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 الدراسة ملخص

التراسددإ ىلددت ال عدددرد  تددت  ددتي  ددلا ر  عدددمللر البددلتج الرددم تإ  ددل لرمدددم    ددترل   عت ددل العتدددل   هددت  
 :ل حتت  ركتإ التراسإ  ل السؤال الرئلس ال ملل. لمل تارس الحكل لإ  ل  حم ظم  غزج 

معااايير الجااودة لالحكوميااة ارس أثناااء الخدمااة بالمااد العلااومبرنااامج تاادريب معلمااي مااا ماادم تضاامن  
  ؟الشاملة

 : ن هذا السؤال الرئلس األسئتإ الفر لإ ال مللإ  للملثق

  عمللر البلتج الرم تإ اللاب   لا رهم  ل لرمم    ترل   عت ل العتل  ؟  م .1
  تي  لا ر  عمللر البلتج الرم تإ  ل لرمم    ترل   عت ل العتل ؟  م .2
تإ  دل دتا  ال عت دلن  دل  دترلس العتدل  الدذلن ردمركلا  دل اللرمدم    تي  لا ر  عمللر البلتج الرم   م .3

 ال ترللل ؟

حلث قم  اللمحث لإ تات قمئ إ ل عمللر ، دهتاد التراسإ ا   ت اللمحث ال مه  اللصفل ال حتلتل  لل حقلق
حتلدل ال دمتج  قدت اخ دمر اللمحدث لع تلدإ ال  ،لال ل     ن خاللهدم لمدم  دتاج  حتلدل ال ح دلي، البلتج الرم تإ 

، ك ددم دمددد حددتت  لمددإ التراسددإ لال ددل لمددتا  ( 73)ل كلمدد  اتاج ال حتلددل  ددن ال ترلللددإ ال قت ددإ ل عت ددل العتددل  
 عتددد  ل عت دددإ  دددن  عت دددل العتدددل  لمل دددتارس الحكل لدددإ ، حلدددث  ددد  اخ لدددمره  لمل رلقدددإ ( 20) كلمددد   دددن 

رددمركلا  ددل اللرمددم   ال ددترللل ل حم ظددإ  عتدد  ل عت ددإ ( 34)العردلائلإ اللسددل إ  ددن  ب  ددس التراسددإ اللددمل  
، ثدد  قددم  اللمحددث لإ ددتات دتاج التراسددإ الثمملددإ لال   ثتددإ  ددل (  2011-2010) خددمن لددلمس لتعددم  التراسددل 

عددت ال دكددت  ددن صددتقهم لثلم هددم  دد    للقهددم  تددت د ددرات لمددتا ،  لل( 34)لال ددل  كلمدد   ددن ل مقددإ ال الحظددإ 
، للعت  عملبإ الم مئ  ىحصدمئلم   لصدل اللمحدث ىلدت الم دمئ  ( 2012-2011)العلمإ خالل العم  التراسل 

 :ال مللإ

  حقددق  عددمللر البددلتج الرددم تإ  ددل ب لددس  حددملر اللرمددم   ال ددترللل األرلعددإ حلددث لدد   لدد  
 .%80 صل ىلت ال س لي ال  تل  لالذي حتته اللمحث لمسلإ 

 تدددل  لالدددذلن ردددمركلا  دددل همدددمص قصدددلرا  لايدددحم   دددل بدددلتج األتا  ال ترلسدددل ل عت دددل الع دن
  الم ددمئ  دن ب لددس اللرمددم   ال ددترللل اخ صددم   تددل   ددل البممدد  الع تددل، حلددث دظهددر 

 .  ن حلث بلتج االتا  قلللإ  العلمرا  كمم 

 



  ت 

 :ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوصى الباحث بما يلي وفي

 الرم تإ ح ت  سملر لرا     تت   للر اللرا   ال ترلللإ  ل يل   عمللر البلتج الع ل
 .ال ترل  العمل لإ

 ال ترلللدإ اللدرا   ل مفلدذ ل خ دل   صد ل   دل ال مردلتج العممصدر ب لدس ىردراص يدرلرج 
  م هدل ح دت لال ح دلي األهدتاد  حتلدت  دل االم دالق مق دإ  دن ل عت دل العتدل  قت دإال 

  دن لزلدت   دم لتب لدس هدت م   م مئبدد  كدلن كدل الرابعدإ لال غذلدإ لال  ملعدإ ال قدلل  لع تلدإ
 .  اللرمم    م تلإ

 ل كم دل لرد لل  مدل  العتدل   عت دل  دترل  ل ى دتات لدرا    تدت القدمئ لن لرا دل دن 
 .الخت إ دثمم  لال عت م  ال عت لن لفئم  ال خ تفإ لالحمبم    ممس  لحلث اللرا  
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Abstract 
 

 

This study is intended to determine if total quality standards are applied training 
course for science teachers at public school  in Gaza governorates. 
 study problem focuses on the next main question:- 
 
How we could enhance the training course for science teachers  during teaching 
service at  public schools according to Total Quality standers. 
 
From the main question, secondary questions derivative as below:-  
1. what are the total quality standers should be available in Training Course for 

Science Teachers? 
2. How available the total quality standers in Training Course for Science 

Teachers? 
3. How available the total quality standers in teachers performance who participated 

in the training course in teaching science ? 
 
TO achieve the study objectives the researcher depended on qualitative analysis 
methodology , researcher prepared a list of the standards for the total quality which 
leaded to create content analyzing tool , the researcher used the same material of 
the training course for science teachers for analyzing, also sample study was 
defined by 20 male & female science teachers at public school, chosen randomly 
from study society which is (34) male & female science teachers who participated in 
the training course in khan younis governorate in (2010- 2011) , then the 
researcher prepared the second study tool which is observing card , after ensuring 
of its creditability & stability it's  been applied on the sample in (2011-2012), after 
analyzing the results statically , here's the outcomes:-   
Total Quality Standers didn’t match in all its four aspects, so it didn't meet the 
required level which was determined before by 80%. 
There's a lack in teaching performance quality for science teacher who participated 
in the training course especially at the practical side, the outcomes showed all the 
performed statements were acceptable . 
According to the outcomes, here are the suggestions:-  



  ج 

1. Developing training courses up to the total quality standards so it meets the 
international training courses.  

2. Involve all the required elements in designing, planning and executing training 
courses for science teachers starting by defining objectives & contents and 
ending by evaluation, following-up & feed-back so it enchance  the training 
course quality . 

3. In-charge people should be aware of preparing & training science teachers by 
including the diversity & comprehensive of the  course which fit the different 

needs of the different teachers' category during service time. 
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 ــداءاإله
 رلح دخل دح ت رح د اهلل لدسكمد  سلح بمم د  ىلت....الصفم  لال همرج  ىلت... ملض قتلل  ىلت
 

لس إ الحلمج لسر البلت  ىلت... ىلت  عمت الح  لالت ر ز الع م  لال فممل ....  الكل  ل الحلمج  ىلت
 د ل الحلللإ... لتس  براحل  ممهمىلت  ن كمن ت مئهم سر مبمحل لحم

 
 لاإللم  ن س ر  ل  عمت الربللإ  لتى...، لكمن ملراسم لل   ل حلم ل  ل لالذي رلممل  دحسن  رل لتى

 لالتي العزلز... لال  لح
 

 دخل ل لدخلا ل األ زا  ... تص المبل  ال ل   ألأل  ل س مئل كل لل  ىلت
 

لت  ن  عه  سعت  ، ل  لزلا لملل م  لالع م  ىلت لممللس الصتق الصم ل ى لمإلخم  ن  حتلا  ىلت
للر ق ه   ل ترل  الحلمج سر  ، ىلت  ن كمملا  عل  تت  رلق المبمح لالخلر ، ىلت  ن  ر   كلد 

 األحلإ  دصتقمئل..... دبته  ل ت لمل دن ال ديلعه  
 

 هذا العمل المتواضع أهديكم
 

 



  خ 

 وتقدير شكر
لع ل، لدركره سلحممد  تت  م  ّن لدد  تدّل هلل الكرل  ال ممن الذي د تمل لعلمد ل ل لقد إل  م  هذا ا الح ت

 ددن معدد  كثلددرج، ال  الحصددت لال  العددّت، لدسدددلد العددلن لال ل لددق  ددل د ددلري كّتهددم،  تددد لحددته الرددكر، لالفيددل، 
 .لالثمم  الحسن، سلحممد ل عملت ال دالحصت ثمم    تلد

ر مل د،  ل   ل صدملح، ر مك م اهلل لفيتد، لد مل  ل   رك م ل...دخ  د ل لدلل  لملركر لال قتلر ث 
 . دم  م  ق فممد، لهل دحّق لك م لد  ن مفسل.. همهل م مج غرسك م لعّتد دث ر لدلمس.. لصحإ لا رج

مد  ن ب لل الصمس دن لقتر دصحم  الفيل، لدن لذكر دهل الخلر لملخلر،  لركرلا، للذا  إمد ل ل   لا 
 :لل دن  د قت  لخمل  الركر لال قتلر ىلت

 تددت هددذا اللحددث الددتك لر صددالح دح ددت الممقددإ األسدد مذ ال رددمرص لقسدد  ال مددمه  ل ددرق ال رددرد   سددعمتج
 دترلس العتدل  لكتلدإ ال رللددإ  دل البم عدإ اإلسددال لإ  تدت  دم خصددمل لدد  دن  لبلددد سدتلت، لقدرا ج   دملددإ، 

قدت   م دردعرمل لل دم  لددمل ال ملد  لهدل األسد مذ، لدل ل.. ل  ملعإ بمتج، لبتل ذلص  لايس ب ، لختق ر لس
 تدد  مدل ... دزال  م للممم  ن حلابز، لرعر   مد لع د األ  الحممل، لحك إ الخللر، للدمس الصدتلق

للددد  مددل ... للع ددل  لددمرص ، ظددل  الرددكر لاال  مددمن، لدسدددل اهلل الكددرل  لددد لع ددر  تلددت، ل لسددعإ الددرزق
 .الت م ، للقم  اللت، لالذكر الحسن

 األسد مذ لقسد  ال مدمه   األغدم ال ع دلالدتك لر  لدت  ألسد مذا تلرر مل دن د قت  لملركر لال قدتلر ىلد ك م
األسد مذ ال ردمرص لقسدد    لدت ال دمع   لدتاهلللالدتك لر  اإلسدال لإ بم عدإاللكتلدإ ال رللدإ  دل   دترلسالل درق 

لقللله دم  ممقردإ هدذا اللحدث،  ال ف لحدإ القدتس دل بم عدإ   بتس األ مم  ل يل  ترلسالال ممه  ل رق 
 .ظم  القل إ لال لبلهم  الستلتجل قتل  ال تحل 

 د قددت  لملرددكر لال قددتلر ىلددت كددل  ددن اق  ددس  ددن لق ددد لقددم  ل حكددل  دتلا  اللحددث  تقددت دسدده لا  ددل  ك ددم
 . دسلس   ل  ت ل،  تكل لاحت  مه  لمل  الركر لالعر من

 هددد  لملردددكر لال قدددتلر ىلدددت  عت دددل ل عت دددم  العتدددل  التدددذلن  ردددر   ل الحظدددإ دتائ  قدددت دن د دمسدددت لال
 .ال ترلسل  قت دلتلا  عملمم  كللرا  ل  حلا قتلله  ل صلله 

 ..الخ م  دسمل اهلل العتل القتلر دن ل قلل هذا الع ل لدن لمفس لد لدن لل قمم ب لعم  ل م لحلد للريمه  ل ل
                                                                                         .لصتت اهلل لست   تت مللمم  ح ت لآلد لدصحملد دب علن
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 المحتويات دليل

 الصفحة ال ليل 

 أ الكرل  القر ان

 ب العرللإ إالتراسإ لملتغ  تخ 

 ث  تخ  التراسإ لملتغإ اإلمبتلزلإ

 ح اإلهتا 

 خ لال قتلر الركر

 ذ ال ح للم  قمئ إ

 س قمئ إ البتالل

 ش ال الحق قمئ إ

 تفلإ التراسإخ: األلل  الفصل
 2 التراسإ  قت إ

 6 التراسإ   ركتإ

 6 التراسإ دسئتإ

 6 التراسإ دهتاد

 6 التراسإ ده لإ

 7 التراسإ حتلت

 7 التراسإ  ص تحم 

 اإل مر المظري: الثممل  الفصل
 01 التدريب: األول  المحور

 00 ال ترل   فهل 

 03 ال ترل  ده لإ

 01 لرا   ال ترل  دهتاد

 01 اللرا   ال ترلللإ لتلا 

 06 اللرا   ال ترلللإ دملا 

 01 اال بمهم   ل  بمل ال ترل  لعض

 01  ترل  ال عت لن  دسملل 

 21 ال عت لن  ل  هت الست إ الفتس لملإ  ترل 



  ذ 

 20  ترل  ال عت لن  ل  هت الست إ دهتاد

 22 تقويم البرامج التدريبية: الثاني  المحور

 23 رل  قلل  ال ت  فهل 

 21  قلل  اللرا   ال ترلللإ ده لإ

 21  قلل  اللرا   ال ترلللإ دهتاد

 21 لقلا ت  قلل  اللرا   ال ترلللإ دسس

 26  قلل  اللرا   ال ترلللإ  ممصر

 27 لدسملل   قلل  اللرا   ال ترلللإ دتلا 

 21  قلل  اللرا   ال ترلللإ م مذج

 29 لللإاللرا   ال تر  ل   تلإ  قل  خ لا 

 31  قلل  اللرا   ال ترلللإ  راحل

 30  قلل  اللرا   ال ترلللإ دملا 

 30  قلل  اللرا   ال ترلللإ  علقم 

 32 اللرا   ال ترلللإ  ل لزارج ال رللإ لال عتل   قلل 

 33 البلتج  ل ال عتل : الثملث ال حلر

 33 البلتج  فهل 

 31  ن  مظلر ىسال ل  البلتج

 37 بلتج الرم تإال ده لإ

 31 الرم تإ ل قل م هم لتجالب  بمال 

 39 الرم تإ  ل ال عتل  لدهتا هم البلتج

 10  حقلق البلتج الرم تإ  ل ال عتل  خ لا 

 13 البلتج الرم تإ  ل ال عتل   عمللر

 11 بلتج ال ترل  دثمم  الخت إ  عمللر

 19 البلتج  ل األتا  ال ترلسل  عمللر

 13   بلتج األتا  ال ترلسل قلل دسملل 

 التراسم  السملقإ: الثملث الفصل
 16 التراسم  ال  عتقإ للرا    ترل  ال عت  ل دهلتد دثمم  الخت إ:األلل ال حلر

 66-16 لاألبمللإ التراسم  العرللإ. د

 67   ترل  ال عت لن  تت التراسم  السملقإ ال ل  مملل  لرا    عتلق
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 61 راسم  ال  عتقإ ل عمللر البلتج الرم تإ  ل ال عتل الت: الثممل ال حلر 

 76-61 التراسم  العرللإ لاألبمللإ

 77  تت التراسم  السملقإ ال ل  مملل   عمللر البلتج الرم تإ  ل ال عتل   عتلق

 71 العم   تت التراسم  السملقإ  ال عقل 

 79 الحمللإ اال فمق لاالخ الد للن التراسم  السملقإ لالتراسإ  دلبد

 ىبرا ا  التراسإ: الرالس  الفصل
 10 التراسإ  مه 

 10 التراسإ  ب  س

 10 التراسإ  لمإ

 92-12 التراسإ دتلا 

 92 التراسإ خ لا 

 93 اإلحصمئلإ ال عملبإ

 م مئ  التراسإ ل فسلرهم ، لال لصلم  لال ق رحم : الخم س  الفصل
 020-91 دسئتإ التراسإ ل ممقر هم ىبملإ

 022 التراسإ   لصلم 

 023 التراسإ  ق رحم 

 036-021 لال رابس ال صمتر

 037 ال الحق
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 الجداول قائمة

 
 
 
 
 
 
 

 الصفحإ ال ليل  البتلل رق 
 97 توزيع عينة الدراسة حسب المديرية 1:1
 33 (أداة تحليل المحتوى)معامل الثبات  1:2
 31 على محاورهاتوزيع فقرات بطاقة المالحظة  1:3
 38 لبطاقة المالحظة اور الخمسةمحالمعامالت ارتباط كل فقرة من فقرات  1:1
 79 (بطاقة المالحظة)معامل الثبات عبر الزمن  1:5
 79 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمعايير األهداف في البرنامج التدريبي 5:1

 77 توى في البرنامج التدريبييوضح التكرارات والنسب المئوية لمعايير المح 5:2

5:3 
يوضحححح التكحححرارات والنسحححب المئويحححة لمعحححايير األسحححاليب واألن حححطة فحححي البرنحححامج 

 التدريبي

199 

 192 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمعايير التقويم في البرنامج التدريبي 5:1

 193 دريبييوضح التكرارات والنسب المئوية للمحاور األربعة في البرنامج الت 5:5

قيمة الوسحط الحسحابي واحنححراف المعيحارل والحوزن النسحبي لدحودة أدام المعلمحين  5:8
 على مدال إعداد الدرس كتابيا  

195 

قيمة الوسحط الحسحابي واحنححراف المعيحارل والحوزن النسحبي لدحودة أدام المعلمحين  5:9
 على مدال تفعيل محتوى الدرس

198 

نححراف المعيحارل والحوزن النسحبي لدحودة أدام المعلمحين قيمة الوسحط الحسحابي واح 5:3
 على مدال طرق وأساليب تقديم الدرس

193 

قيمة الوسحط الحسحابي واحنححراف المعيحارل والحوزن النسحبي لدحودة أدام المعلمحين  5:7
 على مدال إدارة الصف وإدرامات ضبط الطلبة

197 

ن النسحبي لدحودة أدام المعلمحين قيمة الوسحط الحسحابي واحنححراف المعيحارل والحوز 5:19
 على مدال تقويم  الطلبة أثنام الدرس

111 
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 األول الفصل

 الدراسة خلفية

 : مقدمة

 العمل لإ العمل   صرا  ن دزهت  صلر اللررلإ  ت م ل قت م ،  صر ال حتلم  لال مم سم  لعلش      
مرلإ ،  صر  لد اللقم   ل ر ت ال بمال  العت لإ لال كملللبلإ لالثقم لإ لاالب  م لإ لاالق صمتلإ لال ب

 . لألبلت لاأل هر 

 ددل ال مددم س العددمل ل الرددتلت  ددل ب لددس ال بددمال  ال لمددل  تددت بددلتج لرددكل لايددح ظهددر ذلددص  لقددت      
لم لبإ المبمح الذي حقق د  عمللر البلتج  ،ال م   لكس  ثقإ السلق العمل ل حس   عمللر تلللإ لتبلتج 

ال عتددل  لتحصددلل     ال رلللددإ ل  للددق  تددص ال عددمللر  ددل  بددمال ددل ال بددمال  ال خ تفددإ اه  دد  ال ؤسسددم
األلل  ددن  سدد فلت تددت  عتدد  د يددل للمل ددملل خددرل  د يددل لحقددق دهددتاد ال رللددإ  ددل ال ب  ددس لم  لددمره ال 

   .إال خربم  ال رللل

إ ، لدمدد لع لر ل ثملإ  م   ل س هتص  ل اللق  مفسد ل سد للم   مللدإ  دن القدلي اللردرل  مل عتل           
ىذا كددمن لت عتددل  دن لخددت  ب لددس ال سدد هتكلن الخددرلن  ددن القددلي العم تددإ ،  ددمل عت لن هدد  صددمم  ال فكلددر 

لله  معهت لمل الللن  ن العقلل الغيإ ال ل  ح مج ىلدت الحقدمئق ، ل   تد  ال لبلدد ، ل مردت  ،  ال عر دإ لا 
سددللإ ، ل عتددل  سددتلت ، دصددلح  قددمترج  قددلل غيددإ ، ممرددئإ  ددل  ددلر ال كددللن ، ىذا  ددم  هلددد  لهددم  رللددإ 

األلل ، لركمهددم  لدسمسددهم  تددت ى  ددم  الكثلددر ، للددذل األكثددر ،  ددمل عت  هددل رلح الع تلددإ ال عتل لددإ لللهددم ،
ده لإ ال قرر البلت ، لالك م  البذا  ، لال لمت الم لذبل ، لكن هذه األرلم  كتهدم لسدلاهم  رغ  الركلن ،

 ق تر ، ال   لز ، الصملح القلي األ دلن ال ختد   دل دتا    تدد ، ال د  كن  د ل   ل ده لإ لعت ال عت  ال
ل كن دن لر فس  لق  س لي  – ه م دحسن  خ ل د  – ن  مت د ، ده   مهم ب لعم لال للبت  م   تراسل 

 ( 13: 2007اللرثمن ، )  . ترسلد

 لدإ ىن لد  لكدن ده هدم  تدت اإل دالق ال عت  دحت دهد  ال دتخال  اللردرلإ لتع تلدإ ال عتل لدإ ال عت للعت      
 هددل العمصددر الفعددمل لال ددؤثر  ددل ب لددس  ددتخال  المظددم  ال عتل ددل ل ددل  حقلددق دهتا ددد  تددت محددل د يددل 

 ( 2001:17دلل المبم  ز التلن،).للكفم ج  مللإ 
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هدل حبدر الزاللدإ  دل   دللر ال عتدل  لدي حدتلث  دن  حدملر ىسد را لبلإ ال  دللر لعلدتا  ددن   دمل عت       
ال عتدد  ك ددن للمددل قصددرا  ددل الهددلا  ، لال  لملغددإ حددلن القددلل لدددن ال عتدد  البلددت  ددل مظددم   عتل ددد يددعلد 

 .د يل  ن ال عت  غلر الصملح  ل مظم   عتل ل قلي

اإلمسددممل  س دال عتد  المدمبح هدل الدذي لسد بل  ل  دلرا  الحلدمج  دن حللدد ، ل دم لحدتث  دل ال ب  ىن     
 تدت  لالقدترج تل  تد   مدد ال رلمدإ ل دت  الب دل  ذا بمهدم   عمصدرج ، لهد ن  غلرا  ل دم لسد بت  لدد  دن ا

ال بتلت لاالل كمر  ل  حل    تد ،  ال لس كلن لتع ل الر ل  الذي لقت  لد  م دم لعدت  دم  ، للكدن لملغدل 
 (117 :2001ستل من ،). دن لترص دن لكل  م  ظرل د ل   تلم د ل ق يلم  الع ل لد

دهد  القيدملم ال رلللدإ  دل  حدل  ال رلدلللن لال خ صدلن لردؤلن ال عتدل    دن إمدد خالل  م سدلق  ل ن      
قيلإ  ترل  ال عت  ل  للر ى تاته دثمم  الخت إ ، لهذا قت  دزز  فهدل  ال عتدل  ال سد  ر دل ال عتدل   دلال 

، ظهدددر كيدددرلرج حلللدددإ ل لابهدددإ  مل مدددم الدددتائ  ال غلدددر ل لابهدددإ سدددلل  حدددتلثالحلدددمج لهدددل  فهدددل   رلدددلي 
س را لبلإ لت ترل  ا  .ل ركال  ال س  رج لال ل  ح مج ىلت حتلل لا 

لددت لهددذا ال ددترل   ددن خ ددإ  سددلقإ لال لددت دن لدد    ددل ى ددمر ب ددم ل  عددململ ، لل لبدد   تسددفإ  لال      
لايحإ لدهتاد  حتتج ، للع لر هذا المل   ن ال ترل   ك ال لت م لإ الذا لإ ال ل لقدل  لهدم الفدرت لمفسدد ، 

ال لصددل ىلددت  ر لددإ ال ددترل  الددذي لخ دد  لددد  – ه ددم كددمن  مظ ددم ل مهبلددم  –ذا الم ددل الفددرتي ىال دن هدد
  .ي ن لرمم   ب م ل ل لح  بمل األخذ لالع م  لال رمركإ  ل الخلرا  الب م لإ

 (209: 2000الللهل ، ل م ر ،)

ألهددددتاد  ددددل اللقدددد  الحميددددر صددددمم إ  قددددل   تددددت دسددددس  ت لددددإ  حددددتتج ا ترل دصددددلح ال دددد لهددددذا        
لالخ دددلا  ل خيدددس لت قدددلل   دددل  خ تدددد  راحتهدددم ل را دددل حمبدددم  ال  دددترللن ل را دددل خصدددمئ  ال ه دددإ 

 .ال  تل   ن ال  تر  ىمبمزهم 

دصلح يرلرج  تحإ  ل  بمال  الع ل ال خ تفإ ل ل  لتان ال رللإ لال عتل  دكثر ىلحمحم   ل مل تر         
لهدددذا كدددمن  دددن ال للعدددل دن  ، بدددم  الع تلدددإ ال عتل لدددإب لدددس  بدددمال  الع دددل األخدددري  تدددت  خر  ال   دددمت

 س بل  لزارا  ال رللإ لال عتل   ل كثلر  ن التلل ال  قت إ ىلت يرلرج ر س دتا  ال عت  لصقل  همرا د ، 
لملبتلددت  ددن األسددملل  لاللسددمئل ،  دمرددد  ال عمهددت لاإلتارا  لال راكددز الخمصددإ ل ددترل  ال عت ددلن  زللدتهل 

 . القصلر اللايح  ل ى تات ال عت   ضلل عل دثمم  الخت إ ، 

ال رللي  ل دثمم  الخت إ  ر ل كم إ المرم م  ال ل  سمه   ل  للدكت همرلس دن لرا   ال ده لقت         
 حسلن م ل ال عت لن  هملم لكذلص  إن  خ ل  هذه اللرا   لب  دن لرد  ل  تدت خلدرا   عتل لدإ لتراسدإ 
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سدد قلتلإ لال ددل  سددم ت  تددت  حقلددق هددذه األهددتاد ال  لحددإ ل ددن همددم  ددد ل حمبددم  ال رددمركلن الحمللددإ لال 
 سؤلللإ  خ  ل ل مفذي هذا المل   ن اللرا   ال دهلتلإ لتلره   ل  للدمن هدذه الحمبدم  لليدس الحتدلل 

 (2002:96 فمش ، )  .الممبحإ لهم

  حدتج األ رلكلدإ  بدت اه  م دم ال ترل  اه  م م لملغم  ل  عظ  تلل العمل  ،  فدل اللاللدم  ال للحظت      
لتربددإ كللددرج  ددم لمفددق  لفددلق ، لدن  ددم لمفددق  ددن د ددلال  تددت هددذه اللددرا   ،  لرهددمكللددرا للددرا   ال ددترل  ل 

 تددت  ثددل هددذه اللددرا    ددل دلددإ تللددإ  دخددري ، ك ددم لع لددر ال ددترل   ددل اللاللددم  ال  حددتج ىبلمرلددم لدحلممددم 
ت ددلن ىبددمزا  تراسددلإ ل ددتج  ددم  لت حقددلن لددد  لملتراسددم  ال ددل   لقددد  تلددد زلددمتج الرا دد  ، ك ددم ل ددمح ال ع

  . عتهم البم عم  لت عت لن 

لملغدم لمل دترل   عقدت  العتلدت  دن ال دؤ  را  لهدذا الخصدل   اه  م دمالعرللإ  لتللدلل  لعض ا لقت     
رق ال ددترلس لمإليددم إ ىلددت الب علددإ ال صددرلإ لت مددمه  ل دد"  ددؤ  ر ى ددتات ل ددترل  ال عتدد  العرلددل "  مهددم 

  .ال ل دلل  اه  م م كللرا  ل  ليل    للر ال ترل  لت عت لن 

لدذل  لزارج ال رللدإ لال عتدل  الفتسدد لملإ بهدلتا كللدرج  دل  بدمل ال ددترل  ، حلدث امدد  دل خددالل  للقدت       
 عتد  ل عت دإ  دن  خ تدد ال خصصدم  ، ك دم ( دلدد 33) ترل   دم لزلدت  دن     (2995-1771)الف رج 
 دددن الدددتلرا  لت دددتلرلن لال ردددر لن لذلدددص لهدددتد ىحدددتاث ال غللدددر لال  دددللر  دددل ال فدددمهل   تلدددتت الع ددد   قددد

كسدددددم  ال عت دددددلن لال تلدددددإ  هدددددمرا  بتلدددددتج  لاكددددد  العصدددددر ، لال  دددددلر ال عر دددددل  لاألسدددددملل  ال رلللدددددإ لا 
 . لال كملللبل ل م لحقق الفمئتج ل م لزلت  ن  تللن  مل  ل مللإ  ل  تس لن 

  (2005إ لال عتل  ،لزارج ال رلل) 

 ددن التراسددم  درددمر  ىلددت  ددت   كثلددر ددن هددذا االه  ددم  اللاسددس ل ددترل  ال عت ددلن ىال دن ال للددملرغ        
ال دددل  لصدددت  ىلدددت  دددت   دددلا ر  عدددمللر البدددلتج  دددل ب لدددس ( 2010  ع دددمر،) م تلدددإ ال دددترل   ثدددل تراسدددإ 

 دمتج المظدر  دل لمدم  اللدرا   ال ترلللدإ  حملر لرمم    ترل  ال عت لن ،ك م للم  دن همدمص حمبدإ  مسدإ إل
 .ل م ل ال    س اح لمبم  ال عت لن لتلره  األسمسل  ل الع تلإ ال رلللإ

ىلدددت دن لدددرا    دددترل   عت دددل ال رحتدددإ األسمسدددلإ ل حم ظدددم  غدددزج (2002بلدددر،)دردددمر  تراسدددإ  ك دددم     
ال متج ال ترلللإ ، ل كمن لز دمن يعلفإ للحمبإ ىلت ى متج المظر  ل ب لس بلاملهم  ن حلث ال ترللن ، ل 

 .ت عت لن ل حسلن كفملم ه  ال ترلسلإ ال تا ال ترل   ن دبل   للر د
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لرز  لعض اال بمهم  الحتلثإ  ل  بمل ى تات ال عت  ل ترللد  ؤكت  تت  بمراج العصر  قتلل هذا       
 تدص اال بمهدم   تدص ال دل  ؤكدت  تدت ل الحقإ ال  لرا  العت لإ لال رلللإ لال قملإ لكم إ دلعمتهم للعدل دهد  

لسدم ته  تدت دتا  دتلاره لالقلدم  ل ه م دد    دم ى تات ال عت  ل دهلتد ل ق    تلدم  دمظ دإ البدلتج الردم تإ ،
 . تت دك ل لبد لذلص ل سملرج   لرا  العصر لال عم ل  س  حتلم  ال س قلل 

هدددل لدددد،  دددن خدددالل  قدددتلر الحمبدددم  ل حتلدددت  صددد ل  ل مفلدددذ لدددرا   ال دددترل  للدددتد لدددمل قلل  للم  إن ددد       
 .االح لمبم  ال ترلللإ ث   ص ل هم ل مفلذهم ل قلل هم لقلمس  تي  عملل هم لكفم  هم

 قلل  ال ترل  دثمم  الخت إ  ن ال ليل م  ال ه دإ  دل   ليل خالل  م ذكر ل للن لمم دن  ل ن        
لال ه  لن لمل ليل  ال ترللل ،   حدتت اإلح لمبدم    مل  ال ترل  للكمت ل س   ل لاه  م  كم إ العم تلن

ل عددت ال ددلات لالحقمئدد  ال عتل لددإ لددد س الحمبددإ ىلددت  قددلل   لدمردد  د،ال ترلللددإ لح ددمج ىلددت  قددلل    تلم ددد 
لدمرددد  د للرا بدددد للرش   تدددد ،  إلددد دددلارته ، د دددم ال ردددرد  هدددل األكثدددر حمبدددإ ىلدددت  قدددلل  دهتا دددد ال ترلل

 . ت  قلل   قلل د لهل لحمبإ ىلت  قلل  دتلا د للسمئتد ال قلل لإ لال قل  ذا د لحمبإ ال

دحلبمددم  ددل   تلددإ ال قددلل  هددذه ىلددت  قلددمس  صدد   ل ددق دمظ ددإ البددلتج الرددم تإ ل يدد ن دهددتا هم  ل ددم     
ال ربددلج لغمل هددم ال مرددلتج ، ل ددد ل ده لددإ  صدد ل   ثددل هددذا ال قلددمس  ددل ظددل مددترج هددذه ال قددمللس  مل لددم 

 . حتلم لامعتا هم 

 عت  العتدل   دل مظدر  دتت  دن ال رلدلللن حبدر الزاللدإ  دل الع تلدإ ال رلللدإ لال ف دمح الدرئلس  للعت        
لكن  عت  العتل     م ل دهتا هملالك   لالمرم م  قت ال  حقق    ل الع تلإ ال عتل لإ كتهم ،  دحسن ال ممه

لدددإ ل رب هدددم ىلدددت سدددتلص لخلدددرا   عتل لدددإ لدددتي  اللدددد لذا كفملدددم   عتل لدددإ  مل ل   لدددزا   بلدددتا   ى دددتاتا    عدددتا  
  . فكلره  لقترا ه  العقتلإ دم م  ل فم ل  عه  للهذ  رخصلم ه  للصقل خلرا ه  للم ل 

 ( 159: 2007العتل م  لالتق لش ، ) 

 صدددر ال سدددمر  العت دددل لال كمللدددلبل لغدددزل " اخ تدددد تلر  عتددد  العتدددل   دددل العصدددر الحدددتلث  للقدددت      
الحلددددمج ، لاألق ددددمر مددددم  ال ددددتن الفيددددمئلإ لال حددددلال  العت لددددإ لال كملللبلددددإ  ددددل ب لددددس مددددلاحل الفيددددم  لل
كددمن اللددت  ددن  فعلددل تلر  عتدد  العتددل  لذلددص  ددن خددالل ى ددتاته ل ترللددد ل ددق    تلددم   لددذلص الصددمم لإ ،

العصددر  مهتهلردد لالبددلتج الرددم تإ ح ددت لسدد  لس ال كلددد لال عم ددل  ددس الثددلرج ال كملللبلددإ لال عتل م لددإ ال دد
 .ل لاكل هم ح ت ال لكلن  ل  ؤخر الرك  
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 :مشكلة الدراسة

ال عتددل   ددل لاقعددد   ددإن تددت الددرغ   ددن البهددلت ال ددل  لددذل  ددل  بددمل ال رللددإ لال عتددل  لصددفإ  م ددإ ،      
هتاد ال ربلج  مد ،   م لعمل دن هممص  لبهم  م م لدت ل ىلدت الع دل الحملل ال لزال لعلتا  ن  حقلق األ

ال  زال هممص حمبإ  مسإ ىلت ىبرا  لحلث لتراسدم   دمدترقل لكفم ج ل عمللإ المظم  ال عتل ل، ك م لمت الب
 . لتاملإ ل قلل   تص البهلت ال لذللإ لال ل  ن للمهم لرا   ى تات  عت  العتل  

تدددت حلدددث ملدددس اإلحسدددمس لمل ردددكتإ  دددن خدددالل األتللدددم  الحتلثدددإ ال دددل  مدددمتي ليدددرلرج اال   دددمت         
 دددل  عددمللر  حدددتتج ل قدددلل  لددرا   ال دددترل  ل دددق    تلدددم  البددلتج الردددم تإ للدددذلص  حددتت   ردددكتإ التراسدددإ 

 : لسؤال ال مللا

  ؟معايير الجودة الشاملةلأثناء الخدمة بالمدارس الحكومية برنامج تدريب معلمي العلوم ما مدم تضمن 

 :للملثق  ن هذا السؤال الرئلس األسئتإ الفر لإ ال مللإ 
 ؟ العتل  ل عت   ترل  لرمم    ل  لا رهم اللاب  الرم تإ البلتج  عمللر  م. 1

 العتل ؟  عت ل  ترل  لرمم    ل الرم تإ البلتج  عمللر  لا ر  تي  م. 2

  اللرمم  ؟  ل رمركلا الذلن العتل   ترلس  ل ال عت لن دتا   ل الرم تإ البلتج  عمللر  لا ر  تي  م. 3

 :الدراسة أهداف
 :ىلت التراسإ هذه  هتد

 . الرم تإ البلتج  عمللر يل   ل العتل   عت ل  ترل  لرمم   ل قلل  الالز إ لمل عمللر قمئ إ ت حتل. 1
 .الخت إ دثمم  العتل   عت ل  ترل  لرمم    ل الرم تإ البلتج  عمللر  لا ر  تي  تت ال عرد. 2
  ل رمركلا الذلن العتل   ترلس  ل ال عت لن دتا   ل الرم تإ البلتج  عمللر  لا ر  تي  تت ال عرد. 3

 .ال ترللل اللرمم  
 :الدراسة أهمية
 :ال مللإ المقم  خالل  ن التراسإ ده لإ  لرز

  عمللر يل   ل الحكل لإ ال تارس  ل العتل   عت ل  ترل  للرمم   الحملل اللاقس  تت ال عرد. 1
 .البلتج

  عت ل  ترل  لرا  ل لماله  م   ممتي ال ل الحتلثإ ال رلللإ لال بمهم  س بملإا اللحث هذا ل ثل. 2
 .العتل 
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 لحكل لإا ال تارس  ل العتل   عت ل  ترل  لرا    قلل   ليل   مملل  ال ل لالتراسم  األلحمث قتإ. 3
 .الرم تإ البلتج  عمللر يل   ل
  تت اللقلد خالل  ن لل همل ق ل مفلذهم ال عت  ى تات لرا     خ ل   ن ال سئللإ البهم  ى متج. 4

 . ال عمصرج ال حتلم  ل لابهإ ال عت لن  ترل  لرا    ل  لا رهم اللاب  البلتج  عمللر

 :الدراسة   حدود
 (ال رحتإ األسمسلإ) التراسإ  تت  قلل  لرمم    ترل   عت ل العتل  اق صر  /الحتلت ال ليل لإ

 -األهتاد)  ن حلثمللر البلتج الرم تإ  ل يل   ع إ خمن للمس حم ظلمل تارس الحكل لإ  ل 
 .(ال قلل  – رق ال ترلس  –ال ح لي 

 . خمن للمس اق صر  التراسإ  تت  حم ظإ /الحتلت ال كمملإ

 .2012-2011التراسإ  ل العم   لق  /الحتلت الز مملإ

لا  ل   ثتإ ل عت ل ل عت م  العتل  الذلن رمرك هذه التراسإ  تت  لمإ اق صر  /الحتلت اللررلإ
 . ل  حم ظإ خمن للمس 2011-2010اللرمم   ال ترللل لتعم  

 .التراسإ  تت ال تارس الحكل لإ  ق   اق صر  /الحتلت ال ؤسسلإ

 : مصطلحات الدراسة 
 : التقويم. 1

  تلإ دل مرم  لي   ب ل إ  ن الع تلم  الفر لإ ال ل  بري لب س ال عتل م   ن " هل        
قتلر بتار د دل بتلاه  ل يل   عمللر البلتج الرم تإ  ن دبل ال سم تج  ل ا خمذ اللرمم   ال ترللل ل 

 . قرار صمئ  لردمد حذ م دل  عتلال  دل  غللرا 

 : البرنامج التدريبي . 2

 ب ل إ التلرا  ال ترلللإ ال ل  قت  ل عت ل العتل  لهتد ىحتاث  غللرا  ىلبمللإ  ل "  هل        
 "، لستلكه   ن دبل   للر كفملإ دتائه   خلرا ه  ، لا بمهم ه 
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 :  تدريب المعلمين أثناء الخدمة. 3

ال ترل  الذي ل   ل عت  العتل   تت ردس الع ل لل   لمم   تت  م لس بت  ل حلمج ال عت  "  هل       
 .الع تلإ ، سلا  هذه ال س بتا  قصلر  ل ال  تر  دل اس حتاث د لر  ل لظلفإ ال عت 

 
 :  ر الجودة الشاملةمعايي. 4

ت ل العتل   ب ل إ الخلا  لال عمللر ال  لزج ال ل لملغل  لا رهم  ل لرمم    ترل   ع"  لهل        
حمبم    عمرد لال همرا  لالخلرا  ال ل   ال    س    تلم  ال ب  س إلرلم الإلكسم   عت ل العتل  

 ".  لرغلم   الله 
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 الثاني لالفص

 النظااري اإلطاااار
 :هذا الفصل ثالث محاور يتضمن

 األول  المحور: 

 التااااادريااااااااب    

 الثاني   المحور: 

 تقويم البرامج التدريبية    

 الثالث  المحور: 

 الجودة في التعليم    
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 الثاني الفصل
 النظااري اإلطاااار

 : حملر رئلسلإ هل إهذا الفصل ثالث  مملل
لتلا لد ، لدملا د ك م  لل ي ن  ريم  ل فهل  ال ترل  دثمم  الخت إ لده ل د ، لدهتا د ، : ال ترل  -1

 .لللن لعض دسملل   ترل  ال عت لن لدخلرا  لليح لاقس ال ترل   ل  هت الست إ الفتس لملإ 

  تلإ  قلل  اللرا   ال ترلللإ لده لإ  لل مملل  ريم  ل فهل   قلل  ال ترل  ، :اللرا   ال ترلللإ  قلل  -2  
 ل راحتهم ، لدتلا هم، ك م لعرض لعض م مذج   تلإ  قلل  اللرا   ، ،ل ممصرهم ،، لدسسهم لدهتا هم

 . لدملا هم ، ل ل المهملإ ل مملل  قلل  اللرا   ال ترلللإ  ل لزارج ال رللإ لال عتل 

لده ل هدددم، ل بمال هدددم ، لكدددذلص  البدددلتج ل  فهددد ال حدددلرلل مدددملل هدددذا  :البدددلتج  دددل ال عتدددل  -3
 فهل  البلتج الرم تإ  ل ال عتل  لدهتا هم ، لخ لا هدم، ل عمللرهدم ، لدخلدرا    درق ىلدت  عدمللر 

 .بلتج ال ترل  ،ل عمللر بلتج األتا  ال ترلسل لدسملل   قلل د

 المعلمين دريبت: األول  المحور

 ويتناول هذا المحور العناوين التالية
 دثمم  الخت إ  فهل  ال ترل  .1
 ده لإ  ترل  ال عت لن اثمم  الخت إ .2
 دهتاد اللرا   ال ترلللإ لت عت لن دثمم  الخت إ .3
 تلا ل اللرا   ال ترلللإ .1
 دملا  اللرا   ال ترلللإ .5
 لعض اال بمهم   ل  بمل ال ترل  .8
 دسملل   ترل  ال عت لن دثمم  الخت إ .9
  ترل  ال عت لن  ل  هت الست إ الل ملإ الفتس لملإ  .3
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لدد سدلي األسدمس الدذي لسدم ته  تدت اللدت   دل   مرسدإ ال عتدل ،  لدل رى تات ال عت  قلل الخت إ ال  ىن      
ل تلددد  ددإن لرمدددم   اإل ددتات دثمدددم  الخت ددإ هددل ا  دددتات  للعددل لن دددتات قلددل الخت ددإ، للعمدددل هددذا دن ال عتدددل  

ا اإل دتات  لتدإ   تدد  دل ال ددترلس ال سد  ر لملمسدلإ لت عتد  بدز  ال ل بدزد  دن   تلدإ ى ددتاته، لدن لسد  ر هدذ
لللعددلض  ددم  م ددد دثمددم  ى ددتاته قلددل  ،لهددتد الحصددلل  تددت  عر ددإ بتلددتج ك للتحددق لركدد  الم ددل لال  ددلر 

 .الخت إ

 : رلق ال ترل  لس  ر اإل تات لت همإ  مل م دن    تلم هم   غلرج لفعل  لا ل كثلرج  مهم   عن

 .ا  ال قملإ لال خ ر م  ل تت ردسهم  قملإ الحمسل  ثل  ل ال مبز : ال عر ل ال  زالت االمفبمر .1
 .لالذي لصمحلد  زالت ال ت   تت  ل لر الخت م  ال عتل لإ ال   لزج : السكممل ال  زالت الم ل .2
دت  ىلددت حيددمرج  مل لددإ للسددمئل اال صددمل الب مهلرلددإ ال ددل بعتدد  العددمل  :  ددت ق ال عتل ددم  سددهللإ .3

 .ل دثلر دبزائد لملاحلد لعيهم للعض صغلرا   ل دحتاثد ل مبزا د لد كمره 

 :التدريب أثناء الخدمة  مفهوم/ أوالً 
ال لبهددددإ دسمسددددم ل حسددددلن األتا   األمردددد إ ب ل ددددإ : " ال ددددترل  لدمددددد ( 1793همترسددددلن ،)  ددددرد       
لرمدددم    خ ددد  ل كدددلن  دددن  دددر   عتددد   قدددت  أل يدددم  الهلئدددإ : "لدمدددد (1739هدددمرلس،)ل ر دددد , " ال همدددل 

 (291: 2991  لي ،" )ال ؤسسإ ال عتل لإ لغرض  حسلن دتا  الفرت  ل   تد ال حتت لد  ال ترلسلإ  ل

دحددت  مددمحل  رللددإ ال عتدد  دل لعلددمرج دخددري "ال ددترل  دثمددم  الخت ددإ لدمددد ( 25:  1778، الفددرا) ل ددرد      
للبد , ال همإ لبد ل عتق لمإل تات قلل تخلل: لب  دن ممظر ىلت  رللإ ال عت   تت دمهم   تلإ ذا  لبهلن

ل عمددت ذلددص دن الددلبهلن   كددم الن لدن اإل ددتات هددل  بددرت لددت   رلددق الم ددل . ل عتددق لمل ددترل  دثمددم  الخت ددإ
 ".ل تت ذلص  مل ترل  الز  لكل  ن ال عت  لال مظ إ ال عتل لإ  عم , ال همل

قددإ للايددحإ  لتددلر  دهتا ددد لصددلرج تقل, مرددم  هددمتد ل خ دد  "  لدمددد (3: 1113 لسددت ) ل ر ددد        
لال ل  حتت   ل يل     تلم  األتا  الفعمل أل  دمله  لا  كممدم ه  ( اللاقعلإ) ن حمبم  ال  ترللن الفعتلإ 
للسعت هذا المرم  ىلت  م لإ ال  ترللن  عر لم ل همرلم للبتاملم  ل بل  سلته , الفعتلإ  ل اللاقس ال  مرس 
للسدددم ت  تدددت الم دددل ال همدددل لالدددذا ل لمسددد ختا  دسدددملل   لالثقدددإ لدددملمفس لالخدددرلن, رلح ال عدددملن لال سدددم تج 

  ".ال عت  الب م ل لالفرتي إلرلم  الحمبم  ال ترلللإ ال ر ركإ لالفرتلإ لت  ترللن لركل دل ر

األلدم  لالدلرش "  ل  عرلفد لت ترل  دثمم  الخت إ  تت دمدد ( 9: 2999دلل حس  اهلل ، ) عرض  لقت       
 "ل حصل  تلهم ال عت  دثمم  الخت إ لالتقم ا  ال رلللإ ال 
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الحتقدددم  التراسدددلإ لاألمرددد إ ال دددل لرددد رص  لهدددم ال عتددد  لهدددتد زلدددمتج  كدددل  ر دددد لرلدددمن كدددلن لدمدددد ك دددم      
للدددتخل  حددد  هدددذا ب لدددس التراسدددم  ال دددل  ؤهدددل لردددهمتا  د تدددت  دددن ردددهمت د , عتل م دددد ال هملدددإ ل همرا دددد 

 (2999:213ل للل ل ،  الللهل.) األصتلإ ال ل دهت د لتخلل ال همإ 

 ب ل إ اللرا   الع تلإ "  ل  عرلد ال ترل  دثمم  الخت إ لدمد( 25: 2991دلل الرلس،)دليح  لقت      
ال ددل  هلددا لسددمئل ال عتددل  ل عددملن ال عت ددلن ل زللددته  لخلددرا  ل هددمرا  لا بمهددم   زلددت  ددن  سدد لي دتائهدد  

 "ل هم ه 

, ال عتددل  : دلال : ه اللاسددس ل ددتخل لددلن ثالثددإ  ددن دلبددد المرددم  ل عمددم( "  2992:78، ح ددتان) ر ددد ل       
 " .ال ترل  : ثملثم , ال  للر :ثمملم 

للدلس , للمل ملل  إن كل دمدلا  لدرا   ال دترل  هدل  عتدل , لت ترل   هل مل   ن دملا  ال عتل  للملمسلإ       
 . ن اليرلري دن لكلن كل  عتل  لمليرلرج  ترل 

 لددإل عددممل  ددل ال حسددلن لت ددترل  ليددرلرج ىحددتاث  غللددرا   ددل سددتلص الفددرت لا  لددره   تلسددس ا لقددت      
تارلددإ رخصددلإ بتلددتج،  تددز  لقلددم ه  الفعددمل لمل سددئلللم  ال ترسددلإ   مظ ددإ ل ترلسددإ للمددم   هددمرا   رلللددإ لا 

سد  رج اللل لإ لست العبز ال الحدظ  لهدم ل حقلدق غدرض دسد ت هدل  حسدلن  عمللدإ ال عت دلن ، لهدل   تلدإ  
 حلرهدددم الفدددرت  دددل  ب تدددد  هدددتد ىلدددت ىحدددتاث  غللدددرا  سدددتلكلإ ذهملدددإ  حدددتتج ل قملتدددإ اح لمبدددم  حمللدددإ دل 

 (.11: 2992ال عممل ، ) س قلتلإ ل  تلهم الفرت، لالع ل الذي لؤتلد ، لال مظ إ ال ل لع ل  لهم 

رج لزلدمتج ل حتلدت  عدمرد هدل   تلدإ  قصدلتج ل سد   " مما سبق أن التدريب أثناء الخدمة ونستنتج       
 . "ال  تر  ل م لإ  همرا د ل كللن ا بمهم  ىلبمللإ لتلد

همددم مسدد  لس دن مختدد  ىلددت دن كددل  ددم سددلق  ددن  عرلفددم  ل فهددل  ال ددترل  دثمددم  الخت ددإ ل ددم  ل ددن       
 :ردلممه  ن اخ الد للن هذه ال عرلفم   إمهم  ب س  ل  ب تهم  تج درلم  هل

لدد   ل دددق  تسدددفإ , ر ل خ دد  لدددد ظ ددإ ل قصدددلتج لهددل  لدددمرج  دددن مرددم   سددد  ال ددترل    تلدددإ  م دن .1
س را لبلإ  حتتج لمألهتاد لالخ   ايحإ ل ل   .ا 
 دددن ال دددترل  دثمدددم  الخت دددإ هدددل ىحدددتاث  غلدددرا   دددل الفدددرت لالب م دددإ  دددل سدددتلكه  لا بمهدددم ه   الهدددتد .2

 .  اإلم مبلإل ر س  ن كفم ا ه, ل للله  ل همرا ه  لدتائه  ل م لبعته  الئقلن لظلفلم
 .لت ترل  دن ل    ل ى مر ب م ل  عململ لل لب   تسفإ لدهتاد  حتتج  اللت .3
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 :التدريب أثناء الخدمة للمعلمين أهمية/ثانياً 
 ترل  ال عت لن دثمم  الخت إ لعمل ال حمقه  للدرا    رلللدإ همت دإ ل مظ دإ ل خ د  لهدم  دل يدل   ىن      

 .  اللظلفلاح لمبم ه  ال هملإ لقصت  حسلن دتائه

بددز  ال ل بددزد  ددن   تلددإ اإل ددتات،  ددن  مظددلر األتا  ال   لددز لهددل لح ددمج ىلددت  ددترل   تددت   مل ددترل       
 هدددم  اللظلفدددإ  دددل سدددلمقهم الحدددملل لال سددد قلتل ، لدددذلص اللدددت  دددن ح  لدددإ اإل دددمتج  دددن  قدددلل  لدددرا   اإل دددتات 

 (22: 2991دلل الرلس ، . )ل صحلح  سمرا هم ل م تق لاإل متج  ن ال غذلإ الرابعإ  ل ذلص 

 :ده لإ ال ترل  دثمم  الخت إ  ل األ ل(392: 2998الخ ل ، ) للقت ليح 
 .لرا   ال ترل  قلل الخت إ ال   عتي دن  كلن  تخال لت  مرسإ ال همإ لللس  ى تاتا مهمئلم لهم ىن .1
تار دد ال غلرا  .2 ، للسدمئتد، لدسدملللد لال  دلرا  ال دل لردهتهم الحقدل ال رلدلي مفسدد    تد   دن هلمكتدد لا 

 .ال غلر لال  لر ل كلن  مسب إ ل  فم تإ لصلال ل حقلق األهتاد ال رسل إ
 .دلبد المق  لالقصلر  ل ى تات ال عت لن قلل الخت إ   ال ل .3
 .الكفملإ اإلم مبلإ لمل م ،  ن  رلق زلمتج كفملم ه  الفملإ ل همرا ه  ال ترلللإ ر س .1
 .دي زلمتج اإلم مبلإ ، للمل ملل  خفلض ال كمللدلظلفل د يل ك م  لمل م  ،  ىمبمز .5
 .تلر البم عم  لال تارس  ل ال عتل  لال ترل  اس ك مل .8
ال ب  س ، ىذ مبت دن ال ترل  لر ل  م لإ  عتل م  ل همرا  األ رات لالب م م   ل اال صمل   م لإ .9

قم إ  القم  ىمسمملإ   سممتج                                                          .       لال عملن لا 
 رللإ ال عت  ألن   تلإ  رلل د ذا  لبهلن، لبد ل عتق  دبمحإلعت ال ترل  دثمم  الخت إ دحت  لذا

 .لمإل تات قلل الخت إ للبد ل عتق لمل ترل  دثمم  الخت إ، ل عمت ذلص دن اللبهلن   كم الن

 :جتمعنا الفلسطيني تعود إلى أنهأن أهمية البرامج التدريبية في م ستنتجنسبق  ومما

يدددرلرج  تحدددإ للسدددلتإ  ه دددإ  دددل  حدددملال  التحدددمق لركددد  ال قدددت  العت دددل لال كمللدددلبل لذلدددص  دصدددلح .1
 .لتسر إ ال  زالتج  ل ال  لر ال عر ل لال قمل 

 . ل لرا   ى تات ال عت لن ل ت  قتر هم  مفرتج  تت  لاكلإ ال  لر العت ل لال قمل القصلر .2
أله لدإ ال  زالدتج ىذا كممد    ثدل يددرلرج  تحدإ لكم دإ الدتلل  هدل دكثدر ىلحمحدم  لت عتددل  ردص دن هدذه ا ال .3

 ل  تس لن مظرا  لتع   ال يم د ال تقت  تدت  دم ق ال دترل  للرا بدد لال   ثدل  دل التحدمق لملدتلل 
 .ال  قت إ لال دهلل ل سئلللم  دكلر لده هم لمم  التللإ الفتس لملإ
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   ى تات الكدلاتر اللردرلإ ، ل دترلله  دثمدم  الخت دإ  دل الدتلل ال  قت دإ ، ال ل حتث   ل لرا ال  لرا  .1
ىال دمهدددم  دددل الدددتلل المم لدددإ  دددم  دددزال   لدددس األسدددملل  ال قتلتلدددإ  دددل هدددذا ال بدددمل ، لدددذلص لددد   ددد  كن  دددن 
االر قددم  لكفدددم ج الكدددلاتر اللرددرلإ ، ل دددم ل كدددن دن لحقدددق ذلددص  دددل   دددلر ك ددل لمدددل ل  دددل  خربدددم  

 .دتائهم

 :البرامج التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة أهداف/ثالثاً 
دن الهددتد األسدد ت لتلددرا   ال ترلللددإ هددل  دددل لر  عتدد   عددمل قددمتر  تددت دن لددمظ   عتدد   ال لدددذه  رغدد        

حتاث ال غللرا  ال رغللإ  ل ستلكه   .للل ر البل ال ممس  لم له  ال  كم ل ، لا 
 :  ال ترلللإ دثمم  الخت إ  ل دهتاد اللرا  (298: 2991  لي،)تخ  ل لذلص
 .الكلاتر الفملإ لاإلتارلإ ال همرا  الع تلإ اليرلرلإ ل حسلن دتائه  ل  للر   ته  ىكسم  .1
ال عت لن  تت  ه   م اس بت  ن   لر  ل ال بمللن ال رللي لالع تدل ، لحلدث  سد ح اللدرا     سم تج .2

تعصددر لهددذا لؤكددت اللظلفددإ ال بتلتلددإ لتلددرا   ال ترلللددإ لدددن  بددتت ال عتل ددم  ل  لرهددم ل كددلن  لاكلددإ  ل
 . ال ترلللإ ال ل   كن ال عت   ن  بمراج االمفبمر ال عر ل ، لال قت  ال كملللبل

 .  ه  ال عت لن ال  ترللن ل للعإ ال لمحث ال ل لترسلمهم ل ح لاهم ل رق  ترلسهم ل لبلههم  ع لق .3
 . م م   دهلال   س لي ال عت لن غلر ال ؤهتلن   ر س .1
ال عت  لمل دترل  ال ددهلتل دل ال سد  ر لالدذي ل  تد   دلتج ال عتد   دن لقد  ألخدر لت دترل  ل دته   زللت .5

ال عممل،  ل  بمل ال عتل  ، ل دل حملدإ ىتخدمل  مدمه  بتلدتج دل  دلات ىيدم لإ ك دم )لدحتث المظرلم  
 . ل العتل  لالرلميلم 

مسددد  الرسدددل  س ال سددد لي العت دددل لخفدددض اإلم دددمج لاإلم مبلدددإ ال   ثتدددإ  دددل الحقدددل ال رلدددلي لر ددد زلدددمتج .8
 .لال سر  للن ال تلإ 

ال عت  ىلت لظلفإ د تت ، دل للرغل لظلفإ ممظر ، دل  تلر  ترسإ ، دل  لبد ، للملغل  ترللد   رقلإ .9
البتلددت ، ل هدد  دلعددمته لالقددلاملن ال ددل   يدد مد ل للعددإ  القم ددد  الع ددل تددت ال هددمرا  ال ددل لق يددلهم 

 .ل اإلتارج ال ترسلإ لرؤسمئد ، ل رؤلسلد  
كددمن العددمل  ال حددل  تائدد  ال بددتت لال غلددر كددمن لزا ددم دن   بددتت  عددد دهددتاد ال همددإ   ددم لسدد حك   لل ددم      

 :يرلرج ال ترل  ل ل يل  ذلص صمف  األهتاد ىلت ثالث  ب ل م  رئلسلإ هل
 ل مظ ددددإ ، لدهددددتا هم ، ل  ثددددل دهددددتا م   عرل ددددإ  ثددددل  ددددترل  العددددم تلن البددددتت ل عددددرلفه  لم:  قتلتلددددإ دهددددتاد

لسلمسم هم ، لدمر  هم ، لاإلبرا ا  ، لالقلاملن ال  لقإ  مهم ، ك م  ر ل  زللت لعدض العدم تلن ل عتل دم  
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الع دل ل رقدإ ، ل دل القدلاملن ، لاألمظ دإ دل  مدت ىبدرا   لل ، ل همرا   علمإ  مت ىتخمل  عدتلال   دل دسدم
 . مقال   تت م مق لاسس تاخل ال مظ إ 

 بددد هددذه األهددتاد لملتربددإ األللددت محددل ىلبددمت حتددلل ل رددكال   حددتتج  عددممل : ل ال رددكال  حدد دهددتاد  
 مهم ال مظ إ ،  ن  رلق ى تات ل ترل  العم تلن  لهدم للكلمدلا قدمترلن  تدت ال عم دل لحك دإ  دس ال ردكال  

 . ركتإال ل  لابهه  ، لاخ لمر اللتلل األ ثل لحل ال 
 د  سدد لي د تددت  ددن ال ه ددم  ال ترلللددإ ل ر ددل  تددت  حقلددق  سدد للم    ثددل هددذه األهددتا: ىلتا لددإ دهددتاد

 مللدددإ  دددن اإلم مبلدددإ لاألتا ، لل  تددد   حقلدددق هدددذه األهدددتاد اسددد ختا  دسدددملل   ت لدددإ    دددلرج، ل ممصدددر 
 (19: 2992ال عممل، )   لزج، لقمترج     س لحس دخالقل ر لس لام  م  لت مظ إ ال ل لع تلن  لهم 

لدلس همدمص دهدتاد  علمدإ لتلدرا   ال ترلللدإ، للدلس همدمص  ساابقا يارم الباحاث أناه خالل ما تم عرضاه منل
 هدددتادم دددلذج ل  دددمز لمأل يدددتلإ تائ دددم  دددل  بدددمل  دددترل  ال عت دددلن دثمدددم  الخت دددإ ، للكدددن  خ تدددد هدددذه األ

ل صملفم هم حس  االح لمبم  ال ترلللإ لت عت لن ، لاح لمبم  ال ب  دس ل للعدإ ال لقدد الدذي  فريدد  تدص 
 .الح لمبم ا

 :البرامج التدريبية  دواعي/ رابعاً 
ده لإ اللرا   ال ترلللإ  ل دثمم  الخت إ لم  لمرهم  ن ده  السلل لتم ل ال همدل لالحصدلل  تدت   لرز       

ال زلت الخلرا  الثقم لإ لالستلكلإ لكل  م  ن ردمد ر س  س لي دتا  ال عت لن ل ن ث  ر دس ىم مبلدإ ال عتدل  ، 
القلل دن ال ترل  لملمسلإ لت عت لن لعمل ال عتل  ال س  ر لللس دحلج  دن ال عت دلن لألخدذ لدذلص  هذا لل كن

 (.31: 2995األح ت ،)ال لتد
 :ن خالل اللرا   ال ترلللإ  ل م لتل (55: 2991  لي ،)ك م ليح ل   ثل  سلغم  ال ترل   هذا
 لدددتد  ع دددل  ال عتدددل   ر ددد   تلدددد  بدددز الكللدددر  دددل د دددتات ال تلدددإ لال دددتارس  دددن خدددالل األخدددذ ل ال زالدددت .1

 .األمظ إ ال رلللإ  ن  ل لر األ تات الكللرج  ن ال عت لن الذلن ل صفلن لململ لإ ال  تللإ 
ال سد  ر  دل العتدل  لالمظرلدم  ال رلللدإ ، لسد ت ل  دل لر ال عتد  القدمتر  تدت ال بتلدت ل  ملعدإ  ال  لر .2

 .ال  لرا  لال غلرا  ك م  لكلفم  
 .ظرلد لاإل كممم  ال  محإ إل تات ال عت لن قلل الخت إ ل  كلمه   ن دتا   ه  ه  ل ال المق  .3
األمظ إ ال رلللإ ل  تد   غللدرا  بلهرلدإ  دل  ه دم  ال عت دلن ل دل كلفلدإ دتائهد  ، لااله  دم     للر .1

 .لملبمم  الع تل ل  ملإ ال فكلر ل را مج الفرلق الفرتلإ 
 . تلإ رل  ال عتل  لملحلمج الع تلإ لت يعد .5
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  دن لد  ل تقدلا  دترللم  ( الد .... ردر لن ،  دتلري  دتارس ،  عت دلن ، ) ممصدر  رلللدإ بتلدتج  امي م  .8
 .مهمئلم  دل كمن  ترلله  غلر  تلل لحمبم ه  الفرتلإ 

 .مقل دثر ال ترل  ىلت ال لاقد الع تلإ الفعتلإ يعد .9
 .الخ   ال م للإ  بتلت .3
 .ال كملللبلم للسمئل اال صمل   لر .7
لددل ا  ددت دثرهددم ح ددت ردد ل , لدد  لق صددر دثددر ال كملللبلددم  تددت المددلاحل ال متلددإ لاإلم مبلددإ  قدد   حلددث       

ك دم دثدر  , الملاحل االب  م لإ لر ت دملا هم ل غلر  لعدض ال فدمهل  لاال بمهدم  لالقدل  لال ثدل األخالقلدإ 
 (29: 2995األح ت ،.)  ل الع تلإ ال رلللإ  ن حلث  ح لاهم لدهتا هم ل رائقهم

ال  ملدد  ال  ر لددإ  تددت االمفبددمر ال عر ددل  ددد ل  هددذهلسدد  لس ال عتدد   قملتددإ  لكددلالباحااث أنااه  ياارمو        
دثمم  الخت إ لت عت لن  ، ل ن همم ل كن القلل ىن  ترل  ال عت لن دثمم  الخت دإ لدد  ال ترلللإتلا ل اللرا   

فريدددهم  همددإ ال عتدددل  ، لالظددرلد ال عقدددتج  لررا ددد العم ددإ ال دددل  فريددهم  للعدددإ العصددر ل لدددررا  خمصددإ  
ال حل دإ ل همدإ ال عتدل  لت عتد  الفتسد لمل، ل دس هدذه ال لدررا  ، ىال دن اللاقدس لردلر ىلدت  دت  لبدلت سلمسددإ 
 لحددتج لن ددتات لال ددترل   عددم ، للربددس ذلددص ىلددت غلددم  اإلحسددمس ليددرلرج ا  لمره ددم لبهددلن لع تددإ لاحددتج 

 .   كم تإ  ن حلث الفتسفإ لاألهتاد

 :البرامج التدريبية  أنواع/ خامساً 
ال ترل  دملا م    عتتج حلث   عتت دملا هم  لعم  لألسمس الذي       تلإ ال صملد لمالس ممت ىللد  ا  لر   دخذ
 :(397: 2998الخ ل  ، ) م ذكره ل مهم
كدل  للد    مدمل لحلدث , للكلن ذلص  مت م   ركز الع تلإ ال ترلللإ  تت د رات  علمدلن : الفرتي  ال ترل  .1

 . رت  تت حتج 
ا لملمسلإ ل ب ل م  الع ل ال ل  ر رص  عم  ل ىمبدمز  هدم   حدتتج للكدلن :الع ل: الب م ل ال ترل  .2

 .ال هم  ه ترل  د راتهم  تت هذ
ل دل , ل   القلم  لهذا ال ترل   ل ىتارج دل  راكز ال ترل  ال ملعدإ لت ؤسسدإ :  ل  لاقس الع ل  ال ترل  .3

 .لمررج لي ن للئإ الع ل العمتلإ  لاقس الع ل  
لكلن ال ترل  خمرج الع ل  ل ظرلد   مثتإ لظرلد الع ل ال ل لع ل : خمرج  لاقس الع ل  ال ترل  .1

 . لهم ال  ترللن 
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هدل دمدلا  ال دترل  ال دل لحيدرهم الفدرت قلدل اسد ال د الفعتدل لتع دل الدذي :قلل الخت دإ  لمردرج ال ترل  .5
 .سلقل  لد

, للردد ل كددل دمددلا  ال ددترل  ال ددل  دد   لعددت ال علددلن  ددل الخت ددإ  لمرددرج :  لمرددرج  لعددت الخت ددإ ال ددترل  .8
 .لت ا   ن ال ترل  دثمم    رج ال برل  دل لعتهم لقتلل 

للرد ل كدل دردكمل ال دترل  ال دل لخيدس لهدم األ درات لعدت  ثللد ه   دل : دثمم  الخت إ  ل الع ل ال ترل  .9
 .األسلم  ن  سل لح ت ام هم  خت م ه  ألي , الخت إ

 :دن اللرا   ال ترلللإ  دخذ ثالثإ دركمل ( 55: 2998 للت ،) للري
  .م لللملم اللرازللل ن األ ثتإ  م لبت  ل ( لملسممتل ش كلرس)القصلرج دل  م لس ت  الكلرسم  .1
 .ال سمئلإ لهذه ام رر   ل لالت كثلرج  مهم  تت سللل ال ثمل غلملم لالسلتان  الفصلل .2
ىذ ال  ختددل تللددإ  ددن , هددل األكثددر  عمللددإ لام رددمرا    ال ف ددلح ل ت  تددت مظددم  ال عتددلالددذي ا   دد ال ددترل  .3

 .  مرس د
 :(28: 2995األح ت ، ) ذكره   صملد آخر لت ترل  ل ل
لذلدددص السددد ك مل الدددمق  المدددم    دددن  رحتدددإ ى دددتات ال عتددد   دددل  ؤسسدددم  ى دددتات : ال ك لتدددل ال دددترل  .1

 .األكمتل ل دل البمم  ال ستكل ال عت لن ، لقت لكلن هذا المق   ل البمم 
لذلددص ل عملبددإ يددعد  ددل ىحددتي الكفملددم  ال ددل لبدد  دن   ددلا ر لددتي ال عتدد  دل : العالبددل  ال ددترل  .2

 .العم ل ال رللي
 .لذلص ل سملرج ال س بتا  العت لإ لال رلللإ : ال بتلتي  ال ترل  .3
رلددلي دخددر خددمرج غر ددإ الصددد لذلددص  مددت م لررددح ال عتدد  لع ددل  : لأل  ددمل لال هددم  البتلددتج  ال ددترل  .1

 .التراسل
لهدددل ال دددترل  الدددذي لقدددت  لت عتددد   دددل دثمدددم  الخت دددإ إلمعمردددد ل زلدددت  دددن ال عدددمرد : اإلمعمردددل ال دددترل  .5

 .لال همرا  ىلت بمم    للر اال بمهم  اإللبمللإ محل الع ل ال رللي
 يأخاذ لتربياة والتعلايمخالل ماا تقادم وماا توصال إلياه الباحاث مان معلوماات فابن التادريب فاي وزارة ا ومن

 .اإلنعاشي  ريبأشكااًل أهمها التدريب التجديدي والتد
لختدد  اللمحددث ىلددت دن   ددللر  سدد لي ال عت ددلن ل ددترلله  لبدد  دن لكددلن   تلددإ  سدد  رج ل ددلل   ددرج  ك ددم

دثمدددم  الخت دددإ ، ك دددم لبددد  دن  كدددلن دسدددملل   دددترل    دددترل الع دددل ، للرددد ل ذلدددص ال دددترل  األسمسدددل ، لال
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ن   مل ددإ ل  بددتتج ، لكددذلص كددل درددكمل ال ددترل  دثمددم  الخت ددإ لال ددترل  ال ف ددلح لال ددترل  السددرلس ال عت ددل
 .لقصلر األبل 

- :االتجاهات في مجال التدريب بعض/ سادساً 
 دددل األهدددتاد ال رلللدددإ    غلدددرا  اب  م لدددإ ل قملدددإ  حدددتث كدددل لدددل  ، لل ر ددد   تلهدددم  غلدددرا همدددمص        

ل دددترلس ، لهدددذا لللدددت حمبدددإ  تحدددإ إلكسدددم  ال عت دددلن قدددترج  تدددت  لابهدددإ هدددذه لال مدددمه  التراسدددلإ ل دددرق ا
ال غلرا  ل م لس بت ، لكذلص ىثمرج تا علإ ال عت  لحفزه لمس  رار ، للع لر ال ترل  دثمم  الخت إ  ن الفدر  

كلدإ البلتج ال ل  حقق هذا ، ل ن دبل ذلص  إن همدمص ا بمهدم  حتلثدإ  دل ال دترل  دثمدم  الخت دإ  ظهدر  لا
 لقت ليحهملكم إ ال غلرا  العت لإ لاالب  م لإ لال كملللبلإ ال ل   رد  تت ال ب  س 

 . ل م لتل (125: 1113الز ز ل ،)
- :ال ترل  القمئ   تت الكفملم  :  دلال  
 خمصلإ زر  ترل  ال عت لن ال لمل  تت دسمس الكفملم   تت  فهل   ؤتاه دن دل لهذا األستل  ه ل لز ل م

 .لكد  هل قتر د  تت ى قمن كفملم   عتل لإ  ر ل إ لتلر ال عت   ل ال لقد ال عتل للت عت  ا
- :اس ختا  ال عتل  ال صغر :  ثمملم  
األسمسددلإ  ددل هددذا األسددتل  هددل  بزئددإ ال ددترل   تددت ال هددمرا  ال عتل لددإ، لم  لددمر دن ال ددترل   تددت  الفكددرج

لصدعللإ، لد تدق  تلدد  صدغر كلمدد لد    دل   درج ز ملدإ  ل آن لاحت لع لر د در لدمل  ا ج همرا   عتل لإ كثلر 
 .  حتتج للعتت قتلل  ن ال  ترللن

                                                                                                                                                                                                    -:تدريب المعلمين أثناء الخدمة أساليب/ سابعاً 
    لسمئل ال ترل  لصفإ  م إ للسمئل  ترل  ال عت لن لصفإ خمصإ حس   للعإ لرا   ال ترل     مل 

  ال  ترللن ل تته  ل لسر اإل كممم  ال متلإ لاللررلإ ، ل لبت  ل األتللم   صملفم   تلتج  لحمبم 
- : ترل  ، ل ن د ثتإ  تص ال صملفم   م لتلال ألسملل 

- :األسملل  ال ترلللإ حس   مفلذهم  تت ال  ترللن ىلت ( 125: 1198 ل ،الخ)صمد  لقت
ل    مفلذهم  تت  ب ل إ  ن ال  ترللن  خ تد د تاته ، حلث س غل  القإ :  ترلللإ ب م لإ دسملل  .1

 .هل األسملل  الغمللإ  ل   تلم  ال ترل الفرلق، ل  حال عملن للمه  ل عزز  همرا  الع ل لرل 
هددذا المددل   ددن ال ددترل  لدددن  كتف ددد المسددللإ اقددل لكثلددر  ددن ال ددترل  الفددرتي ، حلددث لدد    لزلددس  لل  ددمز .2

 كتفدددإ الدددتلرج  تدددت  ب دددل  ال  دددترللن ، لمإليدددم إ دمدددد ل دددلح  رصدددم  ل لدددمتل الخلدددرا  لالرا  ال دددترللن 
 .ج  تت  م ل لحد ال ترل  الب م ل  ن  مم س ىلبملل ل حقلق ال عملن لال آلد للمه  ،  الل 
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 هتد ىلدت  دترل  ال عت دلن  تدت  هدمرا  خمصدإ دل  دترل   عتد   عدلن  تدت :  ترلللإ  رتلإ  دسملل  .3
 .  ل  علن بتلت ذي  للعإ خمصإ ال ل كن دتاؤه لفرت لاحت

- : قت دلرت ال صملد ال ملل( 15: 1775 سكر ،) لد م
 .ل ر ل المتلا  لال ؤ  را  لال عتل  ال لر   لال عتل  الذا ل:   ال عتل م ل    لهم  قتل دسملل  .1
ل رددد ل تراسدددم  الحملدددإ دل ال لقدددد دل الحدددتث ل  ثلدددل األتلار ل  رلمدددم  :  سددد خت  ال حمكدددمج دسدددملل  .2

 .ىتارلإ 
 .ل ر ل اللرش ال ترلللإ لال عتل   ن  رلق ال الحظإ للبمن الع ل: ال ترل  الع تل دسملل  .3

لعت هذه ال صملفم  ىلدت دن  دترل  ال عت دلن دثمدم  الخت دإ ال ل كدن  ال لصل ل كندمد  الباحث ويرم       
حصره لدستل   ترللل لاحت ، لل ل كن اس ختا  ختل   دن األسدملل  ال ترلللدإ إلمبدمز  ه دإ  ترلللدإ  علمدإ 

 . ل يل  لاقس الع تلإ ال ترلللإ لاألهتاد ال ترلللإ ال ربلج

ىن  صملد األسملل  ال ترلللدإ قدت ال لكدلن   دال  مم عدم  لال " لقللد ( 53: 1778 لست،)ذلص  تللؤك       
ده لإ لد  ن الممحلإ الع تلإ لال  للقلإ  مل لقد ال ترلللإ اللاحت قت ل  ت  دكثر  ن دستل   ل مفس اللق  

ق هدددتد  دددترللل لاحدددت ل حقلددد عل،  قدددت لسددد خت  دسدددتل  ال حميدددرا  لدسدددتل  التراسدددإ ال سددد قتإ لردددكل   دددمل
 ".لهكذا

 :ىن هممص  تت  ن دسملل  ال ترل  الرمئعإ  ل  ترل  ال عت لن دثمم  الخت إ ل مهم ىلت مصل للعتمم
 .ال حميرا  .1
 .المتلج .2
 .ال ممقرإ .3
 .األتلار   ثلل .1
 .اإلررا لإ ال لبهإ المررا  .5
 .الحملإ تراسإ .8
 .األتلار لع  .9
 .ال برللل اإلليمح .3
 .الم لذبلإ الترلس .7
 .ال رلللإ إاللرر .19
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 :المعلمين في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية تدريب/ ثامناً 
ام قت  الصالحلم  الخمصإ لملمظم  ال عتل ل  ل األرايل الفتسد لملإ  دن  1771آ   ن العم    ل       

ل ىلدددت السدددت إ الل ملدددإ الفتسددد لملإ، لأللل  دددرج  دددل  دددمرل  المظدددم  ال عتل ددد( ال ح تدددإ  إالسدددت)دلدددتي ىسدددرائلل 
لصلح المظم  ال عتل ل  دل اليدفإ الغرللدإ لق دم  غدزج  حد  ىردراد سدت إ ل ملدإ  ردرد  لهدم لزارج ال رللدإ 

 .لال عتل  الفتس لملإ  تت المظم  ال عتل ل  ل  مم ق الحك  الذا ل الفتس لمل
 لدإ لتفتسد لمللن البتلر ذكره دن  ه إ لزارج ال رللإ لال عتل  لال   ثتإ  ل  ل لر الخدت م  ال عتل ل ن        

لابه  صعملم  ل قلدم   تلدتج، لقدت دتي غلدم  السدلمتج الل ملدإ ىلدت ظهدلر  ردمكل كللدرج د دم  لزارج ال رللدإ 
لا  ددددتاته لددددتخلل القددددرن الحددددمتي    ددددد لال عتددددل   ددددل دتا   هم هددددم ال   ثتددددإ  ددددل اسدددد عمتج بددددلتج المظددددم  ل ال

 (1: 1779دلل تحل،) .لالعررلن

ال رللإ لال عتل  الفتس لملإ ىبرا   ترل  رم ل  م   ت   تسفإ ال كم ل  م للن  ارجز اللتالإ قرر  ل   ل       
 :اح لمبم   م إ لب لس العم تلن لاح لمبم  خمصإ،    حلر ال ترل   ل ثالثإ  حملر دسمسلإ هل

 :األول المحور

ل دد  ( ل ال لحددث مددملل  ح ددلي دكدمتل ل لدسددملل   ددترلس لب لددس  عت دد) عت ددل ال لحددث اللاحددت   دترل       
 .سم إ  ترلللإ 89ذلص  ن  رلق ىرراد ال تلرلإ لذلص للاقس 

 :الثاني المحور

 رللي ل مملل قيملم  رلللإ ل  للقم هم الع تلإ لب لس ال عت لن لغض المظر  دن ال خصد ،   ترل        
ترسدددإ لحدددتج لددد   هدددذا ال دددترل  تاخدددل ال ترسدددإ،  دددم  لر  ال ) ملهدددتد  دددن هدددذه الدددتلرا  هدددل  ثقلدددد  همدددل 

ل عمددت دن لدد   ال ددترل   ددن قلددل ال ترسددإ، لذلددص ل حتلددت االح لمبددم  لت عت ددلن لاخ لددمر ال ددتر ، (. ال ددترل 
 39سلا   دن تاخدل بهدمز ال دترل  دل  دن خمربدد، ل  دللت الدلزارج اإلمفدمق  تدت هدذا ال ردرل ، لكدمن للاقدس 

 .سم إ  ترلللإ

 :الثالث المحور

الح لمبم  الفرتلإ لت عتد ، للد   ذلدص تاخدل ال ترسدإ  دن  رلدق  دم لسد ت  رتي، لركز  تت ا  ترل        
، حلددث لقددل  ال عتدد  لمخ لددمر رددرلص لددد، لبددت لتلددد القددترج ل سددم ت د  ددل (ال رابعددإ الذا لددإ لال  ددللر ال همددل)

لدددلن ال عتددد  لردددرلكد لذلدددص لإردددراد   خصددد   دددن  م  دددللر دتائدددد، للددد   اال فدددمق  تدددت دسدددتل  ال دددترل   ددد
 .ال تلرلإ
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 :التدريب أثناء الخدمة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية أهداف
( 13: 2995لزارج ال رللإ لال عتل  الفتس لملإ ، ) مبم   ل ي ن دهتاد  ترل  ال عت لن دثمم  الخت إ   ن

 : م لتل
 .كفملم  ال عت لن  ن الممحلإ اإلتارلإ لالفملإ  م لإ .1
 .ال عت لنالبمم  األكمتل ل لال رللي لتي  ىثرا  .2
 .  تلإ ال  للر ال رللي  تت الصعلت ال حتل لالعمل ل  لاكلإ .3
 (.األكمتل لإ لال رلللإ)اح لمبم  ال  ترللن،   تللإ .1
 .ال رمركلن خلرج لدسملل  ال خ ل  لال مفلذ لال  ملعإ لال قلل  ىكسم  .5
 .آللإ   للق ال ممه  الفتس لملإ البتلتج  سهلل .8
 .ال ؤهال  العت لإ ال  لس إ كفملم  ال عت لن  ن ذلي   للر .9

ىن االه  دم  لرقدل الع تلدإ ال رلللدإ كدمن لال    تم عرضه في المحور السابق يتضح لناا ومن خالل ما
 دللئدصل دم امفدص . لزال  سعت   لاصال   ن  سم ل العم تلن  ل الق م دم  ال رلللدإ ال خ تفدإ  دل الدلالت كم دإ 

 ع دددرض سدددلر الع تلدددإ ال رلللدددإ ل دددؤثر سدددتلم   تدددت  خربم هدددم ،  العدددم تلن ل رصدددتلن ال ردددكال  ال خ تفدددإ ال دددل
ن ال عتدد  هددل حبددر األسددمس  ددل لمددم  ال رللددإ ،  ددال  صددتح ال رللددإ ى" الحتددلل ال ممسددلإ لهددم ، لحلددث   ت  سددلنل 

كفملدإ لال عتل  ىال ىذا صتح ، لال لس قل  ال عتدل  ىال ىذا دلبدتمم ال عتد  الخللدر ال ت دز  القدمتر  تدت  مظدل  الد عت  ل
 . ل م تلإ  ؤتي ىلت ختق بلل   عت  لاٍ  لعرد كلد ل عت  ، لكلد للاصل ال عت  ح ت لعت  خربد 

 دددمل عت  لح دددل  ركدددزا  دسمسدددلم   دددل المظدددم  ال عتل دددل ، للع لدددر ركلدددزج هم دددإ ألي   دددلر  رلدددلي ، لدددذا دصدددلح  دددن 
م  الخت ددإ ، لال ل كددن ألي  عتدد  دن اليددرلري ى ددتات ال عت ددلن قلددل الخت ددإ ، ثدد    ملعددإ  ددترلله  لمسدد  رار دثمدد

لقل  لتلره  تت اللبد األك دل ىال ىذا كدمن  تدت ل دل لملفتسدفإ ال رلللدإ ال دل  لبدد المظدم  ال رلدلي الدذي لع دل 
تاختددد لدن لكددلن لا لددم  لدهددتاد ال ؤسسددإ ال عتل لددإ ال ددل لع لددر  يددلا  هم ددم   لهددم لال ددل  بعتددد لهدد   لملمرددم  

،  لا بمهدم ه  لقدل ه   ل  ردكلل رخصدلم  ال ال لدذ  دل سدتلكه ال عتل لإك أله ل د ل صمح  لت لاتال ترسل ا
 .  تلد دن لرمرص  ل ىتارج ال ترسإ ل ل  مظل  لرا بهم ال رلللإ تاخل ال ترسإ لخمربهم ك م 

م د كدمن ذلدص  مل لدم  د   حتلدم ،  دن حلدث  سددئلللد إ دتات ال عتد  لحظدت لمه  دم  كللدر  دل األلمدد األخلددرج سدلا  
للرا   ى تاته ل ترللد، ل قلل د، للعت ا  الص ال عت  لت همرا  األسمسلإ  ل ال ترلس  ن ال قل دم  اليدرلرلإ 
لت عت  الكد  الذي لحر   تت  هلئد األسلم  الالز دإ ل دل لر الللئدإ الصدملحإ لت عتدل  تاخدل الفصدل لخمربدد 

 .تلن هتر  ل اللق  لالبهت
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دصدلح   حدلرا  للن للايدعل السلمسدإ ال عتل لدإك  كللدرا  دن  فكلدر ال رلدل  لا  تات ال عت  قيلإ رغت  حلدزا  
، ال هملدإ ل ركدز اللحدلث لالبم عدم  ال دؤ  را  لالمدتلا  ل الب علدم  : لت ممقرإ لالتراسدإ  دل العتلدت  دن

 ال عتد  لا  دتاته  ردكل مسدقم   ك لم  لدمر دن  رللدإي العدمل ل د  اإلقتل دل د  الدل مل تدت ال سد ل  دكممد  سلا 
م   ل  مظل إ ال عتل  ك ذلص ألن  همإ ال ترلس ل   عدت  همدإ  دن ال  همدإ لدد ك لدل دصدلح   همدإ لهدم رئلس

إ لالمفسددلإ لال رلللددإ ال ددل ال  كسدد  لمل  مرسددإ دصدللهم ال ددل  قددل   تددت كثلددر  ددن الحقددمئق لال لددمت  العت لدد
م م لملتراسإ ال مظ إ دليم   ك ق   .لا 

 التدريبية تقويم البرامج: الثاني  المحور
 ويندرج تحت هذا المحور عدة عناوين هي 

  فهل   قلل  ال ترل  .1
 دهتاد  قلل  اللرا   ال ترلللإ .2
 دسس لقلا ت ال قلل  .3
  ممصر  قلل  اللرا   ال ترلللإ .1
 دتلا  لدسملل   قلل  اللرا   ال ترلللإ .5
 م مذج  قلل  اللرا   ال ترلللإ .8
 خ لا    تلإ  قلل  اللرا   ال ترلللإ  .9
 ل  قلل  اللرا   ال ترلللإ  راح .3
 دملا   قلل  اللرا   ال ترلللإ .7

  علقم   قلل  اللرا   ال ترلللإ .19
  قلل  اللرا   ال ترلللإ  ل  هت الست إ الفتس لملإ .11

دن كددل لددرا   ال ددترل  الحمللددإ  لهددم مقددم  يددعد لمقددم  قددلج للبدد   قلل هددم " لددللس رللددلن  لقددلل         
، لدن همددمص حمبددإ لت رابعددم   هددمؤهددم ل  للرهددم ، لاأل ددلر ال ددل لبدد   غللر ل حتلددت األ ددلر ال ددل لبدد  ىلقم

السرلعإ لتلرا   ل ليلح الخلرا  ال هملإ ال ل لحصل  تلهم ال  مرسلن، لا خمذ اإلبرا ا  الكم لدإ لالم قدمل 
ر تاخددل لددلن المظددم  الحددملل لالمظددم  األ يددل لدن ال عت ددلن لم  لددمره  العلا ددل الرئلسددإ  ددل ال غللددر لال  ددلل

ال تارس ، سلدخذلن لمإلصالح للكل  مهل بتلت  مت م لكلملن  تت األقل  سدئلللن  دن  حتلدت  ردكال ه  
ال عتل لددإ الخمصددإ لاح لمبددم ه  ل   تلددم ه  لرددرل ه  ل رددمرك ه   ددل اخ لددمر ذلددص لال كددمر دسددملل  بتلددتج 

 (.22: 1777دلل الرلس ، ) ل الئ إ ل لابهإ هذه االح لمبم  لال  مل  
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 تقويم التدريب مفهوم/ أوالً 
ال قددلل  لدمددد  حتلددت  ددتي  ددم لتغمددمه  ددن مبددمح  ددل  حقلددق األهددتاد ال ددل مسددعت ىلددت  حقلقهددم،   ددرد      

لحلث لكلن  لمم  لمم  تت  حتلت ال ركال  ل رخل  األليم  ل عر إ العقلم  لال علقدم  لقصدت  حسدلن 
 (.125: 1195الت رتاش، ) .لق دهتا همالع تلإ ال عتل لإ لر س  س لاهم ل سم ت هم  تت  حق

  تلددإ ىصددتار دحكددم  لاللصددلل ىلددت قددرارا ، لملمسددلإ ىلددت قل ددإ : "لدمددد( 199: 1111الددتل ،) ل ر ددد     
خلدددرج  دددن الخلدددرا ،  دددن خدددالل ال عدددرد  تدددت مدددلاحل القدددلج لاليدددعد  لهدددم ل تدددت يدددل  األهدددتاد ال رلللدددإ 

 ".ال قلللإ، لقصت  حسلن   تلإ ال عتل  لال عت 

ال ل لقل  لهم الفرت دل الب م إ ل عر دإ  دتي المبدمح دل  الع تلإ  بمل ال رللإ، لالعرد ال قلل  لدمد ل ل      
الفرل  ل  حقلق األهتاد العم إ ال ل ل ي مهم ال مه ، لكذلص مقم  القلج لاليعد لد، ح ت ل كن  حقلدق 

 (.181: 1777 ال ف ت،ل  اللكلل).األهتاد ال مرلتج لدحسن صلرج   كمإ

ال ل ل   للاس  هم ىصتار حكد   عدلن  تدت  دتي لصدلل الع تلدإ ال رلللدإ  الع تلإ ال قلل  لدمد للالعرد      
ىلددت دهددتا هم، ل ددتي  حقلقهددم ألغرايددهم، لالكرددد  ددن مددلاحل الددمق   لهددم دثمددم  سددلرهم، لاق ددراح اللسددمئل 

 (.11: 2991 قل،) .ال ممسلإ ل ال ل هذا المق 

 قل   تت دسس  ت لإ،  س هتد ىصتار الحك  د لتقإ ل ليل لإ د  تت    تلإ لدمد لعرد دليم ك م      
 تخال  ل  تلم  ل خربم  دي مظم   رللي، ل ن ث   حتلت بلام  القدلج لالقصدلر  دل كدل  مه دم،   هلدتا  

 (.13: 1128الرا عل، )ال خمذ قرارا   ممسلإ إلصالح  م قت ل   الكرد  مد  ن مقم  اليعد لالقصلر 

  تلددإ مظم لددإ  ر ددل ىلددت  حتلددت  ددتي  حقلددق الع تلددإ : "لدمددد( 18: 2991سددلت لسددمل ،) ددرد  لك ددم      
ال رلللددإ ألهددتا هم، دي  حتلددت مددلاحل القددلج لمددلاحل اليددعد  ددل كددل  كلمددم  ال مظل ددإ ال رلللددإ ح ددت لدد   

 ". الج ملاحل اليعد ل عزلز ملاحل القلج 

 :ف التقويم بأنهخالل التعريفات السابقة يمكن تعري ومن
 .قل إ الرل  لللمن ده ل د ، ل حسلن الع تلإ ال عتل لإ ل عتلل الستلص ل ال ل ملاحل القصلر  لهم  قتلر 

الع تلددم  ال خ  ددإ لال مظ ددإ لتراسددإ اللددرا   ال ترلللددإ إلصددتار الحكدد   تددت  ددتي :  قددلل  ال ددترل   هددل د ددم
 .حسلمهم ل عزلز بلام  القلج  لهم ل ال ل بلام  القصلر حقلق هذه اللرا   لألهتاد ال ترلللإ سعلم  ىلت  
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 :تقييم البرامج التدريبية  أهمية/ ثانياً 
  تلإ  قلل  اللرا   ال ترلللإ  ن األ لر الهم دإ، ىذ  دن خدالل هدذه الع تلدإ ل كدن  حتلدت ال غللدرا    عت     

ن   تلدددم  ال قدددلل   د   دددل هدددمرا ال دددل لقصدددت  حقلقهدددم سدددلا   دكممددد   دددل ال عدددمرد د   دددل ال  اال بمهدددم  لا 
 .لال  ملعإ ألي لرمم   يرلرلإ لت دكت  ن  تي  حقلقد ألهتا د

 :ده لإ  قلل  اللرا   ال ترلللإ  ل المقم  ال مللإ (119: 2992ال عممل ، )  لحتت

 . حقلق اللرا   ال ترلللإ لألهتاد ال خ   لهم سملقم    تي .1
 .ال  لقعإ  مهم حقلق اللرا   ال ترلللإ لتم مئ    تي .2
 .ال س خت إ  ل ال ترل  كم إ   ألمر إاأل ثل لتلسمئل لا االخ لمر .3
ال ممسدد  لألسددملل  ال ترلللدإ ال سدد خت إ  ددل  حتلدت البلامدد  اإللبمللددإ  دن دبددل  عزلزهددم  ددل  االخ لدمر .1

 . مفلذ اللرمم  
 دذللتهم ليد من األهدتاد  الستللإ ال ل  لابد   تلإ  مفلذ اللرا   ال ترلللإ لالع ل  تدت بلام ال  حتلت .5

 . س قلال  

- :تقويم البرامج التدريبية أهداف/ ثالثاً 
دن ل قدلل  اللددرا   هدت م  رئلسددلم  هدل  حتلددت بدتلي دل قل دإ لرمددم    دن اللددرا   لللدمن الخ ددلا   رغد        

لددإ اللابدد  ا خمذهددم ل صددحلح  سددمره ، ىال دمددد ل كددن  حتلددل هددذا الهددتد ىلددت  ب ل ددإ  ددن األهددتاد البزئ
 : ل  م لتل( 113: 2992ال عممل ،)ال مللإ ك م حتتهم 

 . ن مل لإ اإلم مج الد دكت .1
 .دن هذه المل لإ    الحصلل  تلهم لدقل  كتفإ  ل ن .2
 .القمتج اإلتارللن  ل ا خمذ القرارا  الالز إ لت  للر ل سم تج .3
 :األ ل( 173: 2992ح تان ،) ذكرل 
 .مرا  اللظلفلإ ال  تللإ عمللإ لرا   ال ترل   ل ىحتاث ال ه كرد .1
 .دهتاد لرا   ال ترل  لكرد صالحل هم لحمبم  ال  ترللن   مقلح .2
 . سهلال  ل بهلزا  لرا   ال ترل  الخت م لإ لال متلإ ال سم تج لت ترل   حسلن .3
 .ل لبلد   تلم  ال ترل  ل ركلزهم ل حصلل األهتاد ال  تللإ يل  .1
 .ال سم تج ل حقلق  همرا  لظلفلإ  حتتج األهتادخ لمر البهم  ال عملإ ل عمللر ل كن لهم ا  زللت .5
 .الخ   لالمفقم  لالت   ال خص  لع تلم  ال ترل   لرلر .8
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 :خالل كل ما ذكر سابقًا من أهداف يمكن أن نخلص إلى أن أهم أهداف تقويم التدريب التربوي ومن
 زهم تت بلام  اليعد  ن دبل ال خ ل  لعالبهم لبلام  القلج ل عزل اللقلد. 
 م دمبز  ن خ إ ال ترل  لال دكت  ن  حقلق األهتاد   عر إ . 
 تي  قت  ال  ترللن لكفملإ ال ترللن قلمس . 
  ال ترللل ، لركل  حتت للايح قت دال  تر  صلرج  ت لإ  ن ىمبمزه ل  ى  م. 

- :وقواعد التقويم أسس/ رابعاً 
لددت  ددن ليددس خ ددإ ل  ملعددإ ل قددلل  اللددرا   لحقددق ال قددلل  دهتا ددد لل بمدد  ديددرار االر بددمل ال ح ددت       

 : تت  ن هذه األسس ( 35 , 2991رلاس،) ذكر ال ترلللإ قمئ إ  تت دسس  ت لإ ، قت 
 رسدلنالر رص  ل  قلل  الع تلإ ال ترلللإ كل  ن لح  ل دن ل دثر لم مئبهم لقصدت ى محدإ الفرصدإ لتت دن .1

 .لال رر لن ل ممقرإ لبهم  المظر  ل ملاحل ال قلل 
لسد  ر ال قددلل  لدن لددالز  لرمددم   ال ددترل  ح ددت لددؤتي هدذا الدد الز  ىلددت  رددخل  مقددم  القددلج لمقددم   دن .2

 .اليعد  ل كل بمم   ن بلام  اللرمم   دلال لدلل 
, لكلن ال قلل  رم ال  لكل البلام  ال ل  ع لر هم إ   ل يل   تسف مم ال رلللإ لهت مم  ن اللرمدم    دن .3

 .لل  التارس لدن لمعكس دثر ذلص  تت  ق
ل ركل ال قلل  لحس  الهتد األسمسل  ن الع تلإ ال ترلللإ لت عرد  تت  تي  م لحدرزه الفدرت  دن  دن .1

 .م ل ل قت   ل  تج اللرمم   
لظددددل  قددددلل  الع تلددددإ ال ترلللددددإ لسددددلتإ  ال هددددت م  للكددددلن ال قددددلل  دتاج  للسددددلتإ   لت رددددخل  لال برلدددد   دن .5

 .لاللقملإ لالعالج 

- :ن هناك عدد من هذه األسس والقواعد التي يمكن تلخيصها في النقاط التاليةالباحث أ ويرم
 .ال قلل  ال خ تد بلام  اللرمم   ال ترللل لالعممصر ال ل   فم ل  عد ل ؤثر  لد ر لل .1
 .ال رمركإ  ل اللرمم    ن  خ  لن ل ترللن ل  ترللن  الفئم لبهم  مظر ب لس    ثلل .2
 .تلا  القلمس ل قلل  دثمر اللرمم  دكلر قتر   كن  ن د اس ختا  .3
 تت دهتاد اللرمم   ال دل لبد  دن  صدمط ل رلقدإ  ت لدإ لمد  كن  ال  ملعإ س مت   تلم  ال قلل  ل  دن .1

 . ن قلمسهم لتقإ 
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ال قدددلل  لحلدددث لدددالز  اللرمدددم   ال دددترللل  مدددذ لتال دددد ىلدددت مهمل دددد خ دددلج خ دددلج، للددد  كن  دددن  اسددد  رارلإ .5
 .لج ل عملب هم قلل االم قمل ىلت الخ لج ال ل  تلهم رخل  مقم  اليعد  ل كل خ 

البل ال الئ  إلبرا    تل ل ال قلل  لال  ملعدإ  دل  حسدلن اللرمدم   ل  دللره، لذلدص لإ  دم  كدل   ل لر .8
 سدددد فلت كم ددددل الحرلددددإ لددددنتال  لآرائددددد حددددلل اللرمددددم   ح ددددت  كددددلن الم ددددمئ  صددددمتقإ  ددددل ال عللددددر  ددددن 

 .ل اللرمم   اال بمهم  الحقلقلإ لت رمركلن  

- :تقويم البرامج التدريبية  عناصر/خامساً 
- :يرلرج  مملل ال قلل  لتبلام  ال مللإ(  297: 1193العزلزي،) درمر     

 اللرمم   ال ترللل دهتاد:- 
 قلل هددم  ددن خددالل  عددمللر الصددلمغإ ، لالليددلح ، لالردد لل ، لتربددإ ار لم هددم لمألهددتاد ، ل ددتي  لل كددن
 . حققهم

 ال ترل خ إ :- 
 دددل يدددل   عدددمللر الرددد لل ، لالسدددهللإ ، ل دددتج  مفلدددذهم ، ل رلم هدددم ، لاسددد  رارلإ ال قدددلل  ، لالبلامددد    قدددل 

 .اإلتارلإ لال مظل لإ 
 ال ترل     تلإ:- 

لهدددم الع تلدددإ ال دددل لددد   لهدددم ال فم دددل لدددلن ال دددتخال  ال ترلللدددإ  دددن  ممصدددر لردددرلإ ل بهلدددزا   متلدددإ  للقصدددت
تلرمددم   ىلددت بممدد  دتلا  القلددمس ، للدد    قلل هددم ل حتلددت الع تلددم  ال  لقعددإ ، لال ح ددلي العت ددل لاألتائددل ل

 .، لكذلص ال غذلإ الرابعإ لإبرا  ال عتلال  ال ق رحإ  لال الحظإلال قمرمإ للن الع تلم  ال  لقعإ 
  ال ترل   م مئ:- 

الم ددمئ  دهدد   مصددر  ددن  ددن هددذه   حقددق هددل الغملددإ ال ددل ليددس اللرمددم   ل حقلقهددم للددذا كددمن  قددلل   ددم  ع لددر
- : لتل  ممصر ال قلل  لذا لملغل  را مج  م

 .ىبرا ا  لدتلا  ال قلل   ثلم  .1
 . قلل  الم مئ   ل يلئهم .  تلإ ال قلل  ب لس األهتاد  ر لل .2
 . كلن الم مئ   مظ إ  دن .3
 .   ت   ملعإ ال  ترللن ىلت  م لعت االم هم   ن اللرمم   دن .1
- : مملل ال قلل  لتبلام  ال مللإ ( 32: 2993 ، ح ت لآخرلن) حتث  للم م
 .ال ل لمفذ  لهم اللرا   ال ترلللإ  الللئإ .1
 .ال ترللن دتا  .2
 .ال ترل  لدلعمتهم لرا   .3
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 : ن خالل  لذلص
 األهتاد تراسإ. 
 حقلقهم لحمبم  ال  ترللن تربإ . 
 ح لي ل لات اللرا   ال ترلللإ ل حتلتهم ل ق األهتاد ال ليل إ تراسإ . 
 ال ترل  دثر. 
 قت  ال  ترللن تربإ . 

- :وأساليب تقويم البرامج التدريبية  أدوات/ سادساً 
دتلا   قدلل  اللدرا   ال ترلللدإ حسد   للعدإ اللرمدم   ل ليدل م  التراسدإ ل ئدم  ل سد للم     عتت        

عدددض هدددذه ل( 183-189: 1193العزلدددزي،)ال  دددترللن لاإل كممدددم  ال  محدددإ لقدددترا  ال  دددترللن ، لقدددت دلرت 
- :األتلا  

هل  لمرج  ن دسئتإ رفللإ دل  حرلرلإ  لبد  ن ال تر  ىلت ال  ترللن لغرض اللصلل :  االخ لمرا  .1
 .ىلت  قلل  األتا  

لهل  لابهإ رخصلإ     للن  سئلل ال ترل  للدلن ال  دترللن لذلدص  دن دبدل ال عدرد  تدت : ال قملتإ .2
لهل  لمرج  ن دسئتإ  عتج  سلقم   هتد ىلدت ال عدرد  تي اك سمله  لت عمرد لال همرا  لاال بمهم ، 

 .  تت الحمبم  ال ترلللإ لت  ترللن  ن خالل  لابهإ رخصلإ للن  سئلل ال ترل  لال  ترللن
للقددل    مهددملهددل  لددمرج  ددن اسدد  مرج  حددلي  ب ل ددإ  ددن الفقددرا  ال ددل  ح ددمج ىلددت ىبملددإ :  االسدد لممإ .3

لرا   لال مسقلن لكذلص ال ترللن ل هدتد ىلدت ال عدرد  تدت لإ تاتهم الخلرا   ل ال ترل  ل خ  ل ال
 .االح لمبم  ل قلل  اللرا   ال ترلللإ 

هدددل دسدددتل  لعمدددل لقلدددم  ال  دددترللن لتراسدددإ  ردددكتإ  علمدددإ لدخدددذ ام لم دددم ه  حدددلل : ال ردددكال   حتلدددل .1
 .ل حتلت اإلبرا ا  الالز إ لحتهم. دسلم  لقل هم لكلفلإ  البهم 

 .سإ ال  دملإ لت قمرلر لالسبال  لللمن المقم  الستللإ ال ل ل كن  البهم لمل ترل لهل الترا:  ال قمرلر .5
 : ب ل إ  ن دسملل   قلل  اللرا   ال ترلللإ لهل( 13: 2992رلق لدخرلن،)ذكر  للم م    
 .الع تلإ ال  للقم  .1
 .الرفللإ لال حرلرلإ لاخ لمرا  ال لاقد االخ لمرا  .2
 .اللحلث لال قمرلر ك ملإ .3
 .ال لتاملإ حظم ال ال .1
 .الذا لإ  ل اللرمم   ال رمركإ .5
 .، ل قلل  الز ال  الذا ل ال قلل  .8
 .ال  للقلإ لالع تلإ ال ررل م  .9
 .ال  ترللن  ل  لاقس   ته    ملعإ .3
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 . تلري اللرا   ال ترلللإ درا  .7
  لعدت لال ردر لن  تدت ال  دترللن  دل ال دتارس ل دتلري ال دتارس ال دل لع دل لهدم ال عتد بهلنال ل  درا  .19

 .ام هم  اللرمم  
 .درا  ال عت لن دمفسه  تلرلم   اس  ال  .11
قلددددل ال دددترل  للعدددته للخمصدددإ لملمسددددلإ ل حيدددلر الدددترلس لال فم دددل  ددددس  ال عتددد  دددن دتا   تراسدددم  .12

 .ال ال لذ
يمكن القول إن أساليب التقويم يعدها المدرب لتساعده في عملية تقويم البرنامج التادريبي  وبذلك        

 كلن دتلا  ال قلل  ال  صتح ىال لألهدتاد ال دل ليدع   دن دبتهدم، ل دن همدم كممد  دتلا  ال قدلل   لهكذا ،
 . كثلرج ل  مل إ ل لابد ال بمال  ال خ تفإ 

 (283:،1125 رلسدل،)ك دم ليدحد  م إ  س خت  دتلا  ال قلل   دل حملدإ  حقلدق صدالحلإ المظدم   للصفإ
- : ل األ ل

 ال ترل  دل ال  للر  ع ل ك م هل  س هتد مظم  م  م ىذا كمم   كلم  حتلت. 
 فم ل كل  كلمم  المظم  لعيهم  س لعض لملركل الذي  صلره  ص   المظم  ي من . 
 ن دن اإلبرا ا  س ؤتي ىلت الم مئ  ال س هت إ  ال دكت . 

- :تقويم البرامج التدريبية نماذج/ سابعاً 

 293: 2991لدرلكس ،) دم ذكدره  السد ختا   مهدمالعتلدت  دن الم دمذج ال برلدإ لال خ لدرج لالبدمهزج ل هممص-
295  ): -

 :كريك باتريك  نموذج .0
- :هذا الم لذج ىلت  ب لس ل قلل  الللممم   ن ال س للم  األرلعإ ال مللإ للح مج

 مت ال  عت  لت تخل: الفعل رت . 
  الذي     حقلقد  ل ال تخل:  ال عت. 
  غللر حصل م لبإ ال تخل: الم مئ . 
  دثلرا  اإللبمللإ لذلص ال غللر  ل الستلص  تت ال مظ إال :  الم مئ. 

 .نموذج باركر. 2
 -:لحتت هذا الم لذج درلس  س للم  لب س الللممم  لال قلل  لهل لكذلص

  ك م  حتتهم االس لممإ  خل  محل ال ت:رتلت  مل رمرص: ال رمرص  ريم. 
 را  السملقإ لالالحقإ لت همرا  لال عمردل    قلل  ال حصلل لمالخ لم: ال ل اك سلهم ال رمرص  ال عمرد. 
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  لقل  ل عمللر  ليل لإ  ن األتا  اللظلفل لعت ال تخل :  ل اللظلفإ  األتا. 
  قلل  م مئ  ال ب ل إ ككل لهذا  قلل  لاسس لدكثر صعللإ: ال ب ل إ  دتا . 

 .:سايرو نموذج. 3
 -: ن درلس  ب ل م   حتتج  ن ال قلل  هل  لمرج

 الحمللددإ ، ل حتلددت االح لمبددم  ال ترلللددإ ، لاألهددتاد المهمئلددإ لال  لسدد إ   ا ليدد  الرددرل لهددذ:  ال ح ددلي
 .لال لمررج

  قلل  اللتائل ال  كمإ  لهملهذا لر ل  قلل م لب لس ال لارت ال س خت إ  ل ال تخل ل م :  ال تخال . 
 هذا لعمل الب س ال مظ  لرتلت  عل ال رمركلن دثمم  للعت ال تخل:  ال فم ل. 
  مرددم  دتاج لقلدددمس  حقلددق األهدددتاد لاسدد ختا  هدددذه األتلا   دددل : الم ددمئ لددد    ددن خدددالل دهددتاد ال دددترل  لا 

 .اللق  ال ممس  ل ن ث   رابعإ الم مئ  لاس ختا هم ل حسلن اللرا   ال مللإ

 .نموذج هامبلين . 1
 -:هذا الم لذج خ سإ  س للم   ن ال قلل   لحتت

 دد عت  محددل ال ددتخل للردد ل الددم   لال رلقددإ لالللئددإ لدتا  ال ددتر  لغلددره ،  قلددل  رتلت  عددل ال: الفعددل  رتلت 
 .للبري هذا ال قلل  دثمم  ال تخل ل لمررج لعته  ل لق  الحق

  هذا  قلل  لت  لر الذي حصل  ل ال عمرد لال همرا  لاال بمهم  لل كن ىبراؤه قلل للعت ال تخل:ال عت. 
 اللظلفل قت  غلر م لبإ لت تخلال حقق  ن دن األتا  : اللظلفل  الستلص. 
 قلمس األثر  تت ىتارج ال  عت  دل  ب ل  د ل حتلل ال مم س لال كمللد لت دكت  ن ذلص: لال مظ إ اإلتارج. 
 ىلت دي  تي دثر ال تخل  ل رلحلإ دل اس  رارلإ ال مظ إ: المهمئلإ  القل إ . 

 :عملية تقييم البرامج التدريبية  خطوات/ ثامناً 

 :(228: 2991  لي ، )ك م للمهم  قلل  اللرمم   ال ترللل لملخ لا  ال مللإ   تلإ    ر
 .الهتد  ن   تلإ ال قلل    حتلت .1
 : م لتل  ذادملا  ال عتل م  لالللممم  الالز إ إلبرا    تلإ ال قلل  لل  ت  ه  حتلت .2
 ال عتل م   ب س. 
  ال عتل م  ل ق  عمللر  حتتج   مظل. 
 يل  ال عمللر ال ليل لإ   تص ال عتل م   ل  حتلل. 
 .ال عتل م  لالللممم  لاس خال  الم مئ   حتلل  .3
 .لررح الم مئ  لاالس فمتج  مهم  اس خال  .1
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- :تقويم البرامج التدريبية مراحل/ تاسعاً 
العرض السملق الذي  ي ن  فهل  ال قلل  لدهتا د لاألسس لالقلا ت ال ل لقدل   تلهدم ل ممصدره  لعت        
 .دتلا د ال سم تج اللت  ن للمن ال راحل ال ل ل    لهم  قلل  اللرمم   ال ترلللال كلمإ ل 

 تدت  حتلدت درلدس  راحدل لت قدلل  (251: 1778 لسدت ، )حسد   دم ليدح تراسم  القلمس لال قلل   ل  فق
- :لهل 

 :ل    ل هذه ال رحتإ ال عرد  تت :قلل  مفلذ اللرمم   ال قلل  .1
  ترللنال  ل رج لتي ال   ال عتل م. 
 اللظمئد ال ترلللإ لت  ترللن  عر إ. 
 اللرا   ال ل ل    مفلذهم تاخل ال مظ إ لخمربهم  عر إ. 
 تت ال ركال  ال ل  لابد ال  ترللن  ل د  مله  ال عرد . 
  ال ددلات ال ددل لبدد  دن ل يدد مهم اللرمددم   لال دكددت  ددن دمهددم  ردد ل السددم م  ال  خصصددإ لكددل  ددمتج   قلددل

 . لمرهل ترل  الذي    اخل تي كفمل هم لمل  ا
 -:دثمم   مفلذ اللرمم    ال قلل  .2
- :لتل ال تخال  لالع تلم  لال خربم  ال ل  ح لي  تت  م لر ل  

  اللرمم    ن حلث  تي  الئ  د لالح لمبم  ال ترلللإ ل قلل  دهتاد اللرمم   اللرمم  ، ن سال إ   قلل
زالإ دي  رمكل  لابهه   .ليس ال  ترللن لا 

 ن كفم ج ل ممسلإ ال تر  لاللرمم   ال ترللل لال تج الز ملإ لحمبم  لرغلم  ال  ترللن تالد دك . 
 ن ال عتل م  لرتلت األ عمل ال ل لرت  لتلرمم   ال دكت . 
 -:لعت ام هم  اللرمم   ال قلل  .3

ل دن  الخ لج هل ال ل  حتت مبمح اللرمم   دل  رتد، ل    لعالج القصدلر الدذي حدتث  دل اللرمدم   ، هذه
 .ال ممس  لعت ام هم  ال ترل  لف رج ى متج  قلل  ستلص ال  تر 

 -:  ملعإ م مئ  ال ترل . 1
رللن ىلت د مكن   ته  ل هتد .الع تلإ ال ل     لعت ربل  بز "  م ل تق  تلد  قلل  دثر ال ترل   لهل دل

ترل  ، ل دددتي  الئ دددإ ىلدددت  عر دددإ  دددتي االسددد فمتج ال دددل حققهدددم ال  دددتر   دددن خدددالل ال حمقدددد للدددرا   ال ددد
      لت هم  اللظلفلإ ال دل لؤتلهدم ، لهدل اسد  م    ترللدال همرا  لال عمرد ال ل اك سلهم دل  لرهم خالل   رج 

خالل  تص ال عمرد لال همرا    دللر ل حسدلن دتائدد ، للمل دملل  حقلدق زلدمتج  دل ىم مبلدإ ىتارا دد ال دل   ن
 .لع ل لهم ل مظ  د ال ل لم س  ىللهم 
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 :(31: 2993 ح ت لآخرلن ،)حس   م ذكر  تخلصهم  ل  راحل درلس  ل كنل 
 :ال قلل  ال  هلتي/ دلال  
 .هذه ال رحتإ ل    حتلت االح لمبم  ال ترلللإ لت  ترللن لختفلم ه  لخلرا ه  ل ل
 :ال قلل  اللممئل ال  لس / ثمملم  

 .   ن كل بز  هذا ال قلل  دثمم   خ ل  اللرمم   للبري  مت االم هم للس خت 
 :ال قلل  المهمئل/ ثملثم  

ام هددم  اللرمددم   ال ددترللل لل  تدد  هددذا ىصددتار حكدد  ى ددم لمسدد  رار اللرمددم   دل  عتلتددد دل  لعددت ددمتج  للكددلن
صتار الحك  ل لقد  تت  قتار األهتاد ال حققإ  ن برا   مفلذ اللرمم     .ىلقم د ، لا 

 :ال  ملعإ / رالعم  
لددت  حتلددت دثددر اللرمددم    تددت دتا  ال  ددترللن  ددل ال لددتان ال رلددلي ، لف ددرج  للتددإ دهدد  ال راحددل للهددتد ى لهددل

 .لهتد  حسلن دتائه 

- :تقويم البرامج التدريبية  أنواع/ عاشراً 
- (:33:  2991الهمبري،)ال قلل   ل غملم د لدهتا د ك م ذكرهم  ل مل      

  للبري  متج  مت  رحتإ ال خ ل : ال حتلتل  ال قلل. 
 للبدددري  ددمتج  مددت  مفلدددذ اللددرا   لهددتد ال عددرد  تدددت كفملددإ ال حصددلل ل دددتي : ال رحتددل اللمددمئل  لل ال قدد

 . الئ إ ظرل د لت  ترللن ث   لبلد   تلم  ال ترل  حلمل ذلص
  دل ك مللددإ دل رددفللإ ،   تلددإللبددري  ددمتج  مددت ام هددم  اللرمددم   ، لل خددذ دسددملل   : المهددمئل الكتددل  ال قددلل

 .ل لرمم   ، للهتد ىلت ال عرد  تت تربإ  حصلل ال  ترللن لألهتاد ال ترلللإ لذلص حس   للعإ ك
  لدد ال خ صدلن ل  ملعدإ ال  دترللن  دل  دلاقعه  لت حقدق  دن كفملدإ  دم  عت دله  لقدل  لهل  دم: ال لتامل ال قلل

 .ل سئلللم ه  اللظلفلإ

 -:تقويم البرامج التدريبية  معوقات/ حادي عشر

 :العتلت  ن ال علقم  لهل(39: 2991رلاس ،) للقت ذكر  

 . لا ر دتلا  لدسملل   قلل   قممإ لسهتإ ال  للق  ت  .1
 .ال قلل   تت االخ لمرا   حصر .2
 .اإل كمملم  ال متلإ ال ل  سم ت  تت اس ختا  دكثر  ن لسلتإ ال قلل  قتإ .3
 .ال  خصصلن  ل  بمل ال قلل  ىلت بمم  قتإ كفم ج ال لبلتلن قتإ .1
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 .ال  ترللن لال ترللن لده لإ  قلل  لرا   ال ترل للبت ل ل لتي  ال .5
حصمئلم  تقلقإ  سم ت  تت  قلل  اللرا   ال ترلللإ  ت  .8   . ل ر  عتل م  لا 
 .ال خ ل  ال سلق لع تلإ  قلل  اللرا    ؤتي ىلت ى مقإ الع تلإ ال قلل لإ   ت  .9
 .ال كم ل  ل ال قلل  –الر لل . ال لازن يعد .3
 .  ملعل  ل  حتلت دثمر ال ترل  ال للتإ  ل  لقس الع ل ال ل قلل اس ختا  ا  ت  .7

 . ليل لإ لعض االخ لمرا  ال س خت إ  ل ال قلل   ت  .19
 .لس خت  دتلا    مل إ لب س ال عتل م   ل  قلل  اللرا   ال ترلللإ ال .11
 .للبت  عملن للن كم إ األ راد ال ر ل إ لمللرا   ال ترلللإ دثمم  ال قلل  ال .12

 :البرامج التدريبية بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية تقويم/ثاني عشر
هذه الع تلإ  دل اللدل  األخلدر  دن الدتلرج لذلدص  دن خدالل  لزلدس اسد لممم   تدت ال  دترللن لقلدمس            

 ددن  تجكفددم ج اللددرا   ال ترلللددإ ل ددتي صددالحل هم ل تللددإ االح لمبددم  ال ترلللددإ ال ددل صدد     ددن دبتهددم لاإل ددم
 .الرابعإ  ل التلرا  ال قلتإ ال غذلإ

  ملعإ ال  ترللن ل عر إ  تي   للقه  لت ليل م  ال ترلللإ تاخل الغر إ الصفلإ لذلص  ن قلدل  لل        
 (19-15: 2991العمبز، )ال رر لن ال رللللن 

العمل لدإ  عت دل العتدل   دن خدالل ال عدمللر ال هملدإ دن  قدلل  لدرا    دترل  : بقاساال من المحاورويتضح      
االم قددمل لهدد   ددن ثدد  , سددم ت  ددل ر ددس كفددم ج  عت ددل العتددل  ل حلددث ىمددد, دسمسددم ثمل ددم اللددت  مددد  لالقل لددإ ل ثددل

  .كملللبل ال   لر لتعتل األستل  ال قتلتي ىلل األستل  ال 

عت لدإ ، لمظرا  أله لإ   تلإ ال قلل  ، ل ردخل  اللاقدس ليدرلرج السدعل ل حسدلن ل  دللر الع تلدإ ال عتل لدإ ال 
لدرا    قدلل  اللدت  دن  ،ىللهم اإلمبمز ال  مل  ال عتل لإ، للتلط األهتاد ال ل مصلل   إمد كلاس ممتا  ىلت  م سلق

 ال عت  ،  ستلص لدتا دل  رتهم  ن خالل  الحظإ ل قلل   همال عت  ، لالكرد  ن  تي مبمح  ترل 

، ت ال هدم  ال  تللدإ دثمدم  ال دترل ته  دل  حتلد سدم حلدث ، قلل  يرلرلإ لت ررد  تت اللرمم  ل عت دتلا  ال 
  ملع هددم دثمددم  ال ددترل  ، ل قددلل  ال عت ددلن  قلل ددم   سدد  را  لمهمئلددم  لصددلرج  ليددل لإ  ددس ل ددن ثدد   الحظ هددم 

  .تقلقإ
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 الجودة في التعليم: الثالث المحور
 ويندرج تحت هذا المحور العناوين التالية 

  فهل  البلتج .1
 ال لالبلتج  ن  مظلر ىس .2
 ده لإ البلتج الرم تإ .3
  بمال  البلتج الرم تإ ل قل م هم  .1
 البلتج الرم تإ  ل ال عتل  لدهتا هم .5
 خ لا   حقلق البلتج الرم تإ  ل ال عتل  .8
  عمللر البلتج الرم تإ  ل ال عتل  .9
  عمللر بلتج ال ترل  دثمم  الخت إ .3
  عمللر بلتج األتا  ال ترلسل .7

 لسلدسملل   قلل  بلتج األتا  ال تر  .19

 الجودةمفهوم  /أوالً 
. د ت لملبلت  ن قلل دل   ل(دبمت )ل. صمر بلتا ،  هل بلت: بلتج( بمت" ) ل ال عب  اللبلز لرت        
.  ددددمق  لدددد:  دددل الع دددل(  بدددلت)ل. صدددلره بلدددتا  : الردددل ( بدددلت)ل. دبدددمت الردددل ، ل لدددد صدددلره بلدددتا  : للقدددمل

                    " لددددددددددد لبددددددددددته بلددددددددددتا  .  ددددددددددته بلددددددددددتا   ،ل الردددددددددد( اسدددددددددد بمت. ) خلددددددددددره ل تدددددددددد  دن لكددددددددددلن بلددددددددددتا  : لالرددددددددددل 
 (.125: 1739 ب س التغإ العرللإ،)

للم م لعر هم ال عهت األ رلكدل لت عدمللر . البلتج لدمهم ال  ملقإ ل   تلم  دل  لاصفم   علمإ ل العرد       
American  National  Standards  Institute دل الخت دإ ب تدإ السد م  لالخصدمئ  لت مد  لدمهدم  

 (.21: 2998الللاللي لآخرلن، )ال ل  بعتد قمترا   تت الل م  لمح لمبم   علمإ 

 تج  عرلفم  لتبدلتج ،  تقدت  درد تل مد  البدلتج  تدت دمهدم البدلتج (3-2: 2991 ل لق ،) ذكر  للقت      
 .لال س هتص ، ل عمت الحصلل  تت بلتج  مللإ  س  حقلق رغلم  ال س هتص 

رد  لقمدددل  البدددلتج   تدددت دمهدددم  حتلدددت اح لمبدددم  ل   تلدددم  ال سددد هتص ل دددم لرلدددت للدددلس  حتلدددت  ددد ك دددم      
األسلاق دل  حتلت اإلتارج  ل ال صدمس دل الردركإ لغلدره ، ل عمدت البدلتج  ع  دت  تدت خلدرج ال سد هتص لت مد   

 (3 :2991 ل لق ،)  .دل الخت إ ال قت إ قلمسم  ك م لرلت  ن    تلم  لرغلم  
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لقت  رد بلران البلتج  تت دن لهم  عمدل  تلدتج  هدل  ح دلي  تدت ب لدس  ظدمهر ال مد   الدذي  ذاه      
 (3: 1129العصل ل، .) لحقق اح لمبم  ل  تعم  ال س هتص  ن ال م  

لليدس  عدمللر    تلدإ  سدعت" كل ما سبق من تعريفات فبن الباحث يعرف الجاودة علاى أنهاا  وبعد       
لال  لددز لاإل قددمن لكددل  بددمل  ددن ال بددمال  لل كددن االسدد ممت ىللهددم  ددل الحكدد   تددت  حددتتج قمئ ددإ  تددت التقددإ 

 ".بلتج ال م   

 :من منظور إسالمي الجودة/ ثانياً 

 فهل  البلتج  لبلت  ل كل  عملل  اإلسال  لكل  يم لمد ، لهل   ت  إلريم  اهلل  ز لبل ،  ىن       
سال   ر   ن  مظل إ القل  اإلسال لإ ال   لزج للعلر  مهدم ل ن ث  ىريم  الخرلن ، ل فهل  البلتج  ل اإل

لملتقددددإ لاإل قددددمن لقددددت لرت  العتلددددت  ددددن المصددددل  القرآملددددإ لاألحمتلددددث الملللددددإ الرددددرلفإ ال علددددرج  ددددن هددددذا 
 ددتللال   ددن  صددمتر الرددرلعإ اإلسددال لإ  تددت  همددمصدن  ك ددملدلفددمظ  تلددتج  ،ال يدد لن  ددل  ددلا ن كثلددرج 

 : قمن  ل ر ت ال لمتلن ل ن ذلص  م لتلااله  م  لملبلتج لاإل

ِىنَّ الَّددددِذلَن آَ مالدددلا َلَ ِ تالددددلا : " قدددمل  عدددملت.للقصددددت لدددد  صدددفلإ الع ددددل  دددن كدددل رددددل  :  لدددتد اإلخدددال   -1
مِلَحمِ  ِىمَّم ال ماليِ   39: الكهد"   لسال َدْبَر َ ْن َدْحَسَن َ َ الالصَّ

َلَل َّم َبآَ   اللَسٰت ِلِ لَقمِ َمم َلَكتََّ ددال َرلهددال قَدمَل َرَ  َدِرمِدلن َدمظالدْر ِىَلْلدَص قَدمَل لَدن َ َرامِدل  ": " لتد ال تللل قمل  عملت -2
دم َ َبتَّدٰت َرلهددال ِلْتَبَلدِل َبَعتَد َخدرَّ  لَسدٰت َصدِعقم  دال َتّكدم  لَ َللَٰدِكِن اْمظالْر ِىَلت اْلَبَلِل َ ِإِن اْسدَ َقرَّ َ َكمَمددال َ َسدْلَد َ َرامِدل َ َت َّ

ْؤِ ِملنَ  لال ٱْل ال  (113 :األ راد) " . َ َت َّآ َدَ مَق َقمَل سالْلَحمَمَص  الْل ال ِىَلْلَص َلَدَمْم َدلَّ

مَلماللا َ تَدت اإِلثْدِ  َلَ َعمَلماللا َ َتت اْلِلَر َلال َّْقَلي َلال َ َعد: " لتد ال عملن لال كم ل لملذ الخال م  قمل اهلل  عملت  -3
 (2:سلرج ال مئتج)" .َرِتلتال اْلِعَقم  لتَّدَ َلاْلعالْتَلاِن َلا َّقاللا التََّد ِىنَّ ا

َلددم َدلههَدم الَّددِذلَن آَ مالددلا كاللمالددلا قَددلَّاِ لَن ِلمْلِقْسدِ  رالددَهَتاَ  ِلتَّددِد َللَددْل َ تَددت َدْمفالِسددكالْ  َدِل : "قددمل اهلل  عددملت : لدتد العددتل -1
لا َ ِإنَّ َلاِلَتْلِن َلاأْلَْقَرِللَن ِىْن َلكالْن َغِملًّم َدْل َ ِقلر ا َ ملتَّدال َدْلَلت ِلِهَ م َ اَل َ  َِّلعاللا اْلَهَلي َدْن َ عْ الْ  ْن َ ْتلاللا َدْل  الْعِريال ِتلاللا َلاِ 

 (135: سلرج المسم )" التََّد َكمَن ِلَ م َ ْعَ تاللنَ 

 (195:ال للإ)" َلقالِل اْ َ تاللا َ َسَلَري التَّدال َ َ َتكالْ  َلَرسالللالدال َلاْل الْؤِ ماللنَ : " قمل اهلل  عملت: لتد ال راقلإ  -5

َلددم َدلههَددم الَّددِذلَن آَ مالددلْا ِىَذا "قددمل  عددملت .الددذي لع لددر دصددال   ددن دصددلل ال عددم ال  الرددر لإ :   لددتد ال لثلددق -8
 (232:اللقرج)"  َ َتاَلم ال  ِلَتْلٍن ِىَلت َدَبٍل  هَس ًّت َ مْك اللاللهال َلْلَلْك ال  لَّْلَمكالْ  َكمِ    ِلمْلَعْتلِ 

http://www.qwled.com/vb/t160113.html


 35 

 (33:الز ر)" دالْلَلِئَص هال ال اْل ال َّقاللنَ  ۙ  ملَصْتِق َلَصتََّق ِلِد َلالَِّذي َبمَ  لِ "  :قمل  عملت: لتد الصتق -9

لالددذي لقملددل  لددتد ال رددمركإ  ددل العصددر الحددتلث ، حلددث لدد    تدد  ال رددلرج  ددن دهددملل :  لددتد الرددلري  -3
 (33 :سلرج الرلري )" َلَدْ رالهالْ  راللَري َلْلَمهال ْ : "قمل  عملت. الردي لال رلرج لذلص ل ح ل ال سئلللإ 

لاأل ددر الرارددت الددذي ( .  م رددملر قددل  قدد  ىال هددتلا ألررددت د ددره  :)  تلددد لسددت   رسددلل اهلل صددتت اهلل للقددلل
،  ددإن الحددر   تددت  عر ددإ المظددرج اإلسددال لإ  ددل  لددمتلن الحلددمج  الع ددل ددل  حلرددلر ىللددد الملددل هددل ىصددال

ألسددددس الحتلثددددإ لالمظرلددددم   ددددل ال لددددمتلن ال ددددل  ع ددددل ل ددددق ا سددددل مالالع تلددددإ د ددددر  ح ددددلت ل لبددددد  رددددكلر 
لهدذا ال لبدد ل كدن دن لفسدر للفهد  لعدتج لبدله . ال عمصرج ، ل  عم ل  دس العدمل  الخدمربل  دل هدذه ال لدمتلن 

 -: مهم 

 ل  دكلت  ظ إ اإلسدال  لصدالحل د لكدل ز دمن ل كدمن ، لالحصدلل  تدت ال عتل دم  ال علمدإ  تدت  الرغلإ 
 .ىثلم  ذلص

 ل عر إ لبلت  دم لدتل  تلهدم ,الحتلثإ   ال  لهذه ال ليل م  لالمظرلم ل اك رمد  تي صتإ اإلس الرغلإ
 .دل للبد ىللهم دل ل لا ق  عهم دل لعمريهم للممقيهم

 ل  حقلق  مئتج   تلإ  يفل بتلتا ل قت   زلتا  لس فلت  مد العم تلن لم  لمره   ست لن دسمسم   الرغلإ . 
 ألصدددلل اإلسدددال لإ زاتا   سددد  را ل  دددللرا تائ دددم   دددل ا بدددمه ل مدددم ت ل ددد   ر مل دددد ل ردددكل المظدددرج لا  دسدددلس

 .ال بمللن العت ل لالع تل 
لاحت  ن هذه ال قمصت  ح لت  تت دن لكلن  ددخلذا  لبتلدإ لعلدتا   دن  بدرت الردكل لاسد ك مل  حدملر  لدي

تدت التقم ا  لالتراسم  ن  س  الحظإ  ترج هدذه ال قمصدت لدن دخرهدم هدل د يدتهم لدرد تهم لدظهرهدم تاللدإ  
 (93: 1777المبمر ،.)الرغلإ لالبتلإ  ل ال دصلل لاالس فمتج الحقلقلإ ال س  رج 

هددل : البددلتج  ددل ال عتددل   ددن ال مظددلر اإلسددال ل (51: 2993 حبددل  ،)  ددرديددل  ذلددص  ل ددل       
 رب إ اح لمبم  ل لقعدم  ال سد فلتلن  دن الع تلدإ ال عتل لدإ الدتاختللن لالخدمربللن ىلدت  ب ل دإ خصدمئ  

تتج  كلن دسمسم   ل  ص ل  الخت م  ال عتل لإ ل رلقإ دتا  الع ل  ل ال ترسإ  ن دبل  تللإ اح لمبدم   ح
ل لقعم  ال س فلتلن ل حقلق ريل ال س فلتلن  ن الخت م  ال عتل لإ ال ل  قت هم ال ترسإ لال ل  علر  ن 

للم   حدتتج ل كدن قلدمس  دتي  تي اسد لفم  ال دتخال  لالع تلدم  لال خربدم   دل ال ؤسسدإ ال عتل لدإ ل سد 
 . حقق البلتج  ل هذه ال ؤسسم   ن  رلقهم

 هددل  تسددفإ رددم تإ لتحلددمج  ددمعكس ل فمهل هددم  تددت الع ددل  ددل ال ؤسسددم  : البددلتج الرددم تإ  ددل ال عتددل   د ددم
، لدلقم هددم ، لحلددث  حددتت دسددتللم   ددل ال  مرسددإ  حلالهددمال رلللددإ ، لب لددس  سدد للم هم لد راتهددم ، ل ددل ب لددس د
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إلتارلإ لر ل اللصلل ىلت ال حسلن ال س  ر لع تلم  ال عتل  لال عت  ل  للر  خربدم  ال عتدل   تدت دسدمس ا
 ددن األهددتاد اللايددحإ ، لقددل  دخالقلددم  الع ددل األصددلتإ ، لال ررددلت  ددل اسدد هالص اللقدد  لالبهددت لال ددلارت 

إ ال عتل لدإ  دن  عت دلن ل تلدإ ال مللإ ، ل م لي ن ريدم اهلل سدلحممد ل عدملت ثد  ريدم ال ردمركلن  دل الع تلد
 (.31: 2993 ص فت ،)  ت  ، لدلللم  د لر 

لت حسدددلن ال  لاصدددل ،   تإدمهدددم  تسدددفإ ردددم:  دددن  ممقردددإ البدددلتج الردددم تإ  دددن ال مظدددلر اإلسدددال ل  ل يدددحل 
 .ل ب ل إ  لمت  لقل   ر كز  تت ت مئ  دسمسلإ  عت هل األسس ال ل  قل   تلهم البلتج الرم تإ

اإلسال  تلن البلتج ألمد لحض  تت بلتج الع ل ، ك م دن البلتج   ت   دنمما سبق  ونستنتج      
رر ل ل علن  تت كل  ست  دن لبعتد  ن   مرس د التائ إ أل عملد لذلص ألن اهلل د ر لإحسمن الع ل لبعل 

َلمَج ِلَلْلتالَلكالْ  َدلهكالْ  َدْحَسنال اْلَ ْلَ  َلاْلحَ  قَ الَِّذي َختَ "ال ع لل  تلد  تت تربإ  ل الحك  للن الممس لقللد  عملت 
 ( 2:سلرج ال تص )" َ َ ال

 الجودة الشاملة/ثالثاً  
الرم تإ اللت دن  لتد لمإلمسمن، ألن دي بلتج رم تإ اللت دن  كلن  مد    قدل لبهدت ىمسدممل،  البلتج       

من هدذا الغلدر  م بدم   متلدم  ا  دكدل ن ث   م ل    لا ر البلتج  الرم تإ  ل هذا اإلمسمن امعت    ل غلدره، سدل 
 .ل  م بم  لررلم  ىمسمملم  د

همم ل كن القلل لدن  كرج البلتج الرم تإ  م كمن لملغل دن  ظهر  ن خدالل  لدتان صدمم ل،   ن          
م م كمن لملغل دن  لتد ل مرد ل ظهر ل   لر  ل  لتان لمم  اللرر دي ال عتل ، لدن هدذه الفكدرج لدل  حققد   لا 

 (. قت إ، د: 2995الممقإ، )مم  اإلمسمن اك فلمم لذلص  ن لبلتهم  ل غلرهم  ل ل
 

المهدمئل، ىذ لع  دت  تدت  ل مد  البدلتج الردم تإ ا بمهدم     دلرا  لحدتلثم  لهدتد ىلدت  حسدلن ا  ع لر للذا       
ل   ب ل دددإ  دددن ال عدددمللر لال لاصدددفم  لتلصدددلل ىلدددت  حسدددلن دتا  ال ؤسسدددم  اإلم مبلدددإ لالخت لدددإ  دددل يددد

اإل كممدم  ال  محدإ، لذلددص  دن خدالل اسدد ختا  اللسدمئل لاألتلا  الك لدإ لالكلفلددإ لقلدمس  دم ل ددرد  دن  حسددن 
 (.738: 2995 تل، ) تت بلتج ال م   دل الخت إ 

 
علمر دل هدتد دل  ب ل دإ    تلدم ، لالبدلتج هدل هدتد   عرلد البلتج الرم تإ  تت دمهم  لل كن        

م   له م  لملصالحلإ، ىمهم بهت   لاصل  دن دبدل ال  دللر، لللسد  تربدإ  حدتتج ل كن قلمسد، لللس ىحسمس
لال  لددمز،  ددملبلتج  علددمر لتك ددمل مقددرر  ددن  رلقددد  ددم ىذا كمددم قددت دتلمددم  ددم  ز مددم  تلددد  ددل اللقدد  ال حددتت 
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لهم الخت م   للملكلفلإ ال ل قررمم دمهم  ال   اح لمبم    الئمم د  ال،  إذا كمملا سعتا  لمل رلقإ ال ل قت  
 (.193: 1128حلالإ، ) .دهتاد البلتج  ققمملاأل  مل  ل كن القلل ىممم ح

 
 ب ل إ  ن الخصمئ  دل الس م  "البلتج الرم تإ لدمهم  (21:  2998الللاللي لدخرلن،) للالعرد       

  ل خربدم  ل م  ل ذلص كدل دلعمتهدم،  دتخال  ل  تلدم همال ل  علر لتقإ لر لللإ  ن بلهر ال رللإ لحمل 
       " ل غذلددإ رابعددإ لكددذلص ال فددم ال  ال  لاصددتإ ال ددل  ددؤتي ىلددت  حقلددق األهددتاد ال مرددلتج لال ممسددلإ لتب لددس

ال ل ل كن  األسملل  ال  للرلإ الحتلثإ دحت"ضوء ما سبق ُيعرف الباحث الجودة الشاملة إجرائيًا بأنها  في
إ ال عتل لإ لالقمئ إ  تت  حري حمبدم  لرغلدم  الع لدل  لظلفهم لاس ث مرهم ل  للر دمظ إ ل خربم  الع تل

 .لالسعل لت لا ق  عهم

- :تطبيق الجودة الشاملة  أهمية/ رابعاً 
- :دن  ن ده  األسلم  ل  للق البلتج الرم تإ  ل ال مظ م ( 22: 2992الررقملي ،) دليح
 .البلتج الرم تإ  ؤتي ىلت خفض ال كتفإ لزلمتج الرلحلإ دن .1
 .رم تإ   كن اإلتارج  ن تراسإ اح لمبم  الع ال  لالل م  لهمالبلتج ال دن .2
 تخل البلتج الرم تإ  دل ظدل الظدرلد ال دل  علردهم  ؤسسدم  األ  دمل ل حقلدق  لدزج  مم سدلإ  لسمه  .3

 (.7999األلزل ) ل السلق لالحصلل  تت لعض رهمتا  
 . ل ا خمذ القرارا  لحل ال ركال  لسهللإ للسر ال سمه إ .1
  لال مسددلق لددلن اإلتارا  لال مردددج ككددل لال غتدد   تددت العقلددم  ال ددل  عددلق دتا  ال لظددد ال ددرال  ددت ل  .5

 . ن  قتل   م   ذا بلتج
 ,ار لم  العم تلن لمل مظ إ للدهتا هم دي  م لإ الرعلر لمالم  م  زلمتج .8
تج ال عتل ددم  لتعدددم تلن للمددم  الثقدددإ لددلن د ددرات ال مظ دددإ ككددل   دددم لسدده   ددل ر دددس الددل ل لدددملبل   ددل لر .9

 .لمررهم تاخل ال مظ إ
 .س عإ لصلرج ال مظ إ  ل مظر الع ال  لالعم تلن  حسن .3

الرم تإ كلمهم مظم م  ل لس دسملل   تلمإ لركل ىبرا ا  لقدرارا  لدذلص  هدل  مظدر ىلدت  دم لقدت   دن   ملبلتج
حسددلن خددت م  ككددل   كم ددل لحلددث  ؤلددد البددلتج ال حصددتإ المهمئلددإ لتعددم تلن لبهددلت العددم تلن ل سدده   ددل  

 .الرلح ال عمللإ ل م لإ رلح الفرلق لاإلحسمس لملفخر لاال  زاز
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ظهددمر  لاهدد   :القااول وخالصااة         ددإن البددلتج الرددم تإ دسددتل  لهدد   ل   تلددم  ال سدد فلت  ددن الخت ددإ لا 
لقدترا  ب لددس العددم تلن  ددل كم ددإ ال سدد للم  ل م لددإ  هدمرا ه   ددس زلددمتج  ددر  العددم تلن لت رددمركإ  ددل صددمس 

 .  م لكلن حم زا  له   تت اإللتا  لاالل كمر القرار

- :الجودة الشاملة ومقوماتها  مجاالت/ خامساً 
دصددلح  البددلتج   لددق  تددت ب لددس ال م بددم  السددتعلإ لالخت م لددإ،  عمددت م لكددلن ال مدد   سددتعإ  لقددت       

مددت م لصددلح  ت لسدإ لسددهل  تددت ال سدد فلت دن ل لددز  ددم لددلن  مدد   لدخددر  ددل البددلتج، للكددن لصددع  األ ددر  
ال م   خت إ  ثل الخت م  ال عتل لإ لال ترلللدإ ، لخت دإ ال ب  دس ، لقدت تربد   عظد  ال ؤسسدم  ال عتل لدإ 

ح ددت ل عددزز  لقعهددم  ددل ( 7992األلددزل )لال ترلللددإ  تددت  مفلددذ ال لاصددفم  العمل لددإ لكسدد  رددهمتج البددلتج 
لعم ددددإ لالخمصددددإ  ددددل الددددتلل ال  قت ددددإ ، ال لددددتان العت ددددل لالع تددددل ، لهددددذا  ددددم ل لددددز ال ؤسسددددم  ال عتل لددددإ ا

- :هل (22،  2992الررقملي ،) ك م حتتهمل بمال    للق البلتج 
 –دلللددم  األ ددلر  –بهددم  الع ددل  ددل ال ب  ددس  –االترالددلن  –األكددمتل للن  –ال ددال  ) ال سدد فلتلن  ىريددم 

 (ىل ......لسمئل اإل ال  
 .األتا   قلل  .1
 .لمل خ ل  االس را لبل االه  م  .2
 .رلكإ  عتل م  لمم  .3
 .ال لارت اللررلإ  م لإ .1
 .اللمحث العت ل ل ل لر للئإ لحثلإ    لزج   للر .5
 .الفعمللإ ال مظل لإ   للر .8
 .اح لمبم  ال ب  س ل حقلق  م لإ   لازمإ   تللإ .9

 :الشاملة في التعليم  الجودة/ سادساً  
لاقعدل لحسدل ، ال عمدت : من   رال دمن ىن البلتج  ل ال عتل  لهم  عملد( 11: 2993الخ ل ، )  لري      

 عددتال  ال ر لددس : الددلاقعل ال ددزا  ال ؤسسددإ ال عتل لددإ لإمبددمز  عددمللر ل ؤرددرا  حقلقلددإ   عددمرد  تلهددم  ثددل 
ل عدددتال  الكفدددم ج التاختلدددإ الك لدددإ ل عدددتال   كتفدددإ ال عتدددل  ، د دددم ال عمدددت الحسدددل لر كدددز  تدددت  ردددم ر دل 

 ."  د لره  دحمسلس   تقل الخت إ كمل ال  لدلللم

 عمللر  ت لإ لتقلمس لاال  راد لاالم قمل  دن ثقم دإ الحدت " لدمهم  (31، 2993الزلالي ، ) للعر هم      
 .األتمت ىلت ثقم إ اإل قمن ال  لز
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لدددملبلتج الردددم تإ  دددل ال عتدددل    دددملق  ممصدددر ال مظل دددإ ال عتل لدددإ  دددس ال لاصدددفم  القلمسدددلإ  للقصدددت       
ل دن ثد   دإن  حقلدق ليد من البدلتج . ، لال ل   لا ق  س حمبم  ال ب  دس ل   تلم ددال  عمرد  تلهم  مل لم  

 .الرم تإ هتد قل ل  ه  لملغل دن   لممه ل سعت ىلت  حقلقد السلمسم  ال عتل لإ العرللإ

ال عتل لإ ل م   ي مد  ن  لاصدفم  ال دال    البلتج لهذا ال عمت كل  تخال  ال ؤسسم ل ر ل         
ن لال لممل لال ممه  ال عتل لإ، لالع تلم  ل م   ي مد  ن ى تات ال ال  ل دترل  ال عت دلن لد  دمل لال عت ل

لمإليددم إ ىلددت  خربددم  ال ؤسسددم  ال عتل لددإ ال ددل    ثددل  ددل  لاصددفم   رلللددإ . ال ددترلس لاإلتارج لغلرهددم
خصددلإ لر يدددلهم  مللددإ لت ددال  لالخددرلبلن ال ددل  لددتل  ددل  سددد لي  عر ددل ل  هددمري  ر فددس ل لاصددفم  ر

 (.323: 1128حلالإ، )ال ب  س 

لدمهدم دسدتل  اسد را لبل لقدل   تدت ال عدملن : الباحاث تعريفاًا للجاودة الشااملة فاي التعلايم ويستنتج        
ال ر رص لاإلحسمس لمل سئلللإ للن العم تلن  ل دتا  األ  مل ل ق  عدمللر ل لدمت   دؤتي ىلدت  حقلدق   لدز 

 دددس االسددد  رارلإ  دددل ( ال خربدددم   –الع تلدددم   –ال دددتخال  ) ظدددم  ال عتل دددلل فدددلق  دددمٍل  دددل  ممصدددر الم
 دتي  إال  للر لال حسلن ل رلمإ ل عمللدإ  حقلقدم  لحمبدم  لرغلدم  ال سد فلتلن لا   دمتا   تدت  قلدل ه  ل عر د

 .ال حسن  ل األتا  

- :الجودة الشاملة في التعليم  أهداف/ سابعاً 
ص  رؤلسلد  ل  حتلت األهتاد ال رلللإ، ل ع لر ال رمركلإ دسدتللم  رقمللدم ذا لدم  القمئت ال رللي لإررا لقل       

 ن خالل ى  م  القمئت ال رللي الثقإ ل رؤلسلد ، لال رمركإ  ل   لل   خاللد  قلل  دتا  العم تلن لحفزه  لتع
ل لهدم ىكسدم  القلدمتي  حتلت األهتاد ل قلل  الم مئ  ل ربلس د كمر  رؤلسلد لا خمذ القرار لصلرج  رد ركإ، 

القترج الع تلدإ  تدت   للدق اإلتارج ال ف لحدإ ال دل  ع  دت  تدت ال ردمركإ الفعتلدإ لب لدس العدم تلن  دل ال ترسدإ 
لالذلن ل ح تلا ال سئلللإ الكم تإ ل حقلق األهتاد ال رلللإ لر س األتا  ل حقلق البلتج ال رلللإ الردم تإ ل دن 

 : ل األ ل (23 :2991سك ملي ،)ك م ليحهم  دهتا هم
دتا  ب لددس العددم تلن  ددن  رلددق  م لددإ رلح الع ددل ال عددململ الب ددم ل ل م لددإ  هددمرا  الع ددل    ددللر .1

 .الب م ل لهتد االس فمتج  ن كم إ ال مقم  لكم إ العم تلن لمل مردج ال رلللإ 
ن مع دل األردلم  د"  فمهل  البلتج الردم تإ لالقمئ دإ  تدت الفعمللدإ لالفعمللدإ  حد  ردعمرهم الدتائ    رسل  .2

 .ل رلقإ صحلحإ  ن دلل  رج ل ل كل  رج
البددلتج ال عتل لدددإ  ددن خدددالل  إلتارجل سدد لي األتا  لنتارلدددلن لال عت ددلن لال دددلظفلن ال ددملعلن  االه  ددم  .3

لبددددمت اإلبددددرا ا  ال صددددحلحلإ الالز ددددإ ل مفلددددذ لددددرا   ال ددددترل  ال قممددددإ لال سدددد  رج  ال  ملعددددإ الفم تددددإ لا 
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 –ال ددددتخال  )  ركلددددز البددددلتج  تددددت ب لددددس دمردددد إ  كلمددددم  المظددددم  ال عتل ددددل لالددددد دهلل البلددددت ،  ددددس
 (.ال خربم  –الع تلم  

اللقمئلإ ل ال ل األخ م  قلل لقل هم لر س تربإ الثقإ  ل العم تلن ل دل  سد لي  ا كم إ اإلبرا  ا خمذ .1
 .قعهم الحقلقلالبلتج ال ل حقق هم اإلتارج لالع ل  تت  حسلمهم لصفإ  س  رج ل كلن تائ م   ل  ل 

 تددت ال رددكال  ال رلللددإ لال عتل لددإ  ددل ال لددتان ، لتراسددإ هددذه ال رددكال  ل حتهددم لمألسددملل   اللقددلد .5
اإلتارج لال لتان ال رللي ال ل  للال رق العت لإ ال عرل إ لاق راح الحتلل ال ممسلإ لهم ل  ملعإ  مفلذهم  

 . ل الستللم   لق مظم  البلتج  س  عزلز االلبمللم  لالع ل  تت  ال
ال رلدددلي  دددس البهدددم  الحكل لدددإ لاألهتلدددإ ال دددل   لدددق مظدددم  البدددلتج ، لال عدددملن  دددس الدددتلائر  ال لاصدددل .8

لالرركم  لال ؤسسم  ال ل  عمل لملمظم  ل حتلث لرا   البلتج ل  للرهم ل م ل فق  س المظم  ال رللي 
 .لال عتل ل العم 

 .مقتإ مل لإ  ل   تلإ ال رللإ لال عتل   حقلق .9
 .كم إ اإلبرا ا  اللقمئلإ ل ال ل األخ م  قلل لقل هم  خمذا .3
 .ل   تلم  الع لل لال ب  س الل م  .7
 .ل  للر المظم  اإلتاري يل  .19
 .الكفم ج ال عتل لإ لر س  س لي كل العم تلن زلمتج .11
 .ل س لي العم تلن  ل ب لس البلام  البس لإ لاالب  م لإ لالمفسلإ لالرلحلإ االر قم  .12
 .ال فمه  لالعالقم  اإلمسمملإ للن ب لس العم تلن بل  ن   ل لر .13
 . ن  حتلل ال ركال  لمل رق العت لإ الصحلحإ جتار اإل   كلن .11
 .لرلح الفرلق الع ل .15
 .لال ررد لاال  راد لال قتلر ال حتل لالعمل ل جار اإلتمظم  البلتج ل مح    للق .18
ظهمر اإللتا  ال حفلز .19  . تت ال  لز لا 
 .إلتارج ال عتل لإ اللال  لتع ل  ل ا  قللإ .13
 .  تت ال رمركإ  ل دمر إ ل عمللم  اإلتارج ال عتل لإ  ال ربلس .17
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 :تحقيق الجودة الشاملة في التعليم خطوات/ ثامناً 
 خ دل  البدلتج، : البدلتج الردم تإ لدري ال  خصصدلن دن همدمص ثدالث   تلدم  دسمسدلإ هدل لل حقلق       

 .جل مظل   راقلإ ليل  البلتج، ل حسلن البلت

 :الجودة تخطيط

األهدتاد الرئلسدلإ لبدلتج ال عتدل   هدمال خ دل  االسد را لبل لبدلتج ال عتدل  مظدرج لعلدتج ال دتي   حدتت ل ل ي ن
 . لالخ   الرئلسإ ل حقلق هذه األهتاد لليس ال ؤررا  لال قمللس لقلمس  س لي األتا 

 :ال عتل  ل كن  ندن ال خ ل  االس را لبل لبلتج ( 329-328: 1128حلالإ، )ذكرهم لك م

  مقم  القلج ل عملبإ دل  قتلل مقم  اليعد  ت ل. 
 ده   لا ل المبمح  ل  حقلق األهتاد  عر إ. 
 للن اإل كممم  الحمللإ لاإل كممم  ال  تللإ ل حقلق ال س هتد  ن البلتج الثغرج ست. 
 الخ   اللتلتإ  ل حملإ حتلث لعض األخ م   ل الخ إ ليس. 
 ال تي لاألهتاد ال رحتلإاألهتاد لعلتج   حتلت. 
 ؤررا  المبمح لكلفلإ قلمسهم ىلراز . 
 صمتر   للل  مفلذ الخ إ  حتلت . 

 خ ل  بلتج  خربم  ال عت   ل  حتلت ال س للم  ال علمرلإ لت  عت  دي  لاصفم د القلمسدلإ  لل  ثل        
تلدإ تلره لمبدمح  دل حلم دد األسدرلإ لبلاملد ال عر لإ لالرخصلإ، لكذا الكفملم  لال همرا  ال دل   كمدد  دن  د

لال رمركإ  ل الحلمج العم إ  ل  ب  عدد لالمبدمح  دل اسد ك مل  عتل دد العدملل دل البدم عل ك دم   كمدد دليدم  
 .ل لبد ال س للم  ال علمرلإ لت  عت  كل  ممصر ال عتل  ل ؤثر  لهم.  ن االمخرا  لمبمح  ل سلق الع ل

 رلقددإ ال ددترلس للسددمئتد، )ل  خ ددل  دسددملل  دتا  الخت ددإ ال عتل لددإ  خ ددل  بددلتج الع تلددم   ل  ثددل  دد د ددم
 دددددترل  ال دددددتلرلن لال عت دددددلن لالعدددددم تلن ل م لدددددإ دتائهددددد ، دسدددددتل  اإلتارج الفعملدددددإ،  مظدددددل  ل لظلدددددد ال لمدددددت 

لل لملغدل دن  كدلن  ال عت  ال لكفل دن  كلن هممص قمم إ ل خربم  . لصلال  ىلت  علمر البلتج( لاس ختا د
 .ليم  قمم إ لدستل  الع ل لآللم دهممص د

 :وضبط الجودة مراقبة -ب 
يل  البلتج ل ثملإ اإلتارج ال ثتت ل حقلدق الهدتد، للعمدت هدذا قلدم  اإلتارج لم خدمذ الخ دلا   لع لر         

لاإلبرا ا  الكفلتإ لدمالل زا  ل سد للم  البدلتج ال حدتتج ل ع  دت  مظل دإ المظدم  ال رلدلي ل مظل م هدم الفر لدإ 
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ل  مصر  ن  ممصرهم  تت آللإ ل قلل هم ل رخل  مقم  يعفهم ل لاقس اخ اللهم ل عتلل  سمرهم ح ت لك
 .  حقلق البلتج العمللإ لالمل لإ ال ر فعإ لد لتل كن ال لصل ىلت  حقلق ىس را لبلإ ال عتل  لال لصل ى

الرم تإ، ل  كلن  متج  ن  آللإ ال قلل  الرم ل لتمظم  ال رللي ىلت  م لس ت ل مظل إ يل  البلتج ل خيس
 :درلعإ  ممصر دسمسلإ هل

 :محكات الجودة: أوالً 

ال س لي ال علدمري الم دلذبل ال  تدل  لدألتا  لهدل اإل دمر ال ربعدل دل ال علدمر الدذي لقدل   تدت  دل       
 إ األتا  اللاقعل للحتت  تي ال عمته دل اق رالد  ن هدذا ال حدص ل عدرد ل حدتت  حكدم  البدلتج للاسد مسددس

الخلددرا   ددل يددل  االسددد را لبلم  األسمسددلإ لت عتددل  لال دددل   سددق  ددس دهدددتاد ال ب  ددس لاح لمبم ددد ل  مللدددد 
 .لال عمللر العمل لإ لت قت  العت ل

 :جمع بيانات عن الواقع: ثانياً 

ن للاس إ دتلا  القلدمس الالز دإ ال دل  اللمدت ل ال لدق خصلصدم  لب دس الللممدم  اللاقعلدإ  دل ال لدتا لذلص      
ل ددن د ثت هددم ال قلددمس ال   لددز الددذي قت  ددد ال مظ ددإ العرللددإ لت رللددإ لالثقم ددإ لالعتددل  لت قددلل  الرددم ل . الفعتددل

 .لألتا  البم عل لالذي  ملامد تللل  مهبل لت قلل  الذا ل ل ؤسسم  ال عتل  البم عل لالعملل

 :مقارنة الواقع الفعلي بمحك أو معيار األداء المطلوب: ثالثاً 

 .ل كن  حتلت االق را  دل االل عمت  ن ال حص دل ال علمر ال مرلت ل رخل   لاقس االخ الل حلث 

 :عمل التعديالت الالزمة: رابعاً 
السدتل إ اللاقعلدإ الفعملدإ ال ؤسسدإ  تدت  حتلدل  ت دل تقلدق لتللممدم  لال عتل دم   را ل كدن ا خدمذ القدرا حلث

 :لذلص  ل يل 
 ا ل حتتهم لبهم  مظر الخلر : الحاجات. 

 لدلللم  األ لر لالردي العم  ال لذال ل للتلهم ال عت لن لال : المطالب. 

: 1128حلالدإ، )اللت   ل  مفلذ ال عتلال  ال ق رحإ لتعالج  ن مقم  االل قم  للن الحمبم  لال  ملد   ل كن

323- 339). 
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 :الجودة تحسين -ج 

ىتارج البلتج الرم تإ هدل اللسدلتإ األسمسدلإ  حسلن البلتج  ل ال ترلس هت م   ه م ، للهذا  صلح  للعت      
لل  تددد  مبدددمح هدددذه اللظلفدددإ يدددرلرج االه  دددم  لحسدددن اخ لدددمر  يدددل هلئدددإ ال دددترلس . ل حقلدددق هدددذا الهدددتد

ك ددم ل  تددد  ذلددص دليدددم ، االه  ددم  ل  دددللر دتائددد  ت لدددم  .لا  ددتاته، لم  لدددمره الع ددلت الفقدددري لتع تلددإ ال عتل لدددإ
 يدل هلئدإ ال دترلس  دل  ح دإن الركلدزج األسمسدلإ ل  دللر ال عتدل  هدل مبدمل ن ثد ، . ل هملم   ن لق  لخر

للكل ل  كن ال مل   دن  حصدلل د يدل قسد   عتل دل   كدن،  دال لدت دن لسدم ته  يدل هلئدإ . دتائد لع تد
 (.93: 2991 ،اللمم. )ال ترلس، دليم،  تت  ه  قترا د ل لللد لرغلم د ل م ل هم

 :في التعليم الجودة الشاملة  معايير/ تاسعاً 

 : المعايير
 م ا خذ دسمسم  لت قمرمإ لال قدتلر ، ل لدمر المقدلت  قدتار  دم  لهدم  دن " العلمر"  ل ال عب  اللبلز  بم        

ال علدددمر ل قدددتلر لدددملحب  ل حمللدددل قلمسدددلإ ل عرل دددإ قل هدددم ، لال علدددمر  دددل الفتسدددفإ "  عدددتن خدددمل  ، ل مهدددم 
. لردل  ، ىذن ال علدمر  قلدمس لت قمرمدإ لال قدتلر لب عهدم  عدمللر م لذج   حقق دل   صلر ل م لكلن  تلد ا

ال قلمس دل ال حدص الدذي ل كدن الربدل  ىللدد دل اسد ختا د دسمسدم  لت قمرمدإ  هد م ال علمر  ل االص الح   عمم
 ( 23: 2992 ب س التغإ العرللإ ، ) دل ال قتلر 

لالقلدم  لع تدد ( بممد   عر دل)لد    عر  دد  لدمد  م لب  دن المعيار( 977: 2991 للت،) رد  لقت       
 . ن بمم  ال عت  دل ال  عت ( بمم    للقل)

الزرا إ، لالصمم إ، لالهمتسإ، لال قملإ، :  ص تح رم  اس ختا د لتالإ  ل  بمال  لال علمر       
 (.355: 2991سمل ، )لال بمرج، لغلرهم،  ق رمم  ل ص تح البلتج 

 :لتعليم الجودة الشاملة في ا معايير
 لدددمتلن الع دددل  لالعدددمل  ال عمصدددر اه  م دددم    زالدددتا  ل عدددمللر البدددلتج  دددل الع دددل ، للخمصدددإ  ددد لردددهت       

ال رلددلي ، للددد ل ذلددص  ددن اق مددم  كم ددل لدددن بددلتج ال عتددل   كددلن  ددل لبددلت  عددمللر  حددتتج لتقلقددإ  صددل  ددل 
ل  تل  اللصلل ىللد  دل كدل  بدمل   لحهم لتق هم ىلت تربإ  ليلح  م لب   عت د لاك سملد لال س لي ا

 ددن ال بدددمال  ال ر ل دددإ لملع تلدددإ ال عتل لدددإ ، لعدددت دن ديدددح  البدددلتج لالمل لدددإ  علدددمرا  دسمسدددلم   دددل ىصدددتار 
 ( .7: 2993 ك   ال رللإ العرلل لتلل الختل  ، )األحكم  ال قلل لإ لرقت  تت الك  للغإ الحسم  
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ئم    تقددم  ،  ث ددإ  عددمللر   عددتتج لتبددلتج لبدد  دن  كددلن تائ ددم   ددل ال رللددإ لال عتددل  للسدد  رددل لالبددلتج      
 مفصتإ  ن لعيهم اللعض كل ال لحتث للمهم  عمرض  م ، للب  دن ممظر ىلت  عمللر البلتج ككل  دن 
 م تدق   تعددم  ال ب  ددس ل دتي بددلتج خت ددإ مظدم  ال رللددإ لال عتددل  لهدذه ال  تعددم   متئددذ  ع لدر البددلتج  ددل 

ال مظ ددإ )  عللدرا   ددن   تعدم  اب  م لددإ لبدري قلمسددهم كدل  ددم  ل قدم  ل قددمللس  حدتتج   عتددل لمظدم  ال رللدإ لا
 ( 12: 2991العرللإ لتثقم إ لالعتل  ، 

 ن ال عدمللر لاإلبدرا ا  لهدتد  مفلدذهم ىلدت  ب ل إالبلتج الرم تإ  ل ال بمل ال رللي ىلت   ل رلر       
لر ىلت ال لاصفم  لالخصدمئ  ال  لقعدإ  دل الخت دإ ال عتل لدإ ال حسلن ال س  ر  ل ال م   ال عتل ل ، ل ر

ل ددل الع تلددم  لاألمردد إ ال ددل   حقددق  ددن خاللهددم  تددص ال لاصددفم  ، لالبددلتج الرددم تإ  ددل ر دتلا  لدسددملل  
 Taylor and( .) 88: 2995كمعدمن ،)   كم تإ  سم ت ال ؤسسم  ال عتل لإ  تدت  حقلدق م دمئ   ريدلإ 

Bogdan ,1997:10. ) 

العلا ل ال ؤثرج  تت ال عت لن لللئإ الع ل ال عمللر لال قلل  ،  هذه ال عمللر    ت   عدتلل  دل  ل ن        
ال ممه  ، لا  متج  مظل  اللق  ، لألن ال عت لن لسعلن لمس  رار إلحالل ال  مرسم  البتلتج  حل القتل إ ، 

م   قدد  لددل  تددت  سدد لي ال ددتارس لاإلتارا  لهددذه ال  مرسددإ ال  ثددري دل  عددزز  كددمن الع ددل لملحلللددإ لالمردد
ك دم دن ال عت دلن لحمبدإ ىلدت , ال عتل لإ ، ىيدم إ ىلدت  زللدت ال عت دلن ال ح دمبلن ىلدت  عتد   هدمرا  بتلدتج 

تراسددإ  ح للدددم  هدددذه ال عدددمللر لاللسدددمئل ال كملللبلدددإ ل  للقهددم ل ممقرددد هم ل دددرح األ كدددمر لال ردددمكل حللهدددم 
(Wyman,2001:23) . 

ليددس  عددمللر قلددمس   فددق  تلهددم    مرددل  ددس ال عددمللر التلللددإ ل مدد   ال عتددل  لهددل د ددر هددم  لبددمت  نلا        
لحللي ل تلمم  مدت القلدمس لصدلمغإ ال عدمللر دن ميدس  دل ا  لمرمدم ال دتخال  لاللسدمئل لال خربدم  ل مد   

 .الع تلإ ال عتل لإ 

ن         كدددلن  عرل دددإ لتب لدددس سدددلا   تدددت ال سددد لي  ال عدددمللر لقلدددمس  مددد   ال عتدددل  ل خربم دددد اللدددت لدن لا 
ال همل  ل ىتارا  ال عتل  دل  تت ال س لي الرعلل ، ل تت ىتارا  ال رللإ لال عتل   ل هذا اإل مر دن  يدس 
مفسهم  ل  قمرمإ ىقتل لإ ل مل لإ لالع دل  تدت  لحلدت سدلل القلدمس ح دت ل كممدم  عدتلل ال سدمرا  كت دم ت د  

 دس الدلزارج  دل ال سدئللإ  دل  حتلدت  لالعت دم   حتلم   س ده لإ ار راص ال فكرلنالحمبإ ىلت ذلص ل لابهإ ال
األللللم  ال ل لب  قلمسهم ل م   ال عتل   ل كل  رحتإ   رلإ ل تت  س لي ال حم ظإ لالتللإ ، ل تدت دن 

لكددذلص لردد  ل ذلددص  عددمللر قلددمس ال هددمرا  ال ددل اك سددلهم ال ددال  لالتغددإ لال فددلق  ددل الرلميددلم  لالعتددل  
 .تربإ ال رمركإ  ل ال ب  س 
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العرلدل لعدممل  دن دز دإ كللدرج لخ لدرج  دل ال عتدل  ،   دم زالد  اإلصدالحم  ال عتل لدإ   لدق   ملعمل          
تلن لبددلت مظدددرج ردددم تإ لت  دددللر، للغتددد  البممددد  المظددري  تدددت ال قدددررا  لال مدددمه  ، ىيدددم إ ىلدددت قصدددلر 

ن حلدث  لللدد ل لاهلدد لقترا دد، ل دت   م تلدإ لسدمئل  قدلل  ال تلدإ  المظم  ال عتل ل  ن االه  دم  لمل ملد   د
 ( 22: 1779ريلان ،) .لكلمهم  قتلتلإ 

دكددت  لثلقددإ اس رددراد ال سدد قلل لتع ددل ال رلددلي لددتلل الختددل  العرلددل هددذا ، لللمدد  لبددلت قصددلر  ددل  لقددت
 (.11: 1129تل ،  ك   ال رللإ لتلل الخ) لعض  تخال  ال عتل  ، ل ت امخفمض  س لي  خربم د 

الددذي ت ددس لددملكثلر  ددن ال ؤسسددم  ال عتل لددإ اللددت  لماله  ددم  لددملبلتج  ددل ال رللددإ لال عتددل   ددن  األ ددر       
حلددث  عرلفهددم ل  ددللر لرا بهددم ل عزلزهددم لليددس  عددمللر لهددم ،  ددملبلتج  فهددل    عددتت األلعددمت لردد ل ب لددس 

للدددإ لصدددلال  ىلدددت اللحدددلث لالتراسدددم  لال حصدددلل العت دددل ال هدددم  لاألمرددد إ لدددت ا   دددن اللدددرا   ال عتل لدددإ لال رل
 .لال لظلد لال عللن لال تلإ لال لممل لاألبهزج لال عتا  لالخت م  لغلرهم 

 : عتل لمم همم دن م  رق للعض  عرلفم   عمللر البلتج الرم تإ  ل ال  لاللت

لدمهدددم  تدددص ال لاصدددفم   "  عدددمللر البدددلتج الردددم تإ  دددل ال عتدددل ( 219: 2992 تدددل، )حلدددث  عدددرد         
اللدددرا    –سلمسددإ القلددلل  –لالرددرل  ال ددل لملغددل  لا رهدددم  ددل مظددم  ال عتدددل  لال ددل    ثددل  ددل بدددلتج اإلتارج 

 –بدددلتج ال عت دددلن ( مظدددم  ال قدددلل  لاال  حممدددم  – دددرق ال دددترلس ال  لعدددإ  –دهدددتا هم ) ال عتل لدددإ  دددن حلدددث 
خربدددم    صدددد لدددملبلتج ل ع دددل  تدددت  تللدددإ اح لمبدددم  لال بهلدددزا  ال متلدددإ ، لحلدددث  دددؤتي ىلدددت   ملدددإاألل

 ."ال س فلتلن

الصدددفم  لالخصدددمئ  ال دددل لبددد  دن   دددل ر  دددل  عتدددل  " لدمهدددم ( 199: 2995ىسددد م لل، ) ل ر هدددم       
 ."العتل  لهتد  بللت ل حسلن  تخال  ل  تلم   عتل  العتل  ل م لسه   ل  حقلق األهتاد

هل  ب ل إ الخلا  لال عمللر ال  لزج ال ل لملغل  لا رهم  ل " مل ملل ل الباحث إجرائياً  ويعرفها       
 س    تلم     لرمم    ترل   عت ل العتل  إلكسم   عت ل العتل  لال عمرد لال همرا  لالخلرا  ال ل   ال

 ".  ال ب  س إلرلم  حمبم  لرغلم   الله 

 :تل   مهم  حملال   تلتج لليس  عمللر لتبلتج الرم تإ  ل ال ع لهممص
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  :كروزبي معايير

دحددددت  س ردددمري البددددلتج  تدددت ال سدددد لي العدددمل ل درلعددددإ  (Crosby,1998:19 ) تلدددد  كرلزلدددل حدددتت      
 : عمللر لي من البلتج الرم تإ لت عتل      دسلسهم ل قم  ل لمت  ىتارج البلتج الرم تإ هل 

 .ق لتبلتجلصد    تلم  البلتج  ن خالل ليس  عرلد  حتت للايح ل مس - 1

لصددد مظددم   حقلددق البددلتج  تددت دمددد اللقملددإ  ددن األخ ددم  ل مددس حددتلثهم  ددن خددالل ليددس  عددمللر   - 2
 .لألتا  البلت

 . مس حتلث األخ م   ن خالل ي من األتا  الصحلح  ن ال رج األللت  - 3

 .) قلل  البلتج  ن خالل قلمس تقلق لمم    تت ال عمللر ال ليل لإ لالكلفلإ لالك لإ  - 1

         :بالدرج معايير 
 ددملكل  لملددترج مظم ددم  ليددل  البددلتج  ددل ال عتددل ، ل دد  ىقددراره ك علددمر قددلي  ع ددرد لددد ليددل  البددلتج   ددلر

لال  لددز  ددل األتا  لمل ؤسسددم  ال عتل لددإ لددمل عتل  العددم ، لذلددص ح ددت  دد  كن ال ددتارس  ددن  لابهددإ ال مم سددإ 
 لدت البدلات، )حدتت لملدترج  لقدت. عتل دل ل  ملد  ال سد فلتلن  مددالقمسلإ  ل يل  ال لارت ال حتلتج لتمظدم  ال

دسمسلإ  ل ر ى مرا    كدم ال  لت  دللر ال عتل دل ل  يد ن   إقل( 11)ليل  بلتج ال عتل   (28-23: 1771
 : ب ل م  هل( 9) علمرا  ثممللم  لبلتج ال عتل  ل مت    ل ( 23)
 .لمتج لال مظل ، ل سؤلللإ ال ب  س لال لا مإل  ثل اإلتارج العتلم لمظم  الق: القلمتج   - 1
    ىتارج ال عتل ددم  لالللممددم  لال قمرمددإ لددلن ال عتل ددم ، ل حتلددل لاسدد ختا  : ال عتل ددم  لال حتلددل ل ردد ل  - 2

 .ال حصلل ال ترسل  س للم 
 .لبلم ال  للر االس را لبل، ل مفلذ االس را : ال خ ل  اإلبرائل لال خ ل  االس را لبل ل ر ل  - 3
 قددلل  ل خ ددل  القددلي العم تددإ، لمظددم   رددغلل الهلئددإ ال ترلسددلإ، : ىتارج ل  ددللر القددلي اللرددرلإ ل ردد ل  - 1

 .لمظم    للر الهلئإ ال ترلسلإ، لالريم ال همل لتهلئإ ال ترلسلإ
صدد ل   صدد ل  المظددم  ال رلددلي، لالخددت م  ال عتل لددإ، لت  هددم، ل لصددلتهم، ل : اإلتارج ال رلللددإ ل ردد ل - 5

 .اللحلث ال رلللإ، ل  للر ىتارج  سبلل لال حمق ال تلإ، لالمظر ىلت اإلتارج ال رلللإ كع ل اق صمتي
م دددمئ  ال تلدددإ، لال مدددم  ال ترسدددل ل حسدددلن ال مدددم  ال ترسدددل : ريدددم ال دددتارس لم دددمئ  ال تلدددإ ل رددد ل - 8

 .ل اق صمتيلالم مئ ، لاأللحمث  ل  بمل دتا  ال تارس، لالمظر ىلت دتا  ال تارس كع 
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حمبم  ال تلإ الحمللإ لال س قلتلإ، لالعالقإ لدلن   دللل : ريم ال تلإ ل  للل المظم  ال رللي ل ر ل  - 9
المظددم  ال عتل ددل لاإلتارج ال رلللددإ، لريددم  ال تلددإ ل  ددللل المظددم  ال عتل ددل الحددملل لال  لقددس، ل قمرم ددد  ددس 

 . األخري  رلللإلمقل ال تارس دل المظ  ال

 برون ورايز معايير
حلدث "  عدمللر ل قدلل  بدلتج ال عتدل  " ك مله دم   دل  ن للن هذه البهلت  م قم  لدد لدرلن لرالدز لكذلص       

قم م لليس  عمللر لت عت  لال مل  لال متج ال عتل لإ ل عمللر لت همرا  لالخصمئ  ال هملإ لالرخصلإ ال دل 
ال دترلس الفرلقدل ، الز لدل ال  عدملن بدتا  ، :  لدإ  ثدل لملغل دن ل سد  لهدم العدم تلن  دل  بدمل الع تلدإ ال عتل

 .ال  ...اإلرراد  تت ز ال  بتت ،  قتلر د  مل هلئإ ال ترلس التا  إ 

لليس  ب ل إ  ن هذه ال عمللر ال ل ل   اس ختا هم  ل  بمل البدلتج  دل ( 195:2993األح ت ،) لقم   
 :ال عتل  ، ل مهم

 االم ددددقم  ، لمسدددلإ  دددتت ال دددال  ىلدددت ال عت دددلن ل  لسددد   كتفدددإ  دددن حلدددث :  ر ل دددإ لمل ملددد    عدددمللر
 .لاس عتاته  لت عتل   ال ال مل  لالخت م  ال ل  قت  لد لتا علإ ال 

 ن حلث حب  الهلئإ ال ترلسلإ لكفمل ه  ال هملدإ ل دتي  سدمه إ ال عت دلن :  ر ل إ لمل عت لن   عمللر 
 . ل خت إ ال ب  س لاح را  ال عت لن ل الله  

  دددن حلدددث دصدددملإ ال مدددمه  لبدددلتج  سددد لاهم ل ح لاهدددم لال رلقدددإ :  ر ل دددإ لمل مدددمه  التراسدددلإ  عدددمللر 
 .لاألستل  ل تي ار لم هم لمللاقس 

 ن حلدددث ال دددزا  القلدددمتا  لدددملبلتج لالعالقدددم  اإلمسدددمملإ البلدددتج لاخ لدددمر : ر ل دددإ لدددمإلتارج ال عتل لدددإ  عدددمللر
 .اإلتارللن ل ترلله 

 ددددن حلددددث ال ددددزا  القلددددمتا  ال عتل لددددإ لددددملبلتج ل فددددللض السددددت م  : ارج ال عتل لددددإ  ر ل ددددإ لددددمإلت  عددددمللر 
 .لالال ركزلإ  

 ال لمدت ال ترسدل لقتر دد  تدت  حقلدق األهدتاد ل دتي اسد فمتج  ل مهدم:  ر ل إ لمإل كممدم  ال متلدإ   عمللر
 .ال ال   ن ال ك لإ لاألبهزج لاألتلا  لحب  اال   مت ال مللإ 

 دددن حلدددث  دددتي ل دددم  ال ترسدددإ لمح لمبدددم  ال ب  دددس : ملعالقدددإ لدددلن ال ترسدددإ لال ب  دددس  ر ل دددإ ل  عدددمللر 
 ".ال حل  لال رمركإ  ل حل  ركال د 
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 :جودة التدريب أثناء الخدمة  معايير/ عاشراً 
ىمبددددمز ال ددددترل  دثمددددم  الخت ددددإ لمل رلقددددإ الصددددحلحإ ، لسدددد لب  لبددددلت  عددددمللر لسددددعت الب لددددس  ىن       

إ دن ال علددمر ال ثددملل لددلس لمليددرلرج هددل األمسدد  لاألهدد  دن مسددعت ل ممسددلإ ال علددمر ل حقلقهددم  ددس  الحظدد
 (19: 2999رلاس، ) حتتهم لتهتد ليل  بلتج ال ترل   ل ال ؤسسم  ال ترلللإ س إ  عمللر دسمسلإ

 :لهل 
لبدمت قلدمتا   ترلللدإ قدمترج ل ت ز دإ لع تلدإ ال حسدلن ال سد  ر لت دترل   دن  بلتج .1 خدالل اإلتارج للب  لا 

 .ال ركلز  تت الستلكلم 
ال لارت اللررلإ  ن خدالل ليدس ىسد را لبلإ   كم دل  لهدم   تلدم  ال دترل  ل درل  لدلن األهدتاد    للر .2

 .لالفعمللم  لللن اس را لبلم  ال مظ إ لدهتا هم 
   ددن  رددكال  ل علقددم  ال ددترل  اإلتارلددإ لالفملددإ لال مللددإ  ثددل ال لددممل لال بهلددزا ، لال قملددم الدد خت  .3

 .ال عمصرج لت عتل م  لاال صمال 
 دل ى دمر  حقلدق األهدتاد .اإلررمت لال لبلد لالع ل  دم د كدن  تدت  رردلت اإلمفدمق  تدت ال دترل   حقلق .1

 .ال رسل إ لد
 .ال ترلللإ لال ممه  اللرا   .5
 .ر قم  ل س لي ال ترل  لال قلل  ل قتلر البهلت ال لذللإ لال االخ لمرا  .8

التراسددم  السددملقإ الخمصددإ ل قددلل  اللددرا   ال ترلللددإ  تددت اخدد الد  ليددل م هم  لقددت ركددز   عظدد  هددذا      
 –األتا   – دتخل الدمظ   –الفعمللدإ  –الفم تلدإ  –الكفدم ج )  تت  قدلل  لدرا    دترل  ال عت دلن  تدت دسدمس 

ن بددلتج د ددم التراسددإ الحمللددإ  م   ددت   تددت ال عددمللر ، لال سددل م  عددمللر البددلتج الرددم تإ ليدد م( اإلم مبلددإ
 .ال ترل 

 رددد ت  ددلخااالل اإلطااالع علاااى الدراسااات السااابقة واألدبياااات التااي تناولاات الجاااودة الشاااملة  وماان      
ال بددمال   لصددل اللمحددث ىلددت  ب ل ددإ  ددن االسدد م مبم  ال ددل  ليددح  فهددل  البددلتج الرددم تإ  ددل لرمددم   

 : ترل   عت ل العتل  لهل

 .   قلمتي ستل تارج العتلم لمالكم ل  ن قلل اإل االل زا  -1
 .ال س فلتلن  ن لرمم    ترل   عت ل العتل  ( الع لل) تت ال م    ال ركلز -2
 .الب م لإ  ل لرمم    ترل   عت ل العتل  ال رمركإ -3
للرمددم    ددترل   عت ددل ( ال خربددم   –الع تلددم   –ال ددتخال  ) تددت بددلتج الع تلددإ ال ترلللددإ  ال ركلددز -1

 .العتل 
 .س  ر للرمم    ترل   عت ل العتل لمل حسلمم  لركل   االه  م  -5
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 . تسفإ لدهتاد لرمم    ترل   عت ل العتل   ممغ  -8
 .  تلإ صمس لا خمذ القرارا   تت دسس ل لمت  لحقمئق قلمتج -9

 الجودة في األداء التدريسي للمعلم معايير/ حادي عشر

 التدريسي األداء

 حتث لصفإ تلرلإ  ن قلل ال عت لن  ل غدرد  ال ترلس دحت ال ممر  ال رلللإ ال قصلتج، لال ل لالعت       
الصددفلد التراسددلإ  تددت اخدد الد  سدد للم هم، لددذا  ددإن هددذا ال ددترلس لبدد  دن لكددلن  صددرلم ، ل   ددلرا   ددس 

ال ب  س، ل ل م لتل سمقل  ل حتلل  فرتا د  تت المحدل     لر الفكر ال رللي، ل  لر كم إ  ممر  ل ؤسسم
 :ال ملل

 :سيا تعريف األداء التدري أ

ل دن ثد  (.ال ترلسدل -األتا :)  ص تح األتا  ال ترلسل ال لت لمم  ن  قسل د ىلت رقلد له دم ل عرلد       
 عدرد  صدد تح األتا  ال ترلسددل  ددن خددالل  عرلددد رددقلد للبدد  ددم  ك صدد تح لاحددت ل دددلد  ددن رددقلن ه ددم 

 .األتا  ل ال ترلسل
 
 :ا تعريف األداء 0

 .ذي ل كن  الحظ د ل قتلره ل قلل دال رئل الظمهر ال الستلص األتا   تت دمد  رد       
 (.855 ،  2995الخزمتار، )       

(  ملددد ، دل  يدددل هلئدددإ  دددترلس، دل دحدددت العدددم تلن لمل ترسدددإ) ر دددد اللمدددم لدمدددد  دددم لفعتدددد الفدددرت  ك دددم      
الرؤسدم  )لخرلن اس بملإ ل ه إ  علمإ  ري   تلد ل قم ل ب ل إ القلا ت لالقلاملن ال مظ إ، دل  ن قلل ا

 (.35: 2991اللمم، ) ، دل قم  لهم  ن ذا د(ال عت لن دل

ال دددترس الدددذي / السدددتلص الدددذي لقدددل  لدددد ال ملددد   عدددرد األتا  لدمدددد  (819: 2991الع دددم ، ) د ددم        
 .لمسد ل ق ل مقإ  الحظإ  عتج لذلصل كن  الحظ د لق

 :ا تعريف مصطلح التدريسي 2
خلذج  دددن كت دددإ ال دددترلس لال دددترلس  دددل التغدددإ  ددددخلذ  دددن الفعدددل ترس قدددمل الدددن ال ترلسدددل  دددد كت دددإ        
 له دملَتَرَس الك م  لَترسالد َتْرسم  لتَراَسإ لتِراسإ ،  ن ذلص كدمد  ممته ح ت امقمت لحفظد لقت قري  )) مظلر 

 (.97،  . .الن  مظلر، ت(( )َلِلَلق للاللا َتَرْس َ 
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لهدذا االسد  لكثدرج تراسد د ك دم  اهلل  عدملت لَتارَس الكال الدَ  لَ َتاَرَسدهم،  س ل ملل اهلل ىترلس  تلدد السدال  لقلل
 (.35: 1115الرازي، )هذا  ن حلث التغإ 

 عمت ال ترلس  مت ال خ صلن  ن دهل ال رللإ لال عتل   تد  دتج  عرلفدم  الدلعض  مهدم لدتلر  لد م          
 عر إ  ق  لهذه المظرج قدت  قتصد  ل كدمت  كدلن  عتل دإ حلل المظرج ال قتلتلإ القتل إ لت ترلس لال ل  عمل ال

 مت ال مظدرلن  دل هدذا اللقد  لكثدرج المقدت ال لبدد لهدذه المظدرج لقتدإ دمصدمرهم ال دتا علن  مهدم  دل هدذا اللقد  
 .ل دددددن ال عرلفدددددم   تدددددت هدددددذه المظدددددرج  عرلدددددد ال دددددترلس لدمدددددد مقدددددل ال عتل دددددم   دددددن الكلدددددمر ىلدددددت الصدددددغمر

 (19: 1121قمتلل،)

ال ددترلس لدمددد  لقددد  خ د  لسدد هتد  حقلددق  خربددم   عتل لدإ  رغللددإ  تددت ال ددتي القرلدد ،  ردل الد      
 (.13: 1121قمتلل، )ك م لس هتد ىحتاث  ظمهر   مل إ لت رللإ  تت ال تي اللعلت 

 س القرارا  لاألمر إ ال  عتقإ ل مفلذ ال مهمج ل م  ل ذلص   تل ل ال عتدل  ب الرد ال ترلس لدمد  ك م        
                      دبدددددددددددل  حقلدددددددددددق دهدددددددددددتاد  عتل لدددددددددددإ  رغللدددددددددددإلاإلرردددددددددددمت ال سددددددددددد خت  لن لت ددددددددددددثلر  تدددددددددددت ال ددددددددددد عت   دددددددددددن 

 (.11: 1119دلل للتج لآخرلن، )

 ددم ل عتددق ل عرلددد كددل  ددن  صدد تحل األتا  لال ددترلس لهددذا اللحددث ا  مددت لددمل عرد  تددت بددلتج  هددذا      
           ال ترلسدددددددل ىب دددددددمال  ل  دددددددن  دددددددرد األتا  ال ترلسدددددددل األتا  ال ترلسدددددددل، لدددددددذا  دددددددال لدددددددت  دددددددن  عرلدددددددد األتا

ستلص دل بهت  لدذلل  دن قلدل ال عتد  ل حقلدق األهدتاد "لالذي لم   تت دمد ( 35: 2991التلم  لاللمم ،)
ال خ دل  لاإل دتات، ل مفلدذ ال دترلس، ل قدلل  األتا  )القلا ت لالقلاملن ال مظ إ لع تد  ل إال مرلتج ل قم  ل ب 

 (" .لن، ل م لر ل  لذلص  ن  سئلللم   هملإلت  عت 

 الجودة في أداء المعلم معايير/ ثاني عشر
 ن األ لر ال  فق  تلهدم لدلن ب لدس ال ه  دلن لملرددن ال رلدلي  تدت اخد الد  لبهدم ه  الفكرلدإ  لم         

لن  لدد، حلدث ل كممدم دن ث إ ار لم  قلي للن مل لإ األتا   ل دي مظم   عتل ل لمل لإ دتا  ال عت لن العدم ت
لذلص ألن ال عتد  ل ثدل " ال ل كن ألي مظم   عتل ل دن لر قل د تت  ن  س لي  عت لد دمد: " ال ستل  لملقلل

 حلر االر كمز  ل  حقلق األهتاد ال رلللإ ال دل ل لممهدم المظدم  ال عتل دل ل تدت  م قدد  قدس  سدئلللإ  حللدل 
 تددت هدذا المظددم  للايدعلا خ  ددد لراسد لا سلمسددم د ىلدت مددلا    األ كدمر لالددرؤي ال عتل لدإ، ل رحهددم القدمئ لن

                    عتل لددددددددددددإ    ثددددددددددددل  ددددددددددددل صددددددددددددلرج  عددددددددددددمرد ل هددددددددددددمرا  لا بمهددددددددددددم    لددددددددددددتي  ددددددددددددل سددددددددددددتلص ال  عت ددددددددددددلن 
 (.129: 2998الللاللي لآخرلن، )
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 جودة األداء التدريسي للمعلم في جمهورية مصر العربية معايير

 لليدس" لت عتدل  القل لدإ ال عدمللر  ردرل  "  دن خدالل  صدر  دل لال عتدل  ال رللدإ جلزار  قم   للقت هذا      
 : لتل ل م ال عمللر هذه لاه    ، ال عتل لإ الع تلإ   ثل رئلسإ  بمال   ل ل ؤررا   عمللر

 الفعملإ ال ترسإ  عمللر. 
 ال عت   عمللر. 
 ال   لزج اإلتارج  عمللر. 
 ال ب  علإ ال رمركإ  عمللر. 
 ال عت  لملا   ال مه   عمللر. 

  عدمللر ل حتلدت ال بدمل هدذا اهد   حلدث ، رئلسدإ  بدمال  خ سدإ خدالل  دن ال عتد   عدمللر ليدس ل د      
 لاألخصدمئل لال لبدد ال عتد    يد مم ال ترسدإ تاخدل ال عتل لدإ الع تلدإ  دل لردمرص  دن كدل ألتا  ردم تإ

 -:ال ملل المحل  تت المفسل لاألخصمئل االب  م ل

 التخطيط:ألولا المجال
 . لت ال لذ ال عتل لإ االح لمبم   حتلت : األلل ال علمر
 . فصلتلإ ل عتل م  لللس كلري ألهتاد ل خ ل :الثملث ال علمر
 .ال الئ إ ال عتل لإ األمر إ  ص ل  : الثملث ال علمر
دارة التعلم إستراتيجيات:الثاني المجال  الفصل وا 
 . ال ال لذ لحمبم  اس بملإ  عتل لإ ىس را لبلم  اس ختا  : األلل ال علمر
 .الفعمل ال عت  خلرا   لسلر:الثملث ال علمر
 .لاإللتا ل الممقت لال فكلر ال ركال  حل  ل ال ال لذ ىرراص : الثملث ال علمر
 .لتعتالإ  لسر  مم   ل لر:السمتس ال علمر
 .  عت لنال تا علإ إلثمرج   مل إ ألسملل  الفعمل االس ختا  : الخم س ال علمر
 . اليمئس اللق   ن لالحت لكفم ج ال عت  لق  ىتارج: السمتس ال علمر
 العلمية المادة:الثالث المجال
 . للع هم ل ه  العت لإ ال متج لملإ  ن ال  كن : األلل ال علمر
 .العت لإ ال متج  ل اللحث  رق  ن ال  كن:الثملث ال علمر
 . األخري ال لات  س العت لإ ت د م  كم ل  ن ال عت    كن : الثملث ال علمر
 .ال عر إ ج.الذا ل القترج :الرالس ال علمر
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 التقويم :الرابع المجال
 . الذا ل ال قلل  :األلل ال علمر
 .ال ال لذ  قلل :الثملث ال علمر
 . الرابعإ ال غذلإ : الثملث ال علمر
 المعلم مهنية :الخامس المجال
 . ال همإ دخالقلم  :األلل ال علمر

 (74 - 86:األلل ال بتت ، 2003 ، ال صرلإ لال عتل  ال رللإ لزارج) .ال هملإ ال م لإ:الثممل ل علمرا

 .جودة األداء التدريسي للمعلم في الواليات المتحدة األمريكية معايير

 . همرا   قنل خص   ل  ترلسهم، لل . ل  كن  ن ال فمهل  األسمسلإ للملإ ال متج ال عتل لإ: دلال
 .لقت   رصم لت عت   ت   الم ل العقتل لاالب  م ل لالرخصل لت  عت   :ثمملم
 .لل كر  لاقد للختق  رصم  عتل لإ   ال    س  مل  الللئإ التراسلإ، ل لملمهم : ثملثم
ل  تص  تي لاسس ل  مل   ن  رائق لاس را لبلم  ال عتل  لال عت  للس خت هم  ل  ربلس ل م لإ قترا  : رالعم

 .ال فكلر الممقت لحل ال ركال  لدتا  ال همرا  ال تلإ  تت 
 .لل ر للئإ  عت   حفز ال فم ل االب  م ل االلبملل، لاالمت مج المر   ل ال عت  : خم سم
 دل غر دإ الصدد  دن  الدتا  لعزز اللحدث االلبدملل لاالس قصدم  المرد  لال عدملن لال فم دل الصدفل : سمتسم

 .غلر التفظلإ ل لظلفهم لفم تلإ  ل  حقلق ذلص خالل ىل م د لدسملل  ال لاصل التفظلإ ل 
لخ دد  لت عتددل    ع ددتا  تددت  عر  ددد ل ح ددلي ال ددمتج التراسددلإ ، لال تلددإ لال ب  ددس ال حتددل لدهددتاد : سددملعم
 .ال مه 
لس خت  لفم تلإ األسملل  لاالس را لبلم  ال ممسلإ ل قلل  ل د لن الم ل العقتدل لاالب  دم ل لالبسد ل : ثم مم

 .اس  راره  تللحم ظ  ت لت  عت لن
ل مرس ال فكر لال د ل  تت محل  س  ر  ل   مرسم د ، للقل  آثمر اخ لمرا د لد عملد  تدت الخدرلن ، :  مسعم

 .لل حري الفر  ال ل  ت   م له ال همل ال س  ر 
ل ب  دس لم ل  القم   س الز ال   ل ال ترسإ ل س دلللم  د لر لدسر ال تلإ لالهلئم  األخدري  دل ا:  مررا

 (77: 2117، الزهلري. .)ال حتل  ن دبل ت    عت  ال تلإ
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 وطرق تقويم جودة األداء التدريسي للمعلم أساليب/ثالث عشر 

 :العمل تحليل

لدد    حتلددل   ددل ال عتدد    ل ددم  خددالل   تلددإ ال ددترلس، لتحكدد   تددت  ددم لقددل  لددد  عددال   ددن  هددم ،  ل لددد     
 .ل م له تد  مهملدتلار، ل همرا   ر ل إ لع تد، 

 :التفاعل تحليل

هذا األستل   تت  حتلدل ال فم دل التفظدل، لغلدر التفظدل لت عتد  تاخدل حبدرج التراسدإ، ل حتلدت  للركز      
 .م   الكال  الغمل  لت عت  دثمم  ال ترلس

 :المعلم مالحظة

ال ترلسدل، لغمللدم   دم  د    هل ده  دسملل   قلل  ال عت ، خصلصم   ل م ل عتق لستلكد، دل دتائد لهذا        
دثمددم   ترلسدد  ددن خددالل ل مقدم  دل قددلائ   الحظدإ ل كددن خاللهدم  قددتلر  هددمرا   عتد ال الحظدإ ال م ظ ددإ لت 

 (218: 1128الرا عل، . )ال عت   ل  خ ل ، ل مفلذ ل قلل    تلإ ال ترلس
 :لجودة نستخلص مايليا لمحور من خالل العرض السابق

 . العممصررم تإ ي ن اس را لبلإ رم تإ لحلث   ي ن كل يرلرج   للق البلتج ال -1
لتبددددلتج  ددددل ال عتددددل   لائددددت   عددددتتج  مهددددم اإلر قددددم  ل سدددد لي ال ددددال   ددددل ب لددددس البلامدددد   -2

 البس لإ لالعقتلإ لاإلب  م لإ لالمفسلإ لالرلحلإ
 .البلتج    ت   رللي لتلمل رر ل ل ؤسسم ل -3
التقدإ لال  لدز لاإل قدمن  دل كدل  بدمل  البلتج  ع  ت  تت ليس  عمللر  حتتج قمئ إ  تت -1

 . ن ال بمال 
 ع ل البلتج  تت زلمتج الكفم ج ال عتل لإ لر دس  سد لي األتا  لب لدس اإلتارلدلن لال عت دلن  -5

 . ل ال ؤسسإ ال عتل لإ
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: يلي ضوء العرض السابق لما تقدم في هذا الفصل يمكن الخروج بما وفي  
ال عت  لم  لمره حبر الزاللإ  ل الع تلإ  لإ تاتت  االه  م  ل    –لكل  صر  – صرمم الحمير  دن

هل العمصر البلهري   ل  ل عت ال رلللإ للقتر هذا االه  م  ، لكلن  قتار  قت  الرعل  لم  لمر دن ا
مبمح ل عمللإ ال عتل  ، للذلص  إن ل رج ال عت لن األكفم  رر  دسمسل ل حسلن المظم  ال عتل ل ل ن دبل 

، ل ترللد ،  س العمملإ لملم ل المفسل لال همل  تت بمم  كللر  ن  لا  تاتهخ لمر ال عت  ، هذا  إن ا
الت  ل لر الحلا ز  ن دبل ا متج ال عت لن لع ته  ل تللر لرا   ال ترل  الالز إ  لمإليم إاأله لإ ، 

 .لال س  رج ،  ن ده   قل م  مبمح الع ل ال عتل ل

ال  كمت  فل لحمبم  التلل للخمصإ _ لصفإ  م إ _  ل العمل   ال الحظ دن ا تات ال عت لن ل ن
المم لإ  مهم ، األ ر الذي لبعل لعض التلل   ح ل د لم   ترل  ال عت لن لد تات كللرج ، للملرغ   ن 
دن ال ركلز األسمسل  ل  رللإ ال عت لن ل لبد لملتربإ األللت الت ا تاته  قلل الخت إ،  من اللحلث 

ل قمرلر ال خ تفإ  رلر الت دن هذا اال تات ل  لعت كم لم  ل زللت ال عت لن لب لس اللسمئل لالتراسم  لا
لال عتل م  لال همرا  مظرا  لت  لر ال س  ر حلث  ؤكت  تت دن  ترلله   ل دثمم  الخت إ للقت األللللإ 

  لإ ال  حركإ لالعالقصلي لهتد ر س كفم  ه  ل بتلت خلرا ه  ل سم ت ه   تت  لابهإ الظرلد ال عتل ل
 تت ال كلد  س ب لس ال س بتا  لكبز   ن ال رللإ ال س  رج ال ت لف رض دن    ت  لتإ   رج   مرسإ 

 .ال همإ

دصلح ال ترل  لت عت لن دثمم  الخت إ لع لر  ل لتتان كثلرج كمظم  كتل   كم ل  تت ا تاته  قلل  للهذا
 مل لاللاللم  ال  حتج األ رلكلإ لامبت را لالسللت لغلرهالخت إ ، ك م  ل الكثلر  ن تلل اال حمت األلرل

للعض التلل العرللإ لاللملمن لالصلن ،لهكذا صمر لزا م  تلمم دن معلت المظر  ل ال عت   ن حلث 
 .ل ترللد لا  تاتهاخ لمره 
لالل ملإ  إلاإلقتل لأله لإ ال ليل  ،  قت دلص  العتلت  ن ال ؤ  را  لالمتلا  لالتقم ا  التلللإ  لمظرا

 .ال عت لن لالسل م  ل يل   عمللر البلتج الرم تإ لإ تاتليرلرج االه  م  
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 :هذا الفصل ما يلي ويتناول

 تدريب المعلم وتأهيله أثناء الخدمة جالدراسات المتعلقة ببرام:أوالً 
  العرللإ لاألبمللإ التراسم 
 السملقإ ال ل  مملل  لرا    ترل  ال عت لن  تت التراسم   عتلق 

 الدراسات المتعلقة بمعايير الجودة الشاملة في التعليم: ثانياً 
  العرللإ لاألبمللإ التراسم 
 تت التراسم  السملقإ ال ل  مملل   عمللر البلتج الرم تإ  ل ال عتل   عتلق  
  العم   تت التراسم  السملقإ ال عقل 
 د للن التراسم  السملقإ لالتراسإ الحمللإاال فمق لاالخ ال دلبد 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

لهتد هدذا الفصدل ىلدت ال دزلت لب تدإ  دن األ كدمر لاإلبدرا ا  لاألتلا  ال دل  ح دمج ىللهدم التراسدإ الحمللدإ ، 
مللر البددلتج ك ددم لهددتد ىلددت للددمن  لقددد التراسددم  السددملقإ  ددن  ليددل   قددلل  لددرا   ال ددترل   ددل يددل   عدد

الردددم تإ ، لاإل دددمتج  دددن األسدددملل  اإلحصدددمئلإ ال دددل اسددد خت هم اللدددمحثلن  دددل اللصدددلل ىلدددت الم دددمئ  ، حلدددث 
ل مملل هددذا الفصدل التراسددم  السددملقإ ال دل لهددم  القدإ  لمرددرج دل غلددر  لمردرج لملتراسددإ الحمللدإ للقددت  مددملل سد

  :الل ال حملر ال مللإخاللمحث هذه التراسإ  ن 
 .التراسم  ال  عتقإ للرا    ترل  ال عت  ل دهلتد دثمم  الخت إلقت  مملل أللل ال حلر ا

 . ل ال عتل  التراسم  ال  عتقإ ل عمللر البلتج الرم تإلقت  مملل ال حلر الثممل 
 /المحور األول 

 .الدراسات المتعلقة ببرامج تدريب المعلم وتأهيله أثناء الخدمة

 (2111)صويغ سهام عبد الرحمن ال:  دراسة. 0

دراسااة "أثناااء الخدمااة  وفعاليتااه فااي تطااوير أداء معلمااة الروضااة فااي مدينااة الرياااض  التاادريب" بعنااوان
 ".تجريبية 

هدددت   هدددذه التراسدددإ لت عدددرد ىلدددت  م تلدددإ ال دددترل   تدددت ال دددمه  ال  دددلر لرلدددمض األ فدددمل  دددل  حسدددلن دتا  
ال  تكإ العرللدإ _كل لإ  ل  تلمإ الرلمضرليم  ح4 عت إ  ن ( 62)ل  كلن  لمإ التراسإ  ن . ال عت إ 
 اللمحثدإب تإ صلغ  ىبرائلم لركل  الحظم   س  لس (62) ن (ل مقإ  الحظإ )ل كلم  األتاج _السعلتلإ

 ن القلمس لرؤل هم ل تللمهم خالل   تلإ ال الحظإ ، ك م    ال دكت  ن صتق هذه األتاج لثلم هدم ن خاللهم 
 دل لاسد خت  اللمحدث األسدملل  االحصدمئلإ ال مللدإ  بزئدإ المصدفلإ لتثلدم ،خالل صدتق اال سدمق الدتاختل لال 

لدظهددر  الم ددمئ   لبددلت  ددرق تالددإ لددلن لهددل ال  لسدد  الحسددملل لالددلزن المسددلل، االبملددإ  ددن دسددئتإ التراسددإ 
 .ال ب ل  لن لصملح ال عت م  ال  ترلم 

 (2110)سمير يونس صالح وحسن حسن القرش : دراسة. 2

 "حلوان ومساعديهم  الدورة التدريبية لمعلمي جامعة ميتقو  " بعنوان

 هتد هذه التراسإ ىلت  قلل  التلرج ال ترلللإ ل عت ل بم عإ  حتلان ل سدم تله   دل يدل  دهدتا هم لل حقلدق 
هددتد هددذه التراسددإ اسدد خت  اللمحثددمن ال ددمه  اللصددفل ال حتلتددل للمددم  اسدد  ال  لتددردي ل  للقددد  تددت  لمددإ 
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ا تلر ى تات  عت ل بم عإ حتلان لعيه  ل ثل كتلإ ال رللإ  للعيده  ل ثدل الكتلدم  ردلد   ثتإ ل ن اب مزل 
لاسد خت  اللمحدث  عم دل ار لدم    عت  ،( 22)، لكمن  تته  ال رلللإ ، للعيه  ل ثل الكتلم  غلر ال رلللإ

م اسددد خت  لاسددد خت  لتلصدددلل لتثلدددم   عم دددل دلفدددم كرلملدددم  ، للم ددد للرسدددلن اللبدددمت صدددتق اال سدددمق الدددتاختل
ل ددن هددذا كتددد  لصددل اللمحثددم  ىلددت  صددلر  ،  ال كددرارا  لالمسدد  ال ئللددإ  ددل االبملددإ  ددن اسددئتإ التراسددإ

ل  ددللر الددتلرج ك ددم دلصددت اللمحثددمن ليددرلرج االسدد  رار  ددل   ددللر لددرا   الددتلرا  ال ترلللددإ إل ددتات ل م لددإ 
 .ال ترل  د يم  هلئإ ال ترلس لاألخذ تائ م لدحتث اال بمهم  العمل لإ  ل 

 إبرا  تراسدإ ل حتلددت اال بمهدم  ال هملددإ أل يدم  هلئددإ ال دترلس ل عددململه  لملبم عددإ،اللمحثدمن لدد اق ددرحللقدت 
برا   .تراسإ  عمل ل حتلت اال بمهم  لال بمر  العمل لإ  ل  م لإ  يل هلئإ ال ترلس لا 

 (1002)سيسالم  :دراسة.  3

 ".معلمي العلوم ومدم ممارسة الموجهين لهذه المهام مهام موجهي العلوم لتطوير أداء"والتي بعنوان 

هت   هذه التراسإ ىلت  حتلت  هم   لبهل العتل  ل  للر دتا   عت ل العتل  ، لال عرد  تت  تي   مرسإ 
ال لبهلن ال رللللن لهذه ال هم   ن خالل درا   عت ل العتل  ل دلبهله  ل دتلري ال دتارس الثممللدإ ل حم ظدإ 

اللمحدددث ال ددمه  اللصدددفل ال حتلتدددل ، لكممدد  دتاج التراسدددإ اسددد لممد  دد   لزلعهدددم  تدددت العلمدددإ غددزج ، لاسددد خت  
 ددددن  ددددتلري ( 51)،ل 6222-5111 عتددد  ل عت ددددإ  دددن  عت ددددل العتدددل  لتعددددم  التراسدددل ( 51)ال كلمدددإ  ددددن 

 لاسددد خت  اللمحدددث  عم دددل ار لدددم  للرسدددلن اللبدددمت  دددن ال دددلبهلن لال لبهدددم  ، ( 54)ال دددتارس الثممللدددإ ، ل
ل عم ل دلفم كرلملم  لتثلم  للم م اس خت  ال كرارا  لالمس  ال ئللإ  ل االبملإ  ن صتق اال سمق التاختل 

  :لكمن  ن ده  الم مئ  دندسئتإ التراسإ 
ل لتلن ىلت   مرسإ دغت  ال هم  اإلررا لإ ال ت لسإ لال ل  ظهر لدمهم بهت  ت لس لت دلبهلن  لنال لبه -

 .دسمسهم ل ح مج ل  ملعإ  مد دقل  ن غلرهم لهل  قتلتلإ ل دلل إ حلث سلحمس  ال لبد  تت

لدن غملللددددإ ال ددددلبهلن لع  ددددتلن  تددددت الزلددددمرج الصددددفلإ كدسددددتل  بلددددت ل قددددلل  ال عتدددد   ددددس  ددددت  الددددل ل  -
لمال بمهددم  الحتلثددإ  ددل اإلرددراد  ثددل  م لددإ ال ددلبهلن  ددن خددالل  قددت ال ددؤ  را  لالمددتلا  حددلل اإلرددراد 

 .ال رللي
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 ( 1001)نبيل جبر  :راسةد. 4

تقااويم باارامج تاادريب معلمااي المرحلااة األساسااية الاادنيا أثناااء الخدمااة بمحافظااة غاازة فااي ضااوء "بعنااوان 
 ".اتجاهات عالمية معاصرة

هددت   التراسددإ ىلددت  قددلل  لددرا    ددترل   عت ددل ال رحتددإ األسمسددلإ الددتملم دثمددم  الخت ددإ ل حم ظددم  غددزج  ددن 
ل ال رددر لن ال رلددلللن   ددل يددل  ا بمهددم   مل لددإ  عمصددرج، ل ليددلح ىن  لبهددإ مظددر ال عت ددلن ال  ددترللن

كمن هممص  رلق ذا  تاللإ ىحصمئلإ للن   لس م  ىبملم  ال عت لن ل ال  ترللن لال رر لن ال رلدلللن  دل 
 ل م دد - رددرد  - عتدد  )المظددرج للددرا   ال ددترل  دثمددم  الخت ددإ  غددري ىلددل  م ددل البددمس ل م ددل اللظلفددإ 

لذلص  ن دبل   للر هذه اللدرا   ل حسدلمهم لال لصدل ىلدل  لبهدم  دسمسدلإ (( لكملإ ، حكل إ  )ال ؤسسإ 
كلمدد  ممسدلَم لتتراسدإ ل دن دبدل  لل حسلن لرا    دترل  ال عت دلن لاسد خت  اللمحدث ال دمه  اللصدفل ال سدح

ال  لهل الحمبإ  قرج  لز إ  تت ث مملإ  بم( 15)لال ل  كلم   ن  لهل اس لممإ  ذلص د ت  دتاج التراسإ
األسدددملل   - ح ددلي اللرمدددم   ال دددترللل  -دهدددتاد اللدددرا   ال دددترللل  -لت ددترل  ،  خ دددل  اللدددرا   ال ددترللل 

لبهإ مظر ال عت لن ال  ترللن  - قلل  اللرمم   ال ترللل  -ى كمملم  ال ركز ال ترللل  -لاللسمئل ال عتل لإ 
 عت ددددإ ( 646) عت ددددم  ل( 655) عت ددددم  ل عت ددددإ ( 411)لكممدددد   لمددددإ التراسددددإ . ددددل د يددددم  هلئددددإ ال ددددترل 

لاس خت  اللمحث  عم ل ار لم  للرسلن اللبمت  ،  رر م   رلللم    ن رمركلا لمللرا   ال ترلللإ( 02)لمإليم إ 
لاسدد خت  ال بزئددإ المصددفلإ لت حقددق  ددن الثلددم  ،لاسدد خت  ال كددرار  لالمسدد  ال ئللددإ صددتق اال سددمق الددتاختل 

- :لكمم  ده  الم مئ  اخ لمر  ل  س  لتسؤال الثملثثممل ل لتسؤال األلل لال
 .الإ للن   لس   لمإ التراسإ الذكلر  قمرمإ لتربم   لمإ التراسإ  ن اإلممث ت  لبلت  رلق ت-
لبددلت  دددرلق تالددإ لدددلن   لسدد  تربدددم  كدددل  ددن ال عت دددلن ال  ددترللن لال ردددر لن ال رلددلللن لذلدددص لصدددملح  -

 . ب ل إ ال رر لن

كدل  دن  عت دل ل ردر ل اللكملدإ ل عت دل ل ردر ل الحكل دإ  دل االسد بملإ  لدلنبدت   درلق تالدإ كذلص ل  -
 .ذلص لصملح  عت ل ل رر ل اللكملإل  إمملس إل تت  قرا  ا

يددرلرج  رددمركإ ال عت ددلن لال رددر لن  ددل ال خ ددل  لتلددرا   لدن   -:لدلصدد  التراسددإ لعددتج   لصددلم  ده هددم
ن دكفم  لدن  كلن اللرا     عتتج ل  مل إ ل تللإ اح لمبم   ال عت لن ال ترلللإ ل للت  سئلللإ ال ترل   ترلل

مردم   راكدز  ترلللدإ   خصصدإ  لاالس فمتج  ن ال بمر  العمل لإ لخمصإ األ رلكلإ ل مللدس دسدملل  ال قدلل  لا 
 . بهزج لمألتلا  لال ك لم  ل ل لر الحلا ز ال متلإ
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 (2112) لسربيحة سليم ح:  دراسة. 1

 ."تقويم دورات تأهيل النظار المعلمين بمدارس وكالة الغوث بقطاع غزة  " بعنوان

هدددت   ىلدددت  قدددلل  تلرا   دهلدددل مظدددمر  دددتارس لكملدددإ الغدددلث التلللدددإ لق دددم  غدددزج ل صدددلر  سددد قلتل  ق دددرح 
لل حقلدددق هدددذا الهدددتد ا لعددد  اللمحثدددإ  دددل ، ل  دددللر تلرا   دهلدددل مظدددمر  دددتارس لكملدددإ الغدددلث لق دددم  غدددزج

 بدمال  ارد  ت   تدت  6 هم للردكل رئلسدل  تدت ال دمه  اللصدفل لد دت  اللمحثدإ اسد لممد  كلمدإ  دن تراس
مدمظرا ( 521)لمدإ  كلمدإ  دن األتاج قم د  اللمحثدإ ل  للقهدم  تدت     قرج للعت ال دكت  ن صدتق لثلدم( 60)

ل دلفددم كرلملددم  لاسدد خت  اللمحددث  عم ددل ار لددم  للرسددلن اللبددمت صددتق اال سددمق الددتاختل ، ل عم ددلمددمظرج، 
لدلصد  لاس خت  ال كدرارا  لالمسد  ال ئللدإ لال  لسد  الحسدملل  دل اللصدلل لتم دمئ  لت دكت  ن ثلم  االتاج 

 : اللمحثإ لمل ملل 
 .زلمتج االه  م  ل ليلح دهتاد اللرمم   ال دهلتلإ لتمظمر  -
 االه  م  لدسملل  ال دهلل ال  للقلإ  -
 لملتلرج  اس ختا  دسملل   ترلللإ غلر  قتلتلإ -
 يرلرج الع ل  تت  خصل  قم م  تراسلإ  بهزج لد يل اإل كممم  لال بهلزا   -

 حتلدت الحمبدم  ال دهلتلدإ ، لكدذلص   حتلت دهتاد اللرمم   لصلرج لايدحإ ل حدتتجيرلرج لاق رح  اللمحثإ 
 .لتمظمر قلل ى تات ل خ ل  اللرا   ال دهلتلإ 

 ( 1003)فؤاد العاجز ومحمد البنا  :دراسة. 6

 ".تصور مقترح لبرنامج إعداد المعلم الفلسطيني وفق حاجاته الوظيفية في ضوء مفهوم األداء"بعنوان 

هدت   التراسددإ ىلدت ليددس  صدلر  ق ددرح لتلدل االح لمبددم  اللظلفلدإ إل ددتات ال عتد  الفتسدد لمل دثمدم  الخت ددإ 
اقعهدددم، ل ت دددس اح لمبدددم   دددل يدددل   فهدددل  األتا ، لذلدددص خدددالل  قدددلل  لدددرا   ال دددترل  الحمللدددإ ك دددم هدددل ل 

ال عت لن اللظلفلإ ل بمال  ال دترل  ال ق درح، لقدت اسد خت  اللمحثدمن لهدذا الغدرض ال دمه  اللصدفل ال حتلتدل 
- :لذلص  ن خالل ى تات اس لممد  ن  ص ل  اللمحثلن  كلمإ  ن  بمللن ه م

 . قرج( 52) بمل  قلل  اللرا   ال ترلللإ لل ي ن  -
 . قرج( 42)رللل ال ق رح لت عت لن دثمم  الخت إ لل ي ن م   ال تمل بمل اللر  -

( 5056) دن  ب  دس التراسدإ ال كدلن  دن %( 51) عت م  ل عت إ لمسدلإ  ئللدإ ( 661)للتغ   لمإ التراسإ 
لاسد خت  اللمحدث  عم دل ار لدم  للرسدلن اللبدمت صدتق ،  عت م  ل عت إ لع تلن  ل ال تارس األسمسدلإ العتلدم

لصت  التراسدإ ىلدل للم م اس خت  ال كرارا  لالمس  ال ئللإ لتغبملإ  ن دسئتإ التراسإ ل  اال سمق التاختل ،
دن المسلإ ال ئللإ للعت ال تر  لال  تر  كمم   ر فعإ  ل  بمل  قلل  اللرا   ال ترلللدإ الحمللدإ لدقتهدم مسدلإ 
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ل قددلل  ال عت ددلن لال عت ددم   لقدد  ال ددترل  لال  ددتر  ل كددمن ال ددترل  لاإل كممددم ، ك ددم لتغدد  المسددلإ ال ئللددإ
م   ال ددترلس مددلهددت مسددلإ  ئللددإ  قلللددإ مل ددم   ددم ىال دمهددم  مخفيددإ لملمسددلإ للر %( 22.20)للددرا   ال ددترل  

 :ال ق رح لكمم  ده  الم مئ 
تاللددإ ىحصددمئلإ لددلن  قددتلرا  ال عت ددلن لال عت ددم   ددل  ب ددل   بددمل  قددلل  اللددرا    ذا  ال  لبددت  ددرلق -

 .لعم ل البمس لال ؤهل العت لال ترلللإ  غري 
 .ال  لبت  رلق ذا  تاللإ ىحصمئلإ للن  قتلرا  ال عت لن لال عت م   عزي ل  غلر  تج الخت إ -

اللدددرا   ال ترلللدددإ لر ال عت دددم  لال عت دددلن  دددل  بدددمال   قدددلل  ىحصدددمئلإ لدددلن  قدددت  لبدددت  دددرلق ذا  تاللدددإ -
 .  لصملح الذلن حيرلا ثالث تلرا   دقلل  غلر  تت التلرا  ال ل حيرهم ال عت لن لال عت م

 (2111)علي عبد المجيد أبو سمك: دراسة. 7

دراسااة تقويميااة لبرنااامج تادريب مااديري الماادارس الحكوميااة أثنااء الخدمااة فااي محافظااات جنااوب  " بعناوان
 ".فلسطين من وجهة نظر المديرين أنفسهم 

رلللدددإ  دددل لرمدددم    دددترل   دددتلري ال دددتارس هدددت   هدددذه التراسدددإ ىلدددت ال عدددرد  تدددت  دددتي  دددلا ر ال لدددمت  ال 
الحكل لدددإ  دددل  حم ظدددم  بمدددل   تسددد لن ل دددتي ىسدددهم  هدددذا اللرمدددم    دددل ر دددس الكفملدددم  اإلتارلدددإ  لالفملدددإ 

للقت ص   اللمحث ، ت اس خت  اللمحث ال مه  اللصفل ال حتلتلقل تلري ال تاس الذلن رمركلا  ل اللرمم   ل 
 دددتلر ( 662)حم ظدددم  بمدددل   تسددد لن ل دلفدد   لمدددإ التراسدددإ  دددن اسدد لممد  لبهدددإ ل دددتلري ال دددتارس  ددل  

 ددل الفصددل الثددممل  ددن ( ال ددتارس األسمسددلإ الددتملم ، األسمسددلإ العتلددم ، الثممللددإ ) ل ددتلرج   ددن لع تددلن  ددل 
 لاسددد خت  اللمحدددث  عم دددل ار لدددم  للرسدددلن اللبدددمت صدددتق اال سدددمق الدددتاختل ( 6226/6225)العدددم  التراسدددل 

لكممدد  دهدد  م ددمئ  التراسددإ  ددلا ر ال لددمت  ال رلللددإ لت ددترل   ددل ، م  لت دكددت  ددن الثلددم  ل عم ددل دلفددم كرلملدد
،  تددت تربددإ كللددرج ( 22) قددرج  ددن دصددل ( 45)لرمددم    ددترل   ددتلري ال ددتارس لتربددإ كللددرج حلددث حصددت  

 : ل ن خالل هذه الفقرا   لصت  التراسإ  لتم مئ  ال لإ
 ال ترلللإ قلل ال ترل   ت   حتلت  تلري ال تارس الح لمبم ه   -
 قلم  اإلتارج العم إ لت ترل  لاإلرراد ال رللي ل حتلت  ليل  ال ترل  لت تلرلن  -
 . ت  ا ال   تلري ال تارس ال رمركلن  تت خ إ اللرمم   قلل  مفلذهم  -

 . ربلس  تلري التارس  تت حيلر ب لس التلرا  لاللرا   ال ترلللإ ك م دلص  التراسإ ليرلرج
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 ( 2111)عالء الدين سعد متولي  سةدرا. 1

 . "االتجاهات العالمية والمعاصرة ءامج تدريب معلمي الرياضيات بسلطنة عمان في ضو تطوير بر " بعنوان

ال عدرد  تدت اللاقدس الفعتدل للدرا    دترل   عت دل الرلميدلم  لدمل رحت لن اإل تاتلدإ  هت   هدذه التراسدإ ىلدت
لقم  اليل   تت لعض بلام  القلج لاليعد لالثممللإ لمل م قإ الررقلإ  ل ست مإ  .  من لا 

 حتلددت االح لمبددم  ال ترلللددإ الالز ددإ لملفعددل ل عت ددل الرلميددلم  لددمل رحت لن اإل تاتلددإ لالثممللددإ  ددن لبهددإ 
مظددر  ب ل ددإ  ددن  عت ددل هددم لن ال ددرحت لن ل ددلبهل  ددمتج الرلميددلم   لمل م قددإ الرددرقلإ لسددت مإ   ددمن 

م  العمل لددددإ ال عمصددددرج  ددددل لددددرا    ددددترل  ال عت ددددلن لصددددفإ  م ددددإ ل عت ددددل اللقددددلد  تددددت دهدددد  اال بمهددددل 
 .الرلميلم  خمصإ ،  ل دثمم  الخت إ 

 :ل  ثت  دتلا  التراسإ  ل ثالثإ اس لممم   تت المحل ال ملل 
لهددتد ال عددرد  تددت لاقددس  ددترل   عت ددل الرلميددلم  لمل م قددإ الرددرقلإ بمددل  سددت مإ : االسدد لممإ األللددل 

 اهم  ب ل إ  ن  ع تل الرلميلم    من ك م لر 
 دن لبهدإ )  لهتد ال عدرد  تدت دهد  االح لمبدم  ال ترلللدإ الالز دإ ل عت دل الرلميدلم  : االس لممإ الثمملإ 

 (مظر ال عت لن  ب ل إ التراسإ 
لهتد ال عرد  تت ده  االح لمبم  ال ترلللإ الالز إ ل عت دل الرلميدلم   دن لبهدإ مظدر :االس لممإ الثملثإ 

 (لبهل  متج الرلميلم   

ل دد  ال دكددت  ددن صددتق االسدد لممم  الثالثددإ لثلم هددم  تددت  ب ل ددإ  ددن ال خ صددلن  ددل  بددمل ال مددمه  ل ددرق 
ل دد  )  Spearman-Brown)لدرالن  –ال دترلس لكتلددإ ال رللددإ للت دكدت  ددن ثلم هددم اسد خت   عمتلددإ سددللر من 

 ترسدإ ى تاتلدإ لثممللدإ  دل اللاللدم  ( 46)ت  عت م ل عت إ ل رلقإ  رلائلإ  لز إ  تد( 516)اخ لمر  تت 
لدهدد  الم ددمئ  ال ددل . ترسددإ( 54) عت ددم ل عت ددإ لترلميددلم   ددلز لن  تددت ( 522)ك ددم  دد  اخ لددمر .الخ سددإ 

يدددرلرج ال خ ددل  للددرا    دددترل  ال عت ددلن  ددن  م تدددق االح لمبددم  ال ترلللددإ الحمللدددإ  لصددت  لهددم التراسددإ 
 .   ت للال س قلتلإ ال ل ل   رصتهم لدستل 

 (2111)عنايات محمد خليل :  دراسة. 9

 ".مهارات لتخطيط الدرس لدم موجهي التربية الموسيقية  يةبرنامج تدريبي مقترح لتنم فاعلية" بعنوان

هت   التراسإ ىلت ى تات لرمم   ل م لإ  همرج  خ ل  الترس ل حيدلره لقلدمس  م تل دد لدتي  دلبهل ال رللدإ 
ال عتدد  لقسدد  ال رللددإ ال لسددلقلإ لكتلددإ ال رللددإ المل لددإ دددد /راد الفمددل  تددت ال ملدد  ال لسددلقلإ لالقددمئ لن لمإلردد

: ل لمدل هدذا اللحدث  مهبدلن  دن  مدمه  اللحدث الع تدل ه دم  .بم عإ  لن ر س دد  حم ظ دم القدمهرج لالبلدزج
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لمحثدإ دتاج  لبدد، لاسد خت   ال( 66)كدمن  دتت د درات العلمدإ ل .ال مه  اللصفل ال حتلتل ، لال دمه  ال برللدل
لال بزئدددإ لاسددد خت  اللمحدددث  عم دددل ار لدددم  للرسدددلن اللبدددمت  صدددتق اال سدددمق الدددتاختل ،    ثدددل  دددل اسددد لممإ 

المصفلإ لت حقق  ن الثلم  ، للم م اسد خت  اللمحدث ال كدرارا  لالمسد  ال ئللدإ لنبملدإ  دن دسدئتإ التراسدإ ، 
د دم  سد لي ى قدمن  دلبهل ال لسدلقت  دل  هدمرا   دسفر  الم مئ  دن اللرمم   ال ق درح لدد  م تلدإ  قلللدإ، لقت

 ددتات لددرا   ل عتددل  ال عت ددلن دثمددم  للقددت اق رحدد  اللمحثددإ يددرلرج ى .ال خ ددل  الفر لددإ   حسددن  سدد لي دتائهدد 
 . تت  همرا  ال ترلس سم ته  الخت إ 

 (2111)أسماء زين صادق األهدل  دراسة. 01

الجغرافيااا فااي المرحلااة الثانويااة فااي تاادريس المفاااهيم برنااامج تاادريبي مقتاارح لمعلمااات  فاعليااة"  بعنااوان
 ("wiscon")االستنتاجية واالستقرائية وتقويم الطلبات حسب نموذج 

 هتد هذه التراسإ ىلت  م لإ  همرا   عت م    دل ال رحتدإ الثممللدإ  دل  دترلس  فدمهل  البغرا لدم  دن خدالل 
تهم  تمبدددر ل هدددمرا   قدددلل  ال تلدددم   دددل ال فدددمهل  حدددت اسددد ختا  ال دددرلق لن  االسددد م مبلإ لاالسددد قرائلإ  ك دددم

لل حقلددق ذلددص اسدد خت   اللمحثددإ ال ددمه  اللصددفل  ددل ب ددس الللممددم   "wiscon"البغرا لددإ حسدد  م ددلذج 
ال  تللدددددإ  للمدددددم  اللرمدددددم   ال دددددترللل لاالخ لدددددمرا   لدليدددددم ال دددددمه  ال برللدددددل ل كلمددددد   لمدددددإ اللحدددددث  دددددن 

 عم دل ار لدم  للرسدلن اللبدمت   إاللمحثد  لاسد خت  ،لدإ  ل حم ظدإ بدتج عت إ بغرا لم  ل ال رحتإ الثممل (52)
اللمحثددددإ   لاسددد خت  ، لال بزئددددإ المصدددفلإ لتثلدددم  ل عدددم ال  الصددددعللإ لالسدددهللإ صدددتق اال سدددمق الدددتاختل 

 :لقت كرف  التراسإ  ن اخ لمر  ل  س  لتحصلل  تت م مئ  االخ لمرا  
  م تلإ اللرمم   ال ترللل -
 ىلت لرا    ترلللإ  ل  بمل  ترلس  فمهل  البغرا لم  اح لمج ال عت م  -

  ددددل تلرا   ترلللددددإ لت رددددر م  ال رلللددددم   ددددل  ددددترلس  كممدددد   ددددن يددددرلرج د ددددم ال لصددددلم  لاالق راحددددم  
 ددددترل  ال مللددددم  ال عت ددددم   ددددل  خ تددددد ال خصصددددم  لكتلددددم  ال رللددددإ  تددددت  ددددترلس ال فددددمهل  ل  ال فددددمهل ،

 .قلل هملمس ختا  م مذج  ترلس ال فمهل  ل 

 (2111) أوجاكلين :دراسة. 00

 ."برنامج تدريب معلمي اللغة األجنبية للمرحلة الدنيا  تقييم"  بعنوان
هددت   هددذه التراسددإ ىلددت  قلددل  لرمددم    ددترل   عت ددل التغددإ األبمللددإ لت رحتددإ االل تائلددإ الددتملم، ل حتلددت مقددم  

 .اليعد لالقلج
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  دت اللمحدث اسد لممد ل دن خدالل ال قدملال اللصدفل ، حلدث ا اس خت  اللمحث ال مه لل حقلق هذه األهتاد 
لاسدد خت  اللمحددث  عم ددل ار لددم  للرسددلن اللبددمت    عتدد  ل عت ددإ،( 52) ددس  لمددإ التراسددإ لال ددل  كلمدد   ددن 

ال كدرارا  لالمسد  ال ئللدإ لنبملدإ  دن  ل  س  ل ل ل عم ل دلفم كرلملم  لتثلم  ، صتق اال سمق التاختل ، 
 تدت  صت  التراسإ ىلدت دمدد للبدت اخد الد لصدملح  عت دل التغدإ األبمللدإ الدذلن  د   دترلله  ل دسئتإ التراسإ 

 .حسم  ال عت لن غلر ال  ترللن

 ( 2117)جمال ابراهيم نتيل :  دراسة. 02

 ."وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة  ارسدور التدريب في تطوير كفايات مديري مد " بعنوان

رد  تددت  ح ددلي ال ددترل  لاالح لمبددم  ال ترلللددإ ل صدد ل  اللرمددم   ال ددترللل هددت   هددذه التراسددإ ىلددت ال عدد
لال عدرد دليدم  تدت ال رلقدإ ال  لعدإ  دل   تلدإ ال قلددل  ال دل  سده   دل ر دس كفملدم   دتلري ال دتارس للكملددإ 

  دد  ى ددتات اسدد لممد حلددث اسدد خت  ال ددمه  اللصددفل ال حتلتددل الغددلث التلللددإ ، ل ل حقلددق دهددتاد هددذه التراسددإ
 تلر ل تلرج  ن  تلري  تارس لكملإ الغلث التلللدإ ( 501)لب س ال عتل م  ل    لزلعهم  تت  لمإ لتغ  

ل عم ددل دلفددم كرلملددم  لتثلددم  ، لاسد خت  اللمحددث  عم ددل ار لددم  للرسددلن اللبددمت  صدتق اال سددمق الددتاختل ، 
 :سإ ىلت الم مئ  لهل لدرمر  هذه الترالال كرارا  لالمس  ال ئللإ لنبملإ  ن دسئتإ التراسإ 

دن تلر لرمم   ال ترل   ل لرمدم   ال رللدإ لال عتدل  للكملدإ الغدلث التلللدإ لالخدم  ل  دللر كفملدم   -
 .(60.10) تلري ال تارس  قت حصل ال ب ل  الكتل لفقرا  اس لمم د   تت مسلإ كللرج  قتارهم 

ال ددتارس للددلن كددل  بددمال   لبددت همددمص  القددإ ار لددم   لبلددإ تالددإ ىحصددمئلإ لددلن كفملددم   ددتلري  -
 اللرمم   ال ترللل 

الع دددل  تدددت اسددد  رارلإ دحدددتث م دددمذج قلدددمس  دددل   تلدددإ ال قدددلل  يدددرلرج ل دددن دهددد   لصدددلم  هدددذه التراسدددإ 
الع ل  تدت اسد ختا  دحدتث م دمذج قلدمس  دل ، ل لال  ملعإ لدن  كلن   تلإ ال قلل   س  رج  ل  قتل  اللرا   

 .  تلإ ال قلل  لال  ملعإ  لدن  كلن   تلإ ال قلل   س  رج  ل   رج  قتل  اللرا  
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 (2117)أمل سالمة الشامان : دراسة. 03

أثاار باارامج تدريبيااة لمااديري الماادارس ومااديراتها قباال وأثناااء ممارسااة العماال اإلداري فااي أدائهاام  " بعنااوان
 ."من وجهة نظرهم  الوظيفي

لقدت   دن لدرا    ترلللدإ ل دتلري ال دتارس ل دتلرا هم قلدل لدثمدم   هت   هذه التراسإ  ىلت ال عرد  تت دثر  دم
  مرسددإ الع ددل اإلتاري  ددل دتائهدد  الددلظلفل  ددن لبهددإ مظددره  لذلددص  ددن خددالل  سددعلن كفملددإ ردد ت هم دتاج 

(  51)ب لدددس   دددترا  ل دددتلرا  ال دددتارس ل  لقدددت  كلمددد  العلمدددإ  دددن، التراسدددإ ل لز ددد   تدددت سدددلعإ  حدددملر
 ددل  تلمددإ  لددلص ال عتل لددإ  لهددل  ردد ل ( ال ددتائل ،   لسدد  ، ثددمملي )  ترسددإ حكل لددإ لمل راحددل ال خ تفددإ 

 دددل ال رحتدددإ الثممللدددإ ، ك دددم ( 0) دددل ال رحتدددإ ال  لسددد إ ، ل ( 55) دددتلرا  دددل ال رحتدددإ االل تائلدددإ ل ( 55)
 ددتلرج ( 56) دتلرج  دل ال رحتدإ ال  لسد إ ،ل( 511)تدإ االل دتائل ، ل  دتلرج  دل ال رح( 51) يد م  العلمدإ 

ل عم ل دلفدم  لاس خت  اللمحث  عم ل ار لم  للرسلن اللبمت صتق اال سمق التاختل ، . ل ال رحتإ الثممللإ 
 لال كرارا  لالمس  ال ئللإ لنبملإ  ن دسئتإ التراسإ، كرلملم  لتثلم 

 :إ  ن الم مئ  ده هملقت  لصت  هذه التراسإ ىلت ب ت
 عظ  د رات العلمإ ل  لدخذلا لدرا    ترلللدإ قلدل  لمردرج الع دل اإلتاري، د دم دثمدم  الع دل اإلتاري  قدت  -

 .د مت  عظ   ن ال حق للرا    ترلللإ دمه  دخذلا لرمم بم  ترللم لاحتا  ق 

العلا ددل ال رددبعإ دليددح  عظدد  د ددرات العلمددإ دن الرغلددإ  ددل  لسددلس ال عتل ددم  اإلتارلددإ كممدد   ددن  -
 .لالل حمق لمللرا   ال ترلللإ لركل كللر     تلهم الحلا ز اللظلفلإ

 .د م لملمسلإ لعم ل ال هر   ن   م   الع ل،  ممد ل  لكن تا عم لالل حمق لمللرا   ال ترلللإ -

 :ل ل يل  م مئ  التراسإ     قتل  لعض ال لصلم  ده هم  
 ددتلرا  ال ددتارس قلددل الخت ددإ لدثممئهددم ح ددت  عكددس دهددتاد ى ددمتج المظددر  ددل لددرا   ى ددتات  ددترا  ل  -

 .لاس را لبلم  هذه اللرا   الحمبم  ال ترلللإ لت  ترللن 

 دددل اال  لدددمر دللللدددم  الحمبدددم  ال ترلللدددإ  دددن لبهدددإ مظدددر ال دددترا  لال دددتلرا   مدددت ليدددس  ذخددداأل -
 .الخ ل  ال ترلللإ ل ت  االق صمر  تت ردي الخلرا 
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 (2111)حمد شاهين سهيلة أ:  دراسة. 01

برنامج مقتارح فاي الفناون اإلساالمية بفلساطين لتنمياة مهاارات التفاوق الفناي لادم طلباة  فعالية"  بعنوان
 ."التربية الفنية بجامعة األقصى 

هت   هذه التراسدإ ىلدت ال عدرد  تدت  م تلدإ اللرمدم   ال ق درح ل م لدإ  هدمرا  ال دذلق الفمدل ل دال   -
للنبملإ  تت األسئتإ اس خت   اللمحثإ ال مه  اللصفل ال برللل . قصت ال رللإ الفملإ لبم عإ األ

،  سدددد علمإ لمللرمدددددم   ال عدددددت لدددددذلص لعددددت ال دكدددددت  دددددن صدددددتق اللمددددلت لالفقدددددرا   دددددن قلدددددل ال حك دددددلن 
لاسدد خت    ملد  ل مللددإ( 55) ل دد    للدق اللرمددم    تدت  لمددإ التراسددإ لال دل لتغدد   ،لال خ صدلن 

لاسد خت   رلقدإ ال بزئدإ المصدفلإ لن اللبمت  صدتق اال سدمق الدتاختل ، اللمحث  عم ل ار لم  للرس
ل ددل يددل   للم ددم اسدد خت   اللمحثددإ ل كددرارا  لالمسدد  ال ئللددإ لنبملددإ  ددن دسددئتإ التراسددإلتثلددم  ، 

  :لتل م مئ  اللحث    ليس  ب ل إ  ن ال لصلم  لال ق رحم   ن للمهم  م
ك سمق  س قل ل  كدلن " سال لإلالفن ا"ال رللإ الفملإ يرلرج  ي لن  قررا  ل سمقم  ى تات  عت   -

 .ال ال   ن  ذلق القل  الفملإ لالب مللإ لد

 .ى متج المظر  ل لرا   ى تات  عت  ال رللإ الفملإ  -

 (2111)مصطفى نوري القمش ، عمر محمد الخرابشة :  دراسة. 01

الخاصاة فاي كلياات المجتماع األردنياة مان التادريب العملاي المياداني لطلباة دبلاوم التربياة  تقويم"  بعنوان
 ."وجهة نظر المتدربين والمعلمين المتعاونين 

هت   هذه التراسإ ىلت  قلل  لاقس ال ترل  الع تل ال لتامل ل تلإ تلتل  ال رللإ الخمصإ  دل كتلدم  ال ب  دس 
 .األرتملإ  ن لبهإ مظر ال  ترللن لال عت لن ال  عململن

دلله م خمصإ لمل  ترللن ، لالثمملإ خمصدإ لدمل عت لن : إ د ت اللمحثمن اس لمم لن لل حقلق دهتاد هذه التراس
 دن ال تلدإ ال عت دلن ، د دم الثمملدإ ( 6660)ال  عململن حلث      للقهم االس لممإ األللدت  تدت  لمدإ قلا هدم 

لاسددد خت   ئلمصدددمىحللعدددت  عملبدددإ الللممدددم  .  دددن ال عت دددلن ال  عدددململن( 51) ددد    للقهدددم  تدددت  لمدددإ قلا هدددم 
دظهدر  الم دمئ   .لال بزئدإ المصدفلإ لتثلدم اللمحث  عم ل ار لم  للرسلن اللبمت  صتق اال سمق الدتاختل ، 

 :ذا  العالقإ لمل  ترللن  ملتل 
 لبلت حمبإ ل  للر  همرا ه  العت لإ  ل حقل االخ صم  
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ال ردددكال  لدددتي ال تلدددإ  لبدددلت دثدددر للتربدددإ  مللدددإ  دددل ىلبدددمت  فم دددل اب  دددم ل ل م لدددإ القدددترا   تدددت حدددل
 ال  ترللن 

 د م  ل م ل عتق لمل عت لن ال  عململن  قت دظهر  الم مئ  

دن ال عت لن ال  عململن لرلن لدن ال ترل  الع تل ال لتامل قدت دسده   دل   دللر اللدرا   التراسدلإ ل خصد  
ر ه  ل عتل دم ه  ل هدمرا ه  تلتل  ال رللإ الخمصإ، ك م دسه   ل ىلقم  اليل   تت ى كمملم  ال ترل ،  ل عم

 . ل  بمل ال خص  

 (1002)شينغ شي وآخرون  :دراسة. 26

تقييم برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة لادمج تكنولوجياا المعلوماات واالتصااالت فاي التعلايم " بعنوان 
 "في تايون

ال عتل دم  لاال صدمال   دل هت   التراسإ ىلت  قلدل  لرمدم    دترل  ال عت دلن دثمدم  الخت دإ لدت    كملللبلدم 
ل دد   صدد ل  لرمددم   خددم  ل زللددت لاسدد خت  اللمحددث لددذلص ال ددمه  اللصددفل ال حتلتددل ، ال عتددل   ددل  ددمللان ، 

ل د  . ال عت لن لمل همرا  الالز إ لت    كملللبلدم ال عتل دم  لاال صدمال   لردكل  عدمل  دل ال مدمه  الحمللدإ
لالددذلن   ثتددلا  ددل  لمددإ التراسددإ ال ددل  .تددت  رددمركإ ال عت ددلنال حقددق  ددن  عمللددإ لرمددم   ال ددترل  ل دددثلره  

 . عت  ل عت إ( 40) كلم   ن 

لدظهددر  م ددمئ  ال قلددل  دن الغملللددإ العظ دددت  ددن ال عت ددلن ال رددمركلن رايدددللن  ددن لرمددم   ال ددترل  ، ك دددم 
ك دم  لدلن دن  لا  لر دن ذلص سلسم ت لركل  عمل  ل ت د   كملللبلدم ال عتل دم  لاال صدمال   دل ال عتدل  ،

مسدددلإ  مللدددإ  دددن ال عت دددلن  لدددذل ال زلدددت  دددن األمرددد إ ذا  الصدددتإ ل كملللبلدددم ال عتل دددم  لاال صدددمال   دددل 
 .ال ترلس لاإل تات إلبرا  دمر إ الفصل التراسل لال فم ل  س الز ال   مذ اس ك مل ال ترل 

 (1020)صالح معمار: دراسة. 21

المقدمة لمعلمي العلوم بالصف الثالث المتوسط في منطقة المدينة تقويم البرامج التدريبية " والتي بعنوان 
 "المنورة من وجهة نظرهم 

هددت   التراسددإ ىلددت  قددلل  اللددرا   ال ترلللددإ ال قت ددإ ل عت ددل العتددل  لمل رحتددإ ال  لسدد إ  ددل  م قددإ ال تلمددإ 
ل  ال قددددلل ، ال قملددددم  ال ح ددددلي،  ددددرق ال ددددترلس، دسددددت‘ األهددددتاد :) ال مددددلرج ال عتل لددددإ  ددددل البلامدددد  ال مللددددإ

ا لدس اللمحدث  دل تراسد د ال دمه  اللصدفل لقدم  ل صد ل  اسد لممد  كلمدإ  دن (.ال رلللدإ،  هدمرا  الد عت  الدذا ل
 دددن  عت دددل العتدددل  لمل رحتدددإ ال  لسددد إ ل م قدددإ ال تلمدددإ  520 قدددرج ل لقهدددم  تدددت  لمدددإ  كلمدددإ  دددن (  21)
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ت صددتق اال سددمق الددتاختل ، ل عم ددل دلفددم كرلملددم  لاسدد خت  اللمحددث  عم ددل ار لددم  للرسددلن اللبددم .ال مددلرج
 :لكمم  ده  الم مئ  لاس خت  اللمحث ال  لس  الحسملل لال كرارا  لالمس  ال ئللإ .لتثلم  

دن األهتاد ل درق ال دترلس لدسدملل  ال قدلل  لال قملدم  ال رلللدإ   ممسد  لتربدإ يدعلفإ  دس  ثلال هدم   -
 .  لس ال حتتج ل ترلس العتل  لتصد الثملث ال

دن  لايددلس اللددرا   ال ترلللددإ ل هددمرا  الدد عت  الددذا ل  لهددم  ددر ل  لتربددإ   لسدد إ ل ثلال هددم ال حددتتج   -
 .ل ترلس العتل  لتصد الثملث

 :التعقيب على دراسات المحور األول

 :بالنسبة إلى أهداف الدراسة
( 6220)ش لالخرارإ الق ،( 6221)، ،  رلم   ( 6252)ا فق  التراسإ الحمللإ  س تراسإ  ع مر  -

،صالح (6226)بلر  ،(6226)،حتس(6224)،  للل(26224،س ص(6221)،دلبالكن(6220)،رمهلن
 . ل  قلل  لرا    ترل  ال عت لن ،(6222)،ال حمسمإ(6222)،الغم تي(6225)لالقرش

 ،  ل دهتا هم  ن حلث(6226)بلر  ،(6224)،دللس ص(6224)  لللا فق  التراسإ الحمللإ  س تراسإ  -
 . قلل هم  ل يل  اال بمهم  ال عمصرج 

 :منهج الدراسةبالنسبة الى 

 حلث ا فق  التراسم  السملقإ  ل اس ختا هم لت مه  اللصفل ال حتلتل ،   عظ ا فق  التراسإ الحمللإ  س  -
، (6221)،  لتج(6226)، م لل(6226)،  لست(6220)الخرالرإ، ( 6252) س تراسإ  ع مر 

بلر ، (6226)، حتس( 6225)اللمم لالعمبز ، (6224)،   للل(6224)س ص، دلل (6221)دلبالكمن
  . (6222)، ال حمسمإ(6225)السر،( 6225)، سلمسمل  (6226)

 :أدوات الدراسةبالنسبة الى 

، (6226)، م لل(6226)،  لست(6220)الخرالرإ، ( 6252) س تراسإ  ع مر  اخ تف  التراسإ الحمللإ -
، ( 6225)اللمم لالعمبز ، (6224)،   للل(6224)، دللس ص(6221)، دلبالكمن(6221) لتج
 ل اس ختا    ،(6222)، ال حمسمإ(6225)السر،( 6225)، سلمسمل  (6226)بلر ، (6226)حتس
 لممإ كدتاج لب س للممم  التراسإ ، للم م التراسإ الحمللإ اس خت   دتاج  حتلل ال ح لي لل مقإ االس

  .ال الحظإ 
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 :الدراسة عينةبالنسبة الى 
اللمم لالعمبز  ،(6224)،   للل(6221)دبلالكمن، ( 6252)ا فق  التراسإ الحمللإ  س تراسإ  ع مر  -
 .،  ل   للقهم  تت ال عت لن دثمم  الخت إ (5116)ال  ل ، ( 6226)، بلر ( 6225)

تارس الحكل لإ   ل لقت ركز  التراسإ الحمللإ  تت  قلل  لرمم    ترل   عت ل العتل  دثمم  الخت إ لمل  -
  . يل   عمللر البلتج الرم تإ

 

 :الدراسات في ما يلي  وقد تم االستفادة من هذه
 . ل ى تات اإل مر المظري الخم  ل قلل  لرا    ترل  ال عت لن  -

 . حتلت دسملل  ال عملبإ اإلحصمئلإ ال ممسلإ لتتراسإ الحمللإ  -

 /المحور الثاني 

 .الجودة الشاملة في التعليم الدراسات المتعلقة بمعايير

 (2111)الغنام  دراسة. 0

فاعلية أداء مديرة المدرسة االبتدائية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية في  ":  بعنوان
 ." ضوء مبادئ الجودة الشاملة

إ لمل  تكدإ العرللدإ  حتلت  م تلإ دتا   تلرج ال ترسإ االل تائلدإ  دل ال م قدإ الردرقل ىلتهت   التراسإ  حلث
البلتج الرم تإ لقت اس خت   اللمحثإ ال دمه  اللصدفل ل حتلدل  ىتارجالسعلتلإ للبد  م   ل يل    لمت  

 اسدد لممد)ال ترسددإ االل تائلددإ الفعملددإ  ددل يددل   لددمت  البددلتج الرددم تإ ل صدد ل  دتا  التراسددإ  تلرج ه ددم   دد
رسددإ  دددن  مظدددلر البددلتج الردددم تإ ، ل لظلدددد ال قدددمللس  لدددمت  الفم تلددإ  دددل دتا   دددتلرج ال ت ىلدددتاسدد ممتا  (

 ددتلرج ( 25)ل د    للددق األتاج  تددت  لمددإ التراسدإ لال ددل  كلمدد   ددن ل حتلددل الللممددم  اللحثلددإ ، اإلحصدمئلإ
ل عم دل دلفدم كرلملدم  لتثلدم  ، لاس خت  اللمحث  عم ل ار لدم  للرسدلن اللبدمت صدتق اال سدمق الدتاختل ، 

- :ده  م مئ  التراسإ  حلث كمن  نللإ لنبملإ  ن دسئتإ التراسإ لال كرارا  لالمس  ال ئ

 ددن  اإلبددمتج سدد لي  ىلددتدتا   ددتلرج ال ددتلرج االل تائلددإ  ددل ال م قددإ الرددرقلإ لرقددت لرددكل  ددم   دن -
 . مظلر  لمت  البلتج الرم تإ  ل ال عتل  

ر  دتا   دددم ال   دددل  دددتلرج ال ترسدددإ االل تائلدددإ   لدددزا   دددل األتا   دددل  بدددمل ال خ دددل  لدظهددد دلدددرز  -
 .اإلمسمملإ  ملعإ ال حصلل ل قلل د لكذلص  ل  بمل ا خمذ القرار لالعالقم  
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 زلددت  ددن ال دهلددل لال ددترل   ددل  بددمل  ىلددت ددتلرج ال ترسددإ االل تائلددإ  ددل ال م قددإ الرددرقلإ   ح ددمج -
تارجال لارت اللررلإ  ىتارج  .العالقإ  س د راد الع تلإ ال رلللإ لا 

 (2112) السعود :دراسة. 2

 . " المدرسية في األردن اإلدارةالشاملة نموذج مقترح لتطوير  الجودة" بعنوان  والتي

 ، فهل  البلتج الرم تإ ، لاق راح م لذج ل  للقهم  ل ال ترسإ األرتملإ   حتلت ىلتهت   التراسإ  حلث
لاس خت  ،ال حتلتل لاللصف لقت اس خت  اللمحث األستل  ، علق ذلص ال  للق ال لده  الصعللم   لللمن

لاس خت  اللمحث  تلرج  ترسإ  تلر ل ( 19)لتلصلل لذلص استل  ال قملتإ لاس لممد      للقهم  تت 
لال كرارا  لدستل  ال بزئإ المصفلإ لتثلم  ،  عم ل ار لم  للرسلن اللبمت  صتق اال سمق التاختل ، 

  -:ده  م مئ  التراسإ  ل ن إلالمس  ال ئللإ لال  لس  الحسملل لنبملإ  ن دسئتإ التراس

ل  للقهم  ل  ى كمملإال ترسلإ ، لدن هممص  اإلتارج فهل  البلتج الرم تإ  تت صعلت   حتلت -
 .ال ترسإ األرتملإ

 . ل لر الر ملإ البلتج لالحلا ز ال ممسلإ لال ترل  ال س  ر لتعم تلن كم إ ليرلرج -

 (2112)حسن السيد علي  نادية : دراسة. 3

مقترح لتطوير نظام البنات بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير الجودة الشاملة  صورت"  بعنوان
 ."مدخل تخطيطي "

ل حتلت  عمللر . ال عرد  تت لاقس  عتل  اللمم   ل ال  تكإ العرللإ السعلتلإ  ىلتهذه التراسإ   هتد
الذي ا   ت   تلد التراسإ  التراسإ  د م  مه. تخل البلتج الرم تإ ال ل ل كن   للقهم لاالس فمتج  مهم 

لال ل  لق هم  تت  لمإ التراسإ لال ل  .لكمم  دتاج التراسإ ل مقإ ال الحظإ .ال مه  اللصفل ال حتلتل 
لاس خت  اللمحث  عم ل ار لم  للرسلن اللبمت صتق اال سمق التاختل ،  تلرج  ترسإ ( 21) كلم   ن 

  اللمحث  اخ لمر  م ملل مل لال  لس م  الحسمللإ لالمس  ال ئللإ لاس ختل عم ل دلفم كرلملم  لتثلم  ، 
دن لاقس مظم   عتل  اللمم  لمل  تكإ العرللإ  ىلل دلرز الم مئ   رلر لكمم لنبملإ  ن دسئتإ التراسإ 

السعلتلإ لدلعمته ال خ تفإ لد الكثلر  ن دلبد القصلر ال ل  حلل تلن بلت د ، األ ر الذي لبعتد  ل 
لل ممس   س  صر العلل إ  ،لريت الع ال      للر ل حتلث للفل لتلره  ل  خرل   م ىلتحمبإ 

ظل  تخل البلتج الرم تإ ل عمللرهم ال ل  رحهم هذا اللحث  ل ل ،لغلرهم  ن خصمئ  العصر الحملل 
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 ل كن االس فمتج  مد  ل ليس  صلر  ق رح ل  للر هذا المظم  لب لس دلعمته لهتد ر س  س لي بلت د
 .لبلتج  م بم د ل  لزهم

 (1004)رائد حسين الحجار : دراسة. 4

تقياايم األداء الجااامعي ماان وجهااة نظاار أعضاااء الهيئااة التدريسااية بجامعااة األقصااى فااي ضااوء "  بعنااوان
 ." مفهوم الجودة الشاملة

قصدت هت   هذه التراسإ ىلت  قلل  األتا  البم عل  ن لبهإ مظر د يم  الهلئإ ال ترلسلإ  ل بم عدإ األ
 قدددرج  لز دددإ  تدددت سدددلعإ ( 42)لاسددد خت  اللمحدددث اسدد لممد  كلمدددإ  دددن .  ددل يدددل   فهدددل  البدددلتج الردددم تإ 

القلمتج ، ال خ ل  ، ال تلإ ، ال عتل م  ، ال دلارت اللردرلإ ، دتارج الع تلدم  ، م دمئ  الع دل )  بمال  هل 
لمحدث  عم دل ار لدم  للرسدلن لاسد خت  ال.  يدلا( 565) لمدإ  ردلائلإ قدترهم  ، حلث  د    للقهدم  تدت( 

لال كدرارا  لالمسدد  ال ئللدإ لنبملدإ  ددن ل عم دل دلفدم كرلملددم  لتثلدم  ، اللبدمت صدتق اال سدمق الددتاختل ، 
 .دسئتإ التراسإ

 ، لدمدد ال% 22لللم  م مئ  التراسإ دن ال س لي العم  لألتا  البم عل ل  لصل ىلت ال سد لي اال  رايدل 
 دل  قدتلر د درات العلمدإ ل سد لي األتا  البدم عل  (α  ≤0.05)إ  مدت  سد لي لبت  رلق ذا  تاللإ ىحصمئل

الكتلددإ لال ؤهددل لالخلددرج لدلصدد  التراسددإ ليددرلرج مرددر ثقم ددإ البددلتج الرددم تإ لالع ددل  تددت  لعددزي ل  غلددر
 .ىمرم  تائرج دل   متج لتبلتج الرم تإ  ل البم عإ لختق  مم   مظل ل لربس  تت البلتج الرم تإ

 (1005)لحلبي، ومريم سالمة اإحسان محمود  :دراسة. 5

 "تنمية الكفايات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة الشاملة " بعنوان 

هددت   التراسددإ ىلددت ى ددتات قمئ ددإ ل عددمللر البددلتج الرددم تإ لت عتددل  البددم عل لال عددرد  تددت األه لددإ المسددللإ 
 :ألتلا  ال مللإ الد ت  اللمحث من ، لس لت عمللر  ن لبهإ مظر د يم  هلئإ ال تر 

 .اس لممد قمئ إ  عمللر البلتج الرم تإ  ل ال عتل  البم عل ، ل ي  دحت  رر  حلرا -
 .اس  مرج  حتلل   ل  يل هلئإ ال ترلس-

( 562)الفعددمل ، للتغدد  العلمددإ العرددلائلإ  لل مقددإ  الحظددإ دتا  د يددم  هلئددإ ال ددترلس ل هددمرا  العيدد-
رلس ذي خلددرج دقددل  ددن خ ددس سدملا  لتكتلددم  العت لددإ لاألتللددإ لبم عددإ ال تددص  لددت العزلددز  يدل هلئددإ  ددت

هددددد ، لا   ددددت  التراسددددإ  تددددت ال ددددمه  اللصددددفل ، لال ددددمه  رددددلد  5462-5461لتفصددددل التراسددددل األلل 
ل رلقددإ ال بزئددإ لاسدد خت  اللمحددث  عم ددل ار لددم  للرسددلن اللبددمت  صددتق اال سددمق الددتاختل ،  ال برللددل،
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لال  لسددد م  الحسدددمللإ لالمسددد  ال ئللدددإ لالدددلزن المسدددلل لنبملدددإ  دددن دسدددئتإ التراسدددإ لإ لتثلدددم  ، المصدددف
- :لتل لدظهر  م مئ  التراسإ  م

 . ت  لبلت  رق تالإ ىحصمئلإ للن   لس ل تربم  العلمإ ل قم لت خص  العت ل لاألتلل -
التدددلائح ، االهدددتاد ، ) ل ك دددم دظهدددر   لمدددإ التراسدددإ ال حدددملر ال دددل حصدددت   تدددت د تدددت   لسددد  لهددد -

 (.ال لممل لال بهلزا  ، اإلتارج، د يم  هلئإ ال ترلس ، ال ال  ، الخرلبلن 
 : لدلص  اللمحث من 

 .االه  م  لإمرم  ل حتلث ال راكز العت لإ لال ترلللإ لال هملإ أل يم  هلئإ ال ترلس  -
لمددل لرمددم   تلري ل م لددإ كفملددم  ليددس آللددإ ل فعلددل لددرا    ددترل  د يددم  هلئددإ ال ددترلس  ددن خددالل   -

 يددل هلئددإ ال ددترلس  ددل ال بددمال  ال هملددإ لاللحثلددإ لالرخصددلإ لاإلررددمتلإ لالكفملددم  الخمصددإ لخت ددإ 
 .ال ب  س  تت دن لكلن ىلزا لم قلل الخت إ لدثمم هم

 .للئإ  عتل لإ  سه   ل  حقلق اال   مت ال همل لاألكمتل ل ر ل ل -

 (  1006) جميل نشوان زياد الجرجاوي و  :دراسة. 6

تقااويم أداء المعلمااين المهنااي فااي ماادارس وكالااة الغااوث الدوليااة فااي ضااوء مؤشاارات الجااودة "بعنااوان 
 " الشاملة

هددت   التراسددإ ىلددت  قدددلل  دتا  ال عت ددلن ال همددل العدددم تلن ل ددتارس لكملددإ الغددلث التلللدددإ لغددزج  ددل يدددل  
دتاج التراسإ لهل  للصفل ال حتلتل  ن خالل   للق ؤررا  البلتج الرم تإ، لاس خت   التراسإ ال مه  ا

لاسد خت  اللمحدث  عم دل  عت دَم ل عت دإ، ( 61) قدرج، ل كلمد   لمدإ التراسدإ  دن ( 46)اس لممد  كلم   دن 
لال كرارا  لالمس  ال ئللدإ ل عم ل دلفم كرلملم  لتثلم  ، ار لم  للرسلن اللبمت صتق اال سمق التاختل ، 

 : لكمم  هممص العتلت  ن الم مئ  ده همراسإ لنبملإ  ن دسئتإ الت
 .  ت  ليلح رؤلإ لرسملإ ال ترسإ  ل  بمل ال خ ل  االس را لبل لت عت لن -
 . يعد ال رمركإ  ل ا خمذ القرارا  ال ترسلإ ال  عتقإ لع تلإ ال عت  -

 .الذا ل يعد   مرسإ ال عت لن  ل الع ل اللحثل ل م لإ قترا  ال تلإ  تت اس ختا  ال قلل  -

 . يعد اال زان العم فل لاال زان المفسل لاالمفعملل -

 . قتإ االه  م  لملم ل البس ل لالصحل الستل  -

لخلدرج دل ال  لبت  رلق ذا  تاللإ ىحصدمئلإ لدلن  قدلل  دتا  ال عت دلن ال همدل لربدس لكدل  دن البدمس لا -
 .ال ؤهل العت ل لت عت لن
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 (1001)عصام الدين برير ادم : دراسة. 1

 "واقع مخرجات التعليم العالي في ضوء معايير الجودة الشاملة" بعنوان 

لل  ل يل   عدمللر البدلتج   ثت  دهتاد التراسإ  ل اللقلد  تت ال س لي الحقلقل ل خربم  ل عتل  لعم
( 22)د م  لمإ التراسإ  قت ر ت  د يم  هلئإ ال ترلس لالعم تلن لسدلق الع دل لقدت لتد   دتته  . الرم تإ
لن  دد   لاسدد خت  اللمحددث ال ددمه  اللصددفل ال حتلتددل إلبددرا  التراسددإ ، ل  ثتدد  دتاج التراسددإ  ددل اسدد لمم. ددرتا

لاسدد خت  اللمحددث  . لبلددد كددل  مه ددم ىلددت د يددم  هلئددإ ال ددترلس لددمل عتل  العددملل لالعددم تلن لسددلق الع ددل
لال كددرارا  لالمسدد  ثلددم  ، ل رلقددإ ال بزئددإ المصددفلإ لتر لددم  اللبددمت صددتق اال سددمق الددتاختل ، اال عم ددل 

 ال ئللإ لنبملإ  ن دسئتإ التراسإ

 :ل   ال لصل ىلت العتلت  ن الم مئ  ده هم 
 خربددم  ال عتددل  العددملل يددعلفإ االر لددم  لسددلق الع ددل لال   ددملق ال لاصددفم  العمل لددإ ، ل ح ددمج ىلددت  -

  2 ترل  لهل لليعهم الحملل ال  سه   ل ال م لإ لملركل ال  تل  
 :م مئ  ال ق رحم  ل حسلن بلتج الخرل     ت   ل د م 

 .االه  م  لمل عت  قلل البم عل لااله  م  لملبمم  الع تل -

  ( 2007 )                                                        ومصالحة قمر أبو دراسة. 1

ة في وزارة التربية والتعليم قي مدم توافر معايير الجودة في برامج اإلشراف التربوي المقدم" بعنوان
 "فلسطين

 ال رللإ لزارج  ل ال قت إ ال رللي اإلرراد لرا    ل البلتج  عمللر  لا ر  تي  عر إ ىلت هت   لال ل
لاس خت  اللمحثمن ال مه  اللصفل ال حتلتل ، لكمم  اتاج التراسإ  لمرج  ن ،  تس لن  ل العملل لال عتل 

لاس خت  اللمحث  عم ل  رتا  ن ال لبهلن ، ( 35)التراسإ لال ل  كلم   ن  اس للمن      للد  تت  لمإ
لال كرارا  لالمس  ل عم ل دلفم كرلملم  لتثلم  ، ار لم  للرسلن اللبمت  صتق اال سمق التاختل ، 

 ، القلمس  ل ال  ي مإ ال عمللر  لا ر التراسإ م مئ  دظهر حلث ،ال ئللإ لنبملإ  ن دسئتإ التراسإ 
 ال لحث لمل  التراسلإ ال رحتإ   غلري لمخ الد االس بملم    لس م  للن  رلق لبلت  ت  للنل 

 ال عتل  بلتج ل ليل  االه  م  زلمتج دللهم ال مللإ األ لر   للن السملقإ لتتراسم  العرض  ن .التراسل
   للر ىن لملقلل، للسل  لملفعل الرم تإ البلتج ىتارج  ليل   لمل يرلرج ل تس لملم ، ل رللم    مل لم  
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 للزارج البم عم  بهلت  يم ر ىلت لح مج ال ب  س لعملرهم ال ل الظرلد ظل  ل الفتس لمل ال عتل 
 . تس لن  ل لت عتل  د يل  س قلل ىلت لصلال     ل م   ال ب  س ل ؤسسم  العملل لال عتل  ال رللإ

 ( 2117)علي أحمد أبو عودة :  دراسة. 9

 ."التعلم بمدارس المرحلة األساسية بمحافظات غزة في ضوء االتجاهات العلمية مراكز  تقويم" بعنوان

 قلل   راكز  صمتر ال عت   ل  تارس ال رحتإ األسمسلإ  ل  حم ظم  غزج  ل  ىلتهذه التراسإ  هت  
 :لقت اس خت  اللمحث دتا لن  ،يل  اال بمهم  ال عمصرج

األسمسلإ  ن لبهإ مظر  ال رحتإ ل  تارس خمصإ  قلل  لاقس  راكز  صمتر ال عت   اس لممد -
 . رر ل ال راكز

 صمتر ال عت   ل  تارس ال رحتإ األسمسلإ  ن لبهإ مظر  اكزخمصإ  قلل  لاقس  ر  اس لممد -
 .ال عت لن

 عت م  ،لاس خت  اللمحث ( 123) ررد ، لالثمملإ ( 38) لمإ التراسإ  ن  ئ لن األللل  مهم  ل كلم 
ر لم  اللبمت  صتق اال سمق االلاس خت  اللمحث  عم ل  ،ل ، ال مه  اللممئل ال مه  اللصفل ال حتلت

 ل  ثت  لال كرارا  لالمس  ال ئللإ لنبملإ  ن دسئتإ التراسإل عم ل دلفم كرلملم  لتثلم  ، التاختل ، 
 :الم مئ   ل م لتل 

كت  تت ده لإ  تت اال بمهم  العمل لإ ال عمصرج حلل  راكز  صمتر ال عت  ال ل  ؤ  ال عرد -
 .التلر الذي  تعلد  راكز  صمتر ال عت    ل الع تلإ ال عتل لإ ال عت لإ 

 .قمئ إ ل عمللر  راكز ال عت  ال ترسلإ  ل ال رحتإ األسمسلإ  ل  حم ظم  غزج  ى تات -

برا  ل لر اللمم  ال ممس  ل ركز  صمتر ال عت ،  ليرلرجيل  الم مئ  دلص  التراسإ  ل ل لحلث  لا 
 .للمن تلر  راكز  صمتر ال عت   ل  حسلن اس ختا  ال قملم   ل ال تارس لتى هتد 

 (2117)قاسم نايف المحياوي :  دراسة. 01

 ".إدارة الجامعات في ضوء معايير الجودة الشاملة  " بعنوان

ه  البم عدم  العرللدإ ل دق  عدمللر البدلتج الردم تإ ل دم  سد ىتارجال عرد  تت كلفلدإ  تىلهذه التراسإ  هت  
 ث ن  حقلق  س لي  دمل  دن البدلتج  دل  خربدم  ال عتدل  البدم عل، لل حقلدق ذلدص الهدتد  ا   دت اللمحد

ال مه  اللصفل ال حتلتل كسللل لب س ل فسلر ال عتل م  الالز إ لذلص لالس فمتج  مهم  دل   للدق  عدمللر 
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 لدمرج  دن اسد لممد  لقد   تدت لكممد  اتاج التراسدإ ال سد خت إ  البم عم  العرللإ ىتارجالبلتج الرم تإ  ل 
ل رلقدإ ال بزئدإ لاسد خت  اللمحدث  عم دل ار لدم  للرسدلن اللبدمت  صدتق اال سدمق الدتاختل ،  . درتا  ( 19)

 لال كرارا  لالمس  ال ئللإ لنبملإ  ن دسئتإ التراسإالمصفلإ لتثلم  ، 
 : ن ده هم  ال ل ب ل إ  ن االس م مبم   ىلتالتراسإ  لختص 
لاألكددمتل ل  تددت  سدد لي البم عددإ ككددل  اإلتاريلتج الرددم تإ  مهبددم ل مسددلق الع ددل البدد ىتارج  عددت -

 . غللر رم ل لسمه   ل  حسلن بلتج دتا  ال عتل  البم عل ىحتاث لا  كمملإ
  للددق  عددمللر البددلتج الرددم تإ  ددل  حقلددق ريددم ب لددس العددم تلن لملبم عددإ ، لالددل  حقلددق  لسددمه  -

 .   تلم  سلق الع ل
ال مددمه  التراسددلإ لملبم عددم  ، لالع ددل  تددت  غللرهددم ل لاكدد    تلددإ ال  ددلر  ددل  المظددر  ددل ى ددمتج -

 .للئإ الع ل
لراز ن خالل  رق الع ل  لب م لرلح الع ل ا غرس -  .ألتا   تلإ ر س ا ىمبمحده ل هم  ل  لا 
البم عددددم  ، ل ددددم لسددددمه   ددددل  حقلددددق كفددددم ج دتا   ىتارجالبددددلتج الرددددم تإ  ددددل  ىتارجل ددددمه   األخددددذ -

 .  البم عم

 (2111)دينا يوسف الحالق :  دراسة. 00

في ضوء االتجاهات  غزةتطوير اإلشراف التربوي في المرحلة الثانوية بمحافظات  متطلبات"  بعنوان
 ." المعاصرة

ال رللي  ل ال رحتإ الثممللإ ل حم ظدم  غدزج  دل يدل   اإلررادلاقس   تت ال عرد ىلتهذه التراسإ  هت  
ل كلمد   لمددإ . ص  ددن لبهدإ مظدر ال رددر لن ال رلدلللن ل دتلري  ددتارس الثممللدإ اال بمهدم  ال عمصدرج لذلد

 ددتلرا  ل ددتلرج لع تددلن  ددل سدد   مددم ق  عتل لددإ لتعددم  التراسددل ( 112) رددر م  ل رددر إ ل(93)التراسددإ  ددن 
 قدرج (93)لقم   اللمحثإ للمم  ل  للر دتا  التراسإ لهل  لدمرج  دن اسد للمن ارد  ل  تدت  2999/2993
 تت خ سإ  بمال  لاس خت   اللمحثدإ ال دمه  اللصدفل ال حتلتدل، لقدت دظهدر  م دمئ  التراسدإ دن  لز إ 

اخ لدددمر ل علدددلن ال ردددرد ال رلدددلي ،  هدددم  : ) ال رلدددلي  ر لدددإ  ر للدددم  ممزللدددم ك دددم لتدددل  اإلردددراد بدددمال  
 .(ال رللي  رراداإل لدهتادال رللي ،  ترل  ال رر لن ال رللللن ،  اإلررادال رللي ، دسملل   اإلرراد

خلددددرا   دلددددتييددددل  الم ددددمئ  السددددملقإ دلصدددد  التراسددددإ  ليددددرلرج  ددددترل  ال رددددر لن ال رلددددلللن  تددددت  ل ددددل
 ىرددددرا لإ تددددت اسدددد ختا  دسددددملل   ال رددددر لن  خصصددددلن  ددددن الخددددمرج لالبم عددددم  الفتسدددد لملإ ، ل ددددترل  

 . عمصرج
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 ( 1002) محمود أسامة : دراسة. 21

 ." للمعلم في ضوء معايير الجودة الشاملة تطوير اإلعداد الميداني"بعنوان 

هددت   هددذه التراسددإ ىلددت  ددالج ال رددكال  ال ددل  لابددد ال رللددإ الع تلددإ لت ملدد  ال عتدد  لكتلددم  ال رللددإ  ددل 
ل كلمدد   لمددإ التراسددإ . بم عدإ اللحددرلن لخمصددإ ال ددل  دؤثر  تددت بددلتج  مظل ددإ اإل ددتات ل عتد  ال سدد قلل 

ترلس لقسدد  ال مددمه  ل ددرق ال ددترلس لال رددر لن ال ددملعلن ل ك دد   يددلا  ددن د يددم  هلئددإ ال دد( 45)  ددن 
لكممدد  اتاج التراسددإ  لددمرج   ددن اسدد لممإ اسدد خت  اللمحددث  ددل التراسددإ ال ددمه  اللصددفل . ال رللددإ الع تلددإ 

لاسددد خت  اللمحدددث  عم دددل ار لدددم  للرسدددلن اللبدددمت  صدددتق اال سدددمق الدددتاختل ،  حدددملر ، ( 1) كلمدددإ  دددن 
دردددمر  م دددمئ  ل لال كدددرارا  لالمسددد  ال ئللدددإ لنبملدددإ  دددن دسدددئتإ التراسدددإ ،لتثلدددم  ، ل عم دددل دلفدددم كرلملدددم  

 .التراسإ ىلت دن ي من بلتج رؤلإ ال رللإ الع تلإ لرسمل هم قتلتإ 

ص  التراسإ  ل يل  الم مئ  ليس م لذج  ق رح ل  للر  مظل إ ال رللإ الع تلإ لكتلإ ال رللإ بم عإ ل لد
 .إ لهذا الم لذج لارج البلتج الرم تإ لليس  تت  ن ال ر كزا  األسمساللحرلن  ل يل   عمللر ىت

 (1020)صالح معمار : دراسة. 23

 ."ة الجودة الشاملة في التدريب التربوير مدم تطبيق معايير إدا"بعنوان 

هت   التراسإ ىلت ال عرد  تت  تي   للق  عمللر دتارج البلتج الرم تإ  ل ال ترل  ال رللي  ن لبهإ 
ر  رر ل ال ترل  لال  عململن ل م قإ  كإ ال كر إ ، حلث اس خت  اللمحث ال مه  اللصفل ال حتلتل مظ

، لكمم  دتاج التراسإ  لمرج  ن اس لممد  كلمإ  ن س إ  حملر  لقهم  تت  لمإ التراسإ لال ل  كلم   ن 
ت  صتق اال سمق التاختل لاس خت  اللمحث  عم ل ار لم  للرسلن اللبم رتا   ن ال رر لن ال رللللن  22
لنبملإ  ن  6لال كرارا  لالمس  ال ئللإلال  لس  الحسملل ل عم ل كمل عم ل دلفم كرلملم  لتثلم  ، ، 

 :لكمم  ده  الم مئ  ال ل  لصل ىللهم اللمحث دسئتإ التراسإ 

 . لمت  البلتج الرم تإ للبد  م  ل كن دن   لق لتربإ  مللإ  ل ال ترل  ال رللي -
 للق  لمت  البلتج الرم تإ  ل ال ترل  ال رللي لرلر ىلت دن  لمت  البلتج الرم تإ للبد لاقس   -

 .   م    لق ل  مرس لتربإ يعلفإ  ل ال ترل  ال رللي

 .ل ل يل  الم مئ  دلص  التراسإ ليرلرج االه  م  ل  للق  لمت  البلتج الرم تإ لمل ترل  ال رللي
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 (1020)ن حازم عيسى ورفيق محس: دراسة . 24

 في الجودة معايير وفق العلوم لمعلمي التدريسي األداء لتطوير مقترح تصور "والتي بعنوان 

 ." غزة بمحافظات األساسية المرحلة

 قدم  هت   التراسدإ ىلدت   دللر األتا  ال ترلسدل ل ع تدل العتدل   دل يدل   عدمللر البدلتج الردم تإ ، للقدت 
 ، لالثلدم  الصدتق  عدمللر  سد ل ل  قدرج ( 72 ) المهمئلدإ دصدلر   دل  يد ن اسد للمن ل صد ل  اللمحثدمن
 ل عت ل ال ترلسل األتا    للر بلتج  عمللر  ل رئلسلم    بمال    رر دحت ل غ ل

ل عم دل دلفدم كرلملدم  لاس خت  اللمحث  عم ل ار لم  للرسدلن اللبدمت  صدتق اال سدمق الدتاختل ،  ، العتل 
  ردلائلإ  لمدإ  تدت ال قلدمس   للدق ل د بملدإ  دن دسدئتإ التراسدإ لال كدرارا  لالدلزن المسدلل لنلتثلدم  ، 

 لكملإ ل تارس ل عت إ  عت  ( 106 )  ن  كلمإ
 ل ق ال ترلسل األتا    للر  ل العتل   عت ل مظر لبهم  ىلت ل عرد غزج ل حم ظم  الغلث
 90 % تت  حصت  ال ل الفقرا  اللمحثمن ا   ت االس للمن م مئ  خالل ل ن ، البلتج  عمللر

  الحظدإ ل مقدإ ى دتات  د  خاللهدم ل دن ، ال ترلسدل األتا  ل  دللر العتدل   عت دل مظدر لبهدإ  دن  دد تت
  عت دم   ( 30 ) قلا هدم  لمدإ  تدت   للقهدم  د  ، لثلم هدم صتقهم  ن ال دكت لعت  لمرج ( 34 )  تت ار  ت 

 ال ترلسدل األتا   دل  مللدإ لإلمسد  دتملم   همدمص دن التراسدإ م دمئ  خدالل  دن لا يدح ، العتدل   عت دل  دن
 .ال ترلسل األتا  ل  للر  ق رح  صلر لعرض اللمحثمن قم  للهذا ، العتل  ل عت ل

  :التعقيب على دراسات المحور الثاني
 : بالنسبة الى أهداف الدراسة 

 ،( 6220)دسدددددم إ  ،(6252)،  لسدددددت ل حسدددددن(6252) ع دددددمر ا فقددددد  التراسدددددإ الحمللدددددإ  دددددس تراسدددددإ -
( 6224)، الحبدددددددمر ( 6221)، الحتلدددددددل لسدددددددال إ ( 6226)آت   ،(6226)، دلل دددددددلتج(6226)ال حلدددددددملي

 ل دهتا هم محل السعل ىلت  حقلق البدلتج الردم تإ  دل المظدم  ال رلدلي ، كدذلص  دل ده لدإ  ،(6226) تل،
  .لبلت  عمللر البلتج الرم تإ  ل ال بمل ال عتل ل

 ،( 6226)، آت   (6252) لسدددددددت ل حسدددددددن ،(6252) ع دددددددمرا فقددددددد  التراسدددددددإ الحمللدددددددإ  دددددددس تراسدددددددإ  -
 دل ال عدرد  تدت  دتي ، (6226) تل، ( 6224)، الحبمر ( 6221)الحتلل لسال إ  ،(6226)ال حلملي

 .  لا ر  عمللر البلتج الرم تإ  ل لرا    ترل  ال عت لن 
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 :بالنسبة الى منهج الدراسة 

 ،( 6220)دسدددددم إ  ،(6252)،  لسدددددت ل حسدددددن(6252) ع دددددمر ا فقددددد  التراسدددددإ الحمللدددددإ  دددددس تراسدددددإ -
 ،( 6224)، الحبدددددمر ( 6221)، الحتلدددددل لسدددددال إ ( 6226)آت   ،(6226)، دلل دددددلتج(6226)ال حلدددددملي

 . ل اس ختا  ال مه  اللصفل ال حتلتل  ،(6226) تل

 :بالنسبة الى أداة الدراسة 

 دل   ،( 6224)، الحبدمر ( 6221)، الحتلدل لسدال إ ( 6226)آت   اخ تف  التراسإ الحمللإ  س تراسإ -
للم م التراسإ الحمللإ اس خت   دتاج  حتلدل ال ح دلي لل مقدإ  كدتاج لب س للممم  التراسإ داس ختا  االس لمم

 .ال الحظإ

 :بالنسبة الى عينة الدراسة 

، (6220)الحالق ،( 6220)دسم إ  ،(6252) ع مراخ تف  التراسإ الحمللإ  س تراسإ  -
 ،( 6224)، الحبمر ( 6221)، الحتلل لسال إ ( 6226)آت   ،(6226)، دلل لتج(6226)ال حلملي

دسم ذج  ل  ركلز  عظ هم  تت بلتج المظم  ال عتل ل سلا   ،(6226)،  تل(6224)مرلان لالخزمتار 
 عت ل  لتراسإ الحمللإ لركل  حتت  تت راحل ال عتل  األخري   ل حلن ركز  ا عت ل دل م  البم ع

 .العتل   ل ال تارس الحكل لإ 

 :وقد تم االستفادة من البحوث والدراسات السابقة فيما يلي 
 ل ى تات ال حلر الثممل لن مر المظري لهل  عمللر البلتج الرم تإ للرمم    ترل   عت ل العتل  دثمم   -

 .الخت إ 
 .ال عرد  تت األتلا  ال ل  س خت   ل  ثل هذه التراسم  ال قلل لإ  -
 .لبلتج الرم تإ الالز إ للرمم    ترل   عت ل العتل  ل ى تات قمئ إ ل عمللر ا -

 . حتلت دسملل  ال عملبإ اإلحصمئلإ ال ممسلإ لتتراسإ الحمللإ  -
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  :التعقيب العام على الدراسات السابقة
 : لتل  ركز   عظ  التراسم  لاللحلث السملقإ  تت  م

 . حتلم ل رللم ل مل لم ىن لرا   ال ترل  دثمم  الخت إ قت حظل  لمه  م  اللمحثلن  -
 .ده لإ  قلل  لرا   ال ترل  دثمم  الخت إ لت عرد  تت ملاحل القلج لاليعد  -
 .يرلرج   للر لرا   ال ترل  دثمم  الخت إ  ل يل  اال بمهم  ال عمصرج  -
قل دد   عظدد  التراسددم   ددن لبهددإ مظددر  علمددإ ، دل  ددل يددل  كفملددم   علمددإ ،دل  دد   قددلل  بمملددم  ددن  -

 .لرا   ال ترل  دثمم  الخت إ  بلام 
دكت   عظ  التراسم   تت ده لإ البلتج الرم تإ لم  لمر هذا ال فهل  هل القمتر  تت  حتي    تلدم   -

 .العصر ال  غلرج لال  سمر إ  ل   لرهم ال عر ل 
 . خت    عظ  التراسم  السملقإ ال مه  اللصفل ال حتلتل لكذلص االس لممإ لب س الللممم  اس  -
هدت   دغتد  التراسدم  ىلدت الكردد  دن ده لددإ مظدم  ىتارج البدلتج الردم تإ  دل   دللر األتا  ال ؤسسددل  -

 . لاألتا  ال رللي 
 .حرص   عظ  التراسم  السملقإ  تت ليس  عمللر إلتارج البلتج الرم تإ  ل ال ؤسسم  ال عتل لإ  -
صددلح مظم ددم  مل لددم    ددح  عظدد  الددتلل دليددح  التراسددم  السددملقإ دن دسددتل  ىتارج البددلتج الرددم تإ د -

العمل لإ ىلت   للقد لاالس فمتج  مد سلا  كمم   رللإ د  غرللإ ، ىال دن التراسم  العرللإ ال ل   عتق لهذا 
 . ال ليل   م زال  قتلتإ 

  . رمله  ىلت حت كللر األسملل  اإلحصمئلإ ال س خت إ  ل  حتلل الللممم   ل التراسم  السملقإ -
 تددددت ال سدددد لي ال حتددددل  ددددل الللئددددإ  – ددددل حددددتلت  تدددد  اللمحددددث  –   ال  ددددرق ل ثددددل هددددذه التراسددددإ لدددد  لدددد -

 .   م لزلت  ن ده لإ هذا اللحث  الفتس لملإ ،
 

  :أوجه االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
 : ا فق  التراسم  السملقإ  س التراسإ الحمللإ  ل م لتل 

 .ت لن  قلل  لرا    ترل  ال ع -5
 .اال بمهم  ال عمصرج   ا فق   س التراسم  السملقإ  ل دهتا هم  ن حلث  قلل هم  ل يل  -6

  .ا فق   ل دهتا هم محل السعل ىلت  حقلق البلتج الرم تإ  ل المظم  ال رللي  -5
  .كذلص  ل ده لإ لبلت  عمللر البلتج الرم تإ  ل ال بمل ال عتل ل  -4

 . عمللر البلتج الرم تإ  ل لرا    ترل  ال عت لن ال عرد  تت  تي  لا ر  -1

 .اس ختا  ال مه  اللصفل ال حتلتل -2
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  :أوجه االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

 : اخ تف  التراسم  السملقإ  س التراسإ الحمللإ  ل م لتل 
ال عتدل  األخدري  دل حدلن ركدز   راحدل  ل ركلز  عظ هم  تت بلتج المظدم  ال عتل دل سدلا  البدم عل د -5

 .إ الحمللإ  تت  قلل  لرمم    ترل   عت ل العتل   ل ال تارس الحكل لإ سالترا
اه    التراسم  السملقإ لبلتج ال عتل  ل راحتد  ل حلن ل     رق لبلتج لرا   ال ترل  دثمدم  الخت دإ  -6

 .ر البلتج  ل اللرمم   ال ترللل ل تي  لا ر  عملل
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 الرابع الفصل

 واإلجراءات الطريقة

 :هذا الفصل  ويتضمن

 الدراسة  نهجم 
 

 الدراساااة مجتمع 
 

 الدراسااااة عينة 
 

 الدراسااة دواتأ 
 

 الدراساااة خطوات 
 

 إلحصائيةا المعالجة 
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 الرابع الفصل
 واإلجراءات الطريقة

 ، ل لم هم التراسإ  ب  س ل التراسإ  مه   ر ل لال ل اللمحث ا لعهم ال ل اإلبرا ا  الفصل هذا ل ي ن
برا ا هم ألتلا هم للصفم  لالالز إ ال س خت إ اإلحصمئلإ لال عملبم  التراسإ هذه   للق ل قهم    ال ل لا 
 : لتل ك م لذلص ، االس م مبم  ىلت لاللصلل الللممم  ل حتلل

                                                                                                                            منهج الدراسة                 :  أوال

اللمحث  ل كم إ ىبرا ا  هذه التراسإ  تت ال مه  اللصفل ال حتلتل ل ممسل د لهتد التراسإ  ا   ت
بلتج الرم تإ  ل لرمم    ترل   عت ل العتل  لمل تارس الحمللإ لهل ال عرد  تت  تي  لا ر  عمللر ال

 .الحكل لإ

 مجتمع الدراسة :  ثانيا

 ب  س التراسإ  ن ب لس  عت ل ل عت م  العتل  الدذلن ال حقدلا لمللرمدم   ال دترللل الدذي مفذ دد لزارج   كلن
 . عت  ل عت إ( 34)لاللمل   تته ( 2011-2010)ال رللإ لال عتل   ل  حم ظإ خمن للمس لتعم  التراسل

 عينة الدراسة :  ثالثا

 ن  عت ل العتل  لمل تارس الحكل لإ ( 20) اللمحث  لمإ التراسإ  رلائلم  لاللمل   تته   اخ مر
، لذلص للبلت  للمس ل تلرلإ ررق خمن للمس خمن غر ل حم ظإ خمن للمس لال لز لن  تت  تلرلإ 

لللن  لزلعه  ( 4.1)لالبتلل ،   ل   رج ىبرا  التراسإ تت  ن ال عت لن  ل ابمزا  خمربلإ دل  ريلإ 
 :حس  ال تلرلإ ال ل   لس لهم ال ترسإ

 (4.1)رق   بتلل 

 

 

 

 

 المئوية النسبة العدد المديرية
 %55 11 سيون خان
 %45 9 خان يونس شرق

 %100 20 المجموع



 82 

 مواد الدراسة: رابعًا 

 البرنامج التدريبي 

العتل  لالذي قم   لإ تاته لزارج ال رللإ لال عتل     ثتإ لعتت  ن االسم ذج لهل لرمم    ترل   عت ل 
" لالخلرا   ل قس  اإلرراد لال دهلل ال رللي لالذلن  لللا  ه إ ى تات ال متج ال ترلللإ لال ل كمن  ملامهم 

 " العتل  العم إ –ال متج ال ترلللإ  –لرمم    ترل  ال عت لن 

 :سم إ ،  قس إ ىلت  حلرلن رئلسللن( 89)ال ترللل حلث كمم   تج اللرمم   

  سم إ لب لس  عت ل العتل  ،ل  ي ن  ب ل إ  ن ال ليل م  ( 29)ال رللإ العم إ ل ت هم
 (.1) تحق رق  

  ل  ي ن  ب ل إ  ن  سم إ ل عت ل العتل  ،( 19)ال ح لي لاألسملل   ل ال خص  ل ت د
 (.2)ال ليل م   تحق رق  

 سم إ  ترلللإ ( 29)كل  رحتإ ...  راحل ( 3)  ىلت     قسل  ال ترل. 
  سم م  لل لم  ( 1)    ترل  ال عت لن  تت ركل لقم  دسلل لم  للاقس. 
  1/1/2911لام هت ل مرل   1/11/2919لتد  مفلذ ال ترل  ا  لمرا   ن لل  األحت 

 :    قلل  ال رمركللن  ن خالل  تج د لر  مهم 

  سم إ االللت  ن ال ترل  ( 29)ا  حمن   ري دللل لكمن لعت. 
  سم إ  ترلللإ  ن  حلر ال ح لي لاألسملل  ( 29)ا  حمن   ري ثممل لكمن لعت. 
  اخ لمر مهمئل لعت ام هم  ال ترل  لكمن رم ال  لت متج ال ترلللإ. 

 أدوات الدراسة:  خامساً 

  شاملةفي ضوء معايير الجودة ال العلوم تدريب معلمي برنامج محتوم تحليل أداة : .0
 بطاقة مالحظة لتقويم األداء التدريسي لمعلي العلوم: .2
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  في ضوء معايير الجودة الشاملة العلوم تدريب معلمي برنامج محتوم تحليل أداة : أوال

  حتلل دتاج لرمم    ترل   عت ل العتل   ل يل   عمللر البلتج الرم تإ ل حتلل التراسإ اس خت  
لهل  ال ترللل اللرمم    ل  ي مهم لتبلتج الرم تإ   لقس دلعمت درلعإ  تت ار  ت  لال ل ، ال ح لي

  ن الهتد  تت ال حتلل دتاج ار  ت  ، كذلص (ال قلل  –األسملل  لاألمر إ  –ال ح لي  –األهتاد )
 ،ك م ال حتلل   تلإ ،يلال  ال سبلل ،لحتج ل ئم هم ال حتلل لحتج ، ال حتلل  لمإ ، ال حتلل   تلإ

 .ال ترلللإ ال متج  ل لدلعمتهم البلتج الرم تإ  عمللر  كرار  عتال  لرصت  مرجاس   ي م 

 :ال مللإ التراسلإ الخ لا    لعم   األتاج هذه للمم  اللمحث قم  قت ل

 :الشاملة الجودة رييمعا قائمة بناء .0

 :لإال  ال صمتر  ل اللحث ل اإل ال  خالل  ن الرم تإ البلتج  عمللر قمئ إ لمم     

  ( 2005األح ت،) ل ثال بمل  هذا  ل   خصصإ لإ ت   صمتر  ن  ي مد ل م المظري اإل مر ،
 (2006الللاللي ،)
  ذلص  تت للمم ( 2007دللق ر ل صملحإ،) كتراسإ م مئ   ن دلىل  لصت  ل م السملقإ التراسم    

 :لهل  الرم تإ لتبلتج إلال مل األلعمت تل حت
 ال قلل   – لللإاألسملل  لاألمر إ ال تر  –  ح لي اللرمم   -اللرمم   دهتاد
  ل لنال  خصص لعض آرا   تت لمم  سلرئ لعت لكل   عتقإ رلل عم  تج مغإلص    ذلص يل  ل ل
 . ال ترلس ل رق ال ممه  قس 

 : القائمة ضبط

لعمت  لمرج  لز إ  تت سلعإ ا( 35)ال كلمإ  ن   الرم تإ البلتج  عمللر لقمئ إ األلللإ الصلرج  رض   
 ر للل هم  تي ل القمئ إ  فرتا  حلل الردي إللتا  ذلص ل ال حك لن  ن  ب ل إ  تت( 3) تحق رق  
 ، العلمرا  لعض حذد     قت ، لال ال عت لعض ىبرا   تت ل ال حك   تلإ دسفر  قت ل (1) تحق رق  

 . تت دخر  مهم  لت   ، لعيهم للل عت
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 : للقائمة النهائية الصورة

  تت  ن األلعمت  تت العلمرا  لعض ديلف  حلث ، ال حك لن ىللهم درمر ال ل ال عتلال  ىبرا  لعت
 لمرج (93) ي م  حلث المهمئلإ صلر هم  ل القمئ إ صلمغإ ل   لعيهم حذد ل   لذلص  ح مج ال ل

  .(5) تحق رق   الرم تإ لتبلتج دلعمت سلعإ لز    تت
 ليالتحل من الهدف ديتحد .2

 لا ر  عمللر البلتج الرم تإ  ل لرمم    ترل   عت ل   تي تل حت ىلت ال ح لي لل حت إل  ت  هتد
 . العتل  لمل تارس الحكل لإ

 :ليالتحل نةيع ديتحد .3
لال ل ( 2911 -2919) ال ترلللإ  ل العتل   لال ل د ت هم لزارج ال رللإ لال عتل  لتعم  ال متج تل حت   

 .  خصصل  كلم   ن بزدلن األلل  رللي لالثممل  ت ل
 :ليالتحل وحدة ديتحد .1

 هذه  ت  ل ىللهم االس ممت  كنل لحتا  لبلت  ن لت ال للال حت لفئم  الك ل رلال قت ىلت لت لصل
  ل ىللهم س متل لل حت كلحتج ال متج ال ترلللإ  ح للهم ال ل الكم تإ الفقرج اللمحث ا خذ  قت للذا الفئم ،
 . للال حت  ئم  رصت

 : ليالتحل فئات ديتحد .1
 هذه ل ل دسمسهم، ال متج ال ترلللإ  تت  ح لي لل حت   ل ال ل العممصر : للال حت لفئم  قصتل

 . حتلتهم    الرم تإ ال ل البلتج رلل عم  ل للال حت  ئم  حتت  التراسإ
 :ليالتسج وحدة ديتحد .6

 دل لملدغ دل ظهلره ع لرل ل ، لمسلالق لتعت خيعدل ل اللمحث خ مرهل ل ال ح لي  ل بز  دصغر له
 .  (129: 2919 ع مر،) الفقرج دل الب تإ دل الكت إ  ثل للال حت م مئ  رس   ل مإل ع تاللإ  كراره

 الفقرج ا   مت    التراسإ هذه  ل صفحإ،ل ىلت    ت قت ال ل ال عمل ال  رال إ العلمرا  هل الفقرج ل
 .لللت سب كلحتج

 :ليالتحل ةيعمل ضوابط .7
 لالفئم  لتعلمرا  قلتق تل حت ىلت ؤتيل لللت حت للايحإ مإل ع يلال  ليس دن  ل رص ال

 قت ليع   دل ت لمم  ل ، للال حت ثلم  مسلإ ار فم  ىلت ؤتيل كذلص ، للال حت  ن ال س هت إ
 : ل    ثل ال ل ل ال ح لي للل حت إلال مل األسس التراسإ

 ال ترلللإ  ل العتل  لت متج ال ح لي ى مر  ل للال حت   ل .  
 لمإليم إ ىلت لعض المررا  ال  عتقإ لمللرمم   العتل  ال متج ال ترلللإ  ل  ح لي للال حت لر ل.  
 الكم تإ لالفقرا  لالبتالل لاألركمل الرسل م  للال حت ر لل. 
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 المحتوم ليتحل أداة صدق .1
 رل قت    قت ل مسدللق ليع   م األتاج سل ق دن لهل :للال حت دتاج صتق  تت للال حت صتق ع  تل

  تت إلاأللل صلر هم  ل األتاج  ري  ثلح ن،لال حك  صتق  تت لمال   مت األتاج صتق
 ل ، إلال رل م للكت سلال تر  هلئإ د يم   ن سل تر  ل رق ال ممه   ل نلال  خصص  ن  ب ل إ

  م للل عت اللمحث قم  قت ،ل(للال حت  ئم ) لملتهم  رابعإ ل لألتاج الظمهري الصتق  ن لت دكت ذلص
 . نلال حك  ا فمق  تت لمم  تدل عت   ت

 المحتوم ليتحل أداة ثبات .9
 لإ متج اللمحث قم  ثلح ، الز ن  لر للال حت ثلم  خالل  ن األتاج ثلم   ن لمل دكت اللمحث قم 
 ال ل  لصل ىللهم الم مئ  نلل اال فمق مس  حسم     قت ل سلدسمل ٣ لعت ل ح لي للال حت إل  ت

 : لليح ذلص( 4.2)رق   لالبتلل للمس ختا   عمتلإ هللس  نلتلال حت  ن كل  ل اللمحث

 (4.2)رقم  جدول

 عدد مرات االتفاق واالختالف بين نتائج التحليل األول والثاني يوضح

 

 

 

 

 

 

 دتاج الس ختا  اللمحث ل  ئن  مل ثلم   عم ل لھ ل(  93.97) الثلم   عم ل دن  ن البتلل لل يح
  .ال ح لي  حتلل

 

 

 

اإلتفاق  نقاط اإلختالف نقاط اإلتفاق نقاط األبعاد
 الثبات نسبة واإلختالف

 94.70 132 7 125 األهتاد
 94.07 135 8 127 ال ح لي

 93.37 166 11 155 ال ترلس  رق
 93.88 147 9 138 ال قلل 

 93.97 580 35 545 الكلية الدرجة
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 :النسبة المحكية لمقارنة نتائج التحليل  تحديد

لذلص لعت اال ال   تت  تت  ن  كمسلإ ا  رايلإ ل قمرمإ م مئ  التراسإ% 80ث ل حتلت المسلإ قم  اللمح 
% 90لقم  لعرض هذه المسلإ  تت السمتج ال حكلن للقت لا ق  ،(2919 ع مر )التراسم  ذا  الصتإ 

 . ن ال حكلن للذلص  كلن دتاج ال حتلل قملتإ لت  للق 

 ء التدريسي لمعلي العلومبطاقة مالحظة لتقويم األدا: ثانياً 

 :بناء بطاقة المالحظة   خطوات

 ا : تحديد الهدف من بطاقة المالحظة  -0

هددت   ل مقددإ ال الحظددإ ىلددل  قددلل  دتا   عت ددل العتددل   ددل ال ددتارس الحكل لددإ لذلددص  ددن خددالل         
 .    مرس ه  الفعتلإ ل ترلس  متج العتل   ل حبرج الصد التراسل 

 ا : المالحظة إعداد بطاقة  -2

 :ال مللإ  الخ لا  إل تات ل مقإ ال الحظإ الالز إ لت حقق  ن  قلل  دتا   عت ل العتل     ى لم    

  تت األت  ال رللي لالتراسم  المظرلإ  ل هذا ال بمل  اال ال . 
 التراسم  السملقإ ذا  الصتإ ل ليل  التراسإ لخمصإ  م ل عتق لمل همرا   ل التراسم    رابعإ

 .خري األ
  الخ لا  ال ل ل   ى لم هم  ل  تت  ن الك     ح. 
 م مذج ال قلل  لل مقم   الحظإ د تهم لمحثلن سملقلن  رابعإ. 

 ا : تحديد أبعاد بطاقة المالحظة  -3

 لددددمرج  ر لددددإ ل كددددن ( 38)اح ددددل  ل مقددددإ ال الحظددددإ  تددددت خ سددددإ دلعددددمت دسمسددددلإ  ح ددددلي  تددددل        
 : (4.3)ال ليحإ  ل البتلل  تاخل الفصل لهذه األلعمت هل  الحظ هم  ل دتا   عت  العتل 
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 (4.3)رق   بتلل

 فقرات بطاقة المالحظة على محاورها توزيع

 

 

 

 

 

 ا  : شكل بطاقة المالحظة  -1

 :ل مقإ ال الحظإ  ن  كلم 

 حملر   ي ن  عمللر  ق رحإ لبلتج األتا  ال ترلسل لهتد  قلل  األتا  ال ترلسدل ل عت دل العتدل   إخ س
 . لال ل    ذكرهم سملقم  

ح فددمظ ل ر للهددم لددتلن ك ملددإ األلعددمت األسمسددلإ  لددمرج  ر لددإ لصددلرج    مللددإ  ددس اال 33ذلددص  دد  ليددس  للعددت
 . لذلص لتاخل ل مقإ ال الحظإ 

العلمرا  الفر لإ ال لبلتج لل مقإ ال الحظإ قت    صلمغ هم  ل صلرج ىبرائلإ قت لؤتلهم  عت  العتل   لهذه
 .  (بإ يعلفإلتر  ، قلللإ لتربإ،  لس إ  لتربإ، مللإ  إلترب ،لتربإ  مللإ بتا  )دثمم    تلإ ال ترلس 

 : ضبط بطاقة المالحظة  -1

 : لقصت ليل  ل مقإ ال الحظإ ال دكت  ن صتقهم لثلم هم ، لل حقلق ذلص ا لس اللمحث  م لتل    

 :الصدق الظاهري( أ

 ن صتق األتاج ا   ت اللمحث  رلقإ صتق ال ح لي، ىذ     رض ل مقإ ال الحظإ  ل صلر هم  لت حقق
ال  خصصلن  ل  بمل ال ممه  ل رق  دترلس العتدل  لمإليدم إ ىلدت   حك لن ب ل إ  ن ال  تت األلللإ

 الفقرات عدد المحور
 7 الترس ك مللم   ى تات

 7  ح لي الترس  فعلل

 10 لدسملل   قتل  الترس  رق

برا ا  يل  ال تلإ ىتارج  7 الصد لا 

 7    مفلذ الترسال قلل  دثمم دسملل 
 38 المجموع
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 تحدق   دتت  دن ال ردر لن ال رلدلللن لالسد فمتج  دن آرائهد  ل لبلهدم ه  لخصدل  صدتق الل مقدإ لسدال  هم
، ل دددن ثددد  قدددم  اللمحدددث (8) تحدددق رقددد    لز دددإ  تدددت درلعدددإ دلعدددمت( 15)حلدددث كدددمن  دددتت  قرا هدددم  (5)رقددد  

 قدددم  ل دددم دلددتاه ال حك دددلن  دددن آرا  سدددلا  كدددمن ذلددص  دددن الحدددذد، دل اإليدددم إ، دل  غللدددر ل عددتلل الل مقدددإ ل 
 لدمرج  لز دإ (33)حلدث  كلمد   دن (9) تحدق رقد   ىلت صلر هم المهمئلإ جالصلمغإ، ىلت دن لصت  األتا

 . تت درلعإ دلعمت

 (: صدق االتساق الداخلي ) الصدق الداخلي (  ب

 إذا  لق  تت  ب ل إ  ن . لفقرج دل اللمت  ن األتاج لملتربإ الكتلإ لد تربإ ا ار لم لهل لرلر ىلت قلج 
 لمإ التراسإ لحس  ار لم  التربإ للمت  ن اللملت لملتربإ الكتلإ لالخ لمر للكن ال دللد دن محس  

 (2002:124، األح ت) األلعمت  س تربإ االخ لمر ككل   نتربم  لعت 

( 10)ختل لل مقإ ال الحظإ ل  للقهم  تت  لمإ  كلمإ  ن بري ال حقق  ن صتق اال سمق التا لقت
 : عت لن ، ث  قم  اللمحث لحسم   عم ال  ار لم  للرسلن لذلص  ن خالل 

الذي ( اللعت)حسم   عم ال  االر لم  لكل  قرج  ن الفقرا   س كال   ن التربإ الكتلإ لت حلر : دلال  
 :ليح ذلصل(   4.4)ل تل تل مقإ لالب م  ل لد هذه الفقرج لكذلص  س التربإ الكتلإ ل

 (4.4)رق   بتلل
 مع الدرجة الكلية له وللبطاقة الخمسة ورامحالارتباط كل فقرة من فقرات  معامالت

. 
 

 رقم
 العبارة

االرتباط بدرجة  معامل (اعداد الدرس كتابيا)المحور األول 
 المحور

االرتباط بدرجة  معامل
 البطاقة

 ** 785. **751. . إ لت متج األهتاد العم إ لالخمص لحتت 1
 **797. ** 826. . األهتاد الستلكلإ لركل صحلح  لصل  2
 ** 751. **820. .دهتاد ستلكلإ قملتإ لتقلمس  ليس 3
 ** 790. **786. .األهتاد الستلكلإ  ن الترس  لر ق 4
 **765. **793. . األهتاد الستلكلإ حس  ال بمال   لمل  5
 **690. **644. . غ ل  ليل  الترس  دهتا م ستلكلإ لعت 6
 ** 750. **805. . دهتا م ستلكلإ   رال إ لتترس اللاحت لعت 7
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 رقم
االرتباط بدرجة  معامل (تفعيل محتوم الدرس ) المحور الثاني  العبارة

 المحور
االرتباط  معامل

 بدرجة البطاقة

8 
 عتل م  صحلحإ  ن  ليل   لقت 

  .الترس
.812** .818 ** 

 **833. ** 790. . ممصر الترس لركل   ستسل  لمظ  9
 ** 763. **757.  عتل م  ىيم لإ  خت   ليل  الترس  لقت  10
 ** 697. **730. . ال ح لي لملللئإ ال حل إ  لرل  11

12 
 ح لي ال عت  البتلت لمل عر إ السملقإ  لرل 

 .لتي ال  عت  
.838** .851** 

 **821. **827. . ل لت ح لي   تت اللمم  ال عر  لركز 13
 ** 734. **728.  د تت األمر إ ال عتل لإ ال  ي مإ  ل لركز 14
 رقم
االرتباط بدرجة  معامل (طرق وأساليب تقديم الدرس ) لمحور الثالث ا العبارة

 المحور
االرتباط  معامل

 بدرجة البطاقة
 ** 841. **831. .لتترس لدسئتإ  ممسلإ  ل هت 15

16 
لددترس حسدد  الخ ددلا  الددلارتج  ددل ا لعددرض

 .ال حيلر 
.809 ** .801** 

17 
 ددددل دسددددملل  ال ددددترلس حسدددد   للعددددإ  لمددددل 

 .الترس 
.799** .697 ** 

 ** 754. **831. . س  للعإ ال لقد ال عتل ل  ل عم ل 18

 **661 **758. . تت   تلإ ال فم ل دثمم  الحصإ  لركز 19

 **772. **816. مل الع ل الك ملل الصفل لركل  ع للظد 20

 **786. **837. .د  مل ال ال لذ الصفلإ لاللل لإ  ل ملس 21

 **774. **831.  ن اس فسمرا  ال ال لذ  لبل  22

 **825. **836.   تد السللري لركل  م ل لمظ  23

 ** 804. **851. .اللسمئل ال عتل لإ ال الئ إ  للظد 24
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  دقل  9.91تالإ  مت ** 

لهدذا لؤكدت ( 0.01) مت  سد لي تاللدإ  ىحصمئلم قرا  الل مقإ تالإ ل يح دن ب لس (   4.4)البتالل  ن
  .التاختل اال سمقدن ب لس  قرا  الل مقإ     س لتربإ  مللإ  ن 

 

 

 

 

 رقم
االرتباط بدرجة  معامل (الصف واجراءات ضبط الطلبةادارة ) المحور الرابع  العبارة

 المحور
االرتباط بدرجة  معامل

 البطاقة
 ** 807. **809. .قلاملن الصد لال ترسإ  لح ر  25

26 
ال عت  تاخل الصد  مت الحمبإ تلن   ل بلل

 .ال سل   ل  ر ل  ذهن ال ت لذ 
.640 ** .628** 

 ** 780. **813. .بلا  ن الحرلإ لتي ال ال لذ  لختق 27
 ** 639. **609. . رم ر لدحمسلس ال ال لذ  لرا ل 28
 **782. **812. اللق  الكم ل لت ال لذ  ن دبل ال رمركإ  لع ل 29
 **722. **647 .ال لاصل للن ال ال لذ  لربس 30
 ** 705. **722. .ال ال لذ لعتالإ ل  سملاج  لعم ل 31
 رقم
 العبارة

االرتباط بدرجة  معامل (ليب التقويمأسا)المحور الخامس 
 المحور

االرتباط بدرجة  معامل
 البطاقة

 ** 782. **761. .  ل  قلل د أل  مل ال ال لذ  لمل  32
 **811. ** 793. .  تت اس  رارلإ ال قلل   لحم ظ 33
 ** 804. **817. .ال ال لذ ل غذلإ رابعإ  لرلإ  لزلت 34
 ** 878. **853. ل ال لذال قلل  الذا ل للن ا لربس 35
 **793. **891. .األسئتإ الك مللإ دثمم  ال قلل   لس خت  36
 **772. **795. .األسئتإ الرفللإ دثمم  ال قلل   لس خت  37
 ** 707. **731.  . تت اس ختا  الكراسم  لحتلل ال ترللم  لركز 38
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 ا : حساب ثبات بطاقة المالحظة ( ج

 :األفراد عبر المالحظة بطاقة ثبات

 الحظدإ ل  عممإ لدحدت اللدمحثلنقدم  اللمحدث لمالسدحلدث لهل  م لعدرد لثلدم  ال الحظدلن دل ال قدترلن      
لذلددص  ددل  ،تلن دي  غللددر  تددله  إ لذلددص  ددل مفددس اللقدد  د ددرات العلمدد  ددن خددمرجالعتددل   ددن  عت ددل  (19)

: ل   حسم  مسلإ اال فمق للن ال ر لن  ن  رلق اس ختا  ال عمتلدإ ال مللدإ ,    2912 لرالر  خالل رهر
 د

  تت  را  اإل فمق                        

  199×   ----------------=      اإل فمق  لإمس

  تت  را   ت  اإل فمق +  تت  را  اإل فمق                      

 :ال ملل لللن تربإ اال فمق لاالخ الد للن ال ر لن  تت المحل ال ملل لالبتلل

 (4.5)رق   بتلل

 (ثبات المقدرين) حظةيوضح نتائج ثبات بطاقة المال

 

 االتفاق نقاط االختالف نقاط االتفاق نقاط األبعاد
 الثبات نسبة واالختالف

 85.71 7 1 6 لترس ك مللم  ا ى تات
 100.0 7 0 7  ح لي الترس  فعلل
 80.00 10 2 8 لدسملل   قتل  الترس  رق
برا ا  يل  ال تلإ ىتارج  100.0 7 0 7 الصد لا 

 85.71 7 1 6 ال قلل  دثمم   مفلذ الترس دسملل 
 89.47 38 4 34 الكلية الدرجة
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%( 89.5)لدن  عم ل الثلم  الكتل %( 100( )80%)  م سلق دن مسلإ الثلم   رالح  للن  لالحظ
 .لهل مسلإ    ئمإ لتثلم 

 : كرونباخ ألفاالثبات  معامل

  عت لن 10))قلا هم  لمإ  تت   للقهم لعت ال الحظإ لل مقإ كرلملم  دلفم  عم ل حسم     حلث

 .الل مقإ ثلم  لؤكت   م ىحصمئلم   تالإ لله 0.88 للتغ 

 الدراسة خطوات
 :تراس د خالل ال مللإ لملخ لا  اللمحث قم 

 األت  ال رللي ال  عتق للرا    ترل  ال عت لن لصفإ  م إ للرا    ترل   عت ل العتل    رابعإ
 . لصفإ خمصإ

  ال ترلللإ ال خ تفإ ل مهم اللرا  تات تت  م ك   حلل البلتج الرم تإ ل عمللرهم  ل ى  اال ال  
 . عمللر البلتج الرم تإ  ل لرمم    ترل   عت ل العتل  ىن لبت

 ىلت قمئ إ  عمللر البلتج الرم تإ اللاب   لا رهم  ل لرمم    ترل   عت ل العتل  ال لصل.   
 ل يل   عمللر البلتج الرم تإ لرمم    ترل   عت ل العتل   ح لي  حتلل دتاج ى تات  

    للعت ذلص ال ح لي  حتلل دتاج ى تات  مملل  ال ل  رابعإ اللحلث خالل ن  لذلص
 . لعت كل  ن ال عمللر ال  فر إ ل الرئلسإ األلعمت  حتلت

 ل عمللر البلتج  ل قم (لالثمم ل األلل البز  (لرمم    ترل   عت ل العتل   ح لي  حتلل
 .الرم تإ 

 ل عت ل العتل  لمل تارس الحكل لإ  ل يل   ل مقإ  الحظإ ل قلل  األتا  ال ترلسل ى تات
ل مقم   للمم  قم   ال ل اللحلث  تت اال ال  خالل  ن  عمللر البلتج الرم تإ 

 . الحظإ  ل يل   عمللر البلتج 
 ل العلمإ د رات  تت( 6256(  العم   ن الثممل التراسل الفصل  ل ل مقإ ال الحظإ   للق 

 إلبرا  الحمسل   تت رصت م مئ  الل مقإ    قت ل  عت م  ل عت إ (20)  تته  اللمل 
  (SPSS).الرز  اإلحصمئلإ  لرمم   خالل  ن الالز إ اإلحصمئلإ ال عملبم 

 ل فسلر الم مئ  ال ل    ال لصل ىللهم   حتلل. 
  ال لصلم  لال ق رحم  ال ل د رز هم م مئ  التراسإ  قتل. 
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 : اإلحصائية المعالجة
 ا   ت اللمحث حلث (SPSS) اإلحصمئلإ الرز  لرمم   خالل  ن الالز إ ئلإاإلحصم ال عملبإ ىبرا    
 :ال لإ اإلحصمئلإ ال عملبم   تت تراس د  ل
  ال ح لي  حتلل لم مئ  ال ئللإ لالمس  ال كرارا. 
  لال ر ل  ال علمري لاللزن المسلل لاالمحراد ال  لس م . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 94 

 الخامس الفصل

 

 وتفسيرها الدراسة نتائج

 :هذا الفصل يتضمن
 المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها وتفسيرها النتائج. 

 
 المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها النتائج. 

 
 المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها النتائج. 
 
 الدراسة توصيات. 
 
 الدراسة مقترحات. 
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 الخامس الفصل

 وتفسيرها الدراسة ائجنت
دتلا  التراسإ لال   ثتإ  اس ختا هذا الفصل  ريم  لتم مئ  ال ل  لصل ىللهم اللمحث  ن خالل  ل مملل

 ل دتاج  حتلل ال ح لي  ن دبل الكرد  ن  تي  لا ر  عمللر البلتج الرم تإ  ل لرمم    ترل   عت ل 
العتل  ل ل م لتل اإلبملإ  ن دسئتإ  ل عت لل ال ترلس األتا العتل  ، لل مقإ  الحظإ ل قلل  بلتج 

 :التراسإ
 :اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة: أوالً 
معايير الجودة الشاملة الواجب توافرها في برنامج تدريب  ما:السؤال األلل  ن دسئتإ التراسإ  تت  لم 

 معلمي العلوم ؟
، لذلدص لعدت اإل دال   تدت  الردم تإ البدلتج رلل عدم إ دن هدذا السدؤال قدم  اللمحدث لإ دتات قمئ د للنبملدإ

 إلاأللل الصلرج لعرض ث  قم  اللمحث ،التراسم  السملقإ لال ل لرت   ل الفصل الثملث  ن هذه التراسإ 
 لقدت ، رد للل هم ل دتي القمئ دإ  فدرتا  حدلل الدردي إللدتا  ذلدصل  نلال حك د  دن  ب ل دإ  تدت لتقمئ دإ
 قدرج  تحدق ( 93) قدت ارد  ت  القمئ دإ المهمئلدإ  تدت  لال ال عدت لعدض را ىبد  تدت ل ال حكد إلد  ت دسدفر 
 . ل ل م لتل  رض لقمئ إ ال عمللر اللاب   لا رهم  ل لرمم    ترل   عت ل العتل  ، (5)رق   

 األهداف معايير /األول المحور
 .األهتاد لايحإ ل حتتج لت عت لن  مذ اللتالإ  ع لر .1
 .قملتإ لتقلمس األهتاد لصلرج ىبرائلإ  صمط .2
 .لت عت لن الفعتلإ الحمبم   تلل .3
 لالعر  لت ست لن العت لإ لمل مبزا   الله  ل ل لإ ال ؤتلإ لمألسملل  ال عت لن  عرد .1
 .لالحلم لإ الع تلإ ال لاقد  ل المظرلإ ال فمهل    للق  تت  الله  ى ممإ  ن ال عت لن   كن .5
 .الستللإ ل رص االلبمللإ ت لإالع اال بمهم   الله  ىكسم   ن ال عت لن   كن .8
 .ال فكلر الممقت لتي  الله   همرا   عزلز ىلت ال ؤتلإ األسملل   ن  ال عت لن   كن .9
 ل رق( ال فمهل  – الحقمئق)  ثل اللملإ العت لإ  كلمم   الله  ىكسم   ن ال عت لن   كن .3

 .ىبرائلإ
 .ت ال ل العت لإ ال للل  تت  عزلز ال علمإ ال عت لن  ن ال رق   كن .7
 .ال رلللإ األصلل ل ق ال ترلسلإ األهتاد صلمغإ  ن ال عت لن   كن .19

 معايير المحتوم /الثاني المحور
 .السمئتج ال رلللإ الفتسفإ ىلت ال ح لي لس مت .1
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 ال خصصلإ ال عر إ  تت لركز .2
 .ال عت لن اح لمبم  خلرا د اخ لمر  ل ال ح لي لرا ل .3
 ال عت لن رخصلإ لمم   ل ال ح لي لسه  .1
 .لال همل  العت ل اإل تات للن لمل لازن ال ح لي  صدل .5
 .العتل   عتل   همإ محل ا بمهم  ىلبمللإ ال ح لي لم ل .8
 .لاللحث التراسإ  ر  لت عت لن ال ح لي لل ر .9
 .الع تلإ لالخلرا  المظرلإ الخلرا  للن ال لازن ال ح لي لرا ل .3
 .الحتلثإ ال  لرا  ل لاكلإ ال ح لي لملحتاثإ ل س  .7
 .الذا ل ال عت   همرا  اك سم   تت ال عت لن  سم تج  تت لع ل .19

 معايير األساليب واألنشطة /الثالث المحور
 .ال مفلذي اللرمم    مفلذ  ل   للقلإ   تلإ دسملل  األمر إ ال ترلللإ  ر ل .1
 . دسملل  ال ترل   فكلر ال عت لن  ثلر .2
 .لتي ال عت لن  الذا ل ال عت   همرا  األسملل   م ل .3
 .ال ترلللإ الحتقم   ليل م  ال ترل  دمر إ س  مم .1
 .لملحلمج العتل   لظلد لم ل لركل لاألمر إ األسملل   ص   .5
 .لمألهتاد  لمررج ال را قإ األمر إ  ر ل  .8
 .ال ترلللإ ال لات ل مل  لاألمر إ األسملل    مل  .9
 . ركال ه  ل عمل  ال عت لن حمبم   تلل ال ل ال عتل لإ اللسمئل  س خت  .3
 .بتلتج  عتل لإ لسمئل ىم مج  ل ال عت لن مرصلر .7
 .بتلتج  عتل لإ لسمئل ىم مج  ل ال عت لن لرمرص .19

 معايير المدرب /الرابع المحور
 .الع ل  لمررج قلل ال ترللل اللرمم   دهتاد ال تر  لليح دن .1
 .ال ترلللإ لمل متج بلتا ال م م ال تر  لظهر دن .2
 .ال  ترللن ىلت ال عتل م   لصلل  تت  مللإ كفملإ ال تر  لظهر دن .3
 .ال ترللل اللرمم    ل   مل إ  ترلللإ دسملل  ال تر  للظد دن .1
 .للمه    للز لتلن ل ربلعه  ال  ترللن ال عت لن ل حفلز ال تر  له   دن .5
 .ال ترل   عمللم   ل ال رمركإ  تت ال  ترللن ال عت لن ال تر  لربس دن .8
 .مللإلفع ال ترلللإ ال رمغل لتلر ال تر  دن .9
 .ال حتت اللق   ل ال ترل  قم م  ىلت الحيلر  تت ال تر  لحر  دن .3
 .ال عت لن للن الفرتلإ الفرلق ال تر  لرا ل دن .7
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 .ال  ترللن ال عت لن  الحظم   قلل  ل كم لإ  رلمإ ال تر  للتي دن .19
 .ال ترللل ال لقد  مفلذ دثمم  لمللق  االل زا  ال تر  لرا ل دن .11
 .دتائه   س لي  تت رابعإ ل غذلإ ال  ترللن  لنال عت ال تر  لزلت دن .12

 معايير المركز التدريبي /الخامس المحور
 .2 250 ن ال ترللل ال ركز  سمحإ  قل دال .1
 .الحتلثإ لال رابس لملك    زلتج  ك لإ قم إ ال ترللل ال ركز  ل  لبت دن .2
 .  حمسل   ترل  قم إ ال ترللل ال ركز  ل  لبت دن .3
 ال ترل  قم إ ىلت ىيم إ قم  لن  ن ال ركز  ل ال لبلتج ال ترل  قم م   تت لقل دال .1

 .الحمسللل
 .اليليم   ن لعلتج همتئإ  م قإ ال ركز  لقس لكلن دن .5
 .الث ن رخلصإ ، سهتإ ،   محإ ال ركز ىلت ال ؤتلإ ال لاصال  لسمئل   كلن دن .8
 .لالررا  ال عم   م لمرم لالقهلج الرمي الس راحإ كم لإ  سمحإ ال ترللل ال ركز ل ي ن دن .9
 هذه  كلن لدن لتسلتا  لدخري لتربمل لاحتج (2)   تت  لمه تلرج ال ترللل ال ركز ل ي ن دن .3

 .  للإ رائحإ ذا   عق إ مظلفإ التلرا 
 ل راكز الالز إ لال ليلح لالعرض لالفلتلل األلتلل دبهزج كل ال ترللل ال ركز قم م    ي ن دن .7

 .ال ترل 
 .ال ترلللإ لتتلرا  لملمسلإ  مهم ال عتن األلقم   تت ل حم ظإلم ال ركز لت ز  دن .19

 المادة التدريبية إخراج معايير/السادس  المحور
 .لكلن ى تاتهم قت    ل قم  ألسملل  ل رق اللحث العت ل  دن .1
 . كلن  عززج لمل  مرلن ، لاأل ثتإ ، لالحمال  اللاقعلإ دن .2
 .م  كلن  ك للإ لتغإ ستل إ خمللإ  ن األخ  دن .3
 .لتغإ ب هلر ال  تقلن لإ كلن  ك ل  دن .1
 . را ت  لهم حقلق ال ؤلفلن الخرلن دن .5
 (.اللملر لللم )  كلن   لل إ  تت الحمسل  ل ر ق  مهم  س تإ   لل إ للاس إ  دن .8
 .للركل ردسل لللس د قل a4  لس  تت لرق  دن .9
 . رق  صفحم هم لدركملهم  رقل م  صحلحم   دن .3
 .رابس لهذا ال لعمل االس غمم   ن الهلا شلكلن  لهم صفحإ لت  دن .7
 . صلر ل بتت لإ قمن دن .19
 .لرمر  ل  ملامهم ل ل صفحإ غال هم  تت دمهم  متج  ترلللإ دن .11
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 التقويم معايير/ السابع المحور
 .ال حصلتلإ م مئبه   رابعإ لت عت لن لس ح .1
 . ال عت لن  فكلر إلثمرج ص     قلل لإ دسملل   تت لر  ل .2
 .ال ترلللإ لال لات األهتاد ل مل  رم تإ ل  مل إ  قلل لإ سملل  تت د لع  ت .3
 . قرا د  ن  قرج كل ام هم  لعت  قلل لإ دسملل  ال ترللل اللرمم   ل ي ن .1
 .اللاحت الهتد  قلل  لسمئل   عتت .5
 .ل مفلذه الكم ل اللق  ال قلل   لع ت .8
 .لت  للق قملتإ لدمهم ال قلل  دسملل     مز .9
 .ال ليل لإ  مصر ل ل ر لل ال ق دسملل    صد .3
 .دتلا   قلل  لتبمم  المظري لالع تل  عم   ل ر .7
 . رلرال قلل   قتل  اللحلث لال قم ل  ت  .19

 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول  مناقشة
 (73)قمئ إ  عمللر البلتج الرم تإ اللاب   ل رهم  ل لرمم    ترل   عت ل العتل   تت  ار  ت 
 :إ  حملر  تت المحل ال ملل لز إ  تت سلع  علمر

 عمللر( 10)األلل  عمللر األهتاد ل ر  ل  تت  ال حلر . 
 عمللر( 10)الثممل  عمللر ال ح لي ل ر  ل  تت  ال حلر . 
 عمللر( 10)الثملث  عمللر األسملل  لاألمر إ ل ر  ل  تت  ال حلر . 
 علمر( 12)الرالس  عمللر ال تر  ل ر  ل  تت  ال حلر . 
 عمللر( 10) س  عمللر ال ركز ال ترللل ل ر  ل  تت الخم ال حلر . 
 علمر( 11)السمتس  عمللر ىخراج ال متج ال ترلللإ ل ر  ل  تت  ال حلر . 
 عمللر( 10)السملس  عمللر ال قلل  ل ر  ل  تت  ال حلر . 

بلتج  ل لدن هذه ال عمللر   صد لملر لللإ لال مل  لالحتاثإ، حلث دمهم كمم  م مج ل عمللر ال للالحظ
 تت  ن اللحلث لالتراسم  ال  عتقإ  ل ال بمل ال رللي لركل  م  ، حلث  قم ع  كثلر  ن هذه 

 ( .2009القرلمملي ،)،( 2010 ع مر ،)ال عمللر  س  م لبت  ل التراسم  السملقإ  ثل تراسإ 
 

 :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:ثانياً 

 تادريب برناامج فاي الشااملة الجاودة معاايير تاوفر مدم ما : على الدراسة أسئلة من الثاني السؤال ينص
 ؟ العلوم معلمي
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 البلتج  عمللر يل   ل العتل   عت ل  ترل  لرمم    ح لي ل حتلل اللمحث قم  السؤال هذا  ن للنبملإ
  ددل لمل حتلددل اللمحددث اك فددت ، الرددم تإ البددلتج  عددمللر لب لددس اللرمددم    ح ددلي ردد لل لعددت  لمظددرا   الرددم تإ
  دل  دل ر  ال دل لهدل(  ال قدلل  – لاألمرد إ األسدملل  – ال ح لي – األهتاد)  لهل  حملر درلعإ يل 

 : ال مللإ الم مئ  ىلت اللمحث  لصل ال ح لي  حتلل دتاج للمس ختا .  العتل  ل عت ل ال ترللل اللرمم  
 ( 5.1) رقم جدول

 هداف في البرنامج التدريبييوضح التكرارات والنسب المئوية لمعايير األ

 

 

 رقم
 العبارة

 األول الجزء الكتاب أجزاء
 التربوي

 الثاني الجزء
 التخصصي

 
 
 

 اجملموع

 
 في النسبة

 المحور

 
 في النسبة

 المادة
 التدريبية

 التحليل فئة 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

1 
 ع لر األهتاد لايحإ ل حتتج لت عت لن  مذ 

 .اللتالإ
11 .09 5 .04 16 %13 3% 

 %2 10% 13 03. 4 07. 9 . صمط األهتاد لصلرج ىبرائلإ قملتإ لتقلمس 2

 %2.5 11% 14 01. 1 10. 13 .الفعتلإ لت عت لن الحمبم   تلل 3

4 
 ل ل لإ ال ؤتلإ لمألسملل  ال عت لن  عرد
 .لالعر  لت ست لن العت لإ لمل مبزا   الله 

3 .02 3 .02 6 %4 1% 

5 
  تت   للق ى ممإ  الله   ن ال عت لن  كن 

 .الع تلإ لالحلم لإ ال لاقد  ل المظرلإ ال فمهل 
7 .06 4 .03 11 %9 2% 

6 
 اال بمهم   الله  ىكسم   ن ال عت لن   كن
 .الستللإ ل رص االلبمللإ العت لإ

12 .10 6 .05 18 %15 3% 

7 
ىلت  ال ؤتلإ األسملل   ن    كن ال عت لن

 .لتي  الله  ممقترا  ال فكلر ال هم  عزلز
10 .08 4 .03 14 %11 2.5% 

8 

 كلمم    الله  ىكسم   ن ال عت لن   كن
 ل رق( ال فمهل  – الحقمئق)  ثل اللملإ العت لإ

 .ىبرائلإ

6 .05 6 .05 12 %10 2% 

9 
 ال علمإ  تت  عزلز   كن ال عت لن  ن ال رق

 .لت ال  العت لإ ال للل
14 .11 2 .02 16 %13 3% 

10 
 ال ترلسلإ األهتاد صلمغإ  ن ال عت لن   كن
 .ال رلللإ األصلل ل ق

4 .03 1 .01 5 %4 1% 

 % 23 %100 125 29. 36 71. 89 المجموع 



 100 

 :األول المحور نتائج مناقشة
 دن ىب ددملل  عدمللر البدلتج ال  عتقدإ لمألهددتاد ال  دلا رج  دل ال دمتج ال ترلللددإ( 5.1)لمدم  دن البدتلل  ل يدح
%( 15 -% 4)  لهل مسلإ   تملإ لتغملإ ، حلث  رالح  مس  الفقرا   دل ال بدمل لدلن %( 23)لتغ  

 ل درص االلبمللدإ العت لدإ اال بمهدم   اللهد  ىكسدم   دن ال عت دلن   كدن "الخدم س  علدمرال قدت حصدل 
 .%(15) تت دكلر مسلإ لهل "  الستللإ

 ع لدددر األهدددتاد لايدددحإ ل حدددتتج لت عت دددلن  مدددذ "  للم دددم حصدددل ال علدددمران لال   دددثالن  دددل ال علدددمر األلل
 تددت "   كدن ال عت ددلن  دن ال درق ال علمدإ  تدت  عزلددز ال لدلل العت لدإ لت دال " لال علدمر ال مسدس " اللتالدإ 

 %(.13)ال ر لإ الثمملإ  ن حلث المسلإ لهل 

 عت ددلن  ددن األسددملل    كددن ال" لالسددملس "  تلددل الحمبددم  الفعتلددإ لت عت ددلن " ل ددم حصددل ال علددمران الثملددث 
لهددل مسددلإ يددعلفإ %( 11) تددت ال ركددز الثملددث لمسددلإ " ىلددت  عزلددز ال فكلددر الممقددت لددتي  اللهدد  ال ؤتلددإ 

لددملرغ   ددن األه لددإ الرددتلتج ليددرلرج  را ددمج حمبددم  ال عت ددلن لال ددل  ع لددر  ددن دهدد  األسددلم  ال ددل  للددت 
  . لاظلإ ال س  رج  تت ال ترل التا علإ لتي ال عت لن لاله  م  لمالل حمق لمللرمم   لال

"   صددمط األهددتاد لصدددلرج ىبرائلددإ قملتددإ لتقلدددمس " للم ددم حصددل ال علددمران لال   دددثالن  ددل ال علددمر الثدددممل 
( ال فدمهل   –الحقدمئق )  كدن ال عت دلن  دن ىكسدم   اللهد   كلمدم  اللملدإ العت لدإ  ثدل " لال علمر الثدم ن 

لهدددل مسدددلإ يدددعلفإ دليدددم  لهدددذا لدددتل  تدددت يدددعد %( 10)لإ ل دددرق ىبرائلدددإ  تدددت ال ر لدددإ الرالعدددإ لمسددد
 .األرخم  الذلن قم لا لإ تات ال متج ال ترلللإ 

  كن ال عت لن  ن ى ممإ  الله   تت   للق ال فمهل  المظرلإ  ل ال لاقد الحلم لإ "الخم س   علمرالد م 
  %(.9)ل  تت ال ر لإ قلل األخلرج لال ل   ثت  لمسلإ يعلفإ بتاال له" لالع تلإ 

 العت لدإ لدمل مبزا   اللهد  ل ل لدإ ال ؤتلدإ لمألسدملل  ال عت دلن  عدرد"لدخلدرا  حصدل ال علدمران الرالدس 
 األصدلل ل دق ال ترلسدلإ األهدتاد صدلمغإ  دن ال عت دلن   كدن "العمردر   علدمرالل  لالعدر ، لت سدت لن
لن مسددلإ  ددلا ر  عددمللر للمددم   تددت ذلددص  كدد%( 4) مه ددم  تددت دتمددت مسددلإ لهددل  ل قددت حصددل كدد "ال رلللددإ

 .%(80)البلتج ال  عتقإ لمألهتاد دقل  ن المسلإ ال حكلإ ال ل ا   تهم اللمحث لهل 

اللمحث  دتمل مسدلإ األهدتاد، ىلدت دن القدمئ لن  تدت ى دتات اللرمدم   ال دترللل رغد   عدر  ه  لده لدإ  للربس
ت دلن  دل  رحتدإ اإل دتات البدم عل ركدز  األهتاد، ىال دمه  لع لرلن دن ال ممه  التراسلإ ال ل  تقمهدم ال ع

ل دددم  لدددد الكفملدددإ  تدددت األهدددتاد للمل دددملل لدددلس همدددمص حمبدددإ إل دددمتج ال ركلدددز  تلهدددم  دددرج اخدددري  دددن خدددالل 
 .اللرمم  
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للمملم لملركل ال ملل (5.1) لل كن   ثلل الم مئ  ال لبلتج لملبتلل رق    
 

معايير احهداف
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%13
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%10
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 ( 5.2) رقم جدول
 ة لمعايير المحتوى في البرنامج التدريبييوضح التكرارات والنسب المئوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم
 العبارة

 األول الجزء الكتاب أجزاء
 التربوي

 الثاني الجزء
 التخصصي

 
 
 

 اجملموع

 
 النسبة
 في

 المحور

 
 في النسبة

 المادة
 التحليل فئة  التدريبية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %2 %9 12 00. 0 09. 12 .لسمئتجا ال رلللإ الفتسفإ ىلت ال ح لي لس مت 1

 %4 %16 20 12. 15 04. 5 .ال خصصلإ ال عر إ  تت لركز 2

3 
 اح لمبم  خلرا د اخ لمر  ل ال ح لي لرا ل

 %2.5 %11 14 02. 3 09. 11 .ال عت لن

 %1.5 %6 8 00. 0 06. 8 .ال عت لن رخصلإ لمم   ل ال ح لي لسه  4

5 
 العت ل تاتاإل  للن لمل لازن ال ح لي ل صد
 .لال همل 

12 .09 7 .06 19 15% 3.5% 

6 
  عتل   همإ محل ىلبمللإا بمهم   ال ح لي لم ل
 %2 %8 10 03. 4 05. 6 .العتل 

 %2 %8 9 02. 2 06. 7 .لاللحث التراسإ  ر  لت عت لن ال ح لي لل ر 7

8 
 المظرلإ الخلرا  للن ال لازن ال ح لي لرا ل

 %2 %9 11 03. 4 06. 7 .الع تلإ لالخلرا 

9 
 ال  لرا  ل لاكلإ ل س  ال ح لي لملحتاثإ

 .الحتلثإ
9 .07 3 .02 12 9% 2% 

10 
 اك سم   تت ال عت لن  سم تج  تت لع ل

 الذا ل ال عت   همرا 
9 .07 3 .02 12 9% 2% 

 
 المجموع

86 .68 41 .32 127 
100

% 
23.5 
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 :الثاني المحور نتائج مناقشة

دن ىب ملل  عمللر البلتج ال  عتقإ لدمل ح لي  لال  دلا رج  دل ال دمتج ال ترلللدإ ( 5.2)ن البتلل لمم   ل يح
  -%6)  لهدددل مسدددلإ   تملدددإ لتغملدددإ، حلدددث  رالحددد  مسددد  الفقدددرا   دددل ال بدددمل لدددلن %( 23.5)لتغددد   

16)%. 

 .%(16) تت دكلر مسلإ لهل  "ال خصصلإ ال عر إ  تت لركز"الثممل  علمر ال قت حصل  

 تددت ال ر لدددإ " ل صددد ال ح ددلي لددمل لازن لددلن اإل ددتات العت ددل لال همددل " لم ددم حصددل ال علددمر الخددم س ل
 %(. 15)الثمملإ لمسلإ 

 تدت ال ر لدإ الثملثدإ " خلرا دد اح لمبدم  ال عت دلن اخ لدمرلرا دل ال ح دلي  دل "  ل م حصل ال علمر الثملدث 
 .   تل لهل مسلإ يعلفإ لل   رق ىلت ال س لي ال%( 11)لمسلإ 

،لال علدمر " لس مت ال ح لي ىلت الفتسفإ ال رلللدإ السدمئتج" للم م حصت  ال عمللر ال مللإ لهل ال علمر األلل 
ل سددد  " ، لال علدددمر ال مسدددس " لرا دددل ال ح دددلي ال دددلازن لدددلن الخلدددرا  المظرلدددإ لالخلدددرا  الع تلدددإ " الثدددم ن 

لع ددل  تدددت  سددم تج ال عت دددلن  تدددت "لدددمر العمردددر ، لال ع" ال ح ددلي لملحتاثدددإ ل لاكلددإ ال  دددلرا  الحتلثددإ 
لرغددد  يدددعد المسدددلإ ىال دن لبدددلت %( 9) تدددت ال ر لدددإ الرالعدددإ لمسدددلإ " ىك سدددم   هدددمرا  الددد عت  الدددذا ل 

 . ب ل إ  ن ال عمللر لمفس المسلإ لع لر  ن اإللبمللم  ال ل   ثت   ل هذا ال حلر 

لم دل ال ح دلي ا بمهدم  ىلبمللدإ محدل  همدإ " لسدمتس لكذلص  قت حصت  ال علمران ال مللمن له م ال علدمر ا
 تدت ال ر لدإ الخم سدإ " لدل ر ال ح دلي لت عت دلن  در  التراسدإ لاللحدث " ، لال علدمر السدملس "  عتل  العتل 

 . لهل مسلإ قرللإ  ن ال عمللر ال ل سلق هم لهذه دليم   ن البمللم  ال حلر%( 8)لمسلإ

%( 6) قدت حصدل  تدت دتمدت مسدلإ لهدل  "ال عت دلن رخصدلإ لمدم   دل يال ح دل  لسده " الرالس  علمرالد م  
للمم   تت ذلص  كلن مسلإ  لا ر  عمللر البلتج ال  عتقإ لمل ح لي دقل  ن المسدلإ ال حكلدإ ال دل ا   دتهم 

 %(.80)اللمحث لهل 

  تلا  تت ب س ا  ،اللمحث ذلص ىلت دن القمئ لن  تت اللرمم   مظرا  لعت   لا ر  م ل الخلرج لتله  للربس
ذا  العالقددإ ل بددمل  ددترلس العتددل  لرددكل  رددلائل للددلس قددمئ   تددت ال مظددل  سددلا  ال م قددل دل  ال لايددلس

 . تذلص ظهر  المس    تملإ لللس  لمل س لي ال  تل  السلكلللبل
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للمملم لملركل ال ملل(1.6) لل كن   ثلل الم مئ  ال لبلتج لملبتلل رق    
 

معايير المحتوى
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  (5.3) رقم جدول
 التدريبي البرنامج في واألنشطة األساليب لمعايير المئوية والنسب التكرارات يوضح

 
 
 
 

 رقم
 العبارة

 األول الجزء الكتاب أجزاء
 التربوي

 الثاني الجزء
 التخصصي

 
 
 

 اجملموع

 
 النسبة
 في

 المحور

 
 في النسبة

 المادة
 التحليل فئة  التدريبية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

1 
   تلإ دسملل   ر ل األمر إ ال ترلللإ

 .ال مفلذي اللرمم    مفلذ  ل   للقلإ
10 .06 7 .05 17 11% 3% 

 %3 %11 17 04. 6 07. 11 . ال عت لن ثلر دسملل  ال ترل   فكلر  2

3 
الذا ل لتي  ال عت   همرا  األسملل   م ل

 .ال عت لن 
9 .06 5 .03 14 9% 2.5% 

4 
  ليل م  ترل دمر إ ال   ممس 
 .ال ترلللإ الحتقم 

11 .07 10 .06 21 13% 4% 

5 
 لم ل لركل لاألمر إ األسملل   ص  
 .لملحلمج العتل   لظلد

7 .05 4 .03 11 8% 2% 

 %4 %14 22 06. 9 08. 13 .لمألهتاد  لمررج ال را قإ األمر إ  ر ل  6

7 
 ال لات ل مل  لاألمر إ األسملل    مل 

 .ال ترلللإ
8 .05 5 .03 13 8% 2% 

8 
 ال ل  تلل ال عتل لإ  س خت  اللسمئل

 . ركال ه  ل عمل  ال عت لن حمبم 
10 .06 4 .03 14 9% 2.5% 

9 
  عتل لإ لسمئل ىم مج  ل ال عت لن لرمرص
 .بتلتج

6 .04 2 .01 8 5% 1.5% 

10 
  ممسلإ  عتل لإ  س خت  لسمئل
 .ال ترلللإ ال لات ل ليل م 

12 .08 6 .04 18 12% 3% 

 %28 %100 155 38. 58 62. 97 المجموع 
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 :نتائج المحور الثالث مناقشة

لاألمرد إ  لال دل  دل ر   دل  لمألسدملل دن ىب دملل  عدمللر البدلتج ال  عتقدإ ( 5.3)لمم  ن البتلل  ل يح
لددلن  حدد  مسدد  الفقددرا   ددل ال بددمللهددل مسددلإ   تملددإ لتغملددإ  ، حلددث  رال %( 28)ال ترلللددإ لتغدد    ددمتجال
(5%-14  )%. 

 .%(14) تت دكلر مسلإ لهل  "لمألهتاد  لمررج ال را قإ األمر إ  ر ل  "السمتس   علمرال قت حصل 

 قدت حصدل  تدت ال ر لدإ الثمملدإ "  ممسد  دمرد إ ال دترل   ليدل م  الحتقدإ ال ترلللدإ " د م ال علمر الرالدس 
 .لهل قرللإ بتا  ن ال ر لإ األللت %( 13)لمسلإ لتغ  

 تدت ال ر لدإ "  سد خت  لسدمئل  عتل لدإ  ممسدلإ ل ليدل م  ال دلات ال ترلللدإ "  م حصدل ال علدمر العمردر  ل
، لل يددح دن ال را دد  الددثالث األللددت   قمرلددإ  ددن حلددث المسددلإ لهددذا %( 12)الثملثددإ لمسددلإ لصددت  ىلددت 

مقم  القلج  ل ال متج لرلر  تت حملإ  ن ال لازن  ل مسلإ ال عمللر ي ن ال حلر لهذا ال قمر  لع لر  ن 
 .ال ترلللإ

 ردد ل األمردد إ ال ترلللددإ دسددملل    تلددإ " للم ددم حصددل ال علددمران  ال مللددمن لال   ددثالن  ددل ال علددمر األلل 
 تددت  " ثلددر دسددملل  ال ددترل   فكلددر ال عت ددلن " ، لال علددمر الثددممل "   للقلددإ  ددل  مفلددذ اللرمددم   ال مفلددذي 

 ( .%11)ال ر لإ الرالعإ لمسلإ 

 تدددت ال ر لدددإ "  م دددل األسدددملل   هدددمرا  الددد عت  الدددذا ل لدددتي ال عت دددلن " هدددذا لقدددت حصدددل ال علدددمر الثملدددث 
 سدد خت  اللسددمئل ال عتل لددإ ال ددل  تلددل حمبددم  " ، لدليددم حصددل ال علددمر الثددم ن %( 9)الخم سددإ لمسددلإ 

هددذا ال علددمر  ددل  تددت مفددس ال ر لددإ لالمسددلإ لهددل مسددلإ يددعلفإ رغدد  ده لددإ " ال عت ددلن ل عددمل   رددكال ه  
 .    للر دتا  ال عت  

 قدت حصدل  تدت دتمدت مسدلإ لهدل  "بتلدتج  عتل لدإ لسدمئل ىم دمج  دل ال عت دلن لردمرص"ال مسدس  علدمر الد دم 
دقددل  ددن المسددلإ  لمألسددملل  لاألمردد إللمددم   تددت ذلددص  كددلن مسددلإ  ددلا ر  عددمللر البددلتج ال  عتقددإ %( 5)

 .%(80)ال حكلإ ال ل ا   تهم اللمحث لهل 

هدذا ال علدمر  تدت د تدت مسدلإ  قمرمدإ لمل عدمللر الثالثدإ األخدري، رغد   دتملهم ل دت   حصللاللمحث  للربس
 لألسدملل لصللهم لتمسلإ ال حكلإ، ىلت دن القمئ لن  تت اللرمم    تت  عر دإ بلدتج لملدتلر ال هد  لالكللدر 

 .لت عت   ل   تددسلم  المبمح   هلئإ ل  حقلق دهتاد اللرمم   ،ل  خت إال س  لاألمر إ
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للمملم لملركل ال ملل(5.3) لل كن   ثلل الم مئ  ال لبلتج لملبتلل رق    
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 ( 5.4) رقم جدول
 التدريبي البرنامج في التقويم لمعايير المئوية والنسب التكرارات يوضح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم
العبار 

 ة

 األول الجزء الكتاب أجزاء
 التربوي

 الثاني الجزء
 التخصصي

 
 
 

 المجموع

 
 في لنسبةا

 المحور

 
 في النسبة

 المادة
 التحليل فئة  التدريبية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %2 %7 10 03. 4 04. 6 .ال حصلتلإ م مئبه   رابعإ لت عت لن لس ح 1

2 
  فكلر إلثمرج ص     قلل لإ دسملل  لر  ل  تت
 . ال عت لن

5 .04 11 .08 16 12% 3% 

3 
 ل مل   قلل لإ رم تإ ل  مل إ دسملل لع  ت  تت 
 %2 %9 12 04. 5 05. 7 .ال ترلللإ لال لات األهتاد

4 
 لعت  قلل لإ دسملل  ال ترللل اللرمم   ل ي ن
 %3 %13 18 05. 7 08. 11 . قرا د  ن  قرج كل ام هم 

 %2 %9 13 03. 4 06. 9 .اللاحت الهتد  قلل  لسمئل   عتت 5

 %3 %11 16 04. 6 07. 10 .ل مفلذه الكم ل اللق  ال قلل  لع ت 6

 %3 %12 16 03. 4 09. 12 .لت  للق قملتإ لدمهم ال قلل  دسملل     مز 7

 %3 %12 16 04. 5 08. 11 . مصرال ليل لإ ل ل ر ال قلل  دسملل    صد 8

 %3 %8 11 04. 6 04. 5 .دتلا   قلل  لتبمم  المظري لالع تل  عم    ل ر 9

 %2 %7 10 01. 1 06. 9 . قلل   قتل  اللحلث لال قمرلر ال ل  ت  10

 %26 %100 138 39. 53 61. 85 المجموع 
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 :نتائج المحور الرابع مناقشة

دن ىب ملل  عمللر البلتج ال  عتقإ لدسملل  ال قلل   لال ل  ل ر   ل ال دمتج ( 5.4)لمم  ن البتلل  ل يح
-%7)  لتغملإ ، حلث  رالح  مس  الفقدرا   دل ال بدمل لدلن  لإتملهل مسلإ   %( 26)ال ترلللإ لتغ  

13  )%. 

 تدت   قرا دد  دن  قدرج كدل ام هدم  لعدت  قلل لدإ دسدملل  ال دترللل اللرمدم   ل يد ن"الرالدس  علمر ال قت حصل 
 .%(13)دكلر مسلإ لهل ال ر لإ األللت ل

لر  ل  تت دسملل   قلل لدإ " مر الثممل  ل م حصت   ب ل إ  ن ال عمللر  تت ال ر لإ الثمملإ لهل ال عل
، لال علدمر "    دمز دسدملل  ال قدلل  لدمهدم قملتدإ لت  للدق"، لال علمر السدملس " ص    إلثمرج  فكلر ال عت لن 

لمسلإ بلدتج  قمرمدإ لغلرهدم  دن ال عدمللر لهدل "   صد دسملل  ال قلل  ل ل ر  مصر ال ليل لإ " الثم ن 
(12)% . 

 %(.11) تت ال ر لإ الثملثإ لمسلإ " لع ل ال قلل  اللق  الكم ل ل مفلذه" السمتس  للم م حصل ال علمر

، " لع  ت  تت دسملل   قلل لإ رم تإ ل  مل إ ل مل  األهتاد لال لات ال ترلللإ "لقت حصل ال علمر الثملث 
لمسدلإ إ الرالعدإ  تدت  ر لدإ  دل اللسد  لهدل ال ر لد"   عدتت لسدمئل  قدلل  الهدتد اللاحدت" لال علدمر الخدم س 
 %( .9)يعلفإ ل    عتي 

 ل ال ر لدإ قلدل األخلدرج لمسدلإ "    ل ر دتلا   قلل  لتبمم  المظري لالع تل  عم  " ل م بم  ال علمر ال مسس 
 %(.8)يعلفإ لهل 

ل  تد  ال قدلل   قدتل   "العمردر   علدمرال، ل  "ال حصدلتلإ م دمئبه   رابعإ لت عت لن لس ح" األلل  علمرالد م 
للمددم   تددت ذلددص  كددلن مسددلإ  ددلا ر  عددمللر %( 7) قددت حصددال  تددت دتمددت مسددلإ لهددل   "لحددلث لال قددمرلرال

 %(.80)البلتج ال  عتقإ لمل قلل  دقل  ن المسلإ ال حكلإ ال ل ا   تهم اللمحث لهل 

ال ترلللدددإ تلن  ال ددمتجاللمحددث  دددتمل مسددلإ ال قدددلل  ىلددت حدددر  القددمئ لن  تددت اللرمدددم    تددت  قدددتل   للربددس
االه  م  لسلل  قلل هم ،ل ت ه  لدن ال قلل  لقتل تا علإ ال عت  لتي ال عت لن للثلر حملإ  ن الخلد لدتله   

 . لذلص لسعت القمئ لن  تت اه مل ال قلل ، لمإليم إ ىلت  ت  خلر ه  لدسملل  ال قلل  الحتلثإ
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  مللللمملم لملركل ال(5.1) لل كن   ثلل الم مئ  ال لبلتج لملبتلل رق  
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 األول

%7  الثاني

%12

 الثالث

%9

 الرابع

 الخامس%13

%9

 السادس

%11

 السابع

%12

 الثامن

%12

 التاسع

%8

 العا ر

%7

 

معايير التقويم

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

 العا ر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

 
 



 111 

 ( 5.5) رقم جدول
 يوضح التكرارات والنسب المئوية للمحاور األربعة في البرنامج التدريبي

 :( 5.5)نتائج الجدول  مناقشة

%( 28)رد إ حصدل  تدت ال ر لدإ األللدت لمسدلإ دن  عدمللر األسدملل  لاألم(  5.5)لمم  ن البدتلل ل يح
ىلت دن  متج العتل     مز لدمهم  ن دكثر ال لات ال ل ل كن خاللهم اسد ختا  العتلدت  دن  ذلصللربس اللمحث 

ال ددرق ال ترلسددلإ ك ددم دن ال مللددس  ددل  رائددق ال ددترلس  ددن العلا ددل ال ددل ل كددن لت عتدد   ددن خاللهددم  حقلددق 
 ملمدإبمح  ل   تد ، لذلص ألن  حقلق األهتاد ال خ تفإ ل  ت   رائدق   لالم دسلم  دهتا د ، ل هل  لد

 .ال خ تفإ خالل   تلإ ال ترلس  مل إ ممهلص  ن القلم  لملكثلر  ن األمر إ لدسملل 
للربدس اللمحدث ذلدص ىلدت  دت  ليدلح %( 23)حصت   عمللر األهتاد  تت ال ر لإ األخلدرج  لمسدلإ   ل م

 مدددددت القدددددمئ لن  تدددددت ى دددددتات اللرمدددددم   ال دددددترللل لكدددددذلص ا  قدددددمره  لتللممدددددم   السلمسدددددم  لاألهدددددتاد العم دددددإ
 .لال عتل م  ال  عتقإ لحمبم  ال  ترللن لكلفلإ االر قم  ل س لاه  ال همل 

 ، ( 2002 تل ، )هذه التراسإ ىلت حت  م  س التراسم  ال مللإ  ل  فق
 ل  ت   ل ر  عمللر البلتج الرم تإ ( 2009القرلمملي ، )، ( 2007دت  ،)، ( 2005الحتلل لسال إ ، )

 .لمل س لي ال  تل   ل لرا    ترل  ال عت لن 
 ل اللرمم   ال دترللل لهدل مسدلإ %( 25)خالل كل  م سلق ل يح دن  عمللر البلتج  لا ر  لمسلإ  ل ن

 %(80)يعلفإ بتا   قمرمإ لملمسلإ ال حكلإ لال ل   ثت  لمسلإ 
ر البدلتج الردم تإ لا  قمرهدم  دل لرمدم    دترل   عت دل العتدل  دثمدم  الخت دإ اللمحث  ت   لا ر  عملل للربس

 :ىلت  تج د لر لهل 
  القدمئ لن  تدت قسد  اإلردراد لال دترل   لدتي ال  كم تدإ ال دترل  لخ د  اللايدحإ السلمسدم  غلدم

 .ال رللي ال ملس للزارج ال رللإ لال عتل 
 تلرا   ل ال عمثه  لعت  القترج  تت لذلص ال ترل   تت القمئ لن لكفم ا   همرا  يعد 

 رقم
 العبارة

 األول الجزء الكتاب أجزاء
 التربوي

 الثاني الجزء
 التخصصي

 
 
 

 اجملموع

 
 في النسبة

 المادة
 التحليل فئة  التدريبية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %23 125 07. 36 16. 89 مللر األهتاد ع 1

 %23.5 127 075. 41 16. 86  عمللر ال ح لي 2

 %28 155 10. 58 18. 97  عمللر األسملل  لاألمر إ ال ترلللإ 3

 138 10. 53 16. 85  عمللر ال قلل  4
26% 
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 همرا ه  لكفملم ه  لسل  الحصمر ال فرلض  تت ق م  غزج ل  للر خمربلإ  . 
 لسدددل  االمقسددددم   لدددلي دددتت  ددددن ذلي الخلدددرج لال خ صدددلن  ددددل قسددد  اإلردددراد لال ددددترل  ال ر  اسددد مكمد

 .التاختل للن ر ري الل ن
 ىلت هتدل لالذي الحتلثإ لاللرا   الللممم ل  ال لثلق ىلل لقلتهم الخت إ دثمم  ال ترل  ا  قمر 
 لخمربد الق م  تاخل ال  خصصإ ال ؤسسم  للن البتلتج ال رلللإ ال س حتثم  ل لزلس  لمتل. 
 الخلرا   لمتل  ن ال قتلل ىلل دتي   م. 
  تدت مقدم  اليدعد  الردم ل،لتلقلد اللاسدس ال قدلل   دن كدمد قتر  تل ال ترلللإ اللرا   حصلل  ت 

  .دبل  الرلهم لمقم  القلج ل عزلزهم  لهم  ن 
  دت  لذلدص لسدل  ال عملدإ ال ؤسسدم  خدالل  دن لذلدص ال دترل  لع تلدم  الدالز  ال  للدل  دل لر  دت  

 .العم  الردي للتي لال عتل  لمل رللإ العم تلن كم إ لتي الخت إ دثمم  ال ترل  لده لإ الل ل
  ال  خصصإ لال رلللإ قم لإالث الرؤلن  ل لال عملن لال مسلق الرل  دبهزج مق. 
 ال لز إ ال رللي لمالس حتاث ال  خصصإ ال ؤسسم  للن ل ل م بهإ،  ن اللاحتج التللإ  ل 

 .دخري بهإ  ن ال خ تفإ التلل  ل

 :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة: ثانياً 

الشااملة فاي أداء المعلماين  مدم تاوافر معاايير الجاودة ما: التراسإ  تدت  إالسؤال الثملث  ن دسئت لم 
 في تدريس العلوم الذين شاركوا في البرنامج التدريبي ؟

 تت هذا السؤال قم  اللمحث لمس ختا  ال  لس م  الحسمللإ لاالمحدراد ال علدمري لالدلزن المسدلل  للنبملإ
دكثدر  دن ) لكل  بمل  تت حتي، ل ن دبل  فسلر الم مئ  ، ا   ت اللمحدث ال  لسد م  الحسدمللإ ال مللدإ 

% 80لهددل  عددمتل دل  زلددت  ددن  (  4.49-4) تربددإ دتا   ددمل بددتا  ، % 90لهددل  عددمتل مسددلإ (  4.5
لدقددل  ددن % 70لهددل  عدمتل دل  زلددت  دن  ( 3.99- 3.5) ل ع لدر تربددإ دتا   مللدإ ، %   79لدقدل  ددن 

%  70لدقدددل  دددن % 60لهدددل  عدددمتل دل  زلدددت  دددن  (  3.49-3) ل ع لدددر تربدددإ دتا    لسددد  ، %  80
ل د  ا   دمت . ل تل  تدت تربدإ دتا  يدعلد % 60ل عمتل دقل  ن (  3دقل  ن ) ل ع لر تربإ  قللل ، 

 ( .  2008:122القمس  ، ) هذه التربم  لمم    تت  صملد 
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 (5.6)جدول رقم 

 كتابيا   قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لجودة أداء المعلمين على مجال إعداد الدرس

 عت ت العتدل   تدت  بدمل ى دتات الدترس ك مللدم لتد   دتا  جودةان   لس   (5.6)رق    ن البتلل لل يح
 .لهذا لتلل  تت دن تربإ دتا  ال عت لن   قلللإ( (69.57للزن مسلل ( 24.35)

ت للزن بم    ل ال ر لإ األلل" لصل  األهتاد الستلكلإ  لركل صحلح "  م   تت  ال ل( 2) الفقرج -
 ( . 76.00)مسلل 

 ل ال ر لإ الثمملإ للزن " ليس دهتاد ستلكلإ قملتإ لتقلمس " م   تت  ال ل( 3) ل حلن بم   الفقرج   -
 ( .75.00)مسلل 
لليعهم  الستلكلإاللمحث ذلص ىلت دن اللرمم   ال ترللل ركز  ل لتال د  تت صلمغإ األهتاد  للربس

ت ان كثلر  ن ال لات التراسلإ  ل  رحتإ ى تات ال عت  دثمم  لحلث  كلن قملتإ لتقلمس  ، ممهلص  ت
التراسإ  ل البم عإ ركز   تت صلمغإ األهتاد ألمهم  ع لر حبر الزاللإ  ل الع تلإ ال رلللإ  هل 

 : سم ت ال عت   تت
 اخ لمر  ح لي ال متج التراسلإ   سهلل . 
 اخ لمر  رلقإ ال ترلس ال ممسلإ   سهلل. 
 ملل  ال قلل  ال ممسلإ اخ لمر دس  سهلل . 
 لصال ال   تت ال عت  ألمهم  ع ل كتا س لتست  حفز  . 
 األهتاد ال عت   تت  حتلل الع تلإ ال عتل لإ   سم ت. 

 رقم
 العبارة

 العبارة
 متوسط

 األداء جودة

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 4 71.00 0.605 3.55 .لحتت األهتاد العم إ لالخمصإ لت متج  1

 1 76.00 0.768 3.80 .لصل  األهتاد الستلكلإ لركل صحلح  2

 2 75.00 0.716 3.75 .ليس دهتاد ستلكلإ قملتإ لتقلمس  3

 3 74.00 0.733 3.70 .لر ق األهتاد الستلكلإ  ن الترس  4

 7 61.00 0.759 3.05 .لمل  األهتاد الستلكلإ حس  ال بمال   5

 5 67.00 0.587 3.35 .لعت دهتا م ستلكلإ  غ ل  ليل  الترس  6

 6 63.00 0.670 3.15 .لعت دهتا م ستلكلإ   رال إ لتترس اللاحت 7

  69.57 1.383 24.35 الكتلإ التربإ 
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 األهتاد كتللل دل  ررت لت عت  ،  له   لملبلام  ال ل  س حق االه  م   ع ل. 
اد الستلكلإ حس  ال بمال   ل ال ر لإ لمل  األهت"ال ل  م   تت ( 5)دتمت  قرج  قت بم   الفقرج  د م -

 ( .61.00)األخلرج للزن مسلل 
اللمحث ذلص لسهللإ ليس دهتاد  ل البمم  ال عر ل لال همري لكذلص سهللإ  حقلقهم لقلمسهم،  للربس

لال للل لهذه , ال ع قتا  لاال بمهم  : للم م لصع   تت ال عت  ليس دهتاد لبتاملإ ألمهم  ركز  تت
ال ل  لبد  صر م  اإلمسمن  ل حلم د  مل عت لن ال لعلرلمهم اه  م م   تحلظم  ألسلم  األ لر هل 

 _ : مهم
 ركتإ رخصلإ  ح مج ىلت ز ن  للل ل م ل هماألهتاد اللبتاملإ  الخم ا  تت دن اال  راض  . 
  ال ال   مت ال قمللس الصملحإ ل قلل هم غلم. 
 لمرهم  غللرا  تاختلإ  ن الصع   الحظ هم لقلمسهمدهتا د لركل  م   س صعللإ قلمسهمك لم  صلمغإ  . 

 (5.7)جدول رقم 

 مجال تفعيل محتوى الدرسقيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لجودة أداء المعلمين على 

 

 تت  بمل  فعلل  ح لي الترس لتد   العتل   عت ل دتا  بلتج  لس   دن( 5.7) ن البتلل رق   لل يح
 . تت دن تربإ دتا  ال عت لن   قلللإ لتلللهذا ( (68.29للزن مسلل ( 23.90)

 رقم
 العبارة

 العبارة
 جودة  متوسط

 األداء

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

1 
  صحلحإ  ن  ليل  لقت   عتل م

 .الترس 
4.25 0.639 85.00 1 

 2 77.00 0.489 3.85 .لمظ   ممصر الترس لركل   ستسل  2

3 
لقت   عتل م  ىيم لإ  خت   ليل  

 .الترس 
2.90 0.670 58.00 7 

 4 63.00 0.768 3.15 . لرل  ال ح لي لملللئإ ال حل إ  4

5 
لرل   ح لي ال عت  البتلت لمل عر إ 

 .لتي ال  عت   السملقإ
3.55 0.605 71.00 3 

 5 62.00 0.852 3.10 .لركز  تت اللمم  ال عر ل لت ح لي   6

7 
لركز  تت األمر إ ال عتل لإ ال  ي مإ 

 . ل ال ح لي 
3.10 0.912 62.00 5 

  68.29 1.407 23.90 الكتلإ التربإ 
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بم    دل ال ر لدإ األللدت لدلزن " لقت   عتل م  صحلحإ  ن  ليل  الترس "  م   تت  ال ل( 1) الفقرج -
 ( . 85.00)مسلل 
  عتل م  لسهللإ   ن خاللاللمحث ذلص ىلت   كن ال عت لن  ن اللصلل لت للربس

 لتللل الترلس ،لال قررا  التراسلإ ،البرامج التعليمية :  ثل المواد المطبوعة.  
  الحمسل  لرلكإ االم رم  لال ك لم  االلك رلملإ: ال كملللبلإ  ثل  ال قملم. 

ملدإ لدلزن  ل ال ر لدإ الثم" لمظ   ممصر الترس لركل   ستسل " م   تت  ال ل( 2)حلن بم   الفقرج   ل -
 ( .77.00)مسلل 
  إذا خ   ال عت  ل م لقل  لد  ن . اللمحث ذلص ىلت دن ال خ ل   ن دسس المبمح  ل كل   ل للربس
 .  ل الفصل التراسل  إمد سلد لحقق دهتا د للبمل ث مر   تد  ل اللق  ال حتت تلن  خل  د  مل

 ددل "  خدت   ليدل  الدترس ىيددم لإل م  لقدت   ليد"ال دل  ددم   تدت ( 3)دتمدت  قدرج  قددت بدم   الفقدرج  د دم -
 ( .58.00)للزن مسلل  خلرجال ر لإ األ

اللمحث ذلص ىلت كلر ال متج العت لدإ ل يدخ هم ل دت  لبدلت لقد  كدم ل ل قدتل  ال ليدل م  التراسدلإ  للربس
ال قددررج ، لمإليددم إ ىلددت  ددت  لبددلت خلددرج كم لددإ لددتي ال عت ددلن  ددل   تلددإ اللحددث  ددن  صددمتر ال عتل ددم  

 .عتقإ ل لايلس الترلس ال قررج لذلص ألن ب لعه  خلر د  ل ال عتل  دقل  ن  م لنال  
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 (5.8)جدول رقم 

 مجال طرق وأساليب تقديم الدرسقيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لجودة أداء المعلمين على 

 

 
 قدتل  الدترس  لدسدملل العتل   تت  بمل  رق   عت ت جودةان   لس  تربإ (  5.8) ن البتلل لل يح
 .دن تربإ دتا  ال عت لن   قلللإلهذا لتلل  تت ( (69.10للزن مسلل ( 34.55)لت  

  .(79.00)بم    ل ال ر لإ األللت للزن مسلل " ل هت لتترس لدسئتإ  ممسلإ" ال ت  م   تت ( 1) الفقرج -
اللمحث ذلص ىلت دن  رحتإ ال  هلت لتترس لهم دثر لايح  تت ال تلإ لقترج كللرج  تت  حقلق  للربس

 . األهتاد
ىلت  للرلقه  السملقإ حلل ال ليل   عتل م ه  لس ثلر ك م ال ال  لت عت الممبح لس ثلر تا علإ   مل  هلت

 .الترس البتلت  تلهم الخلرا  ال عتل لإ ال ل لم لي

 رقم
 العبارة

 العبارة
  متوسط

 األداء جودة

 االنحراف
 معياريال

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 1 79.00 0.686 3.95 .ل هت لتترس لدسئتإ  ممسلإ  1

2 
لعددددرض الدددددترس حسددددد  الخ ددددلا  الدددددلارتج  دددددل 

 .ال حيلر 
3.80 0.616 76.00 2 

3 
لمل   ل دسدملل  ال دترلس حسد   للعدإ الدترس 

. 
3.45 0.759 69.00 5 

 10 60.00 0.725 3.00 .ل عم ل  س  للعإ ال لقد ال عتل ل  4

 9 65.00 0.851 3.25 .لركز  تت   تلإ ال فم ل دثمم  الحصإ  5

 3 70.00 0.607 3.50 .للظد الع ل الك ملل الصفل لركل  عمل  6

 8 66.00 0.865 3.30 .ل ملس د  مل ال ال لذ الصفلإ لاللل لإ  7

 3 70.00 0.607 3.50 .لبل   ن اس فسمرا  ال ال لذ  8

 7 67.00 0.745 3.35 ي لركل  م للمظ    تد السللر  9

 5 69.00 0.887 3.45 .للظد اللسمئل ال عتل لإ ال الئ إ  10

  69.10 4.376 34.55 الكتلإ التربإ 
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 ددل " لعددرض الددترس حسدد  الخ ددلا  الددلارتج  ددل ال حيددلر"ال ددت  ددم   تددت ( 2)حددلن بددم   الفقددرج   ددل -
 ( .76.00)مسلل  لزنال ر لإ الثمملإ ل

دن  ددرض الددترس حسدد  الخ ددلا  الددلارتج  ددل ال حيددلر لبعددل   تلددإ ال ددترلس  ىلددتاللمحددث ذلددص  للربددس
االر بمللددإ لالعرددلائلإ  حققددإ   ددن   قمددإ األتلار ل ددق خ ددلا   حددتتج  مظ ددإ ل  رال ددإ األبددزا  لخمللددإ

ك دم  سده   دل  دذكلر ال عتد    ال مرئدإ ال حربدإ ال لاقدد  بمد  ال عتد  الكثلدر  دن ك دم لألهدتاد البزئلدإ
 لترس تلن مسلمن ألي  عتل إل عتل م  ا

 ددل ال ر لددإ " ل عم ددل  ددس  للعددإ ال لقددد ال عتل ددل"ال ددل  ددم   تددت ( 4)دتمددت  قددرج  قددت بددم   الفقددرج  د ددم -
 ( .60.00)األخلرج للزن مسلل 

اللمحث ذلص ىلت  ت  ترالإ ال عت لن لعت  المفس ال رللي لركل كم ل لكلفلإ ال عم ل  س ال تلإ  ل  للربس
ل لددإ ال مرئددإ  مللرمددم   ال ددترللل لدد  ل  ددرق لددذلص لال عتدد  ك ددم ذكرمددم سددملقم  لددلس لتلددد الخلددرج ال لاقددد ال عت

 .الكم لإ لت عم ل  س كثلر  ن ال لاقد ال مرئإ

 (5.9)جدول رقم 

مجال إدارة الصف وإجراءات قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لجودة أداء المعلمين على 
 ةضبط الطلب

 

برا ا   دتا  جودةدن   لس  ( 5.9) ن البتلل رق   لل يح  عت ل العتل   تت  بمل ىتارج الصد لا 
 .لهذا لتلل  تت دن تربإ دتا  ال عت لن   قلللإ( (64.86للزن مسلل ( 22.7)يل  ال تلإ لت  

 رقم
 العبارة

 العبارة
 جودة  متوسط

 األداء

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 1 74.00 0.865 3.70 .لح ر  قلاملن الصد لال ترسإ  1

2 

ل بلل ال عت  تاخل الصد  مت الحمبإ تلن  
 ال سل 

 . ل  ر ل  ذهن ال ت لذ 

3.10 0.852 62.00 5 

 3 65.00 0.967 3.25 . لختق بلا  ن الحرلإ لتي ال ال لذ 3

 2 73.00 0.671 3.65 .لرا ل  رم ر لدحمسلس ال ال لذ  4

 6 59.00 0.887 2.95 .لع ل اللق  الكم ل لت ال لذ  ن دبل ال رمركإ  5

 7 56.00 0.839 2.80 .لربس ال لاصل للن ال ال لذ  6

 3 65.00 0.851 3.25 .لعم ل ال ال لذ لعتالإ ل  سملاج  7

  64.86 1.552 22.7 الكتلإ التربإ 
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    ل ال ر لإ األللت للزن مسلل بم" لح ر  قلاملن الصد لال ترسإ " ال ل  م   تت ( 1) الفقرج -
(74.00 . ) 

السدتل  محدل  همدإ ال دترلس لرل دم لمظدر  ت الخ لج األللت  ل ال ق لع لرهماللمحث ذلص ىلت دن ال عت   لربس
ال عتددد  لمأل دددمن، ل دددت  الخدددلد  دددن  لردددعرلهدددم لدمهدددم الخ دددلج ال  هدددتج لت سددد قلل،كذلص االل دددزا  لدددملقلاملن 

 . ن االميلم  لال مظل   سم ته  تت ال ترلس ل  دملمإال سمئتإ، لل ر ذلص حملإ 
 ل ال ر لإ الثمملإ للزن " لرا ل  رم ر لدحمسلس ال ال لذ " ال ت  م   تت ( 4) ل حلن بم   الفقرج   -

 ( .73.00)مسلل 
اللمحث ذلص ىلت دن ال عت لن لحملللن ال عم ل الحسن  س  الله  لقتر ال س  م  ل م لح تلمد  للربس

فم  الح لتج ك ألن تلممم الحملد لحث  تت الملاحل االب  م لإ لال عم تإ الحسمإ لالعالقم   ن الص
ل م لد األثر الكللر  ل  ال تلإ لللن للمه  ال للإ العالقإ  تت ال عت لن حر   تت لتلل ال للإ ، لهذا

 .مبمح   تلإ ال ترلس 
 ل ال ر لإ األخلرج " ل لاصل للن ال ال لذلربس ا"ال ل  م   تت ( 6)دتمت  قرج  قت بم   الفقرج  د م -

 ( .56.00)للزن مسلل 
اللمحث ذلص ىلت دن  ال لاصل للن ال ال لذ  ل ظل للئإ  لزلقلإ    مز ل هللإ غلر  ممسلإ لصغر  للربس

حب  الفصلل  لهم  لاح لائهم  تت  تت كللر  ن ال تلإ سلؤتي ىلت حملإ  ن الفليت ل ر   ذهن 
 .ق الفمئتج ال  تللإ  ن ال لاصلتلن  حقل ال لذال 
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 (5.10)جدول رقم 

 تقويم  الطلبة أثناء الدرسمجال قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لجودة أداء المعلمين على 

 
 قلل   ال تلإ ان   لس  بلتج دتا   عت ت العتل   تت  بمل دسملل  ( 5.10) ن البتلل رق   لل يح

 .لهذا لتلل  تت دن تربإ دتا  ال عت لن   قلللإ( (66.14للزن مسلل ( 23.15)دثمم  الترس 
بم    ل ال ر لإ األللت للزن مسلل " لزلت ال ال لذ ل غذلإ رابعإ  لرلإ"ال ت  م   تت ( 3) الفقرج -

(73.00 . ) 
. إ ال عت  ، لال سل م  ل ال لاقد الصفلإ اللمحث ذلص ىلت لت غذلإ الرابعإ ده لإ  ظل إ  ل   تل للربس

ىذ دمهم يرلرلإ ل ه إ  ل   تلم  الرقملإ لاليل  لال حك  لال عتلل ال ل  را ق ل عق    تلم  ال فم ل 
ىيم إ ىلت . لده ل هم هذه  ملثق  ن  لظلفهم  ل  عتلل الستلص ل  للره ىلت األ يل . لالعت  الصفل 

 سم تج ال عت  ل ت لذه  تت اك رمد االس بملم   خاللال عت  ،  ن  تلرهم ال ه   ل اس ثمرج تا علإ
ك م دن  زللت ال عت  ل ال لذه لمل غذلإ . الصحلحإ  لثل هم ، لحذد االس بملم  الخم ئإ دل ىلغمؤهم 

 . الرابعإ ل كن دن لسه  ىسهم م كللرا  ل زلمتج  م تلإ ال عت  ، لامت مبد  ل ال لاقد لالخلرا  ال عت لإ 
 ل ال ر لإ الثمملإ " لس خت  األسئتإ الك مللإ دثمم  ال قلل   "ال ت  م   تت ( 5)حلن بم   الفقرج  ل  -

 ( .71.00)للزن مسلل 

 العبارة العبارة رقم
 جودة  متوسط

 األداء

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 3 68.00 0.821 3.40 .  قلل د أل  مل ال ال لذ لمل   ل  1

 4 67.00 0.745 3.35 . لحم ظ  تت اس  رارلإ ال قلل   2

 1 73.00 0.671 3.65 .لزلت ال ال لذ ل غذلإ رابعإ  لرلإ  3

 7 52.00 0.742 2.60 لربس ال قلل  الذا ل للن ال ال لذ 4

 2 71.00 0.759 3.55 .لس خت  األسئتإ الك مللإ دثمم  ال قلل   5

 4 67.00 0.875 3.35 .لس خت  األسئتإ الك مللإ دثمم  ال قلل   6

7 
لركز  تت اس ختا  الكراسم  لحتلل 

 .ال ترللم  
3.25 0.851 65.00 6 

  66.14 2.720 23.15 الكتلإ التربإ 
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اللمحث ذلص ىلت ان ال عت  لسعت لقلمس  تي  حقق األهتاد ال عر لإ  مت ال مل   تت حسم   للربس
 ن  ال ال لذ دن  لرز الفرلق الفرتلإ للناالهتاد األخري ، ممهلص  ن سهللإ ى تاتهم لقتر هم  تت 

 .حلث  مل  اإلبملم   ن السؤال مفسد
 ل ال ر لإ " لربس ال قلل  الذا ل للن ال ال لذ"ال ل  م   تت ( 4)دتمت  قرج  قت بم   الفقرج  د م -

 ( .52.00)األخلرج للزن مسلل 
 ل ك ن ال عت   ن الس مح لت ال لذ اللمحث ذلص ألن  تت ال ال لذ كللر ، لاللق  ال قرر لتترس ال للربس

 ن  قلل  دمفسه  ذا لم  ، لكذلص  لقن ال عت   ن  ت  بتلي هذا المل    ن ال قلل   س  ال  ال رحتإ 
 .األسمسلإ خمصإ، لعت   لا ر رقملإ ذا لإ لتله 

 (5.11)جدول رقم 
 مجاالت بطاقة المالحظةقيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لجودة أداء المعلمين على جميع 

  
لدلزن ( 128.65)ككدل لتد  الل مقدإ دتا  ال عت دلن  تدت  بدلتجدن   لسد  ( 5.11) رقد  لل يح  ن البتلل

 .  إت لن  قللل، لهذا لتلل  تت دن تربإ األتا  لت تلإ ال ع(67.592)مسلل
 –64.86)  فمل   ل م للمهدم حلدث   درالح لدلن  الل مقإعتل   تت  بمال  ال عت ل  ك م دن   لس م  دتا 

69.57. ) 
لزن مسلل  ن للن  اح ل د تت إعداد الدرس كتابيا  دن الفعمللم  ال عتل لإ ل بمل السملق  لل يح  ن البتلل
ال عتدد  لددترص بلددتا  دن اإل ددتات الك ددملل ا لددتلل  تددت دن ، لهددذ  قلللددإلهددل تربددإ (69.57)ال بددمال  لهددل 

 لسم ته لركل كللر  تت  حقلق دهتا د ال ترلسلإ  ل اللق  ال حتت ، 
لهددل تربددإ  قلللددإ ،  ددإتارج ( 64.86)لددلزن مسددلل ال ر لددإ األخلددرج لكددمن  بددمل ىتارج الصددد لح ددل  

 ل ىال لعدت   درج  دن الدز ن ل دم لهدم  القدإ الصد لحمبإ ىلت  همرا   مللإ لكل ل  تكهم ال عتد  لهدل ال  دد
لملظرلد ال حل إ لللئإ ال ال لذ  ن حلث ال مم  ال ترسل لالذي ل  ثل  ل الملاحل المفسلإ لاالب  م لدإ 

 .لال ل ل  ل   ال ركلز  تلهم لركل كم ل  ل اللرمم   ال ترللللغلرهم 

 المحور
 درجة متوسط

 األداء

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 1 69.57 1.383 24.35 .اد الدرس كتابيا  إعد

 3 68.29 1.407 23.90 .تفعيل محتوى الدرس

 2 69.10 4.376 34.55 .طرق وأساليب تقديم الدرس

 5 64.86 1.552 22.70 .إدارة الصف وإجراءات ضبط الطلبة

 4 66.14 2.720 23.15 .أساليب التقويم أثناء تنفيذ الدرس

  67.592 11.438 128.65 المجموع
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عتل  كدمن ال  عت لال ترلسل ل تا األ تجبل  دن ل ( 2010 لست ل حسن ،) ل  فق هذه الم مئ   س تراسإ 
ال خ تفددإ  ال بددمال  ددل دتا  ال عت ددلن  ددل  لايددحم  تلن ال سدد لي ال  تددل  ،   ددم لعمددل دن همددمص قصددلرا  

 دت   م تلدإ اللرمدم   ال دترللل  دل   دللر  هدمرا  لكفملدم  ال عت دلن  للربس ذلدص ىلدتلل مقإ ال الحظإ ، 
 :لذلص لعتج دسلم   مهم

   ال عت لن  مت ال خ ل  لتلرا   ال ترلللإ ت   رمركإ. 
 اللرا   ال ترلللإ  قتلتلإ لال  تلل   تعم  لاح لمبم  ال عت لن ال  ترللن. 
  ال ل للت  قتل  ال ليل م  ال ترلللإ خلرا    خصصلن  ل هذه ال بمال. 
 ال للبت  ركز  ترللل   خص   تحق لد  ك لإ الس فمتج ال عت لن ال  ترللن. 
  الحلا ز ال متلإ لاألتللإ لت  ترللن ت   ل ر. 
 ت   الئ إ دلقم  ال ترل  لت عت لن ال  ترللن . 
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 توصيات الدراسة
- : لصل التراسإ الحمللإ ل م لتل 

 تت   للر اللرا   ال ترلللإ  ل يل   عمللر البلتج الرم تإ ح ت  سملر لرا   ال ترل   الع ل .1
 .العمل لإ

 ال ترلللإ اللرا   ل مفلذ ل خ ل   ص ل   ل ال سمه إ  ل ل مرلتجا العممصر ب لس ىرراص .2
 لال  ملعإ ال قلل  لع تلإ  م هل ح ت لال ح لي األهتاد  حتلت  ل االم الق مق إ  ن ال خ تفإ
 .دهتا د  حقلق  ل اللرمم    م تلإ  ن لزلت   م لتب لس  م   هت م مئبد  كلن كل الرابعإ لال غذلإ

 اللرا   ل كم ل لر لل  مل  لال عت م  ال عت لن  ترل  ل ى تات لرا    تت القمئ لن لرا ل دن .3
 .الخت إ دثمم  لال عت م  ال عت لن لفئم  ال خ تفإ لالحمبم    ممس  لحلث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 123 

 
 مقترحات الدراسة

 :في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث ما يلي

 تلرلدإ لهدتد اإل دتات لتدتلرا  ال ترلللدإ  ىمرم   ركدز  دترللل   خصد   تحدق لدد  ك لدإ  دل كدل .5
 .لركل  س قل لغلر  ركزي

ىبددددرا   قددددلل  ل  ملعددددإ لتلددددرا   ال ترلللددددإ  ددددل يددددل   عددددمللر البددددلتج الرددددم تإ ل قددددم  لت خصصددددم   .6
 .ال خ تفإ

ابددر  تراسددإ  قمرمددإ لددلن  ح للددم  اللددرا   ال ترلللددإ ل عت ددل ال لمحددث ال خ تفددإ ال ملعددإ لكددل  ددن  .5
 لللإ للزارج ال رللإ لال عتل لكملإ الغلث الت

ابددرا  تراسددم    مددملل  قددلل  اللددرا   ال ترلللددإ  ددس  لسددلس قم ددتج ال رددمركإ لحلددث  ردد ل كددال   ددن  .4
 .ال رر لن ال رللللن ، ل ترا  ال تارس ، لال عت لن ، لالبهم  ال عملإ 
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 والمراجع المصادر
 المراجع العربية: أوالً 

. الرالدددس، ال بتدددت السدددمتس ال بتدددت. لساااان العااارب (.لدددتلن  دددمرل . ) ح دددت لدددن  كدددر  مظدددلر،  الدددن .0

 .تار صمتر: للرل 

االحتياجات التدريبية لمعلم الصف في  تحديد(. 2991) الهمتي الرلس ،  يل  لت دلل .2

رسملإ  مبس لر غلر .  للمدارس الحكومية بمحافظة نابلس األولى األربعةالصفوف األساسية 

 . عإ المبمح الل ملإ مملتسبم.  مرلرج 

 ك لدإ : ال مصدلرج ،  صدر .  التربياة الرياضاية معلام(  .  2991) المبم ، دح ت  ز الدتلن  دلل .5

 .ربرج التر 

 ررل  ال م لإ  ،البز  الرالس .  إستراتيجيةفي فلسطين لمحة  التعليم(. 1779)تحل،ال سم  دلل .1

 .اللررلإ ال س تا إ  ل  تس لن 

ماادم تحقااق معااايير الجااودة فااي برنااامج التربيااة الميدانيااة القااائم ( .  2999) زلددت ، ل لددم   دلددل .5

المعلمااات بمنطقااة /  طالباااتوانعكاااس ذلااك علااى األداء التدريسااي واالتجاااه نحااو المهنااة لاادم ال

 السعلتلإ: بم عإ د  القري. رسملإ  مبس لر غلر  مرلرج .القسيم

تار القتددد  لتمردددر : للدددرل . فاااي التااادريس دالمرشااا(. دددد1119. )لآخدددرلن للدددتج،  لدددت اهلل  تدددل دلدددل .6

 .لال لزلس

المهني لمعلمي المدارس الحكومية بقطاع غزة ودور  النمو(. 2999)اهلل ، تل سعلت دللحس  .9

 اإلسال لإ، رسملإ  مبس لر غلر  مرلرج ، البم عإ  مدير المدرسة في تطويره من وجهة نظرهم

 .غزج.
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بياة لمعلمااي ومعلماات الصاافوف الثالثاة األولااى قااي التدري االحتياجااات(.2991)زلدمت  دلليدلم ، .3

، رسددملإ  مبسدد لر غلددر  ماادارس منطقااة شاامال عمااان التابعااة لوكالااة الغااوث الدوليااة فااي األردن

  مرلرج ، البم عإ األرتملإ ، األرتن

: ، االسكمترلإ الشاملة في االدارة التعليمية المدرسية الجودة(. 2992)، ىلراهل  دح ت  دح ت .7

 . تار الل م

تار : العدلن ، اإل دمرا  . المعلمين من اإلعداد إلى التدريب تكوين(.2995)، خملت  د  األح ت .19

 .الك م  البم عل

: اإلسدكمترلإ .الشاملة في اإلدارة التعليمياة و المدرساية الجودة(. 2993. )دح ت ىلدراهل  دح ت، .00

 . تار الل م  لت لم إ لالمرر

 خربدددم  ال عتدددل  العدددملل  دددل يدددل   عدددمللر البدددلتج لاقدددس ( .2999)،  صدددم  الدددتلن لرلدددر  دت  .12

 .2999دلرلل  1  خص  ،العتتاتحاد الجامعات العربية  مجلةالرم تإ ، 

   ددللر اإل ددتات ال لددتامل لت عتدد   ددل يددل   عددمللر البددلتج الرددم تإ ،(. 2993)،  ح ددلت  دسددم إ .13

 .115 -111، 21العتت  ،مجلة اتحاد الجامعات العربية

 عمللإ لحتج تراسلإ  ق رحإ  ل يل   عدمللر البدلتج ل عتدل  ( . 2995)  ،  بتي رب ىس م لل .11

ال عتدددل  لال سددد للم    مدددمه ، ال دددؤ  ر العت دددل السدددملس  ردددر . العتدددل   دددل  م لدددإ الثقم دددإ العت لدددإ 

ال بتت الثممل )،  2995للللل  29،28.  الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،ال علمرلإ 

 .تار اليلم إ لبم عإ  لن ر س : هرج القم( . 175 – 187، 

 عمللإ لحتج تراسدلإ  ق رحدإ  دل يدل   عدمللر البدلتج ل عتدل  (. 2995. ) بتي رب  ىس م لل، .15

الجمعياااة المصااارية : منااااهج التعلااايم والمساااتويات المعيارياااة. العتدددل   دددل  م لدددإ الثقم لدددإ العت لدددإ

 ن ر سبم عإ  ل:  صر( 2995:للللل 29د28. )للمناهج وطرق التدريس
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: ،للددددرل   المعلاااام العربااااي والثااااورة العلميااااة التكنولوجيااااة تكااااوين(. 1738)، بلرائلددددل  لرددددمرج .18

 ال ؤسسإ البم عإ لتمرر لال لزلس

 فاااي إعاااداد المعلااام العرباااي دراساااات(.2999)،  دددمرلق ردددلقل لللدددل ل ، ح دددت غدددمزي  اللدددلهل .19

 .تار ال عر إ البم علإ : القمهرج.

.  مهناااااة التعلااااايم وأدوار المعلااااام. ( 2999)فددددل  ح دددددت ،  دددددمرلق رددددلقل ل م دددددر ، ل  اللددددلهل .50

 . تار ال عر إ البم علإ : اإلسكمترلإ ، صر 

الجااودة الشاااملة فااي التعلاايم ماان مؤشاارات التميااز (.6222)اللددلاللي ، حسددن حسددلن لآخددرلن  .51

تار ال سددددلرج لتمرددددر لال لزلددددس : ،  ددددمن ، األرتن 5 . ومعااااايير االعتماااااد واألسااااس والتطبيقااااات

 .لال لم إ

الشاااملة فااي التعلاايم بااين مؤشاارات  الجااودة( . 2998/1128)حسددن حسددلن لدخددرلن  اللددلاللي، .29

 .تار ال سلرج:،  من 1،  التميز ومعايير االعتماد

الشاملة في التعليم بين مؤشارات التمياز ومعاايير  الجودة(.  2998. )حسن لآخدرلن الللاللي، .21

 .تار ال سلرج:   من. اإلعتماد

 . عهت اإلتارج العم إ: ، الرلمض  نظم التدريب والتطوير تصميم (.1125)، للل   رلسل .22

 ركددز :القددمهرج . التاادريب الفعااال باألهااداف والنتااائج(.6224) ل لددق ،  لددت الددرح ن .65

 ".ل لص"الخلرا  ال هملإ لالتراج 

 .ىتارج البلتج لال لصفم (. 6226)بم عإ القتس ال ف لحإ  .64
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ريب معلمي المرحلة األساسية الدنيا أثناء الخدمة تقويم برامج تد(: 6226)بلر ، مللدل تالت  .61

رسددملإ  مبسدد لر غلددر  مرددلرج، كتلددإ ، بمحافظااات غاازة فااي ضااوء اتجاهااات عالميااة معاصاارة

 .ال رللإ، بم عإ األزهر، غزج

 قلل  دتا  ال عت دلن ال همدل  دل  دتارس لكملدإ (: 6222)ب لل   ر ،مرلان ل  زلمت، البربملي .62

وقاائع الماؤتمر العلماي األول لكلياة التربياة ا  البدلتج الردم تإ، الغلث التلللإ  ل يل   ؤرر 

 .، بم عإ األقصت، غزج، تلس لرالتجربة الفلسطينية في إعداد المناهج، الواقع والتطلعات

 قلدل  األتا  البدم عل  دن لبهدإ مظدر د يدم  الهلئدإ ال ترلسدلإ (. 6224)الحبمر ، رائت حسلن .66

 (.6) 0، مجلة جامعة األقصى. البلتج لرم تإ لبم عإ األقصت  ل يل   فهل  ىتارج

 . بتاللي لتمرر لال لزلس :   من . تقويم التدريب  ( . 2995) ،  ح ت حسملن  حسلن .60

تنمياة الكفاياات الالزماة ألعضااء (.6221)الحتلل ،ىحسمن  ح لت لسدال إ ،  درل   لدت القدمتر .61

تراسإ  قت إ  ل .  األكاديمي هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة الشاملة ونظام االعتماد

 6221 لرالر 5-لمملر 52. لررإ   ل لبم عإ ال تص  لت العزلز

تار :   دمن ، األرتن.تصميم وتنفيذ برامج التادريب(. 5115)ح تان ،  ح ت زلمت  .52

 . ال رللإ الحتلثإ

رقمية سلوكية مقترحة  ةوتنفيذ برامج التدريب بأسلوبي تصميم(. 2992)،  ح ت زلمت  ح تان .31

 .تار ال رللإ الحتلثإ:،   من  لتحسين الموظف والمؤسسة الوظيفية

 .تار القت  لتمرر لال لزلس: تلل. التقويم التربوي (.1739. ) خري ررلت خير، .32

 .  ملس الفرزتق: الرلمض .  حديثة في التدريب اتجاهات(. 1198)، دح ت رتاح  الخ ل  .33

: ، الرلددمض  الشاااملة تطبيقاات تربويااةالجااودة  دارةإ(. 2991/1125)، دح دت رتاح  الخ لد  .31

 .ال ك   العرلل لتلل الختل 
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لتطبياااق معاااايير ونظاااام الجاااودة الشااااملة فاااي  مااادخل(. 2999) ح دددت ردددحم   ، الخ لددد  .35

، التقددم  السددملي الرالددس  رددر لتب علددإ السددعلتلإ لتعتددل  ال رلللددإ لالمفسددلإ  المؤسسااات التعليميااة

 .2999 ملل 18-15البلتج  ل ال عتل  العم  ( بس ن)

 . مل  الك   الحتلثإ:ارلت . 1،  الفعال التدريب(.2998)،دح ت رتاح  الخ ل  .38

ىسد را لبلإ  ق رحدإ إل دتات ال عتد  العرلدل  دل القدرن (: 5112) ح ت  ،دح ت ل مرلر،الخ ل   .56

 .،  ركز تراسم  ال س قلل، العتت األلل، لللللمجلة دراسات مستقبليةالحمتي لالعررلن، 

: الرلدددمض. واإلشاااراف الترباااوي، اتجاهاااات حديثاااة اإلدارة(. 1199. )لآخدددرلن رتاح الخ لددد ، .33

 .  ملس الفرزتق

مظم   قلل  كفم ج ال عت  دثمدم  الخت دإ  دل (.  1778) لت الرحل   لذلم  ،  لت الكرل  الخلم ، .37

 19-32(33)19  بتتال. التربوية المجلة. لزارج ال رللإ لتللإ الكلل 

 . ك لإ الفالح: الكلل . المعاصرة المناهج(. هد1195. )ن لتال بلت سرحم الت رتاش، .19

:  صدر. جودة األداء الجاامعي تقويم(. 2991. )اللمم،  متل السعلت ل ىس م لل  ح ت تلم ، .11

 .ال ك لإ ال صرلإ

. العلوم التربوية مجلة. ال قلل  للمم  االخ لمرا   ل ال عتل  البدم عل(. 1111. )  حل التل ، .12

0،(199). 

تقااويم باارامج مركااز التاادريب التربااوي بالرئاسااة العامااة لتعلاايم  ( .2991)مئزج دح ددت ،  دد رلاس .13

رسملإ  مبس لر ، بم عإ د  القري  ،وجدة من وجهة نظر المدربات والمدربين  كةالبنات في م

 .، كإ ال كر إ
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،  قدت   جودة التدريب أثناء الخدمة في التعليم العاام مواصفات(. 2999)،  مئزج دح ت  رلاس .11

رللدددس  27-23خدددالل الف دددرج  دددن " البدددلتج  دددل ال عتدددل  العدددم "لتقددم  السدددملي الرالدددس  ردددر لتبدددلتج 

 2999 ملل18-15ه ال لا ق 1123األخر 

تقويميااة لبرنااامج التاادريب أثناااء الخدمااة لمعلمااات المااواد  دراسااة(.1113)، خلرلددإ  الز ز ددل .15

 مبسددد لر غلدددر  رسدددملإ، االجتماعياااة بالمااادارس المتوساااطة والثانوياااة للبناااات بمكاااة المكرماااة

 .ال كر إ  كإ: يبم عإ د  القر   مرلرج،

إعداد المعلم وتأهيله في جامعة كنتاكي بالواليات المتحدة  معايير(. 2999)ىلراهل   الزهلري، .18

 . صر :كتلإ ال رللإ، بم عإ حتلان ،األمريكية

 الاوطن العربايالشاملة في التعليم وأسواق العمال فاي  الجودة(. 2993)، خملت  ح دت الزلالي .19

  ب ل إ الملل العرللإ: ، القمهرج 

تحلياال نقااادي لمعااايير إعاااداد المعلااام  (. 2991: للللدددل 22ددد21. )ك ددمل  لدددت الح لددت زل ددلن، .13

الب علددإ ال صددرلإ لت مددمه  :  كددللن ال عتدد . المتضاامنة فااي المعااايير القوميااة للتعلاايم بمصاار

 .بم عإ  لن ر س:  صر. ل رق ال ترلس

برنامج تعليمي مقتارح فاي تنمياة  فاعلية(. 1129. )دح ت سلت  ص فت،ل  دح ت  ح ت سمل ، .17

مهارات التقاويم الترباوي لادم طاالب شاعبة اللغاة الفرنساية بكلياة التربياة فاي ضاوء المعاايير 

: ال عتددد  ل  دددللره  دددل يدددل  ال  غلدددرا  ال عمصدددرج ى دددتات. القومياااة لجاااودة المعلااام فاااي مصااار

بم عدإ ال تدص : الرلمض .(هد1129:  حر  23د22) .مفسلإالب علإ السعلتلإ لتعتل  ال رلللإ لال

 .سعلت

  دددملس : القدددمهرج .  تطاااوير المعلااام فاااي مصااار إساااتراتيجية( . 2999) ، دح دددت   حدددل  سددرلر .12

 .البهمز ال ركزي 
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  بتدإ:  كدإ ،الشااملة تاردم الفجاوة فاي أدائناا الترباوي الجاودة(. 2991)،  لدتال تص  سك ملي .51

 .ال عر إ

مكانيااةالجاااودة الشااااملة  إدارة(. 2993/1123)،  لددتال تص سددك ملي .52  إدارةاساااتخدامها فاااي  وا 

 .، رسملإ تك لراج غلر  مرلرج ، بم عإ د  القري  مدارس تعليم البنين بمدينة مكة المكرمة

مكانيااة إسااتخدامها فااي إدارة  إدارة(.  1121. ) لددت ال تددص  ح ددت سددك ملي، .53 الجااودة الشاااملة وا 

قسدد  اإلتارج ال رلللددإ . رسدملإ تك ددلراه غلددر  مردلرج. ة المكرمااةماادارس تعلاايم البنااين بمدينااة مكاا

 . كإ ال كر إ: لال خ ل ، كتلإ ال رللإ، بم عإ د  القري

معياريااة مقترحااة لكفايااات  مسااتويات(. 2995. )ممئتددإ مبلدد  الخزمددتار،ل  مددمبل ربدد  سددكر، .51

: ال علمرلدددإ  مدددمه  ال عتدددل  لال سددد للم . األداء الالزماااة للمعلااام لمواجهاااة مساااتجدات العصااار

بم عدددإ  دددلن :  صدددر.(2995: للللدددل 29-28. )الب علدددإ ال صدددرلإ لت مدددمه  ل دددرق ال دددترلس

 .ر س

دراسااة تحليليااة مقارنااة لطبيعااة  –والتربيااة  المعلاام( . 2001)،  ر ددم   لددت العزلددز  سددتل من .11

 .األمبتل صرلإ : القمهرج  .المهنة

: الرلددمض. لمنظومااة التربويااةالتقااويم فااي ا (.2991. )دح ددت  ح ددت سددمل ،ل   تددل دح ددت سددلت، .58

 . ك لإ الررت

: ، القدددمهرج 1 . الردددم تإ  المااادارس باااالجودة إدارة(. 2992) ىلدددراهل ،  دددرل   ح دددت  الردددرقملي .59

 . ك لإ المهيإ ال صرلإ

 امفهومه ، فعاليته،بناء البرامج التدريبية وتقويمها التدريب(. 2992)، حسن دح ت  ال عممل .53

 .تار الررلق: ،   من 

  صلر  ق رح للرمم   ى تات ال عت  الفتس لمل (: 6225)،  ؤات لاللمم ،  ح ت العمبز  .11
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لزارج . الواقاع واألفااق المساتقبلية: المعلماون فاي قطار (.1778. )ال لبلت،  ح ت  دز   لت .89

 .التلحإ: ق ر. ال رللإ لال عتل  لالثقم إ

تار صدفم لتمردر : ن ،  دم1 .إعداده ، تدريباه ، كفايتاه المعلم(. 2998)، ب ممإ  ح ت  للت .81

 .لال لزلس

 ركدز اللحدلث اللرل مملدإ ل بتدس :، القدمهرج  التعلايم المتمياز(. 2998)، للدل   ميدرلس   للت .82

 الرع 

:  كدددللن ال عتددد . مرجعياااة علاااى طرياااق الجاااودة فاااي التعلااايم عالماااات(. 2991. )للدددل   للدددت، .83

م عددددإ  ددددلن ب:  صددددر( 2991: للللددددل22ددددد21) .الب علددددإ ال صددددرلإ لت مددددمه  ل ددددرق ال ددددترلس

 .ر س

 قددلل  لرمددم    دهلددل ال عت ددلن دثمددم  الخت ددإ  ددن (: 5115) ددتلان ،سددم ل ل  مرددإ ، ل لللدد   .24

المااؤتمر الترباوي األول تطااوير التعلايم فااي األرض لبهدإ مظدر ال عت دلن ال ت حقددلن لمللرمدم  ، 

 .، بم عإ األزهر، غزج، دك للرالمحتلة من أبن نبدأ

: الرلددمض.  امج التاادريب التربااوي بمعهااد االدارة العامااةباار  تقااويم( .1193) ح ددت  العزلددزي، .85

 . ك لإ الرقري

ديمناااغ فاااي ادارة الجاااودة الشااااملة وتطبيقاتهاااا  نظرياااة.(1129)، خملدددت لدددن سدددعت  العصدددل ل .88

رسددملإ تك ددلراج غلددر  مرددلرج ، قسدد  االتراج ال رلللددإ ، كتلددإ ال رللددإ ،  ."نمااوذج مقتاارح"التربويااة 

 .بم عإ ال تص سعلت ، الرلمض

فاعلية برناامج تعليماي للتربياة العملياة فاي أداء الطالاب المادرس  (.2991. )ممتلدإ الع م ، .89

الب علدإ ال صدرلإ لت مدمه  :  كدللن ال عتد . للمهارات التدريسية واتجاهه نحاو مهناة التادريس

 . بم عإ  لن ر س:  صر(  2991: للللل 22د21) .ل رق ال ترلس
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 :،  من  عليمية واالشراف التربوي أصولها وتطبيقهاالت االدارة(.2991)، بلت   زج    لي .83

 .التار العت لإ التلللإ

ال عت ددم   ددل لددرا   / الكفملددم  ال عتل لددإ ال ددل لح مبهددم ال عت ددلن ( . 2992)، لحلددت   فددمش .21

العربيااة  المجلااة. لهددذه اللددرا    ددل األرتن   حقددلنال دهلددل ال رلددلي دثمددم  الخت ددإ ك ددم لراهددم ال ت

 . 33-87، ( 1) 11 ،للتربية 

 .تار المهيإ العرللإ: للرل . نحو تقويم أفضل (. 2991. )دملر  قل، .99

.  عددمللر البددلتج ال  لقعددإ  ددن ال ددتر  ، ال ح ددلي ،  كددمن ال ددترل (. 1129)،  هددتي  العت ددل .91

 .   من.،ال بتت األلل (1129-8-1)، العربي األول للتدريب والتنمية البشرية مؤتمرال

تربإ   مرسدإ  عت دل العتدل  لتكفملدم  ال عتل لدإ ( . 2999)، حسلن  ،  تل لالق لش  تل م  .66

جامعااة أم القاارم للعلااوم  مجلااة. األتائلددإ  ددل  ددتارس ال رحتددإ األسمسددلإ  ددل  حم ظددإ ال فددرق 

  .173 – 157، ( 2) 17،  اإلنسانية

الكفايااااات الالزمااااة لمعلمااااي التربيااااة (. هددددد5456. )الغددددم ري، همرددددل سددددعت سددددرلر .65

حلة الثانوية في سالطنة عماان وقيااس مادم توافرهاا لادم معلماي اإلسالمية بالمر 

قسد  ال مدمه  . رسدملإ  مبسد لر غلدر  مردلرج. التربية اإلسالمية في منطقة الظاهرة

سددت مإ : بم عددإ السددت من قددمللس. كتلددإ ال رللددإ لالعتددل  اإلسددال لإ. ل ددرق ال ددترلس

 .  من

ثمم  الخت إ لمل عتل  األسمسل لق م  غدزج  قلل  لرا   ال عت لن د(.5112)الفرا ،  مرلق ح تي  .64

 ر،تلس ل(5)،  مجلة جامعة األزهر، 
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معاايير مقترحاة ألداء معلماي اللغاة  (2991). اهلل،  ح ت رب ك سمل ،  صد فت ربد   يل .95

 22ددد21). لت مددمه  ل ددرق ال ددترلس لإالب علددإ ال صددر :  كددللن ال عتدد . العربيااة بااالتعليم العااام

 . لن ر سبم عإ :  صر ( 2991: للللل

مصاااطلحات التربياااة لفظاااا  معجااام(.2991) لدددت الف دددمح   دددت،  دددمرلق  لدددته لالزكدددل ، دح  تلدددد .98

 .تار الل م  لتملم ال لم إ لالمرر:  صر . واصطالحا

 قلل  دتا  ال تلإ ال عت لن  ل البمم  الع تل ل قدرر ال رللدإ ( :  2993) ،  لت الكرل   القمس  .99

العلااوم  مجلااةإ مدملتس ال عتل لددإ لبم عددإ القددتس ال ف لحددإ ،الع تلدإ  ددل لرمددم   ال رللددإ  ددل  م قدد

 ( .1) 7،  التربوية والنفسية

عداد المعلم (.1121. )لس  لت الرح ن قمتلل، .93  .تار المرر التللل: الرلمض. التدريس وا 

برنااامج مقتاارح فااي ضااوء الكفايااات علااى النمااو المهنااي لطلبااة  أثاار( . 2991)،   حددإ  التللدل .97

تك ددلراه غلددر  مرددلرج ، كتلددإ ال رللددإ ، اللرمددم   ال ردد رص  رسددملإ. ربيااة بغاازةبكليااات الت لااومالع

 .بم عإ  لن ر س لبم عإ األقصت 

 .تار ال حرلر لت لس لالمرر: القمهرج. المعجم الوجيز (.1739. )التغإ العرللإ  ب س .39

بنااااء برامجاااه  –أنماطاااه  –أهميتاااه والحاجاااة إلياااه  التااادريب(. 2993)،ختلدددل لدخدددرلن  ح ددت .31

 .التار الررقلإ : ،القمهرج1،  لتقويم المناسب لهوا

تار :   دمن. المعلم تنميته وتدريباه إعداد(. 1128. ) ص فت ل حلالإ، سهلر  ح ت  ح ت، .12

 . الفكر

 المجلااة ددل الددل ن العرلددل، ترلللددإ قددلل  اللددرا   ال (. 1732)العرللددإ لت رللددإ لالعتددل   ال مظ ددإ .33

 .ملإ ، العتت األللالثم ،السمإالعربية للبحوث التربوية 
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الب عددإ  ،مناااهج التعلاايم فااي ضااوء معااايير الجااودة  تطااويرالعت ددل ال مسددس  رددر ،  ال ددؤ  ر .31

 -1581ال بتددددددت الرالددددددس ، )،  2999للللددددددل  28،25. ال صددددددرلإ لت مددددددمه  ل ددددددرق ال ددددددترلس 

1811.) 

 دمل  : القدمهرج .  المعاصرة في التربياة المقارناة االتجاهات( .  1779) ،  ح ت  ملر   لست .35

 .الك  

، 1  ،المعاصاارة فااي التاادريب أثناااء الخدمااة التعليمياااة االتجاهااات(. 1778)، ح ددت  لسددت .38

 .تار العتل  لت لم إ لالمرر:الرلمض

الب علددإ ال صددرلإ لت مددمه  :  كددللن ال عتدد . المااؤتمر مقدمااة(. 2991. ) ح ددلت كم ددل الممقددإ، .39

 .بم عإ  لن ر س:  صر(2991: للللل 22د21. )ل رق ال ترلس

 مدمه  ال عتدل  لال سد للم  . الماؤتمر مقدماة(.  2995: للللدل 29دد28. ) ح دلت كم دل الممقإ، .33

:  صددددر(  2995: للللددددل 29ددددد28. )ل ددددرق ال ددددترلس مددددمه الب علددددإ ال صددددرلإ لت : ال علمرلددددإ

 .بم عإ  لن ر س

د لدددرال لتمردددر : ، القدددمهرج  الجامعاااات باااالجودة الشااااملة إدارة(. 1777)،  رلدددت راغددد   المبدددمر .37

 .ال لزلسل 

التي تواجه المعلمين الملتحقين ببرامج التدريب  المشكالت(. 2991)، لصل ممصر  الهمبري .79

، رسدملإ  مبسد لر غلدر  مردلرج ، كتلدإ ال رللدإ ،  أثناء الخدمة بمركز التدريب التربوي بالادمام

 .بم عإ ال تص سعلت ، الرلمض

ين لمعاايير الجاودة الشااملة فاي تقبال المعلما مادم( .  2999) ،  دتممن دح دت راردت  اللرثمن .71

تراسددإ  قت ددإ لتقددم  السددملي الرالددس  رددر لتب علددإ السددعلتلإ لتعتددل  ال رلللددإ لالمفسددلإ .  التعلاايم

 " .البلتج  ل ال عتل  " لعملان 
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 .، ىصتارا  ل  لل م   أعوام من اإلنجاز عشرة( . 2995) ال رللإ لال عتل  لزارج .72

 (.1) 11 ،الجامعة اإلسالمية مجلةاألتا ، حمبم د اللظلفلإ  ل يل   فهل   ل ق .73

المفهاوم، العناصار، األساس، التنظيماات، . المناهج(. 1777. )حت ل لال ف ل، د دلن اللكلل، .71

 .المبتل ال صرلإ: القمهرج. التطوير

 علم في ضوء معايير الجودة الشااملة.2111منظومة تكو(..2991)،  ح ت  لت الدرازق للح .75

 تار الفكر: ،  من  1،  

جراءاتاه التقاويم(. 1128. ) مهر ىس م لل لالرا عدل،  حد  كم دل للسد، .78 . التربوي،أسساه وا 

 . ك لإ الررت: الرلمض
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 المالحاااااااق
 

 ال ليل م  ال  ي مإ  ل البز  ال رللي  ن ال متج ال ترلللإ( 1) تحق رق  

 ال ليل م  ال  ي مإ  ل البز  ال خصصل  ن ال متج ال ترلللإ( 2) تحق رق  

 األلللإ  عمللر البلتج الرم تإ اللاب   لا رهم  ل لرمم    ترل   عت ل العتل  ئ إقم(  3) رق    تحق

 دس م  السمتج  حك ل قمئ إ  عمللر البلتج الرم تإ قمئ إ(  1) رق    تحق

 المهمئلإ  عمللر البلتج الرم تإ اللاب   لا رهم  ل لرمم    ترل   عت ل العتل  قمئ إ( 5) رق    تحق

 األلللإ  الحظإ ل قلل  بلتج األتا  ال ترلسل ل عت ل العتل   مقإل(  8)رق    تحق

  دس م  السمتج  حك ل ل مقإ  الحظإ ل قلل  بلتج األتا  ال ترلسل ل عت ل العتل  قمئ إ(  9)رق    تحق

 المهمئلإ  الحظإ ل قلل  بلتج األتا  ال ترلسل ل عت ل العتل  ل مقإ(  3) رق    تحق

 سللر  ه إ لمحث  ن البم عإ اإلسال لإ  ك م ( 7) رق    تحق

  لا قإ لزارج ال رللإ لال عتل   تت   للق التراسإ ك م (  19) رق    تحق
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(2)ملحق رقم   

 

 الموضوعات المتضمنة في الجزء التربوي من المادة التدريبية المقدمة لمعلمي العلوم

 

 العنوان رقم الموضوع
 المعلم القدوة األول

ت المعلم العامةصفا الثاني  

 مرآة المعلم الثالث

 التخطيط وإعداد الدروس الرابع

 األھداف التعليمية الخامس

 طريقة العرض العلمي السادس

(المختبر)طريقة التجريب  السابع  

 طريقة حل المشكالت الثامن

 طريقة لعب األدوار التاسع

 طريقة العصف الذھني العاشر

يالتعلم التعاون الحادي عشر  

 أسلوب المناقشة الثاني عشر

 الخريطة المفاھيمية الثالث عشر

 التعلم باإلكتشاف الرابع عشر

 التعلم باإلستقصاء الخامس عشر

 الوسائل التعليمية السادس عشر

 البحث اإلجرائي السابع عشر

 القياس والتقويم الثامن عشر

 اإلدارة الصفية التاسع عشر

 اإلرشاد التربوي العشرين
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(1)ملحق رقم   

 

 الموضوعات المتضمنة في الجزء التخصصي من المادة التدريبية المقدمة لمعلمي العلوم

 

 العنوان رقم الموضوع
األول   الخلية 

 الجهاز العصبي الثاني

 الغدد الصماء الثالث

 االستقبال الصوتي والتوازني الرابع

 االنقسام المتساوي الخامس

لسادسا  علم الوراثة 

 الصخور السابع

 المجموعة الشمسية الثامن

 المادة التاسع

 التمييز بين المخلوط والمركب العاشر

 التفاعالت الكيميائية الحادي عشر

 الروابط والمركبات الثاني عشر 

 قوانين االتحاد الكيميائي الثالث عشر

 الكيمياء العضوية الرابع عشر

الملتيميترجهاز  الخامس عشر  

 البندول البسيط السادس عشر

 قانون ھوك السابع عشر

 قاعدة أرخميدس الثامن عشر

 الجاذبية األرضية التاسع عشر

 السقوط الحر العشرين
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 ( 3) ملحق رقم 
  معايير الجودة الواجب توافرها في برنامج تدريب معلمي العلومقائمة 

 (     األولية ةصور ال)          دافمعايير األه: المحور األول 

 
 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

ل حتتج لت عت لن  مذ  لايحإ ع لر األهتاد  1
 .اللتالإ

     

      . صمط األهتاد لصلرج ىبرائلإ قملتإ لتقلمس 2

      .لت عت لن عتلإالف الحمبم   تلل 3

 ل ل لإ ال ؤتلإ لمألسملل  ال عت لن د عر  1
 .لالعر  لت ست لن العت لإ لمل مبزا   الله 

     

  تت   للق ى ممإ  الله   ن ال عت لن ن  ك 5
 .لالحلم لإ لإالع ت ال لاقد  ل المظرلإ ال فمهل 

     

 بمهم  اال  الله  ىكسم   ن ال عت لن ن  ك 8
 .الستللإ ل رص اللبمللإا العت لإ

     

ىلت  ال ؤتلإ األسملل   ن  ال عت لن  كن  9
 .لتي  الله  ممقتال ال فكلر همرا    عزلز

     

 كلمم    الله  ىكسم   ن ال عت لن ن  ك 3
 ل رق( ال فمهل  – الحقمئق)  ثل اللملإ العت لإ

 .ىبرائلإ

     

 ز عزل تت ال علمإ  ال رق  كن ال عت لن  ن  7
 .لت ال  العت لإ ال للل

     

  ترلسلإال األهتاد صلمغإ  ن ال عت لن   كن 19
 . رلللإال األصلل ل ق

     

 ال علمإ لمل رق ال عت لن  عرلد  تت  سم ت 11
 مفلس  ل اإلسال لإ العقلتج  ع لق  تت

 .ال ال 

     

 ال ؤتلإ األسملل  ال عت لن ىكسم   تت  سم ت 12
-الممقت ال فكلر) ثل العقتلإ ا ال همر   عزلز ىلت

 .لحمبم ه  ال ممسلإ) االل كمري- ال د تل

     

      . ت لإ دهتا م   األهتاد   ي ن 13
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 المحتوممعايير :  لثانيالمحور ا
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

      .السمئتج ال رلللإ الفتسفإ ىلت  ليال ح لس مت 11
      .ال خصصلإ ال عر إ  تت لركز 15
 اح لمبم  خلرا د اخ لمر  ل ال ح لي لرا ل 18

 .ال عت لن
     

      .لنال عت  رخصلإ لمم   ل ال ح لي لسه  19
 العت ل اإل تات للن لمل لازن ال ح لي ل صد 13

 .لال همل 
     

  عتل   همإ محل ىلبمللإا بمهم   ال ح لي لم ل 17
 .العتل 

     

      .لاللحث التراسإ  ر  لت عت لن ال ح لي لل ر 29
 المظرلإ الخلرا  للن ال لازن ال ح لي لرا ل 21

 .الع تلإ لالخلرا 
     

 ال  لرا  ل لاكلإ ل س  ال ح لي لملحتاثإ 22
 .الحتلثإ

     

 ك سم ا  تت ال عت لن  سم تج  تت لع ل 23

 الذا ل  همرا  ال عت 

     

      .ال  لا رج اإل كمملم  لرا ل 21
      ال عت لن للن الفرتلإ الفرلق لرا ل 25
      .السملقإ ال عت لن خلرا  ال ح لي لرا ل 28
 لاته   فمصلل لللن تللل لت ح لي للبت 29

 .لدمر  د
     

 التدريبيةمعايير األساليب واألنشطة : المحور الثالث  
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

   للقلإ   تلإ دسملل  ر ل األمر إ ال ترلللإ  23
 .ال مفلذي اللرمم    مفلذ  ل

     

      . ال عت لن  فكلرثلر دسملل  ال ترل    27

لتي  الذا ل ال عت    همرا األسملل  م ل  39
 .ال عت لن 

     

 الحتقم   ليل م  إ ال ترل دمر  ممس   31
 .ال ترلللإ
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  لظلد لم ل لركل لاألمر إ األسملل   ص   32
 .لملحلمج العتل 

     

      .لمألهتاد  لمررج ال را قإ األمر إ  ر ل  33

 ال لات ل مل  لاألمر إ األسملل    مل  31
 .ال ترلللإ

     

 حمبم  ال ل  تلل ال عتل لإ  س خت  اللسمئل 35
 . ركال ه  ل عمل  ال عت لن

     

  عتل لإ لسمئل ىم مج  ل ال عت لن لرمرص 38
 .بتلتج

     

 ل ليل م   ممسلإ  عتل لإ  س خت  لسمئل 39
 .ال ترلللإ ال لات

     

 المدربمعايير :  رابعالمحور ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــارةالعبـــــــــــــ        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

 اللرمم   دهتاد ال تر  لليح دن 33
 .الع ل  لمررج قلل ال ترللل

     

 لمل متج بلتا ال م م ال تر  لظهر دن 37
 .ال ترلللإ

     

  تت  مللإ كفملإ ال تر  لظهر دن 19
 .ال  ترللن ىلت ال عتل م   لصلل

     

  ترلللإ دسملل  ال تر  للظد دن 11
 .ال ترللل اللرمم    ل   مل إ

     

 ال عت لن ل حفلز ال تر  له   دن 12
   للز لتلن ل ربلعه  ال  ترللن

 .للمه 

     

 ال  ترللن ال عت لن ال تر  لربس دن 13
 .ال ترل   عمللم   ل ال رمركإ  تت

     

 ل ترلللإا ال رمغل لتلر ال تر  دن 11
 .لفعمللإ

     

 ىلت الحيلر  تت ال تر  لحر  دن 15
 .ال حتت اللق   ل ال ترل  قم م 
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 للن الفرتلإ الفرلق ال تر  لرا ل دن 18
 .ال عت لن

     

  قلل  ل كم لإ  رلمإ ال تر  للتي دن 19
 .ال  ترللن ال عت لن  الحظم 

     

 ثمم د لمللق  االل زا  ال تر  لرا ل دن 13
 .ال ترللل ال لقد  مفلذ

     

 ال  ترللن ال عت لن ال تر  لزلت دن 17
 .دتائه   س لي  تت رابعإ ل غذلإ

     

  رض  ل لايحإ لرا إ ال تر  للتي دن 59
 .ال عتل لإ اللسمئل

     

      .ال عت لن  تت  س  تت ال ترللن ل ممس  51

      .للإدن لتلر ال تر  ال رمغل ال ترلللإ لفعم 52

 التدريبي المركز معايير:  لخامسالمحور ا
 

 م

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة      

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

      .2  250 ن ال ترللل ال ركز  سمحإ  قل دال 15

  زلتج  ك لإ قم إ ال ترللل ال ركز  ل  لبت دن 14
 .الحتلثإ ابسلال ر  لملك  

     

  ترل  قم إ ال ترللل ال ركز  ل  لبت دن 11
 .  حمسل 

     

 ال ركز  ل ال لبلتج ال ترل  قم م   تت لقل دال 12
 .الحمسللل ال ترل  قم إ ىلت ىيم إ قم  لن  ن

     

  ن لعلتج همتئإ  م قإ ال ركز  لقس لكلن دن 16
 .اليليم 

     

 ال ركز ىلت ال ؤتلإ  ال لاصال لسمئل   كلن دن 10
 .الث ن رخلصإ ، سهتإ ،   محإ

     

 (2)   تت  لمه تلرج ال ترللل ال ركز ل ي ن دن 11
 هذه  كلن لدن لتسلتا  لدخري لتربمل لاحتج

 .  للإ رائحإ ذا   عق إ مظلفإ التلرا 

     

 إكم ل  سمحإ ال ترللل ال ركز ل ي ن دن 22
 ال عم  لمرم م  لالقهلج الرمي الس راحإ
 .لالررا 
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 دبهزج كل ال ترللل ال ركز قم م    ي ن دن 25
 الالز إ لال ليلح لالعرض لالفلتلل األلتلل
 .ال ترل  ل راكز

     

 األلقم   تت لمل حم ظإ ال ركز لت ز  دن 26
 .ال ترلللإ لتتلرا  لملمسلإ  مهم ال عتن

 

     

      .م لر  صلفم  كلفم   لكم تد ال ركز لكلن دن 25

 لال بتلت لت صللر خمصإ غر إ ل ي ن دن 24
 .لال تفم  لاألررلد

     

 التدريبية المادة إخراج معايير: السادس المحور
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

 رق اللحث دن لكلن ى تاتهم قت    ل قم  ألسملل  ل  85
 .العت ل 

     

دن  كلن  عززج لمل  مرلن ، لاأل ثتإ ، لالحمال   88
 .اللاقعلإ

     

      .أن تكون مكتوبة بلغة سليمة خالية من األخطاء 89

      .دن  كلن  ك للإ لتغإ ب هلر ال  تقلن 83

      .دن  را ت  لهم حقلق ال ؤلفلن الخرلن 87

الحمسل  ل ر ق  مهم دن  كلن   لل إ  تت  99
 (.اللملر لللم )  س تإ   لل إ للاس إ 

     

      .للركل ردسل لللس د قل a4دن   لس  تت لرق  91

      دن  رق  صفحم هم لدركملهم  رقل م  صحلحم   92

دن لكلن  لهم صفحإ لت رابس لهذا ال لعمل  93
 .االس غمم   ن الهلا ش

     

      .دن  صلر ل بتت لإ قمن 91

دن لرمر  ل  ملامهم ل ل صفحإ غال هم  تت دمهم  95
 . متج  ترلللإ
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 معايير التقويم:  السابعالمحور 
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

      .ال حصلتلإ م مئبه   رابعإ  عت لنلت س حل 98
  فكلر إلثمرج ص     قلل لإ دسملل   تتلر  ل  99

 . ال عت لن
     

 ل مل    مل إرم تإ ل   قلل لإ دسملل لع  ت  تت  93
 .ال ترلللإ لال لات األهتاد

     

 لعت  قلل لإ دسملل  ال ترللل اللرمم    ي نل 97
 9. قرا د  ن  قرج كل ام هم 

     

      .اللاحت الهتد  قلل  لسمئل  عتت  39

      .ل مفلذه الكم ل اللق  ال قلل   تع ل 31

      .لت  للق قملتإ لدمهم ال قلل  دسملل     مز 32
      .ال ليل لإ  مصر  رل ل  ال قلل  دسملل    صد 33
      .دتلا   قلل  لتبمم  المظري لالع تل  عم    ل ر 31
      .ال قلل   قتل  اللحلث لال قمرلر  ل  ت  35
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 ( 1) رقم  ملحق

 بأسماء السادة المحكمين لقائمة معايير الجودة الشاملة قائمة

 

 الوظيفي الوضع العلمية لدرجةا  االسم م

  زل  فممإ.ت.د 1
 ل ال ممه  ل رق  ترلس  تك لراج

 الرلميلم 
  عإتك لر  ل البم دس مذ

 اإلسال لإ

2 
 لت ال ع ل .ت.د

 األغم
ال ممه  ل رق  ترلس  ل  تك لراج

 الرلميلم 
تك لر  ل البم عإ  دس مذ

 اإلسال لإ

   حلإ التللل.ت.د 3
تك لر  ل البم عإ  دس مذ  ل ال ممه  ل رق  ترلس العتل  تك لراج

 اإلسال لإ

 ىلراهل  األس ل.ت 4
 ل ال ممه  ل رق  ترلس  تك لراج

 الرلميلم 
 رمرص  ل البم عإ  دس مذ

 اإلسال لإ

 تس لست ح.ت 5
 سم ت  ل بم عإ  دس مذ  ترلس العتل   رق ل ال ممه  ل  تك لراج

 األقصت
 األلقمد لالرئلن التلملإ لزارج  ل ال ممه  ل رق  ترلس العتل  تك لراج حمز   لست.ت 6

 خملت السر.ت 7
 ل ال ممه  ل رق  ترلس  تك لراج

 الرلميلم 
 رمرص  ل بم عإ  دس مذ

 األقصت
 كتلإ بم عإ األقصت   لت  ل ال ممه  ل رق  ترلس العتل  راجتك ل  لحلل دللبحبلح.ت 8

  لتاهلل  لتال مع .ت 9
 بتس د مم  بم عإ   يل  ل ال ممه  ل رق  ترلس العتل  تك لراج

 القتس ال ف لحإ

   ر تحالن. ت 10
 ل ال ممه  ل رق  ترلس التغإ  تك لراج
 العرللإ

 رمرص  ل بم عإ  دس مذ
 األقصت

 يدل ن حبمز .ت 11
 ل ال ممه  ل رق ال ترلس التغإ  تك لراج
  ترسإ  ل لكملإ الغلث  تلر العرللإ

  الغلث ل لكملإ   ررد  ل ال ممه  ل رق  ترلس العتل  تك لراج حم   تحالن.ت 12

 رائت األس ر.د 13
 ل ال ممه  ل رق  ترلس   مبس لر
 العتل 

 سم ت  ل  تارس لكملإ   تلر
 الغلث

  ل لكملإ الغل   ررد  عتل   تل  لكمللرللس لإىس م لل دللر م.د 14
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 (5) ملحق رقم 
 معايير الجودة الواجب توافرها في برنامج تدريب معلمي العلومقائمة 

 معايير األهداف: المحور األول 

 
 المحتوممعايير :  لثانيالمحور ا

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

      .السمئتج ال رلللإ الفتسفإ ىلت ال ح لي لس مت 11
      .ال خصصلإ ال عر إ  تت لركز 12
 اح لمبم  خلرا د اخ لمر  ل ال ح لي لرا ل 13

 .ال عت لن
     

      .لنال عت  رخصلإ لمم   ل يال ح ل  لسه  11

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

ل حتتج لت عت لن  مذ  لايحإلر األهتاد  ع  1
 .اللتالإ

     

      . صمط األهتاد لصلرج ىبرائلإ قملتإ لتقلمس 2

      .لت عت لن الفعتلإ الحمبم   تلل 3

 ل ل لإ ال ؤتلإ لمألسملل  ال عت لن د عر  1
 .لالعر  لت ست لن العت لإ لمل مبزا   الله 

     

  تت   للق له ى ممإ  ال  ن ال عت لن ن  ك 5
 .لالحلم لإ لإالع ت ال لاقد  ل المظرلإ ال فمهل 

     

 بمهم  اال  الله  ىكسم   ن ال عت لن ن  ك 8
 .الستللإ ل رص االلبمللإ العت لإ

     

ىلت  ال ؤتلإ األسملل   ن  ال عت لن  كن  9
 .لتي  الله  ممقتال ال فكلر همرا    عزلز

     

 كلمم    الله  سم ىك  ن ال عت لن ن  ك 3
 ل رق( ال فمهل  – الحقمئق)  ثل اللملإ العت لإ

 .ىبرائلإ

     

  عزلز تت ال علمإ  ال رق  كن ال عت لن  ن  7
 .لت ال  العت لإ ال للل

     

  ترلسلإال األهتاد صلمغإ  ن ال عت لن   كن 19
 . رلللإال األصلل ل ق
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 العت ل اإل تات للن لمل لازن ال ح لي ل صد 15
 .لال همل 

     

  عتل   همإ محل ىلبمللإا بمهم   ال ح لي لم ل 18
 .العتل 

     

      .لاللحث التراسإ  ر  لت عت لن ال ح لي لل ر 19
 المظرلإ الخلرا  للن ال لازن ال ح لي لرا ل 13

 .الع تلإ  لالخلرا
     

 ال  لرا  ل لاكلإ ل س  ال ح لي لملحتاثإ 17
 .الحتلثإ

     

 اك سم   تت ال عت لن  سم تج  تت لع ل 29

 الذا ل  همرا  ال عت 

     

 معايير األساليب واألنشطة التدريبية: المحور الثالث  
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ بتا  مللإ

   للقلإ   تلإ دسملل  ر ل األمر إ ال ترلللإ  21
 .ال مفلذي اللرمم    مفلذ  ل

     

      . ال عت لن  فكلرثلر دسملل  ال ترل    22

لتي  الذا ل ال عت   همرا  األسملل  م ل  23
 .ال عت لن 

     

  الحتقم  ليل م  إ ال ترل دمر  ممس   21
 .ال ترلللإ

     

  لظلد لم ل لركل لاألمر إ األسملل   ص   25
 .لملحلمج العتل 

     

      .لمألهتاد  لمررج ال را قإ األمر إ  ر ل  28

 ال لات ل مل  لاألمر إ األسملل    مل  29
 .ال ترلللإ

     

 حمبم  ال ل  تلل ال عتل لإ  س خت  اللسمئل 23
 .  ركال ه ل عمل  ال عت لن

     

  عتل لإ لسمئل ىم مج  ل ال عت لن لرمرص 27
 .بتلتج

     

 ل ليل م   ممسلإ  عتل لإ  س خت  لسمئل 39
 .ال ترلللإ ال لات
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 المدربمعايير :  رابعالمحور ال
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

 اللرمم   دهتاد ال تر  لليح دن 31
 .الع ل  لمررج قلل ال ترللل

     

 لمل متج بلتا ال م م ال تر  لظهر دن 32
 .ال ترلللإ

     

  تت  مللإ كفملإ ال تر  لظهر دن 33
 .ال  ترللن ىلت ال عتل م   لصلل

     

  ترلللإ دسملل  ال تر  للظد دن 31
 .ال ترللل اللرمم    ل   مل إ

     

 ال عت لن ل حفلز ال تر  له   دن 35
   للز لتلن ل ربلعه  ال  ترللن

 .للمه 

     

 ال  ترللن ال عت لن ال تر  لربس دن 38
 .ال ترل   عمللم   ل ال رمركإ  تت

     

 ال ترلللإ ال رمغل لتلر ال تر  دن 39
 .لفعمللإ

     

 ىلت الحيلر  تت ال تر  لحر  دن 33
 .ال حتت اللق  ل  ال ترل  قم م 

     

 للن الفرتلإ الفرلق ال تر  لرا ل دن 37
 .ال عت لن

     

  قلل  ل كم لإ  رلمإ ال تر  للتي دن 19
 .ال  ترللن ال عت لن  الحظم 

     

 دثمم  لمللق  االل زا  ال تر  لرا ل دن 11
 .ال ترللل ال لقد  مفلذ

     

 ال  ترللن ال عت لن ال تر  لزلت دن 12
 .دتائه   س لي  تت رابعإ  غذلإل
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 التدريبي المركز معايير:  لخامسالمحور ا

 

 م

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة      

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

      .2  250 ن ال ترللل ال ركز  سمحإ  قل دال 45

  زلتج  ك لإ م إق ال ترللل ال ركز  ل  لبت دن 44
 .الحتلثإ لال رابس لملك  

     

  ترل  قم إ ال ترللل ال ركز  ل  لبت دن 41
 .  حمسل 

     

 ال ركز  ل ال لبلتج ال ترل  قم م   تت لقل دال 42
 .الحمسللل ال ترل  قم إ ىلت ىيم إ قم  لن  ن

     

  ن لعلتج همتئإ  م قإ ال ركز  لقس لكلن دن 46
 .اليليم 

     

 ال ركز ىلت ال ؤتلإ ال لاصال  لسمئل   كلن دن 40
 .الث ن رخلصإ ، سهتإ ،   محإ

     

 (2)   تت  لمه تلرج ال ترللل ال ركز ل ي ن دن 41
 هذه  كلن لدن لتسلتا  لدخري لتربمل لاحتج

 .  للإ رائحإ ذا   عق إ مظلفإ التلرا 

     

 إكم ل  سمحإ ال ترللل ال ركز ل ي ن دن 12
 ال عم  لمرم م  لالقهلج الرمي س راحإال

 .لالررا 

     

 دبهزج كل ال ترللل ال ركز قم م    ي ن دن 15
 الالز إ لال ليلح لالعرض لالفلتلل األلتلل
 .ال ترل  ل راكز

     

 األلقم   تت لمل حم ظإ ال ركز لت ز  دن 16
 .ال ترلللإ لتتلرا  لملمسلإ  مهم ال عتن

 

     

 التدريبية المادة إخراج معايير: سالساد المحور
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

دن لكلن ى تاتهم قت    ل قم  ألسملل  ل رق اللحث  53
 .العت ل 

     

دن  كلن  عززج لمل  مرلن ، لاأل ثتإ ، لالحمال   51
 .اللاقعلإ
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      .أن تكون مكتوبة بلغة سليمة خالية من األخطاء 55

      .دن  كلن  ك للإ لتغإ ب هلر ال  تقلن 58

      .دن  را ت  لهم حقلق ال ؤلفلن الخرلن 59

دن  كلن   لل إ  تت الحمسل  ل ر ق  مهم  53
 (.اللملر لللم )  س تإ   لل إ للاس إ 

     

      .ركل ردسل لللس د قللل a4دن   لس  تت لرق  57

      دن  رق  صفحم هم لدركملهم  رقل م  صحلحم   89

دن لكلن  لهم صفحإ لت رابس لهذا ال لعمل  81
 .االس غمم   ن الهلا ش

     

      .دن  صلر ل بتت لإ قمن 82

دن لرمر  ل  ملامهم ل ل صفحإ غال هم  تت دمهم  83
 . متج  ترلللإ

     

 معايير التقويم:  عالسابالمحور 
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة        

 
 يعلفإ  قلللإ   لس إ   مللإ  مللإ بتا

      .ال حصلتلإ م مئبه   رابعإ  عت لنلت س حل 81
  فكلر إلثمرج ص     قلل لإ دسملل   تتلر  ل  85

 . ال عت لن
     

 ل مل    مل إرم تإ ل   قلل لإ دسملل لع  ت  تت  88
 .ال ترلللإ لال لات األهتاد

     

 لعت  قلل لإ دسملل  ال ترللل اللرمم    ي نل 89
 9. قرا د  ن  قرج كل ام هم 

     

      .اللاحت الهتد  قلل  لسمئل  عتت  83

      .ل مفلذه الكم ل اللق  ال قلل   تع ل 87

      .  للقلت قملتإ لدمهم ال قلل  دسملل     مز 99
      .ال ليل لإ  مصر  رل ل  ال قلل  دسملل    صد 91
      .دتلا   قلل  لتبمم  المظري لالع تل  عم    ل ر 92
      .ال قلل   قتل  اللحلث لال قمرلر  ل  ت  93
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(6)ملحق رقم   

دة الشاملةبطاقة مالحظة لتقويم األداء التدريسي لمعلمي العلوم في ضوء معايير الجو   

(الصورة األولية)  

عالية  العبارات م
 ضعيفة مقبولة  متوسطة عالية جدا

      . لحتت األهتاد العم إ لالخمصإ لت متج  2
      . لركل صحلح األهتاد الستلكلإ لصل   1
      .ليس دهتاد ستلكلإ قملتإ لتقلمس  3
      .لر ق األهتاد الستلكلإ  ن الترس  4
      . هتاد الستلكلإ حس  ال بمال  لمل  األ 5
      .لعت دهتا م ستلكلإ  غ ل  ليل  الترس  6
      . لتترس اللاحت   رال إ لعت دهتا م ستلكلإ 1

      . سم ت األهتاد ال عتج  تت  ه  الترس  2

      . عتل م  صحلحإ  ن  ليل  الترس  لقت  2
      .لمظ   ممصر الترس لركل   ستسل  20
      .   عتل م  ىيم لإ  خت   ليل  الترس لقت 22
      . لرل  ال ح لي لملللئإ ال حل إ  21
       . عت  البتلت لمل عر إ السملقإ لتي ال  عت لرل   ح لي ال 23
      .لركز  تت اللمم  ال عر ل لت ح لي   24
      .لركز  تت األمر إ ال عتل لإ ال  ي مإ  ل ال ح لي  25

      ر  تت  مفلذ األهتاد الستلكلإ  ل اللق  ال حتتلقت 26

      .ل هت لتترس لدسئتإ  ممسلإ  21
      .الترس حس  الخ لا  اللارتج  ل ال حيلر لعرض  22
      .لمل   ل دسملل  ال ترلس حس   للعإ الترس  22
      . عم ل  س  للعإ ال لقد ال عتل ل ل 10
      . تلإ ال فم ل دثمم  الحصإ لركز  تت   12

      .للظد الع ل الك ملل الصفل لركل  عمل  11

      .ل ملس د  مل ال ال لذ الصفلإ لاللل لإ  13

      .لبل   ن اس فسمرا  ال ال لذ  14

      لمظ    تد السللري لركل  م ل 15
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      .للظد اللسمئل ال عتل لإ ال الئ إ  16

      . رض الترس لدستل   رلق   تت رقتل 11

 تت  لزلس ز ن الحصإ  تت  خ تد  ممصدر الدترس لقتر  12
. 

     

 تددت  ددرض ال عتل ددم  ل ستسددل  م قددل لسددهل  تددت  لقددتر 12
 .ال ال لذ اس لعملد 

     

      .لح ر  قلاملن الصد لال ترسإ  30
  بلل ال عت  تاخل الصد  مت الحمبإ تلن  ال سل ل 32

 . ل  ذهن ال ت لذ ل  ر 
     

      .لختق بلا  ن الحرلإ لتي ال ال لذ  31
      .لرا ل  رم ر لدحمسلس ال ال لذ  33
      . ن دبل ال رمركإ  لع ل اللق  الكم ل لت ال لذ 34
      .لربس ال لاصل للن ال ال لذ  35

      . لعم ل ال ال لذ لعتالإ ل  سملاج 36

      .  ال ال  ل رق  خ تفإ رغل ال عت  لقل 31

       .لمل   ل  قلل د أل  مل ال ال لذ  32
      . لحم ظ  تت اس  رارلإ ال قلل   32
      .لزلت ال ال لذ ل غذلإ رابعإ  لرلإ  40
      لربس ال قلل  الذا ل للن ال ال لذ 42
      .لس خت  األسئتإ الك مللإ دثمم  ال قلل   41
      .األسئتإ الرفللإ دثمم  ال قلل   لس خت  43
      .لركز  تت اس ختا  الكراسم  لحتلل ال ترللم   44
       .ل دكت  ن  عت  ال ال لذ لألهتاد لمس ختا  دتلا   قلل  45
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 (7)رقم  ملحق

 مالحظة تقويم جودة األداء التدريسي لبطاقةبأسماء السادة المحكمين  قائمة

 

 الوظيفي الوضع العلمية درجةلا  االسم م 

  زل  فممإ.ت.د 1
 ل ال ممه  ل رق  ترلس  تك لراج

 الرلميلم 
تك لر  ل البم عإ  دس مذ

 اإلسال لإ

2 
 لت ال ع ل .ت.د

 األغم
 ل ال ممه  ل رق  ترلس  تك لراج

 الرلميلم 
تك لر  ل البم عإ  دس مذ

 اإلسال لإ

   حلإ التللل.ت.د 3
تك لر  ل البم عإ  دس مذ ق  ترلس العتل  ل ال ممه  ل ر  تك لراج

 اإلسال لإ

 ىلراهل  األس ل.ت 4
 ل ال ممه  ل رق  ترلس  تك لراج

 الرلميلم 
 رمرص  ل البم عإ  دس مذ

 اإلسال لإ

  لست حتس.ت 5
 سم ت  ل بم عإ  دس مذ  ل ال ممه  ل رق  ترلس العتل  تك لراج

 األقصت
 األلقمد لالرئلن التلملإ لزارج رق  ترلس العتل  ل ال ممه  ل  تك لراج حمز   لست.ت 6

 خملت السر.ت 7
ل رق  ترلس  مه  ل ال م تك لراج

 الرلميلم 
 رمرص  ل بم عإ  دس مذ

 األقصت
 كتلإ بم عإ األقصت   لت  ل ال ممه  ل رق  ترلس العتل  تك لراج لحلل دللبحبلح.ت 8

  لتاهلل  لتال مع .ت 9
 بتس د مم  بم عإ   يل ترلس العتل  ل ال ممه  ل رق   تك لراج

 القتس ال ف لحإ

   ر تحالن. ت 10
 ل ال ممه  ل رق  ترلس التغإ  تك لراج
 العرللإ

 رمرص  ل بم عإ  دس مذ
 األقصت

 دل ن حبمزي.ت 11
 ل ال ممه  ل رق ال ترلس التغإ  تك لراج
  ترسإ  ل لكملإ الغلث  تلر العرللإ

  ل لكملإ الغلث   ررد  ممه  ل رق  ترلس العتل  ل ال تك لراج حم   تحالن.ت 12

 رائت األس ر.د 13
 ل ال ممه  ل رق  ترلس   مبس لر
 العتل 

 سم ت  ل  تارس لكملإ   تلر
 الغلث

 . ل لكملإ الغل   ررد  عتل   تل  لكمللرللس ىس م لل دللر ملإ.د 14
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( 2) ملحق رقم   

لمعلمي العلوم في المدارس الحكوميةبطاقة مالحظة لتقويم جودة األداء التدريسي    

 

عالية  العبارات م
 جدا

 ضعيفة مقبولة  متوسطة عالية

. لحتت األهتاد العم إ لالخمصإ لت متج  2       

. لركل صحلح األهتاد الستلكلإ لصل   1       

.ليس دهتاد ستلكلإ قملتإ لتقلمس  3       

.لر ق األهتاد الستلكلإ  ن الترس  4       

. لمل  األهتاد الستلكلإ حس  ال بمال   5       

.لعت دهتا م ستلكلإ  غ ل  ليل  الترس  6       

. لتترس اللاحت   رال إ لعت دهتا م ستلكلإ 1       

. عتل م  صحلحإ  ن  ليل  الترس  لقت  2       

.لمظ   ممصر الترس لركل   ستسل  2       

.لترس    عتل م  ىيم لإ  خت   ليل  القت 20       

. لرل  ال ح لي لملللئإ ال حل إ  22       

 عت  البتلت لمل عر إ السملقإ لتي ال  عت  لرل   ح لي ال 21
. 

     

.لركز  تت اللمم  ال عر ل لت ح لي   23       

.لركز  تت األمر إ ال عتل لإ ال  ي مإ  ل ال ح لي  24       

.ل هت لتترس لدسئتإ  ممسلإ  25       

.الترس حس  الخ لا  اللارتج  ل ال حيلر لعرض  26       

.لمل   ل دسملل  ال ترلس حس   للعإ الترس  21       

. عم ل  س  للعإ ال لقد ال عتل ل ل 22       

.لركز  تت   تلإ ال فم ل دثمم  الحصإ  22       

      للظد الع ل الك ملل الصفل لركل  عمل  10

.ال لذ الصفلإ لاللل لإ ل ملس د  مل ال  12       

      لبل   ن اس فسمرا  ال ال لذ  11

      لمظ    تد السللري لركل  م ل 13

.للظد اللسمئل ال عتل لإ ال الئ إ  14       



 156 

.لح ر  قلاملن الصد لال ترسإ  15       

  بلل ال عت  تاخل الصد  مت الحمبإ تلن  ال سل ل 16
.  ل  ر ل  ذهن ال ت لذ  

     

.لختق بلا  ن الحرلإ لتي ال ال لذ  11       

.لرا ل  رم ر لدحمسلس ال ال لذ  12       

. ن دبل ال رمركإ  لع ل اللق  الكم ل لت ال لذ 12       

.لربس ال لاصل للن ال ال لذ  30       

. لعم ل ال ال لذ لعتالإ ل  سملاج 32       

       . لمل   ل  قلل د أل  مل ال ال لذ 31

. لحم ظ  تت اس  رارلإ ال قلل   33       

.لزلت ال ال لذ ل غذلإ رابعإ  لرلإ  34       

      لربس ال قلل  الذا ل للن ال ال لذ 35

.لس خت  األسئتإ الك مللإ دثمم  ال قلل   36       

.لس خت  األسئتإ الرفللإ دثمم  ال قلل   31       

.راسم  لحتلل ال ترللم  لركز  تت اس ختا  الك 32       
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 ( 9)ملحق رقم

 كتاب تسهيل مهمة باحث من الجامعة اإلسالمية
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 ( 10)ملحق رقم

 كتاب موافقة وزارة التربية والتعليم على تطبيق الدراسة
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