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واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها لدى العاملين باإلدارة
المدرسية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

The Status Co. of Comprehensive Quality Concept-Realization and Its
Application Among Administrative Staff Members of
Public School at Taif.
نجوى أحمد خرض العويف**

معن محمود احمد العيارصه*

امللخص
هدفــت الدراســة التعــرف إىل درجــة واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا لــدى
العاملــن يف اإلدارة املدرســية بالتعليــم العــام يف مدينــة الطائــف مــن وجهــة نظرهــم ،وتكــون
مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــري ومدي ـرات ووكالء ووكيــات مــدارس التعليــم العــام مبدينــة
الطائــف للعــام الــدرايس 1435/1434هـــ والبالــغ عددهــم ( ،)1164وقــد تــم اختيــار عينة عشــوائية
بســيطة بلــغ حجمهــا ( )240فــردا مــن مجتمــع الدراســة .ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت
االســتبانة كأداة رئيســية .وتوصلــت الدراســة اىل أن درجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة
وتطبيقاتهــا لــدى العاملــن يف اإلدارة املدرســية بالتعليــم العــام يف مدينــة الطائــف جــاءت بدرجــة
كبــرة .وتوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0,05بــن متوســطات
تقديـرات أفـراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا لــدى العاملــن
يف اإلدارة املدرســية بالتعليــم العــام يف مدينــة الطائــف تعــزى ملتغــر الجنــس لــأداة ككل ،وعــى
مجــايل الدراســة ولصالــح اإلنــاث .وملتغــري ســنوات الخــرة ولــأداة ككل ،وعــى املجــال الثــاين
(إدراك تطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاملة) ولصالــح فئــة الذيــن خربتهــم (عــر ســنوات وأقــل).
وملتغــر لــأداة ككل ،وعــى املجــال األول (إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة) ولصالــح املرحلتــن
الثانويــة واملتوســطة .وال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي لــأداة
ككل ،وعــى مجــايل الدراســة .وقــد قدمــت الدراســة عــدد مــن التوصيــات مــن أبرزهــا االســتمرار يف
عقــد الــدورات التدريبيــة والنــدوات التثقيفيــة للعاملــن يف إدارة املدرســة واملعلمــن وإرشاك أوليــاء
االمــور والطــاب فيهــا لرتســيخ مفهــوم الجــودة وتطبيقاتــه
الكلامت املفتاحية :اإلدارة املدرسية ،الجودة الشاملة.
* أستاذ اإلدارة الرتبوية املشارك -كلية العلوم الرتبوية  -جامعة جرش.
** معلمة يف وزارة التعلم  -اململكة العربية السعودية .
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Abstract
The study aimed to identify the degree of reality perception and overall
application quality among workers in the school administration to public education
in the city of Taif in their view the concept, and the study population consisted of all
the managers and directors, agents and attorneys general education schools in Taif
for the academic year 14341435/ AH’s (1164), It was selected as a simple random
sample size was 240 members of the study population. To achieve the objectives of
the study questionnaire was used as a key tool. The study found that the degree of
realization of comprehensive and applications of quality among workers in the school
administration to public education in the city of Taif concept came significantly.
There are significant differences at the level of significance (α ≤ 0,05) between the
mean study sample estimates of the degree of realization of comprehensive and
applications of quality among workers in the school administration to public
education in the city of Taif attributed to the sex of the instrument as a whole
concept, and the fields of study in favor of females. Moreover, variables of years of
experience and the tool as a whole, and the second area (to recognize the application
of total quality concept) and in favor of the category of those who experience (ten
years and less). Moreover, a variable of the instrument as a whole, and the first
area (perception overall) and in favor of the concept of quality of secondary and
middle stages. There are no statistically significant differences attributed to the
educational qualification of the instrument as a whole to a variable, and the areas
of Aldrash.oukd study made a number of recommendations, notably to continue to
hold educational seminars for employees training courses at the school, teachers,
administration and the involvement of parents and students in which to consolidate
the quality and applications concept.
Key words: school administration, the total quality.
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املقدمة:
يشــهد العــامل موجـ ٌة غــر مســبوقة مــن التطــور والتغيــر متتــد بظاللهــا لتشــمل كافــة األبعــاد
السياســية ،واالقتصاديــة ،والثقافيــة ،والتكنولوجيــة ،ومل يعــد هنــاك مــا ميكــن وصفــه بأنــه ثابــت؛
فــكل مــا حولنــا أصبــح يــدور يف فلــك التطــور والتغيــر.
ونتيجــة لهــذه املوجــة الكبــرة مــن التغيــر والتطويــر كان البــد لألســاليب اإلداريــة أن تُغــر
فلســفتها اإلداريــة لتتناســب مــع الواقــع اإلداري الجديــد الــذي أفرزتــه هــذه التغـرات والتطــورات
الرسيعــة  ،األمــر الــذي يتفــق عليــه املحللــون وخـراء اإلدارة العامــة فيــا يواجــه البيئــة املحيطــة
بــأن نتائــج هــذه التغ ـرات ســوف تــؤدى حت ـاً إىل تشــكل مجموعــة مــن الفــرص والتهديــدات ؛
والتــي بدورهــا ميكــن أن تشــكل مــا ميكــن أن نطلــق عليــه عنــق الزجاجــة الــذي يجعــل املنظــات
يف مفــرق الطــرق ...فإمــا إىل تقــدم وازدهــار ،وإمــا إىل تدهــور وانحــدار ،فــإذا مل تســعى املنظــات
إىل اســتغالل الفــرص ومواجهــة التهديــدات أصيبــت باالختنــاق  ،وإذا نجحــت يف اســتغالل مــا يتــاح
لهــا مــن فــرص بــا شــك أنهــا اهتــدت إىل املســار الصحيــح وخرجــت مــن العنــق الضيــق إىل مجــال
أوســع وأرحــب  ،وقــد أدى هــذا التغــر والتطويــر إىل تحــوالت أساســية يف إطــار املفاهيــم الخاصــة
بــإدارة املنظــات الحكوميــة  ،فقــد تحــول الحديــث مــن اإلدارة إىل الرياديــة  ،ومــن الســيطرة
املهنيــة واإلداريــة إىل ســيادة العميــل  ،ومــن ضبــط أو مراقبــة التكاليــف إىل إدارة األداء  ،ومــن
زيــادة كميــة املخرجــات إىل تحســن جــودة الخدمــات ،ومــن تقييــم مــدى ســامة اإلجـراءات إىل
املســاءلة عــن النتائــج ومســتويات األداء (.معــزب)2006،
وقــد ذكــر زيــاد(د.ت) أن القامئــن عــى املجــال الرتبــوي يســعون مــن خــال تطبيــق إدارة
الجــودة الشــاملة إىل إحــداث تطويــر نوعــي لــدورة العمــل يف املــدارس مبــا يتــاءم مــع املســتجدات
الرتبويــة والتعليميــة واإلداريــة ،ويواكــب التطــورات الســاعية لتحقيــق التميــز يف كافــة العمليــات
التــي تقــوم بهــا املؤسســة الرتبويــة.
ويشــر «جابلونســي» إىل أن مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة كغــره مــن املفاهيــم اإلداريــة
التــي تتبايــن بشــأنه املفاهيــم واألفــكار وفق ـاً لزاويــة النظــر مــن قبــل هــذا الباحــث أو ذاك إال
أن هــذا التبايــن الشــكيل يف املفاهيــم يــكاد يكــون متامث ـاً يف املضامــن الهادفــة إذ أنــه يتمحــور
حــول الهــدف الــذي تســعى لتحقيقــه املنظمــة والــذي يتمثــل باملســتهلك مــن خــال تفاعــل كافــة
األط ـراف الفاعلــة فيهــا( .الجضعــي)2005،
فيــا يــرى أحمــد دربــاس يف (زيــاد ،د.ت )13 ،أن الجــودة الشــاملة أســلوب تطويــر شــامل
ومســتمر يف األداء يشــمل كافــة مجــاالت العمــل التعليمــي ،فهــي عمليــة إداريــة تحقق أهــداف كل
مــن ســوق العمــل والطــاب ،أي أنهــا تشــمل جميــع وظائــف ونشــاطات املؤسســة التعليميــة ليــس
فقــط يف إنتــاج الخدمــة ولكــن يف توصيلهــا لألمــر الــذي ينطــوي حتــا عــى تحقيــق رضــا الطــاب
وزيــادة ثقتهــم ،وتحســن مركــز املؤسســة التعليميــة محليـاً وعامل ًيــا.
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الجــودة الشــاملة يف التعليــم ميكــن أن تكــون محققــة لالســتثامر األفضــل للمــوارد وللوقــت
وللجهــد املبــذول يف العمــل ،ولهــذا أصبــح مــن الــروري االع ـراف بجــدوى مبــادئ وتطبيقــات
إدارة الجــودة الشــاملة يف التعليــم ألن هــذا مــا متليــه حركــة الحيــاة املعــارصة وهــي دليــل عــى
بقــاء الــروح وروح البقــاء لــدى املنظمــة أو املؤسســة التعليميــة( .الخطيــب)2004،
إن مدرســة القــرن الحــادي والعرشيــن ،تتطلــب مــن مديــر املدرســة جهــدا ً إضافيــا يك يتخــذ
إلدارتــه املدرســية مســارات دميقراطيــة ،مــن خــال تخطيــط األهــداف ووضعهــا ،أو تحديــدا
لإلج ـراءات املناســبة للتنفيــذ واملتابعــة ،ويكــون ذلــك مــن خــال املشــاركة واملناقشــة واللقــاءات
املتنوعــة واملختلفــة داخــل املدرســة وخارجهــا كل هــذا بهــدف الوصــول إىل أهــداف املؤسســة
الرتبويــة التــي يرأســها  ,وكذلــك تفويــض الصالحيــات للعاملــن معــه يف املدرســة ليشــاركوا معــه يف
املســؤولية والقيــام بأعبــاء املدرســة واإلرشاف عليهــا يك يكــون هنــاك التـزام بتنفيــذ هــذه األهــداف.
(الرتتوري  ،د.ت)
إن اإلدارة املدرســية هــي املســؤولة عــن تحقيــق األهــداف الرتبويــة والتنمويــة ولتحقيــق
ذلــك البــد مــن تطبيــق نظــام إداري يضمــن تحقيــق هــذه األهــداف ويضمــن فاعليتهــا ،وإدارة
الجــودة الشــاملة هــي الســبيل املناســب والفعــال لتحقيــق هــذه األهــداف لذلــك توجــب عــى
مديــر املدرســة ووكيلــه باعتبارهــم املســؤولني عــن النظــام اإلداري داخــل املنظمــة الرتبويــة تبنــي
نظــام إدارة الجــودة الشــاملة والوعــي بتطبيقاتهــا ومفهومهــا والتغلــب عــى املعوقــات التــي تواجــه
التطبيــق.
وقــد عــرف العاميــرة ( )2002اإلدارة املدرســية عــى أنهــا « :الجهــود املنســقة التــي يقــوم بهــا
فريــق مــن العاملــن يف الحقــل التعليمــي (املدرســة) إداريــن ،وفنيــن بغيــة تحقيــق األهــداف
الرتبويــة داخــل املدرســة تحقيق ـاً يتمــى مــع مــا تهــدف إليــة الدولــة مــن تربيــة أبنائهــا تربيــة
صحيحــة وعــى أســس ســليمة»( .ص)18
ويتطلــب مــن القيــادات الرتبويــة تطويــر املؤسســات التعليميــة ملواكبــة التطــورات العلميــة
والتكنولوجيــة ومواجهــة القضايــا واملشــكالت ونتيجــة لتطــور العــر ظهــرت مفاهيــم جديــدة
منهــا الجــودة الشــاملة  ,لذلــك أصبــح للقيــادات الرتبويــة أدوارا جديــدة ومســتقبلية تبــدأ مبدخالت
العمليــة التعليميــة مــرورا بالعمليــات التعليميــة وانتهــا ًء باملخرجــات التعليميــة والبــد مــن الرتكيــز
عــى التدريــب املرتبــط بربامــج إدارة الجــودة الشــاملة لتنميــة الســلوكيات واملهــارات التــي تدعــم
توجهــات الخطــة وتوظيــف مخرجــات التعليــم والتــي تُعــد مــن أهــم التحديــات املعــارصة  ,كــا
تســاعد عــى تحقــــــــيق األهداف(.امليــان )2007 ،
كــا أن النمــط القيــادي املناســب لتطبيــق الجــودة الشــاملة هــو النمــط الــذي يعمــل بــروح
الفريــق ويعطــي اهتاممـاً موازيـاً للعنــر البــري واإلنتــاج واســتخدام التكنولوجيــا وتطويــر البنيــة
التنظيميــة وأن يكــون اإلطــار الفكــري م ـراده تحقيــق جــودة فعاليــة شــاملة ونرشهــا يف املجتمــع
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والبيئــة الخارجيــة وتكــون املدخــات مبثابــة املصــادر والعنــارص املختلفــة املطلوبــة واملدخــات هــي
التالميــذ واملعلمــن واإلداريــن واملــواد التعليميــة والتســهيالت املاديــة واملعــدات وغريهــا وأن يكــون
هنــاك مقيــاس الختيــار الطــاب وفــق معايــر محــددة ورشوط ينبغــي أن تتوافــر يف كل مرحلــة
 ،وكذلــك املعلمــن واإلداريــن البــد لهــم مــن مســتوى محــدد وبرامــج لتدريبهــم أثنــاء الخدمــة
وتوفــر الــروط الالزمــة للمــواد التعليميــة وللمبنــى واملعــدات والتمويــل الــكايف ألداء النظــام
وتحقيقــه ألهدافه(.بنــن)2010،
وقــد رأى الخطيــب ( )15 ،2001رضورة العمــل عــى تحســن الجــودة يف مؤسســات التعليــم
والتأكــد مــن ضبــط الجــودة مــن خــال تطبيــق معايــر االعتــاد إضافــة عــى اتخــاذ التدابــر
الكفيلــة بتمكــن املســتفيدين مــن الخدمــات التعليميــة مــن خــال الوقــوف عــى مســتوى انجازهــا
يف القطــاع الحكومــي والخــاص.
وأشــارت دراســة الســحيم ( 1424هـــ) إىل أن التعليــم يواجــه تحديــات كثــرة منهــا :عــدم
كفايــة االعتــادات املاليــة املخصصــة  ,واتســاع الفجــوة بــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق
العمــل حيــث ال تـزال القطاعــات التــي تســتقبل مخرجــات التعليــم العــام ســواء مؤسســات التعليم
العــايل أو قطاعــات العمــل األخــرى تظهــر عــدم رضاهــا عــن مخرجــات التعليــم العــام نتيجــة عــدم
تلبيتهــا لتوقعاتهــا  ,والقصــور يف االســتخدام األمثــل للمــوارد البرشيــة واملاليــة كــا أن املدرســة
تواجــه تحديــات تطــور معايــر الجــودة والتغيـرات والتطــورات التقنيــة املتواليــة ومتطلبــات ســوق
العمــل ورسعــة التغيــر واالنفتــاح(.ص)7-6
وأشــار امللحــم يف (املالــي )7، 2010،إىل أن غيــاب التقويــم املؤســي للمــدارس ،ال ميثــل فقــط
حاجــزا ً أمــام الرتبويــن وأوليــاء األمــور للحكــم عــى مســتوى جــودة املــدارس بوضعهــا القائــم
فحســب ،بــل يحــرم املــدارس مــن وجــود قاعــدة معرفيــة للتطويــر املســتقبيل لربامجهــا .إذ أن
التقويــم هــو املقدمــة املنطقيــة لعمليــة التطويــر ،فالتقويــم منهــج للحكــم يســاعدنا عــى تحديــد
جوانــب القــوة وأوجــه الضعــف وأي عمليــة جــادة لتطويــر الجــودة والنوعيــة يف مؤسســات التعليم
ينبغــي أن تبــدأ بعمليــة التقويــم.
ويف ضــوء املراجعــة املتأنيــة للدراســات املتعلقــة مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف
املؤسســات الرتبويــة وخاصــة املدرســة تبــن إن هنــاك العديــد مــن الدراســات األجنبيــة والعربيــة
التــي تناولــت هــذا املوضــوع.
فقــد أجــرى القثامــي ( )2013دراســة هدفــت التعــرف عــى واقع تطبيــق معايــر إدارة الجودة
الشــاملة مــن وجهــة نظــر العاملــن يف اإلدارة العامــة للرتبيــة والتعليــم وقــد أظهــرت الدراســة
النتائــج التاليــة :أن درجــة توافــر اإلمكانــات لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة بــاألداة التعليميــة
كانــت متوســطة و أن درجــة شــيوع معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة كانــت عاليــة وأبــرز
املعوقــات كانــت قلــة الكــوادر املدربــة لتطبيــق الجــودة الشــاملة يف اإلدارة  ,ومحدوديــة برامــج
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التدريــب يف مجــال إدارة الجــودة الشــاملة وأن هنالــك فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول درجــات
توافــر إمكانــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة وفقــاً إىل كلٍ مــن املؤهــل العلمــي واملســمى
الوظيفــي والــدورات التدريبيــة وســنوات الخــرة .
أجــرى الشــهري ( )2013دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى أهــم معوقــات تطبيــق إدارة
الجــودة الشــاملة يف مــدارس التعليــم العــام مــن وجهــة نظــر مديــري املــدارس يف محافظــة جــدة
وقــد أتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي وقــد أظهــرت الدراســة النتائــج :أن درجــة شــيوع
املعوقــات البرشيــة والتنظيميــة واملاديــة جــاءت بدرجــة عاليــة  ،وأن أكــر املعوقــات التــي تواجــه
تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة كانــت تتعلــق باملعوقــات التنظيميــة ثــم تبعتهــا املعوقــات املاديــة
ثــم املعوقــات البرشيــة وال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتوســطات حــول درجــة شــيوع
املعوقــات بأبعادهــا التــي تواجــه تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة ككل وفقـاً للمشــاركة بالــدورات
والخــرة باســتثناء املعوقــات املاديــة حيــث كانــت لصالــح الخ ـرات العليــا بينــا كانــت هنالــك
فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول درجــات شــيوع املعوقــات بأبعادهــا وفقــاً ملتغــر املرحلــة
التعليميــة  ،حيــث كانــت لصالــح املــدارس الثانويــة مقابــل االبتدائيــة ولصالــح مديــري املــدارس
املتوســطة مقابــل االبتدائيــة و كانــت أهــم املقرتحــات والتطلعــات املســتقبلية للتغلــب عــى مجــال
املعوقــات التنظيميــة حيــث حصــل عــى درجــة عاليــة جــدا ً كان أبرزهــا الرتكيــز عــى األخطــاء قبــل
وقوعهــا أكــر مــن تصحيحهــا بعــد وقوعهــا .
أجــرى القــرين ( )2013دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى درجــة تطبيــق إدارة الجــودة
الشــاملة يف املــدارس الثانويــة القامئــة عــى نظــام املقــررات يف مدينــة الريــاض مــن وجهــة نظــر
أف ـراد مجتمــع الدراســة  ،وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي  ،وتكــون مجتمــع
الدراســة مــن ( )31مديــر و( )27مديــرة مدرســة يف املــدارس الثانويــة القامئــة عــى نظــام املقــررات
 ،الحكوميــة واألهليــة  ،البنــن والبنــات  ،يف مدينــة الطائــف  ،وقــد اتبــع الباحــث أســلوب الحــر
الشــامل يف مجتمــع الدراســة ،وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن إدارة الجــودة الشــاملة يف املــدارس
الثانويــة القامئــة عــى نظــام املقــررات تطبــق بدرجــة عاليــة  ،وأن مظاهرهــا تكمــن يف دعــم املديــر
العمــل بــروح الفريــق الواحــد  ،واعتــاد املديــر عــى املرونــة يف اتخــاذ القــرار ،وكذلــك تقــوم
إدارة املدرســة بإبــاغ أوليــاء األمــور باعتــاد املدرســة كنظــام للمقــررات وأن هنــاك العديــد مــن
املعوقــات التــي تواجــه عمليــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف املــدارس الثانويــة القامئــة عــى
نظــام املقــررات ،ويــأيت عــى رأس هــذه املعوقــات كــرة األعبــاء اإلداريــة املطلــوب تنفيذهــا مــن
قبــل مديــر املدرســة  ،ومركزيــة اتخــاذ الق ـرارات  ،ونــدرة التحــاق منســويب املدرســة بــدورات يف
مجــال إدارة الجــودة الشــاملة .
أجــرى الثبيتــي( )2012دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى مســتوى أداء مديــري املــدارس
املتوســطة والثانويــة يف محافظــة الطائــف وفــق معايــر إدارة الجــودة الشــاملة مــن وجهــة نظــر
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املرشفــن الرتبويــن واملعلمــن وأســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة
ان املســتوى اإلجــايل ملســتوى أداء مديــري املــدارس املتوســطة والثانويــة وفــق معيــار التعليــم
والتعلــم وعالقــة املدرســة باملجتمــع املحــي والرقابــة والتقويــم مــن معايــر إدارة الجــودة الشــاملة
مــن وجهــة نظــر املرشفــن الرتبويــن واملعلمــن كان بدرجــة متوســطة .وتوجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات أفـراد العينــة حــول مســتوى أداء مديــري املــدارس املتوســطة
والثانويــة وفــق معايــر إدارة الجــودة الشــاملة تبع ـاً ملتغــر طبيعــة العمــل ،واملؤهــل العلمــي،
وعــدد ســنوات الخــرة ،وعــدد الســاعات التدريبيــة ،واملرحلــة الدراســية.
أجــرى الرشــود ( )2012دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى واقــع أداء املــدارس األهليــة مبدينــة
الريــاض يف ضــوء إدارة الجــودة الشــاملة  ،واملعوقــات التــي تواجــه تطبيقهــا ،ولقــد اســتخدمت
الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي  ،كــا اســتخدم الباحــث االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات وقــد
أظهــرت نتائــج الدراســة أن إجابــات أفـراد الدراســة عــن عبــارات محــور واقــع أداء املــدارس األهليــة
مبدينــة الريــاض يف ضــوء إدارة الجــودة الشــاملة كانــت بدرجــة كبــرة ألداة الدراســة وكان إســهام
تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف تطويــر العمــل املــدريس األكــر  ،وأقلهــا حــرص اإلدارة العامــة
للمــدارس عــى إصــدار املجــات والكتــب واملقــاالت عــن الجــودة الشــاملة  ,وأن إجابــات أف ـراد
الدراســة عــن عبــارات محــور املعوقــات التــي تواجــه تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف املــدارس
األهليــة مبدينــة الريــاض كانــت بدرجــة (عاليــة) ألداة الدراســة وكانــت (املركزيــة يف صنــع واتخــاذ
القــرار اإلداري ) األكــر  ،وأقلهــا (عــدم التــزام اإلدارة العامــة للمــدارس بتطبيــق إدارة الجــودة
الشــاملة) ,وأن إجابــات أفـراد الدراســة عــن عبــارات محــور املقرتحــات التــي تســهم يف تطويــر أداء
املــدارس األهليــة مبدينــة الريــاض يف ضــوء مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة كانــت بدرجــة عاليــة
وكانــت (اســتخدام التقنيــات الحديثــة يف دعــم العمليــات التعليميــة واإلداريــة يتطلبهــا تطبيــق
إدارة الجــودة) األكــر.
أجــرى بهــاال (  )Bhall , 2012دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى مــدى الحاجــة للتحســن
املســتمر إلدارة الجــودة الشــاملة والتحديــات التــي تواجــه إدارة الجــودة الشــاملة يف التعليــم العــايل
يف الهنــد واســتخدمت الدراســة املنهــج التاريخــي التحليــي وأظهــرت النتائــج أن هنالــك تحســينات
ملحوظــة عــى النظــام التعليمــي العــايل يف الهنــد وأن اقتصــاد الهنــد يحتــاج لرفــع مســتواه ويكــون
ذلــك مــن خــال االهتــام بجــودة التعليــم العــايل الــذي يكــون ســبباً رئيســياً لنهــوض االقتصــاد
وزيــادة املــوارد املاليــة.
أجــرى احمــد وعــي(  &,Ahmed( Ali , 2012دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى مــدى
مامرســات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف التعليــم العــايل الباكســتاين حيــث حــددت الدراســة
( )14بعــدا ً و( )13عامــل مثــل محــددات تنفيــذ إدارة الجــودة الشــاملة وخاصــة يف كليــات إدارة
األعــال والقيــاس والتقويــم والتحكــم يف العمليــات واملــوارد والتمكــن وجــاءت نتائــج الدراســة أن
7

17

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 18 [2021], Iss. 1, Art. 1
واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها لدى العاملين باإلدارة المدرسية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

درجــة مامرســة إدارة الجــودة الشــاملة يف التعليــم العــايل الباكســتاين كانــت متدنيــة وأن القيــاس
والتقويــم داخلهــا يعتــر مفهــوم جديــد وال يـزال يف مراحلــه األوليــة وأوصــت الدراســة بــأن تــدرج
االقرتاحــات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والصناعــة وأصحــاب املصلحــة إىل حــد أكــر يف تصميــم
وتحديــث املناهــج الدراســية ورضورة تحديــد احتياجــات التدريــب للموظفــن وإزالــة املعوقــات يف
مجــال التنميــة .
أجــرت صفحــي ( )2011دراســة هدفــت إىل التعــرف إىل واقــع تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة
يف مكاتــب الرتبيــة والتعليــم (بنــات) مبحافظــة الخــرج مــن وجهــة نظــر املرشفــات الرتبويــات ،
واملعوقــات التــي تحــول دون تطبيقهــا  ،وقــد اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليــي يف
دراســتها  ،وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود تفــاوت يف موافقــة املرشفــات الرتبويــات عــى
محــور واقــع تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف مكاتــب الرتبيــة والتعليــم مبحافظــة الخــرج (بنــات)
وجــاءت بدرجــة متوســطة  ,ووجــود تفــاوت يف موافقــة املرشفــات الرتبويــات عــى محــور معوقــات
التطبيــق إال أن الرتبويــات يؤكــدن عــى توفرهــا بدرجــة عاليــة  ,وحصــول جميــع عبــارات املقرتحات
املناســبة للتغلــب عــى معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة عــى موافقــة املرشفــات الرتبويــات
بدرجــة عاليــة جــدا ً .
أجــرى الزهــراين( )2011دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى املعوقــات اإلداريــة والشــخصية
والفنيــة واالجتامعيــة التــي تعيــق الجــودة الشــاملة يف اإلرشاف الرتبــوي مــن وجهــة نظــر املرشفــن
واملرشفــات الرتبويــات مبحافظــة املخــواة التعليميــة  ،واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي
التحليــي ،قــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن املعوقــات اإلداريــة التــي تعيــق تطبيــق الجــودة الشــاملة
مــن وجهــة نظــر املرشفــن واملرشفــات يف الرتتيــب األول وبدرجــة إعاقــة كبــرة وجــاءت املعوقــات
الفنيــة يف الرتتيــب الثــاين وبدرجــة إعاقــة كبــرة وجــاءت املعوقــات االجتامعيــة يف الرتتيــب الثالــث
وبدرجــة إعاقــة كبــرة وجــاءت املعوقــات الشــخصية يف الرتتيــب الرابــع وبدرجــة إعاقــة كبــرة .
أجــرى كــوريش واخــرون ( )Quraishi,Uzama,&Othere,2010دراســة هدفــت إىل التحقــق
يف التدابــر املمكنــة لتحســن رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس يف التعليــم العــايل لباكســتان يف ضــوء
أدارة الجــودة الشــاملة والتعــرف عــى أثــر تحقيــق الجــودة الشــاملة يف تحســن أداء أعضــاء هيئــة
التدريــس عــى زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )500عضــو مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس الباكســتانية مــن الجامعــات الرائــدة يف باكســتان الخاصــة والعامــة وقــد أظهــرت
النتائــج أن  ٪80مــن مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس يف القـرارات الهامــة هــو عامــل مهــم جــدا يف
تهيئــة بيئــة الجــودة الشــاملة يف املؤسســات التعليميــة مــا لــه دور فعــال يف زيــادة رضــا أعضــاء
هيئــة التدريــس
أجــرى القبــاري ( )2010دراســة هدفــت إىل معرفــة مــدى تقبــل مــدراء اإلدارات ومــريف
وموظفــي اإلدارة العامــة للرتبيــة الخاصــة حــول تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف ضــوء معايــر
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(األيــزو) ،وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي ،وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة ان
هنــاك اتفــاق بــن وجهــات نظــر مفــردات عينــة الدراســة حــول مــدى تقبــل (مــدراء اإلدارات
ومــريف وموظفــي اإلدارة العامــة للرتبيــة الخاصــة ) لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف ضــوء
معايــر (األيــزو) بدرجــة متوســطة  ,وهنــاك تبايــن يف وجهــات نظــر مفــردات عينــة الدراســة حــول
املعوقــات التــي ميكــن أن تحــول دون قيــام اإلدارة العامــة للرتبيــة الخاصــة بتطبيــق إدارة الجــودة
الشــاملة يف ضــوء معايــر (األيــزو) بدرجــة متوســطة.
أجــرى الفايــز ( )2010دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة
يف املرحلــة املتوســطة يف دولــة الكويــت وعالقتهــا بــأداء املعلمــن التعليمــي مــن وجهــة نظــر
املديريــن وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف املرحلــة
املتوســطة يف دولــة الكويــت كانــت بدرجــة مرتفعــة ،وان درجــة أداء املعلمــن التعليمــي يف املرحلــة
املتوســطة يف دولــة الكويــت جــاءت بدرجــة مرتفعــة ،وجــود عالقــة إيجابيــة دالــة إحصائي ـاً بــن
درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة وأداء املعلمــن التعليمــي .
أجــرى الســويهري ( )2008دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى اتجاهــات مديــري ومعلمــي
املــدارس الثانويــة بتعليــم العاصمــة املقدســة نحــو تطبيــق حلقــات الجــودة الشــاملة  ،واســتخدمت
الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي قــد أظهــرت نتائج الدراســة ان اســتجابات أفـراد العينة عكســت
اتجاهــا إيجابيـاً قويــا وشــبه إجــاع يف كثــر مــن األحيــان نحــو متطلبــات ورشوط نجــاح حلقــات
الجــودة وهــذا يعكــس إدراكاً كامــ ًا ألهميــة حلقــات الجــودة كأداة فعالــة لتحقيــق الجــودة
الشــاملة يف اإلدارة املدرســية وخلــق بيئــة مناســبة للتحصيــل األكادميــي ومــن أبــرز التوصيــات التــي
جــاءت بهــا الدراســة وضــع قوانــن مــن قبــل الجهــات اإلداريــة العليــا يف التعليــم التــي تســاعد
وتدعــم إقامــة حلقــات الجــودة والتخلــص مــن اللوائــح والقوانــن التــي تعيــق مثــل تلــك الحلقــات.
أجــرت خضــر ( )2007دراســة هدفــت إىل التعــرف إىل واقــع معرفــة وتطبيــق إدارة الجــودة
الشــاملة يف مديريــات التعليــم  ،و اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليــي و أظهــرت
الدراســة النتائــج التاليــة :إن درجــة معرفــة وتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف مديريــات الرتبيــة
والتعليــم الفلســطينية كانــت متوســطة ،و توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
( )α=0,05بــن درجــة املعرفــة ودرجــة التطبيــق إلدارة الجــودة الشــاملة مــن وجهــة نظــر العاملــن
فيهــا ولصالــح التطبيــق ،وال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α=0,05يف
درجــة املعرفــة ودرجــة التطبيــق إلدارة الجــودة الشــاملة يف مديريــات الرتبيــة والتعليم الفلســطينية
تعــزى ملتغــر الجنــس واملركــز الوظيفــي واملؤهــل العلمــي والخــرة يف جميــع مجــاالت الدراســة.
أجــرى الهاشــم ( )2007دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة
الشــاملة يف املــدارس الثانويــة يف محافظــة القطيــف باململكــة العربيــة الســعودية ، ،قــد اســتخدمت
الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي ،كــا اســتخدم الباحــث االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات ،وقــد
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أظهــرت نتائــج الدراســة اتفــق اإلداريــن واملعلمــون عــى أنهــم يطبقــون املهــارات القياديــة
واإلداريــة إلدارة الجــودة الشــاملة  ،والتخطيــط املــدريس ،بدرجــة متوســطة ،توجــد فــروق ذات
داللــة معنويــة عنــد مســتوى ( )0,05بــن أراء اإلداريــن واملعلمــن حــول درجــة تطبيــق مهــام
العاملــن يف املدرســة يف عــدد مــن الفقـرات بينــا كان االتفــاق عــى عــدم وجــود فــروق يف باقــي
الفق ـرات .وتوجــد فــروق ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى ( )0,05بــن أراء اإلداريــن واملعلمــن
حــول درجــة تطبيــق املهــام املتعلقــة يف اتخــاذ الق ـرار يف املدرســة يف جميــع الفق ـرات إال أنهــم
يتفقــون عــى أنهــم يطبقــون املهــام املتعلقــة باتخــاذ القــرارات يف املدرســة بدرجــة متوســطة.
واتفــق اإلداريــن واملعلمــون عــى تطبيــق املهــام مبجــال املبنــى املــدريس واملــوارد املاليــة بدرجــة
متوســطة.
ومــن خــال اســتعراضنا للدراســات الســابقة نالحــظ ان الدراســات التــي تناولــت مفهــوم
الجــودة الشــاملة كمدخــل إداري حديــث يف املؤسســات الخدميــة واملؤسســات الرتبويــة عــى
الصعيديــن النظــري والتطبيقــي اســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليــي واتفقــت جميــع الدراســات
الســابقة عــى أهميــة مفهــوم الجــودة الشــاملة وأنهــا مدخــل إداري للتطويــر والتحســن واالهتــام
بالعميــل واملنتــج وأنهــا توفــر بيئــة عمــل جيــدة ومحفــزة للعاملــن وتطويــر مهاراتهــم وتحقيــق
الــذات لديهــم واتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة بأنهــا جــاءت مكملــة لتوجــه
الدراســات الســابقة يف تســليط الضــوء عــى مفهــوم الجــودة الشــاملة وأهميتــه وتطبيقــه داخــل
املؤسســات الرتبويــة
وقــد أجــرى الباحثــان اســتطالعاً بســيطاَ لواقــع تطبيــق الجــودة الشــاملة داخــل املــدارس
التعليميــة يف مدينــة الطائــف ووجــدا أن هنالــك مفاهيــم وتطبيقــات خاطئــة ملفهــوم الجــودة
لذلــك جــاءت هــذه الدراســة ملعرفــة واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا لــدى
العاملــن يف اإلدارة املدرســية بالتعليــم العــام يف مدينــة الطائــف.

مشكلة الدراسة:

نظـرا ً لتطبيــق نظــام إدارة الجودة الشــاملة يف مؤسســات التعليــم يف اململكة العربية الســعودية
والــذي كان نتيجــة لالهتــام مــن قبــل القيــادات العليــا بتطويــر التعليــم والنهــوض بــه واالهتــام
باألبحــاث العلميــة التــي جــاءت يف هــذا املجــال وكانــت تدعــو لتبنــي مفهــوم الجــودة الشــاملة
وتطبيقــه يف مؤسســات التعليــم ملــا لــه مــن فوائــد عديــدة وكان ذلــك منــذ عــام 1994م حيــث قــدم
دربــاس دراســة حــول إمكانيــة تطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاملة واإلفــادة منــه يف القطــاع التعليمــي
الســعودي وتــاه عــدد مــن الدراســات ســلطت الضــوء عــى متطلبــات التطبيــق واملبــادئ األساســية
للجــودة الشــاملة وإنــه ال يخفــى عــى املهتــم بأمــر التعليــم يف اململكة العربيــة الســعودية أن هنالك
ضعف ـاً يف مخرجــات التعليــم وعــدم تلبيــة ملتطلبــات ســوق العمــل واملســتفيدين مــن معلمــن،
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وأوليــاء أمــور ،والطــاب ،وأيضــا القطاعــات الحكوميــة والخاصــة ،ومــن هنــا شــعر الباحثــان بوجــود
خلــل يف تطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاملة واإلدراك غــر الســليم لهــذا املفهــوم .ويف ضــوء ذلــك تــم
تحديــد مشــكلة الدراســة عــى النحــو التــايل :مــا واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا
لــدى العاملــن بــاإلدارة املدرســية يف مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الطائــف؟
أسئلة الدراسة:

تجيب الدراسة عىل األسئلة اآلتية:

 -1مــا درجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف
مــن وجهــة نظــر العاملــن فيهــا؟
 - 2هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0,05ملتوســطات درجــة
إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف مــن وجهــة
نظــر العاملــن فيهــا تعــزى ملتغ ـرات الجنــس ،املؤهــل العلمــي ،ســنوات الخــرة واملرحلــة
التعليميــة؟
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إىل:

 - 1التعــرف عــى درجــة واقــع إدراك العاملــن يف اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة
وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف.
 - 2الكشــف عــن أثــر كال مــن املؤهــل العلمــي ،ســنوات الخــرة ،املرحلــة التعليميــة ،الجنــس يف
التعــرف عــى درجــة واقــع إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف
مدينــة الطائــف.
أهمية الدراسة:
تتلخص أهمية الدراسة فيام ييل:
- 1تســليط الضــوء عــى واقــع إدراك اإلدارة املدرســية يف التعليــم العــام مبفهــوم الجــودة وتطبيقاتهــا
وفيــا إذا كانــت تســر عــى خطــى صحيحــة.
- 2يؤمــل أن تكــون لهــذه الدراســة نتائــج إيجابيــة تفيــد يف تحقيــق اإلدراك الصحيــح ملفهــوم
الجــودة وتطبيقاتهــا داخــل املؤسســات التعليميــة.
-3من املؤمل أن تفيد الباحثني يف مجال اإلدارة وتفتح املجال أمامهم إلجراء بحوث مشابهة.
- 4مــن املؤمــل أن تســهم هــذه الدراســة يف تقديــم توصيــات ألصحــاب الق ـرار يف وزارة الرتبيــة
والتعليــم لتطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاملة وأدواتهــا بشــكل كامــل.
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حدود الدراسة:
الحــد املوضوعــي :درجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف التعليــم
العــام.
الحد الزماين :طبقت هذه الدراسة يف الفصل الثاين للعام الدرايس 1435/1434هـ.
الحــد املــكاين :طبقــت هــذه الدراســة عــى مــدارس التعليــم العــام الحكوميــة التابعــة إلدارة الرتبيــة
والتعليــم يف مدينــة الطائــف.
الحــد البــري :تــم الدراســة عــى عينــة مــن مديـرات ومديــري ووكيــات ووكالء مــدارس التعليــم
العــام مبدينــة الطائــف.
مصطلحات الدراسة:

تستدعي الدراسة التعريف باملصطلحات التالية:

الجودة الشاملة:
 عرفهــا تشــانق وتــام بأنهــا « :مجموعــة مــن العوامــل يف مدخــات وعمليــات ومخرجــاتالنظــام التعليمــي يتــم مــن خاللهــا تقديــم خدمــات تحقــق الرضــا التــام لألعضــاء الداخلــن
والخارجــن ،مــن خــال تحقيــق توقعاتهــم الرصيحــة والضمنيــة»( .الجضعــي)23، 2005،
 ويعرفهــا الباحثــان إجرائيــاً :بأنهــا توفــر الكفــاءة والفاعليــة للمنتــج أو الخدمــة املقدمــةوالتحســن املســتمر وفقــاً ملتطلبــات العميــل بأقــل تكلفــة وجهــد.
اإلدارة املدرسية:
 جميــع الجهــود املنســقة واإلمكانيــات املتاحــة واألنشــطة التــي يبذلهــا مديــر املدرســة مــعجميــع العاملــن معــه مــن مدرســن وإداريــن وغريهــم مــن أجــل تحقيــق األهــداف الرتبويــة
داخــل املدرســة تحقيقــا فعــاالً ومتطــورا ً يتمــى مــع مــا تهــدف إليــه األمــة مــن تربيــة أبنائهــا
تربيــة صحيحــة وعــى أســاس ســليم( .الدعيــج )43 ،2009،
 ويعرفهــا الباحثــان إجرائيــاً :بأنهــا الجهــود املنســقة التــي يقــوم بهــا فريــق مــن العاملــنيف الحقــل التعليمــي (املدرســة) إداريــن ،وفنيــن ،يف تفاعــل ضمــن منــاخ مناســب ،داخــل
املدرســة وخارجهــا لتحقيــق األهــداف الخاصــة والعامــة للمجتمــع.

منهج الدراسة:

اعتمــد الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يعــرف بأنــه :أحــد أشــكال التحليــل العلمــي املنظم
لوصــف ظاهــرة أو مشــكلة محــددة ،وتصويرهــا كميــاً عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة
عــن الظاهــرة أو املشــكلة ،وتصنيفهــا ،وتحليلهــا ،وإخضاعهــا للدراســة الدقيقــة( .ملحــم)324 ،2000 ,
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والــذي يحــاول وصــف وتفســر درجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا لــدى العاملــن يف اإلدارة
املدرســية بالتعليــم العــام يف مدينــة الطائــف وذلــك أمـاً يف التوصــل إىل تعميــات ذات معنــى يزيــد بهــا
رصيــد املعرفــة عــن موضــوع الدراســة.

مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــرو ومدي ـرات ووكالء ووكيــات مــدارس التعليــم
العــام يف مدينــة الطائــف خــال الفصــل الــدرايس الثــاين 1435/1434هـــ والبالــغ عددهــم ()1164
مديـرا ً ومديــر ًة ووكيـاً ووكيلـ ًة وفقـاً لإلحصائيــة الرســمية إلدارة الرتبيــة والتعليــم مبدينــة الطائــف
والجــدول رقــم ( )1يبــن ذلــك .امــا عينــة الدراســة تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )240مديــر،
ومديــرة ،ووكيــل ،ووكيلــة مــن وبنســبة( )٪21مــن مجتمــع الدراســة تــم اختيارهــم بالطريقــة
العشــوائية البســيطة املنتظــم.
أداة الدراسة:
اســتخدم الباحثــان االســتبانة كأداة رئيســية لقيــاس درجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم
الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا مــن وجهــة نظــر العاملــن .وبعــد االطــاع عــى الدراســات الســابقة
واألدب النظــري املرتبــط مبفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا ولتحقيــق أهــداف الدراســة ،قــام
الباحثــان ببنــاء وتطويــر اســتبانة تكونــت مــن مجالــن :األول يقيــس درجــة إدراك مفهــوم الجــودة
الشــاملة مــن قبــل العاملــن بــاإلدارة املدرســية ويتكــون مــن ( )21فقــرة ،واملجــال الثــاين يقيــس
درجــة إدراك التطبيــق ويتكــون مــن ( )21فقــرة ولقــد تــم وضــع املجالــن بحيــث يقيســان نفــس
الفقـرات ويجــاب عليهــا وفقـاً للتــدرج ليكــرت الخــايس (درجــة كبــرة جــدا ً ،درجــة كبــرة ،درجــة
متوســطة ،درجــة قليلــة ،درجــة قليلــة جــدا ً) امللحــق ( )1يبــن ذلــك.
صدق أداة الدراسة:
صدق االستبانة:

تــم التحقــق مــن صــدق املحتــوى الســتبانة درجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا مــن
قبــل العاملــن بــاإلدارة املدرســية يف صورتهــا األوليــة ومــن خــال عرضهــا عــى عــدد ( )14مــن املحكمــن
ـب إليهــم
مــن أســاتذة الجامعــات مــن ذوي االختصــاص يف مجــال اإلدارة الرتبويــة والقيــاس والتقويــم  ،وطُلِـ َ
دراســة األداة ،وإبــداء رأيهــم فيهــا مــن حيــث :مدى مناســبة الفقــرة للمحتــوى ،و مــدى كفاية أداة الدراســة
مــن حيــث عــدد الفقـرات ،وشــمول ّيتها  ،وتنـ ُّوع محتواهــا ،أو أيَّــة مالحظــات يَ َرونَهــا ُم ِ
ناســبة فيــا يتعلــق
بالتّعديــل ،أو التّغيــر ،أو الحــذف وفــق مــا يـراه املحكــم الزمـاً .وتــم اعتــاد كل فقــرة أجمــع ( )80%فأكــر
مــن املحكمــن عــى مالءمتهــا وتعديــل الفقـرات التــي أجمــع ( )50%أو أكــر مــن املحكمــن عــى تعديلهــا.
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صدق االتساق الداخيل:
تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الداخــي لــأداة الدراســة بتطبيقهــا عــى عينــة اســتطالعية
مكونــة مــن ( )40مدي ـرا ومديــرة ووكيــل ووكيلــة مــن خــارج عينــة الدراســة ،حيــث تــم حســاب
معامــل ارتبــاط بريســون ( )Pearsonال يجــاد مــدى ارتبــاط كل مجــال والدرجــة الكليــة لجميــع
املجــاالت ،والتأكــد مــن عــدم التداخــل بينهــا .والجــدول ( )1يوضــح ذلــك.
جدول رقم ( )1يبني معامل ارتباط بريسون لصدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة (ن=)40
معامل االرتباط

املجال

**0.93
**0.94
**0.95

واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة
واقع إدراك تطبيقات الجودة الشاملة
الدرجة الكلية
* * االرتباط دال عند مستوى ()0,01

يتضــح مــن الجــدول ( )1أن جميــع معامــات ارتبــاط مجــاالت أداة الدراســة مرتفعــة ومناســبة
ألغـراض الدراســة ،ويـ ُّ
ـدل ذلــك عــى قــوة التامســك الداخــي لفقـرات كل مجــال مــن مجــاالت أداة
الدراسة.
ثبات األداة:

تــم حســاب معامــات الثبــات ملجــايل أداة الدراســة بطريقــة كرونبــاخ ألفــا (،)Cronbach’s Alpha
وهــي عــى التــوايل ( )0,945و( )0,956وتعــد معامــات ثبــات مرتفعــة ومناســبة ألغــراض الدراســة،
ويوضحهــا الجــدول (:)2
جدول رقم ( )2قيم معامالت ثبات أداة الدراسة (ن=)40
قيمة معامل ألفا كرونباخ

املجال

0.945
0.956

واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة
واقع إدراك تطبيقات الجودة الشاملة

إجراءات تصحيح أداة الدراسة:

لتحديــد طــول خاليــا مقيــاس ليكــرت الخــايس تــم حســاب املــدى ( )4=1-5وتقســيمه عــى
أكــر قيمــة يف املقيــاس للحصــول عــى طــول الخليــة ( ،)0.80=5÷4ثــم إضافــة هــذه القيمــة إىل
أقــل قيمــة يف املقيــاس (الواحــد صحيــح) وأصبحــت أطــوال الخاليــا كــا يــي يوضحهــا الجــدول(:)3
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جدول رقم ( )3املحك املستخدم يف الدراسة
قيمة املتوسط الحسايب
من  1إىل أقل من 1.80
من  1.80إىل أقل من 2.60
من  2.60إىل أقل من 3.40
من  3.40إىل أقل من 4.20
من  4.20إىل 5

معيار االستجابة
قليلة جدا ً
قليلة
متوسطة
كبرية
كبرية جدا ً

سادساَ :تصميم الدراسة:
احتوت الدراسة عىل املتغريات التالية:
أ  .املتغريات املستقلة وهي:
 الجنس وله فئتان (ذكر – أنثى) سنوات الخربة ولها مستويان ( 10سنوات فأقل – أكرث من  10سنوات) املؤهل العلمي وله مستويان (بكالوريوس فأقل – أعىل من بكالوريوس) املرحلة التعليمية ولها ثالثة مستويات (ابتدايئ – متوسط – ثانوي)ب .املتغري التابع :إدراك اإلدارة املدرسية ملفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها.
املعالجات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
استخدم الباحثان برنامج التحليل اإلحصايئ ( )SPSSلتحليل البيانات ومعالجتها كام ييل:
 لإلجابــة عــن الســؤال األول تــم اســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــةوالتكــرارات الســتجابات أفــراد العينــة ملجــال إدراك املفهــوم ومجــال إدراك التطبيــق.
لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين تــم اســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة وتحليــلالتبايــن األحــادي للتعــرف عــى دالالت الفــروق بــن متوســطات اســتجابات أفـراد العينــة عــى
أداة قيــاس ،واملؤهــل العلمــي ،والخــرة ،واملرحلــة التعليميــة ،وتــم اســتخدام اختبــار شــيفيه
( )Scheffee – Tesللمقارنــات البعديــة مــن أجــل تحديــد الفــروق الدالــة إحصائيـاً.
 معامــل ارتبــاط بريســون إليجــاد االتســاق الداخــي لالســتبانة ملعرفــة العالقــة بــن املتغ ـراتوأيضــا االتســاق الداخــي بــن كل فقــرة وبــن املجالــن واألداة ككل ،واختبــار كرونبــاخ ألفــا
لتحقــق مــن ثبــات األداة والنســبة املئويــة لوصــف عينــة الدراســة.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج واملناقشة املتعلقة بالسؤال األول:
مــا درجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف
مــن وجهــة نظــر العاملــن فيهــا؟
ولإلجابــة عــى هــذا الســؤال قامــت الباحثــة باســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحرافــات
املعياريــة ،لــكل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة ،وللمقيــاس ككل وفــق مقيــاس ليكــرت الخــايس
ووفــق محــك الدراســة الجــدول( )3وكــا هــو موضــح يف الجــدول (.)4
جدول رقم ()4
يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل مجال من مجاالت األداة وللمقياس ككل

م

ت

املتوسط االنحراف الدرجة
الحسايب املعياري

املجال

 1األول واقع إدراك اإلدارة املدرسية ملفهوم الجودة الشاملة
 2الثاين واقع إدراك اإلدارة املدرسية لتطبيقات الجودة الشاملة
األداة ككل

3.99
3.74
3.86

0.648
0.764
0.678

كبرية
كبرية
كبرية

يوضــح الجــدول ( )4الــذي يعــرض درجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة
وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف ملجــاالت الدراســة ،يتبــن ان املجــال األول» واقــع إدراك اإلدارة
املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة» حصــل عــى الرتتيــب األول بدرجــة إدراك كبــرة ومتوســط
حســايب ( )3,99وانحـراف معيــاري ( )0,89بينــا حصــل املجــال الثاين «واقــع إدراك اإلدارة املدرســية
لتطبيقــات الجــودة الشــاملة» عــى الرتتيــب الثــاين وبدرجــة إدراك كبــرة ومتوســط حســايب قــدرة
( )3,74وانحـراف معيــاري ( )0,764وأجــاالً أظهــرت النتائــج التــي أوضحهــا الجــدول ( )4أن درجــة
األدراك الكليــة لــإدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف مــن
وجهــة نظــر العاملــن فيهــا كبــرة ومبتوســط حســايب قــدرة ( )3,86وبانح ـراف معيــاري ()0,678
ويعــزو الباحثــان الســبب يف ذلــك يرجــع لتو ُجهــات وزارة الرتبيــة والتعليــم يف اململكــة العربيــة
الســعودية وإدارة الرتبيــة والتعليــم يف مدينــة الطائــف بــأن يكــون لــدى العاملــن يف اإلدارة
املدرســية فهــم واضــح ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا مــن خــال عقــد الــدورات املكثفــة
التــي تبــن أهميــة الجــودة الشــاملة وأثرهــا عــى مخرجــات التعليــم وأهميــة األخــذ بهــا مــن قبــل
إدارات املــدارس وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة كال مــن القــرين( )2013والفايــز()2010
واختلفــت مــع دراســة خضــر (.)2007
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النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين:
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0,05≤ αملتوســطات درجــة
إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف مــن وجهــة نظــر
العاملــن فيها تعــزى ملتغ ـرات الجنــس ،املؤهــل العلمــي ،ســنوات الخــرة ،واملرحلــة التعليميــة؟
أ  -النتائج املتعلقة مبتغري الجنس:
ولتحقق من ذلك تم إجراء اختبار (ت) لعينتني مستقلتني والجدول ( )5يوضح ذلك.
جدول ( )5يوضح املتوسطات الحسابية وقيمة (ت) ومستوى الداللة ملتغري الجنس
املتوسط
الجنس العدد
املجاالت
الحسايب
3,8167 120
ذكر
إدراك املفهوم
أنثى 4,1624 117
3,6024 120
ذكر
إدراك التطبيق
أنثى 3,8828 117
3,7095 120
ذكر
األداة ككل
أنثى 4,0226 117

االنحراف
املعياري
0,630
0,621
0,688
0,813
0,632
0,69

قيمة (ت)
املحسوبة

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

4,251-

235

0.000
دالة

2,868-

235

0.005
دالة

3,644-

235

0.000
دالة

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )5وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات
أفـراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لدرجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف
مدينــة الطائــف تبعـاً ملتغــر الجنــس لــكل مجــال حيــث بلغــت قيمــة ت ()2,868-( )4,251-
عــى التــوايل؛ عنــد مســتوى داللــة معنويــة ( )0,05 ≤ αوكانــت الفــروق لصالــح اإلنــاث.
ويــرى الباحثــان أن الســبب يف ذلــك يرجــع إىل أن ظــروف العمــل للذكــور تختلــف عــن اإلنــاث
فالتعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية غــر مختلــط وتختلــف الضغــوط امللقــاة عــى اإلدارة
املدرســية للذكــور عــن اإلنــاث وتختلــف الــدورات التدريبيــة بينهــم ويف بعــض التفاصيــل التــي
كان لهــا األثــر يف إدراك املفهــوم والتطبيقــات لصالــح اإلنــاث .واختلفــت هــذه النتيجــة مــع
دراســة خضــر ( )2007يف عــدم وجــود فــروق يف درجــة املعرفــة والتطبيــق لــدى موظفــي
مديريــات الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية تبعـاً ملتغــر الجنــس.
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ب  -النتائج املتعلقة مبتغري املؤهل العلمي؟
ولتحقق من ذلك تم إجراء اختبار (ت) لعينتني مستقلتني والجدول ( )6يوضح ذلك
جدول ( )6يوضح املتوسطات الحسابية وقيمة (ت) ومستوى الداللة ملتغري املؤهل العلمي
املؤهل
املجال
العلمي
بكالوريوس 220
وأقل
إدراك املفهوم
من
أعىل
البكالوريوس 17
بكالوريوس 220
وأقل
إدراك التطبيق
من
أعىل
البكالوريوس 17
بكالوريوس 220
وأقل
االداة ككل
من
أعىل
البكالوريوس 17

الوسط
العدد الحسايب

االنحراف
املعياري

3,9864

0,65178

4,0000

0,61790

3,7604

0,75254

3,4874

0,88409

3.8734

0.6786

3.7437

.06811

قيمة (ت) درجة
املحسوبة الحرية
-0,083

1,423

0,759

235

235

235

مستوى
الداللة
0,934
غري دالة
0,156
غري دالة
0,499
غري دالة

يتضــح مــن الجــدول رقــم (  ) 6عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم
الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف تبع ـاً ملتغــر املؤهــل العلمــي لــكل مجــال
حيــث بلغــت قيمــة ت ( )1,423( ،)0,083-عــى التــوايل؛ عنــد مســتوى الداللــة ()0,05≤ α
ويعــزو الباحثــان ذلــك إىل أن الغالبيــة العظمــى مــن عينــة الدراســة يحملــون درجــة
البكالوريــوس وقــد وفــرت لهــم نفــس املــواد الدراســية التــي تختــص بالجانــب الرتبــوي الخاص
بــاإلدارة والتخطيــط الرتبــوي وأيضـاً يعــزو الباحثــان أن الســبب يرجــع لقلــة الحاصلــن عــى
درجــات أعــى مــن درجــة البكالوريــوس فلــم تشــكل اســتجاباتهم فرقـاً كبـرا ً .واتفقــت هــذه
النتيجــة مــع كلٍ مــن دراســة خضــر ( ،)2007يف عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
يف تطبيــق مبــادئ الجــودة الشــاملة تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي .واختلفــت مــن دراســة
القثامــي (.)2013
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ج  -نتائج املتعلقة مبتغري سنوات الخربة:
ولتحقق من ذلك تم إجراء اختبار (ت) لعينتني مستقلتني والجدول ( )7يوضح ذلك.
جدول ( )7يوضح املتوسطات الحسابية وقيمة (ت) ومستوى الداللة ملتغري سنوات الخربة
املجال

سنوات الخربة

الوسط
العدد
الحسايب

االنحراف
املعياري

إدراك

عرش سنوات وأقل

22

4,2294

0,39092

املفهوم

أكرث من عرش سنوات

215

3,9626

0,66458

إدراك

عرش سنوات وأقل

22

4,0931

0,28703

التطبيق

أكرث من عرش سنوات

215

3,7048

0,78825

األداة

عرش سنوات وأقل

22

4.1613

0.3075

ككل

أكرث من عرش سنوات

215

3.8337

0.6985

قيمة (ت)
املحسوبة

درجة
الحرية

1,849

235

2,291

235

2.175

235

مستوى
الداللة
0,066
غري دالة
0,023
دالة
0.031
دالة

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )7عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات
اســتجابات أف ـراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة
الشــاملة يف مدينــة الطائــف عــى مجــال إدراك املفهــوم تبعـاً ملتغــر الخــرة عنــد مســتوى داللــة (α
≤ )0,05ويعــزو الباحثــان الســبب يف ذلــك إىل أن دخــول مفهــوم الجــودة الشــاملة كمفهــوم إداري
يعتــر حديــث العهــد يف التعليــم العــام لذلــك ال يوجــد فــروق يف إدراك املفهــوم لــدى أفـراد العينــة.
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة خضــر ( )2007يف عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف
درجــة املعرفــة إلدارة الجــودة الشــاملة يف مديريــات الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية تعــزى ملتغــر
الخــرة .وأيضــا يتضــح مــن الجــدول رقــم (  )7وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات
اســتجابات أفـراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية لتطبيقــات الجودة
الشــاملة يف مدينــة الطائــف تبع ـاً ملتغــر الخــرة حيــث بلغــت قيمــة ت ( )2,291وعنــد مســتوى
داللــة ( )0,05 ≤ αوكانــت الفــروق لصالــح الذيــن خربتهــم (10ســنوات واقــل ) ويعــزو الباحثــان
أن الســبب يرجــع إىل أن العاملــن الجــدد قــد درســوا مســارات أكــر عــن إدارة الجــودة الشــاملة
وكان لديهــم معرفــة أكــر يف أســاليب وطــرق التطبيــق مــا كان لــه األثــر يف أعاملهــم  ،وكــا يرجــع
الســبب يف ذلــك إىل أن العاملــن الذيــن ميتلكــون ســنوات خــرة اقــل ميتلكــون مهــارات يف اســتخدام
الحاســوب والتقنيــة الحديثــة أكــر مــن املعلمــن القدامــى وهــم يف أوج نشــاطهم للعمــل .واتفقــت
هــذه النتيجــة مــع كالً مــن دراســة خضــر ( ،)2007يف وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــة
التطبيــق إلدارة الجــودة الشــاملة ،وكانــت لصالــح ســنوات الخــرة األقــل.
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د  -نتائج املتعلقة مبتغري املرحلة التعليمية

ولتحقــق مــن ذلــك تــم حســاب املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملعرفــة إذا كان
هنــاك اختــاف يف متوســطات تقديــر أفـراد العينــة لدرجــة اإلدراك وتطبيــق مفهــوم الجــودة
الشــاملة باختــاف املرحلــة التعليميــة والجــدول ( )8يوضــح ذلــك.
جدول ( )8يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية بحسب متغري املرحلة الدراسية

املقياس

إدراك املفهوم
إدراك التطبيق
األداة ككل

املرحلة الدراسية

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

الخطأ املعياري

ابتدايئ

93

3,8146

0,63207

0,06554

متوسط

72

4,0741

0,62185

0,07329

ثانوي

72

4,1237

0,65310

0,07697

املجموع

237

3,9873

0,64817

0,04210

ابتدايئ

93

3,6078

0,82620

0,08567

متوسط

72

3,8499

0,62117

0,07321

ثانوي

72

3,8036

0,79368

0,09354

املجموع

237

3,7408

0,76387

0,04962

ابتدايئ

93

3,7112

0,71058

0,07368

متوسط

72

3,9620

0,59681

0,07033

ثانوي

72

3,9636

0,68407

0,08062

املجموع

237

3,8641

0,67818

0,04405

يوضــح الجــدول ( )8أعــاه أن هنالــك اختــاف يف متوســطات تقديــر أف ـراد عينــة الدراســة
لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف باختــاف
املرحلــة الدراســية التــي ينتمــون إليهــا (ابتــدايئ ،متوســط ،ثانــوي) .وملعرفــة مــدى داللــة هــذه
الفــروق فقــد تــم أج ـراء اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي؛ والجــدول ( )9يوضــح ذلــك.
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جدول ( )9يوضح تحليل التباين األحادي ألثر املرحلة الدراسية عىل أداة الدراسة للمجاالت واألداة ككل

إدراك
التطبيق

بني املجموعات
داخل املجموعات
الكيل
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكيل
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكيل

إدراك
املفهوم

املجاالت

مصدر التباين

مجموع املربعات د.ح

األداة ككل

2
234
236
2
234
236
2
234
236

4,654
94,494
99,148
2,786
134,92
137,706
3,577
104,966
108,542

قيمة (ف) مستوى
املحسوبة الداللة

مربعات
املتوسطات
2,327
0,404

5,762

0,004
دالة

1,327
0,577

2,416

0,092
غري دالة

1,788
0,449

3,987

0,020
دالة

يبــن الجــدول رقــم(  )9أن نتائــج تحليــل التبايــن األحــادي ألثــر املرحلــة التعليميــة عــى
متوســطات تقديــر أفـراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة
وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف (ابتــدايئ ،متوســط ،ثانــوي) أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0,05≤ αيف مســتوى تقديــر أفـراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك
اإلدارة املدرســية لتطبيقــات الجــودة الشــاملة تعــزى ملتغــر املرحلــة التعليميــة ويعــزو الباحثــان
الســبب يف ذلــك يرجــع إىل أن سياســة تطبيــق الجــودة الشــاملة يف مراحــل التعليــم تكــون متامثلــة
وأن مبــادئ الجــودة املطبقــة عــى مرحلــة تكــون منطبقــة عــى املراحــل األخــرى  .بينــا هنــاك
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0,05 ≤ αيف درجــة إدراك اإلدارة املدرســية
ملفهــوم الجــودة الشــاملة مبــدارس التعليــم العــام وعــى األداء ككل ،وملعرفــة املســتوى الــذي ترجــع
إليــه الفــروق ،فقــد تــم اســتخدام اختبــار (شــيفيه  )Sheffeللمقارنــات البعديــة والجــدول ()10
التــايل يوضــح هــذه املقارنــات
جدول ( )10نتائج اختبار شيفيه ( )Sheffeللمقارنات البعدية بني مستويات متغري املرحلة الدراسية لدى
أفراد العينة (إدراك املفهوم ،واألداة ككل)
فرق املتوسطات
املرحلة
املجال
الداللة اإلحصائية
ابتدايئ
ثانوي
متوسط
التعليمية
0,009
*0,036 -0,30903
*-0,25943
0
ابتدايئ
إدراك
0,896
0,036 -0,04960
0
0,25943
متوسط
املفهوم
0,896
0,009
0
0,04960 0,30903
ثانوي
0
األداة ككل
0,017
*0,018 0,25241*- -0,25076
ابتدايئ
0,988
0,018
0,001650
0,25076
متوسط
0,988
0,17
0
0,00165 0,25241
ثانوي

* توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0,05≤ α
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يتضــح مــن الجــدول رقــم (  ) 10املقارنــات البعديــة بطريقــة شــيفية بــن مســتويات املرحلــة
التعليميــة أن هنالــك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0,05≤ αيف مســتوى
تقديــر أفـراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة ولــأداء ككل
بــن املرحلــة االبتدائيــة ،واملرحلــة الثانويــة ولصالــح املرحلــة الثانويــة وأيضا يشــر الجــدول (  )10إىل
أن هنالــك فروقـاً ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0,05≤ αيف مســتوى تقديــر أفـراد
عينــة الدراســة لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة ولــأداء ككل بــن املرحلــة
االبتدائيــة واملرحلــة املتوســطة ولصالــح املرحلــة املتوســطة ويعــزي الباحثــان الســبب يف ذلــك إىل
عــدة عوامــل منهــا اهتــام القيــادات العليــا باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف تكثيــف الــدورات
للعاملــن بهــا وأن اغلــب العاملــن يف اإلدارة املدرســية باملرحلــة االبتدائيــة يف نهايــة خدمتهــم
الوظيفيــة مــا يقلــل الرغبــة لديهــم يف إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة كعلــم إداري يحتــاج للفهــم
ويقومــون بالعمــل عــى التطبيــق دون الوعــي الكامــل مبفهــوم الجــودة الشــاملة  ,واتفقــت هــذه
النتيجــة مــع دراســة الثبيتــي (1433هـــ) حيــث أشــارت الدراســة إىل وجــود فــروق يف مســتوى أداء
مديــري املــدارس وفقــا ملعايــر إدارة الجــودة الشــاملة تعــزى ملتغــر املرحلــة التعليميــة .ومل تتفــق
هــذه النتيجــة مــع باقــي الدراســات االخــرى.
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التوصيات:
ولقد أوصت الدراسة يف ضوء النتائج السابقة ماييل:
 - 1االســتمرار يف عقــد الــدورات التدريبيــة والنــدوات التثقيفيــة للعاملــن يف إدارة املدرســة
واملعلمــن وإرشاك أوليــاء االمــور والطــاب فيهــا لرتســيخ مفهــوم الجــودة وتطبيقاتــه.
 - 2العمــل عــى عقــد زيــارات للمــدارس النموذجيــة واملؤسســات التــي تعتــر منــوذج لتطبيــق
الجــودة الشــاملة واالســتفادة مــن املقرتحــات والنــاذج املقدمــة يف هــذا املجــال وتعميــم
ذلــك عــى جميــع العاملــن يف اإلدارة املدرســية ومبراحــل التعليــم الثــاث عــى حــد ســواء
 - 3زيادة فاعلية إرشاك اولياء أمور الطالب يف تحقيق أهداف وسياسة املدرسة.
 - 4العمــل عــى إيجــاد الحوافــز واملكافــات باإلضافــة لتفعيــل الصالحيــات املمنوحــة لــإدارة
املدرســية لتتمكــن مــن االبتــكار واإلبــداع يف عملهــا وإظهــار متيزهــا.
 - 5التأكيــد عــى ان الجــودة مفهــوم إســامي عريــق يف تاريــخ االمــة اإلســامية وأنــه بــكل بســاطة
اتقــان العمــل مبــا هــو متوفــر مــن إمكانيــات مــن املــرة االوىل.
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كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة.
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يف املنظــات الحكوميــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،أكادمييــة الســادات للعلــوم اإلداريــة،
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سعادة املدير/ة الوكيل/ة ............................................املحرتم /املحرتمة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يقــوم الباحثــان بإجـراء دراســة بعنــوان «واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا
لــدى العاملــن بــاإلدارة املدرســية يف مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الطائف».،
ولتحقيــق اهــداف الدراســة قــام الباحثــان بتطويــر اســتبانة لبيــان تكونــت مــن ( )21فقــرة
موزعــة بشــقني لبيــان واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتــه يف اإلدارة املدرســية.
وأن إجابتكــم عــى االســتبانة بدقــه ،وموضوعيــة تســاعد الباحثــان يف التوصل لنتائج ستســهم
يف تحقيــق أهــداف الدراســة أرجــو منكــم التكــرم بوضــع عالمــة(√) يف املــكان املناســب لدرجــة
إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة وتطبيقاتهــا مــن وجهــة نظركــم شــاكرين ومقدريــن لكــم
تعاونكــم .علـاً بــأن البيانــات التــي ســيتم جمعهــا ستســتخدم ألغـراض البحــث العلمــي فقــط.
									
الباحثان

املعلومات األولية:

الرجاء وضع عالمة (√) يف املكان املناسب:

-

أنثى
ذكر
الجنس:
 10سنوات فأقل
سنوات الخربة:
بكالوريوس فأقل
املؤهل العلمي:
املرحلة التعليمية  :املرحلة االبتدائية

أكرث من  10سنوات
اعىل من بكالوريوس
املرحلة املتوسطة املرحلة الثانوية

واقع إدراك اإلدارة املدرسية ملفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها:

1
2
3
4

28

الشاملة

الجودة الشاملة

قليلة جداً
قليلة
متوسطة
كبرية
كبرية جداً
قليلة جداً
قليلة
متوسطة
كبرية
كبرية جداً

الرقم

الفقرات

واقع إدراك مفهوم الجودة

واقع إدراك تطبيقات

تحــدد إدارة املدرســة أهــداف واضحــة ومحــددة يف
ضــوء مبــادئ الجــودة الشــاملة
تتبنــى إدارة املدرســة خطــط عمــل إجرائيــة قامئــة
عــى التخطيــط والتنظيــم.
تُفعــل إدارة املدرســة مبــدأ املشــاركة يف العمــل
كفريــق لتحقيــق أهــداف الجــودة.
ت ُــرك إدارة املدرســة أوليــاء أمــور الطــاب يف
تحقيــق أهــداف وسياســة املدرســة القامئــة عــى
مبــدأ الجــودة الشــاملة.
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5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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تتبنــى إدارة املدرســة أمنــاط قياديــة تتناســب مــع
مبــادئ الجــودة الشــاملة.
تتبنــى إدارة املدرســة برامــج إعالميــة وثقافيــة
شــاملة ومتكاملــة لنــر الوعــي مبفهــوم الجــودة
الشــاملة.
تعمــل إدارة املدرســة عــى تهيئــة املنــاخ الرتبــوي
املالئــم.
تراعــي إدارة املدرســة تلبيــة حاجــات ورغبــات
املســتفيدين مــن الجــودة.
تتخــذ إدارة املدرســة الق ـرارات بنــاء عــى الحقائــق
املتوفــرة لديهــا.
تهيــئ إدارة املدرســة نظــم اتصــاالت وتقنيــات
الحاســوب واالنرتنــت
تتبنــى إدارة املدرســة مبــدأ التحســن املســتمر
لعمليــات التعليــم والتعلــم.
تعمــل إدارة املدرســة عــى تشــكيل لجنــة إدارة
الجــودة الشــاملة.
تُشــكل إدارة املدرســة لجنــة مهمتهــا املراقبــة
واملتابعــة.
تنتهــج إدارة املدرســة عمليــة التقويــم املســتمر ألداء
املعلمني.
تنتهــج إدارة املدرســة عمليــة التقويــم املســتمر
للوســائل واألســاليب واألنشــطة املســتخدمة.
تنتهــج إدارة املدرســة عمليــة التقويــم املســتمر ألداء
الطــاب التحصيــي.
تتيــح إدارة املدرســة لــذوي الخــرة واالختصــاص
إعطــاء دورات تدريبيــة ملنســويب املدرســة.
تحــرص إدارة املدرســة عــى تحقيــق مبــدأ التعــاون
مــع مؤسســات املجتمــع املحــي.
تعمــل إدارة املدرســة تشــكيل لجــان خاصــة للنظــر
يف شــكاوى الطــاب وأوليــاء األمــور.
تعمــل إدارة املدرســة عــى تشــكيل لجــان خاصــة
للنظــر يف شــكاوى املعلمــن.
تحــرص إدارة املدرســة عــى تنفيــذ قراراتهــا
وبرامجهــا وفقــاً لربنامــج زمنــي محــدد.
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