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مدى توافر مؤشرات الجودة الشاملة واالعتماد االكاديمي لدى 
 معلمات رياض االطفال )دراسة استطالعية(

 
 مركز ابحاث الطفولة واالمومة               م.م وفاء قيس كريم                      

 مقدمة 
 ط لم يعد التعليم قضية خدمات بل قضية أمن قووم    واتوتاماف فو  ال تور  ور     

به  نمية قدفات التعب اإلنتاجية واالقتصادية والعسكرية   وأصو ح  الضضوية  و  

إعداد و أ يل شو اب قوادف مسولا بوالعلم والمعرفوة والتكنولوجيوا  واة أ ميوة التعلويم 

مسألة لم  عد اليوم محل جدل ف  أي منطضة من العالم؛ فالتجافب الدولية المعاصرة 

ة بداية التضدم الحضيضية بل والوحيدة  و  التعلويم  وأة أث ت  بما ال يدع مجاال للتك أ

جووووو ر الصووووراع العووووالم   ووووو توووو اد فوووو   طوووووير و حسووووين جووووودة التعلوووويم 

(. التو  انتتورت  ط يضا  وا  فو  الودول المتضدموة ماول الواليوات 2: 2112)ال ربري 

ت المتحدة األمريكية  وبريطانيا  والياباة  وغير ا. و م  ط يض ا ف  بعض الجامعوا

 األمريكية   ومؤتسات التربية والتعليم بنجاح .

واما على المستوى العرب   فضد عضود الموؤ مر الاوان  لوو فاء التربيوة والتعلويم       

ب وودم مناقتووة مو وووع  22/00/2111-22فو  الوووان العربوو  فوو  دمتو  للفتوورة 

مدفتة المستض ل   وأوصى بوجوب إعطاء ا تمام خوا  لتضوويم مدفتوة المسوتض ل 

 ضويمووواا يا يووواا  و ضويموووا خافجيوووا  و وووروفة  توووليا عناصووور ال ي وووة الداخليوووة  

واللافجية ل ا بصوفة مسوتمرة وشواملة. كو لك يجوب  ط يو  نلوام الجوودة التواملة 

وف  محكات  تطوف إلى أة  صل إلى المسوتويات العالميوة وقود جواءت  و ع الودعوة 

فو  وجووب  ط يو  إدافة صريحة من أعلى السلطات التربوية ف  الووان العربو   

الجودة التاملة وفو  محكوات قابلوة للتطووف لتصو ا يات مسوتويات دوليوة وعالميوة  

فضالا عن دعوة المجتمعات المحلية للمتافكة ف   ضوويم مدفتوة المسوتض ل )التو ل  

 2101 :4-5                                                                          .) 

و  لعووب الرو ووة أدوافاا م مووة فوو  المجتمووع  فلووم يعوود ينلوور إلي ووا علووى أن ووا       

مصدف للمعرفوة فضوط بول أصو ح   تعودى يلوك  مون حيوف صوضل كافوة جوانوب نموو 

الطفل المر  طة بتلصيته ونتيجة للتسافع ف  كافة المجاالت  أدى يلك إلى وجود 

ة بالديناميكيوة حتوى  حديات  واجه فياض األافال  و و ا يتطلوب أة  تمتوع الرو و
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يمكن ا من أة  واكب التطوفات الحاصلة   و  تعد عن الجمود فط يعة العصر ال ي 

نعوويف فيووه  ؤكوود دالموواا علووى لالحريووة والجووودةل معوواا ويل وور يلووك فوو  جميووع أوجووه 

النتووواا االقتصوووادي والسياتووو  واالجتمووواع   والتعلووويم  وووو احووود  ووو ع النتوووااات 

ت التعليميووة لت نوو  مف وووم الجووودة و ط يض ووا ب وودم الرليسووية لوو ا انطلضوو  المؤتسووا

 حسين ملرجات العملية التعليمية  ومن  من ا ففع كفاية معلمات فياض األافال  

للحصول على أافال يتسموة بسومات معينوة  جعل وم قوادفين علوى معايتوة غوزافة 

حيوف المعلومات وعمليات التغيير السريعة والمستمرة والتضودم التكنولووج  ال الول ب

ال ينحصوور دوفع علووى اكتسوواب المعرفووة وحفل ووا فضووط ولكوون كيفيووة التعاموول مووع 

المعرفة واالتتفادة من ا بالضدف الكام للدمة عملية التعليم و  ا يتطلب انسواناا يتسوم 

( 41: 2111بالمرونووة وحووب المعرفووة والضوودفة علووى متابعووة المتغيرات)أبووو ملوووح 

لمجواالت وبكفواءة عاليوة ومضواعفة إفوادة لدي م معوافم  وؤ ل م للتنوافس فو  كافوة ا

المجتمووع موون كافووة الج ووود التعليميووة بكوول ومؤتسووا ه وجماعتووه وإفوورادع والتحسووين 

والتطوير المسوتمر و حضيو  أعلوى المسوتويات فو  الممافتوات والعمليوات والنووا   

واللدمات؛ ل ا فالجودة التاملة  عتمد على  وفير أدوات وأتاليب  سواعد مؤتسوات 

 يم على  حضي  نتال  مر ية.التعل

ومن أ م عناصر النلام التربوي ف  فياض األافال    معلمة الرو ة الت        

يعتمد علي ا ف   ط ي  نلام الجودة ف  التعلويم فو  فيواض األافوال للحصوول علوى 

إة التعلويم   DFEE2003نوعية يات جودة عالية من األافوال وقود جواء فو   ضريور

و  الكامنووة لوودينا جميعوواا  وفوو  الضوورة الحووادي و العتوورين  عوود بإمكانووه إخووراك الكنوو

المعرفووة والم ووافات مفتوواح النجوواح والمعلووم المتميووز الوو ي يسووتلدم أتوواليب  وودفيس 

إة  Sammon 1999فعالووة و ووو مفتوواح الوصووول للمعووايير عاليووة الجووودة  ويؤكوود

طو  التربويووة ال دم الرليس  للمدفتة  و عملية التعليم والتعلم ال وادم ول و ا يع

و ناا اك ر لدوف المعلم وما يضوم به ف  حجرة الدفاتة فو  عمليوة التغييور التربووي  

إة التغيير التربوي معتمد إلى حود ك يور علوى موا يعتضود بوه  Fullan 1991اي يرى 

المعلووم ويعملووه فووالتعليم يو الجووودة العاليووة موور  ط بووالمعلم الكوويء الوو ي  توووافر فيووه 

 (.Fullan 1991.12املة .) مؤشرات الجودة الت

وبوو لك عوودت الجووودة التوواملة أ ووم الوتووالل واألتوواليب لتحسووين نوعيووة التعلوويم       

واالف ضوواء بمسووتوى أداءع فلووم  عوود الجووودة  رفوواا  تطلووع إليووه المؤتسووات التعليميووة أو 

بديالا  أخ  ب ا او  تركه األنلمة التعليمية  بول أصو ا  وروفة ملحوة  ملي وا حركوة 

ة المعاصرة ف   دليل علوى بضواء المؤتسوات التعليميوة واتوتمراف ا  واة فكور الحيا

مر  طوواا اف  ااوواا وثيضوواا بم ووادا إدافة الجووودة التوو    وودو  Accreditationاالعتموواد
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متداخلة ف  مضمون ا وملرجا  ا كما يترابط ايضاا فكر االعتماد مع مفا يم أخرى 

ت والتوراخيا مزاولوة الم نوة  ومفوا يم قد   دو متوا ية معه كواالعترام بالتو ادا

ومصطلحات أخرى كمف وم  ماة الجودة والتضويم والمحاتو ة والتضوويم اللوافج  

 وجميع م ي دفوة إلى  طوير العملية التعليمة . 

 

 مشكلة الدراسة 

  ربوي نلام إيجاد و روفة الحادي والعترين  الضرة  حديات وللتغلب على       

 قواموه متميوزاا  إعوداداا  المعلم عن اري  إعداد   فاة يلك يتم ل ا للتصدي  تافك 

 لتمكينوه واال جا ات  يتعل  بالمعافم فيما المستدامة  الم نية التنمية فر   وفير

وللحكوم  .بوه المنواوة لال وطالع بالم موة و  ي ته التعليم   بالمستوى االف ضاء من

التربويووة التعليميوة فوو   علوى مسووتوى أداء معلموات فيوواض األافوال فوو  المؤتسوات

 وء معايير الجودة واالعتمواد األكواديم  فو  فيواض األافوال  فضود حوددت ال ي وة 

العامة للتعليم خمس معايير كل واحد من وا يضويس جان واا مون جوانوب معوايير الجوودة 

فوو  األداء لوودى معلمووات الريوواض   وبالتووال    وورت متووكلة الدفاتووة الحاليووة فوو  

ر مؤشوورات الجووودة واالعتماديووة لوودى معلمووات فيوواض التعوورم علووى موودى  ووواف

 األافال  

 وبالتال  تتجيب الدفاتة الحالية على السؤال اال  :

ما مدى توافر مؤشرات الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي لدى معلمات ل 

 رياض األطفال في مدينة بعقوبة؟"

 أهمية الدراسة

م ماا لتطوير الرو ة  ويلوك لموا ل وا مون   عت ر دفاتة الجودة التاملة مدخالا        

 أثير على نواح  الحياة فو  الرو وة كافوة  وفو   حضيو  فاعليوة وكفايوة ملرجوات 

العملية التعليمية التعلمية   و ط ي  م ادا ومعايير الجودة التاملة لمعلمات فيواض 

األافال من حملة ش ادات ال كالوفيوس  لصوا فيواض األافوال وغيور ن ممون 

( توونوات  6-3فوو  جووودة العمليووة التعليميووة التعلميووة التربويووة للف ووة العمريووة)يووؤثرة 

 ويساعد على ففع كفاية و حسين جودة والتطوير والتحديف والمواك ة.
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 ويمكن تجسيد أهمية البحث بالنقاط اآلتية: 

أن ا الدفاتوة األولوى علوى حود علوم ال احاوة أجريو  فو  العوراد ا تمو  بتووافر   .0

 واالعتماد األكاديم  لدى معلمات فياض األافال. مؤشرات الجودة

الحاجة إلى االف ضاء  بجودة اللدمات المضدمة لضطاع فياض األافال ف  محافلة  .2

 ديالى.

اة الدفاتوة ا ضو  علووى أ وم قطاعووات الدولوة يات التوأثير الم اشوور علوى التنميووة  .3

 التاملة و و قطاع التربية والتعليم.

اصور المنلوموة التعليميوة اي إن وا  ربو  الونفء اة معلمة الرو وة  و  ابور  عن .4

بكون م الاروة ال ترية ومسوتض ل األموة وحا ور ا ول و ا يتطلوب االف ضواء بمسوتوى 

أداء المربية و يادة فاعليت ا ف  أداء م ام ا من خالل إعداد معوايير لممافتوت ا فو  

 ماول أفضول  مجاالت التلطيط والتعليم واإلدافة والتضويم وغير وا والجوودة التواملة

 وتيلة للن وض بعملية التعلم والتعليم.

الوو ي يماوول احوود الضضووايا   Teachers Empowerment مكووين المعلمووات  .5

فو   School Based Managementشيوعاا ف  أدبيوات اإلدافة ال ا يوة للمودافس

المجتمعات الغربية وال ي يعد حجر الزاويوة فو  معلوم الج وود الم  ولوة ل صوالح 

معاصوور فوو  كايوور موون دول العووالم موون خووالل السووماح ل وون بووالتع ير عوون التربوووي ال

التحديات والمعوقات الت   ضي عالضاا أمام  حضي  الجودة ف  فيواض األافوال فضوالا 

 عن متافكت ا ف  ا لاي الضرافات من اجل الضضاء علي ا أو ع حد ل ا . 

 

 أهداف الدراسة

   دم الدفاتة الحالية الى :      

 وافر مؤشرات الجودة واالعتمادية  لدى معلمات فياض األافال  معرفة مدى 

 وج ة نلر معلمات الرياض .

  معرفة المعوقات الت   حول دوة  وافر مؤشرات الجودة واالعتمادية لدى

 معلمات فياض األافال . 
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  اقتراح ما من شانه االت ام ف  التغلب على المعوقات الت   حول دوة   وفير

 االعتمادية ف  اختياف معلمات الرياض.مؤشرات الجودة و

 حدود الدراسة

 ال ي اقتصر على معرفة مدى  وافر مؤشرات الجودة  -: الحد الموضوعي

 االعتمادية لدى معلمات فياض األافال  

 :اقتصرت الدفاتة الحالية على معلمات الرياض التابعات  -الحد المكاني

 لضضاء بعضوبة ف  محافلة ديالى

 :قام  ال احاة بإجراء الدفاتة الميدانية ف  الفصل الاان  للعام  -الحد ألزماني

 (. 2102_2100الدفات  )

 

 تحديد المصطلحات

   Indicatorالمؤشر 

( بان وا يلوك السولوو أو الحوال أو ال ينوة التو  نسوتدل من وا 2116عرف ا دياب )      

  معين على  وافر و ع معين أو  حض   دم محدد  فنستدل على بلوغ  دم  علم

بالسوووولوو الوووو ي يمافتووووه المووووتعلم  ويوووور  ط بوووو لك ال وووودم بصوووووفة م اشوووورة. 

 (00  2116)دياب 

( بان ووال 2102وقوود عرفتووه ال ي ووة الضوميووة لضووماة جووودة التعلوويم واالعتموواد)     

ع ووافات اكاوور  حديووداا واجراليووة  صووي االداءات المطلوبووة موون المؤتسووة  لتحضوو  

 المعيافل.

 Qualityالجودة 

ل بان وووا  كامووول المالموووا او ISOرفت وووا المنلموووة الدوليوووة للتوحيووود الضياتووو  لع     

اللصالا لمنت  او خدمة ما بصوفة  مكن من  ل ية احتياجات ومتطل ات محودودة 

 (. 6: 0994او معرفته  مناا.)التركة العربية ل عالم العالم   
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اإلجراءات الت  ( بأن ا لمجموعة المعايير و 2116وعرف ا ال يالوي وآخروة)     

ي وودم   ني ووا و نفيوو  ا إلووى  حضيوو  أقصووى دفجووة موون األ وودام المتوخوواة للمؤتسووة 

والتحسووين المتواصوول فوو  األداء والمنووت  وفضوواا للغووراض المطلوبووة والمواصووفات 

 (.4: 2112المنتودة بأفضل ارد وأقل ج د و كلفة ممكنين.ل)خليفة وش الد 

 Total Qualityلجودة الشاملة ا

( لبان ووا فعاليووة  حضيوو  أفضوول خوودمات  عليميووة بحايووة 0999رف ووا النجوواف )ع     

 واتتتافية بأكفأ أتاليب وأقل  كاليي وأعلى جودة ممكنة ل

اما مع د الجودة الفدفال  األمريك  عرف وا بأن وال أداء العمول الصوحيا بتوكل       

مودى  حسون صحيا ومن المرة األولى مع االعتماد على  ضييم المسوتفيد فو  معرفوة 

 (.2112:6األداء)محمد 

 Total Quality in Educationالجودة الشاملة في التعليم 

( بأن ا: مجموعة من المواصفات المطلوبة لتحضي  الجودة 2110عرفت ا الغنام)     

التوواملة و تضوومن التووال : التلطوويط االتووترا يج   والمراق ووة المسووتمرة لتحصوويل 

ية  والعالقات اإلنسانية ف  المدفتة وا لواي الضوراف  الطالب  وإدافة الموافد ال تر

 (. 04: 2110والعالقة مع جميع أارام العملية التربوية. )الغنام  

( فضوود عرف ووا بأن ووا لالضوودفة علووى  حضيوو  االمتيووا  فوو   وول 2112امووا عطوووة)     

عمليات التحول والمتغيرات المتسافعة  وأيضا  عن   وافر معايير الجودة المحددة 

من ق ل  ي ات  ماة الجودة ومراق ت ا ف  ملتلي عناصر منلومة التعليم بما ف  

 يلك المدخالت والعمليات والملرجات الن الية  بحيف  تالشى ش ه األخطاء.

 Accreditationاالعتماد 

بأن ووا موونا امتيووا  ألي مؤتسووة  تفوو  أو  فووود المعوواير  2115عرفووه محموود وقرنوو  

 (.223: 2115محمد وقرن  المحددة لجودة التعليم ) 

وعرفه حسن)ب ت( بانه  و نتاا مؤتس  علم  موجوه نحوو الن ووض واالف ضواء 

بمستوى مؤتسات التعليم وال رام  الدفاتية و و أداة فعالة ومؤثرة لضوماة جوودة 

 (.01العملية التعليمية وملرجا  ا  واتتمرافية  طوير ا)حسن   ب ت: 
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 Kindergartenرياض األطفال: 

 6 – 4مرحلووة  ربيووة و علوويم  ضووم أافوواالا  تووراوح أعموواف م الزمنيووة مووا بووين      

توونوات  ويووتم في ووا  نميووة المفووا يم والم ووافات الملتلفووة لتحضيوو  التنميووة التوواملة 

والمتكاملوووة لكووول افووول موووع األخووو  بعوووين االعت ووواف الفووورود الفرديوووة فووو  الضووودفات 

 (2111لوكية )بطرس واالتتعدادات اللغوية والمستويات النمالية والس

 Kindergarten teacherمعلمة الروضة: 

و   المعلمة الت  يتم إعداد ا ف  كليات فياض األافال لمدة أفبع تنوات      

َ  و ربوياا للعمل ف  فو ات األافال لتضديم المعرفة و عليم  ا دفاتية لتأ يل ا علميا

ونصي إلى ت   األافال الصغاف ال ين  تراوح أعماف م ما بين ثالث تنوات

 (.2116تنوات )جو ر  

 

 إلطار النظري والدراسات السابقةا

 Concept of the Qualityمفهوم الجودة 

( كلموووووة متوووووتضة مووووون الكلموووووة الال ينيوووووة Qualiteالجوووووودة كمصوووووطلا )         

(Qualitier  التوو  يضصوود ب ووا ل ا يعووة التوو ء ودفجووة صووالحيته و وو  ال  عنوو )

وإنمووا  وو  مف وووم نسوو   يلتلووي النلوور إليووه بوواختالم األفضوول أو األحسوون دوموواا  

 (.2: 2119المستفيدل )عل   

ويعرف ا مع د الجودة الفدفال  بأن ال  أدية الصحيا على النحو الصوحيا  موع       

 (.254: 2116االعتماد على  ضويم المستفيد من اجل معرفة  حسن األداءل )تكر 

امل المالما واللصالا لمنوت  او خدموة ( بأن ا  ك0992وعرف ا التربين )        

ما بصوفة  مكن من  ل ية احتياجوات محودودة او معروفوة  ومناا  او  و  مجموعوة 

موون اللصووالا والميووزات لكيوواة مووا  ع وور عوون قوودف  ا علووى  حضيوو  المتطل ووات 

 (.013: 0992المحدودة او المتوقعة من ق ل المستفيد)التربين   

ان ا انتاك المنلمة لسلعة او خدمة بمستوى عاٍل  ( على2110وعرف ا عضيل )       

من التميز   كوة من خالل ا قوادفة علوى الوفواء باحتياجوات المسوتفيدين وفغ وا  م   
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ويلك بما يتف  مع  وقعا  م ويتم يلك من خالل مضاييس مو وعة لالنتواك   و ضوديم 

 (.04: 2115خدمات وايجاد ليتميز ب ا)المالح 

 (ACEREDITATION)مفهوم االعتماد: 

حل  مف وم االعتماد بالكاير من اآلفاء الت  اختلف  حول و ع مف ووم محودد      

لووه  فضوود اختلووي مف وووم االعتموواد فوو  أوفوبووا عنووه فوو  الواليووات المتحوودة األمريكيووة 

 ويمكن  عريي االعتماد بأنه نتيجة وملرك فليس  لعملية التضويم والتو   حودد فو  

الميووة  موونا فخصووة للمؤتسووة  سووتطيع موون خالل ووا االعتوورام موون ق وول مؤتسووة ع

مزاولووة عمل ووا وقوود  ركووز علووى االعتموواد الم نوو  أو المؤتسوو  أو اعتموواد برنووام  

دفات    ويستند االعتماد على  ط ي  بعض المعايير الت  يوتم اال فواد علي وا حيوف 

 يتم اعتماد الطالب أو المؤتسة نفس ا.

بأنوه عمليوة  ضووم ب وا المؤتسوات  accreditationويعرم االعتماد األكاديم       

المرموقة للتضويم واث ات أة برامج ا الدفاتية أو اللودمات التو   ضودم ا  ر ضو  إلوى 

مسوووووتوى معوووووايير الجوووووودة واألداء المو ووووووعة مووووون ق ووووول الج وووووات المسوووووؤولة 

 (.0: 2112)صادد 

م  يمونا  و ف  ة أكاديمية أو و ع أكاديم  عل  Accreditationواالعتماد       

للمؤتسة أو ال رنام  األكاديم  مضابل اتتيفاء المؤتسة معوايير الجوودة الوانيوة أو 

العربية أو الدولية وف  ما يتف  عليه من مؤتسوات التضوويم التربويوة ويعود االعتمواد 

خطوة أتاتية  للمؤتسة للسير نحو التميز ف  إااف  وافض وا وانسوجام ا موع أفضول 

روفة و يسير ت ل االعترام ب ا من ق ول األوتواا األكاديميوة المعايير العالمية المع

( واالعتمواد  وو 2119والم نية الدولية والضدفة علوى التنوافس موع  ميال  ا.)مجيود 

مف وم ير  ط باعتماد ال رنام   ولكنه قد يمتود إلوى االعتمواد المؤتسو  و و جانوب 

امه لتضيوويم المف وووم فرعوو  موون إدافة الجووودة ف ووو بماابووة أداة وإجووراء يووتم اتووتلد

و ط يضا ووه ويمكوون  عريووي االعتموواد بأنووه إجووراء لتضيوويم الجووودة ي وودم إلووى  فضوويل 

واتتحساة برنام  الدفاتة )اعتماد ال رنام ( أو المؤتسة)االعتماد المؤتس ( من 

ق ل وكالة أو مؤتسة غير حكومية  ضم بعض الل راء والمتوافكين  ومون ثوم فوإة 

 ضي  األ دام الكامنة وفاء عملية التضويم.عملية االعتماد  تسم بتح

ويتضوا ممووا توو   أة مف وووم االعتموواد يتووداخل كايوورا مووع مفووا يم ومصووطلحات      

أخووورى كمف ووووم  وووماة الجوووودة  ومراق وووة الجوووودة  والتضوووويم المؤتسووو  والتضوووويم 

التامل  والمراجعة األكاديميوة  والمسواءلة والمحاتو ية والتضوويم اللوافج  و  ودم 
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إلى  طوير مؤتسة التعلم ونلام التعليم  ومعنى يلوك أة االعتمواد يعود شوكال جميعا 

مووون أشوووكال التضوووويم اللوووافج  للمؤتسوووة التعليميوووة ف وووو يسوووتند علوووى  ضوووويم األداء 

واإلنتاجيووة و الموودخالت و و عمليووة جو ريووة لتطوووير واقووع التعلوويم وبرامجووه بمووا 

 من الكفاءة والفعالية.يضمن ل ا الجودة والتميز ف   حضي  األ دام بضدف 

 وتعرف الموسوعة الدولية للتعليم العالي االعتماد بأنه :  

االعتوورام العلنوو  لمدفتووة مووا أو مع وود أو كليووة أو جامعووة أو برنووام  دفاتوو        

متلصا  توافر فيه مؤ الت ومعايير  عليمية معينة معترم ب ا فتمياا  ويتضمن 

مؤتسوات التعلويم أو ال ورام  ب ودم التطووير االعترام  ضييم علم  مض ول الجوودة ل

والتتجيع نحو األفضل ل  ع ال رام  باتتمراف. ويعد يلك  روفيا لسو  ين  موا:أة 

 تحموول المؤتسووات األكاديميووة المسووؤولية أمووام بعضوو ا لتحضيوو  أ وودام وا ووحة 

ومحددة من خالل بورام   عليميوة مناتو ة والتأكود مون مودى التوزام  و ع المؤتسوات 

 (.06يات معايير محددة ومض ولة تلفاا.)الدحام  ب ت: ب رام  

 بعض نماذج الجودة الشاملة. 

( م وودأ  من ووا توو عة 04يحتوووي أنمويجووه علووى )(:Demingأنموووذج ديموون    (0

م ووادا ايجابيووة ومن ووا توو عة توول ية يتووكل مجموع ووا ااووافاا عاموواا يمكوون للمنلمووات 

   عرض   ع النمايك:االتتعانة به من اجل و ع نمويك خا  ب ا  وفيما يل

  ت نى المؤتسة فلسفة جديدة يتم صياغت ا علوى شوكل فتوالة  عموم علوى كول مون 

 يعمل ف  المؤتسة.

 .ت نى تياتة  طوير و حسين  اير التحدي والتنافس  

 .عزيز العالقة الحسنة مع الموفدين  

  التركيز على عملية التعلم والتدفيب المستمرين بحف  تمل كافوة ف وات العواملين

 ف  المؤتسة.

 .)االبتعاد عن فكرة الغاية   رف الوتيلة)الربا بأي وتيلة 

 .التوقي عن تياتة التضويم الضالمة على أتاس الحكم فضط 

 .نمية صفة الضيادة لدى المديرين فالضالد  نا مدفب ومكافا ومطوف  
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 .ا الة كل العوال  الت   منع العاملين من  حضي  انجا ا  م 

 عاوة بين العاملين.السع  الى إحالل الت 

  احداث  غيير ج في ف  ال يكل التنليم  للمؤتسة بحيف يسوما بتط يو  م وادا

 (.202: 2113الجودة التاملة.)النجاف 

شوكل ك يور فو  نتور مف ووم   وأتو م ب  أثر بديمن  وجووفاةاشيكاوا:  انموذج (2

املين الجووودة بووين العوواملين   ويوورى أة الجووودة   وودأ بعمليووة التوودفيب والتعلوويم للعوو

و نت وو  كوو لك بعمليووة التوودفيب والتعلوويم   وموون أفكووافع  ط يوو  حلضووات الجووودة التوو  

 سوو م فوو   و يووي م ووادفات الجووودة  وومن كوول المسووتويات فوو  المنلمووة . ويحضوو  

نمويك ايتيكاوا  حوال فو  مراق وة الجوودة الضالموة علوى التفتويف إلوى برنوام  شوامل 

العموالء الو ين  وم جوزء  وام مون  حسوين يركز على العمليات الداخلية الت   راعو  

 ( : 2112الجودة   ويللا م ادله ف  مراق ة الجودة ما يل  )اللطيب   

  تحدد الجودة بناء على  وج ات العميل  -

العملية اإلدافية اتتاماف حضيض  يجب أة  ركز على األ دام اويلة المدى جو ر  -

 عمليا  ا الجودة .

المتافكة الفاعلة بين األفراد داخل المنلموة   ويتطلوب  ستند الجودة و عتمد على  -

 أتلوب إدافة الجودة إ الة الحواجز بين األقسام الملتلفة .

 عملية ا لاي الضراف  ستدع  اتتلدام المعالجة اإلحصالية لل يانات والمعلومات  -

 

عمووول  ووواجوا مستتوووافاا لعووودد مووون التوووركات ماووول فووووفد  أنمووووذج توووا و : (3

عد  م علوووى  طووووير السووويطرة اإلحصوووالية علوووى جوووودة عمليوووا  م وآي.ب.أ.م لمسوووا

اإلنتاجية  ويرى  اجوا اة الض ط المستمر لآلالت ل لوغ جوودة مناتو ة للمنوت  ال 

يعد فعاالا وانه بدالا من يلك يجب اة  صمم المنتجات بحيوف  كووة قويوة بضودف كواٍم 

وا وووويع ويتحموووول ألداء شوووواد بوووورغم الت اينووووات علووووى خووووط اإلنتوووواك  أو فوووو  م

 ( 5: 2110األداء)الدفادكة وآخروة  
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 المعايير العالمية للجودة الشاملة:  

 آيزو(ISO) 10999 :  و   اختصاف لمصطلا يع ر عن تلسلة من المعايير

الضياتية العالمية والت  وصفت ا المنلمة الدولية للمضاييس  ويلك لمساعدة التركات 

نة و ع ا عالمياا وقد صدفت عام ف  الحصول على المواصفات المحددة ومضاف

م  وجاءت نتيجة لال تمام العالم  بالجودة. و تناول  لك المعايير كل ما 0922

يلا جودة المؤتسة ككل ف   ليس  مواصفات للمنت  تواء كاة تلعة أو خدمة  

ولكن ا  ضيس دفجة جودة اإلدافة ومدى  حضيض ا لرغ ات العاملين  وبتكل يكفل 

 ف  األداء المتميز من الجودة. اتتمراف المؤتسة

    ائزة مالكولم بالدري Malcolm Baldrige:)  و عت ر جالزة مالكولم

( مماثلة لجالزة ديمن   و ُمنا ف  Baldrige Criteriaبالدفي  أو معياف بالدفي  )

م  0922الواليات المتحدة األمريكية  وقد  م  ضديم معياف بالدفي  ف  عام 

المؤتسات ف  الواليات المتحدة  ط     ا المعياف ف   وأص ح  أكار من نصي

 الجودة  وانتضل  إلى بلداة أخرى مال األفجنتين واتتراليا وال را يل وكندا وال ند. 

   ائزة ديمن The Deming Award) )  و منا جالز ه للتركات الت :

كز  ط   الرقابة على الجودة بنجاح  حيف  عت ر أة الرقابة على الجالزة  ر 

و ر  ط بالرقابة اإلحصالية على الجودة كوتيلة لتحسين الجودة  وقد و ع    ع 

م  كريماا للعالم 0950الجالزة من ق ل ا حاد الم ندتين والعلماء اليابانيين ف  عام 

الف  إدوافد ديمن  ال ي كاة له آثافع ال اف ة على االقتصاد اليابان   و عد جالزة 

-00  2100مجال اال تمام بالجودة. )العزاوي وكريم  ديمن  من أولى الجوالز ف 

02) 

 مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم :

من خالل الدفاتات وال حوث الت   ناول   ط ي  الجودة التاملة ف  التعليم        

والتغيرات الت   واج ا منلومة التعليم ف  انتتاف مفا يم العولمة وثوفة المعلومات 

                                                 


  و   ا حـاد عالمـ  International Organiation for Standardization   المنلمة العالمية للمضاييس  

والمنلمة ليس  أحد أفرع األمم المتحدة و ضم ف  عضويتـ ا أكار من  سعين 0946مضـرع ف  جـنيي  أتس عام 

(  ي ة مضاييس وانية ) (.91)  
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ا فإة إدخال نلام الجودة التاملة ف  التعليم أص ا  روفة ألت اب عديدة يكر .ل 

 ( ما يل  : 064   2113من ا ) أحمد   

إق ال معلم المجتمعات على التوتع ف  التعليم مع بداية الس عينات مع   -0

 التضحية بالجودة ف  التعليم مما أت م ف   يادة معدالت ال طالة .

القتصادي لجعل دول العالم  طلع إلى النلام التعليم     يادة التنافس ا -2

 باعت افع الوتيلة والسالح ف  مواج ة   ا التنافس االقتصادي والعولمة .

إة الاوفة التكنولوجية التاملة   والضالمة على  دف  علم  ومعرف  لم يس     -3

  الوق  له مايل   يمال  حديا  للعضل ال تري   واتترجاع ا   واتتلدام ا ف

 المناتب بسرعة متنا ية   مما جعل المجتمعات  تنافس ف   جويد نلم ا التعليمية .

برو   ا رة العولمة الت   ؤثر ف  المجتمع الداخل  مما يحتم  روفة  -4

 اال تمام بالجودة التعليمية . 

 

 معلمة رياض األطفال وأدوارها المتجددة:

لمعلوموات والمعوافم والتطووف التكنولووج  نتيجة للتغير المعرفو  ال الول فو  ا     

ف  جميع مناح  الحياة و كنولوجيا التعليم  فضد ل طوف دوف معلمة فيواض األافوال 

وا دادت م مت ا  عضيداا وا ساعاا  ف عد أة كاة  ضليدياا يضتصر على نضل المعرفوة إلوى 

عضوووول التالميووو   وحتوووو ا بالمعلوموووات  وم مت وووا مضصووووفة علوووى التعلووويم فضوووط 

واالاالع على محتوى المن    وحدودع الصي والمدفتة  أصو ح  اليووم ملتلفوةا 

( و تزايود أ ميت وا فو   ووء 013: 2111فضد  عوددت أدواف وا وأتوالي  ال. )توعد  

  ع األدواف الجديودة التو  ين غو  أة  ضووم ب وا  فضود أصو ح  ل مرشوداا إلوى مصوادف 

تال  التّعلم  وموج ةا بما يناتب قدفات المعرفة  ومنسضةا لعمليات التعليم  ومضومةا لن

 (422:  2114الطفل وميوله ل. )السن ل  

ونلراا الى اة دوف معلمة فيواض األافوال كواة وموا ال  دوفاا متغيوراا مسوايراا      

لمتطل ات التطوف ال ي يصاحب التعليم بوصف ا م نوة   تكواثر اليووم أدواف المعلموة 

يووف يفتوورض أة  كوووة مّعلموواا  ومربيوواا ومرشووداا  علووى األقوول فوو  أدبيووات التربيووة  ح

ومالحلوواا توويكولوجياا  وفالووداا اجتماعيوواا  ومنلموواا إدافياا وم ندتوواا  ضنيوواا  وباحاوواا 

علمياا  فضد ل أصواب دوف المعلوم نووع مون التو يوي التضنو  فو  عصور التكنولوجيوا 

م يعود مضصووفاا فالضة التطوف  عصور المعلوما يوة  واال صواالت الكونيوة  فوالتعليم لو

على آليات التدفيس  إي  حول أكار فوأكار إلوى آليوات الوتّعلم  و ركوز الج ود الفاعول 

:  2111ف  حضل  التدفيس علوى الموتّعلم أكاور مون المّعلوم ل. )االبورا يم وآخوروة  

22-33) 
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 ويمكن تحديد " أدوار المّعلم في المحاور اآلتية:

  ربية شلصية التلمي  من جميع جوان  ا. .0

 نمية المجتمع المحل  وخدمته.  .2

متابعة األحداث الجافية واالتتكتافات العلمية ف  مجال التلصا األكاديم   .3

 والتيما ف  مجال التربية وعلم النفس.

  عديل المن اك ف  معناع الواتع  و حسينه و طويرع. .4

اتتغالل كل مصادف التعلم ف  بي ة التّعلم والتعليم وعدم االقتصاف على الكتاب  .5

 لمدفت .ا

 طوير اإلدافة التربوية ف  كل مستويا  ا لتص ا إدافة ديمضرااية وإنسانية   .6

 فالمعلم ف  التربية الحدياة  و أحد عناصر اإلدافة التربوية  

لنمو الم ن  المستمر  ف و يسعى وفاء كل جديد ف  مادة  لصصه وف   .2

 (012   2111التربية وعلم النفس ل. )تعد  

 

 ات العالمية والعربية في تطبيق الجودة الشاملة تجارب بعض الجامع

 اوالً: إدارة الجودة الشاملة في أمريكا 

( ف  الواليات المتحدة األمريكية من TQMيعد مف وم إدافة الجودة التاملة )   

أحدث المفا يم الت  بر ت إلى حيز التط ي  ف  الضطاع التربوي حيف أشاف ) 

وعة من األ دام التربوية للجودة التاملة فى ( إلى مجم215   2113المت ول   

 الواليات المتحدة األمريكية و   كالتال  :

  ي ة اتتعداد األافال من  االلتحاد برياض األافال للتعامل مع م ادا الجودة  .0

 والتعرم على مفا يم ا.  

  طوير األ دام التربوية لتل   متطل ات  ط ي  الجودة التاملة بالمدافس .  .2

مدافس الجودة التاملة والتوتع ف   عميم ا بحيف ال  ضل نس ة مدافس  انتتاف .3

 % من إجمال  عدد المدافس . 91الجودة التاملة عن 

الربط بين المدافس وبين أولياء األموف   ط ي  مضاييس الجودة التاملة  .4

 المعترم ب ا عالمياا 

 اف  اا برام  التعليم واألنتطة بالجودة التاملة. .5

 ة على التعليم ال ا   . نمية الضدف .6

 اف  اا التلطيط للتعليم العال  بمراحل التعليم ق ل الجامع  . .2

 إعداد برام   دفي ية لتنمية الطالب والمعلمين ف  مجال ال حف عن المعرفة. .2
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 ثانياً: انجلترا : 

ا تم  انجلترا بتط يضات الجودة التاملة ف  التعليم   وحدث  طوف ف    ا المجال 

م حيووف فكووزت علووى ثالثووة نلووم للجووودة فوو  0993لتعلوويم منوو  عووام خاصووة فوو  ا

  بريطانيا    :  

  . أمين نلام الجودة الداخلية  

  . اإلاالع على نلام الجودة اللافجية 

   التحكم ف  نلم الجودة من خالل مؤتسات التمويل   ومؤتسات التضويم الت 

 . و ع  نلاماا جديداا لتضويم جودة التعليم 

انيا من خالل   ا التطوير  يادة الاضة ف  التعليم ق ل الجامع  والتعليم و  دم بريط

العال  و  ا التطوير بالتركيز على احتياجات الطالب و وفير ا   وإدخال و حسين 

 (212   2113إدافة الجودة التاملة .) المت ول    

 

 ثالثاً: إدارة الجودة الشاملة في اليابان:

ف  الياباة صعوبات عديدة  أدت إلى أ دياد التأكيد على  واج   الجودة التاملة    

األدوات اإلحصووالية اليابانيووة موون خووالل اال تمووام بوواإلدافة العليووا  فأصوو ح  إدافة 

الجودة التاملة ملموتة ويتوعر النواس بأنفسو م وج ود م فو  العمول  و ؤكود م وادا 

افو يوشوويكاوا (  أو الفكوور لكوو Juran)ديموون ( األفبعووة عتوور أو ثالثيووة جوووفاة )

(Kaoru Ishikawa  على وجود أفبعة أعمدة إلدافة الجودة التواملة فو  التعلويم )

 و  :

  ركيز المنلمة وبتكل فليس على عمالل ا ف  إدافة الجودة التاملة  حيوف إة 

الطالب يجب أة يعيتوا ف  عوالم العمول فريضواا متعاونواا  حيوف يوجود فريو  المعلوم 

معلووم  وأة اللوودمات التربويوووة   ووتم بنمووو الطالوووب والطووالب  والطالووب  بووووة لل

و حسووينه  وأة المعلووم والمدفتووة  مووا الموووفداة للووتعلم الفعووال فوو  بي ووة الطالووب  

والمدفتة    المس ولة عن  ضوديم الرفا يوة اويلوة األمود للطالوب  ويلوك بتعلويم م 

 كيي يتعلموة.

 بتووكل يجووب أة يكوورس كوول فوورد فوو  المنلمووة شلصوويته للتحسووين المسووتمر و

 جماع .
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  إة الموودافس التوو    نوو  إدافة الجووودة التوواملة وم ادل ووا واتووتعماال  ا  سووتامر

مصادف أتاتية ف  اكتتام الطرد الجديدة التو   سواعد علوى إدفاو إمكانوات كول 

 شلا  حيف يتحمل النلام والعمليات والتحسينات الجزء األك ر ف  الجودة. 

لية اإلدافة العليووا التوو   ضوووم بالتحسووين إة نجوواح إدافة الجووودة التوواملة  وو  مسووؤو

الضوووادة المسوووتمر للمعلموووين؛ ألجووول  ضوووديم إنجوووا  اك ووور مووون الطوووالب  حيوووف يللووو  

التربويوة بي ات مدفتية يات جودة شاملة ف   علوم الطوالب والمعلموين والموديرين 

وجميووع العوواملين وبمتووافكة عناصوور المجتمووع المحلوو  بصوووفة فعالووة؛ ألجوول أة 

د دوف م وحاجا  م التنموية المطلوبة؛ وك  ال يكوة التعلويم الجوامع  يس موا بتحدي

 (.04: 2116منفصالا عن خدمة بي ته.  )العاجزو نتواة 

أما على المستوي العرب  فعضدت العديد مون الموؤ مرات التو   ودف  إلوى كيفيوة      

املة  نميوة المجتمعووات العربيووة فوو   وووء اال جا ووات الحدياووة فوو  إدافة الجووودة التوو

ومميزا  ا ودوف ا ف   حسين التعليم بتكل نلري بناء على النجاح فو  العديود مون 

الودول الحدياووة وبعوض الوودول الناميووة  فو وع  المووؤ مرات العديود موون التوصوويات 

لتط ي  إدافة الجوودة التواملة فو  مجوال التعلويم العربو  المدفتو  والجوامع   لكون 

 .دة التاملة ف  بعض المدافس العربيةبدأت بعض المحاوالت لتط ي  إدافة الجو

 وفيما يلي تجارب بعض الجامعات العربية في تطبيق الجودة الشاملة

 اوالً: تجربة  امعة القدس المفتوحة/ فلسطين:
  ن  جامعة الضدس المفتوحة خطة لتجويد نوعية منتجا  وا وخودما  ا  وبودأت        

فووي التعلوويم  واة  ل النوعيووةحيووف عضوود مووؤ مر  حوو  عنوو 2114بتنفيوو  ا منوو  عووام 

ل وال ي  دم الى إ  اف الوتالل المؤدية لرفع مسوتوى جوودة الجامعي الفلسطيني

التعلوويم الجووامع  الفلسووطين  وإ ووفاء االتووتمرافية علووى عمليووة  حسووين الجووودة. 

 (.02-06: 2119)النصير  

 

 ثانياً:تجربة المملكة العربية السعودية  

 ووـ إشوافة صووريحة 0421/  0405السوعودية السادتوة أشوافت خطوة التنميووة         

ووا حة إلى  روفة اال تموام بوالجودة فو  التعلويم العوام والجوامع   ف ودأ  ط يوـ  

ل ف  بعض المدافس السعودية  وإة كاة التط يـوـ  ال 9112نلام الجودة ل األيزو 

علوى  نيـزال فـ  بدايته  إال أنه  جربة جديدة آخو ة بالتوتوع  وقود حصول  مدفتوتي

 Management مون مع ود الجوودة الكنودي 9112شو ادة الجوودة العالميوة األيوزو 

Quality Institute . ففو  ال دايوة  وم  حديود مدفتوتين لتط يو  التجربوة في موا و م
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بصووووووفة مفصووووولة لمنتسووووو   إدافة التعلووووويم فووووو   9112شووووورح نلوووووام األيوووووزو 

دوفات  دفي ية ل م ف  المحافلة وكافة منسوب  المدفتتين  ح  التجربة  مع عضد 

مون ق ول التوركة المؤ لوة. ثوم نفو ت اللطووات الاموان   9112نلام الجوودة األيوزو 

 و م اختياف مراجوع خوافج  لتأ يول  9112الوافدة ف  مراحل  ط ي  نلام األيزو 

المدفتتين الم كوف ين   و مع د الجودة الكندي ليضوم بمراجعة شاملوـة ومستضلـوـة  

  فمونا 9112أليوزو فتم لـه التأكـد مـن مستـوى التط ي  للمواصفات الدولية لنلام ا

ش ادة الجودة للمدفتتين  وتويضوم المع ود بمراجعوات الحضوة كول توتة أشو ر خوالل 

السنوات الاالث من عمر الت ادة وفضا لما  و مت ع  ثم  عاد عمليوة المراجعوة ومونا 

 (. 2101الت ادة من جديد.)ملتضى مجلس النل ة 

 

 دراسات سابقة

ى معرفة دفجة  حضي  معايير ادافة  دف  الدفاتة ال (5992دراسة المالح   

الجودة التاملة ف  الجامعات الفلسطينية كما يرا ا اعضاء  ي ة التدفيس  ودفجة 

( عضو  ي ة  دفيس   346 أثر ا بالمتغيرات المستضلة  كون  عينة الدفاتة من )

و وصل  الدفاتة الى اة دفجة  ط ي  الجامعات الفلسطينية ف  المحافلات الغربية 

يير الجودة التاملة كان  متوتطة و  وجد فرود يات داللة إحصالية يمكن اة لمعا

 عزى للمتغيرات)المؤ ل العلم   الل رة ف  مجال الاضافة التنليمية  الر  ة العلمية  

المركز الو يف   الجامعة( وال  وجد فرود  عزى لمتغير الكلية ف  المجالين 

 األكاديم  وعالقته بالمجتمع المحل .

 وودف  الدفاتووة الووى التعوورم علووى واقووع  ط يوو   (5992اسووة درنوودري وهووو  در

اإلجراءات األولية اللاصة بالتضويم و وكيد الجودة ف  الجامعات السعودية من خوالل 

اتتطالع آلفاء بعض المسؤولين وأعضواء  ي وة التودفيس  كموا   ودم الوى التعورم 

وقات الت   حول دوة يلك و ضديم الى االحتياجات األ مة للضيام بعمليات الجودة والمع

( عضووواا اتووتعمل ال احاوواة االتووتمافة 24الحلووول ل ووا   كونوو  عينووة الدفاتووة موون )

وك لك المضابلة كوتيلة لجمع المعلومات   وأو ح  الدفاتة باة  نالك اختالم فو  

مستوى الجامعات لتط ي  أنتطة وأدوات التضويم لال مة للجودة واالعتماد األكاديم  

ف  راوح  من مؤتسات  ط   جميع األنتطة الى مؤتسات ال  كاد  ط   من ا   حي

 ش ء.

إي  دف    ع الدفاتة إلى  تليا جوودة التعلويم   (5992  ابو دقة وآخرون دراسة

( التعرم على واقع فياض األافال 0ف  فياض األافال ف  قطاع غزة  من خالل: 
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المجوواالت التاليووة: الموون     فوو  محافلووات غووزة موون حيووف جووودة التعلوويم وخاصووة فوو 

( 2كفاية المربيات  المواد التربوية المستلدمة ف  الرياض  متافكة أوليواء األمووف. 

 حديد معوقات جودة التعليم المضدم من ق ل فياض األافوال مون وج وه نلور موديرات 

(  حديد نتال   حسن األداء المتوقع ف  فياض األافال 3فياض األافال والمربيات. 

لمجوواالت التوو   ووم  حديوود ا فوو   وو ع الدفاتووة: الموون    كفايووة المربيووات  المووواد فوو  ا

التربوية المستلدمة ف  الرياض  متوافكة أوليواء األمووف. و حديود مؤشورات الجوودة 

النوعيووة والكميووة لضيوواس  حضوو   وو ع النتووال  وقوود ا ضوو  أدوات الدفاتووة علووى الف ووات 

إلوى العديوود مون التوودخالت فو  مجوواالت:  المسوت دفة وقود بينوو  نتوال  الدفاتووة الحاجوة

المن    كفاية المربيات  المواد التربوية  متافكة أولياء األموف وك لك وجود العديود 

 من المعوقات  بالنس ة للمن   وبالنس ة للمواد التربوية .

( فضد  دف  إلى فصد واقع ال ي ة التربوية ف  فياض 5909صاصيال  دراسةاما  

دمت   ومن ثم ينطل  إلى و ع  صوف لل ي ة التربوية المتعلضة  األافال ف  مدينة

ب ناء الرو ة و ج يزا  ا وفضاا لمعايير الجودة المطلوبة  ويلك باالعتماد على 

متطل ات برام  التعليم المفتوح وبرام  األنتطة وبرام  األفكاة. وقد ا   ال حف 

اتتلدم  اتت انه  ( فو ة خاصة   وقد 60( معلمة يعملن ف  )  024على ) 

لسؤال المعلمات عن واقع الم نى و ج يزات الرو ة ووتالل ا  و م  مضابلت ن 

لمعرفة متكال  ن ومضترحا  ن  كما  م اعتماد الدفاتة التحليلية الوصفية لرصد 

الواقع ولتحديد معايير جودة ال ناء والتج يزات ومن ثم  م اقتراح معايير لجودة ال ي ة 

رو ة و ناول ال حف مجاالت معايير الجودة وأفكان ا ف  فياض التربوية ف  ال

األافال المتعلضة بمعايير إعداد المعلمة واألافال والتمويل والتتريعات و اإلدافة 

والتضويم وأخيراا الم ان  والتج يزات. وقد أتفر ال حف عن مجموعة نتال  بين  

الجودة التربوية ف    عي منات ة مواصفات بناء الرو ة و ج يزا  ا لمعايير

فياض األافال  كما اقترح ال حف معايير لجودة ال ناء والتج يزات اتتندت إلى 

مراعاة خصالا افل الرو ة واأل دام التربوية لرياض األافال ومعايير 

 الصحة والسالمة  فضالا عن المعايير الجمالية واالقتصادية.

التحليل  ألنه ياللم ا يعة  اتتلدم  ال احاة المن   الوصف  منهجية البحث /

 الدفاتة وأ داف ا و و ال ي ي تم بدفاتة اللا رة كما    ف  الواقع.



 مدى  وافر مؤشرات الجودة التاملة                         2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 51 - 

 

يتكوة مجتمع ال حف الحال  من جميع معلمات الرياض مجتمع البحث وعينته  / 

( 00معلمة  مو عات على )2( 041التابعات الى قضاء بعضوبة وال الغ عدد ن )

(  والجدول التال  ي ين 2102-2100عام الدفات  )فو ة  ابعة لضضاء بعضوبة ولل

  و يع عينة ال حف على الرياض

 (0 دول رقم  

 يبين توزيع معلمات الرياض في قضاء بعقوبة على الرياض التابعة لها

 عدد المعلمات فيها تقع في اسم الروضة ت

 القداح  .0
 بعقوبة الجديدة

01 

 00 الرحيق  .5

 01 المجمع الصناعي الرغد  .3

 لشجرة المباركةا  .4
 التحرير

00 

 01 األري   .2

 02 بهرز بهرز  .1

 02 الهويدر السبطين  .2

 1 العبارة الفردوس  .1

 1 كنعان القرنفل  .0

 الورود  .09
 بني سعد

1 

 5 بني سعد  .00

 049 المجموع  .05

 

 عينة البحث  

( معلمة مستمرة ف  الدوام الفعل  و مال عينة 21 كون  عينة ال حف الحال  من )  

%(   م  اختياف ا بطريضة عتوالية من مجتمع ال حف 52.04 ع نس ة )ال حف  

 ( ي ين خصالا عينة ال حف.2والجدول فقم )

 

 

                                                 
2

.من المديرية العامة لتربية  محافلة ديالى تصول على ال يانا م الح   
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 (5 دول رقم  

 يبين توزيع عينة البحث  على الرياض التابعة لها

 النسبة المئوية عدد المعلمات  اسم الروضة ت

 %02.2 04 القداح  .0

 %02 05 الرحيق  .5

 %03.22 00 الرغد  .3

 %05.2 09 الشجرة المباركة  .4

 %05.2 09 األري   .2

 %00.52 0 بهرز  .1

 %09 1 السبطين  .2

 %3.22 3 الفردوس  .1

 %3.22 3 القرنفل  .0

 %01.5122 19 المجموع  .09

يعد عنصر عمر المعلمة من أ م العناصر ف  العملية التعليمة ل  ع الف ة العمريوة إي 

لتعامل موع األافوال ولكو  يح  وا يجب أة  كوة ملي ة بالت اب والمرح لك   حسن ا

( ي ووين 0األافوال و  كووة خ ورا  م األولوى عوون الريواض ايجابيوة و الملطوط فقوم )

  و يع عينة ال حف بحسب متغير العمر.

 (0مخطط رقم 

 توزيع عينة البحث بحسب متغير العمر

 

معلموات كانو  محصووفة فو  ويالحظ من الملطط أعالع إة أعلى نسو ة مون ال      

%( و  ا العمر يعت ر جيد للتفاعل موع 42(تنة حيف كان  النس ة )  41-31الف ة )
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األافال ومحاولة مواصلة التطوف ف  التضنيات التربوية التكنولوجيا المعاصرة الت  

( وبنسو ة 51 ستلدم لتنمية قدفات الطفل المعرفية  ويلي ا المعلمات ف ة )أكاور مون 

ة   ع النس ة ك يرة جداا إيا يجب أة  كوة معلمة الرو ة ملي ة بالنتواا %( ا 21)

و الحيوية مون اجول اة  ح وب الطفول الو ي يضضو  أجمول أيوام حيا وه وأخطر وا فو  

الرو ة من خالل األنتطة الت  ين غ  أة  ضدم ا للطفل من خالل خ رات المون    

(حيف كان  النسو ة الم ويوة 31( و)اقل من 51-41ويل    ع الف ة العمرية الف تين )

%( مون معلموات عينوة 21%( لكل ف ة عمرية ومن الملطط أعالع يتضا أة )06)

ال حف  ن من مراحل عمرية متوتطة و منات ة للتفاعل موع األافوال و و ا مؤشور 

جيد إيا؛ فضالاعن عمر المعلمة ومن العوامل الم مة الت   يوثر على  ووافر مؤشور 

ى معلموات الريواض و وو المؤ ول األكواديم  الو ي حصوول  الجوودة واالعتماديوة لود

 ( يو ا يلك 2عليه اي يدل على كفاء  ا كمربية للطفل والملطط فقم )

 (5مخطط رقم  

 يبن توزيع عينة البحث بحسب متغير المؤهل األكاديمي

0 10 20 30 40 50 60 70

     

     

        

 

حاصوالت علوى   % من معلمات الرياض من62يالحظ من الملطط أعالع اة        

% حاصوالت 5% من ن حاصالت على شو ادات الودبلوم و32.5ش ادات جامعية و

على ش ادة المتوتطة وبتكل عام اة  و ا مؤشوراا جيودا  ولكون  و ا ال يعنو  قودف  ا 

علووى أداء م ام ووا األكاديميووة كمووا يفتوورض ب ووا اة  كوووة ف نالووك عاموول م ووم  ووو 

افال ين غو  اة  كووة خريجوة مون االختصا  األكاديم  فالمربيات ف  فياض األ

قسووم فيوواض األافووال او احوود االختصاصووات التربويووة التوو  ل ووا اف  وواا ب ووا ماوول 

)الريا ة  ومعلمة الحاتوب  والتربية الفنية  وعلم النفس( فلمعلمات الال   يملكن 

( 3  ع المؤ الت يتمكن من العمل ف  فياض األافال والتعامل معوه  .والملطوط )

 عينة ال حف بحسب االختصا  األكاديم  ل ا .ي ين  و يع 
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 (3مخطط رقم   

 يبين توزيع عينة البحث بحسب متغير االختصاص األكاديمي

 

%( مون معلموات الريواض كواة اختصاصو ن 51يالحظ من أعالع إة نسو ة )        

ة واقتصوواد  وعلوووم األكوواديم  عووام ف وو  ملتلفووة مووا بووين ) ووافيا  جغرافيووة  إداف

%( 51حياة...........الا( من االختصاصات ال عيدة عن فياض األافال أما نسو ة) 

%( للتربيووة الفنيووة  وو ا المؤشوور 02.2%( لريوواض األافووال و )30.3ال اقيووة ف وو  )

غير جيد حيف اة الطفول فو   و ع المرحلوة يحتواك إلوى فعايوة خاصوة والوى كووادف 

%( من كادف فياض األافوال غيور ملوتا وغيور 51مدفبة على االعتناء به واة)

مؤ ل حتى انه لم يحصل على الدوفات التدفي ية الكافية الت   ؤ له للضيام بم وام م 

( وكواة عودد المتوركات فو  3حيف اة مجموع الدوفات الت  حصلن علي ا كان  )

( معلمة و  ع الدوفات ف  إعداد مربيات األافال وشافكن في وا  35  ع الدوفات )

( معلموة  00( معلمات و دوفة  دفي ية ف  صناعة الدمى كان  المتوافكات في وا)9)

( يو وا 4( معلمة شافكن ف  دوفة  دفي يوة لحضوود الطفول والملطوط فقوم )05و)

 يلك 
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 ( 3مخطط رقم  

 يبين الدورات التي شاركت فيها المعلمات 

 

%( من عينة ال حف شافكن ف    ع 43.25)  على الرغم من اة ما يضافب  

الدوفات إال أة   ا ال يعن  أن ن من يوات االختصا  العام وليس من  

 اختصا  فياض األافال أو اختصا  التربية الفنية.

 

 أداة البحث

اعتمدت الدفاتة على مضياس جا ز    م الحصول عليه من كتاب ) المضاييس         

ية  لضوماة الجوودة واالعتمواد للجامعوات العربيوة أعضواء النوعية والمؤشرات الكم

اال حوووواد ( المنتوووووف علووووى موقووووع ) و افة التعلوووويم العووووال  وال حووووف العلموووو  ( 
 http://www.naqaae.eg/main/pdf/pre/kinder-standards-3rd.pdf) 

مد من ق ل اغلب الجامعات العربية و ألف  االتت انة من خمسة محاوف وكموا والمعت

 يأ  : 

 المحور األول/ التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم.

 النمو المتكامل لتلصية الطفل.  عد المربية أنتطة متنوعة؛  حض  .0

 أداء الطفل. ومواقي لتضويم  صمم المربية أدوات .2

 لتعليم والتعلم.المحور الثاني/ تنفيذ عمليتي ا

 نوا   التعلم المست دفة.  نف  المربية األنتطة بما يحض  .0

 بكفاءة بما يناتب قدفات الطفل.   دير المربية وق  التعلم .2

http://www.naqaae.eg/main/pdf/pre/kinder-standards-3rd.pdf
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  و ي المربية مراكز التعلم ف  عمليت  التعليم والتعلم. .3

 إتترا يجيات  عليم و علم ماللمة ل وي االحتياجات اللاصة. المربية  ستلدم .4

 ربية متافكة يوي االحتياجات اللاصة ف  األنتطة التربوية. فعل الم .5

 أساليب تقويم فعالة.المحور الثالث/ 

 متنوعة لتضويم نوا   التعلم. ومواقي  ستلدم المربية أدوات .0

  عمل المربية على  حسين أداءات الطفل ف   وء نتال  التضويم. .2

 ي  ضدم أداء الطفل. ناقف المربية نتال  التضويم مع المعنيين لمتابعة مستو .3

 أنشطة مهنية فعالة.المحور الرابع/ 

مناخاا صفياا يتوجع الطفول علوى المناقتوة والحوواف و ض ول الورأي  المربية  وفر .0

 اآلخر.

 بتفافية  ومساواة  وعدالة. األافال  تعامل المربية مع .2

  و ي المربية محتوى الدوفات التدفي ية ف  العملية التعليمية. .3

 ف  مجال  لصص ا. مصادف المعرفة المتعددةالمربية   ستلدم .4

  عدل المربية أداءا  ا ف   وء نتال  التضويم. .5

 ممارسات داعمة للمنه .المحور الخامس/ 

  تناتب نوا   التعلم المتضمنة بلريطة المن   مع ا يعة المرحلة الدفاتية. .0

  ستلدم المربية أنتطة المن   ف   نمية الم افات الحيا ية للطفل. .2

 دم المربية الموافد ال ي ية ف   نفي  أنتطة المن  . ستل .3

أما تلم االتتجابة فضد قسم إلى أفبع مستويات للنسب الم وية لالتوتجابات علوى      

  حضي  المحوف وفضاا للتر يب اآل  :

  دفجة  حضي   عيفة.51اقل من  % 

 51%-64.دفجة  حضي  متوتطة % 

 65%-29.دفجة  حضي  جيدة % 

 21ة  حضي  جيدة جداا.% فأكار دفج 
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 صدق األداة:

للحكوم علوى صوالحية األداة ومودى  3 م عرض االتت انة على عدد من الل وراء     

مالءمت ا أل دام ال حف وأو وحوا جميعواا بواة األداة مناتو ة و ضويس ال ودم الو ي 

 اتتلدم  من اجله.

 

 ثبات األداة:

التتلراك ث وات األداة  Test-Retestاتتلدم  ال احاة اريضة إعادة االخت اف      

( معلمة وبعد مروف أت وعين من التط ي  األول كان  04اي ا ض  االتت انة على )

 ( و   نس ة ث ات عالية .1.22نس ة الا ات قدفع)

 

 -نتائ  الدراسة:

من اجل اإلجابة على تؤال الدفاتة ما مدى  وافر مؤشرات الجودة واالعتمواد      

فيواض األافوال قامو  ال احاوة باتوتلراك الوتوط المورجا األكاديم  لدى معلموات 

 ( ي ين يلك.3واألو اة الم وية والجدول فقم )

                                                 
 أ.د تام  م دي العزاوي/ مركز أبحاث الطفولة واألمومة/ قياس و ضويم 3 .0

 م. ح ام خليل إبرا يم/ مركز أبحاث الطفولة واألمومة4  .2
 م.م أتماء ع د الج اف تلماة/ مركز أبحاث الطفولة واألمومة/ فياض األافال 5  .3
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 (3 دول رقم  

 وية لفقرات المقياسئيبين األواسط المر حة واألوزان الم

 

سة
ار
مم
ال
د 
كو

 

المستويات المعيارية لضمان  ودة 

   واعتماد مؤسسات

مرحلة رياض  –التعليم قبل الجامعي 

 طفالاأل

ح
 
مر
ال
ط 
س
لو
ا

 

ي
ئو
لم
 ا
ن
وز
ال

 

ق
قي
ح
لت
 ا
 ة
در

 

    المعلمة 

    التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم.  2-0

في  المربية لعمليتي التعليم والتعلم تخطط 2-0-0

 نوات  التعلم المستهدفة. ضوء
   

النمو  تعد المربية أنشطة متنوعة؛ تحقق 2-0-0-0

 المتكامل لشخصية الطفل.
 توسطةم 12% 5.12

أداء  ومواقف لتقويم تصمم المربية أدوات 2-0-0-5

 الطفل.
 كبيرة 21% 3.22

    تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم. 2-5

تنمي المربية  وانب التعلم المعرفية  2-5-0

 والمهارية والو دانية لدى الطفل.
   

نوات   تنفذ المربية األنشطة بما يحقق 2-5-0-0

 التعلم المستهدفة. 
 كبيرة 21% 3.1

بكفاءة بما   تدير المربية وقت التعلم 2-5-0-5

 يناسب قدرات الطفل.
 كبيرة 22.1% 3.95

توظف المربية مراكز التعلم في عمليتي  2-5-0-3

 التعليم والتعلم.
 كبيرة % 24.4 5.01

االحتيا ات الخاصة  ذوي المربية تراعي 2-5-5

في تنفيذ  عمليتي التعليم والتعلم  في 

 ت الدم  إن و د(.حاال

   

إستراتيجيات تعليم وتعلم  المربية تستخدم 2-5-5-0

 مالئمة لذوي االحتيا ات الخاصة.
 متوسطة 11.3% 5.2

 ضعيفة %15 5.205تفعل المربية مشاركة ذوي االحتيا ات  2-5-5-5
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 الخاصة في األنشطة التربوية.

    أساليب تقويم فعالة. 2-3

 ليب متنوعة لتقويمأسا المربية تطبق 2-3-0

 نوات  التعلم.
   

متنوعة  ومواقف تستخدم المربية أدوات 2-3-0-0

 لتقويم نوات  التعلم. 
 متوسطة 10% 5.1

تعمل المربية على تحسين أداءات الطفل  2-3-0-5

 في ضوء نتائ  التقويم.
 كبيرة 22.1% 3.3

تناقش المربية نتائ  التقويم مع المعنيين  2-3-0-3

 مستوي تقدم أداء الطفل.لمتابعة 
 كبيرة 23.1% 5.20

    أنشطة مهنية فعالة. 2-4

لعمليتي  مناخاً صفياً داعماً  المربية توفر 2-4-0

 التعليم والتعلم.
   

مناخاً صفياً يشجع الطفل  المربية توفر 2-4-0-0

على المناقشة والحوار وتقبل الرأي 

 اآلخر.

 كبيرة %  23.3 5.03

بشفافية،  األطفال المربية معتتعامل  2-4-0-5

 ومساواة، وعدالة. 
 كبيرة 21.1% 3.5

    ذاتها مهنياً. على تنمية المربية تحرص 2-4-5

توظف المربية محتوى الدورات التدريبية  2-4-5-0

 في العملية التعليمية. 
 كبيرة 29% 5.1

 المربية مصادر المعرفة المتعددة تستخدم 2-4-5-5

 في مجال تخصصها. 
 كبيرة 24.4% 5.01

تعدل المربية أداءاتها في ضوء نتائ   2-4-5-3

 التقويم. 
 كبيرة  داً  11% 3.1

    ممارسات داعمة للمنه . 2-2

تفعل المربية المنه  لتنمية مهارات  2-2-0

 الطفل.
   

 كبيرة %29 5.1تتناسب نوات  التعلم المتضمنة بخريطة  2-2-0-0
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 المنه  مع طبيعة المرحلة الدراسية.

تستخدم المربية أنشطة المنه  في تنمية  2-2-0-5

 المهارات الحياتية للطفل.
 كبيرة  داً  19% 3.5

تستخدم المربية الموارد البيئية في تنفيذ  2-2-0-3

 أنشطة المنه .
 كبيرة 21.0% 3.91

     

يالحوووظ مووون الجووودول أعوووالع إة دفجوووة  حضيووو  مؤشووورات الجوووودة التووواملة         

 %(  و وو ا يعوود23.5اد األكوواديم  جوواءت بدفجووة ك يوورة وبووو ة م وووي )واالعتموو

مؤشووراا جيووداا  إي إة موودخل مف وووم الجووودة التوواملة موون المفووا يم الحدياووة  وو ا واة 

العووراد قوود عووانى  ماعانوواع موون أ مووات. وبغووض النلوور عوون اف  وواا  وو ع اللوودمات 

كووانوا موون  % موون عينووة ال حووف26وحاجووات المجتمووع واللطووط التنمويووة  حيووف إة 

% موون م خريجوو  المعا وود العراقيووة  وبوو لك 32.5خريجوو  الجامعووات العراقيووة و 

تووع  الجامعووات إلووى  لووري  كووادف مؤ وول لضيووادة جيوول موون األافووال و ووم فجووال 

المستض ل وقاد ه.ويلك من خالل نضل المعرفة ل وم ويلوك علوى اعت واف إة الطفول  وو 

 أ م ملرجات العملية التعليمية .

 

" موا هوي معوقوات تطبيوق معوايير الجوودة الشواملة بة عن السؤال الاوان ول جا    

 لواالعتماد األكاديمي في رياض األطفال

اي بين  نتال  الدفاتة الحالية أة المعلمات يواج ن العديود مون المتوكالت التو       

 حول دوة الضيام بم ام ن على نحو أفضل ومن ا وم  و ع المعوقوات والجودول فقوم 

 يلك( ي ين 4)
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 (4 دول رقم  

 معوقات تطبيق الجودة الشاملة واالعتماد االكاديمي لدى معلمات الرياض

 نسبتها المئوية تكرارها المعوقات ت

 %02.2 29 كثرة عدد األطفال في غرفة النشاط  .0

ضووووووعف التواصوووووول بووووووين األهوووووول   .5

 والروضة

10 02.2% 

 %03.2 10 البناية ال تصلح الن تكون روضة  .3

 %03.2 19 الجغرافي غير مالئمالموقع   .4

 %03.2 21 قلة الوسائل التعليمية  .2

 %09.1 42 عدم توافر األلعاب التعليمية  .1

 % 09.03 42 مركزية القرار  .2

 % 2.1 34 قلة الدورات التدريبية  .1

 %099 044 المجموع 

يتضا من أعالع أة أ م المعوقات    كارة عدد األافال ف  غرفوة النتواا  إي    

%(  حيف أة كارة عدد األافال يعي  المعلمة عن أداء 05.2بنس ة م وية) جاءت

واج ا  ا باإل افة على عدم قدف  ا على مالحلة األافال متابعة الفرود الفردية 

بووين األافووال باإل ووافة علووى إة كاوورة عوودد األافووال فوو  غرفووة النتوواا أدى إلووى 

عنوي حيوف اة متوتوط   وف بعض المتوكالت السولوكية لودى األافوال وأ م وا ال

( افوالا وافلوة 55( اي ما ال يضول عون )204.2عدد األافال ف  الرو ة الواحدة)

داخوول غرفووة النتوواا و وو ا العوودد بحوود يا ووه يووؤدي الووى حوودث فو ووى ال متنا يووة 

باإل ووافة إلووى عوودم قوودفة المربيووة علووى  وو ط الصووي  امووا المتووكلة الاانيووة التوو  

%( حيوف 05.5جواء بوو ة م ووي ) بر ت و    عي التواصل مع األ ل ال ي

أكوودة المعلمووات إة أ ووال  األافووال ال يووأ وة للريوواض إال للتوودخل السوول   فوو  أداء 

المعلمات دوة اال تمام بالجوانب األخرى  مما يدل على عدم وع  األ ل بأ مية 

  ع المؤتسة التربوية الت  يضض  في ا الطفل نصوي الن واف   أموا بنايوة الرو وة 

لتروا الصحية في ا على إة  كوة فو ة جاءت بالمر  ة الرابعوة ومدى  وافر ا

( حيووف أكوودة المعلمووات علووى إة ال نايووة ال  صوولا لتكوووة 03.2وبووو ة م وووي)

فو ة الفتضاف ا إلى أفكاة الصحة والترفيه حتوى أة بعوض الريواض ال  حتووي 

 على تاحة للعب واة وجدت 



 وفاء قيس كريم .م.م                                               2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 60 - 

 

لرو ة على قاعة العواب مغلضوة ف   بؤفة للمراض اي ملي ة بالوحل وال  حتوي ا

لتعويض النضا الحاصل ف  الساحة األتاتية و  ا بدوفع أدى إلوى   ووف متوكلة 

% ( 03.5الموقع الجغراف  للرو ة ف  المر  ة اللامسوة م اشورةا وبوو ة م ووي )

إي إة الرو ة  ضع ف  مناا   فتضر إلى اللدمات او  ضع ف  مناا  خطرة او بعيدة 

و منا ل األافال   ا باإل افة باة الطرد المؤدية إلوى الريواض عن مركز المدينة 

معلم ووا غيوور مع وودة  وجوواءت فوو  التر يووب اللووامس للمعوقووات متووكلة الوتووالل 

%(   و ا أدى إلوى   ووف متوكلة عودم  ووافر اللعواب 03.5التعليمية وبو ة م ووي)

فيووة  ووروفي لتضووديم الل وورات المعر %( إي كال مووا01.6التعليميووة بووو ة م وووي )

بطريضووة مح  ووة للطفوول   وموون ألوود أعووداء  حضيوو  الجووودة واالعتماديووة  ووو مركزيووة 

% (  إي أكودة علوى إة  01.03الضراف الت  احتل  المركز السابع  وبو ة م ووي ) 

جميع الضرافات حتى الت   لا النتااات اليومية المضدمة للطفول  تلو  ا موديرات 

ة احتكواك ن بالطفول م اشوراا أي دوف الرياض دوة أة يكووة للمعلموات الل و  يكوو

ف  يلك واخيراا جاءت قلوة الودوفات التدفي يوة التو   حتاج وا معلموات الريواض مون 

اجل مواك ة  غيرات العصر و طوفات المن   والتضنيات التربوية الحدياة مون اجول 

 %( .2.2تض  الطفل كل ما  و حديف من الل رات كاة و ن ا الم وي )

 

 لتغلب على هذه المعوقاتمقترحات من ا ل ا

 ومن اجل التغلب على   ع المعوقات  ضترح ال احاة ما يل :

   ضديم الدعم المال  إلى فياض من اجل  وفير الوتالل التعليمية وكو لك األلعواب 

 التعليمية.

  ضديم دوفات  ربوية ملتصة فو  فيواض األافوال فو  مسوالل  اموة من وا صونع 

 لل التعليمية.الدمى اإلتعافات األولية والوتا

   اة يضوووم بتربيووة الطفوول مربيووات موون يوات االختصووا  األكوواديم  الوودقي  فوو

فياض األافوال ويسومع لو عض االختصاصوات التعلويم في وا ماول خريجوات التربيوة 

الفنية  وخريجات التربيوة الريا وية  ومعلموات الحاتووب واخيوراا معلموات مسورح 

 الدمى.
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 ء أمووف األافووال البوود مون عموول نوودوات ومون اجوول التواصوول المعلموات مووع أوليووا

 اضيفية دوفية لل ل و حديد موعد معين ومعروم لدى أولياء األموف من التواصل 

 مع معلمات الرو ة.

 التوصيات

 وفير التضنيات االلكترونية لرياض األافال والسع  لتحضي  الجودة التاملة في وا  .0

 تواء كاة يلك ف  فيي العراد او حضرع.

من الدفاتات حول جودة التاملة  ف  فياض األافال لعودم وجوود  إجراء المزيد .2

 أي دفاتة تابضة ف  العراد  ناول    ع المؤتسة التربوية على الرغم من أ ميت ا. 

 

 المصادر

االتجاهووات  (:2111) قم ز محمووود -المسند شوويلة-الوورحمن ع وود االبوورا يم  .0

الاضافوة  داف  للمعلوم تغيورالم الودور ضووء فوي المعلموين وتودريب إعداد في العالمية

 .فقط الدوحة  :والتو يع والنتر للط اعة

 ريواض فوي التعلويم لجوودة تقويميوه دراسوة (:2112ابوو دقوة  توناء وآخوروة) .2

مجلة الجامعة اإلتالمية )تلسولة الدفاتوات اإلنسوانية( المجلود غزة،  بقطاع األطفال

   يونيه.  922   - 925اللامس عتر  العدد الاان     
ISSN 1726-6807, http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/ 

 مركوز الضطوواة الجووودة الشواملة فووي التعلويم الصووفي(: 2111ابوو ملوووح  محمود) .3

 لل حف والتطوير غزة.

 الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسوية(: 2111أحمد   أحمد إبرا يم) .4

 ر  مصر.. اإلتكندفية   داف الوفاء لدنيا الط اعة والنت

  بحوف الجودة فى مدارس التعليم العوام (: 2112ال ربري  ند احمد التربين  ) .5

 مضدم للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية)جستن(  السعودية

القوودرات النفسووية اللغويووة وعالقتهووا بووبعض  وانووب (: 2111بطوورس  حووافظ  ) .6

 ا قبل النمو العقلي المعرفي وغير المعرفي لدى أطفال مرحلة م
  مع وود دفاتووات الطفولووة  جامعووة عووين شوومس  2  مجلووة الطفولووة   المدرسووة .2

 الضا رة.
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اتجاهوات معلموات ريواض األطفوال بدولوة الكويوت نحوو (. 2116جو ر  تلوى) .2

  اسوتخدام قووراءة كتووب القصوول لأطفووال كأسوولوب للووتعلم المبكوور للقووراءة والكتابووة

 المجلة التربوية  جامعة الكوي   الكوي .

الجوودة الشواملة ونظوم االعتمواد فوي علوى) ب ت(:   شوع اة الودين عمواد حسن  .9

   والريا وة ال دنيوة التربيوة كليوة الجامعوات العربيوة فوي ضووء المعوايير الدوليوة،

 السعودية. -الرياض

: موودخل لتطبيووق معووايير ونظووم الجووودة ( 2112اللطيووب   محموود )  .01

  الجمعيوة السوعودية  لرابع عتراللضاء السنوي ا   الشاملة في المؤسسات التعليمية

 للعلوم التربوية والنفسية   كلية التربية   جامعة الملك تعود   الرياض

 ودة الكتب المدرسية  (:2112ش الد  والل ص ح  ) و عل  ع د فبه خليفة  .00

بحوف مضودم إلوى    بمرحلة التعليم األساسي من و هوة نظور مشورفي هوذه المرحلوة

ل الو ي  عضودع جودة ف  التعليم الفلسطين  ل مودخل للتميوز المؤ مر التربوي الاالف ال

 .2112أكتوبر  30 - 31الجامعة اإلتالمية  ف  الفترة من 

إدارة الجوووودة (      2110خليووول  أحمووود السووويد والز وووري إبووورا يم ع ووواس )  .02

لجمعيووة الشوواملة فووي التعلوويم : خبوورات تعليميووة وإمكانيووة اإلفووادة منهووا فووي مصوور ،ا

، دار الفكور الموؤ مر السونوي التاتوع ية المضافنة واإلدافة التعليمية   المصرية للترب

 512-533العربي ،
االعتموواد األكوواديمي فووي التعلوويم  خطوووات (:الوودحام  محموود ع وود الكووريم)ب ت .03

كليوة العالي  مفهومه، أهدافه، بعض التجوارب المحليوة والعربيوة والعالميوة فيوه(، 

 د  السعودية.اإلدافة التربوية  جامعة الملك تعو

  داف 0 اإدارة الجووووودة الشوووواملة(: 2110الدفادكوووة  مووووأموة وآخوووروة) .04

 األفدة. –الصفا للنتر والتو يع عماة 

دراسوة اسوتطالعية (: 2112دفندفي  إق وال  يون العابودين و  ووو  اوا ر) .05

ألراء بعووض المسووؤولين وأعضوواء هيئووة التوودريس عوون إ ووراءات تطبيووق عمليووات 

الموؤ مر السونوي الرابوع   فوي الجامعوات العربيوة السوعوديةالتقويم وتوكيد الجودة 

 .عتر للجمعية السعودية للعلوم النفسية

مؤشرات الجوودة وتوظيفهوا فوي تنظويم التعلويم  (:2116دياب ت يل ) .01

ديسوم ر  - األولالعودد  -  المجلد الاان  مجلة أافال الللي  )بحف منتوف(   والتعلم

2116. 

القورن  مشوارف على العربي الوطن في التربية :(2110) العزيز ع د السن ل  .02

  .الحديف الجامع  المكتب:مصر اإلتكندفية   1 اوالعشرين، الحادي
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 .الفكر  داف والتطبيق، النظرية بين العملية التربية  ( 2000 ) محمود  تعد  .02

 .ا عماة  والتو يع  والنتر للط اعة

غوزة كخطووة علوى : "تقوويم أداء  امعوة األقصوى ب(2116تكر  ناج  فجب) .09

للموؤ مر العربو  األول حوول جوودة وفقة مضدمة طريق تحقيق  ودتها الشاملة" ، 

 .جامعة التافقة  دولة اإلمافات العربية الجامعات ومتطل ات الترخيا واالعتماد 

 التنمية برام  في الشاملة الجودة إدارة أثر (:2101أحمد) عل  إل امألت ل   .21

– مجلوة جامعوة دمتو  )األردن – الدوليوة الغوو  الوةوك تجربة( المهنية للمعلمين

 – الجامعية األونروا عماة التربوية العلوم كلية  2101 -العدد الرابع - 26المجلد 

 األفدة.

إدارة الجوووودة الشووواملة فوووي مؤسسوووات التعلووويم  (:0992التوووربين    اللووو  ) .50

ة    جامعوووة المنصووووف032 عمجلوووة التربيوووةالجوووامعي والعالي ر يوووة مقترحوووة(، 

 الضا رة.

   كتووب الموودير ور ووال األعمووال(: 0994التوركة العربيووة ل عووالم العلموو ) .55

 .  الضا رة02السنة الاانية    ع 

نحو التخطيط لالعتماد االكاديمى  لبرنام   (:2112)إيناس حسين صادد  .53

 علم المعلومات بجامعة قطر.

فووي  تصوور مقتورح لضومان  وودة البيئوة التربويوة (:2101 فانيوة)صاصويال  .24

 26المجلود  –  مجلة جامعة دمت  رياض األطفال في الجمهورية العربية السورية

 العدد الاالف  -

تطوووير التعلوويم الجووامعي فووي ضوووء  (:2116العوواجز  فووؤاد و نتووواة  جميوول)  .25

كلية التربيوة  جامعوة  المؤ مر العلم  الدول  السابع مفاهيم إدارة الجودة الشاملة، 

 الفيوم  مصر.

دراسة استطالعية لمودى  (:2110تام  م دي وكريم  وفاء قيس )العزاوي   .51

توافر مؤشرات الجودة واالعتمادية في اختيار الهيئة التدريسية في  امعوة ديوالى 

مركوز أبحواث الطفولوة واألموموة  من و هة نظر تدريسيها،  بحث غير منشور (،

 جامعة ديالى _ العراد.

مهني للمعلم مدخل لتحقيق الجوودة االعتماد ال(: 2112عطوة  محمد إبرا يم) .22

 .424 جامعة المنصوفة  مجلة كلية التربية بالمنصوفة)بحف منتوف( في التعليم،
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  مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة  (:2110عضيل   عمر) .22

 األفدة. -داف والل للنتر عماة

ة االبتدائيوووة فاعليوووة أداء موووديرة المدرسووو (:2110الغنوووام  نعيموووة إبووورا يم ) .50

بالمنطقة الشرقية من المملكوة العربيوة السوعودية فوي ضووء معوايير إدارة الجوودة 

 .فتالة ماجستير غير منتوفة  كلية التربية  جامعة ال حرينالشاملة، 

. اإلتوكندفية    التربية ومشكالت المجتموع(: 2113المت ول    صالح الدين)  .31

 داف الوفاء لدنيا الط اعة والنتر .

محاضووورة بعنووووان مشوووروع ضووومان الجوووودة (:2119 توتووون شووواكر) مجيووود .30

  ألضيوو  فوو  نوودوة  ووماة  واالعتموواد األكوواديمي فووي إطووار اتحوواد الجامعووات العربيووة

التوووو   ضيم ووووا الجامعووووة   5990/  4/ 5الجووووودة واالعتموووواد األكوووواديم  اللموووويس

 التكنولوجية ـ العراد بالتنسي  مع ا حاد الجامعات العربية.

إسوتراتيجية متقدموة (: 2115ع د الحميد وأتامة محموود قرنو )محمد  محمد  .32

 )بحووف لتطوووير منظومووة إعووداد المعلووم فووي ضوووء معووايير االعتموواد لووبعض الوودول

للمؤ مر السنوي الاالف لالعتماد و ماة جودة المؤتسات التعليمية للفترة منتوف( 

   جامعة الضا رة   كلية  ربية بن  تويي.2  ك 2115يناير  25-24من 

إدارة الجودة ر ية  - ودة التعليم -الجودة(:2112محمد مصطفى السايا) .33

 كلية التربية  جامعة اإلتكندفية.حول المفهوم واألهمية ،

در ة تحقق معايير إدارة الجودة الشاملة (:2115المالح  منت ى احمد عل ) .34

 )فتوالة ماجسوتير غيورفي الجامعات الفلسطينية كما يراها أعضواء هيئوة التودريس

 فلسطين. –منتوفة(   اإلدافة التربوية  جامعة النجاح الوانية  نابلس 

 .تجارب في مجال الجودة في التعليم (:2101ملتضى مجلس النل ة) .35

. http://nokhba-kw.com/vb/showthread.php?t=1378 

تقيوويم األداء الجووامعي موون و هووة نظوور الهيئووة : (2113النجوواف  فالوود حسووين) .36

  أصوووول التدريسوووية بجامعوووة األقصوووى فوووي ضووووء مفهووووم إدارة الجوووودة الشووواملة

 فلسطين.–التربية  كلية التربية  جامعة األقصى غزة 

  أميووورال إدارة الجامعوووات بوووالجودة الشووواملة(: 0999النجووواف  فريووود فاغوووب ) .32

 للنتر والتو يع  الضا رة.

(: تجارب بعض الجامعوات العالميوة والعربيوة 2119ل بن  منزل)النصير  دال .32

الموؤ مر ) بحوف منتووف(   والمحلية في تطبيق الجودة الشاملة سعياً نحوو التمييوز

http://nokhba-kw.com/vb/showthread.php?t=1378
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  الريوواض  المملكووة الوودول  للتنميووة اإلدافيووة نحووو أداء متميووز فوو  الضطوواع الحكوووم 

 العربية السعودية

وثيقووة المعووايير (:2102عتموواد)ال ي ووة الضوميووة لضووماة جووودة التعلوويم واال .39

 لضوووووووووومان  ووووووووووودة واعتموووووووووواد مؤسسووووووووووات التعلوووووووووويم قبوووووووووول الجووووووووووامعي
http://www.naqaae.eg/main/pdf/pre/kinder-standards-3rd.pdf 

40- Fullan MG,(1991):The New Meaning of Education 

change, Cange, in London. 
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