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التحديات التي تواجه تطبيق نظام الرقابة لقياس نظام الجودة الشاملة
( )ISO 9001في مدارس دولة الكويت.

الملخص

أ .د .تيسَت زلمد اخلوالده*
أ .أمل عبد الرزاؽ زلمود داود**

تعرف التحديات التي تواجه تطبيق نظام الرقابة لقياس نظام الجودة
هدفت الدراسة إلى ّ
الشاملة ( )ISO9001على مستوى كل من اإلدارة المدرسية والعاملين في المدرسة ،ولتحقيق
أهداف الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة وذلك من خالل االطالع على األدب النظري

والدراسات السابقة ،وتم التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها ،وتم اختيار عينة عشوائي بلغت

( )88فرداً من مديري المدارس ومساعديهم.

توصلت الدراسة إلى أن مستوى التحديات التي تواجه تطبيق نظام الرقابة لقياس نظام

الجودة الشاملة ( )ISO9001في مدارس دولة الكويت من وجهة نظر مديري المدارس

ومساعديهم جاء بدرجة كبيرة ،كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )8.80 = αفي تطبيق نظام الرقابة لقياس نظام الجودة الشاملة ( )ISO9001تعزى

لمتغيرات الجنس لصالح اإلناث ،والمؤهل العلمي لصالح البكالوريوس ،والخبرة لصالح ذوي

الخبرة أقل من  08سنوات.

الكلمات المفتاحية :التحديات ،نظام الرقابة لقياس نظام الجودة الشاملة (،)ISO 9001
المدارس ،المديرون ،دولة الكويت.

* أستاذ يف قسم أصوؿ الًتبية -جامعة آؿ البيت  -كلية الًتبية  -األردف.
* باحثة -وزارة الًتبية – الكويت.
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Challenges Facing the Implementation of the Control System
(ISO9001) to Measure the Total Quality Management in the
State of Kuwait’ Schools
Dr.Taiseer Al-Khawaldeh
Amal Abdulrazzaq Daoud
Abstract
The study aimed to identify the challenges facing the
implementation of the control system (ISO9001) to measure the
total quality management at the level of the school management
and the school staff. To achieve the objectives of the study, the
researcher developed a questionnaire after reviewing the
theoretical literature and previous studies. The researcher selected
a random sample, the number of members of the study sample
was (80) members of the principals and their assistants.
The study found:
- A high level of challenges facing the application of the control
system to measure the total quality manegement (ISO9001) in
the schools of Kuwait from the viewpoint of the principals and
their assistants.
- There were statistically significant differences at the
significance level (0.05 = α) for the application of total quality
system (ISO9001) due to gender in favor of females,
qualification in favor to bachelor degree, and years of
experience in favor to less than 10 years.
Keywords: Challenges, Control System for Total Quality (ISO
9001), Schools, Manager, State of Kuwait.
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 .1مقدمة الدراسة:
إف تطور الفكر اإلداري الًتبوي من أجل النهوض بادلستوى التعليمي يف ادلؤسسات الًتبوية كافة
أمر واقعي ومتطلب وطٍت تزامن مع تسارع وتَتة احلياة العصرية مبدخالهتا التكنولوجية والرقمية؛ لذلك ظهر
التنافس من أجل تطبيق أعلى مستويات النظم اإلدارية احلديثة والفعالة زللياً وإقليمياً وعادلياً لزيادة
اإلتنتاجية ولتقييق جودة ااملة يف التعليم مجميع مستوياتو وسحسُت تلك ادلخرجات اليت تؤثر يف سوؽ
العمل الذي يؤثر بدوره يف تطور الدولة ودرجة هنوضها يف اجملاالت االقتصادية ،السياسية واالجتماعية
كافة.
لذلك البد من اإلفادة من الفكر اإلداري السائد يف اليرف احلادي والعشرين الذي يهدؼ إىل
زيادة اإلتنتاج وتيليل التكلفة مع التقسُت ادلستمر الذي يفي مبتطلبات ادلستفيد ويتفهم احتياجات اجملتمع
من خالؿ آليات التخطيط اإلسًتاتيجي وفرؽ العمل النوعية بإاراؾ مجيع العاملُت يف التخطيط والتنفيذ
والعمل على التنمية ادلهنية للعاملُت يف اذليئتُت التعليمية واإلدارية ،وذلك ما أطلق عليو إدارة تنظاـ اجلودة
الشاملة اليت يتم تطبييها على مستويات عدة؛ تبدأ من تنشر ثيافة اجلودة مث تدريب العاملُت ،وتنتهي
بيياس ادلعايَت لتدخل يف ادلنافسة العادلية للتميز .ولضبط اجلودة وتأكيد فاعلية عملياهتا استخدمت عائلة
األ يزو اليت واجو تطبييها يف ادلوق الًتبوي سحديات من أبرزىا قولبة ىذه ادلواصفة للتتناسب مع ادلوق
التعليمي الًتبوي وسلرجاتو.
مث إف األسباب اليت أدت إىل االىتماـ بإدارة اجلودة الشاملة ذلا عالقة بالتقوالت العلمية
وادلتغَتات االقتصادية والتينية والسياسة واالجتماعية والثيافية اليت دفعت إىل التنافس العادلي الشديد بُت
مؤسسات اإلتنتاج؛ الياباتنية واألمريكية واألوروبية لتيدًن أفضل اخلدمات وتليي العمالء أو ادلستفيدين
أفضل ادلنتجات باإلضافة إىل اىتماـ احلكومات والدوؿ بتطوير أساليب تيدًن اخلدمات للمواطنُت وضماف
حصوذلم على اخلدمات ادلرجوة للوصوؿ إىل ترايد األداء االقتصادي لألجهزة احلكومية ،وذلك بتخفيض
التكلفة والوقت ادلستغرؽ واىتماـ ادلؤسسات التعليمية بتيدًن أفضل اخلدمات الًتبوية اليت تستطيع مواكبة
التيدـ العلمي والتغلب على مشاكلو (سليم.)90 ،9007 ،
ويرجع مصطلح إدارة اجلودة الشاملة وفلسفتها إىل العامل األمريكي "دؽلنج"
( )1980) )Deemingالذي يسمى أبا اجلودة ،والذي اعتمد توزيعاً لتقسُت اجلودة من خالؿ
تطبييات الرقابة اإلحصائية على سوؽ العمل الصناعي والتعليمي ويعد أمراً مطبياً مياساً من خالؿ
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دراسات سابية مثل دراسة (العاين )9000 ،فيد أااد بعضها بفاعليتو بينما أظهرت دراسات أخرى
قصوراً يف تطبيق تنظاـ إدارة اجلودة الشاملة ،ومنها تلك االتنتيادات ادلتزايدة اليائلة بفشلها يف توفَت ميزة
تنافسية مستدامة ،وكاف عدـ الرضا من ادلديرين التنفيذيُت لشركات إدارة اجلودة الشاملة يف أمريكا الشمالية
وأوروبا عالياً جداً ،وأاار ضلو  845من ادلديرين التنفيذيُت يف الواليات ادلتقدة و 853من ادلديرين
التنفيذيُت يف بريطاتنيا الذين مشلهم االستطالع أف تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة كاف لو آثار سلبية يف قدرهتا
التنافسية (.)Economist, Mathews and Katel, 1992
وبرز صلاح تطبيق مفهوـ إدارة اجلودة الشاملة يف كل من مدينة تنيوتاوف بوالية كاتناتيك األمريكية
) )Newton School in Connecticutعاـ  ،1990إذ مت بناء النموذج باالعتماد على
ادلصطلقات النظرية والتطبييية العملية جملموعة من الباحثُت والعمالء الذي عمل على سحييق اليدرة على
التعلم الذايت للطالب وادليدرة على استيعاب ادلعرفة وصنع اليرار واختاذه باإلضافة الكتساب مهارات
التفكَت الناقد واالىتماـ بالذات وتيديرىا (سليم ،)045 ،2009 ،وكذلك جتربة مدينة ديًتويت
( )Detroitالتعليمية عاـ 0771ـ بعد تدريب الكوادر اإلدارية ادلناسبة يف مدارسو ،ومدارس مت-
جيكومب الثاتنوية يف مدينة ستيكا بوالية أالسكا ( MT. Edgecumbe High School in
 )Sticaعاـ 0776ـ اليت أصبح تنظاـ اجلودة الشاملة فيها تنظاماً تناجقاً وطرؽ حياة كل من الطلبة
سوغ تطبيق ىذا النهج اجلديد يف رلاؿ
وادلعلمُت يف الكثَت من ادلدارس األمريكية واألوروبية ،كل ىذا ّ
التعليم (تنشواف.)9002 ،
ظهرت آليات ضبط اجلودة اليت تعتمد على تيييم مستوى اجلودة عن طريق التفتيش على ادلنتجات
أو ادلخرجات التعليمية ،ومراقبة العمليات واكتشاؼ األخطاء والعيوب يف ادلنتج ،أو تلك اليت ال سحيق
رغبات ادلستفيدين مع وجود التقسن ادلستمر والتطوير ،واستخدـ الباحثوف معايَت سلتلفة متعددة يف عملية
التيوًن منها ،ثالثة معايَت لتيوًن مستوى اجلودة ىي :معيار اذليكل التنظيمي ،ومعيار العمليات الداخلية
والنشاطات ،ومعيار النتائج النهائية (سليم.)943 ،9007 ،
وؽلكن اإلاارة إىل عمليات ضبط اجلودة يف ثالثة مواضع أوالً :تيليل التكلفة يف تينيات اإلتنتاج
احلديثة لتجنب اذلدر يف ادلوارد ادلادية اليت سحدث عند اخلطأ يف اإلتنتاج ،ثاتنياً :ادلنافسة احلادة بُت
ادلؤسسات ادلنتجة قد تؤدي إىل صعوبة كسب ثية ادلستفيد وتلبية احتياجاتو ،ثالثاً :اعتماد ادلؤسسات
على ادلعايَت اخلاصة الدولية األيزو ( )ISOللتأكد من جودة ادلنتج ومطابيتو للمواصفات العادلية اليياسية
هبدؼ كسب ثية ادلستفيد وجذبو ،إذ يع ّد تنظاـ األيزو ( )ISO 7000أحد آليات ضبط اجلودة يف أربعة
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رلاالت رئيسة ىي :قيادة األفراد واإلدارة ،إدارة جودة النظاـ ،إدارة العمليات ،إدارة عمليات الدعم
والتطوير(سليم.)014 ،9007 ،
ىذا ويعد األيزو ( )ISOأحد أساليب الرقابة على ادلنتج ويؤخذ بو يف أسلوب إعادة ىندسة
العمليات ( Business Process Reengineering )B.P.Rهبدؼ إعادة تصميم العمليات
جذرياً لتقييق تطور جوىري وليس ىامشياً يف معايَت األداء األساسية كالتكلفة واجلودة واخلدمة والسرعة
واذليكلة والتخطيط االسًتاتيجي ،والتخلص من تنظم العمل اليدؽلة اليت فشلت يف احلصوؿ على التعليم
النوعي ادلميز (انودة.)9005 ،
ومن ذلك يتضح أف صلاح إدارة اجلودة الشاملة يعتمد على عوامل عدة؛ من أعلها :أسلوب ضبط
اجلودة ،وأسلوب ادلراقبة واليياس ،وأسلوب التقسُت ادلستمر الفعاؿ ،لذلك بدأ يف اآلوتنة األخَتة توجو
عدد ملقوظ من مديري مدارس التعليم العاـ (احلكومي) بدولة الكويت يف سلتل ادلناطق التعليمية يسعى
للقصوؿ على االعتمادات ادلعيارية اليياسية الدولية كشهادة األيزو ( )ISO 9001لضبط اجلودة
لتعرؼ مستوى التقديات
التعليمية يف مدارسهم واحلصوؿ على ثية ادلستفيدين؛ لذا جاءت ىذه الدراسة ّ
اليت تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة األيزو.

 . 2مشكلة الدراسة:

إف التيارير الصادرة مؤخراً من قبل اركة)" (Marmore MENE Intelligenceمارمور
مينا أتنتلج نس" إحدى الشركات التابعة وادلملوكة بالكامل لشركة ادلركز ادلايل الكوييت تؤكد بإحصاءاهتا أف
الكويت ىي األخَتة خليجياً يف جودة التعليم ،فيد أحتلت ادلركز األخَت خليجياً من حيث الرضا عن
جودة التعليم االبتدائي ،وجودة تعليم مادة الرياضيات ،وجودة الكليات اإلدارية ،ومعدالت الطلبة ادلبتعثُت
للدراسة للخارج كنسبة من إمجايل الطلبة (وزارة الًتبية.)9003 ،
إف احلاجة إىل تنظاـ إداري تناجح بأتنظمة فعالة أمر بات أساسياً لتجويد ادلخرجات التعليمية واحلد
من اذلدر ادلايل ادلتزايد تنتيجة رسوب الطلبة مجميع مراحل التعليم العاـ الذي بلغ ( )20.525.071ديناراً
كويتياً؛ ويشكل ( )%1.2من ميزاتنية وزارة الًتبية (وزارة الًتبية ،)9009 ،باإلضافة إىل تدين مستويات
الطلبة الكويتيُت يف ادلسابيات العادلية ،مع أف اإلتنفاؽ على التعليم يكاد يكوف األعلى عادلياً ،ويتجاوز
متوسط إتنفاؽ دوؿ االسحاد األورويب ،إذ يًتاوح حجم اإلتنفاؽ بُت ( )%6.1 -%4.9من الناتج احمللي
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ميابل ( )%1.0يف اإلمارات على سبيل ادلثاؿ (وزارة الًتبية ،)9003 ،وذلك يدؿ على ضع
ادلخرجات التعليمية وعدـ قدرهتا على ادلواكبة العادلية.
ويف مواجهة تلك ادلشكالت برزت التوصيات الصادرة عن ادلؤمتر الًتبوي الثالث للجودة الشاملة
يف التعليم الذي أقامو قطاع البقوث الًتبوية وادلناىج التابع لوزارة الًتبية يف الفًتة بُت -00
\09مارس\ 9003سحت اعار "ضلو إدارة مدرسية متميزة" اليت أكدت أعلية االستفادة من االجتاىات
العادلية ادلعاصرة يف سحييق اجلودة يف اإلدارة ادلدرسية اليت تؤثر كثَتاً يف جودة ادلخرجات التعليمية وجودة
العملية التعليمية ،وسحديد األسس احلديثة بتيوًن جودة اإلدارة ادلدرسية وتفعيلها (وزارة الًتبية.)9003 ،
وكاف من زلاوالت وزارة الًتبية لسد ىذا اخللل االتفاؽ مع البنك الدويل خالؿ الفًتة ما بُت
 9003إىل  9007سحت اعار "ضلو سحييق ادلخرجات والنتائج" على برتنامج تدري ي متكامل لتقسُت
تنوعية التعليم ػليق ما تنشد إليو دولة الكويت من ظلو اقتصادي بإتنتاج قدرات بشرية مؤىلة ،متتلك اليدرة
على مهارات التفكَت الناقد واإلبداعي ،وذلك بتدريب ادلديرين على برتنامج اإلدارات ادلدرسية ادلطورة،
لتمكينهم من كفايات الييادة الفعالة (وزارة الًتبية.)9003 ،
ومع تزايد تلك ادلبادرات واحملاوالت لتجويد ادلخرجات التعليمية واحلد من اذلدر الًتبوي وادلايل ،زاد
السعس للجودة من خالؿ ادلياييس العادلية مثل أليات ضبط اجلودة األيزو ISOواجتاه تلك اإلدارات
ادلدرسية اليت تبقث عن التميز واغلاد حلوؿ لتجويد أتنظمتها وسلرجاهتا بتطبيق تلك ادلعايَت واحلصوؿ على
اهادات قياسية عادلية.
ومن ىنا متثلت مشكلة ىذه الدراسة بالسؤاؿ الرئيسي اآليت :ما مستوى التقديات اليت تواجو
تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة األيزو ( )ISO9001يف مدارس دولة الكويت ادلطبية
للمواصفة من وجهة تنظر مديري ادلدارس ومساعديهم؟

 . 3أسئلة الدراسة:

 .0 .1ما مستوى التقديات اليت تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة األيزو
( )ISO9001يف مدارس دولة الكويت ادلطبية للمواصفات من وجهة تنظر مدراء ادلدارس ومساعديهم؟
 .9 .1ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.03= αيف استجابات أفراد عينة
الدراسة حوؿ مستوى التقديات اليت تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة األيزو
( )ISO9001تعزى دلتغَتات اجلنس ،وادلؤىل العلمي ،واخلربة؟
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 .4أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إىل سحييق األىداؼ اآلتية:
تعرؼ إىل التقديات اليت تواجو تطبيق تنظاـ ضبط اجلودة األيزو ( )ISO9001على مستوى كل
ّ .0 .2
من اإلدارة ادلدرسية والعاملُت يف ادلدرسة.
 .9 .2تيدًن بعض التوصيات اليت قد تفيد إدارات مدارس التعليم العاـ اليت بصدد تطبيق تنظاـ األيزو
( )ISO9001لضبط اجلودة الشاملة.
 .0أهمية الدراسة:

تبلورت أعلية الدراسة يف تناوؿ التقديات الناجتة عن تطبيق ادلعايَت اليياسية العادلية دلواصفة األيزو
( )ISO9001ادلعتمدة لضماف اجلودة ومدى توافيها مع أىداؼ التقسُت ادلنشودة باجتاه تطوير أداء
اإلد ارات ادلدرسية يف التعليم العاـ بدولة الكويت بأسلوب منهجي ،وؽلكن تناوؿ أعلية الدراسة من جاتنبُت
علا:
 .0 .3األعلية النظرية :تكمن األعلية النظرية ذلذه الدراسة يف أهنا أوؿ دراسة تسلط الضوء على التقديات
اليت تواجو تطبيق تنظاـ ضبط إدارة اجلودة األيزو ( )ISO9001يف مدارس التعليم بدولة الكويت يف
حدود علم الباحثُت فيد لوحظ توجو عدد من إدارات مدارس التعليم العاـ للقصوؿ على اهادات دولية
معتمدة لضبط جودهتا التعليمية باجتهادات فردية من قبل إدارات ىذه ادلدارس اليت تسعى للتميز ،دوف
الوعي بالتقديات اليت قد تواجهها عند تطبيق ىذه النظم ،وإذا ما كاتنت ىذه النظم الضابطة للجودة قد
سحيق اجلودة الشاملة والرضا للعاملُت وادلستفيدين منها.
 .9 .3األعلية التطبييية :ؽلكن اإلفادة من ىذه الدراسة لتكوف مرادا للمدارس الساعية للقصوؿ على
تلك االعتمادات اليياسية لنظاـ ضبط اجلودة فيسًتاد هبا من خالؿ التوصيات لتقسُت تنظم ضبط
اجلودة وقياسها والعمل على سحسينها ادلستمر ،وتسهم بنشر ثيافة الوعي بإدارة اجلودة الشاملة من خالؿ
ادلعايَت اليياسية وادلواصفات الدولية وقولبة مواصفة األيزو ( )ISO 9001وتوظيفها يف ادلوق التعليمي.
تدرس ىذه الدراسة واقع تطبيق مواصفة األيزو ( )ISO 9001لضبط تنظاـ اجلودة الشاملة
وقياسها وفق ادلعايَت الدولية على مستوى ادلدارس اليت قامت بتطبييها للوصوؿ إىل التقديات اليت تنشأ
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ادهتا باإلضافة لتيدًن توصيات لتطوير معايَت ضبط إدارة
عن تطبيق ادلواصفة الدولية وتصنيفها من حيث َ
اجلودة الشاملة وفيا دلتطلبات اجملتمع ادلدرسي الكوييت.
 .6التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
استخدـ الباحثاف يف ىذه الدراسة عدداً من ادلصطلقات اليت غلب تعريفها وبياف معناىا يف
الدراسة؛ وىي كما يلي:
 .0 .4التقديات :عرفها (رلمع اللغة العربية :)05 ،0765 ،بادلواجهو والتغلب على ادلشاكل الىت تظهر
عند اإلقداـ على عمل ما ،مفرىا "التقدي" وىو تعبَت يُيصد بو اإلتنذار بفعل ايء مع التّلميح إىل عدـ
اليدره على إصلازه وسحدي العيل تعٍت سحفيزه للتفكَت إلغلاد احللوؿ من خالؿ مشكلة أو صعوبة تواجهو.
وتعرؼ إجرائياً بأهنا :تلك الصعوبات وادلشكالت اليت تواجو اإلدارات ادلدرسية ،والعاملُت يف
اجملتمع ادلدرسي من معلمُت وإداريُت عند تطبيق تنظاـ الرقابة  ISOلضبط وقياس اجلودة الًتبوية.
 .9 .4اجلودة :ىو باألساس مصطلح اقتصادي ظهر بغرض التنافس الصناعي والتكنولوجي بُت الدوؿ
الصناعية ادلتيدمة هبدؼ مراقبة جودة األتنتاج وكسب ثية ادلستفيد من ادلنتج.
وتعرؼ اجلودة ضمن مفهوـ إدارة اجلودة الشاملة ( Total Quality Management -
 )TQMبأهنا "ميابلة توقعات الزبوف وجتاوزىا إىل أحسن منها" (.)Barton, 1991
وعرفت بأهنا :سحييق توقعات واحتياجات ادلستفيد حاضراً ومستيبالً ( Deeming, 2000,
.)140
 .1 .4اجلودة يف التعليم :ىي تلك اإلجراءات واألتنظمة اليت تعمل على سحييق أو جتاوز احتياجات
ادلستفيدين ورضاىم؛ وىم ( :الطالب ،ويل األمر ،اجملتمع ،الدولة) من اخلدمات وادلنتجات التعليمية مع
التقسُت ادلستمر وجتنب األخطاء والوقاية منها ،فاجلودة الشاملة يف التعليم ذلا معنياف مرتبطاف :أوال :ادلعٌت
الواقعي الذي يياس عن طريق معدالت الكفاءة الداخلية والكمية ومدى تناسبها مع التكلفة ،أما ادلعٌت
األخر فهو ادلعٌت احلسي :يًتكز على مشاعر ادلستفيدين وأحاسيسهم وقبوذلم كالطلبة وأولياء األمور من
اخلدمات التعليمية وتنتائجها ،وإذا كاتنت تلك اخلدمات مبستوى جودة يناسب التوقعات وتل ي
االحتياجات (عبد اجلواد ،)34 ،9000 ،إف أىم ما ؽليز إدارة اجلودة الشاملة مايلي :االىتماـ بتعريػ
التقػصيل استناداً ذلدؼ الًتبية وغايتها ،وليس استناداً لالختبارات ادلعيارية ،لذا غلب أف يكوف ىدفها
تزويػد الطالػب بفرص ليطور تنفسو يف رلاالت أربعة ىي :ادلعرفة اليت متكنو من الفهم ،كيفية عمل األمور
151

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….....................المجلد السابع عشر  -العدد الثالث -
9102

الػيت متكنػو مػن العمل ،احلكمة اليت متكنو من سحديد األولويات ،الشخصية اليت متكنو من التعاوف ادلثمر
وادلثابرة واكتساب االحًتاـ والثية كعضو يف اجملتمع (دوىريت.)1999 ،
 .2 .4مواصفات اجلودة" :رلموعة مسات ومواصفات ادلنتج أو اخلدمة اليت تضمن إرضاء حاجات معلومة
وزلددة للعميل ،وقد صيغت تلك ادلواصفات لتتناسب مع كافة ادلنتجات واخلدمات باختالؼ طبيعة عمل
ادلؤسسات" (ويليامز.)12 ،9001 ،
 .3 .4ضبط اجلودة :ىي تلك الربامج واألتنشطة التشغيلية واإلجراءات الالزمة للتأكد من أف عمليات
اإلتنتاج وبرارلو وتنظمو ستؤدي بالضرورة إىل تيدًن خدمات أو منتجات تتطابق مع مواصفات اجلودة احمللية
والعادلية ،وكل فرد يف ادلؤسسة مسؤوؿ عن سحييق اجلودة وتطويرىا ادلستمر مع سحري الدقة وعدـ الوقوع يف
األخطاء وكسب ثية الزبوف أو ادلستفيد ( سليم.)013 ،9007 ،
أما آليات ضبط اجلودة ( )ISOفتتم خالؿ أربعة مراحل :عمليات التخطيط واإلعداد (،)Plan
عمليات التنفيذ وادلتابعة ( ،)Doعمليات اليياس والتيوًن ( ،)Checkوعمليات التطوير والتقسُت
ادلستمر (( )Actسليم.)022 ،9007 ،
 .4 .4األيزو ( "International Standards Organization" :)ISOمواصفة قياسية
ومعتمدة دولياً يؤخذ هبا لتأكيد تنظاـ اجلودة ( ،)Quality Assurance Systemوتتضمن سلسلة
األيزو  7000رلموعة متناغمة من مياييس تأكيد اجلودة العامة ادلطبية على أي اركة سواء أكأتنت كبَتة
أـ متوسطة أـ صغَتة ،وؽلكن أف تستخدـ مع أي تنظاـ موجود وتساعد الشركة على ختفيض الكلفة
الداخلية وزيادة اجلودة والفعالية واإلتنتاجية ،وتكوف مبثابة خطوة باجتاه اجلودة الكلية وسحسينها ادلستمر،
وسلسلة األيزو  7000ليست رلموعة من مواصفات ادلنتج ،وال تغطي مياييس صناعة زلددة ،إذ تصن
كل وثيية ظلوذج جودة يستخدـ يف تطبييات سلتلفة ،تنشر مياييس األيزو  7000يف أربعة أجزاء ىي
األيزو  ،7002 ،7001 ،7009 ،7000وتع ّد مصدراً لتقديد وتعري باقي السلسلة ( ISO,
.)2003
 .5 .4مواصفة األيزو ( :)ISO9001ىي أمشل وثيية يف السلسلة تطبق على الشركات وادلؤسسات
اليت ت عمل يف التصميم والتطوير والتصنيع والتدريب واخلدمات ،وسحدد تنظاـ جودة لالستخداـ عندما
تتطلب العيود ارحا ليدرة ادلورد على تصميم ادلنتج وتصنيعو وتركيبو وخدمتو ،وقد صيغت تلك
ادلواصفات لتتناسب مع كافة ادلنتجات واخلدمات باختالؼ طبيعة عمل ادلؤسسات (،)ISO, 2008
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كما يتعامل األيزو  7000مع تنواحي تيصي األخطاء وتصقيقها يف أثناء اإلتنتاج وتدريب العاملُت سحت
ظل إجراءات موثية وبياتنات ظابطة معتمدة (عبد العاؿ.)9000 ،
 .7حدود الدراسة:
متثلت حدود الدراسة وزلدداهتا فيما يلي:
 .0 .5احلدود ادلوضوعية :اقتصر موضوع الدراسة على التقديات اليت تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس
تنظاـ اجلودة الشاملة يف اإلدارات ادلدرسية لضبط اجلودة وادلعروفة بادلواصفات اليياسية العادلية األيزو
(.)ISO9001
 .9 .5احلدود البشرية :اقتصر تطبيق ىذه الدراسة على عينة شلثلة من ادلديري ومساعديهم يف مدارس
التعليم العاـ اليت قامت بتطبيق تنظاـ األيزو (.)ISO9001
 .1 .5احلدود ادلكاتنية :اقتصرت ىذه الدراسة على مدارس التعليم العاـ بدولة الكويت ادلطبية لنظاـ
األيزو (.)ISO9001
 .2 .5احلدود الزماتنية :اقتصر تنفيذ ىذه الدراسة على الفصل الدراسي األوؿ لعاـ .9004/9003
 .8دراسات سابقة:

بعد اطالع الباحثُت واستيراء األدب النظري ذوي العالقة بنظاـ إدارة اجلودة الشاملة األيزو
) (ISO 9001جرى عرض أىم الدراسات السابية العربية واألجنبية اليت مت إجراؤىا يف موضوع إدارة
اجلودة الشاملة يف اجملاؿ الًتبوي ،واستناداً إىل أسس التصني اليائم على أساس البيئة اليت أُجريت فيها
كل دراسة مت تيسيم الدراسات السابية إىل دراسات عربية ودراسات أجنبية وفيا لتسلسلها الزمٍت من
األقدـ إىل األحدث.
 .0 .6الدراسات العربية:
تعرؼ مدى توافر متطلبات تطبيق إدارة اجلودة (أيزو
أجرى (الباسل )9000 ،دراسة ىدفت إىل ّ
 )7000يف رياض األطفاؿ ومدارس التعليم العاـ يف مصر ،وأىم ادلتطلبات اليت ينبغي توافرىا يف رياض
األطفاؿ ومدارس التعليم العاـ لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،وتكوتنت عينة الدراسة من  213من الييادات
التعليمية يف مديريات الًتبية والتعليم ومدارسها يف مصر ،كما مت إجراء بعض ادليابالت الشخصية ادلفتوحة
مع بعض الييادات التعليمية يف مديريات الًتبية والتعليم يف رياض األطفاؿ ويف مدارس التعليم العاـ يف
مصر ،ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة قناعة أفراد عينة البقث بأعلية التقوؿ إىل إدارة اجلودة
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الشاملة يف ادلدارس ،وذلك باألغلبية وبنسبة 65.3 %من أفراد عينة الدراسة ،كما بينت النتائج عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغَتات (اخلربة ،وموقع ادلدرسة ،واجلنس) يف تطبييات األيزو.
تعرؼ مستوى تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من وجهة
وأجرى (األغربي )9003 ،دراسة ىدفت إىل َ
تنظر مديري ومعلمي ادلدارس احلكومية احلاصلة على اهادة (األيزو  )7009يف زلافظو اإلحساء –ادلملكة
العربية السعودية إذ مشلت الدراسة عينة قوامها ( (021من مديري ووكالء مدارس التعليم العاـ ،وؽلثلوف
) (021مدرسة سلتلفة من مدارس ادلنطية الشرقية من ادلملكة العربية السعودية الذين مت اختيارىم عشوائياً،
وأاارت النتائج إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت أفراد العينة ومعرفتهم مبتظلبات األيزو تبعا دلتغَت
اخلربة
وقاـ (السقيم )9003 ،بدراسة ىدفت ﺇلى معﺭفة ﺃثﺭ تطبيق ﺇﺩﺍﺭﺓ اجلودة لأليزو على التعليم
ﺍلعاﻡ وعوامل سحييق النجاح في تطبيق ﺇﺩﺍﺭﺓ اجلودة مﻥ ﻭجهة تنظر ادلديرين وادلعلمُت في مﺩﺍﺭﺱ ﺍلتعليﻡ
ﺍلعاﻡ ادلطبية ذلا ،حيث أجريت على مدارس التعليم العاـ يف ادلملكة العربية السعودية ،مشل رلتمع الدراسة
مجيع العاملُت يف الوظائ التعليمية يف مدارس التعليم العاـ األىلية واحلكومية اليت طبيت إدارة اجلودة
األيزو  7000ويبلغ عددىم ) (0366فرداً؛ يف  20مدرسة؛ منها  5مدارس حكومية ،و 11مدرسة
أىلية ،وأفراد الدراسة ىم كامل اجملتمع ،واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التقليلي باستخداـ استباتنو
وزعت على عينة الدراسة ،وتوصلت الدراسة ﺇلى عﺩﺓ تنتائج منها :ﺃﻥ لتطبيق ﺍلجﻭﺩﺓ ﺇسهاماً واضقاً في
جﺫﺏ ادلزيد من الطالﺏ للمدارس ﻭﺯياﺩﺓ ﺍلخﺩماﺕ ﺍلميﺩمة للﻁالﺏ مع قلة اكاوى ﺃﻭلياء ﺍألمﻭﺭ،
ﻭتفعيﻝ ﺩﻭﺭ ﺍلمعلﻡ في ﺍلتنهﻭﺽ بالﻁالﺏ ،ﻭﺯياﺩﺓ إتنتاج العاملُت من غَت ادلعليمن في ادلدرسة ،وسحسُت
ﺍلعالقة بيﻥ ادلعلمُت ﻭأولياء ﺍألمﻭﺭ ،مع تفعيل ﺩﻭﺭ مدير ادلدرسة في ﺍالﺭتياء بادلعلمُت ،كما تﻭصﻝ ﺇلى
بياف العوائق اليت سحوؿ ﺩﻭﻥ تطبيق ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلجﻭﺩﺓ :كعدـ مﻭﺍفية ﺇﺩﺍﺭﺓ التعليم على التغَتات اليت يتطلبها
تطبيق األيﺯﻭ  ،7000واحلاجة إىل أعماؿ كتابية كثَتة.
وأجرى (درادكة ) 9002 ،دراسة ىدفت إىل معرفة آراء الًتبويُت يف جامعة البلياء التطبييية درجة
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،ومعرفة مدى اإلختالؼ يف وجهات النظر بإختالؼ اخلصائص الدؽلغرافية،
وزعت االستباتنة على عينة عشوائية مكوتنة من ( )74قائداً ،توصلت الدراسة إىل أف متوسطات آراء اليادة
الًتبويُت يف درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة كاتنت بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب (.)1.12
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تعرؼ واقع تنظاـ التعليم يف جامعة اليدس يف ضوء
وأجرى (العباسي )9002 ،دراسة ىدفها ّ
معايَت إدارة اجلودة الشاملة من وجهة تنظر أعضاء ىيئة التدريس والطلبة ،وااتملت عينة الدراسة على
) (57عضو ىيئة تدريس و) (316طالباً وطالبة ،وأظهرت تنتائج الدراسة أف واقع تنظاـ التعليم يف جامعة
منخفضا ،كما
اليدس يف ضوء معايَت إدارة اجلودة الشاملة من وجهة تنظر أعضاء ىيئة التدريس كاف
ً
أظهرت الدراسة أف واقع تنظاـ التعليم يف جامعة اليدس يف ضوء معايَت إدارة اجلودة الشاملة من وجهة تنظر
الطلبة كاف متوسطًا ،وبينت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف واقع تنظاـ التعليم يف جامعة
اليدس يف ضوء معايَت إدارة اجلودة من وجهة تنظر أعضاء ىيئة التدريس تعزى للجنس ولصاحل الذكور،
كما بينت الدراسة عدـ وجود فروؽ يف واقع تنظاـ التعليم يف جامعة اليدس يف ضوء معايَت إدارة اجلودة
من وجهة تنظر أعضاء ىيئة التدريس تعزى دلتغَتات (الكلية ،اخلربة ،والدرجة العلمية).
وأجرى (عالوتنة )9002 ،دراسة ىدفها معرفة مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة
العربية األمريكية من وجهة تنظر أعضاء ىيئتها التدريسية ،ومعرفة أثر متغَتات النوع االجتماعي ،وادلؤىل
العلمي ،وسنوات اخلربة يف التدريس اجلامعي ،واجلامعة اليت خترج منها ،والكلية اليت يدرس فيها ،والعمر،
وأجريت الدراسة على عينة مؤلفة من ) (61عضواً من ىيئتها التدريسية ،وأظهرت النتائج أف درجة تطبيق
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة العربية األمريكية كبَتة وأف أكثر رلاالت إدارة اجلودة الشاملة تطبي ًيا
أيضا عدـ وجود فروؽ
يف اجلامعة العربية األمريكية رلاؿ هتيئة متطلبات اجلودة يف التعليم ،وأظهرت النتائج ً
ذات داللة إحصائية يف مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة العربية األمريكية تعزى إىل
متغَتات الدراسة الستة.
وأجرى (زامل )9004 ،دراسة ىدفها تعرؼ مدى تطبيق مبادىء إدارة اجلودة الشاملة يف ادلدارس
الثاتنوية يف زلافظيت اخلليل وبيت حلم من وجهة تنظر ادلديرين وف ًيا دلتغَتات كل من جنس ادلدير ،ومؤىلو
العلمي ،وختصصو ،وسنوات خربتو اإلدارية ،وادلديرية .وبلغت عينة الدراسة ) (88عضواً من اذليئة
التدريس ،وقد أظهرت تنتائج الدراسة أف مدى تطبيق مبادىء إدارة اجلودة الشاملة يف ادلدارس الثاتنوية يف
تفعا ،وأف ىناؾ اختالفًا بُت تيديرات أفراد رلتمع الدراسة دلدى تطبيق
زلافظيت اخلليل وبيت حلم كاف مر ً
مبادىء إدارة اجلودة الشاملة يف ادلدارس الثاتنوية يف زلافظيت اخلليل وبيت حلم يف فلسطُت حسب متغَتات
جنس ادلدير لصاحل اإلتناث ،وادلؤىل العلمي لصاحل أعلى من بكالوريوس ،والتخصص لصاحل التخصص
األديب ،وسنوات اخلربة اإلدارية لصاحل اخلربة األكثر من  10سنوات ،وكذلك ىقسب متغَت تنوع ادلدرسة
لصاحل ادلدارس اخلاصة.
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وأجرى (التميمي )9004 ،دراسة ىدفت إىل استيصاء درجة فاعلية استخداـ تنظاـ إدارة اجلودة
(األيزو )7000يف تطوير أداء الوحدات اإلدارية ادلشمولة يف التجربة يف وزارة الًتبية والتعليم يف األردف من
وجهة تنظر العاملُت فيها ،واستيصاء درجة رضاىم عن ىذا النظاـ للعاـ الدراسي (،)9002 /9001
تكوف رلتمع الدراسة من مجيع ادلوظفُت اإلداريُت من محلة درجة البكالوريوس فأكثر ،والعاملُت يف مركز
الوزارة ومديرييت تربية عماف الثاتنية ومأدبا ،حيث بلغت عينة الدراسة ) (384موظفاً مت اختيارىم بشكل
عشوائي طبيي ،وأظهرت تنتائج الدراسة أف درجة الفاعلية الكلية الستخداـ النظاـ متوسطة ،وأف درجة
الرضا الكلية للعاملُت متوسطة ،كما بينت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً يف درجة الفاعلية الكلية تعزى
إىل ادلؤىل العلمي واخلربة ،وجاءت الفروؽ لصاحل من ػلملوف مؤىل البكالوريوس لصاحل ذوي اخلربة أكثر
من  10سنوات.
تعرؼ درجة تيدير فعالية أداء ادلدرسة باستخداـ
وأجرى (العسيلي )9005 ،دراسة ىدفت إىل ّ
معايَت اجلودة الشاملة يف مدينة اخلليل ،ومدى اختالؼ درجة تيدير مديري ومعلمي ادلدارس يف زلافظة
اخلليل يف فعالية أداء ادلدرسة باستخداـ معايَت اجلودة الشاملة يف مدارسهم باختالؼ فئة ادلستجيب،
واجلنس ،وسنوات اخلربة ،استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي ،وتكوتنت عينة الدراسة من ) (256مديراً
ومعلماً من ادلدارس الثاتنوية يف مدينة اخلليل /فلسطُت ،وتوصلت الدراسة إىل أف متوسط تيدير درجة
فعالية أداء ادلدرسة باستخداـ معايَت اجلودة الشاملة يف مدينة اخلليل من وجهة تنظر مديري ادلدارس
ومعلمها كاتنت متوسطة بشكل عاـ ،وكاتنت مرتفعة يف رلاؿ التخطيط االسًتاتيجي ،بينما كاتنت
منخفضة يف رلاؿ العالقة بُت ادلدرسة واجملتمع احمللي ،كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية عند ادلستوى ( )α=0.05يف درجة تيدير مديري ومعلمي ادلدارس لفعالية أداء ادلدرسة
باستخداـ معايَت اجلودة يف مدينة اخلليل باختالؼ فئة ادلستجيب ،واجلنس ،وسنوات اخلربة.
وقاـ كل من (بدح ،وحوامدة )9001 ،بدراسة ىدفها تعرؼ درجة تطبيق عناصر مواصفات
ادلنظمة الدولية للمياييس يف ادلدارس األردتنية احلكومية التابعة لوزارة الًتبية والتعليم ادلطبية فيها من وجهة
تنظر ادلعلمُت وادلعلمات تبعاً دلتغَتات (اجلنس ،وسنوات اخلربة ،واإلقليم) ،وتكوتنت عينة الدراسة من
)(221معلماً ومعلمة مت اختيارىم بالطريية الطبيية العشوائية من بُت ادلدارس ادلطبية لنظاـ اجلودة
( ،(ISO 9001, 9000أظهرت تنتائج الدرسة أف درجة تطبيق عناصر مواصفات ((ISO 9000
 9001,يف ادلدارس األردتنية ادلطبية لنظاـ اجلودة عالية ،كما أظهرت النتائج أتنو ال توجد فروؽ ذات
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داللة إحصائية بُت ادلتوسطات احلسابية الستجابات ادلعلمُت وادلعلمات يف ىذه ادلدارس تبعاً دلتغَتات
(اجلنس ،وسنوات اخلربة ،واإلقليم).
تعرؼ مدى إمكاتنية تطبيق تنظاـ إدارة اجلودة األيزو
وقاـ (الكع ي )9002 ،بدراسة ىدفت إىل ّ
 7000يف مدارس التعليم ما بعد األساسي مبقافظة مشاؿ الباطنة ،وإلياء الضوء على تنظم إدارة اجلودة
وقياس مدى وعي العاملُت يف مدارس التعليم بعد األساسي بنظاـ إدارة اجلودة وكذلك دراسة إمكاتنية
تطبيق تنظاـ إدارة اجلودة األيزو  7000يف مدارس التعليم بعد األساسي مع وضع تصور ميًتح لتطبيق
النظاـ ،وقد استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي ادلسقي ادليداين ،بلغت عينة الدراسة ( )100فرداً ،وتوصلت
الدراسة إىل أف وعي العاملُت مبدارس التعليم بعد األساسي بنظاـ اجلودة متوسط ،وأف إمكاتنية التطبيق
كاف بدرجة مرتفعة ،بينما فيرات إدارة ادلوارد مبدارس التعليم بعد األساسي كاتنت بدرجة متوسطة ،كما
توصلت إىل مطابية اخلدمات احلالية مبدارس التعليم ما بعد األساسي للمواصفات إىل درجة مرتفعة ،بينما
بلغت تنتائج ادلتابعة والتقليل والتقسُت درجة مرتفعة.
 .9 .6الدراسات االجنبية:
قاـ "ديتَتت ،سكرودر وماريوؿ" ))Detert, Schroeder & Mauriel, 2000
بدراسة ىدفها تعرؼ كيفية تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف التقسُت ادلستمر ،والًتكيز على
ادلستفيدين ،واختاذ اليرارات بناء على احليائق ،والييادة ،والتيوًن ،والتفكَت يف األتنظمة ،والتدريب ،وتعرؼ
العوامل اليت تؤثر يف التطبيق الناجح ألسلوب إدارة اجلودة الشاملة ،وأثر الييادة يف التطبيق يف ادلدارس
العليا بالواليات ادلتقدة األمريكية ،واستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي ادلسقي ،وتكوتنت عينة الدراسة من
ادلديرين وادلعلمُت وأولياء األمور والطالب وأعضاء اجملالس يف ( (10مدارس مت اختيارىا بطريية قصدية
تنظراً لتطبييها أسلوب إدارة اجلودة الشاملة ،توصلت الدراسة إىل أف ادلديرين يطبيوف يف ادلدارس عينة
الدراسة أسلوب إدارة اجلودة الشاملة بدرجة متوسطة ،وأف ىناؾ عوامل بيئية تؤثر يف تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة كتوافر وسائل التينية احلديثة على مستوى ادلدرسة ،وإتاحة ادلوارد ادلالية للتدريب على إدارة اجلودة
الشاملة ،ودعم الييادات العليا ،كما بينت الدراسة أف للمديرين دوراً ىاماً يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
يف ادلدارس على ضلو سليم ما يوجب على قيادة ادلنطية التعليمية الًتكيز على تطوير أداء ادلديرين بصفة
مستمرة ،وزلاولة ادلديرين تطوير ذواهتم بصفة دائمة.
كما قاـ "كارابيًتوفيتش" ) )Karapetrovic, 2001بدراسة بعنواف "تطوير تنظاـ اجلودة
 9000 ISOيف كلية اذلندسة :كي ودلاذا غلب تطبييها؟" "يف كندا ،وتناولت الدراسة مسألة دمج
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ادلعايَت الرئيسية يف ىذه السلسة من ) (ISO9000/2000يف إطار التعليم اذلندسي واألحباث ،أجري
البقث على عينة عشوائية من طلبة كلية اذلندسة والعاملُت فيها ،بلغ عددىم ( )170فرداً واتبع ادلنهج
الوصفي التقليلي ،وتوصلت الدراسة إىل أف كلية اذلندسة ىي ادلسؤولة عن التعليم والبقث وبالتايل سحتاج
إىل تنظاـ ضبط اجلودة للقصوؿ على ثية كل من الطالب وويل األمر وأصقاب العمل يف جودة تلك
ادلخرجات .وذلك للقصوؿ على سلرجات ذات جودة تل ي احتياجات اليطاعات الصناعية واخلدمات
وبالتايل أدخلت معايَت األيزو  7000إىل أكثر من  130,000من اركات العامل.
وأجرى "اَت" ) )Schere, 2001دراسة ىدفت إىل معرفة معايَت اجلودة األكثر فاعلية ،وأثرىا
يف عمليات التطوير والتقسُت للعملية التعليمية التعلمية يف الواليات ادلتقدة األمريكية ،وكاتنت تنتائج
الدراسة مستمدة من خالؿ اإلطالع على الواقع الًتبوي ،وادلعايَت اليت تستخدـ فيو ،وتوصلت الدراسة إىل
أف ادلعايَت تنعكس إغلاباً على أداء الطالب وتنتائجهم يف االختبارات ،وما ؽلكن أف يكتسبوه من مهارات
ومعارؼ وأفكار ،وأظهرت النتائج عدـ وجود عالقة بُت أداء الطالب ،وتنتائجهم ،ومعايَت اجلودة احملددة
مسبياً ،اليت يتم التخطيط الًتبوي ذلا ،وييوـ تصميم التدريس وفق مضموهنا ،وع ّدت الدراسة أف ادلعايَت
ىي وحدىا اليت تعكس فاعلية ادلدرسة.
كما أجرى "ىينغ ،يل ولنت" ) )Heng, Lyu and Ltn, 2004دراسة بعنواف "سحسُت
التعليم من خالؿ تطبيق األيزو  ،7000التجربة التايواتنية" وقد استخدـ الباحثوف ادلنهج الوصفي
اإلحصائي يف مجيع ادلدارس ادلطبية لأليزو  ،7000وصفت الدراسة إجراءات وتطبييات األيزو كنظاـ
فعاؿ يف ضبط اجلودة يف تايواف ،وبلغت حجم العينة  0191معلماً وإدارياً يف ادلدارس احلكومية ،ووجدت
ىذه الدراسة أف ألتنظمة ضبط اجلودة تأثَت إغلايب يف التعليم النوعي مع أعلية األخذ مجميع ادلعايَت الدولية
الواردة يف ادلواصفة.
كما أجرى "اوتنغ وييبنغ" ) )Cheung & Yiping, 2008دراسة ىدفت إىل تعرؼ
جدوى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم يف الصُت من وجهة تنظر ادلعلمُت الصينيُت ،وقد
تكوتنت عينة الدراسة من ) (42معلماً موزعُت على مخس مياطعات صينية ،وقد استخدـ الباحثأف ادلنهج
النوعي من خالؿ طرح أسئلة مفتوحة النهاية على الفريق ،والنياش يف رلموعات صغَتة ،وميابالت فردية،
وأاارت تنتائج الدراسة إىل أف ادلعلمُت الصينيُت يع ّدوف مبادئ جودة ااملة مفيدة يف تعزيز جودة التعليم
يف الصُت.
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 .1 .6التعييب على الدراسات السابية وموقع الدراسة احلالية منها:
جرى تناوؿ عدد من الدراسات السابية العربية واألجنبية متسلسلة حبسب تواريخ إصلازىا ،ألهنا
متثل تراكماً فكرياً يتيح للباحثُت اإلتنطالؽ منو لتأطَت الظواىر ذات العالقة بدراساهتم:
 .0 .1 .6أوجو االتفاؽ بُت الدراسة احلالية والدراسات السابية :تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات
السابية يف اتنتمائها للدراسات الوصفية كدراسة (الكع ي9002 ،؛ كارابيًتوفيتش ،)9000 ،واستخداـ كل
منها منهج ادلسح بالعينة لدراسة رلتمع الدراسة؛ كدراسة (السقيم ،)9003 ،ومت اإلفادة من الدراسات
السابية يف الدراسة يف تطوير أداة الدراسة (االستباتنة).
 .9 .1 .6ختتل الدراسة احلالية مع الدراسات السابية :يف أهنا حاولت إلياء الضوء على التقديات اليت
تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة ( )ISO 9001يف مدارس دولة الكويت ،يف حُت
تنوعت االجتاىات البقثية للدراسات السابية يف قياس مستوى تطبيق تنظاـ اجلودة الشاملة وغَته من
ادلتغَتات كالكفايات ادلهنية والتمكُت اإلداري والثيافة التنظيمية.
 .1 .1 .6ما تتميز بو الدراسة احلالية من الدراسات السابية:
من خالؿ عرض الدراسات السابية ادلختلفة للموضوع على ادلستوى العريب واألجن ي ،صلد أف ما
ؽليز الدراسة احلالية شلا جاءت بو الدراسات السابية ما يلي:
 .0 .1 .1 .6تأيت ىذه الدراسة مكملة دلا جاءت بو الدراسات السابية ،إذ إف الدراسات السابية
األجنبية منها والعربية اليت تناولت إدارة اجلودة الشاملة يف ادلدارس خاصة على الصعيد الكوييت ال تزاؿ
زلدودة كما أف الدراسات اليت تتناوؿ تنفس ادلوضوع مل تتناوؿ مجيع األبعاد ادلوجودة يف الدراسة ،لذا يؤمل
أف تضي ىذه الدراسة مساعلة على ادلستويُت النظري والعملي يف رلاؿ اإلدارة الًتبوية.
 .9 .1 .1 .6كما سحاوؿ ىذه الدراسة تعرؼ التقديات الناجتة عن تطبيق األيزو ومعرفة درجة التقديات
وتعرؼ ادلبادئ وادلعايَت الدولية إلدارة اجلودة
واالجتاىات ادلستيبلية يف تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليمّ ،
الشاملة يف التعليم ادلدرسي.
 .1 .1 .1 .6كما حاولت ىذه الدراسة إلياء الضوء على مفاىيم اجلودة ومواصفات األيزو اليت أعدت
يف األساس دلؤسسات واركات جتارية تتقدث عن عمالء مستفيدين من خدمات ،كنتاج عمليات تيوـ
هبا مؤسسات ،إال أتنو ؽلكن االستفادة من تلك ادلفاىيم وادلواصفات وسحويلها للواقع التعليمي ،ولذلك كأف
البد من تسليط الضوء على التقديات وتصنيفها وتوضيح مواضعها ليتم معاجلتها وإدراكها.
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 .2 .1 .1 .6تع ّد ىذه الدراسة -حسب علم الباحثُت -الوحيدة اليت تناولت التقديات اليت تواجو
تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة ( )ISO 9001يف مدارس دولة الكويت.
 .3 .1 .1 .6كما حاولت الدراسة احلالية توفَت مرجعية علمية وبياتنات ومعلومات تتعلق بالتقديات اليت
تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة ( )ISO 9001يف مدارس دولة الكويت ليساعد
صاتنعي اليرار يف ادلؤسسات التعليمية على مواجهة التقديات اليت تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ
اجلودة الشاملة (.)ISO 9001
 .9الطريقة واإلجراءات:

يتناوؿ ىذا اجلزء وصفاً دلنهجية الدراسة ،رلتمع الدراسة والعينة وأداة الدراسة وثباهتا وصدقها ،كما
يتضمن ادلعاجلة اإلحصائية للبياتنات وأساليب مجع البياتنات وادلعلومات.
 .0 .7منهج الدراسة :اتبع ادلنهج الوصفي ادلسقي دلالءمتو طبيعة الدراسة احلالية وأىدافها ،إذ يدرس
واقع الظاىرة ويص خصائصها بدقة ويعرب عنها كمياً وكيفياً دلعرفة درجة اتنتشار الظاىرة وارتباطها مع
متغَتات الدراسة للوصوؿ اىل استنباطات تساعد على فهم الواقع وتطويره (عبيدات وآخروف.)9001 ،
 .9 .7رلتمع الدراسة :تكوف رلتمع الدراسة من كافة مدارس وزارة الًتبية يف دولة الكويت اليت قامت
بتطبيق تنظاـ اجلودة الشاملة األيزو  ،ISO 9001وبلغ عدد ادلدارس ادلطبية لنظاـ إدارة اجلودة الشاملة
األيزو ( )ISO 9001مخس مدارس يف مجيع ادلناطق التعليمية ويف مجيع ادلراحل ،بلغ رلتمع الدراسة
( )020من مديري ادلدارس ومساعديهم من الذكور واإلتناث يف فرؽ عمل اجلودة (اركة كواليت ليدرز).
 .1 .7عينة الدراسة :تكوتنت عينة الدراسة من ( )60من مديري ادلدارس ومساعديهم من الذكور
واإلتناث يف تنظاـ إدارة اجلودة يف مدارس التعليم العاـ بدولة الكويت الذين قامو بتطبيق تنظاـ إدارة اجلودة
الشاملة األيزو ( ،)7000واكلت العينة ما تنسبتو ( )%35من حجم اجملتمع األصلي للدراسة ،مت
اختيارىا بطريية طبيية عشوائية متثل ىذا اجملتمع مكوتنة من ادلدارس اليت قامت بتطبيق تنظاـ ضبط اجلودة
( )ISO9001/2008إلدارة اجلودة الشاملة ،حيث تكوف الفرص متساوية ودرجة االحتماؿ واحدة
ألي فرد من أفراد رلتمع الدراسة ،كما مت إتباع الطريية الطبيية ،وذلك بتيسيم أفراد عينة الدراسة لعوامل
اخلربة يف العمل ادلدرسي وادلؤىل التعليمي واجلنس ،واجلدوؿ رقم ( )0يوضح ذلك.
جدوؿ 0
توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغَتات اجلنس وادلؤىل التعليمي واخلربة
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اجلنس
ادلؤىل
اخلربة

الفئات

العدد

النسبة

ذكر
أتنثى
بكالوريوس
دراسات عليا
أقل من 00سنوات
من  00سنوات فأكثر

52
28
62
18
54
94

65.0
35.0
77.5
22.5
67.5
19.5

اجملموع

80

100.0

 .2 .7أداة الدراسة :جرى تطوير استباتنو وذلك بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابية
ادلتضمنة للمياييس ذات العالقة مبوضوع الدراسة مثل دراسة (أبوقلة ،السكارتنة ،عبد اليادر والزرقاف،
 ،)9000وتكوتنت األداة يف صورهتا األولية من ( )65فيرة ليياس التقديات اليت تواجو تطبيق تنظاـ
الرقابة للجودة األيزو ( ،)ISO 9001موزعة على تسعة رلاالت خاصة بالتطبيق ،وبعد عرض االستباتنو
على رلموعة من احملكمُت ،مت حذؼ بعض فيراهتا والتعديل على عباراهتا لتصبح يف صورهتا النهائية مكوتنو
من ( )39فيرة ليياس مستويات التقديات اليت تواجو تنظاـ الرقابة ليياس للجودة موزعة على تسعة
رلاالت خاصة مبواصفة األيزو (.)7000
وحددت خيارات اإلجابة ودرجاهتا على النقو التايل :بدرجة كبَتة جداً ( )3درجات ،بدرجة
كبَتة ( )2درجات ،بدرجة متوسطة ( )1درجات ،بدرجة قليلة ( )9درجة ،بدرجة قليلة جداً ( )0درجة.
 .0 .2 .7صدؽ أداة الدراسة :مت عرض االستباتنو يف صورهتا األولية على ذوي اخلربة واالختصاص وىيئة
زلكمُت من أساتذة اإلدارة الًتبوية ،للقكم على مدى صالحيتها كأداة جلمع البياتنات ،وللتأكيد من
األداة تييس ما غلب قياسو والوصوؿ إىل مستوى ٍ
عاؿ من الصدؽ الداخلي يف الدراسة ،وذلك بإرفاؽ
تيرير واؼ يتضمن مشكلة الدراسة وأىدافها وبعد اسًتجاع االستباتنات قاـ الباحثاف بإجراء التعديالت
ادليًتحة من احملكمُت واألساتذة ادلختصُت من حيث وضوح ادلعٌت ومدى مناسبتو للميياس واجملاؿ الذي
تتبع لو وصياغتها اللغوية ،قبل توزيعها على اإلدارات ادلدرسية ادلطبية لنظاـ األيزو  7000التابعة للتعليم
العاـ بدولة الكويت ،وتكوتنت االستباتنو بصورهتا النهائية من ( )39فيرة يف تسعة رلاالت.
 .9 .2 .7ثبات أداة الدراسة :للتأكد من ثبات أداة الدراسة مت التقيق بطريية االختبار وإعادة االختبار
( ) test-retestبتطبيق ادليياس ،وإعادة تطبييو بعد أسبوعُت على رلموعة من خارج عينة الدراسة
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مكوتنة من ( )90فرداً من مديري ادلدارس ومساعديهم ،مث حساب معامل ارتباط بَتسوف بُت تيديراهتم يف
ّ
ادلرتُت.
ومت أيضاً حساب معامل الثبات بطريية االتساؽ الداخلي حسب معادلة كروتنباخ ألفا ،واجلدوؿ
رقم ( ) 9يبُت معامل االتساؽ الداخلي وفق معادلة كروتنباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل
واعتربت ىذه الييم مالئمة لغايات ىذه الدراسة.

جدوؿ 9
معامل االتساؽ الداخلي كروتنباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
ثبات
اإلعادة

االتساؽ
الداخلي

التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم ثيافة اجلودة الشاملة ومواصفة األيزو )(ISO9001
التقديات اليت تواجو اإلدارة ادلدرسية لإليفاء مبواصفة األيزو ()ISO9001
التقديات عند اتنشاء تنظاـ اجلودة ضمن مواصفة األيزو )(ISO9001
سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظاـ اجلودة األيزو )(ISO9001
سحديات إدارة ادلوارد ضمن متطلبات ادلواصفة الدولية األيزو )(ISO9001
سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية للخدمات غَت ادلطابية قي تنظاـ إدارة اجلودة األيزو
()ISO9001
سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظاـ إدارة اجلودة األيزو )(ISO9001
سحديات عمليات التقسُت ادلستمر لنظاـ إدارة اجلودة األيزو )(ISO9001
سحديات اإلدارة ادلدرسية يف احلصوؿ على رضا العاملُت يف تنظاـ إدارة اجلودة األيزو )(ISO9001

0.62
0.66
0.70
0.67
0.65

0.79
0.95
0.83
0.80
0.92

0.70

0.75

0.79
0.67
0.64

0.89
0.86
0.88

الدرجة الكلية

0.67

0.95

اجملاؿ

 .1 .2 .7إجراءات الدراسة :لتنفيذ الدراسة جرى اإلطالع على األدب النظري ادلتعلق بادلوضوع
والدراسات السابية ،مت تطوير أداة الدراسة وبعد استخراج دالالت الصدؽ والثبات ذلا ،قاـ الباحثاف
باختيار عينة الدراسة ومت توزيع األداة عليهم وبعد مجع االستباتنات مت سحليلها واستخراج النتائج.
مت توزيع ( )73استباتنو على مداراء ادلدارس ومساعديهم؛ اسًتجع منها ( )60استباتنو قابلة
للتقليل بنسبة ( )%62.9من االستباتنات اليت مت توزيعها ،ولتعرؼ درجة التيدير اعتمد الباحثاف
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ادلتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة لتكوف مؤاراً على درجة التيدير باالعتماد على ادلعيار التايل يف
احلكم إىل تيدير ادلتوسطات احلسابية ،وذلك بتيسيم درجات التيدير إىل ثالثة مستويات (مرتفع،
متوسط ،منخفض) باالعتماد على ادلعادلة التالية وىي معيار التصقيح ،وذلك موضقاً بادلعاجلة
اإلحصائية.
 .3 .7ادلعاجلة اإلحصائية :متت االستعاتنة باألساليب اإلحصائية ضمن الربتنامج اإلحصائي للعلوـ
االجتماعية ( ،)(SPSS) Statistical Package for Social Scienceوبالتقديد
استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .0 .3 .7ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري واألعلية والرتبة لإلجابة عن السؤالُت األوؿ والثاين.
 .9 .3 .7اختبار (ت) اإلحصائي ) (t-Testللميارتنات الثنائية للتأكد من الداللة اإلحصائية للنتائج
اليت يتم التوصل إليها.
 .1 .3 .7اختبار كروتنباخ ألفا :إلختبار مدى االعتماد على أداة مجع البياتنات ادلستخدمة يف قياس
ادلتغَتات اليت ااتملت عليها الدراسة.
 .4 .7متغَتات الدراسة :اختَتت عينة الدراسة بالطريية الطبيية العشوائية ،وتكوتنت االستباتنات من ثالثة
أجزاء ىي:
 .0 .4 .7ادلتغَتات الدؽلوغرافية (الوسيطية)؛ وىي :اجلنس؛ ولو فئتاف( :ذكر ،أتنثى).
 .9 .4 .7ادلؤىل العلمي؛ ولو مستوياف( :بكالوريوس ،دراسات عليا).
 .1 .4 .7سنوات اخلربة يف العمل ادلدرسي؛ وذلا مستوياف( :أقل من  00سنوات 00 ،سنوات فأكثر).
 .5 .7ادلعيار اإلحصائي :مت اعتماد سلم ليكرت اخلماسي لتصقيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فيرة من
فيراتو درجة واحدة من درجاتو اخلمس (درجة كبَتة جداً ،درجة كبَتة ،درجة متوسطة ،درجة قليلة ،درجة
قليلة جداً) وىي متثل رقمياً ( )0 ،9 ،1 ،2 ،3على الًتتيب ،وقد مت اعتماد ادليياس التايل ألغراض سحليل
النتائج:
قليلة
من 9.11 - 0
متوسطة
من 1.45 - 9.12
كبَتة
من 3 - 1.46
وقد مت احتساب ادليياس من خالؿ استخداـ ادلعادلة التالية:
احلد األعلى للميياس ( - )3احلد األدىن للميياس ()0
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عدد الفئات ادلطلوبة ()1
= 0.11
0-3
1
ومن مث إضافة اجلواب ( )0.11إىل هناية كل فئة.

 .08نتائج الدراسة:
يتناوؿ ىذا اجلزء عرضا للنتائج اليت مت التوصل إليها من خالؿ الدراسة وفياً لتسلسل أسئلتها،
وبذلك على النقو األيت:
 .0 .00ما مستوى التقديات اليت تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة ()ISO9001
يف مدارس دولة الكويت من وجهة تنظر مديري ادلدارس؟
لإلجابة عن ىذا السؤاؿ مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية دلستوى التقديات
اليت تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة ( )ISO9001يف مدارس دولة الكويت من
وجهة تنظر مديري ادلدارس ،واجلدوؿ رقم ( )1يوضح ذلك.
جدوؿ 1
ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات ادلعيارية دلستوى التقديات اليت تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ
اجلودة الشاملة ( )ISO9001يف مدارس دولة الكويت من وجهة تنظر مديري ادلدارس مرتبة تنازلياً
الرتبة

ـ

0

0

9

9

1

4

اجملاؿ
التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم ثيافة اجلودة
الشاملة ومواصفة األيزو ()ISO9001
التقديات اليت تواجو اإلدارة ادلدرسية لإليفاء مبواصفة
األيزو ()ISO9001
سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية للخدمات غَت
ادلطابية يف تنظاـ إدارة اجلودة األيزو ()ISO9001

111

ادلتوسط احلسايب

االضلراؼ ادلعياري

ادلستوى

3.98

0.51

كبَتة

3.88

0.57

كبَتة

3.82

0.59

كبَتة
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2

7

3

3

4

1

5

2

6

6

7

5

سحديات اإلدارة ادلدرسية يف احلصوؿ على رضا العاملُت
يف تنظاـ إدارة اجلودة األيزو (.(ISO 9001
سحديات إدارة ادلوارد ضمن متطلبات ادلواصفة الدولية
األيزو ()ISO9001
التقديات عند أتنشاء تنظاـ اجلودة ضمن مواصفة األيزو
()ISO9001
سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظاـ اجلودة
األيزو ()ISO9001
سحديات عمليات التقسُت ادلستمر لنظاـ إدارة اجلودة
األيزو ()ISO9001
سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظاـ إدارة اجلودة
األيزو ()ISO9001
الدرجة الكلية

3.81

0.72

كبَتة

3.74

0.66

كبَتة

3.67

0.67

متوسطة

3.66

0.72

متوسطة

3.65

0.73

متوسطة

3.60

0.87

متوسطة

3.78

0.56

كبَتة

يبُت اجلدوؿ ( )1أف الدرجة الكلية دلستوى التقديات اليت تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ
اجلودة الشاملة األيزو  7000جاءت بدرجة كبَتة مبتوسط يلغ ( )1.56واضلراؼ معياري (،)0.56
وتراوحت ادلتوسطات احلسابية بُت ( ،)3.98-3.60وجاء رلاؿ التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم
ثيافة اجلودة الشاملة ومواصفة األيزو ( )ISO9001يف ادلرتبة األوىل بأعلى متوسط حسايب بلغ
( )1.98واضلراؼ معياري ( ،)0.30بينما جاء رلاؿ سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظاـ إدارة
اجلودة األيزو ( )ISO9001يف ادلرتبة األخَتة مبتوسط حسايب بلغ ( )3.60واضلراؼ معياري (.)0.65
أظهرت النتائج ادلتعلية بالسؤاؿ األوؿ أف درجة التقديات الناجتو عن تطبيق األيزو يف مدارس
التعليم العاـ يف الكويت من وجهة تنظر ادلديرين ومساعديهم عينة الدراسة كاتنت مرتفعة.
ويرى الباحثاف من خالؿ النتائج اليت بينت أف التقديات اليت تواجو العاملُت يف ادلدارس الكويتية
يف تطبيق تنظاـ اجلودة الشاملة األيزو ( )ISO 9001كبَتة ألف ىذه الثيافة حديثة العهد يف البلداف
العربية ويف الكويت خاصة يف اجملاؿ التعليمي ،ويرى الباحثاف أف ىذه النتائج قد تعزى إىل ضع عملية
التدريب على تنظاـ اجلودة لتهيئة العاملُت يف ادلدارس ثيافياً وفكرياً وتنفسياً دلمارستو ،وذلك من أجل
ضماف تعاوهنم والتزامهم وإقناعهم بو ،وىذا يتفق مع ما ىو متعارؼ عليو بأف سحييق اجلودة يف ادلدارس ال
يأيت فجأة ،بل ػلتاج إىل وقت وجهد ويتطلب التزاما كامال من مجيع العاملُت يف ادلدرسة.
وقد اتفيت تنتائج ىذه الدراسة مع دراسة (ديتَتت )9000 ،اليت ترى أف معوقات التطبيق الفعلي
إلدارة اجلودة الشاملة تعود إىل عدـ توفر وقت كاؼ للتخطيط السليم للتجربة ،وتردد اإلداريُت يف اختاذ
اليرار ،وعدـ قدرهتم الفعلية على تفويض الصالحيات ادلطلوبة للمعلمُت والعاملُت ،كما تتفق ىذه النتيجة
111

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….....................المجلد السابع عشر  -العدد الثالث -
9102

مع دراسة (ذيب )9004 ،اليت أاارت النتائج إىل ظهور ٍ
تدف ٍ
عاـ يف تطبيق ادلعايَت ادلتصلة باجملاالت،
وكذلك اطلفاض مستوى تطبيق معايَت اجلودة الشاملة لدى كل من ادلديرين وادلعلمُت ،إضافة إىل احلاجة
إىل مزيد من التدريب للعاملُت كافة ،على بناء ادلعايَت وتوظيفها ،واستخالص مؤارات األداء ،وكذلك
األساليب الناجقة جلمع األدلة وكتابة التيارير.
وتتعارض ىذه النتيجة مع تنتائج دراسة (بدح ،وحوامدة )9001 ،اليت أظهرت تنتائجها أف درجة
تطبيق عناصر مواصفات ( (ISO 9001: 9000يف ادلدارس األردتنية ادلطبية لنظاـ اجلودة عالية .كما
تتعارض ىذه النتيجة مع دراسة (زامل )9004 ،اليت أظهرت أف مدى تطبيق مبادىء إدارة اجلودة الشاملة
يف ادلدارس الثاتنوية يف زلافظيت اخلليل وبيت حلم كلن مرتفعاً.
وجاء زلور "التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم ثيافة اجلودة الشاملة ومواصفة األيزو
( ")ISO9001يف ادلرتبة األوىل بأعلى متوسط حسايب بلغ ( )1.76وبدرجة عالية ،وقد حصلت مجيع
فيرات ىذا احملور على درجات كبَتة تدؿ على أف ىناؾ سحديات كبَتة يواجهها ادلديروف تتعلق بافتيارىم
إىل ثيافة اجلودة ،وبناء على التقديات اليت أاار اليها مديرو ادلدارس ومساعدوىم يف الكويت يف ىذا
اجملاؿ ؽلكن اليوؿ إف ىناؾ عدـ إدراؾ كاؼ للمديرين ومساعديهم دلفاىيم ضماف اجلودة الشاملة ،وثيافة
اجلودة الشاملة ،باالضافة إىل مفاىيم ومتطلبات واتنعكاسات تطبيق األيزو 7000؛ وقد يعزى ذلك إىل
عدـ إخضاع ادلديرين لدورات تدريبية وتندوات تتعلق بنظاـ اجلودة الشاملة وطرؽ تطبييها يف ادلدارس ،وتع ّد
ىذه ادلسؤولية مسؤولية وزارة الًتبية.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الشمري وادلليجي )9002 ،اليت بينت تنتائجها أف تطبيق ضماف
اجلودة واالعتماد مجامعة حائل يتطلب وضع خطة لنشر ثيافة ضماف اجلودة واالعتماد من خالؿ توعية
العاملُت داخل ادلؤسسات اجلامعية.
أما فيما يتعلق مبقور "التقديات اليت تواجو االدارة ادلدرسية لإليفاء مبواصفة األيزو
( ")ISO9001الذي جاء يف ادلرتبة الثاتنية مبتوسط حسايب بلغ ( ،)1.66وبدرجة كبَتة ،فيد تعزى ىذه
النتائج إىل احلاجة إىل قلب كامل واامل للنظاـ التعليمي واذليكل التنظيمي يف ادلدارس لتقييق مواصفات
األيزو ،من ثيافة تنظيمية وادارة موارد بشرية وغَتىا ،كما قد تعزى ىذه النتيجة إىل حاجة ادلدارس إىل أف
تسعى إىل زيادة جودة عملياهتا التفصيلية وتصميمها إلعطاء تنتائج لعملياهتا بال أخطاء عن طريق قياس
خطواهتا وإجراءاهتا باستمرار ،وذلك عن طريق دراسة االحتياجات التدريبية للعاملُت يف ادلدرسة ،وتفعيل
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عملية التدريب على تنظاـ اجلودة لتهيئتهم ثيافياً وفكري اًو تنفسياً دلمارستو ،وذلك من أجل ضماف
تعاوهنم والتزامهم وإقناعهم بو.
أما زلور "سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية للخدمات غَت ادلطابية قي تنظاـ إدارة اجلودة
األيزو ( ")ISO9001الذي جاء يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ ( ،)1.69وبدرجة كبَتة ،فيد
يعزى السبب يف ىذه النتيجة إىل أف ادلديرين ومساعديهم ليس لديهم فكرة واضقة عن إدارة اجلودة وأف
من أساسياهتا منع االخطاء قبل وقوعها ،كما قد تعزى ىذه النتيجة إىل افتيار ادلديرين مهارات سحليل
ادلشكلة وإغلاد حلوؿ ذلا ،ومن أساسيات إدارة اجلودة فهم ىذه العملية لليياـ باالجراءات التصقيقية
ومنع حدوث األخطاء مرة أخرى ،وقد اختلفت تنتيجة ىذه الدراسة مع تنتائج دراسة (السعود)9004 ،
اليت أجريت على عينة من العاملُت يف مديريات الًتبية والتعليم يف زلافظة الزرقاء ،حيث كاتنت فاعلية
تطبيق تنظاـ األيزو ) (ISO 9001, 2000مرتفعة ،كما تتعارض تنتائج ىذه الدراسة مع دراسة
(التميمي )9004 ،اليت ىدفت إىل استيصاء درجة فاعلية استخداـ تنظاـ إدارة اجلودة (آيزو )7000يف
تطوير أداء الوحدات اإلدارية ادلشمولة يف التجربة يف وزارة الًتبية والتعليم يف األردف من وجهة تنظر العاملُت
فيها ،حيث بينت النتائج أف فاعلية تطبيق تنظاـ (األيزو  (ISO 9001, 2000متوسطة.
وجاء زلور "سحديات اإلدارة ادلدرسية يف احلصوؿ على رضى العاملُت يف تنظاـ إدارة اجلودة األيزو
( "(ISO 9001يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ ( ،)1.60وبدرجة كبَتة ،وقد تعزى ىذه النتيجة
إىل وجود درجة كبَتة من التقديات يف احلصوؿ على رضا العاملُت تنتيجة دلياومة العاملُت للتغيَت ألف
برامج سحسُت اجلودة تتطلب تغيَتاً جذرياً يف ثيافة ادلدرسة وطرؽ أداء العمل ومعايَته السائدة يف ادلؤسسة
التعليمية ،إىل ج اتنب ختوفهم أف سحمل مسؤولية التغيَت وتنفيذ متطلباتو قد يفرض عليهم االلتزاـ ومعايَت
ومواصفات حديثة وجديدة بالنسبة اليهم.
أما زلور "سحديات إدارة ادلوارد ضمن متطلبات ادلواصفة الدولية األيزو ( ")ISO9001جاء يف
ادلرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب بلغ ( ،)1.52وبدرجة كبَتة ،فَتجع ذلك إىل أف سحديد متطلبات اغل كل
وظيفة من مؤىل ومهارة وتدريب وخربة يتم بدرجة قليلة ،وكذلك عدـ توفر ادلوارد اليت تساعد على إرضاء
الطلبة وأولياء األمور وسحسُت األداء ،كما تبُت النتائج وجود صعوبة يف التدقيق على العيود بينها وبُت
ادلوردين (ادلوجهيُت ال فنيُت ،عيود الصياتنة والًتميم ،ادلنهج) قبل إبرامها لضماف جودة خدماهتا للمستفيد،
وقد يعزى السبب يف ذلك إىل أف ىذه الواجبات ليست من واجبات مدير ادلدرسة بل تعد من واجبات
ادلناطق التعليمية ووزارة الًتبية ،وتنظراً لًتاكم األعباء على مدير ادلدرسة غلب أف يكوف ىناؾ منظومة من
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التعاوف بُت اإلدارة ادلدرسية ووزارة الًتبية وادلناطق التعليمية من أجل االستغالؿ األمثل للموارد البشرية من
موردين ،ومعلمُت ،وطالب ،ومساعدة االدارة ادلدرسية على فهم وتطبيق تنظاـ اجلودة الشاملة األيزو.
وأما زلور "التقديات عند اتنشاء تنظاـ اجلودة ضمن مواصفة األيزو ( ")ISO9001الذي جاء
يف ادلرتبة السادسة مبتوسط حسايب بلغ ( ،)1.45وبدرجة متوسطة ،فتبُت النتائج أف إدارة ادلدرسة تواجو
سحدياً بإعداد دليل اجلودة ادلوثق الذي يص إجراءات تطبيق اجلودة وتعليمات العمل داخل ادلدرسة ،وقد
تعزى ىذه النتيجة إىل أف ىذه ادلهمة ال تعد من مهاـ اإلدارة ادلدرسية بل من مهاـ وزارة الًتبية ،كما بينت
تنتائج ىذا احملور أف إجراءات اجلودة تواجو صعوبة من حيث الوضوح والشموؿ دلتطلبات العمل ادلدرسي،
وقد تعزى أيضاً إىل أف ادلدراء يعتيدوف أف معايَت اجلودة ؽلكن تطبييها فيط على ادلنشآت الصناعية وال
تتناسب مع ادلدارس وادلؤسسات التعليمية .كما بينت النتائج أف ىناؾ درجة متوسطو دلشكلة إغلاد تنظاـ
مكتوب وموثق لنظاـ إدارة اجلودة ،وتنرى أتنو تنظراً حملاولة دولة الكويت تبٍت تنظاـ اجلودة الشاملة يف
مدارسها فإتنو من الضروري وجود تنظاـ مكتوب للرجوع إليو وقت احلاجة.
أما زلور "سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظاـ اجلودة األيزو ( ")ISO9001الذي
جاء يف ادلرتبة السابعة مبتوسط حسايب بلغ ( ،)1.44وبدرجة متوسطة ،فيد تعود ىذه النتيجة إىل وضوح
زلتوى السجالت واحملافظة عليها وسهولة اسًتجاعها "وإتاحة اإلجراءات ادلوثية والتعليمات جلميع العاملُت
بادلدرسة وسحديد مجيع العمليات اليت تتم داخل ادلدرسة.
وقد يعزى ذلك إىل تركيز ادلناطق التعليمية التابعة لوزارة الًتبية وادلدارس على التأكد من اإلجراءات
ادلوثية بالنظاـ ،وىذا يع ّد من أساسيات عمل ادلدرسة حىت قبل تطبيق تنظاـ اجلودة الشاملة ،كما أف
عملية ضبط السجالت والوثائق والبياتنات من حيث توافرىا ،وتنظيمها ،وحفظها باألساليب والوسائل
التكنولوجية احلديثة يعد من ادلهاـ االساسية دلدير ادلدرسة ،إذ تعد سجالت الطلبة وادلعلمُت من أىم
السجالت ادلتعلية بالعملية التعليمية ،لذا فإف جودة ىذه السجالت يؤكد أف مبيدرة ادلدارس الكويتية
تطبيق تنظاـ األيزو فيما يتعلق بضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظاـ اجلودة األيزو من أجل تطوير اإلدارة
ادلدرسية.
أما فيما يتعلق مبقور "سحديات عمليات التقسُت ادلستمر لنظاـ إدارة اجلودة األيزو
( ")ISO9001الذي جاء يف ادلرتبة الثامنة مبتوسط حسايب بلغ ( ،)1.43وبدرجة متوسطة ،فيد بينت
النتائج أف التقديات اليت تواجو اإلدارة ادلدرسية يف وضع خطط وأىداؼ للتقسُت ادلستمر وتنفيذ ىذه
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اخلطط على أرض الواقع جاءت بدرجة عالية وذلك لضع كفاءة ادلديرين وعدـ ادلامهم مبهارات
التخطيط االسًتاتيجي اليت تعد من ادلبادئ األساسية لإلدارة عامة وإلدارة اجلودة خاصة.
وأما زلور سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظاـ إدارة اجلودة األيزو ( )ISO9001الشاملة
ومواصفة األيزو ( )ISO9001فيد جاء يف ادلرتبة التاسعة واألخَتة مبتوسط حسايب بلغ (،)1.40
وبدرجة متوسطة ،وقد تعزى ىذه النتيجة إىل أف عملية التدقيق الداخلي واخلارجي تعد من مهاـ اإلدارة
ادلدرسية األساسية ،ومدير ادلدرسة لديو إدلاـ كاؼ هبذه العملية حبكم خربتو يف اإلدارة ادلدرسية ،ولن يواجو
الكثَت من التقديات يف تطبييها كمبدأ أساسي لتطبيق تنظاـ األيزو يف ادلدرسة.
 .9 .00ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.03 =αيف مستوى التقديات
اليت تواجو تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة ( )ISO9001تعزى دلتغَتات اجلنس ،وادلؤىل
العلمي ،واخلربة؟ لإلجابة عن ىذا السؤاؿ مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات ادلعيارية دلستوى
تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة ( )ISO9001حسب متغَتات اجلنس ،وادلؤىل العلمي،
واخلربة ،واجلدوؿ رقم ) (4يوضح ذلك.
جدوؿ 4
ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات ادلعيارية دلستوى تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة
( )ISO9001حسب متغَتات اجلنس ،ادلؤىل العلمي ،واخلربة
اجلنس
ذكر

ادلؤىل
بكالوريوس

أتنثى

اخلربة
دراسات عليا

أقل من 00سنوات

 00سنوات فأكثر

ادلتوسط

االضلراؼ

ادلتوسط

االضلراؼ

ادلتوسط االضلراؼ ادلتوسط االضلراؼ ادلتوسط االضلراؼ ادلتوسط االضلراؼ

احلسايب

ادلعياري

احلسايب

ادلعياري

احلسايب

ادلعياري احلسايب

ادلعياري

احلسايب

ادلعياري

احلسايب

ادلعياري

3.92

0.45

4.11

0.58

4.05

0.51

3.76

0.42

4.10

0.23

3.73

0.31

3.74

0.50

4.15

0.60

4.02

0.52

3.40

0.48

4.05

0.30

3.53

0.32

3.47

0.59

4.04

0.65

3.83

0.54

3.11

0.77

3.84

0.37

3.31

0.46

3.53

0.74

3.90

0.64

3.82

0.63

3.13

0.78

3.87

0.41

3.23

0.51

3.61

0.66

3.98

0.60

3.89

0.57

3.20

0.67

3.96

0.39

3.28

0.47

3.68

0.57

4.06

0.55

3.97

0.51

3.29

0.54

4.01

0.26

3.42

0.40

التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم
ثيافة اجلودة الشاملة ومواصفة األيزو
()ISO9001
التقديات اليت تواجو اإلدارة ادلدرسية
لإليفاء مبواصفة األيزو ()ISO9001
التقديات عند إتنشاء تنظاـ اجلودة
ضمن مواصفة األيزو ()ISO9001
سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة
بنظاـ اجلودة األيزو ()ISO9001
سحديات إدارة ادلوارد ضمن متطلبات
ادلواصفة الدولية األيزو ()ISO9001
سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية
للخدمات غَت ادلطابية قي تنظاـ إدارة
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اجلودة األيزو ()ISO9001
سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي
لنظاـ إدارة اجلودة األيزو
()ISO9001
سحديات عمليات التقسُت ادلستمر
لنظاـ إدارة اجلودة األيزو
()ISO9001
سحديات اإلدارة ادلدرسية يف احلصوؿ
على رضا العاملُت يف تنظاـ إدارة اجلودة

3.37

0.86

4.04

0.69

3.87

0.67

2.68

0.84

3.87

0.46

3.05

0.73

3.50

0.73

3.95

0.65

3.81

0.64

3.12

0.77

3.85

0.40

3.25

0.57

3.64

0.68

4.11

0.70

3.97

0.65

3.25

0.65

4.01

0.41

3.38

0.50

األيزو ()ISO9001
الدرجة الكلية

3.63

0.50

4.05

0.56

3.93

0.49

3.26

0.46

3.97

0.24

3.38

يبُت اجلدوؿ ( )4تبايناً ظاىرياً يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية دلستوى تطبيق تنظاـ
الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة ( )ISO9001حسب متغَتات اجلنس ،ادلؤىل العلمي ،واخلربة.
ولبياف داللة الفروؽ اإلحصائية بُت ادلتوسطات احلسابية مت استخداـ سحليل التباين الثالثي ادلتعدد
على اجملاالت جدوؿ رقم ( )5وسحليل التباين الثالثي لألداة ككل جدوؿ رقم (.)6
جدوؿ 5
سحليل التباين الثالثي ادلتعدد ألثر اجلنس ،وادلؤىل العلمي ،واخلربة على رلاالت التقديات اليت تواجو تطبيق
تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة ( )ISO9001يف مدارس دولة الكويت من وجهة تنظر مديري
ادلدارس ومساعديهم
مصدر التباين

اجملاالت

رلموع

درجات

متوسط

ادلربعات

احلرية

ادلربعات

التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم ثيافة اجلودة

0.53

1.00

0.53

2.35

0.13

التقديات اليت تواجو االدارة ادلدرسية لإليفاء
مبواصفة األيزو ()ISO9001

2.06

1.00

2.06

9.37

0.00

التقديات عند اتنشاء تنظاـ اجلودة ضمن مواصفة
األيزو )(ISO9001

4.08

1.00

4.08

13.63

0.00

سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظاـ
اجلودة األيزو ()ISO9001

1.53

1.00

1.53

3.75

0.06

سحديات إدارة ادلوارد ضمن متطلبات ادلواصفة
الدولية األيزو ()ISO9001

1.67

1.00

1.67

5.53

0.02

1.68

1.00

1.68

7.34

0.01

الشاملة ومواصفة األيزو ()ISO9001

اجلنس
ىوتلنج=0.26
ح=0.05

قيمة ؼ

الداللة
اإلحصائية

سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية
للخدمات غَت ادلطابية قي تنظاـ إدارة اجلودة األيزو
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()ISO9001
سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظاـ إدارة
اجلودة األيزو ()ISO9001

4.66

1.00

4.66

10.78

0.00

سحديات عمليات التقسُت ادلستمر لنظاـ إدارة
اجلودة األيزو ()ISO9001

2.56

1.00

2.56

6.31

0.01

سحديات اإلدارة ادلدرسية يف احلصوؿ على رضا
العاملُت يف تنظاـ إدارة اجلودة األيزو ( (ISO

2.62

1.00

2.62

6.94

0.01

9001
التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم ثيافة اجلودة
الشاملة ومواصفة األيزو ()ISO9001
التقديات اليت تواجو االدارة ادلدرسية لإليفاء
مبواصفة األيزو ()ISO9001
التقديات عند اتنشاء تنظاـ اجلودة ضمن مواصفة
األيزو )(ISO9001
سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظاـ
اجلودة األيزو ()ISO9001
ادلؤىل
ىوتلنج=0.34

سحديات إدارة ادلوارد ضمن متطلبات ادلواصفة
الدولية األيزو ()ISO9001

ح=0.01

سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية
للخدمات غَت ادلطابية قي تنظاـ إدارة اجلودة األيزو
()ISO9001

1.47

1.00

1.47

3.60

0.06

1.22

1.00

1.22

4.05

0.05

1.53

1.00

1.53

6.97

1.00

6.97

16.14

0.00

1.38

1.00

1.38

3.38

0.07

1.57

1.00

1.57

4.15

0.05

التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم ثيافة اجلودة
الشاملة ومواصفة األيزو ()ISO9001

1.60

1.00

1.60

7.03

0.01

التقديات اليت تواجو االدارة ادلدرسية لإليفاء
مبواصفة األيزو ()ISO9001

1.99

1.00

1.99

9.02

0.00

اجلودة األيزو ()ISO9001
سحديات اإلدارة ادلدرسية يف احلصوؿ على رضا
العاملُت يف تنظاـ إدارة اجلودة األيزو ( (ISO

ح=0.3

1.84

1.00

1.84

6.14

0.02

6.70

سحديات عمليات التقسُت ادلستمر لنظاـ إدارة

اخلربة

1.23

1.00

1.23

5.58

0.02

0.01

سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظاـ إدارة
اجلودة األيزو ()ISO9001

ىوتلنج
=0.27

0.06

1.00

0.06

0.27

0.61

التقديات عند اتنشاء تنظاـ اجلودة ضمن مواصفة
األيزو )(ISO9001
سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظاـ
اجلودة األيزو ()ISO9001
سحديات إدارة ادلوارد ضمن متطلبات ادلواصفة
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1.79

1.00

1.79

5.99

0.02

3.24

1.00

3.24

7.95

0.01

3.98

1.00

3.98

13.17

0.00
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الدولية األيزو ()ISO9001
سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية
للخدمات غَت ادلطابية قي تنظاـ إدارة اجلودة األيزو
سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظاـ إدارة
اجلودة األيزو ()ISO9001
سحديات عمليات التقسُت ادلستمر لنظاـ إدارة
اجلودة األيزو ()ISO9001
سحديات اإلدارة ادلدرسية يف احلصوؿ على رضا
العاملُت يف تنظاـ إدارة اجلودة األيزو ( (ISO

2.59

1.00

2.59

11.36

0.00

3.19

1.00

3.19

7.40

0.01

2.85

1.00

2.85

7.02

0.01

2.97

1.00

2.97

7.84

0.01

9001
التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم ثيافة اجلودة
الشاملة ومواصفة األيزو ()ISO9001
التقديات اليت تواجو االدارة ادلدرسية لإليفاء
مبواصفة األيزو ()ISO9001
التقديات عند اتنشاء تنظاـ اجلودة ضمن مواصفة
األيزو )(ISO9001
سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظاـ
اجلودة األيزو ()ISO9001
اخلطأ

سحديات إدارة ادلوارد ضمن متطلبات ادلواصفة
الدولية األيزو ()ISO9001
سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية
للخدمات غَت ادلطابية قي تنظاـ إدارة اجلودة األيزو

17.26

76.00

0.23

16.73

76.00

0.22

22.75

76.00

0.30

30.95

76.00

0.41

22.98

76.00

0.30

17.35

76.00

0.23

()ISO9001
سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظاـ إدارة
اجلودة األيزو ()ISO9001
سحديات عمليات التقسُت ادلستمر لنظاـ إدارة
اجلودة األيزو ()ISO9001

32.81

76.00

0.43

30.89

76.00

0.41

سحديات اإلدارة ادلدرسية يف احلصوؿ على رضا
العاملُت يف تنظاـ إدارة اجلودة األيزو ( (ISO
9001
التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم ثيافة اجلودة
الكلي

الشاملة ومواصفة األيزو ()ISO9001
التقديات اليت تواجو االدارة ادلدرسية لإليفاء
مبواصفة األيزو ()ISO9001
التقديات عند اتنشاء تنظاـ اجلودة ضمن مواصفة

28.74

76.00

20.42

79.00

25.75

79.00

35.35

79.00
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األيزو )(ISO9001
سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظاـ
اجلودة األيزو ()ISO9001

42.01

79.00

سحديات إدارة ادلوارد ضمن متطلبات ادلواصفة
الدولية األيزو ()ISO9001

34.83

79.00

سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية
27.66

79.00

للخدمات غَت ادلطابية قي تنظاـ إدارة اجلودة األيزو
()ISO9001
سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظاـ إدارة
اجلودة األيزو ()ISO9001

59.58

79.00

سحديات عمليات التقسُت ادلستمر لنظاـ إدارة
اجلودة األيزو ()ISO9001

42.40

79.00

سحديات اإلدارة ادلدرسية يف احلصوؿ على رضى
العاملُت يف تنظاـ إدارة اجلودة األيزو ( (ISO

41.00

79.00

9001

يتبُت من اجلدوؿ ( )5اآليت:
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( )0.03 = aتعزى ألثر اجلنس يف مجيع اجملاالت ،باستئناء
التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم ثيافة اجلودة الشاملة ومواصفة األيزو ( )ISO9001وسحديات
ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظاـ اجلودة األيزو ( ،)ISO9001وجاءت الفروؽ لصاحل اإلتناث.
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( )0.03 = aتعزى ألثر ادلؤىل يف مجيع اجملاالت ،باستثناء
التقديات اليت تواجو العاملُت يف فهم ثيافة اجلودة الشاملة ومواصفة األيزو ( ،)ISO9001وسحديات
ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظاـ اجلودة األيزو ( )ISO9001وسحديات عمليات التقسُت ادلستمر
لنظاـ إدارة اجلودة األيزو ( ،)ISO9001وجاءت الفروؽ لصاحل البكالوريوس.
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( )0.03 = aتعزى ألثر اخلربة يف مجيع اجملاالت ،وجاءت
الفروؽ لصاحل أقل من  00سنوات.
جدوؿ 4
سحليل التباين الثالثي ألثر اجلنس وادلؤىل العلمي واخلربة على الدرجة الكلية دلستوى تطبيق تنظاـ الرقابة
ليياس تنظاـ اجلودة الشاملة
مصدر التباين

رلموع ادلربعات

درجات احلرية

متوسط ادلربعات

قيمة ؼ

الداللة اإلحصائية

اجلنس
ادلؤىل

2.10
1.44

1.00
1.00

2.10
1.44

11.14
7.65

0.00
0.01
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اخلربة
اخلطأ
الكلي

2.59
14.30
24.92

2.59
0.19

1.00
76.00
79.00

13.77

0.00

يتبُت من اجلدوؿ ( )4اآليت:
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( )0.03 = aتعزى ألثر اجلنس ،إذ بلغت قيمة ؼ 11.14
وبداللة إحصائية بلغت  ،0.00وجاءت الفروؽ لصاحل اإلتناث.
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( )0.03 = aتعزى ألثر ادلؤىل ،إذ بلغت قيمة ؼ 7.65
وبداللة إحصائية بلغت  ،0.01وجاءت الفروؽ لصاحل البكالوريوس.
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( )0.03 = aتعزى ألثر اخلربة ،إذ بلغت قيمة ؼ 13.77
وبداللة إحصائية بلغت  ،0.00وجاءت الفروؽ لصاحل أقل من  00سنوات.
أظهرت النتائج ادلتعلية بالسؤاؿ الثاين أف ىناؾ تبايناً يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية
للتقديات الناجتة عن تطبيق تنظاـ الرقابة األيزو  7000يف مدارس دولة الكويت باختالؼ استجابات
ادلدراء ومساعديهم.
مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واإلضلرافات ادلعيارية دلستوى تطبيق تنظاـ الرقابة ليياس تنظاـ
اجلودة الشاملة ( )ISO9001حسب متغَتات اجلنس ،وادلؤىل العلمي ،واخلربة:
ؼلص متغَت اجلنس؛ فيد تبُت:
أما فيما ّ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( )0.03 = aتعزى ألثر اجلنس ،إذ بلغت قيمة ؼ 11.140
وداللة إحصائية بلغت  ،0.001وجاءت الفروؽ لصاحل اإلتناث.
أظهرت ىذه الدراسة أف اإلتناث يعتيدف وجود سحديات تواجههن يف تطبيق تنظاـ اجلودة أكثر من
الذكور ،وقد تعزى ىذه النتيجة إىل أف ادلديرات من اإلتناث ال زلن يواجهن صعوبات وسحديات أكثر من
الذكور يف الدوؿ العربية وخاصة يف الكويت ،وذلك ألف ادلرأة ال تُعطى قدراً من ادلسؤولية والسلطة واحلرية
ادلعطاه للذكور ،لذلك تكوف التقديات اليت يواجهنها أكرب من الذكور.
ُ
كما تتفق ىذه النتيجة مع دراسة (زامل )9004 ،اليت اظهرت أف ىناؾ اختالفًا بُت تيديرات
أفراد رلتمع الدراسة دلدى تطبيق مبادىء إدارة اجلودة الشاملة يف ادلدارس الثاتنوية يف زلافظيت اخلليل وبيت
حلم يف فلسطُت حسب متغَت جنس ادلدير لصاحل اإلتناث.
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وتتفق مع دراسة (العباسي )9002 ،اليت بينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف واقع تنظاـ
التعليم يف جامعة اليدس يف ضوء معايَت إدارة اجلودة من وجهة تنظر أعضاء ىيئة التدريس تعزى للجنس
لصاحل الذكور.
وختتل مع تنتائج دراسة (العسيلي )9005 ،إذ بينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية عند ادلستوى ( )0.03 = aيف درجة تيدير مديري ومعلمي ادلدارس لفعالية أداء ادلدرسة
باستخداـ معايَت اجلودة يف مدينة اخلليل باختالؼ اجلنس ،كما ختتل ىذه النتيجة مع تنتائج دراسة (بدح
وحوامدة9001 ،؛ عالوتنة وغنيم )9003 ،اليت بينت تنتائجها عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت
ادلتوسطات احلسابية الستجابات ادلعلمُت وادلعلمات يف ىذه ادلدارس تبعاً دلتغَت اجلنس ،وختتل مع دراسة
(الباسل )9000 ،يف عدـ وجود فروؽ تعزى دلتغَت اجلنس.

أما فيما يتعلق مبتغَت ادلؤىل العلمي فيد تبُت:
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( )0.03 = aتعزى ألثر ادلؤىل ،حيث بلغت قيمة ؼ
 7.647وبداللة احصائية بلغت  ،0.007وجاءت الفروؽ لصاحل البكالوريوس.
وقد تعزى اختالؼ وجهات تنظر أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالتقديات اليت تواجو اإلدارة يف
تطبيق تنظاـ األيزو إىل أف ادلدراء من اصقاب الشهادات العليا ؽللكوف كماً معرفياً أكرب ،وىم أكثر اطالعاً
من الناحية العلمية والتطبييية على مثل ىذه األتنظمة احلديثة وبالتايل فإهنم يروف أف التقديات اليت قد
تواجههم أقل صعوبة ميابل وجهة تنظر حاملي اهادة البكالوريوس.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (زامل )9004 ،اليت أظهرت أف ىناؾ اختالفًا بُت تيديرات أفراد
رلتمع الدراسة دلدى تطبيق مبادىء إدارة اجلودة الشاملة يف ادلدارس الثاتنوية يف زلافظيت اخلليل وبيت حلم
يف فلسطُت حسب متغَت ادلؤىل العلمي ،كما تتفق ىذه النتيجة مع دراسة (التميمي )9004 ،حيث تبُت
وجود فروؽ دالة إحصائياً يف درجة فاعلية إدارة اجلودة الشاملة من وجهة تنظر مديري ومعلمي ادلدارس
احلكومية احلاصلة على اهادة األيزو  7009يف زلافظة اإلحساء تعزى إىل ادلؤىل العلمي وجاءت الفروؽ
لصاحل من ػلملوف مؤىل البكالوريوس ،وختتل ىذه النتيجة مع دراسة (العباسي )9002 ،اليت بينت عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف واقع تنظاـ التعليم يف جامعة اليدس يف ضوء معايَت إدارة اجلودة من
وجهة تنظر أعضاء ىيئة التدريس تعزى للمؤىل العلمي.
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أما فيما يتعلق مبتغَت اخلربة فيد تبُت:
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( )0.03 = aتعزى ألثر اخلربة ،حيث بلغت قيمة ؼ
 13.767وبداللة احصائية بلغت  ،0.000وجاءت الفروؽ لصاحل أقل من  00سنوات.
وقد تعزى ىذه النتيجة إىل أتنو كلما زادت سنوات اخلربة للمديرين تزداد ميدرهتم على احلكم على
درجة فاعلية استخداـ ىذا النظاـ يف تطوير أداء ادلؤسسات التعليمية ،وىذه النتيجة منطيية ألف سنوات
اخلربة يف العمل والروتُت ادلتواصل يدفع ىؤالء ادلديرين إىل البقث عن ظلاذج إدارية جديدة تبعث فيهم روح
النشاط والفعالية لتقسُت أدائهم واالتنتياؿ من الروتُت ادلمل إىل العمل الفعاؿ والنشط ،وتنرى أف
التقديات اليت قد يواجهها ادلديروف ومساعدوىم ذوو اخلربة األعلى من  00سنوات تكوف أقل من غَتىم
من ذوي اخلربة األقل فهم ذوو خربة واسعة ويستطيعوف حل ادلشكالت اليت قد تواجههم بفعالية أكرب من
ذوي اخلربة اليليلة.
تعرؼ مستوى تطبيق إدارة
وتتفق ىذه النتيجة مع تنتائج دراسة (األغربي )9003 ،اليت حاولت ّ
اجلودة الشاملة من وجهة تنظر مديري ومعلمي ادلدارس احلكومية احلاصلة على اهادة األيزو  7009يف
زلافظو اإلحساء يف ادلملكة العربية السعودية ،إذ بينت تنتائجها وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت أفراد
العينة ومعرفتهم مبتظلبات األيزو تبعا دلتغَت اخلربة.
وختتل ىذه النتيجة مع تنتائج دراسة (العسيلي )9005 ،اليت بينت تنتائجها عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية عند ادلستوى ( )0.03 = aيف درجة تيدير مديري ومعلمي ادلدارس ضلو فعالية أداء
ادلدرسة باستخداـ معايَت اجلودة يف مدينة اخلليل باختالؼ سنوات اخلربة ،كما ختتل ىذه النتيجة مع
تنتائج دراسة (بدح وحوامدة9001 ،؛ عالوتنة وغنيم )9003 ،اليت أظهرت تنتائجها عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية بُت ادلتوسطات احلسابية الستجابات ادلعلمُت وادلعلمات يف ادلدارس تبعاً دلتغَت
(سنوات اخلربة) ،كما ختتل ىذه النتيجة مع دراسة (العباسي )9002 ،اليت بينت عدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية يف واقع تنظاـ التعليم يف جامعة اليدس يف ضوء معايَت إدارة اجلودة من وجهة تنظر أعضاء
ىيئة التدريس تعزى للخربة ،وختتل مع دراسة (الباسل )9000 ،يف عدـ وجود فروؽ تعزى دلتغَت اخلربة.

 .00التوصيات:

من خالؿ النتائج السابية اليت توصلت اليها الدراسة تنوصي مبا يلي:
 .0 .00تدريب ادلديرين وادلعلمُت باستمرار ،وتعريفهم بثيافة اجلودة لرفع مستوى فعالية أدائهم.
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 .9 .00توفَت الكوادر البشرية ادلؤىلة تأىيالً علمياً وتربوياً وعملياً ،وادلدربة على سحييق األساليب اإلدارية
اجلديدة ومنها أسلوب اجلودة الشاملة لتطوير العمل.
 .1 .00إدخاؿ مفاىيم اجلودة يف ادلناىج التعليمية يف مراحل التعليم كافة حىت تكوف تربية وعلماً يف أف
واحد ،باإلضافة إىل تدريس فلسفة إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات وخاصة يف كليات الًتبية.
 .2 .00العمل على إتنشاء أقساـ إلدارة اجلودة الشاملة وضبط اجلودة داخل إدارات ادلناطق التعليمية
يكوف ىدفها األساسي اإلاراؼ على تطبيق أساليب إدارة اجلودة الشاملة يف ادلدارس.
 .3 .00تيدًن احلوافز ادلادية وادلعنوية إلثراء الروح ادلعنوية للمديرين لتقييق جودة العملية اإلدارية.
تعرؼ الرغبات واحلاجات احلييية للمستفيدين من العملية التعليمية من مديرين ومشرفُت
ّ .4 .00
ومعلمُت وطالب وأولياء أمور ،وبذؿ اجلهود إلاباعها وسحيييها.
 .5 .00توفَت الدعم ادلادي وادلعنوي للمدارس وإدارات التعليم الناجقة تشجيعاً ذلا على تطبيق إدارة
اجلودة الشاملة.
 .6 .00تعميم تنظاـ إدارة اجلودة ( )ISO 9001يف الوحدات اإلدارية التابعة لوزارة الًتبية كافة يف
الكويت ،وصوالً إىل الوحدة اإلدارية األىم واألساسية يف النظاـ التعليمي ،أال وىي ادلدرسة على أف يبدأ
التطبيق من أعلى اذلرـ أي وزارة الًتبية ،مث ادلناطق التعليمية ،وصوال لإلدارات ادلدرسية.
 .7 .00متابعة التجديدات الًتبوية والتجارب العادلية والعربية والعمل على هتيئتها للتوافق مع البيئة
الكويتية.
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المراجع العربية
األغربي ،عبد الصمد .)9003) .إدارة اجلودة الشاملة من وجهة تنظر مديري ومعلمي ادلدارس احلكومية
ادلطبية ذلا واحلاصلة على اهادة األيزو  7009يف زلافظة اإلحساء .رللة التعاوف ،)40( ،الشؤوف
اإلعالمية باألمأتنة العامة جمللس التعاوف لدوؿ اخلليج العريب ،الرياض.
الباسل ،ميادة .)9000( .متطلبات إدارة اجلودة الشاملة  ISO 9000برياض األطفاؿ ومدارس
التعليم العاـ مبصر .جامعة ادلنصور ،رللة كلية الًتبية.)25( ،
بدح ،أمحد؛ حوامدة ،باسم .)9001( .درجة تطبيق عناصر مواصفات ادلنظمة الدولية للمياييس
( .(ISO 9001, 9000دراسات العلوـ الًتبوية ،األردف.(20( ،
التميمي ،فواز .)2006( .فاعلية استخداـ تنظاـ إدارة اجلودة آيزو  9001يف تطوير أداء الوحدات
اإلدارية يف وزارة الًتبية والتعليم يف األردف من وجهو تنظر العاملُت فيها ودرجة رضاىم عن ىذا النظاـ.
أطروحة دكتوراه غَت منشورة ،جامعة عماف العربية ،عماف.
درادكة ،أرلد .)9002( .درجة تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف جامعة البلياء التطبييية من وجهة تنظر
اليادة الًتبويُت فيها .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة الَتموؾ ،األردف.
دوىريت ،جيفري .)1999( .تطوير تنظم اجلودة يف الًتبية .ترمجة :األمحد ،سالمة؛ عالوتنة ،تنصر ،ادلنظمة
العربية للًتبية والثيافة والعلوـ ،دمشق :إدارة الًتبية وادلركػز العريب للتعريب والًتمجة والتألي والنشر.
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زامل ،رًن .(2006) .مدى تطبيق مبادىء إدارة اجلودة الشاملة يف ادلدارس الثاتنوية يف زلافظة اخلليل
وبيت حلم من وجهة تنظر ادلديرين .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،اليدس ،جامعة اليدس ،فلسطُت.
السقيم ،سعيد .)9003( .واقع تطبيق إدارة اجلودة  ISO9001يف مدارس التعليم العاـ يف ادلملكة
العربية السعودية .رسالة دكتوراه غَت منشورة ،جامعة ادللك سعود.
سليم ،حسن .)9007( .إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي .ط .9الياىرة :مكتبة بَتوت.
انودة ،إميل .)9005( .أىم ادلواصفات اليياسية لضمأف اجلودة واالعتماد يف التعليم النوعي مبصر
والعامل العريب .ادلؤمتر السنوي لكلية الًتبية النوعية بادلنصورية ،مجهورية مصر العربية.
العباسي ،عمر .)9002( .واقع تنظاـ التعليم يف جامعة اليدس يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة من وجهة
تنظر أعضاء ىيئة التدريس والطلبة .رسالة ماجستَت غَت منشورة جامعة اليدس ،فلسطُت.
عبد اجلواد ،تنوفل .)9000( .ضبط اجلودة :ادلفهوـ ،ادلنهج ،األليات والتطبييات الًتبوية .رللة الًتبية،
قطاع البقوث الًتبوية وادلناىج بوزارة دولة الكويت.00 ،
عبد العاؿ ،عبد العزيز .)9000( .إدارة اجلودة ودورىا يف بناء الشركات .أطروحة دكتوراه يف إدارة

األعماؿ .اجلامعة اإلفًتاضية الدولية ،ادلملكة ادلتقدة.
عبيدات ،ذوقاف وآخروف .)9001( .البقث العلمي مفهومو ،أدواتو ،أساليبو .عماف :دار الفكر للنشر
والتوزيع.
العسيلي ،رجاء .)9005) .تيدير درجة فعالية اداء ادلدرسة باستخداـ معايَت اجلودة الشاملة يف مدينة
اخلليل .رللة العلوـ الًتبوية والنفسية ،جامعة البقرين.)01( ،
عالوتنة ،معزوز .(2004) .مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة العربية األمريكية من
وجهة تنظر أعضاء ىيئتها التدريسية .حبث ميدـ إىل مؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيٍت،
جامعة اليدس ادلفتوحة ،راـ اهلل.
الكع ي ،أمحد .)9002( .مدى امكاتنية تطبيق تنظاـ ادارة اجلودة األيزو  7000يف مدارس التعليم ما بعد
االساسي مبقافظة مشاؿ الباطنة يف سلطنة عماف .رللة البقوث والدراسات الشرعية.)91( ،
رلمع اللغة العربية ،)15(49 .)0765( .دمشق ،سوريا.
ادلنظمة الدولية للمواصفات وادلياييس  .)9000( .ISOتعري تنظاـ مواصفات اجلودة  .ISOترمجة:
إحساف خالد ،الياىرة :دار الوالء.
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تنشواف ،مجيل .)9002( .تطوير كفايات ادلشرفُت األكادؽليُت يف ضوء مفهوـ إدارة اجلودة الشاملة يف
فلسطُت .مؤمتر التوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيٍت ،جامعة اليدس ادلفتوحة ،راـ اهلل ،فلسطُت.
وزارة الًتبية .)9002( .اجملموعة اإلحصائية للتعليم ،قطاع ادلنشآت والتخطيط .مراقبة متابعة التغَتات

البيئية ،الكويت.
وزارة الًتبية .)9009( .اذلدر الًتبوي وادلايل ،قطاع التخطيط وادلعلومات .مراقبة التخطيط االقتصادي،
الكويت.
وزارة الًتبية .)9002( .مشروع اإلدارات ادلدرسية ادلطورة .اسًتجع يف تاريخ  09ابريل  9003من
.www.moe.org.edu
وزارة الًتبية.)2015( .ادلؤمتر الًتبوي الثالث للجودة الشاملة يف التعليم .اسًتجع يف تاريخ  90مارس
 9003من www.moe.org.edu.
ويليامز ،رتيشارد .)9001( .أساسيات إدارة اجلودة الشاملة .ترمجة :مكتبة جرير ،الرياض ،السعودية.
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