبة على حرياة الاراي  6
 والحوار .

     

انااتهج اساالوبا قياديااا ديمقراطيااا  2
 في ادارة الصف .

     

اتاكد مان وجاود جمياع االدوات  1
والوسااااائل التااااي تسااااتخدم فااااي 

 اسية توضيح المادة الدر

     

اعماااال علااااى تفهاااام مشااااكالت  9
الطلبااة ومساااعدتهم فااي التغلااب 

 عليها .

     

اتاااااايح للطلبااااااة فرصااااااة ادارة  .1
وتنظااااااايم بعاااااااض التجاااااااارب 

 والنشاطات الصفية

     

العماال علااى وفااق اتحاارى دقااة  11
ضوابط ولوائح معتمدة من قبال 

 وزارة التربية .

     

امارس الحزم والتصميم العاالي  12
 اء واجبي داخل المدرسة في اد

     

 ثانيا : التخطيط : 

 الفقرات ت

 
تنطبق 
علي 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

تنطبق 
علي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
علي 
 احيانا

تنطبق 
علي 
 قليال

التنط
بق 
علي 
 ابداً 

اقدر الوقت الالزم لعرض  1
جوانب الموضوع في اثناء 

 الدرس

     

اراعي الربط بين المواضيع  2
 لالحقةالسابقة وا

     

أخطط للجوانب العملية  3
 والمختبرية 

     

أعمل على تطبيق الخطة  4
 اليومية للدرس داخل الصف

     

     أطور مهارات التعلم الذاتي  0
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 لدى الطلبة
أوجه الطلبة الى مصادر  6

 المعلومات
     

أحفز الطلبة على االنجاز  2
الدراسي الذي يتناسب مع 

 قدراتهم

     

أحقق الترابط بين الخطة  1
اليومية والشهرية والسنوية 

. 

     

أصنف األهداف التعليمية  9
 وفق خطة الدرس.

     

أنظم المادة الدراسية  .1
وأراعي تسلسلها وفق 

 الخطة 

     

أحدد األنشطة التعليمية  11
 للدرس وفق الخطة .

     

اخطط لألنشطة التي تنمي  12
روح التعاون والعمل 

 لجماعي بين الطلبة .ا

     

أضع في الخطة معلومات  13
 تنمي التفكير أالبتكاري 

     

 خامسا : جودة العمليات التربوية   :

 الفقرات ت

 
تنطبق 
علي 
بدرجة 
 كبيرة جدا

تنطبق 
علي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
علي 
 احيانا

تنطبق 
علي 
 قليال

التنطبق 
علي 
 ابداً 

انظم الطلبة في الحصص  1
 لتسرب وامنع ا

     

أحرص على النظافة  2
اليومية للصف واشجع 

 عليها .

     

أعمل لوحات ارشادية عن  3
 النظافة والنظام 

     

أعمل على تجهيز القاعة  4
الدراسية باالجهزة الحديثة 
كالحاسوب وشاشة العرض 
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 )داتاشوب(
اعمل على تهوية الفصل  0

الدراسي وسالمة الزجاج 
 والكهرباء .

     

اعمل على تعزيز العالقات  6
االنسانية بين الطلبة داخل 

 المدرسة .

     

اشارك الطلبة في المناسبات  2
 الرسمية والدينية .

     

اشارك الطلبة في صنع  1
القرارات في الفصل 

 الدراسي .

     

اعمل على القيام بزيارات  9
متبادلة بين المدرسين لنقل 

 الخبرات بيننا .

     

اعمل على تحقق األهداف  .1
من خالل التصحيح 
وتحسين العمل داخل 
 الصف وخارجه .

     

أستفيد من البيانات  11
واكرشادات المقدمة التي 
 تتعلق بتحسين التعليم .

     

أضاااااع األهاااااداف المناسااااابة  12
 حول نوعية تعليم الطلبة

     

أطبق اكجراءات الصحيحة  13
من  والوقائية داخل المدرسة

 أجل ضمان الجودة

     

أوفااااااااار للطلباااااااااة الكتاااااااااب  14
 واألنشطة الحديثة والمفيدة .

     

استثمر وقت الدرس كله  10
 لصالح الطلبة 

     

اتجنب التقليل من اهمية  16
 االفكار التي يقدمها الطلبة

     

أوضح للطلبة اسلوب  12
البحث العلمي وكتابة 

 التقارير العلمية 
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المعرفة النظرية  أربط 11
 بالمعرفة التطبيقية 

     

أقوم بعمل زيارات ميدانية  19
 وعلمية للطلبة 

     

أعمل على طرح اسئلة تثير  .2
 التفكير العلمي لدى الطلبة

     

اساعد الطلبة على ربط  21
 االفكار وتطويرها .

     

 سادسا: التركيز عل  الطلبة المتميزين )المتفوقين(

 تالفقرا ت

 
تنطبق 
علي 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

تنطبق 
علي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
علي 
 احيانا

تنطبق 
علي 
 قليال

التنطبق 
علي 
 ابداً 

أحاول الكشف عن الطلبة  1
 المتفوقين باسئلة مناسبة

     

أراعي خصائص وحاجات  2
 الطلبة المتفوقين 

     

أنمي الصفات القيادية لدى  3
 الطلبة المتفوقين

     

عى الى تحقيق العدالة أس 4
 بين الطلبة 

     

أتعاون مع اولياء امور  0
الطلبة في معرفة مشكالت 

 ابنائهم

     

أظهر للطلبة اهتماما  6
 بمستقبلهم الدراسي 

     

أمارس ارشاد وتوجيه  2
 الطلبة كلما اقتضت الحاجة 

     

أساعد الطلبة في اختيار  1
مهنة المستقبل بصورة 

 كبيره 

     

اتابع صندوق المقترحات  9
باهتمام الستالم لمعرفة 
المقترحات المقدمة إثناء 

 تأدية التعليم للطلبة.
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أعمل على تمكين الطلبة من  .1
تحويل المعرفة إلى عمل 

 فعلي .

     

أتأكد من أن تحسين  11
وتطوير الطلبة  عملية 

 مستمرة 

     

أوجه الطلبة أثناء التعليم  12
 فكرية مختلفة بأسئلة 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


