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ملخص: 

هدفت هذه الدرا�سة اىل التعرف اإىل مدى تطبيق معلمي املرحلة الثانوية يف املدار�ص 
يف  الرتبويني  امل�رشفني  نظر  وجهة  من  التعليم  يف  ال�ساملة  اجلودة  ملعايري  احلكومية 
الدرا�سة من )80  – االأردن. حيث تكونت عينة  اإربد  الرتبية والتعليم يف منطقة  مديريات 
م�رشفًا وم�رشفة( ، اأما اأداة الدرا�سة فقد متثلت باال�ستبانة التي �سّمت )73( فقرة، توزعت 
اأ�سار معامال  التعليم، وقد  الدولية يف  ال�ساملة  على )10( جماالت، عك�ست معايري اجلودة 
واأجريت  الدرا�سة  طبقت  لقيا�سه.  �سممت  ملا  منا�سبتها  اإىل  االأداة  لهذه  والثبات  ال�سدق 
تطبيق  لدرجات  احل�سابية  املتو�سطات  باأن  اأظهرت:  التي  الالزمة  االإح�سائية  املعاجلات 
املعلمني ملعايري اجلودة ال�ساملة يف التعليم تراوحت ما بني متو�سطة وعالية، اإال اأن املعدل 
املرتبة  وتطويرها(  املعرفة  )تن�سيق  احتل جمال  وقد  عاليًا،  املتو�سطات جاء  لهذه  العام 
االأوىل، وتاله جمال )تر�سيخ حب الوطن واالنتماء اليه( وهكذا. يف حني احتل جمال )العناية 

با�ساليب التقومي( املرتبة االأخرية، و�سبقه جمال )الن�ساط غري ال�سفي( . 
بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  عن  الفر�سيات  فح�ص  نتائج  وك�سفت 
املتو�سطات احل�سابية لدرجات تطبيق املعلمني ملعايري اجلودة ال�ساملة يف التعليم تعزى 
اإىل متغري تخ�س�ص امل�رشف وجن�سه وموؤهله العلمي والتفاعل بينهما. يف �سوء هذه النتائج 
اأو�سى الباحث بتبني �سيا�سة تعليمية هادفة ترتكز على االإدارة والقيادة الواعية ملتطلبات 
التعليم،  يف  املعريف  االقت�ساد  برنامج  تطبيق  نحو  احلكومة  لتوجهات  والداعمة  التغيري، 
وطني  مطلب  ذلك  اأن  اعتبار  على  املجتمع،  يف  والتطوير  التغيري  ثقافة  مفهوم  وتر�سيخ 

ع�رشي، ولي�ص كمايل او وقتي. 
الكلمات املفتاحية: تطبيق، معايري اجلودة، املعلمني، امل�رشفني الرتبويني، املدار�ص 

الثانوية، التعليم . 
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Abstract:
The study aimed at investigating the extent to which high school teachers 

implement the total quality criteria in teaching at public schools in Irbid 
education of Directorate, from the viewpoint of the educational supervisors 
in this directorate. The study consisted of (80) educational supervisors who 
were randomly chosen. The study instrument was a questionnaire which 
consisted of seventy-three items distributed to (10) categories which reflected 
the total quality criteria, divided into: (knowledge coordination  development 
thinking skills, providing positive class environment, educational technology, 
individual differences, connecting school with local society, developing  
evaluation tools, extra curriculur activities, reinforcing country loyalty and 
calling for peace and forgiveness ). The factors of validity and reliability of 
the instrument indcated that it was suitable to measure what it was intended 
to.                                                               

Statistical analysis revealed that the mean related to the level of the 
implementation of total quality criteria by teachers ranged from average to 
high. However, the overall average of these means was high. Hypotheses 
test results did not reveal any statistically significant differences which 
would be due to the variables of educational qualification, specialization, 
and gender. In the light of these results, the researcher recommends that a 
purposeful teaching policy be adopted, and should be based on a fully aware 
administration and leadership regarding the needs for change. Furthermore, 
the policy should be supportive of the government’s goals related to the 
implemention of the total quality criteria in teaching, as well as fostering 
the culture of change and development in society. Finally, this policy should 
seek to convince people that it is a national requirement rather than being a 
temporary luxurious thing.                                                                                

Keywords: implementation, Quality criteria, Teachers, Teaching, public 
schools, Educational supervisors
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خلفية الدراسة: 

مقدمة: 
يقا�ص تقدم االأمم وال�سعوب مبدى اهتمامها بالرتبية والتعليم والتعليم العايل والبحث 
باجلودة  تت�سم  التي  والتكنولوجيا  واالت�سال  االإدارة  لو�سائل  امتالكها  ومدى  العلمي، 
واالبتكار. وذهب مدير عام اليون�سكو ديلور )Delor(: اإىل اأن التعليم كنز مكنون و�رشط اأويل 
من اأجل م�ساركة عادلة وم�سئولة لكل اأفراد املجتمع يف العوملة، فهو من املرتكزات االأ�سا�سية 
التي تبني ال�سعوب عليها اأمالها وطموحاتها نحو م�ستقبل م�رشق )مازن، 2008( . وجاء يف 
تقرير االأمم املتحدة للقرن احلادي والع�رشين: اأن التعليم يرتكز على اأربعة دعائم هي: تعلم 
لتعرف، وتعلم لتعمل، وتعلم لتعي�ص، وتعلم لتكون. وكان ابن خلدون قد حدد اأربعة اأهداف 
رئي�سة للرتبية والتعليم وهي: منح الفكر الفر�سة لكي ين�سط ويعمل، ومنح االإن�سان الفر�سة 
لذلك  �سخ�سيته وخ�ساله احلميدة.  الرزق احلالل، وتنمية  لكي يحيى حياة طيبة، ويك�سب 
ت�سعى الدول اإىل جتويد التعليم من اأجل اللحاق بركب احل�سارة والتقدم والتطور امل�ستمرين 
ملجابهة امل�ستجدات الراهنة، الأن التعليم نظام ميتد امتداد احلياة، ور�سالة ح�سارية لالأمة 
تنميتها  الذوبان، مع �سمان  وثقافتها من  احلفاظ على هويتها  بهدف  وجماعات،  اأفراداً 
االأخرى  االأمم  وح�سارات  ثقافات  مع  والتفاعل  وحتدياته،  الع�رش  ملتطلبات  ومواكبتها 
على ا�سا�ص مبداأ العاملية واالإن�سانية، ولي�ص مبداأ العوملة الذي يتعدى على اخل�سو�سيات 
الثقافية واحل�سارية لالأمم االأقل تقدمًا من الناحيتني التكنولوجية واالقت�سادية، كما نرى 
املجتمعات  جعل  مما  يوم،  بعد  يومًا  تزداد  واأخطارها  القرن،  هذا  بداية  منذ  اإرها�ساتها 
واحلكومات م�سغولة بغدها وحا�رشها وم�ستقبلها، ملواجهة ومواكبة التطورات ال�سائدة يف 

العامل )حما�سنة، 2003( . 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  املجاالت:  جميع  يف  كثرية  تغريات  اليوم  يواجه  العامل  اإن 
والتعليمية واالقت�سادية.... الخ ويو�سف بالقرية ال�سغرية اأو الكونية التي اأطلقها مار�سال 
ماكوهان بعد انتهاء احلرب الباردة، والتكنولوجيا باتت تغزو كل مناحي احلياة واأن�سطتها 
جميع  يف  جذورها  وغر�ست  التعليمية،  املوؤ�س�سات  جميع  العوملة  واخرتقت  املختلفة، 
املجاالت. وهذا ما اأكد عليه وزير الرتبية والتعليم الفرن�سي فران�سوا باريوا الذي حذر ال�سعب 
الفرن�سي بقوله: اإن هدف العوملة تدمري الهويات القومية والثقافية لل�سعوب وقد انتقل االأثر 
الفكري لهذه االإحداث من �رشاع قيمي ومن نظرة �سلوكية عملية، اىل ميدان التعليم، وكان 
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من نتيجة هذا التطور ال�رشيع اأن اأظهر احلاجة يف معظم البلدان، وال �سيما املتقدمة منها 
اإىل بع�ص احلركات التعليمية واالجتاهات التي ّركزت على اإعادة النظر يف مدخالت العملية 

التعليمية، وعلى راأ�سها املعلم )الطوال، 2003( .  
فاالأ�ساليب واالأمناط التعليمية التقليدية مل تعد قادرة على مواجهة م�ستجدات املرحلة 
الراهنة، واأ�سبح من ال�رشوري اتباع االأ�ساليب االيجابية احلديثة مب�ساركة اأطراف العملية 
وهادفة  �ساملة  وفل�سفات  و�سيا�سات  برامج  �سمن  املعلم،  راأ�سها  وعلى  كافة  التعليمية 
الوطنية  باملعايري  وتلتزم  للتعليم،  امل�ستقبلية  الروؤى  وتعك�ص  العالية،  باجلودة  تت�سم 
واملواثيق الدولية املرتبطة بحقوق االإن�سان واملراأة والطفل، وترتبط باملحا�سبية، والعدالة 
االجتماعية، وتكافوؤ الفر�ص التعليمية، واالنتماء واحلرية والدميقراطية والت�سامح، والتعامل 

مع التكنولوجيا واملناف�سة ال�رشيفة، وتعدد م�سادر التعلم )عبا�ص، 2008( 
والدول بحاجة اإىل اأن تراجع نظمها واأ�ساليبها التعليمية، كي ت�سع النظم واالأ�ساليب 
اجلديدة التي تفر�سها عملية التغيري والتطوير امل�ستمرين يف املجتمع، واإطالق حماوالت 
واملرتبطة  والن�ساط،  باملمار�سة  املقرتنة  التنمية  اإىل  ال�سبيل  هو  ذلك  واالبتكار.  االإبداع 
احلادي  القرن  ملهارات  ال�رشاكة  تقرير  اأ�سار  حيث   .)Morgerison,1998( العمل  بخطط 
والع�رشين للتعليم والتناف�سية اىل �رشورة اإ�سالح واإعادة �سياغة االأنظمة التعليمية، وذلك 

لالأ�صباب الآتية:
التحول نحو االقت�ساد املعريف واملعلومات. ● 

على  القادرة  واملوؤهلة  املدربة  العالية  اجلودة  ذات  العاملة  االأيدي  اإىل  احلاجة  ● 
التكيف مع متطلبات الع�رش.

القدرة على التناف�ص مع الدول املتقدمة علميًا و�سناعيًا واقت�ساديًا. ● 

امل�سكالت  حل  واأ�سلوب  واالإبداعي  الناقد  التفكري  مهارات  امتالك  اإىل  احلاجة  ● 
لتطبيقها يف مواقف احلياة )بخ�ص ويا�سني، 2009( . 

هبة  لي�ست  وهي  التعليم،  حت�سني  يف  ال�رشوع  اأجل  من  املفقود  ال�سىء  هي  واجلودة 
اإذا �سح التعبري ت�سنعها االأمم وال�سعوب،  متنحها احلكومات والدول، واإمنا هي -حركة- 
من  تبداأ  ال  واجلودة  واملثابرة،  واملال  واجلهد  بالوقت  اأجلها  من  وت�سحي  وت�ستثمرها 
القاعات، وال املوؤمترات واخلطابات، بل تبداأ من املدر�سة واملدر�ص والطالب واالإدارة، ومن 
التنظيم  وكفاءة  حمددة،  وا�سحة  و�سيا�سات  برامج  �سمن  واملجتمع،  الدرا�سية  الف�سول 
االإداري للموؤ�س�سات التعليمية، وتفعيل نظام املتابعة والتقومي لتفادي الوقوع يف االأخطاء، 

وتوفري نظم تدريبية عالية امل�ستوى للهيئة التعليمية )البيالوي، 2008( . 
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فاجلودة لي�ست هدفًا حمدداً ُيحقق ثم ُين�سى، بل هي عملية منظمة م�ستمرة تهدف اىل 
حت�سني املنتج النهائي، وذلك من خالل �سبط كافة ظروف العمل يف املوؤ�س�سة وحت�سينها. 
كال�سحة  وا�سعة  قطاعات  لي�سمل  وامتد  والتجارة  ال�سناعة  قطاع  يف  تطبيقها  بداأ  وقد 
اأثبتت فعالياتها نتائج وجناحات كبرية  اأن  والتعليم واملوا�سالت والبنوك والتامني. بعد 
زيادة  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  وجتدر  عالية.  بكفاءة  املن�سودة  االأهداف  حتقيق  يف  اأ�سهمت 
االهتمام باجلودة ال يعني جعل املوؤ�س�سات التعليمية من�ساآت جتارية اأو �سناعية ت�سعى اإىل 
م�ساعفة اأرباحها عن طريق حت�سني منتجاتها،، بل ينبغي اأن ي�ستفاد منها يف اإدارة جودة 
الذي  التدري�ص، وتنفيذها وتقوميها بال�سكل  التعليم، من خالل تطوير االإجراءات واأ�ساليب 

يحقق الفائدة املرجوة يف املنتج التعليمي )النجار، 2003( .  
واالأردن اإحدى الدول التي �رشعت يف ا�ستق�ساء مو�سوعي للنظام الرتبوي م�ستهدفة 
تت�سف  وعملية،  علمية  اأطر  �سمن  وخمرجاته  وعملياته  النظام  هذا  مدخالت  جميع 
ال�سامل  الروؤيا واملتابعة والتقومي  بالواقعية، وتت�سم باملرونة والديناميكية، وو�سوح يف 
اجلودة،  متطلبات  وحتقيق  العام  التعليم  خمرجات  مب�ستوى  لالرتقاء  التعليمي،  للنظام 
لتطورات  وجماراة  التنمية  خلطط  وا�ستجابة  االأردين،  املجتمع  وطموحات  حاجات  لتلبية 
التعليم  الأن   .  )2004 الدين،  )عماد  العاملية  والثقافات  احل�سارة  بركب  واللحاق  الع�رش 
به  تلتزم  وطني  ومطلب  ال�سماوية،  واالأديان  ال�رشائع  اإليه  دعت  خالدة،  اجتماعية  فل�سفة 
والعدالة  والدميقراطية  واحلرية  االن�سان  بحقوق  املرتبطة  الدولية  واالأعراف  املواثيق 
االجتماعية والتنمية الب�رشية. من هنا تبدو احلاجة ملحة اإىل �رشورة قيام املعلمني بتطبيق 
على  القادرة  القادمة  االأجيال  تاأهيل  من  يتمكنوا  كي  التعليم،  ال�ساملة يف  معايرياجلودة 
ا�ستيعاب علوم امل�ستقبل ومفرداته، وجتيد التعامل والتكيف والتاأقلم مع تقنيات الع�رش، 
عالية  جودة  ذات  مبعدالت  والعطاء،  االإنتاج  و  واالبتكار  واحلياة  التجديد  على  والقدرة 
ومناف�سة يف عامل تت�سارع به �ستى انواع املعرفة، وامل�سالح االقت�سادية احلرة والتجارة 

العاملية )املدير�ص وابراهيم، 2006( . 

مشكلة الدراسة: 
اإن جودة التعليم ال تقت�رشعلى زيادة عدد املدار�ص واملدر�سني والدار�سني، اأو ا�ستخدام 
�سن  يتطلب  وال  الرتبوية،  العملية  يف  التعليمية  واملواد  املتعددة  والو�سائط  احلوا�سيب 
الت�رشيعات والقوانني، بل ي�سمل كل هذا وذاك، وميتد ليتناول ميدان تطوير وت�سميم التعليم 
بتطبيق  املعني  الهادف  التخطيط  على  اأ�سا�سا  يعتمد  الذي  امليدان  هذا  معانيه،  اأو�سع  يف 
الراهنة، وبا�ستخدام  التعليم، �سمن برامج واعية ملتطلبات املرحلة  االأ�ساليب احلديثة يف 
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ال�سلوكية  النظريات  اإىل  الثورة املعرفية والتقنية، باال�ستناد  التي تقدمها  االإمكانيات  كل 
العلمية يف التعلم والتعليم، ويوؤكد هذا االأ�سلوب النظرة التكاملية ملدخالت العملية التعليمية 
وارتباطها بغريها من االأنظمة ارتباطا متباداًل بغية الو�سول اإىل االأهداف املن�سودة، ت�سمن 
اجلودة العالية للتعليم واالرتقاء مبخرجاته، مبا ين�سجم ومتطلبات خطط التنمية و �سوق 
واللحاق  الع�رش،  وتطورات  املجتمع،  اأبناء  وطموحات  النا�ص  حاجات  مع  ويتفق  العمل، 

 . )Glasoo, 1995( بركب احل�سارة والثقافات العاملية
التعليمي،  احلراك  طبيعة  تفر�سه  ا�سرتاتيجيًا،  خياراً  ُيعدُّ  التعليم  جتويد  فاإن  لذا... 
اأّيًا  واأ�سبحت ت�سكل اإحدى الركائز االأ�سا�سية التي �سيبنى عليها التعليم حا�رشاً وم�ستقباًل 
كان م�ستواه، وهذا يتطلب ت�سافر اجلهود الب�رشية كافة، وتهيئة الظروف املادية والفنية 
والتقنية، واإيجاد الت�رشيعات القانونية، والبيئة التنظيمية، التي تكفل لهذا النوع من التعليم 

كل مقومات النجاح. وملا كان املعلم 
هو راأ�ص املال الفكري، و�سيد العملية التعليمية واأحد مدخالتها، فكان من ال�رشوري 
اأن تتوافر لدية القناعة الكافية واملعرفة الوافية بتطبيق معايري اجلودة ال�ساملة يف التعليم، 
بحجة اأن التغيري والتطويريف التعليم فل�سفة �ساملة ومطلب جماعي وطني ع�رشي وم�ستقبلي، 
ولي�ص كمايل وقتي، وبالتايل يجب اأن تتهياأ له الفر�ص التدريبية واملهارية الهادفة، وكل 
�سبل املعرفة والرغبة احلقيقية يف التوجه نحو تطبيق هذه املعايري يف التعليم )اخلطيب، 

 . )2007

سؤال الدراسة وفرضياتها: 

�سوؤال الدرا�سة االأول: ما مدى تطبيق معلمي املرحلة الثانوية يف املدار�س 
امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ال�صاملة  ملعايرياجلودة  الردنية  احلكومية 
الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اربد؟ وقد انبثق عن هذا 

ال�سوؤال الفر�سيات االآتية:   
الفر�سية االأوىل: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية  Ú 
)α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية الجابات )امل�رشفني الرتبويني( على اأداة  الدرا�سة 

ككل تعزى ملتغري )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي( ؟   
الفر�سية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية   Ú 
)α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية الجابات )امل�رشفني الرتبويني( على اأداة  الدرا�سة 

ككل تعزى ملتغري )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي والتفاعل بينهما( ؟   
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الفر�سية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )Ú )α = 0.05 بني 
املتو�سطات احل�سابية الجابات )امل�رشفني الرتبويني( على اأداة الدرا�سة ككل بح�سب متغري 

التخ�س�ص. 

أهداف الدراسة: 
  ت�صعى هذه الدرا�صة اإىل حتقيق جمموعة من الأهداف وهي: 

التعريف مبفهوم اجلودة واجلودة ال�ساملة يف التعليم.  ♦ 

الرتكيز على معايري ومبادىء اجلودة ال�ساملة يف التعليم.  ♦ 

املدار�ص  يف  التعليم  يف  ال�ساملة  اجلودة  ملعايري  املعلمني  تطبيق  درجة  تق�سي  ♦ 
احلكومية الثانوية وفقا ملتغراتها. 

أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية هذه الدرا�سة من الدور الذي �سيقوم به املعلم يف تطبيق معايري اجلودة 
ال�ساملة يف التعليم، وبالذات املرحلة )الثانوية( من عمر العملية التعليمية املدر�سية، ملا 
واملهارية  املعرفية  الطالب  �سخ�سية  بناء  ا�ستكمال  يف  بارز  ودور  كبرية  اأهمية  من  لها 
والعاطفية، ويقينًا من املعلم باأن الولوج اإىل مرحلة ما بعد التعليم الثانوي، تتطلب االإعداد 
رئي�ص  ازدياد م�سطرد ودور  العامل من  ي�سهده  للطالب، وذلك يف ظل ما  والكيفي  النوعي 
للمعارف واملعلومات يف �ستى املجاالت، كما اأن الرتكيز على اجلودة يف التعليم، اأ�سبح من 
الق�سايا الرئي�سة التي ت�سبو اليها وزارة الرتبية والتعليم. فالنظرة احلديثة للتعليم، ترى اأن 
دور املعلم لي�ص جمرد نقل املعرفة، واإمنا م�ساعدة الطلبة على اكت�سافها وتف�سريها ونقدها، 
واإقامة احلوارمع اإعالمها من اأجل التو�سل اإىل نتاجات تفيد االإن�سانية عامة. واجلودة يف 
اأداء املعلم ال تعتمد على حت�سريه ملادة الدر�ص، بل على موؤهله وخربته واأن�سطته ومهنيته 
والتاأمل  واال�ستنتاج  والتفكريالعميق  اال�ستقراء  اأن  يعني  هذا  لطالبه،  وفهمه  و�سلوكياته 
هي املفاتيح اال�سا�سية لدور املعلم يف ع�رش املعلوماتية، الأن ال�سورة التي يطرحها الفكر 
الرتبوي احلديث للمعلم، هي �سورة املعلم امل�رشق املتدبر التي ت�ستمد مالحمها من املدر�سة 
نقدية جديدة مل�سكالته  روؤية  الواقع من حوله، وتقدمي  قراءة  اإعادة  القادرة على  النقدية، 
وق�ساياه املتغرية، كمدخل رئي�ص لتطوير التعليم، اإذا ما اأريد مواجهة التحديات املعا�رشة 

 . )walklin, 2002(

وعليه، فاإن هذه الدرا�سة �ست�سلط ال�سوء على قائمة معايري اجلودة ال�ساملة، التي ينبغي 
معرفية  وتطورات  تغريات  من  العامل  ي�سهده  ما  ظل  يف  التعليم،  يف  تطبيقها  املعلم  على 
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ات وم�سوؤوليات ذات جودة عالية،  وتقنية وعلمية، حيث اأملت هذه التطورات على املعلم مهمَّ
اإتقان عالية، لتحقيق متطلبات املرحلة  اأداء دوره ب�سكل فاعل وبدرجة  جتعله قادراً على 
املتعلقة  الق�سايا  عن  للحديث  كافية  م�ساحة  �ستغطي  اأنها  كما  تداعياتها.  بكل  الراهنة 
التعليمية  املراحل  يف  امل�رشفني  منها  ي�ستفيد  اأن  ويتوقع  التعليم،  على  واأثرها  باجلودة 
االأخرى يف تطبيق معايري اجلودة لتطوير التعليم واالرتقاء به، و�سواًل اإىل نتاجات تعليمية 

متقنة بدرجة عالية.  

التعريفات االجرائية: 
هي اخلدمات املتنوعة امل�ستمرة التي يتلقاها الطلبة من التعليم املدر�سي،  اجلودة:  ◄
وتت�سف مب�ستوى عاٍل من االتقان، للوفاء باحتياجات العلنية وال�سمنية، وتلبية رغباتهم 

وطموحاتهم وتوقعاتهم بدرجة كفاءة عالية ور�سا اأكيد. 
املعلمني  ينبغي على  التي  املعايري  هي  التعليم:  ◄ ال�صاملة يف  اجلودة  معايري 
القيام بتطبيقها يف العملية التعليمية، من خالل �سبط مدخالتها، ويف مقدمتهم املتعلم، 
والرتكيز امل�ستمرعلى املنهاج ونوعية االأداء وكيفية االجراءات املتبعة، والتقومي واملتابعة، 
املجتمع  وطموحات  الطالب  حاجات  تلبي  اجلودة  فائقة  تعليمية  نتاجات  اإىل  و�سواًل 

ومتطلبات املرحلة الراهنة. 
وهي املرحلة االأخرية يف التعليم املدر�سي العام، وت�سم ال�سفني  التعليم الثانوي:  ◄

احلادي والثاين ع�رش على اختالف تخ�س�ساتهم )علمي، ادبي، اداري، �سناعي، مهني( . 
هم معلمون يف االأ�سا�ص، وبحكم خرباتهم الطويلة املتخ�س�سة  امل�رسفون الرتبويون:  ◄
تربوين  كم�رشفني  اال�رشاف  ق�سم  اإىل  ُنقلوا  اأدائهم،  �سري  وح�سن  ومهنيتهم،  وموؤهالتهم، 
بناءعلى ا�س�ص ومعايري معتمدة لدى وزارة الرتبية والتعليم، لي�ستمر عملهم اال�رشايف الفني 
لتح�سني  املتاحة،  االإمكانيات  �سمن  وم�ساعدتهم،  امليدان،  يف  املعلمني  على  واالإر�سادي 

اأدائهم، والنهو�ص بعملية التعليم، واالرتقاء بها اإىل اأعلى امل�ستويات. 

حدود الدراسة: 
للمحافظة على م�صداقية الدرا�صة اإجراءاتها، و�صالمة اإطارها العلمي ال�صحيح، 

فقد حددت على النحو الآتي: 
اقت�رش اإجراء الدرا�سة على امل�رشفني الرتبويني كافة )ذكور واناث( على اختالف  ♦ 
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مديريات  يف  مبحث(  )م�رشف  عليهم  يطلق  والذين  وتخ�س�ساتهم،  وخرباتهم  موؤهالتهم 
الرتبية والتعليم: االأوىل والثانية والثالثة يف حمافظة اإربد. 

التي �سمت  اأداة قيا�ص واحدة ممثلة باال�ستبانة  ا�ستخدام  الدرا�سة على  اقت�رشت  ♦ 
معايري اجلودة ال�ساملة ال�سادرة عن مكتب اليون�سكو. 

الدرا�سي  العام  من  الثاين  الف�سل  هي  الدرا�سة  فيها  طبقت  التي  الزمنية  الفرتة  ♦ 
 2010 -2009

اإلطار النظري: 

مفهوم اجلودة: 

لغويًا  اجلودة  مفهوم  تعك�ص  التي  التعريفات  من  جمموعة  االإطار  هذا  حتت  ورد 
وال�سخاء،  واجلمال  واحل�سن  والكرم  واجليد  اجلود  تعني  لغويًا  فاجلودة  وا�سطالحيًا، 
وا�سطالحيًا عّرفها )اوزي، 2005( باأنها: قيام اأي موؤ�س�سة اأو منظمة معينة بتقدمي خدمة 
بالطريقة  النا�ص  ورغبات  باحتياجات  للوفاء  واجلودة  االتقان  من  عاٍل  مب�ستوى  تت�سف 

التي تتفق مع توقعاتهم عن م�ستوى هذه اخلدمة، مما يحقق لديهم الر�سا وال�رشور. 
اأح�سن عمال}  اأجر من  الكرمي: {اإّنا ال ن�سيع  اأبلغ من قوله تعاىل يف كتابه  ولي�ص 
اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن  )الكهف: 30( ، وقول الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم )اإن اهلل يحب 

يتقنه( )رواه م�سلم( ، ومن التعريفات التي �صاع ا�صتخدامها ما ياأتي: 
 . ) القيمة التي يجدها امل�ستخدم النهائي يف اخلدمة )اأندراو�ص ومعايعة، 2008 -

القادرة على تلبية احتياجات حمددة بدرجة  هي جمموعة اخل�سائ�ص للخدمات  - 
)مرعي،  االأداء  لتح�سن  معرفته  يف  امل�ستفيد  تقومي  على  االعتماد  مع  االتقان  من  عالية 

 . )2005
ات واالأعمال واإتقانها ب�سكل يراعى فيها التح�سني  هي فل�سفة القيام باإجناز املهمَّ - 

امل�ستمر والر�سا الكامل جلميع املعنيني يف املوؤ�س�سة )الهنداوي، 2001( 
 . -  )Jaymanalini, 1999( هي القدرة على اأداء العمل ب�سكل �سحيح للمرة االأوىل

وزيادة  اجلودة  حت�سني  بهدف  امل�ساركني  على  تعتمد  تعاونية  م�سرتكة  جهود  - 
االإنتاج ب�سكل م�ستمر )ياغي، 1997( . 

 . ) هي التخطيط والرقابة والتح�سني )مار�ص 1996 -
 . - )Fisher, 1996( تعبري عن درجة التاألق والتميز يف االداء
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عن  والبحث  وحتليلها  راجعتها  مب - وذلك  االإدارية  للعمليات  امل�ستمر  التطوير  هي 
ات  الو�سائل والطرق لرفع م�ستوى االأداء وتقليل الوقت الإجنازها باال�ستغناء عن جميع املهمَّ
والوظائف عدمية الفائدة وغري ال�رشورية للم�ستفيدين، وذلك خلف�ص الكلفة ورفع م�ستوى 
اجلودة، م�ستنيدين يف جميع مراحل التطوير على متطلبات واحتياجات امل�ستفيد )ماهر، 

 . )1995
ي�صت�صف من التعريفات ال�صابقة اأن اجلودة هي النوعية وح�سن االأداء واالتقان، وهي 
املجموع الكلي خل�سائ�ص املنتج و�سماته �سواء كان ماديًا اأم ب�رشيًا، اأو اخلدمة امل�ستمرة 
رغباتهم  وتلبية  وال�سمنية،  العلنية  امل�ستفيدين  حاجات  ال�سباع  املوؤ�س�سة  تقدمها  التي 

وطموحاتهم وتوقعاتهم بدرجة كفاءة عالية ور�سا اأكيد.  
اجلودة الشاملة يف التعليم: 

ومكاين  زماين  اإطار  بع�سًا يف  بع�سها  مع  تتفاعل  متكامل  كل  التعليمية  العملية 
واملجتمع،  واالأهل  الطلبة  وحاجات  رغبات  حتقق  التي  املميزة،  اخلدمة  لتقدمي  منظمني 
املتقدمة،  بالدول  اأ�سوة  والنماء،  التقدم  مدارج  اإىل  به  واالرتقاء  التعليم  �سوية  من  وترفع 
التعليم ال  امل�سوؤولة عن جودة  العوامل  اأن  )غريب، 2007(  بركب احل�سارة. وذكر  وال�سري 
اأي  تقف عند حدود املعلم، بل ت�سمل املتعلم واال�رشة واملدر�سة واملجتمع، وبالتايل فاإن 
اختالف يف وجهات النظر حول مفهوم اجلودة ال�ساملة يف التعليم، جتد اأنها جميعا ركزت 

على: 
الب�رشية  املوارد  وادارة  الطلبة  لتح�سيل  وامل�ستمرة  اال�سرتاتيجي  التخطيط  - 
والعالقات االن�سانية داخل املدر�سة واتخاذ القرار و�سواًل اىل خمرجات تت�سف باجلودة، 

وتعمل على تلبية احتياجات امل�ستفيدين )عثمان، 2009( . 
امل�ستمر  التح�سني  بهدف  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  والعمل  للحياة  �ساملة  فل�سفة  - 
لعمليات التعلم والتعليم وتطوير خمرجات التعليم على اأ�سا�ص العمل اجلماعي مبا ي�سمن 

حتقيق معايري اجلودة ال�ساملة )الها�سمي و�سومان، 2009( . 
عملية  جوهر  عن  و�سمولية  بدقة  تعرب  التي  وال�سمات  اخل�سائ�ص  جمموعة  اإنها  - 
وتغذية  وبعيدة  قريبة  وخمرجات  وعمليات  مدخالت  من  اأبعادها  بكل  وحالتها  التعليم 
راجعة تتفاعل مع بع�سها بع�سًا لتحقيق االأهداف املن�سودة واملنا�سبة ملجتمع امل�ستفيدين 

)ابو الهيجاء، 2007( . 
جممل ال�سمات واخل�سائ�ص التي تتعلق باخلدمة التعليمية اأي تقدمي التعليم الذي  - 

يفي بحاجات الطلبة )ر�سالن، 2006( . 
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ويرى الباحث اأن اجلودة ال�ساملة يف التعليم هي ال�سبط االأكيد والواعي ملدخالت العملية 
التعليمية كافة، ويف مقدمتهم املعلم واملتعلم، والرتكيز امل�ستمرعلى املنهاج ونوعية االأداء 
تعليمية  ونتاجات  خمرجات  اإىل  و�سواًل  واملتابعة،  والتقومي  املتبعة،  االإجراءات  وكيفية 
فائقة اجلودة تلبي حاجات الطالب وطموحات املجتمع ومتطلبات املرحلة الراهنة.  وبني 
اخلطيب )2003( اإن اجلودة يف التعليم تعك�ص معنيني: واقعي وح�سي، املعنى الواقعي التزام 
املوؤ�س�سة التعليمية باإجناز معايري وموؤ�رشات حقيقية متعارف عليها مثل: معدالت الرتفيع و 
الكفاءة الداخلية الكمية و تكلفة التعليم، اأما املعنى احل�سي فريتكز على م�ساعر اأو اأحا�سي�ص 
متلقي اخلدمة كالطلبة واأولياء اأمورهم. وذكر رزق )1996( اأن للجودة اأي�سا بعدين: اإجرائي 
و�سخ�سي، وكالهما مهم يف تقدمي اخلدمة ذات اجلودة العالية، فالبعد االإجرائي يتكون من 
النظم واالجراءات املحددة لتقدمي  اخلدمة، اأما اجلانب االإن�ساين للخدمة فهو كيفية تعامل 
العاملون ب�سلوكياتهم ومهاراتهم اللفظية مع امل�ستفيدين. وين�سب االهتمام باجلودة فل�سفًةًَ 
وفكرا وتطبيقا اإىل االأمريكي اإدوارد دمينج الذي قاد حركة اجلودة ال�ساملة يف اليابان منذ 
اخلم�سينيات، ويرى دمينج اأن املهم اإال يحدد الهدف يف �سورة اأن�سطة اأو طرق، واإمنا ينبغي 
اأن هناك  اأف�سل لكل فرد. وقال دمينج  التي تكون بها احلياة  اأن يرتبط مبا�رشة بالكيفية 
الق�ساء  العملية االنتاجية، وذلك من خالل  ا�ستخدامهما لتح�سني  اأ�سا�سيني ميكن  مدخلني 
على كل االأ�سباب ال�سائعة مل�سكالت اجلودة واملتوارثة يف النظام االنتاجي، ومنع االأ�سباب 

اخلا�سة ب�سوء اجلودة وعزلها، والتي قد تعود اإىل �سخ�ص ما اأو اإدارة اأو نظام معني. 
وكان جلوزيف جوران دور ملحوظ يف جناح برامج اجلودة يف العديد من املوؤ�س�سات 
اليابانية، وذلك من خالل دور املوؤ�س�سة ككل يف تقدمي منتج ذي جودة عالية، واأن يقوم 
ويرى  اي�سا.  اإليه مب�ستوى جودة عايل  املوكلة  االإنتاجية  بالعملية  املوؤ�س�سة  ق�سم يف  كل 
اجلودة،  على  الرقابة  وهي  باجلودة،  خا�سة  اأ�سا�سية  عمليات  ثالثة  هناك  اأن  جوران 
التي  العار�سة  االأ�سباب  وتتبع  وعالجها،  باجلودة  اخلا�سة  املزمنة  امل�سكالت  وحتليل 
اأدت اإىل انخفا�ص اجلودة، ومن ثم التخطيط للجودة وو�سع الربامج ال�سنوية التي يتم من 
فاإن  كرو�سي  فيليب  اأما  الدائمة.  واملتابعة  تنفيذها  واإجراءات  االأهداف  �سياغة  خاللها 
فكرته االأ�سا�سية اخلا�سة بتح�سني اجلودة انطلقت من مفهومني هما م�سلمات اإدارة اجلودة 

والعنا�رش االأ�سا�سية للتطوير )ما�سي، 1996( .  

معايري اجلودة: 

هي تلك املوا�سفات واخل�سائ�ص التي ينبغي توافرها يف مدخالت النظام التعليمي، 
والتي تتمثل يف )مر�سي، 2007( )ابراهيم، 2003( )احمد، 2003( : 



	1	

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والعشرون )2( - متوز 

هو العن�رش الرئي�ص يف املعادلة الرتبوية وحمط االهتمام ملختلف   جودة املتعلم:  ♦
ات البد من: ظروف التعليم، وحتى يقوم بهذه املهمَّ

الرغبة احلقيقية يف التعلم والتعليم.  - 

امل�ستوى العمري والعمر العقلي للمتعلم. - 

اخللق واالإبداع والتميز. - 

ال�سخ�سية املتكاملة اخلالية من العيوب. - 

القدرة على احلوار والنقا�ص والنقد البناء واتخاذ القرار.  - 

القدرة على االإدراك واملعرفة والوعي التام والتفكري النا�سج.   - 

جودة املعلم: ♦ هو العن�رش الرئي�ص الثاين يف املعادلة الرتبوية، وهو القدير على 
العطاء، واملناق�ص واملحاور، واملتفاعل بروح الفريق، واملعالج لكافة م�سكالت الطلبة بروح 

امل�سوؤولية. وهذا يتطلب منه:
االإعداد العلمي وامل�سلكي والرتبوي اجليد. - 

االأداء املهني واالنتماء اليه وتنميته واحرتامه على الدوام. - 

احرتام الوقت واإدارته واحلفاظ عليه دائمًا. - 

االإملام بكافة طرائق التدري�ص واأ�ساليبها وتقنياتها. - 

التنمية ال�سخ�سية والذاتية. - 

امتالك اخلربات التدريبية الكافية وتنميتها اأثناء اخلدمة. - 

االنفتاح على املحتمع املحلي.  - 

جودة املدر�صة: ♦ هي البيئة املثالية التي توفر للمتعلم كل �سبل الراحة، وترفده بكل 
م�سادر املعرفة املنهجية والالمنهجية، وتنمي لديه حب العلم والتعلم والعمل وامل�ساركة 
وامل�سوؤولية، وتك�سبه االجتاهات االإيجابية، وحتثه على التدريب المتالك وممار�سة املهارات 

النافعة. 
الإدارة: ♦ هي العملية اخلالقة القادرة على التخطيط ال�سليم والتنظيم اجليد والتن�سيق 
الواعي والتوجيه واال�رشاف واملتابعة ملختلف جوانب العملية التعليمية بجميع مدخالتها 
وطموحاتهم  االأفراد  حاجات  يلبي  الذي  املنا�سب  القرار  التخاذ  وخمرجاتها،  واإجراءات 

و�سواًل اإىل االأهداف والغايات املن�سودة باأعلى جودة وكفاية متميزة.   
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البنية  واملتعلم  للمعلم  يوفر  الذي  االأ�سلوب  اأو  الطريق  هو  الدرا�صي: ♦  املنهاج 
وطرائق  واالجتاهية  واملهارية  املعرفية  العامة  والغايات  االأهداف  من  وجملة  املعرفية، 
التدري�ص واالأ�ساليب واالأن�سطة وم�سادر التعلم الالزمة لذلك واأ�ساليب تقوميها ومتابعتها. 

العلمية  بالكفاءات  املتمثلة  وغاياته  التعليم  خمرجات  وهي  التعلم:  ♦ نواجت 
والتدريبية ذات اجلودة العالية والنوعية املمتازة واملكملة واملن�سجمة مع مدخالت التعليم 

واجراءاته، الرامية خلدمة املجتمع و�سد حاجات ال�سوق املحلي. 
هو االإطار الذي يغلف العملية التعليمية مبنظومته وقيمه وفل�سفته بدءاً  املجتمع:  ♦
من االأ�رشة اىل ال�سارع ثم املدر�سة فالقرية واملدينة اىل العامل باأ�رشه، واملدر�سه الناجحة 
حتر�ص كل احلر�ص على التوا�سل امل�ستمر مع موؤ�س�سات املجتمع املدين لال�ستفادة منها 
املوؤ�س�سات  مع  وتفاعليًا  ا�سرتاتيجيًا  دوراً  للمجتمع  اأن  كما  واقت�ساديًا،  وماديًا  معنويًا 
التعليمية يف التخطيط و�سن الت�رشيعات، وتقدمي اخلدمات واخلربات، واإتاحة فر�ص التدريب 

كلما دعت احلاجة. 
الإمكانات املادية: ♦ وهومقدار الدعم املايل الذي حتظى به املوؤ�س�سات التعليمية، 
وقدرته على حتقيق اأهدافها، ومدى ا�ستفادة الطلبة من املرافق العامة كاملكتبة واملختربات 

وال�ساحات واالأجهزة واالأدوات. 

مبادىء اجلودة الشاملة يف التعليم: 

 )Malcolm Baldrige( وبلدريج   )Glaser( جال�رش  مبادئ  �سيو�سح  االآتي  العر�ص 
)Diemong( يف اجلودة ال�ساملة )ما�سي،  يف اجلودة ال�ساملة التعليمية، ومبادىء دمينج 

 : )1996
مبادىء دمينج Diemong ◄ يف اجلودة ال�صاملة: 

�سع هدفًا وا�سحًا وواقعيًا قاباًل للقيا�ص يف الزمان واملكان املنا�سبني.  ♦ 

ات وامل�سوؤوليات امللقاة  اتبع فل�سفة جديدة قائمة على التعاون، تتحدد فيها املهمَّ ♦ 
على عاتق كل فرد.

حت�سني  على  تعمل  التي  الراقية  والتقوميية  والرقابية  االإح�سائية  االأ�ساليب  اتبع  ♦ 
العملية التعليمية وجتويدها ال النفور منها.

اعتمد االأ�ساليب ال�رشائية ذات الكلفة النوعية املقبولة، مما يقلل من نفقات االإ�سالح  ♦ 
وال�سيانة م�ستقباًل.
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�ستمرارية املكللة بالنجاح. اأن يت�سف العمل باجلودة واال ♦
التدريب والتعليم املفيدين واملوجهني لكيفية العمل اأثناء العمل. ♦ 

العمل  الأداء  قدراتهم  على  والتعرف  النا�ص  م�ساعدة  م�سوؤوليتها  قدوة،  القيادة  ♦ 
باأف�سل �سورة ممكنة.

االبتعاد عن اأ�ساليب التهديد والوعيد وا�ستبدالها باحلوار والثقة املتبادلة واالحرتام  ♦ 
وال�سبط. 

معًا  والعمل  والفعل  والتاأثري  االأثر  تتبادل  متكاملة  منظومة  موؤ�س�ستك  من  اجعل  ♦ 
حتقيقًا الأهدافها. 

ابتعد عن اأ�ساليب التحري�ص وال�سعارات اجلوفاء، وركز دائما على االأ�سلوب الناجح  ♦ 
اأو الطريقة والكيفية التي حتقق فيها اأهداف املوؤ�س�سة.

ابتعد عن احل�س�سية والكمية يف العمل وركز على النوعية والكيفية يف العمل. ♦ 

اأفراد  جميع  يعم  والتقدير  والثناء  ال�رشيفة  واملناف�سة  واالبتهاج  املرح  اجعل  ♦ 
املوؤ�س�سة كل يف جمال عمله. 

ا�ستمرارية منوه  املحافظة على  اأجل  فرد من  لكل  الذاتي  والتدريب  التعليم  �سّجع  ♦ 
ج�سميًا وعقليًا وعاطفيًا.

االإملام بالعمل ومعرفة كافة اجلوانب املتعلقة به على الدوام. وحر�سًا من دمينج  ♦ 
على ا�ستمرار النجاح يف العمل وجتنبا للوقوع يف الف�سل، فقد نبه اإىل بع�ص املعوقات التي 
املميتة(  ال�صبعة  )المرا�س  ا�صم  عليها  اأطلق  والتي  االنتاجية،  العملية  �سبل  تعرت�ص 

وهي: 
الف�سل يف توفري موارد ب�رشية ومالية منا�سبة لتدعيم الهدف من حت�سني اجلودة.  - 

التاكيد على االأرباح ق�سرية االأجل والفائدة التي يح�سل عليها امل�ساهم.  - 

اعتماد تقومي االأداء ال�سنوي على املالحظات واالأحكام.  - 

عجز االإدارة نتيجة التنقل امل�ستمر بني الوظائف.  - 

االأعباء القانونية الزائدة.  - 

تكاليف العناية ال�سحية واالجتماعية الزائدة.  - 

مطلوب  هو  مبا  االهتمام  دون  ب�سهولة  املتاحة  للمعلومات  االإدارة  ا�ستخدام  - 
للتح�سني العملي.  
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والتعليم :  مبادىء جال�رس Glaser يف اجلودة ال�صاملة  ◄
اإن الرتبية فل�سفة �ساملة للحياة ويجب اأن تت�سف بالدميومة واحليوية.   ♦ 

اتباع االأ�ساليب الدميقراطية واحلوارية الهادفة يف اإدارة املوؤ�س�سة.  ♦ 

االبتعاد عن املركزية يف اتخاذ القرارات وتو�سيع قاعدة امل�ساركة.  ♦ 

تعزير مفهوم التعاون واالحرتام والثقة املتبادلة بني العاملني.  ♦ 

االبتعاد عن الروتني والتقليد يف العمل وال�سعي دائمًا اإىل التميز واالبداع.  ♦ 

ا�ستخدام اأ�ساليب الثناء والتقدير كلما دعت احلاجة.  ♦ 

الوفاء باملتطلبات الكاملة دون نق�سان.  ♦ 

تنفيذ العمل ب�سورة �سحيحة من اأول مرة وكل مرة.  ♦ 

انعدام العيوب مهما كان نوعها و�سكلها.  ♦ 

 : ◄ )Malcolm Baldrige( مبادىء اجلودة ال�صاملة عند بلدريج
طور بلدريج نظامًا ل�سبط اجلودة يف التعليم واأقر �سمن املعايري القومية املعرتف بها 
ل�سبط اجلودة والتميز يف االأداء باملوؤ�س�سات التعليمية بالتعليم العام، وذلك حتى تتمكن 
امل�ستفيدين  املوارد املحدودة، ومطالب  القا�سية يف �سوء  املناف�سة  املدار�ص من مواجهة 
القيم  التعليم على جمموعة من  التعليمي،  ويعتمد نظام بلدريج ب�سبط جودة  النظام  من 
االأ�سا�سية التي توفر اإطاراً للتطوير املتكامل، وتت�سمن )28( معياراً ثانويًا، وتتكون القيم 

الأ�صا�صية من )11( قيمة هي: 
التعليم حمور الرتبية. ♦ 

اأهمية القيادة يف تطوير التعليم.  ♦ 

التطوير امل�ستمر والتعليم املوؤ�س�سي. ♦ 

م�ساهمة هيئة التدري�ص.  ♦ 

امل�ساهمة اجلماعية يف التطوير. ♦ 

ت�سميم اجلودة ومنع االأخطاء.  ♦ 

االإدارة باحلقائق. ♦ 

النظرة امل�ستقبلية. ♦ 

ة املجتمع.  م�سوؤولي ♦
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اال�ستجابة ال�رشيعة للمتغريات.  ♦ 

االهتمام بالنتائج.  ♦ 

وخل�س الباحث اإىل املبادىء الآتية للجودة ال�صاملة يف التعليم وهي:  ◄ 

التخطيط اال�سرتاتيجي والروؤى امل�ستقبلية. ♦ 

نظرية القيادة واالدارة العلمية والنوعية  ♦ 

الرتكيز على املعرفة والوقت وادارتهما وا�ستغاللهما بال�سكل املطلوب.  ♦ 

تهيئة كافة الظروف واملناخات املنا�سة. ♦ 

ديناميكية اجلماعة. ♦ 

ثقافة االفراد وبيئة املنظمة. ♦ 

الدافعية والرغبة عند اجلميع. ♦ 

تطوير املنظمة. ♦ 

تو�سيع قاعدة امل�ساركة للعاملني. ♦ 

ربط املوؤ�س�سة باملجتمع. ♦ 

ربط التعليم باحلياة. ♦ 

احلر�ص على ال�سوابط والقيم االجتماعية. ♦ 

التقومي واملتابعة امل�ستمرة.  ♦ 

الدراسات السابقة: 

اأجرى الها�صمي و�صومان )2009( درا�سة بعنوان درجة توافر معايري اجلودة ال�ساملة 
لدى معلمي املرحلة الثانوية يف االردن من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني، وقد اُ�ستخدم 
والتي  التعليم،  يف  ال�ساملة  للجودة  الدولية  املعايري  قائمة  �سّمت  ا�ستبانة  الغاية  لهذه 
حمافظة  يف  وم�رشفة  م�رشفًا   )24( على  الدرا�سة  طبقت  وقد  جماالت،   )10( على  احتوت 
املعلمني  لدى  ال�ساملة  اجلودة  معايري  توافر  عن  الدرا�سة  نتائج  وك�سفت  عمان،  العا�سمة 
بدرجة عالية يف املجاالت التالية وهي على التوايل: تن�سيق املعرفة وتطويرها، وتوظيف 
تقنية املعلومات، وتفريد التعليم، وتر�سيخ حب الوطن، وربط املدر�سة يف املجتمع، وبدرجة 
اإىل  الدعوة  التقومي،  باأ�ساليب  العناية  التوايل:  على  وهي  التالية،  املجاالت  يف  متو�سطة 
للتعلم.  التفكري، وتوفري بيئة �سفية معززة  ال�سفية، تنمية مهارت  االأن�سطة غري  الت�سامح، 
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اأية فروقات اإح�سائية لتقديرات امل�رشفني  يف حني مل تظهر نتائج فح�ص الفر�سيات عن 
الرتبويني حول درجة توافر معايري اجلودة لدى املعلمني بح�سب تخ�س�ص امل�رشف وجن�سه. 
يف  اجلودة  معايري  تطبيق  تدعم  التي  الربامج  ت�سميم  على  بالتاكيد  الدرا�سة  واختتمت 

التعليم. 
اأن تطوير كفايات املعلم يف �سوء معايري اجلودة  )فوؤاد، 2009(    وجاء يف درا�سة 

مبراحل التعليم العام يف �سلطنة عمان تكمن يف:
تن�سيق املعرفة وتطويرها وتنمية مهارات التفكري.  - 

توظيف تقنية املعلومات يف التعليم. - 

تفريد التعليم. - 

املعلم باحث. - 

توفر بيئة �سفية معززة للتعلم. - 

ربط املدر�سة يف املجتمع. - 

املحافظة على الهوية والثقافة الوطنية. - 

االهتمام باأ�ساليب التقومي. - 

الن�ساطات غري ال�سفية. - 

بروح  والعمل  واحلوار  الت�سامح  اإىل  والدعوة  اإليه  واالنتماء  الوطن  حب  تر�سيخ  - 

الفريق. 
وطرح �صاهني و�صندي )2009( يف درا�ستهما جودة التعليم من منظور اإ�سالمي، ال�سوؤال 
اإ�سالمي؟ وتو�سلت  الرئي�ص التايل: ما معايري جودة عنا�رش العملية التعليمية من منظور 
الدرا�سة اإىل اأن هناك معايري اأبعد من مفهوم اجلودة )العلماين( لتحقيق االتقان وهو مرهون 
باالأمانة واالإخال�ص يف العمل والتاأكيد على امل�سوؤولية الفردية، وتركزت معايري التقومي من 
منظور اإ�سالمي على تعدد و�سائل التقومي و�سمول اأدواته وتوظيف نتائجه يف تطوير التعليم 
التدري�ص  واعتبار  املتعلم  ببيئة  التعليم  وربط  املتعلمني  بني  الفردية  الفروق  مراعاة  مع 
اأمانة، وتركزت معايري جودة االأهداف على ا�ستمرارية التعلم واإثارة التفكري العلمي والبحث 
واال�ستق�ساء، وجميعها مطالب قرانية، والتاكيد على املو�سوعية والعدل وامل�ساواة واحرتام 

اإن�سانية االإن�سان. 
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يف  ال�ساملة  اجلودة  معايري  تطبيق  اأن  على  درا�ستها  يف   )2009( الغزايل  وركزت 
العملية  وخمرجات  وعمليات  مدخالت  وتنظيم  التخطيط  يتطلب  الكبار  تعليم  موؤ�س�سات 
التعليمية وتدعيم عملية �سنع القرار وتطوير نظم العمل وتطوير نظم املعلومات وا�ستخدام 

قواعد البيانات. 
وتو�سلت اأي�سًا درا�سة العوي�س )2007( اإىل اأن تطبيق مبادىء اجلودة ال�ساملة يف 
املدار�ص ذات ال�سفني )10- 12( يف �سلطنة عمان كما يراها املديرون واملعلمون رّكزت 

على:
حت�سني اداء العاملني وزيادة اإنتاجيتهم. - 

�سبط النظام التعليمي وتطويره. - 

زيادة ال�سعور باالنتماء والثقة واالحرتام املتبادل. - 

حتقيق خمرجات تت�سم بالكفاءة واالإبداع وغزارة املعرفة. - 

حتقيق متطلبات �سوق العمل.  - 

يف  ال�ساملة  اجلودة  مفهوم  على  ال�سوء  اإلقاء   )2007( اخلطيب  درا�سة  وا�ستهدفت 
ال�ساملة  اجلودة  معايري  تناولت  التي  املختلفة  الفكرية  الروؤى  مناق�سة  خالل  من  التعليم 
ومناذجها، وكيفية �سبطها، وجماالت تطبيقها يف املوؤ�س�سات التعليمية. وتو�سلت الدرا�سة 
التعليمية،  املوؤ�س�سات  لتطوير  متكاملة  ا�سرتاتيجية  متثل  للتعليم  ال�ساملة  اجلودة  اأن  اإىل 
املمار�سات  حت�سني  و�سمان  التعليم،  يف  اجلودة  �سبط  لتفعيل  عدة  تو�سيات  واقرتحت 

التعليمية لزيادة كفاءتها واإتقانها ومتيزها. 
اما الدبي )2007( فقد اأ�سارت يف درا�ستها اإىل بع�ص التحديات التي تواجه تطبيق 
اجلودة يف التعليم ممثلة ب: التحديات العلمية واالتقنية واالقت�سادية والطلب املتزايد على 
اإىل توظيف املوارد املتاحة يف ظل ما يواكب متطلبات الع�رش وحتقيق  التعليم واحلاجة 

التنمية امل�ستدامة والتغري يف منط احلياة. 
وك�سفت درا�سة الورثان )2007( عن مدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة ال�ساملة يف 
البالغ 886  الدرا�سة  املعلمني قوامها 13% من جمتمع  التعليم وذلك من خالل عينة من 
يف  ال�ساملة  اجلودة  معايري  تقبل  على  ت�سجعهم  التي  والعوامل  االأح�ساء،  مبحافظة  معلمًا 
تقبلهم  تفعل  التي  واملقرتحات  ملعايري،  لهذه  تقبلهم  من  حتد  التي  واملعوقات  التعليم، 
للمعايري، على اعتباراأن معرفة مدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة ال�ساملة يف التعليم من 
اخلطوات ال�رشورية يف حتقيق اجلودة ال�ساملة، حيث ي�سعب حتقيق النجاح دون التعرف 



			

مدى تطبيق معلمي املرحلة الثانوية في املدارس احلكومية االردنية 
التربويني  املشرفني  نظر  وجهة  من  الشاملة  اجلودة  د. تيسير سليمملعايير 

العملية  هذه  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  متثل  واجتاهاتهم  اآرائهم  كون  املعنيني  تقبل  مدى  اإىل 
التعليمية الرتبوية. وانتهت الدرا�سة بالنتائج االآتية:

حظيت جميع معايري اجلودة ال�ساملة يف التعليم املتعلقة باملعلم على تقبل بدرجة  - 

كبرية من قبل املعلمني باإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء.
اأعلى  التعليمي املالئم والتقيد به واحلفاظ عليه على  ح�سل معيار توفري املناخ  - 

درجات التقبل بالن�سبة لبقية معايري اجلودة ال�ساملة يف التعليم.
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني تقبل املعلمني ملعايري اجلودة ال�ساملة يف  - 

التدري�ص،  الدرا�سي، ونوعه، ومدة اخلربة يف  )املوؤهل  الدرا�سة  التعليم يف جميع متغريات 
واملرحلة الدرا�سية( ماعدا متغري اجلن�سية، فكانت الفروق ل�سالح املعلمن غريال�سعوديني، 

وهذا يعني �رشورة االهتمام باملعلم ال�سعودي واالعتناء باإعداده.
ال�ساملة  اجلودة  معايري  تقبل  على  املعلمني  ت�سجع  التي  العوامل  جميع  حظيت  - 

بدرجة تقبل كبرية من قبل املعلمني، وح�سل عامل االهتمام باجلانب االإن�ساين يف العمل 
على اأعلى درجة يف املتو�سط احل�سابي من وجهة نظر اأفراد العينة. 

وطبقت جويلي )2003( درا�سة بعنوان املتطلبات الرتبوية لتحقيق جماالت اجلودة 
التعليمية يف املدار�ص امل�رشية، وهدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن متطلبات تطبيق اجلودة 
النظام  يف  اجلودة  تطبيق  ت�ستدعي  التي  املربرات  ومعرفة  التعليم،  جمال  يف  ال�ساملة 
التعليمي، ومن اأجل حتقيق ذلك ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي امليداين، حيث اأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإىل اأن متطلبات حتقيق اجلودة هي حتديد االأهداف واالأفكار، واإ�رشاك جميع 
االأطراف امل�ستفيدة والرتكيز على املناخ التعليمي واالإدارة الواعية واملخرجات التعليمية، 

والتاأكيد على التح�سن امل�ستمر والتغذية الراجعة. 
)Darling, 2002( ال�سفات الواجب توافرها يف جودة املعلم، وذلك  دارلن   وعر�ص 
يف الدرا�سة امل�سحية التي اأجراها على خم�ص واليات امريكية، وتبني من هذه ال�سفات ما 

ياأتي: 
اخلربة التدري�سية. - 

االإملام باملحتوى املعريف. - 

القدرة اللفظية. - 

اجتياز االختبارات التاهيلية. - 
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لتطوير امل�ستمر يف عملية التدري�ص. ا -
احلما�ص لعملية التعليم. - 

اكت�ساب بع�ص �سلوكيات التدري�ص. - 

املرونة واالإبداع.  - 

ال�ساملة للتطبيق يف  عن مدى قابلية نظام اجلودة   )2001( الرجب  وك�سفت درا�سة 
يف  العاملني  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون  حيث  اإربد،  حمافظة  يف  ال�ساملة  املدار�ص 
هذه املدار�ص والبالغ عددهم )185( معلما ومعلمة. ولتحقيق هذا الهدف ا�ستخدم الباحث 
ا�ستبانة قام على اإعدادها وتطويرها، �سمت )64( فقرة موزعة يف )6( جماالت هي: االإدارة 
املدر�سية، والهيئة التدري�سية والطلبة، واملناهج الدرا�سية، واالإمكانيات املادية، والتقومي. 
ال�ساملة يف التعليم تراوحت ما بني  اأن قابلية تطبيق نظام اجلودة  اإىل  وتو�سلت الدرا�سة 
�ساملة  تدريبية  برامج  و�سع  اإىل  درا�سته  ختام  يف  الباحث  واأو�سى  والعالية.  املتو�سطة 

ملفاهيم واأ�ساليب اإدارة اجلودة ال�ساملة جلميع العاملني يف التعليم. 
ال�ساملة يف املوؤ�س�سات التعليمية تتطلب من  اأن معايري اجلودة  البكر )2000(  وبني 
ات والواجبات الرتبوية والتعليمية واالإدارية واالإن�سانية واالجتماعية  املعلم القيام باملهمَّ

على النحو االآتي:
تن�سيق املعرفة وتطويرها، وتنمية مهارات التفكري. - 

توفري بيئة �سفية تعليمية معززة للتعلم. - 

تفريد التعليم وتوظيف تقنية املعلومات يف التعليم. - 

املعلم باحث. - 

ربط املدر�سة باملجتمع. - 

الثقافية  الهوية  على  املحافظة  اطار  يف  العاملية  الثقافات  على  االنفتاح  - 
والوطنية.

العناية باأ�ساليب التقومي واملتابعة والتغذية الراجعة. - 

الن�ساطات غري ال�سفية. - 

تر�سيخ حب الوالء واالنتماء للوطن. - 

الدعوة للت�سامح وال�سالم وحب العمل. - 

غة احلوار.  تر�سيخ ل -



			

مدى تطبيق معلمي املرحلة الثانوية في املدارس احلكومية االردنية 
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وهدفت درا�سة جارو )Jurrow & Barnard, 1993(، اإىل التو�سل اإىل جمموعة من 
معايري اجلودة االأ�سا�سية يف التعليم وهي:

ونظمه  ولوائحه  واهدافه  ومنطلقاته  التعليم  بفل�سفة  والعلم  العمل  وفهم  املعرفة  - 
و�سوابطه.

الفاعلية والقدرة على حتقيق االأهداف العامة واخلا�سة والعمل بروح الفريق. - 

الكفاءة والقدرة على ح�سن ا�ستخدام املوارد املادية والب�رشية وال�رشوف املحيطة  - 
لتحقيق االأهداف.

اإىل خمرجات عالية  االأعمال و�سواًل  اإجناز  الدقة يف  االأداء ومدى  كيفية ونوعية  - 
اجلودة.

االآراء  واحرتام  االآخرين  مع  التعامل  ح�سن  على  واحلر�ص  االإن�سانية،  العالقات  - 
وامل�ساعر والثقة واملو�سوعية وال�سدق.

التعاون والتعامل مع االآخرين الإجناز العمل وحتمل امل�سوؤولية وم�ساعدة الزمالء  - 
واملروؤو�سني، و�سد جوانب الق�سور وال�سعف بكل الو�سائل واالأ�ساليب حفاظا على ا�ستمرار 

تقدمي اخلدمة للم�ستفيدين.
والراأي  الراأي  واحرتام  واحلوار  القرارات  اتخاذ  يف  وامل�ساركة  اجلماعي  العمل  - 

االآخر.
وتقبل  والقوانني  اللوائح  وتتبع  الر�سمي  والدوام  العمل  يف  واالن�سباط  االلتزام  - 

االأوامر والتوجيهات بروح من امل�سوؤولية والدميقراطية.
واخللق  واالنتماء  واالأمانة  كال�سدق  واخلا�سة  العامة  العمل  قيم  على  املحافظة  - 

احل�سن واملو�سوعية وروح الفريق والثقة والكتمان. 
التطوير والتنمية الذاتية امل�ستمرة يف جمال التعليم واملبادرة اإىل تقدمي االقرتاحات  - 

وحل امل�سكالت.  
لتطوير  متكاملة  ا�سرتاتيجية  اجلودة  اأن  ال�سابقة:  الدرا�سات  عر�ص  من  يت�سح 
ومتنوعة  �ساملة  تدريبية  برامج  ت�سميم  وتتطلب   )2007 )اخلطيب،  التعليمية  املوؤ�س�سات 
تدعم تطبيق معايري اجلودة )الها�سمي و�سومان، 2009( . رغم التحديات العلمية والتقنية 
واالقت�سادية التي تواجه برامج اجلودة )الدبي، 2007( ، فاإن معايريتطبيقها تركز بجودة 
وامل�ساواة  والعدل  التعليم  فل�سفة  وفهم  العلمي  التفكري  واإثارة  املعرفة  وتن�سيق  االأهداف 
واحرتام اجلانب االن�ساين )�ساهني و�سندي، 2004( )جويلي، 2003( ، واأن تطبيق معايري 
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اجلودة يتطلب �سبط مدخالت العملية التعليمية وزيادة الثقة وال�سعور باالنتماء واالإحرتام 
)العوي�ص،  )الغزايل، 2009(  التعليم باملجتمع  القرار وربط  املتبادل وامل�ساركة يف �سنع 
2007( واأن درجة توافر معايري اجلودة لدى املعلمني من وجهة نظر امل�رشفني الرتبوين 
واأن تقبل املعلمني ملعايري اجلودة   ، )الرجب، 2001(  والعالية  املتو�سط  تراوحت ما بني 
باجلانب  واالهتمام  املنا�سب  التعليمي  املناخ  توافر  ما  اإذا  عالية،  تطبيق  بدرجات  حظي 
اأن درجة توافر معايري اجلودة لدي  االإن�ساين )الورثان، 2007( )جويلي، 2005( ، وتبني 
املعلمني ال تختلف بح�سب متغري املوؤهل واخلربة والدرا�سة )الها�سمي و�سومان2009( ، 
اال ان متغري اجلن�ص كان له فروق ذات داللة اإح�سائية ول�سالح املعلم )2007( الذي يتميز 
باخلربة الهادفة واالإملام باملحتوى العلمي والتفكري العلمي والقدرة اللفظية واحرتام مهنة 

 . )Darling, 2002( )2009 ،التعليم )فوؤاد

الطريقة واإلجراءات: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل مدى تطبيق معلمي التعليم الثانوي ملعايري اجلودة 
الرتبية  مديريات  يف  الرتبويني  امل�رشفني  نظر  وجهة  من  احلكومية  املدار�ص  يف  ال�ساملة 
والتعليم يف منطقة اإربد. ويبني هذا الف�سل جمموعة االإجراءات والطرق التي اتبعت لتطوير 
اأداة الدرا�سة و�سدقها وثباتها، ومن ثم جمتمع الدرا�سة وعينتها ومعاجلاتها االح�سائية 

واجراءات تنفيذها. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع امل�رشفني الرتبويني )م�رشف مبحث( والبالغ عددهم 
)80( م�رشفا وم�رشفة، بح�سب املعلومات ال�سادرة من روؤ�ساء اأق�سام االإ�رشاف يف مديريات 
الرتبية والتعليم )االأوىل والثانية والثالثة( يف منطقة اإربد، وقد اعتمد الباحث اإجراء م�سح 
�سامل جلميع افراد املجتمع. وقد اعترب هذا العدد مبثابة العينة، واجلدول )2( يبني تفا�سيل 

هذه العينة. 
الجدول )2( 

توزيع افراد عينة الدراسة )المشرفين التربويين( حسب متغيراتها

الن�صبة املئويةالعددامل�صتوى/ الفئةاملتغري

التخ�س�ص
3037.5علمي

5062.5ان�ساين
80100.0املجموع
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الن�صبة املئويةالعددامل�صتوى/ الفئةاملتغري

املوؤهل العلمي
2632.5دكتوراه

5467.5ماج�ستري
80100.0املجموع

اجلن�ص
6885.0ذكر

1215.0انثى
80100.0املجموع

أداة الدراسة:  
مت الرجوع اإىل قائمة معايري اجلودة ال�ساملة الدولية ال�سادرة عن منظمة اليون�سكو 
واملعمول بها لدى معلمي املرحلة الثانوية يف وزارة الرتبية والتعليم االردنية واعتمادها 
يف بناء اأداة الدرا�سة. وقد �سمت )73( فقرة عك�ست معايري اجلودة ال�ساملة الدولية يف التعليم 
اأداة  املدر�سي. اأما عدد امل�رشفني وامل�رشفات )عينة الدرا�سة( امل�ساركني يف االإجابة على 
الدرا�سة بلغ )80( م�رشفًا ممن ميار�سون مهماتهم )كم�رشف مبحث( يف مديريات الرتبية 
خم�ص  لكرت  مقيا�ص  وبح�سب  عبارة  كل  اأمام  طرح  وقد  اإربد.  منطقة  يف  الثالث  والتعليم 
العالية  االإجابة  فاأعطيت  خيارات هي: عالية جداً، عالية، متو�سطة، متدنية، متدنية جداً. 
واملتدنية  املتو�سطة 3 عالمات،  واالإجابة  العالية. 4 عالمات،  واالإجابة  جدا 5 عالمات، 

عالمتان واملتدنية جدا عالمة واحدة. 

صدق االداة: 

يعد ال�سدق من االأمور املهمة الواجب توافرها يف اأداة الدرا�سة، وهو قدرتها على قيا�ص 
ما �سممت لقيا�سه، ومعرفة مدى منا�سبة الفقرات للغر�ص الذي اأعدت من اأجله. وللتاأكد من 
�سدق االأداة والتحقق من �سالحيتها من حيث ال�سياغة والو�سوح وال�سمولية، فقد اعتمد 
االأداة )اال�ستبانة( على عدٍد من املحكمني )ملحق  ال�سدق املنطقي، لذلك عر�ست  الباحث 
رقم 2( من ذوي اخلربة والكفاءة والتدري�ص للجوانب املتعلقة باجلودة ال�ساملة واإبعادها 
يف جامعات الريموك والبلقاء التطبيقية واإربد االأهلية ومديريات الرتبية والتعليم، بغر�ص 
توفري البيانات واملعلومات عن �سدق املحتوى لهذه االأداة )Content Validity( . بناء على 
واقع اأراء املحكمني ومالحظاتهم واقرتاحاتهم، اأجريت بع�ص التعديالت املتعلقة بت�سحيح 
على  النهائي  العدد  فا�ستقر  و�سياغتها،  ترتيبها  واإعادة  االأخرى،  وتعديل  الفقرات  بع�ص 

)73( فقرة، ان�سوت حتت )10( جماالت. وامللحق )1( يبني ال�سورة الكاملة لهذه االأداة. 
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ثبات األداة: 

ُح�سب الثبات لالأداة ككل وجماالتها من خالل ا�ستخدام معادلة كرونباخ األفا. واجلدول  
)1( يبني تفا�سيل معامالت الثبات. 

الجدول )1( 
معامات الثبات الداة الدراسة ومجاالتها

معامل الثباتعدد الفقراتاملجال
10.85- 8تن�سيق املعرفة وتطويرها

90.80- 28تنمية مهارات التفكري
290.83- 33توفري بيئة �سفية معززة للتعلم

340.87- 39توظيف تقنية املعلومات يف التعلم
400،86- 43تفريد التعليم

440.88- 47ربط املدر�سة باملجتمع
480،78- 53العناية با�ساليب التقومي

540.77- 60الن�ساط غري ال�سفي
610.83- 66تر�سيخ حب الوطن واالنتماء اليه

670.80- 73الدعوة اىل الت�سامح
8083.2الداة ككل

تطبيق أداة الدراسة: 

تطبيق  يف  الباحث  مهمة  ت�سهيل  لغايات  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�سيق  مت  ♦ 
الدرا�سة. 

اجتمع الباحث مع روؤ�ساء اق�سام اال�رشاف وبع�ص امل�رشفني يف مديريات الرتبية  ♦ 
والتعليم الثالث مبديا لهم بع�ص املالحظات املتعلقة بتطبيق اداة الدرا�سة. 

االإجابة  يف  امل�ساركني  الدرا�سة  عينة  على  الدرا�سة(  )اأداة  ا�ستبانة   ) ♦ 80( ُوزعت 
واعتمدت  اال�ستبانات،  جميع  اُ�سرتجعت  الالزم،  الوقت  اإعطائهم  وبعد  عليها، 

لغايات التحليل االإح�سائي، واجلدول )2( يبني تفا�سيل هذه العينة. 

التحليل اإلحصائي وعرض النتائج: 
املعاجلات  الإجراء  للحا�سوب  واأُودعت  ُجمعت  اال�ستبانات،  جميع  على  االإجابة  بعد 
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االإح�سائية با�ستخدام برنامج الرزم االإح�سائية )SPSS( حل�ساب ما ياأتي: 
معامل االرتباط الأداة الدرا�سة.  ♦ 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب ملجاالت اال�ستبانة.  ♦ 

فح�ص الفر�سيات با�ستخدام حتليل التباين االأحادي والثنائي.  ♦ 

♦ .T- test  اختبار
ولتف�صري اإجابات اأفراد عينة الدرا�صة مت ا�صتخدام املعيار الإح�صائي الآتي: 

1.49 – 1.00ً بدرجة متدنية جدا

بدرجة متدنية1.50 – 2.49

بدرجة متو�صطة2.50 – 3.49

بدرجة عالية3.50 – 4.49

5.00 – 4.50ً بدرجة عالية جدا

وفيما يأتي عرض هلذه النتائج كما ورد يف سؤال الدراسة وفرضياتها: 

ما مدى تطبيق معلمي التعليم الثانوي ملعايري اجلودة  �سوؤال الدرا�سة:  ◄
يف  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  احلكومية  املدار�س  يف  ال�صاملة 

مديريات الرتبية والتعليم يف منطقة اربد؟ . 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات 
اأفراد عينة الدرا�سة )امل�رشفني الرتبويني( على كل جمال من جماالت اأداة الدرا�سة، واجلدول 

)3( يبني تفا�سيل ذلك. 
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات )المشرفين التربويين( 
على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة مرتبة ترتيبًا تنازليًا 

الرتبةدرجة التقديرالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجالرقم املجال

1عالية4.450.54تن�سيق املعرفة وتطويرها1
2عالية3.940.37تر�سيخ حب الوطن واالنتماء اليه لدى الطلبة9
3عالية3.800.38تنمية مهارات التفكري2
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الرتبةدرجة التقديرالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجالرقم املجال

4عالية3.600.35الدعوة اىل الت�سامح10
5عالية3.530.37توظيف تقنية املعلومات يف التعليم4
6عالية3.530.45ربط املدر�سة باملجتمع6
7متو�سطة3.420.38تفريد التعليم5
8متو�سطة3.400.51توفري بيئة �سفية معززة للتعليم3
9متو�سطة3.260.56الن�ساط غري ال�سفي8
10متو�سطة3.240.48العناية باأ�ساليب التقومي7

عالية3.620.32الأداة ككل

 الدرجة القصوى من )5(. 

يتبني من اجلدول )3( اأن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة )امل�رشفني 
و  )متو�سطة(  بني  تراوحت  تقدير  وبدرجة   )4.45( اإىل   )3.24( بني  تراوحت  الرتبويني( 
)عالية( ، حيث جاء املجال االأول )تن�سيق املعرفة وتطويرها( يف املرتبة االأوىل مبتو�سط 
ح�سابي )4.45( وانحراف معياري )0.54( وبدرجة تقدير )عالية( ، وتاله جمال )تر�سيخ 
حب الوطن واالنتماء اإليه لدى الطلبة( يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )3.94( وانحراف 
التقومي(  ، وهكذا حتى جمال  )العناية با�ساليب  معياري )0.37( وبدرجة تقدير )عالية( 
و�سبقه   )0.48( معياري  وانحراف   )3.24( ح�سابي  مبتو�سط  العا�رشة  املرتبة  احتل  الذي 
جمال )الن�ساط غري ال�سفي( الذي احتل املرتبة التا�سعة مبتو�سط ح�سابي )3.26( وانحراف 
معياري )0.56( وبدرجة تقدير )متو�سطة( . وبلغ املتو�سط احل�سابي لتقديرات اأفراد عينة 
الدرا�سة )امل�رشفني الرتبويني( على االأداة ككل  )3.62( بانحراف معياري )0.32( وبدرجة 
تقدير )عالية( . كما يتبني من اجلدول )3( اأن �ستة جماالت من اأ�سل ع�رشة جماالت جاءت 

بدرجة تقدير عالية، واأربعة جماالت جاءت بدرجة تقدير متو�سطة. 
الفر�صية الأوىل: ● ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية 
)α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية الجابات )امل�رشفني الرتبويني( على اأداة الدرا�سة 

ككل تعزى ملتغري )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي والتفاعل بينهما( . 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات 
اأفراد عينة الدرا�سة )امل�رشفني الرتبويني( على االأداة ككل، وح�سب متغري:  )اجلن�ص، واملوؤهل 

العلمي( ، واجلدوالن )4( و )5( يبينان تفا�سيل ذلك. 
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الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات )المشرفين التربويين( 

على األداة ككل وحسب متغير )الجنس، والمؤهل العلمي( 

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداجلن�ساملوؤهل العلمي  

دكتوراة
233.640.44 ذكر
33.680.40انثى

263.670.43الكلي

ماج�ستري
453.570.26ذكر

93.620.24انثى
543.590.25الكلي

الكلي
683.600.33ذكر

123.650.27انثى
803.620.32الكلي

اأفراد عينة الدرا�سة  يتبني من اجلدول وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات تقديرات 
الثانوية  املرحلة  معلمي  تطبيق  مبدى  واملتعلقة  ككل،  االأداة  على  الرتبويني(  )امل�رشفني 
يف املدار�ص احلكومية ملعايري اجلودة ال�ساملة الدولية يف التعليم وح�سب متغري )اجلن�ص، 
واملوؤهل العلمي والتفاعل بينهما( ، وملعرفة الداللة االإح�سائية لتلك الفروق؛ اُ�ستخدم حتليل 

التباين الثنائي )Two Way ANOVA( ، واجلدول )5( يبني تفا�سيل ذلك. 
الجدول )5( 

نتائج تحليل التباين الثنائي للمتوسطات الحسابية الجابات )المشرفين التربويين( 
على األداة ككل وحسب متغير )الجنس، والمؤهل العلمي والتفاعل بينهما( 

الدللة الإح�صائيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين
0.10410.1040.9890.323املوؤهل العلمي

0.13610.1361.2920.259اجلن�ص
0.01310.0130.1190.731اجلن�ص × املوؤهل العلمي

7.999760.105اخلطاأ
8.25179املجموع

الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )5( اجلدول  من  يتبني 
االإح�سائية  )α = 0.05( بني متو�سطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة )امل�رشفني الرتبويني( 
على االأداة ككل، واملتعلقة بدرجة تطبيق معلمي املرحلة الثانوية يف املدار�ص احلكومية 
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ملعايري اجلودة ال�ساملة الدولية يف التعليم يعزى ملتغري )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي( والتفاعل 
بينهما. 

 ● )α = 0.05( الفر�صية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى
الدرا�سة ككل بح�سب  اأداة  الرتبويني( على  )امل�رشفني  املتو�سطات احل�سابية الجابات  بني 

متغري التخ�س�ص. 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخدم اختبار )ت( )t- test( حل�ساب املتو�سطات احل�سابية 
واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد عينة الدرا�سة على االأداة ككل، واملتعلقة مبدى تطبيق 
معلمي التعليم الثانوي يف املدار�ص احلكومية ملعايري اجلودة ال�ساملة الدولية يف التعليم 

بح�سب متغري التخ�س�ص، واجلدول )6( يبني تفا�سيل ذلك. 
الجدول )6( 

  )t- test( )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت
إلجابات المشرفين التربويين على األداة ككل بحسب متغير التخصص

الدللة الإح�صائيةدرجة احلريةقيمة تالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالتخ�ص�س
3.600.450.980780.325علمي

3.580.27اإن�صاين

ت�سري بيانات اجلدول )6( اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اح�سائية يف املتو�سطات 
احل�سابية الإجابات اأفراد عينة حول تطبيق معايري اجلودة يف التعليم يف املدار�ص احلكومية 
الثانوية التابعة اإىل مديرية الرتبية والتعليم يف اإربد الثانية بح�سب متغري التخ�س�ص، حيث 

بلغت قيمة )ت = 0.980( وبداللة اإح�سائية )0.325( . 

مناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة وفرضياتها: 

ما مدى تطبيق معلمي التعليم الثانوي ملعايري اجلودة  �سوؤال الدرا�سة:  ◄
ال�صاملة يف املدار�س احلكومية من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني؟ 

اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لتقديرات )امل�رشفني 
الرتبويني( على كل جمال من جماالت اأداة الدرا�سة، واملتعلقة مبدى تطبيق معلمي التعليم 
ترتيبًا  التعليم مرتبة  الدولية يف  ال�ساملة  املدار�ص احلكومية ملعايري اجلودة  الثانوي يف 
تنازليًا، وح�سب ما جاء يف اجلدول )3( . وقد متيزت هذه الدرجات بنوع من املو�سوعية، 
اأم  اإيجابًا  كانت  �سواء  التطبيق  لدرجات  احل�سابية  املتو�سطات  يف  تطرف  اأي  يظهر  مل  اإذ 
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عاليًا  جاء   )3.62( املوافقة  لدرجات  احل�سابية  للمتو�سطات  العام  املعدل  اأن  اإال  �سلبًا، 
متجاوزاً املعيار االإح�سائي امل�ستخدم يف الدرا�سة.حيث جاء املجال االأول )تن�سيق املعرفة 
وتطويرها( يف املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي )4.45( وبدرجة تقدير )عالية( ، تاله جمال 
)تر�سيخ حب الوطن واالنتماء اإليه لدى الطلبة( يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )3.94( 
وبدرجة تقدير )عالية( ، وهكذا حتى جمال  )العناية باأ�ساليب التقومي( الذي احتل املرتبة 
العا�رشة مبتو�سط ح�سابي )3.24( ، و�سبقه جمال )الن�ساط غري ال�سفي( الذي احتل املرتبة 

التا�سعة مبتو�سط ح�سابي )3.26( ، وبدرجة تقدير )متو�سطة( . 
اأفراد عينة الدرا�سة مدى جدية امل�رشفني الرتبويني واهتمامهم يف  اإجابات  وتعك�ص 
اإ�رشافهم ومتابعتهم لتوجهات املعلمني و�سلوكياتهم يف امليدان من خالل توظيف التقنيات 
تن�سيق  التعليمية، ويف مقدمتها  املواقف  الرتبوية املعا�رشة يف  التعليمية وامل�ستحدثات 

املعرفة وتطويرها، 
وتنمية مهارات التفكري لدى الطلبة، وذلك يف ظل ما تبذله احلكومة من جهود م�سرتكة 
عرب م�رشوع التطوير الرتبوي، الهادف اإىل دعم التعليم وجتويده وحت�سني نوعيته واالرتقاء 
مبخرجاته، مبا يتنا�سب وحاجات �سوق العمل، ومتطلبات املجتمع، للحاق بركب احل�سارة 
جتويد  عليها  �سيبنى  التي  االأ�سا�سية  الركيزة  ت�سكل  اأ�سبح  املعرفة  الن  املتقدمة،  والدول 

ًا كان م�ستواه )الها�سمي و�سومان، 2009(  )فوؤاد، 2009( .  التعليم حا�رشا وم�ستقبال اأيَّ
اإن حقوق االإن�سان وحرياته ت�سغل بال املفكرين وال�سيا�سيني والرتبويني، فاأ�سبحت 
حتظي مبكانة بالغة االأهمية يف املناهج واملواد الدرا�سية املتخ�س�سة يف حقوق االإن�سان 
وحرياته يف التعليم، فقامت االأمم املتحدة باإدخال مقررات درا�سية خا�سة بحقوق االإن�سان 
اليون�سكو  وطالبت  واجلامعية،  املدر�سية  الدرا�سية  املراحل  كافة  يف  االأ�سا�سية  وحرياته 
بربط املدر�سة يف املجتمع املحلي وباأن�سطته وقوانينه املختلفة من خالل مواقف احلياة 

اليومية. 
التعليم ر�سالة ح�سارية خالدة تت�سف بالدميومة واحليوية واال�ستمرارية، لالأمة  اإن 
وتكافوؤ  االجتماعية،  والعدالة  الب�رشية،  للتنمية  الوحيد  الطريق  فهو  وجماعات،  اأفراداً 
 .  )2003 )حما�سنة،  العامل  يف  ال�سائدة  التطورات  ومواكبة  ملواجهة  التعليمية،  الفر�ص 
اأجنزت عدداً  والتعليم  الرتبية  اأن وزارة  الدين )2004(  وبهذا اخل�سو�ص فقد ذكرت عماد 
كحو�سبة  التعليم،  جودة  نحو  احلكومة  توجهات  لدعم  واالإدارية  التقنية  امل�ساريع  من 
التعليم يف بع�ص املراحل واملناهج التعليمية واإدخال تكنولوجيا املعلومات، واتخاذ كافة 
االإجراءات، وتهيئة الظروف وال�سبل التي تكفل النجاح احلقيقي ملثل هذه امل�ساريع. وحول 
تدين درجات تطبيق املعلمني ملعايري اجلودة ال�ساملة يف جمال )العناية با�ساليب التقومي( 
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وجمال )الن�ساط غري ال�سفي( .... الخ، فاإن الباحث يعزو احتمال ذلك اىل اأن بع�ص املعلمني 
التعليمية. فعملية  للعملية  املكملة  االأخرى  االأبعاد  البعد كغريه من  اأهمية هذا  ال يدركون 
التقومي لي�ست غاية يف حد ذاتها، وال هي م�ساألة عار�سة، اوهي نهاية املطاف التعليمي 
اإنها مكون رئي�ص من مكوناتها، يتم من خاللها التعرف على  التعليمية.  بالن�سبة للعملية 
واملعلومات  املعارف  تو�سيح  على  الطلبة  وم�ساعدة  االأهداف،  مع  االأداء  تطابق  مدى 
وتثبيتها وتكاملها، ت�سهيال لعمليتي االحتفاظ واالنتقال لدى الطلبة، وتاأكيداً حل�سن �سري 
التعليم، واإجراءات التدري�ص، والتخطيط لالأن�سطة التعليمية وتنفيذها، الأن التقومي يف حد ذاته 
خربة تعليمية فعالة وعملية م�ستمرة تبداأ قبل تنفيذ الن�ساطات التعليمية وترافقها وتتلوها، 
اأو املعلومات اأو امل�ساهدات التي يوفرها القيا�ص، و�سوال اىل قرارات  با�ستخدام البيانات 
واحكام تتعلق بال�سبل املختلفة للعملية التعليمية. ونظراً لت�سعب العملية التعليمية وزيادة 
اأهميتها يف الوقت الراهن، فاإنها معنية باملراجعة الدورية، للتحقق من جناحها، وكفاءة 
ال  فاإنه  الباحث  راأي  وبح�سب  وخمططاتها.  اهدافها  تنفيذ  على  وقدرتها  احلايل،  و�سعها 
ميكن ت�سور وجود مدر�سة ناجحة تعمل بدون برنامج تقوميي منظم، يبني مدى تطابق اأداء 
الطلبة مع االأهداف التعليمية، واتخاذ القرارات احلكيمة املوجهة للجهود امل�ستقبلية. وجتدر 
االإ�سارة اإىل اأن بع�ص املعلمني قد ال يعرفون اأي�سًا اأن عملية التقومي ال�سائعة يف االأو�ساط 
التعليمية، تعنى بالتحقق الكيفي، ولي�ص الكمي من مدى تعلم الطلبة، وتوافر اخل�سائ�ص، 
املختلفة، وميكن  واأن�سطتها  التعليمية  اال�سرتاتيجيات  وفاعلية  لديهم،  ال�سلوكية  واالأمناط 
للمعلم قيا�ص هذه اجلوانب اإذا امتلك املعرفة الكافية با�ستخدام الو�سائل واالأدوات املتنوعة، 

كاالختبارات واال�ستبانات واال�ستفتاءات واملقابالت واملالحظة. 
وبخ�سو�ص تدين درجات تطبيق املعلمني ملعايري اجلودة ال�ساملة يف جمال )الن�ساط 
غري ال�سفي( وجمال )تفريد التعليم( .... فاإن الباحث يعزو ذلك اإىل اأن االنفجار املعريف والتقدم 
االإلكرتونية،  واملكت�سفات  املعلومات،  و�سبكات  االت�ساالت  لنظم  ال�رشيع  والتطور  التقني، 
التي القت بظاللها على خمتلف جوانب احلياة، جعلت النظرة اإىل التعليم تخرج من اطارها 
التقليدي املبني على احلفظ والتلقني والتكرار، اإىل التعليم الذاتي والت�ساركي واالكت�سايف... 
املبني على مهارات البحث العلمي واكت�ساف املعرفة وتطويرها وتوظيفها )الدبي، 2007(، 
الأن معطيات العلم والتكنولوجيا وحتديات الع�رش، و�سعت الطالب واملدر�ص اأمام خيارات 
البد منها، وهي الدخول اإىل عامل املعرفة واالنرتنيت والعوملة، من اأجل مواكبة ديناميكية 
احلياة وجودتها تطورها، وجاء يف وثيقة منتدى التعليم يف اأردن امل�ستقبل عام 2002، 
اأن دور املعلم يف تطبيق معايري اجلودة ال�ساملة يف التعليم، ال يقل اأهمية عن دور املتعلم، 
منطقية  وبخطوات  تعليمية جاذبة،  بيئة  متكامل يف  فريق  مع  يعمل  اأن  املعلم  اي  فعليه 
هادفة، ون�ساطات تعاونية اإثرائية مرنة وحرة، وحوارات �ساخنة معززة بالتغذية الراجعة 
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البناء، وخلق  الواعي  التفكري  وت�سجعهم على  امل�ساركة،  املتعلمني حب  تبعث يف  الناقدة، 
معاين  فهم  عل  قادرا  التقليدية، وجعله  االأ�ساليب  عن  بعيداً  وتعديلها،  وتطويرها  املعرفة 
احلياة، واإدراك م�سامينها، ومعرفة احلقوق والواجبات التي متليها عليه متطلبات احلياة، 
التعبري، واملواطنة ال�ساحلة، وك�سب العي�ص  الراأي واحلوار وحرية  من خالل امل�ساركة يف 
فاعلة  ب�سورة  به  املنوط  الدور  اأداء  املتعلم  مبقدور  ليكون  الذات،  بناء  اأجل  من  الكرمي، 

وبدرجة اإتقان عالية وجودة متميزة )الغزايل، 2009( )العوي�ص، 2007( . 
الفر�صية الأوىل: ● ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية 
)α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية الإجابات )امل�رشفني الرتبويني( على اأداة الدرا�سة 

ككل تعزى اىل متغري )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي والتفاعل بينهما(. 
  )Two Way ANOVA( الثنائي  التباين  حتليل  اُ�ستخدم  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
اأفراد عينة الدرا�سة )امل�رشفني الرتبويني( على االأداة ككل وح�سب متغري  حل�ساب تقديرات 
. يف حني مل يظهر وجود فروق ذات  العلمي( كما جاء يف اجلدول )4(  )اجلن�ص، واملوؤهل 
داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( بني متو�سطات تقديرات اأفراد 
عينة الدرا�سة )اجلدول 5( على االأداة ككل، واملتعلقة مبدى تطبيق معلمي التعليم الثانوي 
يف املدار�ص احلكومية ملعايري اجلودة ال�ساملة الدولية يف التعليم بح�سب متغري )اجلن�ص، 
واملوؤهل العلمي(. وهذا يعك�ص مدى االأهمية التي يبديها جميع امل�رشفني الرتبويني وان�سجام 
من  بالرغم  امليدانية،  االإ�رشافية  مهماتهم  جتاه  به  ي�سطلعون  الذي  الدور  حول  اآرائهم 
اختالف جن�سهم وموؤهالتهم العلمية، الأن االإ�رشاف الرتبوي عمل موؤ�س�سي يرتبط بالتنظيم 
والرقابة والتن�سيق والتوجيه، ويعتمد جناحه اأي�سًا على عوامل عدة منها ما يتعلق مبهارة 
مدير املدر�سة واملعلمني وموؤهالتهم وخرباتهم، وطبيعة نوع العمل اأو املهمة التي يقوم بها 
املعلم وتخ�س�سه، ومدى كفاءة وفاعلية و�سائل االت�سال امل�ستخدمة بني املعلمني والطلبة، 
ًا كان  اأيَّ والعالقات العامة بينهم، واملوقع اجلغرايف للموؤ�س�سة )عليان، 2002( . والتعليم 
م�ستواه، �ساأنه �ساأن بقية القطاعات االأخرى التي ان�رشفت اإىل التغيري والتحديث، ا�ستجابة 
الرتبوية  االجتاهات  توؤكد  حيث  املعلومات،  وثورة  العوملة  وحتديات  اجلودة،  ملتطلبات 
احلديثة على �رشورة مواكبة ال�سيا�سات التعليمية ملفردات القرن احلادي والع�رشين املت�سمة 
التعليم  اإن  االقت�سادية،  والتكتالت  املعريف  واالنفجار  التطبيقية  التكنولوجية  بالثورة 
ومبدعني،  وم�رشفني  مفكرين  من  التعليم  �سانعو  يقودها  التي  التنمية  قاطرة  ي�سكل  غدا 
يتحملون الدور القيادي لت�سيري وتوجيه دفة النماء والتقدم. فاالأ�ساليب واالأمناط التعليمية 
التقليدية مل تعد قادرة على مواجهة م�ستجدات املرحلة الراهنة، واأ�سبح من ال�رشوري اتباع 
االأ�ساليب االإيجابية العملية احلديثة، مب�ساركة اأطراف العملية التعليمية كافة، �سمن برامج 
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و�سيا�سات وفل�سفات �ساملة وهادفة، تت�سم باالأداء النوعي واجلودة العالية، وتعك�ص الروؤى 
امل�ستقبلية للتعليم، وتلتزم باملعايري الوطنية واملواثيق الدولية املرتبطة بحقوق االإن�سان 

)�ساهني و�سندي، 2004( . 
) ● α = 0.05( الفر�صية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى

بني املتو�سطات احل�سابية الإجابات )امل�رشفني الرتبويني( على اأداة الدرا�سة ككل تعزى اىل 
متغري التخ�س�ص. 

لالجابة عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخدم اختبار )ت( واجلدول )6( يبني عدم وجود فروق ذات 
احل�سابية  املتو�سطات  )α = 0.05( بني  االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
الإجابات )امل�رشفني الرتبويني( على كل جمال من جماالت االأداة بح�سب متغري )التخ�س�ص( 
. وتوؤكد هذه االجابة النظرة التكاملية الأداء املعلمني يف امليدان، ودور امل�رشف الرتبوي، 
التي يعي�سها  ارتباطًا متباداًل، الأن متطلبات اجلودة  التعليمة  العملية  وارتباطه مبدخالت 
ًا كان تخ�س�سه وميدان  العامل هذه االيام ت�سكل هدفًا، وحموراً الهتمام الفكر االن�ساين، اأيَّ
التعليمية  بالعملية  االرتقاء  بغية  وحتدياته،  الع�رش  لتقنية  نظراً  �سواء،  حد  على  عمله، 
وطموحات  الطلبة  حاجات  مع  يتفق  مبا  وجتويدها،  خمرجاتها  �سوية  ورفع  واجراءاتها، 

اأبناء املجتمع حا�رشاً وم�ستقباًل. 
التوصيات: 

وبخا�سة يف  وامل�ستقبلية،  احلالية  وتاأثرياته  واملعلوماتي،  العلمي  التقدم  هذا  اأمام 
يو�صي  ونتائجها،  الدرا�سة  اأدبيات  يف  جاء  ما  ظل  ويف  والتعليمية،  الرتبوية  امليادين 

الباحث مبا ياأتي: 
نحو  احلكومة  لتوجهات  داعمة  متطورة  هادفة  وبرامج  تعليمية  �سيا�سات  تبني  1 .
تطبيق برنامج اجلودة يف التعليم، تلبية حلاجات �سوق العمل، وطموحات اأبناء املجتمع، 

والذي �رشعت به منذ عام 2003. 
التاأكيد على اأن التغيري والتطوير يف املجتمع مطلب وطني ع�رشي، ولي�ص كماليًا  2 .

وقتيًا. 
اأدلة التقومي  اأ�ساليب التقومي والتدريب امل�ستمرين للمعلمني، واالإفادة من  اعتماد  3 .
اإىل  و�سواًل  الدولية،  واملنظمات  امل�سرتك  العربي  العمل  منظمات  من  �سدرت  التي  الذاتي 

حتقيق برامج اجلودة ال�ساملة للعملية التعليمية برمتها. 
اجلودة  ملعايري  املعلمني  تطبيق  درجات  تبني  التي  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء  4 .

ال�ساملة يف  التعليم يف االأردن. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
( . منظومة تكوين املعلم يف �سوء معايري اجلودة    ابراهيم، حممد عبد الرزاق. )2003. 1

ال�ساملة. عمان: دارالفكر. 
( . ادارة اجلودة ال�ساملة يف التعليم. اربد: دار الكندي.  ابو الهيجاء، �رشين. )2007. 2
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امللحق رقم )1( 

معايري اجلودة الشاملة يف التعليم

الرقم
املجال

الفقرة

مدى تطبيق معلمي التعليم الثانوي 
ملعايري اجلودة ال�صااملة

متدين جداًمتدينمتو�صطعايلعايل جداً

املجال الأول تن�صيق املعرفة وتطويرها: 

يطلع على م�سادر املعرفة املختلفة التي تتيحها �سبكة 1. 
االنرتنت بالبحث والتحري عن املعلومات امل�ستهدفة. 

يتفاعل باإيجابية مع املتغريات وامل�ستجدات التي ميوج بها 2. 
العامل مبا يتوافق مع عقيدته و فل�سفة التعليم واأهدافه

يقبل باإيجابية على املعرفة العلمية واإتباع االأ�ساليب 3. 
احلديثة يف التدري�ص

ي�سعى اإىل تدريب طالبه على التعلم الذاتي والتعلم امل�ستمر 4. 
مدى احلياة. 

يتجنب متحور العملية التعليمية حول نف�سه حتى ال يكون 5. 
امل�سدر الوحيد للمعرفة

ي�سعي اإىل اأن يكت�سف طالبه املعارف واملعلومات باأنف�سهم 6. 
واإف�ساح املجال لذلك. 

 .7
 .

ي�سعي اإىل اأن يوظف الطلبة املعارف واملعلومات يف 
حياتهم اليومية

يراعي التكامل بني املواد الدرا�سية املختلفة 8. 

املجال الثاين تنمية مهارات التفكري: 

يحرتم طالبه وجهودهم يف التفكري9. 

ي�سغي باهتمام اإىل اأفكار الطلبة واآرائهم ومقرتحاتهم 10. 
وت�سجيعهم على طرح اأفكار جديدة
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الرقم
املجال

الفقرة
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ملعايري اجلودة ال�صااملة

متدين جداًمتدينمتو�صطعايلعايل جداً

يوفر خربات ناجحة للتفكري تزيد من ثقة الطالب باأنف�سهم 11. 
كمفكرين

يقدم عدد كبري من االأن�سطة التي ت�سجع على التفكري احلر و 12. 
االأن�سطة املعتمدة على الذاكرة 

ي�سجع التعبري التلقائي13. 

يهتم بتنمية قدره الطلبة على طرح االأفكار واإثارة االأ�سئلة 14. 
بداًل من تنمية قدرتهم على االإجابة عليها

ينمي مهارات اال�ساله والطالقة واملرونه لدى الطلبة 15. 
واإدراك العالقات وبناء الفر�سيات 

ي�سجع املبادرات الذهنبة لالكت�ساف واملالحظة واال�ستدالل 16. 
والتوا�سل والتعميم

يوفر بيئة حمفزة تثري الدافعية الذاتية لدى الطلبة 17. 

يجري املقارنات وت�سجيل الفروقات واأوجه ال�سبه بني 18. 
االأ�سياء

يعمل على تلخي�ص بع�ص املو�سوعات وترتيب اأفكارها 19. 
واختيار اأهمها وعر�سها ب�سورة متكاملة وا�سحة’. 

يقوم بعمليات الت�سنيف العقلية كالتحليل والرتكيب 20. 
وغريها

يقوم مبحاوالت لتف�سري احلدث وتقدمي ما يدعم هذا التف�سري 21. 
من مربرات وتف�سيالت

 .22
يقوم بالنقد االيجابي وال�سلبي مع تقدمي االأدلة التي تدعم 

هذا القول اأو ذاك كي ينمي لدى الطلبة مهارات التفكري 
الناقد. 

ي�سجع الطلبة على التخيل23. 

يطرح اأكرث من حل للم�سكلة وا�ستثارة الطلبة للبحث عن 24. 
حلول اأخرى ممكنة
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مدى تطبيق معلمي التعليم الثانوي 
ملعايري اجلودة ال�صااملة

متدين جداًمتدينمتو�صطعايلعايل جداً

ي�ساعد الطالب ليتعلموا من اأخطائهم مع الرتكيز على 25. 
اال�ستفادة من خربات النجاح 

يراعي عدم فر�ص امناط معينه من التفكري على طلبته اأو اأن 26. 
يقدم حلواًل جاهزه للم�سكالت

يتقبل اجابات الطالب وا�ستف�ساراتهم مهما كان نوعها. 27. 
يتحدى قدرات الطلبة الكت�ساف امل�سكالت والعيوب لعالجها28. 

املجال الثالث: توفري بيئة �صفية معززة للتعليم

 .29
يرتب حجرة الدرا�سة واإداراتها لتكون بيئة تعليمية حتقق 

املرونة يف التعامل القائم على التقدير واالحرتام والتعاون 
املتبادل بينه وبني الطلبة

 .30
يتجنب اإدارة ال�سف القائمة على الطاعة وال�سمت 

وا�ستبدالها بالتفاعل وامل�ساركة من اأجل التو�سل اإىل 
االأف�سل 

 .31
يعمل على اإ�رشاك الطلبة يف تخطيط بع�ص االأن�سطة 

التعليمية وتنفيذها ليقوم الطالب بدور املكت�سف واملجرب 
يف العملية التعليمية

يوفر بع�ص املواقف التي تقوي احلافز للتعلم وتوفر جواً من 32. 
الثقة والقبول والتقدير واملرح بني املعلم وطالبه

 .33
ي�ستخدم اأ�ساليب جديدة يف تنظيم البيئة ال�سفية حتقق 

تدريب الطالب على اأاأ�سكال جديدة من التعلم مثل التعلم 
التعاوين

املجال الرابع: توظيف تقنية املعلومات يف التعليم

ي�ستخدم برامج خا�سة ومتنوعة يف عر�ص مادته التعليمية 34. 

يراعي تنوع اأن�سطة التعليم بحيث ت�سمل التجارب املخربية 35. 
اأو مراكز م�سادر التعلم اأو الزيارات امليدانية

يراعي التنوع يف ا�ستخدام الو�سائط التعليمية التي متكن من 36. 
حتقيق االأهداف التعليمية املن�سودة
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الرقم
املجال

الفقرة

مدى تطبيق معلمي التعليم الثانوي 
ملعايري اجلودة ال�صااملة

متدين جداًمتدينمتو�صطعايلعايل جداً

يخطط ال�ستخدام التقنيات احلديثة التي تعتمد اأ�سلوب 37. 
املحاكاة يف عمل االأ�سياء واملواد

 .38
 يدرب طالبه على ا�ستخدام اأالجهزه التقنية وخا�سة جهاز 

احلا�سوب واالت�سال ب�سبكة املعلومات من خالل بيئة 
تعليمية منا�سبة لهم

يراعي اختيار الربامج املنا�سبة لطالبه والتي متكنهم من 39. 
فهم املادة الدرا�سية و تعزيز تعلمها. 

املجال اخلام�س: تفريد التعليم

يركز على تعليم جماعي اأقل وتعليم ا�ستقاليل اأكرث 40. 

يعزز تعلم الطالب الفردي والتعاوين من خالل تقنية 41. 
املعلومات

ي�ستخدم تكنولوجيا التعليم وتقنية املعلومات املتجدده يف 42. 
طرق التدري�ص

ي�ستخدم ا�سرتاتيجيات التدري�ص مثل التعلم التعاوين 43. 
والتعليم امل�سغر والتعليم الفردي

املجال ال�صاد�س: ربط املدر�صة باملجتمع

 .44
يعرف الطالب باأهم امل�سكالت االجتماعية وباأبعادها 

احلقيقية واأ�سبابها واالآثار ال�سيئة التي تعود على املجتمع 
والطلبة من عدم حلها وذلك اأثناء التدري�ص

 .45
ي�سارك الطالب يف القيام بزيارات ميدانية الأماكن ومواقع 
تواجد امل�سكالت وم�ساهدة اأبعادها واآثارها على الطبيعة 

واالإح�سا�ص بها

توعية الطالب بكيفية توظيف معلوماتهم وخرباتهم يف 46. 
املواقف احلياتية مع اإعطاء اأمثلة على ذلك
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 .47

يتفهم ملهامه جتاه جمتمعه واأمته عن طريق املواقف 
التعليمية والعالقات بني املعلم واملتعلم تتميز باحلوار 
والتفاعل وتبادل اخلربة ونقل املعرفة لتنمية القدرات 

وممار�سه قوى التعبري والتفكري واأخالق 

املجال ال�صابع: العناية باأ�صاليب التقومي

العناية باجلانب التطبيقي باعتماد ا�سلوب تقومي االأداء الذي 48. 
يتم فيه التاأكد من متكن الطالب من املهارة اأو املعرفة

 .49
يحر�ص على اإيجاد احلافز االإيجابي للنجاح والتقدم بحيث 
يكون الدافع اإىل التعلم والذهاب اإىل املدر�سة هو الرغبة يف 

النجاح ولي�ص اخلوف من الف�سل

 .50
يحر�ص على جتنيب الطالب االآثار النف�سية الناجتة عن 

الرتكيز على التناف�ص وال�سعور باأن درجات اأدوات التقومي 
هي الهدف من التعليم

ي�رشك ويل اأمر الطالب يف التقومي وذلك بتزويده مبعلومات 51. 
عن ال�سعوبات التي تعرت�ص ابنه، ودوره يف التغلب عليها

 .52
يراعي جمع املعلومات عن اأداء الطالب بعده و�سائل 

كاالختبارات الكتابية وال�سفهية والعملية والواجبات 
املنزلية... الخ

يكت�سف الطلبة ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�سة ويح�سن 53. 
التعامل معهم بطريقة تربوية �سحيحة. 

املجال الثامن: الن�صاط غري ال�صفي

يوجه الطالب اإىل االأن�سطة التي مييلون اإليها ويحبونها54. 

يتيح الفر�سة للطالب يف التخطيط للعمل وتنفيذه وتقوميه 55. 
يف جو نف�سي مريح وم�سجع

يوزع االأن�سطة على اأع�ساء الربنامج )الطالب( طبقًا لقدرات 56. 
وميول كل واحد على حده
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الرقم
املجال

الفقرة

مدى تطبيق معلمي التعليم الثانوي 
ملعايري اجلودة ال�صااملة

متدين جداًمتدينمتو�صطعايلعايل جداً

يوجه الطالب ح�سب العمل املوكل اإليهم مع مراعاه املرونه 57. 
والتعاون واإجناز العمل يف الوقت املحدد للن�ساط

يتابع الطالب اأثناء تنفيذ مراحل الن�ساط املختلفة 58. 
وت�سجيعهم على امل�ساركة وموا�سلة العمل

 .59
ي�ستفيد من االأن�سطة يف التعرف على امل�سكالت التي قد 
يعاين منها بع�ص الطالب والتغلب عليها بالتعاون مع 

املر�سد الطالبي

يتعرف على الطلبة املوهوبني واالهتمام بهم ورعايتهم 60. 
وت�سجيعهم

املجال التا�صع: تر�صيخ حب الوطن والنتماء اإلية لدى الطلبة

قدوه ومثل اعلى لطالبه يف حب الوطن واالنتماء اإليه قواًل 61. 
وفعاًل و�سلوكًا

 .62
يعرف الطالب بحقوقهم وواجباتهم وتاأكيد حقهم يف 

امل�ساواة االجتماعية وال�سيا�سية والفر�ص املتكافئة 
وتدريبهم على ذلك من خالل جمل�ص اإدارة الف�سل

ينمي القدرة على االأ�سلوب العلمي يف مواجهة م�سكالت 63. 
وق�سايا الوطن

 .64
ينمي القدرة على التف�سري ال�سحيح لالأحداث اجلارية يف 

الوطن والعامل حول ما تكتبه وتذيعه و�سائل االت�سال 
املتنوعة

توعية الطالب بامل�سكالت وال�سعاب التي تواجه وطنهم 65. 
واإح�سا�سهم مب�سوؤوليتهم يف مواجهتها وحلها اإيجابيًا

 .66
يقيم امل�سابقات ذات اجلوائز املادية واملعنوية لت�سجيع 

الطالب على كتابة املو�سوعات والق�س�ص التي توؤكد على 
حب الوطن والت�سحية من اأجله
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مدى تطبيق معلمي املرحلة الثانوية في املدارس احلكومية االردنية 
التربويني  املشرفني  نظر  وجهة  من  الشاملة  اجلودة  د. تيسير سليمملعايير 

الرقم
املجال

الفقرة

مدى تطبيق معلمي التعليم الثانوي 
ملعايري اجلودة ال�صااملة

متدين جداًمتدينمتو�صطعايلعايل جداً

املجال العا�رس: الدعوة اإىل الت�صامح

يتعرف على اأنواع ال�سلوك االإن�ساين ودوافعه67. 

 مييل اإىل الت�سامح مع االآخرين يف �سلوك طالبه68. 

يبني ج�سور الثقة بينه وبني رئي�سة وزمالئه وطالبه69. 

 .70
يعلم الطلبة كيفية تطبيق ا�سرتاتيجيات اأدارة اخلالفات 

ال�سخ�سية داخل املدر�سة واأهمها االأ�س�ص االإ�سالمية لت�سوية 
اخلالفات 

يتحلي بروح القيادة االيجابية71. 

يح�س�ص الطالب باالأمان واحلب والتقدير لذاتهم واالآخرين 72. 

يعمل على تبديل �سفة التناف�ص الفردي يف ال�سف ويف 73. 
االأن�سطة بتعاون جماعي و�سيادة روح الفريق




