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 ممخص الدراسة
تعرؼ عمى مدل تكافر معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس ىدفت الدراسة إلى ال     

المستخدمة مف قبؿ معممات مدارس تعميـ الكبار، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى الصعكبات التي 
 تحكؿ دكف تحقيؽ الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس المستخدمة كجية نظر المعممات. استخدمت

مف  الدراسة مجتمع كتككف الكصفي المسحي. المنيج استخدـ كما لمدراسة، كأداة االستبانة
مسائي( في الفصؿ -المعممات الالتي يعممف في مدارس تعميـ الكبار بمدينة الرياض )صباحي

( معممة، كاشتممت العينة عمى 041ق، كالبالغ عددىـ )9331-9341الدراسي الثاني لمعاـ 
تائج الدراسة عمى النحك التالي: أف ( معممة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية. ككانت أىـ ن931)

درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في مدارس التعميـ المستمر متحققة بدرجة عالية، حيث بمغ 
(. كأكثر الصعكبات التي تحكؿ دكف تطبيؽ معايير الجكدة 5مف  3.94المتكسط الحسابي )

المعممات كانت نقص الشاممة في طرؽ التدريس بمدارس التعميـ المستمر مف كجية نظر 
الدكرات المقدمة لتأىيؿ المعممات عمى معرفة خصائص الدارسات، كعدـ معرفة المعممات 

 بمعايير الجكدة في طرؽ التدريس.

 معايير الجكدة الشاممة . –مدارس تعميـ الكبار   الكممات المفتاحية:
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Aabstract  
        This study aimed to determine to what extent female teachers of 
adult education schools use the quality standards in teaching methods. 
Also highlighted the side of difficulties, which might obscure the 
implementation of quality standards in teaching women adult learners, 
from the teachers point of views.  Data collection method was used as a 
tool for the study. The study population consisted of female teachers 
working in continuous education schools in Riyadh City, while the 
sample of the study consisted of randomly selected sample (148) 
teachers. Findings of this research confirm the degree of application of 
the total quality standards in teaching methods in continuing education 
schools achieved a high score with an average of (4.17) out of (5). In 
other hand where the most difficult obstacles to the application of 
comprehensive quality standards in the teaching methods of continuing 
education schools from the view of the teachers were the lack of 
courses offered to qualify the teachers to know the characteristics of the 
studies, and the lack of knowledge of the of quality standards in 
teaching methods. 
Key words: Adult Education Schools - Comprehensive Quality 
Standards.
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 المقدمة: 
، ففي ظؿ التغيرات        التكيؼ مع الحياة كمتطمباتيا كالتغمب عمى صعكباتيا لـ يعد أمر ا سيال 

تياجات أفراد المجتمع كمتطمباتو، زاد االىتماـ بتعميـ الكبار المتسارعة كسعي الدكؿ لتحقيؽ اح
كالتعميـ المستمر؛ لما لو مف دكر فعاؿ يسيـ مف خاللو في بناء العنصر البشرم ككنو العنصر 

( 9111الرئيس الذم ينعكس مباشرة عمى مستكل التطكير كالتحسيف بالدكلة. كأشار الحميدم )
كضركرة نشر العمـ بيف أبنائيا ليبمغكا مستكيات عميا مف  ر األميةأف المممكة تنبأت باكر ا إلى خط

المعرفة؛ فبذلت الجيكد لمكاجية األمية كالقضاء عمييا باعتبارىا مف أبرز عكائؽ التنمية، حيث 
بدأت أكلى خطكاتيا لمتنمية مف خالؿ التخطيط التربكم إدراك ا منيا بأف العممية التربكية أصبحت 

 حالي إلى التربية المستمرة.تيدؼ في كقتنا ال
فأ نشأت مدارس تعميـ الكبار لألفراد الذيف لـ يمتحقكا بالتعميـ أك لـ يتمكنكا مف مكاصمتو، 
لتزكيدىـ بالميارات الالزمة لمحك أميتيـ، كتعزيز قيـ التعمـ مدل الحياة لدييـ، كتقميص الفجكة 

          خدمات كتحسيف األداء كالرفع مفالتي أحدثتيا التغيرات الحياتية، كمف أجؿ االرتقاء بال
            كفاءة المخرجات في المؤسسات التربكية؛ برزت أىمية الجكدة كمفاىيميا في الميداف 

(. كفي ضكء ذلؾ فإف مدارس تعميـ الكبار كما تقدمو مف خدمات يجب أف 1191)كزارة التعميـ، 
مف أجؿ الحصكؿ عمى مخرجات جاىات؛حقيؽ أىدافيا في جميع االتتعتمد مبدأ الجكدة لت

           تعميمية ذات كفاءة عالية قادرة عمى المساىمة في التنمية المجتمعية كالتكيؼ مع متطمبات
سكؽ العمؿ، كتماشي ا مع مفيكـ الجكدة الشاممة الذم أصبح شعارا منتشر ا ألغمب المؤسسات 

 ف كتطكير أداؤىـ كفؽ أسس كمعاييرلمعمميالتربكية فتزايد تبعا لو االىتماـ المستمر بإعداد ا
          محددة، كتطكير طرؽ كاستراتيجيات التدريس المستخدمة كالتي تعد جزء ا مف المنظكمة التعميمية 
التي تقـك عمى التخطيط في ضكء أسس كنظريات كاتجاىات مف أجؿ تدريس فع اؿ كمجتمع 

 معرفي مزدىر.
دة الشاممة في تعتمد في فمسفتيا عمى األداء ( أف الجك 1194كقد أشار القريكتي )

المستمر كالمتميز لإلنتاج المطكر بتكمفة أقؿ كنكعية أفضؿ، بحيث تخمك مف العيكب. كألف 
تحسيف نكعية  االستثمار في التعميـ يساىـ في النمك االقتصادم كالحضارم لممجتمعات؛ فإف

ظيؼ المستجدات، كاستخداـ طرؽ التعميـ كجكدة العممية التعميمية، كتحقيؽ تربية مستدامة، كتك 
الحديثة لمساندة العممية التعميمية مف أبرز المطالب التي ينادم بيا التربكيكف في الميداف. لذلؾ 
فإف الدراسة تسعى لتسميط الضكء عمى مدل تطبيؽ معممات مدارس تعميـ الكبيرات لمعايير 

 الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس.
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 مشكمة الدراسة: 
تتعرض المؤسسات التعميمية اليـك لمعديد مف التحديات كالمتغيرات المتسارعة في عصر      

( أنو إذا ما 1111المعمكماتية، كىذا ما أدل لزيادة االىتماـ بجكدة التعميـ عالميا . ذكر عطية )
ادة أرادت مؤسسة التعميـ أف تطبؽ الجكدة الشاممة ما عمييا إال أف تكفر الجكدة لألىداؼ، الم

الدراسية، المحتكل، طرائؽ التدريس، األساتذة، اإلدارييف كالمكظفيف، المباني كتجييزاتيا كاإلنفاؽ 
نتاج  الالـز لتقكيـ المناىج كتنفيذىا. فالجكدة في أم مؤسسة تعميمية تعني تكمفة منخفضة كا 

في مدارسنا.  مرتفع، كىذا ما نحف بحاجة إليو في تعميمنا كذلؾ لتكاضع مستكل مخرجات التعميـ 
تكمف مشكمة تعميمنا في كقتنا الحاضر في أف معظـ مدارس التعميـ المستمر الزالت تعتمد 
الطرؽ التقميدية في ممارستيا لمياميا التعميمية حيث يتـ فييا التعميـ بصكرة نمطية ال بتكظيؼ 

سسات التعميـ األساليب المتطكرة بدقة، كأصبحت ىذه المدارس غير مكاكبة لمتطكر الذم يميز مؤ 
المستمر الرائدة في العالـ.  كالزاؿ المعمـ حتى يكمنا ىذا يعتمد عمى طرؽ تدريس تيتـ باإللقاء 

(.  1111)حسف،  كالتمقيف كالشرح كالحشك كاإلطالة بطريقة ال تنسجـ مع معايير الجكدة الشاممة
التباع سياسات إف مؤسسات التعميـ بصفة عامة كالتعميـ المستمر بصفة خاصة بحاجة ماسة 

كمعايير تحدد أساليب العمؿ كمكاصفاتو، كنتيجة لمتطكر التربكم في طرؽ التدريس حيث لـ تعد 
آراء كاجتيادات؛ بؿ أصبحت تقـك عمى األسس العممية كالمبادئ كالنظريات لمكصكؿ بالمتعمميف 

 إلى أىداؼ كغايات معينة تناكلناىا في ىذه الدراسة.    
 أىداف الدراسة:

 الدراسة الحالية إلى التعرف عمى اآلتي:سعت 
  مدل تكافر معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس المستخدمة في مدارس التعميـ المستمر

 مف كجية نظر المعممات.
  الصعكبات التي تحكؿ دكف تحقيؽ الجكدة الشاممة في مدارس التعميـ المستمر مف كجية

 نظر المعممات.
 تساؤالت الدراسة:

  تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس في مدارس التعميـ المستمر مف ع كاقما
 كجية نظر المعممات؟

  ما الصعكبات التي تحكؿ دكف تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس في مدارس
 التعميـ المستمر مف كجية نظر المعممات؟
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 أىمية الدراسة:
يا مف أىمية مكضكعيا الذم يتضح مف خالؿ بعديف: استمدت الدراسة الحالية أىميت     

 األىمية النظرية، كاألىمية التطبيقية.
 األىمية النظرية:  -1
  قد تسيـ ىذه الدراسة في الرفع مف كفاءة العممية التعميمية في مدارس التعميـ المستمر كذلؾ

 بتجكيد طرؽ التدريس.
 تعميـ المستمر ببعض األساليب قد تبرز أىمية ىذه الدراسة في تكعية معممات مدارس ال

 كطرؽ التدريس التي ليا دكر فعاؿ نحك تجكيد العممية التعميمية.
 األىمية التطبيقية:  -0
  نتائج ىذه الدراسة قد تفيد المؤسسات التربكية لمعرفة الصعكبات التطبيقية لمعايير الجكدة في

 طرؽ تدريس المعممات لطالبات التعميـ المستمر. 
 دراسات العربية التي تتناكؿ مكضكع معايير تطبيؽ الجكدة الشاممة في طرؽ ندرة البحكث كال

 تدريس معممات التعميـ المستمر.
 .قد تسيـ نتائج الدراسة في كضع تكصيات تساعد الباحثيف في نفس المجاؿ 
  تعد الدراسة بمثابة رسالة يكجييا الباحثكف لمقائميف عمى العممية التعميمية لقياس جكدة طرؽ

 يس لمدارس التعميـ المستمر. التدر 
 :حدود الدراسة

 تحددت ىذه الدراسة بالحدود التالية: 
كاقع تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس في مدارس التعميـ  الحدود الموضوعية:

كالصعكبات التي تحكؿ دكف تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة المستمر مف كجية نظر المعممات، 
 س في مدارس التعميـ المستمر مف كجية نظر المعممات.في طرؽ التدري

 معممات مدارس التعميـ المستمر. الحدود البشرية:
 ق. 9331-9341الفصؿ الدراسي الثاني مف عاـ  الحدود الزمانية:
 مدارس التعميـ المستمر في مدينة الرياض. الحدود المكانية:
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 :مصطمحات الدراسة
( بأنيا استراتيجية ترتكز عمى مجمكعة مف القيـ، كتكفر 1191: عرفيا البادم )الجودة الشاممة

الكقت كالجيد كرضا العميؿ، كتستمد حركتيا مف المعمكمات التي نتمكف في اطارىا مف استثمار 
 .كتكظيؼ المكاىب الفكرية لمعامميف في مختمؼ مراحؿ التنظيـ مف تخطيط كمتابعة

مف خالليا تحقيؽ األىداؼ التعميمية بكفاءة  عممية يتـ ويقصد بيا إجرائيا في ىذه الدراسة
 عالية، كرفع المستكل الدارسات مف خالؿ التحسيف المستمر كالمشاركة الفاعمة.

( بأنيا "مجمكعة مف األنشطة كاإلجراءات التي يقـك بيا 1193: عرفيا الخميفة )طرق التدريس
ممكف، كما تتضمف األنشطة المعمـ، كالتي تظير آثارىا عمى نتاج التعمـ الذم يحققو المتع

 (949كالخبرات التي سيقـك بيا التالميذ إلحداث التعمـ" )ص.
مجمكعة األنشطة كالخطكات التي يقـك بيا المعمـ أثناء  ويقصد بيا إجرائيا في ىذه الدراسة

 التدريس مف أجؿ تكجيو الطالب إلى أىداؼ التعمـ المنشكدة.
ىي المدارس التي تتمكف فييا ي ا في ىذه الدراسة مدارس التعميم المستمر ويقصد بيا إجرائ

الدارسات مف االستمرار في تحصيؿ العمـك كالمعارؼ، كالحصكؿ عمى شيادة دراسية تكافئ 
 الشيادات المقدمة في مراحؿ التعميـ األساسي.

 اإلطار النظري
ليف عف التعميـ، إف الحديث عف قضايا التعميـ بأبعاده المتطكرة يحتاج إلى كقفة مف المسؤك       

كذلؾ الرتباط ىذه القضايا ارتباطا  مباشرا  بالعديد مف العكامؿ، كالتي مف أىميا الظركؼ 
االقتصادية كاالجتماعية السائدة مقابؿ التقدـ المبير في مجاؿ التكنكلكجيا في الغرب، كالتدفؽ 

ممية التعميـ المذىؿ لممعارؼ كالمعمكمات في عصرنا الحالي. جميع ىذه التغيرات جعمت ع
كباألخص تعميـ الكبار أماـ تحديات ىائمة تدعك إلى إعادة النظر في جميع عناصر العممية 
التعميمية لككنيا منظكمة شاممة كمترابطة ليا دكر ميـ كفعاؿ في عممية التنمية. مف ىذا 

لجكدة المنطمؽ سنتناكؿ في ىذا الفصؿ تعميـ الكبار خصائصو كبرامجو، طرؽ التدريس كمعايير ا
 فييا كما يرتبط بيا مف دراسات سابقة.

: تعميم الكبار والتعميم المستمر  خصائصو وبرامجو-أوال 
( التعميـ المستمر بأنو " ذلؾ النشاط التعميمي المنظـ الذم ال 9114عرؼ الحميدم )      

ؼ يخضع لنظاـ التعميـ الرسمي، كال يركز في تنظيمو عمى الشيادة فقط، بؿ يركز عمى أىدا
(.  إف التعميـ المستمر يعني إتاحة الفرص التعميمية المستمرة لمكبار 19تعميمية محددة")ص.

 طيمة حياتيـ مف أجؿ تنميتيـ كتطكيرىـ ليحققكا التكيؼ مع المتطمبات الحضارية.
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 ابتسام مشبب القحطانيأ/    

 منيرة مسفر الحصفأ/    مدى تطبيق معممات مدارس تعميم الكبار
 ندى عبد اهلل التميميأ/ 
 نوال محمد العمار أ/

 نورة مبارك العجميأ/ 
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تعميـ الكبار ينبغي أف يككف عممية مستمرة ممتدة ما دامت حياة الفرد، كلذلؾ فإف مفيـك 
مر مدل الحياة يعتبر ىك المفيـك األكثر تعبيرا  عف تعميـ الكبار مف أجؿ استمرار التعميـ المست

النمك االقتصادم كالتنمية الشاممة. كما أف التعميـ المستمر ىك كسيمة كؿ فرد لتحسيف مستكل ما 
تمقاه مف تعميـ خالؿ فترة التعميـ اإلجبارم كما أنو يجب أف يككف كسيمة مستمرة لمساعدة الفرد 

مى التكيؼ مف خالؿ التعميـ كالتدريب كاستخداـ المتغيرات التقنية كالحصكؿ عمى الحد االدنى ع
مف العمـك كالثقافة التي يطمبيا ىذا التكيؼ؛ كلذا فإف تعميـ الكبار يرتبط بفكرة التعميـ المستمر، 

كالصحي فالمرء يسعى لتعميـ نفسو مف الميد إلى  المحد لمكاجية متطمبات النمك االجتماعي 
كاالقتصادم كالسياسي كالثقافي الذم يعيش فيو مما يساعده عمى تحقيؽ التكازف بيف حاجاتو 

 (.  1191الصنات، كحياتو الشخصية كحاجات المجتمع كتطكره )
 ثاني ا: طرق تدريس الكبار

أم  ( بأنيا " الكسيمة التي يتبعيا المعمـ مف أجؿ إفياـ المتعمميف1114عرفتيا )السميطي،       
درس مف الدركس في أم مادة مف المكاد، أك الخطة التي يضعيا المعمـ قبؿ الكصكؿ لحجرة 

(. كما يقصد بطرؽ التدريس الكسائؿ 141)ص. الدراسة، كيقـك بتنفيذىا في تمؾ الحجرة"
كاألساليب كالميارات كاإلجراءات التي يتـ تكفيرىا في المكقؼ التعميمي مف أجؿ إحداث التعميـ 

(. إف العامميف في مجاؿ تعميـ الكبار كالتعميـ المستمر يسعكف دائما  9113ب )المقاني، المطمك 
إلى االىتماـ بالمادة العممية كتقديميا في صكرة كتب، إال أف مسألة الطريقة كاألسمكب قمما تجد 

إلى االىتماـ الكافي مف ىؤالء العامميف، فيـ يركف أف المادة ىي محكر االىتماـ كتعمميا يؤدم 
تحقيؽ اليدؼ، كلكف في الحقيقة أف المحتكل في حد ذاتو ىك مجرد كسيمة كليست غاية، فيك 
يبقى جامدا  ال فائدة منو حتى تتناكلو يد خبيرة كمدربة، تعمـ كيؼ تجعؿ مف المادة معنى كقيمة 

 (. 1114عف طريؽ استخداـ أفضؿ أساليب كطرؽ التدريس كأنسبيا لممتعمميف )السميطي، 
معمـ يحتاج ألف تككف لديو خمفية عممية كاسعة في طرؽ التدريس كأساليبو، فيك إف ال

بحاجو لتدريب مستمر، كىذا سيساعده في معرفة الظركؼ المناسبة لتطبيؽ أسمكب تدريسي ما، 
كبالتالي تصبح عممية التدريس ممتعة متماشية مع إمكانيات الدارسيف، حسب احتياجاتيـ 

عمـ بطريقة تدريس مناسبة لدكافع كاحتياجات الدارسيف الكبار كميكليـ كرغباتيـ. إف التزاـ الم
يكفر الكثير مف الكقت كالجيد، كيقمؿ التعب العقمي كالجسدم لممعمـ، كيجعمو كاثقا  بأنو استثار 

 (. 9113شكؽ المتعمميف لمدرس كحرؾ اىتماميـ كانتباىيـ إليو )المقاني، 
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اقؼ، فقد برز الكثير مف األساليب كالطرؽ طرؽ التدريس ليست كاحدة في كؿ المك  
يعتمد اختيار طرؽ تعميـ الكبار عمى أىداؼ التعميـ كمضامينو،  المناسبة لمكبار، حيث

كالمستكيات المعرفية كالثقافية كاالجتماعية كالمينية كالنفسية لمكبار، كتستخدـ عدة طرؽ في تعميـ 
مثيؿ األدكار، كالتعمـ بالمراسمة، كالتعمـ عف بعد، الكبار منيا: المحاضرة، كالمناقشة، كالحكار، كت

كالمكاقؼ التي تحاكي الكاقع في قطاعات كأعماؿ كميمات مختمفة، كالتعميـ بالممارسة اليكمية 
 (.1114)التعمـ عمى رأس العمؿ( )خضر، 

 سمات النجاح عند تدريس الكبار:
أنو عند تدريس الكبار يجب ( أف المراجعات األدبية تذكر 1114أشار ميدم كالعاصي )    

مراعاة عدة أمكر حتى يككف المكقؼ التعميمي ناجح كيؤدم غرضو، فمف الضركرم أف يبني 
المكقؼ التعميمي حسب حاجات المتعمميف كاىتماماتيـ، فيككف مناسبا  لقدراتيـ كمؤىالتيـ 

المعمـ  كأعمارىـ. كما عمى المعمـ أف يراعي ككنيـ كبار، فيتسـ المكقؼ بالصداقة بيف
كالمتعمميف، كييتـ بإشراكيـ بطريقة فعالة كنشطة في عممية التعمـ، حتى يدرؾ المتعممكف أف 
التعمـ عممية ذاتية دكرىـ فييا تيسير عممية التعمـ. كبما أف الكبار لدييـ خبرات كتجارب قيمة، 

ف لو فائدة فإف استغالؿ ىذه المعارؼ المتراكمة كاعتبارىا مصدرا  مف مصادر التعمـ قد يكك 
كتأثير قكم في إنجاح عممية التدريس كما يتكجب عمى معمـ الكبار الناجح استخداـ أساليب 
كطرؽ تدريس متعددة كاالبتعاد عف أسمكب التمقيف، لمكاجية الفركؽ الفردية بيف المتعمميف في 

 .(1114)ميدم كالعاصي، االىتمامات كالقدرات كالخمفية الثقافية كالمعرفية كالمينية 

 أمور ينبغي مراعاتيا عند تدريس الكبار:  
( عدة نقاط ميمة ينبغي مراعاتيا مف قبؿ المعمـ عند تدريس لكبار، 1199أكرد صالح )    

حيث يجب عمى المعمـ تجنب أسمكب التمقيف كااللقاء الذم قد يشعر المتعمميف بالممؿ كعدـ 
ؿ مف قيمة كفاعمية خبرات الدارسيف الرغبة في استمرار الدرس، كمف الميـ أيضا  عدـ التقمي

الكبار. كمف األمكر الميمة عند تدريس الكبار التركيز عمى المتعمـ الكبير مف خالؿ: مراعاة 
حاجات كرغبات المتعمـ الكبير، تقديـ الخبرات التعميمية التي تناسب استعداداتيـ كميكليـ، تعزيز 

ات الجديدة بأسمكب منظـ، مراجعة المادة عرض المكاد كالخبر دكافعيـ نحك التعمـ كالتعميـ، 
محاكلة تطبيؽ السابقة قبؿ البدء بمادة أخرل، استخداـ الكسائؿ السمعية كالبصرية كقت الدرس، 

الميارات كالمعمكمات عند الحصكؿ عمييا، استخداـ طريقة الممارسة كالتكرار إلتقاف المادة 
 .التعميمية، كطرح األسئمة كالحكار الحر في التعميـ
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 بعض طرائق تدريس الكبار:
 :كىك أسمكب استخراج كتكليد األفكار الجديدة مف المتعمميف الكبار عف  العصؼ الذىني

طريؽ االستفادة مف مصادر الجماعة بدال  مف االعتماد عمى فرد كاحد. ىذا األسمكب يساعد 
تعميؽ عمى تشجيع جميع المتعمميف عمى االشتراؾ في الحمكؿ كبالتالي تحقيؽ الرضا ك 

 (.1114المفيـك اإليجابي نحك الذات )السميطي، 
  التدريب عمى العالقات اإلنسانية: ىذه الطريقة تساعد عمى تطكير ركح االلتزاـ بيف

         المتعمميف، حيث يتفاعؿ الجماعة كيساندكنيـ بعضيـ البعض في شبكة منسقة 
 . (1114)خضر، 

 ي في حؿ المشكالت النظرية كالعممية عف طريؽ تآلؼ األشتات: كىي طريقة االبتكار التخيم
مراجعة المشكمة جماعيا ، ثـ تجزئتيا إلى عناصرىا الرئيسية، ثـ إيجاد العالقة بيف ىذه 
العناصر كبيف بعض المكضكعات في مجاؿ آخر، كبعدىا تبدأ المجمكعة بحؿ التناقضات 

 (.1114في المشكمة مف أجؿ الكصكؿ إلى تصكر جديد ليا )السميطي، 
  تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في تعميـ الكبار كالتعميـ المستمر: حيث يقـك المعمـ بتصميـ

خدمات الكتركنية تساعده عمى تطكير كعرض الدركس، كاستخداـ التقنيات المناسبة لكؿ 
درس. كاليدؼ مف استخداميا إيجاد بيئة تعميمية مشكقة كممتعة لمكبار، باإلضافة لسرعة 

 (.1114معمكمة )ميدم كالعاصي، الكصكؿ إلى ال
 ثالث ا: الجودة في التعميم 

تقانو كالقياـ بإنجازه عمى أكمؿ كجو. ك        ىي أسمكب لمقياـ الجكدة ىي حسف أداء الشيء كا 
باألعماؿ مف أجؿ المنافسة مف خالؿ التحسيف المستمر لجكدة المنتجات كتطكير خدماتيا 

(.  1113الحديثة، ككسب رضا الجميكر )المكزم، كعممياتيا كبيئتيا لمكاجية التحديات 
، كىي اندماج الفرد تجارية ىي اإلنتاج األفضؿ، في كؿ المستكيات سكاء كانت تعميمية أك كذلؾ

 (. 1111كالمساىمة المراقبة كالتطكير كالتحسيف المستمر لكيفية أداء العمؿ )أحمد، 
ة في ميداف التربية، فقد نشأ في إف مفيـك ضبط الجكدة في التعميـ مف المفاىيـ الجديد

البداية في ميداف الصناعة كاإلنتاج، ثـ بدأت ممارسة الجكدة في التعميـ في بريطانيا كالكاليات 
المتحدة كالياباف لتقكيـ كمتابعة المؤسسات التعميمية كبالذات في الجامعات، األمر الذم جعؿ 

كؿ جزء مف أجزاء المنظكمات التعميمية باقي المنظمات التعميمية تتسابؽ لتحسيف جكدتيا في 
 (. 1119)السنبؿ، 
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            كقد اىتـ عمماء التربية في السنكات الماضية في تحديد معاني الجكدة، كتحميؿ
               مبادئيا كمعاييرىا، كقد أجمعكا عمى ضركرة تكافرىا في عناصر البرنامج الدراسي 

في ( الجكدة الشاممة 1191كترل عمار )لتقكيـ كالمتابعة(. )المحتكل العممي، طرؽ التدريس، ا
التعميـ بأنيا أسمكب متكامؿ شامؿ يطبؽ في جميع فركع المنطقة التعميمية كمستكياتيا ليكفر 
لمعامميف كفرؽ العمؿ الفرصة القتناء كاشباع حاجات الطمبة كالمػستفيديف مف العممية التعميمية، 

              ميمية بأفضؿ األساليب كأقؿ التكاليؼ كأعمى مستكل كفعالية تحقيؽ أفضؿ خدمات تع
  جػكدة ممكنة.

 الجودة في طرق التدريس:
إف المقصكد بالجكدة في التدريس التركيز عمى الكيؼ أكثر مف الكـ، كاالبتعاد عف أسمكب     

ف العناصر الميمة م التمقيف، كزرع التعاكف، كالتركيز عمى التربية الحسنة. كتعتبر طرؽ التدريس 
في الجكدة الشاممة حيث أنيا تكائـ الظركؼ الخارجية لمتعمـ كتنظميا كتستخدـ األساليب كالطرؽ 
المناسبة التي تؤدم إلى إيصاؿ كتكصيؿ المعمكمة لممتعمميف، لكي يتمكنكا مف حؿ المشكالت 

كالطرؽ المناسبة  (. كالختيار التقنيات1191التي تكاجييـ خارج نطاؽ المدرسة )اإلبراىيمي، 
لمتدريس يجب أف نعرؼ محتكل المادة الدراسية كمدل صعكبة فيميا عند المتعمميف، كربطيا مع 

 باقي عناصر المنيج.
كيقصد بطرؽ التدريس بشكؿ عاـ أف يتبع المعمـ في داخؿ حجرة الدراسة أسمكب تدريسي 

ب ما نشيده مف ثكرة مبسط ألداء ميامو التعميمية، كلقد تغيرت ىذه الطرؽ كتطكرت بسب
معمكماتية كتطكر عممي كبير، فظير لدينا اتجاىات كطرؽ تدريس حديثو أدت إلى إعداد 

         ( أف 1191كقد أشارت عمار )(.  1191المعمميف كتطكيرىـ في أساليب التدريس )مسمـ، 
 أثناء  مف الميارات التي يجب أف يستخدميا المعمـ ىي ميارات استخداـ الكفايات األدائية

  النشاط الصفي؛ كذلؾ ليجذب انتباه الطالب بطريقة جيدة كليبسط ليـ المعمكمات، كيجعميا
ترسخ بعقكليـ كأذىانيـ. أيضا يجب أف يتعمـ استراتيجية إدارة الصؼ ككيفية التعامؿ مع 

 المكاقؼ اليكمية. 
دمج مع كمف ىنا نستنتج ضركرة البحث عف الطريقة التي نجعؿ بيا كؿ تعمـ جديد ين

البيئة المعرفية لممتعمـ، كخبراتو الشخصية القديمة، ليصبح التعمـ الجديد ممكا  خاصا  لمكتسبو 
فيظير ذلؾ في سمككو؛ كىذا ما نسميو بجكدة التعمـ. فجكدة التعمـ تزداد كتنقص اتباعا  التساع 

كمف ثـ قدرة المتعمـ عمى ما استفاد منو في تعممو كتحكلو إلى عنصر فعاؿ في شخصيتو 
 (.1111تكظيفو في مجاالت جديدة )عطية، 

 بعض معايير جودة التدريس الفعال: 
         أف التدريس الفعاؿ يجب أف يتبع بعض المعايير لقياس  (1199(الحريرم يذكر      

 جكدتو، كمنيا: 
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  منيج يعتمد عمى المخرجات: التدريس الجيد يعتمد عمى تكفير منيج محدد األىداؼ بشكؿ
ح، حيث تككف ىذه األىداؼ ىي األساس الذم يعتمد عميو المعمـ عند تقكيـ مخرجات كاض

 التعميـ لدل المتعمـ.
  تشخيص استعداد المتعمـ مف حيث المعرفة، الميكؿ، كطابع التعمـ المرغكب فيو: يتعيف عمى

م معمـ الكبار تشخيص استعداد المتمقي الكبير المعرفي، كاستكشاؼ اىتماماتو كالنمط الذ
 يميؿ إليو.

  تصميـ برنامج تدريسي: التدريس الفعاؿ يتطمب مف معمـ الكبار تصميـ برنامج تدريسي
  يحدد فيو نشاطات الدرس كالمكاد أك الكسائؿ التعميمية كالتكقعات مف المتعمميف كطرؽ

 تعزيز كتقكيـ.
الجكدة كمف األمكر الكاجب مراعاتيا أف تنسجـ معايير جكدة التدريس الفعاؿ مع أىداؼ 

كأف تؤدم إلى تحقيقيا، كأف تثير دافعية المتعمميف، كأف تحض ر تبعا  لحاجة التالميذ كميكليـ 
( أف التدريس الفعاؿ 1191كتؤدم إلى تفاعميـ مع المادة المقدمة في الدرس.  كقد أشار مسمـ )

المناىج يسعى لتكظيؼ التقنيات الحديثة في التعميـ بشكؿ جيد لكي تدعـ الجانب النظرم في 
 التعميمية، كما يكفر التغذية الراجعة المستمرة لممعمـ كالتالميذ. 

 الدراسات السابقة
لقد حظي مفيـك الجكدة في التعميـ العاـ باىتماـ الكتاب كالباحثيف في الحقؿ التربكم،       

 ال أنو كأجريت العديد مف الدراسات حكؿ جكدة طرؽ التدريس الفع اؿ في مدارس التعميـ العاـ، إ
ال يكجد الكثير مف الدراسات الميتمة بجكدة طرؽ تدريس الكبار كتطكير مناىج تعمـ الكبار 

 كالتعميـ المستمر.  
كأجريت العديد مف الدراسات كالتي ركزت عمى تنمية كتحسيف طرؽ كنماذج التدريس في 

 لدراسات: مراكز تعميـ الكبار كالتعميـ العالي طبق ا لمعايير الجكدة كمف أىـ ىذه ا
جراءات ضبط الجكدة النكعية في أنظمة 1119أجرل السنبؿ ) - ( دراسة تناكلت مبادئ كا 

التعميـ عف بعد، حيث عرضت الدراسة العديد مف النماذج النظرية إلدارة الجكدة النكعية 
كاإلجراءات الالزمة لضبط الجكدة في منظمات التعميـ عف بعد في العالـ العربي، كاستنتجت 

 أنو مف الضركرم تقديـ آليات تطبيؽ إجراءات ضبط الجكدة النكعية.  الدراسة
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( دراسة لتحديد القدرات المطمكبة مف أجؿ تطكير جكدة كفاعمية 1115كقد أجرل زاىر ) -
طرؽ التدريس كأداء أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي مف أجؿ مكاجية 

دراسات السابقة كاتبع المنيج الكصفي تحديات العكلمة، حيث استخدـ الباحث تحميؿ ال
ليستنتج أف ىناؾ استراتيجيات يمكف أف تسيـ في تطكير قدرات المعمميف مف أجؿ مكاكبة 

 التقدـ في استخداـ التقنيات الحديثة. 
إلى التعرؼ عمى متطمبات تحقيؽ جكدة بيئة التعمـ ) 1110كىدفت دراسة عبدالستار ) -

كمدل تكافر متطمباتيا كمعكقات تطبيقيا، كقد نتج عف ىذه  كالدارسيف ببرامج تعميـ الكبار،
الدراسة أف أفراد عينة الدراسة كىـ عينة ممثمة مف الخبراء كالعامميف في مجاؿ تعميـ الكبار 
عداد البرامج، ككاف مف  أكلكا أىمية عظمى لمبادئ إدارة الجكدة الشاممة في التدريس كا 

جكدة الدراسة ىك ضركرة تكفير كسائؿ تعميمية  المتطمبات التي ذكرتيا العينة لتحقيؽ
 كمصادر متنكعة في تعميـ الكبار.

( ىدفت لتقييـ أداء معممي محك األمية في ضكء معايير جكدة 1199أما دراسة صالح ) -
األداء التدريسي، كمعرفة مدل تمكف معممي الكبار مف استخداـ كسائؿ كطرؽ التدريس 

سة عمى مجمكعة مف مدارس تعميـ الكبار في ست حسب معايير الجكدة. كأجريت الدرا
محافظات مصرية عف طريؽ إعداد استبانات لممعمميف كالمعممات تكشؼ مدل تطبيؽ 
معايير جكدة األداء أثناء تدريس الكبار. استنتج الباحث أف تطبيؽ الجكدة في استخداـ 

لمعممكف ال طرؽ التدريس جاءت ضعيفة في بعض المحافظات كمتكسطة في بعضيا، كأف ا
 يستخدمكف األجيزة الحديثة كغير ممميف بمعايير الجكدة في التدريس.

( إلى معرفة مدل الجكدة النكعية في برامج محك األمية 1194كىدفت دراسة القحطاني ) -
كتعميـ الكبار في المممكة العربية السعكدية مف حيث )األىداؼ، التخطيط، البيئة التعميمية، 

          تج الباحث في ىذه الدراسة النظرية بضركرة تغيير كاقع برامجكالبرامج(. كقد استن
   تعميـ الكبار نحك األفضؿ عف طريؽ تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة كتطكير البيئة 

 التعميمية لمكبار. 
جراءاتيا  منيج الدراسة وا 

: منيج الدراسة:   أوال 
الكصفي المسحي لمناسبتو لنكع الدراسة، حيث المنيج المالئـ لمدراسة الحالية ىك المنيج        

( أف ىذا المنيج "ىك تجميع منظـ لمبيانات المتعمقة بالمؤسسة، كأنشطتيا 1111يذكر قندلجي )
المختمفة، كعممياتيا، كاجراءاتيا، كمكظفكىا كخدماتيا المختمفة كذلؾ خالؿ فترة زمنية معينة 

لمسحية ىي جمع المعمكمات التي يمكف فيما بعد كمحددة. عمما أف الكظيفة األساسية لمدراسات ا
 (. 941تحميميا كتفسيرىا كمف ثـ الخركج باستنتاجات منيا" )ص. 
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 ثانيا: مجتمع وعينة الدراسة:
( مجتمع الدراسة بأنو "جميع مفردات الظاىرة التي تدرسيا 1114يعرؼ ذكقاف )          

ات أك األشياء الذيف يككنكف مشكمة الدراسة" الباحثة كبذلؾ فإف مجتمع الدراسة ىك جميع المفرد
(. بناء عمى ذلؾ تك كف مجتمع الدراسة مف المعممات الالتي يعممف في مدارس التعميـ 10)ص.

ق، 9331-9341مسائي( في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ -المستمر بمدينة الرياض )صباحي
( 931في عينة عشكائية بمغ عددىا ) ( معممة، أما عينة الدراسة فقد تمثمت041كالبالغ عددىـ )

 معممة كىك عدد االستبيانات القابمة لمتحميؿ االحصائي. 
كالجداكؿ التالية تكضح خصائص العينة مف حيث متغيرات الدراسة كىي: التخصص، 

 سنكات الخبرة التعميمية.
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا  لمتغير التخصص1جدول )

 النسبة   العدد الفئة
 64.2 95 أدبي
 35.8 53 عممي

 100.0 148 المجمكع الكمي

%( 03.1( مف أفراد عينة الدراسة يمثمكف ما نسبتو )15يتضح مف الجدكؿ أعاله أف )        
( 54مف إجمالي عينة الدراسة تخصصيـ أدبي كىـ الفئة األكثر مف أفراد عينة الدراسة، بينما )

 %( مف إجمالي عينة الدراسة تخصصيـ عممي. 45.1سبتو )مف أفراد عينة الدراسة يمثمكف ما ن
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا  لمتغير الخبرة التعميمية0جدول )

 النسبة   العدد الفئة
 14.2 21 سنة الى أقؿ مف ثالث سنكات

 14.9 22 ثالث سنكات إلى أقؿ مف ست سنكات
 70.9 105 ست سنكات فأكثر
 100.0 148 المجمكع الكمي 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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%( مف 41.1( مف أفراد عينة الدراسة يمثمكف ما نسبتو )915( أف )1يتضح مف الجدكؿ)     
إجمالي عينة الدراسة سنكات خبرتيـ )ست سنكات فأكثر( كىـ الفئة األكثر مف أفراد عينة 

( %93.1( مف أفراد عينة الدراسة يمثمكف ما نسبتو )11الدراسة، بينما يأتي في المرتبة الثانية )
مف إجمالي أفراد عينة الدراسة سنكات خبرتيـ )ثالث سنكات إلى أقؿ مف ست سنكات(، كيأتي 

( مف إجمالي أفراد عينة 93.1( مف أفراد عينة الدراسة يمثمكف ما نسبتو )19في المرتبة الثالثة )
 الدراسة سنكات خبرتيـ )سنة الى أقؿ مف ثالث سنكات(.

 ثالثا: أداة البحث:
( بقكلو: "ىي استمارة 1110داة المناسبة ىي االستبانة، كالتي عرفيا العساؼ )األ          

تحتكم عمى مجمكعة مف األسئمة أك العبارات المكتكبة مزكدة بإجاباتيا كاآلراء المحتممة بفراغ 
اإلشارة الى ما يراه ميما أك ما ينطبؽ عميو منيا أك -مثال–لإلجابة، كيطمب مف المجيب عمييا 

(. كتككنت االستبانة في صكرتيا النيائية مف 431أنو ىك اإلجابة الصحيحة" )ص. ما يعتقد 
 (:4( فقرة مكزعة عمى محكريف، كما في جدكؿ )13)

 (: محاور االستبانة3جدول )

 عدد العبارات محاكر االستبانة ـ

مدل تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس المستخدمة في مدارس التعميـ  9
 14 المستمر مف كجية نظر المعممات

الصعكبات التي تحكؿ دكف تحقيؽ الجكدة الشاممة في مدارس التعميـ المستمر مف  1
 10 كجية نظر المعممات

 24 المجمكع

منخفضة جد ا(  –منخفضة –تكسطة م-عالية-كقد است خدـ مدرج لكرت )عالية جد ا
لتحديد مدل مكافقة عينة أفراد الدراسة عمى العبارات المحددة باالستبانة، كلغرض المعالجة فقد 
          أعطت الدراسة لكؿ استجابة عمى كؿ عبارة في كافة محاكر االستبانة قيمة محددة عمى

 النحك التالي: 
  يمثؿ )منخفضة جدا( 9.1مف ا الى أقؿ مف. 
  يمثؿ )منخفضة(. 1.0الى اقؿ مف  9.41مف 
  يمثؿ )متكسطة(. 4.3الى اقؿ مف  1.51مف 
  يمثؿ )عالية(. 3.1الى اقؿ مف  4.41مف 
  يمثؿ )عالية جدا(. 5الى اقؿ مف  3.91مف 



 موسى بن سميمان الفيفي /د                                
 ابتسام مشبب القحطانيأ/    

 منيرة مسفر الحصفأ/    مدى تطبيق معممات مدارس تعميم الكبار
 ندى عبد اهلل التميميأ/ 
 نوال محمد العمار أ/

 نورة مبارك العجميأ/ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صدق األداة: -
( "أف مف الشركط الضركرية التي ينبغي تكافرىا في األداة التي 1114يذكر ذكقاف )      

تككف صادقة إذا كاف بمقدكرىا أف تقيس فعال ما كضعت لقياسو، -أداة البحث-لدراسةتعتمدىا ا
كأنو إذا كافؽ الخبراء عمى أف األداة مالئمة لما كضعت مف أجمو فإنو يمكف االعتماد عمى 

. كمف أجؿ التأكد مف صدؽ أداة ) 910. ص(حكميـ، كىذا ما يعرؼ بصدؽ المحكميف" 
 :الدراسة تـ القياـ بما يمي

 :الصدق الظاىري لألداة - أ
( عبارة، تـ عرضيا عمى 13بعد بناء االستبانة في صكرتيا األكلية كالمككنة مف )      

مختصيف لمعرفة المالحظات كالمقترحات حكؿ االستبانة كعباراتيا مف حيث سالمة الصياغة، 
ساؤالتيا كالتعديؿ ككضكح العبارة، كارتباطيا كمالءمتيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كاإلجابة عمى ت

 كفقا لما اتفؽ عميو الغالبية.
 صدق االتساق الداخمي لألداة: - ب

بعد التأكد مف الصدؽ الظاىرم ألداة الدراسة ط بقت عمى مجتمع الدراسة، ثـ تـ حساب     
معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة الصدؽ الداخمي لالستبانة بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات 

 كمية لممحكر الذم تنتمي اليو الفقرة، كما تكضح ذلؾ الجداكؿ التالية:االستبياف بالدرجة ال
مدى تطبيق معايير الجودة (: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات "المحور األول" 4جدول رقم )

 الشاممة في طرق التدريس في مدارس التعميم المستمر من وجية نظر المعممات
 معامؿ االرتباط بالمحكر العبارة رقـ معامؿ االرتباط بالمحكر رقـ العبارة

1 .458** 8 .356** 
2 .554** 9 .552** 
3 .637** 10 .436** 
4 .525** 11 .412** 
5 .566** 12 .541** 
6 .532** 13 .419** 
7 .644** 14 .514** 

 0.05دالة عند  ** 
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حكر األكؿ ككما يتضح مف الجدكؿ أعاله فإف قيـ معامالت ارتباط بيرسكف لعبارات الم
(، كترتبط 1.033( ك )1.450بالدرجة الكمية لممحكر ىي قيـ جميعيا مكجبة تتراكح ما بيف )

(، مما يعني كجكد درجة عالية مف االتساؽ 1.15ارتباطا ذا داللة إحصائية عند مستكل )
 الداخمي بما يعكس درجة مف الصدؽ لفقرات المقياس. 

عبارات "المحور الثاني" الصعوبات التي تحول دون (: معامالت ارتباط بيرسون ل5جدول رقم )
 تحقيق الجودة الشاممة في مدارس التعميم المستمر من وجية نظر المعممات

 معامؿ االرتباط بالمحكر رقـ العبارة معامؿ االرتباط بالمحكر رقـ العبارة

9 .590** 6 .522** 
1 .521** 7 .452** 
4 .645** 8 .396** 
3 .499** 9 .538** 
5 .544** 10 .443** 

 0.05دالة عند  **
ككما يتضح مف الجدكؿ أعاله فإف قيـ معامالت ارتباط بيرسكف لعبارات المحكر الثاني      

(، كترتبط 1.035( ك )1.410بالدرجة الكمية لممحكر ىي قيـ جميعيا مكجبة تتراكح ما بيف )
ي كجكد درجة عالية مف االتساؽ (، مما يعن1.15ارتباطا ذا داللة إحصائية عند مستكل )

 الداخمي بما يعكس درجة مف الصدؽ لفقرات المقياس.
 (:Reliabilityثبات األداة ) -

( "أف االختبار يعد ثابتا إذا كاف يؤدم الى نفس النتائج في حالة 1110يذكر العساؼ )    
         تباريف" تكراره، خاصة إذا كانت الظركؼ المحيطة باالختبار كالمختبر مماثمة في االخ

، كلمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة تـ حساب معامؿ ألفا كركنباخ لقياس قيمة الثبات )341. ص(
( معممة، كبمغ معامؿ الثبات 41مف خالؿ عينة استطالعية مككنة مف )الكمي لجميع العبارات، 

                                                  ( مما يشير إلى أف االستبانة ذات ثبات مناسب.1.101)
 رابعا: طريقة جمع البيانات:

 USF (UNIVERSITY OF SOUTHبعد إعداد االستبياف الكتركنيا عف طريؽ مكقع     
FLORIDA تـ ارساؿ الرابط إلى مشرفة التعميـ المستمر في إدارة تعميـ الرياض لتعميمو عمى )

رسالو لممعممات ممف يمثمف عي ، كبمغ عدد 10/5/9331نة الدراسة المكافؽ مشرفات المكاتب كا 
 أياـ. 91( خالؿ 041( استبياف مف أصؿ )931االستبانات المكتممة )



 موسى بن سميمان الفيفي /د                                
 ابتسام مشبب القحطانيأ/    

 منيرة مسفر الحصفأ/    مدى تطبيق معممات مدارس تعميم الكبار
 ندى عبد اهلل التميميأ/ 
 نوال محمد العمار أ/

 نورة مبارك العجميأ/ 
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 خامسا: األساليب اإلحصائية:
بناء عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي سعت لتحقيقيا، تـ تحميؿ بياناتيا باستخداـ          

(، كاستخراج النتائج كفقا لألساليب SPSS)برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 
 اإلحصائية التالية:

: لتحديد استجابات مفردات عينة الدراسة تجاه عبارات المحاكر التكرارات والنسب المئوية .9
 الرئيسية التي تتضمنيا الدراسة.

لمعرفة مدل انخفاض أك ارتفاع استجابات مفردات الدراسة  (:meanالمتوسط الحسابي) .1
الرئيسية )متكسط متكسطات العبارات(، كبالتالي معرفة رتب المحاكر حسب  عف المحاكر

 أعمى متكسط حسابي.
(: لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ أك تشتت standard Deviation)االنحراف المعياري  .4

استجابات مفردات الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ محكر مف محاكر 
حسابي، فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر تركزت االستجابات الرئيسية عف متكسطيا ال

 كانخفض تشتتيا بيف المقياس.
لمعرفة درجة االرتباط بيف عبارات  (:person correlationمعامل االرتباط بيرسون ) .3

 االستبانة كالمحكر الذم تنتمي كؿ عبارة مف عباراتيا كبيف الدرجة الكمية لالستبانة.
 الختبار مدل ثبات أداة الدراسة. (:Cronbach'a Alphaمعامل ألفا كرونباخ )  .5

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا 
تـ تحميؿ نتائج الدراسة التي تـ الحصكؿ عمييا مف تطبيؽ االستبانة عمى أفراد العينة،          

 كفيما يمي عرض لمنتائج التي تكصمت ليا الدراسة مف خالؿ اإلجابة عمى تساؤالتيا:

ما واقع تطبيق معايير الجودة الشاممة في طرق " السؤال األول الذي نصو اإلجابة عمى
 التدريس في مدارس التعميم المستمر من وجية نظر المعممات؟"

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحثكف باستخراج عدد التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات      
 ( يكضح ذلؾ:0يا تنازلي ا، كالجدكؿ رقـ )الحسابية كاالنحراؼ المعيارم لكؿ عبارة كترتيب
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 (: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيباتيا6جدول رقم )
مدى تطبيق معايير الجودة الشاممة في طرق التدريس في مدارس التعميم المستمر لعبارات  

 من وجية نظر المعممات
المتكسط  درجة المكافقة  العبارة  ـ

 الحسابي
نحراؼ اال

 المعيارم
 الترتيب

منخفضة 
 جدا

 عالية عالية  متكسطة منخفضة
 جدا

أقـك بتكضيح أىداؼ المقرر  9
 في المقاء األكؿ مع الدارسات

 29.7 40.5 25.7 7. 3.4 % 13 941. 3.93 44 60 38 1 5 ت
أحرص عمى تحقيؽ أىداؼ  1

 التعميـ لمدارسات
 35.1 48.0 15.5 7. 7. % 9 756. 4.16 52 71 23 1 1 ت

أسعى إلى تحسيف جكدة التعميـ  4
كجعميا مف األكلكيات التي 

 تؤدم أىداؼ التعمـ

 62 61 22 2 1 ت
4.22 .798 7 % .7 1.4 14.9 41.2 41.9 

أحرص عمى مراعاة الفركؽ  3
 الفردية بيف الدارسات

 49.3 35.8 13.5 7. 7. % 3 784. 4.32 73 53 20 1 1 ت
أسعى إلى ربط المعرفة الجديدة  5

 مع خبرات الدارسات الشخصية
 43.9 41.9 12.8 7. 7. % 4 763. 4.28 65 62 19 1 1 ت

أحرص عمى إدارة الصؼ  0
داخؿ القاعة الدراسية بشكؿ 

 فعاؿ

 70 60 15 2 1 ت
4.32 .767 2 % .7 1.4 10.1 40.5 47.3 

ي أحرص عمى طرح األسئمة الت 4
تحفز عمى التفكير كالبحث 
 كاالستقصاء عف المعمكمة

 5 799. 4.25 65 59 21 2 1 ت
% .7 1.4 14.2 39.9 43.9 

أستخدـ طرؽ تدريس  1
 كاستراتيجيات فاعمة كمتنكعة

 33.1 39.2 22.3 4.1 1.4 % 12 918. 3.99 49 58 33 6 2 ت
أركز عمى الجكانب التطبيقية  1

 أثناء شرحيا لممادة العممية
 40.5 43.9 12.8 2.0 7. % 6 796. 4.22 60 65 19 3 1 ت

أطبؽ معايير الجكدة الشاممة  91
 في طرؽ التدريس

 28.4 41.9 23.6 5.4 7. % 14 892. 3.92 42 62 35 8 1 ت
أحرص عمى التطكير كالتحسيف  99

 المستمر ألدائي في التدريس  
 45.3 36.5 12.8 4.1 1.4 % 8 911. 4.20 67 54 19 6 2 ت

أىتـ بربط مكاضيع المقرر  91
 بالحياة الكاقعية

 52.7 35.8 8.1 2.0 1.4 % 1 826. 4.36 78 53 12 3 2 ت
أقـك بتفعيؿ األنشطة التعميمية  94

 المتنكعة
 41.9 33.8 21.6 2.0 7. % 10 873. 4.14 62 50 32 3 1 ت

تي تتعمؽ أحضر الدكرات ال 93
 بتطكير جكدة التدريس

 42.6 32.4 20.3 3.4 1.4 % 11 941. 4.11 63 48 30 5 2 ت
 4.17 المتكسط الحسابي
 0.84 االنحراؼ المعيارم



 موسى بن سميمان الفيفي /د                                
 ابتسام مشبب القحطانيأ/    

 منيرة مسفر الحصفأ/    مدى تطبيق معممات مدارس تعميم الكبار
 ندى عبد اهلل التميميأ/ 
 نوال محمد العمار أ/

 نورة مبارك العجميأ/ 
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مدل تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ يتضح مف الجدكؿ أعاله أف عبارات محكر      
جاءت متفاكتة ما بيف متكسط  نظر المعمماتالتدريس في مدارس التعميـ المستمر مف كجية 

( مما يشير إلى درجة مكافقة 3.94( كبمتكسط عاـ )3.40( كمتكسط حسابي )4.11حسابي )
 عالية لدل المعممات.  كجاءت النتائج لمفقرات التالية كما يمي: 

 ية يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ أعاله أف مفردات عينة الدراسة مكافقات بدرجة عال
تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ  جد ا عمى ثمانية عبارات مف العبارات المتعمقة بمدل

، كتتمثؿ في العبارات التدريس في مدارس التعميـ المستمر مف كجية نظر المعممات
( حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذه العبارات بيف 99-1-4-0-5-3-4-91رقـ)

طات تقع بالفئة الخامسة مف المقياس المتدرج الخماسي (، كىي متكس3.11إلى 3.40)
 ( كىي الفئة التي تشير إلى درجة )عالية جدا(.5الى أقؿ مف  3.1كالتي تتراكح ما بيف )

  كما يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ أعاله أف مفردات عينة الدراسة مكافقات               
        ؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريستطبي عمى بقية العبارات المتعمقة بمدل

          ، كالتي تمثمت في العبارات رقـفي مدارس التعميـ المستمر مف كجية نظر المعممات
(، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذه العبارات ما بيف 9-1-1-91-94-93)
قياس المتدرج الخماسي (، كىذه المتكسطات تقع بالفئة الرابعة مف الم3.93إلى  4.11)

( كىي الفئة التي تشير إلى درجة )عالية(، مما 3.1الى أقؿ مف  4.3) كالتي تتراكح ما بيف
يدؿ عمى تفاكت كجيات نظر مفردات عينة الدراسة بيف )عالية كعالية جدا( في العبارات 

المستمر  تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس في مدارس التعميـ المتعمقة بمدل
  نظر المعممات. مف كجية

 تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ  كبمغ المتكسط الحسابي العاـ لممحكر المتعمؽ بمدل
( كىي الفئة 5مف  3.94) التدريس في مدارس التعميـ المستمر مف كجية نظر المعممات

ات عمى العبارات التي تشير إلى درجة مكافقة )عالية(، أم أف مفردات عينة الدراسة مكافق
تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس في مدارس التعميـ المستمر  المتعمقة بمدل

 . مف كجية نظر المعممات
  كىي )أىتـ بربط مكاضيع المقرر بالحياة الكاقعية( بالمرتبة األكلى بيف  91كانت العبارة رقـ

مة في طرؽ التدريس في مدارس التعميـ تطبيؽ معايير الجكدة الشام العبارات المتعمقة بمدل
( كانحراؼ معيارم 5مف  3.40بمتكسط حسابي ) المستمر مف كجية نظر المعممات

(، كيعمؿ الباحثكف ذلؾ بزيادة الكعي لدل المعممات حكؿ أىمية ربط المكضكع 1.101)
مـ بالكاقع العممي كخبرات المتعممات لينعكس عمى التعمـ الجديد كيظير في سمكؾ المتع

 بشكؿ أفضؿ كىذا ما يسعكف لتحقيقو.  
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  كىي )أحرص عمى إدارة الصؼ داخؿ القاعة الدراسية بشكؿ فعاؿ(  0ككانت العبارة رقـ
تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس  بالمرتبة الثانية بيف العبارات المتعمقة بمدل

( 5مف  3.41سابي )بمتكسط ح في مدارس التعميـ المستمر مف كجية نظر المعممات
(، كيشير الباحثكف إلى أف المعمـ الذم يدرؾ أىمية اإلدارة 1.413كانحراؼ معيارم )

الصفية غالبا يككف قادر عمى التعامؿ مع المكاقؼ بطريقة أكثر فاعمية مف خالؿ أنشطة 
منظمة كمحددة تتطمب ظركفا مناسبة يجب العمؿ عمى تييئتيا مف أجؿ تحقيؽ الجكدة 

 ي التعميـ.النكعية ف
  كىي )أقـك بتكضيح أىداؼ المقرر في المقاء األكؿ مع الدارسات(  9بينما كانت العبارة رقـ

تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ  بالمرتبة قبؿ األخيرة بيف العبارات المتعمقة بمدل
مف  4.14بمتكسط حسابي ) التدريس في مدارس التعميـ المستمر مف كجية نظر المعممات

(، كيرل الباحثكف أنو قد يعزل السبب إلى أف أغمب المعممات 1.139كانحراؼ معيارم ) (5
 يحرصف عمى تكضيح اليدؼ بداية كؿ حصة كليس في المقاء األكؿ. 

  كىي )أطبؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس( بالمرتبة  91ككانت العبارة رقـ
عايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس في تطبيؽ م األخيرة بيف العبارات المتعمقة بمدل

( كانحراؼ 5مف  4.11بمتكسط حسابي ) مدارس التعميـ المستمر مف كجية نظر المعممات
(، كيرل الباحثكف أنو قد يككف عدـ معرفتيـ بمعايير الجكدة الشاممة لطرؽ 1.111معيارم )

 التدريس كجيميـ بيا ىك السبب في ذلؾ.

             ئج ىذا المحكر إلى اتفاؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كبشكؿ عاـ تشير نتا     
( إدراكا لضركرة 1194( كدراسة )القحطاني، 1110( كدراسة )عبدالستار، 1115)زاىر، 

تحسيف البرامج المقدمة لمكبار كربط المعارؼ الجديدة بالحياة الكاقعية كخبرات المتعممات مف 
 فاعمة كمتنكعة.خالؿ استخداـ استراتيجيات 

ولإلجابة عمى السؤال الثاني والذي نصو "ما الصعوبات التي تحول دون تحقيق الجودة      
 الشاممة في مدارس التعميم المستمر من وجية نظر المعممات؟"

قاـ الباحثكف باستخراج عدد التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ     
 ( يكضح ذلؾ:4كترتيبيا تنازلي ا، كالجدكؿ رقـ ) المعيارم لكؿ عبارة



 موسى بن سميمان الفيفي /د                                
 ابتسام مشبب القحطانيأ/    

 منيرة مسفر الحصفأ/    مدى تطبيق معممات مدارس تعميم الكبار
 ندى عبد اهلل التميميأ/ 
 نوال محمد العمار أ/

 نورة مبارك العجميأ/ 
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(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيباتيا لعبارات الصعوبات 7جدول رقم )
 التي تحول دون تحقيق الجودة الشاممة في مدارس التعميم المستمر من وجية نظر المعممات

المتكسط  درجة المكافقة  العبارة  ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب
منخفضة 

 جدا
 عالية عالية  متكسطة منخفضة

 جدا
عدـ معرفتي بمعايير الجكدة  9

 في طرؽ التدريس
 9.5 9.5 35.8 25.0 20.3 % 2 1.185 2.63 14 14 53 37 30 ت

ضعؼ قدرتي عمى تنكيع  1
أساليب التدريس بما يتناسب 

 مع طبيعة األىداؼ

 9 17 45 37 40 ت
2.45 1.180 5 % 27.0 25.0 30.4 11.5 6.1 

نقص الدكرات المقدمة لتأىيؿ  4
المعممات عمى معرفة 
 خصائص الدارسات

 20 19 55 33 21 ت
2.89 1.207 1 % 14.2 22.3 37.2 12.8 13.5 

عدـ معرفتي بأساليب  3
 تكظيؼ التقنية في التعميـ

 9.5 7.4 30.4 26.4 26.4 % 4 1.226 2.47 14 11 45 39 39 ت
قمة معرفتي بطرؽ التدريس  5

 التي تناسب الدارسات 
 8.8 8.8 24.3 30.4 27.7 % 6 1.228 2.41 13 13 36 45 41 ت

عدـ معرفتي بأساليب تصميـ  0
 الدركس بفاعمية

 9.5 6.1 27.7 27.7 29.1 % 8 1.232 2.39 14 9 41 41 43 ت
دة مف التغذية غياب االستفا 4

 الراجعة
 6.1 12.2 24.3 28.4 29.1 % 9 1.198 2.38 9 18 36 42 43 ت

عدـ استغالؿ الكقت الالـز  1
 لمتعمـ

 8.8 8.8 26.4 26.4 29.7 % 7 1.245 2.41 13 13 39 39 44 ت
القصكر في تنكع مصادر  1

 التعميـ في المدرسة
 10.1 13.5 27.0 23.6 25.7 % 3 1.283 2.59 15 20 40 35 38 ت

عدـ التزامي بالجانب  91
 التطبيقي في أسمكب التدريس

 8.1 8.1 24.3 29.7 29.7 % 10 1.185 2.35 12 12 36 44 44 ت
 2.50 المتكسط الحسابي
 1.2169 االنحراؼ المعيارم

قيؽ الجكدة يتضح مف الجدكؿ أعاله أف عبارات محكر الصعكبات التي تحكؿ دكف تح     
الشاممة في مدارس التعميـ المستمر مف كجية نظر المعممات جاءت متفاكتة ما بيف متكسط 

( مما يشير إلى درجة مكافقة 1.51( كبمتكسط عاـ )1.11( كمتكسط حسابي )1.45حسابي )
 متكسطة لدل المعممات حكؿ المعكقات التي تكاجييـ. كجاءت أعمى المتكسطات لمفقرات التالية: 
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 نقص الدكرات المقدمة لتأىيؿ المعممات عمى معرفة خصائص الدارسات(  4عبارة رقـال(
          كانت بالمرتبة األكلى بيف العبارات المتعمقة بالصعكبات التي تحكؿ دكف تحقيؽ 
الجكدة الشاممة في مدارس التعميـ المستمر مف كجية نظر المعممات بمتكسط حسابي 

(، كيرل الباحثكف أف جكدة التعمـ تزداد كتنقص 9.114م )( كانحراؼ معيار 5مف  1.11)
 بمعرفة خصائص األفراد نظرا لمفركؽ الفردية بيف الدارسات.

 عدـ معرفتي بمعايير الجكدة في طرؽ التدريس( بالمرتبة الثانية بيف  9ككانت العبارة رقـ(
مدارس التعميـ العبارات المتعمقة بالصعكبات التي تحكؿ دكف تحقيؽ الجكدة الشاممة في 

( كانحراؼ معيارم 5مف  1.04المستمر مف كجية نظر المعممات بمتكسط حسابي )
(، كيرل الباحثكف أف الجيؿ بالمعايير قد يككف السبب في عدـ الحرص عمى 9.915)

دراؾ أىميتيا،  ( كالتي أظيرت 1199فقد تطابقت ىذه النتيجة مع دراسة صالح )تطبيقيا كا 
ستخداـ طرؽ التدريس جاءت ضعيفة في بعض المحافظات كمتكسطة أف تطبيؽ الجكدة في ا

في بعضيا، كأف المعممكف ال يستخدمكف األجيزة الحديثة كغير ممميف بمعايير الجكدة في 
 التدريس.

 ( عدـ المعرفة بأساليب تكظيؼ التقنية في التعميـ في المرتبة الرابعة، 3ككانت العبارة رقـ )
( في دراستو بأف عمى المعمـ استخداـ كسائؿ 1110دالستار )حيث تتفؽ مع ما استنتجو عب

متعددة كمتنكعة تساعده عمى تطكير كعرض الدركس، كاستخداـ التقنيات المناسبة لكؿ 
درس. كاليدؼ مف استخداميا إيجاد بيئة تعميمية مشكقة كممتعة لمكبار، باإلضافة لسرعة 

 يؼ التقنية يقمؿ مف جكدة التعميـ. الكصكؿ إلى المعمكمة، حيث أف عدـ القدرة عمى تكظ
بينما كانت أقل العبارات حول الصعوبات التي تحول دون تحقيق الجودة الشاممة في      

 مدارس التعميم المستمر من وجية نظر المعممات كالتالي:
  كىي )غياب االستفادة مف التغذية الراجعة( بالمرتبة قبؿ األخيرة بيف  4كانت العبارة رقـ

ات المتعمقة بالصعكبات التي تحكؿ دكف تحقيؽ الجكدة الشاممة في مدارس التعميـ العبار 
المستمر مف كجية نظر المعممات، كيرل الباحثكف أنو قد يككف سبب ذلؾ عدـ إدراؾ 
 المعممات ألىمية التغذية الراجعة لممتعممات الكبيرات في إدراؾ مكاطف الخطأ لتعديميا 

 كتقكيـ أداءىـ. 
 كىي )عدـ التزامي بالجانب التطبيقي في أسمكب التدريس( بالمرتبة  91ارة رقـ ككانت العب

األخيرة بيف العبارات المتعمقة بالصعكبات التي تحكؿ دكف تحقيؽ الجكدة الشاممة في مدارس 
التعميـ المستمر مف كجية نظر المعممات، كيرل الباحثكف أنو قد يككف السبب التركيز عمى 

 التطبيقي ككثرة المكضكعات النظرية بالمناىج.الجانب النظرم دكف 
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 نورة مبارك العجميأ/ 
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كبشكؿ عاـ تشير نتائج ىذا المحكر إلى اتفاؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة      
( في ضركرة تكظيؼ كتنكيع مصادر التعميـ في 1110( كدراسة )عبدالستار، 1199)صالح،

عمى تطبيؽ كسائؿ التدريس  المدرسة لتحقيؽ الجكدة الشاممة، كتنمية كتطكير قدرات المدرسيف
 الفعاؿ، كاستخداـ التكنكلكجيا في خدمة العممية التعميمية.

 المناقشة والخالصة والتوصيات
يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى مناقشة النتائج التي تكصمت الييا الدراسة، كأبرز التكصيات،      

 كالمقترحات في ضكء تمؾ النتائج.
 لييا الدراسة:أوال : مناقشة النتائج التي توصمت ا
 نص والذي األول المحور حول الدراسة عينة أفراد أ: مناقشة النتائج الخاصة باستجابات

ما واقع تطبيق معايير الجودة الشاممة في طرق التدريس في مدارس التعميم  :عمى
 المستمر من وجية نظر المعممات؟

التدريس في مدارس التعميـ  أظيرت النتائج أف درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ   
(. كبمقارنة نتائج ىذا المحكر 5( مف )3.94المستمر متحققة بدرجة عالية بمتكسط حسابي )

نتكصؿ إلى ما يمي: االتفاؽ بدرجة عالية جدا عمى ضركرة ربط مكاضيع المقرر بالحياة الكاقعية، 
 عف طريؽ التنكع في طرؽ التدريس.

  كرة السعي إلى ربط المعرفة الجديدة مع خبرات االتفاؽ بدرجة عالية جدا عمى ضر
 الدارسات الشخصية، كذلؾ ألىمية خبرات المتعممات في ترسيخ المعمكمات الجديدة.

 .االتفاؽ بدرجة عالية جدا عمى إدارة الصؼ داخؿ القاعة الدراسية بشكؿ فعاؿ 
 ممية أثناء االتفاؽ بدرجة عالية جدا حكؿ التركيز عمى الجكانب التطبيقية لممادة الع

 شرحيا.
  ،االتفاؽ بدرجة عالية عمى ضركرة تكضيح أىداؼ المقرر في مع الدراسات نظرا  ألىميتيا

اال أف المعممات يقمف بتكضيح ىذه األىداؼ في بداية كؿ درس عمى حدة بدال  مف ذكرىا 
 في المقاء األكؿ. 
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 نص والذي الثاني حورالم حول الدراسة عينة أفراد ب: مناقشة النتائج الخاصة باستجابات
ما الصعوبات التي تحول دون تطبيق معايير الجودة الشاممة في طرق التدريس من  :عمى

 وجية نظر معممات مدارس التعميم المستمر؟

أظيرت النتائج أف معممات مدارس التعميـ المستمر قد أكضحف بعض الصعكبات التي      
ؽ التدريس مف كجية نظرىف كبمتكسط حسابي تحكؿ دكف تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طر 

  ( مما يشير إلى درجة رضا متكسطة لدييف، كمنيا ما يمي:5مف  1.51)

 .ضعؼ القدرة عمى تنكيع أساليب التدريس بما يتناسب مع طبيعة األىداؼ 
 .نقص الدكرات المقدمة لتأىيؿ المعممات عمى معرفة خصائص الدارسات 
  في التعميـ. عدـ المعرفة بأساليب التقنية 
  القصكر في تنكع مصادر التعميـ في المدرسة، كعدـ تطكير قدرات المدرسيف عمى تطبيؽ

 كسائؿ التدريس الفعاؿ، كاستخداـ التكنكلكجيا في خدمة العممية التعميمية.
 .عدـ االلتزاـ بالجانب التطبيقي في أسمكب التدريس 
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 منيرة مسفر الحصفأ/    مدى تطبيق معممات مدارس تعميم الكبار
 ندى عبد اهلل التميميأ/ 
 نوال محمد العمار أ/

 نورة مبارك العجميأ/ 
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 ثانيا: توصيات الدراسة:
تكصؿ إلييا الدراسكف، كرغبة في الخركج بيا إلى حيز التنفيذ، ىذه  في ضكء النتائج التي     

مجمكعة مف التكصيات مرتبطة بكؿ مف تيمو نتائج ىذه الدراسة، حيث أف التكصيات تنبثؽ مف 
النتائج الكمية لمدراسة، كمف األىمية التي يحققيا تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في طرؽ التدريس 

 تكصي باآلتي: التعميـ المستمر، فإف الدراسةمف قبؿ معممات مدارس 

  ضركرة اىتماـ معممات مدارس التعميـ المستمر بالتحسيف المستمر كالتطكير الدائـ لألداء
 التدريسي، لضماف تحقيؽ معايير الجكدة كالتميز عند ممارسة عممية التعميـ. 

 الشاممة في طرؽ  ضركرة اجتياز كتحدم الصعكبات التي تحكؿ دكف تطبيؽ معايير الجكدة
محكرية المتعمـ في التدريس، حيث أصبح تطبيؽ معايير الجكدة أمرا  ميما  في التركيز عمى 

 .العممية التعميمية التعممية كمكانتو في المنظكمة التربكية
 .ضركرة زيادة الكعي لدل المعممات بأىمية تطبيؽ معايير الجكدة لما لو مف آثار ايجابية 
 رامج التعميـ المستمر نحك األفضؿ عف طريؽ تطبيؽ معايير الجكدة ضركرة تغيير كاقع ب

 كااللتزاـ بيا كتطكير البيئة التعميمية لمكبيرات.
  الحرص عمى تفعيؿ الطرؽ التعميمية القائمة عمى الميارات الحياتية كالتطبيقية لتزكيد

 المتعممات بما سيحتاجكنو مف معارؼ كاتجاىات.
 ي كالكظيفي المستمر كالرفع مف كفاءة المعممات لتعزيز فعالية التأكيد عمى التطكير المين

 التدريس كتحقيؽ الجكدة في ذلؾ.

 ثالثا: مقترحات لبحوث مستقبمية:
  .مكانية تطبيقيا في المنظكمة التعميمية  دراسة آفاؽ الجكدة الشاممة كا 
  .مدل جدكل إنشاء مركز كطني لمجكدة الشاممة في التعميـ العاـ كالمستمر 
 كيـ تطبيؽ تجربة الجكدة الشاممة في مدارس التعميـ المستمر. تق 
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 المراجع:
(. طرائؽ التدريس الجامعي في ضكء مفيـك إدارة الجكدة 1191اإلبراىيمي، مكي فرحاف. )

الشاممة. كرقة عمؿ مقدمة إلى تكامؿ مخرجات التعميـ مع سكؽ العمؿ 
مف ، تـ االسترداد  األردف ، في القطاع العاـ كالخاص

https://bit.ly/2BegBcT  
(. معايير جكدة اإلدارة التعميمية كالمدرسية. المؤتمر العممي السابع بكمية 1111أحمد، أحمد. )

 . 11-30(. ص 4)ـ 9التربية بطنطا. ع
سالمية كالقانكف حماية حقكؽ كبار السف في ضكء أحكاـ الشريعة اإل( . 1194األحمد، كسيـ .)

 . الرياض: مكتبة القانكف كاالقتصاد.9.  طالدكلي
. عماف: دار الجكدة الشاممة في التعميـ كتطبيقات األيزك(. 1191البادم، نكاؼ العتيبي. )

 اليازكرم العممية.
(. التدريس الفعاؿ: معايير عامة لقياس جكدة التدريس. المؤتمر العممي 1111حسف، عبد.) 

 . 911-19، ص4ة التعميـ في المدرسة المصرية، السابع: جكد
األردف:  .عماف .9.ط الجكدة الشاممة في المناىج كطرؽ التدريس(.  1199الحريرم ، رافدة .)

 دار المسيرة.
. الرياض: مطابع 9. طمدخؿ إلى عمـ تعميـ الكبار(. 9111الحميدم، عبدالرحمف بف سعد. )

 الفرزدؽ التجارية.
. الرياض: 9. طالتعميـ المستمر بيف النظرية كالتطبيؽ(. 9114بف سعد. ) الحميدم، عبدالرحمف

 مكتبة الممؾ فيد الكطنية.
(. متطمبات الجكدة الشاممة في نظـ تعميـ الكبار في المجتمعات العربية. 1114خضر، محسف.)

 . 911-01، 9افاؽ جديدة في   تعميـ الكبار، 
سي المعاصر: مفيكمو، أسسو، مككناتو، تنظيماتو، المنيج المدر (. 1193الخميفة، حسف جعفر. )

 . الرياض: الرشد.93ط تقكيمو، تطكيره.
. عم اف: دار 91. طالبحث العممي مفيكمو كأدكاتو كأساليبو(. 1114ذكقاف، عبيدات. )

 المجدالكم.
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 موسى بن سميمان الفيفي /د                                
 ابتسام مشبب القحطانيأ/    

 منيرة مسفر الحصفأ/    مدى تطبيق معممات مدارس تعميم الكبار
 ندى عبد اهلل التميميأ/ 
 نوال محمد العمار أ/

 نورة مبارك العجميأ/ 
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(. القدرات المطمكبة لتطكير جكدة األداء األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس 1115زاىر، عمي. )
 ؤسسات التعميـبم

العالي لمكاجية تحديات عصر العكلمة. بحث مقدـ لكرشة عمؿ طرؽ تفعيؿ كثيقة اآلراء لألمير  
 عبداهلل بف عبدالعزيز حكؿ التعميـ العالي. السعكدية: جامعة الممؾ خالد.

(. استراتيجيات كطرائؽ التدريس في تعميـ الكبار، تعميـ الكبار في 1114السميطي، حمدة. ) 
 . 449-111، ص9المعمكماتية، عصر 

جراءات ضبط الجكدة النكعية في أنظمة التعميـ عف بعد. 1119السنبؿ، عبدالعزيز.) (. مبادئ كا 
 . 41-1(، 31) 11تعميـ الجماىير،

(. تقييـ أداء معممي محك األمية في ضكء معايير جكدة األداء التدريسي. 1199صالح، ىدل. )
 . 943-01(، 51) 41تعميـ الجماىير، 

تعميـ الكبار في ضكء نظرية التعمـ كالتعميـ في المجتمع  .( 1191) .الصنات، الجكىرة
 . 913-953(.  04) 94تحميمية. الثقافة كالتنمية،    السعكدم: دراسة

(. متطمبات تحقيؽ جكدة بيئة التعميـ كالدارسيف ببرامج تعميـ الكبار. 1110عبد الستار، رضا. )
 . 105 -913، 3لكبار، آفاؽ جديدة في تعميـ ا

الرياض:  .(3)ط المدخؿ الى البحث في العمـك السمككية(. 1110العساؼ، صالح حمد. )
 العبيكاف.

 (. الجكدة الشاممة كالمنيج. عماف: دار المناىج.1111عطية، محسف عمي. )
(. متطمبات تطبيؽ نظاـ الجكدة الشاممة في مؤسسات تعميـ الكبار في 1191عمار، ىالة. ) 

 صر في ضكء بعض الخبرات العالمية. )رسالة دكتكراه(. جامعة بنيا.م
(. تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في مؤسسات تعميـ الكبار. تعميـ 1111الغزالي، صفاء. )

 . 931-994. ص50الجماىير، ع



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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(. مدل الجكدة النكعية في برامج محك األمية كتعميـ الكبار في 1194القحطاني، يحيى. ) 
العربية السعكدية   مف حيث ) األىداؼ كالتخطيط كالبيئة  المممكة

 . 991-15، ص950التعميمية كالبرامج(. مجمة التربية، ع
 . الككيت: مكتبة الفالح.مقدمة في االدارة العامة(. 1194القريكتي، محمد قاسـ. )

ية البحث العممي كاستخداـ مصادر المعمكمات التقميد(. 1111قندلجي، عامر ابراىيـ. )
 .األردف: دار اليازكرم العممية. كااللكتركنية

                   (. حكؿ تحديث طرؽ كأساليب تعميـ الكبار. التربية المستمرة،9113المقاني، أحمد. )
1 ،.41-35. 

(. إدارة الجكدة الشاممة. المؤتمر العربي السنكم الخامس في اإلدارة 1113المكزم، مكسى.) 
المنظمة -دكر المدير العربي في اإلبداع كالتميز(   )اإلبداع كالتجديد: 

 . 414-401. ص 5العربية لمتنمية اإلدارية. ع
(. درجة تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة في المارس األساسية الحككمية 1191مسمـ، رامي. )

في مدينة العقبة في األردف مف كجية نظر المعمميف. ) رسالة ماجستير ( 
 ألكسط.جامعة الشرؽ ا

(. تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في تعميـ الكبار كمدخؿ 1114ميدم، حسف. كالعاصي، كائؿ. )
اقتصاديات -لضماف الجكدة: أنمكذج مقترح. المؤتمر السنكم الخامس

 . 140-131. ص5تعميـ الكبار. ع
"استدامة". المممكة (. الدليؿ التنظيمي لتعميـ الكبار مبادرة التعمـ مدل الحياة 1191كزارة التعميـ. )

 العربية السعكدية: مطابع الكزارة.اإلصدار الثاني.
 
 
 


