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 ممخص البحث:

المجارس االعجادية والثانهية  واقع معاييخ الجهدة الذاممة لمختبخات الفيدياء فيإلى الكذف عغ  البحث ييجف
في مجيشة السػصل لمعام الجراسي و متػسصة  ثانػية واعجاديةمجرسة ( 33عيشة البحث مغ ) تكػنت .في مجينة المهصل

 ( فقخة.55تكػن بريغتو الشيائية مغ )و مغ خسذ مجاالت  استبيان الباحثانولتحقيق ىجف البحث أعج  .0299-0202
 :أضيخت الشتائج ما يأتي البحث تػزيع استبانةوبعج  تع التحقق مغ صجق السكياس وثباتو بالصخق السشاسبة.

ضعف التدام السختبخات بسجيشة السػصل بسبادغ الجػدة الذاممة في مجالت الخسدة وعجم وجػد التدام باستخجام السختبخ 
 .في التعميع برػرة عامة
الى ضعف العسل  باإلضافةفي مخاعاة الجػدة الذاممة في مختبخات مجيشة السػصل ضعف ىشاك استشتج الباحثان أن 

السختبخؼ وفي السجارس التي يتػاجج فييا مختبخ وىي مجارس الستسيديغ، فان العسل يقترخ عمى السجرس ومداعج السختبخ 
وأوصى  .لتمقي والسذاىجةمغ دون اشخاك الصالب في العسل عمى التجارب في السختبخ وانسا يكػن دورىع ىػ فقط ا

السختبخات في داخل محافطة نيشػػ برػرة عامة ومجيشة السػصل برػرة خاصة مع  تفعيلػصيات، تعجة  الباحثان
 مخاجعةوزيادة عجد المجان السخترة بستابعة و دور الجػدة الذاممة في داخل السختبخ وتفعيل معاييخ  عاةا مخ ضخورة 

ستخجام شخيقة االتجييد و المعاييخ الجػدة الذاممة في  ىااعتسادو  تصػيخ العسل السختبخؼ في داخل محافطة نيشػػ 
 .السختبخات
 . الجػدة الذاممة، معاييخ الجػدة الذاممة، مختبخات الفيدياء المفتاحية: الكممات

 

 

 

 

The Reality of the comprehensive quality standards for physics laboratories in 

preparatory  and secondary schools in Mosul 

Abstract 
The research aims to reveal the reality of the comprehensive quality standards for 

physics laboratories in preparatory  and secondary schools in Mosul. The research sample 

consisted of (33) secondary and intermediate schools in Mosul city for the academic year 
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2019-2020. To achieve the objective of the research, the researchers prepared a questionnaire 

from five fields, and in its final form it consisted of (55) items. The reliability of the scale has 

been validated by appropriate methods. After distributing the research questionnaire, the 

results showed the following: 

Non-compliance of laboratories in Mosul with the principles of total quality in the 

five journals, and lack of commitment to use the laboratory in education in general. 

The researchers concluded that observing the overall quality in the laboratories of the 

city of Mosul is not considered in addition to the lack of work inside the laboratory, but in 

schools where there is a laboratory such as distinguished students ’schools, the work is 

limited to the teacher and the laboratory assistant without involving students in the work on 

experiments in the laboratory, but their role It is only receive and watch. The researchers 

recommended several recommendations, including the necessity to observe the overall 

quality in the laboratory and activate the laboratories inside the Nineveh Governorate in 

general and the city of Mosul in particular to increase the preparation of follow-up 

committees to review the development of laboratory work in the Nineveh Governorate to 

adopt the comprehensive quality standards in the processing and use of laboratories. 

Key words: Total Quality Standards, Physics Labs, Total Quality. 

 :أواًل: مذكمة البحث
باعتسادىاا فاي الاتعمع الحاالي والتاي وزار التخبياة فاي العاخاق في ضػء السشااىج الحجيثاة التاي تامات 

تشذيط الستعمع وتخكد عمى استخجام أكثخ مغ حاساة ماغ حاػاس الساتعمع فاي التعمايع حياث أساس تقػم عمى 
ماغ أجال تكامال عسمياة االعاجاد لمصالا  معجة ومجيدة بصخيقة سميسة أن ىحه السشاىج بحاجة الى مختبخات 
العمااػم لمسخحمااة الجامةيااة والتااي تعتسااج عمااى العساال فااي مختبااخات  وتييئتااوواعااجاده لمحياااة العسميااة مااغ جيااة 

واألثاااااث االجياااادة  بأحااااجثوخاصااااة فااااي مختبااااخات الفيدياااااء وىااااحا مااااا يتصماااا  تدويااااج السختبااااخات السجرسااااية 
داخااال متعمااايع ل االساااالي  الحجيثاااةوبراااػرة كا ياااة لسجااااميع الاااتعمع خػصاااا عشاااج اساااتخجام السختبخياااة والساااػاد 

متااػفخ فااي مااجارس  مثاال الااتعمع الشذااط والتعاااوني عمااى وجااو الخرااػص  يجاا  االشااال  عمااى ماااالسختبااخ 
، مااغ اجاال تقياايع عساال السختبااخات مجيشااة السػصاال خرػصااا الطااخوف التااي تعخضاات ليااا مجيشااة السػصاال

ومغ خالل عسال   والػتػف عمى مرادر الزعف فييا لتالفييا وتفعيل السختبخات برػرة كبيخة في التعميع
ميااة التعميسيااة وتااجميخ أ ماا  الباااحثيغ فااي السجااال التخبااػؼ فقااج الحطااا ضااعف اسااتخجام السختبااخات فااي العس
 .السجارس داخل مجيشة السػصل نتيجة لمعسميات العدكخية في االعػام الدابقة

 والتجخيا  السذاىجة عمى القائسة التعميسية الػسائل كأحج في التجريذ السجرسية السختبخات أىسيةأن 

 أناو لاجييع، إال العمساي التحرايل تعدياد جفبيا بالتجارب والكيام السختبخ ألدوات الصالب خالل استخجام مغ

 بتصبياق الكياام خصاػرة وأيزا والسػاد األجيدة أحجث إلى افتقارىا نالحع السختبخات تمظ واتع عمى الشطخ عشج

 العمسياة الحماػل وتقاجم السزاسػن  إيراال عماى تدااعج االفتخاضاية السختباخات فانن لاحلظ ، التجاارب بعاس

 األفاالم بفزال وذلاظ فاعمياة أكثاخ التعميسياة العسمياة وتجعال الدايػلة بسشتاو بسفاخده بالتجاارب بالكياام لمصالا 
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 االساتخجام ماغ فاي أماناا أكثاخ ويعتباخ ومكاان زماان أؼ فاي اساتخجاميا ويسكاغ السعاجة والتجاارب التعميسياة

 )962 :0225، الحكيقي. )زيتػن  السختبخ
العرااخ والتشااافذ باايغ أن تصبيااق الجااػدة أصاابم أمااخ ميااع نتيجااة لمتدااار  التكشمااػجي السسيااد ليااحا 

السؤسدااات واالفااخاد، وان اسااتخجام معاااييخ الجااػدة فااي مجااال التعماايع يعساال عمااى تشسيتااو وتكاممااو فااي عااجة 
التدااار  ناػاحي مياريااة ووججانيااة ومعخ ياا  وتمبيااة احتياجااات السجتساع بااالفخد السااتعمع الاحؼ يدااتصيع مػاكبااة 

 (91: 0225وآخخون، الحالي و تمبية حاجات السجتسع السمحة. )البيالوؼ 
الجػدة في التخبياة تعشاي مجسػعاة السعااييخ والداسات التاي يجا  تػافخىاا فاي عشاصاخ العسمياة أن ".

التخبػياااة كمياااا، ساااػاءق ماااا يتعماااق بالساااجخالت أم العسمياااات أم السخخجاااات التاااي تعسااال عماااى تحقياااق حاجاااات 
ماغ خاالل االساتخجام األمثال والفعاال العامميغ في السؤسدة والسجتسع السحمي ورغباتيع ومتصمباتيع، وذلاظ 

 .(98: 0221، عميسات.)"لإلمكانيات البذخية والسادية كميا مع استغالل الػتت ومالئستو ليحه اإلمكانيات
مااغ خااالل التصااػر الدااخيع الحاصاال فااي السشاااىج السجرسااية واسااتخجام شخائااق التااجريذ التااي تعتسااج 

التقميجياة التاي جعمات ماغ  ، بجال مغ شخيقة التاجريذياءمادة الفيد عمى تشسية ميارات التفكخ وخرػصا في 
 دور الستعمع في العسمية التعميسية سمبي كػنو يتمقى التعميع فقط دون التفاعل والسذاركة في العسمية.

أىسياااة السختباااخات فاااي العسمياااة التعميسياااة وأىسياااة مخاعااااة معااااييخ الجاااػدة وتاااج أثبتااات عاااجة دراساااات 
مختبااخات الفيدياااء مااغ أجاال الدااالمة العامااة لمسدااتفيجيغ مااغ السختبااخ وتحداايغ عسميااة الذاااممة وتػفخىااا فااي 

التعميع واكداب الستعمسيغ السيارات السصمػبة فاي فتاخة زمشياة وجيادة جاجا وزياادة التحرايل لمستعمسايغ نتيجاة 
ارساايا ونتيجااة لمػضااع الااحؼ مااخت بااو مجيشااة السػصاال و مج، اسااتبقاء السعمػمااات الجراسااية عشااج الستعمساايغ

 .الجػدة الذاممة في مختبخات الفيدياء ولحلظ تخر الباحثان إجخاء بحث عغ واتع معاييخبذكل خاص 
 مذكمة البحث باإلجابة عمى الدؤال اآلتي: تتحجدوبشاءق عمى ما سبق 

واقااع معاااييخ الجااهدة الذاااممة لمختبااخات الفيدياااء فااي المااجارس االعجاديااة والثانهيااة فااي مجينااة س/ مااا 
 .المهصل
 :: أىمية البحثثانياً 

وكحلظ في اىسية كبيخة في استبقاء السعمػمات لو أن أىسية التعميع داخل معامل ومختبخات الفيدياء 
بااة ميااارات خاصااة فااي التعاماال مااع االجياادة والعساال مااع بعزاايع الاابعس ضااسغ مجسػعااات اكداااب الصم

وتعخيس الستعمع لسػاتف معيشة تتزسغ الديصخة عمى عػامل يدتفاد مشيا فاي تجريباو عماى مياارات يداتفاد 
وكيفية التعامل مع االخصاء الشاجسة عشيا  االخصارمشيا الستعمع في مػاتف مساثمة في الحياة حتى يتجش  

ؤسداات تتزاسغ مختباخات وكاحلظ يصماع عماى اجاخاءات الداالمة العاماة عشاج عسماو فاي مالتي تاج يقاع فيياا 
 مثل الجامعات او السدتذفيات.
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ا يذكل الجامعي، التعميع مؤسدات أداء تحديغ إن  أىع مغ وإن ، العالع دول جسيع في عالسيقا اىتسامق

 الحيػية، وبخامجو مؤسداتو إدارة عمى تجرتو ىػ السجتسعات، مغ  يخه عغ مجتسع أؼ تسيد التي الخرائز

 التعمايع مؤسداات فاي الخاجمات حجاع وجاػدة ياختبط بحياث  .وابتكاار بعجالاة بال وكفااءة، بفاعمياة فقاط لايذ

 اإلرشاادية السباادغ شخياق عاغ الحخكاة بػصامة الجامعاة رساالة تجعال التاي االدارياة بالسشطػماة الجاامعي

 مؤسداات إدارة التادام أىسياة تباخز ىشاا وماغ فيياا، اإلدارة نجااح ىاػ مؤسداة، أياة فشجااح الجامةية، واألخالق

 الجامعاات، فاي الذااممة الجاػدة إلاى الػصاػل أجال ماغ الستػاصال لمتحدايغ شااممة بفمدافة الجاامعي التعمايع

 (88: 0222  الخصي ،( لمجامعات واالستسخار البقاء لزسان  الجسيع مغ مذاركة تحتاج والتي
 واعتسااادتااػفخ االجيادة الحجيثااة مااغ حياث السختبااخ التعميساي  مخاعااة معاااييخ الجاػدة الذاااممة فايان 
داخال فاي  الداالمة العاماة تإجاخاءاومخاعااة االستشتاجية  ةواستخجام شخائق التجريذ واالستخاتيجي السجرسيغ
فاي العسال سياارات الالزماة ال يعواكدااب الستعمسايغفاي تاجري   تدااعجوسيمة تعميسية  عتبخت الجراسيالسختبخ 

وتذااجيع الصمبااة اجااخاء التجااارب برااػرة دوريااة  وىااحا يااتع بػاسااصة، ليااعوتشسيااة شخيقااة التفكيااخ االسااتشتاجية 
الحجيثااة  مااجػ تااػفخ االجياادة والسااػاد السختبخيااة عمااى اجااخاء التجااارب بأيااجييع يزاااف الااى ذلااظ عػاماال مثاال

عااااتيع إلجاااخاءات ا واتقاااانيع شخيقاااة التعامااال ماااع االجيااادة السختبخياااة ومخ داخااال السختباااخ تفاعااال الستعمسااايغ و 
  .عمى تحديغ عسمية التعميع داخل السجرسةعسل توكل العػامل الدابقة ، الدالمة

 ( 901-908: ص0292،  خميل و حدغ)
وذلاظ  بياا الداالمة شخوط تػفيخ مغ البج بجورىا والكيام أىجافيا والبحثية العمسية السختبخات تحقق أن

ومخااشخ لتالفي االخصاء التاي تاج يشاتج عشياا بعاس السخااشخ مثال مخااشخ الراعق الكيخباائي واالختشااق 
التعامال مااع السااػاد الدااامة والسذااعة خرػصااا عمااى مااغ يعساال داخاال ىااحه السختبااخات ويدااتخجميا، وشخيقااة 

الاحيغ تاع  العسل داخل ىحه السختبخات والتفاعل داخميا مغ تبل السختريغ مغ السجرسايغ ومدااعج السختباخ
شخيقاة تاشعكذ ىاحه فاي اعجادىع برػرة جيجة في السخحمة الجامةية وكحلظ الجورات التي تاع اشاخاكيع فيياا، 

تعامااال الصاااالب ماااع بعزااايع الااابعس جار الفياااع ماااغ تبااال الصاااالب، كساااا ان عخضااايع الساااادة وتقاااػيسيع لسقااا
ليع وتجييد السختبخات بالسػاد واالجيدة واالثاث السشاس  لو االثخ وتفاعميع لمػصػل الى الشتيجة السخضية 

 الكبيخ في جػدة التعميع داخل السختبخ وفي داخل السجرسة.
بجء نتيجة لمتصػر الحؼ شيجتو مجال التخبية والتعميع و والتكشمػجيا التي ادخمت عمى بيئات التعّمع 

 في اعادة الشطخ في فاعمية شخائق التجريذ واستخاتيجياتو السدتخجمة في السخترػن في مجال التخبية
واستخجمت ػ السحػر محػر الجارسة الى الصال  بعج ان كان السجرس ىتحػل  حيث، داخل حجخة الجراسة
نقمت الستعمع مغ الجور الدمبي الى دور نذط وفعال في عسمية تعميسية كػن ىحه  تفي التعمع استخاتيجيا

 (975:  0229. ) الحيمة، تخاعي الفخوق الفخدية بيغ الستعمسيغ تاالستخاتيجيا
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فااي مااجػ فيااع  تؤكااج معطااع االتجاىااات السعاصااخة عمااى أن شخيقااة التااجريذ تااؤثخ تااأثيخاق كبيااخاق كسااا 
الستعمسيغ لسا يتعمسػنو، فكمسا كان التجريذ تائسااق عماى الفياع وعماى الخباخات العسمياة وعماى نذااط الساتعمع، 

 (52: 0290كان أكثخ وضػحاق ويدخاق وأصبم اكتداب السيارات أكثخ احتسالية.)التسيسي، 
 أوالقبااااػل امتحانااااات  والتحراااايمية فااااي االختبااااارات بااااة وارتفااااا  مدااااتػيات نتااااائجيع الصم أن اداء
أو الشجااح  العمياااالولياة او ات مجراسالالتقاجم  بياا مثال السعسػلاإلنجاز األخخػ او مقاييذ مقاييذ الشجاح 

العسمياة التعميسياة عاغ ماجػ جاػدة تخبخنا سؤشخات ىحه الكل  ،في االداء الػضيفي في الذخكات والسؤسدات
 فااي تحقياااق اىااجاف الجاااػدة والجامعااااترس اجاااح السااجن ماااجػ الااى باإلضاااافة، مجولااةل يفااي الشطااام التعميسااا

 (Sallis, 2002:109) .، وتمبية معاييخ ذلظ السجتسعلتمظ الجولة التعميسي ذلظ الشطامفي الذاممة 

 :اآلتيةما تم ذكخه من أىمية لمبحث، فقج تمثمت الحاجة إليو في النقاط  إلى واستنادا
 مجيشة السػصل.لسختبخات يد السادؼ تجيالالػتػف عمى واتع  .9

السجرسااية وكيفيااة  اتالكذااف عااغ مااجػ اسااتخجام واسااتغالل السجرساايغ فااي مجيشااة السػصاال لمسختبااخ  .0
 .اومع االجيدة واالثاث فيي االتعامل معي

 الكذف عغ مجػ صالحية االجيدة وكفايتيا وكفاءتيا داخل مختبخات مجيشة السػصل. .8

 .ألجمو مجػ مالئسة حجخة السختبخ وصالحيتيا لمغخض السدتخجمة .1
 بة.ل السختبخ مغ تبل السجرسيغ والصممبادغ الدالمة العامة داخ ةمجػ مخاعا .5

مجػ اعجاد السجرسيغ ماغ تبال الكمياات السختراة والاجائخة التاي يعسماػن فيياا لمعسال داخال السختباخ  .6
 .مغ تبميع االمثلاالستغالل استغاللو تجريبيع عمى و 
 السػصل مغ تبل السجرسيغ. ةداخل مختبخات مجيشاستخجام شخائق التجريذ الحجيثة والتقػيع في  .7

       حث:ثالثًا: ىاجف الب
واقاع معااييخ الجاهدة الذااممة لمختباخات الفيديااء فاي الماجارس  عنالكذف  الى ليالحا ييجف البحث   

 .االعجادية والثانهية في مجينة المهصل
 : تداؤالت البحثرابعًا: 
في مختبخات مجينة المهصال فاي الماجارس االعجادياة  ما مدتهى تحقيق معاييخ الجهدة الذاممة .1

 والثانهية.

فااي مختبااخات  ماا الفااخي  ااين مدااتهيات المجاااالت الخمدااة فاي تحقيااق معاااييخ الجااهدة الذاااممة .2
 .مجينة المهصل في المجارس االعجادية والثانهية

 خامدًا: حجود البحث:
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السػجااػدة داخاال حااجود مجيشااة السػصاال سااصة و الستػ يتحااجد البحااث الحااالي بالسااجارس الثانػيااة واالعجاديااة 
محافطااة نيشااػػ لمعااام الجراسااي تخبيااة شااةبة التخصاايط فااي مجيخيااة حداا  احرااائيات ( 912والبااالع عااجد )

 .(م0299-0202)
   : تحجيج المرطمحات:سادسا

 الهاقع: / أوال
السشدػب الى  وىػ الػاتع الحاصل، ما حجث ووجج بالفعل وىػ مخادف لمحادث":  (9980)عخفو صميبا

 (550: 9980)صميبا، الػاتع، ويخادفو الػجػدؼ، الحكيقي، والفعمي، ويقابمو الخيالي والػىسي".
: ىػ السػجػد الفعمي السادؼ في مختبخات الفيدياء لسجيشة السػصل ويذسل ىحا نطخيا يعخفو الباحثان

ػجػد االثاث واالجيدة السختبخية واستخجام شخائق التجريذ الفعالة والتقػيع السشاس  مغ تبل السجرس ال
 ىحه السختبخات. خالل العسل في

 :المعيار /ثانيا
او  ، ومغ ىشا نحى  الى أن السةيار ىػ السكياس"عايخ السكاييل والسػازيغ: تايديا" الدمخذخي ورد في 
 (689 :9998معاييخ.) الدمخذخؼ،، وجسع السةيار السكيال
 ويقجم التعمع، /التعميع عسمية في يحرل أن يج  عسا تفرم جسمة أو عبارة" :بأنو (2002)فخيحة عخفو
 (908: 0229، فخيحة) ".واليجف لمسحتػػ  رؤية

 التعخيف االجخائي: 
مغ تبل الباحثان والحؼ  يعخفيا الباحثان: بانيا مجسػعة الةبارات او الجسل التي يتزسشيا االستبيان السعج

 عجاده مغ اجل االشال  عمى واتع السختبخات في مجيشة السػصل.نتاما ب
 : الجهدة الذاممة /ثالثا

إلى  تبشييا وتشفيحىا ييجف التي واإلجخاءات  مغ السعاييخ مجسػعة ): 2006وآخخون) عخفيا البيالوي 
وفقا  والسشيج األداء في الستػاصل  لمسؤسدة والتحديغ الستػخاة األىجاف مغ درجة أترى تحقيق

  وأتل جيج وتكمفة مسكشيغ. شخق  بأفزل السشذػدة والسػاصفات السصمػبة لأل خاض 
 (12 :0226)البيالوؼ وآخخون، 

 دعاائع بسثاباة تعتبخ ، إرشادية مبادغ ومجسػعة فمدفة عغ عبارة ىي" :(2007)عخفيا التميمي و احمج
 ، العسمياات كال لتحدايغ البذاخية والساػارد الكسياة لألساالي  تصبياق وىاي ، بالسشطساة السداتسخ لمتحدايغ
 (09 : 0227 ، أحسج التسيسي،) ".والسدتقبمية الحالية الحاجات وتمبية الػفاء ودرجة
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 لخفاع الالزماة والتخبػياة التعميسياة السػاصافات ماغ مجسػعاة تصبياق عسمياة" :بانياا (2011)  الكيداي 
 . والتعميع التخبية مجال في العامميغ  يخ )تعميسية مخحمة مجرسة، فرل، شال ،( التعميسي السشتج مدتػػ 

 (89: 0299، الكيدي )
ثقافة وايجيػلػجياة و عقياجة تخبػياة تاشعكذ فاي كال انذاصتو، يرااح  ذلاظ ": بأنيا ( 2011)عخفيا عبيج 

تاااػفخ العػامااال الجاعساااة بذاااخياق وماديااااق ولػجداااتياق وثاااخاءق معخ يااااق فاااي بيئااات الاااتعمع اضاااافة الاااى التعااااون بااايغ 
السجرسة وبيغ السعمسيغ والخبخاء في وضع مشااىج يكاػن واضاعػىا انفدايع متصاػريغ يتصمعاػن الاى الجاػدة 

وذلااظ السكااان  تعماايع وتعمااع تتػافااق مااع الاادمغ والسكااان لرااالم اندااان ىااحا الدمااان تاسااتخاتيجياالل مااغ خاا
 (00 :0299 ،عبيج. )حاضخا ومدتكبال"

 عمى أنيا: نفيعخفيا الباحثا لجهدة الذاممةلمعاييخ اأما التعخيف النظخي 
 –)الدالمة العامةمجسػعة مغ السعاييخ التي أعجىا الباحثان مػزعة عمى خسذ مجاالت ىي 

والتقػيع داخل السختبخ( –الخبخات وشخائق التجريذ –الذكل العام لمسختبخ–االجيدة واالدوات السختبخية
 .وذلظ لمػتػف عمى واتع السختبخات لسجارس مجيشة السػصل

 المختبخ:/رابعاً 
والعخوض التجارب  ذلظ الجدء مغ السجرسة السخرز إلجخاء :" م( بأنو 2007عخفو المحيدن ) 

 (928: 0227)السحيدغ ، ."العمسية ، والتحقق مغ صحة القػانيغ والفخضيات الشطخية عسمياق 
معجة اعجاد خاص السجرسة و ىػ عبارة عغ حجخة مخررة مغ ويعخفو الباحثان اجخائياق : بانو جدء 

ألجخاء التجارب العسمية مغ تبل السجرس والصالب بذكل مجسػعات والتي يج  ان ومجيدة بتجييد معيغ 
عمى فيع القػانيغ والعالتات  الصمبةواالجيدة والتي تداعج  باألثاثتتػفخ  يو خرائز مادية متسثمة 

 الشطخية في السشيج السػضػ  مغ تبل وزارة التخبية.
 خمفية نظخية

يث تمبي حب اإلدارة بدب  االحتياجات الججيجة،ة ونػعية شخيقفي عرخ العػلسة الججيج، تتغيخ 
والكفاءة والفعالية والسخونة وما  وسخعة في االنتاجمتصمبات عالية الجػدة حاجة السجتسع بالحرػل عمى 

ذج الججيجة في االشسف ،او تمبي متصمبات السخحمة الحالية كا ية  يخ التقميجيةشخيقة اإلدارة  ، إنإلى ذلظ
يسكغ أن يكػن تحجيا  كسا ان الطخوف الحالية ،إلدارةا ستصمبات في شخيقةالالجػدة لجييا الكثيخ مغ 
مغ  البعس بيغ السفاليع  والتفاعل مع بعزيا في ماججيجة، والعالتة السفاليع اللإلدارة في ضػء إدخال 

 (Sikora&Pawel,2012:12-13).في العسل لكفاءة أعمى ةاستخجام الفخصحيث 

االرتباك حػل وىشاك الكثيخ مغ ػدة مجسػعة متشػعة مغ السعاني الغامزة والستشاتزة. لمج
تدتخجم كمسة  . دتخجم كسفيػم مصمق وندبيي يسكغ أن يكػن الذي نتج كػن ىحا السعشى معشى الجػدة 
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 كمسة ىحا شيء ذو جػدة.فشقػل عشج الحجيث في وصف االشياء كسصمق كثيخا في الحياة اليػمية الجػدة 
جدء ىي يسكغ القػل أن جػدة شيء ما  . بسعشى أؼ نػ ( qualis)الالتيشي الكمسة مغ  مأخػذة الجػدة

 (Sallis,2002:12)مغ شبيعتو.

خسديشات وستيشات القخن في بجاية  واضحةمفيػم الجػدة الذاممة برػرة أن بجاية ضيػر 
متسثل بتمبية بعج ضيػر الثػرة الرشاعية واىع اىجافيا كان والرشاعة الساضي في مجال االتتراد 

بعج  ىػ ما حرل في اليابانعغ ىحا  مثالوأفزل احتياجات الدػق باإلضافة الى ضسان جػدة السشتج 
شتيجة لمجمار الحؼ لحق بيا حيث استصاعت وخالل فتخة وجيدة مغ اكتداب ثقة ك والحخب العالسية الثانية 
ار حػل العالع، أن الجػدة ىي مةيار لمكسال بتػفيخ الدمعة في وتت محجد والتي السدتيمكيغ واالنتذ

ة اال ان ىحا السفيػم كان مػجػد عبخ التاريخ وبرػر تستمظ مػاصفات معيشة تالئع اذواق السدتيمكيغ، 
 ( 61: 0229)عصية،  .مالزمة لشػاحي الحياة السختمفة

واالتترادؼ بجاء التخبػيػن في االستفادة مغ ىحا بعج انتذار مفيػم الجػدة في السجال الرشاعي 
السفيػم وادخالو في التخبية إلخخاج التعميع مغ السذاكل التي يسخ بيا بحيث يمبي احتياجات السجتسع مغ 
السخخجات التخبػية الستسثمة بالخخيجيغ مغ الشطام التعميسي بحيث يدتصيعػن تمبية احتياجات سػق العسل 

ت السصمػبة واالنجماج في العسل برػرة سخيعة بدب  التدار  في التصػر التكشمػجي مغ الخبخات والسيارا
 (Hakimi,2009:91الحؼ نةيذو.)
ما  ءشيمجسػعة متصمبات يج  ان تشصبق عمى مػضػ  او بذكل عام عمى أنيا تعخف الجػدة 

أن الجػدة  يعتقجىشاك مغ فأن  حلظولمصمػب.  مصابقة لسةيار كسا انيا. يصسم لتحديشو نحػ االفزل
في نػ  ضسان كػنيا افزل  ولكغ يج  أن تكػن معيشة تكػن مصابقة فقط لستصمبات  ةزخور بالليدت 

ا عمى ثباتو ظ، . باإلضافة إلى ذلبكية االنػا العالع مغ    .في خرائريا يج  أن تحافع أيزق
ا إلى شخيقة صشع السشتج و   تقجيسو إلىشخيقة كحلظ الجػدة الذاممة ال تذيخ فقط إلى السشتج ولكغ أيزق

اختيار  و العسمياتتػجيو تتصم  وىي  لتػجو العسالء،مصابقة الجػدة الذاممة  يج  ان تكػن كسا الدبػن. 
  عسميات مدتسخة.ال فيي مجسػعة مغ ،الكيادةتحديغ و السشاس  دارة نػ  اإل

(Office of the Commissioner ate Department of Collegiate Education Govt. of 

Karnataka ,2003: p29-30) 

تيتع بالسجخالت والعسميات والسخخجات عسمية استخاتيجية إدارية تسثل الجػدة في السجال التخبػؼ 
واالجيدة واالثاث التي تجعع والسشاىج الجيجة الحجيثة االكفاء  غاؼ انيا عسمية شاممة تتصم  تػفيخ السجرسي
السيارات الالزمة التي تكسل  الصمبةالتي يتكد  فييا  التعميسية عسمية التعميع ومغ ضسشيا السختبخات

 كفاءة السؤسدات التعميسية متسثمة، وىي تسثل (82: 0291الجان  الشطخؼ لمسشاىج الفيديائية. )مجيج، 

 الجػدةعشاصخ وبسا يحقق تعميع الصالب السعمػمات والسيارات السصمػبة بذكل جيج  عمى السجرسةب
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 يتفق الحؼ وبالذكل ،يوالكادر التعميس السجتسع و األمػر أولياء و الصمبة احتياجاتبيحه  مبيوت، الذاممة

 (69 :0220 الدعػد،في السخخجات مغ العسمية التعميسية.) تػتعاتيع مع
 :مبادئ الجهدة الذاممة في التخبية

 السبادغ التالية:اىع رائج الجػدة الذاممة الحؼ يعتبخ و  ديسشجحجد 
تقػم فمدفة ججيجة  وتبشي ،لمكياس في الدمان والسكان السشاسبيغواضم وواتعي تابل جف وضع ى

لصخق الذخائية بكمفة نػعية ا استخجام ،عمى التعاون بيغ االفخاد وتحجد ميام ومدؤوليات كل واحج مشيع
تع السؤسدة عمى اساس متكامل ي بشاءوالريانة في السدتقبل،  نفقات اإلصالح تعسل عمى خفس مقبػلة

تخك االسالي  التحخيزية والذعارات الجػفاء  ،فييا تبادل األثخ والتأثيخ والفعل والعسل تحكيقا ألىجافيا
الشسػ بسا يحقق  يتذجيع االفخاد عمى التعمع وتجري  الحات، والتخكيد عمى كيفية تحقيق االىجاف والشجاح

 (01 : 0295سميع،العقمي والجدسي والعاشفية. )
 :في مجال التخبية ىيأنَّ مغ مبادغ الجػدة "

وحل  ت الجػدةراولية بامتالكيع لسياؤ السذاركة: تأتي عغ شخيق تحسُّل الصالب واآلباء السد .9
 السذكالت.

داخل  محجدة السبادأة: تذيخ إلى أن ىيئة التجريذ واإلدارة يج  أن يججوا ألنفديع قيع جػدة .0
 خوتيشية داخل السؤسدة.السؤسدة، وذلظ بالتخمي عغ األسالي  ال

 السدتسخ، وذلظ لتحقيق تجعيع قيع التخبية لجػ الصالب، مغ خالل التفاعل :التصػيخ السدتسخ .8
التخصيط، والتقػيع  مغ خالل والعسل عمى تحقيق التػازن واالستثسار األمثل لمسػارد الستاحة،

 السدتسخ.
 السدتفيج، مغ خالل تحديغ زمغسخعة رد الفعل: يقرج بيا االستجابة الدخيعة لستصمبات  .1

 اجعة العسميات واألىجاف واألنذصة، مغ خالل عسميات الكياسخ مغ م يتصمبواالستجابة وما 
رضا  السدتسخ الحؼ يؤدؼ إلى تحديغ الجػدة، إذ تسثل عسمية رد الفعل أىسية كبيخة في تحقيق

 السدتفيج.
عمى  ى خصط مدتقبمية، إذ ال تقترخ: لجػ كل مغ السدتفيجيغ وتخجستيا إلاالستخاتيجيةالخؤية  .5

شخز بسثابة  فئة معيشة في السؤسدة التعميسية، بل تذسل جسيع أعزاء السؤسدة، أؼ أن كل
 جػدة. رائج

السؤسدة  لسشفعة والتعاون: مع سائخ السؤسدات اإلنتاجية في السجتسع، مغ خالل تبادل السشافع بيغا .6
 ".التخبػية، ومؤسدات السجتسع السجني

 (86 :0225 مشرػر،)
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 :دوافع االىتمام بالجهدة الذاممة
. التشػ  اليائل وضيػر انػ  ججيجة مغ التخررات العمسية والسيشية واستحجاث مجارس لمسػىػبيغ 9

 والستسيديغ ومجارس جحب جيج كشتيجة التصػر الستدار  في مجال التكشمػجية.
وبقاء اعجاد السجارس عمى حاليا وتغييخ . تدايج اعجاد الستعمسيغ في السجارس الحكػمية وازدحام السجارس 0

 السشاىج في السجارس ادػ الى االىتسام بالجػدة في السخخجات.
-ضسان جػدة التعميع متسثمة بجػدة )السجخالت بأىسية. ادراك السؤسدات التخبػية والسشطسات العالسية 8

والسخخجات( ادػ الى وضع معاييخ لمتقػيع في داخل السؤسدات التخبػية والدعي الى الجخػل -اتوالعسمي
 في مؤشخات الجػدة العالسية.

خاضية، وتشػ  . ضيػر وتشػ  التعميع داخل السجرسة ليذسل التعميع االلكتخوني والسختبخات السعسمية واالفت1
جارس لتمبية شسػحات السجتسع برػرة السخخجات السيارات السصمػب اكدابيا لمستعمسيغ، وحاجة الس

 الستسثمة بالسدتفاديغ مشيا.
  (06:  0291)مجيج،

 :ىي مخاحل عذخ حهل تتمخكد جهران عنج الذاممة الجهدة إدارة ان
 الجػدة لتحديغ إدراك وجػد .9
 .السدتسخة والتحديشات األىجاف وضع .0
 .األىجاف لتحقيق التشطيع بشاء .8
 .الجسيع تجري  .1
 .السعالجة أولػيات وتحجيج دتيق بذكل عمييا التعخف بعج عمسي بذكل السذكالت حل .5
 .العسل تقجم عغ التقاريخ وتقجيع التشفيح مخاقبة .6
 .التسيد تذخيز .7
 .الشتائج إبالغ .8
 .الستحقق لمشجاح بدجل االحتفاظ .9
 .لمسؤسدة والعسميات والشطع الدشػية التحديشات دمج .92

 (9) الذكل في كسا السعخوفة بثالثيتو السخاحل ىحه جػران واوجد
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 ( ثالثية جهران1الذكل )

 (02: 9999)الرػفي،
  الجراسات الدابقة:

 .بجسع الجراسات الدابقة التي تزسشت متغيخات الجراسة الحالية الباحثانتام 
 (:2005دراسة المجيفخ ) .1

 بسخبخاتىجف ىحا البحث الى التعخف عمى أنطسة األمغ والدالمة السيشية والتقشية السصمػبة 
والصالبات  السختبخاتاألتدام العمسية بكميات البشات، والػتػف عمى مدتػػ معخفة كل مغ السدئػالت عغ 

البشات، وأجخيت في  األتدام العمسية بكميات بسختبخاتاألمغ والدالمة السيشية والتقشية السصبقة  بأنطسة
الباحث عيشتي البحث اختيار كانت البحث مغ الشػ  الػصفي السدحي، الخياض في دولة الدعػدية، 
( شالبة مغ شالبات االتدام 052ومغ ) السختبخات( مدئػلة عغ 78برػرة عذػائية وتكػنت مغ )

بمع عجد مجاالت االستبيان ، اعج البحث اداتيغ لمبحث استبانة لكل عيشة، حيث العمسية لكميات البشات
( مجال ومتكػن مغ 96( فقخة اما استبانة الصالبات فكانت في )95( مجال وبػاتع )96لمسدئػالت )

وبثالث بجائل )ال، ال ادرؼ، نعع(، أضيخ البحث الى عجم تصبيق وتػافخ عشاصخ االمغ  ( فقخة900)
ووسائل االمغ والدالمة  بأنطسةبحث والدالمة التقشية والعامة لمحساية، ضعف وعي كل مغ عيشتي ال

االتدام العمسية، وجػد فخوق وتبايغ في وجيات نطخ كل مغ عيشتي البحث، تجم  مختبخاتالسصبقة في 
العسل عمى نذخ السعخفة الباحث تػصيات أىسيا تجعيع أنطسة األمغ والدالمة السيشية والتقشية السصبقة، 

بات، لالجػ السدئػالت والص ختبخاتية في السوالدالمة السيشية والتقشوالػعي بأىسية تصبيق أنطسة األمغ 

 رقابة

 تحسين

 تخطيط
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وفق  السختبخاتالعسل عمى اجخاء تجارب اإلخالء لمتعخف عمى مجػ فاعمية تصبيق الخصط، بشاء ىحه 
السػاصفات السذتخشة لذخوط أنطسة أمغ الدالمة السعتسجة لجػ ادارة الجفا  السجني، اتتخح الباحث ما 

حػث عغ العػامل التي تعيث تفعيل تصبيق أنطسة األمغ والدالمة السيشية والتقشية واجخاء يمي اجخاء ب
بحػث مذابية لمبحث الحالي ولكغ عمى عيشات مختمفة اجخاء دراسة تدتيجف ترسيع مشيج لسقخر األمغ 

 ي. الكميات العمسية في مؤسدات التعميع العال ختبخاتوالدالمة السيشية والتقشية السصمػبة في م
 (059-9: 0225)السجيفخ،

 (: 2012. دراسة مدمم، )2
 ولتحقيق ،الذاممة الجػدة معاييخ ضػء في الثانػية لمسخحمة الفيدياء كت  تقػيع إلى البحث ىجف 
( معاييخ 6تألف برػرتو الشيائية مغ ) الذاممة الجػدة معاييخ تتزسغ أداة  ببشاء الباحث تام البحث ىجف

مةيار فخعي، تام الباحث بتحميل كت  الفيدياء لمسخحمة الثانػية لمعام الجراسية  (992رئيدية تفخعت الى )
( وتقػيسيا في ضػء السعاييخ التي اعجىا الباحث لمتحقق مغ مجػ مخاعاة  كت  الفيدياء 0290-0298)

دو ليحه السعايخ، واستخجم معادلة ىػلدتي وتام بحداب ثبات التحميل بصخيقتيغ االولى بيغ الباحث ونف
( وكانت ابخز الشتائج أن أ م  2.80عبخ الدمغ وبيغ الباحث ومحمل آخخ حيث بمع معامل الثبات )

( وان كتاب الفيدياء لمرف الدادس العمسي 2.72كت  الفيدياء حققت معاييخ الجػدة الذاممة وبشدبة )
الرف االول (، وأن اتل ندبة كانت لكتاب 2.92ىػ مغ حقق أعمى ندبة لسعاييخ الجػدة الذاممة )

( وىي ندبة  يخ مقبػلة، ان معاييخ جػدة االىجاف كانت االتل في كت  الفيدياء 2.61الستػسط وىي )
اذا ما تػرنت مع معاييخ الجػدة االخخػ، ان معاييخ جػدة الخسػم واالشكال ىي االكثخ تحكيقا في كت  

، وفي ضػء الشتائج تجم الباحث عجة الفيدياء لمسخحمة الثانػية اذا ما تػرنت مع معاييخ الجػدة االخخػ 
 ( 901:  0298) مدمع، تػصيات ومقتخحات.

 (:2013دراسة حدهن ) .3
إلى معخفة التغييخ الحؼ يحجثو السختبخ بالتحريل وجػدتو والتشػيخ العمسي الحؼ ىجف البحث 

في يحجثو في شمبة السخحمة الستػسصة في مادة الفيدياء لصمبة مجارس مجيخية تخبية بغجاد الكخخ/الثانية 
ائية . استخجم الباحث الترسيع التجخيبي ذات الزبط الجدئي، تع اختيار مجسػعتيغ بصخيقة عذػ العخاق

( شالبة يسثمػا السجسػعة التجخيبية التي 07( شالباق و )09( شالبا وشالبة، مشيا )990بمع حجع العيشة )
( شالبا وشالبة يسثمػا السجسػعة 56( شالباق وشالبة درست وفق شخيقة السختبخ، وعجد )56عجدىا )

. استخجم الباحث الباحث السجاميع في عجة متغيخات كافئالزابصة درست عمى وفق الصخيقة التقميجية. 
( فقخة مػضػعية )مغ اختيار مغ متعجد لكل 52أداتيغ لمكياس، األولى اختبار التحريل الستكػن مغ )

( والستكػن 0299فقخة أربع بجائل واحجة مشيا صحيحة( ، والثانية مكياس التشػر العمسي الحؼ أعجه )دمحم، 
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( سؤال تغصي األبعاد الخسدة الخئيدية لمتشػر العمسي. 52لتشػر العمسي مغ )( فقخة واختبار ا15مغ )
، أضيخت الشتائج ما يأتي: وجػد فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ  االختبار التائياستخجم الباحث 

( بيغ متػسصي درجات شمبة السجسػعة التجخيبية الحيغ يجرسػن باستخجام السختبخ والحيغ 2.25داللة )
ػن بالصخيقة االعتيادية في جػدة التحريل الجراسي ولرالم السجسػعة التجخيبية. وجػد فخق ذو يجرس

( بيغ متػسصي درجات شمبة السجسػعة التجخيبية الحيغ يجرسػن 2.25داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة )
جسػعة التجخيبية. باستخجام السختبخ والحيغ يجرسػن بالصخيقة االعتيادية في التشػيخ العمسي ولرالم الس

وفي ضػء ذلظ يػصي الباحث باالىتسام باستخجام السختبخ كصخيقة تجريدية فعالة ولتشسية التشػيخ العمسي. 
وبشاءق عمى ذلظ تجم الباحث عجداق مغ التػصيات مشيا تػجيو مجرسي الفيدياء لألخح بأىسية السختبخ في 

ػ الصمبة واتتخح تصبيق ىحه الصخيقة عمى مخاحل دراسية تجريذ الفيدياء واالىتسام بتشسية التشػيخ العمسي لج
 (10-9: 0298)حدػن،  أخخػ وبستغيخات أخخػ.

 ( :2014دراسة الهدعاني ). 4
 واالفتخاضي الحكيقي لمسختبخ الفعال االستخجام مصال  أىع عمى التعخف إلى الجراسة ىجفت

 نطخ وجية مغ السصػر الكيسياء مشيج وفق استخجاميسا دون  تحػل التي أىع السعػتات عغ والكذف
 الفعال االستخجام مصال  أىع ما : التالية باألسئمة الجراسة مذكمة وتتحجد .الكيسياء مادة ومذخفي معمسي
 الكيسياء ومذخفي نطخ معمسي وجية مغ الثانػية السخحمة في السصػر الكيسياء مشيج وفق الحكيقي لمسختبخ
 في السصػر الكيسياء مشيج وفق االفتخاضي لمسختبخ الفعال االستخجام مصال  أىع ما، السكخمة مكة بسجيشة
 االستخجام معػتات أىع ما، السكخمة مكة بسجيشة الكيسياء ومذخفي معمسي نطخ وجية مغ الثانػية السخحمة
 ومذخفي نطخ معمسي وجية مغ الثانػية السخحمة في السصػر الكيسياء مشيج وفق الحكيقي لمسختبخ الفعال
 الكيسياء مشيج وفق االفتخاضي لمسختبخ الفعال االستخجام معػتات أىع ما، السكخمة مكة بسجيشة الكيسياء
 تػجج ىل، السكخمة مكة بسجيشة الكيسياء ومذخفي نطخ معمسي وجية مغ الثانػية السخحمة في السصػر
 إلى تعدػ  الجراسة أداة  محاور عمى السدتجيبيغ درجات متػسصات بيغ إحرائية داللة ذات فخوق 

 مذخفي جسيع مغ الجراسة مجتسع وتكػن .(العمسي السؤىل – الخجمة سشػات – الحالي العسل)اختالف 
 معمسا (965) افخاد العيشة الكميعجد  بمع و السكخمة مكة مجيشة في الثانػية السخحمة في الكيسياء ومعمسي
 يمي ما الجراسة نتائج أضيخت و .لمجراسة كأداة  االستبانة و الػصفي، السشيج الباحث استخجم. ومذخفا

 ما وفي ،بجرجة كبيخة كا ية بنعجاد السفعػل سارية حخيق شفايات ووجػد السختبخ في جيجة وإضاءة وجػد:
 االجابة كانت الثانػية السخحمة في السصػر الكيسياء مشيج وفق االفتخاضي لمسختبخ الفعال ستخجامبا يتعمق
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 الفعال االستخجام معػتات كانت ( Data Show) . السختبخ في عخض جياز تػفخ و ، متػسصة بجرجة
 تػافخ ضعف السعػتات أىع وكانت الثانػية السخحمة في السصػر الكيسياء مشيج وفق الحكيقي لمسختبخ
 بسعػتات يتعمق ما وفي ، السختبخ في الصالب أعجاد الكيسيائية ، وكثخة التجارب إلجخاء والسػاد األدوات
 السعػتات أىع كانت الثانػية السخحمة في السصػر الكيسياء مشيج وفق االفتخاضي لمسختبخ الفعال االستخجام
وتجم الباحث  .االفتخاضية لمسختبخات السخررة السيدانية وضعف الفشي والجعع الريانة، الجورية غياب
 الفعال االستخجام مصال  جسيع تػفيخ عمى والتعميع التخبية وزارة حث : أىسيا التػصيات مغ عجداق 

 الفعال االستخجام معػتات عمى والتغم  ، الحالية الجراسة تشاولتيا التي واالفتخاضي الحكيقي لمسختبخ
 وعقج لمسجارس، السالية السخررات وزيادة ليا الحمػل إيجاد في والدعي ، واالفتخاضي الحكيقي لمسختبخ
 الحكيكية السختبخات عغ السعمسيغ لجػ الػعي دتػػ م لخفع والسعمسيغ السذخفيغ بيغ تخبػية لقاءات

 (956-9: 0291)الػدعاني، . السجارس في فعال بذكل واستخجاميا واالفتخاضية

 Bereket (2016:)و   Zengele دراسة . 5
مختبااخات العمااػم فااي السااجارس  السسارسااات والسذاااكل فااي نذاااشاتىااجفت ىااحه الجراسااة الااى تقياايع  

عماى خساذ ماغ اجخيت ىحه الجراسة في جشاػب اثيػبياا و ،  Wolaitaالتعميع في مشصقة  جيتجػ الثانػية في 
( 991ىحه السجارس عغ شخيق العيشة السقراػدة وشاسمت ىاحه الساجارس عماى ) اختيختالسجارس الحكػمية 

( شالاااا ، واسااااتخجم الباحااااث االسااااتبيان والسقابمااااة 085( مااااجراء و )92( مداااااعج مختبااااخ و )8مااااجرس و )
وكااحلظ السعمػمااات، وبعااج تجسيااع االسااتبيان وتحميميااا عااغ شخيااق الشداابة السئػيااة والستػسااصات  والسالحطااة

كان ضاةيف جاجا وان  Wolaitaوكانت نتائج ىحه الجراسة ان استعسال السختبخ في السجارس الثانػية في 
تجييادات عسمية التعميع لايذ ماجعػم باالسختبخ، ىشااك عاجة عػامال تقياج العسال داخال السختباخ مثال نقاز ال
اىتسااام  ونقااز اجياادة السختبااخ و والسااػاد السختبخيااة كااحلظ عااجك وجااػد مداااعج وتقشااي مختبااخ، تمااة التاادام و

السجرساااايغ بااااالسختبخ، واعصااااى الباحثااااان عااااجة تػصاااايات مشيااااا اشااااخاك مجرسااااي السااااادة بالااااجورات الخاصااااة 
 خل السختبخ.حجيثة تدتخجم دا تاستخاتيجيابالسختبخ، تشذيط السختبخ في السجارس، استخجام 

Zengele, Bereket, 2016:1-11))  
 (:2017خيخي وسميحة ) دراسة.6

ىجفت ىحه الجراسة الى بشاء مكياس لمكذف عغ مجػ تجرة معامل الفيدياء بجػانبيا األساسية عمى 
مػاجية التحجيات التكشػلػجية في تعميع الفيدياء لمسخحماة الثانػياة اجخيات ىاحه الجراساة فاي الداعػدية، حياث 

صاافات معاماال الفيدياااء اسااتخجم فااي ىااحه الجراسااة السااشيج الػصاافي التحميمااي واعااجت الباحثتااان بصاتااة لسػا
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بجػانبيا األساسية )مباني وتجييدات معامل وأجيدة وأسالي  ادارياة وتجييادات األماغ والداالمة( فاي ضاػء 
معاييخ الجػدة الذااممة، كساا تامتاا بنعاجاد اساتبيان لكيااس ماجػ الخضاى السداتفيج الاجاخمي متساثال فاي فشياة 

لكياااس جااػدة الخجمااة السجركااة  Servperfق مكياااس السختبااخ ومعمسااة الفيدياااء حيااث تااع بشاااء السكياااس وفاا
وتسثااال االساااتبيان فاااي خساااذ معااااييخ ىاااي الجػانااا  السادياااة السمسػساااة ، االعتسادياااة، االساااتجابة، األماااان، 

مؤشاخا، واوصات الجراساة باعتسااد السكيااس لكيااس  90التفاني في خجماة العسيال، ويشاجرج فاي ىاحه السعااييخ
ء فاااي ماااجارس البشاااات وذلاااظ لتحدااايغ تعمااايع وتعماااع جاااػدة الخجماااة ماااغ معامااال الفيديااااء فاااي ماااجارس الفيدياااا

الفيدياء، وتاجم الباحثتاان عاجة تػصايات مشياا اجااء السدياج ماغ االبحااث التصبيكياة فاي مجاال جاػدة الخجماة 
 في معامل الكيسياء واالحياء والحاس  االلي لمسخحمة الثانػية والسخحمة الستػسصة.

 (921، 0297)خيخؼ وسسيحة، 
 (:2012و ضياء )دراسة المدعهدي . 7

ىجف البحث الى معخفة األثخ الحؼ تتخكو السكػنات السادية لمسجرسة وفق معاييخ الجػدة الذاممة،  
أستخجم الباحثان استسارة لمسدم اجخؼ البحث في مجيشة كخبالء واعتسج السشيج الػصفي السيجاني، 

وضػاحي مجيشة كخبالء، استخجم عيشة البحث كان السجارس االبتجائية والثانػية في أتزية السيجاني، 
الباحث الشدبة السئػية والػزن السئػؼ لتحميل السعمػمات والبيانات، وتػصل الباحث الى أن الكثيخ مغ 
السجارس واالبشية  يخ مصابقة لسعاييخ الجػدة الذاممة ووجػد اعجاد كبيخة مغ الصالب في الرفػف 

 الجػدة إدارة، الشيائية التعميع مخخجات تحديغ عمى والتخكيد بالجػدة االىتساماتتخح الباحثان : الجراسية، 

 جان  كل في والبحث الجسيع وبسذاركة العسل يج  ولتصبيقيا األمج شػيمة تيجيةخااست فمدفة ىي الذاممة

 العامميغ لتجري  واألسالي  الصخق  استخجام ،بشجاح األىجاف لتحقيق التعميسية التخبػية العسمية جػان  مغ

 .الجػدة إدارة في السدتخجمة السفاليع عمى التخبػية السؤسدات في
 (0217-0289 :0299)دراسة السدعػدؼ و ضياء، 

 الدابقة:مؤشخات ودالالت من الجراسات 

 :سحاورالوفق الجراسات الدابقة ونتائجيا السعمػمات مغ حمل الباحثان 

  أنطسة أمغ الدالمة السعشية و وفق الستغيخات التالية )السختبخ اليجف: ىجفت الجراسات الى دراسة، 
جػدة االستخجام الفعال لمسختبخ و الػتػف عمى معػتات استخجامو،  ،اشتخاشات الدالمة اليشجسية

، جػدة السشيج بشاء مكياس لقجرة السختبخات عمى مػاجية التحجيات التكشػلػجية في السختبخ،التحريل 
ولحلظ ستكػن السختبخ و معاييخ تخز السختبخ م  ىحه الجراسات كان السذتخك بيغ أ التعميسي، 

 . معاييخ الجػدة الذاممة الػاج  تػفخىا في السختبخالجراسة الحالية في 
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  والسدؤوليغ عغ السختبخات والبعس  الصمبةعسمت عمى الجراسات الدابقة  البحث : بعسالعيشة
االخخ كان عمى السختبخات ومجػ تػافخ بعس العشاصخ فييا وفق معاييخ عالسية او وفق معاييخ 

 (808) في دراسة مدمع، (990)األمغ والدالمة في الجراسات التي تشاولت األفخاد كان حجع العيشة 
( مجرس ومذخف تخبػؼ في دراسة 965و) ،باإلجابة عمى االستبيان في دراسة السجيفخ اتامػ فخدا 

، اما بالشدبة لمجراسات التي اتخحت مغ السختبخات والسعامل عيشة فكانت حجسيا متفاوت الػدعاني
وفي دراسة السدعػدؼ السجيفخ في دراسة في بعس السؤسدات لمتعميع العالي ، و ما بيغ  ويتخاوح

وستكػن العيشة في . أتزية ونػاحي كخبالءي وضياء شسمت الجراسة السجارس االبتجائية والثانػية ف
 .ثانػية واعجادية في مجيشة السػصلمغ  مجرسة( 88ىحا البحث )

  أداة البحث : استخجمت الجراسات الدابقة استبيانات في عجة مجاالت حيث بمع عجد السجالت في
( مجاالت 5استبيان في )نعجاد بالباحثان بيشسا تام . ( و أكثخ مغ مائة فقخة96دراسة السجيفخ )
 عيشة البحث.( فقخة تام بتػزيعيا عمى السجارس 55ومتكػن مغ )

  وسائل احرائية مثل استخجمت الجراساتt-Test ، ومخبع كاؼ والشدبة السئػية والشدبة السػزونة
 في ىحه الجراسة. الباحثان الػسط السخجم والشدبة السئػيةواستخجم 

 في ما يخز السختبخات وتػافخ معاييخ الجػدة الذاممة فييا او ، كانت نتائج الجراسات الدابقة
اشتخاشات أمغ الدالمة فييا ضةيف او  يخ متػفخة، اما  يسا يخز عالتة التحريل بالسختبخ 

السجارس  بعسفكانت العالتة تػية ججا اما في ىحا البحث فقج كانت الشتائج عجم وجػد مختبخات في 
اييخ الدالمة في السختبخات السػجػدة، وضعف تجييد السختبخات في مجيشة السػصل وعجم تػفخ مع

 .  في السػصل حتى بالشدبة لسجارس الستسيديغ ومجارس الجحب الجيج
 :إجخاءات البحث

 :لبحثمنيج ااواًل. 
 استخجم الباحثان السشيج الػصفي التحميمي ولحلظ كػن ىحا السشيج مالئع ليجف البحث وشبيعتو.

 البحث وعينتو:مع تثانيًا. مج
 مجتمع البحث .9

لمعااام الجراسااي  والثانػيااة الشياريااة فااي مجيشااة السػصاال االعااجادؼيتكااػن مجتسااع البحااث مااغ مااجارس 
ومتػسااصة امااا السااجارس التااي يتااػفخ فييااا اعجاديااة وثانػيااة ( مجرسااة 912) ا، والبااالع عااجدى0299-0202

لمعاااام  فاااي تخبياااة محافطاااة نيشاااػػ حدااا  احراااائية تداااع التخصااايط مجرساااة ( 88)مختباااخات فيديااااء فكانااات 
  .0202-0299الجراسي 
 :البحثعينة  .0



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

711 

 

فااي مجيشااة السػصاال وبمااع عااجد االسااتبانات التااي تااع بتػزيااع االسااتبانة عمااى عااجة مااجارس  الباحثااانتااام 
 ( مجرسة.88استخجاعيا )

   :البحث أداة: ثالثا
اعاجاد اساتبانة تتزاسغ  تحقياق اىاجاف البحاث تاعومغ أجل باالستعانة بالبحػث والجراسات الدابقة  

( فقاخة مػزعاة عماى 55معاييخ الجػدة الذاممة لمسختبخات داخال السػصال حياث بماع عاجد فقاخات االساتبانة )
خسذ مجاالت ىي )الدالمة العامة، االجيدة واالدوات السختبخية، الذكل العام لمسختبخ، الخبخات وشخائاق 

  .التجريذ، التقػيع في السختبخ(
متااػفخ بجرجااة  -تتزااسغ االجابااة عمااى االسااتبانة ثااالث بااجائل ىااي ) يااخ متااػفخ :البااجا لاختيااار نااه   .1

 .متػفخ بجرجة كبيخة( -متػسصة
تاام الباحثاان بعخضااو عماى مجسػعااة  السااتبيانماغ أجاال التأكاج ماغ صااجق السحتاػػ : االسااتبيانصاجي  .2

%( 85السحكسااايغ وبشدااابة )وأعتساااج الباحثاااان عماااى ندااابة أتفااااق بااايغ آراء  ماااغ السحكسااايغ برااايغتو األولياااة
فأكثخ لقبػل الفقخات، كسا أخح الباحثان بآراء السحكسيغ فاي تعاجيل بعاس الفقاخات وإعاادة الرايا ة المغػياة 

 لبعس الفقخات. 
الثالثااء التػاصال االجتسااعي وذلاظ فاي ياػم  مػاتاع الشات عباخ نذاخ الباحثاان االداة عماى  :ثبات االداة .2
92/90/0299. 
 :االستبيانلفقخات  اإلحرا يالتحميل  .10
 : االستبيانثبات  (1

مجرس وذلاظ بصاخح  07بعج تصبيق االستبيان عمى عيشة مغ  تع حداب ثبات االختبار التحريمي
االستبيان بعج تحػيمو الى استبيان الكتخوني في مػاتع التػاصل االجتساعي وبعج اكسال االجابات تاع  ماق 

االختيار مغ ثالث ىػ مغ نػ   ستبيانوبسا أن اال خ اعادلة الفا كخونببػاسصة موتع حداب الثبات السػاتع 
(، فساااغ السسكاااغ حدااااب ثباااات االختباااار بياااحه الصخيقاااة، حياااث أن قيساااة 0، 9، 2ويراااحم بجرجاااة ) باااجائل

 .عالية( وىي ندبة ثبات 2.97الثبات بمغت )
 :االداةترحيح   .5

( الختياااار متاااػفخ 9( الختياااار متاااػفخ بجرجاااة كبياااخة و)0درجاااة ) بنعصااااءوذلاااظ  االداة تاااع تراااحيم  
 .، كػن االستبيان يسثل مػجػدات مادية و مسارسات في مكان محجدبجرجة متػسط، وصفخ لغيخ متػفخ
  : سابعًا. وسا ل االحراء المدتخجمة

 الستخخاج حجة الفقخات :(المهزون )الهزن الحدا ي المخجح  - أ
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 =الحجة
 

 الهزن الندبي المئهي =                          - ب

 (89: ص0291)الخبيعي،  (996: ص0296)كبة، 
 عخض النتا ج ومناقذتيا

 :تداؤالت البحث (  أ
 اوال: النتائج املتعلقة بالسؤال االول:

الذاااممة فااي مختبااخات مجينااة المهصاال فااي المااجارس االعجاديااة مااا مدااتهى تحقيااق معاااييخ الجااهدة  "
 "والثانهية

الػسط السخجم لمفقخات واستخخجا مشيا حجة كل فقخة تام الباحثان بحداب  الدؤال االولولمتحقق مغ 
 :الحؼ يػضم ذلظو ( 9) كسا مػضم في الججولوالػزن الشدبي ليا 

 (1)رقم ججول ال
 الحجة والهزن الندبي لمفقخات

 انتشتُة انىصٌ انُغثٍ  انضذج انفمشج خ انًزال

يح
ؼا
 ان
يح
ال
غ
ان

 

151515... 3.3.3.3... رهاص اَزاس نهضشائك فٍ انًختثش  .1

15 

55 

1.1.1.1.. 363636364.. يطافئ صشَك فٍ انًختثش وطانضح نالعتؼًال  .2

.2 

23 

1.1.1.1.. 363636364.. طُذنُح نإلعؼاف انفىسٌ  .3

.2 

24 

5.5.5.... 151515152.. نهضًاَح احُاء ارشاء انتزاسبالُؼح وَظاساخ   .4

.6 

5. 

.6.6.6... 121212121.. لفاصاخ يتُىػح  .5

61 

52 

.22.2.2.. 454545455.. لىاطغ كهشتائُح تؼًم ػهً فظم انكهشتاء فٍ صانح ورىد اٌ خهم  .6

2. 

1. 

1.6.6.6.. 3.3.3.3.4.. تؼهًُاخ اعتؼًال االرهضج وانغاليح انؼايح تشكم ػاو  ..

.. 

2. 

1212121.. 242424242.. طذسَاخ وأغطُح نهشؼش احُاء انتزاسب  ..

21 

41 

َح
ثش
خت
نً
 ا
خ
وا
الد
وا
ج 
هض
ر
ال
ا

 

1212121.. 242424242.. ػذد االرهضج نهتزشتح انىاصذج كافٍ نًزايُغ انذساعح  ..

21 

42 

1212121.. 242424242.. ارهضج يختثشَح يتكايهح ونُظ فُها َمض  ..1

21 

43 

......... 1.1.1.1.2.. ارهضج صذَخح وضًٍ ػًشها االفتشاضٍ  .11

.1 

4. 

1212121.. 242424242.. االرهضج يٍ يُاشئ ػانًُح رُذج  .12

21 

44 

1363636.. 2.2.2.2.3.. كشاط تؼهًُاخ ودنُم اعتخذاو انتزاسب  .13

36 

3. 

خاطح نكم تزشتح يشفمح يغ انالرهضج تىضش خطىاخ ارشاء  خهاىفُذَ  .14

 انتزشتح

..121212121 ...6.6.6.

61 

53 

1.1.1.1.. 363636364.. االرهضج يؼمذج وغُش واضضح انًؼانى  .15

.2 

25 

 1×1ث+7×1+ث1×7ث

 1+ث1+ث7ث

 711×الحدة                   

 اعلى درجت للفقرة    
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1.1.1.1.. 363636364.. يُاضذ ويماػذ داخم انًختثش تكفٍ نطالب انظف انىاصذ  .16

.2 

26 

......... 1.1.1.1.2.. رهاص صاعىب وداتا شى فٍ انًختثش  ..1

.1 

4. 

1.6.6.6.. 3.3.3.3.4.. انًختثشعثىساخ صذَخح عالَذ فٍ   ..1

.. 

21 

2121212.. 424242424.. هُان ػذد كافٍ يٍ انذوانُة فٍ انًختثش  ..1

12 

1. 

ثش
خت
هً
 ن
او
نؼ
 ا
م
شك
ان

 

1666666.. 333333333.. انًختثش يهًم وال َىرذ فُه احاث و ارهضج كافُح  ..2

6. 

32 

.31.1.1.. 636363636.. هُان رشد ويتاتؼح يغتًشج نًضتىَاخ انًختثش  .21

1. 

3 

1212121.. 242424242.. َىرذ يغاػذ يختثش  .22

21 

45 

.31.1.1.. 636363636.. انضزشج انًخظظح كثُشج رذا وتتغغ انطهثح  .23

1. 

4 

3636363.. .2.2.2.2... األسضٍانًختثش فٍ انطاتك   .24

64 

1 

1515151.. 3.3.3.3.3.. انضزشج يظًًح ػهً اعظ صذَخح واَها يختثش فؼهُا    .25

52 

34 

1363636.. 2.2.2.2.3.. َظاو انتهىَح رُذ فٍ انًختثش وَضتىٌ ػهً ارهضج نشفظ انهىاء  .26

36 

3. 

1.1.1.1.. 363636364.. َمغ انًختثش فٍ تُاَح يغتمهح تشًم انًختثشاخ االخشي  ..2

.2 

2. 

2.2.2.2.. 545454545.. َىرذ يظذس نهتُاس انكهشتائٍ وطُثىس ياء فٍ كم يُضذج يختثشَح  ..2

.3 

. 

5.5.5.... 151515152.. احاث انًختثش يظًى يٍ يىاد يماويح نهضشاق وانضششاخ   ..2

.6 

51 

1.1.1.1.. 363636364.. انكهشتاء يىرىد احُاء ارشاء انتزاسب وَىرذ يىنذ نهكهشتاء َغزٌ انًختثش  ..3

.2 

2. 

3.3.3.3.. 6.6.6.6.6.. َتىفش َظاو اَاسج رُذ نكم انًختثش وتظىسج طضُضح  .31

.3 

5 

1.6.6.6.. 212121212.. انغمف واالسضُح يضودج تًىاد ػاصنح  .32

.6 

46 

.3.3.3... 6.6.6.61... هُان َظاو تكُف يشكضٌ فٍ انًختثش  .33

3 

54 

ظ
سَ
تذ
ان
ك 
ائ
طش
و
خ 
شا
خث
ان

 

1515151.. 3.3.3.3.3.. هُان دوساخ يغتًشج نتذسَة انًذسعٍُ ػهً ارشاء انتزاسب فٍ انًُهذ  .34

52 

35 

1363636.. 2.2.2.2.3.. هُان دوساخ يغتًشج نتذسَة انًذسعٍُ ػهً االعؼافاخ االونُح   .35

36 

3. 

1515151.. 3.3.3.3.3.. َتى تىرُه انتزاسب داخم انًختثش يٍ لثم انًششفٍُ االختظاص  .36

52 

36 

.25.5.5.. 515151515.. تى تذسَظ يادج تضى انتزاسب انًُهزُح فٍ كهُاخ انتشتُح  ..3

5. 

14 

1.6.6.6.. 212121212.. َتى تضوَذ كم يختثش تكشاط َششس انتزاسب فٍ صانح تضذَج انًُهذ  ..3

.6 

4. 

2.2.2.2.. 545454545.. َتى اششان انًذسعٍُ  تذوساخ تؼذ كم تضذَج َضظم فٍ انًُهذ  ..3

.3 

 

َتى ػمذ َذواخ دوسَح نهطهثح نتىرُههى ػهً االسشاداخ نهغاليح انؼايح   ..4

 داخم انًختثش

..333333333 ..1666666

6. 

33 

َتى ػمذ َذوج كم عُح لثم دواو انًذاسط يٍ لثم انًششفٍُ إلَضاس انتزاسب   .41

 انًضافح انً انًُهذ

..363636364 ..1.1.1.1

.2 

2. 

يشارغ و كتة ػهًُح فٍ انًكتثح انًذسعُح تششس انتزاسب انؼهًُح وطشَمح   .42

 تُفُزها

..363636364 ..1.1.1.1

.2 

3. 

 1.6.6.622.. 3.3.3.3.4..انهزاٌ انًكهفح يٍ لثم انتشتُح تًتاتؼح انًختثشاخ تتمذَى انًغاػذج تمىو   .43
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 .. وتىضش وششس انتزاسب انضذَخح

االشخاص انًكهفٍُ تانًتاتؼح نهى خثشج كافُح وهى يختظىٌ فٍ ششس   .44

 وتىضُش تزاسب انفُضَاء فٍ انًختثش

..363636364 ..1.1.1.1

.2 

31 

2.2.2.2.. 545454545.. انتزاسب فٍ انًختثش تشكم دوسَح تإرشاءالىو   .45

.3 

1. 

.25.5.5.. 515151515.. تُفز انًزايُغ انطالتُح انتزاسب تؼذ ششصها نهى والىو تًتاتؼتها  .46

5. 

15 

.22.2.2.. 454545455.. انطالب نهى انمذسج ػهً تغزُم انثُاَاخ تشكم ػهًٍ  ..4

2. 

1. 

2.2.2.2.. 545454545.. تؼاوَُح احُاء تُفُز انتزاسباوصع انطهثح ػهً يزايُغ   ..4

.3 

11 

أعتخذو طشائك انتؼهُى انًختهفح يخم االعتكشاف وانتؼهُى االنكتشوٍَ   ..4

 وغُشها

..4.4.4.4.5 ..2424242

42 

16 

ثش
خت
نً
 ا
ٍ
 ف
َى
ى
تم
ان

 

2.2.2.2.. 545454545.. الىو تتمُُى اداء انًزايُغ صغة ًَىرد ارشاء انتزشتح انًؼذ يٍ لثهٍ   ..5

.3 

12 

3.3.3.3.. 6.6.6.6.6.. تؼذ َهاَح كم تزشتح َمىو اصذ انطهثح تتهخُض اهى يا تًخهه انتزشتح انًُفزج  .51

.3 

6 

2.2.2.2.. 545454545.. ايتضاٌ عشَغ ػهً تضشَشٌ ػُذ َهاَح انتزشتح تإرشاءالىو   .52

.3 

13 

3333333.. .66666666.. َالش َتائذ انتزشتح يغ يزايُغ انطهثح واهى يا تىطهىا انُه  .53

33 

2 

اصذ االيتضاَاخ انشهشَح َكىٌ ػًهٍ ػهً انتزاسب انتٍ تى تُفُزها خالل   .54

 انذساعح

..2.2.2.2.3 ..1363636

36 

4. 

......2.. 5.5.5.5.6.. أسارغ تماسَش انتزشتح انًؼذج يٍ لثم انطهثح تظىسج دوسَح  .55

.. 

. 

 

قيسيا حيث بمغت  ( وتبايشت9الستػسط الشطخؼ ليا ) نالحع مغ الججول ان حجة الفقخات لع تتجاوز
( 9)وىي اتل مغ الستػسط الحدابي السفخوض ( 2.707حيث بمغت قيستيا )( 01قيسة اعمى حجة لمفقخة )

( بيشسا قيسة بكية الفقخات كانت بيغ ىاتيغ الكيستيغ، 2.2828وبمع )( 9ليا بيشسا كان اتل حجة لمفقخة )
عدا الباحث ىحه الشد  الستجنية لسا مخت بو مجيشة السػصل وعجم مشاسبة حجع بشاء السجارس في السجيشة 

اما داخل السختبخات  توالتجييدامع الكثافة الدكانية الحاصمة  يسا يخز االجداء السادية في السختبخات 
الشتائج الى نجرة الجورات الستعمقة بصخائق التجريذ داخل  انشدبة لمصخائق التجريذ والتقػيع  يعدو الباحثبال

 السام السجرسيغ بصخيقة التقػيع السختمفة عغ شخيقة التقػيع في الرفػف االعتيادية.السختبخ و عجم 
كسا و  (،0298ػن )(، دراسة حد0225دراسة السجيفخ )واتفقت ىحه الشتيجة مع نتائج دراسات 

مغ حيث ضخورة  ، Bereketو   Zengele(0296)دراسة(،و 0291دراسة الػدعاني )اتفقت مع 
 .االىتسام بالجػدة في العسمية التعميسية والسشيج الجراسي

 ثانيا: الدؤال الثاني:
 ما الفخي  ين مدتهيات المجاالت الخمدة في تحقيق معاييخ الجهدة الذاممة" "

عغ التداؤل الثاني تام الباحثان باحتداب حجة كل مجال والػن الشدبي لو وادرجت الشتائج  ولإلجابة
 ( 0في الججول )
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 (0الججول )
 1مجال ال 1مجالال 1مجالال 1مجالال 7الجالم 

 3.212121 6.515152 5.454545 3.030303 2.121212 الحدة

 0.267677 0.203598 0.194805 0.137741 0.132576 الوزن النسبي

ومغ الججول نجج ان اتل حجة ووزن ندبي كانت في السجال االول بيشسا كان السجال الخابع ىػ 
ن الشدبي لمسجال الخامذ ىػ االعمى بيغ السجاالت، وعد الباحثان ىحا الى ز أعمى حجة بيشسا كان الػ 

السختمفة السدتخجمة في ة لعجم تػفخ االدوات والتجييدات عجم تػفخ شخوط الدالمة في السختبخات كشتيج
ونتيجة خبخة السجرسيغ ومسارستيع الفعمية اما في السجال الخابع  مخاعاة سالمة االشخاص داخل السختبخ،

التي جعمت مغ حجة السجال ىػ االعمى عمسا ان ىحه الحجة ىي اتل مغ الستػسط الحدابي  لمتجريذ ىي 
 .(96الشطخؼ لمسجال حيث كان الػسط الحدابي الشطخؼ ىػ )

 :االستنتاجات والتهصيات والمقتخحات
 االستنتاجات: أواًل:   
 ما يأتي: انتائج البحث يدتشتج الباحثن
كاااػن ان الساااجارس الستػساااصة واالعجادياااة  عاااجد مختباااخات الفيديااااء تميااال بالشدااابة لسجيشاااة مثااال السػصااال .9

 .( مجرسة912والثانػية ىي فقط )
 .التعميسة لسادة الفيدياء في مجيشة السػصلان معاييخ الجػدة  يخ متػفخة في مختبخات  .0
 .ضعف استخجام السختبخات في العسمية التعميسية .8
حيااث حراال عشااجىع التباااس باايغ التقااػيع داخاال  عااجم السااام السجرساايغ بصخيقااة التقااػيع داخاال السختبااخات .1

 .داخل السختبخ والحؼ يختمف برػرة كبيخة عغ التقػيع في حجخة الجراسة الرف الجراسي و والتقػيع
وإجاخاء التجاارب العمسياة فاي داخال اساتخجام السختباخات عماى كيفياة  في التجري نجرة الجورات والشجوات  .5

 .السجرسية و ضعف متابعة اجخاء التجارب داخل السختبخاتالسختبخ 
 السحتػيات وجخد السػجػدات فقط.التأكج مغ سالمة الستابعة عمى اتترار  .6

عاااجم وجاااػد كاااادر متخراااز فاااي اعصااااء الاااجورات وعاااجم وجاااػد كاااادر متخراااز فاااي متابعاااة تصبياااق  .7
 التجارب داخل السختبخات.

 التجارب داخل السختبخ. إلجخاءعجم وجػد كخاس او كتاب تعميسات  .8

 لسجاميع الصالب.ا ية عجم وجػد اجيدة كميع الحجيثة في داخل السختبخات لعجم استخجام شخائق التع .9

 الصالب الكبيخة في كل صف دراسي. إلعجادتجييد اكثخ السختبخات ضةيف وال يكفي  .92

  ثانيًا : التهصيات:
 ما يمي:البحث يػصي الباحثان نتائج  مغ
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 بااااألجيدةضاااخورة االىتساااام باااالسختبخات الفيديااااء فاااي السخحماااة الثانػياااة واالىتساااام بتدوياااجىا وتجييديياااا  .9
 . عسميا فيالذاممة تحقيق الجػدة  يتصم الحجيثة وبسا 

اعجاد دورات تجريبية لسجرساي الفيديااء فاي كيفياة اساتخجام السختباخات ومخاعااة شاخوط الداالمة وشخائاق  .0
التااجريذ التااي تدااتخجم داخاال السختبااخات واسااتخجام االجياادة الحجيثااة والبااخامج الحاسااػبية التااي تحاااكي 

 وكيفية قياس السيارات السختمفة لمصمبة. ػيع داخل السختبخاتقشخيقة التالسختبخات وتجريبيع عمى 
فاااي السختباااخات التعميسياااة أىسياااة و  ءالفيدياااا مجرسااايالتخكياااد عماااى باااث االىتساااام بالعسااال السختباااخؼ بااايغ  .8

 تاالستخاتيجيااستخجام الصخائق تدخيع الػتت وتػفيخ الجيج في ايرال واستبقاء السادة العمسية واىسية 
 لتعميسية بسا يحقق متصمبات الجػدة في التعميع داخل السختبخات.ا

زيااادة اعااجاد لجااان الستابعااة والعساال واسااتخجام السختراايغ فااي مااادة الفيدياااء واعصاااء الغيااخ مختراايغ  .1
نيااة وشخيقااة تقااػيع السجرساايغ داخاال السختبااخ بسااا ويحقااق ادورات و تااجريبيع عمااى اليااات الديااارات السيج

 .ة التي تقػم وزارة التخبية بتحجيج معاييخىاىجاف الجػدة الذامم
 متابعة السذخفيغ لمسجرسيغ أثشاء اجخاء التجارب وعجم االتترار الستابعة عمى حجخة الرف الجراسي. .5

 ثالثًا : المقتخحات  :
 :يقتخح إجخاء الجراسات السدتقبميةاستكساالق لمبحث الحالي      
  .اتالفيدياء داخل السختبخ ايات التعميسية لسجرسي تػافخ الكفمجػ  (9
معاااييخ الجااػدة الذاااممة لسختبااخات الفيدياااء فااي السااجارس االعجاديااة والثانػيااة فااي  متصمبااات تصبيااق (0

 .مجيشة السػصل
فااي تااجري  مجرسااي الفيدياااء عمااى شخائااق التااجريذ الحجيثااة وشخيقااة التقااػيع فاعميااة بخنااامج تااجريبي  (8

 .السدتخجم في السختبخات
فااي تااجري  مجرسااي الفيدياااء عمااى اجااخاء التجااارب السعسميااة ومخاعاااة تػاعااج فاعميااة بخنااامج تااجريبي  (1

 .الدالمة العامة داخل السختبخ
اثااااخ بخنااااامج لتااااجري  مجرسااااي الفيدياااااء عمااااى اسااااتخجام السختبااااخات االلكتخونيااااة وميااااارة اسااااتخجام  (5

 الحاسػب في السختبخ.
 المرادر:

، دار السديخة الجهدة الذاممة في التعميم: مؤشخات تميد ومعاييخ االعتماد(، 0225البيالوؼ، حدغ حديغ وآخخون، ) (9
 لمشذخ والتػزيع ، عسان، االردن.

الكتا   ، )عاالع 9229 لأليادوإدارة الجهدة الذاممة ومتطمبات التأىيال ،  م(0227)احسج الخصيا   و فػاز، لتسيسي ا (0
 .االردن الحجيث ، عسان ،
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، مجمااة دراسااات تخبػيااة، مخكااد العرااا الااحىني وعالقتااو باالراااز الخياضااية(، 0290التسيسااي، أسااساء فااػزؼ حدااغ ) (8
 .99-17(، ص98(، العجد )5البحػث والجراسات التخبػية في وزارة التخبية، العخاق، السجمج )

عمميااة التعميميااة التخبهيااة ال دور المختبااخات المجرسااية فاايم.  0292نةاايع صااالم ،  ، خمياال حدااغ، نااػال ناااجي دمحم (1
 دراسات تخبػية، العجد الثاني عذخ. مجمة(، 986-999ص ) ،وأىميتيا

أثااخ اسااتخجام المختبااخ عمااى جااهدة التحراايل الجراسااي و التنااهر العممااي لااجى  مبااة ،  0298حدااػن، فاضاال عبيااج) (5
 International Journal of Development 313 (،18-9ص) ،المخحمااة المتهسااطة فااي مااادة الفيدياااء

(2090). 
 ، دار السداااااااااااااااايخة لمشذااااااااااااااااخ  8، ط ميااااااااااااااااارات التااااااااااااااااجريذ الراااااااااااااااافي(.  0229الحيمااااااااااااااااة ، دمحم محسااااااااااااااااػد )  (6

 والتػزيع ، عسان.

 ناااء مكياااس لتقياايم (،  997-921(، شااباط، ص )0297خيااخؼ، مااخيع عبااجو يحااي و سااسيحة دمحم سااعيج سااميسان، ) (7
، السجماة الجولياة التخبػياة مة الثانهية في ضهء معاييخ الجهدة الذاممةجهدة الخجمة المقجمة من معامل الفيدياء لممخح

 (.0( ، العجد )6الستخررة، السجمج)

 ناء معيار إلعجاد مجرساي التخبياة الفنياة ماع مقارناة وتحميال منااىج لكمياات ، (0291)الخبيعي، أ.د. كخيع حسياجؼ،  (8
 ، مشذػرات ضفاف، بيخوت، لبشان.9ط، التخبية الفنية والفنهن الجميمة البخيطانية والعخبية

، تحقياق دمحم 9، ج9، طاسااس البالةاةه(، 588الدمخذخؼ، أبػ القاسع جار و محسػد باغ عساخ باغ احساج ) متاػفي  (9
 م(، دار الكت  العمسية، بيخوت ، لبشان. 9998باسل سػد العيػن )

 .،األردن عسان ، دار الذخوق ، أساليب تجريذ العمهمم(.  0225زيتػن ، عاير محسػد .)  (92
مجمااة جامعااة ، ااردن إدارة الجااهدة الذاااممة نمااهذج مقتااخ  لتطااهيخ اإلدارة المجرسااي  ة فااي م(،0220راتاا ، )الدااعػد،  (99

 .405 -55(، 2) 98، دمذق لمعمػم التخبػية بدػريا
لمعااييخ الجاهدة الحكهمياة  درجة تطبيق معممي المخحمة الثانهية فاي الماجارس ،مارس 8، ( م 0295، )سميع، تيديخ (90

بحاث مقاجم إلاى  ،التخبية والتعميم في منطقة إربج الذاممة في التعميم من وجية نظخ المذخفين التخبهيين في مجيخيات
  رات.اإلما ،جامعة الذارتة ،التعميع العالي السؤتسخ العخبي الجولي الخامذ لزسان جػدة

، دار 9، ط0، جةيااة والفخنداااية واالنكميدياااة والالتينياااالعخب ظالمعجااام الفمدااافي باالفاااام(، 9980) لصااميبا، د. جسياا (98
 الكت  المبشاني ، بيخوت، لبشان.

 دراساة الذااممة الجاهدة إدارة تطبياق نحاه اإلدارياة الكياادات اتجاىاات ، (9999 )تاساع، صاالم عبااس الراػفي، (91

 اإلدارة كمياة الاى مقجماة مشذاػرة  ياخ دكتاػراه  رساالة ،العخاقياة الرانايية المنظماات ماجراء مان عيناة آلراء اساتطاليية
 .السدتشرخية الجامعة واالتتراد

 اساااااااااااتخاتيجيات التعمااااااااااايم والاااااااااااتعمم فاااااااااااي ساااااااااااياي ثقافاااااااااااة الجاااااااااااهدة )أ اااااااااااخ  ،( 0299، ولااااااااااايع ) عبياااااااااااج (95
 ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع ، عسان . 0، ط مفاليمية ونماذج تطبيكية (

، دار صااافاء لمشذاااخ والتػزياااع، عساااان 9، طالتاااجريذالجاااهدة الذااااممة والججياااجة فاااي (، 0229عصياااة، محداااغ عماااي ) (96
 االردن. 

، دار إدارة الجهدة الذاممة في المؤسدات التخبهية )التطبيق ومقتخحاات التطاهيخ((، 0221عميسات، صالم ناصخ، ) (97
 الذخوق لمشذخ والتػزيع، عسان، االردن.
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 سامصشة الخسايل، الػارق، دار ،الجراسية المناىج  ناء في حجيثة مقاربة والمعاييخ المناىج ،(2009)مشرػر نسخ فخيحة، (98

 .عسان
،  9ط ،(ااساااليب والممارسااات)فمداافة إدارة الجااهدة فااي التخبيااة والتعماايم العااالي ،  (م0299) الكيدااي، ىشاااء محسااػد (99

 .، االردنعسان دار السشاىج لمشذخ والتػزيع،
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