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  :الملخص
 في دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملةھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة 

ریاض األطفال وكذلك التعرف على العوامل التي تساعدھن في نشر ثقافة الجودة الشاملة 
فروق ذات  كما سعت الدراسة إلى معرفة إذا ما كان ھناك .والمعوقات التي تواجھھن في نشرھا

داللة إحصائیة بین وجھات نظر مدیرات ریاض األطفال نحو دورھن في نشر ثقافة الجودة الشاملة 
الدورات _ سنوات الخدمة_ التخصص_ المؤھل العلمي : ریاض األطفال بناء على المتغیراتفي 

 .التدریبیة في مجال إدارة الجودة الشاملة
استخدم لھذه الدراسة المنھج الوصفي لمناسبتھ لموضوع الدراسة وأھدافھا، واستخدمت 

) ٦٠(ولقد طبقت االستبانة على . ةاالستبانة أداة لجمع البیانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراس
مدیرة تم اختیارھن عشوائیا من مجتمع مدیرات ریاض األطفال في غرب مدینة الریاض والبالغ 

  .مدیرة) ١٤٣(عددھن 
  :وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج منھا ما یلي

اض أن ھناك موافقة بشدة بین أفراد عینة الدراسة على األدوار التي تقوم بھا مدیرات ری .١
الحرص (األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال، ومن أھم تلك األدوار 

على إیجاد عالقات إنسانیة مالئمة بین المدیرات والعامالت في ریاض األطفال، تشجیع 
المعلمات على تبادل الخبرات وتشاركھا والعمل بروح الفریق، الحرص على تناسب 

  ).بھا ومناسبة المبنى لألطفالالقاعات مع عدد األطفال 
أن ھناك موافقة بین أفراد عینة الدراسة على المعوقات التي تحد من نشر ثقافة الجودة  .٢

الفھم غیر الواضح لمفھوم الجودة (الشاملة في ریاض األطفال، ومن أھم تلك المعوقات 
لة، ضعف الشاملة لدى العاملین في الروضة، نقص قناعة المدیرة بأھمیة الجودة الشام

 ).العالقات اإلنسانیة بین العامالت في الروضة
أن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین وجھات نظر أفراد عینة الدراسة نحو دور مدیرات  .٣

ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال باختالف متغیر الدورات 
 ). دورات تدریبیة٣كثر من أ(التدریبیة، وذلك لصالح المدیرات ممن حصلن على 

Summary: 
This study aimed to identify role of kindergarten principles in 

spreading of total quality culture in Kindergartens, also to identify factors 
that help in spreading of total quality culture and barriers which obstruct 
spreading. The study also sought to identify whether there are significant 
statistical differences between views of kindergarten principals towards 
their role in spreading total quality culture in kindergartens according to the 
following variables: scientific qualification, specialty, years of experience, 
training courses in field of total quality management. 

The descriptive method was used in this study due to it adequacy to 
subject and objectives of study, questionnaire was used to collect required 
data to answer questions of the study. Questionnaire was applied on (60) 
principals whom were randomly selected from population of (143) 
kindergartens principals in west of Riyadh city. 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربیة
٧٣

The study concluded to many results, such as: 
1- Sample of study strongly agreed with roles that done by 

kindergartens principals in spreading total quality culture in 
kindergartens, the most important of these roles are (care to find 
adequate humanitarian relation between principals and employees of 
kindergartens, to encourage teachers for experiences exchange and 
participation and working as teamwork, care to make classrooms in 
accordance to number of children and the building must be suitable 
to children). 

2- Sample of study agreed that there are barriers which obstruct 
spreading of total quality culture in kindergartens, the most 
important barriers such as (unobvious understanding to concept of 
total quality among employees of kindergarten, lack of principals 
conviction to importance of total quality, weakness of humanitarian 
relations between employees of kindergarten). 

3- There are significant statistical differences between point of views of 
study samples towards role of kindergartens principals in spreading 
of total quality culture in kindergarten according to variable of 
training courses, in favor of principals who have (more than 3 
training courses). 

 :مقدمة الدراسة/ أوًال
 شھد العالم في السنوات الماضیة وحتى وقتنا ھذا تطورات ھائلة طالت جمیع المؤسسات 
االقتصادیة واالجتماعیة، السیما مؤسسات التعلیم وباألخص ریاض األطفال التي تعد اللبنة األولى 

 بالتطویر والتغییر في للمجتمع، لذلك نرى أن جمیع الدراسات التي تحدثت عن ھذه المرحلة تنادي
   .ھذه المؤسسات حتى تكون مكانا مالئما للطفل

لذلك فان االھتمام بالطفولة ھو االھتمام بالحاضر والمستقبل معًا وتعتبر مرحلة السنوات 
الخمس األولى من أھم المراحل في حیاة اإلنسان، فالمجتمع الواعي ھو الذي یعرف ویقدر مدى 

لك یولیھا من العنایة والرعایة واالھتمام أكثر مما یولي أي مرحلة أھمیة مرحلة الطفولة، ولذ
   )٦ :٢٠٠٦فارس، . (أخرى

فاالھتمام بمرحلة ریاض األطفال مسألة في غایة األھمیة، إذ إنھ خالل ھذه المرحلة ینمو 
سع الطفل نمواً  متكامالً  وقد بسطت لھ األمور وأتیحت لھ شتى الفرص لكي ینمو نموا سلیماً  وتتو

. مداركھ وتصقل مھارتھ من خالل األلعاب واألنشطة المختلفة، كما یتم إشباع حاجاتھ المختلفة
  )٩: ٢٠٠٣الحریري، . (وتوجیھ میولھ بالشكل الصحیح

وحتى یتم تحقیق أھداف ھذه المرحلة البد من االھتمام بإدارة الروضة واالھتمام بتجویدھا 
  .ة یحدث التغیر والتطویر في ھذه المؤسساتألنھ عندما تكون اإلدارة ذات جودة عالی

یعتبر مدخل إدارة الجودة الشاملة إحدى المداخل الھامة والحدیثة لتحقیق الجودة في أداء و
اإلدارة التعلیمیة وأحد الركائز األساسیة لنموذج اإلدارة الجدید الذي یستطیع مسایرة المتغیرات 

  )١٢: ٢٠١٠قندیل،. (والتكییف معھا
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ت مظلة الجودة واالعتماد لتشمل ریاض األطفال بكل مدخالتھا وعملیاتھا ولقد اتسع
ومخرجاتھا حیث أصبح تطبیق الجودة الشاملة حقیقة ملموسة في مؤسساتنا التعلیمة بما فیھا 

  )٧: ٢٠١١الكبیسي، . (مؤسسات ریاض األطفال
بشریة والمادیة، على تطویر وتنمیة مواردھا ال وألن نجاح إدارة الروضة یقاس بمدى قدرتھا

وألھمیة نشر ثقافة الجودة الشاملة حتى تكون المناخ العام الذي یعیش فیھ كل من یعمل في 
الروضة، فقد سعت ھذه الدراسة إلى معرفة دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة 

  :الشاملة في ریاض األطفال غرب مدینة الریاض، ویمكن تلخیصھا في التساؤل التالي
ما دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال غرب 

  مدینة الریاض؟
  :مشكلة الدراسة/ ثانیًا

أصبح إصالح التعلیم في عالمنا الیوم ضرورة ملحة، حظیت باھتمام كبیر في معظم دول 
االھتمام بتطویر وصار ". عصر الجودة الشاملة"وأصبح العالم یطلق على ھذا العصر . العالم

وتحدیث التعلیم أمر جوھري لھ ارتباط بمختلف مكونات العملیة التعلیمیة، والجودة تشغل مكانة 
جوھریة في التعلیم ألنھا تؤثر في ما یتعلمھ األطفال وفي مدى استیعابھم لما یتعلمونھ والفائدة التي 

ئج تعلیمیة جیدة أو اكتساب معارف ترجع لھم من التعلم، لذلك السعي لتمكین األطفال من إحراز نتا
بصورة جیدة وقیم ومھارات تساعدھم على تكوین وتشكیل شخصیاتھم والقیام بدور ایجابي في 

  )١: ٢٠١٠البوفالسفة، . (مجتمعاتھم مستقبال
فالجودة ھي أحد االھتمامات الرئیسة التي تسعى لھا المجتمعات كافة، وفي العالم العربي 

ل العربیة بوضع معاییر قومیة لمراحل التعلیم المختلفة، حیث تم وضع اھتمت العدید من الدو
المعاییر القومیة لمرحلة ریاض األطفال وتعمیمھا على جمیع ریاض األطفال بھدف رفع كفاءة 

  )١: ٢٠١٠البوفالسفة، . (وتحسین جودة العملیة التعلیمیة والتربویة لمرحلة ما قبل المدرسة
فال تعد المركز األول للعملیة التربویة في ریاض األطفال فعلیھا لذلك فان مدیرة ریاض األط

یقع عبء تنظیمھا للحصول على أفضل النتائج الممكنة، وأكد ذلك الباحثون حیث یرون أن المدیرة 
  )٣١٣: ٢٠٠٢فھمي، . (تعتبر مفتاح أیة عملیات تغیر

   :ليوتتبلور مشكلة الدراسة الحالیة من خالل اإلجابة على السؤال التا
ما دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال في غرب 

  مدینة الریاض؟
  :أسئلة الدراسة/ ثالثاًً

 ما دور مدیرة ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة؟ .١
 ما ھي العوامل التي تساعد في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال؟ .٢
 ات نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال؟ما ھي معوق .٣
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین وجھات نظر أفراد عینة الدراسة نحو دور  .٤

مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال باختالف 
ة في الدورات التدریبی_ عدد سنوات الخدمة_ التخصص_ المؤھل العلمي (متغیرات 

 ؟)مجال إدارة الجودة الشاملة
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 : أھداف الدراسة/ رابعًا
  :ھدفت الدراسة إلى التعرف على ما یلي

  .دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة .١
 .العوامل التي تساعد في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال .٢
 .لالشاملة في ریاض األطفا معوقات نشر ثقافة الجودة .٣
الفروق ذات داللة إحصائیة بین وجھات نظر أفراد عینة الدراسة نحو دور مدیرات ریاض  .٤

المؤھل (األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال باختالف متغیرات 
الدورات التدریبیة في مجال إدارة الجودة _ عدد سنوات الخدمة_ التخصص_ العلمي 
 ).الشاملة

  : لدراسةأھمیة ا/ خامسًا
 : تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من اآلتي

كون المدیر ھو أحد أھم عناصر التعلیم فھو القائد الذي لھ تأثیر كبیر في نجاح المؤسسة  .١
 لما یوفره موقعھ الوظیفي من قدرة على التأثیر في جمیع مجاالت العملیة وجودة التعلیم،

 .التربویة واإلداریة في الروضة
عالقة مباشرة بأحد عناصر التنمیة الشاملة وھو قطاع التربیة والتعلیم كون الدراسة لھا  .٢

 .الذي یساھم في رقي المجتمع وإخراج الثروة البشریة المستقبلیة لألمة
 . قد یستفاد من ھذه الدراسة من قبل المسئولین في التربیة والتعلیم .٣
  :حدود الدراسة/ سادسًا

   :تتمثل حدود الدراسة فیما یلي
 .تشمل ریاض األطفال في غرب مدینة الریاض :المكانیةالحدود 

  .تقتصر على دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة  :الحدود الموضوعیة
  .ه١٤٣٥ – ١٤٣٤أجریت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني : الحدود الزمانیة

  :تعریف مصطلحات الدراسة/ سابعا
 :لیھا الدراسةأھم المصطلحات التي تشتمل ع

ھي مؤسسات تربویة اجتماعیة تھدف إلى تحقیق النمو المتكامل " Preschool :ریاض األطفال
المتوازن لألطفال بجمیع أنواعھ الجسمیة منھا والعقلیة واالجتماعیة، باإلضافة إلى تعزیز قدراتھم 

  )٦٢: ٢٠٠١عدس، ". (ومواھبھم المختلفة
 ٦- ٣ھي المؤسسات التربویة التي ترعى األطفال بعمر ":  یمكن تعریفھا إجرائیًا على أنھا

سنوات تربویًا واجتماعیًا، بھدف تحقیق نموھم المتكامل المتوازن بجمیع أنواعھ الجسمیة منھا 
  ".والعقلیة واالجتماعیة، باإلضافة إلى تعزیز قدراتھم ومواھبھم المختلفة

مسئولة ٌتعین عن طریق مجلس : "تعرف بأّنھا Principal of Preschool: مدیرة الروضة
إدارة الروضة، وھو الذي یحدد الصالحیات المعطاة لھا ویجب أن تكون مؤھلة تربویًا وعلمیًا 

  )٩٠: ٢٠٠٠الخثیلة، ". (في مجاالت اإلدارة التربویة لمرحلة الطفولة المبكرة وثقافیًا
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تعینھا من قبل الجھات قائدة المؤسسة التربویة یتم : "یمكن تعریف المدیرة إجرائیًا بأنھاو
المسئولة وتقوم بأداء الوظائف اإلداریة الخاصة بتسییر أعمال الروضة كالتخطیط والتنظیم 

   ".والتوجیھ واتخاذ القرارات والتقویم والرقابة لتحقیق األھداف المرسومة
أن ) ٢٠٠٣(یرى الخطیب  :Total Quality in Education: الجودة الشاملة في التعلیم

 الشاملة في التعلیم لھا معنیان مترابطان األول واقعي واآلخر حسي، المعنى الواقعي التزام الجودة
معدالت الترفیع ومعدالت : المؤسسة التعلیمیة بإنجاز معاییر ومؤشرات حقیقة متعارف علیھا مثل

أحاسیس الكفاءة الداخلیة الكمیة ومعدالت تكلفة التعلیم، أما المعنى الحسي یرتكز على مشاعر أو 
  )١٤ :٢٠٠٣، الخطیب. (متلقي الخدمة كالطالب وأولیاء أمورھم

الجودة الشاملة ھي اإلتقان، الكفاءة، الدقة والعمل الجماعي في كل جوانب العملیة وإجرائیًا 
  .یق األھداف في المؤسسات التربویةالتربویة من أجل تحق

  :الدراسات السابقة
 الكشف عن درجة إسھام مدیرات ریاض األطفال ھدفت الدراسة إلى) ٢٠١٢(دراسة بوفتین  .١

في تنمیة اإلبداع التربوي للمعلمات وعالقتھ بالوالء التنظیمي من وجھ نظر المعلمات في 
أجریت الدراسة على مجتمع معلمات ریاض األطفال في محافظتي حولي . دولة الكویت

معلمة، وتم استخدام  ٣٣٠، والبالغ عددھن ٢٠١١-٢٠١٠ومبارك الكبیر في العام الدراسي 
كانت النتائج  استخدمت الباحثة المنھج الوصفي االرتباطي، .لجمع المعلومات االستبانة كأداة

أن درجة إسھام مدیرات األطفال في تنمیة اإلبداع التربوي للمعلمات من : على النحو التالي
حصائیة عند وجود فروق ذات داللة إ وجھة نظر المعلمات في دولة الكویت كانت متوسطة،

)a>في درجة إسھام مدیرات روضة األطفال في تنمیة اإلبداع التربوي للمعلمات من ) ٠٫٠٥
) ٠٫٠٥<a(وجھة نظر المعلمات تبعا لمتغیر الخبرة، وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند 

في درجة إسھام مدیرات روضة األطفال في تنمیة اإلبداع التربوي للمعلمات من وجھة نظر 
   .ات تبعا لمتغیر الحالة االجتماعیةالمعلم

 ,Sabet, Saleki, Dezfoulian and Roumi)دراسة سابت، سالكي، دوزفولین ورومي  .٢
 ھدفت ھذه الدراسة إلى استعراض كیفیة عمل إدارة الجودة الشاملة في المجال (2012

 شرح الصناعي كیف یمكن ترجمة فلسفة إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي، أیضًا
كیفیة تنفیذ مبادئ وعملیات إدارة الجودة الشاملة من قبل المحاضرین في فصولھم، أجریت 

 ١١٢الدراسة على مجتمع المحاضرین من أشھر خمس جامعات في مالیزیا، وتم اختیار 
استخدم المنھج الوصفي في الدراسة واستخدمت االستبانة أداة لجمع المعلومات،  .محاضر

جمیع المحاضرین قد استخدموا مبادئ وعملیات إدارة الجودة الشاملة في كشفت الدراسة أن 
فصولھم الدراسیة وھذا یؤدي إلى فھم أفضل للطالب حول المواد، تعتبر مبادئ وتطبیقات 
إدارة الجودة الشاملة مفتاح حیوي في المجال التربوي، كما أظھرت النتائج أھمیة االلتزام 

ة الجودة الشاملة متمثلة في تبادل األفكار وصنع القرار حیث والعمل الجماعي في تنفیذ إدار
   .أنھما عنصران أساسیان للجامعات المالیزیة

ھدفت الدراسة قیاس الجودة في الممارسات اإلداریة واألكادیمیة ) ٢٠١١(دراسة الكبیسي  .٣
 المجلس لریاض األطفال في دولة قطر بالتحدید بعد إدخال مبادرة تطویر التعلیم التي أطلقھا

تكونت العینة من إحدى الریاض التعلیمیة والتي  ".تعلم لمرحلة جدیدة" األعلى للتعلیم بعنوان 
تطبق مبادرة التعلم الجدیدة من قبل المجلس األعلى وكانت روضة النھضة المستقلة والتي 

وبزیارة میدانیة لعدة .  صفوف لمستوى التمھیدي٦ صفوف لمستوى الروضة و٦تضم 
لكن تم .  روضة تعلیمیة حكومیة وخاصة٧٥مدینة الدوحة والتي یبلغ عددھا ریاض في 
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كانت العینة عشوائیة . اختیار روضة النھضة المستقلة ومقارنتھا بأحد الروضات الخاصة
المنھج المستخدم ھو المنھج الوصفي .  معلمة یعملن بھاتین الروضتین١٠٠مكونة من 

األداة التي اعتمدت الباحثة علیھا ھي استمارة . لدراسةالمقارن لمناسبة ھذا المنھج لطبیعة ا
استقصاء مقننة، من النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة ھي ضرورة تكرار مثل ھذه الدراسات 

  .لالستفادة منھا في ریاض األطفال
ھدفت الدارسة إلى  )(Kasmi, Pervez, Mumtaz, 2011دراسة كاسمي، بیرفز وممتاز .٤

أجریت الدراسة على .  أثناء الخدمة للمعلمین على إدارة الجودة الشاملةمعرفة أثر التدریب
 طالب تم اختیارھم ٣٠٠جمیع مدارس القطاع الخاص في باكستان، تكونت العینة من 

عشوائیا من نوعین من المدارس؛ مدارس تضم معلمین تم تدریبھم أثناء الخدمة والنوع اآلخر 
استخدم المنھج الوصفي المقارن منھجًا للدراسة، . الخدمةمدارس لم یتم تدریب معلمیھا أثناء 

كشفت   سؤاًال،٤٥كذلك استخدمت االستبانة أداة لجمع البیانات احتوت االستبانة على 
الدراسة أن المعلمین الذین تلقوا تدریب أثناء الخدمة ھم أكثر إیجابیة وتعلیمھم أكثر فعالیة من 

اء الخدمة، المعلمین الذین تلقوا التدریب أثناء الخدمة المعلمین الذین لم یلتقوا تدریب أثن
یصنعون التعلم التعاوني في بیئاتھم الصفیة، وھم أكثر تعاونا مع طالبھم في مختلف المسائل 

  .ویھتمون بتقدیم المشورة لطالبھم
ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف االحتیاجات التدریبیة لتطبیق إدارة ) ٢٠١٠(دراسة الزبیدي  .٥

اعتمدت  دة الشاملة في المدارس الثانویة بالتعلیم العام في المملكة العربیة السعودیة،الجو
الدراسة على المنھج الوصفي، واعتمدت الدراسة في جانبھا المیداني على تكنیك دلفاي أو ما 

تم توجیھ تمرین دلفاي إلى مجموعة خبراء الجودة والتدریب بلغ . یطلق علیھ تمرین دلفاي
 عضو ھیئة تدریس ٢٧خبیرا من أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات السعودیة  ٤٠عددھم 

 خبراء، وبعض مدیري المدارس التي تطبق إدارة الجودة ٤وزارة التربیة والتعلیم وعددھم 
 مدرین، ومنسوبي مركز الملك فھد للجودة ٦الشاملة في المملكة العربیة السعودیة وعددھم 

یعد مدخل إدارة الجودة من أھم المداخل  :النتائج كانت خبراء، وكان من أھم ٣وعددھم 
الحدیثة التي تسعى إلى تحقیق أقصى استفادة من الموارد والمصادر التنظیمیة داخل المؤسسة 
لتحقیق األھداف المرجوة منھا، أن نجاح أو فشل تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات 

   .األفراد الذین یعملون داخل ھذه المؤسساتالتعلیم العام، یعتمد بالدرجة األولى على 
ھدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة ) ٢٠٠٨(دراسة مدوخ  .٦

تكون مجتمع الدراسة من  في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة وسبل التغلب علیھا،
اإلسالمیة، (ت الثالث جمیع العمداء ورؤساء األقسام، ورؤساء لجان الجودة في الجامعا

استخدم الباحث   فردا،١٥٥ عدد العینة ٢٠٠٨- ٢٠٠٧للعام الدراسي ) األزھر، األقصى
 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منھا. المنھج الوصفي التحلیلي واالستبانة كأداة للدراسة

بالنسبة لمعوقات التي تتعلق بالھیئة اإلداریة، أظھرت النتائج أن نسبة متوسطة من 
أقرت بوجود معوقات في ھذا المجال، وعلى رأس ھذه % ٥٧٫٤١المستجیبین بلغت 

المعوقات وجود درجة عالیة من المركزیة في اتخاذ القرارات الجامعیة، بالنسبة لمعوقات 
التي تتعلق بالھیئة التدریسیة، أظھرت النتائج أن نسبة متوسطة من المستجیبین بلغت 

ھذا المجال على رأسھا ازدحام القاعات الدراسیة أقرت بوجود معوقات في % ٥٧٫٤١
بالطالب، بالنسبة لمعوقات التي تتعلق بالخدمة المجتمعیة، أظھرت النتائج أن نسبة مرتفعة 

أقرت بوجود معوقات في ھذا المجال على رأسھا ضعف سعي % ٦٨من المستجیبین بلغت 
  .الجامعة إلیجاد فرص عمل لخریجیھا
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ھدفت  (Toremen, karakus and Yasan,2008) ویساندراسة تورمن، كاركمس  .٧
الدراسة إلى معرفة مدى تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المدارس االبتدائیة من وجھة نظر 

أجریت الدراسة على مجتمع  .المعلمین وكیفیة ارتباط وجھات النظر بمتغیرات أخرى
. معلم ومعلمة بطریقة عشوائیة ٤٢٠ مدرسة ابتدائیة في تركیا وتم اختیار ٢١المعلمین من 

 .المنھج المستخدم ھو المنھج الوصفي االرتباطي واستخدمت االستبانة أداة لجمع البیانات
من وجھة نظر المعلمین ھناك بعض المشاكل في مؤشر تطبیق إدارة الجودة : ھم النتائجومن أ

 المعلمین في الشاملة خاصة في بعد التغیر اإلداري، ھناك تغیر ملحوظ في وجھات نظر
. تطبیق إدارة الجودة الشاملة مبنیا على التغیر المكاني للمدرسة، المستوى التعلیمي والمنصب

 ،) أنثى- ذكر(بینما ال یوجد تغیر ملحوظ على وجھات النظر المرتبطة باختالف الجنس 
موارد أظھرت النتائج الحاجة إلى التغیر اإلداري الفعال، تعلیم الموظفین واالستفادة من ال

البشریة للوصول إلى تحسین الجود في نطاق المنظمة حتى یتم تنفیذ مبادئ إدارة الجودة 
   .الشاملة

تطبیق الجودة في  ھدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات) ٢٠٠٧(دراسة آل مداوي  .٨
اإلدارة المدرسیة بمرحلة التعلیم الثانوي العام بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء الفكر 

 وكیل ٣٦ مدیرة مدرسة، و١٧ مدیر مدرسة، و١٣تكونت العینة من . إلداري المعاصرا
استخدمت الدراسة المنھج  . وكیلة مدرسة في مدینة أبھا في منطقة عسیر٤٦مدرسة، و

ھم النتائج التي الوصفي التحلیلي، وتم إعداد االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وكان من أ
م المتطلبات لتطبیق الجودة الشاملة في اإلدارة المدرسیة بمرحلة من أھ :توصلت لھا الدارسة

التعلیم في المرحلة الثانویة ھو نشر ثقافة الجودة الشاملة، القیادة الفعالة، التطویر التنظیمي، 
تشكیل فریق العمل، التدریب المستمر، تقویم أداء العاملین، االتصال الفعال وتخطیط الجودة، 

تعیق تطبیق اإلدارة المدرسیة للجودة الشاملة عدم وضوح رسالة الجودة من المعوقات التي 
الشاملة لدى القیادات العلیا، االفتقار إلى وجود فرق عمل تسعى لتحقیق أھداف الجودة، 
ضعف أسالیب تقویم األداء وغیاب التخطیط المستقبلي لتطبیق الجودة، تقدیم آلیة لتطبیق 

دارة المدرسیة بمرحلة التعلیم الثانوي العام بالمملكة العربیة متطلبات الجودة الشاملة في اإل
   .السعودیة

 :التعلیق على الدراسات السابقة
  :أوجھ الشبھ بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

  تتفق الدراسة الحالة مع أغلب الدراسات السابقة في التأكید على أھمیة إدارة الجودة الشاملة
  .یمیةفي المؤسسات التعل

  في التركیز على دور مدیر المؤسسة  )٢٠١٢(تتفق الدراسة الحالیة مع دراسة بوفتین
  .التعلیمیة وتأثیره الكبیر على المؤسسة كونھ القائد

  تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة بوجود متطلبات لنجاح إدارة الجودة الشاملة
  .ووجود بعض المشاكل التي تعیق تقدمھا

  الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة أداة للدراسةاتفقت. 
  :أوجھ االختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

 الدراسة الحالیة والدراسات السابقة من حیث التحدید المكاني ھناك اختالف بین. 
 ةاختلفت مع معظم الدراسات السابقة في اختیار مجتمع العین.  
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  :أوجھ استفادة الدارسة من الدراسات السابقة
  :ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في

 تحدید اإلطار النظري.  
 تحدید أداة الدراسة المناسبة وتحدید فقراتھا.  
 التعرف على نوع المعالجة اإلحصائیة المناسبة للدراسة.  
 معرفة اإلجراءات المناسبة للدراسة.  
  المیدانیة واالستفادة منھاالتعرف على بعض التطبیقات.  
 التعرف على أفكار جدیدة حول موضوع دور المدیرة في مجال ریاض األطفال.  
 اختیار منھج الدراسة.  

  :اإلطار النظري
  ریاض األطفال بالمملكة العربیة السعودیة: المحور األول

 :مفھوم ریاض األطفال
ر التي ھي بمثابة االنتقال من تعتبر ریاض األطفال شكل من أشكال التعلیم لألطفال الصغا

البیت إلى المدرسة لبدء أولى درجات السلم التعلیمي الرسمي، حیث یتعلم األطفال تطویر مھاراتھم 
من خالل اللعب اإلبداعي والتفاعل االجتماعي، وفي معظم بلدان العالم تعد ریاض األطفال جزءا 

  )١٠: ٢٠١٠مصطفى، . (من النظام المدرسي بالتعلیم األساسي
باألرض " روضة"ھي الترجمة الحرفیة للكلمة األلمانیة الصحاح " kindergarten" كلمة

  )١١: ٢٠١١الجعفري والجرواني، . (ذات الخضرة والبستان الحسن، وھي المكان المریح
 سنوات ٤المرحلة التي تضم األطفال وترعاھم من عمر : "بأنھا) ٢٠٠٦(عرفتھا بطاینة 

سة التربویة التي من خاللھا تحسم حیاة األفراد والجماعات، ویتوقف  سنوات، وھي المؤس٦حتى 
مستقبل األسرة على مدى االھتمام والنھوض بحاجات األطفال وإشباع رغباتھم، مما یؤدي إلى 

: ٢٠٠٦بطاینة، ( ".النمو اإلنساني الخالق ویقاس نجاح ھذه الریاض بمدى تقدم العمل التعلیمي فیھا
٣١(   

مؤسسة اجتماعیة تربویة تقوم بتأھیل الطفل تأھیال : "بأنھا) ٢٠٠٢(ریري كما عرفتھا الح
سلیما لدخول مرحلة التعلیم االبتدائي ویسمح لھ بالحریة التامة لممارسة النشاطات واكتشاف الذات 
والقدرات والمیول وإمكانیة مساعدتھ الكتساب خبرات جدیدة في المرحلة العمریة من الثالثة إلى 

  ) ١٧: ٢٠٠٢الحریري، ( ". السادسة
  :أھمیة ریاض األطفال

تكمن أھمیة مرحلة ریاض األطفال في أنھا مرحلة إعداد وتھیئة للطفل لمرحلة التعلیم 
االبتدائي، حیث إنھا تساعده في التأقلم عندما ینتقل إلى ھذي المرحلة، لذلك فإن ھذه التھیئة تكون 

ئ الطفل للمدرسة فھي أیضًا تھیئھ لالستقالل عن غایة في الصعوبة ألنھا باإلضافة إلى أنھا تھی
أسرتھ التي ھي سعادتھ واستقراره، فلذلك البد من معلمات ریاض األطفال التركیز على دعم الطفل 

 .بالحب والحنان وأشعاره باألمان وإعداد البیئة لتتسم باللعب والمرح، أكثر من كونھا بیئة تعلیمیة
  )١٩: ٢٠١٠مصطفى، (
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  :مة لمرحلة ریاض األطفالاألھداف العا
  تھدف ریاض األطفال إلى تنمیة أطفال ما قبل المدرسة وتھیئتھم لاللتحاق بھا، ومساعدة

  ):٥٤- ٥٣: ٢٠٠٥( خلف األطفال على تحقیق األھداف التربویة التالیة كما تذكرھا 
 ردیة في التنمیة الشاملة والمتكاملة لقدرات كل طفل في جمیع المجاالت مع مراعاة الفروق الف

  .القدرات واالستعدادات والمستویات النمائیة
 توفیر البیئة االجتماعیة المناسبة للطفل.   
  تنمیة المھارات اللغویة والعددیة والفنیة من خالل األنشطة الفردیة والجماعیة وإنماء القدرات

   .العقلیة
 فھالتنشئة االجتماعیة والصحیة السلیمة في ظل قیم المجتمع ومبادئھ وأھدا.   
  ،تلبیة حاجات ومطالب النمو الخاصة بھذه المرحلة من العمر لتمكین الطفل من تحقیق ذاتھ

   .وتكوین الشخصیة السویة القادرة على التعامل مع المجتمع
 على اكتشاف المؤسسات المحیطة ببیئة الروضة والتعامل معھا تعوید الطفل.   
 ع ككلتوثیق الصلة بین الطفل واألسرة والروضة والمجتم.   
 تزوید الطفل بالمھارات األساسیة لیتعلم االعتماد على النفس والقدرة على المبادأة والمبادرة.   
  تھیئة الطفل للحیاة المدرسیة النظامیة في مرحلة التعلیم األساسي ویكون ذلك من خالل

   .االنتقال التدریجي من جو األسرة إلى المدرسة
 وتنمیة مھاراتھم المختلفةاكتشاف األطفال الموھوبین ورعایتھم .   
  اكتشاف األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة والتعامل معھم إلشباع حاجاتھم النفسیة

   .والتعلیمیة
  :مفھوم إدارة ریاض األطفال

واإلدارة ھي مفتاح ". تنفیذ األعمال من خالل أشخاص آخرین"اإلدارة بأبسط تعریف لھا ھي 
في تحقیق آمال  المؤسسات التربویة لھا دور بارز ارةنجاح أي منظمة ومما الشك فیھ أن إد

  . مجتمعاتھا ویزداد ھذا الدور أھمیة في مرحلة ریاض األطفال
تتطلب إدارة ریاض األطفال إدارة واعیة تنظم حركتھا وتقود العمل ): "٢٠٠٧(ذكر شریف 

 األمر الذي فیھا في ظل فلسفة ھذه المرحلة ، مستھدفة تحقیق ما وضع لھا من أغراض وأھداف
یفرض على القائمین بإدارة ھذه المؤسسات أن یكونوا على درایة كاملة بفلسفة وأھداف ریاض 

شریف، ". (األطفال واألسانید القانونیة والتشریعیة التي تستند علیھا في تنظیم وإدارة شؤونھا
٢٢٣: ٢٠٠٧(  

خطط والسیاسات الصادرة ھي اإلدارة التي تتولى تنفیذ ال: "تعرف إدارة ریاض األطفال بأنھا
من اإلدارة العلیا وذلك بتوزیع األعمال على العاملین وتوجیھھم ومتابعتھم، وبالتالي المساھمة 
الجادة في تطویر العملیة التربویة ككل، وذلك عن طریق التقویم الشامل، ومالحقة نمو األطفال 

  )٦٢: ٢٠٠٢الحریري، ". (دائیةومدى إیجابیة تفاعلھم وتأھیلھم وإعدادھم لدخول المرحلة االبت
  :خصائص إدارة الروضة

إدارة المؤسسات التربویة لھا دور بارز في حیاة المجتمع وتزداد أھمیة ھذا الدور في مرحلة 
   :البد أن تكون ما قبل المدرسة، ومن أجل أن تكون إدارة الروضة إدارة ناجحة

 الصحیح والسلیم فھي إدارة تعتمد على الموضوعیة والتخطیط:إدارة ھادفة .   
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 أن ال تكون إدارة جامدة سلبیة بل لھا دور قیادي في إدارة وتوجیھ العمل:إدارة إیجابیة .   
 إدارة تتبنى الشورى والمشاركة في صنع القرار مع العاملین في  :إدارة اجتماعیة

   .المنظمة

 لى اآلخرین،  مبنیة على العالقات الحسنة مع اآلخرین، وتقدر االستماع ا:إدارة إنسانیة
   .والتعرف على مشاكلھم والوصول إلى حلول لھا

 بمعنى أنھا تقدر جھود اآلخرین وتنسق بینھم من أجل تحدید السیاسات،  :إدارة دیموقراطیة
   )٥٧: ٢٠٠٥خلف، . (ووضع البرامج والمساواة بین األعضاء

  :مھام مدیرة الروضة
یھا من مدیرات ومعلمات مؤھالت یتطلب العمل في ریاض األطفال أن یكون القائمون عل

  .علمیا، ولدیھن االستعداد النفسي للعمل في ریاض األطفال
تأتي أھمیة مدیرة الروضة في أنھا ھي من یقوم باإلشراف، التوجیھ، توزیع األعمال والقیام و

  :بالدور التنظیمي من أجل تحقیق أھداف الروضة، وتتلخص فیما یلي

 ملة والمتعددة للوصول إلى أفضل النتائجقیادة الروضة بأجھزتھا المتكا.  

 توفیر الظروف الالزمة التي تساعد الطفل على النمو في مختلف الجوانب.  

 تقوم باإلشراف على البرنامج الیومي مع المعلمات بالروضة. 
 تقوم بفتح سجل لكل طفل تدون بھ كل المعلومات الخاصة بھ.  
 ري ومتابعة عالج الحاالت المرضیة وتبلیغ تقوم باإلشراف على تنفیذ برامج التحصین الدو

  .مدیر التعلیم قبل المدرسي عند حدوث أمراض وبائیة
 تیسیر التحاق أطفال الروضة بتعلیم مرحلة األساس.   
 المشاركة في تقویم المعلمات واألطفال بالروضة.   
 االلتزام بالروابط التي تضعھا إدارة التعلیم قبل المدرسي بالمحلیة.  
 ٦٩: ٢٠٠٦فارس، . (افظة على مباني وأثاث الروضة ومعدات أخرىتقوم بالمح(  

  :أن من مسؤولیات مدیرة الروضة) ٢٠١١(و ذكر الجعفري 
 وھي القیام بمسؤولیة وضع السیاسات واالستراتیجیات للعمل وتحدید  :المسئولیة القیادیة

  .األھداف
 ھتمام بالعنصر البشري وھو تسییر النشاط الیومي في المنظمة واال :المسئولیة اإلداریة

: ٢٠١١الجعفري، ( .والمادي واالھتمام بالمحافظة علیھا وصیانتھا وحل مشاكل العمل
١١١(  

: ٢٠٠٥(ھناك مجموعة من المھارات التي یجب أن تتوفر في المدیرة كما تذكرھا خلف 
  :وھي كاآلتي) ٧١

نظمة واإلجراءات وھى قدرة المدیرة على أداء أعمالھا وتفھمھا لأل: المھارات الفنیة .١
والقدرة على استخدام المعلومات وتحلیلھا وإدراك الطرق والوسائل المتاحة  واللوائح

           .بإنجاز األعمال
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وتتمثل في كیفیة التعامل مع كافة األفراد العاملین في الروضة وكیفیة  :المھارات اإلنسانیة .٢
كن من دفعھم إلى القیام التعامل مع شخصیات من مختلف المستویات والمھن حتى تتم

 - قوة الحجة واإلقناع -  فالمدیرة الناجحة یجب أن تتمیز بالطالقة .بالعمل الذى ترید انجازه
   .سرعة البدیھیة

وتتمثل في القدرة على الدراسة والتحلیل واالستنتاج والمقارنة  :المھارات الفكریة .٣
رة الدائمة والمستمرة للتطویر والقد. واالستعداد الذھني لتقبل أفكار اآلخرین أو نقدھم

   .والتغیر اإلیجابي للعمل وتطویر أسالیبھ
بمعنى تفھم نظریات التنظیم والتطویر التنظیمي وتنظیم العمل  :المھارات التنظیمیة .٤

  .وتوزیع المھام والواجبات وتنسیق الجھود بین العاملین
بیق األسالیب العلمیة ومدیرة الروضة الفعالة ھي من تستخدم مھاراتھا وخبراتھا في تط

الحدیثة لإلدارة بحیث تتناسب مع طبیعة العمل اإلداري الذي تمارسھ والمتمثل في اتخاذ القرارات 
  .وتحمل المسئولیات

  :تاریخ ریاض األطفال في المملكة العربیة السعودیة
  ]٤٦: الكھف. [}المال والبنون زینة الحیاة الدنیا{: قال تعالى في كتابھ الكریم

 ]٢٤: اإلسراء. [}و قل رب ارحمھما كما ربیاني صغیرا{: ل سبحانھو قا
من ھذا المنطلق اھتمت المملكة العربیة السعودیة بتشجیع ریاض األطفال؛ وذلك من أجل 

   .رعایة الطفولة والرقي بالمستوى التربوي ابتداء بالنواة األساسیة وھو طفل ما قبل المدرسة
 العربیة السعودیة أھداف ریاض األطفال بأن تتعھد الطفل حددت السیاسة التعلیمیة للمملكة

وتمده بالرعایة والتنشئة الصالحة، وتوفیر األمن والسالمة لھ، باإلضافة إلى تشجیعھ على االبتكار 
   .واإلبداع

أول من قدم فكرة إنشاء دور الحضانة وریاض األطفال في المملكة ھي المؤسسات التربویة 
فكرة األساسیة ھو االعتناء بأطفال األمھات العامالت مقابل مبلغ معین من األھلیة، فقد كانت ال

   .المال
م، عندھا بادرت وزارة المعارف ١٩٦٥ظلت ھذه المؤسسات تقوم بھذه الخدمة حتى عام 

اإلشراف على ھذه المؤسسات من الناحیة الفنیة إضافة إلى تقدیمھا الدعم المادي لتتمكن من تأدیة 
   .یةرسالتھا التربو
في عام . م افتتحت أول روضة حكومیة في الریاض تابعة لوزارة المعارف١٩٦٦في عام 

م تم افتتاح أول روضة أطفال في مكة المكرمة من قبل الرئاسة العامة لتعلیم البنات، بعد ذلك ١٩٧٥
   .تتابع افتتاح العدید من ریاض األطفال في جمیع أنحاء المملكة

ة في ھذا القطاع، بل لوزارة العمل والشؤون االجتماعیة لم تكن ریاض األطفال منحصر
   .دورا بارزا في إنشاء العدید من ریاض األطفال وتعین المختصات لإلشراف علیھا

حرصت المملكة على تنشئة طفل ما قبل المدرسة، وحرصت على تقدیم الرعایة الكافیة لھ، 
 لتدریب الطالبات، وإعدادھن كمعلمات فقد وفرت الجامعات وكلیات إعداد المعلمات أقساما خاصة

: ٢٠٠٢الحریري، ( .ریاض أطفال، وإعطائھن شھادة بكالوریوس في تخصص ریاض األطفال
٢٨- ١٧(  
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  :أھداف ریاض األطفال في المملكة العربیة السعودیة
تتمثل دور الحضانة وریاض األطفال األولیة من مراحل التربیة وتتمیز بالرفق في معاملة 

لقد اھتمت المملكة . وھي تھیئ الطفل الستقبال ادوار الحیاة على أساس سلیم. وجیھھاالطفولة وت
  :العربیة السعودیة أن تضع أھداف خاصة لھذه المرحلة وھي كاآلتي

صیانة فطرة الطفل ورعایة نموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف طبیعیة سویة لجو  .١
  .متجاوبة مع مقتضیات اإلسالم، األسرة

  .االتجاه الدیني القائم على التوحید المطابق للفطرةتكوین  .٢
أخذ الطفل بآداب السلوك، وتیسیر امتصاصھ الفضائل اإلسالمیة واالتجاھات الصالحة  .٣

  .بوجود أسوة حسنة وقدوة محببة أمام الطفل
إیالف الطفل الجو المدرسي، وتھیئتھ للحیاة المدرسیة، ونقلھ برفق من الذاتیة المركزیة إلى  .٤

  .اة االجتماعیة المشتركة مع أقرانھالحی
تزویده بالتعبیر الصحیح واألساسیات المیسرة، والمعلومات المناسبة لسنھ والمتصلة بما  .٥

  .یحیط بھ
تدریب الطفل على المھارات الحركیة، وتعویده العادات الصحیحة، وتربیة حواسھ وتمرینھ  .٦

  .على حسن استخدامھا
 الجمالي، وإتاحة الفرصة أمام حیویتھ لالنطالق تشجیع نشاطھ االبتكاري، وتعھد ذوقھ .٧

  .الموجھ
  .الوفاء بحاجات الطفولة وإسعاد الطفل وتھذیبھ في غیر تدلیل وال إرھاق .٨
التیقظ لحمایة األطفال من األخطار، وعالج بوادر السلوك غیر السوي لدیھم، وحسن  .٩

  )sa.gov.moe.wwwوزارة التربیة والتعلیم، . (المواجھة لمشكالت الطفولة
  :أھم المشكالت التي تواجھ ریاض األطفال في المملكة العربیة السعودیة

  :تواجھ ریاض األطفال في المملكة منھا أھم المشاكل التي) ٢٠٠٢(ذكرت حریري 

 میة یجھل الكثیر من أولیاء األمور أھ :التواصل واالتصال الدائم بین األسرة والروضة
وضرورة االتصال الدائم بالروضة لمتابعة أبنائھم وھي تعد من المشاكل التي تواجھ 

   .الروضة
 اإلشراف التربوي یقوم بتوجیھ االستشارات ولكن سرعان ما یتناقض  :تضارب التعلیمات

  .من قبل اإلدارة العلیا
 ا فوري، لكن ھناك أحیانا یتحتم على المدیرة اتخاذ قرار :التمسك الشدید بالروتین اإلداري

الكثیر من المدیریات یتقیدن بشكل حرفي بما جاء في التعلیمات، وال یوجد أي مرونة في 
اإلدارة، ذلك من شأنھ تعطیل سیر العملیة التربویة ویغلبھا طابع الجمود، وذلك بالرجوع 

   .إلى اإلشراف التربوي في كل صغیرة وكبیرة
 ھناك أسر تجھل أھمیة ریاض األطفال  :لسطحیة نظرة بعض األسر إلى ریاض األطفا

بالرغم من أھمیة ھذه المرحلة وتنظر إلیھا على أنھا مكان ترفیھي بحت، فتقوم بتوفیر 
   .األلعاب للطفل في البیت وتحرمھ من التمتع بحق من حقوقھ

 على الرغم من أن  :عدم إلمام معلمات ومشرفات الروضة باستخدام الوسائل الحدیثة
إلى وجود الوسائل التربویة الحدیثة في ریاض األطفال، لكن یالحظ على ھناك افتقار 
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الحریري، . (بعض إدارات ریاض األطفال عدم تدریب الكوادر الموجودة على استخدامھا
٢٤٢- ٢٣٦: ٢٠٠٢(  
  :إدارة الجودة الشاملة: المحور الثاني

 :مفھوم إدارة الجودة الشاملة
كثیر من المعاني بالنسبة للباحثین والمختصین فتعددت  یحمل مفھوم إدارة الجودة الشاملة ال

آراؤھم تبعا لخلفیاتھم ونظراتھم إلى ھذا المدخل اإلداري الحدیث، وكان لكل واحد منھم أسلوبھ 
وسیتناول الدارسة بعض ھذه التعریفات . الخاص في تقدیم العدید من اإلسھامات والمبادئ الخاصة

  )٣٠: ٢٠١١الحراشة، . (واإلسھامات
مفھوم إدارة الجودة الشاملة ینص على أن الجودة یمكن إدارتھا وأن ھناك أسلوب منھجي 

والذي بدأت بتطبیقھ العدید من المنظمات العالمیة لتحسین وتطویر نوعیة خدماتھا . للقیام بذلك
ونتیجة ألھمیة ھذا . وإنتاجھا، والمساعدة في مواجھة التحدیات الشدیدة وكسب رضا الجمھور

دعمس، . (وم وانتشار تطبیقھ في دول العالم ازداد اھتمام الباحثین والدارسین ومراكز العلم بھالمفھ
١٣٩: ٢٠٠٩(  

أسلوب إداري لتحقیق النجاح طویل األمد من خالل إرضاء : "بأنھا) 1425(عرفھا حریره 
مات الزبائن، وتعتمد على مشاركة جمیع أعضاء المؤسسة في تحسین العملیات والمنتجات والخد

إبراھیم، ". (المعلوماتیة والبیئة الثقافیة للعمل، وتعود بالفائدة على أعضاء المؤسسة والمجتمع
٢٦: ٢٠١١(  

مجھود على مستوى الشركة یشارك فیھ الجمیع : "على أنھا) Burati,1991(عرفھا بوراتي 
: ٢٠١١اھیم، إبر". (كھدف استراتیجي رئیسي لتحسین األداء؛ أي أنھا توجھ األنشطة نحو الجودة

٥٢(  
  :الفرق بین الجودة الشاملة وإدارة الجودة الشاملة

فرق العلماء بین الجودة وإدارة الجودة الشاملة حیث أن التركیز على الجودة عملیة مؤقتة في 
الغالب بینما إدارة الجودة الشاملة ھي عملیة طویلة األجل ال تأخذ الصفة المؤقتة وإنما تأخذ البعد 

بحیث توجھ كل الخطط اإلنتاجیة والتسویقیة والمالیة واإلداریة باالتجاه الذي یخدم ھذا االستراتیجي 
  )١٤٩: ٢٠٠٩دعمس، . (البعد االستراتیجي

  :أسس إدارة الجودة الشاملة
الجودة الشاملة تقوم على األخالق، والنزاھة والثقة وكل ركن من ھذه األركان الثالثة یقدم 

 .لجودة الشاملةشیئا مختلفا لمفھوم إدارة ا
تھتم بتحدید الصحیح والخاطئ في أي حالة كانت، وھي عملة ذات  :Ethicsاألخالق  .١

أما أخالقیات . وجھین؛ الوجھ األول ھو أخالقیات المؤسسة والوجھ الثاني ھو أخالق الفرد
المؤسسة فتتضمن األمور المدونة لقواعد السلوك والتي تحدد المبادئ التوجیھیة التي على 

  . العاملین التقید بھا وعملھا، أما األخالق الفردیة فتشمل معرفة كل فرد لحقوقھ وواجباتھجمیع
والنفاق عكس النزاھة بشكل تام  وتشمل األمانة والقیم األخالقیة،: Integrityالنزاھة  .٢

 .وإدارة الجودة الشاملة لن تعمل مطلقا في جو من النفاق
 للنزاھة والسلوك األخالقي، فدون الثقة لن تستطیع تأتي الثقة كنتیجة حتمیة: Trustالثقــة  .٣

بناء إطار عمل؛ فإدارة الجودة الشاملة تعزز الثقة والمشاركة لكامل األعضاء، وتمنحھم القوة 
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التي تشجع األفراد، وتشعرھم بالفخر بالملكیة وتعزز المسئولیة الفردیة من أجل التحسین 
 .سة ال مواجھة اإلفرادالمستمر ومن أجل تطویر العملیات في المؤس

 )٢٠١١إبراھیم، (
  :أھداف تطبیق إدارة الجودة الشاملة

إن الھدف األساسي من تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الشركات ھو تطویر الجودة للمنتجات 
والخدمات مع تخفیض التكالیف واإلقالل من الوقت والجھد الضائع المقدمة للعمالء وكسب 

 .رضاءھم
  :رئیسي للجودة الشاملة یشمل ثالثة فوائد رئیسیة مھمة وھيوھذا الھدف ال

إن الجودة تتطلب عمل األشیاء الصحیحة بالطریقة الصحیحة من أول : خفض التكالیف .١
  .مرة، وھذا یعني تقلیل األشیاء التالفة أو إعادة انجازھا وبالتالي تقلیل التكالیف

اءات التي وضعت من قبل المؤسسة فاإلجر: تقلیل الوقت الالزم إلنجاز المھمات للعمیل .٢
إلنجاز الخدمات للعمیل قد ركزت على تحقیق األھداف ومراقبتھا وبالتالي جاءت ھذه 

 .اإلجراءات طویلة وجامدة في كثیر من األحیان مما اثر سلبیا على العمیل
وذلك بتطویر المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء، مع مراعاة أن عدم : تحقیق الجودة .٣

ھتمام بالجودة یؤدي لزیادة الوقت الالزم ألداء وانجاز المھام وزیادة أعمال المراقبة اال
 )٧٦: ٢٠٠١١عبد الحلیم، . (وبالتالي زیادة شكوى المستفیدین من ھذه الخدمات

 :و مما سبق یتضح أن أھداف وفوائد تطبیق برنامج إدارة الجودة الشاملة ھي
 مستمرخلق بیئة تدعم وتحافظ على التطویر ال.  
 إشراك جمیع العاملین في التطویر. 
 متابعة وتطویر أدوات قیاس أداء العملیات. 
 تقلیل المھام والنشاطات الالزمة لتحویل المدخالت إلى منتجات أو خدمات ذات قیمة للعمالء. 
 إیجاد ثقافة تركز بقوة على العمالء. 
 تحسین نوعیة المخرجات. 
 دارات وتشجیع العمل الجماعيزیادة الكفاءة بزیادة التعاون بین اإل. 
 تحسین الربحیة واإلنتاجیة. 
  تعلیم اإلدارة والعاملین كیفیة تحدید وترتیب وتحلیل المشاكل وتجزئتھا الي اصغر حتى یمكن

 .السیطرة علیھا
 تعلم اتخاذ القرارات استنادا على الحقائق ال المشاعر. 
 تدریب الموظفین على أسلوب تطویر العملیات. 
 مھام عدیمة الفائدة زمن العمل المتكررتقلیل ال. 
 زیادة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من شكاویھم. 
 تحسین الثقة وأداء العمل للعاملین. 
 زیادة تحقیق نسبة األھداف الرئیسیة للشركة. 
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  :مبادئ إدارة الجودة الشاملة 
من المبادئ التي تعد قدمت العدید من الدراسات التي تناولت إدارة الجودة الشاملة مجموعة 

 :بمثابة قواعد إرشادیة لتطبیق ھذا المفھوم بكفاءة وفاعلیة من ھذه المبادئ
  .التركیز على التعرف على احتیاجات وتوقعات المستفیدین والسعي المستمر لتحقیقھا .١
 . التركیز على العمل الجماعي والبعد عن الفردیة .٢
 . اتخاذ القرار بناء على معلومات صادقة .٣
 . ید على أن التحسین والتطویر عملیة مستمرةالتأك .٤
 )٧٦: ٢٠٠١١عبد الحلیم، . (التركیز على الوقایة بدال من التفتیش .٥

إرضاء المستفیدین، والتحسین : أشار البعض إلى أربعة مبادئ إلدارة الجودة الشاملة وھي
 .المستمر، والتمكین، والعمل الجماعي

إدارة الجودة الشاملة في المبني المدرسي من و ركزت دراسة رینولدز على تطبیق مبادئ 
التوجھ نحو التركیز على المتعلمین واإلدارة الفاعلة التي تأخذ بنظم المشاركة، وتحسین : حیث

  )٢٨-٢٦: ٢٠١١العویسي، . (االتصال، والتحسین والتطویر المستمر
  :معوقات إدارة الجودة الشاملة

ید فانھ البد أن یواجھ صعوبات ومعوقات، وھذا  كما ھو مسلم بھ أن عند تطبیق أي منھج جد
 .ما تطرق لھ العلماء كذلك في تطبیق إدارة الجودة الشاملة

  : أورد البعض المعوقات التالیة

 عدم توافر الكفاءات المؤھلة في إدارة الجودة.  
 بعض مقاومة التغیر، فاالنتقال من النظام القدیم إلي نظام جدید امرأ ال یمكن قبولھ بسھولة في 

المؤسسات، نظرا لخشیة بعض العاملین من إن التغییر قد ینطوي على افتقادھم لمكتسبات معینة 
 .أو یحد من صالحیاتھم

 محدودیة الموارد المالیة. 
معوقات تواجھ تطبیق إدارة الجودة الشاملة في القطاع ) درباس( وفي السیاق نفسھ یضیف 

 .التربوي

 اع التربوي، واعتماده على أسالیب تقلیدیةضعف بنیة نظام المعلومات في القط.  
 المركزیة في صناعة السیاسات التربویة واتخاذ القرارات. 

معوقات الجودة في التعلیم على نحو مختلف تتمثل في ) Freestone(كذلك تناول فریستون 
 :االعتقادات الخاطئة، وھي كالتالي

 غیر قابلة للتحقیقتبدو لكثیر من الناس أنھا دعایة، وأنھا: كلمة الجودة .  
 تدني الثقة في التزام القیادة:القیادة  . 
 فالجودة مجرد اتجاه وسوف یمضي بعد فترة من الزمن: مجرد تغییر. 
 الجودة تتطلب التزاما طویل األجل، بینما الخطط المدرسیة تبنى على أساس : الفترة الزمنیة

 .تنفیذھا في عام واحد
 ن الجودة ال تحمل في طیاتھا شیئا جدیدا لم یكن یعرفھ من ھناك من یعتقد أ: اإلدراك الزائف

 .قبل
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 إن إحداث تغییرات في ثقافة األسرة ستكون نتیجتھ انبثاق معوقات كبیرة لم : السیاق االجتماعي
 .تكن موجودة من قبل ، وستحول بالتالي دون نجاح المدرسة

 ي الیابان االعتقاد بان إدارة الجودة ال یمكن إن تتحقق إال ف:الثقافة . 
 ٤٣-٤٢: ٢٠١١الجضعي، . ( التدریس مھنة مستقلة ال تحتاج إلي إسھامات الجودة:المھنة( 

  :بعض معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة) 2008(ذكر زیاد و
  .عدم التزام اإلدارة العلیا .١
 .التركیز على أسالیب معینة في إدارة الجودة الشاملة ولیس على النظام ككل .٢
 .میع العاملین في تطبیق إدارة الجودة الشاملةعدم مشاركة ج .٣
 .عم انتقال التدریب إلى مرحلة التطبیق .٤
  . تبني طرق وأسالیب إلدارة الجودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصیة المؤسسة .٥
  . مقاومة التغییر سواء من العاملین أو من اإلدارات .٦
 )١٩٤: ٢٠١١إبراھیم، . (توقع نتائج فوریة ولیست على المدى البعید .٧

  :مفھوم إدارة الجودة الشاملة في التربیة والتعلیم
إدارة الجود الشاملة في المجال التربوي التعلیمي یقصد بھ أداء العمل بأسلوب صحیح متقن 
وفق مجموعة من المعاییر التربویة الضروریة لرفع مستوى جودة المنتج التعلیمي بأقل جھد وكلفة 

، وأھداف المجتمع وسد حاجة سوق العمل من الكوادر المؤھلة محققا األھداف التربویة التعلیمیة
 )١٨٤: ٢٠٠٩دعمس، . (علمیا

عملیة توثیق للبرامج واإلجراءات، وتطبیق لألنظمة ": بأنھا) ٢٠٠١(عرفتھا الباسل 
واللوائح والتوجیھات بھدف تحقیق نقلة نوعیة في العملیة التعلیمیة، واالرتقاء بمستوي الطالب في 

انب الجسمیة والنفسیة والعقلیة والروحیة واالجتماعیة من خالل إتقان األعمال الخاصة جمیع الجو
  )٢٤: ٢٠١١العویسي، ". (بالعملیة التعلیمیة بالمدرسة وحسن أدائھا

عملیة استراتیجیة : "عرف إدارة الجودة الشاملة في التعلیم بأنھا) Rhodes (1992 رودس
تستمد طاقة حركتھا من المعلومات التي نتمكن في إطارھا إداریة ترتكز على مجموعة من القیم و

من توظیف مواھب العاملین واستثمار قدراتھم الفكریة في مختلف مستویات التنظیم على نحو 
  )١٦٩: ٢٠١١إبراھیم، ". (إبداعي لتحقیق التحسن المستمر للمنظمة

د من خالل إرضاء أسلوب إداري لتحقیق النجاح طویل األم: "بأنھا) 1425(عرفھا حریره 
الزبائن، وتعتمد على مشاركة جمیع أعضاء المؤسسة في تحسین العملیات والمنتجات والخدمات 

إبراھیم، ". (المعلوماتیة والبیئة الثقافیة للعمل، وتعود بالفائدة على أعضاء المؤسسة والمجتمع
٦٤: ٢٠١١(  

  :أھمیة ومبررات تبني المدرسة لمفھوم إدارة الجودة الشاملة
دارة الجودة الشاملة تستطیع تحقیق استراتیجیة متكاملة لتطویر إدارة المدرسة، باإلضافة إ

الى أن التطبیق السلیم والشامل لمفھوم إدارة الجودة الشاملة یساعد على مواجھة التحدیات والتغلب 
سة في على الصعوبات؛ ذلك ألن تطبیق إدارة الجودة الشاملة سیمكن المؤسسة من اإلجادة والمناف

كثیر من جوانب العمل، وذلك عن طریق تحقیق عدد من الفوائد أھمھا تخفیض تكالیف األداء الى 
 .أدنى مستویاتھ، وزیادة معدالتھا اإلنتاجیة في الوقت نفسھ

أن إدارة الجودة الشاملة توجھ إداري شامل ومنھج علمي متكامل، ): ١٩٩٥ (Eriksonذكر
 التحسین المستمر، وتجمیع األخطاء والمشكالت وتصحیحھا یوفر للمؤسسة فوائد عدة تقوم على
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عن طریق المؤسسة قبل وصولھا للمستفیدین، واالھتمام بكشف مشكالتھا وإظھارھا بدال من 
إخفائھا أو التغاضي عنھا، والتخلي عن األنشطة غیر الضروریة، والقضاء على أسباب المشكلة من 

  )٢٩- ٢٨: ٢٠١١العویسي، . (ھاأساسھا ولیس االنتظار إلى عالج تأثیرات
انھ نظرا ألھمیة وصول ریاض األطفال إلي مستویات عالیة من ) ٢٠١١(ذكر العویسي 

األداء، فقد قامت بعض الدراسات بدراسة تأثیر تطبیق معاییر الجودة ومبادئھا على أداء ھذه 
التي ) ٢٠٠١(دراسة الباسل : المؤسسات من خالل إدارتھا أو نظم التقویم من ھذه الدراسات
التي خلصت بضرورة ) ٢٠١١(خلصت بأھم متطلبات تطبیق الجودة الشاملة، ودراسة الكبیسي 

 . تطبیق الجودة الشاملة في ریاض األطفال
  :أھداف إدارة الجودة الشاملة في التعلیم

 :تھدف إدارة الجودة الشاملة في التعلیم إلى ما یلي
  حیث اختیار المقررات المطلوبة ومراعاة قدرات تبني الدیمقراطیة في عملیة التعلیم؛ من

 .الطلبة وإمكاناتھم
  ،التركیز على الطالب، وتحسین نوعیة التعلم، وتنمیتھ بدرجة سلیمة في كافة مجاالت النمو

 .باعتباره أھم المخرجات التعلیمیة المطلوبة
  التعلم الذاتي من التركیز على التعلم الذاتي للطالب، ودور المنظمة التعلیمیة تسھیل عملیة

 .خالل أسلوب التعلم الذاتي والمفرد
 النظرة الشمولیة لعملیة التعلیم دون إحداث تجزئة لھا. 
  التركیز على عملیات التدریب المستمر أثناء الخدمة لجمیع العاملین، وھذا یعتبر من

 .أساسیات إدارة الجودة الشاملة
 نیة بین جمیع العاملین بدرجة تسھم في إنجاح التركیز على التفاھم والتعاون والعالقات اإلنسا

 )١٨٣: ٢٠١١إبراھیم، . (العمل
  :اإلدارة الفاعلة إلدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي

  :  من مواصفات اإلدارة الفعالة إلدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي

 لب وخاصة ضعیفي إن إدارة الجودة الشاملة في غرفة الفصل تتوقع األفضل من أي طا
العمل على تحقیق تحسن مستمر في األداء وذلك من خالل ربط التعلیم  مع التحصیل،

بالمجتمع وربط العلم بالحیاة، وتنمیة كل جوانب شخصیة الطالب واالستفادة من كل طاقاتھ 
  .وإشباع رغباتھ وحاجاتھ

 وفھم إمكانیات كل إن إدارة الجودة الشاملة تسعي للتحسن المستمر التدریجي بعد تحدید 
  .طالب والعمل الدءوب على تحسینھا وتطویرھا

  وتسعي إدارة الجودة الشاملة إلي ترسیخ التعاون والعمل الجماعي حیث یشارك كل تلمیذ
بأفكاره بحریة من خالل العصف الفكري وطرح البدائل المتعددة لحل مشكلة معینة، انھا 

ن من نقل اثر التعلم من داخل المدرسة الى تھیئ الطالب ألسلوب حل المشكالت حتى یتمك
حیاتھ العلمیة في المجتمع الذي یعیش فیھ، حیث یركز المعلم في األنشطة الصفیة على 

 .مشكالت واقعیة یعیشھا الطالب بالفعل
  ویؤكد أسلوب إدارة الجودة الشاملة على تعلیم الطالب كیف یتعلم، وممارسة التعلم الذاتي

المختلفة حتى یكتسب ویدرك أن التعلم عملیة مستمرة مدي الحیاة في اكتساب المھارات 
 )٩٨: ٢٠٠١١عبد الحلیم، . (تماشیًا مع طبیعة العصر الذي نعیشھ
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 :توجد عشرة التزامات للقیادات تجاه مدخل إدارة الجودة الشاملة
  :من التزامات القیادة تجاه مدخل إدارة الجودة الشاملة ما یلي

  .دي للتغییر والنمو واالبتكار والتطویرالبحث عن فرص التح -١
 .التجریب وتحمل المخاطر والتعلم من األخطاء المصاحبة للتنفیذ -٢
 .القدرة على التخیل والتنبؤ بالمستقبل -٣
 . حث اآلخرین من ذوي الرؤیة المشتركة في التعبیر عن آرائھم -٤
  .تشجیع التعاون وبث الثقة في اإلفراد من أجل تحقیق األھداف المشتركة -٥
تقویة اآلخرین من خالل إشراكھم في السلطة واتخاذ القرارات وزیادة حریة التصرف في  -٦

 .العمل
 .القدوة والمثل لآلخرین في العمل -٧
 .القدرة على التخطیط للنجاحات الصغیرة التي تشجع على التقدم المستمر وتبني االلتزام -٨
 .لمشروعاتاالعتراف بمساھمات اإلفراد في تحقیق النجاح لكل مشروع من ا -٩

 )١٧٢: ٢٠٠٧أحمد، . (تقییم االنجازات لطرق العمل بشكل منتظم - ١٠
 :مھام القیادة في ظل إدارة الجودة الشاملة

  :إن من أھم المھام التي تقوم بھا القیادة في ظل الجودة الشاملة ما یلي
 .زرع مضامین إدارة الجودة الشاملة لدى من یترأسھم -١
 .االلتزام بالثقافة التنظیمیة الجدیدةعلى تطبیق و) المرؤوسین(مساعدتھم  -٢
 .الدیمقراطیة والقیادة الصحیحة لتحقیق وانجاز المطلوب -٣
 .تشجیع المرؤوسین على خدمة وإرضاء العمالء -٤
 .فتح قنوات االتصال والتواصل بینھ وبین المرؤوسین وفعالیتھا -٥
 .السعي لتحقیق شعار العمل دون أخطاء ومن أول مرة -٦
 .سئولیات على المرؤوسینحسن توزیع المھام والم -٧
 .السعي إلى تطویر أداء العاملین باستمرار -٨
 .مساعدة مرؤوسیھ في حل المشكالت، وإكسابھم القدرة على مواجھة التحدیات التي تواجھھم -٩

 .التعاون مع المرؤوسین، والعمل معھم بروح الفریق لتحقیق األھداف المشتركة - ١٠
 .ینسیادة االحترام والصراحة والمساندة للمرؤوس - ١١
 .التصدي للمشاكل واكتشافھا قبل وقوعھا - ١٢
اتخاذ القرارات وفق نظام معلومات مبني بدقة لدیھ، واطالع المرؤوسین علیھ عند  - ١٣

 .الضرورة
 )١٨٩: ٢٠١١إبراھیم، . (استبعاد الشعارات الزائفة - ١٤

  :متطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة
لبریطاني ونظیره القومي للجودة وتمت ترجمتھا الى المیدان أوضح سالین متطلبات المعیار ا

 :التربوي كما یأتي
 .التزام اإلدارات بالجودة الشاملة .١
   .سیاسة القبول واالختیار .٢
   .تسجیل مدى تقدم الطالب .٣
  .تطویر المنھج واالستراتیجیات التعلیمیة .٤
   .اتساق أسالیب التقویم .٥
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  .یحھا والتعامل مع نواحي الضعفتحدید اإلنجازات المتدنیة والعمل على تصح .٦
  .استمراریة اإلجراءات والفحوصات الداخلیة للجودة الشاملة .٧
  . تطویر وتدریب الھیئة .٨

  :عدد من متطلبات الجودة أھمھا) ٢٠٠٤(وذكر علیمات 
  .تشكیل مجلس للجودة الشاملة .١
   .فریق لتصمیم الجودة وتنمیتھا .٢
   )٢٠٠٨ة والعساف، الصرایر( .لجنة لقیاس الجودة الشاملة وتقویمھا .٣

 :مؤشرات إدارة الجودة الشاملة في التعلیم
یتكون نظام إدارة الجودة الشاملة من عشر محكات تصف خصائص نظام إدارة جودة المؤسسات 

 :التعلیمیة بصورة شاملة وھي على النحو التالي
ة للمؤسسة مھام اإلدارة االستراتیجیة تتلخص في رسم السیاسة العام :اإلدارة االستراتیجیة .١

وتعتبر الوثیقة الرئیسیة . وبناء الخطط التي تحدد االتجاه العام للمؤسسة) المدرسة(التعلیمیة 
في ھذا المؤشر ھي خطة العمل كما یطلق علیھا أیضًا الخطة االستراتیجیة، أو الخطة 

 .التطویریة، أو الخطة التشاركیة
میة على توفیر الخدمة التي تحقق یختص بمدى قدرة المؤسسة التعلی :نوعیة إدارة الجودة .٢

 ).الخ.. المتعلمین، والمعلمین، سوق العمل(توقعات المستفیدین من المؤسسة التعلیمیة 
یسعى ھذا المؤشر إلى تحدید حاجات سوق العمل والمتعلمین : التسویق ورعایة العمیل .٣

 . بغرض تقدیم تدریب وتعلیم فعالین بما یرضي حاجات المتعلمین وسوق العمل
ھو یعني التدریب المستمر للموارد البشریة بما یجعل جمیع و: تطویر الموارد البشریة .٤

 . العاملین قادرین على أداء عملھم بفاعلیة وإنتاجیة عالیة
ضمان تكافؤ الفرص لجمیع المتعلمین، والعاملین في المؤسسة التعلیمیة : تكافؤ الفرص .٥

 .لى تحسین اإلنتاجیةوسوق العمل بما یعزز الشعور بالرضا مما یؤدي إ
ضمان وجود بیئة صحیة آمنة لجمیع المتعلمین، والعاملین في المؤسسة : الصحة والسالمة .٦

 .التعلیمیة
سعي إدارة المؤسسة التعلیمیة إلى تحقیق احتیاجات المتعلمین والعاملین : االتصال واإلدارة .٧

 .عموديبھا وانتقال المعلومات بصورة انسیابیة على المستویین األفقي وال
النفسیة، واألكادیمیة، واالجتماعیة (یعني تحدید حاجات المتعلمین المختلفة : خدمات اإلرشاد .٨

 ).والعمل على تحقیقھا
أیضًا یھتم بتنفیذ . یھتم ببناء البرامج الدراسیة والمواد التعلیمیة: تصمیم البرنامج وتنفیذه .٩

 عن التركیز على األنشطة البرامج الدراسیة واختیار طرائق التدریس المناسبة فضًال
 .واحتیاجات المتعلمین

یؤكد على أن المتعلم الذي حقق مؤشرات متطلبات منح المؤھل : التقییم لمنح الشھادات .١٠
 )٢٠٠٧البناء، . (یحصل على المؤھل العلمي

  
   



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربیة
٩١

  :معاییر إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعلیمیة
  :ت التعلیمیة بالعمومیة وھي تتضمن اآلتيتتصف معاییر إدارة الجودة الشاملة في المؤسسا

  :جودة اإلدارة
إن اإلدارة لیست نتاجًا للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة ولكنھا محدثة لھذه التنمیة وأن سر 
التنمیة ال یكمن أساسا في توفیر الثروات وإنما في كیفیة توظیفھا واستغاللھا واستخدام القوة البشریة 

 أفضل ما فیھا من طاقات مبدعة، كل ھذا یكون عن طریق إدارة واعیة وتشجیعھا على استخراج
   .تقوم على أسس عملیة سلیمة

  :جودة الموارد واإلمكانیات
المقصود بھا كیف تدبر وتطور المؤسسة معارف ومھارات وقدرات العاملین بھا سواء كان 

سسة ككل، وكیف على المستوى الفردي أو على مستوى العمل كفریق عمل وعلى مستوى المؤ
   .تخطط لھذه األنشطة لتدعم سیاستھا ولتحقیق التنفیذ الفعال

  :جودة المعلم وطرق التدریس
  :ھناك بعض المعاییر الخاصة بالمعلم وطرق التدریس منھا

 تركیز التدریس على األھداف التعلیمیة للمؤسسة التعلیمیة والتوقعات األكادیمیة.   

  تطویر التدریس الذي یتطلب من الطالب أن یستخدموا المعرفة والمھارات وعملیات
   .التطویر

  :المنھج
المناھج التي یدرسھا الطالب لھا أھمیة كبیرة في إعداد ھؤالء الطالب أكادیمیًا ومھنیًا 

  )١٨٠-١٧٩: ٢٠١١الجعفري، ( .وثقافیًا
طفال الصغار بالوالیات المتحدة حددت أن الرابطة القومیة لتربیة األ) ٢٠١١( ذكر الجفري

المعاییر بأربع مجاالت وھي تحتوي على عشرة مكونات أساسیة للبرامج الخاصة باألطفال الصغار 
  :وھي

  :األطفال: المجال األول
 العالقات االجتماعیة.   

 المنھج.   

 التدریس.   

 القیاس والتقویم.   

 الصحة.   
  :ھیئة التدریس: المجال الثاني

 المعلمون.   
  :مشاركة األسرة والمجتمع المحلي: المجال الثالث

 األسرة.   
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 المجتمع المحلي.   
  :القیادة واإلدارة: المجال الرابع

 البیئة المادیة.   

 القیادة واإلدارة.   
ولضمان تطبیق المعاییر بالدقة والعنایة والمرونة المطلوبة حددت الرابطة القومیة في 

  :راءات الالزم مراعاتھا وھيالوالیات المتحدة األمریكیة بعض اإلج
   .تشكیل لجنة االعتماد أو االعتراف .١
تحدید الجھات والجامعات ومراكز البحوث التي سیتم االستعانة بالمحكمین منھا لضمان  .٢

  . الكفاءة والتمیز
  .إصدار قوانین ولوائح تساعد على تنفیذ ھذه المعاییر عملیًا .٣

  : في المجال التربويصعوبات ومعوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة
  :من صعوبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي ما یلي

 إن إدارة الجودة الشاملة تتطلب تطبیق الالمركزیة في : المركزیة في اتخاذ القرار التربوي
 .القرار التربوي

 اعتماد نظام المعلومات في المجال التربوي على األسالیب التقلیدیة. 
 قافي واالجتماعي ھو نقل الموروث التربوي التقلیدي وعدم تقبل أسالیب التطویر اإلرث الث

 .والتحسین
 عدم توفر الكوادر المدربة والمؤھلة في مجال إدارة الجودة الشاملة في العمل التربوي. 
 یحتاج تطبیق نظام الجودة الشاملة في العمل التربوي إلي میزانیة مادیة كافیة: التمویل المالي .

 )٩٦: ٢٠٠١١بد الحلیم، ع(
  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

 :منھج الدراسة
وصف الظاھرة التي یرید الباحث دراستھا : "تم إتباع المنھج الوصفي، والذي یعرف بأنھ

وجمع أوصاف ومعلومات دقیقة عنھا، فھو یصفھا وصفا دقیقا ویعبر عنھا تعبیرا كیفیا وكمیا، 
ة ویوضح خصائصھا، أما التعبیر الكمي فیعطینا وصفا رقمیا فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھر

عبیدات، ". (یوضح مقدار ھذه الظاھرة أو حجمھا ودرجات ارتباطھا مع الظواھر المختلفة األخرى
١٨٠: ٢٠١٣(   

  :مجتمع الدراسة
محمد، . (یقصد بمجتمع الدراسة جمیع مفردات الظاھرة والتي سیتم اختیار العینة منھا

١٣٦: ٢٠١١(  
مجتمع الدراسة یتكون من مدیرات ریاض األطفال الحكومیة واألھلیة في غرب مدینھ 

  .  مدیرة ریاض أطفال١٤٣الریاض، والبالغ عددھن 
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  :عینة الدراسة وطریقة اختیارھا
 مدیرة ریاض أطفال في غرب مدینة الریاض تم اختیارھا ٦٠عینة الدراسة مكونة من 

.  مدیرة ریاض أطفال في غرب مدینة الریاض١٤٣من عشوائیا من المجتمع األصلي المكون 
استبانة جاھزة لعملیة ) ٥٧(استبانة على المدیرات، استرجعت منھا ) ٦٠(قامت الدارسة بتوزیع 

  .من إجمالي االستبانات التي تم توزیعھا%) ٩٥٫٠(التحلیل، أي بنسبة 
  : وصف أفراد عینة الدراسة

ائص الشخصیة والوظیفیة، یمكن توضیحھا  عینة الدراسة بعدد من الخصأفرادیتصف 
  :كاآلتي

  .المؤھل العلمي -١
  توزیع أفراد عینة الدراسة وفقًا لمتغیر المؤھل العلمي )١(جدول 

 النسبة المئویة التكرارات 

 87.7 50 بكالوریوس

 7.0 4 ماجستیر

 5.3 3 أخرى

 100.0 57 اإلجمالي

سبة      توزیع أفراد عینة الدراسة وفق  ) ١(یوضح الجدول   ث أن الن ر المؤھل العلمي، حی ًا لمتغی
ي   %) ٨٧٫٧(مدیرة یمثلن ما نسبتھ ) ٥٠(األكبر من أفراد عینة الدراسة   الوریوس، ف تخصصھن بك

اك      %) ٧٫٠(مدیرات بنسبة ) ٤(حین أن ھناك   ر ھن ي األخی دیرات  ) ٣(تخصصھن ماجستیر، وف م
  ).أخرى(تخصصاتھن بخالف ما سبق %) ٥٫٣(بنسبة 

 . التخصص -٢
  توزیع أفراد عینة الدراسة وفقًا لمتغیر التخصص )٢(ول جد

 النسبة المئویة التكرارات 

 14.0 8 تخصص شرعي

 12.3 7 تخصص علمي

 73.7 42 تخصص أدبي

 100.0 57 اإلجمالي

ا    ) ٤٢(أن النسبة األكبر من أفراد عینة الدراسة  ) ٢(یتضح من خالل الجدول      ثلن م دیرة یم م
اك         تخصصھن%) ٧٣٫٧(نسبتھ   ي حین أن ھن سبة   ) ٨( أدبي، ف دیرات بن تخصصھن  %) ١٤٫٠(م

  .مدیرات تخصصھن علمي) ٧(شرعي، وفي األخیر ھناك 
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 .عدد سنوات الخدمة -٣
  توزیع أفراد عینة الدراسة وفقًا لمتغیر عدد سنوات الخدمة )٣(جدول 

 النسبة المئویة التكرارات 

 35.1 20  سنوات٤ إلى أقل من ١

وات سن٨ إلى أقل من ٤  7 12.3 

 52.6 30  سنوات فأكثر٨

 100.0 57 اإلجمالي

ا        ) ٣(یوضح الجدول    ث أن م ة، حی توزیع أفراد عینة الدراسة وفقًا لمتغیر عدد سنوات الخدم
سبتھ     ) ٣٠(یزید على نصف أفراد عینة الدراسة         ا ن ثلن م دیرة یم رتھن  %) ٥٢٫٦(م  سنوات  ٨(خب

ثل ) ٢٠(، في حین أن ھناك   )فأكثر سبتھ   مدیرة یم ا ن ین      %) ٣٥٫١(ن م ا ب دمتھم م راوح سنوات خ تت
سبتھ  ) ٧(، وفي األخیر ھناك ) سنوات ٤ إلى أقل من     ١( رتھن  %) ١٢٫٣(مدیرات یمثلن ما ن  ٨(خب

  ).سنوات فأكثر
 .الدورات التدریبیة في مجال إدارة الجودة الشاملة -٤

  ل إدارة الجودة الشاملةتوزیع أفراد عینة الدراسة وفقًا للدورات التدریبیة في مجا )٤(جدول 

 النسبة المئویة التكرارات 

 36.8 21 لم ألتحق بأي دورة تدریبیة

 24.6 14  دورات تدریبیة٣ إلى ١

 38.6 22  دورات تدریبیة٣أكثر من 

 100.0 57 اإلجمالي

سبتھ  ) ٢٢(أن ھناك   ) ٤(یتضح من خالل الجدول      أكثر   %) ٣٨٫٦(مدیرة یمثلن ما ن تحقن ب ال
أي دورة   %) ٣٦٫٨(مدیرة یمثلن ما نسبتھ ) ٢١(، كما أن ھناك     )ات تدریبیة  دور ٣(من   تحقن ب لم یل

ة     %) ٢٤٫٦(مدیرة یمثلن ما نسبتھ ) ١٤(تدریبیة، وفي األخیر ھناك    دورات التدریبی دد ال راوح ع یت
  ). دورات تدریبیة٣ إلى ١(لھم في مجال إدارة الجودة الشاملة ما بین 

 :أداة الدراسة
تخدمت اال ى   اس صول عل ي الح ة ف تبیان أداة مالئم د االس ات، وتع ع البیان تبانة أداة لجم س

ئلة                 ن األس دد م ى شكل ع تبیان عل دم االس ین ویق ع مع ائق المرتبطة بواق ات والحق المعلومات والبیان
  )١٠٧: ٢٠١١عبیدات، . (یطلب اإلجابة عنھا من قبل عدد من األفراد المعنیین بموضوع االستبیان

  :اة الدراسةكیفیة بناء أد
وع       ة بموض سابقة ذات العالق ات ال ات والدراس ى األدبی الرجوع إل ة ب اء أداة الدراس م بن د ت وق

  . الدراسة
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربیة
٩٥

  :ولقد تكونت االستبانة في صورتھا النھائیة من جزأین
  :وھو یتناول البیانات األولیة الخاصة بأفراد عینة الدراسة مثل: الجزء األول

 المؤھل العلمي.  
 التخصص. 
 نوات الخدمةعدد س. 
 الدورات التدریبیة في مجال إدارة الجودة الشاملة. 

  :فقرة مقسمة على ثالثة محاور كما یلي) ٢٨(وھو یتكون من : الجزء الثاني
 یتناول دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض :المحور األول 

  .فقرة) ١٣(األطفال وھو یتكون من 
 یتناول العوامل التي تساعد مدیرة الروضة في نشر ثقافة الجودة الشاملة في :المحور الثاني 

 .فقرات) ٨(ریاض األطفال وھو یتكون من 
 یتناول معوقات نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال وھو یتكون من :المحور الثالث 

 .فقرات) ٧(
  :صدق االستبانة

  :أكد من صدق االستبانة وثباتھا كالتاليقامت الدارسة بتقنین فقرات االستبانة للت
   :صدق المحكمین .١

دور مدیرات ریاض األطفال في نشر " بعد االنتھاء من بناء أداة الدراسة والتي تتناول 
، تم عرضھا على عدد من "ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال غرب مدینة الریاض

 ).١-ملحق رقم( وذلك لالسترشاد بآرائھم المحكمین

قد ُطلب من المحكمین إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى مالءمتھا لما و
 ألجلھ، ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إلیھ، مع وضع التعدیالت واالقتراحات وضعت

  .التي یمكن من خاللھا تطویر االستبانة
عبارات وحذف بعد ذلك قامت الدارسة بإجراء التعدیالت الالزمة من تعدیل بعض ال

  ).٣- ملحق رقم(عبارات أخرى، حتى أصبح االستبیان في صورتھ النھائیة 
 ):االتساق الداخلي لفقرات االستبانة(صدق المحتوى  .٢

 ویحسب ھذا الصدق بفحص محتوى االختبار، وتحلیل أسئلتھ لمعرفة مدى تمثیلھا للسلوك 
: ٢٠١١عبیدات، . (وانب السلوكالذي یقیسھ االختبار، والتأكد من أن األسئلة تغطي جمیع ج

١٦٣( 

بعد التأكد من الصدق الظاھري ألداة الدراسة قامت الدارسة بتطبیقھا میدانیًا وعلى بیانات 
العینة وتم حساب معامل االرتباط بیرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حیث تم حساب 

رجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالد
  .العبارة كما توضح ذلك الجداول التالیة
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  دور مدیرات ریاض األطفال في نشر (معامالت ارتباط بیرسون للمحور األول  )٥(جدول 
  بالدرجة الكلیة للمحور) ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال

 رتباطمعامل اال رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

١ .503** 8 .647** 

٢ .398** 9 .524** 

٣ .541** ١٠ .741** 

٤ .500** ١١ .760** 

٥ .595** ١٢ .677** 

6 .649** ١٣ .675** 

7 .637** - - 

    ٠٫٠١ دال عند مستوى **
تساعد مدیرة الروضة في نشر العوامل التي (معامالت ارتباط بیرسون للمحور الثاني  )٦(جدول 

  بالدرجة الكلیة للمحور) جودة الشاملة في ریاض األطفال الثقافة

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 .528** 5 .713** 

2 .496** 6 .719** 

3 .562** 7 .782** 

4 .500** 8 .812** 

    ٠٫٠١ دال عند مستوى **
  ات نشر ثقافة الجودة معوق(معامالت ارتباط بیرسون للمحور الثالث  )٧(جدول 

  بالدرجة الكلیة للمحور) الشاملة في ریاض األطفال

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 .809** 5 .890** 

2 .882** 6 .915** 

3 .929** 7 .907** 

4 .872** - - 

    ٠٫٠١ دال عند مستوى **
) ٠٫٠١( جمیع العبارات دالة عند مستوى أن) ٧ ، ٦ ، ٥(یتضح من خالل الجداول رقم 

وھذا یعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما یشیر إلى مؤشرات صدق مرتفعة 
  .وكافیة یمكن الوثوق بھا في تطبیق الدراسة الحالیة
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  :ثبات االستبانة
أكثر من مرة في ویقصد بھ أن تكون نتائج االستبانة متقاربة أو تكون النتائج نفسھا إذا طبق 

قامت الدارسة بالتأكد من ثبات االستبانة عن طریق ). ١٦٠: ٢٠١٣عبیدات، (ظروف متماثلة 
یوضح معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وذلك ) ٨(استخدام معامل ثبات الفا كرونباخ، والجدول 

  : كما یلي
معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة  )٨(جدول   

 معامل الثبات حورالم الرقم

دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة  ١
 839. الشاملة في ریاض األطفال

الجودة  العوامل التي تساعد مدیرة الروضة في نشر ثقافة ٢
 789. الشاملة في ریاض األطفال

 954. الشاملة في ریاض األطفال معوقات نشر ثقافة الجودة ٣

 846. الثبات الكلي

أن مقیاس الدراسة یتمتع بثبات مقبول إحصائیًا، حیث بلغت قیمة معامل ) ٨(ح الجدول یوض
وھي درجة ثبات عالیة، كما تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما ) ٠٫٨٤٦) (ألفا(الثبات الكلیة 

  . ، وھي معامالت ثبات مرتفعة یمكن الوثوق بھا في تطبیق الدراسة الحالیة)٠٫٩٥٤ ، ٠٫٧٨٩(بین 
  :عرض نتائج الدراسة وتفسیرھا

سؤال األول ة ال اض    : إجاب ي ری شاملة ف ودة ال ة الج شر ثقاف ي ن ال ف اض األطف دیرة ری ا دور م م
 األطفال؟

ولإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب التكرارات، والنسب المئویة، والمتوسطات الحسابیة 
 ریاض األطفال في نشر ثقافة  الدراسة نحو دور مدیرةعینةواالنحراف المعیاري إلجابات أفراد 

الجودة الشاملة في ریاض األطفال، كما تم ترتیب ھذه الفقرات تنازلیًا حسب المتوسط الحسابي لكًال 
  :منھا، وذلك كما یلي
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اري إلجابات أفراد التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعی )٩(جدول 
  ض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفالنحو دور مدیرة ریاعینة الدراسة 

 درجة الموافقة

غیر موافقة  غیر موافقة محایدة موافقة موافقة بشدة
 بشدة

 الفقرات م

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
 

الترتیب
 

2 

دیرة   رص الم تح
ات      اد عالق على إیج
ین     إنسانیة مالئمة ب

 .المعلمات

50 87.7 7 12.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.88 0.33 1 

9 

دیرة  شجع الم ت
ى  دیرات عل الم
رات   ادل الخب تب
ل  شاركھا والعم وت

  .بروح الفریق

49 86.0 8 14.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.86 0.35 2 

6 

دیرة   رص الم تح
ب  ى تناس عل
دد   ع ع ات م القاع
ا    ال بھ األطف
ى   بة المبن ومناس

  .لألطفال

47 82.5 9 15.8 1 1.8 0 0.0 0 0.0 4.81 0.44 3 

10 

دیرة   سعى الم ت
القوانین   ام ب لإللم
وائح  والل
شریعات  والت
ي    رارات الت والق
ل  نظم العم ت

 .بالروضة

46 80.7 9 15.8 2 3.5 0 0.0 0 0.0 4.77 0.50 4 

12 

دیرة   رص الم تح
على تحفیز وتطویر 
ق   ات لتحقی المعلم
وب   ر المطل التغی

 .للروضة

43 75.4 13 22.8 0 0.0 1 1.8 0 0.0 4.72 0.56 5 

8 

دیرة   شارك الم ت
داد      ي إع العامالت ف
ة   ة الروض رؤی

 .وأھدافھا

41 71.9 14 24.6 2 3.5 0 0.0 0 0.0 4.68 0.54 6 

13 

دیرة   رص الم تح
تخدام  ى اس عل
التقنیات لنشر ثقافة 

 .الجودة

40 70.2 16 28.1 0 0.0 1 1.8 0 0.0 4.67 0.58 7 

1 
دی  رص م رة تح

ى  ة عل الروض
اییر   ود مع وج
یم أداء  ددة لتقی مح

42 73.7 11 19.3 3 5.3 0 0.0 1 1.8 4.63 0.75 8 
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 درجة الموافقة

غیر موافقة  غیر موافقة محایدة موافقة موافقة بشدة
 بشدة

 الفقرات م

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
 

الترتیب
 

ي   امالت ف الع
 .الروضة

4 

دیرة   ي الم تعط
ن   درا م ة ق المعلم
ة   ة وحری المرون
اء  صرف أثن الت
ات     ي قاع ا ف عملھ

  .األنشطة

35 61.4 20 35.1 1 1.8 1 1.8 0 0.0 4.56 0.63 9 

11 

دیرة   ك الم  تمل
ى   درة عل الق
شر   یط لن التخط

 .ثقافة الجودة

31 54.4 23 40.4 3 5.3 0 0.0 0 0.0 4.49 0.60 10 

7 

وادر   سم الك تت
ة  ة بالروض اإلداری
ن    د م ستوى جی بم

  .التأھیل اإلداري

34 59.6 17 29.8 3 5.3 3 5.3 0 0.0 4.44 0.82 11 

3 

رامج    دیرة ب د الم تع
ة  ة دوری تدریبی
ة  امالت بالروض للع

سین ستوى لتح  م
  .الجودة اإلداري

26 45.6 23 40.4 7 12.3 1 1.8 0 0.0 4.30 0.76 12 

5 

دیرة   رص الم تح
س      ود مجل على وج
ب  إدارة منتخ

 .للروضة

16 28.1 20 35.1 18 31.6 3 5.3 0 0.0 3.86 0.90 13 

 - 36. 4.59 المتوسط الحسابي العام

ة     یتضمن محور دور مدیرات ر  : ما یلي ) ٩(یتضح من الجدول     شر ثقاف ي ن ال ف یاض األطف
ال   اض األطف ي ری شاملة ف ودة ال اءت ) ١٣(الج رة، ج ة ) ١٢(فق رة بدرج شدة(فق ة ب ث )موافق ، حی

ین        ن        )٤٫٨٨ و ٤٫٣٠(تتراوح المتوسطات الحسابیة لھم ب ة الخامسة م ع بالفئ ذه المتوسطات تق ، وھ
ین            ا ب راوح م ي تت درج الخماسي والت اس المت ى  ٤٫٢٠(فئات المقی ي حین جاءت    ،)٥٫٠ إل رة  ( ف فق

دة ة ) واح ة(بدرج م  )موافق رة رق ي الفق ا  )٥(، وھ سابي لھ ط الح ث أن المتوس ذا )٣٫٨٦(، حی ، وھ
ین               ا ب راوح م ي تت درج الخماسي والت اس المت ى  ٣٫٤٠(المتوسط یقع بالفئة الرابعة من فئات المقی  إل

ة الدرا   )٤٫١٩ راد عین ر أف ات نظ اوت وجھ ى تف سابقة إل ة ال شیر النتیج دیرات  ، وت و دور م ة نح س
  .ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال

م   .١ رة رق اءت الفق ي ) ٢(ج ین      (وھ ة ب سانیة مالئم ات إن اد عالق ى إیج دیرة عل رص الم تح
دیرات  شر           ) الم ي ن ال ف اض األطف دیرات ری دور م رات الخاصة ب ین الفق ى ب ة األول بالمرتب

اض      ي ری شاملة ف ودة ال ة الج سابي   ثقاف ط ح ال بمتوس اري  ) ٤٫٨٨(األطف راف معی وانح
دیرة    )٠٫٣٣( ى أن م ة عل ة الدراس راد عین ین أف شدة ب ة ب اك موافق ى أن ھن دل عل ذا ی ، وھ
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ة              ك ألھمی د یرجع ذل ات، ق ین المعلم ة ب سانیة مالئم الروضة تحرص على إیجاد عالقات إن
  .العالقات اإلنسانیة في االتصال الفعال وتبادل الخبرات

اءت ا .٢ م  ج رة رق ي ) ٩(لفق شاركھا      (وھ رات وت ادل الخب ى تب دیرات عل دیرة الم شجع الم ت
ال        ) والعمل بروح الفریق   اض األطف دیرات ری دور م رات الخاصة ب بالمرتبة الثانیة بین الفق

سابي        ط ح ال بمتوس اض األطف ي ری شاملة ف ودة ال ة الج شر ثقاف ي ن راف ) ٤٫٨٦(ف وانح
ى     ، وھذا یدل على أن    )٠٫٣٥(معیاري قدره    ة الدراسة عل راد عین  ھناك موافقة بشدة بین أف

ق،               روح الفری شاركھا والعمل ب رات وت ادل الخب ى تب أن مدیرة الروضة تشجع المدیرات عل
ي         ولین وروم الكي، دوزف ابت، س ة س ة دراس ع نتیج ة م ة الحالی ة الدراس ت نتیج د اتفق وق

)Sabet, Saleki,Dezfoulian And Roumi,2012 (  ى أ ة العمل   والتي توصلت إل ھمی
  .الجماعي في تنفیذ إدارة الجودة الشاملة

م       .٣ رة رق ا          (وھي   ) ٦(جاءت الفق ال بھ دد األطف ع ع ى تناسب القاعات م دیرة عل تحرص الم
ال   ى لألطف بة المبن اض        ) ومناس دیرات ری دور م ة ب رات الخاص ین الفق ة ب ة الثالث بالمرتب

ال بم      اض األطف ي ری شاملة ف ودة ال ة الج شر ثقاف ي ن ال ف سابي  األطف ط ح ) ٤٫٨١(توس
ة الدراسة       )٠٫٤٤(وانحراف معیاري    راد عین ین أف شدة ب ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة ب

ى         ا ومناسبة المبن ال بھ دد األطف على أن مدیرة الروضة تحرص على تناسب القاعات مع ع
ي توصلت   ) ٢٠٠٨(لألطفال، وقد اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة مدوخ        والت

یة  إل ات الدراس ام القاع و ازدح دریس ھ ة الت ل ھیئ ن قب ودة م ق الج ات تطبی ن معوق ى أن م
 . بالطالب

م   .٤ رة رق اءت الفق ي ) ١٠(ج شریعات  (وھ وائح والت القوانین والل ام ب دیرة لإللم سعى الم ت
دیرات   ) والقرارات التي تنظم العمل بالروضة  دور م بالمرتبة الرابعة بین الفقرات الخاصة ب

ال بمتوسط حسابي       ریاض األطفا  ) ٤٫٧٧(ل في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطف
ة الدراسة       )٠٫٥٠(وانحراف معیاري    راد عین ین أف شدة ب ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة ب

نظم         ي ت رارات الت على أن مدیرة الروضة تسعى لإللمام بالقوانین واللوائح والتشریعات والق
ا       العمل بالروضة، وقد یرجع السب     ا یجعلھ امیم مم ى التع ب في ذلك إلى سھولة الحصول عل

 .ملمة بالقوانین
م   .٥ رة رق اءت الفق ي ) ١٢(ج ق     (وھ ات لتحقی ویر المعلم ز وتط ى تحفی دیرة عل رص الم تح

ة   وب للروض ر المطل اض      ) التغی دیرات ری دور م رات الخاصة ب ین الفق سة ب ة الخام بالمرتب
ا      ي ری شاملة ف ودة ال ة الج شر ثقاف ي ن ال ف سابي  األطف ط ح ال بمتوس ) ٤٫٧٢(ض األطف

ة الدراسة       )٠٫٥٦(وانحراف معیاري    راد عین ین أف شدة ب ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة ب
وب   ر المطل ق التغی ات لتحقی ویر المعلم ز وتط ى تحفی رص عل ة تح دیرة الروض ى أن م عل

 ,Toremen(للروضة، وقد اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة كاركمس ویسان 
Karakus And Yasan, 2008 (        ات ن متطلب یم الموظفین م ى أن تعل ي توصلت إل والت

 .تنفیذ مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس االبتدائیة من وجھة نظر المعلمین
دافھا      (وھي ) ٨(جاءت الفقرة رقم    .٦ ة الروضة وأھ داد رؤی ي إع امالت ف ) تشارك المدیرة الع

ة الجودة     بالمرتبة السادسة بین الفقر  شر ثقاف ي ن ات الخاصة بدور مدیرات ریاض األطفال ف
سابي    ال بمتوسط ح اض األطف ي ری شاملة ف اري ) ٤٫٦٨(ال راف معی ذا )٠٫٥٤(وانح ، وھ

شارك               دیرة الروضة ت ى أن م ة الدراسة عل راد عین ین أف شدة ب ة ب اك موافق ى أن ھن دل عل ی
دافھا      ة وأھ ة الروض داد رؤی ي إع امالت ف ك  . الع د یرجع ذل ات    وق ار ووجھ دد األفك ى تع  إل

 .النظر یجعل إعداد رؤیة واضحة یسعى الجمیع لتحقیقھا
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ة الجودة       (وھي ) ١٣(جاءت الفقرة رقم     .٧ شر ثقاف ات لن ى استخدام التقنی دیرة عل ) تحرص الم
ة الجودة         شر ثقاف ي ن ال ف اض األطف بالمرتبة السابعة بین الفقرات الخاصة بدور مدیرات ری

اض األطف  ي ری شاملة ف سابي  ال اري ) ٤٫٦٧(ال بمتوسط ح راف معی ذا )٠٫٥٨(وانح ، وھ
دیرة الروضة تحرص                 ى أن م ة الدراسة عل راد عین ین أف شدة ب ة ب یدل على أن ھناك موافق

 .على استخدام التقنیات لنشر ثقافة الجودة
یم أداء      (وھي ) ١(جاءت الفقرة رقم   .٨ ددة لتقی اییر مح ى وجود مع تحرص مدیرة الروضة عل

ال     ) الروضةالعامالت في    اض األطف بالمرتبة الثامنة بین الفقرات الخاصة بدور مدیرات ری
سابي        ط ح ال بمتوس اض األطف ي ری شاملة ف ودة ال ة الج شر ثقاف ي ن راف ) ٤٫٦٣(ف وانح

ى أن           )٠٫٥٧(معیاري   ة الدراسة عل راد عین ین أف شدة ب ة ب اك موافق ى أن ھن دل عل ، وھذا ی
د      اییر مح د      مدیرة الروضة تحرص على وجود مع ي الروضة، وق امالت ف یم أداء الع دة لتقی

داوي          ع نتیجة دراسة أل م ة م ى أن    ) ٢٠٠٧(اتفقت نتیجة الدراسة الحالی ي توصلت إل والت
 تقویم أداء العاملین من أھم المتطلبات لتطبیق الجودة الشاملة في اإلدارة المدرسیة 

ا    تعطي المدیرة قدرا من المرونة وحریة (وھي  ) ٤(جاءت الفقرة رقم     .٩ اء عملھ  التصرف أثن
ال            ) في قاعات األنشطة   اض األطف دیرات ری دور م رات الخاصة ب بالمرتبة التاسعة بین الفق

سابي        ط ح ال بمتوس اض األطف ي ری شاملة ف ودة ال ة الج شر ثقاف ي ن راف ) ٤٫٥٦(ف وانح
ى أن           )٠٫٦٣(معیاري   ة الدراسة عل راد عین ین أف شدة ب ة ب اك موافق ى أن ھن دل عل ، وھذا ی
ي قاعات                مدیرة ا  ا ف اء عملھ ة التصرف أثن ة وحری ن المرون درا م لروضة تعطي المعلمة ق

 .األنشطة، وذلك یرجع إلى أن إعطاء المعلمة قدر من الحریة یساعدھا على اإلبداع
م   .١٠ رة رق اءت الفق ي ) ١١(ج ودة    (وھ ة الج شر ثقاف یط لن ى التخط درة عل دیرة الق ك الم ) تمل

ة الجودة        بالمرتبة العاشرة بین الفقرات الخاصة     شر ثقاف ي ن  بدور مدیرات ریاض األطفال ف
سابي    ال بمتوسط ح اض األطف ي ری شاملة ف اري ) ٤٫٤٩(ال راف معی ذا )٠٫٦٠(وانح ، وھ

درة      یدل على أن ھناك موافقة بشدة بین أفراد عینة الدراسة على أن مدیرة الروضة تملك الق
ة         ت نتیجة الدراس د اتفق ودة، وق ة الج شر ثقاف ى التخطیط لن ة آل    عل ع نتیجة دراس ة م الحالی

داوي  ي       ) ٢٠٠٧(م شاملة ف ودة ال ق الج ات لتطبی م المتطلب ن أھ ى أن م لت إل ي توص والت
 .اإلدارة المدرسیة ھو تخطیط الجودة

م  .١١ رة رق اءت الفق ي ) ٧(ج ل  (وھ ن التأھی د م ستوى جی ة بم ة بالروض وادر اإلداری سم الك تت
رات الخ    ) اإلداري ین الفق ة عشر ب ة الحادی ي     بالمرتب ال ف اض األطف دیرات ری دور م اصة ب

ال بمتوسط حسابي        اري   ) ٤٫٤٤(نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطف وانحراف معی
وادر                   )٠٫٨٢( ى أن الك ة الدراسة عل راد عین ین أف شدة ب ة ب اك موافق ى أن ھن ، وھذا یدل عل

ت نتیجة ا           ة   اإلداریة بالروضة تتسم بمستوى جید من التأھیل اإلداري، قد اتفق لدراسة الحالی
سان   ي  ) Toremen, Karakus And Yasan, 2008(مع نتیجة دراسة كاركمس وی والت

ودة          ادئ إدارة الج ذ مب ات تنفی ن متطلب شریة م وارد الب ن الم تفادة م ى أن االس لت إل توص
 الشاملة في المدارس االبتدائیة من وجھة نظر المعلمین

تدریبیة دوریة للعامالت بالروضة لتحسین   تعد المدیرة برامج (وھي ) ٣(جاءت الفقرة رقم     .١٢
اض           ) مستوى الجودة اإلداري   دیرات ری دور م رات الخاصة ب بالمرتبة الثانیة عشر بین الفق

سابي        ط ح ال بمتوس اض األطف ي ری شاملة ف ودة ال ة الج شر ثقاف ي ن ال ف ) ٤٫٣٠(األطف
راد ع    )٠٫٧٦(وانحراف معیاري    ین أف شدة ب ة الدراسة   ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة ب ین

ودة      ستوى الج سین م ة لتح امالت بالروض ة للع ة دوری رامج تدریبی د ب دیرة ُتع ى أن الم عل
داوي     ة آل م ة دراس ع نتیج ة م ة الحالی ة الدراس ت نتیج د اتفق ي ) ٢٠٠٧(اإلداري، وق والت
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دریب      توصلت إلى أن من أھم المتطلبات لتطبیق الجودة الشاملة في اإلدارة المدرسیة ھو الت
 .رالمستم

م     .١٣ س إدارة منتخب للروضة       (وھي  ) ٥(جاءت الفقرة رق ى وجود مجل دیرة عل ) تحرص الم
ة         شر ثقاف ي ن ال ف اض األطف دیرات ری دور م رات الخاصة ب ین الفق شر ب ة ع ة الثالث بالمرتب

ال بمتوسط حسابي       اري   ) ٣٫٨٦(الجودة الشاملة في ریاض األطف ، )٠٫٩٠(وانحراف معی
ین أفراد عینة الدراسة على أن المدیرة تحرص على وجود وھذا یدل على أن ھناك موافقة ب    

داوي         مجلس إدارة منتخب للروضة، وقد اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة آل م
ي اإلدارة    ) ٢٠٠٧( شاملة ف ودة ال ق الج ات تطبی م معوق ن أھ ى أن م لت إل ي توص والت

 .المدرسیة ھو االفتقار تشكیل فرق عمل
ة    )٤٫٥٩(سابي العام یبلغ المتوسط الح  راد عین ین أف ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بشدة ب

ي       شاملة ف ودة ال ة الج شر ثقاف ي ن ال ف اض األطف دیرات ری ا م وم بھ ي تق ى األدوار الت ة عل الدراس
دیرات        (ریاض األطفال، ومن أھم تلك األدوار        ین الم ة ب سانیة مالئم ات إن الحرص على إیجاد عالق

ى الحرص            وكذلك تشجیع المدیر   ق إضافة إل روح الفری شاركھا والعمل ب ات على تبادل الخبرات وت
وائح      على تناسب القاعات مع عدد األطفال بھا ومناسبة المبنى لألطفال والسعي لإللمام بالقوانین والل
ة          داد رؤی ي إع دیرات ف شاركة الم ذلك م ة وك ل بالروض نظم العم ي ت رارات الت شریعات والق والت

دافھا    ى      الروضة وأھ ودة والحرص عل ة الج شر ثقاف ات لن تخدام التقنی ى اس رص عل ى الح افة إل إض
 ).وجود معاییر محددة لتقییم أداء العامالت في الروضة

  ما ھي العوامل التي تساعد في نشر ثقافة الجودة الشاملة؟: إجابة السؤال الثاني
ط     ة والمتوس سب المئوی رارات والن ساب التك م ح سؤال ت ذا ال ن ھ ة ع سابیة ولإلجاب ات الح

ة الجودة            شر ثقاف ي ن ساعد ف ي ت ل الت واالنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة الدراسة نحو العوام
  :الشاملة، كما تم ترتیب ھذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي تنازلیًا لكًال منھا، وذلك كما یلي

لمعیاري إلجابات االنحراف االتكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة و )١٠(جدول 
   عینة الدراسة نحو العوامل التي تساعد في نشر ثقافة الجودة الشاملةأفراد

 درجة الموافقة

غیر موافقة  غیر موافقة محایدة موافقة موافقة بشدة
 الفقرات م بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
 

الترتیب
 

5 
قات الجو الحمیمي لعال  

اض   ي ری امالت ف الع
 .األطفال

47 82.5 8 14.0 2 3.5 0 0.0 0 0.0 4.79 0.49 1 

1 

وي  ل الترب التأھی
دیرة  ب لم المناس
ب    ة بجان الروض

  .التأھیل اإلداري

45 78.9 11 19.3 1 1.8 0 0.0 0 0.0 4.77 0.46 2 

7 
ارتفاع الروح المعنویة 
ي   امالت ف دى الع ل

 .الروضة
46 80.7 9 15.8 1 1.8 1 1.8 0 0.0 4.75 0.58 3 

ودة     4 اإلیمان بأھمیة الج
ویر   ي تط شاملة ف ال

40 70.2 17 29.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.70 0.46 4 
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 درجة الموافقة

غیر موافقة  غیر موافقة محایدة موافقة موافقة بشدة
 بشدة

 الفقرات م

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
 

الترتیب
 

 .المؤسسة

8 
شارك  ادل وت تب
امالت      الخبرات بین الع

 .في الروضة
42 73.7 13 22.8 2 3.5 0 0.0 0 0.0 4.70 0.53 5 

امالت  2 ة الع اع ثق ارتف
 6 0.48 4.65 0.0 0 0.0 0 0.0 0 35.1 20 64.9 37 .في مدیرة الروضة

6 
امالت     ساس الع قوة إح
ة      ى الروض باالنتماء إل

 .التي یعملون بھا
40 70.2 14 24.6 2 3.5 1 1.8 0 0.0 4.63 0.64 7 

3 
استخدام المدیرة النمط   
ي    دیمقراطي ف ال

 .اإلدارة
32 56.1 19 33.3 5 8.8 1 1.8 0 0.0 4.44 0.73 8 

لحسابي العامالمتوسط ا  4.68 .35 - 

ي  ) ١٠(یتضح من الجدول     ي            : ما یل دیرة الروضة ف ساعد م ي ت ل الت یتضمن محور العوام
ال            اض األطف ي ری شاملة ف ا بدرجة     ) ٨(نشر ثقافة الجودة ال رات، جاءت جمیعھ شدة  (فق ة ب ، )موافق

سة   ، وھذه المتوسطات تقع )٤٫٧٩ ، ٤٫٤٤(حیث تتراوح المتوسطات الحسابیة لھم بین   ة الخام بالفئ
سابقة  )٥٫٠ إلى ٤٫٢٠(من فئات المقیاس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بین       ، وتشیر النتیجة ال

ة       شر ثقاف ي ن إلى تقارب وجھات نظر أفراد عینة الدراسة نحو العوامل التي تساعد مدیرة الروضة ف
  .الجودة الشاملة في ریاض األطفال

بالمرتبة ) لحمیمي لعالقات العامالت في ریاض األطفال الجو ا (وھي  ) ٥(جاءت الفقرة رقم     .١
سابي   ط ح ى بمتوس اري  ) ٤٫٧٩(األول راف معی اك   )٠٫٤٩(وانح ى أن ھن دل عل ذا ی ، وھ

اض          ي ری امالت ف ات الع ى أن الجو الحمیمي لعالق موافقة بشدة بین أفراد عینة الدراسة عل
ة       شر ثقاف ي ن اض     األطفال من العوامل التي تساعد مدیرة الروضة ف ي ری شاملة ف  الجودة ال

ال           ین األعضاء فع األطفال، وقد یرجع ذلك إلى أنھ في ظل الجو الحمیمي یكون االتصال ب
  .جدا

م   .٢ رة رق اءت الفق ي ) ١(ج ل    (وھ ب التأھی ة بجان دیرة الروض ب لم وي المناس ل الترب التأھی
اري     ) ٤٫٧٧(بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي     ) اإلداري دل  ، وھ  )٠٫٤٦(وانحراف معی ذا ی

على أن ھناك موافقة بشدة بین أفراد عینة الدراسة على أن التأھیل التربوي المناسب لمدیرة    
ة   شر ثقاف ي ن ة ف دیرة الروض ساعد م ي ت ل الت ن العوام ل اإلداري م ب التأھی ة بجان الروض
ع نتیجة دراسة آل            ة م ت نتیجة الدراسة الحالی د اتفق الجودة الشاملة في ریاض األطفال، وق

داوي ق        ) م٢٠٠٧ (م ات لتطبی م المتطلب ن أھ ستمر م دریب الم ى أن الت لت إل ي توص والت
  .الجودة الشاملة في اإلدارة المدرسیة

ي الروضة     (وھي ) ٧(جاءت الفقرة رقم   .٣ امالت ف دى الع ة ل ة  ) ارتفاع الروح المعنوی بالمرتب
سابي    ط ح ة بمتوس اري  ) ٤٫٧٥(الثالث راف معی اك    )٠٫٥٨(وانح ى أن ھن دل عل ذا ی ، وھ

ي       امالت ف دى الع ة ل روح المعنوی اع ال ى أن ارتف ة عل ة الدراس راد عین ین أف شدة ب ة ب موافق
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اض           ي ری شاملة ف ة الجودة ال شر ثقاف الروضة من العوامل التي تساعد مدیرة الروضة في ن
 .األطفال، قد یرجع ذلك إلى ارتباط ارتفاع الروح المعنویة باإلنجاز واإلبداع

ي تطویر المؤسسة    (وھي  ) ٤(جاءت الفقرة رقم     .٤ شاملة ف ة  ) اإلیمان بأھمیة الجودة ال بالمرتب
سابي   ط ح ة بمتوس اري ) ٤٫٧٠(الرابع راف معی اك  )٠٫٤٦(وانح ى أن ھن دل عل ذا ی ، وھ

ى أن   ة عل ة الدراس راد عین ین أف شدة ب ة ب ویر موافق ي تط شاملة ف ودة ال ة الج ان بأھمی اإلیم
اض       من العوامل التي تساعد مدیرة الروضة في   المؤسسة ي ری شاملة ف ة الجودة ال نشر ثقاف

 . األطفال، یرجع إلى أن اإلیمان باألھمیة یؤدي إلى السعي إلى تحقیقھا
ي الروضة     تبادل(وھي ) ٨(جاءت الفقرة رقم   .٥ امالت ف ین الع ة  ) وتشارك الخبرات ب بالمرتب

سابي   ط ح سة بمتوس اري  ) ٤٫٧٠(الخام اك  )٠٫٥٣(وانحراف معی ى أن ھن دل عل ذا ی ، وھ
ي           موافق  امالت ف ین الع رات ب شارك الخب ادل وت ى أن تب ة الدراسة عل راد عین ین أف شدة ب ة ب

اض           ي ری شاملة ف ة الجودة ال شر ثقاف الروضة من العوامل التي تساعد مدیرة الروضة في ن
ولین      الكي، دوزف ابت، س ة س ة دراس ع نتیج ة م ة الحالی ة الدراس ت نتیج د اتفق ال، وق األطف

ي  ى  ) Sabet, Saleki,Dezfoulian And Roumi,2012(وروم لت إل ي توص والت
 .أھمیة االلتزام والعمل الجماعي في تنفیذ إدارة الجودة الشاملة متمثلة في تبادل األفكار

م      .٦ دیرة الروضة      (وھي   ) ٢(جاءت الفقرة رق ي م امالت ف ة الع اع ثق سادسة   ) ارتف ة ال بالمرتب
ى أن ھناك موافقة بشدة ، وھذا یدل عل)٠٫٤٨(وانحراف معیاري   ) ٤٫٦٥(بمتوسط حسابي   

دیرة الروضة  بین أفراد عینة الدراسة على أن        ي    ارتفاع ثقة العامالت في م ل الت ن العوام  م
 .تساعد مدیرة الروضة في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال

ا (وھي ) ٦(جاءت الفقرة رقم    .٧ ) قوة إحساس العامالت باالنتماء إلى الروضة التي یعملون بھ
اري    ) ٤٫٦٣(بة السابعة بمتوسط حسابي     بالمرت ى أن    )٠٫٦٤(وانحراف معی دل عل ذا ی ، وھ

ى    اء إل امالت باالنتم ساس الع وة إح ى أن ق ة عل ة الدراس راد عین ین أف شدة ب ة ب اك موافق ھن
ة الجودة                   شر ثقاف ي ن دیرة الروضة ف ساعد م ي ت ل الت ن العوام ا م ون بھ الروضة التي یعمل

 .الشاملة في ریاض األطفال
اء .٨ م  ج رة رق ي ) ٣(ت الفق ي اإلدارة   (وھ دیمقراطي ف نمط ال دیرة ال تخدام الم ة ) اس بالمرتب

سابي   ط ح ة بمتوس اري  ) ٤٫٤٤(الثامن راف معی اك   )٠٫٧٣(وانح ى أن ھن دل عل ذا ی ، وھ
ي اإلدارة موافقة بشدة بین أفراد عینة الدراسة على أن         استخدام المدیرة النمط الدیمقراطي ف

ال،      من العوامل التي تساعد      اض األطف ي ری شاملة ف مدیرة الروضة في نشر ثقافة الجودة ال
الن النمط الدیمقراطي بسمح بتبادل اآلراء واألفكار، یساعد في اتخاذ القرارات األقرب إلى     

 .الصواب
ة    )٤٫٦٨(یبلغ المتوسط الحسابي العام   راد عین ین أف ، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بشدة ب

ال،      الدراسة على العوامل ال    تي تساعد مدیرة الروضة في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطف
وي     (ومن أھم تلك العوامل      الجو الحمیمي لعالقات العامالت في ریاض األطفال وكذلك التأھیل الترب

امالت         دى الع ة ل روح المعنوی اع ال ى ارتف المناسب لمدیرة الروضة بجانب التأھیل اإلداري إضافة إل
رات             في الروضة و   شارك الخب ادل وت ذلك تب ي تطویر المؤسسة وك شاملة ف اإلیمان بأھمیة الجودة ال

  ).بین العامالت في الروضة
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  ما ھي معوقات نشر ثقافة الجودة الشاملة؟: إجابة السؤال الثالث
ة، والمتوسطات الحسابیة           سب المئوی ولإلجابة عن السؤال الثالث تم حساب التكرارات والن

م           واالنحراف المعیار  ا ت شاملة، كم ة الجودة ال شر ثقاف ي إلجابات أفراد عینة الدراسة نحو معوقات ن
  :ترتیب ھذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكًال منھا، وذلك كما یلي

االنحراف المعیاري إلجابات التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة و )١١(جدول 
  فة الجودة الشاملة عینة الدراسة نحو معوقات نشر ثقاأفراد

 درجة الموافقة

غیر موافقة  غیر موافقة محایدة موافقة موافقة بشدة
 بشدة

 الفقرات م

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
ف المعیاري 

االنحرا
 

الترتیب
 

4 

ح    ر الواض م غی الفھ
ودة  وم الج لمفھ
دى  شاملة ل ال
ي    املین ف الع

 .الروضة

24 42.1 20 35.1 4 7.0 4 7.0 5 8.8 3.95 1.26 1 

1 
 نقص قناعة المدیرة   
ودة    ة الج بأھمی

 .الشاملة
22 38.6 20 35.1 5 8.8 9 15.8 1 1.8 3.93 1.13 2 

7 

ات    عف العالق ض
ین   سانیة ب اإلن
ي  امالت ف الع

 .الروضة

31 54.4 10 17.5 2 3.5 7 12.3 7 12.3 3.89 1.48 3 

2 

ین  سیئة ب ة ال العالق
ض  دیرة وبع الم

امال ي الع ت ف
 .الروضة

25 43.9 16 28.1 4 7.0 7 12.3 5 8.8 3.86 1.34 4 

ضعف تحفیز المدیرة    3
 5 1.49 3.77 14.0 8 12.3 7 1.8 1 26.3 15 45.6 26 . للمدیرات

5 

شفافیة  ص ال  نق
ین  اح ب واالنفت

دیرة امالت  الم والع
 .في الروضة

21 36.8 18 31.6 4 7.0 8 14.0 6 10.5 3.70 1.38 6 

ة   غیاب   6 القیم األخالقی
 7 1.50 3.67 14.0 8 15.8 9 1.8 1 26.3 15 42.1 24 .في العمل

 - 1.21 3.82 المتوسط الحسابي العام

دول   ن الج ي ) ١١(یتضح م ا یل ي   : م شاملة ف ودة ال ة الج شر ثقاف ات ن ور معوق ضمن مح یت
راوح المتوسطات   )موافقة(فقرة، جاءت جمیعھا بدرجة   ) ٧(ریاض األطفال    م   ، حیث تت الحسابیة لھ

ین   ي     )٣٫٩٥ ، ٣٫٦٧(ب درج الخماس اس المت ات المقی ن فئ ة م ة الرابع ع بالفئ ذه المتوسطات تق ، وھ
ین         ا ب راوح م ى  ٣٫٤٠(والتي تت راد         )٤٫١٩ إل ات نظر أف ارب وجھ ى تق سابقة إل شیر النتیجة ال ، وت

  .عینة الدراسة نحو معوقات نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال
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ي           (وھي  ) ٤(فقرة رقم   جاءت ال  .١ املین ف دى الع شاملة ل وم الجودة ال ح لمفھ ر الواض م غی الفھ
دل   )١٫٢٦(وانحراف معیاري   ) ٣٫٩٥(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي     ) الروضة ، وھذا ی

ى أن            ة الدراسة عل راد عین ین أف وم الجودة      على أن ھناك موافقة ب ح لمفھ ر الواض م غی الفھ
ي    الشاملة لدى العاملین في الر     شاملة ف وضة من المعوقات التي تحد من نشر ثقافة الجودة ال

ع    ریاض األطفال  ة م ، قد یرجع السبب إلى التداخل في المفاھیم، اتفقت نتیجة الدراسة الحالی
ق الجودة       ) ٢٠٠٧(نتیجة دراسة آل مداوي      ات لتطبی م المتطلب والتي توصلت إلى أن من أھ

ق اإل    ق تطبی ي تعی ات الت ن المعوق شاملة م وح   ال دم وض شاملة ع ودة ال یة للج دارة المدرس
  رسالة الجودة الشاملة لدى القیادات العلیا 

شاملة         (وھي   ) ١(جاءت الفقرة رقم     .٢ ة الجودة ال دیرة بأھمی ص قناعة الم ة   ) نق ة الثانی بالمرتب
ین     )١٫١٣(وانحراف معیاري   ) ٣٫٩٣(بمتوسط حسابي    ة ب اك موافق ، وھذا یدل على أن ھن

شاملة       أفراد عینة الدراس   ي    ة على أن نقص قناعة المدیرة بأھمیة الجودة ال ات الت ن المعوق  م
ال           اض األطف ي ری شاملة ف ة الجودة ال شر ثقاف ة      تحد من ن ر مقتنع دیرة غی ون الم دما تك ، عن

 .سوف تحد من نشر ثقافة الجودة لعدم اقتناعھا ألنھا قائدة المؤسسة
م     .٣ رة رق اءت الفق ي  ) ٧(ج سانیة    (وھ ات اإلن عف العالق ة   ض ي الروض امالت ف ین الع ) ب

ة بمتوسط حسابي         اري     ) ٣٫٨٩(بالمرتبة الثالث ى أن    )١٫٤٨(وانحراف معی دل عل ذا ی ، وھ
ي          امالت ف ین الع سانیة ب ات اإلن ى أن ضعف العالق ھناك موافقة بین أفراد عینة الدراسة عل

 . من المعوقات التي تحد من نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفالالروضة
ا  .٤ م   ج رة رق ة      (وھي  ) ٢(ءت الفق ي الروض امالت ف ض الع دیرة وبع ین الم سیئة ب ة ال ) العالق

اري   ) ٣٫٨٦(بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي     ى أن    )١٫٣٤(وانحراف معی دل عل ذا ی ، وھ
امالت       ھناك موافقة بین أفراد عینة الدراسة على أن      ض الع دیرة وبع ین الم سیئة ب ة ال العالق

 .التي تحد من نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفالفي الروضة من المعوقات 
دیرات     (وھي   ) ٣(جاءت الفقرة رقم     .٥ دیرة للم ز الم سة بمتوسط    ) ضعف تحفی ة الخام بالمرتب

اري ) ٣٫٧٧(حسابي   راف معی راد  )١٫٤٩(وانح ین أف ة ب اك موافق ى أن ھن دل عل ذا ی ، وھ
ى أن    ة عل ة الدراس ن ا  عین دیرات م دیرة للم ز الم عف تحفی شر   ض ن ن د م ي تح ات الت لمعوق

 .ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال
) والعامالت في الروضة نقص الشفافیة واالنفتاح بین المدیرة(وھي ) ٥(جاءت الفقرة رقم  .٦

، وھذا یدل على أن )١٫٣٨(وانحراف معیاري ) ٣٫٧٠(بالمرتبة السادسة بمتوسط حسابي 
واالنفتاح بین المدیرة  نقص الشفافیةى أن ھناك موافقة بین أفراد عینة الدراسة عل

 من المعوقات التي تحد من نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض والعامالت في الروضة
والتي توصلت ) ٢٠٠٨(، وقد اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة مدوخ األطفال

ودة الشاملة، وجود درجة إلى أن من المعوقات التي تتعلق بالھیئة اإلداریة في تطبیق الج
 .عالیة من المركزیة

م     .٧ رة رق ي ) ٦(جاءت الفق ي العمل    (وھ ة ف یم األخالقی اب الق ط   ) غی سابعة بمتوس ة ال بالمرتب
اري ) ٣٫٦٧(حسابي   راف معی راد  )١٫٥٠(وانح ین أف ة ب اك موافق ى أن ھن دل عل ذا ی ، وھ

ة   من المعوقاعینة الدراسة على أن غیاب القیم األخالقیة في العمل      ت التي تحد من نشر ثقاف
 .الجودة الشاملة في ریاض األطفال

ام   سابي الع ط الح غ المتوس ة    )٣٫٨٢(یبل راد عین ین أف ة ب اك موافق ى أن ھن دل عل ذا ی ، وھ
ك               م تل ن أھ ال، وم اض األطف ي ری شاملة ف الدراسة على المعوقات التي تحد من نشر ثقافة الجودة ال
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ص قناعة    الفھم غیر الواضح لمفھوم ا    (المعوقات   ذلك نق لجودة الشاملة لدى العاملین في الروضة وك
ى                ي الروضة إضافة إل امالت ف ین الع سانیة ب ات اإلن شاملة وضعف العالق المدیرة بأھمیة الجودة ال

، )العالقات السیئة بین المدیرة وبعض العامالت في الروضة وكذلك ضعف تحفیز المدیرة للمدیرات        
ت نتیجة الدراسة الحال        دوخ      وقد اتفق ع نتیجة دراسة م ة م اك     ) م٢٠٠٨(ی ى أن ھن ي توصلت إل والت

سطینیة بمحافظات         ات الفل ي الجامع شاملة ف العدید من المعوقات التي تحد من تطبیق إدارة الجودة ال
 .غزة

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین وجھات نظر أفراد عینة الدراسة : إجابة السؤال الرابع
ألطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال باختالف نحو دور مدیرات ریاض ا

المؤھل العلمي ـ التخصص ـ عدد سنوات الخدمة ـ الدورات التدریبیة في مجال إدارة (متغیرات 
  ؟)الجودة الشاملة

  الفروق باختالف متغیر المؤھل العلمي: أوًال
جھات نظر أفراد عینة الدراسة  و ولمعرفة إذا ما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین     

ر    شنحو دور مدیرات ریاض األطفال في ن   اختالف متغی ال ب ر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطف
ل     ) Kruskal Wallis(تم استخدام اختبار كروسكال واالس المؤھل العلمي،  ار تحلی ن اختب دیًال ع ب
ین ف    ) One Way Anova(التباین األحادي  افؤ ب دم التك ك لع ر المؤھل العلمي    وذل ات متغی ك  ئ  وذل

  ).١٢(كما یتضح من خالل الجدول 
 متوسطات للفروق بین) Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسكال واالس  )١٢(جدول 

 الجودة الشاملة في  الدراسة دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافةاستجابات أفراد عینة
  يباختالف متغیر المؤھل العلم ریاض األطفال

متوسط  العدد المؤھل العلمي األبعاد
 الرتب

مستوى 
 الداللة

 30.02 50 بكالوریوس
 24.50 4 ماجستیر

دور مدیرات ریاض األطفال في نشر 
ثقافة الجودة الشاملة في ریاض 

 18.00 3 أخرى األطفال
.403 

 28.94 50 بكالوریوس
 25.25 4 ماجستیر

العوامل التي تساعد مدیرة الروضة 
في نشر ثقافة الجودة الشاملة في 

 35.00 3 أخرى طفالریاض األ

.734 

 28.31 50 بكالوریوس

معوقات نشر ثقافة الجودة الشاملة في  27.63 4 ماجستیر
 ریاض األطفال

 42.33 3 أخرى

.356 

، أنھ ال توجد ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات )١٢(یتضح من خالل الجدول 
بات أفراد عینة الدراسة نحو دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في استجا

ریاض األطفال باختالف متغیر المؤھل العلمي، حیث بلغت قیمة مستوى الداللة للمحاور على 
  .، وجمیعھا قیم غیر دالة إحصائیًا)٠٫٣٥٦ ، ٠٫٧٣٤ ، ٠٫٤٠٣(التوالي 
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عظمى من أفراد عینة الدراسة مؤھلھم العلمي بكالوریوس، وقد یعزى ذلك بأن الغالبیة ال
األمر الذي یجعلھن متجانسات من حیث المؤھل العلمي، مما یجعلھن متفقات في آرائھن نحو دور 

  .مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال
  الفروق باختالف متغیر التخصص: ثانیًا

وجھات نظر أفراد عینة الدراسة  ت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بینولمعرفة إذا ما كان
نحو دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال باختالف متغیر 

بدیًال عن اختبار تحلیل ) Kruskal Wallis(تم استخدام اختبار كروسكال واالس التخصص، 
 وذلك كما وذلك لعدم التكافؤ بین فئات متغیر التخصص) One Way Anova(التباین األحادي 

  )١٣(یتضح من خالل الجدول 
بین متوسطات للفروق ) Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسكال واالس  )١٣(جدول 

 الجودة الشاملة في الدراسة دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة استجابات أفراد عینة
  متغیر التخصص باختالف ریاض األطفال

متوسط  العدد التخصص األبعاد
 الرتب

مستوى 
 الداللة

 43.00 8 تخصص شرعي
دور مدیرات ریاض األطفال في نشر  18.07 7 تخصص علمي

 ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال
 28.15 42 تخصص أدبي

.012 

 34.19 8 تخصص شرعي
 25.50 7 تخصص علمي

العوامل التي تساعد مدیرة الروضة في 
في ریاض نشر ثقافة الجودة الشاملة 

 28.60 42 تخصص أدبي األطفال
.560 

 30.56 8 تخصص شرعي

معوقات نشر ثقافة الجودة الشاملة في  28.93 7 تخصص علمي
 ریاض األطفال

 28.71 42 تخصص أدبي

.959 

إحصائیة بین متوسطات ، أنھ ال توجد ھناك فروق ذات داللة )١٣(یتضح من خالل الجدول 
العوامل التي تساعد مدیرة الروضة في نشر ثقافة (استجابات أفراد عینة الدراسة نحو كًال من 

) الجودة الشاملة في ریاض األطفال، معوقات نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال
 ، ٠٫٥٦٠(ي باختالف متغیر التخصص، حیث بلغت قیمة مستوى الداللة للمحورین على التوال

  .أي غیر دالة إحصائیًا) ٠٫٠٥(، وجمیعھا قیم أكبر من )٠٫٩٥٩
إحصائیة عند مستوى  أن ھناك فروق ذات داللة) ١٣(في حین أوضحت النتائج بالجدول 

بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة نحو دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ) ٠٫٠٥(
طفال باختالف متغیر التخصص، وذلك لصالح المدیرات ممن ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األ
، وتشیر النتیجة السابقة إلى أن مدیرات ریاض األطفال )٤٣٫٠(تخصصھن شرعي بمتوسط رتب 

ممن تخصصھن شرعي یوافقن بدرجة أكبر على األدوار التي تقوم بھا مدیرات ریاض األطفال في 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربیة
١٠٩

 برجع ذلك إلى أن التخصصات الشرعیة أكثر اتصاال نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال،
  .بالمجاالت التربویة

 الفروق باختالف متغیر سنوات الخدمة: ثالثًا
وجھات نظر أفراد عینة الدراسة   ولمعرفة إذا ما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین     

ر    نحو دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األ   اختالف متغی ال ب طف
ا یتضح   ) One Way Anova(تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي سنوات الخدمة،  وذلك كم

  .)١٤(من خالل الجدول 
بین متوسطات للفروق ) One Way Anova(نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي  )١٤(جدول 

 الجودة الشاملة في في نشر ثقافةالدراسة دور مدیرات ریاض األطفال  استجابات أفراد عینة
   باختالف متغیر سنوات الخدمةریاض األطفال

 المجموعات األبعاد
  مجموع

 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 الداللة

 086. 2 172. بین المجموعات  

 133. 54 7.158 داخل المجموعات
دور مدیرات ریاض األطفال في  527. 648.

نشر ثقافة الجودة الشاملة في 
 ریاض األطفال

  56 7.329 المجموع

 028. 2 057. بین المجموعات

 128. 54 6.913 داخل المجموعات
العوامل التي تساعد مدیرة  803. 221.

الروضة في نشر ثقافة الجودة 
 الشاملة في ریاض األطفال

  56 6.969 المجموع

 3.378 2 6.757 بین المجموعات

 1.413 54 76.305 داخل المجموعات
معوقات نشر ثقافة الجودة  101. 2.391

 في ریاض األطفالالشاملة 
  56 83.062 المجموع

، أنھ ال توجد ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات )١٤(یتضح من خالل الجدول 
فة الجودة الشاملة في استجابات أفراد عینة الدراسة نحو دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقا

ریاض األطفال باختالف متغیر سنوات الخدمة، حیث بلغت قیمة مستوى الداللة للمحاور على 
  .أي غیر دالة إحصائیًا) ٠٫٠٥(، وجمیعھا قیم أكبر من )٠٫١٠١ ، ٠٫٨٠٣ ، ٠٫٥٢٧(التوالي 

سنوات وتشیر النتیجة السابقة إلى تقارب وجھات نظر أفراد عینة الدراسة على اختالف 
   .خبرتھن نحو دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال

 الفروق باختالف متغیر الدورات التدریبیة: رابعًا
وجھات نظر أفراد عینة الدراسة  ولمعرفة إذا ما كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین

الجودة الشاملة في ریاض األطفال باختالف متغیر  في نشر ثقافة األطفالنحو دور مدیرات ریاض 
وذلك كما ) One Way Anova(تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الدورات التدریبیة، 

  )١٥(یتضح من خالل الجدول 
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بین متوسطات للفروق ) One Way Anova(نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي  )١٥(جدول 
دراسة دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ال استجابات أفراد عینة

  ریاض األطفال باختالف متغیر الدورات التدریبیة

 المجموعات األبعاد
  مجموع

 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 الداللة

 758. 2 1.517 بین المجموعات  

 108. 54 5.812 داخل المجموعات
دور مدیرات ریاض األطفال في  002. 7.047

نشر ثقافة الجودة الشاملة في 
 لریاض األطفا

  56 7.329 المجموع

 339. 2 677. بین المجموعات

 117. 54 6.292 داخل المجموعات
العوامل التي تساعد مدیرة  063. 2.907

الروضة في نشر ثقافة الجودة 
 الشاملة في ریاض األطفال

  56 6.969 المجموع

 1.324 2 2.648 بین المجموعات

 1.489 54 80.414 داخل المجموعات
معوقات نشر ثقافة الجودة  417. 889.

 الشاملة في ریاض األطفال
  56 83.062 المجموع

، أنھ ال توجد ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین )١٥(یتضح من خالل الجدول رقم 
العوامل التي تساعد مدیرة الروضة في نشر (سة نحو كًال من متوسطات استجابات أفراد عینة الدرا

) ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال، معوقات نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال
  .باختالف متغیر الدورات التدریبیة

في حین أن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة 
 دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال باختالف متغیر نحو

  ).٠٫٠٠٢(الدورات التدریبیة، حیث بلغت قیمة مستوى الداللة 
ولمعرفة اتجاه الفروق ولصالح أي فئة من فئات متغیر الدورات التدریبیة، تم استخدام اختبار 

  )١٦( ضح من خالل الجدول وذلك كما یت) LSD(أقل فرق معنوي 
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للفروق بین متوسطات استجابات أفراد عینة ) LSD(اختبار أقل فرق معنوي  )١٦(جدول 
الدراسة نحو دور مدیرات ریاض األطفال في نشر ثقافة الجودة الشاملة في ریاض األطفال 

  باختالف متغیر الدورات التدریبیة

المتوسط  ن الدورات التدریبیة
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

لم ألتحق 
بأي دورة 
 تدریبیة

 ٣ إلى ١
دورات 
 تدریبیة

 ٣أكثر من 
دورات 
 تدریبیة

لم ألتحق بأي دورة 
 تدریبیة

21 4.41 .43 -  ٠٫٠٠١** 

 دورات ٣ إلى ١
 تدریبیة

14 4.55 .30  -  

 دورات ٣أكثر من 
 تدریبیة

22 4.78 .22   - 

ائج )١٦(یتضح من خالل الجدول   ة لمتوسطات استجابات     ، والذي ُیبین نت ات البعدی  المقارن
اض        ي ری شاملة ف ودة ال ة الج شر ثقاف ي ن ال ف اض األطف دیرات ری و دور م ة الدراسة نح راد عین أف
دیرات       ین الم روق جاءت ب األطفال باختالف متغیر الدورات التدریبیة، حیث أوضحت النتائج أن الف

ن حص         دیرات مم ة والم ة دورات تدریبی تحقن بأی م یل ن ل ى  مم ن   (لن عل ر م ة٣أكث ، ) دورات تدریبی
ى   صلن عل ن ح دیرات مم صالح الم ك ل ن (وذل ر م ة٣أكث ة ) دورات تدریبی ة موافق ط درج ، بمتوس

ن        )٤٫٧٨( ر م ى أكث ن حصلن عل دیرات مم ة  ) ٣(، وتشیر النتیجة السابقة إلى أن الم دورات تدریبی
اض األ           دیرات ری شاملة      یوافقن بدرجة أكبر على األدوار التي تقوم بھا م ة الجودة ال شر ثقاف ال لن طف

  .في ریاض األطفال، وبرجع ذلك إلى أھمیة الدورات التدریبیة في زیادة المعرفة
 :توصیات الدراسة

  .ضرورة أن یكون ھناك نوع من الشفافیة بین المدیرة والعامالت في الروضة .١
  .الحرص على العالقات اإلنسانیة الجیدة بین المدیرة والعامالت في الروضة .٢
  .إلحاق المدیرات بالدورات التدریبیة التي تنمي لدیھن ثقافة الجودة الشاملة .٣
ي     .٤ رارات الت ضرورة أن تكون المدیرة على درایة كاملة بالقوانین واللوائح والتشریعات والق

  .تنظم العمل بالروضة
 الدراسات المستقبلیة المقترحة 

 .ملة في ریاض األطفالإجراء دراسة متعمقة عن مدى تطبیق إدارة الجودة الشا .١
  .عمل دراسة على دور القیادة التحویلیة في اإلدارة المدرسیة .٢
  . إجراء دراسة متعمقة على اثر نمط القیادة الخادمة في المؤسسات التعلیمیة .٣
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 :المراجع
 .ربيمكتبة المجتمع الع: عمان. الجودة الشاملة في التعلیم). ٢٠١١. (إبراھیم، لینا محمد وفا

عالم الكتب للنشر : القاھرة. الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة). ٢٠٠٧. (أحمد، حافظ فرج
 .والتوزیع

  .عالم الكتب الحدیثة: أربد. مشكالت ریاض األطفال). ٢٠٠٦. ( بطاینة، نور
ات إدارة الجودة الشاملة مفھومھا وأسلوب إرسائھا مع توجھ). ٢٠٠٧ینایر، . (البناء، ریاض رشاد

ورقة عمل مقدمة في المؤتمر السنوي الواحد . الوزارة في تطبیقھا في مدارس المملكة
   .والعشرون للتعلیم اإلعدادي

درجة إسھام مدیرات ریاض األطفال في تنمیة األبعاد ). ٢٠١٢. (بوفتین، فاطمة عبد الرضا
قسم . دولة الكویتالتربویة للمعلمات وعالقتھ بالوالء التنظیمي من وجھة نظر المعلمات في 

  .األردن: اإلدارة والقیادة التربویة، كلیة العلوم التربویة، جامعة الشرق األوسط
دراسة تحلیلیة لمؤسسات ریاض األطفال بدولة قطر في ضوء ). ٢٠١٠. (مریم ماجد البوفالسة،

 - ١٦١ ، ٣. جامعة اإلسكندریة: اإلسكندریة. مجلة الطفولة والتربیة. معاییر الجودة الشاملة
٢١٤.  

دار المعرفة : اإلسكندریة. إدارة ریاض األطفال). ٢٠١١. (الجعفري، ممدوح عبد الرحیم
   .الجامعیة

الثقافة االستھالكیة لطفل ). ٢٠١١. (الجعفري، ممدوح عبد الرحیم؛ الجرواني، ھالة إبراھیم
  .دار المعرفة الجامعیة: اإلسكندریة. الروضة

. إدارة الجــــــــــودة الشاملة تطبیقـــات تربــــــویة). ٢٠١١(. الجضعي، خالد سعــد عبد اهللا
  .دار األصحاب: الریاض

كلیة . مھام مدیرات ریاض األطفال ومدى توافرھا لدیھم). ٢٠١١. (الجمیلي، أمل حمودي عبید
  . ٤٧: م ج الفتح. جامعة البعث: التربیة

دار وائل للنشر : عمان. وتطبیقاتإدارة الجودة الشاملة مفاھیم ). ٢٠١٠. (جودة ، محفوظ
  . والتوزیع

دار جلیس : عمان. إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظیفي). ٢٠١١. (الحراحشة، حسین محمد
 . الزمان للنشر والتوزیع

. إعداد القیادات اإلداریة لمدارس المستقبل في ضوء الجودة الشاملة). ٢٠١٠. (رافدة، الحریري
  .ن وموزعوندار الفكر ناشرو: عمان

  .مكتبة العبیكان: الریاض. نشأة وإدارة ریاض األطفال). ٢٠٠٢. (الحریري، رافدة
  .دار الكتاب الجامعي: العین. ٕادارة ریاض األطفال). ٢٠٠٠. (الخثیلة، ھند بنت ماجد محمد

   .عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة: القاھرة. مدخل إلى ریاض األطفال). ٢٠٠٥. (خلف، أمل
دار غیداء للنشر : عمان. إدارة الجودة الشاملة في التربیة والتعلیم). ٢٠٠٩. (دعمس، مصطفى نمر

  .والتوزیع
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ورقة قدمت إلى ورشة عمل المعاییر . معاییر إعداد معلمة الروضة ). ٢٠٠٧. ( شریف، نادیة
  . كلیة ریاض األطفال: مصر، جامعة القاھرة. األكادیمیة لمعلمات ریاض األطفال

إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي  ).٢٠٠٨. (صرایرة، خالد احمد؛ العساف، لیلىال
   .١. المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي. بین النظریة والتطبیق

. اإلدارة التربویة في األلفیة الجدیدة مدخل متجدد لعالم متغیر). ٢٠١١. (عبد الحلیم، طارق حسن
  .الم الكتابع: القاھرة

البحث العلمي مفھومھ وأدواتھ ). ٢٠١١. (عبیدات، ذوقان؛ عبد الحق، كاید؛ عدس، عبد الرحمن
  .دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان. وأسالیبھ

دار : عمان. إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة). ٢٠٠٧. (علیمات، صالح ناصر
  .الشروق

لجودة في اإلدارة المدرسیة أبعاد في اإلدارة المدرسیة أبعاد ا). ٢٠١١. (العویسي، رجب بن علي
  . دار الكتاب الجامعي: العین. ورؤى في تطویر الممارسات

دار أسامة للنشر : عمان. ریاض األطفال التنشئة، اإلدارة، األنشطة). ٢٠٠٦. (فارس، عصام
  .والتوزیع

دار الشروق : عمان. المواصفات- ییرالجودة في التعلیم المعا). ٢٠٠٧. (الفتالوي، سھیلة محسن
  . للنشر والتوزیع

  .دار المیسرة للنشر والتوزیع: عمان. معلمة الروضة). ٢٠٠٤. (فھمي، عاطف
. معاییر الجودة الشاملة في العملیات اإلداریة باإلدارة التعلیمیة). ٢٠١٠. (قندیل، عالء محمد سید

   .مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع: القاھرة
دار النشر : الریاض. أسس البحث العلمي مناھجھ وإجراءاتھ). ٢٠١١. (ن محمدمحمد، حسی
 .الدولي

  .دار النشر للجامعات: القاھرة. إدارة التطویر بریاض األطفال). ٢٠١٠. (مصطفى، عزة جالل
  .دار الفكر العربي: القاھرة. ریاض األطفال).٢٠١١. ( الناشف، ھدى

دور مدیرات ریاض األطفال كمشرفات مقیمات في تحسین ). ٢٠٠٩. (نبھان، أحمد إبراھیم أحمد
قسم أصول التربیة، كلیة التربیة، الجامعة . أداء المعلمات وسبل تطویره في محافظات غزة

  .غزة: اإلسالمیة
 دیسمبر ٤تم استرجاعھ في تاریخ . سیاسة التعلیم. وزارة التربیة والتعلیم للمملكة العربیة السعودیة
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