
  

  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        مجلة البحث العلمى فى التربیة
١

 
 
 

  
  

  درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة
  بمحافظة النماص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إعداد
  أیمن مغرم العمري/  أ

  وكالة األحوال المدنیة
  

  محمد عبدالكریم علي عطیة/ د
  أستاذ تخطیط التعلیم واقتصادیاتھ وادارتھ بقسم اإلدارة والتخطیط التربوي 

 معة الباحةبكلیة التربیة بجا
 
 
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة
٢

  :المستخلص باللغة العربیة
ھدفت الدراسة تعرف درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة 
بمحافظة النماص، ولتحقیق ھدف الدراسة تم استخدام المنھج الوصفي بصورتھ المسحیة، وتطبیق 

راسة المكون من جمیع معلمي معلمًا من مجتمع الد )٢٣٠(استبانة على عینة عشوائیة قدرھا 
مدارس التعلیم العام بالمرحلة الثانویة في محافظة النماص والبالغ، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن 

أن المدارس الثانویة بمحافظة النماص تطبق معاییر الجودة الشاملة : مجموعة من النتائج أھمھا
ارد المالیة، المجتمع المحلي، أداء مكاتب القیادة والتخطیط،، أداء المعلم، المو(بجمیع مجاالتھا 

بین ) ٠٫٠١(بدرجة متوسطة، كما تبین وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى) التعلیم
متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة لدرجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة بمحافظة 

، )ؤھل العلمي، موقع المدرسةالم(النماص من وجھة نظر المعلمین تعزى الختالف متغیري 
بین متوسطات استجابات أفراد ) ٠٫٠١(واتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى

عینة الدراسة لدرجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة بمحافظة النماص من وجھة نظر المعلمین 
توصیات أھمھا االستمرار وقدمت الدراسة مجموعة من ال) سنوات الخبرة(تعزى الختالف متغیر

في عقد الدورات التدریبیة وتفعیل نظام المراقبة والتقویم والمتابعة المیدانیة، ودعم نشر ثقافة 
الجودة الشاملة التي بدأتھا المملكة وال سیما في مدارس التعلیم الثانوي، من خالل التعریف بأسالیبھا 

 إطار خطة تكون على مراحل، وخالل فترة الفنیة، وكذلك مراحل تنفیذھا، ومقومات نجاحھا في
زمنیة محددة، على وزارة التعلیم أن تستمر في رؤیتھا وتدعمھا للوصول إلى االقتصاد المعرفي 

  .وتطبیق الجودة الشاملة في المدراس كافة
ء القیادة والتخطیط،، أداء المعلم، الموارد المالیة، المجتمع المحلي، أداتطبیق، : الكلمات المفتاحیة

  .مكاتب التعلیم
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 :المستخلص باللغة اإلنجلیزیة
Alamri, Ayman Mughram saad، Degree of application of Total Quality 

Management Standards in Secondary Schools in Al-Namas 
Governorate (Supervisor: Dr.Mohammad Abed- alkarem Atieyh) 

The aim of the study was to identify the degree of application of total 
quality management standards in secondary schools in Al-Namas 
governorate and in order to achieve the objective of the study, the 
descriptive approach was used in its survey form and a questionnaire was 
applied to a random sample of (230) teachers from the study community, 
consisting of all teachers of public schools in the secondary school in the 
province of al-Namas of (480) teachers. The results of the study resulted in 
a number of findings, the most important of which is that the secondary 
schools in Al-Namas governorate is applying the total quality standards in 
all its fields (leadership and planning, teacher performance, Financial 
Resources, Local Community, Performance of Education Offices) to a 
medium degree and there were also statistically significant differences at 
the level of (0.01) among the averages of the sample participants responses 
to the degree of application of TQM standards in Al-Namas Governorate 
from the point of view of the teachers due to the differences in the variables 
of (academic qualification and the school location). It was found that there 
were no statistically significant differences at the level of (0.01) between 
the averages of the sample participants responses to the degree of 
application of TQM standards in Al-Namas Governorate from the point of 
view of the teachers due to the difference of the variable (years of 
experience). The study has presented a set of recommendations, the most 
important of which are the continuation of holding training courses, 
activating the system of monitoring, evaluation and field follow-up and 
supporting the dissemination of the culture of total quality initiated by the 
Kingdom, especially in the secondary education schools, by definition of 
its technical methods as well as its implementation stages and success 
factors under a phased plan and within a specific period of time, thus the 
Ministry of Education should proceed in its vision and support it in order to 
reach the knowledge economy and apply the total quality system in all 
schools. 
Keywords: Application, Standards, Total Quality Management, Secondary 
Schools, Al-Namas Governorate, Teachers. 
 

  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة
٤

  : مقدمة
ي تعتبر الجودة أحد أھم الوسائل واألسالیب لتحسین نوعیة التعلیم واالرتقاء بمستوى أدائھ إل

فلم تعد الجودة بدیًال ". عصر الجودة "اإلیجابیة والكفاءة في العصر الحالي والذي یطلق علیھ 
تطبقھ المؤسسات التعلیمیة بل أصبح ضرورة ملحة تملیھا حركة الحیاة المعاصرة، ویفرضھا التقدم 

دة الفاعلة العلمي لمواكبة التطور التقني والتي تعتبر من أھم سمات العصر الحالي، فتحقیق الجو
یدل على كفاءة العملیة التعلیمیة وفعالیة المؤسسة التعلیمیة في تحقیق أھدافھا بشكل فعال وتحقیق 

  . التعلم اإلیجابي، حیث أنھا تساھم في تحسین وتطویر األداء المدرسي
وقد ظھر مفھوم الجودة أول ما ظھر في إطار الصناعة واالقتصاد وكان من الطبیعي أن 

لمفاھیم واألفكار من قطاعي الصناعة واالقتصاد إلى قطاع التعلیم، حیث أصبح تطبیق تتسرب ھذه ا
الجودة الشاملة في التعلیم مطلبًا ملحًا ألجل التفاعل مع متغیرات عصر یتسم بالتسارع المعرفي 

دیاب، (والتكنولوجي، وتتزاید في المنافسة والصراع بین األفراد والجماعات والمؤسسات 
2006،(10   

ویعد االھتمام بالتعلیم من أھم مؤشرات تقدم أي دولة حیث تزاید االھتمام بتطبیق المعاییر 
الدولیة في مجال التربیة والتعلیم بالمدارس والمعاھد على وجھ الخصوص في اآلونة األخیرة 

ق باعتبار التعلیم یمثل حجر األساس للتطور والنمو االقتصادي والحضاري ألي دولة، ولم یعد تحقی
األھداف في مستویاتھا الدنیا الغایة التي تقف عنھا جھود األفراد والمؤسسات، وإنما أصبح الوصول 
لدرجة عالیة من التمیز في إتقان العمل وارتفاع مستویات األداء ھو ما تسعى إلیھ المجتمعات 

ل الصناعة والدول المختلفة وحتى تلحق المدارس بركب التجدید، فقد انتقل مصطلح الجودة من مجا
إلى مجال التعلیم، ویرجع ذلك لعدة عوامل منھا أن التعلیم یعتبر من أھم إحداث التغییر في المجتمع 

   ).974، 2014الغامدي، (وتنمیة الموارد البشریة 
 ظھر االھتمام بضمان الجودة في المؤسسات التعلیمیة من خالل النظر إلى التعلیم بوصفھ 

لھ من أن ینافس، وأن یسعى إلى إرضاء مستھلكي تلك السلعة من الطالب سلعھ كبقیة السلع إذ ال بد 
والمجتمع والدولة، فالطالب یرغبون في الحصول على أفضل مستوى تعلیمي یؤھلھم للتمیز 
واإلبداع وأولیاء أمور الطالب یتطلعون إلى أفضل تأھیل ألبنائھم، أما الدولة فترنو إلى مخرجات 

   ).59 ،2011األمیر وعواملة ،(ن تحقیق أھداف خططھا التنمویة تعلیمیة متمیزة تمكنھا م
إن تبني مفھوم الجودة الشاملة في التعلیم وتطبیق معاییرھا یؤدي إلى خفض التكالیف بشكل 
ملموس، وذلك من خالل رفع مستوى األداء وتقلیل األخطاء، وزیادة اإلنتاجیة بمستوى عال من 

لین، كما یجب أن نعلم أن تحقیق مستویات مقبولة من الجودة في اإلتقان وتحسین مستوى أداء العام
وتبرز ) 5، 2010الفایز، (التعلیم تؤدي إلى الرضا من المستفیدین وھم الطلبة وأولیاء أمورھم 

أھمیة تطبیق المعاییر في التعلیم من كونھا مدخًال لإلصالح والتطویر في مجال العمل اإلداري 
بویة وخاصة المعاییر المجربة في الدول المتقدمة مثل الوالیات المتحدة والتعلیمي بالمؤسسات التر

لذلك فإن األخذ بالجودة الشاملة في التعلیم یمكن أن یسھم في ) 6، 2010حمده المالكي، (األمریكیة 
 تحقیق جودة التعلیم الذي ھو أداة التنمیة والتقدم وتكاملھ معرفیًا ومھاریًا ووجدانیًا، ومن ثم الوفاء

، )14، 2006طعیمة وآخرون، (باحتیاجات المجتمع من الكوادر المتخصصة القادرة على المنافسة 
حیث إن العصر الذي نعیشھ الیوم ھو عصر الجودة وزمن التمیز وھو عصر یتمیز بمتغیرات غیر 

الغامدي، (مسبوقة وتحدیات البد من مواجھتھا ومجاراتھا لالنسجام معھا بحسن تدبیر وتیسیر
ونظرًا ألھمیة المرحلة الثانویة وتأثیرھا في نوعیة مخرجات التعلیم في المراحل ) 4، 2008

الالحقة فإن ھذه الدراسة تسعى إلى تحدید درجة تطبیق معاییر الجودة الشاملة في المدارس الثانویة 
   .بمحافظة النماص
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ن قبل ھیئات تھتم وال تتأتى الجودة إال من خالل تقویم ذاتي في ضوء معاییر مّتفق علیھا م
أو (بالمواصفات والمقاییس، وفحص المستویات التي حققتھا المؤسسة التعلیمیة عن طریق الزیارة 

المیدانیة من قبل ھیئة منح االعتماد، ومن ثّم تعتمد تلك المؤسسة التعلیمیة أو یؤجل ) الزیارات
  ). ٢٩٤: م٢٠١٣الرفاعي، (اعتمادھا وربما یرفض اعتمادھا 

ت خطط التنمیة على أھمیة تحسین نوعیة التعلیم، واكتشاف المؤشرات الكمیة ولقد رّكز
والنوعیة، ونقاط القوة ونقاط الضعف، ومن ثّم تعزیز الجوانب اإلیجابیة والتخلص من جوانب 

  ). ١٨ :م٢٠١٣خطة التنمیة العاشرة، (الضعف ومعالجتھا، وإعداد خطط تفصیلیة لمستقبل التعلیم 
یم الثانوي أحد الركائز المھمة في النظام التعلیمي فھي حلقة الوصل بین وتعد مرحلة التعل

التعلیم الجامعي ومراحل التعلیم العام التي تسبقھ حیث أن عملیة التطویر التنموي للمجتمع تنبع من 
حمده المالكي، (تطویر المدرسة الثانویة التي ھي بمثابة رأس الحربة في الطریق إلى التنمیة 

 نظرًا للدور الكبیر الذي تقوم بھ المدارس الثانویة من تقدیم خدمات تعلیمیة یتزاید ،)6، 2010
االھتمام بضرورة مواجھة التحدیات التي تواجھھا اإلدارة المدرسیة، والتي تحول دون تحقیق 
األھداف، مما یستوجب على القائمین على نظام التعلیم بذل المزید من الجھد لكسب ثقة المجتمع، 

  ). 8، 2007رجاء العسیلي، (مل على مواجھة التحدیات والع
من ھنا أصبح تطبیق الجودة الشاملة في التعلیم مطلبًا ملحًا من أجل التفاعل والتعامل بكفاءة 
مع متغیرات عصر یتسم بالتسارع المعرفي والتكنولوجي وتتزاید فیھ حمى الصراع والمنافسة بین 

، فاالھتمام بالجودة الشاملة في )14، 2006ة وآخرون، طعیم(األفراد والجماعات والمؤسسات 
التعلیم أصبح أمرًا ملحًا، ولذا فإن الدول العربیة ومنھا المملكة العربیة السعودیة أولت ذلك جزءًا 
من االھتمام، إذ أن تحسین جودة التعلیم من األولویات التي تؤدي إلى تحقیق أھداف التعلیم للجمیع 

مام بذلك لیس ترفًا لكنھ مطلب وطني وعالمي، مما یدعو إلى إثبات ھذا المجال كمًا وكیفًا، واالھت
، فعلى الرغم مما حققھ )4، 2008الغامدي، (والسیر قدمًا من أجل توفیر تعلیم متمیز بتحقیق أھدافھ 

   النظام التعلیمي في المملكة العربیة السعودیة من تطور كمي وكیفي
  : مشكلة الدراسة

 الثانوي من بعض المشكالت التي تعیق مسیرتھ نحو تحقیقھ ألھدافھ وتؤثر على یعاني التعلیم
وھذا األمر یؤكد على ضرورة وضع ) 2010،7حمده المالكي، (مدى استجابتھ لخطط التنمیة 

الغامدي، (معاییر للجودة في التعلیم متفق علیھا بما یتناسب مع ثقافة وبیئة المجتمع الذي تطبق فیھ 
2008،4 .(  

ن المؤشرات التي تؤكد حاجة المیدان التربوي والتعلیمي لثقافة الجودة التعلیمیة، ھو وم
الحاجة إلى تطویر األداء، وتالفي األخطاء الشائعة في التعلیم، حتى ال ینعكس بالتالي على 

وھذا ما بینتھ دراسة  .مخرجات التعلیم بشكل سلبي یؤدي إلى ضعف المؤسسة التعلیمیة ككل
  ).١٠ :م٢٠١٢(الغامدي 

كما تشیر بعض الدراسات التي طّبقت في المیدان في المملكة إلى ضعف الجانب األدائي في 
تطبیق جودة التعلیم، وحاجة المعلمین في تلك المدارس إلى دورات تربویة وتدریبیة مكّثفة في 

 مداوي الجودة التعلیمیة وفق مواصفات ومعاییر متطورة، وھذا ما أشارت إلیھ نتائج دراسة آل
حیث إّن ھناك ضعفًا لدى المعلمین من حیث إعدادھم وتدریبھم على استخدام ) ١٣ :م٢٠٠٧(

   .التقنیات، وطرق التدریس الحدیثة الالزمة في المدارس الرائدة
إلى أن أكثر معوقات تطبیق الجودة بالتعلیم الثانوي ھي المبنى ) ٢٠١٣(وأشارت األحمري 

إلى أن الوعي بثقافة ) ٢٠١٢(بالمعلم، كما أشارت دراسة الشحنة المدرسي، ثم المعوقات الخاصة 
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الجودة التعلیمیة بین مؤسسات التعلیم الثانوي متدٍن، وأّن على المؤسسة التعلیمیة أن تعمل على نشر 
ھذه الثقافة من خالل إعطاء تفاصیل لكیفیة الوصول إلیھا عن طریق دلیل االعتماد یتم إرسالھ إلى 

  لتعلیم الثانوي كما في المملكة المّتحدة جمیع مؤسسات ا
وبناء على ما سبق یتضح أن المدارس الثانویة بحاجة إلى مواجھة تحدیات ھذا العصر 
والعمل على تجوید التعلیم وزیادة كفاءة مخرجاتھ وتطویر الموارد البشریة مما یستدعي تطویر 

   .ملة في التعلیمالممارسات التربویة واإلداریة بتطبیق معاییر الجودة الشا
ولذلك اھتمت ھذه الدراسة بدرجة تطبیق معاییر الجودة الشاملة في المدارس الثانویة 

ما درجة تطبیق : بمحافظة النماص، ویمكن تحدیدھا في السعي نحو اإلجابة عن السؤال الرئیس
اد عینة معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة بمحافظة النماص من وجھة نظر أفر

   ؟البحث المعلمین
من خالل وضع سؤال لكل معیار من المعاییر المحددة في  :ویمكن صیاغة مشكلة الدراسة

  الدراسة المیدانیة 
معیار القیادة والتخطیط في المدارس الثانویة بمحافظة النماص من وجھة نظر  ما درجة تطبیق .١

  ؟أفراد عینة البحث
في المدارس الثانویة بمحافظة النماص من وجھة نظر أفراد معیار أداء المعلم  ما درجة تطبیق .٢

  ؟عینة البحث
معیار الموارد المالیة في المدارس الثانویة بمحافظة النماص من وجھة نظر  ما درجة تطبیق .٣

  ؟أفراد عینة البحث
معیار المجتمع المحلي في المدارس الثانویة بمحافظة النماص من وجھة نظر  ما درجة تطبیق .٤

  ؟عینة البحثأفراد 
معیار أداء مكاتب التعلیم في المدارس الثانویة بمحافظة النماص من وجھة  ما درجة تطبیق .٥

  ؟نظر أفراد عینة البحث
في متوسطات استجابات )  α≥0.05 (ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .٦

س الثانویة بمحافظة النماص أفراد العینة حول درجة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المدار
  ؟)المؤھل العلمي، سنوات الخبرة، موقع المدرسة(والتي تعزى لمتغیرات 

ما التوصیات التي یمكن أن تسھم في تطبیق معاییر الجودة الشاملة في المدارس الثانویة  .٧
  بمحافظة النماص؟

  :أھداف الدراسة
ة الشاملة في المدارس الثانویة  تھدف ھذه الدراسة تعرف درجة تطبیق معاییر إدارة الجود

  . بمحافظة النماص من وجھة نظر المعلمین
  : أھمیة الدراسة

  : تكمن أھمیة الدراسة في جانبین ھما
   : األھمیة النظریة-١

  تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من خالل الموضوع المتعلق بفلسفة إدارة الجودة الشاملة، ومدى
اعتباره نظامًا یسعى لتحقیق التنمیة واإلصالح اإلداري فعالیة تطبیقھا في قطاع التعلیم ب
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بصورة مستمرة ومتالحقة حیث دعت الكثیر من الدراسات والندوات إلى تطبیق معاییر 
   .الجودة الشاملة لتكون مقیاسًا إلصدار الحكم على واقع العملیة التعلیمیة في المدارس الثانویة

 ن والدارسین في إجراء أبحاث أخرى جدیدة من خالل ریما یمكن لھذا الدراسة أن تفید الباحثی
االطالع على نتائج ھذه الدراسة وما قد تصل إلیھ من نتائج وتوصیات وإمكانیة إجراء أبحاث 

   .مشابھة على عینات أخرى في مجاالت أو موضوعات تربویة متعددة
  األعداد والتأھیل تنطلق أھمیة الدراسة كذلك من أھمیة المرحلة الثانویة باعتبارھا مرحلة

للمرحلة الجامعة من جھة، وأنھا مرحلة اإلعداد لسوق العمل في التعلیم الفني والمھني 
  .الثانوي، باإلضافة إلى طبیعة الخصائص العمریة لھذه المرحلة وما تتطلبھ

   : األھمیة التطبیقیة-٢
 نوي في وزارة التعلیم، یمكن لنتائج ھذه الدراسة أن تكون ذات فائدة للمسئولین عن التعلیم الثا

إذ یمكن أن تساعدھم في معرفة الثغرات التي فیھا في میدان الجودة الشاملة، وتسھم في تقدیم 
   .بعض المعاییر المناسبة لتقویم ھذه المدارس بھدف إحداث التغییر اإلیجابي لمخرجات التعلیم

 رس الثانویة في محافظة الوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف في العملیة التعلیمیة بالمدا
   .النماص

  من المؤمل أن تفید ھذه الدراسة مدیري المدارس الثانویة بأھمیة تطبیق معاییر الجودة
   .الشاملة وذلك لتحسین وتطویر مدارسھم

  أخذ آراء المدیرین في عملیة التطویر، والتأكد من اطالعھم على خطط التطویر اإلداري
  . ي العملیة التطویریة من عدمھاوالتأكد من الشفافیة والنجاح ف

  : مصطلحات الدراسة
  : ستتناول الدراسة المصطلحات اآلتیة

   Standards :المعاییر -١
مصطلح یشیر إلى الحالة المثالیة لألداء المتوقع، والتي " :بأنھا) 2008،19(عرفھا معمار 

تنظیمي لتحقیق الفاعلیة صممت لمساعدة المؤسسات التعلیمیة لتكوین منظور متكامل إلدارة أدائھا ال
   ".والكفاءة دائمة التحسن بما یتوافق وتطلعات المستفیدین من خدماتھ 

   Total quality :الجودة الشاملة -٢
مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة وشمولیة عن : "یقصد بھا في التربیة

مخرجات وتغذیة راجعة وكذلك جوھر التربیة وحالتھا بما في ذلك كل أبعادھا، مدخالت وعملیات و
الببالوي ". (التفاعالت المتواصلة التي تؤدي إلى تحقیق األھداف المنشودة والمناسبة للجمیع

  ). 2006،21وآخرون، 
   Standards Total quality: معاییر الجودة الشاملة -٣

قت معاییر ترتكز على مجموعة مبادئ، وتوفر الو: " یقصد بمعاییر الجودة الشاملة بأنھا
والجھد من أجل تحقیق رضا األفراد، وتستمد حركتھا من المعلومات التي یمكن في إطارھا توظیف 

   ) 2013،5صقر، (مواھب ومھارات العاملین في مختلف المراحل من تخطیط ومتابعة 
وتقاس في الدراسة الحالیة الدرجة الكلیة التي ستسجلھا أفراد عینة الدراسة على فقرات 

   .ي أعدھا الباحث لھذه الغایةاالستبانة الت



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة
٨

  : حدود الدراسة
  :تشمل الدراسة اآلتي
اقتصر موضوع الدراسة على درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في : الحدود الموضوعیة

  المدارس الثانویة بمحافظة النماص 
  .لنماصتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي المدارس الثانویة بمحافظة ا: الحدود البشریة
  . طبقت الدراسة على المدارس الثانویة بمحافظة النماص: الحدود المكانیة
  ھـ 1438/1439تم تطبیق ھذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام : الحدود الرمانیة

  األدب النظري : المحور األول
واالرتقاء تعتبر الجودة أحد أھم الوسائل واألسالیب المستخدمة لتحسین نوعیة التعلیم 

بمستوى أدائھ إلي اإلیجابیة والكفاءة في العصر الحاضر والذي یطلق علیھ بعض المفكرین بأنھ 
فلم تعد الجودة بدیًال تطبقھ المؤسسات التعلیمیة بل أصبح ضرورة ملحة تملیھا " عصر الجودة "

ر التقني والتي حركة الحیاة المعاصرة، ویفرضھا التقدم العلمي والتفجر المعرفي ومواكبة التطو
تعتبر من أھم سمات العصر الحالي، فتحقیق الجودة إنما یدل على كفاءة العملیة التعلمیة وفعالیة 

نعمت (المؤسسة التعلیمیة في تحقیق أھدافھا العامة والسلوكیة بشكل فاعل وتحقیق التعلم اإلیجابي 
تعلیم، وكذلك باإلدارة وذلك من ، والجودة في التعلیم مرتبطة بعملیتي التعلم وال)٣، ٢٠١١سعود، 

أجل ربط التعلیم بحاجات المجتمع، وإحداث تغیر تربوي ھادف وبناء وتنمیة ملكة اإلبداع عند 
المتعلمین ویتم التعلم عندما یحدث تفاعل بین المتعلم وبیئتھ مما یستوجب وضع معاییر للعملیات بما 

ویكن تناول عدد من العناصر المتعلقة  ).١، ٢٠١٢قاسم، (یشمل نظام محدد للتأكد من جودة التعلیم 
  : بالموضوع على النحو التالي

یم   .١ ي التعل شاملة ف ودة ال وم إدارة الج  Total Quality Management inمفھ
Education 

تعتبر إدارة الجودة الشاملة أسلوب إداري حدیث ذو فلسفة واضحة یعمل على إیجاد بیئة 
مراجعة آلیات العمل بشكل مستمر باستخدام جملة من الوسائل مناسبة لتحسین مھارات العاملین و

والعملیات تحقق أعلى درجة ممكنة من الجودة والتمیز في األداء للوصول إلى مخرجات ترضي 
المستفیدین، وذلك من خالل تنمیة الرقابة الذاتیة، وتشجیع العمل الجماعي، والتركیز على األدوات 

م في اندماج العاملین، وتحقیق المرونة في األنظمة واالھتمام والعملیات والمخرجات، واإلسھا
بالمستفید الداخلي والخارجي، والتأكید على أھمیة توفر متطلبات العمل لدى العاملین والتدریب وفقًا 

   ).٦، ٢٠٠٧داغستاني، (لالحتیاج، وتعزیز التحفیز الجماعي، والتحسین المستمر
 Total Qualityإدارة الجودة الشاملة )٢٣٦٧، ٢٠١١(ویعرف محافظة وفریحات

Managementاستراتیجیة إداریة مستمرة إلى تطویر تنتھج وفقا لھا المؤسسة التعلیمیة : " بأنھا
معتمدة على مجموعة معینة من المبادئ وذلك من اجل تخریج مدخلھا الرئیسي وھو الطالب على 

لنفسیة واالجتماعیة والخلقیة والجسمیة، أعلى مستوى من الجودة من كافة جوانب النمو العقلیة وا
وذلك بغیة إرضاء الطالب بان یصبح مطلوبا بعد تخرجھ في سوق العمل، وإرضاء كافة األجھزة 

 ".في المجتمع المستفید من ھذا المخرج
فلسفة إداریة تسعى للتكامل في " :بأنھا ) ٢٠٠٨،١٠( ویعرفھا الصرایرة والعساف

دث تغییرات إیجابیة داخل المؤسسة لتشمل مجموعة القیم ، وتح)الطالب(خصائص المنتج 
والمعتقدات التنظیمیة والمفاھیم اإلداریة والفكر والسلوك والنمط القیادي وأنظمة العمل واإلجراءات 
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ونظم التقییم والمتابعة للوصول إلى مستوى الجودة التي تلبي احتیاجات المجتمع ومتطلباتھ وتكون 
 ". ر مستمرتینعملیة التحسین والتطوی

فلسفة إداریة حدیثة تھدف إلى تحسین وتطویر  :ویمكن للبحث الحالي تبني التعریف اآلتي
األداء بصفة مستمرة وذلك من خالل االستجابة لمتطلبات العمیل، وتقود في النھایة إلى تحقیق رضا 

 . باتھالطالب وتحسین أداء المؤسسات التعلیمیة وذلك لتلبیة احتیاجات المجتمع ومتطل
  أھداف إدارة الجودة الشاملة في التعلیم  .٢

Objectives of Total Quality Management in Education  
إلى حقیقة في المدرسة یجب أال تبقى ھذه ) Total Quality(لتحویل فلسفة الجودة الشاملة

یجب أن الفلسفة مجرد نظریة دون تطبیق عملي ولذلك فبمجرد استیعاب مفھوم الجودة الشاملة 
یصبح جزءًا من القیادة التربویة للمدرسة وإدارة الجودة الشاملة عملیة طویلة األمد وتتكون من 

 ) ٩، ٢٠٠٧داغستاني، (مراحل محددة بشكل جید وتتبع إحداھا األخرى ویتم تنفیذھا باستمرار 
ترسیخ مفاھیم : إلى) Total Quality Management(وتھدف إدارة الجودة الشاملة 

دة الشاملة القائمة على الفاعلیة، والتأكید على أن الجودة وإتقان العمل وحسن إدارتھ من سمات الجو
العصر الذي نعیشھ، وتطویر أداء جمیع العاملین عن طریق تنمیة روح العمل التعاوني الجماعي، 

اءات، وتحقیق نقلة نوعیة في عملیة التربیة والتعلیم تقوم على أساس التوثیق للبرامج، واإلجر
والتفعیل لألنظمة واللوائح والتوجیھات، واالرتقاء بمستویات الطالب، واالھتمام بمستوى األداء 
لإلداریین، وأعضاء ھیئة التدریس، والموظفین من خالل المتابعة الفاعلة وتنفیذ برامج التدریب 

نظام المقننة والمستمرة والتأھیل الجید مع تركیز الجودة على جمیع أنشطة مكونات ال
واتخاذ اإلجراءات الوقائیة لتالفي األخطاء قبل ) المدخالت والعملیات والمخرجات(التعلیمي

وقوعھا، ورفع درجة الثقة في العاملین وفي مستوى الجودة التي حققتھا المؤسسات، والعمل على 
ا تحسینھا بصفة مستمرة، والوقوف على المشكالت التربویة والتعلیمیة في المیدان، ودراستھ

وتحلیلھا باألسالیب والطرق العلمیة المعروفة، واقتراح الحلول المناسبة لھا، ومتابعة تنفیذھا مع 
تعزیز اإلیجابیات، والتواصل التربوي مع الدوائر والشركات والمؤسسات التي تعنى بالنظام 

لعسیلي، رجاء ا(لتحدیث برامج الجودة وتطویرھا بما یتفق مع النظام التربوي والتعلیمي العام 
٥، ٢٠٠٧.(  

مجموعة من األھداف إلدارة الجودة الشاملة في ) ٤٨، ٢٠١١(وقد أوردت فاطمة أبو عبده 
ضبط وتطویر النظام اإلداري في المدارس بتحدید األدوار والمسؤولیات : المجال التعلیمي ومنھا

مل والمشاركة في وتحدید التوصیف الوظیفي وتطویر الھیكلیة الوظیفیة للمدرسة بطریقة تسھل الع
اتخاذ القرارات بعیدًا عن البیروقراطیة وضرورة االرتقاء بالمستوى األكادیمي، واالنفعالي 
واالجتماعي والنفسي والتربوي للطالب، كونھم أحد وأھم مخرجات النظام ورفع مستوى الوعي 

ذلك أھمیة تحسین یضاف إلى . لدیھم تجاه عملیة التعلیم وأھدافھ وتوفیر فرص أفضل للتعلم الذاتي
كفایات جمیع العاملین في المدرسة من خالل التدریب المستمر وتوفیر جو من التفاھم والتعاون 
والعالقات اإلنسانیة بینھم وذلك ألجل التحسین والتطویر المستمر للوصول إلى مخرجات تعلیمیة 

فة جوانبھا وأبعادھا وضرورة منافسة والتأكید على اعتماد الشمولیة في النظرة إلى عملیة التعلیم بكا
المساھمة في تنمیة ورفعة المجتمع المحلي والحصول على احترامھ وتقدیره والحصول على 

، ٢٠١٢(ویرى قاسم  .اعترافھ بالمؤسسات التعلیمیة لما تقدمھ من خدمات مختلفة للطالب والمجتمع
، وتطویر أسالیب العمل، حدوث تغییر في جودة األداء: أن من أھداف إدارة الجودة الشاملة) ٥

والرفع من مھارات العاملین وقدراتھم، وتحسین بیئة العمل، والحرص على بناء وتعزیز العالقات 
 . اإلنسانیة وتقویة الوالء للعمل والمؤسسة والمنشأة
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ویرى الباحث أن إدارة الجودة الشاملة ھي حركة إداریة تسعى إلى تحقیق متطلبات العمیل 
ھي على إرضائھ بأعلى درجة ممكنة، وإمداد العاملین بالنظم واإلجراءات والتركیز المتنا

والتوجیھات التي تضمن لھم حسن سیر العمل بكفاءة وتحفیز العاملین على أداء العمل بطریقة أسھل 
وأكثر إنتاجیة ورفع كفاءة األداء ومعدالتھ بما ینعكس على تقلیل التالف وتخفیض فترات التوقف، 

   . الالزم إلنجاز األعمالوتخفیض الوقت
  :مبادئ وأسس إدارة الجودة الشاملة في التعلیم .٣

Total Quality Management in Education principles and principles of  
یعتبر إدوارد دیمنج رائد فكرة الجودة الشاملة حیث طور أربعة عشر نقطة توضح ما یلزم 

إیجاد : لنقاط جوھر الجودة في التعلیم وتتلخص فيإلیجاد وتطویر ثقافة الجودة، وتسمى ھذه ا
التناسق بین األھداف التربویة والسیاسات التعلیمیة، وتبني فلسفة الجودة الشاملة في جمیع القطاعات 
والمؤسسات التربویة، وتقلیل الحاجة للتفتیش والرقابة والتركیز علي معاییر الجودة وتطبیقھا، 

یمیة بطرق جدیدة ومتطورة، وتحسین األداء وارتفاع معدالت وإنجاز األعمال والمھام التعل
اإلنتاجیة وخفض التكالیف ما أمكن، والتعلیم مدى الحیاة والتعلیم المستمر، والقیادة الفاعلة في 
التعلیم، والمبادأة والمبادرة وتحسین جودة األداء، والعمل علي إزالة صعوبات ومعوقات األداء 

ة والتقید بالمعاییر القیاسیة للمنتج النھائي، وتحسین العملیات وتطویرھا الجید، وخلق ثقافة الجود
وفقا لمتطلبات األداء الجید، ومساعدة المتعلمین علي تحقیق نواتج تعلم ایجابیة، وااللتزام والتقیید 
بمعاییر الجودة في العملیات التربویة، والمسئولیة الكاملة عن كافة أسالیب تقییم وتقویم أداء 

  ).٧، ٢٠١١نعمت سعود، (متعلمین والمعلمین للتقید بمعاییر الجودة في العملیة التعلیمیةال
ومن خالل النظر إلى المبادئ التي وضعھا دیمنج نجد أنھا تركز على الجانب اإلداري وتھتم 
بالجودة في الصناعة والمنتجات، وقد وجدت منذ عقود قدیمة في حضارات متقدمة لكنھ استطاع 

 لتكون إطار عمل مشجع تحقق من خاللھ الجودة بأعلى درجاتھا وھناك من استفاد منھا في بلورتھا
جانب التعلیم بھدف تطویره وتحسینھ وضمان استمرار نجاحھ، ولذا نجد أن ھناك العدید من أسس 
ومبادئ الجودة الشاملة التي وضعت وفقا لمبادئ دیمنج األربعة عشر والتي یمكن تطبیقھا في 

بوضع خطة شاملة : التخطیط االستراتیجي للجودة:  إضافة إلى ما سبق ذكره من مبادئ وھيالتعلیم
وھذا : ورؤیة مستقبلیة محددة وأھداف بعیدة المدى تسعى المنظمة لتحقیقھا، والتحسین المستمر

یتجلى في قدرة التنظیم على تصمیم وتطبیق نظام إبداعي یحقق باستمرار توقعات ورغبات 
وھذا مبدأ ھام لتحقیق الجودة، وعلیھ البد :  ویسعى لكسب رضاھم، والتدریب والتطویرالمستفیدین،

من التدریب المكثف لجمیع العاملین باستمرار، لتمكینھم من المساھمة في تحسین جودة الخدمات 
، )الموظفون(وھذا یشمل العمالء الداخلیون : والمنتجات، والتركیز على العمالء

ألن ھذا یعد ھو المحور األساسي للجودة، ومعیار نجاح ) ون من الخدماتالمستفید(والخارجیون
وھذا یؤكد على إشراك جمیع أعضاء المؤسسة في : المنظمة، والمشاركة وتفویض الصالحیة

من خالل التفھم الكامل للجودة،  :الجھود الرامیة إلى تحسین الجودة، والتزام اإلدارة العلیا بالجودة
  والتحسین، وتنسیق الجھود وتوحیدھا لتحقیق أھداف المؤسسة وتطلعاتھا،وااللتزام بالتطویر
وھذا المبدأ یساعد المؤسسة على اتخاذ القرارات على أساس الحقائق التي تم : والقیاس والتحلیل

الغامدي، (جمعھا وتحلیلھا بشكل دوري، لتجنب األخطاء، وللسیطرة على االنحرافات في األداء
٩٩، ٢٠٠٩.(  

ا یمكن القول بأن مبادئ الجودة الشاملة في التعلیم تعمل على تجمیع كل الجھود ومن ھن
الفردیة في المؤسسة التعلیمیة، وتدفع للعمل بروح الفریق الواحد، مع التركیز على تحقیق مضامین 
الجودة في كل مراحل العمل بدًءا بالتصمیم ومرورا باإلنتاج وانتھاًء باألداء لتحقیق األھداف 

شودة والحصول على أعلى درجات الرضا عند المستفیدین مما یشجع على استمراریة التطویر المن
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  . والتحسین وعدم التوقف عند حد معین
   بعض معاییر إدارة الجودة الشاملة في التعلیم .٤

 Standards Total Quality Management in Education 
جودة في األداء والمواصفات التي أعلى مستویات ال:" بأنھا) ١٥، ٢٠٠٨(عرفھا الغامدي 

یمكن الوصول إلیھا، ویتم على ضوئھا تقویم مستویات األداء والمواصفات المختلفة ألي شيء 
وبھذا المعنى فإن المعاییر لیست وصفیة، بل ھي أحكام تقویمیة تعطي  .وبالتالي إصدار الحكم علیھا

ن مدى تحقیق ھذه المستویات ألھداف محددة لمستویات األداء في المیادین المختلفة تقدیرًا یكشف ع
  . سلفًا

نقطة مقارنة تستخدم لتحدید المقاییس من أجل تقییم األداء، :" ھي) (Standardsالمعاییر 
 ). ١٣، ٢٠١٠،حمده المالكي" (وقد تشیر إلى مستویات األداء الحالیة في المؤسسة 

 الصفات والشروط التي ینبغي تلك: " بأنھا) Standards Quality(ویقصد بمعاییر الجودة
توافرھا في نظام التعلیم والتي تتمثل في جودة اإلدارة، والبرامج التعلیمیة من حیث األھداف، 
وطرائق التدریس، ونظام التقویم واالمتحانات ثم جودة المعلمین واألبنیة والتجھیزات المادیة والتي 

فاطمة أبو عبده، (یاجات المستفیدین تؤدي إلى مخرجات تتصف بالجودة وتعمل على تلبیة احت
١٢، ٢٠١١ .(  

معاییر ترتكز على :" بأنھاStandards (Total quality(ویقصد بمعاییر الجودة الشاملة 
مجموعة مبادئ وتوفر الوقت والجھد من أجل تحقیق رضا األفراد وتستمد حركتھا من المعلومات 

ن في مختلف المراحل من تخطیط ومتابعة التي یمكن في إطارھا توظیف مواھب ومھارات العاملی
  ) ٥، ٢٠١٣صقر،(

 Standards in Education(ویعرف المعھد الوطني األمریكي معاییر الجودة في التعلیم 
Quality (قاعدة المعرفة التي یستخدمھا خریج العملیة التعلیمیة في حل المسائل المتعلقة : " بأنھا

التخطیط والتنظیم والتوظیف والتوجیھ : اإلداریة وھيبمشاكل العمل من خالل وظائف العملیة 
  ). ٤، ٢٠١٣العدواني،(والرقابة 

  ):Standards Quality(معاییر الجودة .٥
أصبح استخدام المعاییر في العملیة التربویة لھ أھمیة كبیرة حیث تتنافس المؤسسات التربویة 

 التطویر والتحسین ویأتي ذلك على الحصول على شھادات الجودة المختلفة لعكس واقع یسعى إلى
من االقتناع بأن جودة التعلیم تكون في وجود معاییر محددة ودقیقة تصل في طموحھا ودقتھا إلى 
درجة توضیح ما یجب تعلمھ واكتسابھ، والمستوى المطلوب الوصول إلیھ في كل مجال من 

  )٥٥، ٢٠١١فاطمة أبو عبده، . (المجاالت المرتبطة بالعملیة التعلیمیة
المدرسة الفعالة كوحدة : أن معاییر الجودة تتمثل في) ١١، ٢٠١١(وترى نعمت سعود 

وذلك بتحدید معاییر شاملة : بھدف تحقیق الجودة الشاملة في العملیة التعلیمیة، والمعـلم: متكاملة
اإلدارة ألداء المعلمین داخل المواقف التدریسیة، وتقییم ادائھ التدریسي لجودة العملیة التدریسیة، و

ینصب االھتمام في ھذا المجال على اإلدارة التربویة في مستویاتھا المختلفة، والمشاركة : المتمیــزة
یعنى ھذا المجال بتحدید مستویات معیاریة للمشاركة بین المؤسسة التعلیمیة والمجتمع، : المجتمعیة

واتج تعلم المتعلم وما ینبغي أن تحدید معاییر ن: ودعم المجتمع لھا، والمنھج الدراسي ونواتج التعلم
فلسفتھ : یكتسبھ من معارف ومھارات واتجاھات وقیم، كما یتم تحدید معاییر جودة المنھج من حیث

وأھدافھ ومحتواه وأسالیب التعلیم والتعلم والمصادر والمواد التعلیمیة وأسالیب التقویم، والتوسع في 
نشر ثقافة المعاییر ( اییر القیاسیة لتحقیق ھدفینبرامج التدریب والتطویر في إطار الجودة والمع
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ونظام الجودة والعمل علي تطبیقھ، ورفع المھارات األساسیة الالزمة لتطبیق المعاییر في التقویم 
، ووضع معاییر لقیاس درجة تعلم المتعلم ومدي تحصیلھ العلمي )الذاتي ووضع الخطط التنفیذیة

 . ومستواه األكادیمي
أن ھناك معاییر إلدارة الجودة الشاملة في المجال التعلیمي ) ٢٠١٢،٣٥(ویذكر الفایز

 :تتضمن

 وذلك بالعمل على تأھیلھ علمیًا وتربویًا لیقوم بواجبھ على أكمل وجھ تجاه : معیار المعلم
 . الطلبة

 وذلك بتأھیلھ وتدریبھ للحصول على المعلومات المفیدة لھ في حیاتھ : معیار جودة الطالب
 .  فعاًال في مجتمعھ، فالطالب ھو محور العملیة التعلیمیةلیكون عضوًا

 من حیث أصالتھا ومستواھا العلمي بالنسبة لعمر الطالب وحاجة : معیار جودة المناھج
المجتمع لھذه المعلومات، ومواكبتھا للتطورات العلمیة والتكنولوجیة، ومدى مقدرتھا على 

 بناء االتجاھات والقیم االیجابیة 

 من حیث العمق والشمول والتكامل ومقدرتھا : ة البرامج واألنشطة التعلیمیةمعیار جود
 . على تلبیة متطلبات العصر في المجاالت العلمیة والتكنولوجیة المختلفة

 من حیث اشتمالھا على أحدث األسالیب الحدیثة في إیصال : معیار جودة طرائق التدریس
دیثة ومدى إسھام ھذه الطرائق في بناء المفاھیم العلمیة حسب النظریات التربویة الح

 . شخصیة الطالب وتفاعلھ مع الموضوعات العلمیة وإثارة تفكیره لحل المشكالت

 والمتمثلة في األبنیة المدرسیة والتجھیزات والبنى التحتیة : معیار جودة الموارد المادیة
جابتھا لمتطلبات ومقدرتھا على تحقیق األھداف ومدى استفادة الطلبة منھا وتحدیثھا واست

 . المرحلة العمریة والعلمیة

 وتتمثل في اإلدارة المدرسیة من حیث التزامھا : معیار جودة اإلدارة والتشریعات واللوائح
بتطبیق نظام الجودة الشاملة والعالقات اإلنسانیة ومقدرتھا على إیجاد ثقافة إدارة الجودة 

 التربویین وتدریبھم، وكذلك اإلدارة الشاملة لدى العاملین من حیث أسس اختیار القادة
التعلیمیة على مستوى المنظمة أما جودة التشریعات واللوائح فالبد من أن تكون مرنة 

 . وواضحة ومحددة األدوار ومواكبة للتغیرات الحدیثة

 وذلك من حیث مشاركة المدرسة في حل : معیار جودة العالقة بین المدرسة والمجتمع
  . یة واالقتصادیة وربط التخصصات بحاجات المجتمعمشكالت المجتمع البیئ

  أسالیب تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في التعلیم .٦
Methods of applying Total Quality Management Standards in Education 

تعد إدارة الجودة الشاملة من أھم الموجات التي استحوذت على اھتمام كبیر من قبل القادة 
ین الممارسین والباحثین األكادیمیین، بوصفھا إحدى المفاھیم اإلداریة السائدة والمرغوبة والمدیر

في الفترة الحالیة، ویرتبط ھذا المفھوم بالجودة ذاتھا والتي تدل على مجمل السمات الخصائص 
عساف، الصرایرة وال(والممیزات التي تتعلق بالخدمة وفاًء باحتیاجات المستفیدین الظاھرة والكاملة 

٣، ٢٠٠٨ (  
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وذلك من ) ISO(ویتم تحدید جودة التعلیم من خالل تطبیق المعاییر العالمیة المعروفة باسم
، ٢٠١١أمین وعبد القادر،(خالل عدد من األسالیب للرقابة الداخلیة والخارجیة ومن ھذه األسالیب 

٨:(   
 مؤسسة وشرط رئیسي لعملیة إجراء مھم لكفاءة أي: التقویم الذاتي للمؤسسات التعلیمیة: أوًال

 . اعتمادھا، وتقوم بھ المؤسسة ذاتیًا وبشكل رسمي للوقوف على مواطن القوة ومواطن الضعف
تسعى الدراسات الذاتیة إلى التأكد من إنجاز األھداف الخاصة : الدراسات الذاتیة: ثانیًا

تحسین برامجھا وزیادة  :بالمؤسسة التعلیمیة التي تزید من فعالیتھا وكفاءتھا وحیویتھا ومنھا
فاعلیتھا، ورفع قدراتھا على التعامل اإلیجابي مع التغییر، وبناء قاعدة معلومات أساسیة تنطلق منھا 
جھود التخطیط، ورفع درجة مساھمة الھیئة التعلیمیة واإلداریة في تحدید المشكالت ووضع حلولھا 

مؤسسة التعلیمیة مما ینتج عنھ تعزیز وتطبیقھا، وتحقیق االتصال المفتوح بین أعضاء ووحدات ال
للثقة والتفاھم وفاعلیة التعاون الجماعي على حل المشكالت، واالسھام في إبراز بعض القدرات 

  .القیادیة لمنسوبي المؤسسة التعلیمیة
الشك أن اإلنجاز األكادیمي للطالب لھ تأثیر كبیر : تقویم التحصیل األكادیمي للطالب: ثالثًا

تدریس الذي تقدمھ المؤسسات التعلیمیة ومعرفة نوعیة التعلیم الذي یقوم الطالب في تطویر ال
بتحصیلھ وتحدید سمات البرنامج الفعال من حیث ارتباطھ باألھداف التعلیمیة واحتیاجات الطالب 
ومطالب خطة التنمیة، ومعرفة مدى إنجاز ھیئة التدریس في الدعم الكامل لتحقیق الجودة الشاملة 

سسة التعلیمیة، والتقویم الناجح لتحصیل الطالب األكادیمي یعتمد على استخدام مقاییس في المؤ
متعددة لتقویم البرنامج التعلیمي ویقدم تغذیة مرتدة للطالب وأولیاء أمورھم ولإلدارة التربویة 

  . ویساعد في تحقیق التحسن في األداء والجودة
 إلدارة الجودة الشاملة ھو تحفیز األفراد وبناء على ما تم ذكره یتضح أن المحرك األساسي

للعمل، وتعتمد ھذه اإلدارة على مبدأ عدم الخوف من المخاطرة وانتھاز الفرص وأن تكون اإلدارة 
منفتحة وصادقة مع الموظفین، وتنشئ قنوات اتصال موثوق بھا، وتكافئ األفراد وأصحاب 

الة فشلھم حیث یدعو مفھوم إدارة الجودة االقتراحات البناءة، وتعترف بمشاركتھم وتساعدھم في ح
الشاملة إلى تقبل التغییر والتطور المستمر في المنظمة والحیاة، ویؤكد على الرقابة الذاتیة وعلى 

  .اإلبداع من قبل الموظفین، ویطالب بتعاون نشط بدًال من مجرد تلقي األوامر واالنصیاع لھا
  :لیممجاالت تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التع .٧

Areas of application of Total Quality Management in Education 
تشمل مجاالت الجودة الشاملة تشمل جمیع مدخالت النظام التعلیمي، وعملیاتھ ومخرجاتھ 
حیث أن المحاور الرئیسیة لضبط جودة الشاملة في التعلیم تتضمن جودة اإلدارة التعلیمیة، والبرامج 

ح والتشریعات، والمباني الرئیسیة وتجھیزاتھا، والمستوى التحصیلي للطالب، التعلیمیة، واللوائ
وجودة طرق التدریس، والكتب المدرسیة، وكفایة الموارد المالیة، وكفاءة الھیئة التعلیمیة واإلداریة، 

، ومن المسلم بھ أن كافة العوامل في العملیة )١٦، ٢٠١١أمین وعبدالقادر ،(وجودة تقییم األداء 
تعلیمیة سواء كانت بشریة أو مادیة أو تنظیمیة لھا األثر الكبیر على سیر عملیة التعلیم ولذا فإن ال

 ) ٢٠٠٨،١٠٤الغامدي، : (أھم المجاالت التي یمكن أن تطبق علیھا الجودة الشاملة في التعلیم ھي
املة في حق المعلم یعتبر المعلم ھو األساس في العملیة التعلیمیة وتطبیق الجودة الش: المعلم: أوًال

 .تضمن لھ كافة حقوقھ الوظیفیة، وتعمل على تطویر وتحسین أدائھ بشكل مستمر
إن تطبیق الجودة الشاملة في التعلیم بشكل عام یعتبر محفز كبیر لمشاركة التلمیذ  :المتعلم: ثانیًا

 .وتمیزه في التعلیم وتدفعھ لتقدیم المزید من اإلبداع واالبتكار



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة
١٤

وتشمل اإلدارة التربویة واإلدارة المدرسیة والقیادات التنفیذیة وھذه جمیعا تعد  : اإلداریةالھیئة: ثالثًا
مدخال رئیسیا تستند إلیھ حركة تطویر التعلیم، وحتى تحقق الجودة تطبیقاتھا البد من قناعة 

م اإلدارة بإحداث التغییرات الالزمة للتمیز واإلبداع، وأن تكون ذات رؤیة استراتیجیة تتناغ
  .مع الرؤى المستقبلیة للتعلیم

ومن تطبیقات الجودة الشاملة فیما یتعلق بالمنھج االھتمام : المنھج المدرسي ونواتج التعلم: رابعًا
بالمراجعة المستمرة لتطویر المنھج كل خمس سنوات، والتركیز على المنھج المدرسي الذي 

یكسبھم المھارات واالتجاھات یراعي مختلف جوانب نمو التالمیذ، ویقدم لھم المعارف و
 . والقیم المناسبة

وھذه من أھم المجاالت التي من خاللھا تحقق الجودة الشاملة في التعلیم : الخدمات المساندة: خامسًا
تطبیقاتھا بشكل إیجابي في المؤسسات التعلیمیة، وھذا المجال یتطلب توفیر المباني المدرسیة 

الصفوف والمعامل والورش المناسبة لذلك، وتزویدھا بأحدث المالئمة لعملیة التعلیم، وتوفیر 
 .األجھزة والمعدات من وسائل التعلیم والتقنیات التعلیمیة المختلفة والحدیثة

 أھم الفوائد المحققة من ضبط جودة التعلیم  .٨
فقد  : برزت العدید من الفوائد جراء تطبیق مبادئ الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة

ذه اإلیجابیات في معرفة احتیاجات المجتمع وأفراده والسعي إلى الوفاء بھا، وتوظیفھا في تمثلت ھ
الطریق الصحیح لتحقیق التنمیة المجتمعیة الشاملة باإلضافة إلى إنجاز العمل بشكل صحیح وفي 
أقل وقت وجھد وكلفة، واإلسھام في حل المشكالت التي تعیق العملیة التعلیمیة التعلمیة في 

ؤسسة، وتحقیق الرقابة الفعالة والمستمرة لھذه العملیة ویضاف إلى ذلك تلبیة حاجات المتعلم الم
وتحقیق جودتھ في الجوانب المعرفیة والمھاریة واألخالقیة كما تسھم في زیادة اإلحساس بالرضا 

ة القیم التي تحث لدى جمیع العاملین بالمؤسسة التعلیمیة، وبناء الثقة بینھم وتقویة انتمائھم إلیھا وتنمی
على العمل الجماعي وتنمیة العدید من مھارات العاملین مثل مھارة حل المشكالت واالستخدام 
الفعال للصالحیات وتفعیل النشاطات وغیرھا وتحقیق الترابط واالتصال الفعال بین األقسام 

لمؤسسات التعلیمیة المختلفة، وتحسین سمعة المؤسسة التعلیمیة، وبث روح التنافس والمبادرة بین ا
  ). ٢٠١١،١١فاطمة أبو عبده،(المختلفة 

الفوائد والمزایا التي یمكن أن تحصل علیھا المؤسسات ) ٣٣، ٢٠١٠(وقد لخص الفایز 
تطویر النظام اإلداري في المؤسسات : التعلیمیة التي تطبق نظام إدارة الجودة الشاملة كما یلي

 وتطویر كفاءة المدرسین من النواحي العملیة واإلنسانیة، التعلیمیة بمسایرة روح العصر ومتطلباتھ،
وتوفیر مناخ تنظیمي یرضى عنھ جمیع العاملین، والوفاء بمتطلبات الطلبة وأولیاء أمورھم 
والمجتمع المحلي ونیل رضاھم عن أداء المؤسسة والعاملین فیھا، والمشاركة الفاعلة من قبل جمیع 

بالتالي إتقان أدائھم ثم تحمل المسؤولیة عن ھذا األداء ونیل العاملین في المؤسسة التعلیمیة و
رضاھم، وضمان جودة الخدمات التعلیمیة، والمساعدة على إیجاد نظام موثق لضمان األداء في 
حالة تغیب أحد األفراد العاملین، وتحسین صورة المؤسسة التعلیمیة لدى الجمیع بالتزامھا بنظام 

   .دة على تخفیض الھدر في موارد المؤسسة التعلیمیة وإمكانیاتھاالجودة في خدماتھا، والمساع
أن ضبط جودة التعلیم یحقق عددًا من الفوائد لعل ) ١٦، ٢٠١١(ویذكر أمین وعبد القادر

   :أبرزھا
 مراجعة المنتج التعلیمي المباشر وھو الطالب من حیث الفوائد المباشرة وغیر المباشرة طویلة -

ذات التأثیرات الفردیة واالجتماعیة التي تعبر عن مجموعة التغیرات المدى، وقصیرة المدى 
 . السلوكیة والشخصیة لدى الطالب مثل القیم والوالء واالنتماء والدافعیة واالنجاز وتحقیق الذات
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 مراجعة المنتج التعلیمي غیر المباشر مثل التغیرات الثقافیة واالقتصادیة والتقنیة واالجتماعیة - 
 التي یحدثھا التعلیم في المجتمع من خالل تنشئة أفراده ویؤثر بھا في مستوى تقدمھ ومدى والسیاسیة

  .تحضره
 اكتشاف حلقات الھدر وأنواعھ المختلفة من ھدر مالي وھدر بشري وھدر زمني وتقدیر معدالتھا -

  .وتأثیرھا على كفاءة التعلیم الداخلیة والخارجیة
لنظام التعلیمي وتشخیص أوجھ القصور في المدخالت والعملیات  تطویر التعلیم من خالل تقییم ا-

 . والمخرجات حتى یتحول التقویم إلى تطویر حقیقي وضبط فعلي لجودة الخدمة التعلیمیة
: وبناء على ما سبق یتضح أن ھناك فوائد عدیدة من تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التعلیم منھا

ویر التعلیم وتحسینھ وكفاءة المعلمین وزیادة الفعالیة تحسین صورة المؤسسة التعلیمیة وتط
التنظیمیة للمؤسسة التعلیمیة من خالل التركیز على العمل الجماعي وإشراك جمیع العاملین في حل 
المشاكل وتوفیر جو من التفاھم والتعاون والعالقات اإلنسانیة بین جمیع العاملین والتقلیل من 

الي إتقان أدائھم وتحمل المسؤولیة ونیل رضاھم وزیادة الثقة والتعاون البیروقراطیة اإلداریة وبالت
بین المؤسسات التعلیمیة والمجتمع وتلبیة احتیاجاتھ والتعرف على احتیاجات ورغبات الطالب 
واالرتقاء بمستواھم التعلیمي وضمان جودة الخدمات التعلیمیة واكتشاف حلقات الھدر بأنواعھ 

  . ؤسسة التعلیمیة وتأثیرھا على كفاءة التعلیمالمختلفة في موارد الم
  : الدراسات السابقة: المحور الثاني

یتضمن ھذا الجزء عرضا لبعض الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاملة وأھم النتائج 
التي توصلت إلیھا وقد بحثت ھذه الدراسات الجودة الشاملة من وجھة نظر كل باحث وسیقدم 

صرا لھذه الدراسات وقد تم ترتیبھا من األحدث إلى األقدم، والتي تمكن الباحث الباحث عرضًا مخت
من جمعھا من خالل البحث في المصادر المعرفیة المتوفرة في جامعتنا وباالستعانة بشبكة نظام 

  ) اإلنترنت(المعلومات 
  :عرض الدراسات السابقة

ق معاییر إدارة الجودة دراسة ھدفت إلى الكشف عن درجة تطبی) ٢٠١٦(وأجرى حمادنة 
الشاملة في المدارس الثانویة الحكومیة في مدیریة تربیة وتعلیم لواء بني كنانة في شمال األردن من 

وإذا ما كان ھناك فروق دالة إحصائیة في درجة تطبیق . وجھة نظر مدیري ومدیرات المدارس
وتم استخدام المنھج . راسةمعاییر إدارة الجودة الشاملة في ھذه المدارس تعزى لمتغیرات الد

مدیرًا ومدیرة، تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة البسیطة، ) ٧١(الوصفي، وتكونت عینة الدراسة من 
التخطیط، واألھداف، والقیادة، : فقرة موزعة على مجاالت) ٣٢(وتم تطبیق استبانة مكونة من 

نتائج الدراسة أن درجة تطبیق معاییر وقد أظھرت . والمرافق المدرسیة، والموارد المالیة والبشریة
إدارة الجودة الشاملة من وجھة نظر المدیرین والمدیرات جاءت كبیرة حیث حل مجال القیادة في 

وبینت النتائج عدم وجود فروق ذات . المرتبة األولى ومجال المرافق المدرسیة في المرتبة األخیرة
ت، باستثناء مجالي األھداف، والمرافق داللة إحصائیة تعزى ألثر الجنس في جمیع المجاال

الدراسیة، وجاءت الفروق لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى ألثر 
المؤھل العلمي في جمیع المجاالت، باستثناء مجال القیادة، وجاءت الفروق لصالح البكالوریوس، 

جمیع المجاالت، وجاءت الفروق وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى ألثر الخبرة في 
 سنوات في مجاالت ١٠ سنوات فأكثر في مجالي التخطیط، والقیادة، ولصالح أقل من ١٠لصالح 

  .األھداف، والمرافق الدراسیة، والموارد البشریة والمالیة
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دراسة ھدفت إلى معرفة درجة تطبیق معاییر ضمان ) ٢٠١٦(وأجرت منال الغبشاوي
 المنھج استخدام وتم. ة أم درمان اإلسالمیة من وجھة نظر القیادات اإلداریةالجودة في كلیات جامع

فردًا یمثلون القیادات اإلداریة بكلیات جامعة أم  )١٥٠(التحلیلي، وتكون مجتمع البحث من  الوصفي
فردًا من القیادات اإلداریة في كلیات الجامعة تم ) ١٠٨(درمان اإلسالمیة وتألفت عینة البحث من 

معاییر ھي اإلطار المؤسسي، ) ٥(ارھم بطریقة عشوائیة، وتم تصمیم استبانة مكونة مناختی
الطالب والخریجین، التعلیم والتعلم ومصادره، البحث العلمي ومعیار برامج وإدارة الجودة مقسمة 

فقرات لكل معیار، وأظھرت نتائج الدراسة أن درجة تطبیق معاییر ) ٦(فقرة بواقع ) ٣٠(على 
الطالب والخریجین، (جودة عالیة في معیار االطار المؤسسي ومتوسطة في بقیة المعاییرضمان ال

كما بینت النتائج عدم وجود ). التعلم والتعلیم ومصادره، البحث العلمي، وبرامج وإدارة الجودة
. فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تطبیق معاییر ضمان الجودة تعزى لمتغیري النوع والوظیفة

  .تغیر سنوات الخبرة فقد ظھرت فیھ فروق في معیار اإلطار المؤسسيأما م
ھدفت إلى معرفة درجة تطبیق معاییر ضمان الجودة  دراسة) ٢٠١٤(الغامدي  كما أجرى

في المدارس السعودیة من وجھة نظر المشرفین التربویین في المدینة المنورة، واستخدم الباحث 
الدراسة من جمیع المشرفین التربویین في إدارة التربیة المنھج الوصفي المسحي، وتكونت عینة 

تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة البسیطة من . مشرفًا) ١٢٨(والتعلیم بالمدینة المنورة والبالغ عددھم 
العاملین في إدارة التربیة والتعلیم بالمدینة المنورة، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع 

 نتائج الدراسة إلى ن درجة تطبیق معاییر ضمان الجودة في المدارس المعلومات، وتوصلت
شؤون الطالب، التعلیم والتعلم المنھاج، الموارد البشریة، التخطیط (السعودیة في مجاالت الدراسة 

كانت بدرجة كبیرة، كما أنھ ال ) والقیادة، المجتمع المحلي، الموارد المادیة، إدارة التربیة والتعلیم 
روق ذات داللة إحصائیة في معاییر تطبیق ضمان الجودة في المدارس السعودیة بالمدینة توجد ف

 المؤھل –دد سنوات الخبرة ع(المنورة من وجھة نظر المشرفین التربویین تعزى إلى متغیر 
   ).العلمي

دراسة ھدفت تعرف درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في  )٢٠١٣(وأجرى صقر 
ب طلبة مركز إعداد رجال اإلطفاء في دولة الكویت من وجھة نظر المعلمین والمدربین تعلیم وتدری

وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي، وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع المدربین والمعلمین في 
معلمًا وقام الباحث ) ٥٣(مدربًا و) ٥٧(مركز إعداد رجال اإلطفاء في دولة الكویت البالغ عددھم 

 حصر شامل لمجتمع الدراسة بحیث یتم اختیار جمیع المدربین والمعلمین البالغ عددھم بعمل
مفردة، وقام الباحث بتطویر استبانة درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في تعلیم ) ١١٠(

وتدریب طلبة مركز إعداد رجال اإلطفاء في دولة الكویت من وجھة نظر المعلمین والمدربین، 
أن درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في : الدراسة إلى عدد من النتائج من أھمھاوتوصلت 

تعلیم وتدریب طلبة مركز طلبة إعداد رجال اإلطفاء في دولة الكویت من وجھة نظر المعلمین كانت 
متوسطة ومن وجھة نظر المدربین كانت منخفضة، ووجود فروق ظاھریة بین المتوسطات 

جة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في تعلیم وتدریب طلبة إعداد رجال اإلطفاء في الحسابیة لدر
  )  سنوات الخبرة – المؤھل العلمي –العمر ( دولة الكویت من وجھة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر 

دراسة ھدفت إلى التعرف على مدى تطبیق إدارة الجودة الشاملة ) ٢٠١٢(كما أجرى قادة 
ت التعلیمیة الجزائریة من خالل اإلصالحات المطبقة على متوسطات والیة سعیدة وقد في المؤسسا

متوسطة، أما عینة ) ٥١(تكون مجتمع الدراسة من جمیع متوسطات والیة سعیدة والبالغ عددھا
من مجتمع الدراسة وقد اختیرت بالطریقة  %)٥٣(متوسطة أي بنسبة ) ٢٧(الدراسة فبلغ عددھا 

یة، حیث وجھت ھذه الدراسة لكل من المدراء واألساتذة وتالمیذ السنة الرابعة العشوائیة الطبق
متوسط، وقد اقتصرت الدراسة على االستبیان الذي یعتبر كأداة لجمع البیانات والمعلومات المتعلقة 
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بالدراسة، باإلضافة إلى المعلومات المتحصل علیھا من خالل المالحظة والمقابلة لبعض المفتشین 
وتوصلت الدراسة إلى عدد من . التربیة والتعلیم، وبعض موظفي مدیریة التربیة لوالیة سعیدةبسلك 

تطبق المؤسسات التعلیمیة الجزائریة إدارة الجودة الشاملة من منظور المدراء،  :النتائج من أھمھا
المیذ، وال تطبق المؤسسات التعلیمیة الجزائریة إدارة الجودة الشاملة من منظور األساتذة والت

ووجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین تطبیق إدارة الجودة الشاملة یعزى للمتغیرات الشخصیة 
وعدم وجود تأثیر ذا داللة ) التلمیذ، المنھج الدراسي، المناخ التعلیمي ومالءمتھ( والتي ھي 

،المؤھل الجنس (إحصائیة على تطبیق إدارة الجودة الشاملة یعزى للمتغیرات الشخصیة والتي ھي 
   ).العلمي، الخبرة المھنیة

معاییر الجودة الشاملة  دراسة ھدفت تعرف درجة تطبیق )٢٠١١(وأجرت فاطمة أبو عبده 
في المدارس الفلسطینیة في محافظة نابلس من وجھة المدیرین فیھا، باإلضافة إلى تحدید دور 

لطة المشرفة على ذلك، متغیرات كل من الجنس والمؤھل العلمي والتخصص وسنوات الخبرة والس
واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي ولتحقیق أھداف الدراسة أجریت على مجتمع یضم 

 السلطة الوطنیة –مدیري ومدیرات مدارس محافظة نابلس التابعة لكلتا السلطتین المشرفتین 
م اختیار عینة قوامھا مدیرًا ومدیرة، وت) ٢٢٧(الفلسطینیة، ووكالة الغوث الدولیة والبالغ عددھم 

مدیرًا ومدیرة مدرسة بالطریقة العشوائیة لتطبیق الدراسة، وزعت علیھم استبانة من ) ١٣٢(
وجود  :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أھمھا .فقرة موزعة على تسعة مجاالت) ١٠٤(

لمدیرین درجة تطبیق متوسطة لمعاییر الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس من وجھة ا
والمدیرات فیھا في جمیع المجاالت، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تطبیق 
معاییر الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس من وجھة المدیرین والمدیرات فیھا تعزى لمتغیر 

ي ، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة ف)الجنس، المؤھل العلمي، التخصص، السلطة المشرفة ( 
درجة تطبیق معاییر الجودة الشاملة بمدارس محافظة نابلس من وجھة المدیرین والمدیرات فیھا 

   .سنوات) ٥(تعزى لمتغیر تعزى لمتغیر سنوات الخبرة ولصالح فئة الخبرة أقل من 
درجة ممارسة إدارة الجودة  دراسة ھدفت تعرف )٢٠١١(وأجرت محافظة وحنان فریحات 

بیة محافظة الزرقاء من وجھة نظر مدیري التربیة والتعلیم ورؤساء الشاملة في مدیریات تر
األقسام، وقد استخدمت الباحثتان المنھج الوصفي وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع مدیري 

إداریًا وكانت عینة ) ٦٦(التربیة ورؤساء األقسام في مدیریات تربیة محافظة الزرقاء البالغ عددھم 
ع الدراسة تم اختیارھم بالطریقة القصدیة، ولتحقیق أھدف الدراسة تم الدراسة ھي نفسھا مجتم

الرضا عن الخدمة : فقرة موزعة على أربعة محاور ھي) ٤٣(تطویر استبانة اشتملت على 
المقدمة، المشاركة والتخطیط االستراتیجي للجودة الشاملة، التدریب والتحسین المستمر، تطبیق 

أظھرت نتائج التحلیل  : الدراسة إلى عدد من النتائج من أھمھاوتوصلت .مبادئ الجودة الشاملة
اإلحصائي أن درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في ھذه المدیریات كانت متوسطة، وعدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مدیریات تربیة محافظة 

س، المستوى الجن(بیة والتعلیم ورؤساء األقسام تعزى لمتغیر الزرقاء من وجھة نظر مدیري التر
  ). العلمي، سنوات الخبرة

دراسة ھدفت إلى التعرف على درجة تطبیق معاییر ) ٢٠١١( وأجرى األمیر والعواملة 
ضمان الجودة في المدرسة األردنیة من وجھة نظر المشرفین التربویین وقد تكون مجتمع الدراسة 

مشرفًا ) ٩٧٥(ن التربویین العاملین في وزارة التربیة والتعلیم والبالغ عددھم من جمیع المشرفی
مشرف ومشرفة تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة ) ٢٠٠(ومشرفة أما عینة الدراسة فتكونت من 

تقریبًا من مجتمع الدراسة، وقاما الباحثان بتطویر %) ٢٠(العنقودیة وتشكل ھذه العینة ما نسبتھ 
شؤون الطلبة، والتعلیم والتعلم، : (تحقیق أھداف الدراسة تكونت من ثمانیة مجاالت ھياستبانة ل
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، )والمنھاج، والموارد البشریة، والقیادة والتخطیط، والمجتمع المحلي، وأداء التربیة والتعلیم
أن مجال المنھاج جاء بدرجة مرتفعة بینما جاءت : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أھمھا

بقیة المجاالت بدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تطبیق معاییر 
  ).الجنس، الخبرة، المؤھل العلمي(ضمان الجودة تعزى لمتغیرات الدراسة

ھدفت إلى الكشف عن درجة تطبیق إدارة الجودة الشاملة  دراسة) ٢٠١٠(كما أجرى الفایز 
كویت، وعالقتھا بأداء المعلمین من وجھة نظر المدیرین وقد في المرحلة المتوسطة في دولة ال

استخدم الباحث المنھج الوصفي االرتباطي وقد أجریت الدراسة على مجتمع مدیري المدارس 
) ١٥١(مدیرًا ومدیرة موزعین على ) ١٥١(المتوسطة في جمیع محافظات الكویت والبالغ عددھم 

مدرسة إناث وقد تم بناء استبانتین أحدھما لقیاس ) ٨٤(مدرسة ذكور و ) ٦٧(مدرسة متوسطة منھا 
درجة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المدارس المتوسطة في وزارة التربیة والتعلیم في الكویت 
واألخرى لقیاس درجة مستوى أداء المعلمین التعلیمي في المدارس المتوسطة في وزارة التربیة 

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من ، ري المدارس والتعلیم في الكویت من وجھة نظر مدی
، كانت بدرجة كبیرة أن تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المرحلة المتوسطة في دولة الكویت :أھمھا

وأن درجة أداء المعلمین التعلیمي في المدارس المتوسطة في دولة الكویت جاءت بدرجة كبیرة، 
   .ة بین تطبیق إدارة الجودة الشاملة وأداء المعلمین التعلیميووجود عالقة إیجابیة دالة إحصائی
ھدفت تعرف درجة تطبیق إدارة الجودة الشاملة : دراسة) ٢٠٠٨(كما أجرت صباح حمودة 

في المدارس الثانویة الخاصة في عمان من وجھة نظر مدیریھا، واستخدمت الباحثة المنھج 
لدراسة من جمیع المدیرین العاملین في المدارس الوصفي ولبلوغ أھداف الدراسة وتكون مجتمع ا

) ٥٠(مدیرًا ومدیرة تم اختیار عینة عشوائیة مقدارھا ١١٤الثانویة الخاصة في عمان والبالغ عددھم 
مدیرًا ومدیرة، وقامت الباحثة ببناء استبانة لقیاس مدى تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المدارس 

مدیرین، وبعد تحلیل البیانات توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الثانویة الخاصة من وجھة نظر ال
أن إدارة الجودة الشاملة مطبقة بشكل مرتفع في المجاالت كافة في المدارس الثانویة  :من أھمھا

الخاصة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في 
  ). الجنس، الخبرة، المؤھل العلمي(  مان تعزى لمتغیراتالمدارس الثانویة الخاصة في ع
دراسة ھدفت إلى عمل مقارنة بین ) Chrestofferson,1997( وأجرى كریستوفرسون

استجابة الكلیات والمدارس في ھذه الوالیة من حیث التدریب على الجودة، و أدوات الجودة 
دم الباحث إلى اإلحصاء الوصفي كمنھج وقد استخ. والمعوقات التي تقف حائال أمام تطبیق الجودة

) ١٥(للدراسة، وقد شملت عینة الدراسة أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین ورؤساء المجالس في 
 ANOVA وT-testعبارة، واختبار ) ٣٩(كلیة، وتضمنت االستبانة المستخدمة ) ١٥(مدرسة و

اء ھیئة التدریس واإلداریین في لمعرفة االختالفات بین المجموعات، وتوصلت النتائج إلى أن أعض
الكلیات قد تلقوا تدریًبا أكثر من أقرانھم في المدارس، وأن أعضاء ھیئة التدریس كانوا أقل رغبة 
في تطبیق الجودة الشاملة من اإلداریین رؤساء المجالس في كل من الكلیات والمدارس وبالنسبة 

 أقل استخدامًا لھا مقارنة مع الكلیات، لبعض أدوات ومعاییر الجودة وجدت الدراسة أن المدارس
  . وأن المؤسسات التعلیمیة كانت تفتقر إلى الخطط الكافیة لتطبیق معاییر الجودة الشاملة

بدراسة ھدفت إلى ) Longenker & Scazzero, 1996(كما قام لونجنكر وسكازیرو 
الوالیات المتحدة فحص مدى إدراك مجموعة من المدیرین لمفاھیم إدارة الجودة الشاملة في 

كما ھدفت إلى تحدید المشاكل والمعوقات . األمریكیة، ومدى ممارستھم لمفھوم إدارة الجودة الشاملة
التي تواجھ تطبیق إدارة الجودة الشاملة من وجھة نظر ھؤالء المدیرین وقد استخدمت المنھج 

تمرسین في إدارة  من المدیرین الم١٣٧الوصفي المسحي، وُأجریت الدراسة على عینة شملت 
مؤسسات صناعیة وخدمیة مختلفة في الوالیات المتحدة ) ١٠(الجودة الشاملة یعملون في 
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األمریكیة، وقد توصلت الدراسة إلى أن ھناك إجماع بین المدیرین على أن إدارة الجودة الشاملة 
وأنھ بالرغم تؤدي إلى تحسین جودة المنتجات والخدمات، ولكن مؤسساتھم لم تطبق بعد المبادئ، 

من ھذا اإلجماع إال أن دعمھم إلدارة الجودة الشاملة یتناقص عبر الوقت، وعدم وجود تركیز من 
قبل ھؤالء المدیرین على معالجة المشاكل التي تواجھ مؤسساتھم، حیث كان من بین أبرز المشاكل 

 الفعال، قلة التدریب التي تواجھ إدارة الجودة الشاملة ھي مشاكل إداریة وبشریة مثل اإلشراف غیر
  . للعاملین، وعدم فعالیة إجراءات التصحیح

دراسة ھدفت إلى  ) Brown & Jacqueline , 1995(كما أجرى براون وجاكلین
استقصاء العالقة بین اتجاھات الموظفین بوزارة التربیة والتعلیم في المدیریة العامة بوالیة أورغن 

واستخدمت الدراسة المنھج . بیق إدارة الجودة الشاملةاألمریكیة، وأثر ھذه االتجاھات على تط
 موظف یعملون في وزارة التربیة والتعلیم في تلك ٤٠٠الوصفي، وتكونت عینة الدراسة من 

المدیریة، وقد خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق تتعلق بأثر مدة الخدمة، والجنس، على تطبیق 
المستوى التعلیمي، (ختالفات مرتبطة بالمتغیرات الباقیة كما وجدت الدراسة ا. إدارة الجودة الشاملة

على تطبیق إدارة الجودة الشاملة، حیث كانت أكثر الفروق في ) العمر، الخلفیة الِعرقیة، مكان العمل
متغیرات مستوى التعلیم والخلفیة الِعرقیة، كما توصلت إلى أن ھناك فروق تعزى إلى بعض 

  . لمرافقین والمعارضینالصفات الشخصیة وإلى اتجاھات ا
  :التعقیب على الدراسات السابقة

من خالل عرض الدراسات السابقة والتي تناولت موضوعا ھاما وأسلوبا حدیثا في المیدان 
التربوي وھو إدارة الجودة الشاملة، فقد تم عرض العدید من الدراسات المحلیة والعربیة واألجنبیة 

ة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة حیث تناولت ھذه ذات العالقة بموضوع الدراسة وھو درج
الدراسات الجودة الشاملة من وجھة نظر كل باحث ومن ثم عرض العدید من أوجھ الشبھ 
واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة التي كان لھا أثر كبیر في بناء ھذه الدراسة 

 ھذه الدراسة عن غیرھا من الدراسات السابقة التي تم وتسجیل جوانب االستفادة وأھم ما تتمیز بھ
  . عرضھا

  أوجھ الشبھ بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة : أوًال
اتفقت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة في درجة تطبیق معاییر  : من حیث الھدف-

) ٢٠٠٨(صباح حمودة  اسةودر) ٢٠١٦(إدارة الجودة الشاملة في المدارس مع دراسة حمادنة
 ) Brown & Jacqueline , 1995(ودراسة براون وجاكلین) ٢٠١١(ودراسة فاطمة أبو عبده 

، ودراسة )٢٠١٠(، ودراسة الفایز )٢٠١١(ودراسة األمیر والعواملة ) ٢٠١٤(ودراسة الغامدي 
   ).٢٠١٢(ودراسة قادة ) ٢٠١٣(ودراسة صقر ) ٢٠١١(محافظة وفریحات 

اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في منھج الدراسة وھو  :نھج من حیث الم-
  . المنھج الوصفي التحلیلي

اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في بیئة المكان وھو المملكة  : من حیث بیئة المكان- 
  .في المدینة) ٢٠١٤(العربیة السعودیة مثل دراسة الغامدي 

اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في طریقة المعاینة  :ة المعاینة من حیث طریق-
التي تم اختیارھا بطریقة ) ٢٠١١(ودراسة محافظة وفریحات ) ٢٠١٣(ماعدا دراسة صقر 

  . قصدیة
اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في أداة الدراسة وھي  : من حیث األداة-

    .االستبانة
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  أوجھ االختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة : ثانیًا
اختلفت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة في ھدف الدراسة وھو  : من حیث الھدف-

  . درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة
في مؤسسات التعلیم ) ٢٠١٢(قادة  اسةاختلفت الدراسة الحالیة مع در : من حیث بیئة المكان-

  ) ٢٠١١(الجزائریة ودراسة أبو عبده 
ودراسة محافظة ) ٢٠١٣(اختلفت الدراسة الحالیة مع دراسة صقر  : من حیث طریقة المعاینة-

   .التي تم اختیارھا بطریقة قصدیة) ٢٠١١(وفریحات 
  : أوجھ استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة

استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء فكرة الدراسة الحالیة وھي درجة تطبیق معاییر 
إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة بمحافظة النماص وقد ساعدت ھذه الدراسات الباحث في 
 تحدید مصطلحات الدراسة واختیار منھج الدراسة وبناء وتصمیم أداة الدراسة وھي االستبانة

وتحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة لتحلیل البیانات والتعرف على نوع المعالجات اإلحصائیة 
المتبعة ومقارنة نتائج الدراسة بنتائج الدراسات السابقة وكذلك االستفادة من ھذه الدراسات عند 

  .إعداد األدب النظري وتفسیر النتائج
  :منھج الدراسة

  . لمسحي وذلك لمالءمتھ لمنھجیة الدراسةاستخدم الباحث المنھج الوصفي ا
  :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي مدارس التعلیم العام بالمرحلة الثانویة في محافظة 
ھـ ١٤٣٨/١٤٣٩معلمًا، والذین ھم على رأس العمل للعام الدراسي )٤٨٠(النماص والبالغ عددھم 

  ) ھـ١٤٣٩/ ھـ١٤٣٨إدارة تعلیم النماص، . (ماصحسب إحصائیات إدارة التعلیم بمحافظة الن
توزیع مجتمع الدراسة وفق مواقع المدارس في محافظة النماص وفق إحصائیة العام ) ١(جدول 

  ھـ١٤٣٩/ ھـ ١٤٣٨الدراسي 

  %النسبة المئویة  عدد المعلمین  موقع المدرسة

 %42 ٢٠٠  النماص
 %22  ١٠٥  بني عمرو

 %36  ١٧٥  مھتنو
  %100  ٤٨٠  المجموع

  : عینة الدراسة
تم اختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة من معلمي المرحلة الثانویة بمدراس محافظة 

استبانة ) ٢٣٠(استبانة على أفراد مجتمع الدراسة، وقد تم استرداد ) ٤٣٠(النماص، حیث تم توزیع 
یوضح ) ٥(معلمًا، والجدول ) ٤٨٠(من مجتمع الدراسة الكلي والبالغ %) ٤٧٫٩(یمثلوا ما نسبتھ 

  .ذلك
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  خصائص أفراد عینة البحث) ٢( جدول 

  النسبة المئویة  العدد   الفئات  المتغیر

 %67.0 154  بكالوریوس فاقل
  المؤھل العلمي %33.0 76  اعلى من بكالوریوس

 %100.0 230  المجموع

 %26.1 60   سنوات٥اقل من 
 %28.3 65   سنوات١٠اقل من -٥

 %45.7 105   سنوات فأكثر١٠
  ات الخبرةسنو

 %100.0 230  المجموع

 %54.3 125  النماص
 %27.0 62  بني عمرو

 %18.7 43  تنومھ
  موقع المدرسة

 %100.0 230  المجموع

ى بكالوریوس فاقل، من أفراد عینة البحث حاصلین عل% ٦٧أن ) ٢(یتضح من الجدول 
 سنوات ١٠لدیھم خبرة % ٤٥٫٧منھم لدیھم مؤھل اعلى من بكالوریوس، كما یتبین أن % ٣٣بینما 

، في حین أن من ) سنوات١٠اقل من - ٥(من أفراد عینة البحث لدیھم خبرة % ٢٨٫٣فأكثر، بینما 
النماص ما وقد مثل عدد المعلمین من مكتب %. ٢٦٫١ سنوات بلغت نسبتھم ٥خبرتھم أقل من 

، ومعلمي مكتب تنومھ فجاءت %٢٧، بینما معلمي مكتب بني عمرو فبلغت نسبتھم %٥٤٫٣نسبتھ 
  %.١٨٫٧نسبتھم 

  : متغیرات الدراسة
  : تناولت الدراسة المتغیرات اآلتیة

  : وتشمل) الدیموغرافیة(المتغیرات المستقلة
  ).بكالوریوس فأقل، ماجستیر فأعلى: (المؤھل العلمي ولھ فئتان -١
 سنوات ١٠سنوات، ١٠ أقل من - ٥ سنوات، ٥اقل من : (سنوات الخبرة ولھا ثالثة فئات -٢

 ).فأكثر
  ).النماص، بني عمرو، تنومھ: (موقع المدرسة ولھا ثالثة فئات -٣

  :المتغیر التابع
  . درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة بمحافظة النماص

  :أداة الدراسة
ودراسة ) ٢٠١٦(دراسة حمادنة: على األدب النظري والدراسات السابقة مثلباالعتماد 

سیقوم الباحث ببناء وتصمیم أداة الدراسة التي ستحقق أھدافھا وستتكون األداة ) ٢٠١٤(الغامدي 
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  : ینأمن جز
المؤھل (ویتضمن معلومات أولیة ألفراد عینة الدراسة شملت عدد من المتغیرات ھي : الجزء األول

  ).مي، سنوات الخبرة، موقع المدرسةالعل
اشتمل على فقرات قیاس درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس : الجزء الثاني

) ٥(فقرة موزعة على ) ٥٠(الثانویة بمحافظة النماص من وجھة نظر المعلمین والتي بلغ عددھا 
  : مجاالت وذلك على النحو اآلتي

  .فقرات) ١٠(القیادة والتخطیط، ویضم  :ولالمجال األول المعیار األ -

  .فقرات) ١٠(المعیار الثاني أداء المعلم، ویضم : المجال الثاني -

  .فقرات) ١٠(الموارد المالیة، ویضم : المجال الثالث المعیار الثالث -

  .فقرات) ١٠(المعیار الرابع المجتمع المحلي، ویضم : المجال الرابع -

  .فقرات) ١٠( أداء مكاتب التعلیم، ویضم :المجال الخامس المعیار الخامس -
كبیرة جًدا، : (وتم تدریج أداة الدراسة حسب مقیاس لیكرت الخماسي وذلك على النحو اآلتي

  ). كبیرة، متوسطة، قلیلة، قلیلة جًدا
  :صدق األداة

، )صدق المحكمین(الصدق الظاھري : تم التحقق من صدق أداة الدراسة بطریقتین ھما
  .داخلي ألداة الدراسةوصدق البناء ال

  ):صدق المحكمین(الصدق الظاھري : أوال
تم التحقق من الصدق الظاھري لالستبانة بعرضھا على عدد من المحكمین المتخصصین في 
مجال اإلدارة التربویة والقیاس والتقویم ومناھج وطرق التدریس إلبداء رأیھم في أداة الدراسة من 

مجاالت التي وضعت فیھا ومناسبة الصیاغة والوضوح، وأي حیث مالئمة الفقرات وانتمائھا لل
  . حذف أو تعدیل، أو إضافة

  صدق البناء الداخلي ألداة الدراسة: ثانیا
قام الباحث بحساب صدق األداة وذلك باستخدام طریقة الصدق البنائي والتي تعتمد على 

  . الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیھحساب معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات أداة الدراسة والدرجة 
كما تم التحقق من صدق االتساق الداخلي للمجاالت مع الدرجة الكلیة لألداة بحساب معامالت 

  .االرتباط لمجاالت األداة مع األداة ككل تبعًا الستجابات أفراد العینة
  .ة الكلیة لكل مجالصدق البناء الداخلي لفقرات مجاالت معاییر إدارة الجودة الشاملة مع الدرج- أ 

  :  تم حساب معامالت االرتباط بین كل فقرة والمجال الذي تنتمي إلیھ الفقرة كما في الجدول التالي
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  بین الفقرة والمجال التي تنتمي الیھ) Pearson(معامل ارتباط بیرسون ) ٣(جدول 

: المجال األول
 القیادة والتخطیط

أداء : المجال الثاني
  المعلم

: المجال الثالث
  الموارد المالیة

: المجال الرابع
  المجتمع المحلي

: المجال الخامس
  أداء مكاتب التعلیم

1  .693**  11 .613** 21 .600** 31 .617** 41 .662** 
2 .687** 12 .489** 22 .609** 32 .639** 42 .724** 
3 .613** 13 .634** 23 .690** 33 .693** 43 .733** 
4 .655** 14 .638** 24 .607** 34 .691** 44 .689** 
5 .607** 15 .670** 25 .740** 35 .667** 45 .698** 
6 .669** 16 .649** 26 .720** 36 .706** 46 .693** 
7 .722** 17 .648** 27 .713** 37 .621** 47 .721** 
8 .632** 18 .593** 28 .569** 38 .689** 48 .655** 
9 .567** 19 .605** 29 .644** 39 .681** 49 .682** 

10 .583** 20 .658** 30 .643** 40 .607** 50 .628** 
 ٠٫٤٨٩(أن جمیع قیم معامالت االرتباط موجبة وتراوحت بین) ٣(یتضح من بیانات الجدول 

ال األول ، ففیما یتعلق بالمج)٠٫٠١(وجمیعھا ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ٠٫٧٤٠ –
والذي یقیس درجة القیادة والتخطیط فقد تراوحت معامالت االرتباط بین الفقرات والدرجة الكلیة ما 

، أما مجال الموارد المالیة )٠٫٦٧٠ -٠٫٤٨٩(، ولمجال أداء المعلم ما بین)٠٫٧٢٢ - ٠٫٥٧٦(بین 
أما مجال أداء ، )٠٫٧٠٦ -  ٠٫٦٠٧(ولمجال المجتمع المحلي ما بین ) ٠٫٧٤٠ - ٠٫٥٦٩(ما بین 

، وھذه النتیجة تشیر إلى صدق االتساق الداخلي )٠٫٧٣٣ -  ٠٫٦٢٨(مكاتب التعلیم ما بین 
الستجابات أفراد العینة االستطالعیة على األداة، وأن الفقرات ذات عالقة ارتباطیھ دالة إحصائیًا 

  . بالمجال الذي تنتمي إلیھ
  :جودة الشاملةصدق البناء الداخلي لمجاالت معاییر إدارة ال-ب

 لمجاالت المحور مع الدرجة الكلیة (Pearson)تم حساب معامالت االرتباط بیرسون 
  ):٤(للمحور تبعًا الستجابات أفراد العینة كما في الجدول 

 بین المجال والدرجة الكلیة لألداة ) Pearson(معامل ارتباط بیرسون ) ٤(جدول 

عدد   المجال  م
معامل ارتباط   رقم الفقرة  راتالفق

  بیرسون
  **0.821 10-1 10 القیادة والتخطیط:  المجال األول 1
 **0.845 20-11 10  أداء المعلم:  المجال الثاني 2
 **0.851 30-21 10  الموارد المالیة:  المجال الثالث 3
 **0.857 40-31 10  المجتمع المحلي:  المجال الرابع 4
 **0.843 50-41 10  أداء مكاتب التعلیم:  المجال الخامس 5
  ).٠٫٠١(دال إحصائیًا عند مستوى الداللة ** 
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أن قیم معامالت االرتباط لمجاالت أداة الدراسة مع الدرجة ) ٤( یتضح من بیانات الجدول 
، حیث تراوحت معامالت االرتباط )٠٫٠١(الكلیة لألداة كانت دالة إحصائًیا عند مستوى الداللة 

، وجمیعھا )٠٫٠١(، وھي قیم دالة عند مستوى الداللة )٠٫٨٩٩ - ٠٫٨٢١(لكلیة لألداة بین للدرجة ا
كما یالحظ أن أعلى ارتباط كان بین المجال الرابع والدرجة الكلیة للمحور بمعامل . قیم موجبة
  ).٠٫٨٩٩(ارتباط بلغ 

   :ثبات أداة الدراسة
ق الداخلي معادلة ألفا كرونباخ  للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل االتسا

)Cronbach's alpha ( للتأكد من ثبات االتساق الداخلي كما في الجدول)٥( :  
   للتأكد من ثبات األداة(Cronbach's alpha)معامل ألفا كرونباخ ) ٥(جدول 

عدد   المجال  م
  معامل ألفا كرونباخ  رقم الفقرة  الفقرات

  0.841 10-1 10 القیادة والتخطیط: ول المجال األ 1
 0.821 20-11 10  أداء المعلم:  المجال الثاني 2
 0.852 30-21 10  الموارد المالیة:  المجال الثالث 3
 0.856 40-31 10  المجتمع المحلي:  المجال الرابع 4
 0.877 50-41 10  أداء مكاتب التعلیم:  المجال الخامس 5

 0.849 50-1 50  األداة ككل 
إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة حیث تراوحت قیمة ) ٥( تشیر نتائج الجدول 

 (Cronbach's alpha)، فقد بلغ معامل ألفا كرونباخ )0.849-0.841(معامل ألفا للمجاالت 
، )0.852(ولمجال الموارد المالیة ) 0.821(، ولمجال أداء المعلم)0.841 (لمجال لقیادة والتخطیط 

، بینما بلغت قیمة معامل )0.877(،ولمجال أداء مكاتب التعلیم )0.856(ولمجال المجتمع المحلي 
وھي قیمة مرتفعة جدًا للثبات، مما یدل على أن األداة تتمتع بدرجة ) 0.849(الفا لألداة ككل بقیمة

  .كبیرة جدًا من الثبات ویمكن الوثوق في نتائجھا
  :سةالصورة النھائیة ألداة الدرا

وقد أصبحت األداة بصورتھا النھائیة وبعد إجراءات التحقق من الصدق والثبات مكونة من 
. فقرات) ١٠(القیادة والتخطیط، ویضم : فقرة، موزعة على خمسة مجاالت، المجال األول) ٥٠(

) ١٠(الموارد المالیة، ویضم : المجال الثالث. فقرات) ١٠(أداء المعلم، ویضم : المجال الثاني
أداء المكاتب، : المجال الخامس. فقرات) ١٠(المجتمع المحلي، ویضم : المجال الرابع. راتفق

  .فقرات) ١٠(ویضم 
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا

تم في ھذا الجزء عرض مجموعة النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة والمتعلقة بدرجة 
مدارس الثانویة بمحافظة النماص من وجھة نظر تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في ال

  .المعلمین، كما تمت مناقشة ھذه النتائج وتفسیرھا في ضوء أدبیات الدراسة وطبیعة عینتھا
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  :نتائج السؤال األول ومناقشتھا وتفسیرھا: أوًال
ما درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة بمحافظة النماص من 

  ة نظر المعلمین؟ وجھ
لإلجابة على ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
الستجابات أفراد عینة الدراسة عن كل مجال من المجاالت وعلى االستبانة ككل كما ھو مبین في 

  ):٦(الجدول 
  

معیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة على كل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ال) ٦(جدول 
  مجال من مجاالتھا وعلى االستبانة ككل مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

ترتیب 
المجال في 

  االستبانة
المتوسط   ن  المجال

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتیب المعیاري

  الممارسة

 متوسطة  1 0.753 3.12 230 القیادة والتخطیط:  المجال األول 1
 متوسطة 2 0.774  3.02 230  الموارد المالیة:  المجال الثالث 3
 متوسطة 3 0.706  2.98 230  أداء المعلم:  المجال الثاني 2
 متوسطة 4 0.759  2.89 230  المجتمع المحلي:  المجال الرابع 4
 متوسطة 5 0.801  2.87 230  أداء مكاتب التعلیم:  المجال الخامس 5

لیة لتطبیق معاییر إدارة الجودة الدرجة الك
 متوسطة 0.657 2.97 230  الشاملة

أن المتوسطات الحسابیة للمجاالت الخمسة جمیعھا جاءت بدرجة ) ٦( یتضح من الجدول 
المتوسط ) 3.12(، حیث تمثل القیمة )97-2-3.12(متوسطة، حیث تراوح المتوسط الحسابي بین 

) 3.12(لتخطیط جاء في المرتبة االولى بمتوسط حسابي القیادة وا: األعلى وھو المجال االول
الموارد المالیة بمتوسط : ، وفي المرتبة الثانیة جاء المجال الثالث)0.753(وانحراف معیاري 

أداء المعلم جاء في المرتبة الثالثة : ،، أما المجال الثاني)0.774(وانحراف معیاري ) 3.02(حسابي 
،، وفي المرتبة القبل األخیرة جاء المجال )0.706(عیاري وانحراف م) 2.98(بمتوسط حسابي 

، وفي المرتبة )0.759(وانحراف معیاري ) 2.89(المجتمع المحلي بمتوسط حسابي : الرابع
وانحراف معیاري ) 2.87(أداء مكاتب التعلیم بمتوسط حسابي : األخیرة جاء المجال الخامس

  .في أراء عینة البحث ن ھناك انسجام، وتشیر قیمة االنحراف المعیاري إلى أ)0.801(
مما یعني أن مدارس محافظة النماص تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة بدرجة متوسطة 
ولم ترتقي بعد إلى المستوى المطلوب، ھذا ویالحظ أن معاییر الجودة الشاملة متقاربة إلى حد كبیر 

تھا إلى إنھا تقع في نفس المنطقة حیث جمیعھا تقع في نفس المستوى تقریبا وأن اختلفت درجا
  .المتوسطة

بما ) 0.657(وانحراف معیاري ) 2.97( ھذا وقد جاء المتوسط العام للمجاالت ككل بقیمة 
یعني انھ یتم تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة بمحافظة النماص من وجھة 

  .نظر المعلمین بدرجة متوسطة
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في ضوء أن متطلبات إدارة الجودة الشاملة تتطلب تضافر جھود كبیرة ویمكن تفسیر ذلك 
على لیس على مستوى المدرسة فحسب بل على مستوى الدولة ككل، حیث تعد الجودة في التعلیم 
مرتبطة بعملیتي التعلم والتعلیم، وكذلك باإلدارة وذلك من أجل ربط التعلیم بحاجات المجتمع، 

حیث اعتبر أن الجودة ) ٢٠١١(ناء، وھذا ما أكده محافظة وفریحات وإحداث تغیر تربوي ھادف وب
الشاملة أنھا مجموعة أدوات إحصائیة وأدوات لقیاس الجودة، بعضھا بسیط سھل، وبعضھا معقد 
صعب، وھذه النتائج تعكس الواقع الفعلي إلى حد كبیر فمازال مدراسنا بحاجة إلى جھود مضنیة 

 بمعناه الحقیقي وال شك أن المملكة أخذت خطوات واسعة نحو ھذا حتى نصل مفھوم الجودة الشاملة
المجال، فعلى الرغم مما حققھ النظام التعلیمي في المملكة العربیة السعودیة من تطور كمي وكیفي 

  إال أن درجة تطبیق معاییر الجودة الشاملة دون المستوى المطلوب، 
، والتي أظھرت نتائجھا أن درجة تطبیق )٢٠١٣(تتفق النتیجة الحالیة مع نتائج دراسة صقر 

معاییر إدارة الجودة الشاملة في تعلیم وتدریب طلبة مركز طلبة إعداد رجال اإلطفاء في دولة 
الكویت من وجھة نظر المعلمین كانت متوسطة، كما تتفق مع نتائج دراسة فاطمة أبو عبده 

لمعاییر الجودة الشاملة في والتي توصلت إلى وجود درجة تطبیق متوسطة  فلسطین) ٢٠١١(
 )٢٠١١(مدارس محافظة نابلس في جمیع المجاالت، كما تتفق مع نتائج دراسة محافظة فریحات 

  أظھرت أن درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة كانت متوسطة  والتي
التي أظھرت نتائجھا أن درجة ) ٢٠١٤(تختلف النتائج الحالیة مع نتائج دراسة الغامدي 

شؤون الطالب، التعلیم (اییر ضمان الجودة في المدارس السعودیة في مجاالت الدراسة تطبیق مع
والتعلم المنھاج، الموارد البشریة، التخطیط والقیادة، المجتمع المحلي، الموارد المادیة، إدارة التربیة 

أن تطبیق التي توصلت إلى ) ٢٠١٠(كانت بدرجة كبیرة، وتختلف مع نتائج دراسة الفایز ) والتعلیم 
كانت بدرجة كبیرة، ونتائج دراسة  إدارة الجودة الشاملة في المرحلة المتوسطة في دولة الكویت

التي توصلت إلى أن إدارة الجودة الشاملة مطبقة بشكل مرتفع في المجاالت ) ٢٠٠٨(صباح حمودة 
بادئ الجودة التي توصلت إلى أن واقع تطبیق م) ٢٠٠٨(كافة، كما تختلف مع نتائج دراسة معمار 

الشاملة في التدریب التربوي یشیر إلى أن مبادئ الجودة الشاملة بوجھ عام تطبق وتمارس بدرجة 
  .ضعیفة في التدریب التربوي

وللتحلیل المتعمق لبیانات الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
 كل مجال من مجاالت االستبانة الخمسة لدرجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة على مستوى

  :كاآلتي
  القیادة والتخطیط: المجال األول

تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة 
، وتم ترتیب ھذه الفقرات حسب المتوسطات "القیادة والتخطیط " على مفردات المجال األول 

  ):٧(كما ھو مبین بالجدول الحسابیة تنازلیا، 
  
  
  
  
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة
٢٧

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة على ) ٧(جدول 
  فقرات مجال القیادة والتخطیط مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

رقم 
المتوسط   الفقراتالفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتیب  المعیاري

  الممارسة

٢  
ا   ة، ویتابعھ ة المدرس ع بیئ ة واق د المدرس ي قائ یع
ى     اء عل سین بن یط والتح راءات التخط ھ إج ویوج

  .ذلك
 متوسطة 1 1.121  3.37

ات        ١ ن مھم ًیا م تشكل المراقبة والتقویم جزًءا أساس
 متوسطة 2 1.345  3.26  .المدرسة

٣  
الة     ة برس ھ المدرس ذي تحقق سین ال رتبط التح ی
ة        التعلیم وتحسین نتاجات تعلم الطلبة وتحقیق رؤی

  .المدرسة
 متوسطة 3 1.253  3.15

زمالئھم       ٤ راتھم ل رة خب یقدم العاملون من ذوي الخب
 متوسطة 4 1.088  3.15  .الذین یحتاجون إلى المساعدة

٩  
ي المدرسة            املین ف ھ الع دریب وتوجی یم وت یتم تعل

ة الت        ة  على أسلوب التحسین والتطویر للعملی علیمی
  .وفق نظام إدارة الجودة الشاملة

 متوسطة 5 1.118  3.14

ات   ٦ صالحیات والعالق سؤولیات وال وزع الم ت
 متوسطة 6 1.124  3.13  .المھنیة بین كافة أعضاء المجتمع المدرسي

 متوسطة 7 1.171  3.03  تتحسن البیئة المادیة للمدرسة بشكل ملموس  ١٠

درات وا        ٧ ة   یعین العاملون من ذوي الق ة الفاعل لكفای
 متوسطة 8 1.137  3.03  .في العمل المدرسي

٨  
ستمر            ي الم ل والتطویر المھن یوجد تخطیط للتأھی
لجمیع العاملین في نظام التعلیم من مشرفین وقادة   

  .ومعلمین
 متوسطة 9 1.125  2.98

ادة    ٥ ي لقی ع المدرس ضاء المجتم ع أع شارك جمی یت
 متوسطة 10 1.234  2.92  .المدرسة

 متوسطة  0.753  3.12  ة الكلیة لمجال القیادة والتخطیطالدرج  
أن جمیع الفقرات العشرة جاءت بمتوسطات حسابیة تقع في درجة ) ٧(یتبین من جدول 

یعي قائد المدرسة واقع بیئة المدرسة، ) "٢(فقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة). متوسطة(ممارسة 
وانحراف ) ٣٫٣٧(بمتوسط حسابي "  بناء على ذلكویتابعھا ویوجھ إجراءات التخطیط والتحسین

تشكل المراقبة والتقویم جزًءا أساسًیا من ) "١(، وفي المرتبة الثانیة الفقرة)١٫١٢١(ومعیاري 
، وفي المرتبة الثالثة )١٫٣٤٥(وانحراف ومعیاري ) ٣٫٢٦(بمتوسط حسابي " مھمات المدرسة

رسالة التعلیم وتحسین نتاجات تعلم الطلبة وتحقیق یرتبط التحسین الذي تحققھ المدرسة ب) "٣(الفقرة
  ).١٫٢٥٣(وانحراف ومعیاري ) ٣٫١٥(بمتوسط حسابي " رؤیة المدرسة
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یعین العاملون من ذوي القدرات والكفایة الفاعلة في العمل ) "٧( وفي المرتبة الثامنة الفقرة
تبة قبل األخیرة ، وفي المر)١٫١٣٧(وانحراف ومعیاري ) ٣٫٠٣(بمتوسط حسابي " المدرسي

یوجد تخطیط للتأھیل والتطویر المھني المستمر لجمیع العاملین في نظام التعلیم من ) "٨(الفقرة
، وفي المرتبة )١٫١٢٥(وانحراف ومعیاري ) ٢٫٩٨(بمتوسط حسابي " مشرفین وقادة ومعلمین

سط حسابي بمتو" یتشارك جمیع أعضاء المجتمع المدرسي لقیادة المدرسة) "٥(األخیرة الفقرة
  ).١٫٢٣٤(وانحراف ومعیاري ) ٢٫٩٢(

لدى المدارس الثانویة " القیادة والتخطیط"  وتشیر ھذه المتوسطات إلى تطبیق مجال 
، ویدعم ذلك المتوسط العام الستجابات )متوسطة(بمحافظة النماص من وجھة نظر المعلمین بدرجة 

  تطبیق مجال ام معیار حظ معيال). ٣٫١٢(أفراد عینة الدراسة في ھذا المجال والذي بلغ 
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن مجال القیادة والتخطیط من المراحل التي تحتاج لجھد كبر 
من الجمیع لتطبیق معاییر الجودة الشاملة وال سیما في أنھ یعتمد على خبراء ومتمرسین، وبما أن 

ق وضرورة وضع استراتیجیة تقوم على إدارة الجودة الشاملة ترتكز بفلسفتھا على بناء روح الفری
تفعیل مبادئ إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى تحقیق أھداف المؤسسة التربویة، لذلك فإن من 
الضروري أن تركز وزارة التعلیم على ھذه المحور والذي یعد العمود الفقري لتطبیق إدارة الجودة 

  .التربویةالشاملة لما لھا من أھمیة بالغة في تطویر العملیة 
التي توصلت إلى أن درجة ) ٢٠١١( وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة األمیر والعواملة 

إلى أن مجال المنھاج جاء بدرجة مرتفعة بینما . تطبیق مجال القیادة التخطیط جاء بدرجة متوسطة
، )٢٠١٣ (جاءت بقیة المجاالت بدرجة متوسطة، كما إنھا تتفق مع نتائج دراسة نتائج دراسة صقر

  ).٢٠١١(، و دراسة محافظة فریحات )٢٠١١(ودراسة دراسة فاطمة أبو عبده 
  أداء المعلم: المجال الثاني

تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة 
ات الحسابیة أداء المعلم، وتم ترتیب ھذه الفقرات حسب المتوسط" على مفردات المجال الثالث 
  ):٨(تنازلیا، كما ھو مبین بالجدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة على ) ٨(جدول 
 فقرات مجال أداء المعلم مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

رقم 
المتوسط   الفقراتالفقرة 

 الحسابي
 االنحراف
درجة   الترتیب  المعیاري

  الممارسة

ي مجال         ١٢ یتمتع المعلمون بمؤھل علمي جامعي ف
 متوسطة 1 1.186  3.20  .تخصصھ ومؤھل تربوي

ف       ١١ ین لمختل ن المعلم افي م دد الك وفر الع یت
 متوسطة 2 1.187  3.08  .التخصصات التعلیمیة

١٦  
شمل        م ت ھ،  : یتم ضبط سجالت لجودة المعل تقییمات

ویره  ائل تط ة  وس شطتھ، ودرج ھ، أن  مؤھالت
  .التزامھ

 متوسطة 3 1.139  3.01

رامج    ١٩ ي ب ة ف ة ومنھجی رات تنظیمی ري تغیی تج
 متوسطة 4 1.125  3.00  .إعداد المعلم وفق الكفایات المتوقعة للتدریس
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رقم 
المتوسط   الفقراتالفقرة 

 الحسابي
 االنحراف
درجة   الترتیب  المعیاري

  الممارسة

١٧  
ین    ل المعلم ستمرة لتأھی ة م د دورات تدریبی تعق
ى   الع عل ي واالط ور العلم ى التط وف عل للوق

  . التدریسیةأحدث األسالیب
 متوسطة 5 1.141  3.00

یتم تقویم المعلم بطریقة دوریة ومنتظمة لتحسین          ١٤
 متوسطة 6 1.140  2.95  .مستوى التدریس

١٨  
دارس          تتوفر وسائل االتصال المتنوعة داخل الم
ات     ى المعلوم الع عل ن االط م م ین المعل لتمك

  .المستجدة والتجارب الناجحة
 متوسطة 7 1.096  2.94

٢٠  
وم      تعقد  الدورات التأھیلیة لمشرفي المعلمین وعم

دیث     یم لتح ال التعل ي مج صاصیین ف االخت
  .معلوماتھم ومھاراتھم

 متوسطة 8 1.084  2.94

 متوسطة 9 1.103  2.87  .یتصف المعلم بالكفایة في التدریس  ١٣

١٥  
ى     ین عل ة المعلم ة لترقی وائح التنظیمی ع الل توض

رة والعط     داع والخب از واإلب اس اإلنج ي أس اء ف
  .المھنة

 متوسطة 10 1.192  2.81

 متوسطة  0.706  2.98  الدرجة الكلیة لمجال أداء المعلم  
أن جمیع الفقرات العشرة جاءت بمتوسطات حسابیة تقع في درجة ) ٨(یتبین من جدول 

یتمتع المعلمون بمؤھل علمي ) "١٢(، فقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة)متوسطة(ممارسة 
وانحراف ومعیاري ) ٣٫٢(بمتوسط حسابي " ال تخصصھ ومؤھل تربويجامعي في مج

یتوفر العدد الكافي من ) "١١(وفي المرتبة الثانیة الفقرة) متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫١٨٦(
، )١٫١٨٧(وانحراف ومعیاري ) ٣٫٠٨(بمتوسط حسابي " المعلمین لمختلف التخصصات التعلیمیة

: یتم ضبط سجالت لجودة المعلم تشمل) "١٦( الثالثة الفقرةوفي المرتبة) متوسطة(ودرجة ممارسة 
وانحراف ) ٣٫٠١(بمتوسط حسابي " تقییماتھ، وسائل تطویره مؤھالتھ، أنشطتھ، ودرجة التزامھ

  ).متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫١٣٩(ومعیاري 
تعقد الدورات التأھیلیة لمشرفي المعلمین وعموم ) "٢٠(وفي المرتبة الثامنة الفقرة

وانحراف ) ٢٫٩٤(بمتوسط حسابي " ختصاصیین في مجال التعلیم لتحدیث معلوماتھم ومھاراتھماال
یتصف ) "١٣(وفي المرتبة قبل األخیرة الفقرة) متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫٠٨٤(ومعیاري 

، ودرجة )١٫١٠٣(وانحراف ومعیاري ) ٢٫٨٧(بمتوسط حسابي " المعلم بالكفایة في التدریس
توضع اللوائح التنظیمیة لترقیة المعلمین ) "١٥( وفي المرتبة األخیرة الفقرة)متوسطة(ممارسة 

وانحراف ) ٢٫٨١(بمتوسط حسابي " على أساس اإلنجاز واإلبداع والخبرة والعطاء في المھنة
  ).متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫١٩٢(ومعیاري 

الثانویة بمحافظة لدى المدارس " أداء المعلم " وتشیر ھذه المتوسطات إلى تطبیق مجال 
، ویدعم ذلك المتوسط العام الستجابات أفراد )متوسطة(النماص من وجھة نظر المعلمین بدرجة 

  ).٢٫٩٨(عینة الدراسة في ھذا المجال والذي بلغ 
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أن تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعلیمیة یؤدي إلى خفض التكالیف بشكل 
توى أداء المعلمین، وتشیر ھذه النتائج إلى أن مستوى تأھیل ملموس وذلك من خالل رفع مس

المعلمین لم یرتقي بعد إلى المستوى المطلوب، وقد یعزى ذلك إلى أن خطة تأھیل المعلمین والقادة 
  .الزالت في مراحلھا األولى ولم تكتمل بعد

، )٢٠١٣(، ودراسة صقر )٢٠١١(وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة األمیر والعواملة 
التي توصلت إلى أن درجة ) ٢٠١١(، ودراسة محافظة فریحات )٢٠١١(ودراسة فاطمة أبو عبده 

  . تطبیق مجال أداء المعلم جاء بدرجة متوسطة
، )٢٠١٠(، ودراسة الفایز )٢٠١٤(بینما تختلف ھذه النتیجة مع نتائج دراسة الغامدي 

طبیق مجال أداء المعلم جاء بدرجة التي توصلت إلى أن درجة ت) ٢٠٠٨(ودراسة صباح حمودة 
 . كبیرة

  المجتمع المحلي: ثالثالمجال ال
تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة 

، وتم ترتیب ھذه الفقرات حسب المتوسطات "المجتمع المحلي " على مفردات المجال التاسع 
  ):٩( مبین بالجدول الحسابیة تنازلیا، كما ھو

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة على ) ٩(جدول 
 فقرات مجال المجتمع المحلي مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

رقم 
المتوسط   الفقراتالفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتیب  المعیاري

  لممارسةا

 متوسطة 1 1.251  3.32  .یوفر االتصال معلومات حدیثة لآلباء ٢١

ي   ٢٣ ي ف ع المحل ة والمجتم ین المدرس ل ب ساعد التواص ی
 متوسطة 2 1.247  3.01 .تحسین تحصیل الطالب

ع         ٢٢ اون المدرسة م صف نتیجة تع ام وإدارة ال سن النظ یتح
 متوسطة 3 1.107  2.97  .المجتمع المحلي

ؤثر م  ٢٥ اء      ت ي االرتق ا ف ي إیجاًب ع المحل شاركة المجتم
 متوسطة 4 1.256  2.94  .بمستوى األداء المدرسي

 متوسطة 5 1.101  2.93  .مشاركة المجتمع المحلي في عملیة التخطیط المدرسي  ٣٠

ساعدة        ٢٦ دیم الم ي تق ي ف ع المحل شاركة المجتم ساعد م ت
 متوسطة 6 1.183  2.83  .المطلوبة لبطيء التعلم

 متوسطة 7 1.079  2.79  .شھد البیئة المادیة للمدرسة تحسنًا ملموسًات ٢٧

ة    ٢٤ ات حقیقی ة حاج ن المدرس ة م دمات المقدم ي الخ تلب
 متوسطة 8 1.151  2.77  .للمجتمع المحلي

وعي    ٢٨ ى ال اًءا عل ي بن ع المحل شاركة المجتم ة م تم عملی ت
 متوسطة 9 1.075  2.70 . بأھمیة ھذه المشاركة

سھم ال ٢٩ ة  ی شكالت المدرس ل م ي ح ي ف ع المحل مجتم
 متوسطة 10 1.022  2.67 .المختلفة

 متوسطة  0.759  2.89  الدرجة الكلیة لمجال المجتمع المحلي  
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أن جمیع الفقرات العشرة جاءت بمتوسطات حسابیة تقع في درجة ) ٩(یتبین من جدول 
 االتصال معلومات حدیثة یوفر) "٢١(فقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة). متوسطة(ممارسة 

وفي ) متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫٢٥١(وانحراف ومعیاري ) ٣٫٣٢(بمتوسط حسابي " لآلباء
یساعد التواصل بین المدرسة والمجتمع المحلي في تحسین تحصیل ) "٢٣(المرتبة الثانیة الفقرة

) توسطةم(، ودرجة ممارسة )١٫٢٤٧(وانحراف ومعیاري ) ٣٫٠١(بمتوسط حسابي " الطالب 
یتحسن النظام وإدارة الصف نتیجة تعاون المدرسة مع المجتمع ) "٢٢(وفي المرتبة الثالثة الفقرة

  ).متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫١٠٧(وانحراف ومعیاري ) ٢٫٩٧(بمتوسط حسابي " المحلي
تلبي الخدمات المقدمة من المدرسة حاجات حقیقیة للمجتمع ) "٢٤(وفي المرتبة الثامنة الفقرة

وفي ) متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫١٥١(وانحراف ومعیاري ) ٢٫٧٧(بمتوسط حسابي " المحلي
تتم عملیة مشاركة المجتمع المحلي بناًءا على الوعي بأھمیة ھذه ) "٢٨(المرتبة قبل األخیرة الفقرة

) متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫٠٧٥(وانحراف ومعیاري ) ٢٫٧(بمتوسط حسابي " المشاركة
" یسھم المجتمع المحلي في حل مشكالت المدرسة المختلفة) "٢٩(بة األخیرة الفقرةوفي المرت

  ).متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫٠٢٢(وانحراف ومعیاري ) ٢٫٦٧(بمتوسط حسابي 
لدى المدارس الثانویة " المجتمع المحلي " وتشیر ھذه المتوسطات إلى تطبیق مجال 

، ویدعم ذلك المتوسط العام الستجابات )متوسطة(جة بمحافظة النماص من وجھة نظر المعلمین بدر
  ).٢٫٨٩(أفراد عینة الدراسة في ھذا المجال والذي بلغ 

 المدرسة الى المجاالت السابقة فمازال لم ترتقوینطبق أیضا لھذا المجال ما تم ذكره على 
  . التفاعل المجتمعي بعد

، )٢٠١٣(، دراسة صقر )٢٠١١(وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة األمیر والعواملة 
التي توصلت إلى أن درجة ) ٢٠١١(، و دراسة محافظة فریحات )٢٠١١(ودراسة فاطمة أبو عبده 

 . تطبیق مجال المجتمع المحلي جاء بدرجة متوسطة
  أداء مكاتب التعلیم: رابعالمجال ال

ة الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عین
، وتم ترتیب ھذه الفقرات حسب المتوسطات "أداء مكاتب التعلیم " على مفردات المجال العاشر 

  ):١٠(الحسابیة تنازلیا، كما ھو مبین بالجدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة على ) ١٠(جدول 

  أداء مكاتب التعلیم مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیةفقرات مجال
رقم 

المتوسط   الفقراتالفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
درجة   الترتیب  المعیاري

  الممارسة

 متوسطة 1 1.213  3.16  .یدعم المشرفون التربویون عملیات التحسین المدرسیة  ٣١

دریًبا     ٣٢ ون ت شرفون التربوی یم والم دیر التعل دم م ا یق نوعًی
 متوسطة 2 1.174  3.05  .داعًما للبیئات المدرسیة

 متوسطة 3 1.117  2.96  .توفیر التغذیة الراجعة عن مستوى تحقق األھداف  ٤٠

ة         ٣٣ ات المدرس ع حاج ا م ة ومبناھ ع المدرس ى موق یتماش
 متوسطة 4 1.234  2.92  .وموارد التعلیم

 متوسطة 5 1.144  2.82  .یزید التدخل من المساءلة دون إلغاء المسؤولیة  ٣٦
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رقم 
المتوسط   الفقراتالفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتیب  المعیاري

  الممارسة

 متوسطة 6 1.168  2.82  .توفیر التغذیة الراجعة في تطویر الخطة المدرسیة  ٣٩

ة    ٣٧ یانة العملی أمین ص ضروریة لت وال ال صص األم تخ
 متوسطة 7 1.086  2.80  .التربویة

 متوسطة 8 1.159  2.76  .تفعیل المتابعة لضمان التغذیة الراجعة في التحسین  ٣٨

ة ا  ٣٥ سم عملی ة  تت ة وعملی دة زمنی ح وم دف واض دخل بھ لت
 متوسطة 9 1.212  2.74  .توضح أداء المدرسة

ي            ٣٤ ي ف ع المحل شاركھا المجتم شاطاتھا وی تعلن المدرسة ن
 متوسطة 10 1.127  2.69  .إنجازھا

 متوسطة  0.801  2.87  الدرجة الكلیة لمجال أداء مكاتب التعلیم  

رة جاءت بمتوسطات حسابیة تقع في درجة أن جمیع الفقرات العش) ١٠(یتبین من جدول 
یدعم المشرفون التربویون عملیات ) "٣١(فقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة ).متوسطة(ممارسة 

، ودرجة ممارسة )١٫٢١٣(وانحراف ومعیاري ) ٣٫١٦(بمتوسط حسابي " التحسین المدرسیة
م والمشرفون التربویون تدریًبا نوعًیا یقدم مدیر التعلی) "٣٢(وفي المرتبة الثانیة الفقرة) متوسطة(

، ودرجة ممارسة )١٫١٧٤(وانحراف ومعیاري ) ٣٫٠٥(بمتوسط حسابي " داعًما للبیئات المدرسیة
" توفیر التغذیة الراجعة عن مستوى تحقق األھداف) "٤٠(وفي المرتبة الثالثة الفقرة) متوسطة(

  ).متوسطة( ممارسة ، ودرجة)١٫١١٧(وانحراف ومعیاري ) ٢٫٩٦(بمتوسط حسابي 
" تفعیل المتابعة لضمان التغذیة الراجعة في التحسین) "٣٨(وفي المرتبة الثامنة الفقرة

وفي المرتبة ) متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫١٥٩(وانحراف ومعیاري ) ٢٫٧٦(بمتوسط حسابي 
ء تتسم عملیة التدخل بھدف واضح ومدة زمنیة وعملیة توضح أدا) "٣٥(قبل األخیرة الفقرة

) متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫٢١٢(وانحراف ومعیاري ) ٢٫٧٤(بمتوسط حسابي " المدرسة
" تعلن المدرسة نشاطاتھا ویشاركھا المجتمع المحلي في إنجازھا) "٣٤(وفي المرتبة األخیرة الفقرة

  ).متوسطة(، ودرجة ممارسة )١٫١٢٧(وانحراف ومعیاري ) ٢٫٦٩(بمتوسط حسابي 
لدى المدارس الثانویة " أداء مكاتب التعلیم " إلى تطبیق مجال وتشیر ھذه المتوسطات 

، ویدعم ذلك المتوسط العام الستجابات )متوسطة(بمحافظة النماص من وجھة نظر المعلمین بدرجة 
ویمكن تفسیر ھذه النتائج في ضوء عدم قیام ). ٢٫٨٧(أفراد عینة الدراسة في ھذا المجال والذي بلغ 

ات الجودة الشاملة بالقدر الكافي الذي یجعلھا أن تسھم في تطویر العملیة مكاتب التعلیم بمتطلب
  . التعلیمیة نتیجة بعض المعوقات المادیة والبشریة

  :نتائج السؤال الثاني ومناقشتھا وتفسیرھا: ثانیا
ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في 

المؤھل العلمي، ( بمحافظة النماص من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیرات المدارس الثانویة
  ؟ )سنوات الخبرة، موقع المدرسة

لعینتین مستقلتین للكشف عن ) T –Test( ت –ولإلجابة عن ھذا التساؤل تم استخدم اختبار
المؤھل : (داللة الفروق اإلحصائیة لمتوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة التي تعزى لمتغیر

سنوات الخبرة، (بالنسبة لمتغیرات ) One –way AN0VA(، وتحلیل التباین األحادي )العلمي
  .وفیما یلي توضیح لذلك) موقع المدرسة
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  :بالنسبة لمتغیر المؤھل العلمي: أوًال
لمتوسطات استجابات أفراد عینة ) 0.05(لحساب داللة الفروق اإلحصائیة عند مستوى 

یق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة بمحافظة النماص من الدراسة حول درجة تطب
تعزى لمتغیر المؤھل العلمي قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف  وجھة نظر المعلمین

الستجابات أفراد عینة الدراسة درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة ) ت(المعیاري وقیمة اختبار
ارس الثانویة بمحافظة النماص من وجھة نظر المعلمین طبقا لمتغیر المؤھل العلمي الشاملة في المد

  :)١١(كما ھو مبین بالجدول 
لداللة الفروق بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة على ) ت(نتائج اختبار ) ١١(جدول 

  االستبانة تبعا لمتغیر المؤھل العلمي

المتوسط  ن لمؤھل العلميا المجاالت 
  الحسابي

االنحراف 
درجات   ت  المعیاري

  الحریة
مستوى 
  الداللة

: المجال األول 0.711 3.24 154  بكالوریوس فأقل
القیادة 

 0.780 2.87 76 ماجستیر فأعلى  والتخطیط
3.586 228 0.000 

: المجال الثاني 0.664 3.07 154  بكالوریوس فأقل
 0.754 2.79 76 ماجستیر فأعلى أداء المعلم

2.881 228 0.004 

: المجال الثالث 0.773 3.16 154  بكالوریوس فأقل
 0.690 2.72 76 ماجستیر فأعلى الموارد المالیة

4.229 228 0.000 

: المجال الرابع 0.731 3.05 154  بكالوریوس فأقل
 0.716 2.57 76 ماجستیر فأعلى المجتمع المحلي

4.714 228 0.000 

المجال  0.783 3.01 154  بكالوریوس فأقل
أداء : الخامس

 0.769 2.59 76 ماجستیر فأعلى مكاتب التعلیم
3.840 228 0.000 

الدرجة الكلیة  0.623 3.11 154  بكالوریوس فأقل
لتطبیق معاییر 
إدارة الجودة 

  الشاملة
 76 ماجستیر فأعلى

2.71 0.649 4.496 228 0.000  

لجمیع المجاالت والدرجة الكلیة لالستبیان " ت"أن قیمت ) ١١(من الجدول السابقیتبین 
  ).٠٫٠١(وجمیعھا دالة إحصائیا عند مستوى داللة اقل من ) ٤٫٧١٤ – ٢٫٨٨١(تراوحت بین 

بین متوسطات استجابات ) ٠٫٠١(مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى
بیق معاییر إدارة الجودة الشاملة بمحافظة النماص من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة لدرجة تط

المعلمین تعزى الختالف متغیر المؤھل العلمي في المجاالت الخمسة لالستبانة وكذلك في الدرجة 
  .الكلیة لھا تعزى لمتغیر المؤھل العلمي لصالح المؤھل العلمي بكالوریوس فأقل

لین على مؤھل ماجستیر فأعلى على درایة أكبر ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن الحاص
بمتطلبات ومعاییر الجودة الشاملة ولذا فتصوراتھم نحو تدني تحقیق الجودة الشاملة في المدارس 
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  .الثانویة بمحافظة النماص ناتجة عن رؤیتھم الشاملة للجودة الشاملة
ا إلى ووجود فروق والتي توصلت نتائجھ) ٢٠١٣(وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة صقر 

ظاھریة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في تعلیم وتدریب 
  .طلبة إعداد رجال اإلطفاء في دولة الكویت من وجھة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر المؤھل العلمي

ذات داللة والتي أظھرت نتائجھا عدم وجود فروق ) ٢٠١٤(وتختلف مع دراسة الغامدي 
إحصائیة في معاییر تطبیق ضمان الجودة في المدارس السعودیة بالمدینة المنورة من وجھة نظر 

التي أظھرت ) ٢٠١٢(المشرفین التربویین تعزى إلى متغیر المؤھل العلمي، ونتائج دراسة قادة 
لمؤھل العلمي، عدم وجود تأثیر ذا داللة إحصائیة على تطبیق إدارة الجودة الشاملة یعزى لمتغیر ا

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات ) ٢٠١١(كما تختلف مع نتائج دراسة فاطمة أبو عبده 
داللة إحصائیة في درجة تطبیق معاییر الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس من وجھة 

ة المدیرین والمدیرات فیھا تعزى لمتغیر المؤھل العلمي، كما تختلف مع نتائج دراسة محافظ
والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة ) ٢٠١١(فریحات 

 .إدارة الجودة الشاملة في مدیریات تربیة محافظة الزرقاء تعزى لمتغیر المستوى العلمي
  :بالنسبة لمتغیر سنوات الخبرة: ثانیًا

جابات أفراد عینة لمتوسطات است) ٠٫٠٥(لمعرفة داللة الفروق اإلحصائیة عند مستوى 
الدراسة حول درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة بمحافظة النماص من 
وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر سنوات الخبرة قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي 

) One -Way ANOVA(طبقا الختبار تحلیل التباین األحادي " ف"واالنحرافات المعیاریة لقیمة 
الستجابات أفراد عینة الدراسة حول درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة 

  .بمحافظة النماص من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر سنوات الخبرة
تم حساب المتوسطات المتوسط الحسابي واالنحرافات المعیاریة لدرجات استجابات أفراد 

لى مجاالت استبانة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة، والدرجة الكلیة لھا وفق عینة الدراسة ع
  ):١٢(وھذا ما یبینھ الجدول ) سنوات الخبرة(متغیر 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت االستبانة والدرجة الكلیة تبعا ) ١٢(جدول 

  لمتغیر سنوات الخبرة

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجاالت
 المعیاري

 0.852 3.10 60  سنوات٥اقل من 
 0.731 3.18 65  سنوات١٠اقل من -٥

 0.710 3.08 105  سنوات فأكثر١٠

: المجال األول
القیادة 

 والتخطیط
 0.753 3.12 230 المجموع

 0.768 2.98 60  سنوات٥أقل من 
 0.715 2.95 65  سنوات١٠اقل من -٥

 0.668 2.99 105  سنوات فأكثر١٠
: المجال الثاني
  أداء المعلم

 0.706 2.98 230 المجموع
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االنحراف  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجاالت
 المعیاري

 0.866 3.07 60  سنوات٥اقل من 
 0.777 2.99 65  سنوات١٠اقل من -٥

 0.720 3.01 105  سنوات فاكثر١٠
: المجال الثالث

  الموارد المالیة

 0.774 3.02 230 المجموع
 0.892 2.97 60  سنوات٥اقل من 

 0.722 2.81 65  سنوات١٠اقل من -٥
 0.698 2.90 105  سنوات فاكثر١٠

: المجال الرابع
المجتمع 
  المحلي

 0.759 2.89 230 المجموع
 0.840 2.98 60  سنوات٥اقل من 

 0.825 2.78 65  سنوات١٠اقل من -٥
 0.764 2.87 105  سنوات فأكثر١٠

المجال 
أداء : الخامس

  مكاتب التعلیم
 0.801 2.87 230 المجموع

 0.742 3.02 60  سنوات٥اقل من 
 0.664 2.94 65  سنوات١٠اقل من -٥

 0.606 2.97 105  سنوات فأكثر١٠

الدرجة الكلیة 
لتطبیق معاییر 
إدارة الجودة 

  الشاملة
 0.658 2.98 230 المجموع

روق ظاھریة في استجابات أفراد عینة الدراسة على استبانة وجود ف) 12(یتبین من الجدول
تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة بمدارس محافظة النماص للمجاالت وكذلك للدرجة الكلیة تبعا 

  . لسنوات الخبرة
وللتعرف على ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات استجابات أفراد 

لى متغیر سنوات الخبرة في مدارس محافظة النماص، قام الباحث باستخدام عینة الدراسة تعزى إ
  .نتائج ھذه اإلجراء) ١٣(تحلیل التباین أحادي االتجاه، ویبین الجدول 
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نتائج تحلیل التباین األحادي للفروق بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة ) ١٣(جدول 
  نة درجة تطبیق مجاالت إدارة الجودة الشاملة تبعا لمتغیر سنوات الخبرة على استبا

مجموع  مصدر التباین  المجال
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 الداللة
 210. 2 420.  بین المجموعات

داخل 
القیادة : المجال األول  ١ 571. 227 129.504  المجموعات

 والتخطیط
  229 129.924  اإلجمالي

.368 
 

.692 
 

 031. 2 063.  بین المجموعات
داخل 

أداء : المجال الثاني ٢ 502. 227 114.003  المجموعات
  المعلم

  229 114.066  اإلجمالي

.062 
 

.939 
 

 098. 2 197.  بین المجموعات
داخل 

الموارد : المجال الثالث ٣ 603. 227 136.833  المجموعات
  المالیة

  229 137.030  اإلجمالي

.163 
 

.850 
 

 392. 2 783.  بین المجموعات

داخل 
المجتمع : المجال الرابع ٤ 577. 227 131.047  المجموعات

  المحلي

  229 131.831  اإلجمالي

.679 
 

.508 
 

 637. 2 1.274  بین المجموعات
اخل د

أداء : المجال الخامس ٥ 642. 227 145.764  المجموعات
  مكاتب التعلیم

  229 147.037  اإلجمالي

.992 .373 

 0.091 2 0.182  بین المجموعات
داخل 

الدرجة الكلیة لتطبیق معاییر  0.436 227 98.885  المجموعات
 إدارة الجودة الشاملة

  229 99.067  اإلجمالي

0.209 0.812 

بین ) ٠٫٠٥( إحصائیة عند مستوىعدم وجود فروق ذات داللة) ١٣(یتبین من الجدول 
بمحافظة  متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة لدرجة تطبیق مجاالت إدارة الجودة الشاملة

النماص من وجھة نظر المعلمین تعزى الختالف متغیر سنوات الخبرة في المجاالت الخمسة 
ین الجدد والقدامى لدیھم نفس ویعزو الباحث إلى أن المعلم. لالستبانة وكذلك في الدرجة الكلیة لھا

التصور حول عدم كافیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التعلیم فالمعلمین الجدد على درایة بأھمیة 
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تطبیق معاییر الجودة الشاملة كما ان المعلمین القدامي نتیجة الدورات التدریبیة فقد أصبحوا على 
  . درایة بأھمیة معاییر الجودة الشاملة

والتي أظھرت نتائجھا عدم وجود ) ٢٠١٤(نتیجة الحالیة مع نتیجة دراسة الغامدي وتتفق ال
فروق ذات داللة إحصائیة في معاییر تطبیق ضمان الجودة في المدارس السعودیة بالمدینة المنورة 
من وجھة نظر المشرفین التربویین تعزى إلى متغیر عدد سنوات الخبرة، كما تتفق مع نتائج دراسة 

والتي توصلت نتائجھا إلى ووجود فروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجة تطبیق ) ٢٠١٣(صقر 
معاییر إدارة الجودة الشاملة في تعلیم وتدریب طلبة إعداد رجال اإلطفاء في دولة الكویت من وجھة 

التي أظھرت عدم وجود ) ٢٠١٢(نظر المعلمین تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة، ونتائج دراسة قادة 
ذا داللة إحصائیة على تطبیق إدارة الجودة الشاملة یعزى لمتغیر الخبرة المھنیة، وتتفق مع تأثیر 

التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ) ٢٠١١(نتائج دراسة محافظة فریحات 
درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مدیریات تربیة محافظة الزرقاء تعزى لمتغیر سنوات 

  .ة،الخبر
والتي توصلت إلى وجود فروق ذات ) ٢٠١١(بینما تختف مع نتائج دراسة فاطمة أبو عبده 

داللة إحصائیة في درجة تطبیق معاییر الجودة الشاملة بمدارس محافظة نابلس من وجھة المدیرین 
  . سنوات٥والمدیرات فیھا تعزى لمتغیر تعزى لمتغیر سنوات الخبرة ولصالح فئة الخبرة أقل من 

  بالنسبة لمتغیر موقع المدرسة: الثًاث
لمتوسطات استجابات أفراد عینة ) ٠٫٠٥(لمعرفة داللة الفروق اإلحصائیة عند مستوى 

الدراسة حول درجة تطبیق مجاالت إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة بمحافظة النماص 
ساب المتوسط الحسابي من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر موقع المدرسة قام الباحث بح

) One -Way ANOVA(طبقا الختبار تحلیل التباین األحادي " ف"واالنحرافات المعیاریة لقیمة 
الستجابات أفراد عینة الدراسة حول درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة 

  .بمحافظة النماص من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر سنوات الخبرة
تم حساب المتوسطات المتوسط الحسابي واالنحرافات المعیاریة لدرجات استجابات أفراد 
عینة الدراسة على مجاالت استبانة تطبیق مجاالت إدارة الجودة الشاملة، والدرجة الكلیة لھا وفق 

  ):١٤(وھذا ما یبینھ الجدول ) موقع المدرسة(\متغیر
سطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت االستبانة والدرجة الكلیة تبعا المتو) ١٤(جدول 

  لمتغیر موقع المدرسة

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجاالت
 المعیاري

 0.760 3.27 125  النماص
 0.670 2.98 62  بني عمرو

 0.754 2.86 43  تنومھ
القیادة : المجال األول

 والتخطیط

 0.753 3.12 230 المجموع
أداء : المجال الثاني 0.723 3.11 125  النماص

 0.583 2.89 62  بني عمرو  المعلم
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االنحراف  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجاالت
 المعیاري

 0.746 2.73 43  تنومھ
 0.706 2.98 230 المجموع
 0.817 3.16 125  النماص

 0.646 2.86 62  بني عمرو
 0.744 2.83 43  تنومھ

الموارد : المجال الثالث
  المالیة

 0.774 3.02 230 المجموع
 0.765 3.10 125  النماص

 0.618 2.65 62  بني عمرو
 0.765 2.65 43  تنومھ

: المجال الرابع
  المجتمع المحلي

 0.759 2.89 230 المجموع
 0.840 3.02 125  النماص

 0.716 2.69 62  بني عمرو
 0.727 2.70 43  تنومھ

أداء : المجال الخامس
  مكاتب التعلیم

 0.801 2.87 230 لمجموعا
 0.678 3.13 125  النماص

 0.536 2.81 62  بني عمرو
 0.651 2.75 43  تنومھ

الدرجة الكلیة لتطبیق 
معاییر إدارة الجودة 

  الشاملة 
 0.658 2.98 230 المجموع

وجود فروق ظاھریة في استجابات أفراد عینة الدراسة على استبانة ) 14(یتبین من الجدول
للمجاالت وكذلك للدرجة الكلیة تبعا  اییر إدارة الجودة الشاملة بمدارس محافظة النماصتطبیق مع

وللتعرف على ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات  .لموقع المدرسة
استجابات أفراد عینة الدراسة تعزى إلى متغیر موقع المدرسة في مدارس محافظة النماص، قام 

  .نتائج ھذه اإلجراء) 15(ام تحلیل التباین أحادي االتجاه، ویبین الجدول الباحث باستخد
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نتائج تحلیل التباین األحادي للفروق بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة ) ١٥(جدول 
  رسةعلى استبانة درجة مجاالت معاییر إدارة الجودة الشاملة تبعا لمتغیر موقع المد

مجموع  مصدر التباین  المجال
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 الداللة
 3.515 2 7.031  بین المجموعات

:  المجال األول  ١ 541. 227 122.893  داخل المجموعات
  229 129.924  اإلجمالي القیادة والتخطیط

6.493 
 

.002  
 

 2.555 2 5.110  بین المجموعات
 480. 227 108.955  داخل المجموعات

  229 114.066  اإلجمالي
 551. 227 124.990  داخل المجموعات

  ٢   

أداء :  المجال الثاني
  229 137.461  اإلجمالي  لمعلما

5.324 
 

.006 
 

 2.742 2 5.485  بین المجموعات
:  المجال الثالث ٣ 579. 227 131.545  خل المجموعاتدا

  229 137.030  اإلجمالي  الموارد المالیة

4.732 
 

.010 
 

 5.716 2 11.432  بین المجموعات

:  المجال الرابع ٤ 530. 227 120.399  داخل المجموعات
  229 131.831  اإلجمالي  المجتمع المحلي

10.777
 

.000 
 

 3.073 2 6.146  بین المجموعات
:  المجال الخامس ٥ 621. 227 140.891  داخل المجموعات

  229 147.037  اإلجمالي  أداء مكاتب التعلیم

4.951 
 

.008 
 

 3.367  2 6.735  بین المجموعات
 0.407 227 92.332  داخل المجموعات

الدرجة الكلیة لتطبیق 
معاییر إدارة الجودة 

  229 99.067  اإلجمالي  الشاملة 
8.279 .000 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ١٥(جدول وتشیر النتائج بال
استجابات أفراد عینة الدراسة لدرجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة بمحافظة النماص ) ٠،٠٥(

ولمعرفة اتجاه . من وجھة نظر المعملین تعزى لمتغیر موقع المدرسة وفي كل مجال من مجاالتھا
  ):١٦( للمقارنات البعدیة المتعددة كما بالجدول Scheffe اختبار شیفیھ ھذه الفروق تم استخدام
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المقارنات البعدیة المتعددة للمجاالت الخمسة وللدرجة الكلیة لالستبانة تبعا لمتغیر ) ١٦(جدول 
  موقع المدرسیة طبقا الختبار شیفیھ

المتوسط  موقع المدرسة  المجال
  تنومھ  بني عمرو  اصالنم  الحسابي

 *41539.*28894. - 3.27  النماص
القیادة : المجال األول  ١  -  2.98  بني عمرو

 والتخطیط
 -   2.86  تنومھ

 37384  - 3.11  النماص
  أداء المعلم: المجال الثاني ٢  -  2.89  بني عمرو

 -   2.73  تنومھ

 *29871. - 3.16  النماص
  الموارد المالیة: المجال الثالث ٣  -  2.86  بني عمرو

  -   2.83  تنومھ

*44869.*44681. - 3.10  النماص

المجتمع : المجال الرابع ٤   -  2.65  بني عمرو
  المحلي

 -  2.65  تنومھ

 *33208. - 3.02  النماص
أداء مكاتب : المجال الخامس ٥  -  2.69  بني عمرو

  التعلیم
  -   2.70  تنومھ

*39824.*36167. - 3.13  النماص

درجة الكلیة لتطبیق معاییر ال   -  2.81  بني عمرو
  إدارة الجودة الشاملة 

 -   2.75  تنومھ

  ٠٫٠٥دالة إحصائیا عند مستوى داللة * 
بین ) ٠٫٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى معنویة ) ١٦( یتضح من جدول 

وبین كال من المدارس الواقعة في منطقة بني عمرو وتنومھ " النماص"المدراس الواقعة في منقطة 
مما یدل على أن المدراس الواقعة في منطقة النماص . لصالح المدارس الواقعة في منطقة النماص

تطبق معاییر إدارة الجودة الشاملة بمجاالتھا الخمسة أفضل من المدارس الواقعة في منطقتي بني 
لى أن المدراس الواقعة في النماص تلقى اھتمام أفضل نظرا ألنھا عمرو وتنومھ، وقد یعزى ذلك إ

  .تقع في المحافظة نفسھا ولقربھا من مكاتب التعلیم
والتي توصلت إلى عدم ) ٢٠١١(تختلف النتیجة الحالیة مع نتائج دراسة فاطمة أبو عبده 

ارس محافظة نابلس وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تطبیق معاییر الجودة الشاملة في مد
 .من وجھة المدیرین والمدیرات فیھا تعزى لمتغیر السلطة المشرفة
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  :ملخص نتائج الدراسة والتوصیات
  :ملخص نتائج الدراسة: أوًال

القیادة (أن المدارس الثانویة بمحافظة النماص تطبق معاییر الجودة الشاملة بجمیع مجاالتھا  -
 .بدرجة متوسطة) یة، المجتمع المحلي، أداء مكاتب التعلیموالتخطیط، أداء المعلم، الموارد المال

بین متوسطات استجابات أفراد عینة ) ٠٫٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى -
الدراسة لدرجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة بمحافظة النماص من وجھة نظر المعلمین 

ت الخمسة لالستبانة وكذلك في الدرجة الكلیة تعزى الختالف متغیر المؤھل العلمي في المجاال
 .لھا تعزى لمتغیر المؤھل العلمي لصالح المؤھل العلمي بكالوریوس فأقل

بین متوسطات استجابات أفراد عینة ) ٠٫٠١(ال توجد فروق ذادت داللة إحصائیة عند مستوى -
جھة نظر المعلمین الدراسة لدرجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة بمحافظة النماص من و

تعزى الختالف متغیر سنوات الخبرة في المجاالت الخمسة لالستبانة وكذلك في الدرجة الكلیة 
 .لھا

بین متوسطات استجابات أفراد عینة ) ٠٫٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى -
 المعلمین الدراسة لدرجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة بمحافظة النماص من وجھة نظر

تعزى الختالف متغیر موقع المدرسة في المجاالت الخمسة لالستبانة وكذلك في الدرجة الكلیة 
  .لھا تعزى لمتغیر موقع المدرسة لصالح منطقة النماص

  :التوصیات

 أن المملكة قد بدأت في خطة طموحة لتطویر التعلیم واالرتقاء بمستواه على جمیع المستویات  -
تمرار في عقد الدورات التدریبیة وتفعیل نظام المراقبة والتقویم والمتابعة وعلیھ البد من االس

 .المیدانیة

دعم نشر ثقافة الجودة الشاملة التي بدأتھا المملكة وال سیما في مدارس التعلیم الثانوي، من  -
خالل التعریف بأسالیبھا الفنیة، وكذلك مراحل تنفیذھا، ومقومات نجاحھا في إطار خطة تكون 

 . مراحل، وخالل فترة زمنیة محددةعلى

أن جمیع مجاالت تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة جاءت بدرجة متوسطة، ولذا على وزارة  -
التعلیم أن تستمر في رؤیتھا وتدعمھا للوصول إلى االقتصاد المعرفي وتطبیق الجودة الشاملة 

 .في المدراس كافة

قیام بدورھا وتفعیلھ للنھوض بتطبیق إدارة الجودة  على مكاتب التعلیم أن تضطلع بمھامھا وال -
 .الشاملة في مدارس المملكة

 االھتمام بالمناھج التعلیمیة والعمل على دعمھا وتصحیح مسارھا ومراجعتھا دوریا حتى یتم  -
 .عالج أي خلل یطرأ أثناء تطبیقھا في بمدارس المملكة

 سیما الدول التي نجحت في تطبیق معاییر االھتمام بالقیادة والتخطیط واالستعانة بالخبراء وال -
 .إدارة الجودة الشاملة والمتعلقة بالتخطیط

التركیز على تنمیة مھارات وقدرات المعلمین من خالل برامج طموحة تعمل على رفع كفاءة  -
 .وأداء المعلمین لتحقیق أھداف الجودة الشاملة
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قنیات الحدیثة وتطویعھا لتخدم العمل على االرتقاء بطرق وأسالیب التدریس واستخدام الت -
 .العملیة التعلیمیة وتحقق معاییر إدارة الجودة الشاملة

عدم االعتماد على االختبارات التحریریة فقط والعمل على تنویع االختبارات القیاسیة منھا  -
 .والتقویمیة والتشخیصیة والعمل على تفعیل األنشطة لقیاس أداء المتعلمین

لمجتمع المحلي من خالل إدماجھم في العمل المجتمعي وتطبیق أنماط تفعیل دور الطالب في ا -
 .مختلفة من التعلم تثمر في تنمیة المجتمع

 . االھتمام بمجال التعلیم والتعلم من خالل الربط بین خبرات المتعلمین القدیمة والجدیدة -

 . توفیر الموارد المالیة للوصول إلى مواصفات ومعاییر إدارة الجودة الشاملة -

مشاركة المجتمع المحلي في القرارات التي تتعلق بالعملیة التعلیمیة ومناقشتھم في سبل  -
 .النھوض بھا
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  المراجع
  المراجع العربیة : أوًال

درجة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس ). ٢٠١١( .أبو عبده، فاطمة عیسى
، جامعة النجاح الوطنیة، )رسالة ماجستیر غیر منشورة ( .من وجھة نظر المدیرین فیھا

  الخلیل، فلسطین
معوقات تطبیق معاییر جودة التعلیم على المدارس الثانویة ). "م٢٠١٣(األحمري، إلھام محمد 

قسم السیاسات التربویة، جامعة الملك ". الحكومیة للبنات من وجھة نظر المعلمات والمدیرات
 . سعود

متطلبات تطبیق الجودة الشاملة في اإلدارة المدرسیة ). " م٢٠٠٧(ر محفوظ محمد آل مداوي، عبی
". بمرحلة التعلیم الثانوي العام بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء الفكر اإلرادي المعاصر

 .كلیة التربیة. رسالة دكتوراه، جامعة الملك خالد
بیق معاییر ضمان الجودة في المدرسة درجة تط). ٢٠١١( .العواملة، عبد اهللا .األمیر، محمود

، جامعة البلقاء التطبیقیة، )رسالة دكتوراه. (األردنیة من وجھة نظر المشرفین التربویین
  .٧٦-٥٩، ص ص )١(، العدد)٧(األردن، المجلة األردنیة في العلوم التربویة، مجلد 

دة الشاملة في أسس تطبیق نظام الجو). ٢٠١١( .عبد القادر، بكحیل .أمین، بربري محمد
ورقة بحثیة مقدمة لفعالیات الملتقى الدولي الخامس حول رأس . المؤسسات التربویة التعلیمیة

من الفترة . المال الفكري في منظمات األعمال العربیة في ظل االقتصادیات الحدیثة
   .م، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، الجزائر١٧/١١/٢٠١١ إلى - ٨/١٠/٢٠١١

سعید،  .النقیب عبد الرحمن. سلیمان ،سعید أحمد. طعیمة، رشدي أحمد .حسینالبیالوي، حسن  
الجودة ). ٢٠٠٦(عبد الباقي، مصطفى أحمد . البندري، محمد سلیمان. محسن المھدي

عمان،  ).١ط( .األسس والتطبیقات: الشاملة في التعلیم بین مؤشرات التمیز ومعاییر االعتماد
   .دار المسیرة :األردن

درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في مدارس ، )٢٠١٦ (حمادنة، محمد صایل الخضر
المجموعة  .األردن. نظر مدیري ومدیرات المدارس وتعلیم لواء بني كنانة من وجھة   تربیة

، )١(، العدد)٥(المجلة التربویة الدولیة المتخصصة، المجلد .الدولیة لالستشارات والتدریب
  ٥٣ -٣٨ ص ص

 إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة الخاصة في درجة تطبیق ).٢٠٠٨. (حمودة، صباح سلیم
، جامعة الشرق )رسالة ماجستیر غیر منشورة( .العاصمة عمان من وجھة نظر المدیرین

  .األوسط للدراسات العلیا، عمان، األردن
. القیادة التربویة للمدرسة في ضوء مفاھیم الجودة الشاملة ).٢٠١٠( .داغستاني، محمد كامل محمد

ه، المدینة ٢٨/٤/١٤٢٨-٢٦: رقة عمل مقدمة في اللقاء الثاني عشر لإلشراف التربويو
   .المنورة، المملكة العربیة السعودیة

، )رسالة دكتوراه.( مؤشرات الجودة وتوظیفھا في تنظیم التعلیم والتعلم). ٢٠٠٦. (دیاب، سھیل
ین، أطفال الخلیج جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطین، مركز دراسات وبحوث المعوق

  . ١٤- ١٠، ص ص )١(، العدد)٢(،المجلد 
ضبط الجودة وقیاس معدالت األداء في العملیة التعلیمیة، كلیة  ).٢٠١١. (سعود، نعمت عبد المجید

   .المعلمین، جامعة قاریونس، بنغازي، لیبیا
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م واعتماد معاییر ضمان جودة التعلیم الثانوي العا). "م٢٠١٢(الشحنة، عبد المنعم الدسوقي 
. ٢٢ع . مجلة كلیة التربیة باإلسماعیلیة". مؤسساتھ في ضوء خبرات بعض الدول األجنبیة

 .مصر
درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في تعلیم وتدریب طلبة  ).٢٠١٣( .صقر، علي قطیم

رسالة ( .مركز إعداد رجال اإلطفاء في دولة الكویت من وجھة نظر المعلمین والمدربین
   .، جامعة الشرق األوسط، الكویت)ماجستیر غیر منشورة 

بحث مقدم إلدارة الجودة واالعتماد . الجودة الشاملة في التعلیم). ٢٠١٣.(العدواني، خالد مطھر
   .مؤسسة طیبة للتنمیة، المحویت، الجمھوریة الیمنیة .بوزارة التعلیم

اء المدرسة باستخدام معاییر الجودة تقدیر درجة فعالیة أد ).٢٠٠٧(العسیلي، رجاء زھیر خالد 
، جامعة القدس المفتوحة، الخلیل، فلسطین، تم )رسالة دكتوراه( .الشاملة في مدینة الخلیل

   .٢٠٠٧نشره في مجلة العلوم التربویة والنفسیة، جامعة البحرین، 
جستیر غیر رسالة ما". في المؤسسات التربویة ثقافة الجودة التعلیمیة). "م٢٠١٢(الغامدي، صفیة 

 . منشورة، جامعة الملك سعود، الریاض
أھمیة معاییر الجودة الشاملة لمعلمي التربیة ).٢٠٠٨. (الغامدي، عادل مشعل عزیز آل ھادي

، )رسالة ماجستیر غیر منشورة. (اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المختصین
 . جامعة أم القرى، مكة المكرمة

درجة تطبیق معاییر ضمان الجودة في المدارس السعودیة ). ٢٠١٤. (د زھیدالغامدي، على محم
، جامعة طیبة، )رسالة دكتوراه( .من وجھة نظر المشرفین التربویین في المدینة المنورة

   .٩٩٤ - ٩٧٤، ص ص )٢(، ملحق)٤١(العلوم التربویة، المجلد  :المدینة المنورة، دراسات
درجة تطبیق معاییر ضمان الجودة في كلیات ). ٢٠١٦(لماجد الغبشاوي، منال عبد الرحمن عبد ا

دراسة مقدمة إلى المؤتمر : جامعة أم درمان االسالمیة من وجھة نظر القیادات اإلداریة
، جامعة أم )رسالة دكتوراه غیر منشورة(العربي الدولي السادس لضمان جودة التعلیم العالي،

   .درمان اإلسالمیة، السودان
درجة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المرحلة  ).٢٠١٠.(ل عاید محمد ناصرالفایز، فیص

رسالة . (المتوسطة في دولة الكویت وعالقتھا بأداء المعلمین من وجھة نظر المدیرین
   .ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، الكویت

دراسة  :التعلیم الجزائریةواقع تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات ). ٢٠١٢( .قادة، یزید
، جامعة أبي بكر )رسالة ماجستیر غیر منشورة ( .تطبیقیة على متوسطات والیة سعیدة

  . بلقاید، الجزائر
أسس  ).تعریفھا وأھمیتھا ومبادئھا وأھدافھا (الجودة الشاملة في التعلیم ). ٢٠١٢( .قاسم، أمجد

   .عمان، األردنالتربیة والثقافة، الرابطة اإلعالمیة لإلعالمیین، 
تطبیق معاییر االعتماد األكادیمي في مدارس التعلیم الثانوي من  ).٢٠١٠( .المالكي، حمده محمد

، جامعة أم )رسالة ماجستیر غیر منشورة( .وجھة نظر القیادات التربویة بمحافظة جدة
   .القرى، مكة المكرمة

  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة
٤٥

ة الجودة الشاملة في مدیریات درجة ممارسة إدار ).٢٠١١(  .فریحات، حنان .محافظة، سامح
رسالة ( .تربیة محافظة الزرقاء من وجھة نظر مدیري التربیة والتعلیم ورؤساء األقسام

، )٣٥(العلوم التربویة، المجلد  :، الجامعة الھاشمیة، الزرقاء، األردن، دراسات)دكتوراه
 .٢٣٨٥ -٢٣٦٦، ص ص )٧(ملحق

معاییر إدارة الجودة الشاملة في التدریب مدى تطبیق  ).٢٠٠٨.(معمار، صالح صالح درویش
دراسة من وجھة نظر مشرفي التدریب والمشرفین المتعاونین بمنطقة المدینة  :التربوي
   .، جامعة كولمبوس األمریكیة)كتوراه غیر منشورةرسالة د( .المنورة
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