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يف املرحلة االبتدائية ملعايري  مدى ممارسة معلمي االجتماعيات
 اجلودة الشاملة

 م. م نغم فالح خماس
 وزارة التربية/ مركز البحوث والدراسات التربوية

  :ممخص البحث
المنظومة التعميمية وىو الذي يعمـ النشء ويكونيـ باعتبارىـ الثروة ابرز عناصر المعمـ  يعد     

وىذا يتطمب رفع مستوى أداء المعمـ وزيادة فاعميتو في أداء ميامو مف  ، البشرية المستقبمية لألمة
دارة الصؼ  خالؿ أعداد معايير لممارساتو في مجاالت القيادة اإلدارية والتخطيط والتدريس والتعمـ وا 

ـ وغيرىا والجودة الشاممة تجسد األسموب األمثؿ لدفع عممية التربية والتعميـ. وكانت عينة والتقوي
( ٕٓإذ بمغت العينة االستطالعية)في المرحمة االبتدائية،  معممي االجتماعيات البحث مقتصرة عمى

 يف معممأ ، والحظت الباحثة معمـ ومعممة، وجيت الباحثة استبانة مفتوحة ليـ حوؿ الجودة الشاممة
تحديات كثيرة منيا المطالب المجتمعية المتنوعة  وفيواجيفي المرحمة االبتدائية  االجتماعيات

 . ىذه الدراسة مما دفع الباحثة ألجراء ،المجتمع  و فياليائؿ الذي يواجي المعرفي والتغيرات والتوسع
 الكممات المفتاحية:) ممارسة، االجتماعيات، معايير، الجودة الشاممة(.

The extent to which primary school teachers practice 

universal quality standards 

M. Nagham Falah Khammas 

Ministry of Education / Center for Research and Educational 

Studies 

Abstract : 

     The teacher is the most important element of the educational system, 

which teaches young people as the future human resources of the nation. This 

requires raising the level of performance of the teacher and increasing its 

effectiveness in the performance of its tasks through the preparation of 

standards for its practices in the areas of administrative leadership, planning, 

teaching, learning and management grade, The process of education. The 

survey sample was limited to social teachers in the primary stage. The survey 
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sample reached (20) teacher and teacher. The researcher gave an open 

questionnaire to them about the total quality. The researcher noted the results 

of the open questionnaire through her reading to the literature of overall 

quality in general and Iraqi and Arab studies in particular. Social teachers in 

the primary stage face many challenges, including the various societal 

demands and the changes and expansion of the vast knowledge that they face 

in society, which prompted the researcher to conduct this study .  

Keywords(Practice, Social, Standards, Total Quality) 

 

 األولالفصل 
 التعريف بالبحث

 : مشكمة البحث
 المفكريف عمى فرضت التغيرات وىذه ،ومتنوعة كثيرة تغيرات اليوـ عالـ يشيد     

ه يذلو  ،ىذه التغيرات مثؿ مع لمتعامؿ والوسائؿ أفضؿ السبؿ عف البحث فالتربوييو 
عاـ وعمى  نحوجوىرية عمى العممية التربوية ب انعكاساتليا  افالتغيرات والتحوالت ك
 (.ٔ: ٕٓٓٓخاص)الطائي،  نحوب ومكانتوطبيعة المعمـ ودوره 

المعمميف مف القضايا التي تمثؿ الصدارة بيف مشروعات التطوير  لذا ُتعد عممية إعداد   
برامجيا ىذه المؤسسات في  جووتت ،ؿ العالـسسات التعميـ في معظـ دو التربوي في مؤ 

 ظـالنُ  حدأ الشاممة والجودة. لممينة المستقبمية في التعميـ ومناىجيا إلى إعداد معمـ
 المستمر التحسيف عمى قائـ نظاـ  أساس عمى تقوـ أَلْنيا ،تمؾ التغيرات لمواجية المتبعة
والمكوف  األساسيةيعد المعمـ الركيزة و  ،واإلدارية المستويات العممية جميع في لألداء

مؤشرًا  لممارسات التعميمية لمعمـ االجتماعياتوتعد ا ،الميـ مف مكونات العممية التعميمية
 (.ٜ٘ٔ: ٕٚٓٓ)عميماف والقطيش،جاحو في التعميـفعااًل لتحديد مدى كفاءتو ون

)المنظمة واإلقميميةوعمى الرغـ مف الدعوات المستمرة لممؤتمرات الدولية)اليونسكو(    
( التي تدعوا  تطوير مستوى المعمميف عمى وفؽ  إلىالعربية لمتربية والثقافة والعمـو
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مستوى خريجي الجامعات لمواكبة التطور واالنفجار العممّي، ورفع مستوى أدائيـ 
 .التعميمي

(ٔ٘ٔ: ٕٚٓٓ)عبيدات،  
الذي تسبب في عدد مف  األمرتطوير،  أوأنيا بقيت عمى حاليا دوف تغيير  إال     

: ٕٛٓٓالمشكالت والتحديات مف طريؽ عدـ مواءمة مخرجات التعميـ )مجيد والزيادات،
ٗٗ.) 
التي نصت  األساسيةمف الحقوؽ  اإلنسانيةالتعميـ مع تطور الحضارات  أصبحوقد 

السماوية والمواثيؽ الدولية التي تحث عمى التعمـ والتعميـ، واف جودة  األديافعمييا 
 (.ٚٔ: ٕٛٓٓضرورة تفرضيا متطمبات العصر الحديث)الفتالوي، أصبحتعميـ الت
 :اآلتيعمى السؤاؿ  اإلجابةويمكف تمخيص مشكمة البحث الحالي مف خالؿ   

 (؟ لمعايير الجودة الشاممةفي المرحمة االبتدائية  االجتماعيات ما مدى ممارسة معممي)

 : البحث أهمية 
تغيرات سريعة في مياديف الحياة المختمفة  القميمة الماضيةـ منذ العقود شيد العال   

الكبير  األثراالجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعموـ المرتبطة باإلنساف مما كاف لو 
زيادة االىتماـ في المنظومة التكنولوجية والمعرفية  إلىفي وضع أكثر المجتمعات 

تغيرات والتطورات في المجاالت كافة لتييئة جيؿ قادر عمى التعامؿ مع ما تفرضو ال
: ٖٕٓٓرفاىية المجتمع وتطوره)الدليمي واخروف،  إلىإلنتاج معارؼ جديدة تؤدي 

ٕٗ.) 
وبنائيا  األمةفي حفظ كياف  وأساساالنجاح لمفرد والمجتمع  أساسوتعد التربية    

التعميـ  إف بسخاء عمى التربية والتعميـ موقنة األمـالحضاري، لذلؾ تنفؽ الحكومات في 
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حياة راقية وعيشة راضية واف التربية  إلىقوة كبيرة في ترقية الفرد والنيوض بالمجتمع 
 (.ٛ: ٜٜٛٔمف سباتيا)االبراشي، عميـ تحي الشعوب مف موتيا وتيقظووالت
ويعد المعمـ احد العوامؿ الميمة التي تساعد عمى تحقيؽ نيضة المجتمع في كافة    

مجتمعو التربوية بفاعمية  أىداؼىو القادر عمى تحقيؽ  الكؼءالجوانب، والمعمـ 
تقاف  إلى، فالدوؿ التي تحاوؿ تحقيؽ نيضة شاممة في جوانب الحياة جميعيا تحتاج وا 

(، ٙ٘: ٜٜٛٔمعمميف يمتمكوف الميارات الضرورية الالزمة لمينة التعميـ)الغزيوات،
الذي يمد  األساس تعد المصدرو  ،األخرىالميف ألنيا تسبؽ جميع الميف  أـفيي 

، فالمعمموف وأخالقيابالعناصر البشرية المؤىمة عمميًا، واجتماعيًا،  األخرىالميف 
يخدموف البشرية جميعًا، ويتركوف بصماتيـ واضحة عمى حياة المجتمعات التي يعمموف 

نيـ فييا، يتدخموف في تشكيؿ حياة كؿ فرد ويشكموف شخصيات رجاؿ المجتمع مف  وا 
ييف ومفكريف وعامميف في مجاالت الحياة المختمفة رجااًل سياسييف وعسكر 
 (.ٜٛ: ٜٜٜٔونساًء)الزبيدي،

دة المعمـ بنحو عاـ يتوقؼ عمى جو  أىدافياواف نجاح العممية التعميمية في تحقيؽ    
مواقؼ سموكية  إلىبنحو خاص، وقدرتو عمى ترجمة تمؾ الغايات  ومعمـ االجتماعيات

كسابيـوخبرات تعميمية تمكف التالميذ مف النمو الشامؿ في جميع جوانب شخصياتيـ   وا 
 .(ٓٔ-ٜ: ٕ٘ٓٓات المرغوب فييا)التميمي،القيـ واالتجاى

ولما كاف المعمـ عاماًل ميمًا مف عوامؿ التنمية وعنصرًا فعااًل في مواجية متطمبات     
تغير دوره مف مصدر لممعمومات  إذدوره تأثيرًا ايجابيًا، القرف الحادي والعشريف فقد تأثر 

المتغيرة لممعمـ  األدوارتأتي  إذلمتعمـ والتعميـ،  مرشد ومنسؽ إلىوممقف لممتعمميف 
مقدمة ضرورية لمنيوض بالعممية التعميمية لتساير بؿ ولتسيـ في تمؾ التغيرات 

فعااًل لتحديد مدى كفاءتو  المتصارعة، وتعد الممارسات التعميمية لممعمميف مؤشراً 
ونجاحو في التعميـ، حيث تعد الممارسات التعميمية ابرز نشاط يقوـ بو المعمـ ليتمكف 
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مف قيادة التفاعؿ الصفي، وتختمؼ ىذه الممارسات مف معمـ الى آخر تبعًا لخصائص 
 (.ٕٗٔ: ٜٛٛٔالمعمـ الشخصية والعممية)ممدوح،

لتحسيف نوعية التعميـ واالرتقاء  واألساليبالوسائؿ  أىـ وتعد الجودة الشاممة احد   
عصر الجودة،  بأنوبمستوى المعمـ في العصر الحالي الذي يطمؽ عميو بعض المفكريف 

 األنظمةتتركو  أوبدياًل تأخذ بو  أوالمؤسسات التعميمية  إليوفمـ تعد الجودة ترفًا تتطمع 
اة المعاصرة، وىي دليؿ عمى بقاء ضرورة ممحة تممييا حركة الحي أصبحالتعميمية بؿ 

(، ولقد أخذت مبادئ وتطبيقات ٕ-ٔ: ٕٛٓٓالروح والحيوية لممؤسسة التعميمية)عمراف،
الجديدة لممعمـ في  واألدوارواسعًا ليا في المؤسسات التعميمية  الجودة الشاممة ميداناً 

المعايير عصر الجودة تتطمب معايير محددة لمراقبتيا وضماف تحقيقيا حيث تعد ىذه 
المعمـ، وىذه المعايير تعطيو الحافز لموصوؿ  أداءبمثابة المحؾ الذي يقاس في ضوئو 

 (.ٗٗٔ: ٕٚٓٓالصورة المثالية المرجوة في أدائو)العنزي، إلى
 مجاؿ في الشاممة الجودة مفيوـ تطبيؽ خالؿ مف التعميـ جودة تحسيف أىميةوتأتي     

 العمؿ عمى قدرة أكثر ىـ الذيف الطالب وتخريج التعميـ في أفضؿ جودة لتحقيؽ التعميـ
 ال التعميمية المخرجات ألف ، النظر إعادة بدوف استثمار شكؿ في المجتمع خدمة في
 الطمب. تمبي

                                                   (Lewis ,1994: 162)  
في المرحمة  االجتماعياتية المعمـ بنحو عاـ ومعمـ وفي ضوء ما تقدـ، برزت أىم   

االبتدائية بنحو خاص لدوره الفاعؿ في تحديد نوعية التعميـ واتجاىاتو، ومف ثـ نوعية 
تمثؿ أولى درجات السمـ التعميمي، فضاًل عف كونيا وحياة األمة، ألنيا  األجياؿمستقبؿ 

غة الخطورة ، وليذا كانت أىمية ىذه المرحمة بالاألميةالمرحمة الدراسية التي تسد منافذ 
 والقيمّي والمعرفّي. األخالقيلمبناء  األساسيةفيي الركيزة 
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تعد مف أكثر العوامؿ فاعمية في التوصؿ مع الوحدة  واف دراسة المواد االجتماعية    
عاماًل حاسمًا  تقدـ األمة، وتعد في سبيؿ واإلمكاناتالوطنية، ووحدة التاريخ القومي 

التعاوف  إلىفي تقويـ روح التفاىـ بيف األمة والدعوة  ااستعمالي أحسفما  إذاومساعدًا 
 (.ٛٙ: ٜٙٛٔمف أجؿ مصمحة الجميع)االميف،

 لممعمميف الشاممة الجودة معايير تحديد إلى الباحثة سعت ، البحث ىذا خالؿ مف  
 األداء خالليا مف المعمـ يحقؽ التي أىميتيا وتحديد االبتدائية المرحمة في االجتماعييف

 بالمعمميف المتعمقة الشاممة الجودة معايير أف إلى مشيراً  ، التدريس عممية خالؿ الجيد
 ودقيؽ واضح بشكؿ المعايير تعطي. لبيئتيـ وفقا آخر إلى. واحد مجتمع عف تختمؼ
 إلى ويعود ، مرضي نتاج إلى لموصوؿ الفصؿ داخؿ بو القياـ يجب لما رؤية لممعمـ

 . كاممة وفائدة كميزة التعميمية والعممية الطالب
يمانا    وافرىا في المعمميف بنحو عاـ مف الباحثة بأىمية ىذه المعايير وضرورة ت وا 

مدى ممارسة بنحو خاص، فأنيا جعمت مف تحديد ىذه المعايير و  االجتماعيات ومعمـ
 ليا موضوعًا لبحثيا. معممي االجتماعيات

 هدف البحث:  
 :إلىييدؼ البحث الحالي 
 لمعايير الجودة الشاممة.في المرحمة االبتدائية  معممي االجتماعيات معرفة مدى ممارسة

 يقتصر البحث الحالي عمى: : حدود البحث 

 مف كال الجنسيف. االجتماعيات مادة الحد البشري: معممي -
 (.ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالحد الزماني: العاـ الدراسي) -
 .األولىالحد المكاني: المديرية العامة لمتربية في بغداد/ الرصافة  -
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 تحديد المصطمحات: 
 :االجتماعيات مادة أوال: معممي
مشتقة مف الفعؿ)عمـ( في)عممو( الشيء)تعميمًا فتعمـ( وليس التشديد ىنا  المعمم لغة:

لمتكثير بؿ لمتعدية، ويقاؿ ايضًا)تعمـ( بمعنى اعمـ: تعممت اف فالنًا خارُج أّي عممت، 
: ٕ٘ٓٓالجميع)عمموه( ومنو نأتي معمـ، وىو مف يقوـ بالتعميـ)الرازي، و)تعالمو(

ٕٕٗ.) 
 اصطالحًا عرفه كل من:

شخص يقـو بتعميـ التالميذ عف طريؽ عمميات التدريس، ويمثؿ  (، انه:"4002يوسف)
 (.ٜٓ٘: ٕٗٓٓأحد عناصر منظومة التدريس")يوسؼ،

 إليياالتي تستند  األساسيةأحد أجزاء العممية التعميمية، والركيزة (، انه:" 4004جرجس)
 (.ٓٓ٘: ٕٙٓٓالمعرفة وتربية الناشئ بكفاية واقتدار")جرجس، إيصاؿالمدرسة، في 

،: ىو ذلؾ الشخص الذي يماإلجرائيالتعريف  مف ىو خريج معيد مو  تمؾ شيادة الدبمـو
في المرحمة  لتدريس مادة االجتماعيات، وتدريبًا تكاممياً  إعدادا، تمقى إعداد المعمميف

 االبتدائية.
 ثانيًا: المرحمة االبتدائية:
مرحمة دراسية، ومدة الدراسة فييا ست  أوؿ(، بأنها: 9767عرفتها وزارة التربية)
في السمـ التعميمي في العراؽ، ويكوف التعميـ فييا عاـ  األساسسنوات وتعد المرحمة 

الثقافة،  وأسس، األساسيةالمعرفة  أدواتوموحد لمجميع ويمكف التالميذ مف اكتساب 
 .، وتسبؽ المرحمة المتوسطةاألطفاؿالمواطنة السميمة، وىي قبؿ مرحمة رياض  وأصوؿ

 (٘ٔ: ٜٜٛٔ، ) وزارة التربية                                                       
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 ثالثًا: المعايير: عرفها كل من:
 العممية األبعاد مف العديد نتائج تطبيؽ يمكف(، بأنها:" 9777المقاني والجمل)

 إلى الوصوؿ أو ، تقييمو سيتـ الذي لمجسـ الحقيقية الصورة تعريؼ خالؿ مف والتعميمية
 (.ٕٔ: ٜٜٜٔوالجمؿ، ")المقاني بو نقوـ ما حوؿ األحكاـ
المرجعي الذي يحدد عمى أساسو األداء  اإلطار أوالمحؾ " (، بأنها:4009السنبل)

 (.ٕ٘: ٕٔٓٓاالقتراب مف المرجع")السنبؿ، أوالواقعي في مدى االبتعاد 
ا تحديد مدى ممارسة معممي ىي المؤشرات التي يمكف مف خاللي :اإلجرائيالتعريف 

 في المرحمة االبتدائية لمعايير الجودة الشاممة عند قيامو بمينة التعميـ. االجتماعيات
 رابعًا: الجودة الشاممة:

جاد الشيء ُجْوَدًة وَجْوَدًة: جعؿ الشيء جيدًا، وأجوده وجاد، وأجاد: أتى الجودة لغة: 
 (.ٕٚ: ٜٗٛٔبالجيد مف القوؿ والعمؿ، فيو مجواد: أي حسنو واتقنو)ابف منظور،

 اصطالحًا: عرفها كل من:
 بدقة تعكس التي السمات أو الخصائص مجموعة: "بأنها(، 4006مجيد والزيادات)

 البعيدة، ومخرجاتو وعممياتو ومدخالتو أبعاده جميع ذلؾ في بما وحالتو التعميـ جوىر
 ." المرجوة األىداؼ تحقؽ التي المستمرة التفاعالت إلى باإلضافة

 (ٕٚ: ٕٛٓٓ)مجيد والزيادات،                                                    

 المستمر لمتحسيف األساس الفمسفية التوجييية المبادئ تمثؿ (، بأنها:"4090التميمي)
 الخدمات لتحسيف البشرية والموارد اإلحصائية األساليب استخداـ خالؿ مف لممنظمات
 الحالية والجيود األساسية الُنيج بيف التكامؿ مف نوع ولخمؽ ، لممنظمة المقدمة والموارد
 لمتحسيف لمنظاـ موحًدا نموذًجا لجعميا و التقنية والوسائؿ األداء لتحسيف
 (.ٛ: ٕٓٔٓ")التميمي،المستمر
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االجتماعيات  معممي تزويد خالليا مف يتـ ومستمرة منيجية عممية : اإلجرائيالتعريف 
 عمى لمساعدتيـ واالتجاىات والخبرات والمعمومات بالميارات االبتدائية المدارسفي 

 . أدائيـ وتحسيف كفاءتيـ تحسيف
 الفصل الثاني

 نظري ودراسات سابقة إطار
  : مفهوم الجودة الشاممة 

الجودة الشاممة تأتي مف كونيا منيج شامؿ لمتغير ابعد مف كونو نظامًا يتبع        
 أومؤسسة  إيمدونة بشكؿ إجراءات وقرارات، وااللتزاـ بيا وتطبيقيا مف قبؿ  أساليب

 إلىتجاه مفيوـ الجودة ومتطمباتيا، والنظر  أفرادىامنظمة يعني قابمية تغيير سموكيات 
ككؿ متكامؿ بحيث تؤلؼ الجودة المحصمة النيائية لمجيود وتعاوف العامميف  أنشطتيا

بالفخر واالعتزاز نتيجة تحسف سمعة ىذه  واإلحساسبيا، وتنمي لدييـ روح الفريؽ 
 (.٘٘: ٕ٘ٓٓالمؤسسة)العزاوي،

وظيرت اتجاىات حديثة في مجاؿ التربية والتعميـ تناولت مختمؼ جوانب العممية      
التعميمية بوصؼ التربية وسيمة المجتمع في مواجية تمؾ التطورات وتعقيداتيا، وكاف 

تبني الجودة الشاممة في التربية بعد تطبيؽ ىذا  إلىمف احدث تمؾ االتجاىات الدعوة 
تـ تبني  إذ، والخدمية وتحقيقيا نجاحات كبيرة اإلنتاجيةاالتجاه في عمؿ المؤسسات 

تسعينات مف القرف العشريف، وعدت الجودة المفيوـ الجودة الشاممة في التعميـ في 
 أصبحتحو خاص حتى الشاممة صيحة القرف الحادي والعشريف نحو التعميـ ونظمو بن

 (.ٜٔ: ٕٛٓٓ،والياشمي الجودة تمثؿ حياة العصر وثقافتو)عطية
 العالمية الحرب بعد الياباني االقتصاد في األزمة بعد الشاممة الجودة مفيوـ ظير     

 األمريكي العالـ بمساعدة الجودة لخمؽ اليابانية الصناعة قادة أظيرىا والتي ، الثانية
 ذات سمع إلى والسفمية الرخيصة السمع لتحويؿ اليابانييف المنتجيف عّمـ الذي ، ديمنغ
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 أكثر كانت لمياباف الشاممة الجودة أف في السبب عف ديمنغ سأؿ عندما. عالية جودة
 ٕٛٓٓ)مجيد والزيادات،  ، التنفيذ عممية في الفرؽ: "قاؿ ، المتحدة الواليات مف نجاًحا

 :ٔٔٙ).  
 واآلخر واقعي أحدىما ، مترابطاف معنياف لو التعميـ في الشاممة الجودة مفيوـ إف   

 مؤشرات بتحقيؽ التعميمية المؤسسة التزاـ الحقيقي بمعناىا الجودة وتعني. حسي
. التعميـ وتكمفة الداخمية الكمية الكفاءة ومعدالت الترقية معدالت مثؿ ، حقيقية ومعايير

 مثؿ ، التعميمية الخدمة متمقي ومشاعر مشاعر عمى الحسي بمعناىا الجودة تركز
 الخدمة وفعالية كفاءة بمستوى المستفيد رضا عف وتعبر ، أمورىـ وأولياء الطالب
 الخدمة توفير في نجحت قد التعميمية المؤسسة بأف القوؿ الممكف مف. التعميمية
 خدماتو جودة وأف المتمقي وحساسية توقعات مع يتناسب الجودة مف بمستوى التعميمية

 .(ٕٓ: ٜٜٔٔ)مور، مود،  .التوقعات مستوى إلى ارتفعت قد
مجموعة مف المواصفات والخصائص المطموبة والتي : بأنها الجودة ،ذكر الورثانفقد 

تييئة المناخ والبيئة المناسبة، تحديد  ،ينبغي توافرىا لتحقيؽ الجودة الشاممة وتتضمف
الخصائص المثالية التعميمية وتحديد احتياجات ومتطمبات المستفيديف، التخطيط لجودة 
سياسة القبوؿ والتسجيؿ، التخطيط لجودة الخطط ومحتوى البرامج والمقررات الدراسية، 

لمعمميف والتخطيط التخطيط لجودة طرؽ التدريس والتقنيات التعميمية، التخطيط لجودة ا
 (. ٔٔ: ٕٚٓٓلجودة المباني المدرسية والتجييزات المادية )الورثاف، 

توجو جميع العامميف والنظـ تعني، الجودة الشاممة في التعميم  نأ وتشير الفتالوي
لإلبداع واالبتكار لضماف  مؤاتيووالسياسات والمناىج والعمميات مف اجؿ خمؽ ظروؼ 

يئ لممخرج بموغ المستوى المرجو مف التمييز ولممستفيد االنتفاع تمبية المتطمبات التي تي
 (ٜٕ: ٕٛٓٓ)الفتالوي،        .والرضا
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ىناؾ العديد مف الفوائد والمميزات التي  :في التربية والتعميمالشاممة أهمية الجودة 
 يمكف أف تتحقؽ في حالة تطبيؽ الجودة الشاممة في التربية والتعميـ، وتتمثؿ في اآلتي:

 ضبط وتطوير النظاـ اإلداري في المؤسسة التعميمية. -ٔ
 .االرتقاء بمستوى الطالب في جميع المجاالت -ٕ
 زيادة الكفاءة التعميمية، ورفع مستوى األداء لمعامميف بالمؤسسة التعميمية. -ٖ
 تمكيف المؤسسة التعميمية مف تحميؿ المشكالت بالطرؽ العممية. -ٗ
ية اتجاىات أولياء األمور اإليجابية نحو المؤسسة رفع مستوى الطالب، وتنم -٘

 .(ٜٙٔ: ٕٓٔٓ)نبيؿ، . التعميمية مف خالؿ إبراز االلتزاـ بنظاـ الجودة
 معايير الجودة الشاممة: 

 في وخاصة ، العمؿ في الجودة بمعايير متزايدا اىتماما الحديث العالـ يشيد    
 المعايير وجود في التعميـ جودة بأف االقتناع مف ذلؾ يأتي. التربوي العمؿ مجاالت

 والمستوى ، واكتسابو تعممو يجب ما توضيح حد إلى ودقتيا طموحيـ إلى تصؿ التي
 الجودة أصبحت كما ، التعميـ بعممية مرتبط مجاؿ كؿ في إليو لموصوؿ المطموب

 .ولغتو الحساب كمية ُتعمـ التي التقويمية األحكاـ إصدار في أساسًيا معياًرا
 دائًما يجب التي الجودة معايير مف العديد ىناؾ مطمقة ليست التعميـ في الجودةو 

 النظاـ في الجودةف. بينيما تعارض ىناؾ يكوف ال بحيث البعض بعضيا عف فصميا
 لمعايير وفًقا عاـ كؿ قياسيا يتـ التي االجتماعية التطمعات عف تعبير ىي التعميمي
 (٘ٔ: ٕٚٓٓ)الورثاف، .محددة

 أهمية المعايير:  
 ليس اجتماعًيا عقًدا تعني المعايير أف حقيقة عمى العالـ في المعايير حركة استقرت

 .أخرى جية مف والمدرسيف التعميمية والسمطات المعمميف بيف فقط
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 التعميـ متطمبات حوؿ ، عاـ بشكؿ المجتمع في جديد اجتماعي عقد ىي المعاييرف
 أىمية ذات المعايير تعتبر ، الصدد ىذا في. اجتماعياً  عمييا المتفؽ التوقعات وتأكيد
 :التالي النحو عمى توضيحيا يتـ والتي ، خاصة

 جميع مف التعميمي لألداء عمييا ومتفؽ ومستحسنة لمتوقع قابمة معايير وضع. ٔ
 .جوانبو

 .المعمميف الطالب وتسجيؿ لمتابعة مشترؾ وىدؼ مشتركة لغة توفير - ٕ
  .المخرجات مف العديد تحقيؽ عمى المعمـ قدرة إظيار. ٖ
 لمتعمـ والتخطيط الطالب إلنجاز الحالية المستويات تحديد مف التعميـ سمطة تمكيف - ٗ

 .ثقة بكؿ المستقبمي
 المناىج محتوى استخداـ لكيفية كدليؿ محددة لمخرجات التعميمية الييئة استخداـ. ٘

 (ٕٗ- ٖٕ: ٕٛٓٓ)البيالوي،  .األخرى المساعدة والمواد
 معايير الجودة الشاممة المتعمقة بالمعممين: 

إف مشكمة جودة التعميـ تحتؿ المرتبة األولى في سمـ األولويات لممنطقة العربية،      
فقد اعتبر تحسيف جودة التعميـ أولوية ممحة في إطار العمؿ العربي مف أجؿ تحقيؽ 

تعميـ متميز في مجمؿ العمميات  ، كما أصبح توفير أىداؼ التعميـ لمجميع كمًا وكيفاً 
والميارات التعميمية ىدفًا تمميو متطمبات التنمية المستدامة والتعامؿ اإليجابي مع 
متغيرات العولمة ومواجية تحديات المنافسة في السوؽ العالمية، وتستدعي ىذه األولوية 

تعميـ الالتركيز عمى تطوير المعمميف، كما تستدعي أيضًا تحسيف المناىج وأساليب 
سيما بعدما أظيرت األبحاث أثر ىذه العناصر الحيوية في والتقويـ وبيئة التعمـ، ال

تحديد نوعية التعميـ ويعتبر المعمموف العنصر األكثر أىمية في تحسيف التعميـ وتطوير 
نوعيتو والخطط، ولذلؾ اعتمدت معظـ الدوؿ العربية اإلجازة الجامعية مقرونة باإلعداد 

 (ٚٔٔ: ٕ٘ٓٓ)الزيتوف، . ربوي لمتدريس في مرحمة التعميـ األساسيالميني والت
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 : بعض النماذج لمعايير الجودة الشاممة
سنتطرؽ إلى بعض المعايير العالمية لمجودة الشاممة لممعمميف والتي تعكس       

مواصفات الجودة الرفيعة المستوى في أداء المعمـ في مؤسسات التربية والتعميـ مع 
كما سبؽ عمى أنيا ليست مف صنؼ واحد ينطبؽ عمى الجميع، بؿ إف ىناؾ التأكيد 

 مف ىذه المعايير العالمية :،  معايير تنطبؽ عمى الجميع وأخرى خاصة بكؿ مجتمع

 : (Crosby)معايير كروسبي   -أواًل:
أحد مستشاري الجودة عمى المستوى العالمي أربعة  (Philip Crosbyحدد)     

 ، الجودة الشاممة في التعميـ تـ تأسيسيا وفقا لمبادئ الجودة الشاممةمعايير لضماف 
 وىي :

 التكيؼ مع متطمبات الجودة مف خالؿ وضع تعريؼ محدد وواضح ومنسؽ لمجودة. .1
وصؼ نظاـ تحقيؽ الجودة عمى انو الوقاية مف األخطاء بمنع حدوثيا مف خالؿ  .2

 وضع معايير األداء الجيد.
 ؿ ضماف األداء الصحيح في المرة األولى.منع حدوث األخطاء مف خال .3
 تقويـ الجودة مف خالؿ قياس دقيؽ بناًء عمى المعايير الموضوعة والكيفية والكمية . .4

                                         Mukhopadahyay, 2006:170) ) 
 : (Baldrigi) معايير بمدرج ثانيًا:
الجودة في التعميـ، وتـ إقراره كمعيار ( نظاما لضبط Malcolm Baldridge)طور

 دولي معترؼ بو لضبط الجودة والتميز في األداء بالمؤسسات التعميمية بالتعميـ العاـ،
وذلؾ حتى تتمكف المدارس مف مواجية المنافسة القاسية في ضوء الموارد المحدودة 

لضبط جودة التعميـ عمى  ويعتمد نظاـ بمدرج ،لمنظاـ التعميمي ومطالب المستفيديف منو
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معيارا  ثمانية وعشريفقيمة أساسية توفر إطارا متكامال لمتطوير التعميمي وتتضمف 
 ثانويا لجودة التعميـ وتندمج في سبع مجموعات ىي :

 القيادة : وتمثؿ اإلدارة العميا ونظاـ القيادة والتنظيـ، ومسؤولية المجتمع والمواطنة. -ٔ
 إدارة المعمومات والبيانات والمقارنة بيف المعمومات،المعمومات والتحميؿ: وتشمؿ  -ٕ

 وتحميؿ استخداـ مستويات التحصيؿ المدرسي.
وتنفيذ  التطوير االستراتيجي، التخطيط اإلجرائي والتخطيط االستراتيجي وتشمؿ: -ٖ

 االستراتيجيات.
ونظاـ تشغيؿ  إدارة وتطوير القوى البشرية وتشمؿ: تقويـ وتخطيط القوى العاممة، -ٗ

 والرضا الميني لمييئة التدريسية. الييئة التدريسية،
والخدمات التعميمية، ودعميا،  اإلدارة التربوية: وتشمؿ تصميـ النظاـ التعميمي، -٘

والنظر إلى اإلدارة  وتطوير إدارة تسجيؿ والتحاؽ الطمبة، وتصميـ البحوث التربوية،
 .(ٕٛ-ٕٓٓٓ:ٕٙ،)عبد الجواد التربوية كعمؿ اقتصادي.

 – Kentucky " :معايير األداء الجيد لمعممي والية " كنتاكي -ثالثاً 
 :كاالتيأشار بمجوف في مؤلفو إلى معايير األداء الجيد لمعممي كنتاكي 

 المجاؿ األوؿ : تصميـ وتخطيط المنيج .
 .المجاؿ الثاني : تييئة بيئة التعمـ  
 المجاؿ الثالث : إدارة المنيج .  
 المجاؿ الرابع : التواصؿ وتقويـ نتائج التعمـ . 
 المجاؿ الخامس : يعكس أداء المعمـ نواتج التعميـ والتعمـ . 
 المجاؿ السادس : ميتـ بتطويره الميني .  
 المجاؿ السابع : نشط مشارؾ مع زمالئو . 
 المجاؿ الثامف : معرفة محتوى المنيج .  
 (ٕٚٓٓ:ٜٙ٘)بمجوف ,ا .المجاؿ التاسع : تطبيؽ التكنولوجي 
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 دراسات سابقة:
بعنواف) مدى تقبؿ المعمميف لمعايير الجودة الشاممة في  (،4004دراسة)الورثان -ٔ

التعميـ( مقدمو لمقاء السنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعمـو التربوية والنفسية، 
الجودة في التعميـ العاـ، وكانت ابرز نتائج الدراسة: حظيت جميع معايير الجودة 

 بدرجة كبيرة مف قبؿ المعمميف. الشاممة في التعميـ المتعمقة بالمعمـ عمى التقبؿ
 التربية لمعممي الشاممة الجودة معايير )أىمية بعنواف (،4007دراسة)الغامدي -ٕ

 أـ جامعة/  التربية "كمية المختصيف( نظر وجية مف االبتدائية المرحمة في اإلسالمية
 التربية لمعممي الشاممة الجودة معايير اشتممت: لمدراسة الرئيسية النتائج. القرى"

 أىمية ذات مؤشرات عمى الشخصي بالجانب المتعمقة االبتدائية المرحمة في اإلسالمية
. المشمولة لممؤشرات العممي بالجانب يتعمؽ فيما سواء المختصيف نظر وجية مف عالية
 التعميمي بالجانب المتعمقة إما ، األخصائييف نظر وجية مف األىمية مف عالية درجة

 .المتخصصيف نظر وجية مف األىمية مف عالية بدرجة المشمولة المينية لممؤىالت
بعنواف)مدى تقبؿ اعضاء ىيئة التدريس في جامعة (، 4099دراسة)النمراوي -ٖ

الزيتونة االردنية ألدوارىـ الجديدة كما تطرحيا إدارة الجودة الشاممة في التعميـ(، وكانت 
يـ مستوى مرتفع مف التقبؿ ألدوارىـ ابرز نتائج الدراسة: اف مدرسي جامعة الزيتونة لدي

الجديدة عمى وفؽ نموذج جودة التعميـ، وكشفت الدراسة عف بعض المعيقات التي 
تحوؿ دوف تطبيؽ المدرسيف لنموذج الجودة في التعميـ مثؿ عدـ توافر صورة واضحة 

 حوؿ مفاىيـ الجودة لإلدارييف والمدرسيف.
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 الفصل الثالث
جراءاته  منهج البحث وا 

بحثيا  مف قبؿ الباحثة لغرض تحقيؽ ىدؼ االجراءات المتبعة يتضمف ىذا الفصؿ     
مف وصؼ منيج الدراسة ومف ثـ مجتمعيا واختيار العينة منو وطريقة بناء االداة  ابتداءً 

 والوسائؿ االحصائية التي استخدمت لتحميؿ البيانات.، والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا 
 منهج البحث: اوال:

 ىو كما ، البحث وطبيعة المناسبة الطريقة ألنو الوصفي، المنيج الباحثة اتبعت
 عمى الوصفي البحث يقتصر ال. لعالجيا الالزمة الخطوات اتخاذ عمى المساعدة في

 ىذه بيف والمقارنة التفسير مف درجة عمى ينطوي ولكنو ، وتنظيميا البيانات جمع
الدراسة.  قيد الظاىرة حوؿ التعميمات حوؿ لمبيانات دقيقاً  تحميالً  يتطمب وىذا. البيانات
 (ٖٛ: ٕٕٓٓ)عطوة،
 :  مجتمع البحثثانيا: 

بيدؼ تحديد مجتمع البحث فقد قامت الباحثة بجمع المعمومات مف المديرية العامة    
البحث مف جميع وتكوف مجتمع ،  لمتربية في بغداد/ الرصافة االولى قسـ التخطيط

في المرحمة االبتدائية في مديرية تربية بغداد الرصافة  االجتماعياتمعممي مادة 
( وعدد ٚٙ، بمغ عدد الذكور) ( معمـ ومعممةٖٖٚاالولى، والبالغ عددىـ)

 .(ٕٓٚاالناث)
 : عينة البحثثالثا: 
اختارت الباحثة العينة بالطريقة الطبقية العشوائية، حيث اختيرت العينة      
( معمـ ومعممة، عدد ٚٙفقد بمغ حجـ العينة) مجتمع البحث( مف افراد %ٕٓبنسبة)

 (معممة  .ٗ٘( معمـ، وعدد االناث فييا)ٖٔالذكور فييا)
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 :  أداة البحث رابعا: 
فػػي المرحمػػة االجتماعيػػات  معممػػيمػػي الػػى معرفػػة مػػدى ممارسػػة لكػػوف البحػػث ير       

 تليػػذا الغػػرض، اعتمػػد، ولعػػدـ تػػوافر قائمػػة خاصػػة  لمعػػايير الجػػودة الشػػاممة االبتدائيػػة
ألف االستبانة تتيح فرصة أكبر لمتعبير عف  لدراستيا، عمى االستبانة أداة مناسبة ةالباحث

آرائيـ بحرية وصػراحة، وىػي أكثػر أدوات البحػث اسػتعمااًل، والسػيما واف معظػـ دراسػات 
ة فػي . وقػد اتبعػت الباحثػالسابقة في ىذا المجػاؿ اسػتعممت االسػتبانة أداة لجمػع البيانػات

 بناء االداة اإلجراءات االتية:
 .االبتدائي المستوى عمى االجتماعية المواد تدريس أىداؼ االطالع عمى  -ٔ
 في ةالباحث عند متوفرة كانت والتي ، الصمة ذات المؤلفات بعض عمى االطالع - ٕ

 .أجنبية أـ عربية أكانت سواء ، الحالية الدراسة موضوع
 بموضػػوع الصػػمة ذات السػػابقة واألجنبيػػة العربيػػة والبحػػوث الدراسػػات بعػػض دراسػػة - ٖ

 مػػػف جػػػزء فػػػي قسػػػما وتضػػػمنت ، والموضػػػوعات لمػػػتعمـ المختمفػػػة والمسػػػتويات ، البحػػػث
 موضػوع حػوؿ الدراسػات خاصػة ، الحاليػة الدراسة في( الثاني الفصؿ) السابقة الدراسات
 مػف. الفقػرات مػف العديػد تحديػد وفػي ، االسػتبياف فػي اسػتخدمت والتػي ، الشػاممة الجػودة
 موزعػةفقػرة ( ٖٔ) الشػاممة الجػودة معايير مف عدد جمع الباحثة استطاعت ، ىذا خالؿ
 .االبتدائية المرحمة في االجتماعييف المعمميف إلى موجية معايير( ٙ) ضمف

 :صدق االداةخامسا: 
في البحوث يعدُّ الصدؽ مف الشروط الميمة الواجب توافرىا في األدوات المستعممة      

الوصفية، إذ أف فقداف ىذا الشرط يعني عدـ صالحية المقياس وعدـ اعتماد نتائجو، 
 .ويعني الصدؽ اف تقيس األداة بالفعؿ ما وضعت لقياسػو وليس لشيِء آخر

 (ٕٔ: ٜٜٔٔ) الظاىر وآخروف،                                               
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ستمارة التي اعدتيا أداة لبحثيا عمى عدد مف وقد عرضت الباحثة فقرات اال       
المحكميف لمعرفة صالحية كؿ فقرة مف فقرات االستمارة او عدـ صالحيتيا، وقد 

آلرائيـ فائدة  وعدلت بعض الفقرات اذ افحصمت الباحثة عمى المالحظات مف الخبراء 
% مف موافقة المحكميف عمى ٓٛنسبة  ةالباحث تاعتمدوقد األداة وصدقيا.  صيفلتر 

ذا لـ تحرز ىذا المستوى،  ابقاء الفقرة فقد ، وبيذا  سوؼ تحذؼ مف األداة فأنيا، وا 
 .اكتسبت األداة صفة الصدؽ الظاىري

 ثبات االداة: سادسا:
تحقؽ مف ثبات أداة البحث الحالي، مت الباحثة اسموب االتساؽ، وذلؾ لاعتمد       

الداخمي لمفقرات والذي يعتمد عمى إيجاد العالقة بيف كؿ فقرة والفقرات ويقصد بو الثبات 
، وبناًء  االخرى ولجميع فقرات األداة، وقد استعمؿ ليذا الغرض معادلة الفاكرونباخ

( وىي نسبة مقبولة، إذ اف النسبة المقبولة في ٖٛ،ٓعمى ما تقدـ فاف معامؿ الثبات)
 (.ٙٙٔ: ٜٛٛٔف داليف،( فما فوؽ)فاٜٚ،ٓمثؿ ىذه البحوث ىي)

  تطبيق األداة:سابعا: 
، في  في المرحمة االبتدائية احثة االستبانة عمى معممي االجتماعياتوزعت الب       

( استمارة عمى عينة ٚٙالمديرية العامة لمتربية في بغداد/ الرصافة االولى، اذ وزعت)
وبعد ذلؾ تـ استرجاع ( مف مجتمع البحث الكمي، %ٓٓٔوىو ما يمثؿ نسبة)، البحث 

الوقت الكافي لمجابة  فبعد اف تـ إعطاء المستجيبي استمارة االستبانة مف افراد العينة
ولمدة أكثر مف أسبوعيف، وقد اعتمدت الباحثة مقياسًا ثالثيًا لإلجابة عف فقرات 

)عالي ، ومتوسط ، وضعيؼ ( وذلؾ ىي االستبانة، والمكوف مف ثالث مستويات
 لمبديؿ ضعيؼ ( . ٔلمبديؿ متوسط ،  ٕمبديؿ عالية ،ل ٖ )بإعطاء  
تـ تحميؿ النتائج ومعالجتيا إحصائيًا باستعماؿ برنامج  : الوسائل االحصائيةثامنا: 

(spss) . 
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 الفصل الرابع
 ومناقشتها عرض النتائج 

بعد االنتياء مف االجراءات التي اتبعتيا الباحثة ، ستعرض في ىذا الفصؿ النتائج      
 ممارسة معمميمدى  التي توصمت الييا في ضوء تحقيؽ ىدؼ البحث وىو )

خالؿ الكشؼ عف  ( مفلمعايير الجودة الشاممة في المرحمة االبتدائية االجتماعيات
لمعايير الجودة الشاممة  وفقاً االجتماعيات،  ممارسة معمميجوانب الضعؼ والقوة في 

وذلؾ باتباع االجتماعيات،  راء معممياومعرفة الفروؽ ذات الداللة االحصائية بيف 
 الخطوات اآلتية :

 احتساب عدد المعايير لكؿ مجاؿ ونسبو المئوية . -1
 (ٔجدوؿ )

 النسبة المئوية عدد المعايير المجاالت ت
التمكن من فهم بنية المادة  9

 العممية 
6 44% 

 %91 2 التخطيط لألهداف التعميمية 4
 %94 3 تقويم التالميذ 1
 %97 4 عممتي التعميم والتعمم تنفيذ 2
 %90 1 النمو المهني 3
استعمال استراتيجيات التعمم  4

 والتعميم
3 94% 

 %900 19 المجموع
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احتساب تكرارات اجابات العينة لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة عمى وفؽ البدائؿ  -2
 وقد افرغت في استمارة خاصة لمعالجتيا إحصائيًا.   ثالثة،ال
الباحثة عمى معادلة الوسط المرجح والوزف المئوي لتحديد الفقرات ، وتـ اعتمدت  -3

، البديؿ درجتاف ( متوسطدرجات ، البديؿ الثاني ) ثالث( عالياعطاء البديؿ األوؿ )
 ( درجة واحدة. ضعيؼالثالث )

رتبت الباحثة فقرات االستبانة ترتيبًا تنازليًا مف أعمى وسط مرجح ووزف مئوي الى  -4
 مرجح ووزف مئوي ضمف كؿ مجاؿ مف المجاالت الخمسة.أقؿ وسط 

 وفيما يأتي عرض لنتائج البحث ثـ تفسيرىا.

 أواًل : مجاؿ التمكف مف فيـ بنية المادة العممية .

( معايير ، وقد أظيرت ٛتضمف مجاؿ التمكف مف فيـ بنية المادة العممية عمى )      
( ، وأما اوزانيا ٗٚ,ٕ( الى )ٜٛ,ٕنتائج الدراسة تراوح أوساطيا المرجحة ما بيف )

 ( يوضح ذلؾ.ٕ%( ، والجدوؿ )ٖٖ,ٜٔ%( الى )ٖٖ,ٜٙالمئوية قد تراوحت ما بيف )
 (ٕجدوؿ )

 مف فيـ بنية المادة العممية المعايير في مجاؿ التمكف
رقم  ت

الفقرة 
في 

 االستبانة

التمكن من فهم بنية المادة 
 العممية

الوسط  9 4 1
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 الرتبة

يحمل بنية المادة التعميمية  1 9
 الى عناصرها االساسية

49 3 9 4867 74811% 9 

يربط مفاهيم مادته بمفاهيم  9 4
 مواد اخرى

37 4 4 4863 73% 4 
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يستنتج معارف جديدة من  3 1
 معمومات متاحة لديه

37 3 1 4861 72811% 1 

2 5 
 

يستعمل استراتيجيات متنوعة 
لشرح مفاهيم المادة الدراسية 

 ومهاراتها لجميع التالميذ

36 4 1 4864 72% 2 

يحقق اهداف الدرس من  2 3
 خالل الزمن المخصص له

34 6 1 4857 71% 3 

الفوائد التعميمية يحدد  6 4
 المستقاة من مادة التاريخ

34 5 2 4855 74811% 4 

يتابع احدث التطورات في  4 5
 المادة العممية

33 6 2 4854 74% 5 

يشجع التالميذ عمى  4 6
 االكتشاف واالبداع

33 5 3 4852 79811% 6 

مجاؿ  نسبة كبيرة مف أفراد العينة يروف أف  أفالى  (ٕمف الجدوؿ )تشير النتيجة 
ويعد  مية قد تحققت  فيو معظـ معايير الجودة الشاممةالتمكف مف فيـ بنية المادة التعم

 . ذلؾ مؤشر ايجابي

 . التعميمية ثانيًا : مجاؿ التخطيط لألىداؼ
ج ( معايير ، وقد أظيرت نتائٗعمى ) التعميمية تضمف مجاؿ التخطيط لألىداؼ      

( ، وأما اوزانيا المئوية قد ٗٙ,ٕ( الى )ٖٚ,ٕالدراسة تراوح أوساطيا المرجحة ما بيف )
 ( يوضح ذلؾ.ٖ%( ، والجدوؿ )ٛٛ%( الى )ٜٔتراوحت ما بيف )
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 (ٖجدوؿ )
 التعميمية المعايير في مجاؿ التخطيط لألىداؼ

رقم  ت
الفقرة 
في 

 االستبانة

الوسط  9 4 1 التخطيط لألهداف التعميمية
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 الرتبة

7 
 

يحدد اهداف تعمم مناسبة  99
 لممنهج وسياسات المدرسة

32 6 3 4851 79% 7 

يخطط لمتدريس بناًء عمى  7 90
معموماته عن الموضوع 

 الدراسي

34 99 2 4859 70811% 90 

يوظف انشطة تعميمية تتيح  94 99
استعمال استراتيجيات 

 تعميمية متنوعة

39 94 2 4850 70% 99 

يحدد اهدافًا تعميمية تنمي  90 94
 العمل الجماعي

30 90 5 4842 66% 94 

قد تحققت  فيو معظـ التخطيط لألىداؼ التعميمية ( أف مجاؿ ٖيتضح مف الجدوؿ )
 معايير الجودة الشاممة .

 ثالثًا : مجاؿ تقويـ التالميذ .
( معايير ، وقد أظيرت نتائج الدراسة تراوح ٘تضمف مجاؿ تقويـ التالميذ عمى )      

( ، وأما اوزانيا المئوية قد تراوحت ما ٘٘,ٕ( الى )ٕٙ,ٕأوساطيا المرجحة ما بيف )
 ( يوضح ذلؾ.ٗ%( ، والجدوؿ )٘ٛ%( الى )ٖٖ,ٚٛبيف )
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 (ٗجدوؿ )
 المعايير في مجاؿ تقويـ التالميذ

رقم  ت
 الفقرة
في 

 االستبانة

الوسط  9 4 1 تقويم التالميذ
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 الرتبة

يشخص نقاط القوة ونواحي  93 91
 الضعف لدى التالميذ

30 7 6 4844 65811% 91 

يوظف االنشطة اإلثرائية  91 92
لتدعيم نقاط القوة لإلسراع 

 التعميمي

26 99 7 4849 65% 92 

يناقش نتائج التقويم مع  92 93
المعنيين لمتابعة مستوى 

 تقدم التالميذ

25 94 6 4836 64% 93 

يستعمل اساليب التقويم  95 94
المتنوعة في تنمية وتطور 

 المتعممين

25 99 7 4834 63811% 94 

يقوم التالميذ بصورة  94 95
 شمولية وموضوعية

24 94 7 4833 63% 95 

ر الجودة تحققت  فيو معظـ معايي( أف مجاؿ تقويـ التالميذ قد ٗيتضح مف الجدوؿ )
، وترى الباحثة ضرورة اختالؼ مستويات الصعوبة في وسائؿ التقويـ ، وذلؾ  الشاممة

 مراعاًة الختالؼ قدراتيـ الذىنية وفروقيـ الفردية .
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 : مجاؿ تنفيذ عمميتي التعميـ والتعمـ . رابعاً  
، وقد أظيرت نتائج معايير (ٙتضمف مجاؿ تنفيذ عمميتي التعميـ والتعمـ عمى )      

( ، وأما اوزانيا المئوية قد ٚٗ,ٕ( الى )ٖ٘,ٕالدراسة تراوح أوساطيا المرجحة ما بيف )
 ( يوضح ذلؾ.٘(، والجدوؿ )%ٕٛ( الى )%ٖٖ,ٗٛتراوحت ما بيف )

 (٘جدوؿ )
 معايير مجاؿ تنفيذ عمميتي التعميـ والتعمـ

رقم الفقرة  ت
في 

 االستبانة

التعميم تنفيذ عمميتي 
 والتعمم

الوسط  9 4 1
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 الرتبة

يشرك التالميذ في المواقف  40 96
التعميمية لمراعاة الفروق 

 الفردية بينهم

23 91 7 4831 62811% 96 

يهيئ بيئة مالئمة داخل  49 97
الصف لدعم اشكال التعمم 

 والتدريس

23 94 90 4834 62% 97 

العمل يشجع التالميذ عمى  96 40
 الجماعي داخل الصف

23 99 99 4830 61811% 40 

يربط المادة العممية  97 49
بمشكالت وقضايا مميزة 
لممجتمع، ويتيح فرصًا 
لممتعمم كي يتفاعل مع تمك 
القضايا ويتعرف دور المادة 
العممية في خدمة الفرد 

 والمجتمع

21 92 90 4827 61% 49 
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يوفر فرصًا لممتعمم يمكنه  41 44
خاللها محاكاة دور من 

المدرس في تنفيذ بعض 
 االستراتيجيات

21 91 99 4825 64811% 44 

ينفذ انشطة ومواقف عممية  44 41
داخل الصف وخارجه 
يمارس فيها المتعمم 
المهارات الحياتية في 

 مواقف مختمفة

29 94 90 4825 64% 41 

 
قد تحققت  فيو  تنفيذ عمميتي التعميـ والتعمـ مجاؿمعايير ( أف ٘يتضح مف الجدوؿ )

 معظـ معايير الجودة الشاممة .
 

 خامسًا : مجاؿ النمو الميني .
( معايير ، وقد أظيرت نتائج الدراسة تراوح ٖتضمف مجاؿ النمو الميني عمى )      

( ، وأما اوزانيا المئوية قد تراوحت ما ٓٗ,ٕ( الى )ٖٗ,ٕأوساطيا المرجحة ما بيف )
 ( يوضح ذلؾ.ٙ(، والجدوؿ )%ٓٛ( الى )%ٔٛبيف )
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 (ٙجدوؿ )
 النمو المينيمعايير مجاؿ 

رقم  ت
الفقرة 
في 

 االستبانة

الوسط  9 4 1 لنمو المهنيا
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 الرتبة

لديه اتجاهات ايجابية نحو  43 42
 مهنة التعميم

20 94 99 4821 69% 42 

 يتمتع باليقظة والكفاية 42 43
 والجدية في العمل

20 93 94 4829 60811% 43 

44 44 
 

يحرص عمى المشاركة في 
الدورات التدريبية المتنوعة 
لتحسين ادائه في العممية 

 التعميمية

17 94 94 4820 60% 44 

قد تحققت  فيو معظـ معايير النمو الميني ( أف معايير مجاؿ ٙيتضح مف الجدوؿ )
 الجودة الشاممة .

 مجاؿ استعماؿ استراتيجيات التعمـ والتعميـ .سادسًا : 
، وقد أظيرت ( معايير٘تضمف مجاؿ استعماؿ استراتيجيات التعمـ والتعميـ عمى )      

( ، وأما اوزانيا ٕٓ,ٕ( الى )ٖٚ,ٕنتائج الدراسة تراوح أوساطيا المرجحة ما بيف )
 ح ذلؾ.( يوضٚ%( والجدوؿ )ٖٖ,ٖٚ%( الى )ٜٚالمئوية قد تراوحت ما بيف )
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 (ٚجدوؿ )
 معايير مجاؿ استعماؿ استراتيجيات التعمـ والتعميـ 

رقم  ت
الفقرة 
في 

 االستبانة

ستعمال استراتيجيات التعمم ا
 والتعميم

الوسط  9 4 1
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 الرتبة

يستعمل االستراتيجيات  10 45
 الحديثة في التعميم

16 94 91 4815 57% 45 

تعميمية امنة تهيئ بيئة  47 46
 وداعمة

14 96 91 4812 56% 46 

يصمم معينات سمعية  45 47
وبصرية مالئمة لمبيئة 

 المدرسية

14 95 92 4814 55811% 47 

يوفر طرائق متنوعة لتسيم  19 10
التالميذ الى مجموعات 

 لتحسين التعمم

12 94 95 4843 53% 10 

19 46 
 

يستعمل الموارد والتجهيزات 
فاعمة المتاحة بصورة 
 لتحقيق اهداف الدرس

11 93 97 4840 51811% 19 

قد  استعماؿ استراتيجيات التعمـ والتعميـ ( أف معايير مجاؿٚيتضح مف الجدوؿ )
مف الضروري أف تتوافر  وترى الباحثة أف تحققت  فيو معظـ معايير الجودة الشاممة .

استعماؿ االستراتيجية الفرص التعميمية لجميع المعمميف التي يتميز بيا في كيفية 
المناسبة لمتالميذ والى مواقفيـ التعميمية وفقًا لميوليـ، ويسعى الى اعتماد التدرج مف 

 السيؿ الى الصعب .
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 الفصل الخامس
 والمقترحات االستنتاجات والتوصيات

 : االستنتاجات -
لمعايير الجودة الشاممة بالنسبة  امكانية ممارسة معممي االجتماعيات -ٔ

لمعايير)التكمف مف فيـ بنية المادة العممية(و)تخطيط االىداؼ التعميمية( و)تنفيذ 
 بدرجة عالية . عمميتي التعمـ والتعميـ(

 لمعايير الجودة الشاممة بالنسبة لمعاييرامكانية ممارسة معممي االجتماعيات  -ٕ
 جة متوسطة .بدر  )تقويـ التالميذ()النمو الميني( و 

امكانية ممارسة معممي مادة االجتماعيات لمعايير الجودة الشاممة بالنسبة لمعايير  -ٖ
 مجاؿ     ) استعماؿ استراتيجيات التعمـ والتعميـ ( بدرجة متوسطة .

 التوصيات: -
 الالزمة التسييالت وتقديـ الشاممة بالجودة تتعمؽ التي والندوات المؤتمرات عقد -ٔ

 اجؿ مف المؤتمرات تمؾ في ودوليا محميا مشاركتيـ لغرض التربوية العممية في لمعامميف
 الشاممة بالجودة تتعمؽ التي الدورات واقامة لدييـ الشاممة الجودة ثقافة ترسيخ

 .التطوير التربوي  عممية في اشراكيـ لغرض والمعمميف التربوييف لالختصاصييف
بالتحسف المستمر والتطوير الدائـ لألداء  االجتماعياتضرورة اىتماـ معممي  -ٕ

 التعميمي، لضماف تحقيؽ الجودة والتميز عند أدائيـ لمينة التعميـ.
لتطوير أدائيـ وتوجيييـ عمى  جتماعياتادة مف معايير الجودة لمعممي االاالف -ٖ

 االلتزاـ بأدوارىـ تجاه مينة التعميـ.
 
 
 



 هـ2113-م  0202. لسنة  / ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد  

 

 
720 

 المقترحات: -
 التعميـ االخرى.إجراء دراسة مماثمة عمى مراحؿ  -ٔ
في المرحمة الثانوية في  دراسة لتقويـ أداء مدرسي مادة االجتماعيات إجراء -ٕ

 .ضوء معايير الجودة الشاممة
 / العربية واالجنبية .المصادر

دار احياء الكتب العربية،  ،روح التربية والتعميـ: (ٜٜٛٔاإلبراشي، محمد عطية) -9
  .القاىرة

 الجزء الثقافي، دار المعارؼ، مصر القاىرة.، لساف العرب:(ٜٗٛٔابف منظور) -ٕ
، مطبعة أصوؿ تدريس المواد االجتماعية(: ٜٙٛٔ)محمود، واخروف األميف، شاكر -ٖ

 .وزارة التربية، بغداد
ـ(: تصورات المعممات والطالبات المعممات لمسات معمـ ٕٚٓٓبمجوف، كوثر) -ٗ

، لمعموم التربوية والنفسيةمجمة الجمعية السعودية العموـ في ضوء الجودة الشاممة، 
 جامعة الممؾ سعود، المقاء السنوي الرابع عشر، المممكة العربية السعودية.

الجودة الشاممة في التعميـ بيف مؤشرات التميز :(ٕٛٓٓالبيالوي، حسف حسيف) -٘
 . عمّاف. األردف: دار المسيرة.ومعايير االعتماد واألسس والتطبيقات

الكفايات ودليؿ العامميف في ميداف التربية (: ٕ٘ٓٓ)محمد التميمي، عواد جاسـ -ٙ
 ، وزارة التربية، بغداد.والتعميـ

 الجامعة ،التعميـ في الشاممة الجودة إدارة(: ٕٓٔٓ)محمد جاسـ عواد التميمي، -ٚ
 .بغداد األساسية، التربية كمية المستنصرية،

دار النيضة  معجـ المصطمحات التربية والتعميـ،(: ٕٙٓٓجرجس، جرجس ميشاؿ) -ٛ
 العربية، لبناف.
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، دار المناىج فمسفة المنيج الدراسيـ(: ٖٕٓٓالدليمي، عصاـ حسف وآخروف) -ٜ
 لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

، تحقيؽ أحمد إبراىيـ مختار الصحاحـ(: ٕ٘ٓٓالرازي، زيف الديف بف أبي بكر) -ٓٔ
 ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبناف.ٔىػ، طٙٙٙزىوه، ت: 

المبادئ األساسية في طرائؽ التدريسالعامة   (: ٜٜٜٔسمماف عاشور) الزبيدي، -ٔٔ
 ، طرابمس .)اتجاىات تربوية معاصرة (

، وثقافة السوؽ عولمة ظالؿ في العربي الوطف في التعميـ(:ٕ٘ٓٓمحيا) الزيتوف، -ٕٔ
 بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز
جراءات ضبط الجودة النوعية في (: ٕٔٓٓعبد العزيز عبد اهلل) السنبؿ، -ٖٔ مبادئ وا 

(، المنظمة العربية لمتربية ٛٗ، العدد )مجمة تعميم الجماهيرأنظمة التعميـ عف بعد، 
 والثقافة والعموـ، تونس. 

 عماف اليازوري، ،مطبعةٔ،طالشاممة الجودة ادارة (:ٕٓٓٓعبداهلل) رعد ، الطائي -ٗٔ
  االردف ،

 ،مبادئ القياس والتقويـ في التربية(: ٜٜٔٔالظاىر، زكريا محمد، وآخروف) -٘ٔ
 مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف.

ضبط الجودة الكمية وتطبيقاتيا في (: ٕٓٓٓعبد الجواد، عصاـ الديف نوفؿ) -ٙٔ
ة الكويتية، ، مجمة التربية، مركز البحوث التربوية والمناىج بوزارة التربيمجاؿ التربية

 (ٖٓ(،العدد)ٜلسنة )
 وعالـ  ،جدارأط ، وتنميتيـ  المعمميف  اعداد (:ٕٚٓٓاحمد) سييؿ عبيدات، -ٚٔ

 . عماف، االردف الكتب
، عماف االردف، دار ادارة الجودة الشاممة:(ٕ٘ٓٓالعزاوي، محمد عبدالوىاب) -ٛٔ

 .اليازوري، الطبعة العربية
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  فيفي  الجودةالجودة  معاييرمعايير  ضوءضوء  فيفي  المعمـالمعمـ  كفاياتكفايات  (:تطوير(:تطويرٕٕٚٓٓٚٓٓالعتري ، محمد )العتري ، محمد ) -ٜٔ
  جامعة الممؾ سعودجامعة الممؾ سعود، ، مجمة الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية مجمة الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية ،،  العاـالعاـ  التعميـالتعميـ

 ..، المقاء السنوي الرابع عشر، المقاء السنوي الرابع عشر
(: االعتماد الميني لممعمـ مدخؿ لتحقيؽ الجودة ٕٕٓٓعطوة، مجاىد محمد) -ٕٓ

 ، مصر.ٛٗ، جامعة المنصورة، العدد مجمة كمية التربيةالشاممة في التعميـ، 
التربية العممية وتطبيقاتيا (: ٕٛٓٓ، عبد الرحمف )عطية، محسف عمي والياشمي -ٕٔ
 ، دار المناىج ، عماف .إعداد معمـ المستقبؿ في
(:درجة ممارسة معممي العموـ لمكفايات  ٕٚٓٓالقطيش) و  عمى حسيف عميمات، -ٕٕ

 مجمة جامعة أم. التعميمية األدائية في مدارس المرحمة األساسية في محافظة المفرؽ
 ـ. ٕٚٓٓ(، يوليو ٕ، المجمد التاسع عشر) اإلنسانيةالقرى لمعموم 

الدراسات  معممي أداء تقويـ:(ٕٛٓٓ)دالمطيؼ محم عبد خالد عمراف, -ٖٕ
المؤتمر العممي األوؿ,  الشاممة, الجودة بالحمقة اإلعدادية في ضوء معايير االجتماعية

 , جامعة عيف شمس.الدراسات االجتماعية ومناىج تربية المواطنة
 أىمية معايير الجودة الشاممة لمعممي التربية:( ٜٕٓٓعادؿ مشعؿ)  الغامدي، -ٕٗ

رسالة ماجستير غير اإلسالمية في المرحمة االبتدائية مف وجية نظر المختصيف، 
 .، جامعة أـ القرىمنشورة، كمية التربية

(:العوامؿ المؤثرة في مستوى رضا معممي ٜٜٛٔالغزيوات، محمد إبراىيـ) -ٕ٘
مجمة اتحاد الجامعات تماعيات في محافظة الكرؾ عف مينتيـ ، ومعممات االج

 (. ٖٗ، العدد )العربية
ترجمة نبيؿ نوفؿ مناىج البحث في التربية وعمـ النفس،  (:ٜ٘ٛٔفاف داليف) -ٕٙ

 ، مكتبة االنجمو المصرية.ٖواخروف، ط

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/113999/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/113999/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/113999/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/11371/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/113999/posts
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الجودة في التعميـ ، المفاىيـ ، المعايير، :(ٕٛٓٓالفتالوي، سييمة محسف) -ٕٚ
 . األردف، دار الشرؽ لمنشر والتوزيع.المواصفات ، المسؤوليات

معجـ المصطمحات التربوية المعّرفة :(ٜٜٜٔالمقاني, احمد حسيف، وعمي الجمؿ) -ٕٛ
 .، وطرائؽ التدريس، عالـ الكتبالمناىج في
الجودة في التعميـ (: ٕٛٓٓمجيد، سوسف شاكر، الزيادات ، محمد عواد) -ٜٕ

 ،دار الصفاء ، االردف. )دراسات تطبيقيو(
أثر إدراؾ الطالب المعمـ لمحدود الفاضمة بيف طرائؽ  :(ٜٛٛٔسميماف) ممدوح, -ٖٓ

التدريس في تنمية بيئة تعميمية فعالة داخؿ الصؼ  واستراتيجياتوأساليب التدريس 
 .ٕٗالعدد  ,مجمة رسالة الخميج العربي,

انطباعات اإلفراد في حمقات الجودة تغيير (: ٜٜٔٔمور ويمياـ ؿ. وىريت مود) -ٖٔ
، معيد ف الحفظي، مراجعة سامي عيف الفرس, ترجمة زيف العابديف عبد الرحم العمؿ

 اإلدارة العامة ,الرياض
موضوعات مختارة في التنظيـ إدارة التربية :(ٕٓٔٓنبيؿ ،محمود شاكر)  -ٕٖ

 مكتب ليث لمطباعة , العراؽ. ،الرياضية
(: مدى تقبؿ معممي الرياضيات في مرحمة التعميـ ٕٔٔٓالنمراوي، زياد) -ٖٖ

رسالة دكتوراه غير االساسي في االردف لممنحى البنائي في تدريس الرياضيات، 
 ، الجامعة االردنية، عماف.منشورة

, التربوي التوثيؽ مجمة:(ٜٜٛٔالتربوي) لمتخطيط العامة المديرية, التربية وزارة -ٖٗ
 .العراؽ, بغداد, الخامسة السنة, ٛٔالعدد
مدى تقبؿ المعمميف لمعايير الجودة  (:ٕٚٓٓ)الورثاف، عدناف بف احمد بف راشد -ٖ٘

لقاء السنوي الرابع عشر ا ،التعميـ ودراسة ميدانية بمحافظة اإلحساء الشاممة في
 .التربوية والنفسية لمجمعية السعودية لمعموـ
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لمعايير الجودة مدى تقبؿ المعمميف :(ٕٙٓٓالورثاف، عدناف بف محمد بف راشد) -ٖٙ
كمية  الشاممة في التعميـ  دراسة ميدانية بمحافظة األحساء، جامعة الممؾ سعود،

 .رسالة ماجستير منشورةالتربية، 
الموسوعة العربية لمصطمحات التربية (: ٕٗٓٓيوسؼ، ماىر اسماعيؿ) -ٖٚ

 الرياض.وتكنموجيا التعميـ، 

38-Lewis, A. S., Quality important of Education International, 
1994.                                                  

39- Mukhopadahyay, M.:Total Quality Management in 
Education. Sage, New Delhi, 2006 


