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 الممّخص:

 المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ واقع معرفةىدفت ىذه الدراسة إلى       
الخبرة، و ، )الجنسراسة في ضوء متغيرات الد ـ2020/2021الدراسي في العاـ  الخميؿ مدينة في الحكومية

، في الدراسةاستخداـ أسموب البحث الوصفي التحميمي ، وذلؾ بمف وجيات نظر المعمميف(المؤىؿ العمميو 
( معممًا ومعممة، 3125ددىـ )تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف في مدارس مديرية الخميؿ والبالغ ع

لطريقة العشوائية الطبقية حسب الجنس، فأصبح عدد %( مف مجتمع الدراسة كعينة با4خذ ما نسبة )وتـ أ
 استخداـ واقعاستبانة لقياس قامت الباحثة بتطوير ، أما فيما يتعّمؽ باألداة ( معمـ ومعممة125أفراد العينة )

 الحكومية في المدارس في الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ معوقاتاستبانة لقياس و ،  الشاممة الجودة إدارة مبادئ
 .الخميؿ مدينة
جاء الخميؿ  مدينة في الحكومية المدارس في الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ واقعأف أظيرت النتائج     

 إدارة، وأنظمتو التنظيمي الييكؿ، االستراتيجي التخطيط، وكذلؾ بالنسبة جميع محاور المقياس )مرتفعةبدرجة 
 (والرقابة التقويـ محور، اإلدارية المعمومات نظـ، اإلدارية يادةالق، التنظيمية البيئة، والمالية البشرية المصادر

جاء بدرجة مدينة الخميؿ  في الحكومية المدارس في الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ معوقاتأف وأظيرت النتائج 
، المدرسية بالبيئة متعمقة معوقات، باإلدارة متعمقة معوقاتوكذلؾ بالنسبة جميع محاور المقياس )متوسطة، 
 بيف بالعالقة متعمقة معوقات، بالمنياج متعمقة معوقات، بالطمبة متعمقة معوقات، بالمعمميف متعمقة معوقات
 .(المحمي والمجتمع المدرس

ومف خالؿ المقابالت ظير أف ىناؾ خطط بديمة يتـ مف خالليا إدارة األزمات في ظؿ جائحة كورونا، حيث 
ـ تحديدىا مف قبؿ المدراء والمعمميف خالؿ االجتماعات الدورية، توزيع المياـ عمى المعمميف ضمف لجاف يت

دارة المدرسة تسعى  كما أف ىناؾ برامج تدريبية تعمؿ المدرسة عمى تفعيميا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التروية وا 
 مف أجؿ توفير أفضؿ الظروؼ لتمكيف المعمميف لتأدية مياميـ مف خالؿ توفير المناخ التعميمي الذي يتناسب
مع مستوى الطمبة وتحسيف المستوى التعميمي داخؿ المدرسة وذلؾ يكوف بالشراكة مع اإلدارة المدرسة 
والمجتمع المحمي لتحسيف جودة العمؿ في المدراس، كما أف  أف ىناؾ زيارات دورية لمرقابة عمى المدارس 

لمالية التي تحدث في المدارس حيث يعمؿ فريؽ الرقابة عمى متابعة جميع العمميات اإلدارية والتعميمية وا



 ل

 

بإضافة أف المدراء يعمموف عمى تطبيؽ القوانيف الواردة إلييـ مف قبؿ مديريات التربية والتعميـ بكؿ حذافيرىا 
خوفًا مف الرقابة التي يمكف أف تحاسبيـ عمى أي تقصير يمكف أف يحدث، وأف المياـ الموكمة لممعمـ مياـ 

لحضور الدورات متدنية كما أف توظيؼ التكنولوجيا يحتاج إلى جيد ووقت مف كثيرة جدًا لذا نجد أف دافعية 
أجؿ تطبيقيا ولكف المعمـ ال يوجد لديو الوقت الكافي لكي يتدرب عمى ذلؾ، وأف المناىج الدراسية ال تتالءـ 

ما أف المنياج مع الواقع فالبيئة التعميمية ال يتـ دعميا بناًء عمى األنشطة المدرسية الواردة في المناىج ك
المدرسي ال ينمي التفكير وحؿ المشكالت في ظؿ التغيرات المستمر في البيئة التعميمية، باإلضافة إلى 

 ضعؼ اإلمكانات لدى الطمبة لمواكبة المستجدات التي تطرأ عمى العممية التعميمية. 
  :وخمصت الدراسة إلى التوصيات التالية بناًء عمى النتائج

 عالقات إنسانية مع ضرورة بناء كنولوجيا في تطوير العمؿ اإلداري، و ى استخداـ التضرورة التأكيد عم
 المجتمع المحمي والمؤسسات الخاصة والعامة وبياف التبادؿ في خدمة العممية التعممية التعميمية.

 الحد مف تفاقـ أعداد الطمبة ، و ضرورة عمؿ دورات لسد عجز المعمـ عف استخداـ وتوظيؼ التكنولوجيا
 في الفصؿ الواحد لما لو مف األثر السمبي عمى معايير الجودة.

،  المدارس الحكومية، معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ،مبادئ إدارة الجودة الشاممةالكممات المفتاحية: 
 مدينة الخميؿ.
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Abstract: 

This study aimed to know the reality of using the principles of total quality management and the 

obstacles to their application in public schools in the city of Hebron in the academic year 

2020/2021 AD in the light of the study variables (gender, experience, and educational 

qualification) from the teachers’ perspectives, using the descriptive and analytical research 

method in the study. , The study population consisted of all the teachers in the schools of the 

Hebron District, who numbered (3125) teachers, and (4%) of the study population was taken as a 

sample by the stratified random method according to gender, so the number of the sample 

members became (125) teachers. With the tool, the researcher developed a questionnaire to 

measure the reality of using the principles of total quality management, and a questionnaire to 

measure the obstacles to the application of total quality management in public schools in the city 

of Hebron. 

    The results showed that the reality of using the principles of total quality management in 

public schools in the city of Hebron came to a high degree, as well as for all axes of the scale 

(strategic planning, organizational structure and its systems, human and financial resources 

management, organizational environment, administrative leadership, management information 

systems, evaluation and control axis). ) 

The results showed that the obstacles to the application of total quality management in public 

schools in Hebron city were moderate, as well as for all axes of the scale (obstacles related to 

administration, obstacles related to the school environment, obstacles related to teachers, 

obstacles related to students, obstacles related to the curriculum, obstacles related to the 

relationship between the teacher and local community). 

Through the interviews, it appeared that there are alternative plans through which crises are 

managed in light of the Corona pandemic, where tasks are distributed to teachers within 

committees that are determined by managers and teachers during periodic meetings, and there are 

training programs that the school is working to activate in order to achieve the objectives of 

persuasion and management The school seeks to provide the best conditions to enable teachers to 

perform their tasks by providing an educational climate that is commensurate with the level of 

students and improving the educational level within the school, in partnership with the school 

administration and the local community to improve the quality of work in schools, and there are 



 ن

 

periodic visits to monitor schools where The supervision team works to follow up all the 

administrative, educational and financial processes that occur in schools, adding that the 

principals are working to implement the laws received by the directorates of education in all their 

fullness for fear of oversight that could hold them accountable for any failure that might occur, 

and that the tasks assigned to the teacher are many Therefore, we find that the motivation to 

attend the courses is low, and the use of technology requires effort and time in order to 

implement it, but the teacher does not have a There is enough time to be trained on this, and that 

the curricula do not fit with reality, as the educational environment is not supported based on the 

school activities mentioned in the curricula, and the school curriculum does not develop thinking 

and problem solving in light of the continuous changes in the educational environment, in 

addition to the weak capabilities of students To keep abreast of developments in the educational 

process. 

The study concluded the following recommendations based on the results: 

The need to emphasize the use of technology in developing administrative work, and the need to 

build human relations with the local community, private and public institutions, and to show 

exchange in the service of the educational learning process. 

- The necessity of conducting courses to fill the teacher's inability to use and employ technology, 

and to limit the aggravation of the number of students in one class because of its negative impact 

on quality standards. 

 

Key words: Quality Management Principles, Obstacles to Implementing Total Quality 

Management, Governmental Schools, Hebron City. 
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 االولالفصل 

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة:

لى العديد مف الرواد االمريكييف منيـ سيوارت وكروسي الذيف ساىموا ترجع أصوؿ فكرة ادارة الجودة الشاممة إ

دارة الجودة الشاممة، حيث وضع سيوارت عدة عناصر إلدارة الجودة في وضع الركائز االساسية لمبادئ إ

الجودة الشاممة ىما: التفكير بطريقة موضوعية والعمؿ حسب التفكير والشعور الشاممة وبّيف عامميف لتحقيؽ 

نتيجة ىذه الموضوعية، في حيف قدـ كروسي فمسفة الجودة الشاممة بمعايير تمثمت في: التكيؼ مع متطمبات 

 (.2019الجودة، والوقاية مف االخطاء، وضماف منع الخطأ، وقياس الجودة عف طريؽ التكمفة، )حطابي، 

 Management Quality Total أصبحت إدارة الجودة الشاممةوفي ظؿ التطور التكنولوجي والتقني المتزايد 

ؿ المف خو ، التقدـ والرقيلكؿ المؤسسات الطموحة التي تنظر إلى المستقبؿ المشرؼ بمنظور الشغؿ الشاغؿ 

ستمرار الركز عمى مفيوـ البقاء وانظريات ونظـ وآليات إدارة الجودة الشاممة ت فإف استشراؼ آفاؽ المستقبؿ

ي تطوير وتحسيف التعميـ في المؤسسات التعميمية التي ىي منارة تحمؿ ميمة ، مف خالؿ المساىمة فوالتطوير

والمعاصر لتمؾ التغيرات )المدرع  نساني الحديثإلسمة مميزة لمعطيات الفكر ا ، فييالتنوير والبناء المستقبمي

ف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة يتطمب أرضية معينة في كافة البنى التنظيمية و  (.2019وجنيدي والقراميطي، ا 

فالتطبيؽ،  إلمكانيةوخارجيا، بحيث توفر المناخ المناسب  المؤسسة التربويةداخؿ  واالجتماعية واإلدارية  وا 

العميا  اإلدارةراتيجيات العميا بأىمية ىذا المفيوـ وجعؿ الجودة في مقدمة است اإلدارةتوافر القناعة التامة لدى 

باتجاه تحقيؽ أنظارىـ المتألقة،  األفرادوالعمؿ عمى نشر ىذه القناعة، كما تتطمب قادة قادريف عمى توجيو 
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وليس ىناؾ مف جامعة أو مؤسسة أحرزت تقدما ضمف مفيوـ إدارة الجودة الشاممة دوف قيادة ذات قدرات 

بعد  ساليب التي دخمت عمى الميداف التربويدة الشاممة مف األوتعد إدارة الجو  (.2018)مسمـ،  عالية الكفاء

ساليب الناجحة في تطوير التعميـ تعد مف أىـ الوسائؿ واأل خرى، والجودة فياف أثبتت نجاحيا في مجاالت أ

و تممي ا استراتيجياً صبحت ضرورة ممحة وخيارً لبشرية، بؿ أبنية النظاـ التعميمي وتحسينو بمكوناتو المادية وا

 (.2011)طيوب ودرويش وحسيف،  طبيعة التعميـ في الوقت الحاضر

 يواكب الذي بالمستوى المتعمميفالعامميف و  ناءىو ب تعميمية مؤسسة لكونيا اليدؼ االساس لممدرسة يعدو 

 االداري في المدرسة، داءاأل بمستوى رتقاءلال إلبداعوا التميز ثقافةويمتازوف ب الثقافي،و  الحضاري التطور

 التربوية، بالمؤسسة لعالميةوا العربية المجتمعات اىتمت ذلؾ وألجؿ الناجح، العممي المجتمع قادة نوفويكو 

 منظمات قامت ذلؾ وألجؿ تطورىا، طريؽ في عقبات تعد التي لقضاياوا المشاكؿ أعينيا نصب وضعت حيث

 بحقوؽ عنيت التي المنظمات مف وغيرىا اليونسكو كمنظمة تعنيو التي قضاياوال باإلنساف مباشرة عالقة ليا

 لنشاطاتوا القطاعات جميع في ممحوظ بشكؿ يتوسع أخذَ  الذي لمتعميـ الشاممة الجودةأسيمت بف، اإلنساف

 (.2019)زغير، خسائر وبأقؿ نتائج أفضؿ عمى محصوؿل

 كبير ماـاىت العالي التعميـ قطاع يشاىد اذ خاصة، برعاية العالي التعميـ قطاع فيالح االص تعمميا ىتحظو 

و يف يوضنوال المجتمع تطوير في كبير اسياـ مف ول لما ؾوذلت، المستويا كافة ىوعم العالـ دوؿ معظـ في

 يةنالف بالكوادر رفده طريؽ عف يةنساناالت المجتمعا في تظير التي المتجددة تالحاجا لمواكبة فضؿاأل حون

ومف (، 2016ت )الكرعاوي،المجاال تمؼخوبم ؿبقلممست تاداقيال اعداد الؿخ ومف وعممياً  اعمميً  المؤىمة

فبؽ  أصبح االىتماـ بيا متزايدًا،الميداف التربوي، و  في أساسًيا دوًرا لعبت الشاممة الجودة إدارة المالحظ أف

 التي لحؿ المشكالت وذلؾ التربوي الميداف في الشاممة الجودة بإدارة المتعمقة النظرياتالباحثوف التربويوف 

 أخرى. جية مية ليذا النظاـ مفالتعم المخرجات مستوى ولرفع جية، مف التربوي النظاـ منيا يعاني
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وتنظر ىذه الفمسفة  النظـ، مبدأ عمى تعتمد إدارية فمسفة الشاممة الجودة إدارةفمسفة  ( أف2020ويعتبر عيد )

بالتطوير  وذلؾ الدواـ، مرغوبة فييا وعمى إيجابية تغييرات إجراء إلى وتسعى بشمولية المؤسسة التربوية إلى

 الجودة إدارة أف (2019يرى المقبالي )في نفس السياؽ المطموبة، و  الجودة إلى الوصوؿ والتحسيف بغرض

 مف لمجموعة تبًعا متقنة صحيحة بطريقة إنجاز العمؿ تساعد عمى التعميمي التربوي المجاؿ في الشاممة

 تحقيؽ أجؿ مف وذلؾ والتكاليؼ الجيود بأقؿ ميميالمخرج التع مستوى تحسيف بيدؼ التربوية، المعايير

 .التعميمية والتربوية األىداؼ

 المدرسة مدير وعمى فييا، العمؿ توجو عممية أصوؿ عمى الحديثة تعتمد المدرسة ف( أ2018يشير مسمـ )و 

مدرسية ال أساسية لإلدارة وظائؼ فيناؾ جيد، بشكؿ القيادي دوره يمارس حتى األصوؿ بيذه واعًيا أف يكوف

عمى انشاء جيؿ قادر عمى التعامؿ  تساعد التي الخدمات وتقديـ الظروؼ وتطويع االمكانات تييئة تعمؿ عمى

 النمو يضا عمى االدارة المدرسية تحقيؽوأ لذلؾ، والثقافة مع المستقبؿ واحداثو ومتغيراتو يمتمؾ المعرفة

 يتالءـ بما األساسية المدرسية وظيفة اإلدارة تطورتواجتماعًيا، ومف ىنا  ونفسًيا ليذا الجيؿ فكرًيا المتكامؿ

 خالؿ مف والفكري والثقافي االجتماعي النمو إلى مجاالتيا واتسعت العممي والتكنولوجي، كما التطور مع

 (.2017، بف عودة) مما يحسف في إدارة الجودة الشاممة جديدة وقيـ وتقاليد عادات الطمبة إكساب

 ذلؾ يساعد فإف منظمة ميسرة مستمرة، منيجية بطريقة الشاممة الجودة تعميمية إدارةال اإلدارة وعندما تستخدـ

جراءاتيا وأساليبيا، مبادئيا، ألف التعميمية، المؤسسات في المطموب التغيير إحداث عمى  عمى تؤكد وأدواتيا، وا 

 األفضؿ القرار اتخاذ أجؿ مف بتفسيرىا وتحميميا تقـو ثـ المختمفة، ومجاالتو العمؿ جوانب حوؿ البيانات توفير

 (.Atieno, Patrick, and Ogweno, 2014المدرسي ) األداء وتحسيف تطوير ألجؿ

واقع استخداـ مبادئ إدارة الجودة الشاممة ومعوقات تطبيقيا في المدارس لمبحث في لذا جاءت ىذه الدراسة 

 .الحكومية في مدينة الخميؿ
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 :وأسئمتيا مشكمة الدراسة

تطوير  ومف خالؿ، برمتيا رة التربية والتعميـ الفمسطينية منذ نشأتيا عمى تطوير االدارة المدرسيةلقد دأبت وزا

كادرىا االداري واألكاديمي واالىتماـ بإعداد وتأىيؿ العامميف فييا لعمؽ إحساسيا بأىمية وظيفة ىذه الصفوة 

التدريبية المتنوعة والتكنولوجية والتركيز  المينية ودورىا القيادي التربوي الفاعؿ، واضافة الى تقديـ الدورات

مع التركيز عمى البيئة  فييا عمى المستوى والمعايير العالية لتحقيؽ مستوى مرموؽ مف الجودة والتمييز

وتطوير النواحي اإلبداعية لدى الطمبة  الفيزيائية وتوافر اإلمكانات واالحتياجات األساسية لمقياـ لدورىا

والتميز ضمف معايير الجودة الشاممة، ودعـ الرؤية الشمولية مف أجؿ خدمة المجتمع  وتحفيزىـ عمى اإلبداع

 .وتطويره

تسعى وزارة التربية والتعميـ إلى تطوير  لتطبيؽ التطوير المدرسي والمنيجي في المدارس الفمسطينية نظرًاو

ارة التربية والتعميـ عمى تنفيذىا، العمؿ في المدارس مف خالؿ الدورات التدريبية التي يقوـ مركز التطوير في وز 

 لذلؾ فإف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة تعمؿ عمى إيجاد أرضية خصبة مف أجؿ تطوير المدارس الحكومية.

تبني وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية لمعايير الجودة الشاممة  تخالؿ عمؿ الباحثة كمديرة مدرسة الحظ ومف

، واف عمييا العامميف في المجاؿ اإلداريداـ منيجيات معينة يتـ فييا تدريب في ادارتيا لمدارسيا، وباستخ

ىناؾ العديد مف المعوقات التي تحد مف أف  المتتبع لمتطورات في الميداف االداري في الفترة السابقة يالحظ 

ا في المدارس الجودة الشاممة وأىمية دراسة معوقاتي دراسة تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة، لذلؾ تظير أىمية

الحكومية الفمسطينية  فقد جاءت ىذه الدراسة والذي  تمثمت مشكمتيا بالسؤاؿ الرئيس اآلتي: "ما واقع استخداـ 

 "؟مدينة الخميؿمبادئ ادارة الجودة الشاممة ومعوقات تطبيقيا في المدارس الحكومية في 
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 ومف السؤاؿ الرئيس السابؽ تفرعت األسئمة الفرعية اآلتية:

 ؟الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس في الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ قعوا ما .1

 ؟الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس في معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ما .2

 الجػودة إدارة مبػادئ اسػتخداـ اسػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة حػوؿ واقػعفػي متوسػطات  ىؿ ىناؾ فروؽ .3

المؤىػؿ و  الجػنس، اتتعػزى لمتغيػر  الخميػؿ مدينػة فػي الحكوميػة المػدارس فػي يقيػاتطب ومعوقات الشاممة

 سنوات الخبرة؟و العممي، 

 المػػػدارس فػػػي تطبيقيػػػا ومعوقػػػات الشػػػاممة الجػػػودة إدارة مبػػػادئ اسػػػتخداـ واقػػػع عالقػػػة بػػػيفىػػػؿ توجػػػد  .4

 ؟الخميؿ مدينة في الحكومية

 

 فرضيات الدراسة:

 ت الصفرية اآلتية:ومف السؤاؿ الثالث تمت صياغة الفرضيا

استجابات أفراد متوسطات ( في α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

 الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ عينة الدراسة حوؿ واقع

  الجنستعزى لمتغير  الخميؿ مدينة في

استجابات أفراد متوسطات ( في α≤ 0.05صائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إح .2

 الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ عينة الدراسة حوؿ واقع

  المؤىؿ العمميتعزى لمتغير  الخميؿ مدينة في
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استجابات أفراد متوسطات ي ( فα≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

 الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ عينة الدراسة حوؿ واقع

 .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  الخميؿ مدينة في

 السؤاؿ الرابع تمت صياغة الفرضية الصفرية اآلتية: ومف

 إدارة مبادئ استخداـ واقع بيف( α≤ 0.05داللة )ذات داللة إحصائية عند مستوى ال عالقةال توجد  .4

 .الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة

 أىداف الدراسة:

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية:

 ؿالخمي مدينة في الحكومية المدارس في الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ واقعالتعرؼ عمى  .1

 الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس في معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممةالتعرؼ عمى  .2

 الجػػودة إدارة مبػػادئ اسػػتخداـ اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ واقػػعفػػي متوسػػطات  معرفػػة الفػػروؽ .3

 المؤىػػؿ الجػػنس،تعػػزى لمتغيػػر  الخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي تطبيقيػػا ومعوقػػات الشػػاممة

 العممي، سنوات الخبرة

 الحكوميػة المػدارس فػي تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ واقع عالقة بيفمعرفة ال .4

 .الخميؿ مدينة في
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 أىمية الدراسة:

تتقصى واقع استخداـ مبادئ ادارة الجودة  احيث أني االتطبيقية والنظرية في منيجيتيدراسة تكمف أىمية ال

مف دراسة ال هوما ستضيفو نتائج ىذ، مدينة الخميؿعوقات تطبيقيا في المدارس الحكومية في الشاممة وم

الواقع الستخداـ  ذلؾحوؿ ىذا الموضوع، ولعؿ الكشؼ عف  اإلنسانيةالمعرفة  إلىمعمومات ميدانية جديدة 

وتطويرًا عطي ضبطًا ي مدينة الخميؿمبادئ ادارة الجودة الشاممة ومعوقات تطبيقيا في المدارس الحكومية في 

 ىذه الدراسة ىـ مديري، ولعؿ أكبر مستفيد مف نتائج نحو االبداع والتمييز في الميداف االداري التربوي

 في:ه الدراسة سيـ ىذتوالدولة عمى المستوى العاـ، وبالتحديد المدارس بشكؿ خاص ووزارة التربية والتعميـ 

 . وىو مفيوـ ىاـ جدًا في الميداف التربوي بشكؿ عاـالشاممة  الجودة بإدارةاالىتماـ  .1

 .مدينة الخميؿ في الحكومية المدارس في تطبيقيا الشاممة ومعوقات الجودة ادارة مبادئاإلسياـ بطرح  .2

بالمؤسسة  الشاممة مف خالؿ االىتماـ الجودة تطوير الميداف االداري التربوي وتحقيؽ في اإلسياـ .3

 لتجييزات والبنايات والبيئة الفيزيقية، والمناىج(.التربوية )العامميف فييا، الطالب، ا

استخداـ الطرؽ التقميدية في االدارات المدرسية واخضاعيا لمبادئ ادارة الجودة محاولة الحد مف   .4

 الشاممة.

مختمفة في  قطاعات في المجاؿ ىذا في متشابية دراسات إجراء عمى الباحثيف الدراسة ىذه ُتحّفز .5

 .الميداف التربوي
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 بالجودة الشاممة لمنيوض خاصة تدريبية برامج إعداد في والتعميـ التربية وزارة الدراسة ىذه نتائج دتُفي .6

 .اإلدارية والتربوية العممية بمستوى

 المدارس في تطبيقيا حوؿ مبادئ ادارة الجودة الشاممة ومعوقاتمف نتائج دراسة توصؿ إليو التما  .7

 . مدينة الخميؿ في الحكومية

  :ةدراسد الو حد

 عمى ما يمي: جزئياً ه الدراسة يتحدد تعميـ نتائج ىذ

 .2020/2021الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ األكاديمي تـ تطبيقيا في الحدود الزمانية:  -

 . مدينة الخميؿالمدارس الحكومّية في اقتصرت عمى الحدود المكانية:  -

 .مدينة الخميؿرس الحكومّية في المدا المعمميفاقتصرت الدراسة عمى وجية نظر الحدود البشرية:  -

في  المعمميفالحدود الموضوعّية: مبادئ ادارة الجودة الشاممة ومعوقات تطبيقيا مف وجية نظر  -

 المدارس الحكومية في الخميؿ، وتتحّدد نتائج الدراسة مف خالؿ األداة المستخدمة.

 مصطمحات الدراسة:

 كما يمي: ةالدراسفي ىذه  المصطمحاتقامت الباحثة بتعريؼ أىـ 

 الجودة الشاممة: 

 أجَودتَ : قالوا وقد مثمو، والتَّجويد فجاد، الشيء وأجدت جيدا، صارَ  أي ودةجو  ُجودة، الشيء جاد لغًة: الجودة

 َأو القوؿ مف بالَجيد أتى: أَوجاد جودة جاد وقد ،لَجودةوا الُجودة بيف جّيد شيء ْطَوؿَ  أوَ  أطاؿ: قالوا كما



17 

 

 مجيد ِمجوادٌ  ورجؿ ،ً ُجودا بالماؿ لو وُجدت جودة، عممو وجادَ  أَوجودَ  عممو في فالف َأجاد: ويقاؿ، عؿفال

، الشيء واستجدت، جياداً  َأعطيتو: النقد أَوجدتو، ار كثي يجيد مجيد أي مجواد وشاعر مجيد َأي مجواد وشاعر

 (.210 :2007 ،أبوحاقةوآخرون)جيداً  طمبو َأو جيداً  وجده: الشيء واستجاد جيداً  َأعددتو

 عناصر المؤسسة جميع في توافرىا يجب التي الميزات مف ( عمى أنيا "مجموعة8: 2008ويعرفيا عميمات )

 والمجتمع المؤسسة داخؿ ومتطمباتيـ ورغباتيـ، العامميف، حاجات لتحقيؽ ومخرجات وعمميات، مدخالت، مف

 المحمي".

 وبالشكؿ بالعمؿ القياـ ثـ شؿفال ومعوقات الخمؿ مواضع تحديد عمى أوالً  يقـو برنامج وتعرفيا الباحثة أنيا

 .األداء تحسيف مدى معرفة في العمؿ تقييـ عمى االعتماد مع خطوة أوؿ مف صحيحال

 ادارة الجودة الشاممة: 

( ادارة الجودة الشاممة عمى انيا "منظومة مف المفاىيـ واالساليب االدارية Bailey, 2011:7) بالييعرؼ 

 ".المؤسسة التربويةولوجية لتحقيؽ اىداؼ الجودة في جميع انحاء واالحصائية والتكن

تطبيؽ مجموعة مف األساليب اإلدارية في المدارس الحكومية في وتعرفيا الباحثة إدارة الجودة الشاممة بأنيا 

إدارة المصادر ، الييكؿ التنظيمي واألنظمةمدينة الخميؿ بحيث تضـ ىذه األساليب التخطيط االستراتيجي، 

وىي الدرجة التي ، التقويـ والرقابة، نظـ المعمومات االدارية، القيادة االدارية، البيئة التنظيمية، البشرية والمالية

 يحصؿ عمييا المفحوصيف عمى مقياس إدارة الجودة الشاممة.
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 دارة الجودة الشاممةإمعوقات 

الجودة الشاممة وىي تتعمؽ بالجوانب  ىي مجموعة مف العوامؿ التي تواجو المؤسسة وتحوؿ دوف تطبيؽ إدارة

القيادية والجوانب التنظيمية والجوانب التعميمية والمعرفية وجوانب البحث العممي وخدمة المجتمع )العضاضي، 

2012 :81.) 

وتعرفيا الباحثة معوقات إدارة الجودة الشاممة بأنيا مجموعة مف العوامؿ التي تحد مف تطبيؽ إدارة الجودة 

معوقات متعمقة ،  معوقات متعمقة باإلدارةالمدارس الحكومية في مدينة الخميؿ وقد تمثمت في  الشاممة في

معوقات ، معوقات متعمقة بالمنياج، معوقات متعمقة بالطمبة، معوقات متعمقة بالمعمميف، بالبيئة المدرسية

فراد عمى مقياس معوقات وىي الدرجة التي يحصؿ عمييا األ، متعمقة بالعالقة بيف المدرس والمجتمع المحمي

 إدارة الجودة الشاممة.

لى الجنوب مف القدس بحوالي و الضفة الغربية  جنوبتقع مدينة فمسطينية : مدينة الخميل كـ. أسسيا  35ا 

 .الكنعانيوف في العصر البرونزي المبكر، وُتعد اليوـ أكبر مدف الضفة الغربية مف حيث عدد السكاف والمساحة
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 الفصل الثاني

 ار النظري والدراسات السابقةاإلط

 اإلطار النظري 

 الدراسات السابقة 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

واقػػع اسػػتخداـ مبػػادئ إدارة الجػػودة تنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ اإلطػػار النظػػري والدراسػػات السػػابقة التػػي تمحػػورت حػػوؿ 

إدارة الجػودة الشػاممة وتطورىػا التػاريخي، ومبػادئ  ، فقد تنػاوؿ اإلطػار النظػري مفيػوـالشاممة ومعوقات تطبيقيا

ومعوقػػػػات تطبيقيػػػػا ومراحميػػػػا، أمػػػػا إدارة الجػػػػودة الشػػػػاممة وأىميتيػػػػا وأىػػػػدافيا، وفوائػػػػد تطبيقيػػػػا ومبػػػػررات ذلػػػػؾ، 

حػوؿ معوقػات تطبيػؽ والجػزء اآلخػر  واقع تطبيؽ إدارة الجودة الشاممةالدراسات السابقة تمحور جزء منيا حوؿ 

 التعقيب عمى الدراسات السابقةواختتـ الفصؿ في  الشاممةإدارة الجودة 

 اإلطار النظري

 مقدمة 

إدارة الجودة الشاممة يتطمب تييئة مستمزمات ضرورية لتحقيؽ التطبيؽ  ومبادئ لمعنى المؤسسةف تفيـ أ

طبيعة العمؿ  ، كما أفاليادفة إلى االرتقاء بجودة منتوجيا وعمميا المؤسساتالناجح والفعاؿ ليذه الفمسفة في 

 المياـالعامميف بما يوسع آفاقيـ وتطمعاتيـ عمى وفؽ  لمختمؼالضرورية  المعمومات الجديد تتطمب توافر

العممي الصحيح الذي تسير عميو إدارة الجودة  فالمنيجالجديدة التي ألقتيا إدارة الجودة الشاممة عمى عاتقيـ، 

لمعممية  الالحقةيمثؿ إمكانية إجراء ىذه التحسينات  ألنو يكوف ذا فائدة كبيرة ليا المشاكؿالشاممة في حؿ 
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لنجاز ىذه التحسينات وبمشاركة العامميف كافة بما يجعؿ نشاط  الالزمة المعموماتولمجودة بعد توافر 

 .(2018، حروش) ومؤثراً  فعاالً  المؤسسة التربوية

 لقد تباينت التعريفات حوؿ مفيـو الجودة

عجـ الوسيط إلى فعميا الثالثي )جاَد( ومصدرىا ُجودًة بمعنى صار جيدًا، ويقاؿ جاد ردىا المأو  :الجودة لغتاً 

 (.411: 1992، ابف منظورالعمؿ فيو جيد وجاد الرجؿ أتى مف قوؿ أو عمؿ )

مجموعة مف الصفات التي يتميز بيا منتج معيف تحػدد قدراتػو عمى تمبية حاجات : الجودة اصطالحاً 

 .(56: 2006راضي، ) المستيمكيف ومتطمباتيـ

الجودة معيار لمكماؿ يتـ الحكـ عمييا بمعرفة ما إذا تـ تأدية ما عـز عمى توفيره لمخدمة المقدمة أو السمعة و 

، بمعنى الاحتياجات المستفيديف مف الخدمة أو السمعة أـ  تالئـالمنتجة في الوقت المحدد والمواصفات التي 

مف خدمة أو منتج سمعي والطريقة التي قدمت بيا تمؾ الخدمة أو ذلؾ إذا تـ جعؿ المستفيديف سعداء بما قدـ 

 (.2018)مسمـ،  المنتج يمكف القوؿ إف الجودة قد تحققت

 Total Quality Management( TQMإدارة الجودة الشاممة )

الجودة الشاممة تشمؿ جميع وظائؼ المؤسسة وليس المنتج أو الخدمة فقط إضافة إلى أنيا تشمؿ كؿ 

ف مفيوـ الزبوف أصبح أشمؿ يضـ الزبوف الداخمي والخارجي، مست ويات التسيير وجميع أفراد المؤسسة، وا 
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وليذا فإف الجودة انتقمت مف مفيـو جودة المنتج إلى جودة المؤسسة ككؿ، ويبقى المصطمح في تطور مستمر 

 (.2016)كيالني، 

دارة  النجاح تحقيؽ إلى الوصوؿ بيدؼ المؤسسة ؿداخ االدارية الممارسة في اسموب ىي الشاممة الجودة وا 

 ترتكز إدارية استراتيجية المنتج. وىي عممية جودة وتحسيف التنظيـ عمميات في المستمرة والتنمية والتحسيف

 مواىب توظيؼ مف إطارىا في تتمكف التي المعمومات مف حركتيا طاقة وتستمد القيـ مف مجموعة ىعم

 المستمر التحسف لتحقيؽ إبداعي نحو عمى التنظيـ مستويات مختمؼ في ريةالفك قدراتيـ واستثمار العامميف

 (.2017لممنظمة )المحارمة، 

تأخذ نيجًا أو نظامًا إداريًا شاماًل قائمًا أف الجودة الشاممة ( 58: 2006راضي ) وفي نفس السياؽ يوضح

تمؾ التغييػرات الفكػر،  عمى أساس إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكؿ شيء داخؿ المؤسسة بحيث تشمؿ

الػسموؾ، القػيـ ، المعتقدات التنظيمية، المفاىيـ اإلدارية، نمط القيادة اإلدارية؛ لموصوؿ إلى أعمى جودة فػي 

 .المخرجات

دارة الجودة الشاممة ىي فمسفة إدارية معاصرة، جوىرة نظاـ شامؿ لمجودة يستميـ توقعات  "الداخميف  العامميفوا 

مسؤولية تضامنية  ىتيدؼ التحسيف المستمر لمعمميات مف خالؿ فرؽ عمؿ مدربة ونقوـ عمويس " والخارجيف

المشاركة في اتخاذ  العامميفلكافة اإلدارات واألقساـ وفرؽ العمؿ واإلفراد العامميف، إلشباع حاجات وتوقعات 

 (.2017القرار )عبدو، 
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مية نظـ تحسيف األداء ومحور نجاح ذلؾ النظاـ بصورة عامة فإف إدارة الجودة الشاممة ىي الشعور العاـ بأى

ىو القيادة الفاعمة والرشيدة ثـ تحديد الخطة العامة وخطة العمميات ثـ تحديد دور أي نشاط مف األنشطة 

 (.Ozcan, 2017الشاممة ثـ التدريب والتعميـ المستمريف )

تركة لكؿ مف اإلدارة والعامميف بيدؼ الجودة الشاممة: شكؿ تعاوني ألداء األعماؿ يعتمد عمى القدرات المشو 

 (.2016التحسيف المستمر في األداء واإلنتاجية وذلؾ مف خالؿ فرؽ العمؿ )عبد الكريـ وحميد، 

والتوقعات الخاصة بالطمبة الى  االحتياجاتىي تحويؿ إلى أف الجودة الشاممة ( 2019) الصمادي ويضيؼ

نوع مف التوافؽ بيف تطمعات  إلحداث األمري في نياية خصائص تكوف في الخدمة التعميمية التربوية تؤد

 .الطالب وخصائص الخدمات التعميمية

وفي ضوء ما سبؽ مف تباينات في التعريفات حوؿ إدارة الجودة الشاممة ترى الباحثة أف إدارة الجودة الشاممة 

مؿ تعاوني بّناء يشمؿ فمسفة إدارية مستمرة تسعى لموفاء بمتطمبات المستفيديف المتجددة مف خالؿ عىي 

اإلدارة والعامميف بيدؼ رفع الكفاءة والنوعية فػي جميػع جوانػب العمػؿ اإلداري واألكاديمي باستغالؿ جميع 

 .الموارد المتاحة بشكؿ فعاؿ ومرف بأقؿ وقت وتكمؼ

 التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاممة:

 نجاحات مف وحققت لما كبير، تماـىبا حظيت التي حديثةال اإلدارية يـىالمفا مف ةمالشام الجودة إدارة تعد

 ونظـ ومبادئ أفكار مف موتحم بما اإلدارة سفةمف في اً كبير  اً تغيير  أحدثت ايكون األصعدة، ؼممخت ىمع ودةيمش

في بداية الخمسينات أبرز ف، (2017)صادؽ وحميد،  منظمة ألية المنشودة داؼىاأل لتحقيؽ متطورة عصرية

عبارة عف نظاـ فعاؿ يؤدي إلى إنتاج وىي وـ الرقابة الشاممة عمى الجػودة يكي فيجف باـو مفيالمفكر األمر 

السػمع أو الخدمات بطريقة اقتصادية مطابقة لحاجات ورغبات المستيمؾ، ويتضػمف تطػوير وصػيانة الجودة، 
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قومػوف بأعماؿ إدارية أو وقد أشار فيجف باـو بأف الجودة مسؤولية جميع األفراد في المؤسسة سواء كانوا ي

فنية، كما أكد بأنو يجب عمى كؿ فرد في المؤسسة التأكد دائمًا بػأف مخرجػات عممو سميمة وصحيحة مف المرة 

 (.2007)خضير،  األولى

 وكانتلمدخؿ إدارة الجودة الشاممة،  األساسيةالمبنة  (ديمنج(شكمت أعماؿ  (1980-1960وفي الفترة بيف )

، (عممية التخطيط وعممية التحسػيف وعممية التطوير) :ي أوضح ثالثة عمميات لمجودة وىيفمسفة جوراف والذ

برز مفيوـ و (، 2018 ،بف عودة) ثـ أعقب ذلؾ إسيامات رواد آخريف، كاف مف أبرزىـ: كروسبي، وليشيكاو

دة مثؿ كوظيفة أساسية لإلدارة، وبرزت أىمية تطبيقو في مجاالت عديـ 1995إلى عاـ  1980في الجودة 

المممكة المتحدة فقد (، وفي 2008عميمات، )، وتوليد الطاقة النووية وغيرىاالخدمات الصحية، الرقابة البيئة

انتقؿ ىذا المفيوـ إلى مجاؿ التعميـ، وطبقت معػايير الجودة الشاممة فيو في بداية التسعينيات مف القرف 

يري المدارس بإنشاء وحدة فحص أكاديمي لدراسة الماضي، عندما قامت لجنة مف نواب رؤسػاء الجامعات ومد

بإخضاع ( ISO 9000) الجودة األكاديمية في الجامعػات البريطانية. كما وقامت المنظمة البريطانية العالمية

قطاع التعميـ لنظػاـ المعايرة، وبالتالي أصبح التعميـ خاضعا لممعايير في كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية 

 (.2011)عبده،  ليابافبػا واو وأور 

 مبادئ إدارة الجودة الشاممة

تباينت رؤى الكتاب والباحثيف في تحديد مبادئ إدارة الجودة الشاممة غير أنيـ اتفقوا عمى مبادئ أساسية 

 :(2018تمثمت في ما يمي )عبد الرحمف، 
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راتيجي بوصفو وسيمة لتوحيد : تتبنى إدارة الجودة الشاممة التخطيط االستالتخطيط االستراتيجي المبدأ األول:

األنشطة تجاه ىدؼ محدد والتخطيط إلدارة الجودة الشاممة تدريجيًا يكوف مشتقًا مف تخطيط استراتيجية 

واىدافيا االستراتيجية والوسائؿ لتحقيؽ تمؾ  المؤسسة التربويةاألعماؿ والتي يتـ مف خالليا تحديد رسالة 

 .األىداؼ

استعداداتيـ الذاتية في تقبؿ و معرفة عمييـ مف  كافة يتوجببالتزاـ العامميف : ة العمياالتزام اإلدار  :المبدأ الثاني

، وذلؾ مف خالؿ االلتزاـ بكافة ما يتطمب لنجاح العمؿ الرقابة الذاتية لمعمؿ ىأنماط العمؿ الجديد والمركزة عم

 .عمى كافة المستويات

 لمعمميةعف ما يتـ تقديمو ىو رضا  مؤسسةاح في أي : إف معيار النجالتركيز عمى المستفيدالمبدأ الثالث: 

التعميمية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا ويتـ ذلؾ مف خالؿ اكساب الطمبة أكبر قدر ممكف مف الميارات التعممية، 

 وتقديـ أفضؿ الخدمات وتييئة الفرص المناسبة ألفضؿ مستوى مف التعمـ.

سيف المستمر ىو أحد السمات المميزة إلدارة الجودة الشاممة إف التح :التحسين المستمر والتميز المبدأ الرابع:

فضاًل عف قدرتو عمى التخمص مف  المؤسسة التربويةبتأكيده عمى التطوير المستمر في كافة عمميات 

األخطاء والعيوب أوؿ بأوؿ وكذلؾ معالجة المشاكؿ الواحدة تمو األخرى. كؿ ذلؾ يتـ عف طريؽ التحسيف 

التجديد المتواصؿ لممعمومات والمعارؼ والخبرات والميارات بيدؼ التوصؿ إلى سعادة  المستمر الذي يتطمب

 .ورضا المستفيديف

: تقوـ ىذه االستراتيجية عمى تنظيـ األجيزة والمعدات وقوى العمؿ حوؿ التركيز عمى العممياتالمبدأ الخامس 

جعميا بشكؿ مرف وقابمة لالستجابة عممية تقميؿ فرص الضياع والذي ينعكس عمى العممية بشكؿ إيجابي وي
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واالرتقاء بمستوى  فرص التعمـالمتغيرة وبالتالي يحقؽ لممنظمة زيادة في  المتعمميف في البيئة التعميميةلرغبات 

 .المؤسسات التعميميةالجودة  وىو الشي الذي تعمؿ مف أجمو كافة 

وفير التدريب المالئـ لمجميع كؿ في ت المؤسسة التربوية: يجب عمى التعميم والتدريبالمبدأ السادس: 

 تخصصو، وأف يكوف التعميـ بصورة مستمرة فالتعميـ والتدريب يرفع مف مستوى قابميتيـ  عمى أداء وظائفيـ.

: إف نجاح إدارة الجودة الشاممة يعتمد عمى مشاركة العامميف في المشاركة وتفويض الصالحيةالمبدأ السابع: 

في اتخاذ القرارات ، وتنفيذ األعماؿ مما يجعؿ األفراد يحسوف بأىميتيـ ومساىمتيـ المؤسسة مع اإلدارة العميا 

نجاحيا  .في تنفيذ األعماؿ وا 

 ( ما يمي:2018) حروشوقد اضاؼ إلى المبادئ السابقة 

، إذ تضع كؿ الالزمة المواردإف أىمية إسناد االدارة العميا ىي أبعد مف مجرد تخصيص  :االسناد والدعم

التزاميا الطويؿ بدعـ  إظيار قادرة عمى العميا لممنظمة غير االدارة كانت فإذا أسبقيات، موعةمج منظمة

 .الشاممة الجودة تنفيذ إدارة في البرنامج فمف تنجح

التي تركز  المكوناتالقرارات عمى أساس الحقائؽ أحد  يمثؿ مبدأ اتخاذ :ت عمى أساس الحقائقااتخاذ القرار 

 األفرادلتمكيف  الالزمةشاممة، ويتطمب تطبيقو االعتماد عمى تقنيات وموارد تييئة القنوات عمييا إدارة الجودة ال

منيا لالستفادة  المعموماتأف تصؿ ىذه  يجب مف معمومات تتحد عف الحقائؽ إلى حيث وايصاؿ ما يمتمكونو

 .في تحقيؽ الجودة

ير التي تحقؽ أعمى مستوى مف التعمـ في وترى الباحثة أف مبادئ الجودة الشاممة تمثمت بمجموعة مف المعاي

المؤسسة التعميمية وذلؾ مف خالؿ التزاـ اإلدارة العميا بالخطط االستراتيجية التي تركيز عمى الطمبة مف أجؿ 
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التحسيف المستمر والتميز في العمميات اإلدارية وذلؾ مف خالؿ تعميـ وتدريب العامميف عمى تطبيؽ مبادئ 

 والمشاركة في اتخاذ القرارات.إدارة الجودة الشاممة 

 :ىمية تطبيق الجودة الشاممة في التعميمأ

فرضت عديد مف التحديات والقضايا التي تواجو العممية التعميمية ضرورة أف يكوف ىناؾ توجو جديد يتوافؽ 

مف  و ىذه التحديات بالشكؿ الذي يحقؽ التطوير في مخرجات العممية التعميمية، حيث اىتمت عدةعويتعامؿ م

ىذا التغيير والتطوير في مجاؿ التعميـ وقد ركزت غالبية  ألحداثالدوؿ عمى مستوى العالـ بآليات متنوعة 

منطمؽ أىمية الجودة الشاممة وما  خالؿالدوؿ عمى تحقيؽ نيج الجودة الشاممة في التعميـ ويأتي ذلؾ مف 

عمى تحوؿ الفكر التعميمي إلى  يساعد كثيراً يترتب عمى تطبيقيا مف نواحي إيجابية تخدـ العممية التعميمية، و 

التحسيف والتطور المستمر ليس لمعممية التعميمية والتربوية فحسب، بؿ كذلؾ لمجانب  خالؿمف  األفضؿ

 (.2018اإلداري )مسمـ، 

تمثؿ إدارة الجودة الشاممة أسموب في الممارسة اإلداريػة، يستوجب تحواًل كبيرًا في طريقة إدارة المؤسسة و 

تحقيؽ أىداؼ بما يضمف  لمعمميات التعميميةأكمميا والقيـ المتبعة بغية الوصوؿ إلى التحسيف المستمر ب

عمى مستوى الطمبة داخؿ المدرسة وعمى مستوى المجتمع المحمي مف خالؿ اعداد الفرد المؤسسة التعميمية 

 .(2007)خضير،  الصالح

 التزاـلمتغيير كما أف  وقابميتو بالمرونةشامؿ ومتكامؿ يتمتع في أنيا منيج  الشاممةتتجسد أىمية إدارة الجودة و 

 اىتماـبتطبيقو يمكنيا مف تغيير سموكيات أفرادىا تجاه مفيوـ الجودة ويرفع مف درجة  المؤسسة التربوية

وانتمائيـ ليا كما يساعد مدخؿ  بالمؤسسة التربوية ارتباطيـالموظفيف بالعمؿ الجماعي وروح الفريؽ ويزيد مف 

ويمكف مف دراسة  المؤسسة التربويةتنافسية متكاممة لتطوير عمؿ  استراتيجيةفي وضع  الشاممةإدارة الجودة 
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خصوصا  االحتياجاتوالعمؿ عمى الوفاء بتمؾ  العامميففي ظؿ العولمة وازدياد وعي  العامميف احتياجات

 .(Abu-Salim et al, 2019) أو طمب الخدمة السمعةالجودة عند شراء  ألىميةوثقافتيـ 

لتحقيؽ  المدخالت تفاعؿ خاللويتـ مف  نظاـ أنيافي التعميـ عمى  الشاممةيمكف النظر إلى إدارة الجودة 

في العممية مع أعضاء الييئة التدريسية بصورة فاعمة  باالشتراؾمستوى عالي مف الجودة، حيث يقوـ العامموف 

. ويمكف أف نعرؼ لتحقيؽ أىدؼ العممية التعميميةمخرجات التعميمية، والتركيز عمى التحسيف المستمر لجودة ال

 ضاءأـ أع موظفيف، سواء كانوا طمبة أو واألفرادعمى أنيا المناىج الدراسية والمستمزمات المادية  المدخالت

يديف مف نظاـ التعميـ مف فمف الخريجيف والمست صةة تدريس. أما المخرجات فيي الكوادر المتخصئىي

 (.2018ذيابات، الذيابات و ال) الخريجيف ىؤالء بتوظيؼالتي تقـو المجتمع  مؤسسات

ترى الباحثة أىمية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة مف خالؿ النظاـ الذي يتـ اعداده مف أجؿ تنظيـ العممية 

 والمجتمع.التعميمة وتحقيؽ أعمى مستوى مف المخرجات التعميمية التي يستفيد منيا المعمـ والطالب 

 :ارة الجودة الشاممةأىداف إد

مجموعة مف أىداؼ إلدارة الجودة الشاممة بحيث قاـ بتعديميا بمػا يتناسب والمدارس ( 2019) بف عودةأورد 

كمؤسسات تعميمية ومنيا ضبط وتطوير النظاـ اإلداري في المدارس بتحديػد األدوار والمسؤوليات، وتحديد 

مدرسة بطريقػة تسيؿ العمؿ والمشاركة في اتخاذ القرارات التوصيؼ الوظيفي، وتطوير الييكمية الوظيفية لم

بعيػدا عػف البيروقراطيػة. وضػرورة االرتقػاء بالمستوى األكاديمي، واالنفعالي، واالجتماعي، والنفسي، والتربوي 

ر لمطالب، كونيـ أحػد وأىػـ مخرجات النظاـ، ورفع مستوى الوعي لدييـ تجاه عممية التعميـ وأىدافو، و توفي

فرص أفضػؿ لمتعمـ الذاتي. يضاؼ إلى ذلؾ أىمية تحسيف كفايات جميع العامميف في المدرسة، مػف مػديريف 

ومعمميف وغيرىـ، مف خالؿ التدريب المستمر، وتوفير جو مف التفػاىـ والتعػاوف والعالقػات اإلنسانية بينيـ 
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ميػة منافسة. والتأكيد عمى اعتماد الشمولية وذلؾ ألجؿ التحسيف والتطوير المستمر لموصوؿ إلػى مخرجػات تعمي

وضرورة المساىمة في تنمية ورفعة المجتمع المحمي  في النظرة إلى عممية التعميـ بكافػة جوانبيػا وأبعادىػا

والحصػوؿ عمػى احترامػو وتقػديره، والحصوؿ عمى اعترافو بالمؤسسات التعميمية لما تقدمو مف خدمات مختمفة 

 .لمطالب والمجتمع

لبذؿ الجيد  زاً تحفي ف إدارة الجودة الشاممة ىدفيا ىو جعؿ الثقافة التنظيمية أكثر إيجابية نحو التطوير، وأكثرإ

 الموجيةىو بناء ثقافة مؤسسية تكوف فييا الجودة بشكؿ عاـ ىي القيمة  ولمتطوير، وما يجب عمم الالـز

 واإلدارييفالضرورية لتحسيف أداء المديريف  الخطوات اإلدارة تتخذ، ويتحقؽ ذلؾ عندما األفرادلنشاطات 

 (.2016)عمي،  والموظفيف داخؿ المؤسسة

تيدؼ إدارة الجودة الشاممة إلى تطوير جودة المنتجات أو الخدمات مع تخفيض التكاليؼ مما يحسف خدمة و 

 (:2018وتمبية إحتياجاتيـ وتتخمص أىداؼ إدارة الجودة الشاممة في اآلتي )عبد الرحمف،  العامميف

 فيـ حاجات ورغبات العميؿ الحالية وتوقع رغباتة المتسقبمية والعمؿ عمى تحقيقيا. -

 التخفيض المستمر في التكمفة مف خالؿ تحسيف الجودة وتقميؿ معدؿ الفاقد والتالؼ في العمميات  -

بالمؤسسة طة وسوؽ العمؿ والبيئة المحي العامميفتحقيؽ مرونة أكبر لمواجية المتغيرات في إحتياجات  -

 التربوية

تطوير أداء جميع العامميف عف طريؽ تنمية روح العمؿ التعاوني الجماعي بيدؼ االستفادة مف كافة  -

 . بالمؤسسة التربويةالطاقات وكافة العامميف 
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ترى الباحثة أف المؤسسات التربوية نصبو إلى تحقيؽ أىدافيا ورسالتيا ورؤيتيا وتحقيؽ أعمى مستوى مف 

ت التعميمية وكؿ ذلؾ يتـ مف خالؿ تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة الذي يتـ مف خالليا االلتزاـ بأفضؿ المخرجا

 مستوى مف العمؿ تطوير أداء العامميف.

 فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاممة:

 ( أف لتطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة فوائد جمة منيا:2016يرى عبد الكريـ وحميد )

 الخدمات.تحسيف نوعية  (1

 .المؤسسة التربويةرفع مستوى أداء العامميف في  (2

 تخفيض تكاليؼ الخدمات والتشغيؿ. (3

 العمؿ عمى تحسيف وتطوير طرؽ وأساليب العمؿ. (4

 .المؤسسة التربويةزيادة والء وانتماء ورضا العامميف عف  (5

 ـ:(  الفوائد اآلتية لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في التعمي2016وذكر سمطانة )

 الخدمة مف ورغبات المنتفعيف العمؿ سوؽ في التغييرات مواكبة عمى التربوية المؤسسات تشديد عمى تساعد -

 .التعميمية

 أو الحد مف انتشارىا داخؿ المؤسسة التربوية. حدوثيا منع أو األخطاء تقميؿ -

 .ةالجامع أو المدرسة عمؿ مجاالت جميع في جيد أداء لتحقيؽ أنظمة إنشاء إلى تؤدي -

 .تقدـ فيما غيرىا مع التعميمية المؤسسة لدى التنافسية القدرة زيادة -

 .لممتخرجيف المينية الكفاءة زيادة عمى تعمؿ -
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 والمشرفوف اإلداريوف والمدرسوف فييـ بما التعميمية المؤسسة في العامميف لجميع مرتفع أداء مستوى تحقؽ -

 .دةالجو  بثقافة وتزويدىـ مياراتيـ وتنمي والطمبة

 واتجاىاتيا لمستجدات المناىج يستجيب بما وتطويرىا التدريس وطرائؽ العمؿ أساليب وتطوير تحسيف -

 .المدنية

 .التعميمية المؤسسة في العامميف جميع لدى اإلبداع عمى القدرة تنمي -

 .يبذلونيا التي المميزة الجيود عف تشجيعية حوافز العامميف منح -

وائد تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة تمثمت في رفع مستوى العامميف مف خالؿ تحسيف ترى الباحثة أنو مف أىـ ف

مستوى العمؿ ومواكبة التطورات التي تتالءـ مع احتياجات الطمبة في ظؿ بيئة تتمتع في التغير المستمر، 

بتكار وتوظيؼ مما ينتج طمبة يمتمكوف أعمى مستوى مف الميارات التعميمية، ولدييـ القدرة عمى االبداع واال

 مياراتيـ التعميمية في الحياة اليومية.

 الجودة: تطبيق إدارة مبررات

 :(2018فييا، منيا)حمارشة،  الجودة إدارة أسموب لتطبيؽ المؤسسات تدفع التي المبررات مف الكثير ىناؾ

 وجود مف النيائية الحصيمة وىي المعمومات، خدمات في المتمثمة باإلنتاجية الجودة  ارتباط 

 .المؤسسات

 المؤسسات ومراكز المعمومات تقدميا التي الفنية العمميات جميع في بالشمولية الجودة نظاـ اتصاؼ. 

 المعمومات عصر سمات مف سمة وىي الجودة، نظاـ عالمية. 

 الشاممة الجودة تحقيؽ في السائدة األنظمة واألساليب اإلدارية بعض جدوى عدـ. 

 الدوؿ المتقدمة في المعمومات ومراكز المكتبات مف العديد في الشاممة الجودة نظاـ تطبيؽ نجاح. 
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 باالنتماء في الشعور وتنمية إنتاجيتيـ، كفاءة ورفع وتدريبيـ، قدراتيـ، وتطوير بالعامميف، االىتماـ 

 العمؿ. بيئة

ترى الباحثة أنو مف أىـ مبررات تطبيؽ إدارة الجودة الحصوؿ عمى مخرجات تعميمية تتناسب مع 

ت الحياة المتجددة في ظؿ األنظمة التكنولوجية التي تعمؿ عمى تسييؿ العمميات اإلدارية تطورا

 وتطبيقيا بكؿ سيولة ويسر في بيئة األعماؿ الداعمة لمتطور.

 متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة

 ي:في اآلت (2012كما لخصيا )قادة،  يمكف إجماؿ أىـ متطمبات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة

 إف أسػموب البحػث والتقصػي أو مػا يسػمى اإلدارة بػالتجواؿ يتطمػب مػف القيػادة القيػاـ بالبحػث القيـادة :

كافػة واالسػتماع إلى مشػػكالت العػامميف وتػدريبيـ عمػى  المؤسسة التربويةوالتقصػي عػف أعمػاؿ 

قامػة شػبكة اتصػاالت مػػع أقساـ  ككؿ بما يضمف تحقيؽ تحسيف  التربوية المؤسسةالتقنيػات الجديػػدة وا 

 ف.فعاؿ في أداء العاممي

 إف التزاـ اإلدارة العميا بإدارة الجودة الشاممة يتطمب مف القادة التدرب عمى المفاىيـ والمبادئ االلتزام :

ا عمػى الفمسػفة بمػا يحقػؽ االسػتفادة مػف مزاياىػا وال تقتصػر أىميػة دعػـ اإلدارة العميػ هاألساسػية ليذ

، فإذا اـ كؿ منظمة بوضع مجموعة أولوياتمجػرد تخصػيص المػوارد الالزمػة و إنمػا تمتػد لتشمؿ قي

غػير قػادرة عمػى إظيػار التزاميػا الطويػؿ بدعـ البرنامج فمف تػنجح في  لممؤسسةكانت اإلدارة العميػا 

تقبػؿ ـ الذاتيػة في ىة يتوجػب معرفػة اسػتعداداتنفيػذ إدارة الجػودة الشػاممة كمػا أف التػزاـ العػامميف كافػ

ة والمركػزة عمػى الرقابػة الذاتيػة لمعمػؿ ومشػاركتيـ في عمميػات تحسػيف الجػودة أنمػاط العمػؿ الجديػد



26 

 

في الحصوؿ عمييا في  العامموفبالشػكؿ الػذي يحقػؽ جميع المتطمبات والمواصفات التي يرغب 

 .الخدمات المقدمة لو

  إف العمػؿ الجمػػاعي ىػو أحػد متطمبػات نجػاح إدارة الجػودة الشػاممة إذ تعػد فػرؽ العمػؿ  :العمــلفــرق

أو متمكنػا في التنظػيـ فػاف عظمتػؾ ومكانتػؾ ال  وسػيمة ميمػة الندماج العػامميف ألنػو ميمػا تكػف كبػيراً 

 . يانا واحدا وشامالا كونيك المؤسسة التربويةتتجسػد في فرديتػؾ إنمػا في نجػاح 

 مػػف جيػػة  لممؤسسةة ذي يعكػػس اإلمكانيػػات العمميػػمحػػور النشػػاط الػػ األدوات: تعػػد التصــميم الفعــال

مػف جيػة أخػرى، ولقػد أولػت إدارة الجػودة الشػاممة الخدمػة المقدمػة  العامموفكمػػا يمثػػؿ أىػػـ متطمبػات 

المؤسسة ، لذلؾ فامتالؾ عمى المدى البعيدألنػو يعد الدافع القوي لبقائيا  واضػحاً  اىتمامػاً  لمعامميف

ألقساـ البحث والتطػوير تضػـ خػبراء أكفاء سيساعدىا في تصػميـ منتوجػات تحقػؽ رضػا  التربوية

 في إيجادىػا في الخدمات المقدمة العامموفعػف طريػؽ المطابقػة مػع المواصػفات الػتي يرغػب  العامموف

 ـ.لي

 ميػزة تنافسػية قويػة يعػود إلى ارتكازىػا عمػى  المؤسساتإف سػبب بنػاء  :التركيـز عمـى العمميـات

إذ  المدراء في المؤسسات التربوية؛وىػذا مػا يؤكػد أىميػة دور  مف قبؿ العامميفالخػدمات المقدمػة 

دراؾ ة وذلؾ مف خالؿ مدى تقبؿ أو وأبعادىا األساسيحقيقػػة الدارة اإل يتوجب عمى الجميع فيـ وا 

 .المؤسسة التربوية مخرجاترفض 

 لالتصاالت باتجاىيف سػواء بػيف  فعاالً  مف الضروري أف يكوف ىناؾ نظاماً : فعالية نظام االتصاالت

 وخارجيػػا وينبغػي أف يكػوف نظػاـ االتصػػاالت قػادراً  المؤسسة التربويةالػرئيس والمػرؤوس أو بػيف داخػؿ 
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بالغ مرؤوسييـ بمضمعمػػى إ بالغيـ وا  ا في ونييصػاؿ المعمومػػات الدقيقػة عػف انجػػازات العامميف وا 

 .أقرب وقت

ترى الباحثة أف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة يتطمب التزاـ مف القيادة في البحث والتقصي عف مشكالت 

يـ الفعاؿ لمعمؿ في المؤسسة العامميف وتنمية قدراتيـ مف خالؿ التدريب والعمؿ كفريؽ واحد مف التصم

 لمخروج بأفضؿ المخرجات.التربوية، والتركيز عمى العمميات مف خالؿ التأكيد عمى فعالية نظاـ االتصاؿ 

 :الشاممةجودة الإدارة معوقات تطبيق 

إلى فشؿ الكثير مف التي تؤدي   المشكالتجمع الكثير مف الكتاب والمفكريف عمى أنو ىنالؾ مجموعة مف أ

يأتي )دوش دوف التطبيؽ الناجح لمعاييرىا ومف ابرز ىذه المشاكؿ ما  حائالً ، والتي تقؼ الجودة برامج

 (:2018ي، وشالب

  معايير الحكـ عمى الجودة ليست محسومة، فمعظـ ىذه المعايير تركز عمى مؤشرات كمية في الوقت

 .ى تأثيرىاالتي يصعب قياسو مد بالتفاعالتالذي يتميز فيو التعميـ في بعض جوانبو 

  الوقت الطويؿ الذي تحتاجو المؤسسة التعميمية حتى تصؿ إلى النتائج المتوقعة، ورفض البعض

 .التغيير، والتمسؾ بآراء وقيـ إدارية تعيؽ تنفيذ الجودة

  العميا وقد يعود ذلؾ قمة التدريب والخبرة الضرورية، والفشؿ في  اإلدارةالجدي مف قبؿ  االلتزاـعدـ

عمى  األفرادتشجيع  خاللياعمى خمؽ ثقافة يتـ مف  اإلدارةأي عدـ قدرة  لمؤسسة التربويةاتغيير فمسفة 

 .المساىمة بآرائيـ ومقترحاتيـ

  واألساتذةالمدرسية والعامميف فييا خاصة المدراء  اإلدارةالصراعات والتصادمات الكثيرة بيف. 

 األساتذةويـ قصور أنظمة الرقابة داخؿ المؤسسات التربوية وخاصة رقابة وتق. 
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  المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات وعدـ إشراؾ الييئة التعميمية فييا بوجو خاص والعامميف فييا بوجو

 .عاـ

  األىداؼ.غياب الفيـ الكامؿ والواعي لمعنى القيادة في المؤسسات التربوية ودورىا في تحقيؽ 

 تمثمت في:التي ممة ( معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشا2019) لعقعاؽ أوضحتكما 

  عدـ مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات التي تتفؽ ومتطمبات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة

 وذلؾ عمى مستوى األبعاد والثقافة التنظيمية )القيادة، اليياكؿ والنظـ، التحسيف المستمر، االبتكار(.

 ممة تتطمب المرونة والسرعة مما يستوجب تطبيؽ ، فإدارة الجودة الشاالمركزية في اتخاذ القرارات

 .أسموب الالمركزية في اإلدارة

 عدـ مشاركة جميع العامميف في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة لعدـ إقناعيـ أو عدـ فيميـ لمنظاـ. 

 عدـ استقرار اإلدارة وتغيرىا الدائـ. 

 رة الجودة الشاممة دوف إعداد البيئة التعجؿ في تحقيؽ النتائج السريعة مما يدفع المؤسسة لتطبيؽ إدا

 .المالئمة لتقمبيا

 تبني طرؽ وأساليب إدارة الجودة الشاممة ال تتوافؽ مع خصوصية المؤسسة 

 صعوبة تحديد معايير قياس جودة الخدمات. 

  التركيز عمى تقييـ األداء وليس القيادة الواعية التي تساعد األفراد في تحقيؽ جودة أعمى يصيغ اإلدارة

 لتسميط والديكتاتورية فتتحوؿ إلى إدارة بالتخويؼبا

  ندرة توفير المعمومات والبيانات عمى نحو سريع ودقيؽ مف النظاـ 
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  إتباع أنظمة وسياسات وممارسات ال تتسؽ ومدخؿ الجودة الشاممة مع عدـ التقدير الكافي في أىمية

 .ت غير تعميميةالموارد البشرية والتركيز عمى التقميد والمحاكاة لتجارب مؤسسا

تمثمت في والتي  الباحثة المعوقات التي تحد مف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في مؤسساتنا التربوية  وتمخص

عدـ الجدية في تطبيؽ المبادئ التي تحتاج إلى وقت وجيد كبيريف، باإلضافة إلى الصراعات التي تدور بيف 

كة المعمميف في القرارات، وغياب الفيـ الكامؿ لتحقيؽ المعمميف والمدراء بسبب مركزية القرار وعدـ مشار 

 أىداؼ المدرسة وغياب الرقابة الفعالة، وصعوبة تحديد معايير قياس جودة الخدمة المقدمة.

 :مراحل تطور ادارة الجودة الشاممة

 ( أف تطور إدارة الجودة الشاممة مرت في المراحؿ التالية:2018ذكر مسمـ )

غـ مف أف الجذور التاريخية لمرحمة الفحص ترجع إلى بداية القرف الثامف مرحمة الفحص: عمى الر  .1

فقد انصبت ىذه المرحمة عمى مراقبة  اإلنتاجعشر أي إلى فترة النمو الكبير والزيادة الواضحة في 

، ويمكف القوؿ إف عممية الفحص كانت الخدمة المقدمة التي تمثمت في المخرجات التربويةجودة 

، ومف ثـ فإف الفحص يحوؿ دوف وجود الخمؿ، و يتـ ذلؾ مف العممية التعميمية سيرلمجرد ضماف 

 .متو وخموه مف العيوبالتفتيش لمتأكد مف سال خالؿ

: تعددت المسميات ليذه المرحمة فسميت أحيانا بمرحمة مراقبة الجودة، اإلحصائيةمرحمة المراقبة  .2

 واألساليب األنشطةية المراقبة قصد بيا وسميت أحيانا أخرى بمرحمة ضبط الجودة إحصائيا، وعمم

مدخؿ  نشطةألمتطمبات الجودة، وىي بيذا المعنى تعد مف المتطمبات الداخمية  إلتماـالتي تستخدـ 

تأكيد الجودة، ولكف مف ناحية أخرى فيي وفقا لمفيوميا تعد محدودة الرؤية نسبيا فيي تمثؿ مجموعة 

يمكف أداء أنشطة مراقبة  خاللياتطمبات الجودة والتي مف النشاطات والتقنيات المستخدمة لمقياـ بم
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. فعممية مراقبة الجودة وضع لممعايير، ثـ التأكد مف مطابقة التنفيذ الالزمةالجودة وتوفير المعمومات 

التصحيحية، وبناء عمى  اإلجراءات، واتخاذ االنحرافاتلممعايير التي تـ وضعيا، وبعد ذلؾ يتـ تحديد 

 .(2018)مسمـ،  األخطاءرقابة وليس مانعا لعمؿ ذلؾ فيي أسموب 

مرحمة تأكيد الجودة: تـ النظر الى الجودة في ىذه المرحمة بمفيوـ أوسع مف المرحمتيف السابقتيف  .3

 .ث أصبحت تركز عمى منع وقوع الخطأبحي اإلحصائية(مرحمة الفحص، مرحمة المراقبة )

يات مف القرف العشريف ظروفا تنافسية حادة بيف مرحمة إدارة الجودة الشاممة: شيدت فترة الثمانين .4

، وىي مرحمة تنقؿ المؤسسة التربوية إلى القدرة عمى المؤسسات عمى المستوييف المحمي والعالمي

 . التنفس البناء

ديد مف المراحؿ أوليا مرحمة الفحص التي يتـ فييا إدارة الجودة الشاممة تمر في الع أف تطورالباحثة  وتشير

ة العمميات اإلدارية والتعميمية لمبيئة التربوية التي يتـ تطبيقيا فييا، أما مرحمة الرقابة فيتـ مف مدى مطابق

ـ مع مبادئ إدارة الجودة دارية وأساليب تطبيقيا بما يتالءخالليا مراقبة األنشطة التعميمية والعمميات اإل

طأ ممكف خالؿ العمؿ، ومرحمة إدارة الجودة الشاممة، أما مرحمة تأكيد الجودة والتي يتـ فييا منح حدوث أي خ

 الشاممة التي تنقؿ المؤسسة التربوية إلى مقعد المنافسة مع المؤسسات أخرى.

 :الشاممة الجودة إدارة تطبيق خطوات

 المؤسسة التربوية في الشاممة الجودة تطبيؽ عند إتباعيا لإلدارة يمكف الخطوات مف مجموعة ىناؾ إف نجد

 :كاآلتي( 2008بو عامر )كما وضحيا أ وىي

 الجودة إدارة مفاىيـ عمى والمسئوليف القادة وتدريب البرنامج، بتنفيذ العميا اإلدارة وتعيد التزاـ: األولى الخطوة

 .الجودة تحسيف فرؽ وتشكيؿ تطبيقيا، وأساليب الشاممة،
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يجاد لممنظمة، واضحة وفمسفة تصور خمؽ :الثانية الخطوة  يحتوي سسة التربويةالمؤ  لرسالة واضح نص وا 

يصاليا لتحقيقيا، تسعى التي الجودة وأىداؼ لممنظمة العامة األىداؼ عمى  .أفرادىا لجميع وا 

 ورؤساء المؤسسة التربوية في التنفيذييف المديريف عضويتو في يضـ لمجودة مجمس تشكيؿ :الثالثة الخطوة

 .البرنامج وتقسيـ وتنفيذ تخطيط ةعممي عمى باإلشراؼ المجمس ىذا ويقـو. فييا المختمفة األقساـ

 الجودة، إلدارة التنظيمي الييكؿ تحديد يتـ بحيث الشاممة الجودة إلدارة إستراتيجية تكويف :الرابعة الخطوة

 داخؿ نظاـ وتكويف ، المؤسسة التربوية وخطط استراتيجيات ضمف الشاممة الجودة إدارة نشاطات ودمج

 العامميف إشراؾ كيفية وتحديد داخميا، الشاممة الجودة إلدارة محددة أىداؼ لوضع المؤسسة التربوية وحدات

 .البرنامج ىذا تنفيذ في الحالية اإلدارية األنظمة واستخداـ الجودة، تحسيف برنامج تنفيذ في

 التربوية المؤسسات كؿ في سيكوف وىؿ الجودة إدارة برنامج تطبيؽ مجاؿ حوؿ القرار اتخاذ :الخامسة الخطوة

 .لمتغير القسـ ىذا وجاىزية استعداد مدى وتحديد البرنامج، لتنفيذ البداية في قسـ أو وحدة ياراخت أو

 إدارة مفاىيـ عمى والموظفيف الدوائر ورؤساء التنفيذييف المديريف تدريب احتياجات تحميؿ :السادسة الخطوة

 عمييا، التدريب سيتـ التي اضيعوالمو  مجموعة لكؿ الالزمة التدريب برامج أنواع تحديد و الشاممة، الجودة

 .المطموبة التدريب وكوادر لو، الزمني والبرنامج لمتدريب الالزمة والموارد

اإلمكانيات  مطابقة مدى لقياس معايير طورت قد المؤسسة التربوية أقساـ أف مف التأكد :السابعة الخطوة

 .االحتياجات ىذه تمبية درجة لقياس الحالية يةاإلدار  واألنظمة المقاييس وتعديؿ ،المتدربيف الحتياجات المتاحة

 ، المؤسسة التربوية في التنظيمي الييكؿ في الشاممة الجودة إدارة برنامج وتطبيؽ إدخاؿ :الثامنة الخطوة

، التنظيمي والييكؿ التنفيذ، كيفية :مثؿ البرنامج لتطبيؽ الالزمة التفاصيؿ ووضع  تفويض وكيفية الالـز

 .البرنامج تطبيؽ لتسييؿ المطموبة والمصادر العممية واإلجراءات لألفراد، والسمطات الصالحيات
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 ، المؤسسة التربوية أىداؼ مع التحسيف جيود توافؽ لتتبع باستمرار النتائج وتقييـ مراقبة :التاسعة الخطوة

 .المصادر ليذه األمثؿ واالستخداـ الكفاءة لمحفاظ التحسيف جيود في المستخدمة المصادر وتقييـ

 استراتيجيات وتعديؿ التحسيف جيود في المشاركيف الموظفيف وتقدير ومكافأة النجاح إعالف :العاشرة الخطوة

 .المؤسسة التربوية ووحدات أقساـ كؿ لتشمؿ التحسيف جيود وتوسيع الشاممة، الجودة إدارة برنامج

لشاممة تمثمت في االلتزاـ اإلدارة ترى الباحثة أف ىناؾ عشر خطوات تمر فييا تطبيؽ إدارة الجودة اومف ىنا 

بتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة مف خالؿ تدريب العامميف مف خالؿ خمؽ فمسفة واضحة داخؿ المؤسسة التربوية 

يتـ صياغتيا مف خالؿ مجمس لمجودة الشاممة بناًء عمى استراتيجية واضحة إلدارة الجودة الشاممة لممؤسسة 

ر بتطبيؽ البرنامج الذي يمبي احتياجات العامميف بتطوير معايير تحقؽ أىداؼ التربوية بحيث يتـ اتخاذ القرا

المؤسسة التربوية بحيث يتـ ادخاؿ البرنامج عمى الييكؿ التنظيمي ليضـ تفويض الصالحيات لضماف تطبيؽ 

التي تيدؼ إلى اإلجراءات المناسبة لتحقيؽ أىداؼ برنامج إدارة الجودة الشاممة بحيث يتـ مراقبة وتقييـ النتائج 

 التحسيف المستمر إنجاح جيود تحسيف جميع وحدات المؤسسة التربوية.

 مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاممة:

 يمر تطبيق إدارة الجودة الشاممة بعدة مراحل وىي:

 الشاممة الجودة إدارة مفيوـ لتطبيؽ أوضاعيا وتييئة المؤسسة إعداد المرحمة ىذه بموجب يتـ اإلعداد مرحمة

 : (Surendran, 2018يمي ) بما القياـ أساسا يتطمب الذي

 والمزايا الفوائد مجمؿ تحقيؽ منيا سعيا الشاممة الجودة إدارة أسموب تطبيؽ بأىمية العميا اإلدارة اقتناع عقب -

 .لتطبيقو والواضح الجامع القرار باتخاذ تقوـ فإنيا المسعى، ليذا الصحيح التطبيؽ جراء مف المنتظرة
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 مشروع بإدارة يقوـ حيث عاؿ مستوى مف مسؤوليف ويضـ المؤسسة رئيس يرأسو الذي لمجودة مجمس كيؿتش -

 .التغيير مقاومة عمى والتغمب الجودة

 بواسطة يتـ ما عادة الذي الشاممة الجودة إدارة أسموب عمى الرئيسييف والمدراء الجودة مجمس تدريب -

 .خارجييف مستشاريف

 .الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ خالؿ مف المؤسسة أىداؼ تحديد -

 .الشاممة الجودة إدارة بتطبيؽ المتعمقة المؤسسة سياسة رسـ -

 األىداؼ تحقيؽ نحو بينيا فيما لتتعاوف المؤسسة في التنظيمية المستويات مختمؼ مف العمؿ فرؽ تشكيؿ -

 .المشتركة

 إلى إضافة الشاممة الجودة إدارة منيجية يؽتطب حوؿ العامميف رضا مدى لقياس دقيقة معايير وضبط إرساء -

 .المؤسسة منتجات حوؿ العامميف وتطمعات أراء قياس

 والموارد الدعـ ىيكؿ تحديد يتـ كما التفصيمية، التطبيؽ خطة إعداد المرحمة ىذه أثناء يتـ :التخطيط مرحمة

 :(Altunay, 2016يمي ) ما المرحمة ىذه وتتضمف التطبيؽ ىذا لتنفيذ الالزمة

 لمعرفة الداخمية البيئة تحميؿ ثـ المحتممة، التيديدات وكذا المتاحة الفرص لمعرفة الخارجية البيئة تحميؿ -

 .والضعؼ القوة عناصر

 .المشروع ىذا بتطبيؽ المتعمقة المؤسسة ورسالة رؤية صياغة -

 واالمكانات الموارد كذاو  المؤسسة، ورسالة رؤية بيف ما الرابطة اإلستراتيجية لألىداؼ المفصؿ التحديد -

 .األىداؼ ىذه لتحقيؽ الضرورية

 قوى بتأييد يتمتع ويكوف العميا اإلدارية المستويات مف اختياره يتـ ما غالبا والذي لمجودة منسؽ اختيار -

 .المؤسسة في المستويات جميع بيف وصؿ كيمزة ويعمؿ الجودة لقضية
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 .خارجييف مستشاريف طرؼ مف يتـ ما عادة والذي الجودة منسؽ تدريب -

 بيذا المعنييف كامؿ مع بالتنسيؽ الجودة مجمس طرؼ مف الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ مسودة إعداد -

 .التطبيؽ

 .ليا الالزمة الموارد وتخصيص عمييا الموافقة بصدد التطبيؽ خطة مناقشة -

 مرحمة لتنفيذ والتخطيط اإلعداد، حؿمرا لتقييـ الضرورية المعمومات توفير المرحمة ىذه تتضمف :التقييم مرحمة

التالية  الخطوات المرحمة ىذه وتشمؿ. وخارجيا المؤسسة داخؿ المسح عمميات خالؿ مف بعد، فيما التطبيؽ

(Alghamdi, 2016): 

دراؾ وعي تقييـ إلى ييدؼ والذي: الذاتي التقييـ -  .الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ أىمية حوؿ العامميف وا 

 بمنتجات المتعمؽ العامميف ىؤالء أراء حوؿ شامؿ مسح إجراء بواسطة يتـ والذي: العامميف أراء تقييـ -

 .ومستقبميا حاليا المؤسسة

 التقييـ، وتكاليؼ الوقاية تكاليؼ وىي التكاليؼ ليذه األربعة األقساـ التقييـ ىذا ويضـ: الجودة تكاليؼ تقييـ -

 .سابقا إلييا اإلشارة تمت والتي الخارجي والفشؿ الداخمي الفشؿ وتكاليؼ

تستيدؼ ىذه المرحمة التعريؼ عمى أفضؿ الممارسات وأفضؿ األداءات مف أجؿ  :التحسين المستمر مرحمة

 (:2020استثمارىا مرة أخرى في عمميات التحسيف المستمر، وتتضمف ىذه المرحمة اآلتي )خزاف وساكر، 

 لتطبيؽ.االستعانة بخبراء الجودة الشاممة في تقويـ برامج ا -

 إجراء مقارنة مرجعية لألداء لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة مع مؤسسات مماثمة. -

 دعوة جميع األطراؼ المعنية بتطوير عمؿ المؤسسة لممشاركة في عممية التطبيؽ. -

تزويد جميع العامميف في المؤسسة بالتغذية الراجعة العكسية عف نتائج التقويـ، ثـ العودة مرة أخرى  -

 التخطيط لالستمرار بعممية التحسيف المستمر لمجودة الشاممة.إلى مرحمة 
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 :تمؾ المراحؿ فيما يمي (2017) عبدووقد لخص 

مرحمة اقتناع وتبني اإلدارة لفمسفة إدارة الجودة الشاممة: وفي ىذه المرحمة تقرر إدارة المؤسسة رغبتيا  . أ

ر المديريف بالمؤسسة بتمقي برامج في تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة ومف ىذا المنطمؽ يبدأ كبا

 تدريبية متخصصة عف مفيـو النظاـ وأىميتو ومتطمباتو والمبادئ التي يستند إلييا.

مرحمة التخطيط: وفييا يتـ وضع الخطط التفصيمية لمتنفيذ وتحديد الييكؿ الدائـ والمواد الالزمة  . ب

 لتطبيؽ النظاـ  

ـ ببعض التساؤالت اليامة والتي يمكف في ضوء اإلجابة مرحمة التقويـ: وغالبا ما تبدأ عممية التقوي . ت

 اعميو تييئة األرضية المناسبة لمبدء في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة .

مرحمة التنفيذ: في ىذه المرحمة يتـ اختيار األفراد الذيف سيعيد إلييـ بعممية التنفيذ ويتـ تدريبيـ عمى   . ث

 دة الشاممة .احدث وسائؿ التدريب المتعمقة بإدارة الجو 

مرحمة تبادؿ ونشر الخبرات: وفي ىذه المرحمة يتـ استثمار الخبرات والنجاحات التي يتـ تحقيقيا مف  . ج

 تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة

تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة تمر في العديد مف المراحؿ تبدأ في مرحمة اإلعداد بحيث يتـ ترى الباحثة أف و 

لشاممة بما يتناسب مع أىداؼ ورسالة ورؤية المؤسسة التعميمية، ومف ثـ يتـ التخطيط اعداد برامج الجودة ا

بحيث يشمؿ تحميؿ البيئة الداخمية والبيئة الخارجية لممؤسسة التربوية مالئمة الخطة المراد تطبيقيا لبيئة 

ف أجؿ تصحيح األخطاء المؤسسة التربوية، أما مرحمة التقييـ فتتـ بعد كؿ خطوة مف الخطوات التي تنفيذىا م

والتجاوزات التي تحدث أثناء عممية التنفيذ، أما مرحمة التحسيف فتتمثؿ في تجاوز كؿ العقبات التي يمكف أف 

 تقؼ أماـ الحد مف فعالية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة.
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 الدراسات السابقة:

اقع استخداـ مبادئ إدارة الجودة و لقد اطمعت الباحثة عمى العديد مف الدراسات السابقة التي تمحورت حوؿ 

 :الباحثة بتقسيميا إلى قسميفوقامت ، الشاممة ومعوقات تطبيقيا

 واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة القسم األول دراسات حول

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المدراس ( 2018دراسة مسمـ )

تـ اختيار المنيج الوصفي وتـ و مف وجية نظر المعمميف،  األردفالعقبة في  مدينة الحكومية في األساسية

، ( معمما ومعممة298)بقت عمى عينة عشوائية بمغ عدد أفرادىا ( فقرة طُ 63)تطوير استبانة مكونة مف 

في مدينة  الحكومية األساسيةف درجة تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المدارس أأشارت نتائج الدراسة 

بيف متوسطات استجابة  عدـ وجود فروؽو مف وجية نظر المعمميف كانت متوسطة،  األردفالعقبة في 

الحكومية في مدينة العقبة في  األساسيةالمعمميف لدرجة تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المدارس 

 .ة(نس والتخصص والمؤىؿ وسنوات الخبر الج) كؿ مفتعزى ل األردف

إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديري مديريات التربية والتعميـ إدارة  (2015) مسامحأبو  راسةىدفت د

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي ، بالقيادة التشاركية وعالقتياالجودة الشاممة 

باحث استبانتيف لجمع نائب مدير ورئيس قسـ، وقد استخدـ ال( 114) الدراسة مف عينةالتحميمي، وتكوف 
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أظيرت نتائج الدراسة أف الوزف النسبي لمحور إدارة الجودة الشاممة و  عمى أسئمتيما، واإلجابةبيانات الدراسة 

، (%76.77االستراتيجي )عمى الترتيب كالتالي: التخطيط  المجاالتتوافرت %(، حيث 77.65) يساوي

%( وتحفيز العامميف 73.10المستفيديف )%(، ورضا 74.38وتدريب العالميف ) التحسيف المستمر

توجد فروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة  %(، كما أظيرت النتائج أنو ال66.25)

، الجودة الشاممة تعزى لمتغير الجنس والمؤىؿ العممي، وسنوات الخدمة إلدارةمديري مديريات التربية والتعميـ 

الجودة  إلدارةرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري مديريات التربية والتعميـ توجد فروؽ بيف متوسطات تقديو 

التخطيط )الوظيفي نائب مدير لممجاليف  ـالشاممة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي وذلؾ لصالح الذيف مسماى

 .توجد فروؽ الفقد تبيف أنو  المجاالتأما بالنسبة لباقي  (،، وتحفيز العامميفاالستراتيجي

الى معرفة درجة تطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة لدى مديري المدارس  (2015) سة المطيرياىدفت در و 

في دولة الكويت مف وجية نظر المعمميف ، تـ توزيع استبانة لتحقيؽ أىداؼ  األحمديالمتوسطة في محافظة 

وقد توصمت الدراسة إلى أف ومعممة بطريقة عشوائية بسيطة،  معمماً ( 767) الدراسة عمى عينة تكونت مف

في دولة  األحمديدرجة تطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة لدى مديري المدارس المتوسطة في محافظة 

 .الكويت مف وجية نظر المعمميف مرتفعة



38 

 

إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة إدارة الجودة الشاممة في مديريات  (2011) محافظة وفريحاتال ىدفت دراسة

 تـ تطوير استبانة اشتممت عمىو ، األقساـفظة الزرقاء مف وجية نظر مديري التربية والتعميـ ورؤساء تربية محا

 االستراتيجيفقرة، موزعة عمى أربعة محاور، ىي: الرضا عف الخدمة المقدمة، المشاركة والتخطيط ( 43)

مديري  وتـ تطبيؽ األداة عمىلمجودة الشاممة، التدريب والتحسيف المستمر، وتطبيؽ مبادئ الجودة الشاممة، 

نتائج أف درجة الأظيرت و ، إدارياً  (66) في مديريات تربية الزرقاء البالغ عددىـ األقساـالتربية ورؤساء 

في درجة ممارسة إدارة  عدـ وجود فروؽو  .ممارسة إدارة الجودة الشاممة في ىذه المديريات كانت متوسطة

 األقساـة الزرقاء مف وجية نظر مديري التربية والتعميـ ورؤساء الجودة الشاممة في مديريات تربية محافظ

 .تعزى لمتغير الجنس، المستوى الوظيفي، المؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة

إلى التعرؼ عمى درجة تطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس  (2011عبده ) ىدفت دراسةو 

ومديرة  اً مدير  (132) مديريف فييا، وتـ اختيار عينة قوامياالفمسطينية في محافظة نابمس مف وجية نظر ال

، وقد توصمت الدراسة إلى وجود درجة تطبيؽ متوسطة لمعايير إدارة الجودة الشاممة في قة العشوائيةبالطري

كما أظيرت النتائج عدـ  .المجاالتمدارس محافظة نابمس مف وجية نظر المديريف والمديرات فييا في جميع 

في درجة تطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة في مدراس محافظة نابمس مف وجية نظر المديريف  ؽوجود فرو 
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تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ولصالح فئة  جود فروؽو و ي، المؤىؿ العمم، والمديرات فييا، تعزى لمتغير الجنس

 .سنوات 5الخبرة أقؿ مف 

عرؼ عمى مدى تطبيؽ المدارس الثانوية في كينيا الت (Moses, et al, 2006) موسس وآخروف ىدفت دراسػة

إلدارة الجودة الشاممة، وذلػؾ مػف خػالؿ تصميـ الدراسة العرضية، حيث استخدمت االستبانة في جمع آراء 

معمـ، حوؿ التطبيؽ العممي إلدارة الجودة الشاممة في مدارسيـ، وقد أظيرت نتػائج الدراسػة ( 300ومالحظات)

الثانوية ال يتمتعوف بميارات القيادة الالزمة لتعزيػز تطبيػؽ إدارة الجػودة الشػاممة الضرورية  أف مػديري المدارس

لمتحسيف المستمر في المدارس. كما أف غالبية المدارس غيػر ممتزمػة بػالتخطيط االستراتيجي الجيد، وىي ال 

 .تعزز مبادرات تطوير الموارد البشرية

 ت تطبيق إدارة الجودة الشاممة:معوقاحول دراسات  القسم الثاني

 األميرمعرفة معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في جامعة  ( إلى 2019المدرع وآخروف ) دراسةىدفت 

إلى أف حيث أشارت النتائج عضو ىيئة تدريس، ( 203) بف عبد العزيز، وقد تألفت عينة الدراسة مفسطاـ 

ي ضعؼ الحوافز المعنوية خاصة لممتميزيف في تطبيؽ إدارة الشاممة ى أبرز معوقات تطبيؽ إدارة الجودة

. ولـ تظير نتائج اإلداريةلتدريس في الجوانب  الجودة الشاممة، وأقؿ المعوقات كانت قمة مشاركة أعضاء ىيئة
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في معوقات  بينما كشفت الدراسة عف وجود فروؽفي المعوقات تعزى إلى الجنس والمؤىؿ العممي،  سةاالدر 

 .سنوات 5مف  األقؿمتغير سنوات الخبرة في لصالح سنوات الخبرة تعزى إلى  ة الجودة الشاممةتطبيؽ إدار 

استيدفت ىذه الدراسة تقّصي معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في ( 2019دراسة أبو صاع وآخروف )

( 76راسة مف )خضوري مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية، وتكونت عينة الد –جامعة فمسطيف التقنية 

عضو ىيئة تدريس. وقد تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية، وقد طّور الباحثوف استبانًة تقيس معوقات 

وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: جاء مستوى  ،الشاممة في جامعة فمسطيف التقنيةتطبيؽ إدارة الجودة 

يف التقنية عمى األداة بشكؿ عاـ مرتفعًا، وكاف مف أىـ معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في جامعة فمسط

، وقمة وعي ةالقات اإلنسانية داخؿ حـر الجامعالُمعوقات كثرة البيروقراطية في العمؿ اإلداري، وضعؼ الع

أعضاء ىيئة التدريس بثقافة الجودة وأىميتيا، كما أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 

خضوري ُتعزى لمتغير الجنس،  –ت تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في جامعة فمسطيف التقنية مستوى معوقا

 .والرتبة األكاديمية، والكمية

الكشؼ عف أىـ المعوقات التي تحد مف تطبيؽ إدارة إلى الدراسة  ( ىدفت2015دراسة ربايعة وعبيد )وأما 

في الجامعة وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس  الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف مف

بيدؼ جمع البيانات مف الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي، حيث صمما استبانة ، واتبع العربية األمريكية
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ىناؾ داللة وأظيرت النتائج أف  ،مف أعضاء ىيئة التدريس عضواً ( 68عينة الدراسة التي بمغ حجميا )

، وذلؾ في كؿ المجاالت التي تـ دراستيا وىي: في الجامعات الفمسطينيةالشاممة  لمعيقات تطبيؽ الجودة

جراءات البحث العممي، وجوانب  جراءات تنظيـ عمؿ المؤسسة، وا  الجوانب القيادية، والجوانب المعرفية، وا 

تفاوتت درجة المعيقات في المجاالت التي تـ دراستيا حيث حصمت المعيقات في مجاؿ ، و خدمة المجتمع

تالىا في المرتبة الثانية معيقات مجاؿ إجراءات البحث ، ت تنظيـ عمؿ المؤسسة عمى المرتبة األولىإجراءا

أما المرتبة الرابعة فكانت مف ، في حيف حصمت معيقات مجاؿ جوانب خدمة المجتمع المرتبة الثالثة، العممي

إحصائيا بيف متوسطات إجابات  ىناؾ فروؽ دالة نصيب معيقات مجالي الجوانب القيادية والجوانب المعرفية،

المبحوثيف في المعوقات التي تحد مف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف 

وذلؾ تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور، وتبعا لمتغير المؤىؿ العممي لصالح حممة درجة الدكتوراه. في حيف 

 .ا لمتغير سنوات الخبرة لعضو ىيئة التدريستبيف عدـ وجود فروؽ في المعوقات تبع

العقبات الرئيسية التي تواجو تطبيؽ إدارة ( التعرؼ إلى Atieno et al, 2014) فأتينو وآخري وىدفت دراسة

واعدت ىذه الدراسة الختبار النظاـ الييكمي التي تعزز مف شأنو أف إدارة الجودة الشاممة،  ،الجودة الشاممة

ى إلى اكتشاؼ حساسية النظـ لمموارد البشرية وأثره عمى األداء. وقد تـ اختيار عينة وفي الوقت نفسو تسع

مف فريؽ اإلدارة العميا، ورؤساء االقساـ األكاديمييف والمحاضريف  فرداً ( 1234) طبقية بمغ حجميا اإلجمالي



42 

 

العينة اختيرت بشكؿ  . ولجمع البيانات تـ تصميـ استبانة، ومقابالت لعدد مف اعضاءبةوموظفي الدعـ والطم

عشوائي مثمت جميع الطبقات. في حيف تـ الحصوؿ عمى البيانات الثانوية مف تقارير الجامعة حوؿ تقدـ 

فراد أذ إدارة الجودة الشاممة بسبب اف تحديات في تنفي ىناؾف أة الجودة الشاممة. كشفت الدراسة وتطبيؽ إدار 

   .ف بعضيـ يجيموف مبادئ إدارة الجودةألى إة لطرؽ الفضمى لتنفيذه. إضافالعينة ال يعرفوف ا

ىدفت الدراسة الى تحديد العقبات التي تواجو تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ( Alsubait, 2014) السبيت ودراسة

في كمية اآلداب في جامعة الممؾ فيصؿ، وكيفية التغمب عمييا مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في 

الموظفيف اإلدارييف، وأعضاء ىيئة التدريس، ومرافؽ الجامعة، واتبعت الباحثة  ثالثة مجاالت رئيسة ىي:

عضو ىيئة تدريس في ( 40) المنيج الوصفي، واعدت الباحثة استبانة وزعتيا عمى عينة بمغ حجميا

الجامعة. وخرجت الباحثة بأف أكثر معيقات تطبيؽ الجودة قد كانت في مجاؿ الموظفيف اإلدارييف، وكاف اىـ 

معيؽ فيو عدـ كفاية تدريب المديريف التنفيذييف عمى حؿ المشكالت، بينما جاء مجاؿ أعضاء ىيئة التدريس 

في المرتبة الثانية، وكاف المعوؽ المتمثؿ بقمة الحوافز المقدمة ألعضاء ىيئة التدريس مف اعمى معوقاتو، في 

ر التجييزات الطبية في مستوصؼ حيف جاء مجاؿ مرافؽ الجامعة في المرتبة الثالثة وكاف معيؽ قصو 

 الجامعة مف أكبر المعيقات في ىذا المجاؿ. 
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ي مؤسسات التعميـ العالي في الكويت. ف عوقات إدارة الجودة الشاممة( مTasheh, 2013) تاشيو وتناولت

 مف القيادات األكاديمية في مؤسسات التعميـ العالي في الكويت مف خالؿ عضواً (20) أجريت مقابالت معو 

بينت الدراسة اف أكثر العقبات ىي: عدـ وجود نموذج متكامؿ إلدارة ت، ه المعيقاسؤاؿ مفتوح يتعمؽ بيذ

الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي، واالفتقار إلى الدعـ وااللتزاـ مف كبار القادة في أعمى مؤسسات 

تأىيال عاليا في مجاؿ الجودة في التعميـ العالي، التعميـ في إدارة الجودة الشاممة، وعدـ وجود الفنييف المؤىميف 

 وعدـ معرفة آليات التقييـ الذاتي، وعدـ وجود معرفة طرؽ التحسيف المستمر، وصعوبة التقييـ الذاتي.

( بتحديد المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في 2012ويتمثؿ ىدؼ دراسة العضاضي )

، د مف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممةقد تـ إعداد استبانة مكونة مف المعوقات التي تحمؤسسات التعميـ العالي، و 

( مف أعضاء ىيئة التدريس مف الكميات النظرية في جامعة الممؾ خالد، وتـ 204وتكونت عينة الدراسة مف )

مؤسسات التعميـ المعوقات التي تواجو تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في  أف أىـالخروج بالعديد مف النتائج 

وقد تمثمت في ضعؼ إدراؾ مفيوـ التعمـ مدى الحياة، وضعؼ الدعـ المالي لألبحاث العممية،  ،العالي

 وضعؼ إمكانيات المكتبات، وزيادة العبء التدريسي.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

لجودة الشاممة ومعوقات واقع استخداـ مبادئ إدارة اتمحورت الدراسات السابقة حوؿ موضوع الدراسة وىو 

 ، وقد تـ التعقيب عمى الدراسات السابقة مف حيث:تطبيقيا في المدارس الحكومية في مدينة الخميؿ

، (2018مسمـ ): تمحور جزء مف الدراسات السابقة حوؿ واقع تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة مثؿ دراسة اليدف

عبده  دراسة، و (2011) محافظة وفريحات دراسةو ، (2015) سة المطيريادر (، و 2015أبو مسامح ) دراسة و

، بينما جزء آخر مف الدراسات السابقة ىدفت إلى التعرؼ عمى (Moses, et al, 2006) دراسػة(، و 2011)

(، Atieno et al, 2014(، ودراسة )2015معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة مثؿ دراسة ربايعة وعبيد )

، وقد ستفادت الدراسة (2012دراسة العضاضي )(، و Tasheh, 2013اسة )(، ودر Alsubait, 2014ودراسة )

 الحالية مف القسميف بأف جمعت بيف واقع إدارة الجودة الشاممة ومعوقات تطبيقيا

فاتخذت المعمميف كعينة لدراساتيـ مثؿ: : ىناؾ دراسات اعتمدت عمى المدارس كمجتمع المجتمع والعينة

ومنيا ما اتخذ  ،(Moses, et al, 2006) دراسػةو  ،(2015) مطيريسة الادر و  (،2018دراسة مسمـ )

 دراسةو  ،(2011) محافظة وفريحات، ودراسة (2015أبو مسامح ) دراسةيف كعينة لدارساتيـ مثؿ: اإلداري

(، ودراسة 2015ربايعة وعبيد )دراسة  مى الجامعات لتطبيؽ الدراسة مثؿ:ومنيا ما اعتمد ع(، 2011عبده )

(، Tasheh, 2013(، ودراسة )Alsubait, 2014ودراسة ) (Atieno et al, 2014ودراسة )(، 2015د )ربايعة وعبي
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، وفي الدراسة الحالية اعتمدت عمى المعمميف ليبدو ودىة نظرىـ حوؿ مدى (2012دراسة العضاضي )و 

 .استخداـ إدارة الجودة الشاممة ومعوقاتيا

أف مستوى  (2011عبده ) دراسةو  (2011) فظة وفريحاتمحا دراسة( و 2018أظير دراسة مسمـ ) :النتائج

 سة المطيريادر ( و 2015أبو مسامح )تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة بدرجة متوسطة، بينما أظيرت دراسة 

 ,Moses, et al)دراسػة أظيرت نتػائج  بينما أف ىناؾ مستوى مرتفع لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة، (2015)

رس الثانوية ال يتمتعوف بميارات القيادة الالزمة لتعزيػز تطبيػؽ إدارة الجػودة الشػاممة أف مػديري المدا (2006

، أما بالنسبة لمعوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة فقد أظيرت دراسة الضرورية لمتحسيف المستمر في المدارس

تالىا في ، لمرتبة األولىالمعيقات في مجاؿ إجراءات تنظيـ عمؿ المؤسسة عمى اأف ( 2015ربايعة وعبيد )

في حيف حصمت معيقات مجاؿ جوانب خدمة المجتمع ، المرتبة الثانية معيقات مجاؿ إجراءات البحث العممي

 أما المرتبة الرابعة فكانت مف نصيب معيقات مجالي الجوانب القيادية والجوانب المعرفية،، المرتبة الثالثة

( Alsubait, 2014، ودراسة )يجيموف مبادئ إدارة الجودةراد العينة ( أظيرت أف أفAtieno et al, 2014ودراسة )

معيؽ فيو عدـ كفاية تدريب المديريف التنفيذييف عمى حؿ المشكالت، بينما جاء مجاؿ أعضاء  بينت أف أىـ

مى ىيئة التدريس في المرتبة الثانية، وكاف المعوؽ المتمثؿ بقمة الحوافز المقدمة ألعضاء ىيئة التدريس مف اع

اف أكثر  (Tasheh, 2013) دراسةبينت و ، معوقاتو، في حيف جاء مجاؿ مرافؽ الجامعة في المرتبة الثالثة
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العقبات ىي: عدـ وجود نموذج متكامؿ إلدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي، واالفتقار إلى 

العضاضي وذكرت دراسة  الجودة الشاممة،الدعـ وااللتزاـ مف كبار القادة في أعمى مؤسسات التعميـ في إدارة 

( أبرزت المعوقات التي تواجو تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي وقد تمثمت في 2012)

ضعؼ إدراؾ مفيوـ التعمـ مدى الحياة، وضعؼ الدعـ المالي لألبحاث العممية، وضعؼ إمكانيات المكتبات، 

 وزيادة العبء التدريسي.

النسبة لألدوات فقد تباينت الدراسات السابقة في استخداميا لألدوات البحثية فمنيا مف استخدـ االستبياف أما ب

أبو  دراسة، و (Moses, et al, 2006) دراسػةو  ،(2015) سة المطيريادر و  (،2018مسمـ )مثؿ دراسة 

ا استخدـ المقابمة  (، ومنيا م2011عبده ) دراسةو  ،(2011) محافظة وفريحات، ودراسة (2015مسامح )

وفي الدراسة الحالة استفادت الباحثة في عممية ( Tasheh, 2013ودراسة ) (Atieno et al, 2014ودراسة )مثؿ 

 .ةبناء فقرات االستبيان
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 الفصل الثالث


 اإلجراءات المنيجية لمدراسة
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 الفصل الثالث: اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 المػنيج بتحديػد بدايػة الدراسة، في اتباعيا تـ التي لمطريقة واإلجراءاتالفصؿ وصفًا كاماًل  ىذا تناوؿي

وكيفيػػة  اسػػتخداميا تػػـ التػػي األدوات إلػػى باإلضػػافة الدراسػػة، وعينػػة مجتمػػع وتعريػػؼ وصػػؼو  اتباعػػو، تػػـ الػػذي

 أسػػئمة عػف لإلجابػػة اسػتخدمت التػػي اإلحصػائية المعالجػػات يتضػمف كمػػا ،التحقػؽ مػف خصائصػػيا السػيكومترية

 .راسةالد

 منيج الدراسة

 لمالءمتػػػو نظػػػراً  ،المخػػػتمط الػػػذي يجمػػػع بػػػيف األسػػػموب الكمػػػي واألسػػػموب النػػػوعي المػػػنيج اسػػػتخداـ تػػػـ

 الحكوميػة المػدارس فػي تطبيقيػا ومعوقػات الشػاممة الجػودة إدارة مبػادئ اسػتخداـ واقػع لقيػاس الدراسة، ألغراض

ـّ تحميؿ البياناتالخميؿ مدينة في  .المناسبة اإلحصائية بالطرؽ ، وت

 مجتمع الدراسة

( 3125تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف العامميف في مدارس مديريػة الخميػؿ والبػالغ عػددىـ )

، الجػنسالعشػوائية حسػب الطبقيػة %( مف مجتمػع الدراسػة كعينػة بالطريقػة 4وتـ اخذ ما نسبة )، معممًا ومعممة

 ( معمـ ومعممة.125فأصبح عدد أفراد العينة )

 دراسةة العين

، وذلػػؾ األساسػػية ( معممػػًا ومعممػػة مػػف خػػارج عينػػة الدراسػػة50سػػتطالعية: حيػػث تػػـ اختيػػار )العينػػة اال - أ

 فػػي تطبيقيػػا ومعوقػػات الشػػاممة الجػػودة إدارة مبػػادئ اسػػتخداـ واقػػع)لمتأكػػد مػػف صػػالحية أدوات الدراسػػة 

 ( مف حيث دالالت صدقيا وثباتيا.الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس
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( استبانة عمى المعممػيف فػي المػدارس الحكوميػة 125قامت الباحثة بتوزيع ): لمدراسة األساسيةعينة ال - ب

الفعمية التي أجريػت عمييػا عمميػات  تكونت عينة الدراسة، لذلؾ واسترجعت جميعيافي مديرية الخميؿ، 

خصػػائص  ، والجػػدوؿ التػػالي يوضػػحفػػي مديريػػة الخميػػؿ معمػػـ ومعممػػة( 125مػػف ) التحميػػؿ اإلحصػػائي

 العينة الديموغرافية.

 الدراسة لعينة(: الخصائص الديموغرافية 1جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 %41.6 52 ذكر
 %58.4 73 أنثى

 %111 125 المجموع

 المؤىل العممي
 %88.8 111 بكالوريوس فأقؿ
 %11.2 14 ماجستير فأعمى
 %111 125 المجموع

 ت الخبرةسنوا

 %10.4 13 سنوات 5أقؿ مف 
 %14.4 18 سنوات 10-5مف

 %75.2 94 سنوات 10أكثر مف 
 %111 125 المجموع

 

 مػػف مػػنيـ (%58.4) مقابػػؿ ذكػػور العينػػة أفػػراد مػػف (%41.6) أف (1) الجػػدوؿ فػػي الػػواردة المعطيػػات تشػػير

 اإلناث.

 بكػػالوريوس درجػػة حممػػة مػػف العينػػة أفػػراد فمػػ (%88.8) أف (1) الجػػدوؿ فػػي الػػواردة المعطيػػات مػػف يتضػػحو 

 فأعمى. ماجستير درجة حممة مف منيـ (%11.2)و ، فأقؿ
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 عػف لػدييـ الخبػرة سػنوات تقػؿ ممػف العينػة أفػراد مػف (%10.4) أف (1) الجػدوؿ فػي الػواردة المعطيػات تشير

 مػػنيـ (%75.2)و سػػنوات، (10-5) بػػيف لػػدييـ الخبػػرة سػػنوات تتػػراوح مػػف مػػنيـ (%14.4)و سػػنوات، (5)

 لػػدييـ الخميػػؿ مديريػػة ومعممػػات معممػػي معظػػـ أف بمعنػػى ،سػػنوات (10) عػػف عنػػدىـ الخبػػرة سػػنوات تزيػػد مػػف

 عالية. خبرة سنوات

 واقع استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاممة مقياس

 فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي الشػػاممة الجػػودة إدارة مبػػادئ اسػػتخداـ واقػػعمقيػػاس قامػػت الباحثػػة بتطػػوير 

 التػػي والدراسػػات فػػي األبحػػاث مبػػادئ إدارة الجػػودة الشػػاممةعػػدد مػػف مقػػاييس  مراجعػػة بعػػد وذلػػؾ ،الخميػػؿ نػػةمدي

( ودراسػػة مسػػمـ 2012دراسػػة العضاضػػي ) ، و(2011) محافظػػة وفريحػػاتكدراسػػة الدراسػػة،  موضػػوع تناولػػت

(2018). 

 الييكؿ، االستراتيجي التخطيط) موزعة عمى المحاور اآلتية :( فقرة 64المقياس بصورتو النيائية )وتضّمف 

دارةو ، وأنظمتو التنظيمي  المعمومات نظـو ، اإلدارية القيادةو ، التنظيمية البيئةو ، والمالية البشرية المصادر ا 

(، ويتـ اإلجابة عمى فقرات المقياس عف طريؽ اختيار المعمـ عمى 1)الممحؽ  (والرقابة التقويـ محور، اإلدارية

، درجات (5) وتعطى يتبع الفقرة وفؽ تدريج ليكرت الخماسي، وىي كاآلتي: موافؽ بشدةسّمـ االستجابة الذي 

، معارض بشدة درجات (2)وتعطى ، معارض درجات (3)وتعطى ، محايد درجات (4) وتعطى موافؽ

 .64= 64×1، والدرجة األدنى عميو 320=64×5، وتكوف الدرجة العميا عميو درجات (1)وتعطى
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 مقياس مة لالخصائص السيكومتري

 :صدقال

( 7عمػػػى ) بصػػػورتو األوليػػػةلمتحقػػػؽ مػػػف الصػػػدؽ الظػػػاىري لممقيػػػاس قامػػػت الباحثػػػة بعػػػرض المقيػػػاس 

، (2)الممحػػؽ انظػػر  فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية مػػف ذوي االختصػػاص والخبػػرة األسػػاتذة العػػامميف مػػف محكمػػيف

مػػػف حيػػػث اإلضػػػافة  مػػػيفمحكوبعػػػد األخػػػذ بػػػآراء ال ،سايػػػوذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ التوصػػػؿ إلػػػى الصػػػدؽ الظػػػاىري لممق

 فػػيلقيػػاس واقػع اسػػتخداـ مبػػادئ إدارة الجػودة الشػػاممة  ( فقػرة64بصػػورتو النيائيػػة )وتضػػّمف المقيػاس  والحػذؼ،

 (.1ممحؽ )ال  الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس

 صدق االتساق الداخمي 

مػػف ىػػـ ومعممػػة  ( معممػػاً 50االتسػػاؽ الػػداخمي حيػػث تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى ) تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ

( لفقػرات المقيػاس مػع الدرجػة Pearson correlationبحساب معامؿ االرتبػاط بيرسػوف ) العينة االستطالعية

 اآلتي: الجدوؿالكمية لممقياس، وذلؾ كما ىو واضح في 

 واقع لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )2جدول )
 مع الدرجة الكمية لممقياس الخميل مدينة في الحكومية المدارس في الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام

معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 0.0001 **0.452 تحتفظ إدارة المدرسة بسجالت خالية مف األخطاء.  .1
 0.0001 **0.526 خطط بديمة . تعمؿ إدارة المدرسة عمى وجود   .2
 0.0001 **0.630 تعمؿ إدارة المدرسة عمى انسجاـ االستراتيجية مع رسالتيا.  .3
 0.0001 **0.687 تعد إدارة المدرسة إدارة الجودة الشاممة عممية مستمرة لمتطوير.   .4

5.  
توفر إدارة المدرسة السياسات المعتمدة عمى ضبط عممية صناعة 

 القرارات.
0.636** 0.0001 
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معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

6.  
تحرص إدارة المدرسة عمى وضوح السياسات والرؤى المستقبمية 

 لمعامميف. 
0.629** 0.0001 

7.  
تحدد إدارة المدرسة البيانات المطموبة لمواكبة المتغيرات التي تؤدي 

 إلى تحسيف العمؿ.
0.500** 0.0001 

 0.0001 **0.677 تُنسؽ إدارة المدرسة بيف مختمؼ المواقع الوظيفية.   .8
 0.0001 **0.542 ُتركز إدارة المدرسة عمى موضوع التميز المدرسي.  .9

10.  
تعد إدارة المدرسة العنصر البشري في العمؿ ىو األساس تحقيؽ 

 0.0001 **0.403 الجودة.

 0.0001 **0.553 تعتمد إدارة المدرسة معايير لتقويـ الخطط.  .11

12.  
لجميع تعد إدارة المدرسة موضوع تحقيؽ الجودة مسؤولية مشتركة 

 العامميف.
0.569** 0.0001 

 0.0001 **0.386 ُتراجع إدارة المدرسة الشكاوى الواردة مف الطمبة.  .13
 0.0001 **0.554 .ُتوفر إدارة المدرسة الدعـ لإلصالح والتطوير دوف تردد  .14
 0.0001 **0.607 توزع إدارة المدرسة العمؿ في الييكؿ التنظيمي وفقًا لالختصاص.  .15
 0.0001 **0.656 ة المدرسة األنظمة الالزمة لضماف جودة  األداء.ُتوفر إدار    .16
 0.0001 **0.652 ُتواكب إدارة المدرسة المستجدات االجتماعية واالقتصادية .  .17
 0.0001 **0.509 تعتمد إدارة المدرسة مبادئ الجودة في تصميـ عمميتيا  .18
 0.0001 **0.467 ُتوفر إدارة المدرسة المرونة في الييكؿ التنظيمي.  .19
 0.0001 **0.703 ُتشخص إدارة المدرسة المشكالت التنظيمية .  .20
 0.0001 **0.713 تصمـ إدارة المدرسة العمؿ عمى أساسا العمميات.  .21
 0.0001 **0.636 تعتمد إدارة المدرسة التوصيؼ الوظيفي لمعامميف.  .22
 0.0001 **0.604 تعتمد إدارة المدرسة التصميـ األفقي لمعمؿ.  .23
 0.0001 **0.314 تعد إدارة المدرسة عف الرتابة في اجراءات العمؿ.تب  .24
 0.0001 **0.550 تستفيد إدارة المدرسة مف التكنولوجيا لتطوير العمؿ.  .25

26.  
تعتمد إدارة المدرسة عمى كفاءة أداء العامميف لتحديد مواقعيـ في 

 الييكؿ التنظيمي.
0.609** 0.0001 

 0.0001 **0.548 يبية معتمدة.ُتوفر إدارة المدرسة برامج تدر   .27
 0.0001 **0.393 ُترشد إدارة المدرسة االنفاؽ.  .28
 0.0001 **0.568تشرؾ إدارة المدرسة الجياز اإلداري لتحديد مصادر الحصوؿ عمى   .29
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معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 األمواؿ الالزمة لممدرسة لتمكينيا مف تحقيؽ أىدافيا.
 0.0001 **0.626 تعتمد إدارة المدرسة نظاـ الجدارة لمحكـ عمى األداء.  .30
 0.0001 **0.662 تضع إدارة المدرسة برامج مكتوبة لتطوير عممياتيا.  .31
 0.0001 **0.571 ُتوفر إدارة المدرسة سياسات التحفيز المادي والمعنوي.   .32

33.  
ُتييئ إدارة المدرسة الظروؼ لتمكيف العامميف مف تأدية ميماتيـ 

 الرسمية.
0.751** 0.0001 

 0.0001 **0.698 ناخًا تنظيميًا يؤمف اإلنسانية.ُتوفر إدارة المدرسة م  .34
 0.0001 **0.703 تيتـ إدارة المدرسة بالمظير الحسف لمرافقتيا) اآلالت واألجيزة(.  .35
 0.0001 **0.654 ُتوحد إدارة المدرسة األنماط السموكية لدى العامميف.  .36
 0.0001 **0.789 ُتوفر إدارة المدرسة مناخًا تنظيميًا يحفز عؿ االبداع.  .37
 0.0001 **0.677 ُتحقؽ إدارة المدرسة الشعور بالمسؤولية لدى العامميف.  .38
 0.0001 **0.681 تسعى إدارة المدرسة إليجاد التوازف بيف السمطة والمسؤولية.  .39

ُتحقؽ إدارة المدرسة التعاوف بيف العامميف باعتماد لغة مشتركة فيما   .40
 بينيـ.

0.537** 0.0001 

 0.0001 **0.627 درسة االجتماعات عمى نحو فعاؿ.تُنظـ إدارة الم  .41

42.  
تيتـ إدارة المدرسة بتشكيؿ فرؽ عمؿ تتعاوف مع بعضيا لتنفيذ 

 برامج تحسيف الجودة.
0.575** 0.0001 

43.  
تدعـ إدارة المدرسة عمميات التحسيف المستمر لكافة العمميات في 

 جميع مستويات المدرسة.
0.614** 0.0001 

44.  
سة الشراكة ما بيف المدرسة مف جية وقطاعات تنظـ إدارة المدر 

االنتاج والخدمات مف جية اخرى تنسؽ إدارة المدرسة بيف أدوار 
 العامميف لضماف تكامميا وفاعميتيا أدائيا.

0.534** 0.0001 

 0.0001 **0.777 تدعـ إدارة المدرسة الجيود لتحسيف الجودة في العمؿ.  .45
 0.0001 **0.746 متنوعة. تعتمد إدارة المدرسة نماذج إدارية  .46
**0.549 تستثمر إدارة المدرسة الموارد المالية استثمارًا أمثؿ.  .47

 0.0001 
**0.644 تعتمد إدارة المدرسة المنيجية العممية في صناعة القرارات.  .48

 0.0001 

49.  
ُتطبؽ إدارة المدرسة مبادئ اإلدارة التشاركية في كافة المستويات 

 االدارية والوظيفية.
0707**

 
0.0001 

**0.764 تعتمد إدارة المدرسة التخطيط والبرمجة المسبقة ألعماليا.  .50
 0.0001 
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معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

51.  
ُتوفر إدارة المدرسة قاعدة معموماتية يسيؿ استخداميا مف قبؿ 

 العامميف
0643**

 
0.0001 

52.  
توفر إدارة المدرسة إجراءات لضماف درجة ثبات عالية في طريؽ  

 جمع بيانات الجودة.
0.728**

 
0.0001 

**0.665 تتابع إدارة المدرسة الدراسات التربوية الحديثة.   .53
 0.0001 

**0.606 تُنجز إدارة المدرسة المعامالت بشكؿ سميـ مف أوؿ مرة.  .54
 0.0001 

55.  
تجمع إدارة المدرسة البيانات عف البيئة الداخمية ومتغيراتيا التي 

 تؤثر عمى مجاالت العمؿ.
0.712**

 
0.0001 

56.  
رسة البيانات عف البيئة الداخمية ومتغيراتيا التي تدرس إدارة المد

 تؤثر عمى مجاالت العمؿ.
0.747**

 
0.0001 

57.  
لدعـ إدارة المدرسة البيانات المرتبطة بالطمبة لدعـ عممية تحديد 

 األولويات.
0.654**

 
0.0001 

**0.631 تقـو إدارة المدرسة عالقات التواصؿ مع المؤسسات األخرى.  .58
 0.0001 

**0.568 ارة المدرسة متطمبات النجاح)الخطط الدراسية(.تقـو إد  .59
 0.0001 

**0.576 تعتمد إدارة المدرسة نظامًا متكاماًل لمرقابة الوقائية.  .60
 0.0001 

61.  
تستخدـ إدارة المدرسة األساليب اإلحصائية في الرقابة عمى جودة 

 الخدمات.
0.620**

 
0.0001 

62.  
الروح المعنوية لألسرة  تعتمد إدارة المدرسة نظامًا لقياس مستوى

 المدرسية.
0.649**

 
0.0001 

**0.720 تعتمد إدارة المدرسة نظامًا لمتغذية الراجعة.  .63
 0.0001 

64.  
ُتشجع إدارة المدرسة استخداـ طرؽ القياس الكمي لتحديد المشكالت 

 التي تواجو المدرسة.
0.730**

 
0.0001 

 

ميػػع قػػيـ مصػػفوفة ارتبػػاط فقػػرات المقيػػاس مػػع إلػػى أف ج السػػابؽ تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ

 .فقرات المقياسبيف داخمي  اتساؽ وجودالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيًا، مما يشير إلى 
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  :مقياسال ثبات

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

بعد تطبيؽ األداة عمى عينة استطالعية  ، كرونباخالثبات ألفا  مؿمعامف خالؿ حساب الثبات  تـّ 

 اآلتي: كما ىو موضح في الجدوؿ( معممًا ومعممة، 50كونة مف )م

 دوات الدراسةأ

 الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام واقعمقياس (: نتائج معامل ألفا كرونباخ لثبات 3جدول )

 قيمة ألفا عدد الفقرات أفراد العينة لمقياسا
 الجودة إدارة مبادئ استخدام واقع

 الشاممة
50 64 0.974 

 

 اسػتخداـ واقػعأف قيمػة معامػؿ ثبػات ألفػا كرونبػاخ لمقيػاس السػابؽ تشير المعطيات الواردة في الجػدوؿ 

(، ممػا يشػير إلػى أف 0.97، حيػث بمغػت قيمػة معامػؿ ألفػا كرونبػاخ )مرتفعةكانت  الشاممة الجودة إدارة مبادئ

 .تحقيؽ أىداؼ الدراسةليصمح لمتطبيؽ المقياس يتمتع بدرجة 

 التجزئة النصفية الثبات بطريقة 

، تجزئة المقيػاس إلػى نصػفيف وذلؾ مف خالؿحساب معامؿ االرتباط بيف درجات نصفي المقياس،  تـّ   

اسػتخداـ  ثـ إيجاد مجموع درجات المبحوثيف لكؿ نصؼ مف المقياس، ثـ حساب معامؿ االرتبػاط بينيمػا، وتػـّ 

 الثبات مف خالؿ استخداـ التجزئة النصفية. يوضح نتائج اآلتي الذي الجدوؿكما في سبيرماف براوف معادلة 

 الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام واقعلمقياس  نتائج الثبات بطريقة التجزئة النصفية: (4جدول )

 سبيرمان براونمعامل االرتباط  معامل االرتباط عدد الفقرات قياسالم
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 إدارة مبادئ استخدام واقع
 1.931 1.871 64 الشاممة الجودة

 

(، وىػػو يشػػير إلػػى أف المقيػػاس 0.93) يأف معامػػؿ ثبػػات المقيػػاس يسػػاو  السػػابؽ يتضػػح مػػف الجػػدوؿ

 لدراسػػةفػػي ايعطػػى درجػػة مػػف الثقػػة عنػػد اسػػتخداـ المقيػػاس كػػأداة لمقيػػاس مػػف الثبػػات، و  يتمتػػع بدرجػػة مرتفعػػة

 ة.الحالي

 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة مقياس 

 وصف المقياس

 عمػػى باالعتمػػادكوميػػة حال المػػدارس فػػي الشػػاممة الجػػودة إدارة تطبيػػؽ معوقػػات سمقيػػا الباحثػػة طػػّورت

مثؿ دراسػة أبػو الشػاممة الجػودة إدارة تطبيػؽ معوقػاتالمتعمقػة بموضػوع  الدراسػاتعػدد مػف  في الواردة المقاييس

 المقياس تضّمفحيث   ،(2012( ودراسة العضاضي )2015( ودراسة ربايعة وعبيد )2019ف )صاع  وآخري

 بالبيئػػة متعمقػة معوقػػات، بػاإلدارة متعمقػة معوقػػات)موزعػة عمػى المحػػاور اآلتيػة :   فقػػرة( 35) النيائيػة بصػورتو

 متعمقػػػة معوقػػػات، بالمنيػػػاج متعمقػػػة معوقػػػات، بالطمبػػة متعمقػػػة معوقػػػات، بػػػالمعمميف متعمقػػػة معوقػػػات، المدرسػػية

 اختيػار طريػؽ عػف المقيػاس فقػرات عمػى جابػةاإل ويػتـ ،(1 الممحػؽ)، (المحمػي والمجتمػع المػدرس بػيف بالعالقة

 ،(5) بشػػّدة موافػػؽ: كػػاآلتي وىػػي الخماسػػي، ليكػػرت تػػدريج وفػػؽ الفقػػرة يتبػػع الػػذي االسػػتجابة سػػّمـ عمػػى المعمػػـ

 (.1) بشّدة ُمعارض ،(2) ُمعارض ،(3) محايد ،(4) موافؽ
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 الخصائص السيكومترية لممقياس

 الصدق:

 (الظاىري الصدق) المحكمين صدق

 محكماً ( 7) عمى األولية بصورتو المقياس بعرض الباحثة قامت لممقياس الظاىري الصدؽ مف متحقؽل   

  التوصؿ أجؿ مف وذلؾ ،(2 الممحؽ) والخبرة االختصاص ذوي الفمسطينية الجامعات في العامميف األساتذة مف

عػادة تعػديؿ تػـ المحكميف بآراء األخذ وبعد ،لممقياس الظاىري الصدؽ إلى  وتضػّمف الفقػرات، بعػض ةصػياغ وا 

 (.1 الممحؽ) فقرة( 35) النيائية بصورتو المقياس

 صدق االتساق الداخمي 

( لفقػرات Pearson correlationتػـ التحقػؽ مػف صػدؽ المقيػاس بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػوف )

 .(5المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )

 معوقات مقياسصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات لم (Pearson correlationمل االرتباط بيرسون )(: نتائج معا5جدول )
 مع الدرجة الكمية لممقياس الشاممة الجودة إدارة تطبيق

معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 0.0001 **0.348 عدـ بناء الخطة المدرسية في ضوء التخطيط االستراتيجي.  .1
 0.0001 **0.406 ضعؼ الكفايات المينية لمعامميف في المدرسة في مجاؿ الجودة.  .2
 0.0001 **0.362 عدـ وجود رؤية واضحة لممدرسة.  .3
 0.0001 **0.461 غياب الرقابة الذاتية لدى العامميف في المدرسة .  .4
 0.0001 **0.349 ضعؼ العالقات االنسانية بيف االدارة والمعمميف.  .5
 0.0001 **0.501 كثرة األعباء االدارية المطموب تنفيذىا مف قبؿ المدير.  .6
 0.0001 **0.361 عدـ قبوؿ التغيير مف قبؿ بعض المدراء.  .7
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معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 0.0001 **0.467 ضعؼ التشجيع والمكافئات لمعمؿ الفعاؿ.  .8
 0.0001 **0.457 النقص في االدارة التكنولوجية والمعموماتية.  .9

 0.0001 **0.491 الدورية لممباني والبيئة المدرسية. سوء الصيانة  .10
 0.0001 **0.385 ضعؼ تجييز المختبرات وقاعة انترنت ومكتبة ومالعب.  .11
 0.0001 **0.548 عدـ توفير ميزانية خاصة.  .12
 0.0001 **0.474 عدـ مراعاة شروط السالمة في حاالت الطوارئ.  .13
 0.0001 **0.451 مبيئة الفيزيقية.عدـ االىتماـ بالتوعية والنظافة الصحية ل  .14
 0.0001 **0.351 تدني دافعية المعمـ لحضور الدورات التدريبية.  .15
 0.0001 **0.450 عجز المعمـ عف استخداـ وتوظيؼ التكنولوجيا الحديثة في التعميـ  .16
 0.0001 **0.494 عدـ رضا المعمـ عف عممو وظيفتو التربوية.   .17
 0.0001 **0.402 ضعؼ الماـ المعمـ بمادتو.  .18
 0.0001 **0.439 قمة اسيامات المعمميف في خدمة المجتمع .  .19
 0.0001 **0.354 ضعؼ الدافعية نحو التعميـ و التعمـ.  .20
 0.0001 **0.366 ضعؼ التفاعؿ الصفي والمشاركة اثناء الحصة.  .21
 0.0001 **0.321 زيادة اعداد الطمبة داخؿ الصؼ الواحد.  .22
 0.0001 **0.420 والتسرب بيف الطمبة. ارتفاع معدالت الرسوب  .23
 0.0001 **0.390 تدني رضا الطمبة عف الواقع التعميمي.  .24
 0.0001 **0.485 عدـ قدرتيا عمى تنمية ميارات حؿ المشكالت.  .25
 0.0001 **0.518 ابتعادىا عف واقع الحياة ومتغيرات العصر.  .26
 0.0001 **0.395 ضعؼ قدرتيا عمى ترسيخ المبادئ والقيـ واألخالؽ.   .27
 0.0001 **0.475 قمة التركيز عمى التطبيقات العممية الميارية.  .28
 0.0001 **0.466 ال تمبي رغبات وميوؿ الطمبة.  .29
 0.0001 **0.384 عدـ االفادة منيا في حاجات المجتمع وسوؽ العمؿ.  .30
 0.0001 **0.293 قمة حضور أولياء األمور لممجالس المدرسية.  .31
 0.0001 **0.394 األمور لمبرامج والندوات.ضعؼ دعـ أولياء   .32
 0.0001 **0.344 ضعؼ مشاركة القطاع الخاص في برامج المدرسة.  .33
 0.0001 **0.347 عدـ وجود خطة لمتكامؿ مع المجتمع المحمي.  .34
 0.0001 **0.348 عدـ تقبؿ المجتمع لبعض أساليب التحسف والتطوير.  .35
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 الدرجػة مػع المقيػاس فقػرات ارتباط مصفوفة قيـ جميع أف إلى (5) الجدوؿ في الواردة المعطيات تشير

 .المقياس فقرات بيف داخمي اتساؽ وجود إلى يشير مما إحصائيًا، دالة لممقياس الكمية

   :ثباتال

 ألفا كرونباخ  الثبات بطريقة

 (.6، كما ىو موضح في الجدوؿ )كرونباخالثبات ألفا  مؿمعامف خالؿ حساب الثبات  تـّ 

 الشاممة الجودة إدارة تطبيق معوقاتمقياس نباخ لثبات كرو  ألفا(: نتائج معامل 6جدول )

 قيمة ألفا عدد الفقرات أفراد العينة مقياسال
 0.966 35 50 الشاممة الجودة إدارة تطبيق معوقات

 

 تطبيػؽ معوقػاتأف قيمػة معامػؿ ثبػات ألفػا كرونبػاخ لمقيػاس  (6)تشير المعطيػات الػواردة فػي الجػدوؿ 

(، مما يشير إلى أف المقيػاس 0.96كانت مرتفعة، حيث بمغت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ ) الشاممة الجودة ارةإد

 .تحقيؽ أىداؼ الدراسةو يصمح لمتطبيؽ و يتمتع بدرجة مرتفعة مف الثبات، 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

نصػػػػفي المقيػػػػاس،  يػػػػارياالنحرافػػػػات المع تسػػػػاويعػػػدـ بسػػػػبب جتمػػػػاف لمتصػػػػحيح اسػػػػتخداـ معادلػػػػة  تػػػـّ 

 ( يوضح نتائج الثبات مف خالؿ استخداـ التجزئة النصفية.7والجدوؿ )

 الشاممة الجودة إدارة تطبيق معوقاتلمقياس  نتائج الثبات بطريقة التجزئة النصفية: (7جدول )

معامل االرتباط المصحح  معامل االرتباط عدد الفقرات مقياسال
 لسبيرمان براون

 1.754 1.615 35 الشاممة الجودة دارةإ تطبيق معوقات
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يتمتع (، وىو يشير إلى أف المقياس 0.754) يأف معامؿ ثبات المقياس يساو  (7) يتضح مف الجدوؿ

 ة.الحالي لدراسةفي ايعطى درجة مف الثقة عند استخداـ المقياس كأداة لمقياس مف الثبات، و  بدرجة مناسبة

 المقابالت المقننة

الدراسػػة قامػػت لباحثػػة بػػإجراء مقػػابالت مػػع عينػػة مػػف المعممػػيف والمعممػػات الػػذيف تػػـ تطبيػػؽ لمتأكيػػد عمػػى نتػػائج 

( معمـ ومعممة وتـ طرح العديد مف األسئمة ذات الصمة وكانت األسئمة كما 11األدوات عمييـ حيث تـ مقابمة )

 يمي:

 ؟طمبتؾفي تعميـ  ىؿ توفر إدارة المدرسة كافة المستمزمات التكنولوجية الحديثة والتي تستخدميا .1

ثارة التفكير؟ .2  ما ىو رأيؾ بالمنياج الذي تدرسو مف الناحية مراعاة الفروؽ الفردية وا 

مػػػا ىػػػو رأيػػػؾ فػػػي مػػػدى التعػػػاوف بػػػيف اإلدارة والمعممػػػيف والطمبػػػة والمجتمػػػع المحمػػػي فػػػي إعػػػداد الخطػػػط  .3

 التربوية لتحقيؽ أعمى مستوى مف جودة التعميـ في المدارس؟

 :ةالمقابم وثبات صدق

 مػػف محكمػػاً ( 7) عمػػى األوليػػة بصػػورتو المقيػػاس بعػػرض الباحثػػة قامػػت لممقيػػاس الظػػاىري الصػػدؽ مػػف لمتحقػػؽ

 التوصػػؿ أجػػؿ مػػف وذلػػؾ ،(2 الممحػػؽ) والخبػػرة االختصػػاص ذوي الفمسػػطينية الجامعػػات فػػي العػػامميف األسػػاتذة

 .المحكميف بآراء األخذ وبعد ،لممقياس الظاىري الصدؽ إلى

المقابمػة ومػف ثػػـ إعػادة تحميميػػا مػف قبػػؿ بػػات فقػد تػػـ التحقػؽ مػف درجػػة الثبػات مػػف خػالؿ تحميػػؿ أمػا بالنسػبة لمث

عادة التحميؿ نسبة عالية تقارب   %.90الباحثة وقد كانت نسبة الثبات بيف عممية التحميؿ وا 
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 متغيرات الدراسة

 الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة: المعدلة المتغيرات المستقمة 

 تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ واقع:المستقمة المتغيرات. 

 :وجية نظر المعمميف والمعممات في المدارس الحكومية في مدينة الخميؿ المتغيرات التابعة 

 إجراءات الدراسة
 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإجراء الدراسة وفؽ عدد مف المراحؿ، وىي كاآلتي: 

 قػاييس الدراسػة، وذلػؾ بعػد االطػالع عمػػى عػدد مػف المقػاييس التػي وردت فػي الدراسػات السػػابقة، إعػداد م

جراء المقابالت الشفوية   وا 

 تربيػة وتعمػيـ مدينػة  ةالحصوؿ عمػى كتػاب تسػييؿ الميمػة لمباحثػة وتقديمػو لممسػؤوليف فػي مػدارس مديريػ

 .(3ممحؽ ) لمستيدفةالدراسة عمى العينة ا الخميؿ، مف أجؿ التمّكف مف تطبيؽ أداة

 ( ـّ توزيعيػا، وتػـ جمػػع ( 125جمػع البيانػات، حيػث حرصػت الباحثػة عمػى اسػػترجاع جميػع النسػخ التػي تػ

 نسخة صالحة لمتحميؿ.

 .ـّ إجراء المعالجة اإلحصائية الالزمة لتحميؿ النتائج  ت

 .تفسير واستخالص النتائج 

 األساليب اإلحصائية
ـّ استخداـ ةدراسالتحميؿ بيانات ل  : صائية لمعموـ االجتماعيةالبرامج االح لرزمةا ت
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, Version (25)Statistical Package for Social Sciences :SPSS 

 اإلحصائية التالية: األساليباستخداـ  تـّ حيث 

  الديموغرافية. العينةوالنسب المئوية لمعرفة خصائص التكرارات 

 تخداـ مبػادئ إدارة الجػودة الشػاممة ومعوقػات واقػع اسػل االنحرافػات المعياريػةو  المتوسطات الحسػابية

 .تطبيقيا في المدارس الحكومية في مدينة الخميؿ

 لمقياساختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات ا. 

  بطريقة التجزئة النصفية.  المقياس ثباتجتماف لمعرفة  رتباط سبيرماف براوف ومعامؿاالمعامؿ 

 ( )ت( اختبػػػارIndependent samples: T-Test لمعرفػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات عينتػػػيف )

 مستقمتيف.

 ( تحميػؿ التبػايف األحػػاديOne Way ANOVA لمعرفػة الفػػروؽ فػي متوسػطات أفػػراد المجتمػع عمػػى )

 مدينػة فػي الحكوميػة المػدارس فػي تطبيقيػا ومعوقػات الشػاممة الجػودة إدارة مبػادئ اسػتخداـ واقػع مقياسي

 .الخميؿ

 ( اختبار شيفيوScheffeلممق ) استخداـ واقعارنات الثنائية البعدية إليجاد مصدر الفروؽ في متوسطات 

لمعرفػة الفػروؽ  الخميػؿ مدينػة فػي الحكوميػة المػدارس فػي تطبيقيػا ومعوقػات الشػاممة الجػودة إدارة مبادئ

 .ةمستقم ثالث عيناتبيف متوسطات 

 ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخداـ واقعلمقياسي مفتاح التصحيح لقراءة المتوسطات الحسابية

 الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس في تطبيقيا
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 الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام واقعلمقياسي  ح التصحيحتا(: مف8جدول )
 الخميل مدينة في

 الدرجة النسبة المئوية المتوسط الحسابي

 منخفضة 46.6% -% 21 1.11-2.33

 متوسطة 73.4% -% 46.7 2.34-3.67

 مرتفعة 111% -% 73.5 3.68-5.11

 

 تـّ حساب طوؿ الفترة في المتوسط الحسابي وفؽ المعادلة اآلتية:

 3 /الحد األدنى لالستجابة(  –طوؿ الفترة = )الحد األقصى لالستجابة 

 وبما أف المقياس كاف وفؽ تدريج ليكرت الخماسي فإف:

 1.33=  3 / 4=  3 /( 1-5فترة = )طوؿ ال

 :تيةوفؽ المعادلة اآل النسبة المئويةتـّ حساب وكذلؾ 

 %100 ×عدد البدائؿ(  ÷= )الوسط الحسابي  النسبة المئوية

 

 



64 

 

 

 الفصل الرابع

 

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 مقدمة:

ـّ التوصيتضمف ىذا الفصؿ   الدراسة. لبياناتي حصائؿ اإلتحميؿ ليا بعد إجراء العرضًا لنتائج الدراسة التي ت

 نتائج الدراسة

ــائج  ــادئ اســتخدام واقــع: مــا ولالســؤال األ نت ــة المــدارس فــي الشــاممة الجــودة إدارة مب ــة فــي الحكومي  مدين

 ؟الخميل

 اسػتخداـ واقػعاسػتخراج المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة لقيػاس  تػـّ  ،السػؤاؿمى لإلجابة عو 

 (.9، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس في الشاممة الجودة إدارة مبادئ

 المدارس في الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام واقعلقياس (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9جدول )

 الخميل مدينة في الحكومية

المتوسط  المحور
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 1.46 4.14 محور التخطيط االستراتيجي
 مرتفعة 1.48 3.99  محور الييكل التنظيمي وأنظمتو

 مرتفعة 1.49 4.11 محور إدارة المصادر البشرية والمالية
 مرتفعة 1.55 4.14 محور البيئة التنظيمية
 مرتفعة 1.51 4.15 محور القيادة اإلدارية

 مرتفعة 1.56 3.93 المعمومات اإلدارية محور نظم
 مرتفعة 1.54 4.13 محور التقويم والرقابة

 مرتفعة 1.44 4.11 الدرجة الكمية
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 فػػػػي الشػػػػاممة الجػػػػودة إدارة مبػػػػادئ اسػػػػتخداـ واقػػػػعأف إلػػػػى ( 9تشػػػػير المعطيػػػػات الػػػػواردة فػػػػي الجػػػػدوؿ )

( 4.01لمتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة )، حيػث بمػغ امرتفعػةبدرجػة  جػاء الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس

 (. 4.05 – 3.93بيف ) لممحاور (، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية0.44وانحراؼ معياري )

حيػػث بمػػغ المتوسػػط (  اإلداريػػة القيػػادةأعمػػى درجػػة حصػػؿ عمييػػا محػػور )( أف 9يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )و 

 محػور )التخطػيط االسػتراتيجي(ثػـ  ،ة مرتفعػةبدرجػ (0.51( وانحػراؼ معيػاري )4.05الحسابي لمدرجة الكمية )

ثػػػـ  (،0.46( وانحػػػراؼ معيػػػاري )4.04حيػػػث بمػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػة ) ،مرتفعػػػةبدرجػػػة  تجػػاء

( وانحػراؼ معيػاري 4.04حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكميػة ) ،مرتفعةبدرجة  تجاء )البيئة التنظيمية(

( 4.03حيث بمػغ المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة ) ،مرتفعةجاء بدرجة  رقابة(محور )التقويـ والثـ  ،(0.55)

حيث بمغ المتوسػط  ،مرتفعةجاء بدرجة  محور )إدارة المصادر البشرية والمالية(ثـ ، (0.54وانحراؼ معياري )

اء بدرجة ج محور )الييكؿ التنظيمي واألنظمة(ثـ ، (0.49( وانحراؼ معياري )4.01الحسابي لمدرجة الكمية )

محػػػور )نظػػػـ ثػػػـ ، (0.48( وانحػػػراؼ معيػػػاري )3.99حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة ) ،مرتفعػػػة

( وانحػراؼ معيػاري 3.93حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكميػة ) ،مرتفعةجاء بدرجة  المعمومات اإلدارية(

(0.56). 

 أواًل محور التخطيط االستراتيجي

 المػػػدارس فػػػي التخطػػػيط االسػػػتراتيجي واقػػػع الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لقيػػػاس اسػػػتخراج المتوسػػػطات تػػػـّ 

 (.10، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة في الحكومية
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 في الحكومية المدارس في لقياس واقع التخطيط االستراتيجي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 11جدول )

 الخميل مدينة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.68 3.99 تحتفظ إدارة المدرسة بسجالت خالية مف األخطاء.  .1
 مرتفعة 0.62 4.12 تعمؿ إدارة المدرسة عمى وجود خطط بديمة .   .2

 مرتفعة 0.63 3.98 تعمؿ إدارة المدرسة عمى انسجاـ االستراتيجية مع رسالتيا.  .3

 مرتفعة 0.66 3.97 عد إدارة المدرسة إدارة الجودة الشاممة عممية مستمرة لمتطوير. ت  .4

 مرتفعة 0.79 3.82 توفر إدارة المدرسة السياسات المعتمدة عمى ضبط عممية صناعة القرارات.  .5

 مرتفعة 0.75 3.91 تحرص إدارة المدرسة عمى وضوح السياسات والرؤى المستقبمية لمعامميف.   .6

7.  
إدارة المدرسة البيانات المطموبة لمواكبة المتغيرات التي تؤدي إلى تحدد 

 تحسيف العمؿ.
 مرتفعة 0.66 3.97

 مرتفعة 0.73 4.05 تُنسؽ إدارة المدرسة بيف مختمؼ المواقع الوظيفية.   .8

 مرتفعة 0.72 4.08 ُتركز إدارة المدرسة عمى موضوع التميز المدرسي.  .9

 مرتفعة 0.74 4.12 بشري في العمؿ ىو األساس تحقيؽ الجودة.تعد إدارة المدرسة العنصر ال  .10

 مرتفعة 0.73 4.04 تعتمد إدارة المدرسة معايير لتقويـ الخطط.  .11

 مرتفعة 0.72 3.97 تعد إدارة المدرسة موضوع تحقيؽ الجودة مسؤولية مشتركة لجميع العامميف.  .12

 متوسطة 0.73 3.38 ُتراجع إدارة المدرسة الشكاوى الواردة مف الطمبة.  .13

 متوسطة 0.84 3.12 .ُتوفر إدارة المدرسة الدعـ لإلصالح والتطوير دوف تردد  .14

 مرتفعة 1.46 4.14 التخطيط االستراتيجي الدرجة الكمية لمحور
واقػع التخطػيط االسػتراتيجي فػي المػدارس الحكوميػة أف إلػى ( 10تشير المعطيات الواردة في الجػدوؿ )

( وانحػػراؼ معيػػاري 4.04، حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة )مرتفعػػةجػػة بدر  جػػاء فػػي مدينػػة الخميػػؿ

(0.46). 

مدرسػة الشػكاوى الػواردة ُتراجػع إدارة الأعمى درجة حصمت عمييػا الفقػرة )( أف 10يتضح مف الجدوؿ )و 

 ،تفعػػةبدرجػػة مر  (0.73( وانحػػراؼ معيػػاري )4.38حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة )(  مػػف الطمبػػة
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تحػػػػرص إدارة المدرسػػػػة عمػػػػى وضػػػػوح السياسػػػػات والػػػػرؤى المسػػػػتقبمية بينمػػػػا أقػػػػؿ درجػػػػة حصػػػػمت عمييػػػػا الفقػػػػرة )

 .(0.75( وانحراؼ معياري )3.91حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) ،مرتفعةجاء بدرجة  (لمعامميف

ت أف إدارة المدرسػة ومف خالؿ المقػابالت مػع معممػي ومعممػات بعػض المػدارس ذكػرت إحػدى المعممػا

حريصػة عمػػى مراجعػػة ومتابعػػة شػػكاوى الطمبػػة وأف إدارة مدرسػػتيا تتػػابع ذلػػؾ مػػف خػػالؿ سػػجالت خاصػػة يمكػػف 

متابعتيػػا وتػػرى احػػدى المعممػػات أف إدارة مدرسػػتيا تعمػػؿ عمػػى إيجػػاد خطػػط بديمػػة فػػي حالػػة األزمػػات والعطػػؿ 

 المفاجئة خصوصًا في ظؿ جائحة كورونا.

 التنظيمي وأنظمتو الييكلمحور  ثانياً 

 المػػدارس فػػيالييكػػؿ التنظيمػػي وأنظمتػػو  واقػػع اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لقيػػاس تػػـّ 

 (.11، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة في الحكومية

 في الحكومية المدارس فيأنظمتو الييكل التنظيمي و لقياس واقع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 11جدول )

 الخميل مدينة

رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.81 4.21 توزع إدارة المدرسة العمؿ في الييكؿ التنظيمي وفقًا لالختصاص.  .1

 مرتفعة 0.73 4.08 ُتوفر إدارة المدرسة األنظمة الالزمة لضماف جودة  األداء.   .2

 مرتفعة 0.76 3.94 ُتواكب إدارة المدرسة المستجدات االجتماعية واالقتصادية .  .3

 مرتفعة 0.71 4.02 تعتمد إدارة المدرسة مبادئ الجودة في تصميـ عمميتيا  .4

 مرتفعة 0.71 4.08 ُتوفر إدارة المدرسة المرونة في الييكؿ التنظيمي.  .5

 مرتفعة 0.72 3.89 ُتشخص إدارة المدرسة المشكالت التنظيمية .  .6

 مرتفعة 0.67 3.90 تصمـ إدارة المدرسة العمؿ عمى أساسا العمميات.  .7

 مرتفعة 0.64 4.06 تعتمد إدارة المدرسة التوصيؼ الوظيفي لمعامميف.  .8

 مرتفعة 0.77 3.81 تعتمد إدارة المدرسة التصميـ األفقي لمعمؿ.  .9

 متوسطة 0.98 3.64 تبتعد إدارة المدرسة عف الرتابة في اجراءات العمؿ.  .10
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 متوسطة 0.62 3.24 تستفيد إدارة المدرسة مف التكنولوجيا لتطوير العمؿ.  .11

12.  
تعتمد إدارة المدرسة عمى كفاءة أداء العامميف لتحديد مواقعيـ في الييكؿ 

 التنظيمي.
 متوسطة 0.74 3.01

 مرتفعة 1.48 3.99  الدرجة الكمية لمحور الييكل التنظيمي وأنظمتو
واقػػػع الييكػػػػؿ التنظيمػػػي وأنظمتػػػػو فػػػي المػػػػدارس أف إلػػػػى ( 11معطيػػػػات الػػػواردة فػػػػي الجػػػدوؿ )تشػػػير ال

( وانحػراؼ 3.99، حيػث بمػغ المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة )مرتفعػةبدرجػة  جاء الحكومية في مدينة الخميؿ

 .(0.48معياري )

رسػة مػف التكنولوجيػا مدتسػتفيد إدارة الأعمى درجة حصمت عمييا الفقػرة )( أف 11يتضح مف الجدوؿ )و 

 ،بدرجة مرتفعة (0.62( وانحراؼ معياري )4.24حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )(  لتطوير العمؿ

جػػػاء بدرجػػػة  (رسػػػة عػػػف الرتابػػػة فػػػي اجػػػراءات العمػػػؿتبتعػػػد إدارة المدحصػػػمت عمييػػػا الفقػػػرة ) بينمػػػا أقػػػؿ درجػػػة

 .(0.98( وانحراؼ معياري )3.64)حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية  ،متوسطة

ومػػف خػػالؿ المقػػابالت تبػػيف أف المػػدارس فػػي مدينػػة الخميػػؿ تعمػػؿ عمػػى توزيػػع الميػػاـ عمػػى المعممػػيف 

ضػمف لجػاف يػتـ تحديػدىا مػف قبػؿ المػدراء والمعممػيف خػالؿ االجتماعػات الدوريػة بحيػث يتػرأس كػؿ لجنػة معمػػـ 

دارة األنشػطة التعميميػة بكػؿ متخصص في عمؿ تمػؾ المجنػة وذلػؾ لمحصػوؿ عمػى أفضػؿ م سػتوى مػف األداء وا 

 كفاءة.

 إدارة المصادر البشرية والماليةمحور  ثالثاً 

 فػػػي إدارة المصػػػادر البشػػػرية والماليػػػة واقػػػع اسػػػتخراج المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لقيػػػاس تػػػـّ 

 (.12، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس
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 الحكومية المدارس في إدارة المصادر البشرية والماليةلقياس واقع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 12جدول )

 الخميل مدينة في

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.74 3.91 ُتوفر إدارة المدرسة برامج تدريبية معتمدة.  .1

 مرتفعة 0.71 4.07 رشد إدارة المدرسة االنفاؽ.تُ   .2

3.  
تشرؾ إدارة المدرسة الجياز اإلداري لتحديد مصادر الحصوؿ عمى األمواؿ 

 الالزمة لممدرسة لتمكينيا مف تحقيؽ أىدافيا.
 مرتفعة 0.61 4.11

 مرتفعة 0.78 3.92 تعتمد إدارة المدرسة نظاـ الجدارة لمحكـ عمى األداء.  .4

 مرتفعة 0.67 4.04 لمدرسة برامج مكتوبة لتطوير عممياتيا.تضع إدارة ا  .5

 مرتفعة 0.72 3.95 ُتوفر إدارة المدرسة سياسات التحفيز المادي والمعنوي.   .6

 مرتفعة 1.49 4.11 محور إدارة المصادر البشرية والماليةالدرجة الكمية ل
 

فػػي المػػدارس ادر البشػػرية والماليػػة إدارة المصػػواقػػع أف إلػػى ( 12تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ )

( وانحػراؼ 4.01، حيػث بمػغ المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة )مرتفعػةبدرجػة  جاء الحكومية في مدينة الخميؿ

 .(0.49معياري )

تشػرؾ إدارة المدرسػة الجيػاز اإلداري أعمى درجة حصػمت عمييػا الفقػرة )( أف 12يتضح مف الجدوؿ )و 

حيػػث بمػػغ المتوسػػط (  مدرسػػة لتمكينيػػا مػػف تحقيػػؽ أىػػدافيامػػواؿ الالزمػػة لملتحديػػد مصػػادر الحصػػوؿ عمػػى األ

حصػػمت عمييػػػا  بينمػػا أقػػؿ درجػػة ،بدرجػػػة مرتفعػػة (0.61( وانحػػراؼ معيػػاري )4.11الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة )

حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة  ،مرتفعػػةجػػاء بدرجػػة  (تُػػوفر إدارة المدرسػػة بػػرامج تدريبيػػة معتمػػدةالفقػػرة )

 .(0.74( وانحراؼ معياري )3.91الكمية )
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تبيف مف خالؿ المقػابالت التػي تػـ إجراءىػا مػع المعممػيف أف ىنػاؾ بػرامج تدريبيػة تعمػؿ المدرسػة عمػى 

تفعيميا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التروية التػي تسػعى المدرسػة إلػى تحقيقيػا بكػؿ جػدارة تطػوير العمميػة التربويػة 

 في المدارس.

 ة التنظيميةالبيئمحور  رابعاً 

 في الحكومية المدارس في البيئة التنظيمية واقع استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس تـّ 

 (.13، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة

 مدينة في حكوميةال المدارس في البيئة التنظيميةلقياس واقع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 13جدول )

 الخميل

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.71 4.11 ُتييئ إدارة المدرسة الظروؼ لتمكيف العامميف مف تأدية ميماتيـ الرسمية.  .1

 مرتفعة 0.72 4.08 ُتوفر إدارة المدرسة مناخًا تنظيميًا يؤمف اإلنسانية.  .2

 مرتفعة 0.68 4.05 مدرسة بالمظير الحسف لمرافقتيا) اآلالت واألجيزة(.تيتـ إدارة ال  .3

 مرتفعة 0.72 3.88 ُتوحد إدارة المدرسة األنماط السموكية لدى العامميف.  .4

 مرتفعة 0.67 3.91 ُتوفر إدارة المدرسة مناخًا تنظيميًا يحفز عؿ االبداع.  .5

 مرتفعة 0.81 4.12 مميف.ُتحقؽ إدارة المدرسة الشعور بالمسؤولية لدى العا  .6

 مرتفعة 0.66 4.09 تسعى إدارة المدرسة إليجاد التوازف بيف السمطة والمسؤولية.  .7

 مرتفعة 0.74 4.06 ُتحقؽ إدارة المدرسة التعاوف بيف العامميف باعتماد لغة مشتركة فيما بينيـ.  .8

 مرتفعة 1.55 4.14 الدرجة الكمية لمحور البيئة التنظيمية
فػػي المػػدارس الحكوميػػة فػػي البيئػػة التنظيميػػة واقػػع أف إلػػى ( 13يػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ )تشػػير المعط

( وانحػػػراؼ معيػػػاري 4.04، حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة )مرتفعػػػةبدرجػػػة  جػػػاء مدينػػػة الخميػػػؿ

(0.55). 
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ر ُتحقػػػػؽ إدارة المدرسػػػػة الشػػػػعو أعمػػػػى درجػػػػة حصػػػػمت عمييػػػػا الفقػػػػرة )( أف 13يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )و 

 (0.81( وانحػػراؼ معيػػػاري )4.12حيػػث بمػػغ المتوسػػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػػة )(  بالمسػػؤولية لػػدى العػػػامميف

جػاء  (ُتوحد إدارة المدرسة األنماط السموكية لػدى العػامميفحصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة ،بدرجة مرتفعة

 .(0.72وانحراؼ معياري ) (3.88حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) ،مرتفعةبدرجة 

ذكر أحد المعمميف أف إدارة المدرسة تسعى مف أجؿ توفير أفضؿ الظروؼ لتمكيف المعمميف لتأدية مياميـ مف 

خالؿ توفير المناخ التعميمي الذي يتناسب مع مستوى الطمبة وتوفير األجيزة والمعدات وتحفيز المعممػيف عمػى 

 ر.توفير مناخًا يتميز باإلبداع واالبتكا

 القيادة اإلداريةمحور  خامساً 

 فػي الحكوميػة المػدارس في القيادة اإلدارية واقع استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس تـّ 

 (.14، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة

 مدينة في الحكومية المدارس في داريةالقيادة اإللقياس واقع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 14جدول )

 الخميل

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.71 4.17 تُنظـ إدارة المدرسة االجتماعات عمى نحو فعاؿ.  .1

2.  
تيتـ إدارة المدرسة بتشكيؿ فرؽ عمؿ تتعاوف مع بعضيا لتنفيذ برامج تحسيف 

 الجودة.
 رتفعةم 0.67 4.11

3.  
تدعـ إدارة المدرسة عمميات التحسيف المستمر لكافة العمميات في جميع 

 مستويات المدرسة.
 مرتفعة 0.65 4.01

4.  

تنظـ إدارة المدرسة الشراكة ما بيف المدرسة مف جية وقطاعات االنتاج 
والخدمات مف جية اخرى تنسؽ إدارة المدرسة بيف أدوار العامميف لضماف 

 أدائيا. تكامميا وفاعميتيا
 مرتفعة 0.75 3.97
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 مرتفعة 0.66 4.01 تدعـ إدارة المدرسة الجيود لتحسيف الجودة في العمؿ.  .5

 مرتفعة 0.74 4.01 تعتمد إدارة المدرسة نماذج إدارية متنوعة.  .6

 مرتفعة 0.73 4.08 تستثمر إدارة المدرسة الموارد المالية استثمارًا أمثؿ.  .7

 مرتفعة 0.65 4.12 ة العممية في صناعة القرارات.تعتمد إدارة المدرسة المنيجي  .8

9.  
ُتطبؽ إدارة المدرسة مبادئ اإلدارة التشاركية في كافة المستويات االدارية 

 والوظيفية.
 مرتفعة 0.75 4.03

 مرتفعة 0.72 4.01 تعتمد إدارة المدرسة التخطيط والبرمجة المسبقة ألعماليا.  .10

 مرتفعة 1.51 4.15 يةالدرجة الكمية لمحور القيادة اإلدار 
فػػي المػػدارس الحكوميػػة فػػي القيػػادة اإلداريػػة واقػػع أف إلػػى ( 14تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ )

( وانحػػػراؼ معيػػػاري 4.05، حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة )مرتفعػػػةبدرجػػػة  جػػػاء مدينػػػة الخميػػػؿ

(0.51). 

تُنظـ إدارة المدرسة االجتماعات عمى فقرة )أعمى درجة حصمت عمييا ال( أف 14يتضح مف الجدوؿ )و 

 ،بدرجػػة مرتفعػػة (0.71( وانحػػراؼ معيػػاري )4.17حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة )(  نحػػو فعػػاؿ

تنظـ إدارة المدرسة الشراكة مػا بػيف المدرسػة مػف جيػة وقطاعػات االنتػاج حصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة

جػػػاء  (لضػػػماف تكامميػػػا وفاعميتيػػػا أدائيػػػا ؽ إدارة المدرسػػػة بػػػيف أدوار العػػػامميفوالخػػػدمات مػػػف جيػػػة اخػػػرى تنسػػػ

 .(0.75( وانحراؼ معياري )3.97حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) ،مرتفعةبدرجة 

ظير مف خالؿ المقابالت أف ىناؾ اجتماعات دورية في المدراس وذلؾ مف أجؿ دراسػة مػا تػـ تحقيقػو 

سػػػي وتحسػػػيف المسػػػتوى التعميمػػػي داخػػػؿ المدرسػػػة وذلػػػؾ يكػػػوف بالشػػػراكة مػػػع اإلدارة المدرسػػػة خػػػالؿ العػػػاـ الدرا

 والمجتمع المحمي لتحسيف جودة العمؿ في المدراس.
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 نظم المعمومات اإلداريةمحور  سادساً 

 سالمػػدار  فػػي نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة واقػػع اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لقيػػاس تػػـّ 

 (.15، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة في الحكومية

 في الحكومية المدارس في نظم المعمومات اإلداريةلقياس واقع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 15جدول )

 الخميل مدينة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.67 3.96 المدرسة قاعدة معموماتية يسيؿ استخداميا مف قبؿ العامميفُتوفر إدارة   .1

2.  
توفر إدارة المدرسة إجراءات لضماف درجة ثبات عالية في طريؽ جمع  

 بيانات الجودة.
 مرتفعة 0.71 3.91

 مرتفعة 0.74 3.87 تتابع إدارة المدرسة الدراسات التربوية الحديثة.   .3

 مرتفعة 0.73 3.95 المعامالت بشكؿ سميـ مف أوؿ مرة. تُنجز إدارة المدرسة  .4

5.  
تجمع إدارة المدرسة البيانات عف البيئة الداخمية ومتغيراتيا التي تؤثر عمى 

 مجاالت العمؿ.
 مرتفعة 0.72 3.95

6.  
تدرس إدارة المدرسة البيانات عف البيئة الداخمية ومتغيراتيا التي تؤثر عمى 

 مجاالت العمؿ.
 فعةمرت 0.79 3.86

 مرتفعة 0.72 3.96 دعـ إدارة المدرسة البيانات المرتبطة بالطمبة لدعـ عممية تحديد األولويات.ت  .7

 مرتفعة 0.72 4.04 تقـو إدارة المدرسة عالقات التواصؿ مع المؤسسات األخرى.  .8

 مرتفعة 1.56 3.93 الدرجة الكمية لمحور نظم المعمومات اإلدارية
في المدارس الحكومية نظـ المعمومات اإلدارية واقع أف إلى ( 15الجدوؿ )تشير المعطيات الواردة في 

( وانحػػراؼ معيػػاري 3.93، حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة )مرتفعػػةبدرجػػة  جػػاء فػػي مدينػػة الخميػػؿ

(0.56). 

تقػـو إدارة المدرسػة عالقػات التواصػؿ أعمى درجة حصمت عمييا الفقرة )( أف 15يتضح مف الجدوؿ )و 

بدرجة  (0.72( وانحراؼ معياري )4.04حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )(  مع المؤسسات األخرى
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تدرس إدارة المدرسة البيانات عف البيئة الداخمية ومتغيراتيا التػي حصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة ،مرتفعة

( وانحػراؼ 3.86الحسػابي لمدرجػة الكميػة ) حيث بمغ المتوسط ،مرتفعةجاء بدرجة  (تؤثر عمى مجاالت العمؿ.

 .(0.79معياري )

ذكر المعمميف مف خالؿ المقػابالت أف ىنػاؾ قواعػد لممعمومػات ذات جػودة عاليػة وذات دقػة عاليػة يػتـ 

مراجعتيػػا مػػف قبػػؿ مربػػي الصػػفوؼ واإلدارة المدرسػػية مػػف أجػػؿ تػػوفير معمومػػات دقيقػػة عػػف الطالػػب وكػػذلؾ يػػتـ 

 تحدث في البيئة الداخمية والخارجية في المدارس وأرشفتيا.توثيؽ المتغيرات التي 

 التقويم والرقابةمحور  سابعاً 

 فػي الحكوميػة المػدارس في التقويـ والرقابة واقع استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس تـّ 

 (.16، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة

 مدينة في الحكومية المدارس في التقويم والرقابةلقياس واقع الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوسطات 16جدول )

 الخميل

رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.61 4.21 تقـو إدارة المدرسة متطمبات النجاح)الخطط الدراسية(.  .1

 مرتفعة 0.61 4.19 اماًل لمرقابة الوقائية.تعتمد إدارة المدرسة نظامًا متك  .2

 مرتفعة 0.74 3.92 تستخدـ إدارة المدرسة األساليب اإلحصائية في الرقابة عمى جودة الخدمات.  .3

 مرتفعة 0.71 4.02 تعتمد إدارة المدرسة نظامًا لقياس مستوى الروح المعنوية لألسرة المدرسية.  .4

 مرتفعة 0.71 3.95 الراجعة.تعتمد إدارة المدرسة نظامًا لمتغذية   .5

6.  
ُتشجع إدارة المدرسة استخداـ طرؽ القياس الكمي لتحديد المشكالت التي 

 تواجو المدرسة.
 مرتفعة 0.73 3.88

 مرتفعة 1.54 4.13 محور التقويم والرقابةالدرجة الكمية ل
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رس الحكوميػػة فػػي فػػي المػػداالتقػػويـ والرقابػػة واقػػع أف إلػػى ( 16تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ )

( وانحػػػراؼ معيػػػاري 4.03، حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة )مرتفعػػػةبدرجػػػة  جػػػاء مدينػػػة الخميػػػؿ

(0.54). 

متطمبػػػػات  تقػػػػـو إدارة المدرسػػػػةأعمػػػػى درجػػػػة حصػػػػمت عمييػػػػا الفقػػػػرة )( أف 16يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )و 

 (0.61( وانحػػػراؼ معيػػػاري )4.21) حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة(  النجػػػاح)الخطط الدراسػػػية(

ُتشجع إدارة المدرسة استخداـ طرؽ القياس الكمػي لتحديػد حصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة ،بدرجة مرتفعة

( 3.88حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة ) ،مرتفعػػةجػػاء بدرجػػة  (المشػػكالت التػػي تواجػػو المدرسػػة.

 .(0.73وانحراؼ معياري )

يف مف خالؿ المقابالت أف ىناؾ زيارات دورية لمرقابة عمى المدارس حيث يعمؿ فريؽ الرقابػة عمػى ذكر المعمم

متابعة جميع العمميات اإلدارية والتعميمية والمالية التي تحدث في المدارس بإضافة إلى أف ىناؾ مجموعػة مػف 

اجتماعػات دوريػة مػف أجػؿ تقيػيـ الخطط يتـ اعدادىا مف أجؿ التنفيذ حيث يعمػؿ المػدراء والمعممػيف عمػى عقػد 

 ما تـ انجازه مف الخطط وما لـ يتـ انجازه، وطرؽ التغمب عمى العقبات التي تقؼ حائاًل أماـ تمؾ الخطط.

 ؟الخميل مدينة في الحكومية المدارس في معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة: ما الثانيالسؤال 

 تطبيؽ معوقاتالحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس  استخراج المتوسطات تـّ  ،السؤاؿمى لإلجابة عو 

 (.17، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس في الشاممة الجودة إدارة
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 الحكومية المدارس في الشاممة الجودة إدارة تطبيق معوقاتلقياس (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 17جدول )

 الخميل مدينة يف

المتوسط  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.91 2.92 معوقات متعمقة باإلدارة
 متوسطة 1.01 2.92 معوقات متعمقة بالبيئة المدرسية

 متوسطة 1.32 2.74 معوقات متعمقة بالمعممين

 متوسطة 1.07 3.54 معوقات متعمقة بالطمبة

 متوسطة 1.09 3.31 اجمعوقات متعمقة بالمني
 متوسطة 1.02 3.65 والمجتمع المحمي ةمعوقات متعمقة بالعالقة بين المدرس
 متوسطة 0.86 3.23 الدرجة الكمية

 المػدارس فػي الشػاممة الجػودة إدارة تطبيػؽ معوقػاتأف إلػى ( 17تشػير المعطيػات الػواردة فػي الجػدوؿ )

( وانحػراؼ 3.23ث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكميػة )، حيمتوسطةبدرجة  جاء الخميؿ مدينة في الحكومية

 (. 3.65 – 2.74بيف ) لممحاور (، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية0.86معياري )

 بػػيف بالعالقػػة متعمقػػة معوقػػاتأعمػػى المعوقػػات حصػػؿ عمييػػا محػػور )( أف 17يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )و 

 (1.02( وانحػػراؼ معيػػاري )3.65درجػػة الكميػػة )حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لم(  المحمػػي والمجتمػػع المػػدرس

حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي  ،متوسػػطةبدرجػػة  تجػػاء محػػور )معوقػػات متعمقػػة بالطمبػػة(ثػػـ  ،بدرجػػة متوسػػطة

 ،متوسػػػطةبدرجػػػة  تجػػػاء )معوقػػات متعمقػػػة بالمنػػػاىج(ثػػػـ  (،1.07( وانحػػػراؼ معيػػػاري )3.54لمدرجػػة الكميػػػة )

محػػور )معوقػػات متعمقػػة ثػػـ  ،(1.09( وانحػػراؼ معيػػاري )3.31يػػة )حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكم

، (0.91( وانحراؼ معيػاري )2.92حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) ،متوسطةجاء بدرجة  باإلدارة(

حيػث بمػغ المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة  ،متوسػطةجػاء بدرجػة  محور )معوقات متعمقة بالبيئة المدرسية(ثـ 
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حيػػث بمػػغ  ،متوسػػطةجػػاء بدرجػػة  محػػور )معوقػػات متعمقػػة بػػالمعمميف(ثػػـ ، (1.01وانحػػراؼ معيػػاري )( 2.92)

 .(1.32( وانحراؼ معياري )2.74المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )

وذكػػرت إحػػدى المعممػػات فػػي المقػػابالت التػػي أجريػػت أف المػػدراء يعممػػوف عمػػى تطبيػػؽ القػػوانيف الػػواردة 

ربية والتعميـ بكؿ حذافيرىا خوفًا مف الرقابة التي يمكف أف تحاسبيـ عمػى أي تقصػير إلييـ مف قبؿ مديريات الت

يمكػػف أف يحػػدث، وقػػد أضػػافت معممػػة أخػػرى أف البيئػػة المحيطػػة بػػالمعمـ ال تسػػاعد المعمػػـ عمػػى تطبيػػؽ جميػػع 

 األنشطة المنيجية والالمنيجية في المدارس لعدـ مالئمة البيئة المدرسية لكثير منيا.

 معوقات متعمقة باإلدارةأواًل 

 المػػػدارس فػػػي متعمقػػػة بػػػاإلدارةالمعوقػػػات الاسػػػتخراج المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لقيػػػاس  تػػػـّ  

 (.18، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة في الحكومية

 مدينة في الحكومية المدارس في باإلدارةمتعمقة ال معوقاتلقياس ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 18جدول )

 الخميل

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.09 3.28 عدـ بناء الخطة المدرسية في ضوء التخطيط االستراتيجي.  .1
 متوسطة 1.07 2.73 ضعؼ الكفايات المينية لمعامميف في المدرسة في مجاؿ الجودة.  .2

 متوسطة 1.26 2.77 وجود رؤية واضحة لممدرسة. عدـ  .3

 متوسطة 1.23 2.69 غياب الرقابة الذاتية لدى العامميف في المدرسة .  .4

 متوسطة 1.26 2.72 ضعؼ العالقات االنسانية بيف االدارة والمعمميف.  .5

 متوسطة 1.12 3.09 كثرة األعباء االدارية المطموب تنفيذىا مف قبؿ المدير.  .6

 متوسطة 1.08 2.96 .المديريفالتغيير مف قبؿ بعض  عدـ قبوؿ  .7

 متوسطة 1.24 3.01 ضعؼ التشجيع والمكافئات لمعمؿ الفعاؿ.  .8

 متوسطة 1.16 3.01 النقص في االدارة التكنولوجية والمعموماتية.  .9

 متوسطة 0.91 2.92 الدرجة الكمية لممعوقات المتعمقة باإلدارة
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 الحكوميػػة المػدارس فػػي المتعمقػػة بػاإلدارة معوقػاتالأف إلػػى ( 18) تشػير المعطيػػات الػواردة فػػي الجػدوؿ

( وانحػراؼ معيػاري 2.92، حيػث بمػغ المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة )متوسػطةبدرجػة  جاء الخميؿ مدينة في

(0.91). 

رسػية فػي ضػوء عػدـ بنػاء الخطػة المدأعمى درجة حصمت عمييا الفقرة )( أف 18يتضح مف الجدوؿ )و 

بدرجػة  (1.09( وانحػراؼ معيػاري )3.28حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكميػة )(  ستراتيجيالتخطيط اال

جػاء بدرجػة  (غيػاب الرقابػة الذاتيػة لػدى العػامميف فػي المدرسػةحصػمت عمييػا الفقػرة ) بينما أقؿ درجػة ،متوسطة

 .(1.23( وانحراؼ معياري )2.69حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) ،متوسطة

ومػػف خػػالؿ المقػػابالت تبػػيف أف المعممػػيف والمػػدراء يعممػػوف عمػػى اعػػداد الخطػػط ويعممػػوف عمػػى تنفيػػذىا بشػػكؿ 

روتينػي دوف مراعػػاة خطػوات التخطػػيط االسػتراتيجي لػػذلؾ، فنجػد أف المعممػػيف يعممػوف عمػػى تنفيػذ مػػا يػتـ طمبػػو 

ياـ الموكمة إلييـ دوف تقصير وخاصة أنو منيـ دوف تفعيؿ جانب الرقابة الذاتية ألنيـ يسعوف إلى تنفيذ كؿ الم

 يقع عمى عاتؽ المعمميف المياـ الكثيرة.

 بالبيئة المدرسيةمعوقات متعمقة  ثانياً 

 فػػػي بالبيئػػػة المدرسػػػيةالمعوقػػػات المتعمقػػػة اسػػػتخراج المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لقيػػػاس  تػػػـّ  

 (.19و موضح في الجدوؿ )، وذلؾ كما ىالخميؿ مدينة في الحكومية المدارس

 الحكومية المدارس في بالبيئة المدرسيةمتعمقة ال معوقاتلقياس ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 19جدول )

 الخميل مدينة في

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.17 3.01 ة.سوء الصيانة الدورية لممباني والبيئة المدرسي  .1

 متوسطة 1.15 3.12 ضعؼ تجييز المختبرات وقاعة انترنت ومكتبة ومالعب.  .2
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 متوسطة 1.18 3.01 عدـ توفير ميزانية خاصة.  .3

 متوسطة 1.13 2.76 عدـ مراعاة شروط السالمة في حاالت الطوارئ.  .4

 متوسطة 1.16 2.72 عدـ االىتماـ بالتوعية والنظافة الصحية لمبيئة الفيزيقية.  .5

 متوسطة 1.01 2.92 الدرجة الكمية لممعوقات المتعمقة بالبيئة المدرسية
 المػػدارس فػػي بالبيئػػة المدرسػػيةالمتعمقػػة  معوقػػاتالأف إلػػى ( 19تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ )

وانحػراؼ ( 2.92، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكميػة )متوسطةبدرجة  جاء الخميؿ مدينة في الحكومية

 .(1.01معياري )

ضػػعؼ تجييػػز المختبػػرات وقاعػػػة أعمػػى درجػػة حصػػػمت عمييػػا الفقػػرة )( أف 19يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )و 

 (1.15( وانحػػػراؼ معيػػػاري )3.12حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة )(  انترنػػػت ومكتبػػػة ومالعػػػب

 (توعية والنظافة الصحية لمبيئة الفيزيقيةعدـ االىتماـ بالحصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة ،بدرجة متوسطة

 .(1.16( وانحراؼ معياري )2.72حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) ،متوسطةجاء بدرجة 

ومػػف خػػالؿ المقػػابالت تبػػيف أف المتابعػػة الدوريػػة لجميػػع األجيػػزة والمعػػدات تتميػػز بالضػػعؼ وخاصػػة أف قسػػـ 

د المػػػوظفيف فيػػػو قميػػػؿ وفػػػي المقابػػػؿ عػػػدد المػػػدارس كبيػػػر جػػػدًا مقارنػػػة التقنيػػػات فػػػي مديريػػػة لتربيػػػة والتعمػػػيـ عػػػد

بالعامميف في قسـ الصيانة لذا نجد أف تجييز المختبرات والقاعات وغيرىػا مػف األمػاكف يحتػاج إلػى وقػت كبيػر 

ذا تـ االستعانة بالشركات تكوف التكاليؼ عالة جدًا.  وا 

 بالمعممينمعوقات متعمقة  ثالثاً 

 المػػدارس فػػي بػػالمعمميفالمعوقػػات المتعمقػػة لمتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لقيػػاس اسػػتخراج ا تػػـّ  

 (.20، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة في الحكومية
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 في الحكومية المدارس في بالمعممينمتعمقة ال معوقاتلقياس ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 21جدول )

 الخميل نةمدي

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.17 3.01 تدني دافعية المعمـ لحضور الدورات التدريبية.  .1

 متوسطة 1.28 3.02 عجز المعمـ عف استخداـ وتوظيؼ التكنولوجيا الحديثة في التعميـ  .2

 متوسطة 1.12 2.56 عدـ رضا المعمـ عف عممو وظيفتو التربوية.   .3

 متوسطة 1.19 2.69 ضعؼ الماـ المعمـ بمادتو.  .4

 متوسطة 1.24 2.43 قمة اسيامات المعمميف في خدمة المجتمع .  .5

 متوسطة 1.32 2.74 الدرجة الكمية لممعوقات المتعمقة بالمعممين

 الحكوميػة دارسالم في بالمعمميفالمتعمقة  معوقاتالأف إلى ( 20تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )

( وانحػراؼ معيػاري 2.74، حيػث بمػغ المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة )متوسػطةبدرجػة  جاء الخميؿ مدينة في

(1.32). 

عجػز المعمػـ عػف اسػتخداـ وتوظيػؼ أعمى درجػة حصػمت عمييػا الفقػرة )( أف 20يتضح مف الجدوؿ )و 

 (1.28( وانحراؼ معياري )3.02مدرجة الكمية )حيث بمغ المتوسط الحسابي ل(  التكنولوجيا الحديثة في التعميـ

جػاء بدرجػة  (قمة اسيامات المعمميف في خدمػة المجتمػعحصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة ،بدرجة متوسطة

 .(1.24( وانحراؼ معياري )2.43حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) ،متوسطة

الموكمة لممعمـ مياـ كثيرة جدًا لذا نجد أف دافعية لحضور مف خالؿ المقابالت تـ التوصؿ إلى أف المياـ 

الدورات متدنية كما أف توظيؼ التكنولوجيا يحتاج إلى جيد ووقت مف أجؿ تطبيقيا ولكف المعمـ ال يوجد لديو 

 الوقت الكافي لكي يتدرب عمى ذلؾ.



82 

 

 بالطمبةمعوقات متعمقة  رابعاً 

 المػػػدارس فػػػي بالطمبػػػةالمعوقػػػات المتعمقػػػة فػػػات المعياريػػػة لقيػػػاس اسػػػتخراج المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرا تػػػـّ  

 (.21، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة في الحكومية

 مدينة في الحكومية المدارس في بالطمبةمتعمقة ال معوقاتلقياس ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 21جدول )

 الخميل

رقم 
متوسط ال الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.28 3.61 ضعؼ الدافعية نحو التعميـ و التعمـ.  .1

 متوسطة 1.33 3.42 ضعؼ التفاعؿ الصفي والمشاركة اثناء الحصة.  .2

 مرتفعة 1.19 3.72 زيادة اعداد الطمبة داخؿ الصؼ الواحد.  .3

 مرتفعة 1.22 3.71 ارتفاع معدالت الرسوب والتسرب بيف الطمبة.  .4

 متوسطة 1.12 3.52 تدني رضا الطمبة عف الواقع التعميمي.  .5

 متوسطة 1.07 3.54 متعمقة بالطمبةالالدرجة الكمية لممعوقات 

 الحكوميػػة المػدارس فػػي بالطمبػةالمتعمقػػة  معوقػاتالأف إلػى ( 21تشػير المعطيػات الػػواردة فػي الجػػدوؿ )

( وانحػراؼ معيػاري 3.54مػغ المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة )، حيػث بمتوسػطةبدرجػة  جاء الخميؿ مدينة في

(1.07). 

زيػػادة اعػػداد الطمبػػة داخػػؿ الصػػؼ أعمػػى درجػػة حصػػمت عمييػػا الفقػػرة )( أف 21يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )و 

بينمػا  ،بدرجػة مرتفعػة (1.19( وانحػراؼ معيػاري )3.72حيث بمػغ المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة )(  الواحد

حيػث  ،متوسػطةجػاء بدرجػة  (اعؿ الصفي والمشػاركة اثنػاء الحصػةضعؼ التفمييا الفقرة )حصمت ع أقؿ درجة

 .(1.33( وانحراؼ معياري )3.42بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )

ومػػف خػػالؿ المقػػابالت أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ ضػػعؼ فػػي الدافعيػػة نحػػور الػػتعمـ بسػػبب عػػدـ متابعػػة أوليػػاء 

ـ وجود وسػيمة تواصػؿ فعاليػة بػيف المعمػـ وولػي أمػر الطالػب ممػا يػؤدي إلػى ضػعؼ األمور ألبنائيـ وكذلؾ عد
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التفاعؿ الصفي لدى الطمبة، كما اف القوانيف السائدة التي تمنع الرسوب إلى في حاالت محددة أضعفت الواقػع 

 التعميمي.

 بالمنياجمعوقات متعمقة  خامساً 

 المػػػدارس فػػػي بالمنيـــاجالمعوقػػػات المتعمقػػػة عياريػػػة لقيػػػاس اسػػػتخراج المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات الم تػػػـّ  

 (.22، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الخميؿ مدينة في الحكومية

 في الحكومية المدارس في بالمنياجمتعمقة ال معوقاتلقياس ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 22جدول )

 الخميل مدينة

رقم 
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.21 3.46 عدـ قدرتيا عمى تنمية ميارات حؿ المشكالت.  .1

 متوسطة 1.19 3.31 ابتعادىا عف واقع الحياة ومتغيرات العصر.  .2

 متوسطة 1.21 3.24 ضعؼ قدرتيا عمى ترسيخ المبادئ والقيـ واألخالؽ.   .3

 متوسطة 1.22 3.29 لميارية.قمة التركيز عمى التطبيقات العممية ا  .4

 متوسطة 1.21 3.31 ال تمبي رغبات وميوؿ الطمبة.  .5

 متوسطة 1.14 3.37 عدـ االفادة منيا في حاجات المجتمع وسوؽ العمؿ.  .6

 متوسطة 1.09 3.31 الدرجة الكمية لممعوقات المتعمقة بالمنياج
 الحكوميػة المػدارس فػي بالمنيػاجمقػة المتع معوقػاتالأف إلى ( 22تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )

( وانحػراؼ معيػاري 3.31، حيػث بمػغ المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة )متوسػطةبدرجػة  جاء الخميؿ مدينة في

(1.09). 

عػدـ قػدرتيا عمػى تنميػة ميػارات حػؿ أعمى درجة حصػمت عمييػا الفقػرة )( أف 22يتضح مف الجدوؿ )و 

 ،متوسػطةبدرجػة  (1.21( وانحػراؼ معيػاري )3.46درجػة الكميػة )حيث بمػغ المتوسػط الحسػابي لم(  المشكالت
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جػػػاء بدرجػػػة  (ى ترسػػػيخ المبػػػادئ والقػػػيـ واألخػػػالؽضػػػعؼ قػػػدرتيا عمػػػحصػػػمت عمييػػػا الفقػػػرة ) بينمػػػا أقػػػؿ درجػػػة

 .(1.21( وانحراؼ معياري )3.24حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) ،متوسطة

راسػػػية ال تػػػتالءـ مػػػع الواقػػػع فالبيئػػػة التعميميػػػة ال يػػػتـ دعميػػػا بنػػػاًء عمػػػى أظيػػػر نتػػػائج المقػػػابالت أف المنػػػاىج الد

األنشػػطة المدرسػػية الػػواردة فػػي المنػػاىج كمػػا اف المنيػػاج المدرسػػي ال ينمػػي التفكيػػر وحػػؿ المشػػكالت فػػي ظػػؿ 

لتػي التغيرات المستمر في البيئػة التعميميػة، باإلضػافة إلػى ضػعؼ اإلمكانػات لػدى الطمبػة لمواكبػة المسػتجدات ا

 تطرأ عمى العممية التعميمية. 

 بالعالقة بين المدرس والمجتمع المحميمعوقات متعمقة  سادساً 

بالعالقة بين المدرس والمجتمع المعوقات المتعمقة استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس  تـّ  

 (.23ح في الجدوؿ )، وذلؾ كما ىو موضالخميؿ مدينة في الحكومية المدارس في المحمي

 بالعالقة بين المدرس والمجتمع المحميمتعمقة ال معوقاتلقياس ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 23جدول )

 الخميل مدينة في الحكومية المدارس في

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.18 3.32 س المدرسية.قمة حضور أولياء األمور لممجال  .1

 مرتفعة 1.11 3.68 ضعؼ دعـ أولياء األمور لمبرامج والندوات.  .2

 مرتفعة 1.13 3.77 ضعؼ مشاركة القطاع الخاص في برامج المدرسة.  .3

 مرتفعة 1.22 3.73 ع المجتمع المحمي.عدـ وجود خطة لمتكامؿ م  .4

 متوسطة 1.09 3.44 عدـ تقبؿ المجتمع لبعض أساليب التحسف والتطوير.  .5

 متوسطة 1.02 3.65 والمجتمع المحمي ةالدرجة الكمية لممعوقات المتعمقة بالعالقة بين المدرس
بالعالقػة بػيف المػدرس والمجتمػع المتعمقػة  معوقػاتالأف إلػى ( 23تشير المعطيات الواردة فػي الجػدوؿ )

حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة  ،متوسػػطةبدرجػػة  جػػاء الخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي المحمػػي

 .(1.02( وانحراؼ معياري )3.65الكمية )
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ة القطػاع الخػاص فػي ضػعؼ مشػاركأعمى درجة حصػمت عمييػا الفقػرة )( أف 23يتضح مف الجدوؿ )و 

بدرجػػػػة  (1.13( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري )3.77حيػػػػث بمػػػػغ المتوسػػػػط الحسػػػػابي لمدرجػػػػة الكميػػػػة )(  بػػػػرامج المدرسػػػػة

جػػاء بدرجػػة  (قمػػة حضػػور أوليػػاء األمػػور لممجػػالس المدرسػػيةحصػػمت عمييػػا الفقػػرة ) درجػػةبينمػػا أقػػؿ  ،مرتفعػػة

 .(1.18( وانحراؼ معياري )3.32حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) ،متوسطة

أظيرت المقابالت التي تمت مع المعمميف أف التواصؿ بيف أولياء األمور والمجتمع المدرسي ضعيؼ فنجػد اف 

مػػػور ال يحضػػػروف العديػػػد مػػػف االجتماعػػػات مػػػف أجػػػؿ مواكبػػػة التطػػػورات التػػػي تحػػػدث عمػػػى العمميػػػة أوليػػػاء األ

التعميميػة، كمػػا اف مقاومػة التغييػػر السػائدة بػػيف أوليػاء األمػػور ورفضػيـ ألي تطػػور فػي العمميػػة التعميميػة يعتبػػر 

لتعميـ فييا إلى تعميـ عػف مف المعوقات التي تسود في المجتمع وخاصة في ظؿ أزمة كورونا والتي تـ تحويؿ ا

 بعد ونجد أف أولياء األمور ال يوفروف لمطمبة ما يحتاجونو مف أجؿ حضور الحصص اإللكترونية.

 واقـعاستجابات أفراد عينة الدراسة حول ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات : الثالث السؤال

تعــز   الخميــل مدينــة فــي الحكوميــة المــدارس فــي تطبيقيــا ومعوقــات الشــاممة الجــودة إدارة مبــادئ اســتخدام

 ؟والمؤىل العممي وسنوات الخبرة الجنسلمتغير 

 لإلجابة عن التساؤل السابق تم تحميل الفرضيات اآلتية: 

استجابات أفراد متوسطات ( في α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) .1

 الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة ئمباد استخدام عينة الدراسة حول واقع

  الجنستعز  لمتغير  الخميل مدينة في
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( إليجػػاد Independent Sample T-Testاختبػػار )ت( ) ـااسػػتخدتػػـ ّ  لفحػػص الفرضػػية السػػابقة

 ومعوقػات لشػاممةا الجػودة إدارة مبػادئ اسػتخداـ واقػع حػوؿ الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات في الفروؽ 

 .الجنس لمتغير تعزى الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس في تطبيقيا

 استجاباتف عمى الفروق في متوسطات ( لمتعرّ Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(24جدول )
 مدينة في الحكومية لمدارسا في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام واقع حول الدراسة عينة أفراد

 الجنس لمتغير تعز  الخميل

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

واقع استخدام 
مبادئ إدارة 
 الجودة الشاممة

 0.48 4.00 52 ذكر
0.138 0.890 

غير 
 0.42 4.01 73 أنثى دالة

معوقات تطبيق 
ارة الجودة إد

 الشاممة

 0.74 3.38 52 ذكر
1.618 0.108 

غير 
 0.92 3.12 73 أنثى دالة

 123(، درجات الحرية = 1.15* دالة إحصائيًا عند مستو  داللة )
 اسػتجاباتمتوسػطات وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي عػدـ ( إلػى 24تشير النتائج فػي الجػدوؿ )

 الخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي الشػػاممة الجػػودة إدارة مبػػادئ داـاسػػتخ واقػػع حػػوؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد

 .(0.05مف مستوى داللة ) أكبر( وىي 0.890)الداللة اإلحصائية ، حيث بمغت الجنس لمتغير تعزى

لػػػى و    حػػػوؿ الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتوسػػػطات وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي عػػػدـ ا 

، حيػػث الجػػنس لمتغيػػر تعػػزى الخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي الشػػاممة ودةالجػػ إدارة معوقػػات تطبيػػؽ

 .(0.05مف مستوى داللة ) أكبر( وىي 0.108)الداللة اإلحصائية بمغت 
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استجابات أفراد متوسطات ( في α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) .2

 الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة دارةإ مبادئ استخدام عينة الدراسة حول واقع

  المؤىل العمميتعز  لمتغير  الخميل مدينة في

في ( إليجاد الفروؽ Independent Sample T-Testـ اختبار )ت( )ااستخدتـ ّ  لفحص الفرضية السابقة

 في تطبيقيا ومعوقات الشاممة ودةالج إدارة مبادئ استخداـ واقع حوؿ الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات 

 .العممي المؤىؿ لمتغير تعزى الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس

 استجاباتف عمى الفروق في متوسطات ( لمتعرّ Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(25جدول )
 مدينة في الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام واقع حول الدراسة عينة أفراد

 العممي المؤىل لمتغير تعز  الخميل

المتوسط  العدد العممي المؤىل المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

واقع استخدام 
مبادئ إدارة 
 الجودة الشاممة

 0.44 3.99 111 بكالوريوس فأقؿ
1.580 0.117 

غير 
 0.48 4.19 14 ماجستير فأعمى ةدال

معوقات تطبيق 
إدارة الجودة 
 الشاممة

 0.84 3.26 111 بكالوريوس فأقؿ
1.116 0.267 

غير 
 0.98 2.99 14 ماجستير فأعمى دالة

 123(، درجات الحرية = 1.15* دالة إحصائيًا عند مستو  داللة )
 اسػتجاباتمتوسػطات ؽ ذات داللػة إحصػائية فػي وجود فرو عدـ ( إلى 25تشير النتائج في الجدوؿ )و 

 الخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي الشػػاممة الجػػودة إدارة مبػػادئ اسػػتخداـ واقػػع حػػوؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد

مػػػػف مسػػػػتوى داللػػػػة  أكبػػػػر( وىػػػػي 0.117)الداللػػػػة اإلحصػػػػائية ، حيػػػػث بمغػػػػت  العممػػػػي المؤىػػػػؿ لمتغيػػػػر تعػػػػزى

(0.05). 
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لػػػى و    حػػػوؿ الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد اسػػػتجاباتمتوسػػػطات ت داللػػػة إحصػػػائية فػػػي وجػػػود فػػػروؽ ذاعػػػدـ ا 

،  العممػي المؤىػؿ لمتغيػر تعػزى الخميػؿ مدينػة فػي الحكوميػة المػدارس فػي الشػاممة الجػودة إدارة معوقات تطبيؽ

 .(0.05مف مستوى داللة ) أكبر( وىي 0.267)الداللة اإلحصائية حيث بمغت 

استجابات أفراد متوسطات ( في α≤ 0.05ند مستو  الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع .3

 الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام عينة الدراسة حول واقع

  سنوات الخبرةتعز  لمتغير  الخميل مدينة في

ـّ استخداـ لفحص الفرضية السابقة  ( لمعرفػة One Way ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحػادي )ت

 ومعوقػات الشػاممة الجػودة إدارة مبػادئ اسػتخداـ واقػع حػوؿ الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات الفروؽ في 

، وذلػػؾ كمػػا ىػػو موضػػح فػػػي الخبػػرة سػػنوات لمتغيػػر تعػػزى الخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي تطبيقيػػا

 (.26،27الجداوؿ )

 واقع حول الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات ل المعيارية ابية واالنحرافات(: األعداد والمتوسطات الحس26جدول )
 الخبرة سنوات لمتغير تعز  الخميل مدينة في الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام

المتوسط  العدد الخبرة سنوات المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دام مبادئ واقع استخ
 إدارة الجودة الشاممة

 0.29 4.19 13 سنوات 5أقؿ مف 
 0.31 4.18 18 سنوات 10-5مف

 0.47 3.95 94 سنوات 10أكثر مف 
 0.44 4.01 125 المجموع

معوقات تطبيق إدارة 
 الجودة الشاممة

 0.70 3.44 13 سنوات 5أقؿ مف 
 0.69 3.59 18 سنوات 10-5مف

 0.89 3.13 94 سنوات 10أكثر مف 
 0.86 3.23 125 المجموع
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 استجاباتمتوسطات ف عمى الفروق في ( لمتعرّ One Way ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ): (27جدول )
 مدينة في الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام واقع حول الدراسة عينة أفراد

 الخبرة سنوات لمتغير تعز  الخميل

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستو  الداللة 
 اإلحصائية

واقع استخدام 
مبادئ إدارة 
 الجودة الشاممة

 5990. 2 1971. بين المجموعات
3.064 0.051 

غير 
 1950. 122 23.840 داخل المجموعات دالة

 ----- 124 25.038 مجموعال
معوقات تطبيق 
إدارة الجودة 
 الشاممة

 9041. 2 3.809 بين المجموعات
2.626 0.076 

غير 
 7250. 122 88.460 داخل المجموعات دالة

 ----- 124 92.269 المجموع
 (1.15* دالة إحصائيًا عند مستو  داللة )

 أفػراد اسػتجاباتمتوسطات ذات داللة إحصائية في  وجود فروؽعدـ ( 27، 26) الجدوليفيتضح مف 

 تعػػزى الخميػػؿ مدينػة فػػي الحكوميػػة المػدارس فػػي الشػػاممة الجػودة إدارة مبػػادئ اسػػتخداـ واقػع حػػوؿ الدراسػػة عينػة

دالػػة غيػػر (، وىػػي 0.05)وىػػي أكبػػر مػػف  (0.051) ، حيػػث كانػػت الداللػػة اإلحصػػائيةالخبػػرة سػػنوات لمتغيػػر

 . إحصائياً 

معوقػػات  حػػوؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد اسػػتجاباتمتوسػػطات ؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي وجػػود فػػرو عػػدـ و 

، حيػث كانػت الخبػرة سػنوات لمتغيػر تعػزى الخميػؿ مدينة في الحكومية المدارس في الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ

 . دالة إحصائياً غير (، وىي 0.05)وىي أكبر  (0.076) الداللة اإلحصائية

 الشـــاممة الجــودة إدارة مبــادئ اســـتخدام واقــع د عالقــة ذات داللــة إحصـــائية بــينتوجـــ: ىــل الرابــعالســؤال 

 ؟ الخميل مدينة في الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات

 ومف ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ الفرضية اآلتية:
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 إدارة مبادئ استخدام واقع بين( α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) عالقةال توجد  .4

 .الخميل مدينة في الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة ودةالج

ـّ اسػػػتخداـ ولفحػػػص الفرضػػػية السػػػابقة  اسػػػتخداـ واقػػػعإليجػػػاد العالقػػػة بػػػيف  (بيرسػػػوف)معامػػػؿ ارتبػػػاط  تػػػ

، كمػػا ىػػو واضػػح مػػف الخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي تطبيقيػػا ومعوقػػات الشػػاممة الجػػودة إدارة مبػػادئ

 (.29دوؿ )خالؿ الج

 في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام واقعبين (: نتائج معامل ارتباط بيرسون لمعالقة 29جدول )

 الخميل مدينة في الحكومية المدارس

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( المتغيرات
 الجودة إدارة مبادئ استخدام واقع

 الشاممة
 الجودة إدارةتطبيق  معوقات

 لشاممةا
0.232- .0091 

 (1.15* دالة إحصائيا عند مستو  الداللة )

 واقػعبػيف دالػة إحصػائيًا  ضػعيفة عكسػيةوجػود عالقػة إلػى ( 29تشير المعطيات الواردة في الجػدوؿ )و 

 ، حيػػث بمػػغالخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي تطبيقيػػا ومعوقػػات الشػػاممة الجػػودة إدارة مبػػادئ اسػػتخداـ

 الشػاممة الجػودة إدارة مبادئ استخداـ كمما زادأي أنو (، 0.009( بداللة إحصائية )-0.232) باطمعامؿ االرت

 والعكس صحيح.  ،الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس الشاممة في الجودة إدارة تطبيؽ معوقات قمت
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 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة

 

 مناقشة نتائج الدراسة

 التوصيات
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 

 أوال: تمييد:

واقع استخداـ مبادئ إدارة الجودة الشاممة ومعوقات التي ىدفت إلى دراسة بعد إجراء ىذه الدراسة       

 ، فإف الباحثة قد توصمت إلى النتائج التالية:تطبيقيا في المدارس الحكومية في مدينة الخميؿ

 ئج النتامناقشة 

 فــي الحكوميــة المــدارس فــي الشــاممة الجــودة إدارة مبــادئ اســتخدام واقــع: مــا ولالســؤال األ مناقشــة نتــائج 

 ؟الخميل مدينة

 مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي الشػػاممة الجػػودة إدارة مبػػادئ اسػػتخداـ واقػػعأف إلػػى  أشػػارت النتػػائج

 .مرتفعةبدرجة  جاء الخميؿ

ي محافظػػػة الخميػػػؿ قػػد التزمػػػت بتوجييػػػات وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ وىػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف معظػػػـ المػػدارس فػػػ

ف خػػالؿ تػػدريب المػػدراء وطػػرح نشػػرات، وكػػذلؾ مبػػادئ الجػػودة الشػػاممة مػػ ؽالفمسػػطينية التػػي حثػػت عمػػى تطبيػػ

وجود رقابػة مػف قبػؿ الػوزارة عمػى مػديريات التربيػة والتعمػيـ وعمػى المػدارس لمػدى تطبيػؽ القػرارات الصػادرة عػف 

فػػي أي جانػػب إداري لػػذا نجػػدىـ  مػػا أنػػو ال يػػتـ تػػرؾ الحريػػة لممػػدريففػػي تطبيػػؽ إدارة الجػػودة الشػػاممة، كالػػوزارة 

 يطبقوف القرارات الواردة مف وزارة التربية والتعميـ بما في ذلؾ تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في المدارس.
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التػػي أظيػػرت درجػػة  (2015) سػػة المطيػػريادر و  (2015أبػػو مسػػامح ) دراسػػةواتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع 

محافظػػػة  دراسػػػةو ( 2018اختمفػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة مسػػػمـ )، مرتفعػػػة مػػػف تطبيػػػؽ إدارة الجػػػودة الشػػػاممة

 التي أظيرت درجة متوسطة مف تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة. (2011) وفريحات

 أواًل محور التخطيط االستراتيجي

بدرجػة  جاء راتيجي في المدارس الحكومية في مدينة الخميؿواقع التخطيط االستأف إلى أشارت النتائج 

بدرجػػػة ( مدرسػػػة الشػػػكاوى الػػػواردة مػػػف الطمبػػػةُتراجػػػع إدارة الأعمػػػى درجػػػة حصػػػمت عمييػػػا الفقػػػرة )أف و ، مرتفعػػػة

تحرص إدارة المدرسة عمى وضوح السياسػات والػرؤى المسػتقبمية حصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة ،مرتفعة

 .مرتفعةاء بدرجة ج (لمعامميف

التي أظيرت درجة مرتفعة لواقػع تطبيػؽ التخطػيط  (2015أبو مسامح ) دراسةواتفقت ىذه النتيجة مع 

غالبيػة المػػدارس غيػػر ممتزمػػػة التػي أظيػػرت أف  (Moses, et al, 2006) ، واختمػؼ مػػع دراسػةاالسػتراتيجي

 .بػالتخطيط االستراتيجي الجيد

الوزارة لمخطة االستراتيجية وتمـز المدراء بتنفيذىا ويتـ متابعتيػا مػف  عداداتفسر ىذه النتيجة مف خالؿ 

قبؿ قسـ الرقابة في مديريات التربية والتعميـ مما يجعؿ ىناؾ اىتمػاـ بمسػتوى عػالي بػذلؾ، فيسػعى المػدير إلػى 

 تقديـ أفضؿ مستوى مف جودة الخدمات التي يمكف أف يقدميا خالؿ العمؿ في المجتمع التربوي.

خالؿ المقػابالت مػع معممػي ومعممػات بعػض المػدارس ذكػرت إحػدى المعممػات أف إدارة المدرسػة ومف 

حريصػة عمػػى مراجعػػة ومتابعػػة شػػكاوى الطمبػػة وأف إدارة مدرسػػتيا تتػػابع ذلػػؾ مػػف خػػالؿ سػػجالت خاصػػة يمكػػف 
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والعطػػؿ متابعتيػػا وتػػرى احػػدى المعممػػات أف إدارة مدرسػػتيا تعمػػؿ عمػػى إيجػػاد خطػػط بديمػػة فػػي حالػػة األزمػػات 

 المفاجئة خصوصًا في ظؿ جائحة كورونا.

 الييكل التنظيمي وأنظمتوثانيًا محور 

 جػػاء واقػػع الييكػػؿ التنظيمػػي وأنظمتػػو فػي المػػدارس الحكوميػػة فػػي مدينػػة الخميػػؿأف إلػػى  أشػارت النتػػائج

(  ير العمػػؿرسػػة مػػف التكنولوجيػػا لتطػػو تسػػتفيد إدارة المدأعمػػى درجػػة حصػػمت عمييػػا الفقػػرة )أف و ، مرتفعػػةبدرجػػة 

جػاء  (رسة عف الرتابة في اجػراءات العمػؿتبتعد إدارة المدحصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة ،بدرجة مرتفعة

 .متوسطةبدرجة 

تفسير الباحثة ىذه النتيجة مف خالؿ سعي المدراء في المدارس إلى تطبيؽ األنظمة والقوانيف التي يتـ 

تعمػػيـ حيػػث ييػػدؼ الييكػػؿ التنظيمػػي وتطبيػػؽ األنظمػػة إلػػى الوصػػوؿ إلػػى تزويػػدىـ بيػػا مػػف قبػػؿ وزارة التربيػػة وال

أعمى مستوى مف جودة التعميـ وفي ظؿ التكنولوجيا التي تغزو العالـ فإنيـ يعمموف عمى االستفادة مف ذلؾ مف 

أجؿ الوصوؿ إلى أعمػى مسػتوى مػف تطػوير العمػؿ الػذي تػوفره التكنولوجيػا التػي أصػبحت متاحػة لمجميػع عمػى 

 سواء. حدا

ومػػف خػػالؿ المقػػابالت تبػػيف أف المػػدارس فػػي مدينػػة الخميػػؿ تعمػػؿ عمػػى توزيػػع الميػػاـ عمػػى المعممػػيف 

ضػمف لجػاف يػتـ تحديػدىا مػف قبػؿ المػدراء والمعممػيف خػالؿ االجتماعػات الدوريػة بحيػث يتػرأس كػؿ لجنػة معمػػـ 

دارة ا ألنشػطة التعميميػة بكػؿ متخصص في عمؿ تمػؾ المجنػة وذلػؾ لمحصػوؿ عمػى أفضػؿ مسػتوى مػف األداء وا 

 كفاءة.
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 إدارة المصادر البشرية والماليةثالثًا محور 

 فػػي المػػدارس الحكوميػػة فػػي مدينػػة الخميػػؿإدارة المصػػادر البشػػرية والماليػػة واقػػع أف إلػػى  أشػارت النتػػائج

مصادر  تشرؾ إدارة المدرسة الجياز اإلداري لتحديدأعمى درجة حصمت عمييا الفقرة )أف و ، مرتفعةبدرجة  جاء

حصػمت  بينمػا أقػؿ درجػة ،(  بدرجة مرتفعػةمدرسة لتمكينيا مف تحقيؽ أىدافياالحصوؿ عمى األمواؿ الالزمة لم

 .مرتفعةجاء بدرجة  (ُتوفر إدارة المدرسة برامج تدريبية معتمدةعمييا الفقرة )

يـ لممػػوارد تفسػػر ىػػذه النتيجػػة مػػف خػػالؿ العمػػؿ اإلداري الػػذي يقػػوـ بػػو العػػامميف فػػي المػػدارس مػػف تنظػػ

البشرية والمالية لموصوؿ إلى أعمى مستوى مف االسػتفادة منيػا بشػكؿ يخػدـ المػدرس بػأعمى مسػتوى، حيػث يػتـ 

مدرسية وتنظيميا حسػب األولويػة التػي تخػدـ النظػاـ التربػوي ويػتـ توظيػؼ المصػادر الماليػة دراسة احتياجات ال

 يؽ إدارة الجودة الشاممة.لمحصوؿ عمى أعمى مستوى مف تحقيؽ األىداؼ التي تدعـ تطب

تبيف مف خالؿ المقػابالت التػي تػـ إجراءىػا مػع المعممػيف أف ىنػاؾ بػرامج تدريبيػة تعمػؿ المدرسػة عمػى 

تطػوير العمميػة التربويػة تفعيميا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التروية التػي تسػعى المدرسػة إلػى تحقيقيػا بكػؿ جػدارة 

 في المدارس.

 البيئة التنظيميةمحور  رابعاً 

بدرجػػػة  جػػػاء فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة فػػي مدينػػػة الخميػػػؿالبيئػػة التنظيميػػػة واقػػػع أف إلػػػى  أشػػارت النتػػػائج

بدرجػة  (ُتحقػؽ إدارة المدرسػة الشػعور بالمسػؤولية لػدى العػامميفأعمى درجة حصػمت عمييػا الفقػرة )أف و ، مرتفعة

جػاء بدرجػة  (ط السموكية لدى العػامميفُتوحد إدارة المدرسة األنماحصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة ،مرتفعة

 .مرتفعة
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ألي بيئػػػػة محيطػػػػة يحقػػػػؽ االسػػػػتجابة تفسػػػر الباحثػػػػة ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ اىتمػػػػاـ المػػػػدراء بأىميػػػػة 

االستمرارية في العمؿ والمحافظة عمى أعمػى مسػتوى مػف األداء لػذا نجػد أف تييئػة البيئػة المناسػبة تحػافظ عمػى 

 ودة الشاممة.أعمى مستوى مف تطبيؽ إدارة الج

ذكر أحد المعمميف أف إدارة المدرسة تسعى مف أجؿ توفير أفضؿ الظروؼ لتمكيف المعمميف لتأدية مياميـ مف 

خالؿ توفير المناخ التعميمي الذي يتناسب مع مستوى الطمبة وتوفير األجيزة والمعدات وتحفيز المعممػيف عمػى 

 توفير مناخًا يتميز باإلبداع واالبتكار.

 القيادة اإلداريةحور م خامساً 

بدرجػػػة  جػػػاء فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة فػػػي مدينػػػة الخميػػػؿالقيػػػادة اإلداريػػػة واقػػػع أف إلػػػى  أشػػػارت النتػػػائج

(  بدرجػػة تُػػنظـ إدارة المدرسػػة االجتماعػػات عمػػى نحػػو فعػػاؿأعمػػى درجػػة حصػػمت عمييػػا الفقػػرة )أف  و، مرتفعػػة

المدرسة الشراكة ما بيف المدرسة مػف جيػة وقطاعػات  تنظـ إدارةحصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة ،مرتفعة

 (لضػػماف تكامميػػا وفاعميتيػػا أدائيػػا االنتػػاج والخػػدمات مػػف جيػػة اخػػرى تنسػػؽ إدارة المدرسػػة بػػيف أدوار العػػامميف

 .مرتفعةجاء بدرجة 

تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى التحسيف المستمر عمى األسػاليب اإلداريػة الحديثػة لموصػوؿ إلػى تطبيػؽ 

أفضػؿ لمعمػػؿ االعػػدادي واسػػتمرارية العمػػؿ داخػػؿ المػػدارس بكػؿ دقػػة وموضػػوعية وذلػػؾ يكػػوف مػػف خػػالؿ تنظػػيـ 

االجتماعػػات التػػي تظيػػر المسػػتوى اإلداري داخػػؿ المدرسػػة واألحػػداث المحيطػػة التػػي تػػؤثر عمػػى أداء المجتمػػع 

 المدرسي.
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ف أجؿ دراسػة مػا تػـ تحقيقػو ظير مف خالؿ المقابالت أف ىناؾ اجتماعات دورية في المدراس وذلؾ م

خػػػالؿ العػػػاـ الدراسػػػي وتحسػػػيف المسػػػتوى التعميمػػػي داخػػػؿ المدرسػػػة وذلػػػؾ يكػػػوف بالشػػػراكة مػػػع اإلدارة المدرسػػػة 

 والمجتمع المحمي لتحسيف جودة العمؿ في المدراس.

 نظم المعمومات اإلداريةمحور  سادساً 

 جػػاء ارس الحكوميػػة فػػي مدينػػة الخميػػؿفػػي المػػدنظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة واقػػع أف إلػػى  أشػػارت النتػػائج

تقػػـو إدارة المدرسػػة عالقػػات التواصػػؿ مػػع المؤسسػػات أعمػػى درجػػة حصػػمت عمييػػا الفقػػرة )أف و ، مرتفعػػةبدرجػػة 

تػػػدرس إدارة المدرسػػػة البيانػػػات عػػػف البيئػػػة حصػػػمت عمييػػػا الفقػػػرة ) بينمػػػا أقػػػؿ درجػػػة ،(  بدرجػػػة مرتفعػػػةاألخػػػرى

 .مرتفعةجاء بدرجة  (جاالت العمؿالداخمية ومتغيراتيا التي تؤثر عمى م

تفسػػر ىػػذه النتيجػػة مػػف خػػالؿ إدراؾ العػػامميف أىميػػة نظػػـ المعمومػػات اإلداريػػة التػػي يػػتـ اتخاذىػػا بكػػؿ 

موضوعية ودقة مف خالؿ االستفادة مف نظـ الممومػات المحوسػبة فػي المديريػة والمػدارس بشػكؿ خػاص بحيػث 

 كنولوجيا مف خالؿ توفير تواصؿ فعاؿ بيف العامميف.يكوف متاح لدى جميع العامميف لالستفادة مف الت

ذكر المعمميف مف خالؿ المقػابالت أف ىنػاؾ قواعػد لممعمومػات ذات جػودة عاليػة وذات دقػة عاليػة يػتـ 

مراجعتيػػا مػػف قبػػؿ مربػػي الصػػفوؼ واإلدارة المدرسػػية مػػف أجػػؿ تػػوفير معمومػػات دقيقػػة عػػف الطالػػب وكػػذلؾ يػػتـ 

 في البيئة الداخمية والخارجية في المدارس وأرشفتيا.توثيؽ المتغيرات التي تحدث 
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 التقويم والرقابةمحور  سابعاً 

أف و ، مرتفعةبدرجة  جاء في المدارس الحكومية في مدينة الخميؿالتقويـ والرقابة واقع أف إلى  أشارت النتائج تـّ 

بينما  ،(  بدرجة مرتفعةلدراسية(متطمبات النجاح)الخطط ا تقـو إدارة المدرسةأعمى درجة حصمت عمييا الفقرة )

ديػػد المشػػكالت التػػي ُتشػػجع إدارة المدرسػػة اسػػتخداـ طػػرؽ القيػػاس الكمػػي لتححصػػمت عمييػػا الفقػػرة ) أقػػؿ درجػػة

 .مرتفعةجاء بدرجة  (تواجو المدرسة

آليػػات التقيػػيـ الػػذاتي، وعػػدـ وجػػود معرفػػة طػػرؽ العػػامميف بعػػدـ معرفػػة ( عػػف Tasheh, 2013وكشػػفت دراسػػة )

 .ف المستمر، وصعوبة التقييـ الذاتيالتحسي

تفسر الباحثة ىذه النتيجة جميع العامميف في المدرس يسعوف إلػى النجػاح وتػوفير متطمباتػو مػف أجػؿ الحصػوؿ 

عمػى أعػػؿ مسػػتوى مػػف النتػػائج داخػػؿ المجتمػػع الػػذي يعممػػوف فيػػو، فجميػػع العػػامميف يخضػػعوف إلػػى رقابػػة بشػػكؿ 

 تطبيؽ أعمى مستوى مف مبادئ الجودة الشاممة بدرجة مرتفعة.مستمر لذلؾ نجد أف مستوى االلتزاـ ب

ذكر المعمميف مف خالؿ المقابالت أف ىناؾ زيارات دورية لمرقابة عمى المدارس حيث يعمؿ فريؽ الرقابػة عمػى 

متابعة جميع العمميات اإلدارية والتعميمية والمالية التي تحدث في المدارس بإضافة إلى أف ىناؾ مجموعػة مػف 

طط يتـ اعدادىا مف أجؿ التنفيذ حيث يعمػؿ المػدراء والمعممػيف عمػى عقػد اجتماعػات دوريػة مػف أجػؿ تقيػيـ الخ

 ما تـ انجازه مف الخطط وما لـ يتـ انجازه، وطرؽ التغمب عمى العقبات التي تقؼ حائاًل أماـ تمؾ الخطط.
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 مدينـة فـي الحكوميـة المـدارس فـي معوقـات تطبيـق إدارة الجـودة الشـاممة: مـا الثـانيالسـؤال مناقشة نتـائج 

 ؟الخميل

 الخميػؿ مدينػة فػي الحكوميػة المػدارس فػي الشػاممة الجػودة إدارة تطبيػؽ معوقػاتأف إلػى  أشارت النتػائج

 .متوسطةبدرجة  جاء

التػػي أظيػػرت درجػػة مرتفعػػة مػػف  ( 2019أبػػو صػػاع وآخػػروف )تختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة دراسػػة 

 شاممة.معوقات تطبيؽ إدارة الجودة ال

تفسر الباحثة ىذه النتيجة مف خالؿ أف العالقػة بػيف المعمػـ والمجتمػع المحمػي تكػوف محػدودة غالبػًا مػا 

تكوف مف خػالؿ المػدراء لػذلؾ نجػد أف حريػة المعمػـ محػدودة فػي التواصػؿ مػع المجتمػع المحمػي، كمػا أف ىنػاؾ 

ر مػػف أوليػاء األمػر لػػيس لػدييـ اىتمػػاـ اىتمػاـ مػف قبػػؿ بعػض أوليػاء األمػػور فػي أبنػػائيـ بينمػا نجػد أف جػػزء آخػ

كما اف المناىج التعميمية في المدارس غالبػًا مػا تكػوف غيػر مدعومػة بالوسػائؿ واألدوات الحديثػة التػي بأبنائيـ، 

تسػػيؿ عمميػػة الػػتعمـ لػػدى الطمبػػة، كمػػا تسػػعى اإلدارة إلػػى تنفيػػذ القػػرارات الػػواردة مػػف قبػػؿ وزارة التربيػػة والتعمػػيـ 

 يمات الصادرة وفي ظؿ ذلؾ تكوف الحرية لممعمميف والمدراء مقيدة في أغمب األحياف.والتقيد بالتعم

وذكػػرت إحػػدى المعممػػات فػػي المقػػابالت التػػي أجريػػت أف المػػدراء يعممػػوف عمػػى تطبيػػؽ القػػوانيف الػػواردة 

مػى أي تقصػير إلييـ مف قبؿ مديريات التربية والتعميـ بكؿ حذافيرىا خوفًا مف الرقابة التي يمكف أف تحاسبيـ ع

يمكػػف أف يحػػدث، وقػػد أضػػافت معممػػة أخػػرى أف البيئػػة المحيطػػة بػػالمعمـ ال تسػػاعد المعمػػـ عمػػى تطبيػػؽ جميػػع 

 األنشطة المنيجية والالمنيجية في المدارس لعدـ مالئمة البيئة المدرسية لكثير منيا.
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 أواًل معوقات متعمقة باإلدارة

بدرجػػػة  جػػػاء الخميػػػؿ مدينػػػة فػػػي الحكوميػػػة المػػػدارس فػػػي اإلدارةالمتعمقػػػة بػػػ معوقػػػاتالأف إلػػػى  أشػػػارت النتػػػائج 

(  رسػية فػي ضػوء التخطػيط االسػتراتيجيعػدـ بنػاء الخطػة المدأعمى درجة حصمت عمييػا الفقػرة )أف و ، متوسطة

جػاء  (غيػاب الرقابػة الذاتيػة لػدى العػامميف فػي المدرسػةحصػمت عمييػا الفقػرة ) بينما أقػؿ درجػة ،بدرجة متوسطة

 .طةمتوسبدرجة 

دراسػػػة أبػػػو صػػػاع وآخػػػروف تختمػػػؼ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع (، 2015دراسػػػة ربايعػػػة وعبيػػػد )وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع 

أف  (Alsubait, 2014، كما بينت دراسة  )(  التي أظيرت أف المعوقات اإلدارية ظيرت بأعمى مستوى2019)

 .عدـ كفاية تدريب المديريف التنفيذييف عمى حؿ المشكالت ىوىـ معيؽ أ

و الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف اإلدارة المدرسػػية تتمقػػى اخطػػط مػػف الػػوزارة وتعمػػؿ عمػػى تنفيػػذىا كمػػا تعمػػؿ تعػػز 

الػػوزارة عمػػى متابعػػة ىػػذه الخطػػط مػػف خػػالؿ الرقابػػة فقػػد نجػػد أف بعػػض البنػػود فػػي الخطػػة ال تتناسػػب مػػع واقػػع 

 المجتمع المدرسي أو بيئتو نجد أف ذلؾ انعكس بشكؿ تاـ عمى اإلدارة. 

ف خػػالؿ المقػػابالت تبػػيف أف المعممػػيف والمػػدراء يعممػػوف عمػػى اعػػداد الخطػػط ويعممػػوف عمػػى تنفيػػذىا بشػػكؿ ومػػ

روتينػي دوف مراعػػاة خطػوات التخطػػيط االسػتراتيجي لػػذلؾ، فنجػد أف المعممػػيف يعممػوف عمػػى تنفيػذ مػػا يػتـ طمبػػو 

لموكمة إلييـ دوف تقصير وخاصة أنو منيـ دوف تفعيؿ جانب الرقابة الذاتية ألنيـ يسعوف إلى تنفيذ كؿ المياـ ا

 يقع عمى عاتؽ المعمميف المياـ الكثيرة.
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 بالبيئة المدرسيةمعوقات متعمقة  ثانياً 

بدرجة  جاء الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس في بالبيئة المدرسيةالمتعمقة  معوقاتالأف إلى  أشارت النتائج 

(  ؼ تجييػػز المختبػػرات وقاعػػة انترنػػت ومكتبػػة ومالعػػبضػػعأعمػػى درجػػة حصػػمت عمييػػا الفقػػرة )أف و ، متوسػػطة

 (عدـ االىتماـ بالتوعية والنظافة الصحية لمبيئة الفيزيقيةحصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة ،بدرجة متوسطة

 .متوسطةجاء بدرجة 

 (.Alsubait, 2014) وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

انيػػػات الماديػػػة الضػػػعيفة التػػػي تحػػػيط بالمػػػدارس فنجػػػد أف يػػػور ىػػػذه المعيقػػػات اإلمكتػػػرى الباحثػػػة أف سػػػبب ظ

المػػػدارس تتناسػػػب مػػػع مػػػا يػػػتـ تػػػوفير مػػػف ميزانيػػػات التػػػي ال تمبػػػي تػػػوفير بيئػػػة مدرسػػػية بمسػػػتوى يمبػػػي جميػػػع 

 االحتياجات التعميمية لمطمبة.

ف قسػػـ ومػػف خػػالؿ المقػػابالت تبػػيف أف المتابعػػة الدوريػػة لجميػػع األجيػػزة والمعػػدات تتميػػز بالضػػعؼ وخاصػػة أ

التقنيػػػات فػػػي مديريػػػة لتربيػػػة والتعمػػػيـ عػػػدد المػػػوظفيف فيػػػو قميػػػؿ وفػػػي المقابػػػؿ عػػػدد المػػػدارس كبيػػػر جػػػدًا مقارنػػػة 

بالعامميف في قسـ الصيانة لذا نجد أف تجييز المختبرات والقاعات وغيرىػا مػف األمػاكف يحتػاج إلػى وقػت كبيػر 

ذا تـ االستعانة بالشركات تكوف التكاليؼ عالة جدًا.  وا 

 بالمعممينمعوقات متعمقة  لثاً ثا

بدرجػػة  جػػاء الخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي بػػالمعمميفالمتعمقػػة  معوقػػاتالأف إلػػى  أشػػارت النتػػائج 

عجػز المعمػـ عػف اسػتخداـ وتوظيػؼ التكنولوجيػا الحديثػة فػي أعمػى درجػة حصػمت عمييػا الفقػرة )أف و ، متوسطة
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 (قمػػة اسػيامات المعممػػيف فػي خدمػػة المجتمػػعحصػػمت عمييػا الفقػػرة ) بينمػػا أقػػؿ درجػة ،(  بدرجػػة متوسػطةالتعمػيـ

 .متوسطةجاء بدرجة 

 التي ( أف التحدياتAtieno et al, 2014وكشفت دراسة )(، Alsubait, 2014) وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

وال يفيموف كيفية يجيموف مبادئ إدارة الجودة  المعمميفتواجو في تنفيذ إدارة الجودة الشاممة بسبب اف افراد 

عدـ وجود الفنييف المؤىميف تأىيال عاليا في مجاؿ الجودة في ( عف Tasheh, 2013، وكشفت دراسة )تعمميا

 .التعميـ العالي

تفسر الباحثة ىذه النتيجة مف خالؿ كوف المعمميف ليسوا بنفس المستوى مف الكفاءة فنجد أف ىناؾ ضعؼ في 

ف مما ينعكس عمى تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة، كما أف المعمميف توظيؼ التكنولوجيا في بعض المعممي

لدييـ عبء عمؿ لذلؾ فال يجد المعمـ الوقت الكافي مف أجؿ تطوير ميارتو وخاصة في مجاؿ التكنولوجيا 

 الذي أصبح سمة العصر.

نجد أف دافعية لحضور  مف خالؿ المقابالت تـ التوصؿ إلى أف المياـ الموكمة لممعمـ مياـ كثيرة جدًا لذا

الدورات متدنية كما أف توظيؼ التكنولوجيا يحتاج إلى جيد ووقت مف أجؿ تطبيقيا ولكف المعمـ ال يوجد لديو 

 الوقت الكافي لكي يتدرب عمى ذلؾ.

 بالطمبةمعوقات متعمقة  رابعاً 

بدرجػػػة  جػػػاء الخميػػػؿ ةمدينػػػ فػػػي الحكوميػػػة المػػػدارس فػػػي بالطمبػػػةالمتعمقػػػة  معوقػػػاتالأف إلػػػى  أشػػػارت النتػػػائج 

 ،(  بدرجػػة مرتفعػػةزيػػادة اعػػداد الطمبػػة داخػػؿ الصػػؼ الواحػػدأعمػػى درجػػة حصػػمت عمييػػا الفقػػرة )أف و ، متوسػػطة

 .متوسطةجاء بدرجة  (اعؿ الصفي والمشاركة اثناء الحصةضعؼ التفحصمت عمييا الفقرة ) بينما أقؿ درجة
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مػػف فعاليػػة التعمػػيـ ممػػا يػػؤثر عمػػى الطمبػػة فػػالغرؼ تفسػػر الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة مػػف خػػالؿ المعيقػػات التػػي تحػػد 

الصفية مكتظة بالطمبة فال تتوفر الفرصػة متسػاوية أمػاـ الطمبػة مػف أجػؿ توظيػؼ ميػارات التعميميػة والحصػوؿ 

 عمى أعمى مستوى مف التعمـ.

اء ومػػف خػػالؿ المقػػابالت أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ ضػػعؼ فػػي الدافعيػػة نحػػور الػػتعمـ بسػػبب عػػدـ متابعػػة أوليػػ

األمور ألبنائيـ وكذلؾ عدـ وجود وسػيمة تواصػؿ فعاليػة بػيف المعمػـ وولػي أمػر الطالػب ممػا يػؤدي إلػى ضػعؼ 

التفاعؿ الصفي لدى الطمبة، كما اف القوانيف السائدة التي تمنع الرسوب إلى في حاالت محددة أضعفت الواقػع 

 التعميمي.

 بالمنياجمعوقات متعمقة  خامساً 

بدرجػػػة  جػػػاء الخميػػػؿ مدينػػػة فػػػي الحكوميػػػة المػػػدارس فػػػي بالمنيػػػاجالمتعمقػػػة  معوقػػػاتالف أإلػػػى  أشػػػارت النتػػػائج 

(  بدرجػة عدـ قدرتيا عمى تنمية ميػارات حػؿ المشػكالتزيادة أعمى درجة حصمت عمييا الفقرة )أف و ، متوسطة

جػػاء  (ى ترسػػيخ المبػػادئ والقػػيـ واألخػػالؽضػػعؼ قػػدرتيا عمػػحصػػمت عمييػػا الفقػػرة ) بينمػػا أقػػؿ درجػػة ،متوسػػطة

 .متوسطةبدرجة 

تفسػػػر الباحثػػػة ىػػػذه النتيجػػػة أف المنػػػاىج الدراسػػػة ال تتناسػػػب مػػػع الواقػػػع التعميمػػػي فمعظػػػـ المنػػػاىج الدراسػػػية ال 

النظريات الحديثة في اعدادىا فال يوجد في تمؾ المناىج تعددية فػي األسػاليب كمػا أنيػا ذات مواضػيع كثيػرة ال 

ة التعمػيـ بشػكؿ يمكنػو مػف انيػاء المنيػاج لػذا نجػدىا تتمحػور حػوؿ يسػعى المعمػـ إلػى إنيائيػا مػف خػالؿ ممارسػ

المعمػػـ أكثػػر ممػػا أنيػػا تتمحػػور حػػوؿ الطالػػب، لػػذلؾ ال نجػػد أف ىنػػاؾ مسػػتوى عػػالي فػػي تطبيػػؽ إدارة الجػػودة 

 الشاممة مف خالؿ المناىج المقررة.
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تعميميػػػة ال يػػػتـ دعميػػػا بنػػػاًء عمػػػى أظيػػػر نتػػػائج المقػػػابالت أف المنػػػاىج الدراسػػػية ال تػػػتالءـ مػػػع الواقػػػع فالبيئػػػة ال

األنشػػطة المدرسػػية الػػواردة فػػي المنػػاىج كمػػا اف المنيػػاج المدرسػػي ال ينمػػي التفكيػػر وحػػؿ المشػػكالت فػػي ظػػؿ 

التغيرات المستمر في البيئػة التعميميػة، باإلضػافة إلػى ضػعؼ اإلمكانػات لػدى الطمبػة لمواكبػة المسػتجدات التػي 

 تطرأ عمى العممية التعميمية. 

 بالعالقة بين المدرس والمجتمع المحميمعوقات متعمقة  ساً ساد

 فػػي الحكوميػة المػدارس فػػي بالعالقػة بػػيف المػدرس والمجتمػع المحمػيالمتعمقػة  معوقػػاتالأف إلػى  أشػارت النتػائج

ة القطػاع الخػاص فػي ضعؼ مشػاركأعمى درجة حصمت عمييا الفقرة )أف و ، متوسطةبدرجة  جاء الخميؿ مدينة

قمػػة حضػػور أوليػػاء األمػػور لممجػػالس حصػػمت عمييػػا الفقػػرة ) بينمػػا أقػػؿ درجػػة ،(  بدرجػػة مرتفعػػةبػػرامج المدرسػػة

 .متوسطةجاء بدرجة  (المدرسية

 (.2015دراسة ربايعة وعبيد )وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

تفسػػػر الباحثػػػة ىػػػذه النتػػػائج مػػػف خػػػالؿ ضػػػعؼ العالقػػػة بػػػيف المعمػػػـ والمجتمػػػع المحمػػػي فالشػػػراكة بػػػيف المػػػدارس 

تمع المحمي تتميز بالضعؼ، فال يعمؿ المػدراء خػالؿ خططيػـ عمػى توظيػؼ مؤسسػات المجتمػع المحمػي والمج

 لمحصوؿ عمى أعمى مستوى مف التعمـ وتطوير البيئة المدرسية.

أظيرت المقابالت التي تمت مع المعمميف أف التواصؿ بيف أولياء األمور والمجتمع المدرسي ضعيؼ فنجػد اف 

ضػػػروف العديػػػد مػػػف االجتماعػػػات مػػػف أجػػػؿ مواكبػػػة التطػػػورات التػػػي تحػػػدث عمػػػى العمميػػػة أوليػػػاء األمػػػور ال يح

التعميميػة، كمػػا اف مقاومػة التغييػػر السػائدة بػػيف أوليػاء األمػػور ورفضػيـ ألي تطػػور فػي العمميػػة التعميميػة يعتبػػر 
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ا إلى تعميـ عػف مف المعوقات التي تسود في المجتمع وخاصة في ظؿ أزمة كورونا والتي تـ تحويؿ التعميـ فيي

 بعد ونجد أف أولياء األمور ال يوفروف لمطمبة ما يحتاجونو مف أجؿ حضور الحصص اإللكترونية.

( فـي α≤ 0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو  الداللـة ): مناقشة نتائج الفرضية األولى

 تطبيقيـا ومعوقـات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقعمتوسطات 

  الجنستعز  لمتغير  الخميل مدينة في الحكومية المدارس في

 الدراسػة عينػة أفػراد استجاباتمتوسطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في عدـ إلى  أشارت النتائج

 الخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي تطبيقيػػا ومعوقػػات الشػػاممة الجػػودة إدارة مبػػادئ اسػػتخداـ واقػػع حػػوؿ

 .الجنس لمتغير تعزى

 محافظػة وفريحػات دراسػةو ( 2015أبػو مسػامح ) دراسػة (2018مسػمـ )وتتفؽ ىذه النتيجػة مػع دراسػة 

لتػي ا( 2019دراسػة أبػو صػاع وآخػروف )و  (2019المدرع وآخػروف ) دراسةو  (2011عبده ) دراسةو  (2011)

( التي أظيػرت 2015دراسة ربايعة وعبيد )النتيجة مع  ، بينما اختمؼ ىذهلـ تظير فروقًا تعزى لمتغير الجنس

 .فروقًا لصالح الذكور

 مػف تػأتي معػايير ىػيىػذه النتيجػة مػف خػالؿ أف معػايير تطبيػؽ إدارة الجػودة الشػاممة  وتفسػر الباحثػة

 مديرية فم تأتي التي والتعاميـ القوانيف في ُمتضمنة اإلدارية فالسياسات بيا، لممدارس عالقة وال الوزارة، مركز

 المعرفػة درجػة أفلممنػاىج، كمػا  العامػة المديريػة مػف فتػأتي المدرسػية، والكتػب المنػاىج وأمػا والتعمػيـ، التربيػة

 ظػروؼ أف أي سػواء حػد عمػى ولإلنػاث لمػذكور سػتكوف المػوظفيف لػدى الشػاممة الجػودة إلدارة التطبيؽ ودرجة

 .لمجنسيف واحدة العمؿ
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( في α≤ 0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة )المناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

 تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقعمتوسطات 

  المؤىل العمميتعز  لمتغير  الخميل مدينة في الحكومية المدارس في

 الدراسػة عينػة أفػراد استجاباتمتوسطات داللة إحصائية في وجود فروؽ ذات عدـ  أشارت النتائج إلى

 الخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي تطبيقيػػا ومعوقػػات الشػػاممة الجػػودة إدارة مبػػادئ اسػػتخداـ واقػػع حػػوؿ

 .العممي المؤىؿ لمتغير تعزى

 حػاتمحافظػة وفري دراسػةو ( 2015أبػو مسػامح ) دراسػة (2018مسػمـ )وتتفؽ ىذه النتيجػة مػع دراسػة 

 .المؤىؿ العممي التي لـ تظير فروقًا تعزى( 2019المدرع وآخروف ) دراسةو  (2011عبده ) دراسةو  (2011)

 يػرتبط ال التدريسػية والعمميػات والتعمػيـ المدرسػية تطبيػؽ إدارة الجػودة أفوتفسػر الباحثػة ىػذه النتيجػة 

 إلى وطموحاتيـ األشخاص يحمميا التي قيـوال والكفاءة بالخبرة يرتبط ما بقدر العممية بالمؤىالت مباشر بشكؿ

، فسػواء كػاف المؤىػؿ العممػي إنجػازات مػف بػو قػاموا ومػا يمارسػونو الػذي العمػؿ عػف رضػاىـ ومػدى التحسػيف

بكػػالوريوس فأقػػؿ أو ماجسػػتير فػػأعمى ال يػػؤثر عمػػى تطبيػػؽ إدارة الجػػودة الشػػاممة فممكػػؿ تػػوزع الػػدورات التدريبيػػة 

ات التي وجػب عمػى الجميػع تطبيقيػا لموصػوؿ إلػى درجػة مرتفعػة مػف إدارة الجػودة ولمكؿ توزع النشرات والتعميم

 .الشاممة

( فـي α≤ 0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو  الداللـة )مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

 تطبيقيـا اتومعوقـ الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقعمتوسطات 

  سنوات الخبرةتعز  لمتغير  الخميل مدينة في الحكومية المدارس في
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 حوؿ الدراسة عينة أفراد استجاباتمتوسطات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إلى  أشارت النتائج

 زىتعػػ الخميػػؿ مدينػػة فػػي الحكوميػػة المػػدارس فػػي تطبيقيػػا ومعوقػػات الشػػاممة الجػػودة إدارة مبػػادئ اسػػتخداـ واقػػع

 10مػف  سػنوات( وذوي الخبػرة )أكثػر 5ذوي الخبػرة )أقػؿ مػف بػيف الفػروؽ ظيرت حيث ، الخبرة سنوات لمتغير

-5ذوي الخبػرة مػف)بػيف الفروؽ ظيرت  كما، سنوات( 5ذوي الخبرة )أقؿ مف كانت الفروؽ لصالح و  سنوات(،

 .سنوات( 10-5برة مف)ذوي الخكانت الفروؽ لصالح و  سنوات(، 10سنوات( وذوي الخبرة )أكثر مف  10

التػػي أظيػػرت فروقػػًا ( 2019المػػدرع وآخػػروف ) دراسػػةو  (2011عبػػده ) دراسػػةوتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع 

أبػػو مسػػامح  دراسػػة (2018مسػػمـ )وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة سػػنوات،  5لصػػالح ذوي الخبػػرة أقػػؿ مػػف 

التػػػي لػػػـ تظيػػػر فروقػػػًا تعػػػزى  (2015ودراسػػػة ربايعػػػة وعبيػػػد ) (2011) محافظػػػة وفريحػػػات دراسػػػةو  (2015)

 سنوات الخبرة.

 ليؤالء الذات إلثبات السعي قضية بسبب األقؿ، الخبرة أصحاب ظيور الفروؽ لصالح الباحثة وتفسر

 فػي أنفسيـ تثبيت إلى يسعوفالخبرة  حديثي العامميف أف والمالحظ المعموـ فمف ،العالميف في المجاؿ التربوي

 إلػى ذلؾ الباحثة وتعزو كما الطويمة، الخبرة أصحاب أولئؾ مف ومتابعة شاًطان أكثر فيـ ولذلؾ العمؿ، مكاف

 لفيػـوف يسػع ىنػا ومػف الخبػرة، قمػة بحكػـ وممارسػتو، لعمػؿا فػي رغبػة أكثػر يبػدو التعيػيف حػديث العػامميف أف

واسػتخداـ ، ولػدييـ القػدرة عمػى تحديػد مصػادر الػتعمـ الطمبة وتعميـ تعمـ وتحسيف المدرسة، في األمور مجريات

تكنولوجيا التعميـ ويطػووف أنفسػيـ مػع التطػور التكنولػوجي ويسػعوف إلػى تطبيػؽ إدارة الجػودة الشػاممة أكثػر مػف 

 .غيرىـ
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 بين( α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) عالقةال توجد مناقشة نتائج الفرضية الرابعة: 

 .الخميل مدينة في الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة الجودة إدارة مبادئ استخدام واقع

 الجػودة إدارة مبػادئ اسػتخداـ واقػعبػيف دالػة إحصػائيًا  ضػعيفة عكسػيةوجود عالقػة إلى  أشارت النتائج

 .الخميؿ مدينة في الحكومية المدارس في تطبيقيا ومعوقات الشاممة

الجػػػػودة الشػػػاممة، بمعنػػػػى أف %( مػػػف التبػػػػايف المفسػػػر يعػػػػزى إلػػػى معوقػػػػات تطبيػػػؽ 5وىػػػذا يبػػػػيف أف )

%( ىػػو مقػػدار النسػػبة التػػي تػػؤثر معوقػػات تطبيػػؽ الجػػودة الشػػاممة فػػي واقػػع اسػػتخداـ إدارة 5(=)2(0.23=)2)ر

 الجودة الشاممة.

تفسػػر الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة مػػف خػػالؿ قػػدرة إدارة الجػػودة الشػػاممة وتطبيػػؽ مبادئيػػا عمػػى الػػتخمص مػػف 

فػػػي المػػػدرس كمػػػا أف تطبيػػػؽ إدارة الجػػػودة الشػػػاممة تسػػػعى إلػػػى تحسػػػيف  المشػػكالت التػػػي تواجػػػو العمػػػؿ التربػػػوي

ميػػارات جميػػع أطػػػراؼ العمػػؿ التربػػػوي وذلػػؾ مػػف خػػػالؿ تجػػاوز العقبػػػات التػػي يمكػػف أف تظيػػػر أمػػاـ المجتمػػػع 

التربوي أثناء ممارستو، لذلؾ نجد أنو كمما كاف ىناؾ تطبيؽ لمبادئ إدارة الجودة الشاممة المعيقػات التػي يمكػف 

 تواجو العامميف في المدارس الحكومية.أف 
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 التوصيات:

 مف خالؿ النتائج السابقة توصي الباحثة بما يمي:

 .ضرورة التأكيد عمى استخداـ التكنولوجيا في تطوير العمؿ اإلداري 

  ضرورة بناء عالقات إنسانية مع المجتمع المحمي والمؤسسات الخاصة والعامة وبياف التبادؿ في خدمة

 تعممية التعميمية.العممية ال

  في ضوء التخطيط االستراتيجي.ضرورة بناء الخطط المدرسية 

 ضرورة عمؿ دورات لسد عجز المعمـ عف استخداـ وتوظيؼ التكنولوجيا 

 .ضرورة الحد مف تفاقـ أعداد الطمبة في الفصؿ الواحد لما لو مف األثر السمبي عمى معايير الجودة 

 دئ األساسية لممناىج واحتوائيا عمى التفكير وحؿ المشكالت.ضرورة إصالح المناىج في ضوء المبا 

 .ضرورة تعييف مدراء ومعمميف في ريعاف شبابيـ لمقدرتيـ عمى إدارة الجوة الشاممة أكثر مف غيرىـ 

 بشكؿ يربط العمؿ اإلداري في  الشاممة الجودة إدارة مبادئ عمى العامميف عمى تطبيؽ العمؿ وجوب

 .المدرسة بشكؿ واضح وسيؿ

 إلدارة ممارستيـ في أكبر اىتماما والتعميـ التربية مديريات في العامموف المديروف يولي أف ضرورة 

 تحفيز العامميف، وتدريب المستمر التحسيف تيجي،ااالستر  بالتخطيط االىتماـ خالؿ مف الشاممة الجودة

 .المستفيد ورضا العامميف،
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 المقترحات

 بعض المقترحات وىي كما يمي:في ضوء النتائج السابقة يمكف طرح 

 دراسة درجة ممارسة معممي الثانوية العامة لألداء األكاديمي في ضوء معايير الجودة الشاممة. .1

 دراسة العالقة بيف توظيؼ التكنولوجيا الحديث في الحد مف معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة. .2

 يئة التعميمية السائدة في المدارس الثانوية. دراسة مدى مالئمة تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة لمب .3
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 المصادر والمراجع:

 ، بيروت. 3. دار صادر، جلسان العرب .(1992. )محمد بف مكـر ،بف منظورا

 بيروت.دار النفائس لمطباعة والنشر،  ،النفائس الكبيرمعجم  (.2007. )أبو حاقة، أحمد

 وعالقتيا إلدارة الجودة الشاممة ميوالتعم ةيالترب اتير يمد رييدرجة ممارسة مد .(2015سامح، أحمد. )مأبو 

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.ةيالتشارك ادةيبالق

معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في جامعة (. 2019. )ووىبي، ديانا، وكموب، محمد، جعفر أبو صاع

، المجمة الدولية لضمان الجودة، ريسيةخضوري مف وجية نظر أعضاء الييئة التد –فمسطيف التقنية 

 .90-81، ص1، العدد2المجمد

واقع الجودة اإلدارية في الجامعات الفمسطينية من وجية نظر اإلداريين وسبل (. 2008أبو عامر، آماؿ. )

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.غير منشورة ، رسالة ماجستيرتطويره

مجمة العموم اإلنسانية وعالقتيا باألداء الوظيفي، ورقمة،  (.إدارة الجودة الشاممة2017بف عودة، قصير. )

 .368-357، ص31،العددواالجتماعية

مجمة جيل العموم (. استراتيجية الػتدريب وعػالقتيا بتعزيز إدارة الجودة الػشاممة، 2018بف عودة، قصير. )

 .24-9، ص43،العدد،اإلنسانية واالجتماعية
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( وعالقتو باألداء الوظيفي في TQMاالستراتيجي لمجودة الشاممة  )(. التخطيط 2019بف عودة، قصير. )

مجمة جيل العموم دراسة ميدانية بمؤسستيف صناعيتيف بوىراف،  - ISO9001ظػؿ معايير نظاـ األيزو 

 .31-19، ص58العدد  ،االنسانية واالجتماعية

 دار الكتاب الحديث، القاىرة.، ادارة الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية(. 2018حروش، رفيقة. )

المجمة ، وعالقتو بضماف الجودة الشاممة في التعميـ الجامعي اإللكترونيالتعميـ (. 2019، صادؽ. )حطابي

 260-243، ص6، العدد3، المجمدالعربية لآلداب والدراسات اإلنسانية

 وفق مواصفتي المكتبات تأثير المكتبية ومؤشرات الخدمات جودة بين العالقة(. 2018حمارشة، أماني.)

             ، مكتبة الجامعة األردنيةػ دراسة حالة، دار جامعة حمد بف خميفة لمنشر. 9111: 2115و 16439: األيزو

، إدارة الجودة الشاممة كأداة ترقية لممؤسسات التعميم العالي(. 2020خراف، عبد الحفيظ وساكر، فيصؿ. )

                                                             تعميـ في الجزائر.الممتقى الوطني األوؿ حوؿ جودة ال

واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاممة في مديريات التربية والتعميم (. 2007خضير، عناية. )

 طيف.، جامعة النجاح الوطنية، فمسماجستير غير منشورة ، رسالة الفمسطينية من وجية نظر العاممين فييا

(. معايير الجودة التروية بيف حتمية التبني ومعوقات التطبيؽ في 2019دوش، أمينة وشالبي، زىير. )

 .426-405، ص1، العدد11، المجمد مجمة آفاق العمميةالمدرسة الجزائرية، 

 (. معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجامعات األردنية2018الذيابات، بساـ والذيابات، مراد )

 .2004-1175، ص22، العدد 32، المجمد مجمة جامعة النجاحالخاصة، 
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معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم التقني في محافظات (. 2006راضي، مرفت. )

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.ماجستير غير منشورة، رسالة غزة وسبل التغمب عمييا

دراسة  معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطينية  (.2015ربايعة، سائد عبيد، شاىر. )

 .324-307، ص16، العددةالتربي يف يمجمة البحث العممة، حالة الجامعة العربية األمريكي

مجمة كمية التربية (. العوامؿ المؤثرة عمى تحقيؽ الجودة الشاممة ومعالجاتيا، 2019زغير، سميمة. )

 (.2173 -2162(، ص )43، جامعة بابؿ، العدد )تربوية واإلنسانيةاألساسية لمعموم ال

، جامعة عبد الحميد بف ماجستير غير منشورة، رسالة عوامل الجودة في التعميم(. 2016سمطانة، عفيؼ. )

 باديس مستغانـ، الجزائر.

ميـ العالي: (. آليات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التع2017صادؽ، صفيح وحميد، قرومي. )

  .222-205، ص51، العدد ، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصاديةعرض وتقييـ لمتجربة اليابانية

مجمة العموم تراتيجي، (. العالقة بيف إدارة الجودة الشاممة والتخطيط االس2019الصمادي، أحمد. )

 .23-10، ص11العدد ، االجتماعية

( معوقات تطبيؽ ادارة الجودة الشاممة في مدارس 2011) طيوب، محمود ودرويش، رمضاف وحسيف، محمود

، المجمد مدراسات العمميةل مجمة جامعة تشرين لمبحوثالذقية، دراسة ميدانية في مدينة ال -التعميـ العاـ

 . 88 -65(، ص ص 6(، العدد )33)
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العراقية المبررات  (. إدارة الجودة الفندقية الشاممة في الفنادؽ2016، وحميد، أحمد.)عبد الكريـ، أكـر

        .108، العدد 39، السنة مجمة اإلدارة واالقتصادوالمتطمبات، 

درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في مدارس محافظة نابمس من وجية (. 2011عبده، فاطمة. )

 ، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.ماجستير غير منشورة، رسالة نظر المديرين فييا

، مجمة العموم البحثية التطبيقية(. واقع تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة بجامعة سبيا، 2017مد. )عبدو، مح

 .39-24، ص1، العدد16المجمد

إدارة الجودة الشاممة الموجية وأثرىا عمى األداء المؤسسي الدول المعدل (. 2018عبد الرحمف، معالي. )

 معة السوداف لمعمـو التكنولوجيا.، جاماجستير غير منشورة، رسالة لمثقافة التنظيمية

المجمة ، لشاممة في مؤسسات التعميـ العاليمعوقات تطبيؽ إدارة الجودة ا(. 2012. )العضاضي، سعيد

 .99-66، ص 9، المجمد الخامس ، العدد العربية لضمان جودة التعميم الجامعي

، العدد 7، المجمد مجمة أماراباك، (. إدارة الجودة االستراتيجية في منظمات األعماؿ2016عمي، طنطاوي. )

 .168-159، ص21

، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية(. 2008عميمات، صالح. )

 .عماف

المجمة (. تطوير أداء القيادات الجامعية في ضوء تحديات القرف الحادي والعشريف. 2020عيد، ىالة. )

 .385- 339(، ص ص 1(، العدد )3. المجمد )لعموم التربويةالدولية لمبحوث في ا
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غير  ، رسالة دكتوراهالتعميم الجزائرية واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات(. 2012قادة، يزيد. )

 ، جامعة أبي بكر بمقايد، الجزائر.منشورة

لتعميـ الجامعي: دراسة مقارنة بيف (. مدى تطبيؽ مبادئ ادارة الجودة الشاممة في ا2016)مريـ. الكرعاوي، 

، مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصاديةكميات حكومية وكميات اىمية مف وجية نظر عينة مف االساتذة، 

 (.109 -85(، ص ص )1( العدد )18مجمد )

ت استراتيجية الجودة الشاممة ودورىا في تحسين األداء التسويقي لممؤسسا(. 2016كيالني، صونية. )

 ، جامعة باتنة، الجزائر.غير منشورة ، رسالة ماجستيراالقتصادية دراسة مقارنة بين الجزائر واألردن

، رسالة معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي(. 2019لعقعاؽ، خديجة. )
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 االستبانة (1ممحق )
 

 




 كمية الدراسات العميا 
  

 
 

 حضرة المعمـ/ المعممة....
 تحية طيبة، وبعد

" واقع استخدام مبادئ ادارة الجودة الشاممة االستبياف المرفؽ ىو جزء مف دراسة تجرييا الباحثة بعنواف
رة التعميمية مف " لنيؿ درجة ماجستير اإلداومعوقات تطبيقيا في المدارس الحكومية في محافظة الخميل

 جامعة الخميؿ.

وسأكوف شاكرة لكـ إذا تكرمتـ باإلجابة عمى األسئمة المتضمنة في االستبياف بكؿ جدية ومينية كما أف نجاح 
خالصكـ في االجابة، ولإلشارة فكؿ المعمومات المقدمة ستحظى  ىذا العمؿ يتوقؼ عمى مدى تعاونكـ وا 

 .حث العممي فقطبالعناية واالئتماف والسرية لغايات الب

سيامكم في انجاز ىذا البحث  مع خالص االمتنان لتجاوبكم وا 

منظومة مف المفاىيـ و األساليب االدارية واالحصائية لتحقيؽ أىداؼ الجودة في جميع  إدارة الجودة الشاممة:
 .المؤسسة التربويةأنحاء 

 :إعداد الباحثة
 سحر الجعبري
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 القسم األول: واقع استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاممة:

دئ ادارة الجودة الشاممة في المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ يتكوف مف )...( يقيس واقع استخداـ مبا
يتكوف مف مجموعة فقرات لجمع المعمومات حوؿ موضوع الدراسة، يرجى التكـر بوضع  وكؿ محور محاور
 في المستوى المناسب مف وجية نظرؾ حوؿ ذلؾ أماـ كؿ فقرة:)×( إشارة 

موافق  الفقرات الرقم
معارض  معارض محايد فقموا بشدة

 بشدة
 المحور األول: التخطيط االستراتيجي

      تحتفظ إدارة المدرسة بسجالت خالية مف األخطاء.  .1
      تعمؿ إدارة المدرسة عمى وجود خطط بديمة .   .2
      تعمؿ إدارة المدرسة عمى انسجاـ االستراتيجية مع رسالتيا.  .3
      الشاممة عممية مستمرة لمتطوير. تعد إدارة المدرسة إدارة الجودة   .4
توفر إدارة المدرسة السياسات المعتمدة عمى ضبط عممية صناعة   .5

 القرارات.
     

تحرص إدارة المدرسة عمى وضوح السياسات والرؤى المستقبمية   .6
 لمعامميف. 

     

تحدد إدارة المدرسة البيانات المطموبة لمواكبة المتغيرات التي تؤدي   .7
 سيف العمؿ.إلى تح

     

      تُنسؽ إدارة المدرسة بيف مختمؼ المواقع الوظيفية.   .8
      ُتركز إدارة المدرسة عمى موضوع التميز المدرسي.  .9

تعد إدارة المدرسة العنصر البشري في العمؿ ىو األساس تحقيؽ   .17
 الجودة.

     

      تعتمد إدارة المدرسة معايير لتقويـ الخطط.  .11
المدرسة موضوع تحقيؽ الجودة مسؤولية مشتركة لجميع  تعد إدارة  .12

 العامميف.
     

      ُتراجع إدارة المدرسة الشكاوى الواردة مف الطمبة.  .13
      .ُتوفر إدارة المدرسة الدعـ لإلصالح والتطوير دوف تردد  .14

 المحور الثاني: الييكل التنظيمي واألنظمة
      التنظيمي وفقًا لالختصاص. توزع إدارة المدرسة العمؿ في الييكؿ  .15
      ُتوفر إدارة المدرسة األنظمة الالزمة لضماف جودة  األداء.   .16
      ُتواكب إدارة المدرسة المستجدات االجتماعية واالقتصادية .  .17
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      تعتمد إدارة المدرسة مبادئ الجودة في تصميـ عمميتيا  .18
      لتنظيمي.ُتوفر إدارة المدرسة المرونة في الييكؿ ا  .19
      ُتشخص إدارة المدرسة المشكالت التنظيمية .  .27
      تصمـ إدارة المدرسة العمؿ عمى أساسا العمميات.  .21
      تعتمد إدارة المدرسة التوصيؼ الوظيفي لمعامميف.  .22
      تعتمد إدارة المدرسة التصميـ األفقي لمعمؿ.  .23
      ءات العمؿ.تبتعد إدارة المدرسة عف الرتابة في اجرا  .24
      تستفيد إدارة المدرسة مف التكنولوجيا لتطوير العمؿ.  .25
تعتمد إدارة المدرسة عمى كفاءة أداء العامميف لتحديد مواقعيـ في   .26

 الييكؿ التنظيمي.
     

 المحور الثالث: إدارة المصادر البشرية والمالية
      ُتوفر إدارة المدرسة برامج تدريبية معتمدة.  .27
      ُترشد إدارة المدرسة االنفاؽ.  .28
تشرؾ إدارة المدرسة الجياز اإلداري لتحديد مصادر الحصوؿ عمى   .29

 األمواؿ الالزمة لممدرسة لتمكينيا مف تحقيؽ أىدافيا.
     

      تعتمد إدارة المدرسة نظاـ الجدارة لمحكـ عمى األداء.  .37
      ا.تضع إدارة المدرسة برامج مكتوبة لتطوير عممياتي  .31
      ُتوفر إدارة المدرسة سياسات التحفيز المادي والمعنوي.   .32

 المحور الرابع: البيئة التنظيمية
ُتييئ إدارة المدرسة الظروؼ لتمكيف العامميف مف تأدية ميماتيـ   .33

 الرسمية.
     

      ُتوفر إدارة المدرسة مناخًا تنظيميًا يؤمف اإلنسانية.  .34
      بالمظير الحسف لمرافقتيا) اآلالت واألجيزة(. تيتـ إدارة المدرسة  .35
      ُتوحد إدارة المدرسة األنماط السموكية لدى العامميف.  .36
      ُتوفر إدارة المدرسة مناخًا تنظيميًا يحفز عؿ االبداع.  .37
      ُتحقؽ إدارة المدرسة الشعور بالمسؤولية لدى العامميف.  .38
      توازف بيف السمطة والمسؤولية.تسعى إدارة المدرسة إليجاد ال  .39
ُتحقؽ إدارة المدرسة التعاوف بيف العامميف باعتماد لغة مشتركة فيما   .47

 بينيـ.
     

 المحور الخامس: القيادة االدارية
      تُنظـ إدارة المدرسة االجتماعات عمى نحو فعاؿ.  .41
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برامج  تيتـ إدارة المدرسة بتشكيؿ فرؽ عمؿ تتعاوف مع بعضيا لتنفيذ  .42
 تحسيف الجودة.

     

تدعـ إدارة المدرسة عمميات التحسيف المستمر لكافة العمميات في   .43
 جميع مستويات المدرسة.

     

تنظـ إدارة المدرسة الشراكة ما بيف المدرسة مف جية وقطاعات   .44
االنتاج والخدمات مف جية اخرى تنسؽ إدارة المدرسة بيف أدوار 

 فاعميتيا أدائيا.العامميف لضماف تكامميا و 

     

      تدعـ إدارة المدرسة الجيود لتحسيف الجودة في العمؿ.  .45
      تعتمد إدارة المدرسة نماذج إدارية متنوعة.  .46
      تستثمر إدارة المدرسة الموارد المالية استثمارًا أمثؿ.  .47
      تعتمد إدارة المدرسة المنيجية العممية في صناعة القرارات.  .48
ؽ إدارة المدرسة مبادئ اإلدارة التشاركية في كافة المستويات ُتطب  .49

 االدارية والوظيفية.
     

      تعتمد إدارة المدرسة التخطيط والبرمجة المسبقة ألعماليا.  .57
 المحور السادس: نظم المعمومات االدارية

      ُتوفر إدارة المدرسة قاعدة معموماتية يسيؿ استخداميا مف قبؿ العامميف  .51
توفر إدارة المدرسة إجراءات لضماف درجة ثبات عالية في طريؽ    .52

 جمع بيانات الجودة.
     

      تتابع إدارة المدرسة الدراسات التربوية الحديثة.   .53
      تُنجز إدارة المدرسة المعامالت بشكؿ سميـ مف أوؿ مرة.  .54
تيا التي تؤثر تجمع إدارة المدرسة البيانات عف البيئة الداخمية ومتغيرا  .55

 عمى مجاالت العمؿ.
     

تدرس إدارة المدرسة البيانات عف البيئة الداخمية ومتغيراتيا التي تؤثر   .56
 عمى مجاالت العمؿ.

     

لدعـ إدارة المدرسة البيانات المرتبطة بالطمبة لدعـ عممية تحديد   .57
 األولويات.

     

      ت األخرى.تقـو إدارة المدرسة عالقات التواصؿ مع المؤسسا  .58
 المحور السابع: التقويم والرقابة

      تقـو إدارة المدرسة متطمبات النجاح)الخطط الدراسية(.  .59
      تعتمد إدارة المدرسة نظامًا متكاماًل لمرقابة الوقائية.  .67
تستخدـ إدارة المدرسة األساليب اإلحصائية في الرقابة عمى جودة   .61

 الخدمات.
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المدرسة نظامًا لقياس مستوى الروح المعنوية لألسرة  تعتمد إدارة  .62
 المدرسية.

     

      تعتمد إدارة المدرسة نظامًا لمتغذية الراجعة.  .63
ُتشجع إدارة المدرسة استخداـ طرؽ القياس الكمي لتحديد المشكالت   .64

 التي تواجو المدرسة.
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 في المدارس الحكومية في محافظة الخميل الثاني: معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاممةالقسم  
يقيس معوقات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ، يتكوف مف)...( 
بوضع  محاور، وكؿ  محور يتكوف مف مجموعة فقرات لجمع المعمومات حوؿ موضوع الدراسة، يرجى التكـر

 رة.مف كؿ فق في المستوى المناسب)×( إشارة 
 

موافق  الفقرات الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 المحور األول: معوقات متعمقة باإلدارة
      عدـ بناء الخطة المدرسية في ضوء التخطيط االستراتيجي.  .1
      ضعؼ الكفايات المينية لمعامميف في المدرسة في مجاؿ الجودة.  .2
      عدـ وجود رؤية واضحة لممدرسة.  .3
      غياب الرقابة الذاتية لدى العامميف في المدرسة .  .4
      ضعؼ العالقات االنسانية بيف االدارة والمعمميف.  .5
      كثرة األعباء االدارية المطموب تنفيذىا مف قبؿ المدير.  .6
      عدـ قبوؿ التغيير مف قبؿ بعض المدراء.  .7
      ضعؼ التشجيع والمكافئات لمعمؿ الفعاؿ.  .8
      النقص في االدارة التكنولوجية والمعموماتية.  .9

 المحور الثاني: معوقات متعمقة بالبيئة المدرسية
      سوء الصيانة الدورية لممباني والبيئة المدرسية.  .17
      ضعؼ تجييز المختبرات وقاعة انترنت ومكتبة ومالعب.  .11
      عدـ توفير ميزانية خاصة.  .12
      المة في حاالت الطوارئ.عدـ مراعاة شروط الس  .13
      عدـ االىتماـ بالتوعية والنظافة الصحية لمبيئة الفيزيقية.  .14

 المحور الثالث: معوقات متعمقة بالمعممين
      تدني دافعية المعمـ لحضور الدورات التدريبية.  .15
      عجز المعمـ عف استخداـ وتوظيؼ التكنولوجيا الحديثة في التعميـ  .16
      رضا المعمـ عف عممو وظيفتو التربوية.عدـ    .17
      ضعؼ الماـ المعمـ بمادتو.  .18
      قمة اسيامات المعمميف في خدمة المجتمع .  .19
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 المحور الرابع: معوقات متعمقة بالطمبة
      ضعؼ الدافعية نحو التعميـ و التعمـ.  .27
      ضعؼ التفاعؿ الصفي والمشاركة اثناء الحصة.  .21
      عداد الطمبة داخؿ الصؼ الواحد.زيادة ا  .22
      ارتفاع معدالت الرسوب والتسرب بيف الطمبة.  .23
      تدني رضا الطمبة عف الواقع التعميمي.  .24

 المحور الخامس: معوقات متعمقة بالمنياج
      عدـ قدرتيا عمى تنمية ميارات حؿ المشكالت.  .25
      ابتعادىا عف واقع الحياة ومتغيرات العصر.  .26
      ضعؼ قدرتيا عمى ترسيخ المبادئ والقيـ واألخالؽ.   .27
      قمة التركيز عمى التطبيقات العممية الميارية.  .28
      ال تمبي رغبات وميوؿ الطمبة.  .29
      عدـ االفادة منيا في حاجات المجتمع وسوؽ العمؿ.  .37

 المحميالمحور السادس: معوقات متعمقة بالعالقة بين المدرس والمجتمع 
      قمة حضور أولياء األمور لممجالس المدرسية.  .31
      ضعؼ دعـ أولياء األمور لمبرامج والندوات.  .32
      ضعؼ مشاركة القطاع الخاص في برامج المدرسة.  .33
      ع المجتمع المحمي.عدـ وجود خطة لمتكامؿ م  .34
      عدـ تقبؿ المجتمع لبعض أساليب التحسف والتطوير.  .35



 اًلتعاونكمشكر
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 جامعة الخميؿ  د. مناؿ أبو منشار  .1
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 جامعة القدس المفتوحة د. رجاء العسيمي  .3

 جامعة الخميؿ  د. عبد الناصر السويطي  .4

 جامعة الخميؿ  د. إبراىيـ المصري  .5
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 مديرية التربية والتعميـ أ. مصطفى القواسمي  .7
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