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 فهرس احملتويات
 الصفحة العنوان

 ب اآلية الكريمة

 ت شكر وتقدير

 ث فهرس المحتويات

 خ فهرس الجداول

 ذ فهرس األشكال

 ر فهرس المالحق

 46 -1ّةظريّ راسةّالنّ الدّ :ّلالبـــابّاألوّ 

لالفصلّ  11 -2ّللبحثّةالعامّخطةال:ّاألو 

 3 المقدمة -أولا 

 6 .وأسئلته مشكلة البحث -ثانياا 

 5 أهمية البحث -ثالثاا 

 5 أهداف البحث -رابعاا 

 5 فرضيات البحث -خامساا 

 5 البحث حدود -سادساا 

 4 المجتمع األصلي وعينة البحث -سابعاا 

 4 منهج البحث -ثامناا 

 4 أدوات البحث -تاسعاا 

 7 والتعريفات اإلجرائيةالبحث مصطلحات  -عاشراا 

 25 -11ّالدراساتّالسابقة:ّالفصلّالثاني

 12 الدراسات العربّية. أولا 

 21 الدراسات األجنبية .ثانياا 

 25 تعليق على الدراسات السابقة . ثالثاا 

 46 -24ّالجودةّالشاملةّمؤشراتهاّومعاييرهاّفيّالتعليم:ّالفصلّالثالث

 27 تمهيد 

 27 .مفهوم الجودة وتعريفاتها -أولا 

 22 .الجودة في التعليم -ثانياا 
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 31 .التطبيق التعليمي والتربوي والمواصفات الدولية للجودة -ثالثاا 

 32 .الهتمام الجديد بالجودة -رابعاا 

 33 .اإلصالح التربوي وتطبيق الجودة الشاملة -خامساا 

 33 .في الميدان التربوي  (iso 0991)نظام اآليزو -سادساا 

 36 .الجودة في اإلدارة المدرسية -سابعاا 

 34 .في القطاع التربويتعريف إدارة الجودة الكلية  -ثامناا 

 34 .تطور األداء المدرسي وتفعيله -تاسعاا 

 32 .برنامج شامل في الجودة -عاشراا 

 33 .صنع القرار المدرسي -حادي عشر

 33 .الجودة الشاملةجوانب  -ثاني عشر

 65 .(والهتمام العالمي والعربي بها)نماذج معايير المناهج التعليمية -ثالث عشر    

جراءاته -رابع عشر  67 .الخبرة األمريكية في معايير العتماد وا 

 51 (.NCATE)معايير المجلس القومي لعتماد إعداد المعلمين  -خامس عشر

المؤسساااااااااة التعليمياااااااااة فاااااااااي ضاااااااااوء المواصاااااااااافة بنااااااااااء معاااااااااايير جااااااااااودة  -ساااااااااادس عشااااااااار
 .ISO.9001.القياسية
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 55 .ومتابعته الطالب تحصيل تقدم مستوى تحديد -سابع عشر

 54 .التعليمية العملية وتقويم مراقبة -ثامن عشر

 57 .مواصفات نظام اآليزو -تاسع عشر

 52ّ.ومفهوم إدارة الجودة الكلية (ISO. 9000)المواصفات القياسية  -عشرين

 41 .واقع إدارة الجودة في سورية -الحادي وعشرين

- 45 دواتّالبحثّوتطبيقهاأبناءّ:ّالبابّالثاني

 72 -44إعدادّالمعاييرّفيّالجودةّالشاملة:ّالفصلّالرابع

 47 .المقّدمة

 47 .ومصادرها بناء المعايير. أولا 

 47 .وثباتها صدق المعايير. ثانياا 

 47 .التعديالت التي طرأت على الصورة األولّية للمعايير. ثالثاا 

 .مدى تحقق المعايير على لتعرفالدراسة ل عينة إلىموجهة الستبانة ال. رابعاا      
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 72 . المجتمع األصلي وعينة البحث. خامساا 

 72 .تطبيق استبانة البحث .سادساا 

 112 -73ّونتائجّالبحثّومقترحاتهّاالحصائيةالدراسةّ:ّالفصلّالخامس

 76ّ.الدراسةّاإلحصائية -3

 76 .أسلوب المعالجة. أولا 

 74 .نتائج الستبانة الموجهة لعينة للمديرين .ثانياا 

 21 .نتائج الستبانة الموجهة لعينة المعلمين .ثالثاا 

 26 .نتائج الستبانة الموجهة لعينة الموجهين الختصاصيين .رابعاا 

 23 .نتائج الستبانة الموجهة لعينة القائمين على األبنية المدرسية .خامساا 

 31 .نتائج الستبانة الموجهة للمشرفين التربويين. سادساا 

 33 .نتائج الدراسة االحصائية. سابعاا 

 36 .عن السؤال المفتوح البحث عينةأفراد إجابات . ثامناا 

 116ّ.نتائجّالبحث -1

 112ّ.المقترحات -1

 113ّخالصةّالبحثّفيّاللغةّالعربية

 116 المراجع

 122 المالحق

 217ّخالصةّالبحثّباللغةّاإلنكليزية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفهارس

 

 خ
 

 فهرس اجلداول
 الصفحةّعنوانّالجدول الرقم

 4 .عينة البحث في المجتمع األصلي 1

 52 المتغيرات األساسية لنظام الجودة 2

 53 ( ISO 9002)العناصر الرئيسية لمواصفات الجودة  3

 43 .ر على المجالت ونسبتها المئوّيةييتوزيع مؤّشرات المعا 6

 43 .(راء العينة في مدى تحقق المعاييرآ قائمةاستبانات)أدوات البحث 5

 76 .توزع الستبانات 4

 75 .نتائج اختبار ألفار كورنباخ 7

 74 .المعتمدةمقاييس التأثير  2

 74 .المقترحة في عينة المديرين( المعايير ) تأثير للمتغيرات الدرجة  3

 73 .(المديرين) أهمية مستويات معايير جودة التعليم لعينة 10

 21 .الخاص بالمديرين الحصائية الدللة مستوى نتائج اختبار 11

 21 .لمحور العام لتأثير معايير استبانة عمل المديرين t- test اختبار 12

 21 المقترحة لعينة المعلمين( المعايير ) درجة تأثير للمتغيرات  13

 23 .(المعلمين)أهمية مستويات معايير جودة التعليم لعينة 14

 23 .لمستويات استبانة الخاص بالمعلمين الحصائية نتائج اختبار الدللة 15

 26 .عمل المعلمين استبانةاإلحصاءات الوصفية للمحور المتعلق بمعايير  16

 26 .المعلمين استبانةلمحور العام لتأثير معايير  t testاختبار  17

 26 المقترحة لعينة الموجهين التخصصين( المعايير ) درجة تأثير للمتغيرات  18

 24 .(الموجهين التخصصين)عينةأهمية مستويات معايير جودة مناهج التعليم حسب   19

 22 .الموجهين التخصصيينة بالخاصاستبانة الدللة لمستويات  مستوىنتائج اختبار  20

اإلحصااااااااءات الوصااااااافية للمحاااااااور المتعلاااااااق بمعاااااااايير اساااااااتبانة عمااااااال الماااااااوجهين  21
 .التخصصيين

23 

 23 .لمحور العام لتأثير معايير استبانة الموجهين التخصصين t- testاختبار  22

عيناااة القاااائمين علاااى األبنياااة المقترحاااة لعيناااة ( المعاااايير ) درجاااة تاااأثير المتغيااارات  23
 .المدرسية

23 

 31 .(عينة القائمين على األبنية المدرسية)أهمية مستويات معايير جودة التعليم لعينة 24
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 31 .القائمين على األبنية المدرسيةباستبانة الدللة الخاص مستوىنتائج اختبار  25

 31 .لمحور العام لتأثير معايير استبانة القائمين على األبنية t testاختبار  26

درجااااة تااااأثير معااااايير الجااااودة الشاااااملة المقترحااااة فااااي مجااااال عماااال عينااااة المشاااارفين  27
 (.الموجهين)

31 

 32 .بالمشرفين ةالخاص الستبانةالدللة لمستويات  مستوىنتائج اختبار  28

 33 .لمحور العام لتأثير معايير استبانة المشرفين t testاختبار  29

 36 .على السؤال المفتوح إجابات المعلمين 30

 36 .إجابات المديرين على السؤال المفتوح 31

 35 .على السؤال المفتوح (موجهون تربويون)إجابات المشرفين التربويين  32

 35 .على السؤال المفتوح إجابات الموجهين الختصاصيين 33

 34 .على السؤال المفتوح إجابات األهالي 36
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 فهرس األشكال

 الصفحة عنوانّالشكل الرقم
 96 .ونسبتها المئوية المعايير والمجالت ت توزيع مؤشرا 1

 96 .(المديرين)جودة التعليم لعينةأهمية مستويات معايير  2

 38 (المعلمين)أهمية مستويات معايير جودة التعليم لعينة 3

 39 (الموجهين التخصصين)التعليم لعينة منهج أهمية مستويات معايير جودة 6

 69 (عينة القائمين على األبنية المدرسية)أهمية مستويات معايير جودة التعليم لعينة 5

 69 .(المشرفيينعينة )مستويات معايير جودة التعليم أهمية  4
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 فهرس املالحق

 الصفحة عنوانّالملحق الرقم
 123 .قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات البحث 1

 125.قائمة بأسماء السادة الموجهين الختصاصيين 2

 124 (.المشرفين)قائمة بأسماء السادة الموجهين التربويين  3

 127 .الصورة النهائية للمعايير 6

لمعرفة مدى تحقق المعايير  (المديرين) استبانة موجهة إلى عينة البحث  5
 .  المقترحة في مجال عملهم 

141 

لمعرفة مدى تحقق المعايير  (المعلمين) استبانة موجهة إلى عينة البحث  4
 .المدرس/ المقترحة في مجال عمل المعلم

177 

لمعرفة مدى (الموجهين الختصاصيين) موجهة الى عينة البحث استبانة  7
 .تحقق المعايير المقترحة في المناهج الحالية المقررة

123 

لمعرفة مدى تحقق ( المشرفين التربويين) استبانة موجهة إلى عينة البحث  2
 .المشرفة التربوية/ المعايير المقترحة في مجال عمل المشرف 

211 

لمعرفة مدى ( القائمين على األبنية المدرسية) موجهة الى عينة البحث استبانة  3
 .تحقق المعايير المقترحة في مجال األبنية المدرسية الحالية

212 

 212 .مصورات تظهر مناطق انتشار مدارس العينة 11

نسب النجاح في مدارس محافظة )نتائج امتحان شهادة التعليم األساسي  11
 .2112دورة عام ( القنيطرة

213 
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 P"�K B�K B��� ������37�� 7��� �������� ������� '# ������ 8	�%�� 6�
��� '���� $� 6-�� � �:��

 8�+�� 2%�)8�%-�� ( �� '��)� 2������ $4�� 5��� 5��� 5� L% ���&)8	�%��( 38�%-�� R:� L��� �� Y  
'�`� 7�V��� ������� 	�	�� 5���� : �O#�� A��	� '# '��)� 2������ 8	�% '# 8��V��� 7������ 2�� �

 8�.��
�� 8	�%�� ����� ]�" '#������ A��	� 5& 2+���) 5����� ���( ���)� ]���� 5� �(  Y
��� '# !�-� B�& 7	� ���"#� 8��	,� P%�� 5���	��� ]�	�� 3P%��� L�� ��� 5� 3A��	��� 9�

7�V��� �:� 5& T�-��� ��&�# ����� '�:  
1. Y*����� 8	�% '# 8��V��� 7������ � 
2. Y2����� ]�	� 8	�% '# 8��V��� 7������ � 
3. Y+��	�� 8��	,� 8	�% '# 8��V��� 7������ � 
4.  8	�% '# 8��V��� 7������ ����� ��%����@��Y 
5. ]���� 8	�% '# 8��V��� 7������ �Y2������ !�;�+%�� '��	��� 
6. Y���)� ]���� �O� �+%� 5� 2������ 8	�% '#  8��V��� 7������ 2�� � 
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������ :���� ����� :  

'�� �� ����� ����� $���:  
1. '���� 2������ 2����� 8���"� ������� '# 2������ �����  ��  8	�%�� 6��.�� 32������ ���.�� 8	&
�

G�: 6�
��� �����. 
2.  '# ������ 5� T���� �:� 	&��$4��a���� 5�� 6�-�� 5& ����� �����)� 2������ L%� 5�  5���

 2������ ���&'��)�  ]�" '# ����� 8	�%��������. 
3.  5���5�  ������ 8	�%�� �#
� 6���� ����� 6
�������� 2������ '# +
��.� '��)�. 
4.  '# 2+�� �� 2������ '# ������ 8	�%�� 2O� 6��.� 7<  5� ��	����� ���.��� ����& '# ����� 2+��

 ���O�� '# 5��� � T��/� ������ 8	�%�� ��# 6
��� @�4 ;�;& 5.� ]��� ���( ����� 6�
��
������ . 

����� :���� �
��:  
� B�K ����� �	+�'�� � 6�
�:  

1. �������� ������� '# +
��.�� ������ 8	�%�� 2�+-� �#���.  
2. �.��
�� �O#�� '# '��)� 2������ '# 8	�%�� $4�� ����	8 38	�%�� ����� $� ���
�. 
3. � 5����	,�� 5������� ]��� T<.���  '������.��3 �������� ������� '# 8��V��� 7������ �#����. 
4. � 	�	�� ���� 8��V��� 7������K���%�3  �O#�� A��	� '# '��)� 2������ A��	� '# ������� ����& '#

8�.��
��.  
�����  :���� !��"�# :  

1.  �	%�� ]�	� �%�	 5�� ���(�K ���	 �: 6�# �� 2������ 8	�% '# 5���	���\] ����
��� ������� B�&. 
2.  �	%�� ]�	� �%�	 5�� ���(�K ���	 �: 6�# 5������� �� 2������ 8	�% '#\] ����
��� ������� B�&.  
3.  �	%�� 6�#  ]�	� �%�	 5�� ���(�K ���	 �: 7�&  5�(( ��� 5�+%���� B�& \]�� 2������ 8	�% '#

����
��� �������.  
4. �  	%�� ]�	� �%�	 5�� ���(�K ���	 �: 6�# 7�&  ����	��� ����)� B�& 5���
�� 2������ 8	�% '#

\]�� ����
��� ������� B�&.  
5.  �	%�� 6�#  �: ���	 ]�	� �%�	 5�� ���(�K 7�&  5�#�����\]�� 2������ 8	�% '#  ������� B�&

����
���.  
���
�� :���� 
�
� :  

'�/� � B�& ����� �(�
�:  
1. ������� 
�
��:  8�.��
�� �O#��)5	���� ����� A��	�(. 
2. �����$� 
�
�� .م2010- 2011 :
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3. ������ 
�
��: 5���	��� 5�+%���� ]��X� 38��
��� *����� 35�������� 3 ����)� B�& 5���
���
����	��� 5�+%����� 5������� 7�&� 8��	,�� A��	���� *����� 8	�% '#.  

������ :���%� &�'( )��*�� ����:  

�� '�()� $��%��� A��	� �5������ 5�+%��� A��	� ]��	�  5��((� �� 5������  ]^����� 
����   A��	^� '.W� 5� B�& 3������& �
��.� ���� � 2�� ����� ���&� 8�.��
�� �O#�� A��	� '#

�O#���� A��	� $��% '# 5	��� A��	�� �����.  
 +�
*)1( '( )��*�� &# ���� ���%&�  

&�'( )��*��� ����� �'��%  �����  &�'( )��*��  

5���	���  100  286  

5�#�����  20  20  

5�������  100  12000  

5��((� �� 5�+%����  30  30  

����	��� ����)� �#���  100  100  

'��)�  100  100  

������ :���� /0�� :  

    '������� '-(��� *+���� B�& ����� 	��&�@:�� 3 ������� 8	�%�� ����� B�& ����� ��# 	����  
)ISO-9001(،  $�;�� 7<  5� 38�.��
�� �O#��� '��)� 2������ A��	� '# 7��� $4�� $� ���
�

����� ����& �(�& �#� B�& !������.  
������ :���� !�
� :  

    ����� ��	�� 6�
��� ���`� !��	)� ����� 	��&�:  
(( 1
2��:  2������ 8	�% ����'��)� P��
��� ������ 5� 8	������)ISO-9001(    .  

������ 1
(: '� ����� !����� �&��%� :  
1. ������ �+%�� '��)� 2������ ����� 	���� 5��((� �� 5�+%����. 
2. ������ �+%�� '��)� 2������ A��	� @��	��. 
3. ������ �+%�� '��)� 2������ A��	� '�����. 
4. ������ �+%�� ����	��� ����)� B�& 5���
��. 
5.  ������ �+%���5�������� 5�+%���. 
24 ����� ���( ��� !<�
��� ]��%?  ���& $�� 5������)�]� 3'# 8��V��� 7������ '# 2+���X �#���� 

8	�% �������� �������.  
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����% : ���� !���3'�����*4 !�5������:  
1. 1
�*� ����� : 

���.����� ����
�� �������� ���+�� A��� 7�
� 7��)Ball:( 5� 8	��� 	�� 8	�%�� ����� ����� 5K
 +�# T��� 5� 5��� '��� ����( ���)� !���W���)5�	�&3 1991، 9.(  

+�/� 7��� 2��� +#��� 5���" :6�-��� 5� ��� 3 	�-�� G<���� B�& +��(�� A�)� 8	�% 8	�%�
8��	%� 8�	� !%�	"(William, 1974, 695).  

 +�/� +�-� �
��.�� ������ A��4 +�& �����"� ]'� +����� '��� 6�-��� �%�	 3 �%�	 '����
  	�-�	����[ *����� 5� ����� ��&��� ;����� ")Gralnik,1984, 1161.(  

 5���% +#�&�)1964، frank &Juran(  2& '# G���#�1964 +�/�" : 7����<� �������)Fitness 

for use( � B�K +-���� ��� V� ��.��!-(����� �
�.��) "5�(�� 32001 316.(  
��+�� ����K A��� ���4 5��� �	� �� ���� 8	�%��� 3 !���� ���.��� 7%� 5� 7(���� 	+% +�K

8		�� ;���� �%�	 3 7���� ���� 8	�%�#)5�� 5�	 31995 315 ( 5& <
�)N�� 32003 397.(  
 2& '#�)1983 ( 8	�%�� ��4�� ������)� ����%�� !#�&(ASQC)American Society for Quality 

Control +�/� 8	�%��" :��	4 6�.� '��� ��	 �� �� ������ ������ Z�( ��� !���� ]#��� B�& +
�� �� L��.�������"�� !%�) "5�	�� 5�; 31999 310.(  

!�+��� +#��� ��-� 6���� '#� Rinehart  +�/�" '"�� ��	  �� *���� ���%���� Z�( ��
7����� !%� 3 ��	 �� ������ '
����� �� 7����� 5� ]���)5������ 2O� 7 �	 2����� �� L�.�� ( ��
)� 2	 ����� '# 5�������� 5��%� �� ]<���� 5� �+��� �� ��	 �� �� *����� '�() 5& 5���V����

���2��� @����� 2���) "(N�� 32003 3179.(  
'� 8	�%�� 5� 7�
�� 8�-(�" : ]-���� ��	  �� ����& �� *��� ����
� 6���� '��� Z�� �� 7�%�

+��& 6-�� ]�	� �-(��� �� $4��� 3$4����� 2�	 ���� 8��# 7<  5� G�:�) "2����� 	�& 31988 36 .(  
2. 1
�*� �������� : 

�������� !-(������ ������� 5� �&��%� 6��.� ����& '� 8	�% 9���� $#�� ��;<�� ��������� �
��������� ���V��� '# 5������ 5� 	�# 7� �.���� '������� *����� 3 ��������� ������� L���% '#�

�������+�� ���V��� '# ��) "	��� 32002 363.(  
 +#��� ����	� ����)tenner& Detar(  +��)��%�������  !�	 � $�� 2�	
� '# 2+�� ����� 7�&

����(��� ����"�� 2+��4�� ����� 7<  5� G�:� S� ��� 7 �	�� '# ]<���� ���� 7��� '"��.(  
 +#�&5����Barton) (، �5���� )Marson(: " ��[��� G�� 6�
��� 7����� 	��� �:� �#��� +��

N��( 7��� � ���� 38�� 7�� 5� 3L����� 5� �� �  �O���� B�K 9� � 8�� 8	���� B�K �."�
��	 �� 8	�% 7<  5� ]�	)� 5���� '# �������� B�K �#",� 3/. �� 7�	���."  
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 +#�&"'��� ���%)jablo Naski( +��: " �������� !��	
�� B�& 	���� 7�&)� ]�	) '���� 7��
%�� '# ������� 5������ �	+� 35������� 8��	,� 5� 7��7���� 6�# 7<  5� G�:� 3��%��,� 8	�"3 

 +#�&�"����� 35������� "��� 3N�.(��� !��� 5� ���� 7� 7<  5�:  
1( 8	�%�� :]<���� !��.��� 6�4	�� ]#��� +� 	(
�.  
2( ������ :��O���� 	��#� $��%� 5�	������ ]<���� G���K �� 	(
�. 

 +#�&";-����	" )Dalsifaz(  +��" : 5������ 7<  5� ]<���� "� '���� 2��� '��� �#
��� G��
L<.��� 5������� �#�� ���-�� ������� ]��% 5� 6
��� @:�� �������)"@	���� 320033 23(.  

+�� ����� +#����": 8������� �������� ������� �(��� ������ !-(�����)S+���� 32����� 3 3��	���
���	��� �%���� ( ��%� !%� � ]�� '# 2+�� '���)L�.�� ."(  

3. &���( 6�����:  �(�� ��W� '+���� 7�)� �(�� 5� �	�� ����	� ������� ����� B�& 6�.� �����
)� $���� 5� ���� 3B��� �
�� 	�� $����� �(�� ��+� B�� 7�)� �(�� 5� 5��
�� B�K 2�
�� '��

���� �
�� 	�� '��)� $���� �(�� ��W� A� �� �(��)������� 8��;� 32002( ����� R	��&� 	4� 3
�����%K �-����.  

4. ������:  � 37������ '�� ����� +��% 8	�-�=&���� 5� '�� �� ������� 7������ �� !��& �� 3��
 7����� 3��� 2� N��( ������ 5
�K 5� ��# L�[����� 2�<��� 9������ 	�	�� ��� '# '�������

����� ����	 8	� '# �� 2�
�� �����K� ��#��� L<.�� 'W��� �� 5��� 5�� �+# 3!��+���� 9������. 
 �� �-(� �� 8��O� A�
� �� �(� �R�#�� ��	
� B�& 7	� �(���)5��� 32008، 33( .  

5. ��7��:  ����"7	�� "��/� ��V���" : 'W��� � B�& ���	�� !��+��� �� ������ N"�� 6�4	 �(�
 �� � ���
�� ���%�� �.
� !���V���� 2+����	 7<  8		�� ����� '# ���K 7�(��� L<.�� B�&

 ���& 2����� ���4 5��� ]'�� '&�� R�	� ��� +��4 5��� 8		�� !.�� *��� $� ����
��
��&���� B�& 2���� B�& 	&�� ��(� �� )����%$ ����63 34(. 

 ����� 9����(� � ��V��� 5�:  7<  5� +��& ������ 5��� �(  �� �-( 	�%� B�& 7��	 ��
��V��� �:� 3� @� �-(�� R:� 	�%� ��	
� �� A�
� � �+#������ ���� 7��� ������ .  

	�h� �
�
��� \]#� ���� N�(� ���� ������ $#�� �������� ������� 5���� ��)���� �X ��53 
20033 112.(  

 8	�%�� ����� ]�" '# P��
��� *+���� �(��� '���� *+���� �(�& ���
� ����& ��� ����� �#���
L����� 7�	���� ]��%K� ������.  

6. 1
�*� &������ /0��� &# ������ : 
 '�"*+���� '# �#���� 5� 'W��� '��� !���V���� ������� �&��%� 3�[� '��� '��� L<.�� !

7���� 6�� L�.��)"'�&3 20003 145.(  
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+�/� 5�� X� 	���� +#���": ��	�)� 6�
��� *+���� �(�& 5� �(�& 7�� ������ !�����
���[����) "	���� 3�X ��53 20053 114. (  

+�� ����� +#��� : ������ 8	�%�� 5� �4<.�� *����� '# +
�
�� L%� '��� !���V���� �������
*�����.  

7. ����� ������ 1
�*� ������ : ���K 7(� 5� L%� �� �(� 8��& +�� �(�� ������� 8��;� +#���
� �%��� ����� 2�4� !��+� 5� 2������ �� 2����� � 7%� ����	)�(�� ������� 8��;� 32003.( 

+�� 	���� +#����":���
�� $�( !����� ��(�� !�: !���W���� ]��� 3 '� !������� 5�� '#
� 2� ������ �:� 6
�� � �:K ��
� '�� ��W�� 7� 5� L��.��� ��	
���) "	���� 32001، 111.(  

+�/� ����� +#����":!	& 5� ������� !�	����  �� ���+� �� ��#��� �-( 6
�� B�& 7	� !���V�
2������ 	�& ����4  ."  

8. !��7� 1
�*�: 
.&;�� +#��� : +�/�"5��� @���� 9���� 6�
��� L�.�� 5� ��4����� !�]�	)� �(� 7�% 3

@������ 9������ 5� ��	�	�� ���� ��V����) ".&;�� 320053 23.(  
 '��"���& L<.�� �	
� 5� L%� �  �(� 		���� 9������ '# �W��� �.���� !��+�� ���� 5�

5��� '���	" )California state Board of education, 1997, pv (  
 '��"�������� !������� B�& ���	�� !�<��� 6�
��� ����	� !��+�� �#��� 5� L�.�� ��	
� � 3

����� !��+� 5� L�.�� �� 2�
� � !���V��� �(�� ����.��� ��+��� 6�
��� 
Board of education, 2000, 6) (Kansas state  

'��"������ 6�
�� !��.��� ]#��� L�.�� ��	V� 5� $4����� G������� ]�	)� �(� !���&) "'�& 3
20053 78.(  

+�� 8	�%�� !���V� 5��� �����":+��4 5��� '��� !����� 3 8	�%�� A�
� 	�����S��,��� "
)5��� 32003 3 43.(  

+�/� ����� +#����":�
�4	 ���
� 	����� !�������� ������� 6
�� B�& ���	�� !����� �W(�."  
9. /0��� &������ &5'��: 

 *����� B�K 7�(��� +����� 2�� ���4� !��� 7<  5� ������ T"�� ����	 	���� @:�� *+���� ��
 +��K ��(� '��������.  

10.   1�3���� �8#���)9��*�(:  
• ):���: ����� 5� '��W�� L��%�� B(4� '# $
�3 5�� ����+�� ���	�)� ������� L��%�� 5� �	��

������� 5�.��# L�W�� 5�� 5��� ����+�% 7����35���� ��"+� ��	�	��� 7����3  7+� �	�� ���
 6���� 5� 5����)����� ��#��W%.( 
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• ������:  8�.��
�� �O#�� ���� i���18602�2  L�
� � @�1%  ������� ����+�%�� ���� 5�
 '���+(�� �	��� 7��� �������12502�2  2& +�"��� 5�1967 ����� 2� 21002�2  2&197432 

 7<���� !�� '
��11502�2 . 
• ;���"��: �		 � �%��� ��"� +��(� ��� 8	�� �	��� ��	��3 @	��� ��� @	��� G���� @	���

���[ ���. 8���� '# L(� '��� L�
���3� 	4��� @	��� @	���� 	����� G������ @	�� '# 5�(� 5�:
����%3 j���� 7�% +�� ];% B�&�� 2����� 7�� A�-�� 7�� 9	��� ��� 7�� 7<��� k�� �����

)5���� (B�K $-��� @:�� 2814 B�K ���. 8���� k- �� ���� 2 �212!�� 2 9����  N.�
�����.8��(���� 7+�� ���. 7��� ���.��� 7+�� ������ 7+�� ���;�� 7+� ��( �� +��+� 2���. 

• <����: �-�( 7	��� \]�� 	�� 7	��� '.���� 3 �"- ��� �&-��� $4���� L�� ������ 6��# $�
����� N.� 5& 3� '# T��� �-��  8	�� ��4��� 7���� '# \]�� 8�.�� ����[ �����% P���� L��

 B�K �.�)� ���� 7(� L��%�� '#10002��)l� L�	� 31982 37-18.( 
• !����� =����: �.�)� 8��;[  B�K 7(� 5��%�� '#10002��3  7�% m5���� B�& S����� 2�����

 ������ !�%-� m��#�% R�� 5�;  �O#���� ���&��� !����� 8�#� B�K 9	� �� ���+�� !��� ���.��
 ��� 6#� � ` 5�� 5� 7�%� ������ 7�% @:�� A��"���� P����� 8������ T���� +&����

�O#���� R:� B�& 5��%�� 2�� 6�.� �� '&�����. 
• 9����:  �O#���� 5�� 		& i���700  7<���� !�� 2+�� '
� ���� ���30  P;� ���� ���� ���

 +-��� 6��	 B�K 5�4����5���� 3 9�
��� 5	��� 		&139 ���	�� ���43 8�;W�� ��	133  ���	�� ���4
��	�� �:� B�& +"
�� 	+�� '��� m8�.��
�� ���	� ��+�� 3������ 9�
�� 5� 7	� !��4�� ������� �

 +��� 	�. '���33  8������)��.���� ( +����17 5.���� ���)5��%�� �.�  32009(.  
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�����  
 ��	
 � ������� ��������. 
 ������ � ������� ��������. 
 ������� ������� �������� ��� �����.  
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�����:  
 ��� ����	 
�� ���� ����	 �	� ���	���	 �� ������ ��� ����	 	��  ! "#$% ��� ��
&�'#�	 �$�$�'#�	 �$��'�	  ! ����(�	 )����	 ��*�� ��� +,�#- �� ���	���	 .�� /$�0 ����#1$� �$�$ ��2 �

 .�� ��� ����	 �� ����		#���� ��-#� 	�3-� 4 ����	 ���	 �	��% 5�-� ���	���/  "$�6# "# �6!
$ ��2 ����� ��* �6���	 ���	���	7 # :  

 ��	
� ����� ����������:  
1.  !���� ����)1994(، "�	���:  �$�2�	 )����	 )�	�0) ���6�	  ! ��-� )��!:	 �$-�2�0� ��#�6$�#� �������

 �$�'#�	 (��$��	 �$��'��	. 
������� #�$: ���-� 4����(�	 )����	 "���� 
$�'#�	=  >��#�	 ���6�	  ! ��#�6$�#� �$�2�	 )����	 )�	�0

 ��6$�#�	� =���-�	 ?$6�# �$-�2�0� 4�$2$��@	 �A($� �$��  ! �$��#$� �-$�� ���# ���B )��(0 C�
>��'��	 >��#�	 ���6�	  ! �$�2�	 )����	 )�	�0 "����� �$��#�	.  

%&��� '(���: 	 )�	�0 D$���%� "$���� E$��# 5��	��-�	  ! ��-$�*#� �$�2�	 )�����  #����  ! �$�	���	 +
�$��'��	 ��$�2� �$�#�	 ��$�2  ! F�� 
$G2# C� 4 '����	� >�-�G�	 "$�'#�	.  

2.  )�*�� +	���� "��
 �����)1995( ,"�	���: "����(�	 )����	 )�	�0" >��#�	 �$A#�	 )�	�0 �$��'�� �B�� 4
�$�'�	 ��� �$�����  ! 4 �����	 I�#���	 ���. 

������� #�$: >��#�	 �$$A#�	 )�	�	  ! /�	�B#�	 �$�$2� ����(�	 )����	 �B�� �� ���6��	 �!�'�  "�% ��
>��#�	 �$$A#�	  ! �G$���	 �B	���	 ���  !J  

����� '(����� : �$ �� ��	���	 ��$�0 ����#  #�	 +,�#-�	 "�% ���: 
• >��#�	 �$$A#�	 )�	�0  ! �G$���	 �B	���	 "�% �$��#. 
• ��,���� ����(�	 )����	 �$$�'� K$*�#� �$��# ��$*�#�. 
•  ��� >��#�	 �$A#�	 )�	�0  ! ����(�	 )����	 �B�� "	�B#�� L���#6� L�����- ��	���	 �*��

 I�#���	�$�'�	 ��� �$�����  !  �����	. 
3.   -��&�� �����)2001( ,"�	���: �$��'��	 ��'����	 �$��#  ! ����(�	 )����	 M��� ?$�# I�� . 

������� #�$: ����(�	 )����	 )�	�0 M��� ?$�# ��- �$��'��	 �$�$��2@	 �,$��	 �����#	 ��� 
�'#�	.  
� ��� 
�'#�	 F��2 	�� "���0 I���'����	 �$��#  ! ?$�#�	.  

������� '(���: �$#�	 +,�#-�	 ��0 ��	���	 ����# �6��:  
•  )����	 )�	�0 M��� ?$�# ��� ���#��	 ?�! ���� �6!	���	 ��0 �$�$��2@	 �,$��	 �����#	 ����

�$��'��	 ��'����	  ! ����(�	. 
•  4���'��	 )��$6�	� 4)�����  �$#	�#�:	 �$�B#�	 %�� ��2 M����	 ���6�  ! ��#���	 D$��#�	� "$�'#�	�

���#��	 ?�! ���� �$��'��	 ��'����	  ! ��6$�# ��� ��	���	 �-$� �6!	�  #�	. 
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• �$��'��	 ��'����	 �$��#  ! "��$ ����(�	 )����	 )�	�0 M��� ?$�# �% ��� ��	���	 �-$� �'��%  .  
4.  �����  ��&��	 ���	 .���)2001( ,"�	��� : M���� ��6$�# 4 ��'�	 "$�'#�	  ! ����(�	 )����	 "�3-

"��'�	� �!�6G�	� �$�#�� �$�'�	 ��3-��	 4�$�'�	 ���'��	� ��'����	  ! ����(�	 )����	 )�	�0. 
������� #�$:   �'�	 ����	  ! �$�'�	 ���'��	� ��'����	  ! ����(�	 )����	 M��� ?$�# I��� �!�'�
������� '(���: ���B �G�G ?!� L�$�� ����(�	 )����	 "3- ?$�#� ���#6� �$N� ���O :  

• L�$�� �����#�	� ����(�	 )����� �$�3-�	 E�@	. 
• )��$6�	� �$�$�'#�	 ��3-��	� �,�P�	 "��#�	 �$� �� ��P,�2�� )����	 �-'�. 
•  �$ )P$�#��	 �O�'�� ���� ���* �$$�'�� ��� C� ���*� ����B� ���2�$� �@�����	� )����	

���#�	 �% ?$�# >@ ���6� �O�'�	 .��.  
5.   +���*�� �����)2001( 4"�	���: �$��'��	 ��'����	  ! ����(�	 )����	 )�	�0 ?$�# �$-�2�0. 

������� #�$:  ��	���	 �!�� ��'����	  ! ����(�	 )����	 )�	�0 M��� ?$�# �$��% I�#�� ��� 
�'#�	
�$��'��	 4 ��0 �!�� ��2 ��'����	  ! ����(�	 )����	 )�	�0 M��� ?$�# �$-�2�0 ���� ��� 
�'#�	
�$��'��	 4 ��0 �!��� �$��'��	 ��'����	 E���� 5�*�% 5	�Q �$ 
�#B�	� ?!	�#�	 ���� ��� 
�'#�	

�	�0 ?$�#� L���#6� L�����-% "$�6#� 4����(�	 )����	 )�	�0 M��� ?$�# �$��% ��-  ! ����(�	 )����	 )
�$��'��	.  

6.  ����� ����� )2003(، "�	��� : ��� �$�����  ! >�-�G�	 "$�'#�	  ! ��6$�# �$-�2�0� )����	 )�	�0 "����
�$�'�	. 

������� #�$: /#���6�� ����(�	 )����	 )�	�0 "���� ��� 
�'#�	 ��0 �!�� 4 ��0 �!�� ��2 �	�'#�	
>�-�G�	 "$�'#�	 �$��# ��'% ����(�	 )����	 �!�6G 5���: ���  ! 4 ��0 L�3$0 �!��� R�#6� ���# "$�6#

  ! >�-�G�	 "$�'#�� ����(�	 )����	 )�	�0 �$$�'� ?$�#� )���O �$�2# ��% �� ����(�	 )����	 �!�6G "$��#�
��� .  

������� '(���: ���/� '(����� ��0 ������� ��1	�:  

•  )����� ��*	� 
	��% ���# � ��0 �$�$�'# ����� �� 
�#B# � ���� 
	��%  � � �$�����	 �,$��
I�B%. 

• "$�'#�	� �$�#�	 )�	P� �$��,���	 �	�	�6� L�6!� "�6S# ��-0� D���	 ����$#�	 ��� P2�## � ����B�	. 
• �$�$�'#�	 �$��'�	 �$��#  ! ��-� )���#��	� �(��	� R��-�	 ��	�� ��	�� "�6# � ������	 .  
7. ������� ���� )2003( ,"�	���:  �6�-� "$�'#�	 )�	�0  ! )����	 )�	�0 ?$�# �$��'! ��� )�GN��	 ��	�'�	

��$��	 4�$�	�:	 "��'�	 �$�2T ��'� F���	 �'���. 
#��$
 �������:  �$�� ��0 ��	���	 �!��:  

• ��$��	�6�-� "$�'#�	 )�	�0  ! ����(�	 )����	 )�	�0 M��� ?$�# I��. 
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• ?$�#�	 	�� �$��'! ����. 
• "�����	 	�� ?$�# �$��'! ��� )�GN��	 ��	�'�	 . 
•  "��,��B 
�#B� )����	 )�	�0 M��� �$��'! ��� �$$���	 �3- ���� 
�#B	 I��  

�$�B(�	.  
��$��	 �6�-� "$�'#�	 )�	�0  ! )����	 )�	�0 M��� ?$�# ��� ����# ����#6�� ��$��# "$�6#.  

 '(����������:  
•  "$�'#�	 )�	�0  ! )����	 )�	�0 M��� ?$�# I�� ��� �$�3���	 �����#� ��-�� ��	���	 +,�#- �$(#

�6�-� ��$��	 ��0 1�% �$�6�	� ���#��	 �$ R�	�## �#���#� ����� "#$ M����	 F�# ?$�#4 �$# �$�
 %�� �%)�$�'�	 ��� P$2�#�	 (%���)?,�6��	 ��� 5�- �	�6�	 ��B#	(����#� ���� ��6�$4 �$6 ��%

  �� M����	)��#���	 �$��#�	 %��( 4�) �����	 ���'#�	 (�)U$#�#�	 �� �� �$�O��	(�)�(��	 �2�
�	�!V� ����2�	 (��$�O ���� ?�#!. 

•  )����	 )�	�0 M��� �$��'! �� ��6�	 ��0 ���$�$ ��	���	 �	����  G�G �� �G2% �% ��0 +,�#-�	 �$(#
���6� ���� ���'! �#'# ��$��	 �6�-� "$�'#�	 )�	�0  ! ����(�	. 

•  ��'#��	 �	��-�	 �$��# +,�#- �$(# ��2)=��#��	 (� �% ��0 �#'$ �$��$	 �O�� �	� ��	�� ��G F�-
  �$ ��2 ��#$��% D�� �#��  �� "$�'#�	 )�	�0  ! )����	 )�	�0 M��� �$��'� �$,���0 ��) �$��#�	

��#���	4U$#�#�	 �� �� �$�O��	4?,�6��	 ��� 5�- �	�6�	 ��B#	 ( ��	�'�	 �$6 ��%	  �� I�B@
)�$�'�	 ��� P$2�#�	 4��	 ���'#�	 ���4�	�!V� ����2�	 �2��(��	 ( �O�� ��� E$� /-	 ��	���	 �-$ �6!

��$��	 �6�-� "$�'#�	 )�	�0  ! )����	 )�	�0 M��� �$��'� �$,���0 �� �#'$. 
•  ��#��	 ���'� "	�B#�	 +,�#- �$(#)����$ ( �$,���0 ���� �	� ��#�	 �O�� >% ���� "�� ��0

�� �$�B(�	 �	�$A#��	 �$ )�	�0  ! ����(�	 )����	 )�	�0 M��� �$��'! ��- "�#����#	 �$� �$$��
��$��	 �6�-� "$�'#�	. 

•  ��#B	 +,�#- �$(# ��2)� (� ?�! ���� "�� ��0>  F�#  ! �2��(��	 /� ?� �� �$ �$,���0 ����
��	���	 �-$� ���G�$ �$��	� ��$��	 �6�-� "$�'#�	 )�	�0  �3�� �� ��'�	 ?�! �% �����	. 

8. 2��3 ��&� �����,  	���� 4���
	)2003( ,"�	���:  ?,	�� ����'% 4������� 4�$�$�'#�	 ����B�	 )���
����$O. 

������� #��$
:  �!����0 ��	���	  D$���@	� �$�$�'#�	 ����B�	 )��� ��'%� "$�����	 "�% �(O�-�
����$O  ! ���B#���	.  

������� '(���: �$#W	 +,�#-�	 ��0 ��	���	 ����#:  
• E$��#�	 �,$� �*� )5��2 ��� �$����	 ��O�'��	 �G%. 
•  �$�$�'#�	 �$��'�	 ��� C�	���	� ��B��	� �$��'�	 )����	 �!�# �G%.  
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9. �����  +	�&��� 2���1)2003( ,"�	��� : ��-�� "�'�	 "$�'#�	 �$��#� ����(�	 )����	 )�	�0 M��� ?$�#
 �$��'��	 �$�'�	 �2����	  !)�$#���� �����(.  

������� �5�$ : �$�� ��0 ��	���	 �!��:  
•  I�� �!�'�����(�	 )����	 )�	�0 M��� ?$�# �$-�2�0� �$��% 4 ��O�'�� ��#���#� �!	�# I���  

�$��'��	 �$�'�	 �2����	  ! ��-�� "�'�	 "$�'#�	 E�	��  ! ��6$�#.  
• ?$�#�	 �$-�2�0� �$��@	 �$ �O�'�	 ��	��. 
•  "$�'#�	 �$��#� ����(�	 )����	 )�	�0 ?$�#� ���#6� �$�$#	�#�	 C*�"�'�	. 

'(��� �������: �$#W	 +,�#-�	 ��0 ��	���	 ����#:  
• �$��� ���� "�� ����(�	 )����	 )�	�0 M��� ?$�# �%. 
• ��$��'�	 ��� P$2�#�	 ?$�#  ! �$��% ����(�	 )����	 )�	�0 M��� �G2% �% 4 "�3-�	 �$��% ���O%�

 ,�O��	. 
• �$��� ���� �2�� ����(�	 )����	 )�	�0 M��� ?$�# �% . 
•  �$,���0 ���� �	� �$��� �O�� ���# �$��% �$ ����(�	 )����	 )�	�0� �$��% ��6$�#  5	�Q D��

��	���	 �-$� �	�!% . 
•  ����'�	 �$-��-0 "	�#�	 ���!	�# �$� �� �$��% ����(�	 )����	 )�	�0 ?$�# ����#� �G2% �%) )��$O

)����	 (������	  ! )����	 �!�6G �(- �$��% ���O%� . 
•  �$��� ���� ��O�'� /��	�# ����(�	 )����	 )�	�0 ?$�# �%)�$�	�O��$�	 4�$P2���	 4�$$A#�	 ���6�.( 
•  ����(�	 )����	 )�	�0 ?$�# �$-�2�0 ��� ��	���	 �-$� �	�!% 5	�Q �$ �$,���0 ���� �	� ?��! ���#

 �$��%��$�$�'#�	 ������� L�'# ?$�#�	 ��O�'�� ��#���#� �!	�# 4 !	�A��	 ��2��	�4  +,�#-�	 5�*  !
����#6��	 �' "$�6#� ����(�	 )����	 )�	�0 ?$�#� �$�$#	�#�	 5�- "#". 

10.  �����  "���3)2003(، "�	��� : �	�$�  ! /#�6$�#� )����	 �	�(N� ?!� �$�#�	 ��$�2 �$��# ?�!Q
 ��'�	 "$�'#�	.  

#�$ �������:  �$�� ��0 ��	���	 �!��:  
• >��#�	 �	�$��	  ! ��6$�# ��X���� )����	 "���� �-� 
�O��	. 
•  ��'�	 "$�'#�	  ! )����	 �	�(N�� �$$�'� "�% �$��#. 
•  ��'�	 "$�'#�	 ����  ! )����	 ?$�# ��O�'� ��� 4 ���*� ��P��-0 D�	��	 �	5	��:	 "�% ����

���� ����(�	 )����	 ��0 �$�#�	 ��$�2. 
������� '(���:  ������� ��1	� �$��# ��0)24(  ��2 ����� �#� ��*  ��'�	 "$�'#�	  ! )����� L	�(N�

 �$:  
• D���	 ���� . 
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• E$��#�	 �,$� 5�*�% ���� . 
• �$�	���	 +��-��	 ����. 
• �$'����	 )�	�:	 ����. 
• �$����	 ��$-�2�:	 ���� . 
•  ����C�#���	� �'����	. 
11.  ����� ������� �1� ���	��� -5 6������	 ������� 7��8	 : 

����0 :�$�'�	 ��� �$�����  ! "$�'#�	� �$�#�	 )�	P�.  
"�	���� : ���  ! "$�'#�� �$��6�	 �$$�'��	)�$��6�	 �$$�'��	 �	��0 ���(�.(  

������� #�$:  �� L�2 ���( "$�'#�� �$��O �$$�'� �	��0���'��	 ������	 �$$�'� 4 )P$�#��	 )�	�:	 �$$�'��
�$'�#���	 �2��(��	 �$$�'�� 4"�'��	 �$$�'�� 4"�'#�	 +#	�-� +�-��	 �$$�'�� 4 I�#�� ���B �	�(N��
)�� ��� �$�	�� )��� �2.  

������� '(���: �$#W	 �$$�'��	 �	��0 ��0 ����#:  
'����� ��������� ���	�����:  

•  ��$�#���	+�-��	 
	��@ �$��$'��	. 

• +�-��	 I�#��� �$��$'��	 ��$�#���	. 

• "$�'#�	� "�'#�	 ?��� �$��$'��	 ��$�#���	. 

• �!�'��	 ������ �$��$'��	 ��$�#���	. 

• "$�6#�	 ��$��'� �$��$'��	 ��$�#���	. ) �$�'�	 ��� �$�����  ! "$�'#�	� �$�#�	 )�	P�2003.(  
12.  ����� )�	9�� )2004( ,"�	��� : R�#���	 "$�'#�	 D�� 5	�Q)����@	 ��$� [��#B	 ( I�#�� ���

?(�� �'���  ! R�#���	 "$�'#�	 P2��  ! "$�'#�	 )���. 
������� #�$: 5��6#�	 ����� �'�@ L�6!� P2���	  ! "$�'#�	 )��� I�#�� ��� D���	 5	�Q 4 �!�*:�

  #�	 ����#6��	� ��-���	�$  #�	 ���'��	� "$�'#�	 �� ��-�	 	�� D���	 ?��#�	 D��%  �6# ��0
"$�'#�	 )��� I�#�� C!� ��% �� ��-���6$.  

������� '(���: 	 ��$�0 ����#  #�	 +,�#-�	 "�% �����	���:  
• �$���  ! R�#���	 "$�'#�	 P2	�� ���  ���� )��� "�3- ?$�#� )������	 �,����	 �$��# )���*. 
• "�#���N�  ! �$��'#�	 �$�$�'#�	 �$��'�	 )��� "$�6#� D���� �����	 ���#0 .  
13.  -�	&�� ����� )2004( ,"�	���:  )����	 "���� ?$�# ���#�  -$�����	  '����	 "$�'#�	 CO	�����(�	. 

������� #�$:  �$�� ��0 ��	���	 �!��:  
• "$�'#�	 )��� "���� "���:	�  -$�����	  '����	 "$�'#�	 CO	� ��� 
�'#�	. 
•  -$�����	  '����	 "$�'#�	 )��� �$��#� ���# R	�#O	.  



 الدراسات السابقة                                                                     الفصل الثاني                      

 

17 

 

������� '(���:  �$�� ��	���	 ��$�0 ����#  #�	 +,�#-�	 "�% ���:  
•  �2  ! )����� )��� 5�(-0�$-$���! �'���. 
•  '����	 "$�'#�	 �$��#��  -�� P2�� 5�(-0. 
•  ��'�	 "$�'#�	� ��'�	 ?�� �� �2 ��$��'! �$ ?$�-#�	� ���'#�� �2�#(� �,$� 5�(-0.  
14.  "���3 �����)2005(، "�	��� :�'�	 �$������	  !  ��'�	 "$�'#�	 ����N��  �$��2@	 ���#��	$ �

���7��	� CO	��	 �$ �$����	: ?(�� �'���  ! �$�#�	 �$�2  ! �$-	�$� ��	�� T  "�'��	 �	��0 +��-�
L�����- .  

������� #�$: /#$��% ��$� )����	 "�3-�  �$��2@	 ���#��	 "���� �-� 
�O��	 4 ��0 �����	 �����	�
���B �$�#�	 ��$�2� ����  ��'�	 "$�'#�	 ����N�  ! .����.  

������� '(���:  "�% �����	���	 ��$�0 ����#  #�	 +,�#-�	:   
• �2�	 .�� 5	�% "$�6#� E�$6� �	��0$ )����	 ��3-%�  �$��2@	 ���#��	 �$$�'� 5�*  ! �$���  ! ��

�$�$��#�	 �,$��	 5�*�%� I�#���	� �\(-��	� )�	�:	� 
	��@	 L���-#� �$���'�	 4 "���O "�3-� ����	�
�$��#�	 ������ 4 "$�6#�	 "�3-��	��#B�	� 4 ��'�	 ���	� 4 ?$6�# �$A F��� �$���#��	 ����B�	�

��!	��%� ����(�	 �$�-#�	 ����#� C� ?!	�#$ �� �$�2�	 ����B�  ! )����	 �� ]��� Î�#��. 
• ����(�	 )����	 �$$�'� ?!� =���-@	 "�'��	 �	��% ��*#$ +��-� �	��0 
15.   -����&�� �����)2005( ,"�	��� :�	 �G%�$���#��	� �$���#O�	� �$�(�	 ��	�' 4 )����	 ?$�#�

�$��'��	 �$��2��	 E�	���	 �� D��#�	 )���3 �$�6# ��� ����(�	. 
������� #�$: _�'# 
 ��	���	 )����	 �$$�'� ?$�#� �$���#��	� �$���#O�	� �$�(�	 ��	�'�	 �G%

 E�	���	  ! D�$A�	� D��#�	 )���3 ��� ����(�	 �3- ���� �� �$��'��	 �$�'�	 �2����	  ! �$��2��	
  ! D���	� �$��'��	)
,���	 �3!���(.  

������� '(��� : D��#�	 )���3 �� ���	� �$��2��	 E�	���	  ! ����(�	 )����	 �$$�'� ?$�# �$ �$�O �O�� F�-�

$'* �2( )���3�	 .��  ! �GN# �$���#O�	 ��	�'�	 �%�  D�$A�	�.  

16.   6��: �����)2005( ,"�	���:  C� ���'#�	  ! ����(�	 )����	 )�	�0 M���� �$�$���	 ?$�# I��
�$��'��	4 �$��'��	 )��-��	 �-$���	.  


�$�������� #:  �$�� ��0 ��	���	 �!��:  
• �$� �� �$��'��	 C� ���'#�	  ! ����(�	 )����	 )�	�0 M���� �$�$���	 ?$�# I�� ��� 
�'#�	 :  

 R�� 5�- 4�2��(��	 4?,�6��� )�	�:	 4 ,�O��	 "�3-�	 4��$��'�	 ��� P$2�#�	 4�$��'��	 ��� P$2�#�	
�������	 �$�-# 4�$��'��� �6G�	 4?$���	.  

•  �$�$���	 ?$�# �$ �O�'�	 ��� 
�'#�	�4�$��'��	 I�� �$-���	 ��$��2�	 �!	�# I�� ��� 
�'#�	  
����(�	 )����	 )�	�0 M���� �$��'��	 C� ���'#�	  ! � �$��'��	 I�� �$-���	 ��$��2�	 �!	�#.  



 الدراسات السابقة                                                                     الفصل الثاني                      

 

18 

 

•  )����	 )�	�0 M��� ?$�#  ! �$�$���	 ��� �$'�#� �$��'��	� �$�$���	 ����#6� ��� 
�'#�	 
•  �-$���� �$-�� �$��2��	 �$�-�G�	 E�	���	  ! �$��'��	 I�� �$-���	 ��$��2�	 I�#�� C!�� ����(�	

)��-��	.  
17.  )�	9�� ����� )2005( ,"�	���: "$�'#�	 )��� "$�6#  ! D���	 �2��(� �$��%  )����	 %��� L�6!�  ��'�	

�$�2�	. 
������� #�$:  �$�� ��0 ��	���	 �!��:  

• �N� )�	�0  ! D���	 �2��(� �$��% P	�0� L�6!� ��$! "$�'#�	 )��� �$�7# �$���  !�  ��'�	 "$�'#�	 ��
 )����	 %����$����	� �$'$�(#�	� �$-�-�6�	 ��$�#���	 ��� "��	��% �$��#� �$�2�	 4 �2���	 �,	���	�

 ��'�	 "$�'#�	 ����N�  ! �2��(��	 .�� �� ��$-�. 
•  �� �$G2  !  '����	 "$�'#�	 )��� ?�'##  #�	 ���	���	 �G2% �%  ! /#�	�� ��2(� �	���	 ��� �O�

 ��6�	  �'# �  �'�	 ����	 �	�� �'����	 )�	�0  ! D���	 �2��(�  ��*�� "��#��	 ��  !�2�	
��$! "$�'#�	 )��� �$�7#� .  

������� '(���: ��	���	 ��$�0 ����#  #�	 +,�#-�	 "�% ���:  
• D�'�	 �$G���	 �O ��  ��'�	 "$�'#�	 ����N� )�	�0  ! D���	 �2��(� ��*��� �2% �$��% 5���0. 
•  D���	 �2��(� ��#�	� �����% ��� E�6$  #�	 ��$,��	 �$$�'��	 ��% �$�$�'#�	 �$��'�	 "$�6#  !

�$�'�	 �$�$�'#�	 ����N��	� ��'����	  ! "$�'#�	 )��� I�#��  .  
18.  +	���� ����� ,)2006( ,"�	��� : ��#	�(N�� ����(�	 )����	 �$$�'� ?!� �$�$�'#�	 +��-��	 �$��#. 

������� #�$:  ��0 ��	���	 �!���$#W	 
	��@	 ?$6�#:  
•  ���@	 "$�'#�� �$-�G�	 �6���	  ! �$�'�	 �A��	 +�-� �$��# . 

• ����(�	 )����	 ?!� �$�'�	 �A��	 +�-� )��� �$$�'� �	��0 .  
������� '(���: �$#W	 +,�#-�	 ��0 ��	���	 ����#:  

•  "$�'#�	 �$���  �	�# �� D���	 ����� C� �6�#��	 �$X 
	��@	 ���2#�	 ��$'*� �-�� �$X�  ,��-�	
��#�(-%� )����	 I�#�� C�. 

•  /#���*��  �	�# "�� )�$� ��#2 �$�'�	 ����2�	 ��#2 ��� D���	 +�-��	 I�#�� ����$ "�
�$��'�	 D���	 [,��B . 

• >�A��	 D���	 5	�% E$6$ � "$�6#�	 4R�*��	� �$!��(�� /#�$��� 
�## �� .  
19.   ;��� �����)2006( ,"�	��� :"�3-� L�6!� ?(�� �'���  ! �$�-���	 �A��	 "$�'# )��� E�$O  �$�2�	 )����	
)T.Q.M(   ���'�	 )����	 "�3- ����	���)I.S.O.(  

������� #�$:    �$$�`'� ?`!� 4?(�� �'���  ! �$�-���	 "$�'#�	  ! )�����  6$6��	 I���	 E�$OTQM 
 ����	���ISO D���� �$-�G�	� E$��#�	 �,$� 5�*�@ ���� ���	��0 �$#-�#�	 ����	 "�B#�	.  
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������� '(���: �$#W	 +,�#-�	 ��0 ��	���	 ����#:  
• E$��#�	 �,$� 5�*�% �O �� �'#��	 �$$��#�	 �	����	 ��- ���B-	. 
• R��-�� �$�,��	 ��-�	 ��� >��(�	 D�'$#��� �	�� C*�. 
•  ���@	 D�-�	�G��G�	 �-��	 D$�- �� �-�2 ���@	 
��	 ��0 ��6#-�	 ��'�  !. 
• ��$�O ���'��� ?�'#��	 �	N��	 �� 	�$�$ "� �$��	 ��- �-�2. 
20.  �����  �.��)2007( ,"�	���:  )����	 ��$3� "$�'#)Q F D(   ! E$��#�	 )��� �$��'! �$��#� �B��2

�$�'�	 ���	���	 ����� .  
������� #�$: "$�6# E$��#�	 ����  ! ���B� �,$  ! /6$�# �$�$2 4)����	 "�3- "$�'#� >�3-�	 ���:	  
������� '(���: �$#�	 +,�#-�	 ��0 ��	���	 ����#:  

• E$��#�	 �,$� 5	�% "$$6#� ��#�� =���- C*� . 
• �$�2 �2  ! )����	 �* )��� 5�(-0. 
• �#�@	 �	����� �	�B C!� "��#��	�. 
•  D���	 D��20��'�	 ?��  ! )�,���	 �$��B�	� �$��#-:	 ?���	 C� ���'#�	 �	����. 
21.  �����  "�*<)2007( ,"�	���: " )�	�:	 )��� �$���! ��O�'� ��� 
�'#�� ����(�	 )����	 )�	�0 ?$�#

���6��	 ����'�	 "$�'# �$- �$�-�G�	 E�	����." 
������� #�$: ���6��	 ����'�	  ! �$- �$�-�G�	 E�	���	  ! )����	 )�	�0 ��O�'� ��� 
�'#�	.  
%&��� '(���:  �	P$��#�	�  -���� ��G�#� ��O�'�� �$��� ��O�'�� �$-! ��O�'�� �$�	�0 ��O�'� ���#

�$�����	.  
22.  �����  -����*��)2007( ,�"�	��: "�'�	 "$�'#�	 E�	��  ! )����	 4'���� "�6� ��$ "��'�� �$��'��	 �

�$��-�	� �$��#�	4  "$�6�	– )�$�. 
������� #�$: �$�$�'#�	 �$��'�	 ��-�2� C$�� �$��#� �$��#� L���#6� L	���# �'*�.  
������� '(���:  ���3% ?$6�# ����#�� ����(�	 )����	 )�	�0  ! �G$���	 �����#�	 ����(�	 )����	)Q F 

D( 3-�	  !�"�'�	 "$�'#�	 E�	��  ! )����	 �$$�'�� 4 �$�'#�	 ".  
23.   ��&��� �����)2008( ,"�	���:  =>�	 ����� ).< "� ,-����� 6������ 7�	� -5 7��?��� )��	���

�1�<��	 ������ ���	��� ��������. 
������� #�$:  "$�'#�	 )���  ! )�GN��	 ��	�'�	 �!�'�D�� �'��� ��B ��  ��'�	.  
������� '(���:  

•  ��'����	  !  ��'�	 "$�'#�	 )��� �$��#  ! �'����	 ����� F�#�� �(�� >���� �$G7# ����
���B�	� ���'�	 �$����	. 

• �$����	 ��'����	  ! "$�'#�	 )��� �$��#  ! L�$���� L	�$G7# +��-��	 )��� �GN#. 
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•  D���@ >���� �$G7# ����"$�'#�	 )��� �$��#  ! ��-��#��	� D���	 "$$6#. 
•  ��'�	 "$�'#�	 )���  ! �$$�	�:	� E$��#�	 �,$� �*'� >����	 �,�'�	 )��$P� >���� �$G7# ����  . 
• � ��'�	 "$�'#�	 )���  !  '����	 D����� ��-�� ��	���	 ���2# )��$P� >���� �$G7# ���$ . 
• ��	 )�$��� >���� �$G7# ���� ��'�	 "$�'#�	 )���  ! �$'��. 
•  ��'�	 "$�'#�	 )���  ! L���$0 �% L��� )�GN� )�(�� �$X I�B% +,�#- ��0 �!�*:�.  
24.  � ������ "	��)2009( ,"�	���:  �$�'� 5�*  ! "��'�	 "�'� ����� ������	� ����'��	 �	���#

����(�	 )����	. 
������� #�$: �!�'�   ! ����(�	 )����	 �$$�'� 5�*  ! "��'�	 "�'�� ������	� ����'��	 �	���#

���2��	 �2� �6�-�.  
������� '(���: ��#����#� �$�$��	 ��(-@	� /�$3-#� 
��	 )�	�0� �$��#�	 C�  ���	 ����#�	.  

25.  �3��� ����� )2009( ,"�	���: C	��	� ���G�	 �$���� )5	�6�	 +��-� I�#�� "$�6#   ! �$$,	�#:	
����(�	 )����	 �$$�'� 5�*  ! )��#��	 ��6�	 �$�����.  

������� #�$:  )����� �$����	 ����	���	 
$3�#� ?$�# ) �P$�	9002 ( �$��#�	 ����N��	 ���
�$�$�'#�	�.  

������� '(���:  
• "$�'#�	 ����B� "�3-� �$-  ! )����� �$����	 ����	���	 �$$�'� �B@	 )���* )��'#��	. 
• ���#B��	 "$�'#�	 ��	��  ! )����� �$����	 ����	���	 ��6$�# �B@	 )���*4  ����N��	 ���

 �$�$�'#�	� �$��#�	)�$��% 4�$��2� ()����� �$����	 ����	���	 �	���( ��� �����	 ���.  
������� �����
 ������:  
1.  8��� �����)1990 (Bernes, ,"�	���:  +�	� �$�-# ��O�'���-(	� �$�� �$�����	 )�	�:	. 

the disabilities in the imlemeutat of management school programmes in Washington.   

������� #�$ :��-(	� �$�� �$�����	 )�	�:	 /�	�#  #�	 ��O�'��	 �!�'� .  
%&��� '(���: 1T �$��� ��O�'� .2 T D$��#�	 ��O .3 T "$$6#�	 "3- �$��2 "�� .4 T  R�#��	 �O��	 ��O

�$�B#�	 ��% �� E����	 "��%.  
2. ���$ ����� )1990 ،(Highett, "�	���: �$�	�#�	 D�-�  ! ������	 �$���! ��O�'�. 

Thedisabilities in school activenes in The South of Australia  

 #�$�������: �$�	�#�	 D�-�  ! ��	���	 ��O�'� �!�'�.  
%&��� '(��� :1T �$��#�	 ����� ��O .2 T �$��'��	 �$ ���'#�	 "�� .3 T  �O �� )�-����	 �$��2 "��

"$�'#�	 ��N( �$�#���	 .4 T ������	 ��N( ���@	 5�$��% "��#�	 "�� .  
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3. @���5	 !3�	 ����� (Waks&Frank.M, 1990) ,"�	���:  "$�'#�	  ! ����(�	 )����	 )�	�0 �B��
 D��ISO: 9000  ��-��	 "$�'#�	  ! .  

"Total Quality Management Approach Principle and The ISO: 9000 Standard in 
Engineering Education". 

������� #�$:  ��-��	 "$�'#�	  ! )����	 )�	�0 �G% �!�'�.  
������� '(���:  +,�#- ?6�#   �`$�-# �`O	��� "$�'#�	 ���-� C$��  ! )����	 M��� ���#�	 ��$�( ���'!

��B ����(�	 )����	 .�$�$�'#�	 ��	���	 C$��  ! ��B�	 C� +,�#-�	 �-��6�� "$�'#�	 ��	�� 
�#B�  !.  
4. ����3	 !���	 ����� )Wallis &Crair, 1993( ,"�	���: ����(�	 )����	 "3- �$��#. 

Development Total Quality Systems.  

������� #�$: "$�'#�	  ! ����(�	 )����	 "3- �$��# ���(.  
������� '(���: P�%� d��	 ��	��% �� /� � � ����(�	 )����	 ?$6�#:  

• )����	 �!�6G ?$6�#. 
• ��#�� �2( ����(�	 )����� "��#��� ����(�	 )����	 �$��#. 
• ��'�	 �'$� �!�'�. 
•  )����	 "�'#
��	 �!�X �� 5��	� 4����(�	. 
• �$���@	 R��-�	 ���-� �!�'�. 
•  ���N��	 ���� �!�'�)���N��	 �����.( 
• ���N��	 ��B� )����	 �$ ?$!�#�	 "#$ 
$2 �!�'�.  
5. ����� "��	3��	 "	���Brown &Jacquline, 1995)( ,�"�	�� :  �$�3�`��	 �����#	 �$ �O�'�	

"$�'#�	� �$�#�	 )�	P�  ! 4����(�	 )����	 ?$�# ��� F�� �G%� . 
The relationship amang the employeers in the ministry of Educational the effect on 
the implementation of Total quality.  

������� #�$:  �G%� 4�X��% �$�� "$�'#�	� �$�#�	 )�	P�  ! �$�3���	 �����#	 �$ �O�'�	 5��6#�	
����(�	 )����	 )�	�0 ?$�# ��� �����#�	 .��.  

������� '(���:  
• ��B�	 )�� �G7 ?�'## ��O��! ���� "�������(�	 )����	 )�	�0 ?$�# ��� 4E-��	� 4 . 
•  �	�$A#��� ��#�� ��!�#B	 ����)��'�	 ��2� 4�$!�'��	 �$��B�	 4��'�	 4 �$�'#�	 I�#���	 (

����(�	 )����	 )�	�0 ?$�# ���. 
• �$6!	���	 �����#	 ��0� �$�B(�	 �����	 �' ��0 IP'# ��O��! F�-� �% ��0 ����# ��2 

��'��	�*�% �O �$2���$��# �.  
6. ���3 �����clair, 1997)( ,�"�	��: "$�'#�	  ! ����(�	 )����	.  

Total Quality in Educations. 
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������� #�$:  ��0 
�'#�	"$�'#�	  ! ����(�	 )����	 "	�B#�	 �G%.  
������� '(��� :  

• "$�'#�	 )��� �$�B#. 
• �$�$�'#�	 ���B�	� �$$�	�:	 �$������ 5	�@	 "$�6# ��� P$2�#�	 C� "$�'#�	 )��� ��� ��O��	. 
•   �$3-#�	 �2$��	� >�	�:	 "$3-#�	�$�$�'#�	 ���N���. 
• "$�'#�	 )��� ���* ?$6�#� ��P��	 ��$��'�	� ��	���	� �	5	��:	. 
•  �	���	 +�-��	 ��� P$2�#�� "$�'#�	 )��� �$��#� �$��#. 
7. 6���	 �����.@  (Weliam.k, 1997)، �"�	��:  ���3-�  ! )����	 ��� �$$�'��	 ��G@ ����( ��	��

���	 )��#��	 ��$���� E�	�$2$��@	. 
Compressive  Study of Factors ImpactingPerceived Quality in School Organization 
Finding From Research on Quality assessment in IOWA School . 

������� #�$:   -#� ��#�6$�#� �$����	 ����	���	� ����(�	 )����	 �$$�'� �$��# D-�� ��	���	 ��#�	
M����	 �� "�6#  #�	 �$2�$��	 ������	  !.  

������� '(���: �$��	 ���3% ����(�	 )����	 �$$�'� D�� /,	�%� "�'��� ���B�	 �$$�'��	.  
8.  !�	3 ����� (Coats, 1997)  ,�"�	�� : 6��<��� ���A "� ���B���� -5 7�	��� ��	A� ��9�3

����*�� 7�	���, 
The development ofquality in the organization  by usingTotal quality.   

������� #�$ :���3-��	 ��� �$��#  ! ����(�	 )����	 ���.  
������� '(���:  �$ �� )���* ��0 ��	���	 ���B:  

• ���7 �$�'�	 )�	�:	 ��-#�	D ����(�	 )����	4 ��#���$#�	� ��#�2(�� ��3-��	 .��# ��2 
•  ��,���	 �$�$3-#�	 �!�6G�	 �$!�#)����	 ?$�# R��-�. 
•  )����	 ?$�#� �'�#  #�	 ��3-��	  ! �	5	��:	� ����$��	� �$�$3-#�	 �2�$��	  ! �$�'#�	� �$$A#�	

����(�	)1(. 
  
9.  ����� ".��3�� McMillan, 1998)(، "�	���:  ��$�2�	 �'  ! �$$�$��2@	 �$�$���	 5	�Q

 )����	 M��� "�#!�'�� �$2$��@	 ��'����	���#�$�Q "	�B#�	  ! "�#2��(�� ����(�	. 
The Opinion of mangers and Acadimics in Some Collages and universities, Their 
Knowlededegeoftotal quality.  

������� #�$ : �$�� ��0 ��	���	 �!��:  

                                                           

)1 (http//www.tqm-school  
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•  ��$���� ��'����	� ��$�2�	 �'  ! �$$�$��2@	 �$�$���	 5	�Q ��� 
�'#�	 "�#!�'� ��� )��#��	
 ?$�# ��- "�#����#	� 4��#�$�Q "	�B#�	  ! "�#2��(� I�� ��� ����(�	 )����	 D$���%� M���

��,���. 
• ��'�	 "$�'#�	 ����N�  ! L���� ���$0 ����(�	 )����	 )�	�0 ?$�#  ! )�GN��	 ��	�'�	 "�%�.  

������� '(���: �$#W	 +,�#-�	 ��0 ��	���	 ����#:  
•  �-$'�	 �$N#����(�	 )����	 )�	�0 M��� ?$�# )�(. 
•  ����(�	 )����	 )�	�0 M��� �% ��� )�$2 ��- ��	���	 �-$� �6!	�"5�##   ��'�	 "$�'#�	 ����� C�

����	 ��	�'�	 �� �$A#�	 ����6� �#'# ��2� )�	�0 ?$�# ?$'#  #�	.  
10.   -���>C� +	����� ���<��� �����)������3��� ((Mcrel, 1999) "�	��� : 2����� "
 ;�� +F�� ��

 G"��3����� �B� ���	 "� ;.A��)"��*���� "��3���H� ��(�1&0 �����(.  
Mid-continent Regional Educational Laboratory. 
What Americans Believe Students Should Know – A Survey of U.S. Adults.  

������� #�$ : ��-�$ )���O ?��- ��* �$$�'��	 +��'# �$,���0 �$��#)�$�2�.(  
������� '(���:  �$�6#�� �$�,��	 ��-�	 D�� �O�����	 ����*���	 �$��% D$#�# )���*) "`'- �$27#�� (

 #W	 ��-�	 ���) :����	 4�A��	 ��-! 4�$����-2#�	 4��$*�$��	 4 �$2�#�	�2�#�	� 4  ��`$���#��	 "�`�'�	 4
�$2����	 ���	���	 4�$-��	 �$�#�	 4���#O�	 4e$��#�	 4�$!	�A��	 4��-��	 �$-�@	 �A��	.(  

11.  ����� "	�<I	 ������ (Deteret et al, 2000)، �	�-' : K��-�	 ?$�#�	 ��� �GN#  #�	 ��	�'�	
����(�	 )����	 )�	�0 D���@ . 

Facctors that affecton implement of total quality. 


#�$ �������:  �$ �� ��0 ��	���	 �!��:  
• ����(�	 )����	 )�	�0 D���% ?$�# �$�$2 ��� 
�'#�	 : ��� P$2�#�	 4��#���	 �$��#�	

�#���	$?,�6��	 5�- �	�	�6�	 ��B#	4�$� 4D$��#�	 4��3-@	  ! �$2�#�	 4"$�6#�	 4)��$6�	. 
•  ��� 
�'#�	  ! )��$6�	 �G%� 4����(�	 )����	 )�	�0 D���@ K��-�	 ?$�#�	 ��� �GN#  #�	 ��	�'�	

�$2$��@	 )��#��	 ��$���� �$�'�	 E�	���	  ! ?$�#�	. 
•  ����	  ����	 +�-��	 ����	 "�B#�	 �O� 4 5�$��%� �$��'��	� �$�$���	 �� ��	���	 �-$� �-�2# ��2

  ! E�����	 5�*�%� D���	� ���@	)10(  ��6$�#� L	�3- �$��O �6$�� ����$#B	 "# E�	��
����(�	 )����	 )�	�0 D���@.  

������� '(���: �$#W	 +,�#-�	 ��0 ��	���	 ����#:  
• #����#� ���� ����(�	 )����	 )�	�0 D���% ��	���	 �-$� E�	��  ! ���$���	 ?� . 
•  I�#�� ��� �G$���	 �$-6#�	 �,��� �!	�#  ! �G�## ����(�	 )����	 )�	�0 ?$�# ��� �GN# �$,$ ��	��

�'�	 �	��$6�	 "��� 4����(�	 )����	 )�	�0 ��� D$��#�� �$����	 ��	���	 ���#0� 4������	�$. 
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•  "$�� �2( E�	���	  ! ����(�	 )����	 )�	�0 ?$�#  ! L���� L	��� �$�$���� �% ��	���	 �-$ ��2
) 4"$-X2005 445-46 .(  

12.  ����� "����	 "�����3  (Christine and Martin, 2002), "�	���:  ����B�	 )��� "����
 )P$� ���'�� "$�'#�	 )��� �$��# ��� ��'�	� �$�$�'#�	�$�!�-#.  

Service Quality Evaluation in the Higher Education Sector: An Empirical Investigation of Student 
Perceptions. 

������� #�$: �G	 �!�'� ����$O �$�Q� �$�$�'#�	 ����B�	 )��� 4 �$�$�'#�	 ����B�	 �$��% ��� P$2�#�	 C�
 ���'�	� �$����	 ��'����� �-��6� �$�!�-# )P$� ���'�� ��#��� �$��# ��� ��'�	�.  

������� '(���: "	�B#�	 )���* "$�'#�	  !����(�	 )����	 ?$6�# ��� ��'�� �G$���	 ��$-6#�	4 ��� ��'�	�
�#?���� /��� "$�'#��  O��	 ��B �� C�#���	� D���	 ��'O�# ?$6 .  
13.  ����� ���5 ��	�(Laura Freid, 2005)   ,�"�	��:   !  ��'�	 "$�'#�	 )���  ! )�GN��	 ��	�'�	

)��(�	  � �$$�'� �G�G ?!� �$2$��@	 ��'����	T �$��#�	T D���	 5�6#-	.  
Reputation and Prestige in American Research universities: An Exploration Of The 
History Of Ranking and Increasing Importance Of Student Selectivity In Perception Of 
Quality In Higher Education. 

������� #�$:  ��'�	 "$�'#�	  ! )�GN��	 ��	�'�	 �!�'�  ���$-�#�	 5	�� 
6#  #�	 �$2$��@	 ��'����	  !
)��#'��	 4��#��� D�� �$2$��@	 ��'����	 
$-�# �$��'�  B$��#�	 ���#�	 ����-#�.  

������� '(���:  �(-$ ���-� L����B� �*���	 �-#O�  ! �����	 �$�*6�	 �� K�%  ��'�	 "$�'#�	 "$$6#
C�#���� "�'$� 4 )��� ��	�'�	 "�% �0� � ��#��� D�� ��'����	 
$-�#  ! ���B#���	  ��'�	 "$�'#�	:  

• �$�	���	 K-��	 "��. 
• �$�2 �2 �� ���6��	 ���@	 )���. 
• D����	 ���N�. 
14.  ����� +����3�����   (Owsiak, 2008) ،�"�	��: ��	�'�	   ! E$��#�	 �,$� �*� )���  ! )�GN��	

�$2$��@	 ��'����	                                                                                  .  

Teacher quality accountability measures: Perceptions of degree and direction of influence 
on university-based teacher education programs. 

������� #�$ :�!�'� �$2$��@	 ��'����	  ! E$��#�	 �,$� �*� )���  ! )�GN��	 ��	�'�	.  
������� '(���: �$�$�'#�	 �$��'�� ?�'##  #�	 �	5	��:	� ����$��	 �� )���  �� �$�B	� ��	�� 4

)���  �� �$���B ��	��� ��3�-�	 ��'$�(#�	� �$-	�6�	 �� 4���B�  ��	�� ���$0 ��0 ��	���	
 "$�'#�	 "$$6# "�6#  #�	 �$����	 �����	 �O �� )��#'��	 ��	�'�	 �� �$2 �� ��0 D��6##  �� �2�#(�

�$���'�	 �$$�'��	 D�� ��'����	 
$-�#�.  
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�������  ����� 6�� ������� �������� ���:  
 �'	��2���	 ���	���	 ��� ����	 ���)  ���O%  ! E�	�� D���#� ���%� 4���$X ���	���

�% 4��$! ����(�	 )����	 )�	�0 �6� �$� 4�$-�% ���� �$��  ��	�� �G� "$�'#�	  ! )�GN��	 ��	�'�	
"Laura Freid"  ��	�� �"Nelda Kimrey "  ��	���"��� " ��	��  ! ��2 )����	 ?$�# I��� �!�'��
">��(�	 "�-	�!� E2	� ��	��F"Waks&Frank.M" �!�'��  E�	���	 F�#  ! ��	��	 CO	��	 ����

 �$�'�	� ��� K�-�	� ��$��#�	 "$�6#� /$�� ��2# �% D�$ ��� ��#-��6�� �$-�@	4  L�$��� F�� E�2'-	�
 "$�'#�	  ! ����(�	 )����	 ?$�# �$-�2�0 ���	���	 ���3% �% �'� E�	���	 F�#  ! "$�'#�	 )��� ���

 ���@	.  
 �$��'��	� D#2�	� +��-��	 �$� �� )��$-6�	 �3!���  ! E�	���	 CO	� ��	�� /��$O �% ����	 I�$
 5�*  ! /$�� ��2$ �% D�$ �� C� /#-��6�� ��$! "$�'#�	 )��� I�� E�$O� 4�$�����	 �$-@	� �$$�	�:	�

 K,��-�	 "$�6#� ���#��	 
��3�	 �3  !� ����(�	 )����	 �$$�'� ���-��	 ����#6��	� ��$��#�	�.  
 ��	�'�	 �!�'��  �	�-�	 C$�� �� /#��� �$��#� "$�'#�	 I�#�� C!�� L	�$�� 4/$�� L��	� "�6$

 �$��#�	 �$��'�	 ���-�  !� �$��#�	 )����	  ! )�GN��	.  
  �'�	 �-��O  ! "$�'#�	 )��� �$��#  ! /#���#6� �B@	 "# 	�0 ���	 	�� �$�$ �O� �2( >����	

 "�� .P$�#�	� ?��#�	 )���3 ?$6�# ��B �� ?6�#$ 	��� .��6$ ��2"William": ) F�#�	� ?��#�	 ���� �0
 P�$#�	 ��� /����� )����� ����	Exceffence،  ?$�# �� ��#�- )�	�� ?��#�	� )���- ����� ��� >%

 )����	 M���)����(�	.(  
"�'#��	 �$��2 ��B �� ?6�#$ 	���  �$2����	� �$!�'��	 ����	 )��O �� �0  #7# � �$��2�	� 4"�'��	�

 ��� ?$!�# ��6$ ��2 :2��� ��2��  !�'� ��2� ��-�2� �$��2 �2� )  ��� ?$!�#1983(.  
  

 



  
  

������ ��	��: 

���� �� ������ ����� ������� �� �������� ������� ������� ������  
���� :��	�
��	� ������ ���
�. 
������ :���	�� �� ������.  
������ :������ ������� ��
������ ����	��� ����	��  ��!	��.  
����� :������� ������ ���	"��.  
��#��$ : %&�'�����(�� ������  ��!	 � ����	��.  
��#��# : �)�*� ��+�)iso 9001 ( ����	�� ,������ ��.  
����# :��#����� ����'� �� ������.  
������ :���- �
�� ���.�� ������ ����/ 0��	.  
��#�	 :1��
	� �#����� 2��3� ���!	.  
���(�- :������ �� 4��( 5�����.  

�(�- ���6 : ���7�� 8���#�����.  
�(- ���� :����(�� ������ 9����.  
�(- :��� : �����	�� 5"����� ����� ;<���)��� ������ ������ ���	"��� .(  
�(- 8��� :1	�2���/� ���	-�� ����� �� ��.���3� ���$�� .  
�(- ?��$ :,������ ���-/ ���	-� ���7�� ?����� ����� )NCATE(.  
�(- ?��# :��#��7�� �
������ 2�@ �� �����	�� �##A��� ���� ����� 2��� .ISO.9001.  
�(- 8��# :���6	 B�	#� ��7	 4��6	 9��!�� 1	��	��.  
�(- ,��� :��C��� ������ �����	�� �����7	�.  
�(- 8#�	 :�)�*� ��+� ��
����.  
,��(- : ��#��7�� ��
������ISO 9000 ���.�� ������ ����/ ���
��.  

,��(��� ���6�� :����# �� ���.�� ������ ����/ 8C�� .  
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�����  
  �76	 4�� ,�� D1�� ������� 0��"3�  76� �<�� 4.(��� ���	�� ���!	 �� ��#	 ����(�� ������
 4.  76� �<�� ?�#3� 4.(	 �	�� ��7�76�� ������ �" ���(��� �C�!�� ,� D���&� �� ����	#��� ����	��

?�#3� �<"� ����	��� ��!	�� ����- �		 1�� E��( 2��� 4. 1��- ����� %���  ���$	#�� ���	�� ��� ���)�
 4���
	 ����� ����	�� �� ����(�� ������(ISO. 9001)  4- :6���� ���� ��� D���	�� �� 1���$	#��

 F<" G��	 0�.� H��	��(A�� �"����� �� H��
��	� �����
� ������ ��� D4����� �<" �� 4�I	(��� ���	"��
� H���	�� 4��� �� ��$	#	� �������J�<� 8��� ,� 4" D �� 1���# �� �<" H����# �� ������	 �	 4"�

4�
�� �<".  
!"�# :����	���� ������ ���	� )Concept of total Quality(:  

��$��� �%��� �� ������ :����� ���� ��� 4�7� D2�( 4. ,� ����� �"� �2����� �@ : ,� ������ G	�
 4
�� �� 4�7��)D��+�� ,�� 1984 D72.(  

&�$��� '�(���� �� ������:  �7- ��	� <�� ����(�� ������ 4��� �� ��!	 :��6 ,� �K��� G�-
�$L G�/ �.
� ,� M��		 ����(�� ������ ��
��	 ���) � �����#�$�� D 4"�� J���� �.< �7�frank voehl 

M�@���� �<" �� ��#�#3� ����7��� ,� ��&� )��� 9��K D�	*� �� 4��		�:  
1O ����(�� ������ 4�
��� ����� 0��	�� ���� ��-. 
2O  ����(�� ������ !�#�� Q@�� ;<��� ���� ��-. 
3O   ����(�� ������ ���.��� 4��(�� E���	�� ,� 4. 9��K)Gregocy, 1995, 31(.  

 ���� G�- 1���	(� �7�@ ��S�� �� F��6 9�� 9������ ��	� ������ ���
� ,T� ,��6���� U� ��(��
$� ��-��	��� ��.��#� �����/� ���� ��"�
� ,�@		 �
�	)9�!$��D 2004، 13(D  ���. 4��6 �7� J�< 8��

��
��	� ������ ���6	 ,��.
��� ,� D�	T� �� ��
��	�� F<" �"� ,�:  
������ :��+���� 0��"3�  �76	 �
#�� �" D �2�
. ��.3�  �!��� 8�	����� 4���� 1C�	� ��� 2������

���-��� �
�.	�� �� D,�#6	��� ���!	�� ��	#� 8��� ,������ �� ����.�� ��C�!�� ��+�	� J�<�)0����� D
1998، 202.(  

���T� 0�	� :���6� VS��$ G�/ 5	���� ,T(� 2&��� ��C�	� �����	6� ����	 D ����	� ��#�#� ,�.	
 1	�C�	� 1	���6  ���� ��� 4��� G�/ 1���7	� 5	����)
!��GD 1998 D39.( ���T� ������ )��. ��
�� ��� :
����	#�� ��	���6� ��	��K�� ,���
	#��� 0��"�  76	 )Kearns, 1994, 18.(  

���T� 5���� ,�� ����-� : ��6��� �C��� �� 1��- ���)- �C ,�. �</ �� �7��! ,- ��7	 4��.�� ����
 ����$�� ��� ���C �	�� �7��!��� 2��# ����. �<W� � �� ��S&�- �����	6� �2&	 ���� ����C �	�� ��
�.����

������ 0��"� ��776 ���/ 4�7�� ,.��� 4��-3��) .5��� � ,�� D1995 D15.(  
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    ���T� ������ 0�- ,� ����� : �����	�� ������ �&$�� ,�#6	 4&$ ,� ��� 5	�� G�- 4��6��
��- 1��� D9��! ,� 1��@		 ��� D��##A� ����/� D������ D ����� D�##A��� 4$�� ��- X���� D ,�#6	�

2��� �##A��� 2���� 9��!�� 2���� ����� D������ ������� ��2���/�  ,�#6	 �� ��#� ��� �����	��
 ������ 5��$ ���"� ,�� �����	�� ������ ����$�)����� ���) (�	�6( D2005 D200.(  

     ������� ������)Rinehart (���T� : �����	6� �@�	 ���$� �$L� 5	��� ��	���� VS��$��
2����� D ���$�� �(����� �7�	��� �" 4���� ,�. 2��#/9��!��/����� ( ���$� �� 5	���� ���3� ��$	#��� ��

�� ,����	��� ,����$�� 2&��� ,� �����. ��)�� �����	�� 5"������ 5������ ����	 ,- ,���A#�)Rinehart, 

1993, 49.(  
     ��&���� ������ D���T�: " �����  ��!	� ����	�'� ��##A��� 8� 4-�
	�� �� ����� ���7����	#� D

5	���� ���&$ ,� �	� �	�� ������ ���� 4� 5	���� ,��@� !7� ?��" )��&���� D1996D 4.(  
���T� ����- ,� �����":�S����� 5	���� ,�#6	 G�/ 0��	 ��S��� ����- " ,� ������ Q�!�� ���	#� �	 �C�

 ����	�� 4����� G�/ �-����� 4���) D��6�2002 D17 .(  
    �" �� :",���
	#���� ����	�� ,� �-����  �76	)9&!�� ( ��������� 0����� ����#./ 0���

 ���
	#��� 0��!3� ��C�	 ����	 ,� ���.�	 �	�� ��"��	���)D9��6� 2003 D105.(  
!��)�� :������� �� ������:  

 ����	�� ����� 1��#� �� �� ���	�� ���� M�@��� ���$3� ���*� �� �����-� ������- ���	"�� ���)	
)quality of education( D�� ���)	 G�/ 4S���� ��(	�� 9��7�� 4�7	#��� �� ��� ���	"��@�� ����� D �C�

 ���( ����	�� �� ������ ����	#� U�
$�� ,� �����- B�.( J�< 96�� G�- �������� ���7	��� 4����
2��#�� ��6 D �� �<"� ������� 4���� G�/ ?��7��� ����T	 ��.� � B�.( ��.� �" ���7	��� 4���� ,� �+6&� 8�

������� ����7	�� 1��/ �	
�D  ���6	� ��	���	#� 8��� ����6� ����	�� �� ������ ��@7� ���	"�� 96�� �C�
�.��� �� J�< ,� �/ �"���� �� ,���#��� ,���	��� U��I��� 0�	� 1��� ���$ Q�!���� �<�� Q@�� ��� 1

�����	�� ����	.��D  ?��C  �! V��$� ,���	�� �� �����"������ " 4���� 4�6 ,���	�� ,� ��6�@� �(�
��#��C  �! 4�6 ������	 G�/ ��A� �� ���- 0��	�� 4�6 ,���	�� ,�. ,/� Q�!���� �<" .  

# *   ������)�%�(  

 �� �.<)!�#��� ����� ( ����� ����� 2�(�� ,�. ��	 ������ ,�"��� "�"��
�.�� " +
� ,� �-��� ����
"0�. "1	
�� 1	��6 ��	 2�(�� ��
�.� D ��	 �C �� )��	��� ���� ������ ��	 ��)��.�'� ������ ���

2�(�� �)��� �� ���T	� ��#D  ,� ����- ��	� ���- Q�!���� ,�@	���
��� ��C� 2�7���� )��	��� )��6� D
2007، 37(.  
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-  *  ��$��� �� ������  

 Q�!�� 4���	 ���. ,� �K��� G�-"������ " ��"0�.�� " ��"��-���� "1
��	 4�#�� ,� ?��� D J�<�
�(����  �C�� ��6� 0��	 8@� �� ,��6���� �+� ����� �� ���&	$� J��" ,� ���D  ������� �K��

 ��+
6	��� ���6� �#�$ �� ��
���	 ,.�� ����	�� �� ������ 0��	� ����6� J���" ,� �/ �7��#��
�"� ��
��	�� F<" ��� ���T	 ����A� �� 4���- 1#
� �C��� �� 4��	 �!���	�� ��$��	� ��#�S�:  

1. �$ ������ /�	��� ($0���1 

����� 0�	 ,� ,.�� ����	�� �� ������ ,� ,�����	�� U� �.A� ��7�76	 ��(���� ������� �� 0��"3�D 
����� ������	 �������� �� �� �##A� ,W�  �� G���� D 4��.��� ���(���� 0��"3�  76 �</ ���� �< ��	�

����7� ���.� ?��� )��6� D2007، 37.(  
2.  � /34�����$ ������ /�	��� ($/������� 

 0��"3�  �76	 �7��! ��	��! �� ������ 4�6	!7� )���'� ���� ?��� D 0��"3�  �76	 ,� J( &�
4����� ,� ����� G�- 0C�	� D J�<.� ���$	#��� �������� ���(��� �&$���� ��-�� ��	��7� �� �	T�

�"����	#�� �&$���� F<" ���$	#�  �! D����+��� 4�	.	 ��" ,��: �&$�� D�����- D����$� D ��<I	
���� D�� �.A	 ��@�� ��"� 0��	 �� �������� �&$���� ��� 4�$�/ ���"� G�- ��#����� ,� ���
������ )�����3�� G
!�� ��# D2002 D147.( 

 �&$����� ������ ��
��	 !�� ���A� ,� �.<��� �������� �� 0��"3� ������ �� �������
0��"3� F<" )���/ �� ?�#3� G�- ��.� 4.(� ��).� ���/ ����$��� D �����( ��.� ����. ��" ,��

!7� ����$��� �� 0��"3� ����� ������ 0��	 ���A� ,� ��C���.  
3. &���� '�(��6 ������  

 ����� G�/ ���('� ,��6���� U� �"��� ��. ������ ,�@		good  )�	�����excellent  G�/ ?��7���
[�#��bad  D Q�!�� F��	�� �<" 9�6�� 4����"������ " G�- 1	���� ,� ���� ����� Q�!�� 1�� G�-

��������� ��
���� ,�� 8��� Q�!�� �� �
�� Q�!�� 1�� D 1��- �.6� �� 2�( ���6	 ,� ��� 8�!����
 1��"��� " ��"2�#" D��. �����	"� ���$3� ����#�� �� ����� ,��6���� U� ,T� ����- ?������ ���6	� ���

 ���
�� ?������ U��� ����#� ��. �� �S�#�� ?������ � ������effective schools ���
�� ��K ?������� 

 ineffective ;&-� %����� )�)	  �!� �776	��� �����	�� 5S�	���� ���� 4. �� 4��� ��+� ���6	� J�<�
4�$�� �� V7��� )��6� D2008، 113.( 

��� ��� ��K� ���
�� ?������ ,�� �C�
	�� ��- ���$� F��.�/ ,.�� � ������ �<" ,W� 8C��� �/ ���

 4�$�/ �)�	#� ��3� ,3 J�<� ?������ �-�� ,�� _�7�C� ��)��	  76� � F�6� ������ �<" ,� B�� ����

 ����I	�"����� "$ � ,������ �&"A�� ���$	#��� ?���	��  S��! 4�� B�$�4��
�� ����. � ��	��� D
 ��<� 4��6	�� ���- 9&!�� ����� ,� F��A� �$L �7!��� ����	 U��	-� J��" B�$� ��6�� ,��
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 ��#��� ��7	#� ����I	�� ����	 ����I	� �� ���	� �� �� �����K �����.3� ����- �6� ������'� ��"��	��
� ����I	��� 4�
K/ ,</ �7!���� ,� ?��� ��#��� ��K��7	#���.  

 ���� ,��� �����.3� ����- �6� 9&!�� ��"��	� ,�� ����� �C&- ���� U��	�� ,W� ����� ��6�� ,��
�#����� D��#����� ,�� 0&$ M�@�� �� D ����� G�- ���	-&� �#�� ���6�� ,T� 4�7�� ,.�� �����-�

 ?������� ������ ?������ ,�� )���	�� ��-�@��� ����( ��.� ��!��	�� ������ !�	�	 G	6 �S�#��
��6�6�"������ "[�#�� 4��7� ��  ) ��#�� 8�����، 113.( 

4 8� ������ ������ � ���6�)6��� 9�����"�  

 F��	��� ��@�� ��T	� ������ ���
�"�	��.��.	��"technocratic attitude  ���� 9�!	� �<��� ?������ �6�
����� 4�3� ��7��� ��� ����7�� ���@������ ����� �� ,���� D G�/ 9�C� �	 �	�� ��
��	�� ����� ,��

 �����	C�� ����6�� ����	�� ��+��� ����7� B�� ���� G�- B�� �<�� 0��	�� J�<  �@�� F��	�� �<"
8�	���� D�7	-� �� 8��	 �	��� ,���	��� ,�� ���!��� ��(	�� �� 0��	�� �<" 9�6�� �6� ,�.	� �"�

8�	����� �#����� ��#����� ��K 5"����� G�/ ��#�#�  )%��� ��� D2004 D152.(  

4���� ����- `�	 �	�� ���6��� �" �#�� ,.�� ���� �&� �" �����	C�� ����6�� ,� B�� ���/ �� D
,���	��� ���!� ,- ���6��� ���A#��� �#�� ����	�� ,W� J�< G�/ 0@� D�#�'� ����	�� �.A	� ���

humanistic education ����(�� ����	�� G�- �	��.��.	�� F��	�� ,� V7��� G�- D ����	�� ���� ��	 ����
 �&#�� G�- +�
6�� �� ��K���� ������� %��� B�$3� ��3� ���	6�� ����#�'� ���#�� ,� ��#�� B��

0��"�� ���� ,� J�< ��K� ������.  
5 8�6�� �$�;� �� ������   

 ������ ��
	 �C�quality  �.�� G�/ ?��7���quantity  �� 4��@	�� ,� ����� ������ ,� �K��� G�- J�<�
M����� �.�� ,�� 4�
�� D 4C� ���. ����� ����@ ,�.	 �� ���- �.6�� �<" �� ������� ,� �+6&� ,.���

47	#� ��6� �� 1��� ��.� �2�� ��" ,�� ��-�@��� ��6�@� D �K��� G�-� ���	"� J���� J�< ,�
 ����� ��- J�< Q@	�� �.��� ��	���7� 4&$ ,� ������ ������ 0��	 ����6� �� �-�@��� ���-

 ����� ������ ?��C�"������� " ���� G�- �).� �	�� ��#����� B�6/ 4���	 ��- ���$��" ����
��.<	#�� " 4��7� ��"1�." ),����� D2009 D152.(  
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6 8 0������������ ����� &=)��  
 :6���� 4��	� �7��#�� ��
��	�� U��	#� ��G�/ � ��. ���	�� ���� 0��	T�	: 
 �����	�� ������ ���� G�- �S�7�� ��+��� �")������; 1������ ������� ������ ( ������ )���� 0���

 �� 4��		 �	�� �����	�����-/ ��� U����� G�- ���7�� Q����� 4��������(�� ����	.  
�	*� ���� ��
��	�� ,�� 4�7�� ,.�� ������ �7��#�� ��
��	�� U��	#� 4&$ ,� +6&� :  

1(   :�6� �7��� �!�� 0��"3�� ������ �!�����	  ������0��"3��. 
2(  ����	�� ���6� 8C�� �� ����	�� �"�� Q@	� VS��$�� ��		 �� ��7�. 
3(   ������ ����	#� ;��		D 4��: )���� ��#��� �7!�� �� ���	�� O �#��� 4�� O ?���	��  S��!.( 
4(   ����	�� ���� ,�.	 �������� �&$���� ��&#� 0��"3� ,� ����C ����$��� ���. ���.) ����-

�!#�	� D�
�@D.(.... 
5(  ���-��� ����. ���S&� �#������ ��"�+�� ���! 9#6 ���	�� ,�.� D�� ���$�� ���3� �&��� %����� 9#

��C� �� ��. 4.(� ���- ���	�� 4�# D �� ,������ ������� �	�� �&.(���� ���$�� ���3� ���
 ��6�� ,� ��C��� 9#� G�/ 1	���� ,.�� �<��� �-���� 0���� ,� 8��� &� �"��K� 5����� <�
�	

B�$� . 
������ ���> 0���  

 �""���� B��7�� �2�
.��� ���-�
�� �.T	� 9��#� 8��	�  �
	�� ��A	 �	�� �+���� �������  ��!	� ��+
2&��� ����6� !�	�� ��+����� !�(� 4. ,� �.A	� 2�!$3�" )��# ��6�D 2005 D62(.  

!����� :������ ������� /�	������ &�$���� �������� ?�$(���:  
   �a(����� ��##A��� ,� ���. M�!C �� 8#���� ��(	���� <$� �<�� ������ ��.T	 ��+� 4�)��

 ��  ��!	��  :�6 ,� �����6� �����6� ������ ������� �
������ ��7��!	 4&$ ,� ��-������ ����	�'�
���	��� ����	�� 4��� D��	�� �� ������ ��7	� ��#��C �
����� ���$	#� 4�� ,/ </ �� �/ :�6� �� ���	��� ��

 ��-)1992(  �����  ��!	 �6� 1���	��� ��	���(�/ ������� ����!����� �##A��� ����� ����- J�<�
���	��� ����	�� 4��� �� �##A��� )�.��� D2007 D170( .  

4�3� �� 1�� �C ,��� �����/ 1��C �<�� ���.�� ������ ����/ ��+� ,� G�/ J�< 9�# ����  ���$ G�/
V�$�� M�!7��� �!�	���� J�	 ���$ ��-������ �����	�� �a(����� ��##A��� �����'�� ����	�'� �S���� D
 �� ���#�#� ���&	$� 0�	$	 ���$�� ���7�� ��
	#���� �7�	��� ������ ��+�� ��#�#3� ����I	��� ,� ����

 �a(����� ��##A��� �� ���- ����	��� ����	�� 476����-������ �����	�� D �S��. �#����� ,� :�6
8����� �� �����	��  �##A��� �S�� 4���	 � �����	��� �����	�� ���$�� ���7� ����.	� )9�!$��� 9�!$�� D

2006 D78.(  
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 ,- ���
��� :�6 ,� ����"�� ���&	$� 0�	$� �#����� ���$ ,� ��
	#��� F���	-�� 9��!�� ,� ��.
	�/ ,� ��
	#���8����� �� �����	�� �##A��� ;�D �" 5	���� ,� G�/ ���@'��  ����	��)������ (

����	��� .  
���	�� �� ����I	��� F<" �"� V$�		�:  

�������� ��$���$ @�4�� ������ ��=) /��%��:  

• �����	�� ������ �� �#�S��� ��I	��� . 
• ��I	��� �#��7�� � �7��!	�� ��!'�. 
1. �S��� 5	����:  ���	��� ����	�� ����- ����$�)0����� D�������� D��7��.( 
2. �#�S��� ��
	#��� :9��!��/�
�	$��� �����	�� 46����� �� ����!��. 
3. ������� ��
	#��� :���3� 2����� D�#�S��� ��
	#���� �C&�� ��<�. 
4. ���� ��
	#��� :������ D8�	���� D4���  �#. 
5. ��$���� ��
	#��� :�����	�� ������ G�- ,��S�7��) .�.��� D2007 D34.(  

 4�3� �� �� � 9��!�� ,� �"��
� �7�76 G�- ��S�C ���	��� ����	�� �� ������ �
#�� ?#� ,W� �<�
�S��� 5	���� �" D ������� 0��� ,� ���	��� ����	�� ����- 4&$ 9��!�� 1�#	.� �� �" �S��� 5	���� ���/

����	�� 9������ �� 1��� ��	�<�� ����	�� G�- 4�	 :  
1( �� 9�#	.������ J���'�� ��
�� G�- ���7�� ,� 1�.�	 �	�� 0���. 
2( 2��(3� ����	� 4�.(	� 2��� G�- ���7�� ,� 1�.�	 �	�� �������� 9�#	.�. 
3( ���6��  �� 1	������ 9�	�	� ���6	 G�- ���7�� ,� 1�.�� ��� 0��	6��� ���$�� 9�#	.�. 

�@- ,�.� ,� G�- F�-�#	 �	�� �����	�� b������ 9�#	.�8�	���� �� ��6���� ���"�#� ��. )���6�� D2004 D
41(  

 ��
	#��� ���
� �� ���.�� 0&	$�� �<�� ���+��)J��	#��� ( 5	�����)�S��� ( 5	�����) ��##A���
�a(����� (��-������ �����	�� ������ ����.�� �����	��� �����	�� ������ ����.� ,�� D  ��!	 ,W� �<�

 ������ �
���� �������)�)�3�. 9002 ( �
������ ����- ,� ���- 4. 0�+�	 :�6 ,� J�<. 0�	$�
�����	��� �����	�� ������ ����.� �� )9�!$�� D2004 D55(.  

!��$� :������$ ������ �����"�  
 ,- ���	�� 476 0�	$� � �<��� �����	�� ����'� �� �����. ��#��" ������� ���	"�� Q��� �7� �������

B�$3� D ������ ���$	#� +�6�� !I@ �6	 ���	�� �)��� �6���� ����!�� ����( ������ �6��� :�6
����	�� 5	���� ����. D �)�� ,�. �<�� �"� ������ �6� ��$���� 1��	�� ����$�� !I@�� �<" �-���

�����	�� �##A��� ),���� ,�) D1999 D125.(  
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 ��=)�������:  

 4�7� 1��	. �� ?���#"���	�� �� ����(�� ������ ����/ "��" ,�#�#� ,���+�� ������ ,/:  
1(  ��#��  ��!		 ,�);�$��� �� ( ;�	�'�� ��C �<�� ��+���� �" �<"� ���� �@� �	�� ��
������ 8�

������	 8� ��#��  ��!	 G�- V�6� �<���. 
2(  ��+�� �" �<"� ,��)�� ���6 ���� ,�"���	�� " �� M��!���perception. )�����- D2004 D44.(  
� ?�$(�=)�!� ������� A�B ������:  

 �� ���$	#&� ��"���!	 �	 ,�<��� ,���+���� ��"� ���	�� G�- ,���+����  ��!	 ���� 8��
�����	�� ������ G�- ���7��!	 ,.���� ,� ,� ,��� ,��$L� ?���# ,� �/ �-�����.  

 4�7�� ,.���/c,  G�- ���C ��.� ���� �� ���. �6 G�/ 4�3� ��+���� ,�  76	�� ,��!	#� ,�����	��
 ,W� J�< 8�� ����-  �
	��  �# �	�� ��
������ 5	���� �7��!� ,�  76	��"��
������ " ������ 4�(	 �C

�����$ D��
�+� ������� 9��!�� ���)	 4�(	 D�$L � ����� B�� ������ ��+���� ��#������� ,� 
���	�� �� ����'� ����� ,- ��	#���:  

4�(� ������ ��+���� �� ,��)�� ,� G�/ �+�� ,� ,.�� 1�/:  
• 9&!��. 
• 2��*�. 
• ,�������. 
• 4��� 9�6��. )4�(�� D1995 D51(  

!����4 :C3�D� � &�$���������� ������ ?�$(�  
 0��+ 1	@�� ����	C� Q�!�� ?�#3�� �" ������ Q�!�� ,/ ������� �-����� ��7	��

:��6�� ���� �� �������.	�� D �#�� 9#. 4�� ,� ;�	�'� ���� ��C���� ��-����� 4���� ��	"� �C �.  
 ,�.	 ���6� VS��$ G�/ 9&!�� ��C�	� �����	6� ����	 ����'� 4����� �� ������ ,� 4�7�� ,.���

��#�#� �� 9&!�� �����7	� �����	�� ���$�� ���	���	��!	  ���� � D �" ���	�� �� ������ ,/ �$L G����
9&!�� �����	6�� �
	 �	�� �"� �����	�� ���$���  �		 �	�� VS��$��� ���#�� 4��� ),�� ,��� D

1995 D214( .  
!����� : �E�F� ��=))ISO 9001(  &�$��� 9������ ��  

 ���#	�� ��	 ������� ���. ,� �7	(� �)�� ���. ,/�� 4���	�� ��  �)����  ��!	��" ��� Q�!��,� 
 0��	 �	�� ������� ���+���� B�6/ �"� ��#��7�� ��
������ ������� �S���� 4�C ,� F���	-� �	 5	���� �<"

0���.	�� U�
$	� ����	�'� ������ �2�
. ,�#6	 G�- 4��� �����- ?���7�� !���� 8@� G�/" )���  %���
2004، 57.(  
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�7�� �)�3� ��+� ���!	 �	9000  G�#� �� ��+� ����	�� ,������ 8�  ���	��9002  �#	 ,�@	��
 ��##A��� �� �7�!��� ������ ��+� �� �"����	 9����� ����!	��� ,� ����.	� �-���� 4��	 ����� �(-

 4����� �����	��G�/ �)�3� ��+� ����� ����- �����	 ���$ 9002 ��� �� �":  
 O ���A#������ ����'� � . 
 O ������ ��+�. 
 O ��7�� �����. 
 O  S����� !�@. 
 O 2��(��. 
 O F��� ��� �� 9��!�� 4�C ,� �#����� ���7��� �������� �� ����$�� ,�  76	��. 
 O 9&!�� �����	�� ������ 8�		� )���	. 
 O �����	�� ������ ��C���� !�@. 
 O ���	$��� `�	
	��. 
 O 9&!�� ���7	� !�@. 
 O  ���	$��� `�	
	�� ���6. 
 O �7��!��� ��- ���6. 
 O ��S�C���� ��6�6�	�� ��2���'�. 
 O 47���� +
6��� ,�)$	��� 4���	��. 
 O �&�#�� !�@. 
 O ������ ���$���� �������. 
 O 9���	��. 
 O ���$��. 
 O ��S��6'� 9���#3�. )�����(�� D2001 D171(  

!��$�� :������� ���D� �� ������  
 ���7	�� ��	�4�- �3 ������ 46����� ,�D �##A� �� ���D  ��� ��7� �	�� ������ ,� ���7	�� ���"� 8��	�

 4��� ���C 2�!-/ �� 4��		 �	�����  ,� 1��	� �C �� �� ;���-� ,� 1� ,�.� �C �� Q�6�	 8� 2�(��
2�!$�D ���7�� 9#.	 �	�� ��-�@����� �#	� ,� 9�� ������ 1�S�	� ���7	�� ,�.� �.�� �� <$		 �	�� ��

��C������ 1S�@  )��# ��6� D2005 D67(.  
 ������ ����/ ���
� ��##A��� 4�- ���7	 ���6 �� ���$	#��� ��"�
��� ,��)TQM(  G�/ )�� ���
� �"�

��.���3� ��6	��� ������� �� ����	�� M�!7�� ��  ��!	�� )�6 D ���
��� �<" 4�� ����- ��7� �	�� �
#�
���
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 ������	#�� 8��! ��� ,c#6	 ����- ������ ����- ,� �")Continuous Improvement(  46��� ���. ��
4���	� �6� G�-� 4��� ),���� D2001، 32(.  

 ���K�� ��	��� 4&$ ,� �/ G	T		 ,� 4��� �� ������  �76	 ,� 1�� J(� ����)Wants(  ����6�
)Needs( &! ����.� 2��# ,���
	#��� ��7�76	 G�- ��-�#��� 4�c� �6� G�- 4���� ���� 2����� �� ���

�-��  ��# �� ,.�� ����� ��� ��. ��.  ��# �� ?�� ��-��(/� )��6� D2008 D65(.  
 4��7	� 1	��K� ���	 ���� B�� �	�� ������ ��"�� ���6	� ��
	#��� ��7� ,� ���� 0��T��� ,� Q��� �C�

� ��� F�@�  76	� 1	�C�	 �� ��-���� ������ ��C��� ��#C�� ������� ��+���� ��� 4A�@	 G�/ ��(
������ ��"�� 0��	.  

 ������ ��"�� 0��	 �� 0&	$� J��"�)Quality(  ������)1992 ،Rhodes(  ���T�" ����	��	#�
��7�� ,� �-���� G�- ).	�	 �����/ D ,� �"��!/ �� ,.�	� �	�� �������� ,� ��	.�6 �C�! ��	#	�

  �76	� �-���/ �6� G�- ��+�	�� ����	#� 0�	$� �� ���.
�� ��	���C ����	#�� ,������ 9"��� 0�+�	
��+���� ��	#��� ,#6	��")������ D�S�!��� D2003 D26(.  

�� :6���� B� �� ����� �
�.	 4CT� ,���
	#��� ����$�� 4@�� ���7	 �� ,�.	 ��+���� 0��"� ,/� ��	C
����� �� D 4�� ,� �"���� ���6�� ,� �����$ �� �##A��� 4$�� �� ����. 2��# 4.�� G�- �I����

������� ������ G�/ 4����� D���� �"����	� �#������ ?����� ,� ��� J�< G�- 4���.� ���
�� ���	�� �
���$�� ���7	 ��� ,&��� ��S&��� ����+�	�� �S����� D�#����� 4�3� ��
	#��� 9��!�� 4���� D ,W� �<�

 ��
�. ��#���	� J�<� ����� B���� G�- ,���� 9&!�� ,� 4�� �<�� ���	�� ����	 �" �#����� ����A#�
��!�6�� 4�
�� 4��	�� D ������ ���7	 ��
�.�,��$*� 4�-� ����- �� D� ���	�� V�� ����	#� ��
�.

����7	 )�)	� ���6�� B�� G�- ��	#���.  
 �.���3� �S��6'� G�/ ;�	�'�� 2��3� B�	#� G�- ������ ��.
� ���	"�� 8����)Walter 

Shewhart (�S��6/ �6� G�- ����	�'�� 2��3� ?��7�� ���� ���!	 ,- 1��6�� �@$�	 �<�� D� 0��	�
����7��� ������ ����� ,- 5	����� 2��3� 0��6�� B�� G�- D� ����'� !�#�� �� 4����� �<" 0��

 ��C����� 4���� ������ ��C���� ,��	����� ��-�����)Control Chart(  �S��6'� ��C����� 4���� ��
)Statistical Control Chart( )��6���� ���	�	�� D2006، 57(.  

 ,�. �C�4� 4��� �� ,������ ���� ��7� �����( )Bell Labs(  ��6	��� �������� �#����� ��
��.���3� D ������ :�6 ,� 4���� 9�@� Q��	� 0	���� �)��� ,� ����	�/ ,�#6	 4�� ,� J�<�
,�7	'�� D ,� ���.��� :&��� 46����� ��< �����( ����� 0�- �� ��.	�� G�/ �� ���� B�� ���

)�����
��O ;�	�'� O ��C�����( D 0�		 ����- ����. 9�#� �����( ���� �� ��C����� G�- )�.�	�� ,�.�
 !�@� ;�	�'� ����� �� �		 �
�+� ?��� ��
������ 4��	� ����� �� 4�3� �"� ������	#���

������� G�-  �!�	 � �	�� ���	���� ���	#�� 2�!$3�) ��#�� 8�����، 58-60( .  
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    G-�� 4�� J�< �� 2��� )Deming(  46����� ��-��� �6��� :�6� �����( ���� 4��	� ��C
)�!$�� O <�
�	�� O �#����� O 4
�� (5���� ���� ���#� Q��� �� ,�� )���6��� D2001، 13(.  

!�)���: &�$��� G�(;�� �� ���6�� ������ ���> 0���  
E�� 0��� )1992 ،Rhodes(: ���T� ����-" :��7�� ,� �-���� G�- ).	�	 �����/ ����- D �C�! ��	#	�

 �� ���.
�� ��	���C ����	#�� ,������ 9"��� 0�+�	 ,� �"��!/ �� ,.�	� �	�� �������� ,� ��	.�6
��+���� ��	#��� ,#6	��  �76	� �-���/ �6� G�- ��+�	�� ����	#� 0�	$�")�����3�� G
!�� ��# D

2002 D165.( 

 ,� ,�.		 �����	�� ������ �� ������ ����/ ,�  ��#�� 0��	�� 4&$ ,� B�� ,� ,.���)�&$����O 
������� O ����$���( D��� �� �����	�� �##A��� �� ������ ����/  ��!	� ��)	��� �-�	#��:  

1(  �����"� :�6 ,� �##A��� F<" ���#� �� �+��� ���-/���	����	��	#�� ��	���K.  
2( ����	�� 4��� 8� ���!�	 �7��!.  
3( ���� ��	��� ���7	�� ��2���/� �����.  
4( ��	���6� ��	��K� ���� �<�� ���-3�� ���	�� ��-�� :�6 ,� ,���
	#��� ����6.  
5( ������ �2�
.� ������� ����	#� ��
�. .  

����$�� 4@��  �76	� ����"T	� ,������ 9���	. )%��� ��� D2004 D135(  
!����� :H���	�� ������ I��1� ��(�  

 ���I	�� �-��� �� ��#����� ����'� ��� 4���		 �	�� BA���� �����	�� 1�� ���. �<�� �C��� ��
�#����� B�	#��� G�- 1	���/� ����	�� D ���6 ,� 4�6	�� ��
�. �" ��#���� �� ����.�� ��.(��� G7�	

 1�� G�/ ����	�� %&�'� :��6/ �� ��K���8C���� �� F<�
�	� )�.��� D2007 D165(.  
����� �����/  S��! �� ��.
	�� G�/ ���7	��� 4���� ,� ���.� 8�� �� �<" 4�� D �����$	#� 4��6	

����	�� %&�'� ����/ ��D  ����- �� ��#����� ����'� 1���	 ���. �	�� �����	�� J�	 4+ ���
� �"���	-�� ����6	�� ,� �-���� ,"����1��7	� 1��
	 G�- 4�	 �#����� 2��d� ��-�� ���!	 ���.  

 ,� 4�6		 ,� ��� G�#	� 0�.� H������	 ,� ��#����� ����'� G�- �	�� ����6	�� J�	 �" �� ,.��
 �#������ ����L 1�.6	 ��+� 2�@ �� 4�	 ��#��� ����/ G�/ QS����� F��6	  �I� ��+� 4+ �� 4�	 ����/

8�� �� �.��(���� H�#����� ���7��  
���	�� ���)	� ���	"�� ����!� ��#����� ����'� ,W� �������.	��� ������ ������ ������ ?���	�� 4+ �� D

��	��� ���	�� ��C���� �S����� �#������ 4�
�� ,� �(��� �7�76�� 8����� ,� ���	"�� �����D  G�- ��7��
 ������� ��!��7������ ���6�� ��"�
�  �	 ����/ 4&$ ,� ����(�� ������ ��+�� ,� �S���� F<" ����/

����#���� D���!	�� �����#� �������.	�� �� B�	 ����/� D2��3�� 4��� ���#� ��.��(	�� �� B�	� D ��		�
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.��  �76	 �6� ��#�S��� ����'� ���#� ������ 9���#��2�
 . �� `�	 ,� �#����� G�- 9�� J�<  �76	��
 ,� ���� ���$���� �����7�� <�$	� �� ����.�� ���6��� 1�&$ ��#����� ����'� 8	�		 %�	
� ��+� 4+

����	�� ��(���� 4�7	#���  �76	� ���$���� ������ ������ :��6/ G�- �"�-�#	 �	�� ���6&��� D G�-�
�� ��##A��� F<" �����/����	�	.����� �!�#�� ,- ����� �����	�� ��	�##A� 2�7� G�- �+��6� ) 9�!$��

9�!$��� D2006 D67.(  
�#����� 8C�� ,� ���	#� �6��� �����	��	#� ���$	#�� �/ G	T	� ,� J�<� D �6��� �����	��	#�

���$����� �����$�� ��	S�� 8C�� ,� ���	#� DC�� �S���� F<�� ���	��	#�� Q#���� G�- �#����� ����/ 0
�����	�� �����"�  �76	� ���I	#	 ,� 9�� �	�� V�
��� �"���	 �	�� �!�$��� .  

 �� ��7� ;��$�� ,� ,�.� � �����	 �##A� �� ���6 %&�/ ,T� �#��� ���� 4. ��� ,� 9���
4$���� ,� ,�.� D��	�##A� ;��$ ,� �	T	 4��6�� ?������ ����� �+	�� �� G���.  

"W������� ��<�� ����	� ���!	�� G�- ���7�� Q����� ����� �##A��� �� ��� �< D ?���	 !S�#� ,- ���6���
����6 D����6�� ����7	�� 0�+�	 G�- �����	�� D �" �##A��� F<" ,W� ��!	�� ��.��� G�- F��� ��#�����

%�	
� ��+� ,�@ 4���� �����"�  �76	 G�- ����7�� D- ������ 1�� V�6� ��6���� �-����� %�� :� G�
 ��� ���7�� �� �#���� ���6�� ��S�!-/ �!#��� ?��6� ���� �#������ G�/ ����� �")�
6	� ,������ ,��

��
�+� ���"� � ������ �2�
. ,� 1� ,�	�	� ��� ��
�+��� ��-�@�� 1� Q�#	 D ,� �	�� 2�!$3� ������
��� ��7� ,� ,.���� D����	 G�- V�6���� D 8��(	�� 9��#T� ��� �6�6��� �#������ G�/ �"��(�/�

2������" )���6�� D2004 D56.(  
����	 ����	 ��#����� ����'� 0��� D4.. 8�	���� 8� 4$��	�� J�	(� ����-� D ��	���A#��

���+- D���(���� ������� ����6	�� ���. 1���	 ,� ����-�.  
 ����'� 1���	 ��6 ����� J��"����� ,"���� ����- �� ��#�����:  

1- ?������ �����' ����6	 �#�� ������ 4���� 4S���� ������.	�� ��7	�� D �<" 8� 9���		 ,� ����-�
��7	�� D��#����� �S���� �S��	� F���#	� . 

2- 1	���!	�� ��7	��� 8�	���� �<" �� `�� �<�� 9��!�� ��-�� . 
3- ����6	 4��� 1	�C�	� ��3� ��� �-� �#����� ����' D �� ����(	��� ?������ ,�� ��7�� ?���	���

���- �
�	$��� G	6� ��6���� ��6����. 
4- ?������ 1��
K/ ,.�� � ����6	 4��	 �&��#	� ����7	 ,� ����� ���� ��� ����.6�� �S����� D ,� 8��

 ���� 1���	 �	�� ������� 9�#� ����� J��" ,W� ,����� ����'�� %��!���#����� D����: 
�����# ,� ����- 9	�	� ��� ����6��� ���6&���. 

5- �����7�� <�$	� �C�-/. 
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6- ����� ��@C� 9���	�� ����- D F�&� ���@7� ���)	�� ��
7�� Q��� �. ���� ����� 9��� �� �� 1�� G���
��-���'� 9��!�� ,���. J�6� ���	���� 1�	��� D �<" �� ����� 9��� �� �</�4.(�� D ���� � 1�W�

����� �� ���	�� � ����	�� ���#� ���I	 �� 4��. 
7- �6��!�� !!$�� 4C�	 ��3� ��� ����#. 
8- 1��+�	 ��
�.� ���� ����	�� ���#� �&-'� 4S�#� ��� . 

�6��!�� ?������ 8���(� �!I	 � ������� �������. )�����- D2004 D49(  
!���B :������ �� ���� J��)$  

 ,� �����	.�/ G�/ �#����� 4��6	� G��3� ��6���� �� ������ ,������ 9�K� �� ?������ �+� ���� �7�
�����	��� �����'� ,�	�6���� D �������.	� ��7�76 �(��� G�/ 5������ 8��� ���6	 ����'� 9����� �
�

�� V$	 ������ G�- ��	6� �#����� 4��( 5����� 4&$ ,� ���������#����� ,������ 8� D J�<.�
����6	��� 4��-� �� 9�#�6�� ���$	#� D������� 4�#� D,������ G�- 4��� 8�)�	 4����� D 4�-�

��6�@�	 �����	 4S�#� D�����	� �����- 8C���� �#����� 8C�� !��� D ,������ ��
�+��� 4��63� 5������
�#������ D �� ������ �#����� 4����� ������9�#�6�� ���$	#��� 9�#�6�� D �#����� 8C�� ���$	#��

:�6���� ���	�� 4��� �� ���	�'� G�-  ),���� ,�) D1999 D151.(  
 4&$ ,� ��#����� ����'� 1���	 ����6	 J��" 8�!���� 4�7	 �	�� ��.6��" ���C Q��� ����� ����

?�3�" �� �����'� ,� ����/ 4. �� ���!	 :��6/ ,� �� &���#��� D �#�7�� �" ����6	�� F<" ,/�
,"���� ����- �� ��  ��#�� ���� �� 2��# ��#����� ����'� 1���� �<�� �+-3� J�	(��� D ��- 4.��

 ��#����� ����e� ���.�� ��"�
���� ��7��� ��!��	�� !�	�	 1	���6	� ���6�� ����- ���" ,.�� 1	���6	� 1���"
	#�� !�!$	�� �+� ���� ,������	�� ������ ���	��.  

���C�� 0��(/� ��+�	� !�!$	 �" ��#����� ����'�� D ���	��	#�� !�!$	�� �" ��.3� ��6	���
������ ��6� ��K ����� ��#����� ����'� ��� 4�� 4.(� 9�I� �<�� D M�!7�� �� ��3� �<" ��6 0$	�

���	�� ,� V�$�� D��6�� ��#����� ����'� �!	 :�6����6	�� F<" ������� � D ,� ����6	 J��" ,� �/
������/ �� ����� ,�.� 2��# 9��!��� �#����� 2��3� ��� 4�
	� ��"A��� ������ �� ,�.� �$L M�� D

���T	�� ��S�� G�/ ���	"�� ��S�� ,� ;�$	 ,� �#��� ����/ 4. 9K�	� )������ D�S�!��� D2003 D16( .  
 ������ ���-/ ,/1	����� 9�� ����6	 4��� ��"A��� D !�	�� �<��� �"3� ��6	�� G7�� J�< 8��

�#����� �� ����� �����	�� �S���� ��#3� �� �&��� 8�	���� ,�� 4��.	�� �� ��7��� ��!��	�� D 4��.	�� �<"�
��#����� ����'� ���� �6�6��� �7�6�� 4��	.� �7�76�� ,�)���� 4��� D� G7�� � ��"� G�- 1�. ����

J�	(��� ����� ,.�� ��#3� G�- �� �#����� D ��#����� ����'� U�		 �	�� ����6	�� ,W� �����/�
�" ����- ��&� �� ��6�	:  
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1. ���	��	#�� !�!$	��. 
2. ��"A��� ������ . 
3. ����	�� 4��.	��. ),����� D2009 D89(  

&��K �B :�� �;�� �)�����  
,"���� ����- �� ��#����� ����'� 1���	 �	�� ����6	�� ,� ���. J��" ,� 1�� J(� ��� D���� :  

• ���	���� ��!	 ����- .  
•  ���.6�� 4+ �� 8�	���� ��##A� �����/ ��!	� ����.	��� ��!	� ��)���'�� ������ ������

�����	.�'�. )��6� D2007، 40( 
      G�- ����)� ,�. �C� <�$	�� ���!	�� :�6 ,� ��� �!�6��� ����6	�� F<" 9.��	 ,� ��#����� ����'�

�#����� 2��d� ��	��-�� ���!	� �6�6� ����- 9���#�� ?#� D ��##A��� 8���� ������ ����/  �!�� ,��
�������� ��	��#� <�
�	 ��� G�#	� G	6 ���6&��� ���. ��#����� �����'� Q�� ����@�� ,�.  

��� ����6�� ����'� 9���#�� ����!	�� 4+ D ,� 4�6		 ,�� ��#����� ����'� ���
� ��I	� ,� ��� ,�.
8����� �6�	
� ����/ G�/ ����7	  �I� ��+� 4+ �� 4�	 ����/ D  �� �������� ��!!$ �� J��(�

�#������ ,������ ),�� ,��� D1995 D112(.  
����'� 9��#T� 4�	 ����6�� ����'�� �6@���� D 2�.�( ����.� �#������ ,������ ��7	-� ��) ���.�

2�!��� 2��	��� ��) ���7�� <�$	� �� D ?������ :��6	#� G�/ ��+���� ����� ��7	��� ��!	�� 4+ �� 1���
����7	#��� D4��6�� ��7	�� 9��	#�� ��.��� ,� �
� � D ��!	�� �<" �76&�� ����� �� ���	 ��
" ������F<" ��!	�� ����- 9-�	#	 4�7- J�� )�����(�� D2001 D87(.  

 G��3� �"���- <�� ������ �����.3� ����� ,�� �� Q��T		 ���6 ��6��� ��	 ��#����� ����'� ,/
7	 ,� 4��6	�� ���.( �� ��		 �	�� ����6�� ����'� ��- 9.��	� �"��!	 1���	 �	�� ����6	�� 4. ��

�"��	6�� �����@�� :��6�� ���� ����7	 G�- D �C �6�3� ���7�� 96�� �!��C������ ������ ,�) ,/�
,�#�A���� 4. 8� ��!��7����� ��- `�� ��6���� G�� )9�!$�� D2004 D69(.  

�)�� �B :������� ������ -)���  
�������� ������� ������ �����  

������ ����� 0���  

     ����� Q�!�� 0��	 4�6 ��-  �
	� ��7	�� ���  Standards ����	�� 4����� �� D ����- �7�
���	� ����) ,� ����	�� 4������ ,���	��� D"B�	6��� 4�� D2��3�� D��	�� V��� D5������ D Q���

������ ����)� ��$�) ".,�	�) D2004 D15.(  
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��������Standards  D8�� ���. D�"��
�� ���� D"�.��� ,� �"��4� :�c�f- �� D�� ,� �"����� : ��
4���.��� 1� ���- D������ : ��	 Q�6�0��) "��+�� ,�� D1994 D 4- 623( D 1���$	#� M�( �C�–������O 

����� �� :�-��)�� D�-������ D�#������ D���7	��� D����	��� D�"��K� D������ Q�!��� ����	7� .  
����. ���"� �< ��� ����	�� 4����� �� �����$	#� ,� ��� D ���3" G�/ G#� ��6��!� �����"� �	

����/ 4����� D4�7	#��� �� ���!	�� ����� ������� ������ ����!/ 4��	 ��. D 4��� 1���	� �)�.� �"�
2��3� ��7� ��#�#� G�- �	�� ������� ��.6��� ��
��� ����	��) "�+�. D2004 D9(.  

 ��7	 �	�� ��.6��� ��
��� ��#��7�� ������� �� �������� ����	#��� ,��6���� U� ����-  �!� �C�
���	�� ���+�� ����- ,� ���- 4. ���� ��#�#� G�- D9��!��� ����� �#�#3� 8����� ��� �<� D

1	��� 8��� ���	�� %&�/ 4$��� ,� ��" 4$���D  ,��$L �"�-�"�����-  4�� ,� 9�� �� 0�	 ���-
0��� ,� ��	��� 1��/ D������� D,�� B�	6� �#��� ���	� h��C�) " ������� �� ���	��� ����	�� ���)�

������ ��� D2003 D2-3 .(  
 �� ��@�� ����	�� ������ 4��	��" B�	6��� ,�7	/ ,� 1�� 9�K����� �S&��� B�	#��� ���6	 1��

���������) ",�	�) D2004D 5( D ���" ��#��� ���� 1� ���7�� ����.�/� 1	��� 9&!�� �I��� ��� ,�� ,���
����) "?��. D2002 D3.(  

 ���T� ������� ������� ,����.� 0�� 1#
� G���� ���" ,� �)�� �� G�/ 0��	 �����C/ �� ������
9&!�� 1��	� D1�� G�- ,����C ����.��" (McBrien And Brandt, 1997, 39) D �����
�� ������� ,.��

2��3� G�- �� hB�	6��� G�- ��	7	 � 4��(�� D!7� �6�� ���- G�- �� D8#��� 4�(� �" ���/ .  
������� G��)#:  

 ����,.�� ������� ���	� M�� �	*�� ������/:   
� .  L��K��� ����� :���	� ��-�@�� ����� �� F���	� ,� 9&!�� G�- 9�� �� G!I	 D 4��

���@����� D�I��� D����� ...�"��K� .  
 4����. �)���� ��6)1996( �" B�	6��� ������ 0���� ��&� :  

• ��M��D� ������� : ����� ,� 4��� �3 ������ ��S���'� �������� ��������� 0����� G�/ ��	#	
���B�	6 D4��) :���S�(�/ ��-�@�� Q7�	 0�..(  

• ��K����� ������� : ,.�� �	�� ��6���	�� 0����� G�- �����,�  ���-� ������ ���� G�- ��� �.
�
��� ���.� 2�)�� ,�@		 D4���) : ?���� ,� 8��	 ����7�� ,� ��� ,�@	� ��!��7����� ���
� ����

�6�� ��� 1� V$( 4. ,�� D ����3��i��#	� 4.(� 8@�	( )��C�	�� ���&- �-��C ���$	#�(.  
?����� �����:  ��C��#�� ������ G�- �����)��������� ���������  ��#�� �� ���� ( G�� ��� �	��

��
�� ,� 2)��� F<" ��.( �	�� 0��+�� 9�#� ��6� .4���) : �S&� 9��#�� ����� ��I� ���$	#�
��6� ������(. )��6� D2008، 132(  
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9 .  I��1� �����: ���	�� ����- ,� �C�	��� ����	#��� �" �� ��6	D  ,���� J�� :��� ��6)1996 ( ��&�
�" 2��3� ������ ����- :  

• �	���� I��1�: ��"�� �" �� ���6	� B�	6��� ����� G�- ).	�� D1���7	 G�- �����C ,�.	� . 
• -3(�� ��B /�)�B :� �S��3� 0���� ���-����.6	 �	 �	�� 9&!�� 4��-� ����- 8�  ��!	� �<� D

�� ��6�� �� ��!��� ������� 8�  ��!	�� 8C�	��� 4��� ��-�� Q�@�	� . 
• -3(�� ���B# ��	� : ��-���� 9&!�� 4�- Q@�� 0�. %�(	 ��7��	 8�  ��	 9&!�� 4�- ���-

�
���� 2��3� �� �-�@���� ��C�	�� 4��7	� ����!���.  
; .  ������ @� �����:  ����#	��� V�
�� ����� 9&!�� 2�!-' �����@�� ������� � !��(�� 8@	

2��3� �����  �76	� .  
% .    �������� �������: B�$3� ���7	��� ,������ �� 9&!�� ,� �C�	��� ��2��3�� B�	6��� Q@�	  .  
X .   ������� �����: �C�	��� ?���	�� ����� 0�� D) ����7� �	�� �����	�� ��-��(���� �����	�� ��������

9&!�� ,�#����� .( 
� .  J�)��� ����� :��6� M�!C B�� ���	� ������ � 0��� � ����C ,�@		 D ,� 8C�	� �	�� �"�

��  ��# �� ?�� �� ��7� 4&$ ,� �� 1	#��� ,� �� 5����� �� ����	 9&!�� ) ��#�� 8����� D
135.( 

 ,� ��	�	#� �� �����	 �!7�� �&��6	 ,� ������� �� ���@	��� ������ 0�T		�B�6/  �������� �����
 �#�$����	*�:  

������� ������ ��� ����� :��#����� ������ 4��� �!I	.  
• ����� ���� ��E��� ����� : �� 4��� �� 4���� G�- 9�� �	�� �������� �" ����CT	�� �"���	� ,�

4�- �� ����!	� 8� D���$(�� VS��$�� J�< ,�@	�� D �7��!� ,��$*� 8� 4��	�� �������
�&.(��� 46� ��.
	�� D4���	��� D�������.	�� ���$	#� G�- ���7���. 

• ����� G�(� ��� �����: ��6� 4�- M�!C �� ,���� M���� �+� G�-  �!�� �<"� D �� ,��
������ �������� ������	.��� M�!7� ���"���� ������� ,- )��		 ����$�� M�!7� ���"���� ��

������	.�'� M�!7� ���"���� D �S��	�� 5����� 2���� ��#�6 �" �� 4�- M�!7�  ���$�� ��������
������� . 

• ��)���� ���M���� ������� :�� ��< �.�	(��� ��������� 0����� ��6	 �	�� �" ,� �-����� �C&
,���� D�
�	$� ��-�!C ,�@ �� M�!C ,�@ �
�+� �� D4���) : ����	�� �
�+� h�6��� M�!C ��

������� 4��-3� 4��� ,� 2)� ���� G�- ?��	 ,� ,.�� �-�(�� D ������ ,/ h�&-'� M�!C ���
 �#��� �I� � ���6��� ����6���B�6/  M�!C ����!	��&-'� Q����� ... ��K�J�< .( 
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• ��K��� ����� �# �)���� �����:  ���+���� ����- ).�	 �	�� ���6� ����� �C�	��� �������� 5��	
����@6	 ����� 5���� ����� �	�� �����(�� �6����� .)��# ��6� D2005 D73( 

&�$��� ������ �� ������� �)$� �B���:  
 �����- 9��#� ������� ���	� 8�	���� �-� DG�- �" �	*� �6��� :  
1. ���� ���	�� B�	#� �� 8���	�� ,T( ,� �����	�� ����.6�� ��S���� 4���	 .  
2. ������� �����7	��  �� 9&!�� 2��� 0@.  
3.  �#��#�� ���� 4�6	G�/ 5S�	��� ?���7� .  
4.  ���� ?���� 0&	$� ���	� )���'� �� ���
	�� ,- d��� G�- ,&-'� .  
5.  �#������ ,/�����  4���� G�- �C�(�� ����!	��� ,� ��)��� �@�� �C ������� �����	C��. )��6� D

2008 D90(   
������� ����# :1#
� 4�A#�� %�!� ����� �<" �� : H������� ���"� �	T	 ,�� ,�  

�	*�� 4�A#�� �<" ,- ����'� ,.��:  
��	*� b������ ��7�76	 ,� ������� ���"� �	T	 :  

1( 6�����#� :����A#��� ��S�! �6	 ,�#������ 9&!�� 8@� �<�� �#�#3� ������ ���	  
2( ����#��� :���	�� �� ����#��� ��- 4S�#� G�/ ������� B��		 D����� 9&!�� ,� ��C�	���.  
3( B�	#��� 8�� :���� G�-� B�	#� G�/ ��C�	�� 07# ������� 8��	 .  
4( ������� %&�'� : ��6 �" ������������ ��< %&�'� ����- 1��- ).	�	 �	�� ����)�� D4�� :

������ ��!	�� D����6	���� D��"��K� .  
5( �	*� G�- 5����� �!!$� �-�#	 :  

• 5����� ���� �
#�� ���		 .  
• F���6	� 5����� 0��"� �K��� .  
• 5����� B�	6� ���	$� .  
• �����	�� ������ 9#�� ���7	 .  
•  ���	�� 0�! 4@�� %��	C���	���.  
• ���7	��  ��! ���6	 .  
• �����	�� 5"����� ,�� !���	��� 4��.	�� :��6/.  
• ���-�
��� 4��.	��� �#		 ��	��� B�� �@��- ����� ��-�C 2��� �� ��#	 .  
•  ���	�� �� )���	��� ��)	���  �76	�4��3� ���7	��� ���	��� G�- ���7�� .  
• ����	�� G�- �-�#	 D��	#��� ���!	��� .  
• ������ ?���	�� G�- ����C ,�.	� �����	 ����$� 4"A� ������� G�/ ��.	6�� ,/ .  
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• ��S��3� ����	#��� ���6	 G�- �-�#	D  9�#	.� G�- ����6��� �������� ��< 9&!�� �-�#	 �	��
� B�	6� �����  �76	 G�- �-�#	 �	�� ��)&�� ��������B�$3� ��#����� �����.  

• �-����� �6� ����6��� �������� ��< 9&!�� J��6	 G�- ,�#����� �-�#	 D �����  �76	 �6��
 ��#����� ������B�$3� )������.3� �2��7�� .()4�(�� D1995 D31(  

������� /��� :  

��	*� !�7���� �"���6	 ,.�� ��- VS��$� ������� )��		 :  
1. ������: �����	�� ������ 9���� 4���		 D�����	��� D���. ��.��#��� D����(�� ������ ����  �76	� . 
2. ��B�N���� :)�6	 &� �����	�� ��+���� �� ������ ���3� G�- ).�	 D �&��
	��� ���3� ,- BT�	�

���� Q����� ��$	 � �	�� . 
3. �)����: �� �7�� �
�	$� ��-�!C G�- ��7��!	 ,.�������I���� ��S���� 0��+ D�����	��� �����	C��� . 
4. ���������: 8�	���� ����	 ?.	 �� D1	��$� D1���+� 1	���6 8� �7	�	� DF���@C�. 
5. ��(���� ������"� :��	�� ����) ����f� ��7��!	 ,.�� G	6 D4��	�� ����C ,�.	� D �������

����I	��� D�������.	��� ������ ����!	��� . 
6. �6����� #�$� ?�;K�: ���	��� 0��!3� J��	(� ?#� G�- G��	 ,T� D �� 8�	���� �� ,���
	#����

��6�� ,� �"���-/ DB�$� ��6�� ,� ���	��� ���7	� . 
7. ��B��: ��	�< �6 �� ����" 4��	 � �� D��� U������ �����	�� ������ �-�� ���L ,�.	 ���/�. 
8. ��)(���: ��"�  �76	 G�/ 0��	F���@C 46� ,!��� 0 D1	������ 8@	� D���7��� �� 1���"�� D �-��	�

4�3� ��7��� �� ����� 16���� . 
9. ��������: ������� ������ �I� 0�		 .)��6���� ���	�	�� D2006، 63(  

������� �N� /�$��� O�$:  

 0�.� H��@� �� J��(� �<�� ,� ���6	 h������� 8@� �� ������	 �	�� ������� �"� ,� ,/
  H2���$�� ,� �-���� ������ F<" G��	� ,� �I��� 4"� H�"<�
�	 �	�#  

2��*� ���� J��(� :�6� h����� �-���� G�- ��	7	 � ��-��� ����A#� ������� 8@� �� D
,������� D�	�� ����������� �� D4��-3� 4���� D���"3� �������� ?������� ,������� D ��)	 ,� G�-

��������� ����3� 2�A" �����	�� ��##A��� D����	�� ��+��� V6� ,� ���.�	 �	�� ����3�� D 8@��
������� .  

��7�76	 �� �������� ������� �#		 ,� 9�� ������� <�
�	�� D�� <$T	 ,� �I����  ������� �����#6
�6�	��� D0�
��� ��6� D�����	�� ������ 0��+� . ,3 J�<� h����� ���-/ ������� <�
�	  �#� ,� �� ��

������ G6�		# ?���	�� �����7	��  �!�� D����� �����	 l�� ��� m4��	#n	�. )���6��� D2001، 35(  
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 B���"����� :���� "Gareth Roberts " ������� ,�������� ���6	� �!����� � D �7� �� �<W� �<�
������ F<�� �����	�� :�6��� ).���� ����	�� ����.� �&��� ����	�� 8�	���� D �C �&.(��� ,� ���.�� ,W�

���� h���		 :  
• " 4��6�#,��$*�  ��##A� ,� ����C ����- �@�� ����� 4�7� 0�.� D��)��� F<"� h����� U��

 � �7� hB�$��2&	 ��#���� �� ���7	�� �+� �� D5����� ������� F<" . 
• �����.3� 8�	���� M��	� �C D����� ��@� ������� ,� ���	� 0�.� D��##A�� D ���#6 ��-��� ��

��� B2��	� . 
• ������� ������� �������� ������.3� �����7	�� ,�� ���� ��+	# .),���� D2001، 53(  

������� /���� :  
# .  /������ 0���:  

��o4�� ���� 0��	 ����	�� 9�3� �� ���. .� ,� ��
��� ,� 5"����� �� �(A��� 0��	� M��(�� 4�C
����I� �
��	 ��
��	 U�	#� ���6&!��� D5����� �� ���(A��� 0��	 G�/ 4�����.  

1�T� ���
#.� 1#���C �� 4	�� ���� 0�-" :�� 2�( G�/ F��	��� 1���" D1��-�  ?���C
�	#��WEBSTER   1�T�"����. �� ����C 1	C� �� 2�( G�/ F��	��� 1��� �<��")%��� ��� D2004 D67.(  

��-��	��� ����� �� ��. B�$3� ������ ������� �� ������ ���(A���� D ��$	#	 2����.�� �
�
�@�6�� �� ���7�� 4S�#�� �(A�. ?�(�� ���- �C�� D ���- �C�� 8@�	 ,�6� ���C 4S�# �� ?�(��

?�(�� ���- �C�� ��6	 D�@�6 4S�# �� 8@�	 ,�6  �)	� D M�� ���� ,.�� �C���� ,�� 4&$ ,��
4S�#�� D��-��	��� ����� �� �(A��� ���! 1��- ,�.	 ,� 9�� �� Q�@�	 G�- 1��(	�� �<" ���-�#�� D

"1�6
� �� F��	$� �<�� 0C���� ���6 G�/ ��(� �� 2�( �(A���� D ����� J�<� ��7� ,� ����@��� ?���
����- D F��	$� �<�� 2�(�� ����� ���6�� G�/ ��(� 1�.���1�6
� �")������ D�S�!��� D2003 D63(.  

- .  /������ G��)# :  

,�	#��� ?��� ��6 JAMES JOHNSTNE ,� ,�-�� ����(A�� :�	*� �6��� G�- �"� :  
1. ��������� /������ : �� ���$	#��� ���(A��� ,� 8S�(�� !���� �"�U��K3�  �����'�� ���6���

����	�� ��+��� 9���� U� G�- 1#�.��� ���6�� ����I	� ,�@		� h��!�!$	�� D ���(A� �	�
�!�#� D�6�� ��I	� ���� G�/ ��(	 ���3 D��6�� �����	 �!7� ,�.� ,� ��/ D ,� �
���� �p�/�

� ����- ��
����5����. 
2. ������� �P /������: ��� ,�.� 4. �� ���- 4. ����I	�� ��
��	 �)�	#	�+����	�� �� D 9���

 �	�� ����I	��� �S����� ,�.��� �#
	 �	�� �����	�� ����I	��� ,- �&7	#� ,�.�� ��I	� 4. ��6� ,�
9.���� �� 4$�	"D ��.�� ���(A� �	� D�/  76	 G�/ ������ �� ��(	 ���3 0��� �p�/� ������ �

5����� ����- ��
���� ,� ���	� ��
���� �p�/�  .)9�!$��� 9�!$�� D2006 D102(  
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/ .  /������ /���:  

 ,�	#��� ?��� ��6(JAMES JOHNSTONE)  ����	��  ��+��� ���(A� 1��	. ��(Indicator of 

Education System  (���� ��- ���#� 0�		 ���(A��� ,� :  
1. F��	$� �<�� 2�(�� ���! �� ���6 ,- ����� ����#
	 �!	 � .  
2. ���.	�� ����C D�C��� ,� ���6� �c��  �!	� .  
3. 16�(	 � ,�� 0�"  �76	 ���� ���6	�� ���(A��� ��$	#	 D������ ,�.	 ,� 9�� ���/ �� D

��� �� ����I	�� 9C��	�+����	�� ��.  
4.  � �C��� ��
���	 2��� �� ���-�#	��� �	���+����	�� �� D �� 0&	$�� �� 1��(	�� B�� Q�@�	  ���

����	�� 4�����".  
5.  ��##A��� Q�#	)������� (2��3� ���# ��  �	� ���� ,��$*� 8� ��#
� ,��7	 ,� D �� �+��� ��	�

���6�� ��S��� ,�#6	 ,� ���.�	 �	��  �!�� ."  
6.  ���(A��� �� ���$	#��� �I��� ,�.	 ,� 9��.��� �C�� ���	�  .),����� D2009 D65(  

���� �B : ��������� J��)��� ����� QR��))��$ �$���� ������� �����"�� :(  
B�$� G�/ ��76 ,� �����I	 ,� ����- ��!� �� ?��� ����	�� %&�'� ��.�6� 8�		��� ,/ D ���� +6&��

 ��.�6 ��7	�� ,�C 0�� B�� G�� hB�$3� ���6�� ����� �� 1	���� ���� ��� ����	#�� ���#
��	���+� 8@� �� ����	�� %&�'� D������� 2���� D������� ���!	� D ���	-� ,� �����	�� 0��"3�

Educational Objectives  ����
.�� G�- ��S�7�� ����	�� G�/Competency- Based Education،  ��
 5	��� �.�6 ���+� ��� ��� h��	��� 4�6 ).��	��� 5����� G�/ �@���� ,�7�� ,� ���������� �� ���	�

 ��	��Learning Outcomes )���6��� D2001، 25.(  
 ,�.� ��	��6�� ������� ��� �<$� �	�� ������� ��.
� ����	�� 9��	#	 ,� ������� F<" 4+ �� �����!

 ,�#6	 �� ��K� h�����	�� �������  �.�6 ���+ G�/ B�� ��� h���	��� ���!	 �� ��	���� �	��� B�$3�
,�.� 2��# ����	��� ����	�� 5	���� :����	� D����� �� D����	. �� D�� ��!�(� D��#���	 �� D�����7	 �� .  

 ���� G�- ������� G�- ��S�7�� ����	�� G�/ �+��� ,.�� ?�#3� �<" G�-�" ����	  %&�/ �.�6
����� D�����	 O���. �6 G�/ O �"��.�� D��#����� 5"����� ���!	 �� F���� �	A� ��� <$3� ���� D

,������ ���-/ Q����� D���7	�� ������" ) ��#�� 8����� D29(.  
�����	�� ��##A��� ,� ���. 1��	  �# �� �#
� �C�  O,*� O   �76	� h�����	�� ������� G�/

�����	� G�- ���.6 �� ��-�@���� D2��3� ����� ,- 0(.��� D ,�@	 ��7!�� 5S�	� G�/ 4��	���
)��	� 5	�� ����	 D J�<  �76	 G�- �-�#��"�� ������� �.�6 )�.�	 ��K�� q��� �<�� 5	���� G�- �����	

���7�� 9������ 4�		 ����� 8@� �����	� D1	+6&� ,.�� ���S��� D ������� G�- �"���	C��
�����	��")��6� D2008 D123( .  
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 ,�� !���� ����!/ ��7	 ���� ��� �����	�� 5	����� G�- ��S�7�� �����	�� ������� �.�6 �� 4�T	��� ,/
������ D�����$	#�� D0����� ,�� ����� ��+n	� D����� ��6�� ,� ��"�
���� D �� ���
�+�	 G�- ���7���

����� ��6�� ,� ���6�� 0C��� D!���� �<"� D��S��3�� ���7�� ��#������ �� %�@�� ��+	 ���7�� J�	� D
 2��� ���� �� ��	��� ���- ����Performance .�� G�- ���7�76 �&��� ��7���7�� 9�#	 D�S��3� ,.�	��� 

)�����- D2004 D71( .  
��3� ;�	6��O �����	�� ������� ����!	�  �� O  ���(A� 8@� G�/"������ ��� ����.� 4��	 D
17�76	 G�/ ��7	� D ��.�6 ,� �"��K ,� �.�6�� F<" )��� �� �"� h2��3� ����	#�� �
�� ���!	 8�

�7��# ������� ���!	��")�����3�� G
!�� ��# D2002 D34(.  
 ,����" �"���� �	�� ����7��� �.A	�Harden �����	�� 0��"3� ,�� D ��.�6 ���@�� ��	�� 5	����

��	�� 5	��� G�- ).	�	 �	�� ����	�� %&�'� D D�����7	�� ����	�� ��	�	 �	�� J�	 G�- ��S��� ���(A��
	� ������ �����	�� 0��"3� ��		������	�� ���"��� ���! D h�����7	 4S�#��" �	� �����	�� 0��"3��

0��� G�/ �����	�� ������ ��S)�f� h�&��(� �&��
	 �����6	 �"���6	 D������� D��"��	�� D ,� ,�6 ��
���- ��	�� 5	��� D�������� ,� r���6� r��- �6	 ;���	 D	�� ������ 2�)�� ,�� !���	�� G�- �+��6������ D

���7� �����	�� 0��"3� ,� 9��� G�/ D,������ ��@� ��	�� 5	��� ����� h5"����� �@�� ��C�	� D
����@� ��)���/ ����� 4��	�)4�(�� D1995 D53.(  

�����	�� ������� �.�6 ,W� ���. 4��63� ���  O�����6	 O �"��#� �� ����6 �.�6 D �	�� ����*� ���
� ���!	� ��@�
	�����	�� 5"���� D�����	�� 5������� D��� <$3� ���� ��� D�"���	-� ��� O ,*� O  �#�#�

� ������ ,�@		 ���� ��� h���7	� ,���� �� �����	�� ��+�3� ,� ���. �� ����	�� ���!	��T ��.�6 �� ����
����- �7��#�� ����	�� %&�'� D���� :  

• " 2��3� ���
� G�- �")�.�	Performance �.�6 G�- ��! �<�� ��!	�� ,� ����'� ?.� �<�� h
 J��#�� G�- �")�.�	� �����	�� 0��"3�Behavior 1	+6&� ,.�� �<�� . 

•  2��� 4.� ����� ���6	 G�- ����6Performance Standard  ?��7�� �.�6 ,� ��	���' �����	 �	T�
 ��.6��� ���$	#� �	�� 8����� �.6�Criteria. 

• f���7�76	 ,��@ ����� �)	�� ��)���/ ������� ,T� �"��7� � D ��2�#��� ���
�� ���-�
Accountability �����	�� ����
.�� �.�6 ��� ���� �	�� . 

• ,���	��� �"��+� �	�� ��2��3� �"��.T	 2��O ����- ����� O �C��  ��# �� D ����$� �"���� ��
5	��� �.�6 ,� ���
	#� h�����	  ��	��Learning Outcomes". )���6�� D2004 D73(   

���	�� �� ������� ����	 �����	�� ������� �.�6 ,/ 4�7�� ��
�� D  �76	 ,�@	 �	�� ����3� ��7	�
������ F<" D������ ,�) �� ���	��6 ����!� )��	� ����	� ����	 5	�� ���� �	� D ����.�' ,��@���

�� ��!/ �� �#���������. ������� G�- ��#
� U�
	 �	�� �����.  
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9�!	� �.�6�� F<�� <$3��O ,������ ,� O  �� ��� ��7	 �	�� ��#����� ����	6��� �� �&��	
�
�	$��� �����	�� 46����� D����� �#����� 4��6	�� ���7	 4S�#� ��� D��	��	#� ����?���	�� �� D

��#����� �!(�3�� .  
 �+� �� ����!� �����	�� 5������� ��-��(��� �� ������  �76	 ,- :6��� �����+�3� 

���7	��� �����	�� ��##A���� D �#���� ����	�� 4��� �� ����#��� ,� G6@� </" !�!$	 �� ��-����
1	���$� ��-��� 2�7	��� G�- )�.�	��� 1S���� 4��� ."  

 ������  �76	 9�!	��"���� ���!	����$��� V6
� �#�.� 1���- � D ������� F<" ��	#	 :�6�G�/ 
����	��� ������ 4��� �� ����- ����� D,�����	�� ,� ���.�� 1��/ 4��	 �� 2�@ �� �K���� �C���� D

5������ ���!	� �����- ��#�#� ���� ������ ����!/ ������� 4��	� D��	��� G�- �.6��� )�.��� D2007 D28(.    

��$ �B: H��I��>� ����B"� ����� �� ��6��1� �$4�� :  
    ��� � ��	��7� �� G	T	 D��.���3� ��6	��� ������� �� ���	-�� ��+� 4�.(	 �� 4����� ,� �����

 �����	C�� 4����� U� G�/ ���@'�� D��).��&�� �6� 1��	��� ���	��� �	�	 ���- �#��# ����
 ���	-��. Q�� �� ��K���� D���	-�� ,���� ����@��� �)&�� 4���� ����	 8�  �#�� B�C G�- ���.��

 ������ ���	"�� �	T�� ��-��	��� ��6���� ,� ��� D)��	���  �#�� �������� ��	���$�� �����	�� ��	�##A�
�d� ����
�� ����6�� ����!	�� D9(�� ����6� ���	"�� �� ��K���� DB�(��� �� 4����� �"� ,� ���

 4��-3� 4��� �����	 �+� ��.���� F������ 1���� M��	� ��	 G�/ B�� ��� 1	T(�� ���	-�� ���+
 �����	�� �##A��� ���	-�� Q��� !��( ���� G�-  
		 ���� ���� �/ D4���  �# �����	6�� ����	���

������� �� )��6� D2007، 44( D ���+���� ��$	#	� ��- ��.���3� ��6	��� �������� ���	-&� �6�����
 �� ������� F<" 4��		 D�����	�� ��##A��� ���� ,- ����.6� ���	 �.� ��#��#� �����:  

     ,W� D����- 5������� ��##A��� ���	-� 2��� �	� �	�� ���$�� �"����� ���	-&� �6��� ��+�� 4. 8@�
����� ��##A��� F<" �����  D5����� D8C�	��� �#����� 4��6	�� B�	#� 4�� ����(	� ����� 4���		

.3� �-���� ����$�� D?���	�� �S�" 2�@-�������� ���7��� D,�#����� ����� D F<"� �� �"���!	 �	� �������
 ,�#������ ,�����'�� ?���	�� �S�" 2�@-� 4�(	 ����� ����(	#�� ,� ����- 4&$ ,� �"���I	 ��

 ���� �"�#� ���- ��-� ������� ���!	 ����- 4�(	� D8�	���� 2�@-�� �����'� ,������ D���� �����
 ��#3� 9�6�� 8���),���
	#��� (������ �� 06��� 4&$ ,� ),���� ,�) D1999 D132(.   

���� ���6� !�7� �� ��.���3� ��6	��� ������� �� ���	-�� ��#��# 4��		�:  
1.  4. ����- ��# �.6	 �	�� ��#������� ��C�	�� ,� ����- ����!/ ��� 8@	 ���	-&� �6��� �##A�

�������� 9��#	� DQ������ M��� 4�� ��-�@�� �� ����� 4�(	 ��#��#�� F<"� D���	-��. 
2.  ��2���/ �� D���� �����C ,�  �7�� �� U���� ,- ���	�� ����� ��7	 ���	-&� �6����� ��##A���

���	-�� ,� ����	 5����� �� �##A� ,���6 �� Q��� <$		 : �����S	#�� ��#��	��� 4��) ��##A���
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 5���� ��7	 �	�� ������ �� ��##A��� G�- 4�#	 ����L ����� ���	-&� �6����� ��	 ,� ���� �����	
��	��6 �� �+��� ���-W� Q�#� ��� D���	-�� ����� �����- ,� ��!$# ,-( B��.(�� D) ���+����

 ��7	� D��	-� �<�� 5������� �� �##A��� �@ B��.(�� ���7	� ������ ��!��( 0�	 ���	-&� �6�����
 �6T� ��$� �</ ���	-�� G�- ����6�� �##A��� �@ B��.(�� B��.(�� ��7	� ���	-�� ����� �� !��(

,���
	#��� 4�C ,�.( 
3.  ���I	 �� ���-/ �� :�6	 �	�� J�	 1�(	 ���- ����(	#� 4&$ ,� ���	-�� ��#��# ���!	 �	�

������� . ),�� ,��� D1995 D160(  
���+�� 4.� D������ ��).��&��� ��.���3� ��6	��� �������� ���	-�� ��+� )��	�� �� ��� ���	-��+ ���

 �� ������ ,W� D���	-�� �C� �	T� ����6� D�"����	� �����. ,- ��7� 8���	� �	�< �.6 ���� D��6�� ��K
 4�C D������ ���	-�� ����!	� �� ����� �� !��(� ��	�-��� B�� :�6 ,� ��#
� ���7	� ��7	 ���.��

����  ��
�� �<" ��7� �� D���	-��  ��� 4��� D S�76 ,� 1��+6&� ��  �� D���7	�� �<" ������ �#
 �!I� �� ����� D����C3� U� �!I	 �����C/ �����	-� ��##A� ��.���3� ��6	��� �������� �����

���. �������D  ��##A��� F<" ��	��)����� ���	�� ���	-� ?��� (Council for Higher Education 

Accreditation (CHEA) D ����� ���	�� ���)� 4�C ,� ��		 �� D����.6 ��K V�$ ?��� �"�
 �������
�� USDE s�� G��		� DX��(�� ?��� 8�		 �S�" �"�CHEA �������
�� ����� ���	�� ���)�� D

USDE ,� ������ ���6��� ��S��� ���� ,�  76	��� D���	-&� �6����� ��##A��� V�$��	�� Q�� ���� D
�� ����� h��"�6� �� ,�	���� �	�. ,� 0��	-�� G�- 4��6�� ���	-&� �6����� ��##A��� G#	� D���	-

 ��##A��� ����� D,��!����� ���� ���	-� ����. ��
C�� ��-�	� D����� ��-�(�� G�- �����6 4�� ,�
#��� Q��� ���.6 �-� G�- 4��6�� J�<.� D���	-�� G�- 4��6�� �� ��K���� 5��������� ) ا�����

����  ).165 -162، ا�
 s�� 8@	�CHEA  G�- 4��6�� �� 9K�	 �	��� D���	-&� �6����� �##A��� ��#�#� ����� �#�$

���	��. �" D���� V�$�	��:  
1.  9#��� ��C ����	� h����.6�� ������ ����� D������� ���� ��2�#��� ����.�/� ���#�6��� ,� ��C ���+/

  ������ �������� ,�,�@	� ���	��� 5������� ��##A��� ,- ��� : D��� ?���	�� �S�" 2�@-�
D�7���� D�#����� 4��6	��� D����	�� )���'� ����	#�� D,�#������ ������	#���. 

2.  ���7	�� ����- ����	#� 4&$ ,� 9��!��� ,�#6	��� D0����� ���I	�� G�- ��##A��� ��	#��� 8��(	��
����� ��##A��� �	�<��5�� . 

3. �7�� 8�� �� ���$ ���6�� �6@�� ��2���/ 4&$ ,� ������� )��		 ,��� . 
4. 5������ �� ��##A��� ������.3� ������ ����	#� G�- �.6�� ���6� ��C�	� DQ@�� 0��	 ���7	 . 
5. ���	-�� ��#����� ��2���' ��	#��� ���7	��� ������� .)��6���� ���	�	�� D2006، 154 ( 
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 8@	 �����USDE  4��6�� �� ��K����� ���	-&� �6����� ������ G�- 9�� ������� ,� �-����
4�(	 D�"���!	� ��	��	� G�- ���7�� ����� ,�.� ,� Q���� V�$�	 G�- : D5"������ D�#����� 4��6	��

D�##A��� ������� ���7��� D��)���	��� �����	�� ����.�'�� D?���	�� �S�" 2�@-��  D�����'� ��	���.�/�
 D������ ����(�� Q�� ������ D�#����� 4��7�� ��#����� D0�+�	�� ��#����� D��&!�� �-��� ����$�

1	���!	�� ����	�� 5������� �����S#�� 2������ D,�#����� B��.( ���-�� )�.��(�� .(  
WWW.cde.stata.co.us/educati/ecese/is/ell/standerds.html)(  

 ���	-&� ����� ���	�� ������ ��	$� U�- ��� �����CHEA  ���7�� ;<����� 9�C� ���� :�6
17��!	� ��� G#	 �<��:  

��88��B3� ���88��� ��88����� S88���$ ��88��B"� ���88�� )CHEA(Council of Higher Education 

Accreditatio:  

    ��- ?����� �<" [(��1996 2�#A� ,� ,�.	�� D�      ���s.� Qs(�	� ��s7�� D2��s���� ��s�����
D���	-��    ��s�	-�� 4���� �!�	���� ��	������� ���$�� ).��. ����$ ��7�� D��	����-� �"������ �7��

   D��s�	-�� �s���- ��#�	� !�#� �"� D������ �.A�� D��#��#�� ��).��� D�����	-&� �����C �&�.� 4����
� D��7��!	 ����� 4��<	�  ,�s�� ������ �
�	$��� ���	-�� ���.� ,�� �������� 4���	� 4��	�� 4�#�
�
�	$��� 8�	���� ��-�!C )�����(�� D2001 D90( .  

 ,� ���	� �����C/ ���+�� �.���T� ���	�CHEA  ���	�� �� �+��� ���-' ��.�	(� �������� �� ���	
���	�� �� ������ �-�	 �	�� ������ F<�� ,���	��� ,�� J�	(��� ��
�� ?�#T. 5������� �<" 4�� :�6� D

���	�� ���7	 4�� ,� �������� ��#��#��� ������� ���!	� D ���� ������� F<" ,� U��� �<$� �C�
����� ����� �" ���	�� ���� ,��@� ��##A��� ������ ��#�#� Q�&� ��# �� �).�	:  

1. ������� ����: H�##A��� F<" �� G�� �< ���	�� U�K 4" 
2. ������� ���=)��� I�)$��: H���	�� �� ������ ���7	� �S&� 4.(� �##A��� 2��� �	 4" 
3. ������� ������:  ���.�� ������ �-��� ��7	 �##A��� 4"H��� ���	�� ����� 
4. �������� J�)���: H���	�� ���� G�- 4��� ���	�� ,�@	� ��#��� 5"��� �##A��� 4" 
5. ���6�� �B�: �2�
. ��< ���	�� ���7	 �� �.��(��� ����.�� 4" D �&��#	��� ������� ����� 4"�

 H����.�� ������� 
6. �$3(�� �B���:  �6������ ��(�e� ,���	6� 9&!�� 4" �����	�� ����3�� �&��#	��� �������

 H���	�� ������� 
7. ��$3(�� ������� JM��): H9&!�� )���/ G�- �S�7�� ���	�� ���� ���7	� �+	�� 4.(� �##A��� ��7	 4" 

)9�!$�� D2004 D79(  
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 �� ���	-�� ��7��CHEA    �s� ���s�� ���	�� ��##A�� ���	-�� ?��� �"���� b���� ��- ��-
  b��s���� F<"� D������ ����� ����- ,�#6	 4�� ,� ,��	���  �#�	��� ��)	��� ��	��7� �� �	T	 �.����

 ��� ��7� �	�� ���#��� ,���� ��#�#� ���	CHEA s� 0��	-�� ��#��#� �"���� �	�� ,����7��� DCHEA 
 ,.����� ���� �")���/:  

� .  ������ 9��N:  �!� CHEA  ���+���� ���	#��� ������� ,� ���6 ���	#�� 0��	-�� �����
 ���	�� ��##A�� ���+�	�� 2��3� �� ������ ����	#� G�-� ,�@� ��� D���	-�� Q�� �� ��"�#���

�����. 
9 .  ����;��:  ����CHEA  ����� ��< ����7�� 4�.(	 �� �-�#� ��� D���	-&� ��)&�� ��-���� ����7�� b����

 ������  �76	 �����@� �S���� ����	�� ����!��� �����	��	#��� ����3� ��!� J�<.� D������ ,��@�
- �� 9��!��� ,�#6	��� ���I	�� ���7	 �� ,�#������ ���	-&� �6����� ������� ��##A��� �� �����

����� ���	�� ��##A� �� ������ ,��@. 
� .   ��)�����:  ���	�� ��##A� �� ���	-�� �����- 4.� ��-��� ���C ����#� ���7	 G�- ?����� �.A�

,������ 4���� �� ����3� �� ���.6�� B�	#� G�- 2��# �����. 
: .  /���4�� : ��#���� D������ ����- ����6� ���	#� �
�� ?����� ��7� �����	�� ��#��#�� �����6	

 ,�#������ ���	-&� �6����� ���+����� D?����� �� 2�@-3� ��##A��� J�<� D����$�� ,� �"��K�
������ . 

; .  ���K��� ��;��:  �����@ ��		 �	�� ����6��� ������.3� ��7�� ,� �-���� G�- ?����� +��6�
�	�� ��C 4�(	� ������ ,��@� ����� ���	��������.3� ���6�� ��C� ������ ����)�� ��C� ���� ��. 

% .  �3;��"�:  �	�� ���	-�� ����- ��-�	� ���7	� ��.�	 �� �!�#�� �< 47	#��� ����� ?����� ,�.�
����� ���	�� ��##A�� ��7�� Q��	. 

X .  9��N��� Inclusion !(��� �.��(���� ���
�� ����(	#�� ,� �S�� G�- ?����� +��6� ,�� �
 ,��@� ����� ���	�� ���	�� 4&$ ����� 4���	��� ,��	�� G�- 8�(� ��� 2�@-3� ��##A���

������ .)��6� D2008، 103(  
S��4 �B : 9������� ���B> ����B" ���;�� S����� �����)NCATE(  

 ���$	�� ���	-&� B�$� ����� ��.���3� ��6	��� �������� �##A��� ���	-�� 9��� G�/ ����
 ���$	�� ���	-�� ��S�" ,�� ,�� D�����	�� ,���� ���	-� 4��" ,������ ���-/ ���	-� ?���

)National Council for Accreditation of Teacher Education NCATE(  ��##A� Q��� �<��
� ��##A��� J�	� 0��	-��� D�����- ��#6	� D���6� ���� ����� ���-/ 5���) G�/ �"��- 4�� �	��561 

�##A� (������ B�	#��� G�- 5������� . 4.� D�����	�� ����.�� ���-' ����� �##A��� F<" �@� �C�
������� J�	  �!	 ,� ����- ����	�� ������ ���	-�� 9�!	 �##A� .  
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 �� ����B"� �����)NCATE(  

      ,������ ���-/ ���	-� ���7�� ?����� ��	�NCATE  ���	-�� ����� ����	"� ��##A��� ��.� ,�
 �� ?������ �� ���	�� ����- ,�#6	� ,��	���� )�)	� ��	��� ���-/ �� ���� :�63 ,7	���� )��	���

����� �	#  �� ����	�� ��#C� �� ����.�� �" ��#�#�:  
��1� ������ :������ �6� F��	��� ��������� ������ : ������ ����	 G�/ ����- �##A��� 5���� ,�.	�

 ,��.	 G�- �##A��� 5���� ��		 ,� 9�� ��. ?���	�� ���� �#����� �����@�� ��������� D����.��
��	��  �76	 �� �-�#� ��� ������ �6� ������'� ��"��	�� ,������ 9&!�� B��. 

�)���� ������: ����6	���� ���7	�� ��+� : 8��	 ,� 8�!	#	 ���C ����6	��� ����7	 ��+�� �##A��� 8	�		
 �-�#� ���� D;�$	�� �� ��S���� ������ ����)�� ����� ���"T	 ���� V$� ���� ��� ,�#����� ,- ��������

��	-� ��76� ��S��� ,�#6	 �� �##A��� ���7	�� 5���� ,� ��	���� ��<I	�� G�- ���� !�	��� D��� ����6	���
������ 9��!�� ,� 4.� ,�7��#�� ,�������. 

������ ������: ������ ��#������� ��������� ����$�� : ������	� ��7	 ������� ����$ �##A��� ��7	
 � ������� ������ G���� D,������ 9&!�� ����� 4�"T	�� �� ��
� ��� ?������ 8� J��	(��� �"<�
�	�

������ �6� ��	�"��	� ,� 8���� D��	������ ��	���$ ,� ��!�. 
�$��� ������: �	��M� : G�- �"�-�#	 D��S&�� �����	 ����$� ��#��� 5���� ��7	� <
�	� ��6��� ���	

������ ��	�� �� �"�-�#� ��� ������� ��"��	�� ,��.	� ��������� ������ 9�!. 
S��4�� ������: ������ ������ 2��3�� ?���	�� �S�" 2�@-� �&"A� : ��#���	�� �S���� 2�@-� 8	�	�

�&"A��  4��� �� ,����.�� ���$��� ���� ������ ������� ��#������ ���� ���C ��< ����	 D����. ����-
 �� ����)�� %��� 2&�)�� ,� ,��	��� D����. ����
� ���&! ���7	� D��#
�� ���7	 G�- ,����C ?���	��

.(� ��� ?���	�� �S�" ���7	� ��6��� ��7	� DB�$3� ����$	��� ��	���$	 �#�	� ��	#�� ���+� 4
������ ����� V�� ���. 

S����� ������ :�������� ����'� : D���
�� �!�#��� 8	�		 �����	 ����C� D�7	#� ����/ ��+� ��6���
 �������.	 ������ D�������� �����.�'�� �&��#	��� ,�����'�� ������ ,� ����. ����"� ���� ����)���

-�#� ��� �������� !�	�	� D������� �������� ������ ������ D����7�� ������� ����!	�� 2����� �� �
V6
��� ���	-�� M�@�� ��6���� �7��#�� 8��3� �������. 

������� ,�� ����� ,������ �-�� ���7	 ����� 8� ,��	��� �##A��� J�	 4�	� )INTASC ( ��
 ,�6(���� 2�
�	#� B�� G�- 0�	�� ���	-�� ��+� ��	�� D������ ���	-&� ����7�� ������� ?���	��

s� V�$��)NCATE ( ������� ����	�� ��6�� 4��( ���7	 G�- 4�	(	 D��-�!	 ����� ����-) �#���– 
 ���.–  �#C– �����/ �S�" �� ( G�- ��S�C ������� ,�.	� D,������ ���-/ ,- ���S#��� �##A��� 4$��

 �������� ���!���� �7��#��?���	�� ���� ��-�!C 8��� �!#�� ),���� D2001، 32(.  
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S��� �B :�����;�� �	������ I�N �� ��������� ������� ���� ����� I�)$.  
ISO.9001)(  

     4�)�� ��+� ��.T	 ������ �<�� <$� ��(	���� 8#���� �� M�!C ���. ,� ��##A��� �a(����� ����	�'� 
��-������ ,� 4&$ ��7��!	 ��
������ ������� �x���6� D������ �����6� ,� :�6  ��!	�� �� 4��� 

����	�� ���	��� D</ ,/ 4�� ���$	#� �
����� ��#��C ���7� ������ �� ����	�� ���	��� �� :�6� �/ ��  ��-
)1992(D J�< ����- ����� �##A��� ����!����� �������  (Standards Institution – BSI – British 

��	���(�/ 1���	��� �6�  ��!	 ����� �##A��� �� 4��� ����	�� ���	��� )(Sallis, 1993, 62 ���� 
9�#�� �� J�< G�/ ,� ��+� ����/ ������ ���.��(TMQ)  �<�� 1��C �����/ l���� (Edwards Deming)  �C

�� 1�� 4�3� G�/ ���$ �S���� �����'�� ����	�'� ��##A��� �a(����� �����	�� ���$ ��-������ J�	 
�!�	���� M�!7��� V�$�� D���� ,� ����I	��� ��#�#3� ��+�� ������ ��
	#���� �7�	��� ���7�� ���$�� 
0�	$	 ���&	$� ���#�#� �� 476�� ����	�� ����	��� ���- ��##A��� �� �a(����� �����	�� -�������� D
:�6 ,� �#����� �S��. ����.	� ���7� �����	�� ���$�� �����	��� � 4���	 �S�� �##A��� �����	�� �� 

��. D8����� ,� 9��!�� ��
	#��� F���	-�� ,� ���$ �#����� 0�	$� ���&	$� �x��"�� ,� :�6 ���
���  ,-
��
	#��� ;�	�/ ,� �##A��� �����	�� �� ���@/ D8����� G�/ ,� 5	���� �" 1#
� �x@�� 5	����� D0�	$� �� 
�S��� �-����� �� ����	�� 0�	$� ���&	$� �x��<� ,- 5	����  ����	��)������(����	��� D .V$�		� �"� 
F<" ����I	��� �� 4����� ���	��:  

 ����)2 (������ ��=)� �����1� /��%����  
��I	��� �#�S��� �� ������ �����	��  ��!'� �7��!	�� �#��7��� ��I	���  

J�)��� �M����  ����$� ����- ����	�� ���	��� )D�������� D0����� ��7��(. 

��	����� ���M��  9��!�� �� 46����� �
�	$��� �����	��.  
��	����� &�)����  2����� ��<� D���3� �C&�� �#�S��� ��
	#����.  
��	����� �����  D������ D8�	����  �# 4���.  
��	����� ��4����  ,��S�7�� G�- ������ �����	��.  

����� �K�$��   
�<� ,W� ?#� �
#�� ������ �� ����	�� ���	��� ��S�C G�- �7�76 �"��
� 9��!�� ,� � �� �� 4�3� �" 

5	���� ���/ D�S��� 5	���� �S��� �" �� 1�#	.� ,� 9��!�� 4&$ ����- ����	�� ���	��� ,� 0��� ������� 
4�	 G�- ����	�� ��	�<�� 9������ �� ����	�� :  

1. 9�#./ 0����� �	�� 1�.�	 ,� ���7�� G�- ��
�� J���'�� �����. 
2. 9�#	.� �������� �	�� 1�.�	 ,� ���7�� G�- 2��� 4�.(	� ����	� 2��(3� . 
3. 9�#	.� ���$�� 0��	6��� ��� 1�.�� ,� ���7�� G�- ���6	 9�	�	� 1	������ ���6�� �� . 
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4. 9�#	.� b������ �����	�� �	�� F�-�#	 G�- ,� ,�.� �x�@- �x�"�#� �x6���� �	���� ��8 
 ISO .9001)(  

�x�+�� �<�� 0&	$�� ���.�� �� ���
�  ��
	#���)J��	#���(  5	�����)�S��� ( 5	�����)��##A��� 
�a(�����( ,�� ����.� ������ �����	�� �����	��� ������ ����.�� �����	�� D��-������ �<� ,W� �
���� 
������ �)�'� ������� (9002)  0�	$� J�<. ,� :�6 0�+�	 4. ���- ,� ����- �
������ �� 
����.� �����	�� ������ �����	��� .4��		� ��7��!	�� �����	�� �����	��� 4.� ���- ,�  ����-
�
������ �������  �)�'� ������)9002( ���	�� 4����� 4&$ ,�:  

 ����)3 ( ������ /�	����� ����M�� ��)���)ISO 9002 (  
ISO 9002 

������ ��#�S��� �
����� ������  /�;�$(��� ���$��� ����������  
1   �!� ����A#� ����'�  ���	#� ��)	��� ����'�  ��!	� ��+� ������  
2  ��+� ������  ��2���/ ��+��� ������  
3  ����� ��7�� ���C�
	���  ��7�� ����	��� 8� ,���
	#��� ,� ���$�� 

,� 4$�� �� ;��$ ?������  
4  !�@  S�����  ��+�	 !�@�  S����� ��#�����  
5  2��(�� ���)	��� �#�����  ��+� ��2���/�  
6  ��"�#� ,���
	#��� ,�  ������

�����	��  
��"�#� 9&!�� �� 2����� ���3�  ����!	� ��
������ �����	��  

7  ���6	 B�	#� ��7	 4��6	 9��!�� 
1	��	��  

���	� B�� ,#6	 2��� 9&!��  

8  ��C��� ���7	� ������ �����	��  ���	� ���!	 5"����� ����	��	#�� ��	�� 
���	���  

9  `�	
	�� ���	$���  ����- ���7	�� ���	$���  
10  4S�#� ������ `�	
	�� ���	$��� 

?��7���  
B��  �#	� �����  �! ���7	�� ?��7���  

11  0C�� ���6� `�	
	�� ���	$���  !�@ 5S�	� ��2���/� ����- )����� 2��3��  
12  !�@ ���6 ��-  ��!	��  ��2���/  �!� V�$(	 ���6	�  ���6

 �
$'� 0@���  
13  ��2���'� ��6�6�	��  ��+� 4��	�� 8� ���6 ���7��  �
$���  
14  �������� ,�)$	��� +
6��� 47����  ��2���/ ����- 4��#	 )���	 �����	6� 
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 �����	�� ������)��!�(��� ��
�&��� ��
���(  
15  �&�# ������  �&�# !�@ ������  
16  ������� ���$���� ������  ��.T	 ����	� ��2���/ ��+� ������  
17  9���	��  4��6	 ���6	� �����	6� 9���	 ���!	� 

,������  
18  9���#3� ��S��6'�   �! 9���#�� ��� ������ ���7	� 5S�	� 

������ �����	��  
ISO .9001)(  

4��		 ����S#� ����'� ����� �6� M��(� ������ B��� ����)	�� <�
�	� !!$�� ���	�� ��2���'�� 
������ ������� �!$� J�<� D������ ,� 4&$ 46����� ����	�� :  

1. �;��� T��$� ����� ������ �� ��$��� �������� :  
9�!		 ����- :��6	�� ���!	��� �� 0�	$� ��##A��� ���+����� 1�	���$��� ����	�'� 8@� ��+�� 

�-��C� �6@�� ��7!��� J�<� ,��@� �����C ��7��!	� ��)	���� ��-��	/� ,� 8��� ���#�� �##A��� �� 
��+���� D�#�		� ����-� ��C�� F<" ��+�3� �-��7��� ,� 4&$ ���	. �7��� �#��# D������ :�6�  ,�@		

F<" �7����� ��6�@�/ �x��	 ���#�� ��+���� ����C� ��	����� �7�	��� ����� 2��3� )��# ��6� D2005 D93( .  
��7	� �#��# ������ �� ��##A��� �����	�� ������	��� G�- ����@ ��)	�� ,������ 8��� )���$ 

����'� �����('� �����( ���#�� ���	�� 9���	��� ��C� ������ ������ �����	�� ,� :�6 V�6�� G�- 
���� 2��3�  �76	� ���K� ,���
	#��� ���!	� ,� ������  �����	��)D8�	���� D9&!�� 2����� ���3�( 

���	�� ��7�76	 B�� ,� 4�C ����� ��C��� ���$��  �����	��)D,������ ,��-�#��� D,���(��� �� ������ 
�����	�� ( ISO .9001)(.  

2.   ��=)���Quality Organization:  
�#�		 ���-�� 2����� ���+�	�� ��+���� %�@�� 4.���� ���+�	�� ?������ ��6		 �<�� 1�� ������ 

A#��������� �����'� D�����	��� :�6 �	� 8�)�	 ���6&��� ���6	� A#��������� �����'� ����/ 4.� �� 
�#C �� ��6� .4�
	�� 2��� �� ���6��� ��#C3� �
�	$��� 2����� O 4.���� – ��##A�� ���+�	�� ���	�� 

���#��� ��##A�� 46��� ���	�� ,�	� D���� <�
�	 ����	�� ��2���'� :  
• �#� �!��$�� ����+�	�� ����e� ��#C3�� ���6���� �����'� �
�	$��� �	�� ��		 ����- ��##A��� 

�����	�� ��  �76	 ��	��#� <�
�	� ������ ��� �!����� Q�@�	� ����#� 4��	�� �����. 
• 0���	 ���6	� ������ ��!�(���� �����'� �����e� ��#C3�� ���6���� ���6��� �� 4.���� ���+�	��.  

���6	 0+�� �� ��.� ��#� ����/ ���� ����/ ��+� ������ 0��('�� G�- ������	� D17��!	 �� �<" 
4�����. ISO .9001)(  
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3. ������� ��$������ ����D� Management Review:  
• ������� ���	#��� ��+��� ��2���'�� �����	��� ���$��  ��!	� ������ ��+� �.T	�� ,� ����� 

�7��!�� <�
�	�� . 
• +
6 ��
��  S���� ������� �!(�d� �����'� �����	��� ��- ,� 1��/ ��#	 ���� ����- 0��('� G�- 

������ �� 4��� ����'� �� J�<ISO.9001) .(  
�$�� �B :���K� L���� ��;� ���K� -��(�� H��$����  

• ���K� ��$���� /��4� ������� ���������  

��7	 ���+� ����/ ������ ���.�� �� ����	�� ���	��� G�- �7�76 �"��
� ,� ?�� 9��!�� �" 5	���� �S��� 
�� ������ �����	�� ���/ ����	 ���	� 9��!�� ,� 4&$ 0����� 1��#./ ��������� ��7��� ��C&$3� 

��������� J�<� �� �7�76�� �" 5	���� �S��� �����	�� ������ .�<� ,W� ����- ���6	 B�	#� ��7	 �<" �S��� 
1	��	�� �� ,� �"� ����� ��.T	 ��+� ������ �� ������ �����	�� . �<�� ,W� 0�(�3� �#����� V�$�� 
9��!��� �� ��S���'� ������ ��+���� �	�� ,� ���&$ �	� ���6	 ���	�� B�	#� ��7	 9��!�� 4&$ 
��6���� 46����� �� �����	�� J�<� D�
�	$��� ,-  ��! ,���	 ��6� 8��� �������� 4��6	� �7�	��� 
9��!�� 9��#T� �+�� 0���� ��
���	 ��7�C� 4�#� 1� M���	#� �������� ����- ��- ���7	�� ���	���� . 
�"�� �&�# 0�(�3� �#����� .  

1( 0�� ��!��9: 4�(� �<" 4�#�� 8��� �������� �7�	��� 9��!��� ,� :�6 B�	#���  D�����.3�
B�	#��� ��+6&� D�6��� 0��('� ��+6&� D����	�� ����/ !�(��� B�	#� D�#����� 4-�
	��� 

��
��$��� D�-��	��� :  ��	$� D�$T	�� D9��I�� �� )���	 4$�� ��+�3� �#����� . ,��	� F<" 
�������� �� ;<��� ���$ ����� 4.� B�	#� ����	#��� ,� �7��#��  . 

2( 4�# 9&! ?������: 4�(�� �<" 4�#�� G�- ��S�C ����( 2��#T� 8��� 9&!�� ,����7��� ,���#���� 
D�#����� �� ,�� �� �	� ��
���	 G�- 9�#6 46����� 0�
���� ��#����� . 

3( 4�# 4������ ��#�����. 
4( 4�# ����7	�� ����� . 
5( 4�# 5S�	� ����6	��� ����(�� / ����
�� �� ��K J�< .  
6( 4�# 5S�	� ,�6	��� �S����� . 
7( 4�# ��	6� G�- ;<��� 0�(.� ������� ���$�� ,������� .  
8( 4�# V�$ ��S�7� 5"����� �����	�� �����	��� . ISO .9001)( 
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9��� �B :�$��� ������� ��������� �����;��  
���!	 5"����� ,� :�6 ��#��� ���-'� :��6	� D����	��� ���$�� ����	��	#�� ���	��� ��	��� D

4�(	 ?#� ���7	 ������ ������ �����	�� G�- 8��� ��+�3�  �!��� ��2���'�� �	�� 4�	 G�- 
4�
	 q���� 0��"� ������ �����	�� 2��# ���. 0����� �������� �� �� ��7�� �	�� ����	� 9��!�� �� 

�#����� �	��� 4�	 G�- 2��� 1	��$( ,� 1�.�	� 4-�
	�� �����'� �� 1!�6� . 8@��� ��2���/ 
9���#�� ����- ���7	�� ������ ,�@ �����	�� ��!/ ��.T	 ,�	� ������ ,� 4�(	 ����- ���7	�� 4.(�� 
��	#� ���6��� ��#�S��� ����	�� :  

1. -3(��: 4�(�� �<" ��!'� ������� ���7	��� ��	#��� 8���� ��+�3� ��2���'�� 9&!�� ,�S(� �� 
�#����� 4�� : 

* ��+� !��(�  �6	�� 9&!�� �� ��##A� ���	�� ����. 
* ��+�� ��2���/� 4��#	 9&!�� �� 4��
�� ��#�����. 
* ��+�� 47��� 4��6	��� ,� ,�� ��##A� ���	�� ����. 
* ��+�3� �7�	��� ��2�)���� !���@���  ��.��#��) !�@�� ����(.  
2. 9�������: 4�(�� �<" ��!'� ������� ���7	��� ��	#��� 8���� 9���#3� ��2���'�� 4�
	� �!�	���� 

2��� ,������ 4�� :  
 O  �! 9���#�� ?���	�� ��	��� )����6�� ���-�
���(. 
 O ����7	 4S�#�� ?���	�� ��	��� . 
 O ��+�3� �7�	��� ��2���W� !���@� 4��� �� ��##A� ���	�� ���� . 
 O B�� %�@� 0��"3� �����	�� �����	��� . 
3. 9������: ,�@	�� �<" ��!'� ������� ���7	��� ��	#��� 8���� 9���#3� ��2���'��  �!�	����

4�
	� 2��� ,���(��� ,�����	�� 46���� ���	�� ���� :  
 O 9��#� ��+�� 1���	�� 0��('�� ����	�� . 
 O ;<��� 1���	�� 0��('�� ����	�� . 
 O ��+�3� !���@��� ���$�� �#��� 2�7��� ����	�� )2�7��� ����	�� ,�� ,�#������ ,���(���( ,� :�6 

����� : ���.	�� D��-�@���� D,�)�� … E�� . 
 O ��+� ���7	 �2�
. 2��� ����,�#�  
4. J�)��� ������: 4�(�� �<" ��!'� ��2���'� ��+�3�� �7�	��� �.T	��� ,� B�� ����.�/  �76	 

0��"3 5����� ������ �����	�� J�<� ,� 4&$ 8�		 ���7	� ���!$�� ����	�� :  
 O B�� ��S&� B�	6��� B�	#�� <��&	�� . 
 O B�� ��S&� B�	6���  �!� ?���	�� . 
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 O B�� %�@� 0��"� 5����� ��#���� ����� . 
 O B�� %�@� 0��"� 5����� ��#���� 9��!�� .ISO .9001)( 
5. /�E������ �������: 4$�� �� �<" ��!'� 8��� ��2���'� �7�	��� ������ B�� ��&#  ��6&��

��)���	�� ��#����� ����	�� : 
 O ����7	 ���	�� ��#����� %�@�'� . 
 O 4����� ����	$���� ������ . 
 O :��3� )���	��� �#����� . ISO .9001)( 

�B ���� :�E�F� ��=) /�	����:  
 U� G�- 0�C��� ,� �� � ��##A��� ����/ �� 1���$	#�� �)�*� ��+� M�@�� 4���	 4�C

��� �7�	��� ��"�
��� U� U�$� ����3� ��
��	�� :  
 Q�!���� ,/ISO  ��$	#�"?��7	�� ������� ��+���� G�- ������ D ��#��7�� ��
������ 8��� )���	��

���- ���	 �	�� ������� D  	(� �"� ��������� ���.�� ,�)isos( ���#	�� ��	 �	�� . ������� ��+�����
 �� ?���7���� ��
������ �" ?��7	��120 ���� . ��
������ ���!	 G�/ ������� ������ ��+�	� ��7	 �"�
 ������ ����/ ��+�3� ���	���� ��#��7��9000 ISO D �S���� ����/ ��+�3�14000 ISO.) "?����� �!�#�� D

1999 D21.(  
     " �)�L �
������ ,/9000  ���.�� ������ ���� �-�	TQM �6��� J�< G�- V�	 ,� ,�� D �<"�

 �)�L �
������ ,� ,+�� U��� ��7� �<�� �" ��3�9000  �#��� ���.�� ������ ���
�  ��!	 �-�	
��� ���$ �
����) "���� D1997 D5 .( �	 �����- �)�*� ��+� ��
�����"6/ ����	��	#�� ����3� B�

8�	���� �� �����'�� �����	C�� ��##A��� �� ���.�� ������ ����/ ��+��  ��!	� .  ��!	 4&$ ,��
 ���(���� 0��"3� G�/ 4����� ,.�� ���� ����'� ��+��� G�- �����	C�� �T(���� ��#����� �
������

 J��	#��� G�- )�.�	�� G�- �����	-�)�
	#��� ���( D �6�	��� ������� 4��3� ���$	#�� ,��@ G�/ ���@'��
�����- �#���	�� �##A��� 8@� ,�#6	� �������� ���� ���(��� ")2005 (MQQ, . ISO .9001)(  

• �E�F� ��=) /�	���� �(� 9B ��4��� �K�� :  

 �	�� ������ �
�	$��� ��+�3� 0c�	� ������ ����/ ��+�3 �$���	�� ��!	�� U��	#� ��
��� ,�
 ������� ������� 9�6�� �� �� <�� ���+)?����� �!�#�� D1999 D23:(  

 ��- ��.���3� ��6	��� ������� �� ������� �7�	��� ��
������ G��� ����)1959( DG�#	 ���.� 
)A9858 – Q – MIL( D �
������ ���"� ��
������ ,� ��- ���+�� �� ��	�	 ��)4891 BS(  �������

 ��- ����!����� ��
������ ��� ,-)1972(  ����!����� �
�������)5750BS (،  4�C ,� ���� ��.( ��
 ?��7	�� ������� ��+����)ISO(  ���
�� ������� ���#)176 TC/ISO( ���� ,��(-� �# ���@�D  ��.���

 ����!����� �
������ ���K G�- ������ ��+�T� ���$�� ��
������ ,� �-���� ���!	 ���� ����/)5750 
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BS( .�)�L ��#��7�� ��
������ ��#�# ���# ��
������ ,� ��#�# ����/ G�/ ������ F<" 4�- B�� �C� 

) Series9000 ISO( .��� �$���	�� ��!	�� 46��� ���	�� 4.(�� V$��� ������� ��#��7�� ��
���)9000 

ISO(":�76&�� ����#�� 4&$� D ������ ���C)176 TC/ISO(  ����W� �C&- ��� B�$� ��
���� ���-W�
������ D��� �7�	��� ���
�� �6������� D ��
������ ��#�# ,� ��2)� ��@� Q���)9000 ISO( D ��@��

 ��
������ ��#�# ���# ���$ ��#�# �� 8@f� �$*�)10000 ISO.( D����� ��{.(� D G�/ ���@/
 �
������)8402 ISO.( D ��#��7�� ��
������ ��S�� ��# ��)9000 (ISO..) " ��#�� 8������ D1999 D

25.(  
��S��� ��
���� ��)�� �"� ,�� )9000 .ISO(  ���� �"" 4�C ,� �����$	#� ,.�� ���- ��
����

�##A� �� D���I� ���. 2��# D����. �� D����$ �� ����	�/ D ���$ ���	�� ��7	 ���. ��) 5���� 4��
 9�#�6��Software D ������ ������ ��)processed Materials.(  G�- ��
������ F<" +��6	 �.��

�")��	 �	�� ����� �I���� D���W�  �! �� U�� 9��		 D9���#� �� D	������!	��� ��� D���(�'� ��� D
���� �������) ".�� ��#�� 8���� D1999 D25  .( 
9��B : �����;�� /�	������)ISO. 9000( ���6�� ������ ���> ���	�� :  

 ��#��7�� ��
������ ��S�-)ISO. 9000(  ������ 4�C ,� ��@� �	 �	�� ��
������ �-���� �"
���
�� )176 TC/ISO( D����!	� G�- ��	6	 �	��� D����(�/� D 4��3� ���$	#��  �76	 G�/ 0��	 �"�

�6�� ��+� �� 0S�+��� 8��� ,�� 4��.	��  �76	� ������� �7�	��� ������ ���6	 4&$ ,� ������� "
)?����� �!�#�� D1999 D37( D �"�" ������ ,��T	� �7�	��� ������� ��
������ ,� ��#�#� ������ ���#	��

 4�� �����'�� �����	C�� ��##A��� ��)9001 .ISO ،9002 .ISO ،9003 ISO.( ) ��-�������
���- �-�
	���"( )21 ,1997 , Berghe Den Van .(  

 ��#��7�� ��
������ ��S�-  �� �������)9000 .ISO(  �"",S��)�� ����6 ����	 B��� ?��7� D
��	���!	�� D����@��� ������ D )��	�� ����@��� ��	 � �������)Excellence(،  �7��!��� �!�#�� ���/�
��
������ D��	�C�	� ,S��)�� ����6� ����	 �� . �" ������� �� ������ G�- �.6� �<�� ,W� ���	����

,�. �</ �� ��7� �<�� ,��)�� � �� 1	���6 ���� 5_	����) .?����� �!�#�� D1999 D26 .(  
 ������ ,��@ ��
���� ?�#� G�- ������� ������ ��+�� ��7	�)3/2/9001 .(ISO D ��# G�-

�" ��#�#� b���� :  
1. ��=)���: V$( 4. �����A#� �c�6	 ,� �##A��� ,� ������ ,��@ ��
���� 9�!	 D1	��6&�� D

,��$*� ,��� 1��� ����+�	�� �&$��	��� D 4.(� 4��-3� 8��� )���/ ����� �	� ,� ,�@	 :�6�
Q�6� . 

2. ������ ��=) ?���� :������ 4��� ���-/ 4�(�� D��2���'�� D4��� �����	� D...E�� D  ���	 �� ��
�.
�##A��� �� ������ G�- ��A	 �	�� 4��� �!(�� 8���� ���7�� D������� ��+�  S��� !�@ : J�< 4�(��
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 S����� F<" ���!	 !�@ D��	����� D����- �C������� D�"����/� D�����	� D.... DE�� D ���7�� �����	
�!(�3�� D�� 4��-3� D��	� �" ��� �
��$�  �!� . 

3. 3��$ =�	�K"������� /: ��.(� �� ���+ 4�6 �� :�6 �� 8c�		 ,� �##A��� ,�.�	 G�/ 0���� D
��2���'� M��	� �	 �C 1�� ���+/� D4��� �����	� D9�� ��. D �����$�� ������),S��)�� D ��S���� ��

�7��!��� �����(� �6�����( D ���$���� �������),���$���� ,�7C���� .( 
�3� <�
�	 ,�  76	�������� ��+� ����(� �	�� �!( : ����	�� ,�  76	�� 4�(��)Design 

Verification(،  1��- �C�������)Validation Design( D8���	�� �����- 2���� 5_	���� V6�� D �.T	��
��
������ 1	7��!� ,� D9�� ��. 4�� 1�� ,� �.T	�� ������ ��+�  �C�	 J�<.� D ����'� ������

��+��� �<��D 1	��-�� ,� �.T	��.  
4. �$��)��� ��K�K���� ���B1� R�4��� �;$�(��� ��B /"�K ���K� : ��- ���6 �� ���+ ��- 1�� ��

5_	����� �C&- ��< �7��!� D������ ��+�� �� D�"���+ 9��#� ���6	 �	� 1�W� D 4��-3� <�$	��
B�$� ��� J�< :��6 8��� ��#����� ��6�6�	�� D4��-3� F<" ����� ,� �.T	��� . 

,��	��� �"�
	��� 4���	�� ,�#6	 :3� ,�� �C&�� G�-  �!�� �<"���#C D ,�@ ��C&�� G�-�
�6���� �#7�� D �" �� 0�� V$( 4. ,� ,� �.T	��  ��! ,- 2�!$3� :��6 8�� G�/ 0����
1�� 9��!�) ".?����� �!�#�� D1999 D31-32   .(  

 ��#��7�� �
������ ����� ���T	� ����� ,/ISO .9000)(  ,� ,��	 ��	��7��" 8��� ,�A	 �
������
����@�� 4&$ ,� 0���.	�� 4CT� ��� 5	�� ;�	�' ��)&�� !��(�� :  

 O 4��� ����	#� 8��� G�- 4�� ���� ��C��� ��+� ���	 . 
 O ����!��� 4��-3�� ���7�� �2�
.�� ������ ���	 . 
 O 4�A#� ���� ��C��� ��+� ���	 . 
 O &�� ��)���	��� ��*� ���	���� 5	�� ;�	�' ��) . 
 O ,��)��� 8�	���� ����!	� 9#��� 5	�� G�/ 4����� ,��)&�� 4�"T	��� 9���	�� ,��T	 . 
 O 1	�C�	 8�  ��!	� 5	�� ���7	� 1S�@�/� ,��)�� ����!	� ,��T	� �S���� �#�� . 
 O ����	#�� �� ���$�� ,��T	� �S���� �#�� . 
 O 4CT�� ��� 5	�� ,��T	� �S���� �#�� 0���.	�� . 
 O ������� ��S)��� �+���� ������ !�@ . 
 O ����A#���� ��6&��� ���6	� ������	�� �&��	�� !�@ . 
 O ���$	#�� �� ��@�� %&�'� �� ��	�6&� ����A#� ���6	� ��6&�/� ��@������ !�@ . 
* 46����� 8��� ��� �-����� 4��� G�- ��	#��� ��.T	��) ".���� D1996، 5.(  
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&��K�� 9������: ���� �� ���6�� ������ ���> ���� :  
 ,� ����#	�� !#��� <�� ����# �� �-������ ����'� 4����� �� ������ M�@��� ���	"�� ���

�@���� ,�7�� D������� ��-��	���� �����	C�� 0��+�� ��7	 ���)	� ���	"�� ���)	� D ����6	�� ���+�
� 1���	 �	�� B��.�������� ���	C� ���
�� ������ ������ ��+��� ���
� ���+ �� ��6��� �����	C . �C�

� ,� ��� ���#�� ����� �!7�� �� ������ ��+�� �
�	���� ��� ���� ������ J�<�L ��
��:  
1- ��	����6�� ����#�� �-����� �� ������ ����/ ��+�� )��		 .  
2- ����� ��������� D4��� ������ �� ���S�C ��� ,�A��� ��
�� ����� ��	#	� .  
3- ,�)�� ���� 8� ���$	�� �c�� 4.(�  ��!	�� ���� .  
4- �����6� ���.(� ����6� ��-����� �.��(��� .)���� D1997 D20 (  

 ��- ������ ���- ���!� ���� ����# �� �##� �7�)1996( ��&� ,� �
�A� ���. ,����� ���@- ,
���7	��� ������� �����	C��� ����.6�� ���+���� ,� �-���� D ?�#T	 �� ������ F<" ���� ����� �C�

 ��- ������ ����#�� ������ ������)2004( D ��� J��(� ,�. ������ �� ����$	 ����� �(- �7- ���
	���� �����	C��� ���$��� ����.6�� �����
�� ,� ����������	��� ��-�� . ���C/ ��@�� ������ F<" )����

$ ������ ,�. �<�� ����#�� ������ ��������� �� ������ ��!��� 5������������- 4�- � D ,�@	 �<���
��	���/� ��	�+��� ������ M�@�� �� ����#�� �+��� ���� ?.	 �@��- ��!�!$ .  

������ ��$��� �������� �� ������ �)(��� J��)$�� :  

�
�.� ���� ����6 �" 5������� ,/ D 8C�� ��{�6 �	�� h���	����  �#�	�� ����� ����- ��-��	���
����#�� ���	���� D ���6��� ,�C�#�� �� �#������ G�- ���	���� F<" ���C 0@	 �	�� ���7���

�����$��� ..S��� 9��#3�� ��!� 5������ ������ ���!� �#��# 9��K �� ,�.	 J�< 2��� ,�.	 �	�� �#�
�#��#�� F<" <�
�	� Dx2����  ,� 0�T	� �<�� h������ ��!��� 5������� ���!��� �#��#�� �K��� ��	 J�< G�-

5������� ���	� ������� 9��#3�� ���
�$�� ���6 ���7� D������ �#��# ��@ ��7�� D�� ��6	 �	�� ��)	
����	#��� ���. G�- ������ ���7� �(�� �)&�� �-��� ���7	� h����#�� ������ ��������� ���.6 D ���CW��

5������� �<" <�
�	 %��� ,�@	 �	�� ������ ��	6	��� �����7�� G����D) "���� D2001 D83 .(  
,� ����#�� ������ ��������� �� ������ ��!��� 5������� 0�T	�:   

1- ���7� .  
2- ������ �#��# .  
3- ������ ��!��� 5������� 0��"� .  
4- <�
�	�� 46��� .  
5- 5������� <�
�	 ����!	�. ) ��#�� 8����� D84  O89(   
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 �	 ������ ,� ����#�� ������ ��������� �� ������ ��!��� 5������� ���7� �� 2��"  ?s#3� �6�
   ��	-��s� )�s�� ,� �7(���� ;��)��� 5�#���� <��
�� �� :�6 h����# �� ���@6�� ����- ���� �	��

�7���� .�$ h�@�6�� �C��� �� ��	���$� ��	��	�� ��# ��@�� ������ ,�.	 ,� 9��� ����� ����� ,� ����
  ��s- ������� ����	�� ��+�� ���C �� �C�� �7�76 �6��� �	�� h����	�� ���6	 ��6�� �� ���)1995(، 

 ����C G�- ��+���� F<" �!�#	 :�6 h���� ����� 4�� �+� 4�$��)90%( ������� ����	�� ,� .  
 ������� 4���� �.� 	�	9 ��@�-�� �,  ؛) )2005	��  �����-	@6���� 	���# ����� (���7�) �-!�

��	���	 ���6	 G�- ����C Q��	� 4$���� .  
 ��- �� 4����� 4��# G�- ����# ���� :�6 hJ�<  �76	� �
�	$� ��#��# 4���� F<" ���	-� �C�

)1998( ��S����� ��C�
	�� 4&$ ,� h�������	 ��	���	 ���6	� DB��.�� ������ ��6�� ����	�� �7!���.  
 ���	���� ���� �#������ ��6 ���)	 G�/ J( &� ��A�# h����	�� ���6	� 4��	��� ������ 8@��� ,/

 ����#�� ����$��� ���#��–  U�� 4&$ ,� h���$����  �#�� ��.	6� ���)�� 8	�		 ����- ����7- ��+ �	��
�7�!�� ����( ����6 D��	(�� �-������ 4�� U� G�- ����$�� ��C�# ��	C�� ��C�
	� 4&$ ,� h��.

 ��� ���7��� 8����� ����	��– ��� �T��� ��K ���6 �#���� ,*� 1���	 .  
  ��!	 ���� 9�!	� h�"���� ���� �<�� ����#�� ����$��� ����	�'� ��##A��� ���� �#������ ����) ,/

���' ���� ��+���� ��	���/ ,�#6	 4�� ,� h�S����� ������ D����7	 �	�� ����$��� 8�#�� ���� ,�#6	� D
��	���	�/ ���!	� D���� ;�	�'� 0���.	 U
$� D ��$���� ,������ G�- �#������ G�- ����C ����� �� �<"�

����$��� .,����� h���	$� ,��&� ,� �
�A� �-���� ,W� h���I�� F<"  �76	 4��# ���  ������ �+�
 ��7��!	� ������ �(�� ���	����  �#�	�� ���� �� ���$��� �����) :�6���� ��#����� ).�� B�� ���6���

������(�#������ G�- ����#�� ����$��� ���#�� ��-�!7�� ���C 0@	 �	�� 9��#3� �#���� ���C h . ,��
� 8@f� h�-������ ����� ,��  c��� 4c�!� ���6 4&$�"���L� 9��#3� ,��� �<�� ��3�� 9�#�� !!$ D

���� ���"� ��.3� ��6�� )9�!$�� D2004 D80( .  
 G�- <|
�� h����# �� ������ ��!� 5����� M��(� 8@�� ������ ���C h���7��� ��#����� G�- x2����

��<�
�	� �����C G�� :��6/ ,�@	� h���6� ����) ��� 4&$ h46��� ��- D ��������(� D ��+��  ��!	�
�����	��� ����$��� ����	�'� ����#�� �##A��� �� ������ ����/ D  ��#3� �� ��#���	�� ��	��C ,�@��

�����$��� ���$���� D��S��� �� ��	#��� ,�#6	��� )%��� ��� D2004 D151( .  
������ ��$��� �������� �� ������ ����� :  

 ������ ��������� ���.6 ,/ ����#��–  ����� 4��(�� �"���� ������ ���"3 ���� ��.���/ D
1���	��	#�. �����	��� ����$��� ��-��)��� ��-����� ��-�!7�� ���.� ��#���� 2�7��� D 2��3� ,�#6	� ���#�

�	�##A���� ���
�� D ������7	� ��	��7	�� 4��	�� ���"T� ���� ������/�–  0��+�� ����W� ����)	�� �.A	
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�����	C�� D������7��� D�����'�� D��-��	���� D�� ��S&��� �S������6�6�� D ��-�!7�� 8��� 4��
4&$ ,� �������� �����C'�� ���6���  ��#3� �� �#������ G�- ������ ����C ���.<��� :  

1- ������ ����' ��-����� ��)&�� ��	6	��� �����'� G���� ���!	 D ��-�#��� ���7	�� �S���� ����' J�<�
��-����� �a(���� D��-��)��� D����$��� D���	���  ��#3� �� �#������ 1�� �� ������ G�- h��
�����$��� ���$���� . 

2- ��$�#�	� ������ ���7� ���!	 D ���-� ����)�)����� �� ( ����� 8�	���� �� ��S
�� 0�	$� B��
���#�� D,��)��� �##A��� ,�� ����	��� �6������ �.��(�� ���
� ���7	� . 

3- ���$��� 8�#�� ����� ���	#��� ,�#6	�� ���$����  ��#3� �� �#������ G�- ���C ��.� ����� h���!��� �
�����$��� . 

4- ��-����� ��C�!�� ���!	 D��-��)��� D����$��� D�����	��� D���(��� ������� ���#�� . 
5-  ����	C�� 2��3� ,�#6	 D����#�� ������ ��������� �S����� �-��	��� 8@���� D ,�� ,��	���

-�!7�� 8����.�	(���� ���$��� ����� �� .)����	�� ���)� D2002(  
 4�#�� ���.� �����	� �#��#�� F<" �(� G�/ ����#�� ������ ��������� ���.6 G#	 0�#�

�6�	��� D��-�!7�� 8��� 4�(� ������ ��!� 5����� 4&$ ,� ��7�76	 G�/� D ����) ��� 4&$ <|
���
���6� .  

������ �)(��� J��)$�� 0���# :  

1-  ������ :��6/)�S���� (������ ����� ���!��� D������� ���7	�� ����#�� ������ ������� D1���	�� D
��	6	�� G���� ������ 2��� ,�#6	� ������ ����' D ,�@� ��� h����- B�	#�� 2�7	��� G�- ��	�-�#��

���!��� ������ �#��# <�
�	 . 
2- ������ 4�� ,� ����	�� ���!	 D������ ��"�
� 4�$�W� D����C� D �� h�����	�� 5"����� �� h�����-

���. ���	�� 46��� . 
3-  ������ ����/� h����.6�� ��K� ����.6�� ��	6	�� G���� :��6W� h���	$��� ?��7��� ������ �!(�� �-�

���	��� D������� ����!	��� �776����  D4�� :���4�"T	��� 9���	�� ��!��� ).� D �6����� ��S�����
�7��!��� ����(� D�������� ���	$��� ?��7�� ���$�� D��!��� ���	-�� ?����. 

4- ������ ���7� �(� D����"�
� E�#�	� D ���� :��6W� h��7��!	 8��(	�"������" D 5������� ��+�	�
�����$� �##A��� 4$�� h������	�� �������� D�C/����6���� ���!��� ������� �� . 

5-  ����#�� ���!��� ������ �)S�� ��+�	 DB�$3� ���6��� ������ )S����. 
6- ������� ���-�#��� ���7	  ��! ,- h����� �S����� ������ ����/ ��+�� 4�$�' �
�	$��� ��##A��� �-� D

����(	#��� D �� �-����� 9��#3� G�- ��		 �	�� h4��� �������� h�S����� ������ ����/ ��+�� 2���
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�-����� M��� ,� 4��� �� M�� 4.� ���	 D�-��)��� D����$��� D �!(�3� G�- 9���	�� ���	�
�
�	$��� .)����	�� ���)� D2002( 

  
R�	)��� �K�� :  

46��� ��- G�- ���� h��
�L ���.<��� 0��"3�  �76	 ,/ D��6��� ,��@�:  
A��1� ��K���:  ��	��)18(  ������ :��6/� 5������� ���	-� E���	 ,� ����()�S���� (������ ����� ���!��� .

�/ 0��	� G����	#��� ���. G�- ������ M�@��� ���	"�� 8�#�	� )�)	.  
��� ��� ��6���� F<" 0�T		�:  

1-  �" ��  �� h������ ��"�
� ���	� �(�� h������� ���7	�� ������ ������ ?�#T	 M��(� �� ��.<�
��$���� ����+�. 

2-  �����	C�� ��##A��� �� ����� ����e� ������� h������ ������ ��"�
� �(�� h�#���� 5���� ���-/
)�"��K� �����	��� ����$��� ����	�'�.( 
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 :الباب الثاني
 (بناء أدوات البحث وإجراءات تطبيقها)لدراسة امليدانية وا

 

 .إعداد المعايير في الجودة الشاملة: الرابعالفصل 

 .النتائج العامة للبحث والمقترحاتالدِّراسة اإلحصائية و : الفصل الخامس

 .خالصة البحث في اللغة العربية -

 .المراجع -

 .المالحق -

 .باللغة اإلنكليزيةخالصة البحث  -

 
 

 



  

 :لرابعالفصل ا
 إعداد املعايري يف اجلودة الشاملة 

 .المقدمة

 .ومصادرها بناء المعايير. أولا 

 .وثباتها صدق المعايير. ثانياا 

 .التعديالت التي طرأت على الصورة األولّية للمعايير. ثالثاا 

 .مدى تحقق المعايير على لتعرفالدراتسة ل عينة إلىموجهة التستبانة ال. رابعاا 

 .المجتمع األصلي وعينة البحث. خامتساا 

 .تطبيق اتستبانة البحث .تسادتساا 
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 :المقدمة
المتضامةة لمعاييير الجاصدل اللايملة المتعلعاة بعةيةار  (ISO, 9001)بعد ترجمة المعاييير ماا المصاةااة الدصلياة 

 . صتحكيمهي صالتأكد ما ةدقهي صثبيتهي تم تعسيم المعييير إلى عدل مجيالت العملية التربصية،
 :تةعسم المعييير إلى خمسة مجيالت صهي

 .ما صجهة ةظر المصجهيا االختةيةييا، مجيل معييير جصدل المةهيج .1

 .ما صجهة ةظر المديريا، مجيل معييير جصدل اإلدارل .2

 .ما صجهة ةظر المعلميا ،مجيل معييير جصدل عمل المعلميا .3

 (.الملرفيا)ما صجهة ةظر المصجهيا التربصييا ، مجيل معييير جصدل عمل المصجهيا التربصييا .4

 . ما صجهة ةظر العيئميا على األبةية المدرسية، معيييرجصدلاألبةية المدرسية صتجهيزاتهي مجيل .5
تم بةيء المعييير بعد  مراجعة البيحث للدراسيت المتعلعة  بيلمصضاص  صالتعار    :بناء المعايير ومصادرها  .أولا 

علااااااى معااااااييير بةاااااايء المةاااااايهن  صمعااااااييير إعااااااداد المعلماااااايا  صمعااااااييير اإللاااااارا  صالتصجياااااا  صخةاااااايئ  البةاااااايء 
حياااث حةااال البيحاااث علاااى ترجمتهاااي صاساااتخدامهي فاااي مجااايل (. 1001 ،المصاةااااة)المدرسااايصتجهيزات  صخيةاااة 

 . حيث أعد الةصرل األصلية ما المعييير ثم قيم بتحكيمهي. صالتعليم التربية
قيم البيحث بتحكيم الةصرل األصلية لدى مجمصعة ما الخبراء في مجيل المةايهن  :وثباتها صدق المعايير  .ثانياا 

ا فااي إعااداد صأةااصل التاادري  فااي كليااة التربيااة صصزارل التربيااة صمديريااة تربيااة العةيااارل مااا المدرساايا الاا يا عملااص 
صالمصجهيا ليتأكدصا ما أهمياة المعاييير  (1) المعييير صالمةيهن صهم ما خيرل دكيترل كلية التربية اةظر ملحق رقم

مكيةيااة تحعيااق المعااييير صالمؤلاارات صماادى اةتماايء المؤلاارات للمعااييير صادخاايل التعااديلت اللزمااة . صالمؤلاارات صاك
 .على الةصرل األصلية للمعييير

 :التعديالت التي طرأت على الصورة األولّية للمعايير .ثالثاا 
. حتى صةل المعيير إلى ةصرت  الةهيئّية، قيم البيحث بتعديل ه ه العيئمة في َضصء آراء السيدل المحكميا

 (.6)اةظر الملحق رقم 
  :تيهم التعديالت اآلأمن 

 .لغيء بعض المؤلرات ةظرا لتكرارهيإ .1
 .خرىأدمن بعض المؤلرات لتضمةهي في مؤلرات  .2
 . تعديل بعض الجمل المركبة .3
 .ددلعيدل ةييغة بعض المعييير لتكصا معبرل عا فكرل محإ .4
 . تم ح   بعض المؤلرات لعدم مةيسبتهي للمصضص  .5
 . استبدال كلمة قييدل بكلمة إدارل صكلمة حصائا بكلمة جدراا .6
 . إلغيء االستبيةة المصجهة للالبة لعدم خبرتهم .7
 .اختةير مي أمكا ما البةصد لسعة العمل .8
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 . 35صالةاحة  25إلغيء العبيرات المكررل في الةاحة  .9
صقيم زميل آخر . ثم قيم البيحث بإجراء دراسة تابيق المعييير على المةيهن في مرحلة التعليم األسيسي

صخيةة كتيب الجغرافية في الةاص  السيبع .  ات داللة إحةيئية بتابيق آخر صلم تظهر بيةهمي فرصق
ثم صةل البيحث إلى إعداد المعييير في ةصرتهي الةهيئية بعد تابيق . صالثيما صالتيسع التي قيمي بتحليلهي

 ( Holste)( هصلستي ) العيةصا التيلي  
 

=             معامل التفاق
نقاط التفاق               
 X100 

 نقاط الختالف+ نقاط التفاق          

 % 44صكيةت الةتيجة 
 ثبات المعيار : 

صيتحّعق ثبيت المعيير ما ، جراءات للتأكد ما ثبيت المعيييرإقيم البيحث ب، بعد التأكد ما ةدق المعييير
إ  ، تسويدانخالد .دزميلالصالثيةية ما قبل ، األصلى ما قبل البيحث ةاس ، مرتيا( مصضص  البحث)خلل تحعيق 

الب البيحث ما أحد المتخةةيا في المةيهن صأةصل التدري  في كلية التربية بإجراء تحليل ليمل لمحتصى 
 .(مجيل المةهيج)في ص لك بيستخدام المعيير المعترح  ات ، كتب الجغرافية المعررل لمرحلة التعليم األسيسيّ 
اةتهيء المحلل اآلخر ما تحليل محتصى الكتب ص ، الكتب الم كصرلصبعد اةتهيء البيحث ما تحليل محتصى 

ليتمّكا ، قيم البيحث بتحديد ةعيا االتايق صاالختل  بية  صبيا المحلل اآلخر، في َضصء المعيير  ات  لالم كصر 
بةيءًا على تابيق معيمل الثبيت بيا التحليليةال ي أظهر أة  ال يصجد فرصق  ات داللة ما حسيب معيمل الترابا

 (   Pearson)  بيرسصا
 

 (من  xمن   ) - ) .ا من   (

v(  2من   –2ا من  ( )  2من   –2ا من ) 
  0.46حيث بلغ 

 عدد المؤشرات في المعايير: 
صفااي مجاايل ،  مؤلااراً  (00) ص فااي مجاايل المعلماايا، مؤلااراً  (201)بلااغ عاادد المؤلاارات فااي مجاايل المةهاايج 

 .مؤلااراً  (54) صفااي مجاايل األبةيااة المدرسااية ،مؤلااراً  (26)ص فااي مجاايل اإللاارا  التربااصي ، مؤلااراً  (204)اإلدارل 
 .(5) اةظر الملحق رقم .مؤلراً  (563)صمجمص  كيمل المؤلرات
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 .توزيع مؤّشرات المعيار على المجالت ونتسبتها المئوّية(  4)جدول 

 النتسبة المئوّية عدد المؤّشرات المجال
 % 35,76 201 لمنهاجا
 % 37,01 208 دارة التربويةاإل

 % 12,45 70 معلمونال

 % 10,32 58 األبنية المدرتسية

 % 4,5 26 الموجهون

 100% 562 المجموع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .توزيع مؤّشرات المعيار على المجالت ونتسبتها المئوّية( 1) شكل
 (راء العينة في مدى تحقق المعاييرآ قائمةاتستبانات)أدوات البحث( 5)جدول
 المحتوى الرقم المتسلتسل

( المدرتسية األبنيةالموجهين والمعلمين والمديرين والمشرفين والقائمين على )اتستطالع آراء العينة : أولا 
 (.الحلقة الثانية)مرحلة التعليم األتساتسي

 :خطوات بناء التستبانات: ثانياا 
 .مصادر التستبانات 1
 .الهدف من التستبانات 2
 .لالتستباناتإعداد الصورة األولّية  3
 .التستبانات جالتتحديد م 4
 .صدق التستبانات 5
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 .ثبات التستبانات 6
 .الصورة النهائّية لالتستبانات 7
 .المجتمع األصلي وعينة البحث 8
 .تطبيق اتستبانات البحث 9
 .أتسلوب المعالجة اإلحصائّية 11

 :مدى تحقق المعايير على لتعرفل الدراتسة عينة إلىاتستبانة موجهة  .رابعاا 
 كد ما مدى تحعقأللت ستبيةيتعداد مجمصعة ما االإلتحعيق أهدا  البحث البد للبيحث أا يعصم ب

االختةيةييا صمدى مصافعة المعييير يا صجهصجهة ةظر الم اسيسي مفي مةيهن مرحلة التعليم األ المعييير
ما ، عداد يتالب العييم بعدل إجراءاتاإل االمدرسية، صه ةية بصاألصالمعلميا صالمديريا  التربصييا الملرفيالعمل 

تحتيج إلى مةيدر صمراجع  ات ةلة بيلجصدل  ستبيةيتكمي أّا ه ه اال، يء االستبيةيتأهّم ه ه اإلجراءات بة
هل االختةي  للتأكد ما أصال بّد ما عرضهي على لجةة ما الخبراء ص ( مصضص  البحث)الليملة صمعيييرهي 

لمعرفة ةتيئن االستبيةيت  البد ما العييم بمجمصعة ما العملييت صالمعيلجيت اإلحةيئية صك لك، يةدقه
 :كمي يأتي لك لتأكد ما ثبيتهي صتاةيل بعدا
 خطوات تصميم التستبانات: 

 .صالتي تحصي استبيةيت متعددل عا الجصدل الليملة صتابيعيتهي، بعد االال  على الدراسيت السيبعة
 . قيم البيحث بتةميم خمسة استبيةيت مايبعة للمعييير المعترحة

 (30)مصجهة إلى المصجهيا االختةيةييا لكل ميدل صمعدار العيةة : استبيةة عا المةهيج. 
  (100)استبيةة عا عمل المديريا مصجهة لمدراء مدار  التعليم األسيسي صمعدار العيةة. 
 (100)عا عمل المعلميا مصجهة إلى معلمي مدار  التعليم األسيسي ص معدار العيةة  استبيةة. 
  (20)مصجهة إلى المصجهيا التربصييا صمعدار العيةة (: المصج )استبيةة عا عمل الملر  التربصي. 
 صتجهيزاتهي مصجهة إلى العيئميا على األبةية المدرسية صبعض  استبيةة عا األبةية المدرسيةصةلحيتهي

 .المدراء
 :مصادر اشتقاق التستبانات (1

ما خلل االال  على البحصث صالدراسيت السيبعة  ات ( أدصات البحث)قيم البيحث بإعداد االستبيةيت
الجصدل الليملة صك لك مراجع تارقت لمصاةايت المةيهن المدرسية في ضصء معييير ، الةلة بيلمصضص 

صمعييلة البيحث الاعلية داخل الغر  الةاية ، التجيهيت الحديثة في إعداد المةيهن المدرسية بلكل عيماص 
صالتعت االستبيةيت ما الةصرل الةهيئية ، المدرسية ما خلل عمل  كملر  تربصي لمرحلة التعليم األسيسي

( فئة األسيت ل الدكيترل في كلية التربية)ء المحكمياثم تم تحكيمهي لدى مجمصعة ما الخبرا. لمعييير الجصدل
 (.1)الملحق رقم 

 



 ةلماشلا ةدوجلا يف ريياعملا دادعإ                                                                        عبارلا الفصل

 

67 
 

 : الهدف من التستبانات (2
يهد  البيحث ما استخدام ه ه األدال استال  آراء عيةةالبحثما مصجهيا صمعلميا  صمديريا صالعيئميا     

لمدى معرفة تحعق المعييير كلٍّ  محيفظة العةيارل مدار  بةية المدرسية لمرحلة التعليم األسيسي  فيعلى األ
في مجيل  كمي أضي  سؤال ماتصح لكل استبيةة لمعرفة آراء العيةة على مختل  أعميلهم إضيفة إلى آراء أصلييء 

 .األمصر في العصامل المؤثرل في جصدل التعليم بمدار  محيفظة العةيارل
 :التستبانة  جالتتحديد م (3

 :هي جيالتم خمسةتم تعسيم االستبيةة إلى 
 للمصجهيةيالختةيةييا لمختل  المصاد،المةهيج، تصج  االستبيةة: لاألص  جيلالم . 
 (.مةهم 100)لمعلمي التعليم األسيسي ، المعلميا، تصج  االستبيةة: لثيةيا جيلالم 
 لمديري مدار  العيةة، اإلدارل المدرسية، تصج  االستبيةة :جيل الثيلثلما. 
 لجميع المصجهيا التربصييا، التربصييا، تصج  االستبيةةالمصجهيا : المجيل الرابع . 
 للملرفيا على األبةية المدرسية ما مهةدسيا صمدراء، األبةية المدرسية، تصج  االستبيةة: المجيل الرابع . 
للتأكد ما ةدق االستبيةيت تم عرضهي على عدد ما الخبراء ما  صي االختةي  : صدق التستبانات (4

صبعد عرض االستبيةة على لجةة المحكميا تم تعديل البةصد كمي ألير إلى  لك ، بيلكايءلصالملهصد لهم 
صتم تابيق معيمل االتايق ( خيلد سصيداا . د) المحكمصا صقيم البيحث بةصد المعييير مع بيحث آخر السيدل 
 التيلي  ( Holste)هصلستي

                            =      معامل التفاق 
      نقاط التفاق 

X100 
 نقاط الختالف+ نقاط التفاق 

  % 45صالةتيجة كيةت 
 :اتانبثبات التست (5

 : يةيت بللتأكد ما ثبيت االست(التجزئة الةةاية) Split Halfٍ  م البيحث اريعة ااستخد
البةصد  ات  الةة  األصل يلتملعلى: يةيت ضما ةةايابتعصم ه ه الاريعة على أسي  تةةي  ماردات االست

-6-4-2) بيةمي يلتمل الةة  الثيةي على البةصد  ات األعداد الزصجية،(لخإ....5-3-1)األعداد الاردية 
 التيلي ( Pearson) بيرسصاثم تم حسيب معيمل الثبيت صفق قيةصا ،(الخ....

 (من  xمن   ) - ) .ا من   (

2(  2من   –2ا من  ( )  2من   –2ا من  ) v
 

، يةيت كأدال رئيسة ما أدصات البحثبيسمح بتابيق االست جيدصهص معيمل ثبيت (  0.88)كيا معيمل الثبيت ص 
 .يةيت جيهزل للعرض على لجةة المحكميابصب لك أةبحت االست
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ةللمةيهن صالمعلميا صالمديريا ر المعترحيييةيت مع بةصد المعيبتتليب  االست:يةيت صالمعيييرباالست -
 .صفق معييير الجصدل الليملة (مصضع الدراسة) ملرفيا صالعيئميا على األبةيةصالمصجهيا صال

 :الصورة النهائية لالتستبانة  (6
عيدل ةييغة البةصد التي ،ح   مي أصةت اللجةة بح ف ،يةيتببعد التعديلت التي أجريت علىيالست صاك

ضيفة مي يرصا ضرصرل إضيفت ،تحتيج إلى إعيدل ةييغة في في ةصرتهي الةهيئية كمي  يةيتبأةبحت االست،صاك
 (:6)الملحق رقم 

 :  إلى قسميا يتقسم البيحث االستبية
 (.بةصدهي)صكياية اإلجيبة عا أسئلتهي ، معدمة يصضح ما خللهي البيحث الهد  ما االستبيةة :األول
في ،أعمدلبعةأر  حيث تم تصزيع ه ه البةصد ضما جدصل معسم إلى، يتيلمل العسم الثيةي بةصد االستبية :الثاني

محعق بدرجة  -2 ،محعق بدرجة عيلية -1:)خييرات هي أربعةيعيبل  (صهص على لكل سؤال)العمصد األصل البةد 
يةيت بةصرتهي بصبلغ عدد بةصد االست( محعق بدرجة ضعياة جداً  -4، محعق بدرجة ضعياة -3 ،متصساة
 .(6)رقم ملحق اةظر ال،بةداً  (562)الةهيئية
 : المجتمع األصلي وعينة البحث. خامتساا 

مدرسة تعليم أسيسي  (246)يتكصا المجتمع األةلي ما مجمصعيت مدار  محيفظة العةيارل صعددهي 
فمجمص  الالب  ,(106634)صعدد الالب اإلةيث  (110104)صعدد الالب ال كصر ، لعبة (3442)فيهي 

مصظاًي صمدرسًي صمصجهًي صمديرًا صملرفًي صالعيئميا على ) (13216)الهيئة التدريسية تتكصا ما  ,(216412)
ملر   (100) ،مدير (100) ,(4) مدرسة ملحق رقم (100)أمي عيةة البحث تتكصا ما ، (األبةية المدرسية

ما أصلييء  (100), (3)مصج  تربصي ملحق رقم  (20)، (2)مصج  اختةي  ملحق رقم  (30)، أبةية مدرسية
 . األمصر
 :تطبيق اتستبانة البحث . تسادتساا 

ي صمديري يةيت، تم تصزيعهي على مجمصعة ما معلمي صمصجهي صملرفببعد التأكد ما ةدق صثبيت االست
صقد اتبع البيحث في تابيق االستبيةة  مرحلة التعليم األسيسيفي صالعيئميا على األبةية المدرسية  مدار  العيةة

 : اإلجراءات اآلتية 
صالعيئميا على األبةية  صالمديريا المعلميا صالمصجهيا صالملرفيا)العيةة  يةيت إلىبتصجي  االست -

 .سةصات إجراء البحث( م 2012-2011)لمرحلة التعليم األسيسي خلل العيم الدراسي( المدرسية
 .يةيت إلى العيةة بصاساة البيحث ةاس بتعديم االست -
 .م 2012-2011عيم يةيت في ةهيية العيم الدراسي  في باختيير تابيق االست-

 
 

 



   

  :الفصل اخلامس
راسة اإلحصائية 

ِّ
 ونتائج البحث ومقرتحاته الد

1 � �����	
� ������. 

���� :��	
��	 �����.  

�
��
�. �������	 ����	 �����	 ��
���� ��
��.  

�
�	
� .������	 ����	 �����	 ��
���� ��
��.  

�
���. �
���� ������	 ����	 �����	 ��
���� ��
�����.  

�
��
� .������	 �����  �! ����
"	 ����	 �����	 ��
���� ��
�� .   

�
��
� .�������	 ��#�$��	 �����	 ��
���� ��
�� .   

�
��
�. ���
�%& ����	 ��
��  

�
��
�. '��(�	 )*�	 �! +%�	 ���! ��#� ,
�
�-.  
2 � �	��� �����.  

3 � ��	�����.  
 



راسة                                                                                                                                                                                                            اخلامساخلامساخلامساخلامس    الفصلالفصلالفصلالفصل
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
 ونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاته    اإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائية    الد

 

74 

 

1 � �����	
� ������: 

    .���	 +%�	 ���� )�(	 /0 1# 23�"� 4 5���� 6
�� ,�7��)����	 ,�
��� ( ��
��� 4
�������
 +%�	1����	 ���
�%& ��	
��	 ��	
��� 
�"��7� ,6��-� 4
�	.  
����. �����	
� � ��!��� "�#��:  

��� ��� .�:���	  �! ,
�
���� ���� 2�
���! )��%	 2� 1�	 ,
�
��	 ;��(�� 
4 )��� )<� �� =	/�
>�?	 /�	 ,�!� 4 ���
�%& ����	 
�	 ,���� 2����@:     

� �	��� �$��:  

     ���%� 6�� 5���� 5���� 1# 1���%�	 ����	 +%
�	 2���� 2����	 A��� 1# A��*�	 )���	
7��"	 �B#
%� C���� 1�
�� 1# A����
$	 A���	 ���
�� 6�D 4 ��	
�� E��7� )<� �� =	/�

C����	 .����	  �! 
�7
"�-� ��
��	 �B%<� 2� ��� 4����	 ���!  �! ���
�%&.  
� �	�#� %#�&� '�� ���:  

 �������	 ������	� ������	� ������	 .����� A�7��"	 �B#
%� C���� ����	 .���� )����
)�! ��	F�� �0
��	 ( �������	 ������	�)��#�$�	 (   ��G�� 6
G�	��� ������	 �����  �! ����
"	�
)1	
0�(.  
� �	��� ���(:  

 ,���� +�%)350(     �G���	 A�� .G�:�� 2G� +�% 1��$! )H$� ,
��	 I/0  �! ,!:� ��
���
)���� A�
�����
 (�	���	 ���H%�	 �� �!����  �! 
�J�� �� E"%����� .   �G��!  G�! ,!:��

1	
�	 )���	 ��% ����	:  
)��  )6( ��������� -.��  

)��%�	 1# A�����	 ,
�
����  �/��(  

������	  100  
������	  100  
��#�$�	  20  

������	 �����  �! ����
"	  100  
�������	 ������	  30  

O����	  350  
�  ��0���� ���1�� ��0�2����� 3����$���2� ���:  

 1���	 E
��� Q�� C
�"� +%
�	 2
J 4
�%�D�� ��
���<	 1"7��	 E��	 �� �HF�	 >�?	
R
����H )�
�� 2���� +�% ���
�	 ��
���� ����� )CCA  Cronbach’s coefficient Alpha ( 	 S/

��� ����� 1���	 7���	� ,
��	 Q��� ,
�
�& ��
�� ���� C�"� >��	 
�D�� .� ��H� +�%� 4��
�



راسة                                                                                                                                                                                                            اخلامساخلامساخلامساخلامس    الفصلالفصلالفصلالفصل
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
 ونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاته    اإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائية    الد

 

75 

 

 ��
���� ����� I
�� ��������	 ����	 �"#��� ��
�� 6
7!- 1# 
����"�  �! �!
�� 
�� A�%� �!����
 R
����H 
(	� )�
�� ���J '���� A�
!�) �(�– �%� ( =�
��	 A�J CH! 
��H �%�	 �� ,���J 
��H�
 �� +%
�	 ,��� �J� C
�"��	 1���	�
����H 
(	� )�
�� ���J ��� ,%���)0.68 ،0.72، 0.77 ،0.82( 

 ��
���� ����� 1���	 E
���  �! )�� A��� ���� 10�.  
 )�� )7 (5����6 �7�� ���1� �����  

��
����  5����6 �7�� )��!�  

�������	 ��#�$�	.  0.85  

������	 �����  �! ����
"	.  0.72  

� ������	����
���.  0.71  

������	.  0.68  

������	.  0.77  

�  ������ ���( 8���1 : ,
�# C�� �� ����	 ���! ��H�� : 
 U  9���1��� 9�$ ���� ��: : 1#� ���
��	 6
�� ����! 1# �H�
$� 5����	 )
�� 1# ���! ��� 20�

�����	 A�:� Q�	 �0
��	 V�	F� .�� 1# �0
��	���F��!6�*0 )F���2����	 A�. A�
�$ 2�D�� )�%��
 S�/ �� 20� ����
�	 A:
�& .� 2����	 ����  �! )�% ��� 2���W�� �����
�	 �� I���H�	

5����	 1# A���	 . 
 U 9��#!��� ��:: 2����	 �� C����	 ���� ���
� ��� 20� 4 A��%� ��� ������ ������	
#),
�D
�� 4

2��! 4����! �?	 4 ������ �?	. (....�$ ����%�
 A���! C���  �! ��!:���  ��� �%H ����
� ,�
7
�� 1#�����	 �
$�� �7�
� �� �(���� E 4 .��� ������ ��/	 V�	 1���� �� 2�# ������	 
��

��	
���	 ��%���	 �) 	�� �"�%	( 4 2����	 ���0� �� V� 2��� A:
�- ����%��1�����. 
 U 9������ ��:: 20�  ����& A���	 S�/ �� S� ����7 ,��(	 C���	 A��- 1# )�! ��� . �$����

 ����	 �7�
� �� �(���� E7
�� 1# 2�����. 
 U ��� ��:� 9������� 9�$ )9������� 9�:;��� :(S����	 �����	 )
�� 1# ���! ��� 20� 4

����
�	 A:
�& �� 2����	 ���0� ����%��4 5��� )H V�$������	 �� C��� A�!  �!. 
 U ������� ����&� <#( 9������� ��::  ����� A��- 1# �����&� ��(B��	� �������	 �� 20�

5���
��� �����	 ����� C���	 S���� >��  	- �#
D- ������	 . 
 U  %��/&� ��:)��&� =����� :(����	 �
$�� �7�
� �� �(���� E7
�� 1# 4
�	  "�	 �� ����� +%

2��
�
�- ���� 
��# A��*�	 )���	� 2����	 A��� �! ���% 2��� Q���� ���	 ;��� 1	
0� . 
  
  



راسة                                                                                                                                                                                                            اخلامساخلامساخلامساخلامس    الفصلالفصلالفصلالفصل
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
 ونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاته    اإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائية    الد

 

76 

 

� �����	
� ��#�#	��� ������:  

 �
��! 2� +�% 4��
���� �	��� 1!�� �"# ��:<	 ���
�%& ,<��%�	 6��&	 C
�"�1	
�	 
 ,
����10� .���  ����� ��	
!)4(4 �7���� ����� )3(�(��D 4 ����� )2( 4��� �(��D ����� )1(.  

 )�� )8 (3���!��� �2?��� @����� 
2A��� B���� C��  �2?��� � �  

3.40-4  ���� 
��� ا������  2.60-3.39���  
1.80-2.59  ��  ا������  ��
�� #"ًا 1.00-1.79��   

  

�����2. 9������ ���!� �$ ���� �������� �����:  
1. ������ ���( %: �	����� �#��;�� 3�� �� ���!� �2?� � � ����9:  

   � ����	 I/0 1# ����%��	 ,
�
�- ���F� ,
7����  �! )��%	
� +%
�	 2
J E#1	
�	 )���	 :  
)��  )9 ( � ��� ���E��#� �2?� ) ���!��� (9������ ���( %: �	�����  

A�
��	 B������  V�%��
S�
���	 

 ����
���F�	 

�����	  

�������	 �����	 ����	 1����	  ���	 VB��. 3.38 .690   �7���� 1 
 ���%� 1# ���7�� �
�
B� A��& .���
���:��� 
�� ����
�	. 3.28 .960  �7���� 2 

������	� ������	 ,
(���	 1����	  ���	 1#����. 3.25 .640   �7���� 3 
 VB�� 1��*�	 ���%�	 �7�	 
"#� ��	
�(� ���:��	 ���� A��&
����(	.  

3.20 .850  �7���� 4 

 �#��� 1#������	 �7$�� ���
��	 ���
�� �H
�� 1����	  ���	. 3.08 .940  �7���� 5 
 �#��� 1# �7$�� )��(�	 ��:<	 ,���	�A:���� ��
��	 ���*�	
������	.  

3.08 .990  �� �7�� 6 

,
�����	 �#
H  �! )���	  �! A�
�"	 )���.  3.06 .590   �7���� 7 
 )�
��	 ��
��� 1�(	 2!��	 �
�
B� ���*�	 .���A:����  ,���	�

 2��� 
�� �%
��	�
�D�W  
3.00 .960  �7���� 8 

��<�	� ��� ,
(��� 1����	  ���	 1#���� 2.96 0.91 �7���� 9 
 E�7� ���*�	]���$�	 
0���� V�B�� A6
(H 2��"�� C
�J ,
�	 2.95 1.12 �7���� 10 

2����	 )�% :H����	 2���	 ���� A�
�"	 2!�� 2.94 0.63 �7���� 11 
 6�D 1# 
���� �������	 2�"� ���
��	 �!���� �
�B� A��& .���

V�0� 
2.90 0.89 �7���� 12 

 ,
���$�	 A��& VB�����*�	 ��	
�# E"%� 
�� ����"	� 2.88 0.69 �7���� 13 
,
�
�� �!�J� ,
����� �H�$� ���
�����	 ����	 ���*�	
� �#��� 2.78 1.05 �7���� 14 



راسة                                                                                                                                                                                                            اخلامساخلامساخلامساخلامس    الفصلالفصلالفصلالفصل
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
 ونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاته    اإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائية    الد

 

77 

 

 ��#��	 A��&  ���@ V�D �� �%�	 �����	 V�7� �H�
$�	 ,
�	
����	� �������	 ��D% 

2.78 1.03 �7���� 15 

"��� �������*�	 ��
��	 ������ �%D� � 2.73 0.95  �7���� 16 
1!
��	� S��(	 �������	  �! �	6
���	 �
��"�� �
�
B� A��& E�7�. 2.69 1.07  �7���� 17 

 6�D 1# �������	 �H�
$�	 ���0F� ��!���	 �7� ���*�	 ���

���
��. 

2.65 1.11  �7���� 18 

�"��� ��	
�� A��& .������*�	 A��- 1# ��7. 2.64 0.76 �7���� 19 
��!��& ,��
��	� �����	 ,
���! A�
�"	 ��
��. 2.62 0.76  �7���� 20 

 ���� 1#�����	� ���$�	 ������	 2B� ���*�	. 2.60 1.14  �7���� 21 
1�%�	 .����	 ���� 1# ���
�	� ���$�	 
��
�
H�- ���*�	 2�����. 2.58 1.16 (��D� 22 

I:(%�� 1!
��	 )��	 A��& 2!��. 2.53 0.71 (��D� 23 
2����	 ,<H$� )�
��� 1�	 +�%�	 6��-  �! ����
�	 A��& .�$�. 2.52 0.91 (��D� 24 

���!
(� 2������ ���
��	 ��
��	
� A��:� ���H� ���*�	
� �#���. 2.49 0.87 (��D� 25 
��	 A�
�"	 .�$����"��	 
���	��H��	 )��� 2�����  �! 2�. 2.48 0.90 (��D� 26 

 ���� 
���� �H��$�	 ,:
��& �! �<!&  �! ���*�	 )���
1�%�	 .����	. 

2.45 0.96 (��D� 27 

1�/	 2��"�	 ��
�� 6�D 1# �����	 ���%��	 �7� ���*�	 .D�.  2.36 1.02 (��D� 28 
���*�	
� �#���  E�"%�	 ��#
H	 ��	
�	 ����	�
�#�0. 2.35 0.69 (��D� 29 

2����"�� ���*�	 1# ������	 6�� ���
��	 �
�B� A��& .���. 2.33 0.89 (��D� 30 
 E�"%� 1# �������	 ����*�	 5�
��B��� 1�%�	 .����	 ,
��*� 2!��


�#�0�. 
2.20 0.87 (��D� 31 

"�	 ���*�	 �!����A����� �(�� ����
�	 ,
���. 2.12 0.90 (��D� 32 
 
J<7� V�0� �W
�� 1# �������	 �����	
� �����	 V�7� =�
$�

��
��	 ��. 
2.10 0.78 (��D� 33 

� 6
�	�� ���*�	 ���� 1!�7�	 )��	 ������	� 6
��� C���� ���
A���	 E�"%� 1# �H�
$��	.  

2.08 0.73 (��D� 34 

�����	 A�%� ��� )��(�  �! A��& )���.  1.85 0.94 (��D� 35 
 A���	 �
�D ,
��
��� 2
B� )��(�� A���	� �����	 A�%� 2�"�

�����	�. 
1.73 0.85 (��D� 

��� 
36 


���
�� 6�D 1# A���	 �
�D	 ����� �7� ���*�	 .D�. 1.70 0.70 (��D �
��� 

37 

��� �
�
B� ���*�	 .D�1�/	 2��"��	 �
�.  1.68 0.60 (��D �
��� 

38 
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 1�/	 2��"�	 ,
���! ���
��	 ���(�� �%D� ����� �
77� A�%�	 .D�
�����	 ���%�	�. 

1.55 0.66 (��D� 
��� 

39 

�������	 �����	  �! 
����� ����� 2��"�	 �
��/ �
�
B� A�%�	 .���. 1.40 0.82 (��D �
��� 

40 

��
��� 
��	 ���
�	 ,�%�	 .� A�%�	� A���	 ,
��7�� ��#��	 ��
�����	 ,
�
��%�.  

1.16 0.37 (��D �
��� 

41 

 )<� ��	)���)9(  1�� 
� ���:  
     7���� �����	 +�% ��  	�� �����	 �������	 �����	 ����	 1����	  ���	 VB�� �
��� )�%
)3.38( B� A��& .��� 
���� ���%� 1# ���7�� �
�
  7����� 
���:��� 
�� ����
�	)3.28(  �����	 1# 2�

  7����� ������	� ������	 ,
(���	 1����	  ���	 1#���� �
��� ��	
�	)3.25(  ����	 �����	 1#�
�(� ���:��	 ���� A��& VB�� �
��� ���1��*�	 ���%�	 �7�	 �
"#� ��	
 �� ����(	  7��� )3.23(  

��	
�	 ���
��	 �� ��% 1# )���	 1# ^D� �0 
�H ���
��	 ��"� /H0�:  
1U ���	 ���*�	
� �#���V�0� E�"%�	 ��#
H	 ��	
�	 �. 
2U 2����"�� ���*�	 1# ������	 6�� ���
��	 
�B� A��& .���. 
3U  �������	 ����*�	 5�
��B��� 1�%�	 .����	 ,
��*� 2!��
�#�0� E�"%� 1#. 
4U A����� �(�� ����
�	 ,
���"�	 ���*�	 �!����. 
5U �
J<7�  V�0� �W
�� 1# �������	 �����	
� �����	 V�7� =�
$�  ��
��	 ��. 
6U � 6
�	�� ���*�	 ����� C���� ���� 6
��	A���	 E�"%� 1# �H�
$��	 1!�7�	 )��	 ������. 
7U �  �! A��& )��������	 A�%� ��� )��(. 
8U  ��� '���� 7����	 +�% ���F�	 �(��D ���
��	 I/0)2.35   	-1.8(  ���F�	 ����� 1# ."� �0�

V��D	 . 
�� 9����	 &� ���E����C1 : 
      �7� ���*�	 .D� �����	� A���	 �
�D ,
��
��� 2
B� )��(�� A���	� �����	 A�%� 2�"�

�	 �
�D	 ����� �
77� A�%�	 .D� � 1�/	 2��"��	 �
���� �
�
B� ���*�	 .D� � 
���
�� 6�D 1# A��
�����	 ���%�	� 1�/	 2��"�	 ,
���! ���
��	 ���(�� �%D� �����. 

 ,�%�	 .� A�%�	 ��
��� � �������	 �����	  �! 
����� ����� 2��"�	 �
��/ �
�
B� A�%�	 .���
�	 ���
�	
�� ."� >(��� 7����� A���� ����	 ,��% �����	 ,
�
��%� A���	 ,
��7�� ��#��	 ��

 �� )J� ,
7����	 +�% E"%�� 2	 �	
% 1#)1.7(  1	��	  �!.  
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	���ادر���	

8%

����ا	��دة! �م�
7%

� �$� �#���	 ��
����   1G# 6��G�	 6�] ��� ����F

���!� F�#!��� 3��  ���!� ������� ���/�)9������(  
 V�%��
S�
���	 

�����	 ���F�	 ����  

.0 1 ���F�	 �7���� 

.0 2 ���F�	 �7���� 
1.12 3 ���F�	 �7���� 
.0 4 ���F�	 �7���� 
.0 5 ���F�	 �7���� 
.0 6 ���F�	 �7���� 
1.03 7 �(��D ���F�	 
.0 8 �(��D ���F�	 
.0 9 �(��D ���F�	 
.0 10 ��� �(��D 
.0  11 �(��D ��� 

���!� F�#!��� 3��  ���!� ������� ���/�)9������(  

 7����	 +�% 2�<� 1����  ��� �#��	 ,�
H  	�� �����	� ���0� ��
 � 1	
G� 2
B� ����- ��G7�� S��   7G�����)3.06 (
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�%ر�$���#��ا��
&'(�
11%

وأداري��	$
��ر��
11%

ا	��ارد


! �م���+�	
ا	�,�%ة
10

ا	����&-����$د-&
وا	���&
10%


و.%ة���	�
ا	�%ر�/

5%

������ ���!� ������� ���/� "�:  

/0 1# ����	 ,
����� ��� ����� +%
�	 2
J�I � �$� �#���	 ��
����
 1	
�	 )���	  �! 
���%� ���
��	 I/0 E"%� Q�� �#��� ����!:  

)��  )10 (���!� F�#!��� 3��  ���!� ������� ���/�
 7����	   V�%��

S�
���	
2�<� 1����  ��� �#��.  3.17 .78

��7�� S���� 1	
� 2
.  3.06 .93

������� ���$�	 ����	 �#��. 2.78 1.12
A��$�	 ���H%�	 2
B� ����. 2.76 .71
2���	� 2����	 1����! 2!�. 2.76 .77


������� ���
�	 ����	 �#��. 2.74 .90
�������	 �H�
$�	. 2.55 1.03

2.41 .85
���H�	 �	
�# ����� ����� �#��. 2.37 .85

. 1.96 .79
�����	 A�%� ��	
�#. 1.46 .65

 )6;) 2 (���!� F�#!��� 3��  ���!� ������� ���/�

 )���	 ��)10(  7����	 +�% 2�<� 1����  ��� �#��	 ,�
H  	�� �����	� ���0� ��
  S�
��� V�%�
�)0.78(  2� � 1	
G� 2
B� ����
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��ر��

%
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����ا	
�و�����
10%
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ا	�,�%ة
10%

2. �� ���������� ���!� ������� ���/� "�

/0 1# ����	 ,
����� ��� ����� +%
�	 2
J�
 1	
�	 )���	  �! 
���%� ���
��	 I/0 E"%� Q�� �#��� ����!

2�<� 1����  ��� �#��
B� ������7�� S���� 1	
� 2



������� ���$�	 ����	 �#��
A��$�	 ���H%�	 2
B� ����
2���	� 2����	 1����! 2!�


������� ���
�	 ����	 �#��
�������	 �H�
$�	

���*�	 ��
��. 
���H�	 �	
�# ����� ����� �#��

A���	 2
B� E��7�.
�����	 A�%� ��	
�#

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

B%<_�  )���	 ��
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H 
�0 2
�	)3.17( 



راسة                                                                                                                                                                                                            اخلامساخلامساخلامساخلامس    الفصلالفصلالفصلالفصل
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
 ونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاته    اإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائية    الد

 

80 

 

 S�
��� V�%��)0.93(  5���
������� ���$�	 ����	 �#��  7�����)2.78(   S�
G��� V�%��)1.12 (

 2�A��$�	 ���H%�	 2
B� ����  7�����)2.76(  �
H 
���� 1�	 �����	 1# 
����2���	� 2����	 1����! 2!� 
 7�����)2.74(  ���
�	 �����	 1#��������	 �H�
$�	  7�����)2.55(  2� �G��*�	 ��
��   �G����	
�

 7����� ���
�	)2.41(  
�������H�	 �	
�# ����� ����� �#��  7����� ���
�	 �����	
�)2.37(  �  EG��7�
A���	 2
B�  7�����)1.96(  ������ A�$
! �����H�����	 A�%� ��	
�#  7�����)1.406( .  

3. � ���!� �������� �����	
� ������ ����9������ ������:  
 �
��� E��7��t-test  ��
%�	 I/�	 ) ,
�����	 (1	
�	 )���	  �! )�%�:  

)��  )11  (���1� ����� C���� ������ �����	�� 9������� 8�1��  
 T ���%	 ����  Q����  ���
�%� �	��	sig �	��	 

���*�	 ��
��.  -1.029 99 .3060 �
��
�%- )� ��W 
�����H�	 �	
�# ����� ����� �#. -1.574 99 .1190 �
��
�%- )� ��W 

2���	� 2����	 1����! 2!�. 3.315 99 .0010 �
��
�%- )� 
A��$�	 ���H%�	 2
B� ����. 3.631 99 .0000 �
��
�%- )� 

��7�� S��� 1	
� 2
B� ����. 5.980 99 .0000 �
��
�%- )� 
���$�	 ����	 �#�� 
�������. 2.462 99 .0160 �
��
�%- )� 


������� ���
�	 ����	 �#��. 2.675 99 .0090 �
��
�%- )� 
2�<� 1����  ��� �#��. 8.545 99 .0000 �
��
�%- )� 

�������	 �H�
$�	. .4870  99 .6270 �
��
�%- )� ��W 
A���	 2
B� E��7�. -6.808 99 .0000 �
��
�%- )� 
�����	 A�%� ��	
�#. -15.949 99 .0000 �
��
�%- )� 
 �� B%<�Q���� ,��?��	 1# �	��	 �"�
�	  +�% �� ) �	
�# ����� ����� �#�� � ���*�	 ��
��

 �������	 �H�
$�	 � ���H�	 ( ���
�"	 �� ��H� 
�	 ���
�%	 ���
�%� �	��	 ��)0.05(   �G�W 10 /-
��
�% �	� ,��?��	 
���� �
)2���	� 2����	 1����! 2!�  4A��$�	 ���H%�	 2
B� ����  4   2
GB� ��G��

��7�� S��� 1	
�  4
������� ���$�	 ����	 �#��  4�#���$������ ������� ������  H   %I��� <I��� :���

F�J�  H"����� 3�	� ����!:3�� �� F�K� L��B�  ( ���
�%� �	��	 ��  1G0 /- ���
�"	 �� �?D� 
�	 ���
�%	
�
��
�% �	�.  

4. <��&� ��N7��:  �� �� L:  ���� �OP �����	9��  � �=��� ��� F�#!��� 3��  %: 9������Q=  <#(
�	����� ���!���. 

��
���� ����� �#
H 1# ����	 ��#� ,
�
�- 7���� ���
"�  �! C
�� 1# ����	 ,
�D�# 2�"�A 
 S�
���	 7����	 .� ��%� )H� E����	)(=2.5 µ  1!
�� C
�"�	 +�% )1+2+3+4 =10 ( �	 ��� 7�
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 S�
���	)10/4=2.5(  � S�
���	 7����	 ��  �!�  ����	 �� ���%�	 7����	 �
H /- ���%�	� )H$
  6��c� 2�"� � 2� 
��
�%- )�)on-sample t-test( % ����	 7���� ������ ���"	 )�      . (2.5=µ)  

 )�� ) 12  (���1� t- test 9������ )�( ������� ���!� �2?�� F�!�� �	��  
One-Sample Statistics / One-Sample Test 

  N (��ا-,+�اف   ا�(�
 ا�(��0ري

ا���3 12 ا-,+�اف 
  ا�(��0ري

ا��
	��ات ا��ا�� 
��  ��� ��� ا���

100 2.514 .814 .081 

 Test Value = 2.5 
T  �#در

 ا�+��5
�7�ى ا�"-�� �
 sigا;:��809 

ا=�>ف 
��0ت� ا�(�

ا-=�>ف @?" در#� 
�A�95% 
B,دCا BD@Cا 

ا��
	��ات ا��ا�� ��� 
��  ��� ا���

6.319  99 .000  0.514 .350  .670  

     )���	 )<� ��)12(  �
���� �	� �� ���t=6.319)(  ���% ���� ��!)df=99( �  �	��	
 ���
�%� ���
�%	)sig=0.000(  ���
�"	 �	��	 Q���� �� �?�� ���J 10�(sig=0.05)  >#�� /-

 2��	 ��D�#)�"�� �����	 ���� 	 ���
�% �	�� �/ ���
�� 2����	 A��� 1# ������	 )��d6  ���
��	  �!
�%��"�	.  

��2��2 .��!� �$ ���� �������� �����9��#!��� �:  
1.  ���� �2?� � ��#��;�� 3�� �� ���!�  �	����� %:9��#!��� ���(.  

1	
�	 )���	  �! 
���%� ����	 I/0 1# ����%��	 ,
�
�- ���F� ,
7����  �! )��%	
� +%
�	 2
J :  
)��  )13(  ���E��#� �2?� � � ) ���!��� (9��#!��� ���!� �	�����  

 B������ 	��� R�
S��!��� 

 �2?� � �
 ��!���
T���/��  

 ��!��� "���
 ��	 9�
���/&�  

����	 ,
�J<��.  3.74 .360 ��*�  1  
����	 ��/?�	. 3.70 .510  ��*� 2  

�	���	 ���� R
�� ��#��. 3.68 .390  ��*� 3  
Q��H V�0� 7�7��	.  3.64 .420  ��*� 4  

A6
(H��e���	
�J�A��-. 3.53 .510  ���* 5  
 �J
�	 ��H(�	� ,<H$�	 )% 1# /��<�	 =�$-

1!����. 
3.45 .570  ��*� 6  


�����7 2�#� �����	 A�
�	 ���� �� �H��	. 3.45 .640  ��*� 7  
�����	 �����	. 3.45 .400  ��*� 8  

 ,
�
%	 ��
��� ������� ,
������� 2����3.38 .510  ���F�	 �7����  9  
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/��<�	.  
 ���#� A�
�& �!���� ��	
�� )
�(	 2�����

�������	.  
3.33 .720  ���F�	 �7���� 10  

�#���	 f
��-  �! A��"	. 3.30 .620 ���F�	 �7���� 11  
���<�	 �������	 �7$�� 2����.  3.27 .680 ���F�	 �7���� 12  

)
�(	 2���	 ,��� �����. 3.23 .590  �	 �7�������F 13  
/��<�	 2��"�.  3.18 .680  ���F�	 �7���� 14  
1�/	 2��"�	. 3.17 .620  ���F�	 �7���� 15  

/��<��	 �������	 ,
�
��%� ���%�. 3.08 .650  ���F�	 �7���� 16  
 ���	 .� �����	 5��
� )�
H� �� 2���	 �H��

Q���. 
3.00 .640  ���F�	 �7���� 17  

�� �H��	 �����	 A�
�	 1# +%�	 E��7. 2.73 .860  ���F�	 �7���� 18  
 )���	 )<� ��)13( 1�� 
� ���:  

 7����� �����	 1#  	�� �����	 )�% ����	 ,
�J<�� �
���)3.74(  7����� ����	 ��/?�	 �
��� 5���
)3.70(  7����� �	���	 ���� R
�� ��#�� 2��)3.68( �7��	 �
���� 10� ����	 �����	
� Q��H V�0� 7

��	
�	 ���
��	 
�� ��*� �	
% 1#:  
1U /��<�	 ,
�
%	 ��
��� ������� ,
������� 2����. 
2U �������	 ���#� A�
�& �!���� ��	
�� )
�(	 2�����. 
3U �#���	 f
��-  �! A��"	. 
4U ��7 2�#� �����	 A�
�	 ���� �� �H��	���
. 
5U �����	 �����	.  

 ��� '���� ,
7������ ���F� )
% 1# 
D�� ,�
H#)3.45  3.33و(  
������� ���!��� %�?� F2:  

	
�(	 2���	 ,��� ����� � ���<�	 �������	 �7$�� 2�����  �
���� 1�/	 2��"�	� /��<�	 2��"�
	 �H�� � /��<��	 �������	 ,
�
��%� ���%�� ���	 .� �����	 5��
� )�
H� �� 2��� �H��	 �
��� � Q��

  	- 7����	 ��$� +�% 7���� ���F� �	
% 1# A���� ����	 ,��% �"# �����	 A�
�	 1# +%�	 E��7 ��
 �� )J� 2�J)3.27( .  

2. ������� ���/� "��� ����)��� � ( ������ ���!�)�#!��� ���(9�(: 

%
�	 2
J�/0 1# ����	 ,
����� ��� ����� +I ��
����  ����! 1#  ������	 6�] ��� ����F� �$� �#���	
 I/0 E"%� Q�� �#���@ )���	  �! 
���%� ���
��	1�:  
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3.6

3.43

3.35 3.33

3.12

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7


��ا	���&� ا	���&ا���ا�����ت
ا	345وإدارة

ا	��6�& 7��ا	�8 ا	����
ا	��دة

)��  )14 (���!� F�#!��� 3��  ���!� ������� ���/�)9��#!���(  
 B������ S��!��� R�	��� ������  

���	 �����2.  3.60 .360  1 

)�(	 A��-� 2���	 ,
�������. 3.43 0.52 2 

2��"�	. 3.35 0.59 3 

7�7��	. 3.33 0.56 4 

�����	 A�
�	.  3.12 0.66 5 

      )���	 )<� ��)14(  1# )
��	 /0 ���0� +�% ��  	�� �����	 ,��% 2���	 ����� �� ���
 7����� A���	 ���
�� ���%�- ,
�
�)3.60(  S�
��� V�%��)0.36(  A��-� 2���	 ,
������� 5���

7����� )�(	 )3.43(  S�
��� V�%��)0.52(  7����� 2��"�	 )
�� �
H ��	
�	 �����	 1#�)3.53( 
 S�
��� V�%��)0.59( ����� 7�7��	 ����	 �����	 1# 5��� 7)3.33( 7����� �����	 A�
�	 ������ 

)3.12(  S�
��� V�%��)0.66( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )6;)3 (���!� F�#!��� 3��  ���!� ������� ���/� ) 9��#!���(  

3.  ���!� �������� �����	
� ������ ����������� 9��#!���:  

 �
��� E��7��t-test  ��
%�	 I/�	),
�����	 (1	
�	 )���	  �! )�%�:  
)��  )15(  �� ���1� ��������� �����	�� 9��#!���� 8�1�� ������� ��������  

 T �5�+ى ا�"-��   در#� ا���7�
 sigا;:��809 

 ا�"-��

 دال إ:0ً�809 0000. 99 14.79  .ا����3)
H9� دال إ:0ً�809 0000. 99 17.81  .ا���ا0�K�Lت ا���JD وإدارة ا�

��)D�دال إ:0ً�809 0000. 99 9.35 .ا�(0دة ا� 
J5�Aدال إ:0ً�809 0000. 99 14.52  .ا�� 

JD�)ا� ��?M�.  30.76 99 .0000 0ً�809:دال إ 
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 �	��	 �� B%<� ���
�%�,��?��	 1# : A�
�	 � )�(	 A��-� � 2���	 ,
������� � 7�7��	
����	 ����� � 2��"�	� �����	���" Q����  ���
�%& �	��	)sig(  �"	 �G	��	 Q���� �� �?��  1G�


(sig=0.05)  �	�� ���� /-���
�%  ,
�����	 I/�	  
4. ������2�� ��N7:  �� �� L:  ���� �OP �����	9��  � �=��� 9��#!��� ��� F�#!��� 3��  %:Q=  <#(

�	����� ���!���.  
)��  )16(  ���!�� L#!���� �	�#� ��7���� ��=��	
�������� 9��#!��� )�(  

One-Sample Statistics 

 N (��ا���3 12 ا-,+�اف  ا-,+�اف ا�(��0ري ا�(�
 ا�(��0ري

 050. 530. 3.37 100  ��� ا�������

 )�� )17 ( ���1�t test  ���!� �2?�� F�!�� �	��������� 9��#!���  
One-Sample test 

 Test Value = 2.5  
T Df  ى ا������
��

������ ا�
ا!
 ف 
�ت"#�
 ا��

95%  
ف �'� در$� ا�!
�() 

 اBD@C ا+د*�
N�)D�)ا� H)@  16.211 99 .0000 .870 .760 .970 

      )���	 )<� ��)17(  �
���� �	� �� ���)t=16.211(  ���% ���� ��!)df=99( Q�����  �	��	
 ���
�%	)sig=0.000(  ���
�"	 �	��	 Q���� �� �?�� ���J 10�)sig=0.05( �/- #�� 2��	 ��D�# >

)�"��  �����	 �������
�% �	�� �/ ���  ,
��� ,
7����	!����	 )���     G�! d6
G�� 2����	 A��� 1#
�%��"�	 ���
��	.  

��!�� . ���!� �$ ���� �������� �����9���1��� 9�$ ����:  
1. 9���1��� 9�$ ���� ���!� �#��;�� 3�� �� ���!� �2?� � � ����:  


�	 2
J 1	
�	 )���	  �! 
���%� ����	 I/0 1# ����%��	 ,
�
�- ���F� ,
7����  �! )��%	
� +%:  
)�� )18 ( ���E��#� �2?� � � ) ���!��� ( ���!� �	�����9���1��� 9�$ ����  

�)  ا�(��0ر�ا-,+�اف  ا�(�
 ا�(��0ري

 ����L �#در
 ا�(��0ر

 N� 0ر��ا�( O�L�L
 :�Q اCه(��

�#�0 ا�J�A ا���AD3 وا�()�K����Lا@1 �09د��?R�2 وا����1  ���� 0.4 3.8  .ر ا�( 
 J#��5. 3.77 0.34 ���� 2 ا�(+��ى اCه"اف  ا�(����2

���2 إدارة وL �T�U�JD ���5 و:S20ةL VA+L. 3.73 0.39 ���� 3 
JD��)1 12 :�0ة ا��)�K)ا� "�W�0U ى� 4 ���� 0.46 3.7  .رU) ا�(+�

 0KL.  3.68 0.46 ���� 5ه0ت ا�+"0K� 12 �Y5ل ا�"را��V7�5 ا�(+��ى �X ا-
N�)D��)D� 193Zا� "�W�0U ى� WL�5. 3.67 0.47 ���� 6) ا�(+�

 ��L0�+ا\] ا���#�0 12 ا���X� H�0 ا�(��?R�2 وا����09در ا�(� JM7L
��D�3)ا�. 

3.65 0.52 ���� 7 

�دةKا� V�A+L 12 0�#���?R�2 وا����09در ا�(� JM7L. 3.63 0.55 ���� 8 
0MD�0RLه"اف  وCازن ا�L. 3.62 0.43 ���� 9 

0�#���?R�2 وا����ع �09در ا�(�?L. 3.6 0.51 ���� 10 
`M?)أه"اف ا� V�A+�� JD�وا�� J�D�ق ا���c ع�?�L. 3.57 0.53 ���� 11 
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0MD�0RL�2 و��و:"ة ا�( VA+5. 3.55 0.64 ���� 12 
0�#���?Rد�` ا�� JD�وا�� J�D�ق ا���c VA+L ��"A�)13 ���� 0.51 3.55 .ا� 
0�#���?R�2 وا������2 �09در ا�(�L 12 JM7L. 3.54 0.66 ���� 14 

X)�K)ا� ���Wc X� ه"افC07ق اL15 ���� 0.42 3.5  .ا 
 16 ���� 0.49 3.5 .ا07Lق اCه"اف  �X)�K� X ا�(���2

d��?�D� 0M��DU0\. 3.5 0.5 ���� 17 
�ا,O ا���Kا� N�U ازن� ��A�W. 3.5 0.67 ���� 18 وا�?VA+5�5�e ا��

 �c JM7L. 3.5 0.74 ���� 19ق ا���J�D وا���V�A+L 12 JD اCه"اف ا�(����2
0�#���?R3"ام ا���� �c "@07L. 3.5 0.59 ���� 20ق ا���BD@ JD ا
 �c "@07L. 3.48 0.63 ���� 21ق ا���V�A+L BD@ J�D و:"ة ا�(���2

A+L 12 JD�وا�� J�D�ق ا���c JM7L�50رM)ه"اف ا�Cا V�.  3.45 0.73 ���� 22 
JD��)ل ا��: J�D�ق ا���c ر�+)L. 3.44 0.56 ���� 23 

�ع اCه"اف?L.  3.43 0.52 ���� 24 
0�#���?R�2 وا����09در ا�(� H�0R�L.  3.42 0.61 ���� 25 
`M?)ى ا���+� X�  ه"افCا V7�L.  3.42 0.44 ���� 26 

0M@07Lه"اف واCل ا�)g. 3.4 0.66 ���� 27 
���  �L. 3.38 0.49#(� ا�(+��ى �hه"اف ا�(0Mر�5��� 28 

0M?�U 0)�2 ��Z,Cا H�0R�L. 3.35 0.75  ������ 29 
��L0�+0رات ا�M)0ً ��?(�� ا�i�2 ��Z,C0:� اL0.74 3.32 .إ  ������ 30 

JD��)ا� J8<�� ��Z,Cع ا�?�L. 3.3 0.51  ������ 31 
���  �. 3.28 0.69�X� JD اه"اف ا�(?�c J8<�L`Mق ا���J�D وا���� 32 

(Z?ا� JD�0ت ا���K�Lا������  0.71 3.28  .إ0L:� �2ص ا��3"ام ا��� 33 
X)�K)ة وا���Cا Bإ� JD��)1 ا�)�?L. 3.27 0.76  ������ 34 

���   0.55 3.26 .�>8(� اCه"اف��� 35 
��Lاd0رات ا��?(�� ا�M� N� JD��)ا� NR)�5. 3.23 0.82  ������ 36 

����ى ا�(�اد ا�"را�+� H�0RL.  3.23 0.52  ������ 37 
���  V7�L. 3.2 0.4 اX� ��Z,C اCه"اف��� 38 

��U0K5;0ه0ت اKL-ا JD��)ا� O7�R5. 3.2 0.72  ������ 39 
��,�,0Aا� O,ا�K�2 ا���ا@1 �09در ا�(�L. 3.18 0.89  ������ 40 

N� JD��)ا� NR)�5 ,0A3"ام ا������0تاD�)0.96 3.13  . � و@�ض ا�  ������ 41 
`M?)ا� ���e?� �i0?@ ��50�� �2ا��L.  3.13 0.43  ������ 42 

"�K0م وا;=�اج ا��ا� HRZD� `M?)ا� �Aو�� B@ا�L. 3.1 0.85  ������ 43 
�ا�2 �"ى ا�(��JD ا�(0Mرات ا�+���L0 ا�>ز�� ;دارة ا�+�0ة�L.  3.08 0.82  ������ 44 

Cا JM7Lm3"ا������  ��Z,. 3.05 0.73 12 ا@"اد �D] ا,0Kز ا�(��JD وا��� 45 
-ً0�2 0ً)D�L VA+L [i إدارة JD�وا�� J�D�ق ا���c n��L.  3.04 0.87  ������ 46 

H�iCا J5�Aا�� J�D�ق ا���c J@"L.  3.03 0.92  ������ 47 
����0.75 3 .5�o] ا�(��JD ا�(���2 12 ا�+�0ة ا��  ������ 48 

L�@��J5 ا�(�?Aا�� O��0����  �c n��.  2.98 0.59ق ا���JD وا���J�D ا��� 49 
`M?)ا� d���050ت ��?Rا� JD�)�2 �"ى ا���L.  2.93 0.75  ������ 50 

JD��)D� H�0Zا� J5�Aا�� V�W�L ��Z,Cا J@"L.  2.9 0.8  ������ 51 
�5�U0ه0ت ا���KL-050 واpAا� X� �A����� V7�L. 2.9 0.67 ا���� � 52 

���0����  qD�)5. 2.83 0.75 ا�(��U JD?�� �����2 أ��� 53 
���  NR)�5. 2.8 0.86 ا�(��N� JD ا�(�7�05ت ا�(����2��� 54 

`M?)ا� ��Z,0ت وأ@� �� X� ن�)D��)ا� H@0��5. 2.8 0.69  ������ 55 
�D@0����  O7�R5. 2.77 0.85 ا�(��JD ا���93Z ا;��U0K5 ا���� 56 

���  C. 2.75 0.72ه"افوا\��� ا��� 57 
���  NA�5. 2.73 0.82 ا�(��0M� JDرات إ#�اء ا��0Kرب��� 58 

`M?)ا� d����2 ا�("ر�� ا�(��0WDت ا�>ز�� ��?L. 2.6 0.78  ������ 59 
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 )���	 )<� ��)18(   � �G������	� ��"��	 2�"	 
���	��H�	� �#���	 ��
�� 1!�� �
��� )�%
2���� �
���     �G���	 A:#
G%� �G��� 2��� ����� A��- �#�� E"%� �
��� � ��#���	  V�0� Q��%�	

 ,
7����� ���F�	
�  	��	A��*� ����� 1# 10� 1 )3.7و  3.77و  3.8(��	  �! .  
���  �� ��� 
���� �
    �"�G� � V�G0� �G��J�  �
��� � ��!
(	 ���
��& ����$	 2����	 ���H�

����	 ���
��	 �� 10 ����	 /�(��	 ��:<	 ,
��7��	 �����	 �#�� ��
��	 6��- ,�
�� 2 �7G���� 
 10 
��
7���� +�% ���F�		����7 )2.6و  2.73و  2.75و  2.77( ���F�	 ���� 1# 1�F�� 1	
��	  �!.  

2. ������� ���/� "��� ����)��� � (���!� S� "�	 ������� �/�����) ����9���1��� 9�$(:  

/0 1# ����	 ,
����� ��� ����� +%
�	 2
J�I �
�����    6�] �G�%����F� �G$� �#���	  �����G�	
������	  ���
��	 I/0 E"%� Q�� �#��� ����! 1# @ )���	  �! 
���%�1�:  

)��  )19( ���(  "�	 F�#!��� �/��� 3��  ���!� ������� ���/�)��1��� 9�$ ����9�(  
�
���	  7����	  V�%��

S�
���	 
 �
���	 �����
���0� +�% ��  

 ���F� ����
�
���	 

2�����	 ��!��	 A���	 E�"%� 1# 
���	��H�	� �#���	 ��
�� 2
��-. 3.64 .530 1 ��*� 

���
H�� �#���	 A�%� E�"%�. 3.64 .510 2 ��*� 

�� 1# ����%	 ,
0
�� .� Q��%�	 E
�� ��� �:��	� ����	 )

�(����	 5����. 

3.59 .560 3 ��*� 

����	 ���B�� .� 
���	��H�	� �#���	 ��
�� )�
H�. 3.57 .530 4 ��*� 
����	 V�0� Q��%�	 �����. 3.57 .390 5 ��*� 

���"��	 
�����H��	 2���	� 2����	 E�7 V�B��.  3.53 .550 6 ��*� 
 .� V�0� E
�����	 ����7� .����	 ����7.  3.50 .430 7 ��*� 

 ����	� ��"��	� �������	 2�"�	 
���	��H�	� �#���	 ��
�� A
!��
�����
"	. 

3.49 .620 8 ��*� 

����	 V�0� E�"%� 1# 2���	� 2����	 E�7 2
��. 3.48 .720 9 ��*� 

���
H�� 
��:��� V�0� ���<�. 3.44 .480 10 ��*� 

����	 V�0� 
���6<�� 2���	� 2����	 E�7 O���. 3.42 .600 11 ��*� 

�!���� 
�!
��� V�0� )��$. 3.42 .580 12 ��*� 


���
H�� �7$�� O���. 3.33 .610 13  �7���� 
I����� ����	 V�0� .� �7$�� E
��. 3.31 .380 14  �7���� 

 2��� ���� �7$�� �%
�-7$�	 2���	 E�"%�	 �����. 3.30 .690 15  �7���� 
E�"%��	 
�����
J� V�0� ���J�. 3.13 .580 16  �7���� 

���
��	 ����	 �� 2����	 �H��.  3.03 .790 17  �7���� 
2�����	 )�
$	 2��"��	 2����	 E�7 ���<�. 3.00 .740 18  �7���� 

��"�	 E��7� 1# �7$�� 2
��-2�����	 )�
$	 2. 2.98 .740 19  �7���� 
��#���	 ����	 �� 2����	 �H��. 2.97 .770 20  �7���� 
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�ا	��@?ه%افو�)ء��
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,��ل
ا?ه%اف
�وا���-
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5%

���ع

�ا?!�
�و�����

5%

ا���ق

��Bا?!�
أه%اف
@ا	��
Cو����ا

5%



إ��.�
ا?!�D�E
&���
�6���ا��+�	

ا	��7ا	���&
5%


��Fا?ه%افوا
����E�Fو��6+��	

4%

G���&����	اG�
ا	��ر�
ا	��ا!/

4%


;�ق�)'�
&��6��	
&�����	

4%

.640 21  �7���� 

   �G����	 1G# 2�����	 ��!��	 A���	
  1G# A��*�	 )���	 C��
"� ��� ���0� 1#

 S�
��� V�%��)0.53(  �����	
� 2�
    7G����� �G(����	 5G���� ��� �:��	� ����	 )
�� 1# ����%	 ,
0
��

 7����� ����	 ���B�� .� 
���	��H�	� �#���	 ��
�� )�
H� 
�����)3.57(  ����	 C(��
�	 
���	��H��	 2���	� 2����	 E�7 V�B�� ���
�	 �����	 1# 
���� ����	 V�0� Q��%�	 �����  �G��"�

 7����� ���	 ����7� .����	 ����7 .� V�0� E
�� 5���)3.50(  S�
��� V�%��
 7����� �����
"	 ����	� ��"��	� �������	 2�"�	 
���	��H�	� �#���	 ��
�� A
!�� 1�F� 2�

 7����� ����	 V�0�)3.48(    1�FG� 
G�H
)3.44(     E�G7 O�G�� �� ��G% 1#

7������ )3.42(  V�0� )��$ 1�F��
  .G� �7$�� E
�� � 
���
H�� �7$�� O��� 1�F� 2�
  7G�����  7$�	 2���	 E�"%�	 ����� 2��� ���� �7$�� �%
�- 2�
  2�G���	 E�7 ���<� � ���
��	 ����	 �� 2����	 �H�� � E�"%��	 
�����
J� V�0� ���J� �
  �G���	 �� 2����	 �H�� 5��� � 2�����	 )�
$	 2��"�	 E��7� 1# �7$�� 2
��- � 2�����	 )�
$	 2��"��	

 1	��	  �! 
���
H�� ����	 ���B�� ��
�! ���
�� �#�� 2� ��#���	.  
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	�����&ا	��ز-�
ا	��دة
5%

�و.%ة�+�6

ا	����
�و�����

5%

ا	����
�4�در��ا-�ة
ا	������
	��6&وا	������0�

ا	6�!�!�
وا	��ا!/وا	�6�8

5%

�$وا	���&ا	����&;�قأ��م
�ا	��@أه%اف�+�6

5%


ا?ه%اف�)'�
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5%

���ع
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ا	����&
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إ��م��$ا?!�
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4%
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ا	��ا!/

4%


-�����I������ا���� ��
@و������ا	��

4%


���
H�� ����	 ���B�� ��
�! ���
�� �#��. 2.96 

 )�� �� )J1 9�)19(  %#� �� � �:  

- �� )���	 ���� E�"%� 1# 
���	��H�	� �#���	 ��
�� 2
��   �G����	 1G# 2�����	 ��!��	 A���	
���
�	 ����	 
���%  
���
H�� �#���	 A�%� E�"%� �  	�� 4  1G# A��*�	 )���	 C��
"� ��� ���0� 1#
 ,
�
�- 7����� ������	 �������	 ����	
� 2����	 A���)3.64(  S�
��� V�%��

 .� Q��%�	 E
�� ��	
�	    7G����� �G(����	 5G���� ��� �:��	� ����	 )
�� 1# ����%	 ,
0
��
 7����� ����	 ���B�� .� 
���	��H�	� �#���	 ��
�� )�
H� 
�����

�	 
���	��H��	 2���	� 2����	 E�7 V�B�� ���
�	 �����	 1# 
���� ����	 V�0� Q��%�	 �����
 7����� ���	 ����7� .����	 ����7 .� V�0� E
�� 5���

 7����� �����
"	 ����	� ��"��	� �������	 2�"�	 
���	��H�	� �#���	 ��
�� A
!�� 1�F� 2�
 ���
�	 �����	�E�"%� 1# 2���	� 2����	 E�7 2
��  7����� ����	 V�0�

 7����� A�$
�	 �����	
� 
���
H�� 
��:��� V�0� ���<� Q����)

��� �����	
� ,6
� ����	 V�0� 
G	)11( 7������
 �����	
� 
�!���� 
�!
���)12( ��� 7���)3.42(   .G� �7$�� E
�� � 
���
H�� �7$�� O��� 1�F� 2�

 7����� I����� ����	 V�0�)3.33(   7G�����  7$�	 2���	 E�"%�	 ����� 2��� ���� �7$�� �%
�- 2�
  2�G���	 E�7 ���<� � ���
��	 ����	 �� 2����	 �H�� � E�"%��	 
�����
J� V�0� ���J� �
  �G���	 �� 2����	 �H�� 5��� � 2�����	 )�
$	 2��"�	 E��7� 1# �7$�� 2
��- � 2�����	 )�
$	 2��"��	

 1	��	  �! 
���
H�� ����	 ���B�� ��
�! ���
�� �#�� 2� ��#���	
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3. �9����1��� 9�$ ���� ������� ���!� �������� �����	
� ������ ���:  

�
��� E��7�� t-test  ��
%�	 I/�	 ) ,
�����	 ( 1	
�	 )���	  �! )�%�  
)��  )20  ( ���1� �����C����  �������� ������ ���������1��� �9����1��� 9�$ ����  

در#�  T  ا�(��0ر
  ا�+��5

�7�ى ا�"-�� �
 sigا;:��809 

 ا�"-��

 دال إ:0ً�809 0000. 99 22.994 .ا07Lق اCه"اف ��Wc X�� ا�(X)�K و�Wc�� ا���9

0MD�0RL0 وM,از�Lه"اف وCدال إ:0ً�809 0000. 99 19.744  .�>8(� ا 
0M@�?L0 وM@07Lه"اف واCل ا�)g. 15.806 99 .0000 0ً�809:دال إ 
V�A+�D� 0M��DU0\ه"اف وCا ���دال إ:0ً�809 0000. 99 10.856 .وا\ 
`M?)ى أه"اف ا��  دال إ:�L. 27.257 99 .0000 0ً�809#(� ا�(+�

ا07Lق ا�(+��ى �X ا0KLه0ت ا�+"0K� 12 �Y5ل ا�"را�� وا���ازن 
��D�3)ا� mW,ا�# N�U. 

  دال إ:0ً�809 0000. 99 19.449

0MD�0RL�2 و��و:"ة ا�( VA+L.  22.389 99 .0000 0ً�809:دال إ  
`M?)ا� ���e?� X� 0�#���?R�2 وا����09در ا�(� H�0RL. 20.242 99 .0000 0ً�809:دال إ 

 ��@��دة ا�?Kا� V�A+L 12 0�#���?R�2 وا����0م �09در ا�(M�ا
J�D��D�. 

 دال إ:0ً�809 0000. 99 21.430

 ��AD3وا� ���)�K)ا� J�AD� 0�#���?R�2 وا����ا@0ة �09در ا�(��
��,�,0Aا� O,ا�Kوا�. 

 دال إ:0ً�809 0000. 99 16.015

`M?)أه"اف ا� V�A+L 12 JD�وا�� J�D�ق ا���c 0مM� دال إ:0ً�809 0000. 99 13.459 .أ

`M?)ه"اف ا�C 0Mو�>ء�� JD�وا�� J�D�ق ا���c ع�?L.  15.415 99 .0000 0ً�809:دال إ 

��"A�)0 ا��#���?R�D� JD�وا�� J�D�ق ا���c [�o�L. 18.738 99 .0000 إ:0ً�809 دال 

JD��)D� H�0Zا� J5�A�D� J�D�ق ا���c �)8<�. 6.800 99 .0000 0ً�809:دال إ 

tا� دال إ:0ً�809 0000. 99 21.172  .ا07Lق اX� ��Z,C أه"اف ا�(?M` و��7

0MD�0RLو ��Z,Cع ا�?L. 13.506 99 .0000 0ً�809:دال إ 
(Z?ا� JD�ا�� V�A+�� ��Lا�� JD�L �T�U ��Z,C0:� اLدال إ:0ً�809 0000. 99 11.471 .إ 

JD��)D� H�0Zا� J5�Aا�� V�W�L 12 ��Z,C0م اM� دال إ:0ً�809 0000. 99 6.413 .إ

�ا,O ا�(����2Kا� N� JD��)ا� NR)L. 6.051 99 .0000 0ً�809:دال إ 
�ا,O ا�(0Mر�5Kا� N� JD��)ا� NR)L. 6.685 99 .0000 0ً�809:دال إ 

�e?� �i0?@ ��50�� �2ا�L0MD�0RLو `M?)دال إ:0ً�809 0000. 99 7.177  .�� ا� 

 �� ��� E�
�	 )���	 )<� ��Q����  �� �?�� 
���J ,
�����	 �#
H	 ���
�%& �	��	Q���� 
 ���
�"	 ���
�%& �	��	)sig=0.05(  �	�� ���� /-���
�% ,
�����	 I/�	.   
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4. �2��2�� ��N7��:  �� �� L:  ���� �O=��� � � 9�� �����	P  )�(  9���1��� 9�$ ���� %:
�	����� ���!��� <#( Q=��� F�#!��� 3�� .  

 )�� )21 (9����1��� 9�$ ���� )�( ������� ���!�� L#!���� �	�#� ��7���� ��=��	
�  
One-Sample Statistics 

 N (��ا-,+�اف  ا�(�
 ا�(��0ري

ا���3 12 
ا-,+�اف 
 ا�(��0ري

�.��ا���/
 050. 590. 3.29 100 .$�0� ا�!

 )�� )22 ( ���1�t- test 9���1��� 9�$ ���� ������� ���!� �2?�� F�!�� �	��  
One-Sample Test 

 Test Value = 2.5 
T Df  ى��7�

ا�"-�� 
��U07+ا� 

ا=�>ف 
��0ت� ا�(�

ا-=�>ف @?"  95%
�A� �#در 

B,دCا BD@Cا 
�.��ا���$�0� ا�!/
. 13.235 99 .0000 .7890 .6710 .9080 

 )���	 )<� ��)22(  �
���� �	� �� ���t=16.211)( ���% ���� ��! )df=99( Q�����  �	��	
 ���
�%	)(sig=0.000  ���
�"	 �	��	 Q���� �� �?�� ���J 10�)sig=0.05(  2��	 ��D�# >#�� /-

)�"�� �����	 ��D�(	4 ���� ���	 ���
�% �	�� �/ )��  ������	 ������	  �! d6
�� 2����	 A��� 1#
�%��"�	 ���
��	.  

�����1 .������� ����&� <#( 9������� ���!� �$ ���� �������� �����:  
1. ������� ����&� <#( 9������� ���( <#( �#��;�� 3�� �� ���!� �2?� � � ����:  

 �! )��%	
� +%
�	 2
J 1	
�	 )���	  �! 
���%� ����	 I/0 1# ����%��	 ,
�
�- ���F� ,
7���� :  
)�� )23 ( ���E���� �2?� � � ) ���!��� ( ���!� �	������������ ����&� <#( 9������� ���(  

 (��ا-,+�اف  ا�(�
 ا�(��0ري

 ����L �#در
m��)0ر وأه��ا�( 

O�L�L ا�(��0ر 
 �Q�: N اCه(��

� J7�5�W���� ا������ 720. 3.18 .�\X ا�(u8093U B?W @(�ا,�� �?0���  1 

 �T�WD� �5ا-\�09د u8093ا� X\���ا@0ة ا�(
 .ا�(+���

��� ا������ 640. 3.17��� 2 

��T�Wوا� ����Wا�� u8093ا� X\���� ا������ 750. 2.91  .�5ا@B ا�(��� 3 
��Z,ف أ�v �2ا���� ا������ �5. 2.90 .830��� 4 

@0ة ا�(�\X ا�u8093 ا-#�(�T�WD� ��@0 ��ا
 .ا�(+���

��� ا������ 690. 2.88��� 5 

 u8093ا� Q�: N� B?W� X\�� S�)�5
�5�9Wا�. 

��� ا������ 730. 2.82��� 6 

�5�ا�0U �2("ر�� أ@"اد 92�ل و�0:07ت 
0�X� O أ@"اد ا��>ب?�L.  

��� ا������ 640. 2.75��� 7 

�W�0?� ��D�)RL 0تvا�2 �2ا�L. 2.34 .880 ا������ ����  8 
 ����اد ا�"را)D� ��20وآ �@�?�� �U03� �2ا�L

��D�3)ا�. 
�� ا������ 770. 2.03��9   
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��BF ا	�%ر�
٥٤%


ا	�5اT�ت ا	������
٤٦%

 )�� �� )J1 9�)23( %#� �� � �:  

    S�
��� 7����� ���
�� �����! g�
���  ���	 .J�� 2��� �
���  	�� �����	 )�%)3.18(  �0�
 �
��� 2� ���F�	 7���� ���FG� 7����� �7�%�	 �����	 ���
��J� g�
��	 .J��	 A
!��)3.17(   5G���

 7����� �����	� �����7	 g�
��	 .J��	  !��)2.91( 7����� �7$�� V�W �#��� 2� )2.90(   1#�
7����� �7�%�	 �����	 ��!
���� g�
��	 .J��	 A
!�� ���
�	 �����	 )2.88 (.J�� :���� 
��   ���

7����� ���
�	 �����	 )�% �����	 g�
��	 +�% �� )2.82 ( �#��� 5��� 1# )��# ��!� �����	
7����� �<7	 ��!� .� ��
��� ,
%
��� )2.75(  S�
��� V�%��)0.64(  �����H� ,
W�# �#�� 2�

7�����  ���
�� )2.34(  ��#
H� �!���� ��
�� �#�� ������ V��D ���F�    �G(����	 ��G���	 ��G��	
7����� )2.03( V��D ���F��.  

2. ������� ���/� "��� ����)��� � (������ ���!�)������� ����&� <#( 9������� ���((:  
�
���� /0 1# ����	 ,
����� ��� ����� +%
�	 2
J��  6�] ��� ����F� �$� �#���	   ����
G"	 �G��!

����	 �����  �! �� 1	
�	 )���	  �! 
���%� ���
��	 I/0 E"%� Q�� �#��� ����! 1#:  
)�� )24 (���!� F�#!��� 3��  ���!� ������� ���/�)������� ����&� <#( 9������� ���((  

 B������  S��!��� R�	��� "�����  

������ '0��.  2.99 .680 1 

����#!��� ��U�7��. 2.51 .760 2 

   B%<�  7����� ����F� ��H� �0 �����	 .J�� ��)2.99(  ���F� ���� 1# ���
��	 �� �0�
 7����� ,6
� �������	 ,
W�(	 
���� �7����)2.51( V��D ���F� �	
% 1# 10� S�
��� V�%��.  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

 )6;)5 (���!� F�#!��� 3��  ���!� ������� ���/�)&� <#( 9������� ���(������� ����(  
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3. ������� ���!� �������� �����	
� ������ ���� ������� ����&� <#( 9������� ���(:  

 �
��� E��7��t-test  ��
%�	 I/�	 ) ,
�����	 (1	
�	 )���	  �! )�%�:  
)�� )25  ( ���1� �����C���� 8�1�� ������ ��������������� ����&� <#( 9�������  

 t  ���
�ى ا����� ا34/���2   در$� ا���sig  ا����� 
�� دال إ:0�809 0000.  99 7.164  .��\X ا�("ر

��)�D�0ت ا��vا�� ��v دال إ:0ً�809 9450. 99 0700. .ا�

 9� K	J�C���� ���E���� %: ������ :  

 �� �?�� �	��	 ���J +�% ������ �	�� 5	 �����	 .J��sig=0.05  ��� 
���� 5�� �	
%	 �	�� �����
 �������	 ,
W�(	 Q����.  

4. �!���� ��N7��: �  � ��L:  �����	� ���� �O 9��� � =���  )�(  ������� ����&� <#( 9�������
Q=��� F�#!��� 3��  %: �	����� ���!��� <#(.  
 )�� )26 ( ���1�t test 9������� ������� ���!� �2?�� F�!�� �	�� ����&� <#(  

One-Sample Statistics/ One-Sample test 

�) N  ا�����ر�ا-,+�اف   ا�(�
 ا�(��0ري

  ا���3 12 ا-,+�اف ا�(��0ري

��'� 0720. 7200. 2.747 100  ا�)�2��� ��� ا+
 test Value = 2.5  ا�����ر

T Df  ��-"ى ا���7�
��U07+ا� 

ا=�>ف 
��0ت� ا�(�

ا-=�>ف @?" در#�  95%
��A 
B,دCا BD@Cا 

��'� 3900. 1040. 2470. 0010. 99 3.441  ا�)�2��� ��� ا+

 )�� �� )J1 9�)26( 9� � �:  �
���� �	�t=3.441  ���% ���� ��!)(df=99 Q�����   �G	��	
���
�%	 )(sig=0.001  ���
�"	 �	��	 Q���� �� �?�� ���J 10�)(sig=0.05 �	 ��D�# >#�� /- 2�
)�"��   �����	 ����	 ���
�% �	�� �/ ��� )��������	 �����  �! ����
"	d6
�� 2����	 A��� 1#    G�!

�%��"�	 ���
��	  
������ .9������� 9�:;�#� �$ ���� �������� �����:  

1.  9�:;��� ���( )�( )� � %: �	����� �#��;�� 3�� �� ���!� �2?� � � ����)�$ ����9(:  
 )�� )27(  � ����!� �2?� )�( )� � %: �	����� �#��;�� 3�� ��  9�:;��� ���()9�$ ���� (  

�)  ا�(��0ر�در#� ����L  ا-,+�اف ا�(��0ري ا�(�
m��)0ر وأه��ا�( 

 N� 0ر��ا�( O�L�L
 :�Q اCه(��

��5 ا��1 Uا��� �T�Wي ا��Uف ا����Z)ا� x�M5
Lاdا� �� ا�(M?1 وا�?()?D� X2"LJD�)D� 1. 

3.816 .3380 ����  1 

 BD@ N�)D�)ي ا��Uف ا����Z)075@" ا�
1���5 أداJM8 ا�9�L. 

3.775 .3210 ���� 2 

0ً�?M� N�)D�)ي ا��Uف ا����Z)ر ا���5. 3.740 .4120 ���� 3 
��D)��5 ا���L ف�Z)د ا��A5 �5�U4 ���� 4840. 3.714  .ا��� 



 ونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاته    اإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائية

3.66

3.68

3.7

3.72

3.74

3.76

3.78

3.8

3.82

ا	���ف�$ء

ا	���EيD��
ا	��E��	ا
ا	��$	�����%�Bا	�$

	����&ا	Vا�$وا	���

#�-
ا	$54

3.816

 �0 ��#�$�	 )�J �� A���	 ���%� ���
��	h���  V�$�	
 7����� 2����	 1�/	 ���	� 1���	 ����	 .#�� 1�	 ������	 ����	 S����	)3.816(  S�
��� V�%��

 7����� 1(�	 2���� ���7�  �! ������	 S����	 V�$�	 �!
�� 5���)3.77(  V�%��
 ���F� 7����� �
���� ������	 S����	 V�$�	 ��7�)3.74(  S�
��� V�%��
 7����� ������	 �����	 ���7� S����	 V�$�	 ��"� ������)3.71( V�%��  S�
���

) ���(9��:;���(  

9�:;��� ������� ���!� �������� �����	
� ��:  

 1	
�	 )���	  �! )�%�  
�������� ��1��� 9�:;����  

�7�ى ا�"-�� �
 sigا;:��809 

 ا�"-��

 دال إ:0ً�809 0000.

 دال إ:0ً�809 0000.

 دال إ:0ً�809 0000.

 دال إ:0ً�809 0000.

راسة                                                                                                                                                                                                            
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
اإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائية    الد

92 

ا	���ف���-%
-�#ا	�����Gا	���Eي
�����&ا	54$أدا'

ا	���ف���ر
��ً�ا	�����Gا	���Eي�

ا	���Eيا	���ف��6د
�����

ا	������E��	ا

3.775

3.74

3.714

26( 9� � �: )�� ���  �0 ��#�$�	 )�J �� A���	 ���%� ���
��	
 7����� 2����	 1�/	 ���	� 1���	 ����	 .#�� 1�	 ������	 ����	 S����	

 7����� 1(�	 2���� ���7�  �! ������	 S����	 V�$�	 �!
�� 5���
 ���F� 7����� �
���� ������	 S����	 V�$�	 ��7�
 7����� ������	 �����	 ���7� S����	 V�$�	 ��"� ������

 )6;)6 ( F�#!��� 3��  ���!� ������� ���/�)

����9�:;��� ������� ���!� �������� �����	
� ��

t-test  ��
%�	 I/�	 ) ,
�����	 ( 1	
�	 )���	  �! )�%�
)�� )28  ( ���1� �����C����  �������� ��������������

T  �#در
ا;:��809   ا�+��5

�5�Uا��� ��D)��5 ا���L ي�U99 25.049  .ا��� 

 �5��L BD@ N�)D�)ي ا��Uف ا����Z)99 07539.625@" ا� 

0ً�?M� N�)D�)ي ا��Uف ا����Z)ر ا���5.  30.065 99 

"L 1�5 ا���Uا��� �T�Wي ا��Uف ا����Z)ا� x�M5 X2
JD�)D� 1Lاdا� �� ا�(M?1 وا�?()?D�. 

38.867 99 

Q����  �	�� ,/ ,��?��	 1# �	��	-���
�%  

                            اخلامساخلامساخلامساخلامس    الفصلالفصلالفصلالفصل
 

 

 )�� �� )J1 9�)26

 7����� 2����	 1�/	 ���	� 1���	 ����	 .#�� 1�	 ������	 ����	 S����	
)0.338(  7����� 1(�	 2���� ���7�  �! ������	 S����	 V�$�	 �!
�� 5���

S�
��� )0.32(  2� ���F� 7����� �
���� ������	 S����	 V�$�	 ��7�
)0.412(  7����� ������	 �����	 ���7� S����	 V�$�	 ��"� ������
)0.48(.  

 
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

2.  ����C���� ����

 �
��� E��7��test

)�� 
 

�د ا�(�Zف A5�5�Uا��� ��D)��5 ا���L ي�Uا���

 �5��L BD@ N�)D�)ي ا��Uف ا����Z)075@" ا�
1� .أداJM8 ا�9

0ً�?M� N�)D�)ي ا��Uف ا����Z)ر ا���5

"L 1�5 ا���Uا��� �T�Wي ا��Uف ا����Z)ا� x�M5
JD�)D� 1Lاdا� �� ا�(M?1 وا�?()?D�

 �� B%<�Q����
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3. ����1�� ��N7��:  �� �� L:  �O ����P�����	 =��� � � 9��  )�(  9�:;��� F�#!��� 3��  %:
Q=��� �	����� ���!��� <#(. 

 )�� )29 (��1� �t test 9�:;��� ������� ���!� �2?�� F�!�� �	��  
One-Sample Statistics/ One-Sample test 

 N  (��ا-,+�اف   ا�(�
 ا�(��0ري

ا���3 12 ا-,+�اف 
 ا�(��0ري

 040. 380. 3.76  100  ا���7�8�
  Test Value = 2.5 

T  Df   ��-"ى ا���7�
��U07+ا� 

ا=�>ف 
��0ت� ا�(�

@?" در#�  ا-=�>ف 95%
�A� 

B,دCا BD@Cا 

 1.34 1.19 1.26 0000. 99 32.942  ا���7�8�

)���	 )<� �� )29(  �
���� �	� �� ��� t=32.942)(  ���% ���� ��!)df=99(  �	��	 �������
 ���
�%	)(sig=0.000  ���
�"	 �	��	 Q���� �� �?�� ���J 10�)(sig=0.05 	 ��D�# >#�� /- 2��

)�"��   �����	 ���� �/ ��� �	��	 ���
�% )��  ��#�$�	d6
�� 2����	 A��� 1#  �%��"�	 ���
��	  �!  
���  
G���
�� >����� ����	 ,
�
���� )<� �� ����	 6�] �#���	 ���
�%& �����	 6��- 4

������	� �������	� �������	� �����	 ^D�	 ���F�	 
���	 ,�� ��G����	 ����i	� �������	 � .  
G��� S�
     ���
G��	 .G� EG(�� 
G��� 1�
��- )H$�� A�7��"	 �B#
%� C��� 1# 2����	 ����! 1# A��*� )��!

���H )H$� �%��"�	.  

�ً���� .�	
���
� ا��را�� ا���:  

1.  �������
�% �	�� �/ ���  ���� ���F� 1#  
G�� 2�G���	 A��� 1# ������	 )�!d6    ���
G��	  G�!
�%��"�	.  

2.  ���� ���
�% �	�� �/ ��� ���� ���F� 1#)�!  �%��"�	 ���
��	  �! d6
�� 2����	 A��� 1# 2���	.  
3.  ���� ���
�% �	�� �/ ��� ���� ���F� 1#)�!   ������	 ������	   G�! d6
�� 2����	 A��� 1#

�%��"�	 ���
��	.  
4.  �������
�% �	�� �/ ��� # ���� ���F� 1)�!   ������	 �����  �! ����
"	d6
�� 2����	 A��� 1# 

 �%��"�	 ���
��	  �!.  

5.  ���� �/ ��� �	�� ���
�% ���� ���F� 1#)�!   ��#�$�	 d6
G�� 2����	 A��� 1#    ���
G��	  G�!
�%��"�	. 
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�����2. ���� P  ��:����(  �	���(<# W��7��� )�A��� :  
)B� �!�F�#!��� 3��  %: 32A��� ���!��� <#( X(J .   @��I� %I: F�#!��� 3��  %: 32A��� )���!�� ��

YX�K:�	�.(  

1( ������	 ���! ,
�
�-.    
2( ������	 ���! ,
�
�-.    
3( �������	 ������	 ���! ,
�
�-.    
4( ����
���� ������	 ���! ,
�
�-.    
5(  1	
0� ���! ,
�
�-)���� 6
�	�� (.    

)��  )30( 9��#!��� ���� P W��7��� )�A��� <#(  

���� 
� ���6��� ��(  ������� ������  ��K	J���  

1 U �0
��	 ��?�. 30  30%    

2 U �����	 �� /��<�	 ����.  20  20%  262 �����  

3 U 6
���H ��
�	 ,
���	 6��U ��#��.  40  40%    

4 U C��	 6
��� �����	 �%
� 1# ���D	.  20  20%    

5 U /��<�	 >�� ��/?� 6��.  10  10%    

6 U �����	 .� )0� ��
�� V�D.  25  25%    

7 U ������	 2��
���	 /��<�	 )
�0-.  20  20%    

8 U �	
7	� 2����	 ���
��J� �	
%	 6��.  40  40%    

9 U A��F���	 �����.  25  25%    

  
 )�� )31 (9������ ���� P W��7��� )�A��� <#( 

�
�&,
 ,��H�	 ��!  �����	 ����	  ,
B%<�	  

1 U =<�	 f�
� �� ������	� 6<H�	 ���� A�
�:. 40  40%    

2 U �����	 .� )0� ��
�� V�D .  30  30%    

3 U ��
�	 ,
����	 >�� 1# ������	 ��! g"� .  20  20%    

4 U )0i	 S�
��J� Q����	.  40  40%    

5 U )0i	 1#
"�	 Q����	 .  25  25%    
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6 U �����	 �! ������	 �H� ��_�.  10  10%    

7 U /��<�	 >�� ����� )
"�� .  15  15%    

8 U �������	 S�
��J� Q����	 .  27  27%    

9 U  A��& >���� V�D)����	 ��� .(  60  60%    

10U �����	 1# ��/?�	 ���� �����  15  15%    

)��  )32( ��� 9�:;��� ���� P 9����)9����� 9�$ ��(  )�A��� <#(W��7���  
,
�
�& ,��H�	 ��!  �����	 ����	  ,
B%<�	  

1 U I���� S����	 5���	 ��
H� :�:��. 10  50%    

2 U =<�	 )�� �� ���0*� ������  	- ��
%	.  15  75%    

3 U ������	 �
��� 1# �J�	. 18  90%    

4 U ������	 �����	 �����	������	� �.  18  90%    

5 U �������	 1$
��	� S�
�	 .D�	 ���%�.  15  75%    

6 U �������	 )"�	 7�
�� ���F�.  10  50%    

7 U  C����	 )D#� ,
��� ���F�)6
���HU ��#��U 
6
�(......  

16  80%    

8 U )0i	 S�
��J�� 1!
����� 1#
"�	 Q����	.  18  90%    

9 U ���� �
���� 6
?	-������	 �.  5  25%    

 )�� )33 (9������1�� 9�$ ���� ���� P W��7��� )�A��� <#(  
,
�
�& ,��H�	 ��!  �����	 ����	  ,
B%<�	  

1 U �������	 �����	 �����	 .  20  70%    

2 U ������	 �
��� 1# �J�	 .  22  73%    

3 U ��J�(��	 C���� 2
��0� .  10  33%    

4 U  �
��!�7"# ��0*� ������� ���H  �! . 25  75%    

5 U  ������	� �������	 S�
��J� .D�	 ���%�
��������	� .  

19  70%    

6 U A��& )�J �� ������	 ,
%��"� /�(��.  23  73%    

7 U �%	
� ��W 
��� C���H A��F���	 ����� 6
?	-.  25  75%    
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)��  )34( %��/&� ���� P A��� <#(W��7��� )�  
,
�
�& ,��H�	 ��!  �����	 ����	  ,
B%<�	  

1 U ,
����	 V���� 1# 6
(H� ������	 ���F�. 80  80%    

2 U  ������	 ��?� 2�!� �%�
�	 ,��&  �! �B#
%�	
6
(H�.  

50  50%    

3 U 6
(H� ������	 �
��� .  40  40%    

4 U 
%��� 1# ���7�	 )
�H- g�# ^��,
� . 20  20%    

5 U ��
��� 6
���H	 ,�	��� ��"�	 I
��	
� C���	 :����
��#��	.  

17  17%    

6 U �
������ �
��
��J ������	 2!� . 12  12%    

7 U �<7	 2���  �! ���
7	 ,��7�	 ���� ,<�� ^�# .  10  10%    

8 U �<7	  �! 1%�	 V�$&.  7  7%    

9 U  6
��	 �! 6
�?�����F���	.  20  20%    

�  ���� P )�#	� <#( �	��� ���( ��:�W��7��� )�A���: 
: 32A��� )���!�� ��YX�K:�	� @���� F�#!��� 3��  %  

4. 9��#!��� ��� P:  

�  	- )���	 2� ������	 ,
�
�- )��%� )<� ��2����	 A��� 1# ��*� 
� � 4 �����	 ���	 ��%�   
1�� 
� ���F�	 )�����:  

1. ?��  	- ������	 A�
$- ���� , ��)A���	 A��- 2
B� ���� 2�!(  A��� 1# A��*�	 )���	 �� ���
2����	 )100%(: =	/ 1# ���	 �� +%
�	 Q��� �0  ,��D 1�	 ����%	 2�0
(�	 �� ��� A���	 ��
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2����	 A��� 1# 4�� �0 =	/ 1# ���	 ��H� �J� ��	 �� ������� ��������	 ��#�$�	 >�� 5�
V�	 2�	
��-� �<7	 7�D Q���� 2
�� 5	 ��H� �� ��� S����	 4 1# 2
B�	  �! �B#
%�	�

C���	 4S����	 5���	 2
�� �� ��H� �� ��� 2
��	 I/0 ���. 



راسة                                                                                                                                                                                                            اخلامساخلامساخلامساخلامس    الفصلالفصلالفصلالفصل
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
راسةالد
ِّ
 ونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاتهونتائج البحث ومقرتحاته    اإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائية    الد

 

101 

 

10.  ���� ,�
$�)25(%  �������	 ��#�$�	 �� 	-  ��)A��F���	 �����( � A��*�	 )���	 �� ��
2����	 A��� 1# 4J��� �0 =	/ 1# ���	 ��H� � 5�� )�H�  �! A��� ��H� �� ��� �����	 4 ���

����� ,
(��� E#� 
��
�� 2�� 4  	- f
�%� /0������	 A�:� )�J �� 
�	 g��� ��
� ���:��. 
+%
�	 Q���  �
��� 1# �J�	� ������	 ������ 2
��0�� S����	 5���	 ��
H� :�:�� A���D
� ������	������	 �$��� ���%�. 

7. 9������1�� 9�$ ���� ���� P: 

�  	- )���	 2� ���
���� ������	 ,
�
�- )��%� )<� ��2����	 A��� 1# ��*� 
� � 4 ��%�
 ���F�	 )����� �����	 ���	 �01�� 
�:  

1.  ���� ,�
$�)100(%  �����
���� ������	  	-  ��)A��� A��& 2
B� ���� �( �� �� �
2����	 A��� 1# A��*�	 )���	 4 ������	 ,
�
�- .� ����
���� �������	 ,
�
�- E(���

����
���� ��#�$�	� 4
����� 1# A���	 A��& 2
B� ���� � 5��  	- ��
$� ��/	�. 
2.  ���� ,�
$�)75(%  ���
���� ������	 �� 	-  ��)A��F���	 �����( ����	 �� ��A��*�	 ) 

2����	 A��� 1# 4 ������	 �� +%
�	 ��$ ������	� +%
�	 ��� ,�� 1�	 +��
%� )<� ���
 ��H$�	 )% )D#� 10 A��F���	 ����� �� ����C���	 1# ���7	 ��! �
��:4 =	/�  f���	 ������

���	 >��C ���
�	 E7
��	 1# 
�!�J� ���� ����	 �!. 
3.  ���� ,�
$�)75(% ���
���� ������	 �� A���D  	- )��0*� ������� ���H �
��!(  �� /-

 ��� /0A��*�	 )���	 �� ��� 2����	 A��� 1# 4,
�����	 A��� )B 1# �
����� 4 ��7�	�
��0*� ������� ���H  	- f
�%� S/	� C����	 E��7 1# ���H	. 

4. ���� ,�
$� )73(% ��� ������	 �� ���
�  	- ��)������	 ,
%��"� /�(��(  )���	 �� ���
��	 A��� 1# A��*�	2�� 4 ������	 ��� �
���� ���
��	 �� ��:�  	- f
�%� ��� /0�

�����
� C���	 �#
H A�
�: 2�	  ���� � ����
����. 
5.  ���� ,�
$�)73(%  ���
���� ������	 ��  	- ��)	 �
��� 1# �J�	������( � )���	 �� ��

2����	 A��� 1# A��*�	 4� 1�
�� 7�$ 1���	 )0*�	� A���	 �
��!  �! 2�"� �� ��� ��� /0
6���	 �
����. 

6. ���� ,�
$� )70(%  ���
���� ������	 ��  	- ��)�������	 �����	 �����	(  )���	 �� ���
��	 A��� 1# A��*�	2�� 4	/ ��H� �J������	 �0
��	 1# ����%	 ,��?�	 ��H�� )�� �� =. 

7.  ���� ,�
$�)70(%  ���
���� ������	 ��  	- ��) ������	� ������	 �$��� ���%�
��������	�( ��	 A��� 1# A��*�	 )���	 �� ���2��.  
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8.  ���� ,�
$�)33(%  �����
���� ������	   	- ��)�(��	 C���� 2
��0���J(  )���	 �� ���
��	 A��� 1# A��*�	2�� 4,�
H �"	� ���
���� ������	 )�J �� ����J 5��! E
(�& ���� 4 �� /-


�� 2
��0& )"� �� ��� ���
�	 C���	 4��
�	 C���	� ��J�(��	 C���� 2
��0& 2�� 
����.  
8. %��/&� ���� P: 

 2� 1	
0� ,
�
�- )��%� )<� ���  	- )���	2����	 A��� 1# ��*� 
� � 4 �����	 ���	 ��%�
 ���F�	 )����� �01�� 
�:  

1. ���� ,�
$� )80(%  ��1	
0�  	-  ��)6
(H� ������	( �����  A��� 1# A��*�	 )���	 ��
2����	 4�� �0 =	/ 1# ���	 ��H� �J� ������	  �! 2����	 ��	�*��� ��"�� 1	
0� 4��� �� ��

2��
��� )��%� �! ��	�*��	 20 ������	 4 1	
�	
�� VJ��� �������	 �����	 A��� �� ���� 1	
0�
������	 A6
(H  �! 42��
�
H�-� 2����J  �!� 4,<0*� �� ��H���� 
�  �!�. 

2.  ���� ,�
$�)50(%  ��  	- 1	
0� ��)�%�
�	 ,��&  �! �B#
%�	( 	 )���	 �� ��� A��*�
2����	 A��� 1# 4 1	
0� Q��� ���	 �� =	/ 1# �0 A��� 1# ���	 10 �%�
�	 ,��& ��

2����	. 
3.  ���� ,�
$�)40(%  ��  	- 1	
0� ��)6
(H� ������	 �
���(  A��� 1# A��*�	 )���	 �� ���

��	2�� 4J� C���	 5���� 1# ����	 5���� S/	 ���H	 ����	 =	/��0�	 .D�	 )B 1# 5��
�. 
4.  ���� ,�
$�)20(%  ��  	- 1	
0� ��),
�
%��� 1# ���7�	 )
�H- g�#( k� )���	 �� ��

��	 A��� 1# A��*�	2�� 4 ���7	 )H	 ,
�
%���  �! 2��"�	 �
� ^�# 1# 1	
0� ��W�  	- ���� /0�
S/	�  ���� ��H� ���(	 ��#�� 5�F$���7	 �� . 

5. $� ���� ,�
)20(%  ��  	- 1	
0� ��)A��F���	 �����( � A��� 1# A��*�	 )���	 �� ��
2����	 4 �J������ I/0 �� �0 =	/ 1# ���	 ��H� ,
���	� A�
�&� �����	 ����J .)
�� : �����

���
�	 ��
D�	 4���7	 2���  �! ��*� 
� /0�. 
6.  ���� ,�
$�)17(%  	- 1	
0� ��  ��) ,
��� ���F� C���	)��#��U ��$ 6
�U 6
���H((  ���

��	 A��� 1# A��*�	 )���	 ��2�� 4  	�� �����	 1# ��H� �� ��� ��� /0 �� +%
�	 Q���

��! 6
�?��& �H�� � ,
�
%	 I/0 �� =	/� 4 ���7	 �
���� E��� 
��c# 
������ 2�! )
% 1#�

2������ 4 ,�
H �H	�����J C����	 ,
��� ���F� ���0�  �! 1	
0� E
(� ����. 
7.  ���� ,�
$�)12(%  ��  	- 1	
0� ��)�
������ �
��
��J ������	 2!�(  A��*�	 )���	 �� ���

��	 A��� 1#2�� 4 ���� ���� E
(�1	
0� 
� �
!�� ����J ��� /0  �! 4  	- ��� /0 .��� �J�
1	
0� �
"�! ��(B��	 �� 20��?� ����
"� A���� ���?� ����  �! ����%� ������	 �F� 4

��$� ��<�  	- )�� ����7 A:
�-  �! ����%� ��/	 ����%�	 2���  	- �#
B&
�  ��J  	-� �
(��
��(B��	 �� 20��?� ����
"� 1���	 2����.  
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8.  ���� ,�
$�)10(%  ��  	- 1	
0� ��) �"�J� ,<�� ^�#�
���� /��<�	 ,��7�	(  �� ���
���	2����	 A��� 1# A��*�	 ) 4 1	
0� ��W� �� B%� 1	
0� .� +%
�	 +��
%� )<� ���

A���H ���0� ,/ ,��	 /��<�	 ,��7�	 �"�J� ,<�� ^�# �� ���� 4 �
���� �0 2���	 2��	�
�����	 ����	 ���7	 4��� ��"�� 20�
"�!
� /0�.(���	 )��%�	  	- 2��
 4 ��� /0 1	
�	
��

������	 �����	 A���  �! CH����. 
9.  ���� ,�
$�)7(%  ��  	- 1	
0� ��)1����	 1%�	 V�$&(  1# A��*�	 )���	 �� ���

��	 A���2�� 41����	 1%�	 V�$&  �! ���H	 �
��!� 2��	 ��B�� 4/�� 1	
0� 2��� 2	 /	 
A���H ����� 1�
�	 4Q��� ���
��	
� ����
"�. 
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2� �	��� �����:  
���  ���@ ��
��	  	- g�� ���
�%& ,
�
��	 �	
! 2� +%�	 ,��� +%
�	 E�7 ��:  
� .   ������
� ����� �$ ���� �	����� ���!��� L�	� C�� �:!�� 9���1��� 9�$ ���� <�P %: 

���	 3���� �/������� : 

  ����	 ,��B��- 1�@ E#� A���	 ���
�� 5�# E"%�� 1	
%	 ����	:  
1.  	�� �����	 1# 1�F�� ����	 A��� 1#
���	��H�	� �#���	 ��
�� ��0
��.  
2.  ���
�	 �����	 1# 1�F�� 
���
H�� �#���	 A�%�.  
3. ��	
�	 �����	 1# ����%	 �����	 ,
0
�� .� Q��%�	 E
��.  
4. )�
H�  ����	 �����	 1# ����	 A��� 1# 
���	��H�	� �#���	 ��
��.  
5. � Q��%�	 ����� ���
�	 �����	 1# 1�F�� ����	 V�0.  
6.  ���
�	 �����	 1# ���"��	 
���	��H��	 2���	� 2����	 E�7 V�B��.  
7. � E
�����
�	 �����	 1# ���	 '��� .����	 ����7 .� V�0.  
8.  A
!�� ���
�	 �����	 1# .����	 2�"	 �#���	 ��
��.  
9. ���
�	 �����	 1# ����	 V�0� E�"%� 1# 2���	� 2����	 E�7 2
��-.  
10. A�$
�	 �����	 1# 
���
H�� 
��:��� V�0� ���<�.  
11. � 
����<�� 2���	� 2����	 E�7 O���A�$! ���
%	 �����	 1# 1�F� ����	 V�0.  
12. � )��$A�$! ���
�	 �����	 1# 
�!���� 
�!
��� V�0.  
13. A�$! ��	
�	 �����	 1# 
���
H�� �7$�� O���.  
14.  A�$! ����	 �����	 1# V�0� .� �7$�� E
��.  
15.  2��� ���� �7$�� �%
�- ���
��A�$! ���
�	 �����	 1# 7$�	 2���	
"�"%�	.  
16. 
�	 �����	 1# 1�F�� V�0� ���J� A�$! ���.  
17. A�$! ���
�	 �����	 1# 1�F�� ���
��	 ����	 �� 2����	 �H��.  
18.  A�$! ���
�	 �����	 1# 2�����	 )�
$	 2��"��	 2���	 E�7 ���<�.  
19. A�$! ���
�	 �����	 1# 2�����	 )�
$	 2��"�	 1# �7$�� 2
��-.  
20. �����	 1# �#���	 ���� �� 2����	 �H��  ���$�	.  
21. 
���
H�� ����	 ���B�� ��
�! �#�� 4 ���$�	� ���
%	 �����	 1#.  
22. �� ���
�%& ����	 ,	� �J� ���
��	 .� E(�� ��"�	 ����	4 � 5	 ���F 1# 2����	 A��� 1# ���

 A�7��"	 �B#
%� C��� .  
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� .   ������� ����&� <#( 9�����#� �$ ���� ������
� �����: ,��B� ���	1�� 
� ���
�%& �:  
1. �����	 .J�� 2��� �����! g�
��� 4 	�� �����	 )
�.  
2.  g�
���	 .J��	 A
!�����
��J� �7�%�	 �����	 4���
�	 �����	 )
�.  
3. �������7	 ����	 g�
�� .J��	 1!4 ��	
�	 �����	 1# .  
4. 7
$��	 V�W �����	 1# �#���4  ����	 �����	 1#.  
5. A
!��  g�
���	 .J��	��!
���� ���
�	 �����	 1#.  
6. �����	 g�
���	 .J��	 A
!��4 ���
�	 �����	 1#.  
7. #���<7	 ��! ��
�� ,
%
��� )��# �4  ���
�	 �����	 1#.  
8. �����H� ,
W�# �#��4  ���
�	 �����	 1#.  
9. �
�� �#�������	 ���	 V����	 �!���� �4 ��
�	 �����	 1#� 4
(��D 6
� �
���	 /0 ���F��l.  
10.  .J��	 ���
�� ,	
�54% �������	 ,
W�(	���
�� ,	
��)46%( ���F�	 ����� ���0� +�% ��  
Z .  9������� 9�:;��� ������P �����)9������� 9�$ ����:( ��#�$�	 ��
��� ��
�� ,m	�  ����G���	 

 �! 1��
� :  
1 . �� V�$�	 ����� �
���2����	 1�/	 ���	� 1���	 ���	 .#�� 1�	 ������	 �����	 S����	4   1G# 6
�

� �����	 	� .  
2 .2���� ���7�  �! �������	 S����	 V�$�	 A�!
���
���4 �	 1# 6
� �"#���
�	 ���� .  
3 .��	 S����	 V�$�	 �n�7��
���� ���� 4��	
�	 �����	 1#.  
4 . V�$�	 ��"��S����	  �����	������	 4����	 �����	 1# 6
�.   

1�
��- o)H$�� 
����� 1# 2���	 ����! 1# A��*� ���
��	 I/0 .����.  
I/ .������P ����� 9������:  1�
�%& �
��	 1# 6
��- ������	 �����	 1# ��*� ������	 )�!.  


����0� ��% I���
�� ,���� 1�� 
�H:  
1.  ��� �#�� 2�<�  	�� �����	 1# 6
�. 
2. 2� ����  1	
� 2
B� 6
����
�	 �����	 1#. 
3. �#��  ���$� ���� 6
���	
�	 �����	 1#. 
4. A��$�	 ���H%	 2
B� ���� 6
� ����	 �����	 1#. 
5. 2���	� 2����	 1����! 2!�  6
����
�	 �����	 1# . 
6.  ���$�� ���
� ���� �#�� 6
� �����	 1#���
�	. 
7. �H�
$�	 �������	  6
������	 1# ���
�	 4��*� ��W �
���	 /0 �H	. 
8. �
��� ��
�� �����	
� V��� ���*�	 ���
�	 �����	 1# 6
�4 �
D�� ��*� ��W �0�. 
9. ����� ����� �#�� �	
�# ���H�	 ���
�	 �����	 1# 6
� 4���*���W�0. 
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10. �	 2
B� E��7�
�	 �����	 1# A���
����0� A�$ ��W E"%� ����. 
11. =	/H� �
��� A�$! ���
%	 �����	 1# �����	 A�%� ��	
�#4 0� ���W �
D�� E"%�.  
� .9��#!�#� �$ ���� �������� �����:  

 1�
�%& �
��	 1# 6
�1��
�:  
1. ����	 ,
�J<�� �
��� 4�  	�� �����	 1# 6
� �0��*�. 
2. 1# ����	 ��/?�	 �
��� 6
� ���
�	 �����	 4�
D�� p��*�� . 
3.  6
���	
�	 �����	 1# �	���	 ���� R
�� �#�� �
��� 4 �0���*� . 
4.  �
��� 6
�����	 �����	 1# Q��H	 V�0i	 S����	 7�7��	 4 �0���*� . 
5. qA6
(H� 2���	 ,J� A��- �
��� 4 6
�� r���
�	 �����	 1# �0�
D�� p��*� . 
6.  �
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 العوامل المؤثرة في جودة التعليم األساسي بمدارس محافظة القنيطرة في ضوء : العنوان
 .معايير الجودة الشاملة

 مشكلة البحث : 

ما أهم العوامل المؤثرة في جودة التعليم األساسي في  :ويمكن تحديد المشكلة بالسؤال اآلتي
 مدارس محافظة القنيطرة الشاملة ؟

 :ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعيه هي
 ما العوامل المؤثرة في جودة المناهج؟ .1
 ما العوامل المؤثرة في جودة أداء المعلم؟ .2
 ما العوامل المؤثرة في جودة اإلدارة وأدائها؟ .3
 المؤثرة في جودة تحصيل الطالب؟ما العوامل  .4
 ما العوامل المؤثرة في جودة البناء وتجهيزات التعليم؟ .5
 أهداف البحث : 

 :يهدف البحث إلى ما يلي
 معرفة مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقها في العملية التربوية .1
 .دراسة واقع الجودة في التعليم األساسي في محافظة القنيطرة .2
 واإلداريين والطلبة لمعرفة العوامل المؤثرة في العملية التربويةاستطالع أراء المعلمين  .3
تحديد العوامل المؤثرة سلبًا وايجابيًا في عملية التربية في مدارس التعليم األساسي في مدارس  .4

 .محافظة القنيطرة
 أهمية البحث : 

 :البحث مما يليهمية أتنبع 
الكشف عن الفارق بين مستوى الواقع و المستوى الذي تحققه الجودة الشاملة أو مقارنة الواقع  .1

  .في ضوء الجودة األساسين يكون عليه التعليم أمع ما يجب 
 .تطبيقها في التعليم وأهميةيحقق البحث تعميق ثقافة الجودة الشاملة  أنيمكن  .2
 .خالل تطبيق نظام الجودة الشاملة في التعليميسهم البحث في عملية التطوير والتحديث من  .3
 منهج البحث : 

، الذي يعتمد فيه الباحث على معايير الجودة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي
مقارنة مع واقع الحال في مدارس التعليم األساسي بمحافظة القنيطرة؛  ،(ISO-9001)العالمية 

 .على كافة عناصر عينية البحث تاناتوزيع استبمن خالل 
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 أدوات البحث : 
 معايير عناصر العملية التربوية المستمدة من المواصفة الدولية  :األداة األولى(ISO-9001) 

 الموجه التربوي –الموجه االختصاصي  –المنهاج  –المدير  –المعلم  –المدرسة 

 محكمة هي ويحتاج البحث إلى عدة استبانات ةاألداة الرئيسة استبان : 
 . يسألون عن جودة المنهاج. استبانة للموجهين االختصاصيين .1
 .األساسيمدارس التعليم في (الموجهون)ن التربويينلمشرفيل ةاستبان .2
 .مدارس التعليم األساسي ن فيمديريلل ةاستبان .3
 .مدارس التعليم األساسي في نمعلميلل ةاستبان .4
 .لمدارس التعليم األساسي استبانة للقائمين على األبنية المدرسية .5
 المجتمع األصلي وعينته : 

واختصاصيون والقائمون على األبنية  المجتمع األصلي هو مدراء مدارس وموجهون تربويون
على  في مدارس محافظة القنيطرة وعينة البحث يتم اختيارها بطريقة عشوائية، نيومعلم المدرسية

 .أن تغطي مدارس الريف ومدارس المدن في جميع مدارس المحافظة
 خطوات البحث: 

 ،فصول ثالثةالدراسة النظرية ويشمل : تضمن الباب األول، وقد قسم الباحث الدراسة إلى بابين
هي فصل الخطة العامة للبحث وفصل الدراسات السابقة وفصل مفهوم الجودة وتعريفها 

 فصول أربعةالدراسة الميدانية والتحليلية ويشمل : ضمن الباب الثانيتو . مواستخدامها في التعلي
ونتائج السؤال المفتوح  وهي فصل إجراءات البحث وفصل نتائج االستبانات، وفصل نتائج البحث

 :وقد سار البحث وفق الخطوات اآلتية والمقترحات
وذلك بهدف ، راجع الباحث بعض من الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع :الخطوة األولى

 .اإلفادة منها في مجال البحث
 :الخطوة الثانية

 (ISO-9001)تشمل كافة عناصر العملية التربوية عن المواصفة الدولية  معاييرإعداد عدة  (1
للجودة الشاملة،ثم قام بتحكيمها لدى مجموعة من الدكاترة والمختصين لمعرفة جودة صياغتها 
مكانية تحقق المعايير والمؤشرات ومدى انتماء المؤشرات  وأهمية معاييرها ومؤشراتها وا 

 . للمعايير
لعناصر العينة من موجهين ومعلمين ومديرين وقائمين على األبنية  موجهةإعداد استبانات  (2

، وبعد تحكيمها والتأكد من صدقها وثباتها قام الباحث بتوزيعها على أفراد العينة. المدرسية
تضمنت بنودها معايير الجودة الشاملة التي أعدت من قبل الباحث مضاعفًا إليها سؤال 
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ة التعليم حسب رأي أفراد العينة مضاعفًا إليهم عينة أولياء مفتوح عن العوامل المؤثرة في جود
موّجهي في مرحلة التعليم . أفراد العينة كل حسب اختصاصه إلى وجهت االستبانات. األمور

األساسّي ومديرها ومشرفيها ثم عرضها على لجنة المحكمين للتحقق من صدقها بغية تعديلها 
وبعد التحقق من ، مجموعة من اآلراء حولها أبدت لجنة المحكمين، في ضوء توجيهاتهم

ومديريات التربية مكان وجود الموّجهين ، مدارس القنيطرة)، صدقها وثباتها تّم تطبيقها ميدانياً 
 (.التربويين والمشرفين

  :رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا  : ثالثةالخطوة ال
، ومديرين، ومشرفي، وقائمين على معلمين، وموّجهين)انات الموجهة إلى العينة بستابعد تطبيق 

تطبيق )ثم عالج الباحث النتائج إحصائيًا وعّلق عليها ، مرحلة التعليم األساسيّ ( بنية المدرسيةاأل
ثّم معالجتها معالجة ، إذ قام الباحث بتفريغ البيانات مستخدمًا الحاسب اآللي، (أداتي البحث

-12) إلحصائّية من خالل النظام اإلحصائيباستخدام العملّيات ا، إحصائية وفق أهداف البحث

SPSS ) (12اإلصدار، الرزمة اإلحصائّية للعلوم االجتماعّية) ، وبعد ذلك تّم استخراج نتائج
 .البحث وتفسيرها ومناقشتها

 (:خالصة نتائج البحث: )رابعةالخطوة ال
ومعالجة البيانات ، (والسؤال المفتوح، اناتباالستو ، المعايير المقترحة)بعد تطبيق أدوات البحث 

 :توصل الباحث إلى النتائج التالية. إحصائيًا والتعليق عليها
 . المناهج موافقة للمعايير بشكل متفاوت ومؤثرة في التعليم األساسي إيجابياً  (1
اإلدارة التربوية غير موافقة للمعايير ومتوسطة التأثير في التعليم األساسي بسبب عدم تطبيق  (2

إذ تنعدم موافقة المعايير مع واقع اإلدارة في بعض البنود انظر الدراسة نظام إدارة الجودة 
 . اإلحصائية 

عمل المعلمين موافق للمعايير ومؤثر في العملية التربوية لكن وجود معلمين ووكالء  (3
نتائج امتحان شهادة التعليم األساسي في )انظر الملحق  ومدرسين ساعات يجعل التأثير سلبياً 

 .(01)رة رقم محافظة القنيط
 .عمل المشرفين التربويين موافقًا للمعايير ومؤثرًا في التعليم األساسي إيجابياً  (4
وجود يم األساسي بسبب جاهزية األبنية المدرسية غير موافقة لكل للمعايير ومؤثرة في التعل (5

 .األبنية المستأجرة غير الصالحة وليس فيها فراغات تتسع للطالب وال خدمات
 :لعوامل المؤثرة في جودة التعليم بما يلييمكن إجمال ا

 . المناهج -0
 . اإلدارة -2
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 .عمل المعلمين -3
 . عمل الموجهين -4
 .األبنية المدرسية وتجهيزاتها -5
 . اإلدارة التربوية الناجحة -6

 : جميعها تؤثر إيجابيًا أما المؤثرات السلبية فهي
 .وجود نقص في التجهيزات المدرسية -0
 .في بعض المدارس( مدرسين متخصصين)وجود نقص في المعلمين المتخصصين  -2
 .وجود أبنية مستأجرة غير صالحة للبناء المدرسي -3
 . الوضع المعاشي للمعلمين والمديرين والموجهين واألهالي -4
 .عدم تطبيق نظام إدارة الجودة -5
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 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات البحث( 1) ملحق
 .أحمد كنعان. د.أ .وحيد صيام. د.أ .عدنان األحمد. د.أ

 .علي سعود الحسن. د.أ .علي الحصري. د.أ أسما إلياس. د.أ
 .آصف يوسف. د.أ .جمال سليمان. د.أ .عيسى علي. د.أ
 .رانيا صاصيال. د.أ ابتسام فارس. د.أ .طاهر سلوم. د.أ
 .جمعة إبراهيم. د .محمد حسني طالب. د .خلود جزائري. د
 .خالد سويدان. د .جورج قسيس. د .ياسين الفاعور. د

 .حسناء أبو النور. د .محمود البادي. د .غازي مفلح. د
 .ماجدة حسيان. د .دالل أبو شاهين. د .فياض السكيكر. د

 .عبد الرحمن نجيب. أ .عصمت رمضان. أ .علي موسى. أ
  عبد الرزاق عبد الحميد.أ .فهمي الفاعوري. م
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 قائمة بأسماء السادة الموجهين االختصاصيين( 2) ملحق
 االختصاص الموجه االختصاصي م 
 إسالمية أحمد يوسف العبد اهلل   1
 إسالمية وزير مرعي حسن 2
 إسالمية غازي ياسين الجسيم 3
 عربي ناصر إدريس عبد الحميد 4
 عربي فوزات محمود الصالح 5
 عربي محمد حسن المرزوقي 6
 عربي إبراهيم الفهد 7
 عربي إبراهيم مفضي السعيد 8
 عربي محمد ديب الدوماني 9

 عربي مأمون هالل الكريان 11
 انكليزي أحمد سعود حسن 11
 انكليزي مروان عبد اللطيف رحال 12
 انكليزي كمال حسين مصطفي 13
 انكليزي كمال حسين مزعل 14
 انكليزي عماد عبد الغني فياض 15
 انكليزي ياسين محمود بسيط 16
 فرنسي محمد علي فياض 17
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 رياضيات عدنان عبده النزيهي 21
 رياضيات خالد عبد الكريم رضوان 21
 رياضيات محمود خالد فياض   22
 أحياء ممدوح أحمد الفارس  23
 أحياء فاروق رضوان 24
 أحياء محمد ناصر الجاسم 25
 أحياء مروان خليل الخالد 26
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 .ك. ف عبد اهلل عبد الحميد 27
 معلوماتية نعيم علي محمد 28
 تاريخ جهاد رهبان 29
 فلسفة حسين الرحال 31
 وطنية أحمد خليل الموسى 31
 إرشاد  سناء وهيب شحادة  32
 إرشاد  فواز محمد محمد 33
 فنية  حنان عدنان سراج الدين  34
 رياضة  أحمد جاسم الكريان  35
 صناعي  يحيى السالمة  36
 معلوماتية فني  سمر زيدان  37
 تجاري  فدعوس الجفال  38
 نسوية  ابتسام بدر  39
 نسوية  ميسون العقلة 41
 موسيقى رفاه األسعد              41
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 (المشرفين)ة الموجهين التربويين قائمة بأسماء الساد( 3) ملحق
 مقر العمل الموجه التربوي

 مدرسة حسين عبد الرحمن   قاسم سالم  -1

 مدرسة محمد مليحان  أكرم عوض  -2

 مدرسة خالد ذياب  أمل مصطفي -3

 مدرسة الكسوة  أحمد الصالح  -4

 مدرسة نوفل قاسم  حمدة قطيش  -5

 مدرسة عبد الرحمن مرشود  محمود الرفاعي  -6

 مدرسة الحجر المحدثة  حسين اإلبراهيم  -7

 مدرسة أحمد عويد  محمد فهد محمد  -8

 التقدم  هالل حمد الموسى  -9

 مدرسة جاسم علي  فيصل إبراهيم  -11

 السيدة زينب  طعمة األحمد  -11

 مدرسة شحادة حسين  هيفاء ملحم  -12

 مدرسة سعسع  خالد سويد  -13

 مدرسة منصور حسون  نزار حسون  -14

 أم العظام  خلف خليفة  -15

 مجدوليا علي أحمد الخضر  -16

 عين القاضي  خالد ذياب  -17

 لويبد هالل هالل -18

 رياضة  عدنان بركات -19

 رياضة  فادية شحادة  -20

 رياضة  وليد كم الماز  -21
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 الصورة النهائية للمعايير( 4) ملحق
 : في مجال المنهج: أوالا 
وينقسم إلى عدة مستويات التي تنقسم بدورها إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى : أهداف المنهج -1

 :عدة مؤشرات 
 :العصر ومجتمع المعرفة اتساق األهداف مع طبيعة المجتمع وطبيعة : المستوى األول
 .اتساق األهداف مع طبيعة المجتمع: المعيار األول

  :المؤشرات
 .تتسق األهداف مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع -1
 .تدعم البعد األخالقي والنسق القيم للمجتمع -2
 .تدعم الهوية الوطنية والعربية -3
 .تدعم مفهوم الديمقراطية والتسامح -4

 .اتساق األهداف مع مجتمع المعرفة وطبيعة العصر: الثانيالمعيار 
 :المؤشرات

 .تساير األهداف االتجاهات العالمية المعاصرة لمجتمع المعرفة -5
 .تشجع على التعلم طوال الحياة -6
 .تشجع على التنمية المهنية المستدامة -7
 .تساعد في تحقيق التعلم للمجتمع -8
 .فة المتعددة  والتكنولوجيا المتقدمةتشجع استخدام مصادر المعر  -9

 :مالئمة األهداف وتوازنها وتكاملها : المستوى الثاني
 :مالئمة األهداف: المعيار األول

  :المؤشرات
 .تلبي األهداف االحتياجات الفعلية واهتمامات المتعلمين -11
 .تراعى مستويات المتعلم النمائية -11
 .الخبرة التعليميةتتالءم مع الزمن المتاح لتحقيق  -12
 .تتالءم مع اإلعداد المستقبلي للمتعلمين -13
 .تراعى الفروق الفردية بين المتعلمين -14

 .توازن األهداف وتكاملها: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .تراعى األهداف التوازن بين المكون المعرفي والمكون المهاري والمكون الوجداني -15
 .واحتياجات المجتمع, ياجات الفردتراعى التوازن بين احت -16
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 .والجوانب التطبيقية والجوانب العلمية, تراعى التوازن بين الجوانب النظرية -17
 .تحقق التكامل بين المواد الدراسية المختلفة -18
 .تراعى التوازن بين إعداد المتعلم للحاضر والمستقبل -19

 :شمول األهداف واتساعها وتنوعها: المستوى الثالث
 .شمول األهداف: المعيار األول

 :المؤشرات
 .ترتبط أهداف المواد الدراسية ببعضها البعض -21
 ...........(.النفسية -العقلية -الروحية)تشمل جوانب نمو المتعلم المختلفة  -21
 .تراعى المفاهيم الكبرى للمواد الدراسية -22
 .الحقيقية للمتعلم -تركز على األداءات األصيلة -23

 .تنوع األهداف: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .تتنوع األهداف من حيث العمومية والخصوصية والفردية والجماعية -24
 .تتنوع بين أهداف المناهج البيئية المتداخلة والمناهج المنفصلة -25
 .تتنوع بين أهداف المواد األساسية واإلضافية واألنشطة الالصفية -26

 :األهداف وقابليتها للتحقيق واقعية: المستوى الرابع
 .واقعية األهداف: المعيار األول

 :المؤشرات
 .وبيئة التعلم الالزمة لتحقيقها, تراعى البيئة الفيزيقية -27
 .تراعى الموارد المادية البشرية الالزمة لتحقيقها -28

 .قابليتها للتنفيذ: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .قيقتصف األهداف بأنها قابلة للتح -29
 .تتصف بالمرونة في إمكانية تحقيقها في ظل ظروف مختلفة -31
وينقسم إلى عدة مستويات التي تنقسم بدورها إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى : محتوى المنهاج -2

 :عدة مؤشرات 
 :ترجمة المحتوى ألهداف المنهج: المستوى األول
 .للمنهج يترجم المحتوى ألهداف المعرفية: المعيار األول

 :المؤشرات
 .يتسق المحتوى مع األهداف المعرفية -31
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 .تساعد على اكتساب المفاهيم األساسية -32
 .تساعد على اكتساب ثقافة عامة لدى المتعلم -33

 .جدانيةو ترجمة المحتوى لألهداف المهارية وال: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .يةيتسق المحتوى مع األهداف المهارية والوجدان -34
 .يساعد على تعلم الجانب المهاري والوجداني -35
 .يساعد على اكتساب مهارات التفكير -36
 .يرتبط بميول وحاجات المتعلمين -37

والتوازن بجوانبه , اتساق المحتوى مع االتجاهات الحديثة في مجال الدراسة: المستوى  الثاني
 :المختلفة

 .الحديثة في مجال الدراسة يتسق المحتوى مع االتجاهات: المعيار األول
 :المؤشرات

 .تتصف موضوعات المحتوى بالحداثة -38
 .يركز على المفاهيم األساسية والكبرى -39
 .يعكس طبيعة المادة الدراسية -41
 .يعمل على ترسيخ مفهوم التجويد والتحديث في المعارف -41

 .والعملية التكنولوجية يحقق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .يوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية والعملية والتكنولوجية -42
 .متعلملليرسخ قيم العمل  -43

 :تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها: المستوى الثالث
 .يحقق وحدة المعرفة وتكاملها: المعيار األول

 :المؤشرات
 .يركز على وحدة المعرفة -44
 .كامل مع المحتوى للمواد الدراسية المختلفةيت -45
 .يراعى تتابع موضوعات المنهج خالل الصفوف المختلفة -46
 .يتكامل البعدان المعرفي واالستقصائي في المحتوى -47

 :ارتباط المحتوى بالبعدين الشخصي والمجتمعي في حياة المتعلمين: المستوى الرابع
 .بالبعد الشخصي للمتعلمينيرتبط المحتوى : األولالمعيار 
 :المؤشرات
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دارة الحياة -48  .ترتبط الموضوعات بالمهارات الحياتية وا 
 .يوظف المحتوى لخدمة مشكالت واقعية يواجهها المتعلم -49
 .يرسخ الحس الجمالي لدى المتعلم -51

 .ربط المحتوى بالبعد المجتمعي في حياة المتعلم: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .يرسخ المحتوى العادات والتقاليد والقيم اإليجابية للمجتمع -51
 .نتماء للوطن والهوية الذاتيةيدعم اإلحساس باال -52
 .يبرز اإليجابيات واإلنجازات -53
وينقسم إلى عدة مستويات التي تنقسم بدورها إلى عدة معايير وكل : مصادر المعرفة في المنهاج -3

 :معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات 
 .تكامل مصادر المعرفة والتكنولوجيا مع منظومة المنهج وتنوعها: المستوى األول
 .  تتكامل مصادر المعرفة والتكنولوجيا مع منظومة المنهج: المعيار األول

 :المؤشرات
 .تكامل مصادر المعرفة والتكنولوجيا مع المحتوى وطرق التعليم والتعلم -54
 . جيا لتنفيذ األنشطة التعليمية والتعلُّميةتوظف مصادر المعرفة والتكنولو  -55
 .عرفة العلمية وتوظيفهمامتتيح مصادر المعرفة والتكنولوجيا مواكبة التطور المتسارع في ال -56
 .تنمى مصادر المعرفة والتكنولوجيا مهارات التعلم الذاتي واستخدام الحاسوب -57
 .ليب المتطورة والمتعددة للقياس والتقويمتعزز مصادر المعرفة والتكنولوجيا استخدام األسا -58

 .تنوع مصادر المعرفة والتكنولوجيا واستخداماتها: المعيار الثاني
 :المؤشرات

األقراص المدمجة )مواد مطبوعة؛ ومواد غير مطبوعة : تتعدد مصادر المعرفة؛ بحيث تشمل -59
 (.إلخ...والمتاحف   CDsاإلنترنت؛  internet؛  VTRأشرطة الفيديو   

 .تتنوع مصادر المعرفة والتكنولوجيا ما بين البسيط والمتقدم -61
 .تساعد مصادر المعرفة والتكنولوجيا في تعزيز التعلم -61

 :توفر مصادر المعرفة إدارة وبيئة تعلم ثرية وحافزة لتنمية عمليات التفكير ومهاراته: المستوى الثاني
 .ر مصادر المعرفة والتكنولوجيا وفقاا لتنمية عمليات التفكير ومهاراتهتسهم في توف: المعيار األول

 :المؤشرات
 .نولوجيا على تنمية مهارات الحل االبتكاري للمشكالتكيساعد استخدام مصادر المعرفة والت -62
 .يشجع استخدام مصادر المعرفة والتكنولوجيا على تنمية مهارات التفكير الناقد -63
 .المعرفة والتكنولوجيا على الكشف وتنمية الذكاءات المتعددة تساعد مصادر -64
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 .تساعد مصادر المعرفة والتكنولوجيا على محو األمية المعلوماتية -65 
 .ينمى استخدام مصادر المعرفة والتكنولوجيا القدرة على اتخاذ القرار -66

 .تحقق توفر إدارة وبيئة تعلم ثرية وحافزة: المعيار الثاني
 :تالمؤشرا

 . تساعد مصادر المعرفة والتكنولوجيا على توفر بيئة تعلم ثرية -67
 .تحفز مصادر المعرفة والتكنولوجيا المتعلمين على التعلم -68
 .تساعد مصادر المعرفة والتكنولوجيا على إدارة الموقف التعليمي -69

وعية للتعليم والتعامل مع إسهام مصادر المعرفة والتكنولوجيا في تحقيق الجودة الن: المستوى الثالث
 :المواقف الحياتية المختلفة

 .تسهم مصادر المعرفة والتكنولوجيا في تحقيق الجودة النوعية للتعليم: المعيار األول
 :المؤشرات

 .تساعد مصادر المعرفة والتكنولوجيا في تحقيق االستفادة القصوى من العملية التعليمية -71
 .األول فاألولولوجيا تصحيح المسار في العملية التعليمية تتيح مصادر المعرفة والتكن -71
 .تساعد مصادر المعرفة التكنولوجيا في تحقيق متطلبات سوق العمل -72
 .اتتيح مصادر المعرفة والتكنولوجيا استخدام األنشطة ابتكاري -73
 .تساعد مصادرال المعرفة والتكنولوجيا في تحقيق مجتمع التعلم -74

 .تسهم مصادر المعرفة والتكنولوجيا في التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة: يالمعيار الثان
 :المؤشرات

 .تسهم مصادر المعرفة والتكنولوجيا في تنمية قدرة المتعلم على مواجهة المواقف الحياتية المختلفة -75
لية وتكوين عالقات و تساعد مصادر المعرفة والتكنولوجيا في تنمية قدرة المتعلم على تحمل المسؤ  -76

 .واحترام آراء اآلخرين
 .يساعد مصادر المعرفة والتكنولوجيا في تنمية مهارات التعلم الذاتي -77
 .يسهم استخدام مصادر المعرفة والتكنولوجيا في تنمية مهارات التعلم التعاوني والعمل في الفريق -78

 :للقيم المجتمعية واألخالقية والجوانب القانونيةمراعاة مصادر المعرفة والتكنولوجيا : المستوى الرابع
 .تراعى مصادر المعرفة والتكنولوجيا القيم األخالقية والمجتمعية: المعيار األول

 :المؤشرات
 .تراعى مصادر المعرفة والتكنولوجيا احترام ذاتية المجتمع وهويته -79
 .تراعى مصادر المعرفة والتكنولوجيا ثقافة وقيم المجتمع -81
 .تراعى مصادر المعرفة والتكنولوجيا احترام القيم األخالقية -81

 .تراعى مصادر المعرفة والتكنولوجيا الجوانب القانونية: المعيار الثاني
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 :المؤشرات
 .تساعد مصادر المعرفة والتكنولوجيا على احترام حقوق الملكية الفكرية -82
 .خصوصيات اآلخرين تساعد مصادر المعرفة والتكنولوجيا على احترام -83
 .تساعد مصادر المعرفة والتكنولوجيا على عدم الوقوع في المشاكل القانونية -84
 .تساعد مصادر المعرفة والتكنولوجيا على عدم الوقوع في المشاكل القانونية -85
ينقسم وينقسم إلى عدة مستويات التي تنقسم بدورها إلى عدة معايير وكل معيار : طرق التعليم والتعلم -4

 :إلى عدة مؤشرات
 :إسهام طرق التعليم والتعلم في تحقيق أهداف المنهج: المستوى األول
 .تسهم طرق التعليم والتعلم في تحقيق األهداف المعرفية للمنهج: المعيار األول

 :المؤشرات
 .يجابيةتسهم طرق التدريس والتعلم في اكتساب المتعلم المفاهيم األساسية والقيم واالتجاهات اإل -86
 .تسهم في التنمية الشاملة لشخصية المتعلم -87
 .تساعد في اكتساب المتعلم الخبرات التربوية -88

 .تسهم طرق التعليم والتعلم في تحقيق  األهداف المهارية والوجدانية للمنهج: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .عمل على حلهاتسهم في تنمية مهارات المتعلم للتعامل مع مشكالت البيئة وال -89
 .تساعد على تنمية التعلم مدى الحياة لدى المتعلم -91

 .إتاحة طرق التعليم والتعلم بيئة مواتية لتحقيق التعلم الفعال: المستوى الثاني
 .تتيح طرق التعليم والتعلم إدارة صف تحقق تعلماا فعاالا : المعيار األول

 :المؤشرات
 .آمنًا لجميع المتعلمين يسوده العدل واالحترام والتعزيزتوفر طرق التعليم التعلم مناخًا  -91
تساعد بيئة التعلم على توظيف الوقت المتاح للتدريس بصورة فعالة للقيام باألنشطة العملية  -92
 .والتطبيقية
 .توفر بيئة التعلم مصادر تعلم متنوعة ومناسبة لجميع المتعلمين -93
 .متعلمين داخل الصف الدراسيتوفر بيئة تعلم تحدد ضوابط سلوك ال -94
تتيح طرق التدريس بيئة تعلم تعزز العالقات االجتماعية والمسؤولية االجتماعية وأخالقيات  -95
 .الموطنة

 :تمحور طرق التعليم حول المتعلم: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .تشجع طرق التعليم المتعلم على تحمل المسؤولية واالعتماد على نفسه -96
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 .تساعد على تحديد أهداف المتعلم -97
 .تساعد المتعلم على التقويم الذاتي -98
 .تحفز المتعلم على االندماج في عملية التعليم والتعلم -99

 .تساعد المتعلم على اإلدارة الذاتية للموقف التعليمي -111
 .تساعد طرق التعليم على تحقيق وحدة المعرفة: المعيار الثالث

 :المؤشرات
 .هم طرق التعليم في تعزيز وتنمية المفاهيم الشاملة للمعرفةتس -111
 .تتيح مواقف متجددة لتأكيد التكامل بين المجاالت المختلفة للمعرفة -112
 .تسهم في تنمية خبرات المتعلمين وقدراتهم المعرفية من خالل تناولهم لمشكالت معرفية واقعية -113
 .من خالل عمليات تطبيق المعرفة وتحليلها ونقدهاتساعد المتعلمين في بناء مدركاتهم  -114

 :تنوع طرق التعليم والتعلم ومالءمتها ألهداف المنهج: المستوى الثالث
 .المنهج أهدافتتنوع طرق التعليم والتعلم لتحقيق : المعيار األول

 :المؤشرات
 .إثرائية/وعالجية, فردية/تتنوع طرق التعليم والتعلم بين أساليب جماعية -115
 .تراعى الفروق الفردية بين المتعلمين -116
 .توظف مصادر متعددة للمعرفة والتكنولوجيا -117
 .المباشرة وغير المباشرة: تنّوع بين الخبرات -118

 .تتالءم طرق التعليم والتعلم مع أهداف المنهج: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .توفر طرق التعليم بيئة تعلم مواتية -119
 .مع الموقف التعليمي تتناسب -111
 .تتالءم مع ذوي االحتياجات الخاصة والموهوبين والمتفوقين -111
 .تتيح الفرصة لكي يتعلم المتعلمون حسب قدراتهم -112

 :توظيف طرق التعليم والتعلم للتكنولوجيا المتقدمة: المستوى الرابع
 .التكنولوجيا المتقدمةتساعد طرق التعليم والتعلم على استخدام : المعيار األول

 :المؤشرات
 .تساعد المتعلم على استخدام مصادر متعددة للمعرفة والتكنولوجيا -113
 .تساعد طرق التعليم على تنمية مهارات التعلم المستقل -114

 .تحقق طرق التعليم والتعلم دمج التكنولوجيا المتقدمة: المعيار الثاني
 :المؤشرات
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 .مصادر المعرفة والتكنولوجياطرق التعليم والتعلم  -115
 .توظف مصادر المعرفة والتكنولوجيا في تنفيذ األنشطة التعليمية والتعلُّمية -116
 .تسارع في المعرفة التعلُّمية وتوظيفهماميتيح استخدام التكنولوجيا المتقدمة مالحقة التطور ال -117
 . ي واستخدام الكمبيوترتنمى مصادر المعرفة والتكنولوجيا مهارات التعلم الذات -118

 :مالئمة طرق التعليم للتقويم الشامل للمتعلم: الخامس المستوى
 .تتيح طرق التعليم والتعلم أساليب التقويم المتنوعة: المعيار األول

 :المؤشرات
 .تستخدم طرق التعليم والتعلم أساليب ومصادر متنوعة لتقويم المتعلمين -119
 .وتحليل البيانات لتقييم عملية التعليم والتعلم وتطورها, تعلم المتعلمينتهتم بجمع األدلة حول  -121
 .تدعم التقويم األصيل الواقعي -121
 .تدعم التقويم المتنوع -122

 .تدعم طرق التعليم التقويم الذاتي: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .للمتعلمينتسهم طرق التعليم والتعلم في تنمية مهارات التقييم الذاتي  -123
 .تكسب المتعلمين مهارات استخدام ملف اإلنجاز -124
تتطلب إعداد تقارير عن أداء المتعلمين الستخدامها في عملية اتخاذ القرار على جميع  -125
 .المستويات

وينقسم إلى عدة مستويات التي تنقسم بدورها إلى عدة معايير وكل معيار : األنشطة التعلمية والتعلُّمية -5
 :سم إلى عدة مؤشرات ينق

 :اتساق األنشطة مع أهداف المنهج ومحتواه: المستوى األول
 .تتسق األنشطة مع أهداف المنهج: المعيار األول

 :المؤشرات
 .المعرفية والمهارية والوجدانية: تراعى األنشطة أهداف المنهج بأبعادها الثالثة -126
 .تساعد في تحقيق خبرات المنهج المستهدفة  -127

 .تتسق األنشطة مع محتوى المنهج: لمعيار الثانيا
 :المؤشرات

 .ترتبط األنشطة بمحتوى المنهج -128
 .تسهم في تعزيز وتنمية المفاهيم األساسية للمنهج -129
 .تساعد على جعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية التعلُّمية -131
 .تساعد في تنمية الذكاءات المتعددة -131
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 .ي اكتشاف وتنمية الموهبة لدى المتعلمتساعد ف -132
 :تنوع األنشطة وتكاملها: المستوى الثاني
 .المتعلم لتالءمتتنوع األنشطة : المعيار األول

 :المؤشرات
 .تتعدد األنشطة لتلبي اهتمامات المتعلم وقدراته وحاجاته -133
 .تتنوع األنشطة بما يناسب اإلمكانات المتاحة بالمدرسة والبيئة -134
 .تتنوع األنشطة حسب الموقف التعليمي -135
 .وفردية/ وجماعية, وال صفَّيَّة/ صفَّيَّة: تتنوع األنشطة ما بين -136

 .تتكامل األنشطة فيما بينها: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .تتكامل األنشطة على مستوى المادة الدراسية -137
 .الدراسية المختلفةتتكامل األنشطة بين المواد الدراسية والصفوف  -138

 :إتاحة األنشطة بيئة تعلم مواتية لتحقيق التعلم النشط: المستوى الثالث
 .إتاحة فرص استخدام استراتيجيات التعلم النشط: المعيار األول

 :المؤشرات
تهتم األنشطة باستخدام استراتيجيات التعلم النشط ذاتي أقران تعاوني تمثيل األدوار األلعاب  -139

 ....(.ةالتعليمي
 .تتيح للمتعلم فرصًا لإلدارة الذاتية في الموقف التعليمي -141
 .تشجع على اندماج المتعلم في الموقف التعليمي -141
 .تساعد على أن يكون المتعلم محورًا للعملية التعليمية -142

دارة الحياة للمتعلم: المعيار الثاني  .إتاحة األنشطة فرصاا لتنمية المهارات الحياتية وا 
 :المؤشرات

 .تتيح األنشطة فرصًا لممارسة المهارات األساسية للحياة اليومية -143
 .توفر فرصًا لتفاعل المتعلم مع البيئة بشكل فعال-144
 .تسهم في تنمية مهارات المتعلم في إدارة الوقت المتاح -145
 .تساعد المتعلم على الحفاظ على  صحته وسالمته -146

 :األنشطة في تطبيق التقويم الشامل للمتعلم إسهام: المستوى الرابع
 .تدعم األنشطة تطبيق التقويم الشامل للمتعلم: المعيار األول

 :المؤشرات
 .تسهم في جميع األدلة حول أداء المتعلم -147



 املالحق

 

311 
 

 .تحرص على اشتراك جهات متعددة في تقويم المتعلم -148
 .المتعلم واستخدامهتسهم األنشطة في إعداد ملف إنجاز : المعيار الثاني

 :المؤشرات
 .تسهم في استخدام ملف اإلنجاز في تقويم المتعلم -149
 .تتيح فرصًا في إعداد تقارير عن أداء المتعلم -151

وينقسم إلى عدة مستويات التي تنقسم بدورها إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى : نواتج التعلم -6
 :عدة مؤشرات 

 :لمتعلم من الجوانب المعرفيةتمكن ا: المستوى األول
 .يمتلك المتعلم بنية معرفية أساسية: المعيار األول

 :المؤشرات
 .يمتلك المتعلم المعارف األساسية للمواد الدراسية المختلفة -151
 .يعبر عن أفكاره  بلغة عربية صحيحة ويتواصل مع اآلخرين بلغة أجنبية -152
 ... ,تكنولوجية, أدبية, علمية: يتوافر لدى المتعلم ثقافة عامة مناسبة للعصر -153

 .يتمكن المتعلم من المستويات المعرفية العليا: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .يطبق المعرفة والمهارات العلمية في البحث واالستقصاء -154
 .يمارس عمليات التفكير الناقد واإلبداعي -155
 .ل المشكالت بطريقة ابتكاريةيح -156

 .يوظف المتعلم المعرفة في الحياة اليومية: المعيار الثالث
 :المؤشرات

 .يستخدم المفاهيم العلمية والتكنولوجية في مواقف الحياة اليومية -157
 .يوظف المفاهيم الرئيسة لفروع العلوم المختلفة في الحياة اليومية -158

 .المتعلم من مهارات التنمية الذاتيةيتمكن : المعيار الرابع
 :المؤشرات

 .يستخدم مهارات التعلم الذاتي والمستقل -159
 .يوظف مصادر المعرفة المتاحة -161
 .يتقن أساليب الحوار والمناقشة بالحجة والبرهان -161

 .تمكن المتعلم من الجوانب المهارية: المستوى الثاني
 .وعرض المعلومات والمعارف( التكنولوجيا)تخدام التقانة يتمكن المتعلم من اس: المعيار األول

 :المؤشرات
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 .يتعرف الحاسبات ومكوناتها وأهم برامجها -162
 .يستخدم الحاسبات بكفاءة ويوظفها بفاعلية -163
 .بكفاءة في إنجاز مهامه الحياتية... يوظف تكنولوجيا المعلومات ؛ اإلنترنت؛ البريد اإللكتروني -164

 .يتقن المتعلم مهارات إجراء التجارب العملية: لثانيالمعيار ا
 :المؤشرات

 .يصمم التجربة المناسبة للهدف المنشود -165
 .يستخدم األدوات المناسبة إلجراء التجارب العملية -166
 .يرصد القراءات من األجهزة العملية بطريقة صحيحة -167

 .واالجتماعيةتمكن المتعلم من المهارات الشخصية : المستوى الثالث
 .ينتمي المتعلم إلى األسرة والمجتمع والوطن:المعيار األول

 :المؤشرات
 .يقوم بواجباته تجاه األسرة والمجتمع -168
 .يحافظ على الموارد العامة للمجتمع ويعمل على ترشيد استهالكها وتنميتها -169
 .يحترم لغة وثقافة المجتمع وأديانه ومعتقداته -171

 .يكتسب المتعلم االتجاهات اإليجابية نحو تعدد الرؤى وعدم التعصب: الثانيالمعيار 
 :المؤشرات

 .يتقبل وجهة النظر األخرى -171
 .يتعامل مع اآلخرين دون تعصب أو تفرقة -172
 .يقبل على التعاون والعمل ضمن فريق -173

 .يكتسب المتعلم الشخصية اإليجابية الفاعلة: المعيار الثالث
 :المؤشرات

 .يضع أهدافًا وخططًا مستقبلية لحياته -174
 .يقّوم ذاته بموضوعية عاماًل على تطويرها -175
 .يقدم على تجريب الجديد والمغامرة المحسوبة -176

 .تتوافر لدى المتعلم المهارات الحياتية الالزمة إلدارة الحياة: المعيار الرابع
 :المؤشرات

 .آلخرينيكّون عالقات طيبة مع ا -177
 .يتحّمل المسؤولية -178
 .يقّدر ذاته واآلخرين -179
 .يستخدم مهارات التفكير السليم في اتخاذ قراراته 181
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وينقسم إلى عدة مستويات التي تنقسم بدورها إلى عدة معايير وكل معيار : معايير تقويم تنفيذ المنهج -7
 :ينقسم إلى عدة مؤشرات 

 :ناصر منظومة المنهج وتكاملهاتوافر معايير ع: المستوى األول
 .تتوافر معايير عناصر منظومة المنهج: المعيار األول

 :المؤشرات
 .توجد معايير لكل عنصرمن عناصر المنهج -181
 .تغطى المؤشرات كل معيار من معايير المنهج -182

 .تتكامل محتوى المواد الدراسية: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .المنهج ببعضها البعض ترتبط معايير عناصر -184
 .تتأثر معايير المنهج ببعضها البعض -185
 .يتكامل دليل المعلم مع الكتاب المدرسي -186

 .مواكبة وثيقة المنهج للقضايا واالتجاهات التربوية المعاصرة: المستوى الثاني
 .تتسق الوثيقة مع القضايا واالتجاهات التربوية المعاصرة: المعيار األول

 :المؤشرات
 .تتسق الوثيقة مع القضايا واالتجاهات التربوية المعاصرة -187
 .تتسق الوثيقة مع آراء المعلمين وأولياء األمور حول وثيقة المنهج -188

 .تراعى وثيقة المنهج للشكل العام واإلخراج الجيد: المعيارالثاني
 :المؤشرات

 .تتوافر معايير لتقويم الكتاب المدرسي ودليل المعلم -189
 .تراعى وثيقة المنهج شروط اإلخراج الجيد -191
 .تراعى وثيقة المنهج األهداف الضمنية والمنهج الخفي -191

 : قابلية المنهج للتنفيذ من جانب المعلمين والمتعلمين والمدرسة: المستوى الثالث
 .تتوفر لدى المعلم الكفاءة لتنفيذ المنهج: المعيار األول

 :المؤشرات
 .جات المعلمين التدريبية الالزمة لتنفيذ المنهجتتحدد احتيا -192
 .تراعى مالحظات المعلمين والموجهين واإلدارة المدرسية حول تنفيذ المنهج -193
 .تتوافر برامج تدريبية لتنمية قدرات المعلمين في تنفيذ المنهج -194

 .توفر المدرسة المتطلبات الالزمة لتنفيذ المنهج: المعيار الثاني
 :المؤشرات
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 .توفر المدرسة بيئة تعلم مواتية لتنفيذ المنهج -195
 .توفر المدرسة الموارد واإلمكانات المالية الالزمة لتنفيذ المنهج -196
 .تهيئ المدرسة المجتمع المحيط لتحقيق أهداف المنهج -197
 .تضع المدرسة بعض اللوائح التنفيذية والخطط للمنهج المنفذ -198

 .ون مع موضوعات وأنشطة المنهجمالمتعل يتفاعل: المعيار الثالث
 :المؤشرات

 .يندمج المتعلمون في أنشطة المنهج الصفيَّة والالصفيَّة -199
 .يوظف المتعلمون أدوات وخامات من البيئة المحلية لتنفيذ بعض أنشطة المنهج -211
 .يعبر المتعلمون عن آرائهم في موضوعات وأنشطة المنهج -211
 :المعلممجال : ثانياا 
 :وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى التخطيط-1

 .تحديد االحتياجات التعليمية للتالميذ: المعيار األول
 :المؤشرات

 .يصمم المعلم أنشطة استكشافية متنوعة لتحديد احتياجات التالميذ -1
 .احتياجات التالميذ التعليمية وغير التعليمية يستخدم المعلم أساليب وأدوات متنوعة لرصد مستويات -2
 .يحقق مشاركة التالميذ في وضع أهداف خطة التعليم وتحديد مكوناتها -3
يحدد مراحل خطة الدرس في ضوء االحتياجات التعليمية للتالميذ وينفذها في حدود الوقت المتاح  -4

 .لها
 . التخطيط ألهداف كبرى: المعيار الثاني

 :المؤشرات
 .يبحث المعلم عن مادة التعلم بشكل تكاملي وموسع لوضع خطته -5
 .تثير التالميذ للبحث واالستقصاءتسيضم لخطته أنشطة  -6
 .يضع المعلم أهدافًا تعليمية تنمى التفكير المنتج -7
 .يضع المعلم أهدافًا تعليمية تنمى العمل التعاوني والجماعي -8
 .التدريس وفقًا لمتطلبات الموقف التعليمي يرتب موضوعات المقرر ويختار طرائق -9

 . تصميم األنشطة التعليمية المالئمة: المعيار الثالث
 :المؤشرات

 .يخطط التدريس بناء على معلوماته عن الموضوع الدراسي وعن التالميذ -11
 .يصمم المعلم الوحدات التعليمية والدروس في ضوء األهداف البعيدة لتعلم التالميذ -11
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يصمم المعلم أنشطة لتعظيم زمن التعلم الفعلي تتيح استخدام استراتيجيات تعليمية متنوعة وتساعد  -12
 .التالميذ على االستقالل الذاتي

دارة الفصل -2 وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة : مستوى استراتيجيات التعلم وا 
 :مؤشرات 

 .تعليمية استجابة لحاجات التالميذاستخدام استراتيجيات : المعيار األول
 :المؤشرات

 .يستخدم استراتيجيات تعليم متنوعة بما يلبي حاجات التالميذ وطبيعة المادة الدراسية -13
طرائقهم المختلفة في التعلم وزيادة  تالئميحقق المعلم مشاركة التالميذ في خبرات تعليمية متنوعة  -14

 .مشاركتهم النشطة
 .فتوحة ومتشعبة لتيسير المناقشة وتعليم التفكير وتنميتهيطرح أسئلة م -15
 .يستخدم التكنولوجيا ومصادر التعلم لتحسين تعلم التالميذ -16

 .تيسير خبرات التعلم الفعال: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .يوفر المعلم فرص التعلم المستقلوالتعاوني والفارق في حجرة الدراسة -17
 .لتقسيم التالميذ إلى مجموعات لتحسين تفاعالتهم يوفر طرائق متنوعة -18
 .يشجع التفاعالت اإليجابية بين التالميذ ويدعم تعاونهم -19
دارة الوقت واستخدام المواد التعليمية من خالل أنشطة التعلم -21  .يشرك التالميذ في اتخاذ القرارات وا 
 

 .الناقد واإلبداعي إشراك التالميذ في حل المشكالت والتفكير: الثالث المعيار
 :المؤشرات

 .يشجع التالميذ على تطبيق ما يتعلمون في حل المشكالت التعليمية والحياتية -21
 .اإلبداعو يشجع التالميذ على حب االستطالع العلمي والمبادأة والتأمل  -22
 . الناقدة األسئلةيساند التالميذ في االستقصاء الناقد لمفاهيم المادة الدراسية وطرح  -23
 . يساعد التالميذ على التأمل في كيفية تعلمهم -24

 . توفير مناخ ميسر للعدالة: المعيار الرابع
 :المؤشرات

 . يوفر مناخ آمن بما يضمن سالمة التالميذ الجسمية و النفسية -25
 . يساعد المعلم التالميذ على احترام اآلخر وتقبل االختالف -26
 . يشجع إنجازات التالميذ و إسهاماتهم و يساندها و يقدرها دون تمييز -27
 . يعالج األنماط االسلوكية غير المناسبة بطريقة منصفة و عادلة و تتسم بالمساواة -28
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 . نمياالستخدام الفعال ألساليب متنوعة إلثارة دافعية المتعل: المعيار الخامس
 . التعلم الفيزيائية لمساعدة التالميذ على التفاعل الصفيالمؤشرات ينظم بيئة التعليم و -29
 . يستخدم األدوات و التجهيزات المتاحة داخل الفصل -31
 يستخدم الوسائط التعليمة المتعددة المناسبة للبيئة و الدرس والمتعلمين لزيادة دافعية التالميذ للتعلم  -31

 . إدارة وقت التعلم بكفاءة: المعيار السادس
 :شراتالمؤ 
 . يحقق المعلم أهداف الدرس خالل الزمن المخصص لهم لتعظيم وقت التعلم -32
 . ن والمحافظة على استمرارهييستخدم أساليب لفظية وغير لفظية لجذب انتباه المتعلم -33
يراعي المرونة عند تنفيذ مراحل الدرس بما يضمن االنتقال و التقدم السلس في ضوء الخطة  -34
 .المحددة لهالزمنية 
 . يدير السلوك الصفي بفاعلية -35
 :وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى المادة العلمية -3

 . التمكن من بنية المادة العلمية و فهم طبيعتها: األولالمعيار 
 :المؤشرات

 . يتابع أحداث التطورات في مادته العلمية -36
ادة العلمية ويفهم طبيعتها و يوضح المفاهيم و المصطلحات الرئيسة لمادته العلمية و يحلل بنية الم -37

 . يستخدمها بطريقة صحيحة
 . يستخدم استراتيجيات تعليم متنوعة بما يتناسب مع طبيعة المادة العلمية -38
 .يوظف مادته العلمية في أنشطة تعليمية -39

 . ي المادة العلميةالتمكن من طرائق البحث ف: المعيار الثاني
 :المؤشرات

خدم مصادر التعلم واألساليب التكنولوجية المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف تيس -41
 . والمهارات ويشجع التالميذ على استخدامها

يستخدم أساليب البحث العلمي واالستقصاء في فهم الظواهر العلمية المرتبطة بالموقف التعليمي  -41
 . لمحيط بهوالمجتمع ا
 . يوجه التالميذ إلى حل المشكالت باألسلوب العلمي ويدربهم عليه -42

 . تمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد األخرى: المعيار الثالث
 :المؤشرات

 . يدرس مادته العلمية و موضوعاتها متكاملة مع المواد األخرى -43
 . يستخدم مبادئ مادته العلمية وموضوعاتها في حل المشكالت متكاملة مع المواد األخرى -44
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 . القدرة على إنتاج المعرفة: المعيار الرابع
 :المؤشرات

 . يحلل البيانات و المعلومات و يدرب التالميذ على ذلك -45
 .يؤلف بين المعلومات المتاحة و يستنتج معارف جديدة -46
 .بمرونة و يتقبل الجديديفكر  -47
هم على نقد المألوف وعدم التسليم بالمعطيات عيساعد التالميذ على اكتشاف التناقضات ويشج -48
 . السائدة
 :وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى التقويم -4

 . التقويم الذاتي: المعيار األول
 :المؤشرات

 . ل آثار أفعاله وقراراته على التالميذ والزمالءيدرس المادة ويتأم -49
 .يستخدم أساليب وأدوات مختلفة لتقييم أدائه -51
 . يشجع التالميذ على تقييم ذواتهم وبعضهم البعض -51

 . تقويم التالميذ: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .يصمم أدوات متنوعة مبتكرة للتقويم -52
 . باستمرار؛ لمعرفة مستوى التالميذ( ملفات أداء التالميذ: مثل) يستخدم أساليب التقويم األصيل -53
 . يشخص نقاط القوة و نواحي الضعف لدى التالميذ -54
 . يصمم أنشطة إثرائية لتدعيم نقاط القوة وتعظيمها -55
 . يقوم ذوي االحتياجات الخاصة ويوظف على التقويم -56
 . تعلمهم و أدائهميشرك األسرة في تقييم التالميذ لتحسين  – 57

 . التغذية الراجعة: المعيار الثالث
 :المؤشرات

 . يستخدم نتائج التقويم لتحسين أدائه وأداء تالميذه -58
 . يشجع التالميذ على إبداء آرائهم ومشاعرهم  نحو ممارساتهم في مواقف التعليم والتعلم وأنشطتهما -59
 : وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى مهنية المعلم -5

 . أخالقيات المهنة: المعيار األول
 :المؤشرات

يبني الثقة بينه وبين التالميذ ويشركهم في وضع قواعد التعامل داخل حجرة الدراسة وتحقيق  -61
 . األهداف المعلنة
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يوجه التالميذ ويعاونهم في حل مشكالتهم الشخصية ويحتفظ في أسرارهم ويحترم شخصياتهم  -61
 . وقدراتهم
 . واصل معهم جيداً تيحترم الزمالء والتالميذ و ي -62
 . يلتزم بقواعد العمل في مدرسته -63
 . يبذل جهدًا ملحوظًا لتعظيم التعلم دون تمييز -64
 . والموارد المتاحةيرشد استخدام اإلمكانات  -65
 . يقدم نموذجًا يحتذى به يمثل سلوك القدوة ويهتم بمظهره -66

 . التنمية المهنية: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 . يتأمل ويقيم أفعاله وممارساته لالرتقاء بأدائه -67
 . يجتاز برامج تدريبية متصلة لالرتقاء بأدائه المهني -68
 . ورؤسائه ويتعلم من خالل تفاعله مع تالميذهيتبادل الخبرات مع زمالئه  -69
 . ينمي معارفه و مهاراته ووجدانياته في المجاالت العلمية و التربوية و الثقافية -71
 :مجال المديرين :ثالثاا 
 :وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى سياسة المؤسسة -1

 :ة ومعلنة لسياسة المؤسسةتوجد وثيقة واضح: المعيار األول
 :المؤشرات

 .حددة تعكس السياسة القومية للتعليممتضع المؤسسة سياسة واضحة و  -1
 .ياسة في أماكن بارزة في المؤسسةستعلن ال -2
 .توزع السياسة على جميع العاملين بالمؤسسة -3
 .تراجع المؤسسة سياستها والمؤشرات الدالة على تحققها بصفة دورية -4

تشارك األطراف المعنية بالعملية التعليمية في صياغة األهداف انطالقاا من السياسة : المعيار الثاني
 .التربوية

 :المؤشرات
 .تشارك هيئة اإلدارة والمعلمون دائمًا في صياغة السياسة -5
 .يشارك ممثلين عن أولياء األمور في صياغة السياسة -6
 .المجتمع المحلي في إعداد سياسة المؤسسةتشارك بعض المؤسسات التربوية في  -7
 .يشارك المتعلمون في صياغة السياسة -8
 :وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى اإلدارة -2

 .توافر تنمية مهنية فعالة للكوادر: المعيار األول
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 :المؤشرات
 .ةتعمل اإلدارة على تفعيل دور وحدة التدريب والجود -9

 .تتيح المؤسسة دائمًا الفرص المناسبة للعاملين بها لتنفيذ برامج وحدة التدريب والجودة -11
 .توفر الوقت المناسب للمستفيدين لتنفيذ برامج وحدة التدريب والجودة وأنشطتها -11
 .توفر الكوادر البشرية والمواد التعليمية الالزمة لتنفيذ خطة الوحدة -12
 .ة الوحدة ومدى ارتباطها بخطة التحسين بالمؤسسةتتابع تنفيذ خط -13
 .توفر الحوافز لتشجيع المستفيدين من تطبيق نواتج التدريب -14
 .توفر الحوافز لتشجيع العاملين بالوحدة والمستفيدين منها -15

 .تشجع اإلدارة العاملين على إجراء البحوث التي تتناول مشكالت التعليم وقضاياه: المعيار الثاني
 :لمؤشراتا

 .توفر المؤسسة دائمًا لقاءات لزيادة وعي المعلمين والعاملين ألهمية هذه البحوث -16
 .تصمم المؤسسة خطة بحثية إجرائية بمشاركة العاملين -17
يشارك جميع العاملين في إجراء ما تقوم به المؤسسة من بحوث إجرائية تهدف إلى حل المشكالت  -18

 .التي تواجه المؤسسة
 .توفر حوافز لتشجيع العاملين وحثهم على إجراء البحوث اإلجرائية -19
 .تستثمر نتائج البحوث اإلجرائية لتحسين األداء بالمؤسسة -21
 .تضع نتائج البحوث على موقعها اإللكتروني وتتلقى التغذية الراجعة بشأنها -21

 .يةتساند اإلدارة عمليات التجديد والمبادرات اإلبداع: المعيار الثالث
 :المؤشرات

 .تعقد اإلدارة دائمًا لقاءات لنشر الوعي لخطط إصالح وتطوير المدرسة وتدارسها وتطويرها -22
 .تحرص على مشاركة العاملين والمعنيين في التخطيط للتغيير والتجديد واإلبداع التربوي -23
 .تشكل فرق عمل لتنفيذ خطط التغيير والتجديد التربوي -24
 .مواتيًا لتحفيز العاملين والمعنيين على المبادرات اإلبداعيةتتيح مناخًا  -25
 .توثق المدرسة نتائج هذه البرامج وتعلنها على موقعها اإللكتروني -26

 .تشجع اإلدارة المعلم على  االستخدام األمثل للتكنولوجيا المتقدمة: المعيار الرابع
 :المؤشرات

 .التكنولوجيا في التعليم توفراإلدارة دائمًا بيئة مناسبة لتوظيف -27
 .تنظم دورات تدريبية للمعلمين على استخدام التكنولوجيا -28
 .لتعليم وتعلم المواد الدراسية المختلفة االلكترونيةتوفر أساليب  -29
 .يسهل التواصل بين المعلمين والمتعلمين وأولياء األمور الشابكةتوفر موقعًا على  -31
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 .معاونة في تقويم أداء المتعلمين ةااللكترونيتوفر أساليب  -31
 :وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى دعم عمليتي التعليم والتعلم -3

 .تدعم اإلدارة بيئة التعلم المتمركز حول المتعلم: المعيار األول
 :المؤشرات

 .ركزة حول المتعلمتعمل اإلدارة دائمًا على ضرورة استخدام أساليب تعليم متم -32
 . تعمل اإلدارة على تنويع األنشطة التعليمية -33
 .تشجع مشاركة المتعلمين في وضع األنشطة وتصميمها -34
 .تشجع المتعلمين على استخدام مهارات التعلم الذاتي -35
 .تضع المؤسسة نظامًا إعالميًا يوضح ألولياء األمور أهمية تنوع استراتيجيات التعلم -36

 .تتبع اإلدارة نظماا متنوعة لمتابعة تقدم المتعلمين دراسياا في ضوء األهداف: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 (.وجداني, مهاري, معرفي)توفر اإلدارة دائمًا مجموعة متنوعة من أدوات تقويم المتعلمين  -37
 .تدعم استخدام اختبارات تشمل جميع المستويات المعرفية -38
 .دوريًا واضحًا إلرسال بطاقة األداء المدرسي ألولياء األمور تضع نظاماً  -39
 .تعد قاعدة بيانات لتتبع مستوى أداء المتعلمين بشكل دوري -41
 .المعوقين/ المتفوقين/ الموهوبين: تضع نظامًا لمتابعة أداء ذوي االحتياجات الخاصة -41

اف المعنية للحد من غياب المتعلمين أو تسعى اإلدارة لتوفير آليات لمشاركة األطر : المعيار الثالث
 .تسرب بعضهم
 :المؤشرات

 .تعد اإلدارة دائمًا خططًا متنوعة لتوعية المتعلمين وأولياء األمور والمجتمع المحلي بأهمية التعلم -42
ن لجانًا مشتركة بين المؤسسة التعليمية وأولياء األمور والمجتمع المحلي لتنفيذ خطة التوعية -43  .تكوِّ
تيسر مشاركة فعالة من األطراف المعنية لتحفيز المتعلمين ماديًا ومعنويًا على االنتظام في  -44
 .الدراسة

 .تجري دراسات للتعرف على األسباب الحقيقية للغياب أو التسرب أو االنقطاع عن المدرسة -45
ة واحتياجات المجتمع بما يتناسب مع الظروف البيئي( البرنامج اإلسبوعي)توفر مرونة في الجدول  -46
 .المحلي

 . تتبع اإلدارة نظماا لمتابعة أداء المعلمين في المؤسسة وتقويمهم: المعيار الرابع
 :المؤشرات

 .توفر اإلدارة دائمًا وسائل تقويم ذاتي للمتعلمين -47
 .تتقبل آراء أولياء األمور مجلس األمناء الخاصة بتقويم المعلمين -48
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 .الزمالء لبعضهم البعضتشجع أسلوب تقويم  -49
 .تقدم تغذية راجعة للمعلمين حول نتائج تقويم آدائهم -51
 .تشجع تقييم المتعلمين للمعلمين -51
 .تستعين بالمؤسسات الخارجية المتخصصة لتحسين أداء المعلمين -52

 . تدعم اإلدارة على التواصل على كافة المستويات: المعيار الخامس
 :المؤشرات

 تتبع اإلدارة دائمًا أسلوبًا منظمًا لتلقى مقترحات و شكاوي المعلمين و العاملين بالمؤسسة  -53
 تشجع دائما الكفاءات من المعلمين و العاملين و تمنحهم حوافز مادية و معنوية  -54
 اجتماعية منظمة  أنشطةالمعلمين و العاملين في  إشراكتحرص دائما على  -55
 تحرص على التعرف على مستوى رضى العاملين بالمؤسسة بصفة مستمرة  -56

 . تعمل اإلدارة على التواصل بين كافة المستويات في المؤسسة: المعيار السادس
 :المؤشرات

 ....(. اإلدارة, المديرية)تعمل اإلدارة دائمًا على التواصل بين المؤسسة ومستويات اإلدارة األخرى  -57
 (. معلمين, عاملين)إلدارة لقاءات دورية مع المعنيين في المؤسسة تعقد ا -58
 .تيسر اإلدارة فرصًا للتواصل مع أولياء األمور لالستفادة من مقترحاتهم -59
 . تتيح تواصاًل دائمًا وفعااًل مع مؤسسات المجتمع المحلي -61
سة لمعرفة التطورات تشجع التواصل مع المجتمع الخارجي عبر الموقع اإللكتروني للمؤس -61

 .والمقترحات
 :وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى وجود نظام للحكومة الرشيدة -4

 . تتبع اإلدارة أساليب ديمقراطية إلدارة المؤسسة وتتخذ القرار بمشاركة مديرية التربية: المعيار األول
 :المؤشرات

لوب الحوار والوصول إلى القرارات من خالل اللجان المعنية والمشكلة داخل تتبع اإلدارة دائمًا أس -62
 . المؤسسة
 . تشرك جميع العاملين والمعلمين في المؤسسة باتخاذ قرارات التخطيط والتنفيذ لتطوير المؤسسة -63
 .تشرك مديرية التربية اتخاذ القرارات المهمة -64
 .   المشكالت التي تواجه المؤسسةو تشرك المعلمين والعاملين في عالج  -65
 . تشرك الطالب في وضع وتنفيذ خطط المؤسسة -66

 .توظف اإلدارة التشريعات والقوانين بما يحقق فعالية المؤسسة: المعيار الثاني
 :المؤشرات
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تطبق اإلدارة دائمًا اللوائح والقوانين على جميع المعلمين والعاملين في المؤسسة دون تمييز أو  -67
 . املةمج

 . تتبع المرونة في تطبيق اللوائح و القوانين -68
 .تفسر اللوائح و القوانين المنظمة للعمل في إطار من الشفافية والوضوح -69
 . تضع نظامًا لإلعالم باللوائح والقوانين المنظمة للعمل بها -71
داري متطور -5  وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى وجود نظام مال وا 

 . توظف اإلدارة بنود الميزانية بفعالية وفقاا لخطة التحسن المؤسسي الفعلية: المعيار األول
 :المؤشرات

 . تعد اإلدارة دائمًا قواعد صرف الميزانية بما يحقق سياسة المدرسة -71
 . يشارك في وضع قواعد صرف الميزانية المعنيون في المؤسسة ومديرية التربية -72
 . تعلن قواعد إنفاق الموارد المالية للمؤسسة على جميع العاملين والمعنيين -73
 . تراعي قواعد صرف الميزانية ترشيد اإلنفاق -74
 . توجد مراجعة دورية ومنتظمة ألوجه صرف الميزانية -75
 . قواعد الصرف ببساطة اإلجراءات تتسم -76

 . تطبق اإلدارة نظاماا متقدماا للمساءلة على المستويين الفردي والجماعي: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 . تضع اإلدارة الئحة معلنة للمساءلة على المستويين الفردي والجماعي -78
 .تشرك المعنيين في المؤسسة في وضع قواعد المساءلة -79
 . تقاريرًا بصفة دورية للمساءلة مكتوبة ومعلنة للجميعتعد  -81
 . توجد عدالة واضحة في تطبيق قواعد المساءلة -81
 . تعلن قواعد المساءلة على الموقع اإللكتروني للمؤسسة -82

 . تتبع اإلدارة نظاماا متطوراا في تحديد مهام العاملين بها: المعيار الثالث
 :المؤشرات

ئمًا خطة واضحة ومعلنة لتوزيع المهام على جميع العاملين بالمؤسسة بما يحقق تضع اإلدارة دا -83
 . خطة التحسين

 . تضع معايير واضحة و معلنة لتوزيع المسؤوليات في ضوء مهارات العاملين بالمؤسسة -84
 . تحدد أسس وقواعد لتفويض الصالحيات والمسؤوليات -85
 . تضع نظامًا للمراجعة الدورية لتنفيذ المهام المنوطة بكل فرد -86
 . تضع خطة طوارئ واضحة ومعلنة لتوزيع المهام وعلى العاملين أثناء األزمات -87
 وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى توفير الموارد البشرية وتنميتها -6
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 . لمؤسسة نظم للتنمية البشرية والمهنيةتوجد با: المعيار األول
 :المؤشرات

 . تضع خطة للتنمية المهنية للموارد البشرية المتاحة -88
 . تفعل دائمًا دور وحدة التدريب والجودة في تنفيذ خطة التنمية المهنية للموارد البشرية المتاحة -89
اإلداريين واألخصائيين )عاملين بها توفر فرصًا مناسبة للتنمية المهنية المستدامة لجميع الم -91 

 ....(. والمعلمين
 . تتعاون اإلدارة مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي الستكمال العجز في الموارد البشرية المطلوبة -91
 .تطبق إدارة المؤسسة آليات قياس وتقييم كفاءة توظيف مواردها البشرية: المعيار الثاني 

 :المؤشرات
 . المؤسسة دائمًا هيكلية تنظيمية للعمل اإلداري والتعليمي توفر إدارة -92
دارياً  -93  . تجري تقديرات حسابية للموارد البشرية المطلوبة تعليميًا وا 
 . تقدر حسابيًا معدالت استغالل الموارد البشرية المتاحة مع الترشيد األمثل -94 
 . تحسب نسبة الموارد البشرية المستخدمة بالفعل إلى نسبة الطاقة المتاحة -95 
 .تعمل على رفع المعدالت السابقة  -96 

 .تشارك مع المؤسسات المحيطة لرفع المعدالت السابقة -97
 :ت وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرا: مستوى توفير الموارد المادية وتنميتها -7

توفر إدارة المؤسسة المخابر واألجهزة والمعدات الالزمة لتفعيل األنشطة التربوية : المعيار األول
 . المختلفة

 :المؤشرات
 . التربوية األنشطةتوجد بالمؤسسة دائمًا مخابر وأجهزة ومعدات تكفي جميع  -98
 .تناسب سعة المخابر أعداد المتعلمين وفق الخطة الدراسية -99
 . توفر جميع األدوات والمواد الالزمة لتشغيل المخابر واألجهزة والمعداتت -111 
 . يوجد فنيون لإلشراف على المخابر والتجهيزات -1-1 
 .تستخدم المعامل و المخابر طاقتها المكانية والزمانية -112 

 .تتوافر بالمؤسسة مكتبة مزودة بالمصادر المناسبة وتستخدم بفعالية: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 ...... توجد بالمؤسسة قاعة خاصة للمكتبة مناسبة موفورة اإلضاءة والتهوية -113 
 . يشرف على المكتبة كادر متخصص -114 
 .توجد في المؤسسة كميات من الكتب المتنوعة تناسب أعداد المتعلمين وتفي احتياجاتهم -115 

 . م والتعلميستخدم المتعلمون المكتبة كإحدى أساليب التعلي -116
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 . تتم مراجعة محتويات المكتبة باإلضافة إليها سنوياً  -117
 . يستخدم المكتبة معظم المتعلمين خارج أوقات الدراسة -118

 . تتصل المكتبة بشبكة اإلنترنت -119 
تتوافر بالمؤسسة البنية المعلوماتية وشبكة المعلومات وقواعد البيانات التي تيسر : المعيار الثالث 

 . مالهاأع
 :المؤشرات

توفر المؤسسة دائمًا العدد المطلوب من الحواسيب وبرمجيات التخطيط واإلدارة والمتابعة  -111
 . المدرسية والتي تفي باالحتياجات اإلدارية و التعليمية

 . تتصل جميع حواسيب اإلدارة بشبكة داخلية -111 
 . تتصل المؤسسة بشبكة اإلنترنت ولها موقع عليها -112 
 .توجد قاعدة بيانات متكاملة تضم بيانات المتعلمين والعاملين والمعلمين والموارد المالية والمادية -113 
 . تستعين المؤسسة بكوادر مدربة على استخدام الحاسب األلي في اإلدارة والخطيط والمتابعة -114 
 . ةتستخدم المؤسسة قواعد البيانات في اإلدارة والتخطيط و المتابع -115 

تتبع المؤسسة نظاماا للدعم الفني وصيانة المعامل واألجهزة والمعدات بما يخدم : المعيار الرابع
 .أغراضها

 :المؤشرات
 . يوجد دائمًا بالمؤسسة مسؤول للدعم الفني والصيانة -116 
 . توجد لوازم الصيانة السريعة -117 
 .يوجد سجل خاص بالصيانة الدورية -118 
 . ؤسسة بخطة تحديث األجهزة والمعداتتلتزم الم -119 
 . تتوفر للمؤسسة الموارد المالية الكافية لتحقيق أهدافها: المعيار الخامس 

 :المؤشرات
 . توفر المؤسسة مصادر ذاتية لزيادة الموارد المالية – 121 
 . تحدد المؤسسة الفجوة المالية بناًء على خطة التنمية -121 
 . تحدد المؤسسة مواطن الهدر المالي وتعمل على تالفيها -122 
 . تتعاون المؤسسة مع المجتمع المحلي في سد الفجوة المالية المتبقية -123 
 :وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى توافر مبنى مدرسي مالئم -8

 .مواصفات التربوية والهندسيةيستوفي المبنى المدرسي ال: المعيار األول
 :المؤشرات

 .يتناسب دائمًا الموقع الجغرافي للمؤسسة مع المواصفات الهندسية المحددة -124
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 .تتناسب المرافق الصحية مع أعداد طالب المؤسسة -125
 .توجد الجدران والحجرات والفصول والساللم واألرضيات في حالة متميزة -126
 .المواصفات التربوية......( الفصول والمكتبات )نى تتوفر في مرافق المب -127
 .تتناسب مساحات المالعب واألفنية مع عدد المتعلمين -128

 .يستوفي المبنى المدرسي مواصفات األمن والسالمة المطلوبة: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .توجد بالمدرسة دائمًا خطة مفعلة لتحقيق مبادئ األمن والسالمة بالمؤسسة -129
 .توفر اإلمكانات الالزمة لتنفيذ برامج األمن والسالمة -131
 .توجد برامج لتدريب العاملين والمتعلمين بالمؤسسة على تنفيذ برامج األمن والسالمة بالمؤسسة -131
 .والسالمة بالمؤسسة األمنتوجد آلية للمتابعة الدورية لوسائل  -132
 .لالتصال بأولياء األمور في حالة الطوارئ توفر قاعدة بيانات عن جميع المتعلمين -133

 .يوظف المبنى المدرسيلخدمة العملية التعليمية: المعيار الثالث
 :المؤشرات

 .خدام األمثلتتستخدم دائمًا المدرسة جميع فراغات المبنى االس -134
 .تستخدم مرافق المبنى لألغراض المخصصة لها -135
جميع قاعات الدراسة واألنشطة والمختبرات على مدار  يراعى في الجدول الدراسي استخدام-136
 .األسبوع

 .توفر نظامًا للتحفيز لتقديم أفكار متجددة لالستخدام األمثل للمبنى -137
 .يتوافر بالمبنى المدرسي أماكن مناسبة لممارسة األنشطة التربوية: المعيار الرابع

 :المؤشرات
 .جميع األنشطة التربويةتوجد بالمؤسسة دائمًا أماكن لممارسة  -138
 .تناسب سعة أماكن األنشطة جميع أعداد الصفوف -139
 .توزيع الفصول والمتعلمين وفقًا للخطة الدراسية -141
 .تتوفر جميع األدوات والمواد الالزمة لتشغيل أماكن األنشطة -141
 .يوجد فنيون متخصصون لإلشراف على أماكن األنشطة ومعاونة المستخدمين -142
 .تستخدم أماكن األنشطة بكامل طاقتها -143

 :وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى المشاركة المجتمعية -9
 .تعد المؤسسة خطة للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية في ضوء سياستها: المعيار األول

 :المؤشرات
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ممثلين عن  -ممثلين عن مديرية التربية -العاملين)تحرص المؤسسة دائمًا على مشاركة جميع   -144
 .في وضع خطة للتوعية( المجتمع المحلي

 .تحدد مسؤوليات التنفيذ واألدوار واإلطار الزمني في خطة التوعية -145
 (.الخ.......ملصقات -نشرات -ندوات -مؤتمرات)تضع آليات لتفعيل الخطة ومتابعتها  -146
 .لومات واالتصاالت لتحقيق االتصال مع المجتمع المحليتستخدم تكنولوجيا المع -147

 .تعمل المؤسسة على اإلعالن عن اإلنجازات المشتركة بينها وبين المجتمع المحلي: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 -الفاكس -الهاتف -مطبوعات)توفر المؤسسة دائمًا الوسائل المعنية لتفعيل قنوات االتصال  -148
 .وبين المجتمع المحليبينها ( اإلنترنت

نشراتها الدورية عن إنجازاتها إلى العاملين بها والمعنيين وفئات المجتمع  ايصالتحرص على  -149
 .المحلي

 .تجري دراسات الستطالع رأي المعنيين والمهتمين عن وضع المؤسسة ومدى تحقيقها ألهدافها -151
أي العام بفئاته المختلفة مع المؤسسات التعليمية تعقد دورات تدريبية على كيفية تفعيل مخاطبة الر  -151

 (.الخ.......المراسالت -االجتماعات -الندوات)
تيسر المؤسسة ألولياء األمور ومجلس األمناء والمعنيين العمل التطوعي للمشاركة في : المعيار الثالث
 .تحقيق الجودة بها

 :المؤشرات
 .احتياجاتها المادية والبشريةتوفر دائمًا المؤسسة المعلومات عن  -152
 .توفر آليات دعم المجتمع المحلي والجهود التطوعية في ضوء خطط التحسين -153
 .توفر وسائل للحث والتحفيز على المشاركة في البرامج التطوعية لدعم خطط التحسين -154
بعة األنشطة التطوعية تشكل لجانًا تطوعية من أعضاء المجتمع المحلي وأولياء األمور لتنفيذ ومتا -155

 .لتحقيق الجودة
م في دعم أنشطة المؤسسة ماديًا ظيساهم أعضاء المجتمع المحلي وأولياء األمور وبشكل منت -156

 .ومعنوياً 
 .يقوم مجلس األمناء بالمشاركة الفعالة الدور الرقابي والمحاسبي للمؤسسة -157
وينقسم إلى عدة معايير وكل : لمجتمع المحليمستوى وجود شراكة فعالة بين المؤسسة واألسرة وا -11

 :معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات 
 .تستخدم المؤسسة إمكاناتها البشرية والمادية في خدمة المجتمع المحلي: المعيار األول

 :المؤشرات
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تعلم  -األنشطة الصحية -محو أمية)تعمل المؤسسة دائمًا على حصر االحتياجات المجتمعية  -158
 (.الخ...رياضة واجتماعية  -أنشطة -الكمبيوتر
 .تضع خطة لتوظيف مواردها المادية والبشرية لخدمة المجتمع بمشاركة مجلس األمناء -159
 (.الخ.. المسرح -المكتبة -المالعب)تتيح إمكاناتها المادية  -161
التوعية  -محو األمية)يشارك العاملون بالمؤسسة في برامج خدمة المجتمع المحلي  -161
 ......(.الصحية

تعلن عن إمكاناتها المتاحة لخدمة المجتمع على موقع المؤسسة على اإلنترنت ووسائل  -162
 .االتصاالت المختلفة
 .تدعم مؤسسات المجتمع المحلي وتنظيماته المؤسسة التعليمية في تحقيق أهدافها: المعيار الثالث

 :المؤشرات
 .لخبرات الفنية والتربوية للمؤسسةتقدم مؤسسات المجتمع المحلي دائمًا ا -163
 .توفر خامات ومستلزمات األنشطة التربوية للمؤسسة -164
 .تقدم خدمات صحية للمتعلمين والعاملين بالمؤسسة -165
 .لخدمة المؤسسة...( قصور الثقافة -مراكز الشباب)تتيح اإلمكانيات المتوفرة لديها  -166
 .لتحقيق خطة الجودة الشاملة بها( عقارية -ماليةمساعدات )توفر مصادر دخل ثابتة  -167

 
 :وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى توكيد الجودة والمساءلة -11

 .تضع المؤسسة خطة داخلية لضمان الجودة في ضوء سياستها: المعيار األول
 :المؤشرات

بالمؤسسة في وضع خطة لضمان الجودة بما يحقق األهداف يشارك دائمًا العاملون والمعنيون  -168
 .المنشودة

 .تنشر خطة التحسين المستمر بين العاملين والمعنيين -169
 . يؤدي العاملون والمعنيون المهام المنوطة بهم في ضوء أدوارهم في تنفيذ خطة التحسين المستمر -171
 . ة داخل المؤسسةيشارك العاملون والمعنيون في إدارة فرق الجود -171
 .يشارك العاملون والمعنيون في تقويم تنفيذ خطة التحسين المستمر -172

 .اماا دورياا للتقييم الذاتي المستمر في ضوء المعايير المعتمدةظتضع المؤسسة ن: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .تضع المؤسسة خطة التقويم الذاتي في ضوء المعايير المعتمدة -173
العاملون ومجلس األمناء وأولياء األمور والمتعلمون في إجراءات دراسة التقويم الذاتي  يشترك -174
 .ومتابعتها
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 .تعقد ندوات لمناقشة نتائج التقويم الذاتي مع العاملين ومجلس األمناء والمتعلمين بالمؤسسة -175
 .إلنترنتتنشر نتائج التقويم الذاتي من خالل بطاقة األداء المدرسي وعبر شبكة ا -176

 .تضع المؤسسة خطة للتحسين المستمر في ضوء نتائج التقييم الذاتي: المعيار الثالث
 :المؤشرات

 .تضع دائمًا المؤسسة خطة التحسين وتنفذها بمشاركة مجلس األمناء والمعلمين والعاملين بها -177
 .ء نتائج التقويم الذاتيتربط الخطة بين التحسين في الجوانب المادية والجوانب التربوية في ضو  -178
 .تستهدف الخطة تنمية المتعلمين معرفيًا ووجدانيًا ومهارياً  -179
 .توجد قوائم واضحة ومعلنة ألولويات الخطة وتحدد األدوار وااللتزامات الالزمة لتنفيذها -181
 .تلتزم باألطر الزمنية لتنفيذ الخطة في ضوء أولويات التطوير -181

 .وعب المؤسسة التقييمات الخارجية بصفة مستمرةتست: المعيار الرابع
 :المؤشرات

تعقد دائمًا المؤسسة اجتماعات دورية للعاملين لشرح أهمية ودور عمليات التقويم الخارجي في  -182
 .تحسين األداء المؤسسي

للتعاون ...( العاملين وممثلين عن التربية والمتعلمين)تشكل فرق ممثل من جميع المعنيين باألمر  -183
 .مع لجان التقييمات الخارجية

تعد تقارير مكتوبة تتضمن نقاط القوة والضعف داخل المؤسسة مما يساعد لجان التقويم  -184
 .الخارجي

 .تستفيد المؤسسة من نتائج عمليات التقويم الخارجي لتوكيد الجودة وتحسينها -185
 . مما يسهم في تحسين األداء المدرسي( كترونيةإل, ورقية)عززها التقارير تتعلن عن النتائج التي  -186
 وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات وينقسم إلى عدة معايير : مستوى فعالية وحدة التدريب والجودة -12

 .تقوم وحدة التدريب والجودة بتفعيل نظام وممارسات ضمان الجودة والتدريب عليها: المعيار األول
 :المؤشرات

 .مج محددة ومعلنة للتدرب على نظم الجودة لجميع العاملينتضع الوحدة برا -187
 .تعبئ الموارد البشرية والمادية لدعم خطط وبرامج التدريب على نظم الجودة -188
 .تتابع خطط برامج التدريب على نظم الجودة وتذلل العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط -189
 .القيام بدورها بفعاليةتعقد اجتماعات دورية لفرق المتابعة لضمان  -191
تعد قواعد بيانات لمعدالت األداء وتتبعها في ضوء نتائج المؤسسات التعليمية األخرى كمرجعية  -191

 .لتحسين األداء
 .تستعين بمؤسسات المجتمع المحلي في تحسين معدالت األداء -192
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التقييم الذاتي والتحسين  تضع الوحدة خططاا وبرامج واضحة ومفعلة لمتابعة عمليات: المعيار الثاني
 .المستمر في ضوء سياسة المؤسسة

 :المؤشرات
 .والكفية ةتوفر الوحدة أساليب متنوعة لجمع وتحليل البيانات الكمي -193
العاملين وممثلين مديرية التربية )تشكل فرق للمتابعة والتقويم من التخصصات المختلفة والمعنيين  -194

 ...(.والمعلمين والمتعلمين
 .تضع جداول متابعة معلنة لتنفيذ الخطة للتعرف على مطابقة األدلة مع مؤشرات النجاح المحددة -195
 .تغذية راجعة بشكل مستمر للمعنيين باألمر تقدم -196
 .ة أو صعوبات في التنفيذئتضع آلية لمواجهة أية ظروف طار  -197
 .تستعين بمؤسسات علمية ومجتمعية لتحليل النتائج -198
 .تتبع الوحدة نظاماا ذاتياا لتقويم مردود برامجها في العملية التعليمية: يار الثالثالمع

 :المؤشرات
 تنفذ الوحدة تقويمًا ذاتيًا على أساس وخطة الوحدة -199
 .تستخدم أدوات مقننة لتقويم برامجها -211
 .الوحدةيشترك العاملون وممثلون عن مديرية التربية والمتعلمون في تقييم برامج  -211
يتم عقد اجتماعات لمناقشة نتائج التقويم الذاتي مع العاملين وممثلين عن التربية والمتعلمين  -212
 .بالمدرسة
 .تستفيد من نتائج التقويم الذاتي في تحسين أدائها -213 

تتعاون الوحدة مع الوحدات الخارجية المماثلة لتوفير متطلبات الجودة واحتياجات : المعيار الرابع
 .التدريب

 :المؤشرات
 .تعقد الوحدة دائمًا اجتماعات دورية مشتركة لتبادل الخبرات مع الوحدات المماثلة -214
 .تستعين باإلمكانات البشرية المدربة المتوفرة في الوحدات الممائلة في تنفيذ خططها -215
 .جاورةتستخدم اإلمكانات المادية المتوفرة في الوحدات المماثلة والمدارس الم -216
تتعاون مع الوحدات المماثلة األخرى في إجراء بحوث للممارسات الجيدة في مجال الجودة  -217

 .والتحسين المدرسي
تضع خطة للشراكة مع الوحدات المماثلة األخرى في الجامعات أو المراكز البحثية أو الجمعيات  -218

 .األهلية لرفع مستوى أداء الوحدة
 :التربويين مجال المشرفين: رابعاا 

 :ويقسم إلى عدة مؤشرات . يقود المشرف التربوي تطوير العملية التربوية: المعيار األول
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 :المؤشرات
 .وضع األهداف وصياغتها بشكل واضح -1
 .على المستوى اإلداري والمستوى الميداني مدراء المدارس والمعلمين, التخطيط للعمل اإلشرافي -2
ثارة دافعيتهم لتحقيق أهدافهم المهنية وأهداف المدرسةحفز مدراء المدارس والمعل -3  .مين وا 
 .وتوجيهه بشكل إيجابي, إدارة االختالف وتفادي اآلثار السلبية له -4
 .بحيث يسعى لتحجيم أثر مقاومة التغيير, إدارة عملية التغيير بطريقة بناءة -5
وتشعر المشاركين , وتوزع المسؤوليةبطريقة توفر الوقت , تفويض بعض األنشطة اإلشرافية بفعالية -6

 .بانتمائهم للمجموعة
 .بناء قنوات اتصال فاعلة ومتنوعة بين المدرسة وأهالي التالميذ ومديرية التربية -7
 .تحديد احتياجات المدرسة من لوازم وتجهيزات -8

 :عدة مؤشراتويقسم إلى . يساعد المشرف التربوي المعلمين على تطويرأدائهم الصفي: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .أهمية بناء الثقة بينه وبين المعلم -9
 .تحديد أدوات المالحظة وجمع المعلومات بالتعاون مع المعلم -11
 .المالحظة العلمية لألداء الصفي للمعلم -11
 .تحليل عملية التدريس ومتابعة تنفيذ المنهاج بالتشارك مع المعلم -12
 .في أداء المعلم تحديد جوانب الضعف والقوة -13
 .إعطاء المعلم تغذية راجعة عن أدائه -14
 .مساعدة المعلم في تقويم ومتابعة تحسن أداء الطالب -15
 .مساعدة المعلم على االستخدام الفاعل لتقنيات التعليم ومصادر التعلم -16

 :ويقسم إلى عدة مؤشرات. يطور المشرف التربوي المعلمين مهنياا : المعيار الثالث
 :مؤشراتال

 .استطالع حاجات المعلمين التدريبية -17
قامة برامج النمو المهني ونشاطاته -18  .تخطيط وا 
 .تنويع أساليب النمو المهني ونشاطاته -19
 .المساهمة في توفير المصادر المعرفية للنمو المهني -21
 .متابعة وقياس أثر التدريب على أداء المعلمين -21

. يهيئ المشرف التربوي البيئة التربوية التي تدفع للنمو المهني والنمو الذاتي للمعلم: المعيار الرابع
 : ويقسم إلى عدة مؤشرات

 :المؤشرات
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 .يحفز المشرف المعلمين على تطبيق المهارات التي تعلموها أثناء التدريب -22
 .كل جديد يحث المعلمين لإلبداع والتجريب في التدريس والبحث عن -23
 .يتقبل األخطاء الناتجة عن االجتهاد ويدفع المعلمين لالستفادة منها في التطوير -24
 .يشرك المعلمين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بنموهم المهني أو أدائهم الصفي -25
 .ينوع أساليب النمو المهني ويحث المعلمين على العمل الجماعي واالستفادة من بعضهم -26

 :المدرسية مجال األبنية: خامساا 
 :وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشرات : مستوى موقع المدرسة -1

 .يتسم موقع المبنى بخصائص عمرانية مناسبة: المعيار األول
 :المؤشرات

 .د مداخل المدرسةديقع المبنى على شارعين لمزيد من األمن واألمان ولتع -1
 .م كحد أدنى11شوارع ذات نهاية مغلقة وأن يكون عرض الشارع الموقع يقع على  -2
الموقع على مسافة مالئمة من تقاطعات الطرق الرئيسية مع توفير رصيف للخدمة بعرض ال يقل  -3
 .م2عن 

 (.ترفيهية -رياضية -ثقافية -طبية -خدمات اجتماعية)توافر الخدمات العامة  -4
دقيقة لكل من الذهاب  35-31الطالب في رحلته اليومية في حدود الحد األقصى للزمن الذي يقطعه  -5
 .والعودة
 .دقائق 7مدة السير على األقدام عن التزيدالموقع قريب من وسائل المواصالت العامة بحيث -6
 (.الصرف الصحي -الكهرباء -المياه)توافر شبكات البيئة األساسية المختلفة مثل  -7
 (.التنوع -الفترة الزمنية -التكلفة -العدد)ناسبة من حيث توفر وساءل المواصالت الم -8
 .ارتفاعات المباني المحيطة بالمدرسة مناسبةتكون  -9

 .يتميز موقع المبنى من حيث الخصائص البصرية: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 .يتسم المبنى بالبساطة ووضوح التشكيل -11
 .ألوان األسطح الخارجية مناسبةيراعي المبنى النواحي الجمالية بأن تكون  -11
 .يراعي التصميم مجاالت الرؤية والنواحي الجمالية -12
 .مالئمة التشكيل للنسيج العمراني المحيط بالمبنى -13
 .مع طبيعة العملية التعليمية  يتالءمنمط المباني  -14

 .يراعي الموقع الخصائص الطبيعية والبيئية في المبنى: المعيار الثالث
 :اتالمؤشر 

 .موقع المبنى ومساحته مناسبين لطالب المرحلة -15
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 .المبنى اإلمكانات الطبيعية المطلوبة في يتوافر -16
 .مراعاة الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية في المبنى -17
 (. أخطار اجتماعية وأخالقية -الحرائق -الحوادث)يراعي في المبنى تجنب مصادر األخطار مثل  -18
 .... (.الضوضاء -التلوث)المبنى من مصادر التلوث المختلفة مثل يعد  -19
 .ديسبل( 51 -41)م من الواجهة هو 1الحد المسموح به لشدة الضوضاء خارج المدرسة مسافة  -21
 .حسن اختيار مواد وطرق البناء -21
 .الموقع بعيد عن المسطحات المائية لتجنب عوامل الرطوبة الضارة للمبنى -22

 .مراعاة الموقع الخصائص االجتماعية للبيئة المحيطة: الرابع المعيار
 :المؤشرات

 .يتناسب موقع المبنى مع عدد السكان وخصائصهم -23
 .يساعد موقع المبنى على زيادة نسب الستيعاب المتعلمين -24
 .البيئة المحيطة و جمالالكثافة السكانية  في يسهم موقع المبنى -25

 :  ة الموقع الخصائص االقتصادية للبيئة المحيطةمراعا: المعيار الخامس
 :المؤشرات

 .يتم استغالل المبنى بالشكل األمثل -26
 .معقولية تكلفة البناء والصيانة -27
 .استمرار عملية الصيانة لمبنى المدرسة -28
 ات وينقسم إلى عدة معايير وكل معيار ينقسم إلى عدة مؤشر : مستوى المساحة والفراغ في البناء -2

 .يتوافر بالمدرسة أعداد فصول ومساحات تتناسب مع أعداد الطالب: المعيار األول
 :المؤشرات

 .يراعي في التخطيط العام توجيه الفصول ناحية الشمال أو الغرب -29
 .متر مربع طبقًا للمعايير الخاصة بالصوتيات واإلضاءة وتوزيع األثاث 48مساحة الفصل  -31
 .رمت 3ارتفاع الفصل  -31
 .أن يكون شكل الفصل مستطيل يميل إلى المربع -32
 . 2م 38م وأال تقل مساحة الفصل عن 6عرض الفصل ال يزيد عن  -33
 .م 2,1 –م 1المساحة المخصصة أو المتاحة لكل تلميذ تتراوح بين  -34
 .أن تكون ألوان الجدران الداخلية من األلوان الهادئة -35
 .األمام باتجاه المدرسةأن يكون باب الفصل من  -36
 .من مسطح الصف موزع على جانبي الفصل%  22-18مسطح الفتحات يتراوح بين  -37
 (. طالب لكل فصل 41)يتوافر بالمبنى المدرسي فصول دراسية تتناسب مع أعداد الطالب  -38
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 : نصيب التلميذ من مساحة الموقع العام -39
  2م( 91,6 – 61,6)مبنى دور واحد يبلغ نصيب الطالب . 
  2م( 45,4 – 21,5)مبنى دورين يبلغ نصيب التلميذ . 
  2م( 75,4 – 65,4)مبنى ثالثة أدوار يبلغ نصيب تلميذ . 
  2م( 6.4 – 5,4)مبنى أربعة أو خمسة أدوار  يبلغ نصيب التلميذ . 

 . 2م4نصيب التلميذ من األقنية والمساحات الخضراء  -41
 .ت تسمح بحركة الطالب داخل الفراغ بيسريوجد في الفراغ التعليمي ممرا -41
 .يحتوي الفصل على أثاث مناسب لخصائص الطالب الجسمية -42
 (.إذا تطلب األمر)يحتوي الفصل على أماكن لحفظ أدوات الطالب  -43
( تلميذ 311)ففي حالة ممر يخدم جهة واحدة من الفصول , أماكن وممرات مخصصة للحركة -44

م كحد 3وفي حالة ممر يخدم جهتين من الفصول يكون عرض الممر , حد أدنىم ك5,2يكون عرض الممر 
 .أدنى

 .يتوفر بالمدرسة غرف أنشطة: المعيار الثاني
 :المؤشرات

 (.فذفي جوانب األرض والجدران والنوا)الفراغ التعليمي مكتمل الصيانة والتشطيبات  -45
 .المناسبةيتوفر بالفراغ التعليمي شروط التهوية واإلضاءة  -46

 .توافر مخابر متنوعة وكافية للموارد الدراسية المختلفة: المعيار الثالث
 :المؤشرات

 .يتوفر بالمبنى المدرسي حجرات للتحضير ملحقة  بالمخبر: مخبر الكيمياء -47
 .يتوفر بالمبنى المدرسي حجرات للتحضير ملحقة بالمخبر: مخبر الفيزياء -48
 .يتوفر بالمبنى المدرسي مخبر كمبيوتر: مخبر الحاسب اآللي -49
 .مخبر اللغات -51

 . توافر فراغات تكميلية مناسبة: المعيار الرابع
 :المؤشرات

 .ر المدرسي مكتبةميتوافر بالم: المكتبة  -51
 .ةدحجرة الوسائط المتعد -52
 .صاالت عرض متعددة األغراض -53
 .يتوافر بالمبنى المدرسي حجرة لإلذاعة - 54
 .توافر أفنية أو مالعب مكشوفة مناسبةت -55
 .يتسم الفناء بتسوية أرضه وصالحيته للحركة فيه دون عوائق -56
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 .تتميز األفنية أو المالعب المكشوفة بإكمال التشطيبات فيها -57
 .تتميز األفنية والمالعب المكشوفة بنظافتها وعدم وجود مياه راكدة فيها -58

 : التعديالت التي طرأت على النسخة األولية( 5) ملحق
 :أهم التعديالت التي طرأت على الصورة األولّية للمعايير

 . حتى وصل المعيار إلى صورته النهائّية, قام الباحث بتعديل هذه القائمة في َضوء آراء السادة المحكمين
  :تيآلهم التعديالت اأمن 
 .لغاء بعض المؤشرات نظرا لتكرارهاإ -
 .خرىأدمج بعض المؤشرات لتضمنها في مؤشرات  -
 . تعديل بعض الجمل المركبة -
 .ددةعادة صياغة بعض المعايير لتكون معبرة عن فكرة محإ -
 . تم حذف بعض المؤشرات لعدم مناسبتها للموضوع -
 . استبدال كلمة قيادة بكلمة إدارة وكلمة حوائط بكلمة جدران -
 . خبرتهم إلغاء االستبانة الموجهة للطلبة لعدم -
 .اختصار ما أمكن من البنود لسعة العمل -
 . 35والصفحة  25إلغاء العبارات المكررة في الصفحة  -

 :أهم التعديالت التي طرأت على الصورة األولّية للمعايير

 .لغاء بعض المؤشرات نظرا لتكرارهاإ -
 .خرىأدمج بعض المؤشرات لتضمنها في مؤشرات  -
 . تعديل بعض الجمل المركبة -
 .ددةصياغة بعض المعايير لتكون معبرة عن فكرة مح عادةإ -
 . تم حذف بعض المؤشرات لعدم مناسبتها للموضوع -
 . استبدال كلمة قيادة بكلمة إدارة وكلمة حوائط بكلمة جدران -
 . إلغاء االستبانة الموجهة للطلبة لعدم خبرتهم -
 .اختصار ما أمكن من البنود لسعة العمل -
  . 35والصفحة  25الصفحة إلغاء العبارات المكررة في  -
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لمعرفة مدى تحقق المعايير المقترحة في (المديرين) استبانة موجهة إلى عينة البحث ( 5) ملحق

 .  مجال عملهم 
لمعرفة مدى تحقق المعايير المقترحة في مجال عمل المدير (المديرين) استبانة موجهة إلى عينة البحث 

  . 

 .المحترمـ  ................................                       السيدة المديرة  / السيد المدير

 ......................مكان العمل .................  مدة الخبرة ...................   المؤهل العلمي 

 .........................نسبة الطالب النازحين ........................   نسبة نجاح الصف التاسع 

رة في جودة التعليم األساسي بمدارس محافظة القنيطرة العوامل المؤث  : يقوم الباحث بإجراء بحث بعنوان

يأمل منكم قراءة المعايير , ونظراً لخبرتكم الواسعة في هذا المجال. في ضوء معايير الجودة الشاملة

 الحاليةوالمؤشِّرات وإبداء الرأي فيها من حيث درجة تحققها في المناهج 

 .                                         ولكم جزيل الشكر والتقدير 

 محمود سالم طالع : الباحث 

 

 درجة التحقق المعايير و المؤشِّرات م

لم  ضعيفة متوسطة عالية
 تتحقق

 المالحظات

      : سياسة المؤسسة :األول المجال

      .لسياسة المؤسسة ومعلنة واضحة وثيقة توجد: المعيار األول

      :المؤشِّرات

          تعكس السياسة واضحة ومحددة المؤسسة سياسة تضع 1
 .القومية للتعليم

     

      .بارزة بالمؤسسة في أماكن السياسة تعلن 2
      جميعهم العاملين بالمؤسسة على السياسة توزِّع 3
      .دورية تحقيقها بصفة الدالة على المؤسس سياستها والمؤشِّرات تراجع 4

 في التعليمية بالعملية المعنية األطراف تشارك: المعيار الثاني
 .األهداف انطالقا من السياسة صياغة 

     

      :المؤشِّرات
 صياغة  في والمعلِّمون دائماً  هيئة اإلدارة تشارك 5

 . السياسة
     

      .السياسة صياغة في األمور عن أولياء ممثلون يشارك 6
      المحلي في المجتمع بعض المؤسسات التربوية تشارك 7
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 .سياسة المؤسسة إعداد في 
      .صياغة السياسة المتعلِّمون في يشارك 8

      :اإلدارة  : الثاني المجال
      :للكوادر فعالة مهنية تنمية توافر  :األول المستوى

      .والجودة التدريب وحدة دور تفعيل على اإلدارة تعمل: المعيار األول
      :المؤشِّرات

 لتنفيذ للعاملين بها الفرص المناسبة المؤسسة دائما تتيح 9

 .التدريب والجودة وأنشطتها برامج وحدة 
     

 وحدة  لتنفيذ برامج الوقت المناسب للمستفيدين توفِّر 11
 .والجودة وأنشطتها التدريب

     

 الالزمة لتنفيذ والمواد التعليمية الكوادر البشرية توفِّر 11

 .خطة الوحدة 
     

 التحسين ارتباطها بخطة الوحدة ومدى تنفيذ خطة تتابع 12
 .بالمؤسسة 

     

 نواتج  تطبيق المستفيدين على الحوافز لتشجيع توفِّر 13
 .التدريب

     

 والمستفيدينالعاملين بالوحدة  الحوافز لتشجيع توفِّر 14

 .منها 

     

ع: المعيار الثاني  التى البحوث إجراء على العاملين اإلدارة تشجِّ

 .وقضاياه التعليم تتناول مشكالت 
     

      :المؤشِّرات
 وعى المعلِّمين لقاءات لزيادة المؤسسة دائما توفِّر 15

 .ونتائجها هذه البحوث والعاملين بأهميَّة 
     

      .العاملين إجرائية بمشاركة خطة بحثية المؤسسةتصمِّم  16
 من بحوث به المؤسسة تقوم إجراء ما في العاملون جميعهم يشارك 17

 تواجه الحقيقية التى حلِّ المشكالت إلى إجرائية تهدف
 .التحسين وتدعم خطط المؤسسة 

     

 إجراء على العاملين وحثِّهم حوافز لتشجيع توفِّر 18
 .اإلجرائية البحوث 

     

 األداء  اإلجرائية لتحسين نتائج البحوث تستثمر 19
 .بالمؤسسة

     

 اإللكتروني وتتلقي على موقعها نتائج البحوث تضع 21

 .بشأنها التغذية الراجعة 
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      .اإلبداعية والمبادرات التجديد عمليات اإلدارة تساند: المعيار الثالث
      :المؤشِّرات

 بخطط إصالح لنشر الوعي لقاءات اإلدارة دائما تعقد 21

 .وتدارسها وتطويرها وتطوير المدرسة 
     

 في التخطيط العاملين والمعنيين على مشاركة تحرص 22
 .واإلبداع التربوى للتغيير والتجديد 

     

      .والتجديد التربوى خطط التغيير لتنفيذ فرق عمل تشكِّل 23
  والمعنيين على لتحفيز العاملين مواتيامناخا  تتيح 24

 .مبادرات إبداعية
     

 على موقعها البرامج وتعلنها هذه المدرسة نواتج توثِّق 25
 .اإللكتروني 

     

ع: المعيار الرابع  األمثل االستخدام على المعلِّم اإلدارة تشجِّ
 .المتقدِّمة للتكنولوجيا 

     

      :المؤشِّرات
 مناسبة لتوظيف التكنولوجيا بيئة اإلدارة دائما توفِّر 26

 .التعليمية في العملية المتقدِّمة 
     

      .استخدام التكنولوجيا المتقدِّمة للمعلمين على دورات تدريبية تنظم 27
 المواد الدراسية لتعليم وتعلُّم أساليب إلكترونية توفِّر 28

 .المختلفة 
     

 بين عمليات التواصل اإلنترنت يسهِّل موقعا على توفِّر 29
 .األمور والمتعلِّمين وأولياء المعلِّم 

     

      .أداء المتعلِّمين تقويم معاونة في أساليب إلكترونية توفِّر 31
      :والتعلُّم التعليم عمليتي دعم : الثاني المستوى

      .المتعلِّم حول المتمركز التعلُّم بيئة اإلدارة تدعم: المعيار األول
      :المؤشِّرات

 أساليب  ضرورة استخدام على اإلدارة دائما تعمل 31
 .المتعلِّم متمركزة حول تدريس

     

      .التعليمية المختلفة تنوع األنشطة على ضرورة تعمل 32
ع 33       .األنشطة وتصميمها في وضع مشاركة المتعلِّمين تشجِّ
ع المتعلِّمين 34       .الذاتي مهارات التعلُّم على استخدام تشجِّ
  ألولياء األمور إعالميا يوضِّح المؤسسة نظاًما تضع 35

 .التعلُّم تنوع استراتيجيات أهميَّة
     

       المتعلِّمين تقدِّم لمتابعة متنوعة نظماا  اإلدارة تتبع: المعيار الثاني



 املالحق

 

311 
 

 .األهداف ضوء في دراسيا
      :المؤشِّرات

 أدوات تقويم من مجموعة متنوعة اإلدارة دائما توفِّر 36

 .(وجداني -مهاري– معرفي)المتعلِّمين  
     

 المستويات تشمل جميع استخدام اختبارات تدعم 37
 .المعرفية 

     

  بطاقة األداء واضحًا إلرسال نظامًا دورياً  تضع 38
 .األمور أولياء المدرسي إلى

     

 بشكل المتعلِّمين مستوى أداء لتتبع بياناتقاعدة  تعدُّ  41
 .دورى 

     

 :ذوى االحتياجات الخاصة أداء نظامًا لمتابعة تضع 41
 .المعوقين /المتفوقين /الموهوبين 

     

 للحدِّ من المعنية األطراف لمشاركة آليات لتوفير اإلدارة تسعى: المعيار الثالث
 .والتسرب المتعلِّمين حضور ضعف

     

      :المؤشِّرات
 المتعلِّمين  متنوعة لتوعية دائما خططا اإلدارة تعدُّ  42

 .التعلُّم المحلى بأهميَّة األمور والمجتمع وأولياء
     

ن 43  بين المؤسسة لجانا مشتركة تكوِّ

 والمعنيين (الخ...األخصائيين  –المعلِّمين ) 
 .التوعيةخطط  لتنفيذ( األمور والمجتمع المحلي أولياء) 

     

 المعنية من األطراف مشاركة فاعلة تيسِّر 44
 المتعلِّمين لتحفيز( المحلى األمور والمجتمع أولياء) 
 .في الدراسة على االنتظام ومعنويا ماديا 

     

 لضعف األسباب الحقيقية للتعرف على تجري دراسات 45
 .والتسرب واالنقطاع الحضور 

     

البيئية واحتياجات  مع الظروف بما يتناسب الجدول مرونة في توفِّر 46
 .المحليِّ  المجتمع

     

      .المؤسسة وتقويمهم في المعلِّمين أداء لمتابعة نظماا  اإلدارة تتبع: المعيار الرابع
      :المؤشِّرات

      للمعلمين تقويم ذاتي وسائل اإلدارة دائما توفِّر 47
 األمناء الخاصة ومجلس األمور آراء أولياء تتقبل 48

 .بتقويم المعلِّمين 
     

ع 49       .بعضاً  الزمالء لبعضهم أسلوب تقويم تشجِّ
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      .تقويم أدائهم نتائج للمعلمين حول تغذية راجعة تقدِّم 51
ع 51       .للمعلمين تقييم المتعلِّمين تشجِّ
 تستعين بالمؤسسات الخارجية المتخصصة لتحسين 52

 .أداء المعلِّمين 
     

      .وتحفزه الجماعى العمل اإلدارة تدعم: المعيار الخامس
      :المؤشِّرات

 مقترحات  منظمًا لتلقى أسلوبا اإلدارة دائما تتبع 53
 .العاملين بالمؤسسة المعلِّمين و وشكاوى

     

ع 54  والعاملين وتمنحهم من المعلِّمين دائما الكفاءات تشجِّ

 .ومعنوية حوافز مادية 
     

  والعاملين في إشراك المعلِّمين دائما على تحرص 55
 .جماعية منظمة أنشطة اجتماعية

     

 رضا العاملين على مستوى على التعرف تحرص 56

 .مستمرة بالمؤسسة بصفة 
     

      .المستويات كافة على التواصل على اإلدارة تعمل: المعيار السادس
      :المؤشِّرات

 بين المؤسسة على التواصل اإلدارة دائما تعمل 57
 (....اإلدارة المديرية) اإلدارة األخرى ومستويات 

     

  في( إداريين معلمين)المعنيين  مع لقاءات دورية تعقد 58

 .المؤسسة
     

بالمؤسسة  مع العاملين الفعَّال األمور للتواصل فرصًا ألولياء تيسِّر 59
 .من مقترحاتهم لالستفادة

     

 المجتمع مع مؤسسات وفعاالً  تواصاًل دائما تتيح 60
 (.الجمعيات األهلية والمؤسسات الخدمية) المحلى 

     

ع على التواصل 61 الموقع اإللكتروني  الخارجى عبر مع المجتمع تشجِّ
 .المقترحات جميعها لالستفادة من للمؤسسة

     

      :الرشيدة للحكومة نظام وجود :الثالث المستوى
 المؤسسة إدارة في ديمقراطية أساليب اإلدارة تتبع: المعيار األول

 .مديرية التربية ومشاركة واتخاذ القرار 
     

      :المؤشِّرات
  إلى القرارات في الوصول أسلوب الحوار اإلدارة دائما تتبع 62

 .المؤسسة والمشكلة داخل اللجان المعنية من خالل
     

      في والعاملين في المؤسسة جميعهم تشرك المعلِّمين 63



 املالحق

 

311 
 

 تطوير المؤسسة والتنفيذ لخطط التخطيط 
      .المهمة اتخاذ القرارات في مجلس األمناء تشرك 64
 التى  عالج المشكالت والعاملين في تشرك المعلِّمين 65

 .المؤسسة تواجه
     

      .وتتنفيذها خطط المؤسسة وضع في تشرك الطالب 66
 فعالية يحقِّق بما والقوانين التشريعات اإلدارة توظِّف: المعيار الثاني

 .المؤسسة 
     

      :المؤشِّرات
 المعلِّمين  على اللوائح والقوانين اإلدارة دائما تطبِّق 67

 .مجاملة أو دون تمييز والعاملين بالمؤسسة جميعهم
     

      .اللوائح والقوانين تطبيق المرونة في تتبع 68
 إطار من في المنظمة للعمل اللوائح والقوانين تفسِّر 69

 .الشفافية والوضوح 
     

 المنظمة للعمل باللوائح والقوانين نظاما لإلعالم تضع 71

 .بها 
     

داري مالي نظام وجود :الرابع المستوى       :متطور وا 
  لخطة وفقا بفعالية الميزانية بنود اإلدارة توظيف: المعيار األول

 .الفعلية التحسين المؤسسي
     

      :المؤشِّرات
 يحقِّق الميزانية بما صرف دائمًا قواعد اإلدارة تعدُّ  71

 .سياسة المدرسة 
     

 الميزانية المعنيون صرف وضع قواعد في يشارك 72

 .بالمؤسسة ومديرية التربية 
     

والمعنيين  على العاملين المالية للمؤسسة إنفاق الموارد قواعد تعلن 73
 . جميعهم

     

      .ترشيد اإلنفاق الميزانية قواعد صرف تراعى 74
      .الميزانية ألوجه صرف ومنتظمة مراجعة دورية توجد 75
      .ببساطة اإلجراءات قواعد الصرف تتسم 76

 المستويين على للمساءلة متقدِّماا  نظاماا  اإلدارة تطبِّق: المعيار الثاني

 .والجماعي الفردي 

     

      :المؤشِّرات
 للمساءلة على معلنة دائمًا الئحة اإلدارة تضع 78

 .والفردى المستويين الجماعي 
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      .المساءلة وضع قواعد في المعنيين بالمؤسسة تشرك 79
      . للجميع مكتوبة ومعلنة للمساءلة تقاريرًا دورية تعدُّ  81
      .المساءلة تطبيق قواعد في عدالة واضحة توجد 81
      .للمؤسسة الموقع اإللكترونى على قواعد المساءلة تعلن 82

 بها للعاملين تحديد في متطوراا  اإلدارة نظاماا  تتبع: المعيار الثالث
 .وتوزيعها 

     

      :المؤشِّرات
  المهام ومعلنة لتوزيع واضحة دائما خطة اإلدارة تضع 83

  يحقِّق خطة بما على العاملين في المؤسسة جميعهم و
 .التحسين

     

 لتوزيع المسؤوليات ومعلنة معايير واضحة تضع 84

 .العاملين في المؤسسة مهارات في ضوء والمهام 
     

      .والمسؤولياتالصالحيات  وقواعد لتفويض أسساً  تحدِّد 85
 لتنفيذ المسؤوليات الدورية نظاما للمراجعة تضع 86

 .في المؤسسة فرد بكل والمهام المنوطة 
     

 المهام لتوزيع واضحة ومعلنة خطة طوارئ تضع 87
 .في األزمات العاملين في المؤسسة جميعهم وعلى 

     

      :للمؤسسة والمادية البشرية الموارد :الثالث المجال
      :وتنميتها البشرية الموارد توافر :األول المستوى

      .والمهنية البشرية للتنمية نظم بالمؤسسة يوجد: المعيار األول
      :المؤشِّرات

      .المتاحة للموارد البشرية للتنمية المهنية خطة تضع 88
 خطة تنفيذ والجودة في التدريب دور وحدة دائما تفعل 89

 .المتاحة للموارد البشرية التنمية المهنية 
     

 لجميع المهنية المستدامة للتنمية فرصا مناسبة توفِّر 91
 .(....اإلداريين واألخصائيين والمعلِّمين) بها العاملين 

     

 المحلي الستكمال المعنية والمجتمع مع الجهات تتعاون 91
 .البشرية المطلوبة في الموارد العجز 

     

 توظيف كفاءة وتقييم قياس آليات المؤسسة تطبِّق: المعيار الثاني
 .البشرية مواردها 

     

      :المؤشِّرات
 اإلداري  تنظيمية للعمل هيكلية توفِّر المؤسسة دائما 92

 .والتعليمي
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 للقيام المطلوبة للموارد البشرية تقديرات حسابية تجرى 93
 .واإلداريةالتعليمية  باألعباء 

     

  البشرية المتاحة استغالل الموارد حسابيًا معدالت تقدِّر 94

 .الترشيد األمثل مع الموارد المطلوبة إلى
     

 إلى  بالفعل البشرية المستخدمة نسبة الموارد تحسب 95
 .المتاحة الطاقة

     

      .السابقة رفع المعدالت على تعمل 96
      .المعدالت السابقة المحيطة لرفع مع المؤسسات تشارك 97

      :وتنميتها المادية الموارد توافر: الثاني المستوى

  والمعدات واألجهزة المخابر بالمؤسسة تتوافر: المعيار األول
 .المختلفة التربوية األنشطة لتفعيل الالزمة

     

      :المؤشِّرات
 والمعدات واألجهزة المخابر في المؤسسة دائما توجد 98

 .األنشطة التربوية الالزمة لجميع 
     

 الخطة  وفق أعداد المتعلِّمين سعة المخابر تناسب 99
 .الدراسية

     

  لتشغيل المخابر والمواد الالزمة األدوات تتوافر 111
 .والمعدات واألجهزة

     

 المخابر ومعاونة على فنيون لإلشراف يوجد 111

 .المستخدمين 
     

      .المكانية والزمانية طاقتها المعامل المخابر تستخدم 112
 المناسبة بالمصادر مزودة مكتبة بالمؤسسة تتوافر: المعيار الثاني

 .تستخدم بفعالية و 
     

      :المؤشِّرات
 من ومناسبة خاصة للمكتبة قاعة دائمًا بالمؤسسة توجد 113

 .... التهوية- اإلضاءة :حيث 
     

      .كادر متخصص على المكتبة يشرف 114
 مع تتناسب من الكتب كمية بالمؤسسة مجموعات توجد 115

 تفي باحتياجات العناوين المتعلِّمين, ومتنوعة أعداد 

 .المتعلِّمين 

     

      .والتعلُّم أساليب التعليم كإحدى المتعلِّمون المكتبة يستخدم 116
      .سنوياً  إليها المكتبة واإلضافة مراجعة محتويات تتمُّ  117
      خارج المتعلِّمين بالمؤسسة المكتبة معظم يستخدم 118
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 .أوقات الدراسة 
      .المكتبة باإلنترنت تتصل 119

 وشبكة المعلوماتية البنية في المؤسسة تتوافر: المعيار الثالث

 .أعمالها تيسر وقواعد بيانات معلومات 

     

      :المؤشِّرات
 الحواسب المطلوب من العدد توفِّر المؤسسة دائما 111

 والمتابعة المدرسية  التخطيط واإلدارة وبرمجيات 
 .اإلدارية والتعليمية تفي باالحتياجات والتى

     

      .بشبكة داخلية اإلدارة جميعها حواسب تتصل 111
      .عليها ولها موقع اإلنترنت المؤسسة بشبكة تتصل 112
  بيانات المتعلِّمين تضمُّ  بيانات متكاملة قاعدة توجد 113

 .المادية والمالية والعاملين والموارد
     

 استخدام مدربة على بكوادر المؤسسة دائما تستعين 114

 .والمتابعة اإلدارة والتخطيط في الحاسب اآللي 
     

 والتخطيط في اإلدارة البيانات المؤسسة قواعد تستخدم 115
 .والمتابعة 

     

 المعامل وصيانة الفني للدعم نظاما المؤسسة تتبع: المعيار الرابع

 .أغراضها يخدم بما المتاحة واألجهزة والمعدات 
     

      :المؤشِّرات
      .والصيانة الفني مسؤول للدعم دائمًا بالمؤسسة يوجد 116
      .السريعة لوازم الصيانة توجد 117
      .الدورية محدث للصيانة سجل يوجد 118
      .األجهزة والمعدات تحديث المؤسسة بخطة تلتزم 119

 لتحقيق الكافية المالية الموارد للمؤسسة تتوافر: المعيار الخامس

 .أهدافها 
     

      :المؤشِّرات
      .المالية الموارد ذاتية لزيادة مصادر دائمًا المؤسسة توفِّر 121
      .التنمية على خطة بناء المالية المؤسسة الفجوة تحدِّد 121
      .تالفيها على المالي وتعمل الهدر المؤسسة مواطن تحدِّد 122
  الفجوة في سدِّ  المحلي المجتمع المؤسسة مع تتعاون 123

 .المالية المتبقية
     

      :مالئم مدرسي مبنى توافر :الثالث المستوى
       التربوية المواصفات المدرسي المبنى يستوفي: األولالمعيار 
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 . والهندسية
      :المؤشِّرات

الهندسية  مع المواصفات الجغرافي للمؤسسة دائمًا الموقع يتناسب 124
 .المحددة

     

      .المؤسسة أعداد طالب مع المرافق الصحية تتناسب 125
  والساللموالفصول  الجدران والحجرات توجد 126

 .متميزة حالة واألرضيات في
     

 ( ..... الفصول والمكتبات) مرافق المبنى في يتوافر 127
 .التربوية المواصفات

     

      .المتعلِّمين مع عدد واألفنية مساحات المالعب تتناسب 128
 والسالمة األمن مواصفات المدرسي المبنى يستوفي:المعيار الثاني

 .المطلوبة 
     

      :المؤشِّرات
 األمن  مبادئ مفعَّلة لتحقيق خطة توجد بالمدرسة دائماً  129

 .بالمؤسسة والسالمة
     

      .والسالمة برامج األمن لتنفيذ اإلمكانات الالزمة توافر 131
برامج  تنفيذ بالمؤسسة على العاملين والمتعلِّمين برامج لتدريب توجد 131

 .والسالمة األمن
     

 األمن والسالمة الدورية لوسائل آلية للمتابعة توجد 132

 .بالمؤسسة 
     

 لالتصال   عن المتعلِّمين جميعهم قاعدة بيانات توافر 133
 .الطوارئ في حالة األمور بأولياء

     

      .التعليمية العملية لخدمة المدرسي المبنى يوظِّف: المعيار الثالث
      :المؤشِّرات

 المبنى جميعها  دائمًا المدرسة فراغات تستخدم 134
 .األمثل االستخدام

     

      .لها لألغراض المخصصة مرافق المبنى تستخدم 135
 الدراسة الدراسي استخدام قاعات في الجدول يراعى 136

 .األسبوع على مدار واألنشطة والمختبرات جميعها 
     

 لالستخدام  افكار متجددة لتقديم نظامًا للتحفيز توفِّر 137
 للمبنى األمثل

     

  لممارسة مناسبة أماكن المدرسي بالمبنى يتوافر: المعيار الرابع

 .التربوية األنشطة
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      :المؤشِّرات
 األنشطة التربوية لممارسة أماكن بالمؤسسة دائماً  توجد 138

 .جميعها 
     

      .الصفوف جميعها األنشطة أعداد سعة أماكن تناسب 139
      .للخطة الدراسية والمتعلِّمين وفق الفصول 141
      .األنشطة لتشغيل أماكن والمواد الالزمة األدوات تتوافر 141
ومعاونة  أماكن األنشطة على فنيون متخصصون لألشراف يوجد 142

 .المستخدمين
     

      .بكامل طاقتها أماكن األنشطة تستخدم 143
      : المجتمعية المشاركة :الرابع المجال

      :المجتمعية للمشاركة داعمة ثقافة وجود :األول المستوى
 المشاركة بأهميَّة للتوعية خطة المؤسسة تعدُّ : المعيار األول

 .سياستها ضوء في المجتمعية 
     

      :المؤشِّرات
  مشاركة  على المؤسسة دائماً  تحرص 144

المجتمع  عن ممثلين- ممثلين عن مديرية التربية – العاملين)
 .التوعية وضع خطة في (المحلي

     

 في الزمنى واألدوار واإلطار مسؤوليات التنفيذ تحدِّد 145
 .التوعية خطة 

     

 – نشرات -ندوات  – مؤتمرات)ومتابعتها  لتفعيل الخطة آليات تضع 146
 .(الخ...ملصقات

     

 واالتصاالت لتحقيق تكنولوجيا المعلومات تستخدم 147

 .المحلى مع المجتمع االتصال 
     

 اإلنجازات عن اإلعالن على المؤسسة تعمل: المعيار الثاني
 .المحلي المجتمع بينها وبين المشتركة 

     

      :المؤشِّرات
 قنوات المعينة لتفعيل الوسائل المؤسسة دائماً  توفِّر 148

 (اإلنترنت– الفاكس –التليفون- مطبوعات)االتصال  
 المحلى وبين المجتمع بينها 

     

 إنجازاتها عن نشراتها الدورية على توصيل تحرص 149
 .المحلي وفئات المجتمع بها والمعنيين العاملين إلى 

     

 رأى المعنيين دراسات الستطالع تجرى 151

 ومدى تحقيقها المؤسسة عن وضع والمهتمين 
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 .ألهدافها 
 الرأى  مخاطبة كيفية تفعيل على دورات تدرييبة تعقد 151

 التعليمية  مع المؤسسات المختلفة بفئاته العام
 .(الخ... المراسالت– االجتماعات– الندوات)

     

      :التطوعى للعمل المؤسسة مساندة: الثاني المستوى
  األمناء ومجلساألمور  ألولياء المؤسسة تيسر: المعيار األول

 .بها الجودة تحقيق في للمشاركة التطوعى العمل والمعنيين
     

      :المؤشِّرات
 المادية  احتياجاتها المعلومات عن المؤسسة توفِّر 152

 .والبشرية
     

 خطط في ضوء التطوعية المحلي والجهود دعم المجتمع آليات توفِّر 153
 .التحسين

     

 البرامج التطوعية في على المشاركة للحثِّ والتحفيز وسائل توفِّر 154
 .خطط التحسين لدعم

     

 األمور المحلي وأولياء أعضاء المجتمع من لجاًنا تطوعية تشكِّل 155
 .لتحقيق الجودة األنشطة التطوعية لتنفيذ ومتابعة

     

 وبشكل  األمور المحلى وأولياء أعضاء المجتمع يساهم 156
 .ومعنوياً  مادياً  أنشطة المؤسسة دعم في منتظم

     

 الدور الرقابي في بالمشاركة الفعالة مجلس األمناء يقوم 157
 .والمحاسبي للمؤسسة 

     

 واألسرة المؤسسة بين فعالة شراكة وجود :الثالث المستوى
 :المحلي والمجتمع 

     

 في والمادية البشرية إمكاناتها المؤسسة تستخدم: المعيار األول
 .المحلي المجتمع خدمة 

     

      :المؤشِّرات
 محو أمية) حصر االحتياجات المجتمعية على المؤسسة دائماً  تعمل 158

رياضية  -أنشطة – تعليم كمبيوتر -األنشطة الصحية–
 . (الخ ...واجتماعية

     

 والبشرية لخدمة مواردها المادية خطة لتوظيف تضع 159

 .األمناء مجلس المجتمع بمشاركة 
     

  ..المسرح - المكتبة– المالعب) إمكاناتها المادية تتيح 161
 .المجتمع المحلى لخدمة (الخ

     

 المجتمع  برامج خدمة في العاملون بالمؤسسة يشارك 161
 .(..... التوعية الصحية -محو األمية)المحلي 
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 موقععلى  المجتمع المتاحة لخدمة عن إمكاناتها تعلن 162

 .المختلفة ووسائل االتصاالت على اإلنترنت المؤسسة 
     

 وتنظيماته المحلي المجتمع مؤسسات تدعم: المعيار الثاني
 .أهدافها تحقيق في التعليمية المؤسسة

     

      :المؤشِّرات
الفنية  الخبرات المحلي دائماً  مؤسسات المجتمع تقدِّم 163

 .للمؤسسة والتربوية
     

      .للمؤسسة األنشطة التربوية خامات ومستلزمات توفِّر 164
      .والعاملين بالمؤسسة صحية للمتعلِّمين خدمات تقدِّم 165
 قصور- الشباب مراكز)لديها  اإلمكانيات المتوافرة تتيح 166

 .المؤسسة لخدمة(...-الثقافة
     

 (عقارية – مساعدات مالية) دخل ثابتة مصادر توفِّر 167
 .بها الجودة الشاملة خطة لتحقيق

     

      :والمساءلة الجودة توكيد :الخامس المجال
      تطبيق نظام الجودة: األول  المستوى

 في الجودة لضمان داخلية خطة المؤسسة تضع: المعيار األول
 .ضوء سياستها

     

      :المؤشِّرات
وضع  في بالمؤسسةوالمعنيون  دائمًا العاملون يشارك 168

 .األهداف المنشودة يحقِّق الجودة بما لضمان خطة
     

      .العاملين والمعنيين بين التحسين المستمر خطة تنشر 169
ضوء  في بهم المهام المنوطة العاملون والمعنيون يؤدى 171

 .المستمر خطة التحسين تنفيذ في أدوارهم
     

داخل  الجودة إدارة فرق في العاملون والمعنيون يشارك 171
 .المؤسسة

     

التحسين  خطة تقويم تنفيذ في العاملون والمعنيون يشارك 172
 . المستمر

     

 المستمر الذاتى للتقييم دورياا  نظاماا  المؤسسة تضع: المعيار الثاني
 . المعتمدة المعايير ضوء في

     

      :المؤشِّرات
المعايير  في ضوء الذاتى التقويم المؤسسة خطة تضع 173

 .المعتمدة
     

     األمور  األمناء وأولياء العاملون ومجلس يشترك 174
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 .الذاتي ومتابعتها دراسة التقويم في إجراءات والمتعلِّمون

 مع العاملين الذاتي التقويم لمناقشة نتائج ندوات تعقد 175
 .والمتعلِّمين بالمؤسسة ومجلس األمناء

     

 بطاقة األداء خالل من التقويم الذاتي نتائج تنشر 176
 .اإلنترنت وعبر شبكة المدرسي

     

 ضوء في المستمر للتحسين خطة المؤسسة تضع: المعيار الثالث
 .الذاتي التقييم نتائج

     

      :المؤشِّرات
 وتنفذها بمشاركة التحسين المؤسسة خطة دائما تضع 177

 .بها والعاملينوالمعلِّمين  مجلس األمناء
     

والجوانب  الجوانب المادية في بين التحسين الخطة تربط 178
 .الذاتي التقويم ضوء نتائج في التربوية

     

 معرفيًا ووجدانياً  تنمية المتعلِّمين الخطة تستهدف 179

 ومهارياً  
     

 وتحدِّد ألولويات الخطة واضحة ومعلنة قوائم توجد 181
 .الالزمة لتنفيذها وااللتزاماتاألدوار  

     

  ضوء أولويات في الخطة الزمنية لتنفيذ باألطر تلتزم 181

 .التطوير
     

  بصفة الخارجية التقييمات المؤسسة تستوعب: المعيار الرابع
 .مستمرة

     

      :المؤشِّرات
 أهميَّة  لشرح دورية للعاملين المؤسسة اجتماعات تعقد 182

 تحسين األداء في التقويم الخارجى عمليات ودور
 .المؤسسي 

     

 العاملين) المعنيين باألمر جميعهم يمثل فريقاً  تشكِّل 183
 لجان مع للتعاون( ... وممثلين عن التربية والمتعلِّمين 
 .الخارجية التقييمات 

     

 داخل القوة والضعف نقاط مكتوبة تتضمُّن تقارير تعدُّ  184
 .التقويم الخارجى يساعد لجان مما المؤسسة 

     

 التقويم الخارجى عمليات من نتائج المؤسسة تستفيد 185

 .تحسينها و لتوكيد الجودة 
     

 التقارير  التي تعززها النتائج عن تعلن 186
 تحسين األداء في يسهم مما( إلكترونية ورقية,)

 المدرسى 
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      :والجودة التدريب وحدة فعالية :الثانى المستوى
 ضمان وممارسات نظام بتفعيل والجودة التدريب وحدة تقوم: المعيار األول

 .عليها والتدريب الجودة
     

      :المؤشِّرات
 على ومعلنة للتدريب محددة دائمًا برامج الوحدة تضع 187

 .لجميع العاملين نظم الجودة 
     

 وبرامج  خطط والبشرية لدعم الموارد المالية تعبئ 188
 .نظم الجودة على التدريب

     

 وتذلذل  نظم الجودة على برامج التدريب خطط تتابع 189
 .الخطط تلك تواجه تنفيذ التي العقبات

     

 القيام  المتابعة لضمان لفرق اجتماعات دورية تعقد 191
 .بفعالية بدورها

     

 ضوء  في األداء وتتبعها بيانات لمعدالت قواعد تعدُّ  191
 لتحسين األخرى كمرجعية المؤسسات التعليمية نتائج

 .األداء 

     

 معدالت في تحسين المحلي بمؤسسات المجتمع تستعين 192
 .األداء 

     

 عمليات لمتابعة ومفعلة واضحة وبرامج خططاا  الوحدة تضع: المعيار الثاني
 .المؤسسة سياسة ضوء في المستمر, والتحسين الذاتى التقييم

     

      :المؤشِّرات
الكمية  وتحليل البيانات متنوعة لجمع دائما أساليب الوحدة توفِّر 193

 .والكيفية
     

 المختلفة  من التخصصات للمتابعة والتقويم فرقاً  تشكِّل 194
 ... العاملين وممثلين مديرية التربية والمتعلِّمين) والمعنيين

). 

     

 على  للتعرف لتنفيذ الخطة معلنة جداول متابعة تضع 195
 .النجاح المحددة مع مؤشِّرات األدلة مطابقة

     

وممثلين  العاملين) باألمر مستمر للمعنيين راجعة بشكل تغذية تقدِّم 196
 ...).والمتعلِّمين عن مديرية التربية

     

 في صعوبات طارئة أو ظروف لمواجهة أية آلية تضع 197
 .التنفيذ 

     

      .النتائج ومجتمعية لتحليل بمؤسسات علمية تستعين 198
 العملية على برامجها مردود لتقويم ذاتياا  نظاماا  الوحدة تتبع: المعيار الثالث

 .التعليمية
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      :المؤشِّرات
 وخطة أهداف على أساس ذاتياً  دائمًا تقويماً  الوحدة تنفِّذ 199

 .الوحدة 
     

      .لتقويم برامجها أدوات مقننة تستخدم 211
 العاملون وممثلون عن مديرية التربية يشترك 211

 .الوحدة برامج في تقييم والمتعلِّمون 
     

 مع التقويم لذاتي نتائج اجتماعات لمناقشة عقد يتمُّ  212

 العاملين وممثلون عن مديرية التربية والمتعلِّمين 
 .بالمدرسة 

     

      .أدائها في تحسين الذاتى نتائج التقويم من تستفيد 213
 المماثلة الخارجية الوحدات مع الوحدة تتعاون: المعيار الرابع

 .التدريب واحتياجات الجودة متطلبات لتوفير 
     

      :المؤشِّرات
 لتبادل دورية مشتركة دائمًا اجتماعات الوحدة تعقد 214

 .المماثلة مع الوحدات الخبرات 
     

 في المدربة المتوافرة باإلمكانات البشرية تستعين 215
 .خططها في تنفيذ المماثلة الوحدات 

     

 في الوحدات المتوافرة اإلمكانات المادية تستخدم 216

 .المماثلة والمدارس المجاورة 
     

  إجراء بحوث في المماثلة األخرى مع الوحدات تتعاون 217

 .والتحسين المدرسى مجال الجودة في الجيدةللممارسات 
     

 في الجامعات المماثلة مع الوحدات خطة للشراكة تضع 218
 مستوى األهلية لرفع أو الجمعيات البحثية أو المراكز 
 .أداء الوحدة 
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المقترحة في لمعرفة مدى تحقق المعايير (المعلمين) موجهة إلى عينة البحث استبانة  (6) ملحق

 المدرس/ مجال عمل المعلم

 .المحترمـ  . ...............................                         السيدة المعلمة/ السيد المعلم

 .المحترمـ  .  ................................                       السيدة المدرسة/ السيد المدرس

 ....................مكان العمل ...................  مدة الخبرة ..........  ..........المؤهل العلمي 

رة في جودة التعليم األساسي بمدارس محافظة القنيطرة العوامل المؤث  : يقوم الباحث بإجراء بحث بعنوان

المعايير يأمل منكم قراءة , ونظراً لخبرتكم الواسعة في هذا المجال. في ضوء معايير الجودة الشاملة

 .والمؤشِّرات وإبداء الرأي فيها من حيث درجة تحققها في عملك الحالي

 .                                          ولكم جزيل الشكر والتقدير 

 محمود سالم طالع : الباحث

 

 درجة التحقق المعايير و المؤشِّرات م

لم  ضعيفة متوسطة عالية
 تتحقق

 المالحظات

      :التخطيط :األول المجال

      .للتالميذ التعليمية االحتياجات تحديد: المعيار األول

      :المؤشِّرات

 متنوعة استكشافية أنشطة المعلِّم يصمِّم 1
 .التالميذ احتياجات لتحديد 

     

 لرصد متنوعة وأدوات أساليب المعلِّم يستخدم 2

 وغير التعليمية التالميذ احتياجات مستويات 
 .تعليمية 

     

 خطة أهداف وضع في التالميذ مشاركة يحقِّق 3
 .اتهمكونا وتحديد التعلُّم 

     

 االحتياجات ضوء في الدرس خطة مراحل ديحدِّ  4
 .لها المتاح حدود الوقت في وينفذها للتالميذ التعليمية 

     

      .كبرى ألهداف التخطيط: المعيار الثاني

      :المؤشِّرات

 لوضع وموسع تكاملي بشكل التعلُّم مادة عن المعلِّم يبحث 5
 .خطته

     

 للبحث التالميذ تستثير أنشطة لخطته يضم 6

 .واالستقصاء 
     

      .المنتج التفكير تنمَّى تعليمية أهدافا المعلِّم يضع 7
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 التعاوني العمل تنمَّى تعليمية أهدافا المعلِّم يضع 8

 .والجماعي 
     

 طرائق ويختار المقرر موضوعات يرتب 9

 .التعليمي الموقف لمتطلبات وفقا التدريس 
     

      .المالئمة التعليمية األنشطة تصميم: المعيار الثالث

      :المؤشِّرات

 عن معلوماته على بناء للتدريس يخطط 11
 .التالميذ وعن الدراسي الموضوع 

     

 في والدروس التعليمية الوحدات المعلِّم يصمِّم 11
 .التالميذ لتعلم البعيدة األهداف ضوء 

     

  الفعلي التعلُّم زمن لتعظيم أنشطة المعلِّم يصمِّم 12

 تعليمية متنوعة استراتيجيات استخدام تتيح
 .الذاتي االستقالل على التالميذ وتساعد 

     

دارة التعلُّم استراتيجيات : الثاني المجال       :الفصل وا 

      .التالميذ لحاجات استجابة تعليمية استراتيجيات استخدام : األول المعيار

      : المؤشِّرات

  يلبي بما متنوعة تدريس استراتيجيات يستخدم 13
 . المادة الدراسية وطبيعة التالميذ حاجات

     

 تعليمية خبرات في التالميذ مشاركة المعلِّم يحقِّق 14
 مشاركتهم وزيادة في التعلُّم المختلفة طرائقهم تالئم متنوعة 

 . النشطة

     

 المناقشة لتيسير ومتشعبة مفتوحة أسئلة يطرح 15

 .وتنميته التفكير وتعليم 
     

 تعلم لتحسين التعلُّم ومصادر التكنولوجيا يستخدم 16

 .التالميذ 
     

      .الفعال التعلُّم خبرات تيسير :الثاني المعيار

      : المؤشِّرات

  والتعاوني المستقل التعلُّم فرص المعلِّم ريوفِّ  17
 .الدراسة حجرة في والفارق

     

 إلى التالميذ لتقسيم متنوعة طرائق ريوفِّ  18
 .متهتفاعال لتحسين مجموعات 

     

ع 19  ويدعم التالميذ بين اإليجابية التفاعالت يشجِّ
 . منهتعاو  

     

دارة القرارات اتخاذ في التالميذ يشرك 21       الوقت وا 
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 .التعلُّم خالل أنشطة من التعليمية المواد واستخدام 
 والتفكير المشكالت حل في التالميذ إشراك : الثالث المعيار

 .واإلبداعي الناقد 
     

      : المؤشِّرات

ع 21  حلِّ  في هيتعلمون ما تطبيق على التالميذ يشجِّ

 .والحياتية التعليمية المشكالت 
     

ع 22   العلمي االستطالع حبِّ  على التالميذ يشجِّ
 .اإلبداع و والتأمل والمبادأة

     

 المادة لمفاهيم الناقد االستقصاء في التالميذ يساند 23

 .الناقدة األسئلة وطرح الدراسية 
     

      .تعلمهم كيفية في التأمل على التالميذ يساعد 24

      .للعدالة ميسر مناخ توفير : الرابع المعيار

      : المؤشِّرات

 التالميذ سالمة يضمن بما اً آمن اً مناخ يوفر 25
 .والنفسية الجسمية 

     

 لوتقبُّ  اآلخر احترام على التالميذ المعلِّم يساعد 26
 .االختالف 

     

ع 27 سهاماتهم التالميذ إنجازات يشجِّ  ويساندها وا 
 .تمييز دون ويقدرها 

     

 بطريقة المناسبة غير السلوكية األنماط يعالج 28
 .بالمساواة وتتسم وعادلة منصفة 

     

 إلثارة متنوعة ألساليب الفعال االستخدام :الخامس المعيار

 .المتعلِّمين دافعية 

     

      : المؤشِّرات

 على التالميذ لمساعدة الفيزيقية والتعلُّم التعليم بيئة ينظم 29
 .الصفي التفاعل

     

 داخل المتاحة والتجهيزات األدوات يستخدم 31
 .الفصل 

     

 للبيئة المناسبة المتعدُّدة التعليمية الوسائط يستخدم 31
 .للتعلم دافعية التالميذ لزيادة والمتعلِّمين والدرس 

     

      .بكفاءة التعلُّم وقت إدارة : السادس المعيار

      : المؤشِّرات

 الزمن خالل الدرس أهداف المعلِّم يحقِّق 32

 .التعلُّم وقت لتعظيم له المخصص 
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  انتباه لجذب لفظية وغير لفظية أساليب يستخدم 33
 .عليه والمحافظة المتعلِّمين

     

 بما الدرس مراحل تنفيذ عند المرونة يراعي 34

 ضوء الخطة في السلس والتقدِّم االنتقال يضمن 
 .له المحددة الزمنية 

     

      .بفاعلية الصفي السلوك إدارة 35

      :العلمية المادة : الثالث المجال

      .طبيعتها وفهم العلمية المادة بنية من التمكن : األول المعيار

      : المؤشِّرات

      .العلمية مادته في التطورات أحدث يتابع 36

 حويوضِّ  طبيعتها ويفهم العلمية المادة بنية يحلل 37
 لمادته العلمية الرئيسة والمصطلحات المفاهيم 
 .صحيحة بطريقة ويستخدمها 

     

  يتناسب بما متنوعة تعليم استراتيجيات يستخدم 38
 .الدراسية المادة طبيعة مع

     

      .تعليمية أنشطة في العلمية مادته يوظِّف 39

      .العلمية المادة في البحث طرائق من نالتمكُّ  : الثاني المعيار

      : المؤشِّرات

 التكنولوجية واألساليب التعلُّم مصادر يستخدم 41

  المعلومات والمعارف على للحصول المختلفة 
ع  .استخدامها على التالميذ والمهارات ويشجِّ

     

 في واالستقصاء العلمي البحث أساليب يستخدم 41
 التعليمي المرتبطة بالموقف العلمية الظواهر فهم 
 .به المحيط والمجتمع 

     

 باألسلوب المشكالت حلِّ  إلى التالميذ هيوجِّ  42

 .عليه ويدربهم العلمي 
     

 مع العلمية مادته تكامل من المعلِّم نتمكِّ  : الثالث المعيار
 .األخرى المواد 

     

      : المؤشِّرات

 مع متكاملة وموضوعاتها الدراسية مادته يدرس 43

 .األخرى المواد 
     

 المشكالت حلِّ  في الدراسية مادته مبادئ يستخدم 44
 .الدراسية األخرى المواد مع متكاملة 

     

      .المعرفة إنتاج على القدرة : الرابع المعيار
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      : المؤشِّرات

  على التالميذ بويدرِّ  والمعلومات البيانات ليحلِّ  45
 .ذلك

     

  معارف ويستنتج المتاحة المعلومات بين فيؤلِّ  46
 .جديدة

     

      .الجديد ويتقبل بمرونة ريفكِّ  47

عهم التناقضات اكتشاف على التالميذ يساعد 48  نقد على ويشجِّ
 .السائدة بالمعطيات وعدم التسليم المألوف

     

      : التقويم : الرابع المجال

      . الذاتي التقويم : األول المعيار

      : المؤشِّرات

 التالميذ على وقراراته أفعاله آثار ويتأمل يدرس 49

 .والزمالء 
     

      .أدائه لتقييم مختلفة وأدوات أساليب يستخدم 51

ع 51  بعضاً   وبعضهم ذواتهم تقييم على التالميذ يشجِّ
 

     

      .التالميذ تقويم : الثاني المعيار

      : المؤشِّرات

      .للتقويم ومبتكرة متنوعة أدوات يصمِّم 52

( التلميذ أداء ملفات :مثل) األصيل التقويم أساليب يستخدم 53
 .مستوى التالميذ لمعرفة باستمرار؛

     

      .التالميذ لدى الضعف ونواحي القوة نقاط صيشخِّ  54

      .وتعظيمها القوة نقاط لتدعيم إثرائية أنشطة يصمِّم 55

      .التقويم هذا ويوظِّف الخاصة االحتياجات ذوي ميقوِّ  56

      .وأدائهم تعلمهم لتحسين التالميذ تقييم في األسرة يشرك 57

      .الراجعة التغذية :الثالث المعيار

      :المؤشِّرات

      . تالميذه وأداء أدائه لتحسين التقويم نتائج يستخدم 58

ع 59  نحو ومشاعرهم آرائهم إبداء على التالميذ يشجِّ

 .وأنشطتهما التعليم والتعلُّم مواقف في ممارساتهم 
     

      : المعلِّم مهنية : الخامس المجال

      .المهنة أخالقيات : األول المعيار

      : المؤشِّرات
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 وضع في ويشركهم التالميذ وبين بينه الثقة يبني 61

 .المعلنة وتحقيق األهداف الدراسة حجرة قواعد 
     

 مشكالتهم حل في ويعاونهم التالميذ يوجه 61
 . همتوقدرا ويحترم شخصياتهم بأسرارهم ويحتفظ الشخصية 

     

      . جيداً  معهم ويتواصل والتالميذ الزمالء يحترم 62

      . مدرسته في العمل بقواعد يلتزم 63

      .تمييز دون التعلُّم لتعظيم ملحوظاً  جهداً  يبذل 64

      .المتاحة والموارد اإلمكانات استخدام يرشد 65

      .بمظهره ويهتم به يحتذي نموذجاً  يقدم 66

      .المهنية التنمية : الثاني المعيار

      : المؤشِّرات

      .بأدائه لالرتقاء وممارساته أفعاله ويقيم يتأمل 67

  بأدائه لالرتقاء متصلة تدريبية برامج يجتاز 68
 .المهني

     

 من ويتعلم ورؤسائه زمالئه مع الخبرات يتبادل 69

 . تالميذه مع تفاعله خالل 
     

 المجاالت في ووجدانياته ومهاراته معارفه يينمِّ  71

 . والثقافية والتربوية العلمية 
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لمعرفة مدى تحقق المعايير (الموجهين االختصاصيين) استبانة موجهة الى عينة البحث  (7) ملحق

 المقترحة في المناهج الحالية المقررة

 .المحترمـ  ................................                       السيدة الموجهة  / السيد الموجه

 ...........مكان العمل...............  التخصص ومدة الخبرة ..................... المؤهل العلمي 

رة في جودة التعليم األساسي بمدارس محافظة القنيطرة العوامل المؤث  : يقوم الباحث بإجراء بحث بعنوان 

يأمل منكم قراءة المعايير , ونظراً لخبرتكم الواسعة في هذا المجال. في ضوء معايير الجودة الشاملة

 ات وإبداء الرأي فيها من حيث درجة تحققها في المناهج الحاليةوالمؤشِّر

 .                   ولكم جزيل الشكر والتقدير 

 محمود سالم طالع : الباحث                       

 درجة التحقق المعايير والمؤشِّرات م

 المالحظات لم تتحقق ضعيفة متوسطة عالية

      :المنهج أهداف.1 

 تمعلمجا طبيعة مع األهداف اتساق : األول المستوى

 :المعرفة ومجتمع العصر وطبيعة 
     

      تمعلمجا طبيعة مع األهداف اتساق: المعيار األول
      :المؤشِّرات

      .تمعلمجا وتقاليد  وعادات قيم مع األهداف تناسق 1
      .للمجتمع القيمى والنسق األخالقى البعد تدعم 2
      .والعربية الوطنية الهوية تدعم 3
      والتسامح الديمقراطية مفهوم تدعم 4

 .العصر وطبيعة المعرفة مجتمع مع األهداف اتساق: المعيار الثاني
 

     

      :المؤشِّرات
 المعاصرة العالمية االتجاهات األهداف تساير 5

 .المعرفة تمعلمج 
     

ع 6       .الحياة طوال التعلُّم على تشجِّ
ع 7       .المستدامة المهنية التنمية على تشجِّ
      .للجميع التعلُّم تحقيق في تساعد 8
ع 9  المتعدُّدة المعرفة مصادر استخدام تشجِّ

 .المتقدِّمة والتكنولوجيا 
     

      وتكاملها اهنوتواز األهداف مالئمة : الثانى المستوى
      األهداف مالءمة: المعيار األول
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      :المؤشِّرات
 واهتمامات الفعلية االحتياجات األهداف تلبى 11

 .المتعلِّمين 
     

      .النمائية المتعلِّم مستويات تراعى 11
      .التعليمية الخبرة لتحقيق المتاح الزمن مع تتالءم 12
      .للمتعلِّمين المستقبلي اإلعداد مع تتالءم 13
      .المتعلِّمين بين الفردية الفروق تراعى 14

      توازن األهداف وتكاملها: المعيار الثاني
      :المؤشِّرات

 المعرفي المكون بين التوازن األهداف تراعى 15

 .الوجداني والمكون المهارى والمكون 
     

      .تمعلمجا احتياجات و الفرد, احتياجات بين التوازن تراعى 16
 و التطبيقية الجوانب و النظرية, الجوانب بين التوازن تراعى 17

 .العملية الجوانب
     

      .المختلفة الدراسية المواد بين التكامل تحقِّق 18
 للحاضر المتعلِّم إعداد بين التوازن تراعى 19

 .المستقبل و 
     

      :وتنوعها واتساعها األهداف شمول :الثالث المستوى
      شمول األهداف: المعيار األول

      :المؤشِّرات
      البعض ببعضها الدراسية المواد أهداف ترتبط 21
 المختلفة المتعلِّم نمو جوانب تشمل 21

 .....(النفسيَّة -العقليَّة -الروحيَّة ) 
     

      الدراسية للمواد الكبرى المفاهيم تراعى 22
      للمتعلِّم الحقيقية - األصلية األداءات على تركِّز 23

      تنوع األهداف: المعيار الثاني
      :المؤشِّرات

 والخصوصية العمومية حيث من األهداف تتنوع 24

 .والجماعية والفردية 
     

 المتداخلة البيئية المناهج أهداف بين تتنوع 25
 .المنفصلة والمناهج 

     

 واإلضافية األساسية المواد أهداف بين تتنوع 26
 .الالصفية واألنشطة 
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      للتحقيق قابليتها و األهداف واقعية :الرابع المستوى
      واقعية األهداف: المعيار األول

      :المؤشِّرات
 الالزمة التعلُّم بيئة و الفيزيقية, البيئة تراعى 27
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      .وتكاملها األنشطة تنوُّع :الثانى المستوى
      المتعلِّم لتالئم األنشطة تتنوع: المعيار األول

      :المؤشِّرات
      وقدراته المتعلِّم اهتمامات لتلبية األنشطة تتعدُّد 133
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 .وحاجاته 
 المتاحة اإلمكانات يناسب بما األنشطة تتنوع 134

 والبيئة بالمدرسة 
     

      التعليمى الموقف حسب األنشطة تتنوع 135
 

136 
 , صفِّيَّة ال / صفِّيَّة :بين ما األنشطة تتنوع

 فردية / وجماعية
     

      بينها فيما األنشطة تتكامل: المعيار الثاني
      :المؤشِّرات

      الدراسية المادة مستوى على األنشطة تتكامل 137
 والصفوف الدراسية المواد بين األنشطة تتكامل 138

 المختلفة الدراسية 
     

 لتحقيق مواتية تعلُّم بيئة األنشطة إتاحة :الثالث المستوى
 .النشط التعلُّم 

     

 التعلُّم استراتيجيات استخدام فرص إتاحة: المعيار األول
 النشط 

     

      :المؤشِّرات
 ذاتى,) :النشط التعلُّم استراتيجيات باستخدام األنشطة تهتم 139

 ..(التعليمية األدوار, األلعاب تمثيل تعاونى, أقران,
     

 الموقف في الذاتية لإلدارة فرصا للمتعلِّم تتيح 141
 .التعليمي 

     

ع 141       .التعليمي الموقف في المتعلِّم اندماج على تشجِّ
 للعملية محورا المتعلِّم يكون أن على تساعد 142

 .التعليمية 
     

 المهارات لتنمية فرصا األنشطة إتاحة: المعيار الثاني
دارة الحياتية   للمتعلِّم الحياة وا 

     

      :المؤشِّرات
 األساسية المهارات لممارسة فرصا األنشطة تتيح 143

 .اليومية للحياة 
     

      .فعَّال بشكل البيئة مع المتعلِّم لتفاعل فرصا توفِّر 144
 الوقت إدارة في المتعلِّم مهارات تنمية في تسهم 145

 .المتاح 
     

      .وسالمته صحته على الحفاظ في المتعلِّم تساعد 146
      .للمتعلِّم الشامل التقويم تطبيق في األنشطة إسهام : الرابع المستوى
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      للمتعلِّم الشامل التقويم تطبيق األنشطة تدعم: المعيار األول
      :المؤشِّرات

      المتعلِّم أداءات حول األدلَّة جمع في تسهم 147
 تقويم في متعدُّدة جهات اشتراك على تحرص 148

 المتعلِّم 
     

 المتعلِّم إنجاز ملف إعداد في األنشطة تسهم: المعيار الثاني
 واستخدامه

     

      :المؤشِّرات
      المتعلِّم تقويم اإلنجاز في ملف استخدام في تسهم 149
      المتعلِّم أداء عن تقارير إعداد في فرصا تتيح 151

      :التعلُّم نواتج.6 
      :المعرفية الجوانب من المتعلِّم تمكِّن: األول المستوى

      أساسية معرفية بنية المتعلِّم يمتلك: المعيار األول
      :المؤشِّرات

 الدراسية للمواد األساسية المعارف المتعلِّم يمتلك 151
 .المختلفة 

     

 ويتواصل, صحيحة عربية بلغة أفكاره عن يعبِّر 152
 .أجنبية بلغة اآلخرين مع 

     

 :للعصر مناسبة عامة ثقافة المتعلِّم لدى يتوافر 153
 ...تكنولوجية, أدبية, علمية,

     

 المعرفية المستويات من المتعلِّم يتمكن: المعيار الثاني

 العليا 
     

      :المؤشِّرات
 البحث في العلمية والمهارات المعرفة يطبِّق 154

 واالستقصاء 
     

 
155 

      ...واإلبداعي الناقد التفكير عمليات يمارس

      ابتكاريه بطريقة المشكالت يحلُّ  156
      اليومية الحياة في المعرفة المتعلِّم يوظِّف: المعيار الثالث

      :المؤشِّرات
 مواقف في والتكنولوجية العلمية المفاهيم يستخدم 157

 اليومية الحياة 
     

      المختلفة العلوم لفروع الرئيسة المفاهيم يوظِّف 158
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 اليومية الحياة في 
      الذاتية التنمية مهارات من المتعلِّم يتمكن: المعيار الرابع

      :المؤشِّرات
      .والمستقل الذاتي التعلُّم مهارات يستخدم 159
      .المتاحة المعرفة مصادر يوظِّف 161
      .والبرهان بالحجة والمناقشة الحوار أساليب يتقن 161

      المهارية الجوانب من المتعلِّم تمكَّن : الثاني المستوى
 التقانة استخدام من المتعلِّم يتمكن: المعيار األول

 والمعارف المعلومات وعرض (التكنولوجيا) 
     

      :المؤشِّرات
      .برامجها وأهم ومكوناتها الحاسبات يتعرف 162
      .بفاعلية ويوظِّفها بكفاءة الحاسبات يستخدم 163
 البريد اإلنترنت, المعلومات؛ تكنولوجيا يوظِّف 164

 الحياتية مهامه إنجاز في بكفاءة ... اإللكتروني 
     

 التجارب إجراء مهارات المتعلِّم يتقن: المعيار الثاني
 .العملية 

     

      :المؤشِّرات
      .المنشود للهدف المناسبة التجربة يصمِّم 165
 التجارب إلجراء المناسبة األدوات يستخدم 166

 .العملية 
     

 بطريقة العملية األجهزة من القراءات يرصد 167

 .صحيحة 
     

 الشخصية المهارات من المتعلِّم تمكُّن : الثالث المستوى
 :واالجتماعية 

     

  تمعلمجوا األسرة إلى المتعلِّم ينتمي: المعيار األول
  .والوطن

     

      :المؤشِّرات
      .تمعلمجوا األسرة تجاه بواجباته يقوم 168
 على ويعمل ,للمجتمع العامة الموارد على يحافظ 169

 وتنميتها ,استهالكها ترشيد 
     

      .ومعتقداته وأديانه وثقافتهتمع لمجا لغة يحترم 171
 نحو اإليجابية االتجاهات المتعلِّم يكتسب: المعيار الثاني

 .التعصب وعدم الرؤى تعدُّد 
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      :المؤشِّرات
      .األخرى النظر وجهة يتقبل 171
      .تفرقة أو تعصب دون اآلخرين مع يتعامل 172
      .فريق ضمن والعمل التعاون على يقبل 173

      .الفاعلة اإليجابية الشخصية المتعلِّم يكتسب: المعيار الثالث
      :المؤشِّرات

      .لحياته مستقبلية وخططا أهدافا يضع 174
      .تطويرها على عامال بموضوعية ذاته يقّوم 175
      .المحسوبة والمغامرة الجديد تجريب على يقدم 176

 الحياتية المهارات المتعلِّم لدى تتوافر: المعيار الرابع

 .الحياة إلدارة الالزمة  

     

      :المؤشِّرات
      .اآلخرين مع طيبة عالقات يّكون 177
      .المسؤولية يتحمل 178
      .واآلخرين ذاته يّقدر 179
      .قرارته اتخاذ في السليم التفكير مهارات يستخدم 181

      :المنهج تنفيذ تقويم معايير.7 
 المنهج منظومة عناصر معايير توافر :األول المستوى

 : وتكاملها 
     

      .المنهج منظومة عناصر معايير تتوافر: المعيار األول
      :المؤشِّرات

      .المنهج عناصر من عنصر لكلِّ  معايير توجد 181
      .المنهج معايير من معيار كلَّ  المؤشِّرات تغطي 182
      .المعلِّم المدرسي ودليل للكتاب معايير توجد 183

      الدراسية المواد محتوى تكامل: المعيار الثاني
      :المؤشِّرات

      . اً بعض ببعضها المنهج عناصر معايير ترتبط 184
      .بعضاً  ببعضها المنهج معايير تتأثَّر 185
      .المدرسي الكتاب مع المعلِّم دليل يتكامل 186

 التربوية واالتجاهات للقضايا المنهج وثيقة مواكبة : الثاني المستوى
 .المعاصرة

     

      واالتجاهات القضايا مع الوثيقة تتسق: المعيار األول
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 .المعاصرة التربوية 

      :المؤشِّرات
 التربوية واالتجاهات القضايا مع الوثيقة تتسق 187

 .المعاصرة 
     

 األمور وأولياء المعلِّمين آراء مع الوثيقة تتسق 188
 المنهج وثيقة حول 

     

 العام للشكل المنهج وثيقة تراعى: المعيار الثاني

 .الجيد واإلخراج 
     

      :المؤشِّرات
 ودليل المدرسي الكتاب لتقويم معايير تتوافر 189

 .المعلِّم 
     

      .الجيد اإلخراج شروط المنهج وثيقة تراعى 191
 والمنهج الضمنية األهداف المنهج وثيقة تراعى 191

 الخفي 
     

 المعلِّمين جانب من للتنفيذ المنهج قابلية :الثالث المستوى
 .والمدرسة والمتعلِّمين 

     

      .المنهج تنفيذ الكفايات المعلِّم لدى تتوافر: المعيار األول
      :المؤشِّرات

 لتنفيذ الالزمة التدريبية المعلِّمين احتياجات تتحدِّد 192

 .المنهج 
     

 واإلدارة والموجهين المعلِّمين مالحظات تراعى 193
 .المنهج تنفيذ حول المدرسية 

     

 في المعلِّمين قدرات لتنمية تدريبية برامج تتوافر 194
 المنهج تنفيذ 

     

 لتنفيذ الالزمة المتطلبات المدرسة توفِّر: الثانيالمعيار 

 .المنهج 
     

      :المؤشِّرات
      المنهج لتنفيذ مواتية تعلُّم بيئة المدرسة توفِّر 195
      المنهج لتنفيذ الالزمة المالية واإلمكانات الموارد المدرسة توفِّر 196
 أهداف لتحقيق المحيط تمعلمجا المدرسة تهيِّئ 197

 المنهج 
     

 والخطط التنفيذية اللوائح بعض المدرسة تضع 198

 المنفذ للمنهج 
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 وأنشطة موضوعات مع المتعلِّمون يتفاعل: المعيار الثالث
 .المنهج 

     

      :المؤشِّرات
 الصفيَّة المنهج أنشطة في المتعلِّمون يندمج 199

 .والالصفيَّة 
     

 البيئة من وخامات أدوات المتعلِّمون يوظِّف 211
 .المنهج أنشطة بعض لتنفيذ المحلية 

     

   موضوعات في آرائهم عن المتعلِّمون يعبِّر 211
 . المنهج وأنشطته
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لمعرفة مدى تحقق المعايير (المشرفين التربويين) استبانة موجهة إلى عينة البحث  (8) ملحق
 المشرفة التربوية/ مجال عمل المشرف المقترحة في 

 .المحترمـ. ...............................                         السيدة المشرفة/ السيد المشرف

 ...................منطقة العمل ...................  مدة الخبرة ...................  المؤهل العلمي 

رة في جودة التعليم األساسي بمدارس محافظة القنيطرة العوامل المؤث  : وانيقوم الباحث بإجراء بحث بعن

يأمل منكم قراءة المعايير , ونظراً لخبرتكم الواسعة في هذا المجال. في ضوء معايير الجودة الشاملة

 .والمؤشِّرات وإبداء الرأي فيها من حيث درجة تحققها في عملك الحالي

                                        .   ولكم جزيل الشكر والتقدير 

 محمود سالم طالع : الباحث

 

 درجة التحقق المعايير و المؤشِّرات م

لم  ضعيفة متوسطة عالية
 تتحقق

 المالحظات

يقود المشرف التربوي تطوير العملية : المعيار األول
 .التربوية

     

      :المؤشِّرات

      .واضحوضع األهداف وصياغتها بشكل  1
التخطيط للعمل اإلشرافي, على المستوى  2

 .اإلداري والمستوى الميداني مع المعلِّمين
     

ثارة دافعيتهم لتحقيق 3 أهدافهم  حفز المعلِّمين وا 
 .المهنية وأهداف المدرسة

     

 السلبية له, اآلثاروتفادي  االختالفإدارة  4
 .وتوجيهه بشكل إيجابي

     

عملية التغيير بطريقة بناءة, بحيث يسعى إدارة  5
 .لتحجيم أثر مقاومة التغيير

     

تفويض بعض األنشطة اإلشرافية بفعالية,  6
ع المسؤولية, وتشعر ير الوقت وتوز يبطريقة توف

 .المشاركين بانتمائهم للمجموعة

     

بناء قنوات اتصال فاعلة ومتنوعة مع  7
 .لعملالمشاركين له في ا

     

يساعد المشرف التربوي المعلِّمين : المعيار الثاني
 .على تطوير أدائهم الصفي

     

      :المؤشِّرات
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      .أهميَّة بناء الثقة بينه وبين المعلِّم 8
تحديد أدوات المالحظة وجمع المعلومات  9

 .بالتعاون مع المعلِّم
     

      .المالحظة العلمية لألداء الصفي للمعلم 11
      .تحليل عملية التدريس بالتشارك مع المعلِّم 11
      . تحديد جوانب الضعف والقوة في أداء المعلِّم 12
      .إعطاء المعلِّم تغذية راجعة عن أدائه 13
      .مساعدة المعلِّم في تقويم أداء الطالب 14
مساعدة المعلِّم على االستخدام الفاعل لتقنيات  15

 .ومصادر التعلُّمالتعليم 
     

يطور المشرف التربوي المعلِّمين : المعيار الثالث
 .مهنياا 

     

      :المؤشِّرات
      .استطالع حاجات المعلِّمين التدريبية 16
قامة برامج النمو المهني للمعلمين 17       .تخطيط وا 
      . تنويع أساليب النمو المهني ونشاطاته 18
المساهمة في توفير المصادر المعرفية للنمو  19

 . المهني
     

      .متابعة وقياس أثر التدريب على أداء المعلِّمين 21
ئ المشرف التربوي البيئة التربوية يهيِّ : المعيار الرابع

 .التي تدفع للنمو المهني والنمو الذاتي للمعلم
     

      :المؤشِّرات
المعلِّمين على تطبيق المهارات ز المشرف يحفِّ  21

 .التي تعلموها أثناء التدريب
     

المعلِّمين لإلبداع والتجريب في التدريس  يحثُّ  22
 .والبحث عن كل جديد

     

      .يتقبل األخطاء الناتجة عن االجتهاد  23
       .يشرك المعلِّمين في اتخاذ القرارات  24
المهني ويحث المعلِّمين على ع أساليب النمو ينوِّ  25

 .العمل الجماعي واالستفادة من بعضهم
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لمعرفة مدى تحقق المعايير  (قائمين على األبنية المدرسيةال) استبانة موجهة الى عينة البحث  (9)ملحق 

 ةالحالي بنية المدرسيةاألمجال المقترحة في 
 .المحترمـ  .............................المهندس/ المدير السيد 

  . مـ المحتر .......................  المهندسة/ ديرةالسيدة الم/ 

 ....................مكان العمل ....................  مدة الخبرة ...................  المؤهل العلمي 

العوامل المؤث رة في جودة التعليم األساسي بمدارس محافظة القنيطرة : يقوم الباحث بإجراء بحث بعنوان 

يأمل منكم قراءة المعايير , ونظراً لخبرتكم الواسعة في هذا المجال. في ضوء معايير الجودة الشاملة

 الحالية ةاألبنية المدرسيوالمؤشِّرات وإبداء الرأي فيها من حيث درجة تحققها في 

 .                                     ولكم جزيل الشكر والتقدير 

 ع محمود سالم طال: الباحث     

 درجة التحقق المعايير و المؤشِّرات م

ضعي متوسطة عالية
 فة

لم 
 تتحقق

 المالحظات

       

      :المدرسة موقع :األول المجال

      :عمرانية مناسبة بخصائصالمبنى  موقع يتسم: المعيار األول

      :المؤشِّرات

 مداخل ولتعدُّد واألمان األمن من لمزيد شارعين على المبنى يقع 1
 .المدرسة 

     

 الشارع عرض يكون وان مغلقة نهاية ذات شوارع على يقع الموقع 2

 .ادني كحد م 10 

     

 توفير مع الرئيسة الطرق تقاطعات من مالئمة مسافة على الموقع 3
 .م 2 ال يقلُّ عن للخدمة بعرض رصيف 

     

4 
 
 
 

 العامة  الخدمات توافر
 (ترفيهية -رياضية -ثقافية -طبية -اجتماعية خدمات)

     

 دقيقة ٥٣ -03في حدود اليومية رحلته في الطالب يقطعه الذى للزمن األقصى الحدُّ  5
 .والعودة من الذهاب لكل

 

     

  تتراوح بحيث العامة المواصالت وسائل من قريب الموقع 6

 .دقائق 7-5  عن األقدام على السير مدة
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  مثل المختلفة األساسية البنية شبكات توافر 7

 .(الصحى الصرف -الكهرباء -المياه)

     

 حيث من المناسبة المواصالت وسائل توفِّر 8
 (.التنوع -الزمنية الفترة -التكلفة -العدد ) 

     

      .مناسبة بالمدرسة المحيطة المبانى ارتفاعات 9

      :الخصائص البصرية حيث المبنى من موقع يتميَّز: المعيار الثاني

      :المؤشِّرات

      .التشكيل ووضوح بالبساطة المبنى يتسم 11

 األسطح ألوان تكون بأن الجمالية النواحى المبنى يراعى 11
 مناسبة الخارجية 
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Abstract for the Research in the English Language 
 

I 
 

 خالصة البحث باللغة اإلنكليزية

The factors which affect the Quality of main learning in governorate Qunitra school 

in the light of the Comprehensive Quality Standards . 

Abstract for the Research in the English Language . 

  1- The problem of the Research.can be identified by the following 

question: "What is the effective factors in quality of thebasiceducation in the schools in 

Qunaitra?, and This question branches into the following questions: 

1- What is the effective factors in quality of the curriculum? 

2- What is the effective factors in quality of the performs of the teacher? 

3- What is the effective factors in quality of the administration ? 

4- What is the effective factors in quality of the student's achievement  ? 

5- What is the effective factors in quality of the buildings and educational tools? 

The researcher has to know the most affective factors in the goodness of educational 

process elements which are ( course – teacher – head master – instructors – school 

building ) So what are these element ? 

2- The significant of the Research . 

- To compare between the reality of the main learning and what it has to be in the light of 

the quality Standards .  

- To stress on the knowledge of Comprehensive quality standards and to clarify the 

importance of applying the Comprehensive Standards in education .  

- To share in the development process particularly in the field of main learning through 

applying the Comprehensive quality  of the teaching. 

3- Questions about the research and its aims . 

- What are the ComprehensiveStandaresfactores in the educational process for the main 

learning .  

- How far can we applay these factores in the main learning cours - teacher – head master 

– instructors – school building ] . 

- what are the oftective elements in the main learning in the governorate school in the light 

of the Comprehensive Quality Standares . 

4- Methodology of the Research and Instrument . 

The researcher used the descriptive analytic method. 

5- tools of the research : the researcher used the following tools are: 

a- standards of the elements in educational process(school, teacher, headmaster, 

curriculum, director, ) 
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b- questioner for educationalsupervisors-  

c- questioner for educationaldirectors . 

d- questioner for educationalteachers 

-f - questioner for educationalheadmaster. 

g- questioner for educational builders . 

- sample of the research : the sample is a number ofteachers,headmaster, builders, 

directors, supervisors, in Qunaitra school.  

5- Finding or Results of the Research . 

Taking into cono usederation the field of the course . 

These factors were arranged due to their importance .  

- from 1_to 28 as the most significant elements in main learning . 

- from 29_to 59 as amidum affective elements . 

These results were found by using Likart and its four degrees . 

And throughout mating T.test to find out the general affed of the instructorressurvy in the 

field of " The Course " we find out that there is a sentimental sings for the influence of 

courses in the educational goodness according to the suggestive factores . 

- As for the Head Masters .  

- The first factore which is . The head master employment of the school building to the 

service of the education process come first and had a great degree or affect  

The elements which had the numbers from 2 to 21 concedered with amidum affect . but 

from 22 to 35 were arrangeal as alow – affect elements . And from 36 to 41 these element 

were not full filed due to the Comprehensive Quality Standares because of not applaying 

the goodness system , and throughout the descriptive survey time table and . T .test to 

know the general influence for the [ Head Masters ] sample we conclude the sentimental 

sings for the head masters' role in the goodness of education according to the suggestive 

criteriones and insite of not full filling some elements and the weak influence of the others 

. 

- As fop the Teacher role .  

All the elements were affective in the educational process and there was a sentimental 

sings for the role of the teachers according to the Suggestive elements. 

- As for the education instructores.  

All these elements were affective and had a sentimental sings about the role of educational 

instructores in the main learning . 
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- As for the School Building . 

All the elements in the Sample leveles were concedered as amidume affect except for un 

complete gaps and the equpmentfactores and laporatorics load a weak influence measured 

due to the Comprehensive Quality Standares and inspite of this fact this field ganed a 

sentimental sings for its influence in the main learning .  

- The open Question included arepeatativeansweres which can be summurised as the 

following . 

' The most important elements in teaching ' . 

- The presence of expert and qualified teachers in all schools . 

- Accuracy in chosing the head masters . 

- To Cancel the renting buildings .  

- Laporatories and school equepment .  

- Financal and economical support for the teachers .  

- The Continued training for teachers . 

- To supply the needed services for school such as " heating – water " . 

- To adapte the goodness system in education . 

- To applay the instructoresrecommendations . 

All these elements in addition to the International criteriones in applaying the goodness 

system are concedered the most affective element in main learning .  
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