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 التربية والتعليم للواءفي مديرية إلدارة الجودة الشاملة درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية 
 وادي السير

 *أمل أحمد الزيود

 ملخص:
في إلدارة الجودة الشاملة لحكومية هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تطبيق مديري المدارس ا

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  لتحقيق أهداف الدراسةوادي السير. التربية والتعليم للواءمديرية 
استخدمت ( مديرة. 14( مديرًا و )67( مديرًا ومديرة، منهم )76المسحي. بلغت عينة الدراسة )

أظهرت نتائج  .صدقها وثباتها تم التأكد من ،( فقرة14( مجاالت و)6استبانة مكونة من )الباحثة
التربية والتعليم في مديرية  إلدارة الجودة الشاملةالدراسة أن درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية 

وادي السير جاءت بدرجة متوسطة. ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق  للواء
وادي السير تبعًا  التربية والتعليم للواءفي مديرية  لةإلدارة الجودة الشاممديري المدارس الحكومية 

لمتغير )الجنس( ولصالح اإلناث. وتبعًا لمتغير المؤهل العلمي ولصالح )الدراسات العليا(. وتبعًا 
ضرورة العمل على الدراسة  أوصتو سنوات فأكثر(.  41لمتغير )الخبرة( ولصالح ذوي الخبرة )

 مديري المدارس من خالل إقامة الندوات وورش العمل. بينتطبيق إدارة الجودة الشاملة 
 .إدارة الجودة الشاملة، المدارس الحكومية، األردنمديري المدارس، الكلمات المفتاحية: 
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The Degree of Applying Total Quality Management by Public School 

Principals in Wadi – Al-Sair Directorate of Education 

Amal Ahmad Al- Zuod* 

 

Abstract: 
This study aimed at finding out the degree of applying total quality 

management by public school principals in wadi – al Sair Directorate of 

Education. The descriptive survey methodologh was used. The study 

sample consisted of (67) male and female principals, A questionnaire was 

developed to collect data. Validity and reliability of the tool were assured. 

Results showed that the degree of applying total quality management by 

public school principals was medium. There were statistical significance 

differences at (∝ ≤ 0.05) in the degree of applying total quality 

management by public school principals attributed to the gender in favor 

of the females, according to academic qualification in favor of graduate 

studies category, and according to the experience variable, in favor of (10 

years and more) category. The study recommended the necessity of 

applying total quality management by public school principals through 

seminars and workshaps. 
Keywords: school principals, Total Quality Management (TQM), Public 

schoolS, Jordan. 
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  :المقدمة
دخلت إدارة الجودة الشاملة في مجال التربية كأسلوب حديث من أساليب اإلدارة بعد نجاحها 
في المجاالت األخرى. فقد كان من أهدافها إعداد الطالب بمواصفات معينة ليعيش في مرحلة 

تصاالت االنفجار المعرفي، والتقدم التكنولوجي، والعالم الذي يوصف بأنه قرية لوجود شبكات اال
هذه  ُتعدالعالمية يتطلب إنسانًا بمواصفات عالية يتميز بالمقدرة على استيعابها والتعامل معها، و 

 ُتعدمسؤولية التعليم من حيث إعداد أفراد قادرين على االندماج في المنظومة العالمية الجديدة، و 
ساسية للقيام ( أحد األطر األTotal Quality Management( )TQMإدارة الجودة الشاملة )

 بهذه المهمة. 
مفهوم الجودة أحد فروع علوم اإلدارة، ويعود تاريخ نشأتها إلى ما بعد الحرب العالمية  ُيعد

طبقت أسس الجودة على الصناعة فأحدثت نقلة تطويرية هائلة،  إذالثانية، وبالتحديد في اليابان 
دخل إلى جميع المهن وأنشطة الحياة ومنها ات، ثم بدأ المفهوم ييتلتها الواليات المتحدة في الخمسين

 (.  AL- Fatlawe, 2008التعليم )
( إلى أن فلسفة إدارة الجودة الشاملة فلسفة إدارة AL- Kaateeb, 2000أشار الخطيب )

عصرية، ترتكز على عدة مفاهيم إدارية تقوم على الدمج بين المبادئ اإلدارية، والمهارات الفنية 
 اء إلى التحسين والتطوير المستمرين.بهدف االرتقاء باألد

وبسبب النجاح الذي أحرزته إدارة الجودة الشاملة القائمة على الصناعة، نشأ السؤال حول 
( رائد الجودة Edward Demingأشار إدوارد ديمنج ) فقدالمقدرة على تطبيقها في ميدان التعليم. 

أنها منظومة من العمليات بدة في التربية الشاملة إلى ضرورة إدخالها في التعليم، ونظر إلى الجو 
 (.AL- Musawi, 2003تسعى إلدخال التحسين المستمر في العملية التعليمية )

إن تبني إدارة الجودة الشاملة في الميدان التربوي، ال يعني بالضرورة أن تصبح المؤسسات 
نه بتطبيق إدارة الجودة التعليمية منشآت تجارية، أو صناعية ربحية، ولكن ما يمكن االستفادة م

الشاملة في العملية التربوية هو إدخال أساليب إدارية تعليمية بهدف الحصول على مخرج تعليمي 
 (.  Alaweneh, 2004بجودة عالية )

 مفهوم الجودة الشاملة:
ف قاموس أكسفورد الجودة الشاملة بأنها: "الدرجة العالية من النوعية أو القيمة" عر  

(Halwani, 2003: 101.) 
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ف الجودة الشاملة بأنها: "مجموعة من الميزات ( فعر  Olimat, 2004: 44أما عليمات )
التي يجب توافرها في جميع عناصر المؤسسة من مدخالت، وعمليات، ومخرجات لتحقيق حاجات 

 العاملين، ومتطلباتهم داخل المؤسسة والمجتمع المحلي".
 مفهوم إدارة الجودة الشاملة:

( إدارة الجودة الشاملة British Standards Instituteلمقاييس البريطاني )عرف معهد ا
بأنها: فلسفة إدارية تهدف إلى التحسين والتطوير المستمرين من خالل أنشطة منظمة تسعى من 

، ومن جهة أخرى تسعى إلى تحقيق هماوتوقعات جهة إلى تحقيق احتياجات العميل والمجتمع
اع أفضل الطرق وأقلها تكلفة من خالل االستخدام األمثل لطاقات أهداف المؤسسة، وذلك باتب

 (.Joadeh, 2004العاملين )
إن إدارة الجودة الشاملة تمثل المنهجية المنظمة التي تضمن سير النشاطات المخططة 
مسبقًا، وهي تمثل األسلوب الذي يساعد على تجنب المشكالت من خالل تشجيع السلوك اإلداري 

 (.AL- Bana, 2005مثل واستخدام الموارد المادية والبشرية بكفاءة عالية )والتنظيمي األ
 التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة:

عرف مفهوم الجودة منذ قدم الخليقة، فقد عرفته الحضارات القديمة كالحضارة البابلية 
تي قد تقع على العاملين بتحديد العقوبات ال ريقية القديمة، وقامت هذه الحضاراتوالفرعونية واإلغ

 (. AL- Ajami, 2003نتيجة إهمالهم وتقصيرهم )
تعكس  إذأما في الحضارة اإلسالمية فقد أخذت الجودة شكل التأكيد على إتقان العمل، 

المبادئ التي تبناها اإلسالم كالشورى، والعدالة، واحترام العمل، لقوله عليه الصالة والسالم: "إن 
 (.Abu- Malooh, 2009دكم عماًل أن يتقنه" )اهلل يحب إذا عمل اح

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة:
مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها إدارة  ى( إلAL-Ajami, 2003)العجمي أشار 

 الجودة الشاملة، وعلى النحو اآلتي:
 .تنسجم مع القيم السائدة فيها المنظمة بحيثثقافة في  إيجادثقافة المنظمة: فال بد من  .1

 لتحسين الخدمة. المشاركة: أي إشراك جميع العاملين .2

 التدريب: ال بد من التدريب المكثف للعاملين إلكسابهم المهارات الالزمة. .3

 استمرارية التحسين: فيجب أن تستمر جهود التحسين بشكل متواصل. .4
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 تحفيز العاملين: ال بد من تحفيز العاملين لتحسين الجودة.  .5

 تخاذ القرارات وفق بيانات يتم جمعها وتحليلها.القياس والتحليل: يتم ا .6

 منع األخطاء قبل وقوعها: ال بد من الحد من األخطاء، وتجنب الحاجة إلى إعادة العمل. .7

 أهمية إدارة الجودة الشاملة في مجال اإلدارة المدرسية:
( رائد الجودة الشاملة بين إدارة الجودة Edward Deming, 1982ربط إدوارد ديمنج )

شاملة وتطبيقاتها التربوية، وأكد على اختيار القيادة المدرسية، التي تعمل على تنمية مفهوم ال
الجودة وثقافتها لدى العاملين، وتقوم بتحديد االحتياجات، وبدراسة واقع المدرسة، ويجب أن تهتم 

بني النهج بالجودة فكرًا وتطبيقًا. ووضح أهمية كشف الخطأ ومنعه، واهتم بالرقابة الداخلية، وت
 الشمولي لكافة مجاالت النظام ابتداًء من صياغة األهداف، وأساليب العمل وانتهاًء بالتقويم.    

 دور مديري المدارس في تطوير ثقافة الجودة:
( إلى أن هناك وظائف يجب على مديري المدارس الوصول Sallis, 2005أشار سالس )

 وهي: إلى الجودة في العملية التعليمية من خاللها،
 إدراك رؤية المدرسة. -

 إيصال رسالة الجودة وااللتزام الواضح بتحسن الجودة. -

 تلبية احتياجات المستفيدين من خالل االستماع الحتياجاتهم. -

 بناء فرق العمل. -

 تطوير اآلليات لرصد وتقييم النجاح. -

( أن من العناصر المهمة في تطبيق إدارة الجودة في AL- Bana, 2005ذكر البنا )
قائدًا تربويًا، لذلك انصب اهتمام وزارة التربية والتعليم على  ُعد  لميدان التربوي مدير المدرسة، فقد ا

 الدور القيادي له لتحسين مستوى أدائه أماًل في الوصول إلى تحسين مستوى المخرجات التعليمية.
الجودة  ومن المالحظ أن هناك ضعفًا لدى مديري المدارس بشكل عام في تطبيقهم إلدارة

إلدارة درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية ما سوغ دراسة موضوع  االشاملة في مدارسهم، وهذ
 واء وادي السير.لل تعليمالو  تربيةالفي مديرية  الجودة الشاملة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
مية موضوع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العملية اإلدارية في الميدان التربوي أه يحتل

من أهم العوامل المؤثرة في عمليتي التعليم والتعلم التي ترفد المجتمع بالكفاءات.  بوصفهاكبيرة، 
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ولألهمية التي يحظى بها تطبيق إدارة الجودة الشاملة عالميًا كان ال بد من تطبيقها في مدارسنا 
 ,Al- Bayaezehألهميتها في تطوير العمل التربوي، وذلك ما أشارت إليه دراسة البوايزه )

كمديرة مدرسة ومن المعرفة  عمل الباحثةومن خالل  ,Qeezan).6141(،ودراسة قيزان ) 2016
بأن هناك ضعفًا في تطبيق مديري المدارس إلدارة الجودة الشاملة بالشكل  المدارس شعرت بمديري
 ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية: .الصحيح

التربية والتعليم في مديرية  إلدارة الجودة الشاملةيق مديري المدارس الحكومية ما درجة تطب .4
 ؟مذاتهأ وادي السير من وجهة نظر مديري المدارس للواء

في درجة تطبيق ( α≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .6
لواء وادي السير لتعليم التربية و لافي مديرية  إلدارة الجودة الشاملةمديري المدارس الحكومية 

 تبعًا لمتغير )الجنس، والخبرة(؟
 أهدف الدراسة:

 :اآلتيةتحقيق األهداف لتسعى هذه الدراسة 
التربية في مديرية  إلدارة الجودة الشاملةالتعرف إلى درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية  -

 وادي السير من وجهة نظر مديري المدارس. والتعليم للواء
( في درجة تطبيق α≤ 0.05الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

وادي السير  التربية والتعليم للواءفي مديرية  إلدارة الجودة الشاملةمديري المدارس الحكومية 
 )الجنس، والخبرة(. يتبعًا لمتغير 
 أهمية الدراسة:

 ت اآلتية:يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة الجها
تطوير برامج تدريبية لمديري المدارس بالمخططون التربويون في وزارة التربية التعليم، وذلك  -

 . بإدارة الجودة الشاملةتتعلق 
 . بإدارة الجودة الشاملةوذلك لتعريفهم  ،المدارس بشكل خاص ومدير  -
رى مشابهة الباحثون التربويون، إذ من المؤمل أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أخ -

 مرجعًا لهم. اواستخدامه
  مصطلحات الدراسة:

جرائي اً مفاهيميتم تعريفها مصطلحات عدة على هذه الدراسة  إشتملت  ، وذلك على النحو اآلتي: اً وا 
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وهي:" القيام بأداء العمل بإتقان نتيجة التحسن المستمر ليصل العمل إلى أعلى الجودة:  -
ذوي مستويات علمية  طلبةل التعليم بأنها تخريج مستويات األداء. ويمكن القول في مجا

 (.  AL-Gameez, 2004: 10عالية")
( بأنها: "مجموعة من الميزات التي Olimatm 2004: 34عرفها عليمات )الجودة الشاملة:  -

يجب توافرها في جميع عناصرالمؤسسة من مدخالت، وعمليات، ومخرجات لتحقيق حاجات 
 تمع المحلي".العاملين داخل المؤسسة والمج

( بأنها: "فلسفة تسعى إلى AL-Najar, 1999: 67عرفها النجار )إدارة الجودة الشاملة:  -
إشباع حاجات الطلبة والمجتمع، وتساعد المدرسة على تحقيق التطور، وتساعدها على تحقيق 

ما القصوى المتميزة في المجالين العلمي والعملي، ك الفاعليةأهدافها، كما وتسعى إلى تحقيق 
 تشمل جميع المتواجدين في المدرسة من إداريين، وعاملين".

المواصفات التي ينبغي توافرها في نظام التعليم والتي تتمثل  وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها: 
في جودة اإلدارة، والبرامج التعليمية من حيث األهداف، واستراتيجيات التدريس والتقويم، ثم جودة 

والتجهيزات المادية، والتي تؤدي إلى مخرجات تتصف بالجودة، وتعمل على  المعلمين، واألبنية
تم قياسها من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة على األداة التي  يتلبية احتياجات المستفيدين، والت
 استخدمتها الباحثة لهذا الغرض.

 :حدود الدراسة ومحدداتها
 : اآلتيةتتضمن الدراسة الحدود حدود الدراسة: 

 .هاومديرات على مديري المدارس الحكوميةالحدود البشرية: اقتصرت الدراسة  -
 م.6142/6142لعام  الثانيالحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي  -
التربية والتعليم في مديرية اقتصرت هذه الدراسة على المدارس الحكومية  الحدود المكانية:  -

 عاصمة عمان.وادي السير في ال للواء
تتحدد نتائج الدراسة بالخصائص السيكومترية ألداة الدراسة من حيث  :الدراسة محددات -

 الصدق والثبات ودرجة موضوعية استجابة أفراد عينة الدراسة.  
  الدراسات السابقة:

، وذلك األقدمإلى  األحدثعرض للدراسات السابقة العربية واألجنبية، مرتبة من  يأتيفيما 
 نحو اآلتي:على ال
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 واألجنبية: الدراسات العربية
( والتي هدفت التعرف إلى كيفية Gavriel & Romar, 2017دراسة جافريئيل ورومر )

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي في والية ماساتشوستس األمريكية، وتقييم 
التربوية من خالل التفاعل بين هذه  تقوية العملية في، وأثرها للطلبةمفهوم األدوار المزدوجة 

األدوار. وأسهمت الدراسة في فهم أدوار الطالب والمعلم، وكيفية تطبيق الجودة الشاملة في التعليم 
العالي. وقدمت طريقة لتعزيز عملية التقويم كمقياس لجودة التعليم، وتقديم اجراءات يمكن أن تقوي 

  للبحث عن المعرفة. الطلبةدافعية 
والتي هدفت إلى بناء تصور مقترح لتطبيق ( Al- Bawayzah, 2016البوايزة )دراسة 

المنهج المسحي التحليلي مدارس الحكومية في األردن. وُأستخدم إدارة الجودة الشاملة في ال
( مديرًا ومديرة. أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق الجودة 626التطويري. بلغت عينة الدراسة )

دارس الحكومية جاءت متوسطة. ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشاملة في الم
تطبيق الجودة الشاملة تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث. وعدم وجود فروق ذات داللة 

 المؤهل العلمي والخبرة. يإحصائية في درجة تطبيق الجودة الشاملة تعزى لمتغير 
رفة ممارسة إدارة المعرفة وعالقتها والتي هدفت مع Qeezan, 2014)دراسة قيزان )

ستخدم محافظة إربد في األردن. وقد أُ بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة لدى مديري المدارس في 
( مديرًا ومديرة. أظهرت نتائج الدراسة 254المنهج الوصفي المسحي التحليلي. بلغت عينة الدراسة )

تطبيق معايير إدارة الجودة بدرجة مرتفعة. ووجود  أن درجة ممارسة إدارة المعرفة مرتفعة، وجاء
فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة إدارة المعرفة تعزى لمتغير الجنس وكانت الفروق 
لصالح اإلناث. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة إدارة المعرفة تعزى 

تعزى لمتغير  ي درجة ممارسة الجودة الشاملةلمتغير الخبرة. ووجود فروق ذات داللة إحصائية ف
 )المؤهل العلمي(، ولصالح ذوي المؤهل العلمي األعلى.

والتي هدفت تقويم مشروع التقويم ( Maguns & Bengt, 2012دراسة ماجنز وبنجت )
السويد. أجريت مقابالت مع مدير ملة في المدارس الثانوية العليا في الذاتي إلدارة الجودة الشا

لجميع آراء العاملين.  ةاستبيان تطبقوقد ليم الثانوي العالي وعشرة من مديري المدارس. التع
أظهرت نتائج الدراسة أن العديد من األشخاص ال يبدو أنهم يفكرون كثيرًا حول ماهية الجودة في و 

ي دون من المؤسسات تتجه إلى العمل بنظام التقويم الذات اً البيئة التي يعملون فيها. كما أن عديد
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 جميع المشاركينفإن العمل يتم بدون إعداد  ذلك فضاًل عنالتفكير في مبررات ذلك وكيفية تنفيذه. 
 وبدون مناقشة القيم األساسية التي يستند إليها العمل. وتهيئتهم

والتي هدفت التعرف إلى درجة تطبيق معايير  (Abu- Abda, 2011دراسة أبو عبده )
المنهج الوصفي وقد ُأستخدم مدارس الفلسطينية في محافظة نابلس. إدارة الجودة الشاملة في ال

أظهرت نتائج أن درجة تطبيق و ( مديرًا ومديرة. 227المسحي التحليلي. بلغت عينة الدراسة )
معايير إدارة الجودة الشاملة جاءت بدرجة متوسطة. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

الجنس والمؤهل العلمي. ووجود فروق ذات  يالشاملة تبعًا لمتغير  درجة تطبيق معايير إدارة الجودة
داللة إحصائية في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة ولصالح 

سنوات فأكثر(. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق  12فئة الخبرة األعلى )
 التخصص والسلطة المشرفة.   يملة تبعًا لمتغير معايير إدارة الجودة الشا

والتي هدفت  (Moses, David & Stephen, 2010دراسة موسيس وديفيد وستيفن )
الدراسة وُأستخدم في التعرف إلى مدى تطبيق المدارس الثانوية في كينيا إلدارة الجودة الشاملة. 

ومعلمة. أظهرت نتائج  ( معلم322وتكونت عينة الدراسة )المنهج الوصفي المسحي التحليلي. 
الدراسة أن مديري المدارس الثانوية ال يتمتعون بمهارات القيادة الالزمة لتطبيق إدارة الجودة 

من المدارس غير ملتزمة بالتخطيط االستراتيجي الجيد، وهي  اً الشاملة في مدارسهم، كما أن كثير 
 ال تعزز مبادرات تطوير الموارد البشرية.

والتي هدفت دراسة واقع إدارة الجودة الشاملة في ( Hernandez, 2009ديز )دراسة هيرنان
الدراسة المنهج الوصفي المسحي التحليلي.  وتم استخداممدارس والية تكساس من أجل تقييمها. 

، وشملت الدراسة المشرفين التربويين ( طالب  1322( مدرسة تضم )14على )تمت الدراسة 
ئج الدراسة أن واقع إدارة الجودة الشاملة جاء بدرجة مرتفعة في ومديري المدارس. أظهرت نتا

 مدارس والية تكساس. وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا رضا المبحوثين عن طرق تقييم انجاز الطلبة.
والتي هدفت الكشف عن مدى إمكانية تطبيق   (Al mashaqba, 2008)دراسة المشاقبة

ستخدم المنهج وقد أرسية في محافظة المفرق في األردن. إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة المد
( مديرًا ومديرة. أظهرت نتائج 152) مكونة من عينة الدراسة وكانتالوصفي المسحي التحليلي. 

الدراسة أن مدى إمكانية تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في مديريات محافظة المفرق جاءت 
ات ومقترحات للتغلب على المعيقات التي يمكن أن بدرجة كبيرة.وقدم مديرو المدارس تصور 
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 تعترض تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 التعليق على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية والوقوف على أدبها 
 ,Qeezan))، ودراسة ((Al- Bawayzah, 2016ة ، كدراسةــــالعلمي اـــــالنظري ومنهجيته

 :يأتيتبين ما وغيرها،  (Abu- Abda, 2011أبو عبده )، ودراسة 2014
 تباين تلك الدراسات في أهدافها وذلك تبعا الختالف وجهات نظر الباحثين إلى مشكلة البحث. -
األداة وصدقها تشابهت الدراسات السابقة في اجراءاتها من حيث العينة وطريقة اختيارها، و  -

 وثباتها.

كأداة لتحقيق أهدافها كونها األنسب لطبيعة  نةستبااعتماد معظم الدراسات السابقة على اال -
 الدراسة.

إدارة  من الدراسات السابقة، إذ أعطت للباحثة رؤية واقعية عن الدراسة الحالية واستفادت
 إلىالتعرف  فضاًل عنلبحث، واالطالع على أدوات متنوعة في ا المدارس، الجودة الشاملة في

المنهجية العلمية، وكيفية عرض النتائج، والوسائل اإلحصائية. تتميز هذه الدراسة بأنها انفردت 
التربية والتعليم  في مديرية المدارس الحكومية إلدارة الجودة الشاملةبدراسة درجة تطبيق مديري 

 سمة األهمية. الدراسة هذهوادي السير، مما يمنح  للواء
 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة:
 لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات. الدراسة المنهج الوصفي المسحي  اعتمدت

  مجتمع الدراسة:
وادي السير،  التربية والتعليم للواء مجتمع الدراسة من مديري المدارس في مديرية تكون
مديرية مديرة، وذلك حسب إحصائيات ( 41( مديرًا، و)26( مديرًا ومديرة، منهم )67وعددهم )

 م.2212/2216للعام  وادي السير التربية والتعليم للواء
  عينة الدراسة:

 ( يبين ذلك. 1للعينة نظرًا لصغر حجم المجتمع، والجدول ) ذاتهتم اعتماد مجتمع الدراسة 
 ( توزع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها1الجدول )

 الكلي لعددا المستوى المتغير
 67 26 ذكر الجنس
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 الكلي لعددا المستوى المتغير
 41 أنثى

 16 سنوات 12 أقل من الخبرة
67 

 42 سنوات فأكثر 12
 أداة الدراسة:

 في مديريةإلدارة الجودة الشاملة تطوير استبانه لقياس درجة تطبيق مديري المدارس  تم
، (Al- Byaezeh, 2016)البوايزه دراسة بوادي السير، وذلك باالستعانة  التربية والتعليم للواء
( فقرة 45( مجاالت و)7واشتملت االستبانه على )، (Abu- Abda, 2011)ودراسة أبو عبده 
لتصحيح أداة الدراسة، بإعطاء كل  (Likert)سلم ليكرت الخماسي تم استخدامبصيغتها األولية، 

(، وهي تمثل ة جداً ، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلفقرة درجة واحدة من بين درجاته الخمس )كبيرة جداً 
 ( على الترتيب، وتم اعتماد المقياس اآلتي لتحليل النتائج:1، 2، 3، 4، 5رقميا )

 ( 1الحد األدنى للمقياس) -( 5الحد األعلى للمقياس )
                        (3)  

5  -  1   =1.33  
    3 

 مرتفع(.  5–3.62) منمتوسط(،  3.67-2.34) من (،منخفض 2.33-1من ) يكون وعليه:
  صدق أداة الدراسة:

محكمين من  عشرة تم التحقق من صدق المحتوى ألداة الدراسة من خالل عرضها على
وذلك إلبداء رأيهم من  ، وجامعة الشرق األوسط(،أعضاء هيئة التدريس في )الجامعة األردنية

( فقرة 45والتي كانت ) )مناسبة الفقرة، وضوح الصياغة، وانتماء الفقرة(. تم تعديل الفقرات حيث
. ومن ثم صياغة االستبانه بصورتها النهائية، وبعد أن تم اإلبقاء على الفقرات بصورتها األولية

( من موافقة المحكمين، وبذلك أمست أداة الدراسة بصيغتها النهائية مكونة من %22التي نالت )
 مجاالت رئيسة هي: سبعة تم توزيعها على  ( فقرة41)
 ( فقرات.6، واشتمل على )نظيميةالثقافة الت -
 ( فقرات.5واشتمل على ) التزام اإلدارةبالجودة الشاملة: -
 ( فقرات.2واشتمل على ) المشاركة وعمل الفريق: -
 ( فقرات.5واشتمل على ) التدريب المستمر: -

 ( فقرات.5واشتمل على ) التحسين المستمر: -
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 ( فقرات.5على ) ملواشتتوجهات المستفيدين:  -

 ( فقرات.7التقويم: واشتمل على )المتابعة و  -
 ثبات أداة الدراسة:

)كرونباخ باستخدام معادلة  من ثبات األداة تم إيجاد معامل ثبات االتساق الداخلي للتحقق
ألفا التساق فقرات أداة  ( قيم معامالت كرونباخ2ألفا( لمجاالت االستبانة، ويظهر في الجدول )

 الدراسة مع مجاالتها.
 معامالت الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة( قيم 2الجدول)

 )كرونباخ ألفا( باستخدام معادلة معامل الثبات المجال
 2.62 الثقافة التنظيمية

 2.61 التزام اإلدارة بالجودة الشاملة
 2.26 المشاركة وعمل الفريق
 2.62 التدريب المستمر
 2.22 التحسين المستمر
 2.62 توجهات المستفيدين
 2.61 المتابعة والتقويم

 ( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة.2يتبين من الجدول )
 :تم اآلتيلتحقيق أهداف الدراسة،  إجراءات الدراسة:

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها. -

 أداة الدراسة، والتحقق من صدقها وثباتها. تطوير -

ة التربية والتعليم موجه إلى مديرية التربية والتعليم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزار  -
 وادي السير لتطبيق أداة الدراسة. لواءفي 

 توزيع أداة الدراسة على العينة. -

جراء التحليالت اإلحصائية باستخدام البرنامج االحصائي ) - ، (SPSSتفريغ استجابات العينة، وا 
 .ومناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 :اآلتيةالدراسة على المتغيرات  اشتملت :الدراسةمتغيرات 
 المتغيرات المستقلة الوسيطة: .1

 متغير الجنس: وله فئتان: )ذكر، أنثى(. -
 سنوات فأكثر(.12سنوات(، ) 12 أقل من: )مستويانمتغير الخبرة: وله  -
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 :المتغير التابع .2

 لتعليم للواءالتربية وا تصورات أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس الحكومية في مديرية
 .إدارة الجودة الشاملةوادي السير لواقع تطبيق 
 المعالجات اإلحصائية:  

 :اآلتيةتم استخدام األساليب اإلحصائية 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة جابة عن السؤال األول: تم حساب لإل -

وادي  التربية والتعليم للواء ريةفي مدي إلدارة الجودة الشاملةالمدارس الحكومية  تطبيق مديري
 السير بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة.

اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق فيدرجة تم استخدام جابة عن السؤال الثاني: لإل -
وادي  التربية والتعليم للواءفي مديرية  إلدارة الجودة الشاملةتطبيق مديري المدارس الحكومية 

 : )الجنس، والخبرة(.يالسير تبعًا لمتغير 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 على النحو اآلتي:، وذلك تضمن هذا الجزء عرضًا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

في مديرية  إلدارة الجودة الشاملةالسؤال األول: ما درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية 
 السير من وجهة نظر مديري المدارس؟وادي  التربية والتعليم للواء
السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول هذا لإلجابة عن 

 ( يبين ذلك:3)
لدرجة تطبيق مديري المدارس لكلي والمجاالت ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية( 3الجدول )

وادي السير من وجهة نظر مديري  التربية والتعليم للواءديرية الحكومية إلدارة الجودة الشاملة في م
 المدارس

 الدرجة الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال الرقم

 متوسطة 1 0.31 3.24 التحسين المستمر 1

 متوسطة 2 0.30 3.20 الثقافة التنظيمية 2

 متوسطة 3 402. 3.18 المتابعة والتقويم 3

 متوسطة 4 292. 3.16 وعمل الفريق المشاركة 4

 متوسطة 5 382. 3.15 التدريب المستمر 5

 متوسطة 6 402. 3.14 توجهات المستفيدين 6

 متوسطة 7 362. 3.07 التزام اإلدارة بالجودة الشاملة 7

 متوسطة - 112. 3.16 الكلي
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جودة الشاملة في درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية إلدارة ال ( أن3يالحظ من الجدول )
( وانحراف 3.16وبمتوسط حسابي )جاءت متوسطة، وادي السير  التربية والتعليم للواءمديرية 

 ،ولى وبدرجة متوسطةاأل الرتبةجاء مجال )التحسين المستمر( في (، حيث 2.11معياري )
وربما يعزى ذلك إلى األهمية البالغة  (،2.31( وانحراف معياري )3.24وبمتوسط حسابي )

للتحسين المستمر والذي يأتي بعد الوقوف على نقاط القوة والضعف، وذلك لمعرفة مدى التقدم في 
 العمليات التي تتم في المدرسة، والتي من شأنها العمل على التحسين المستمر في عملية التعليم

التعلمية، والتي تتمثل  –، وذلك للوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة من العملية التعليمية والتعلم
بينما جاء  .فاعليةبتخريج جيل واع ومتسلح بالمعرفة، والمهارات الالزمة للقيام بالعمل بكفاءة و 

( 3.27خيرة وبدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )األ الرتبة( في التزام اإلدارة بالجودة الشاملة)مجال 
ي المدارس أكثر بسير العملية انشغال مدير  يعزى ذلك إلى ا( وربم2.36وانحراف معياري )

التعلمية واالجراءات الروتينية اليومية في المدرسة كاالهتمام بالمرافق العامة في  –التعليمية 
ودوام العاملين، كل ذلك أدى إلى قلة االهتمام بتطبيق  ةالمدرسة والنظافة وسير الحصص اليومي

األخيرة. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع  لرتبةاإدارة الجودة الشاملة، وهذا ما جعل هذا المجال جاء ب
 (Qeezan,2014).  واختلفت مع نتائج دراسة (،(Al- Byaezeh,2016نتائج دراسة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل مجال من مجاالت  يأتيوفيما 
 االستبانة:

 مجال التحسين المستمر: أوالً 
 التحسين المستمرمجال ية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات الحساب( 4الجدول )

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة
 مرتفعة 1 842. 3.73 تخضع كافة المستويات اإلدارية في المدرسة للتدريب المستمر. 2
 متوسطة 2 982. 3.42 ترشح إدارة المدرسة العاملين فيها للدورات التدريبية 4

 متوسطة 3 982. 3.40 تتواصل إدارة المدرسة مع المختصين في إدارة الجودة الشاملة. 5

 متوسطة 4 1.08 3.30 تدرس إدارة المدرسة االحتياجات التدريبية للعاملين 1

تشجع إدارة المدرسة على عقد ندوات وورش عمل دورية في  3
 منخفضة 5 722. 2.33 مجال الجودة الشاملة.

 متوسطة --- 312. 3.24 الكلي

تخضع كافة المستويات اإلدارية في المدرسة " ( 2( أن الفقرة )4يالحظ من الجدول )
( وانحراف 3.73ولى وبدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي )األ الرتبةجاءت في  "للتدريب المستمر

ارية في المدرسة، ذلك إلى أهمية التدريب المستمر لكافة المستويات اإلد ى(، ويعز .24معياري )
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وذلك لما في التدريب المستمر من تجديد للمعارف والمهارات الالزمة في العمل، وتوظيف 
تشجع إدارة المدرسة على عقد  "( 3. بينما جاءت الفقرة )الستخدام التكنولوجيا في العمل أيضاً 

نخفضة خيرة وبدرجة ماأل الرتبةفي  "ندوات وورش عمل دورية في مجال الجودة الشاملة
، وربما يعزى ذلك إلى ضغوط العمل التي (2.72( وانحراف معياري )2.33وبمتوسط حسابي )

يعاني منها مديري المدارس كمتابعة الدوام الرسمي للعاملين في المدرسة، وسير العملية التعليمية، 
لمهمات اومتابعة السجالت الرسمية، واستقبال أولياء األمور، والمجتمع المحلي، وغير ذلك من 

عائقًا أمام االهتمام بعقد ندوات وورش عمل دورية بالجودة  ُيعدطة بمديري المدارس، كل ذلك المنو 
 الشاملة. 

 الثقافة التنظيميةمجال : ثانياً 
 الثقافة التنظيميةمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ( 5الجدول )

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 افاالنحر 
 المعياري

 الدرجة الرتبة
 ةمرتفع 1 802. 3.85 توفر إدارة المدرسة البيئة التعليمية المناسبة. 1

 ةمتوسط 2 1.11 3.36 .تشجع إدارة المدرسة اتباع أنماط التواصل 2

 ةمتوسط 3 1.18 3.33 تدعم إدارة المدرسة استمرارية العمل. 3

 ةمتوسط 4 1.24 3.19 بداع.تشجع إدارة المدرسة العاملين فيها على اإل 4
 متوسطة 5 1.22 3.12 تنسجم ثقافة المدرسة التنظيمية مع القيم واالتجاهات السائدة فيها. 5
 متوسطة 6 812. 2.34 تسير إدارة المدرسة بناًء على إجراءات مخطط لها مسبقًا. 6

 متوسطة --- 302. 3.20 الكلي

" ر إدارة المدرسة البيئة التعليمية المناسبةتوف" ( 1( أن الفقرة )5يالحظ من الجدول )
(، 802.( وانحراف معياري )3.25ولى وبدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي )األ الرتبةجاءت في 

أن االهتمام بالبيئة التعليمية المناسبة يجب أن يكون أول اهتمامات مديري  ذلك إلى ىويعز 
سير  ىأيضًا، وعلي المدرسة وعلى الطلبة المدارس ألن ذلك ينعكس إيجابًا على أداء العاملين ف

تسير إدارة  "(6. بينما جاءت الفقرة )التعلمية وتحقيق األهداف المنشودة –العملية التعليمية 
وبمتوسط  متوسطةخيرة وبدرجة األ الرتبةفي  "المدرسة بناًء على إجراءات مخطط لها مسبقاً 

أن التخطيط المسبق الذي يتم  ذلك إلى، وربما يعزى (2.21( وانحراف معياري )2.34حسابي )
يطًا لم تكن في الحسبان تتطلب تخط قد يعترضه مفاجآت قد تحدث وأمورعمله في المدرسة مسبقًا 

ما قد خطط لها مسبقًا، لهذا السبب جاءت  فيفي لحظة حدوثها، وهذا من شأنه ما قد يؤثر آنيًا 
 .األخيرة في هذا المجال الرتبةهذه الفقرة ب
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  مجال متابعة والتقويم: ثالثاً 
 متابعة والتقويمالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ( 6الجدول )

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

تعمل إدارة المدرسة على تحليل العمليات والنتائج وآراء  5
 مرتفعة 1 872. 3.87 غرض تصحيحها وتحسينها.المستفيدين من العملية التعليمية ل

7 
تقوم إدارة المدرسة بتشكيل فرق عمل لمتابعة العمليات 

 ةمتوسط 2 982. 3.27 التعليمية.

 ةمتوسط 3 1.17 3.26 تتحمل إدارة المدرسة مسؤولية العمليات التي تتم في المدرسة. 3

4 
تعتمد العمليات التي تحدث في المدرسة على بيانات 

 ةمتوسط 4 1.13 3.25 معلومات دقيقة.و 

 ةمتوسط 5 1.13 3.24 .ةيتم تقييم أداء العاملين في المدرسة بعدال 6

1 
تحرص إدارة المدرسة على تطوير العملية التعليمية بمتابعة 

 ةمتوسط 6 1.18 3.12 تفعيل استراتيجيات التدريس والتقويم

 متوسطة 7 181. 3.11 تمرين لعمل كوادرها.تقوم إدارة المدرسة بالمتابعة والتقويم المس 2

 متوسطة --- 402. 3.18 الكلي

" تعمل إدارة المدرسة على تحليل العمليات والنتائج ( 5( أن الفقرة )6يالحظ من الجدول )
ولى األ الرتبةجاءت في  وآراء المستفيدين من العملية التعليمية لغرض تصحيحها وتحسينها "

ذلك إلى أهمية  ى(، ويعز 872.( وانحراف معياري )3.27حسابي ) وبدرجة مرتفعة وبمتوسط
التغذية الراجعة للعمليات والنتائج وآراء المستفيدين من العملية التعليمية للوقوف على نقاط القوة 
والضعف وتصحيح األخطاء والتحسين المستمر والتحليل لها، وذلك لتحقيق األهداف من العملية 

 "تقوم إدارة المدرسة بالمتابعة والتقويم المستمرين لعمل كوادرها"(2الفقرة ) . بينما جاءتالتعليمية
، وربما (1.12( وانحراف معياري )3.11وبمتوسط حسابي ) متوسطةخيرة وبدرجة األ الرتبةفي 

الكثيرة والتي تأخذ أكثر  المهماتيعزى ذلك إلى ضغوط العمل الملقاة على عاتق مديري المدارس و 
جعل المتابعة والتقويم لعمل كوادرها ليست باستمرار ولكن بفترات ليست قريبة نوعًا وقتهم، مما ي

 .ما
 : مجال المشاركة وعمل الفريقرابعاً 

 مجال المشاركة وعمل الفريقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ( 7الجدول )
 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 لدرجةا الرتبة
 مرتفعة 1 862. 3.88 إدارة المدرسة عمل الفريق كأحد أساليب حل المشكالت. ُتعد 3
2 

تقوم إدارة المدرسة بإزالة العوائق التي تحول دون عمل 
 ةمتوسط 2 1.09 3.34 الفريق.

 ةمتوسط 3 1.09 3.31ط و درسة مسؤولياتها تجاه العمل المنتتحمل فرق العمل في الم 4
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 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 لدرجةا الرتبة
 بها.

 متوسط 4 1.08 3.18 إدارة المدرسة عمل الفريق. تتبنى 1

 ةمتوسط 5 1.14 3.15 .توجد عالقات تشاركية بناءة بين المعلمين 5

7 
تعلم الفريق في المدرسة من مصادر التنمية المهنية  ُيعد

 ةمتوسط 6 1.12 3.09 للمعلم.

 ةمتوسط 7 1.09 3.04 .يتابع مدير المدرسة فرق العمل 2
 متوسطة 2 812. 2.34 فرق العمل بناًء على كفاية األفراد مهاراتهم. ماتهيتم توزيع م 6

 متوسطة --- 292. 3.16 الكلي
إدارة المدرسة عمل الفريق كأحد أساليب حل  ُتعد "( 3( أن الفقرة )7يالحظ من الجدول )

ياري ( وانحراف مع3.22حسابي ) مرتفعة وبمتوسطولى وبدرجة األ الرتبةجاءت في  " المشكالت
ذلك إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد لحل أي مشكلة تطرأ في المدرسة،  ى(، ويعز 86.)

ووضع أكثر من حل للمشكلة المطروحة على طاولة المناقشة، وحرية في مناقشة الحلول المقترحة 
توزيع  يتم "(6. بينما جاءت الفقرة )للمشكلة، واختيار أفضل اآلراء لحل المشكلة المطروحة للنقاش

وبمتوسط  متوسطةخيرة وبدرجة األ الرتبةفي " فرق العمل بناًء على كفاية األفراد مهاراتهم مهمات
أن العاملين في المدرسة ليسوا  ، وربما يعزى ذلك إلى(2.21( وانحراف معياري )2.34حسابي )

اء الملقاة على عليهم، ونظرًا لكثرة األعب المهماتكلهم على مهارة وكفاية عالية حتى يتم توزيع 
عاتق العاملين في المدرسة من تدريس الطلبة وسجالت كثيرة عليهم متابعتها، فهذا يعد عائقًا كبيرًا 

 أخرى عليهم في المدرسة.  مهماتلتوزيع 
 مجال التدريب المستمر: خامساً 

 تدريب المستمرالمجال لفقرات  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية( 8الجدول )
 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

تدرس إدارة المدرسة االحتياجات التدريبية للعاملين بشكل  2
 مرتفعة 1 782. 3.81 مستمر.

 متوسطة 2 1.04 3.31 تخضع كافة المستويات اإلدارية في المدرسة للتدريب. 5

 متوسطة 3 1.08 3.21 لين فيها للدورات التدريبيةترشح إدارة المدرسة العام 4

 متوسطة 4 1.05 3.12 تشجع إدارة المدرسة على عقد وورش عمل في الجودة الشاملة. 3

تتواصل إدارة المدرسة مع المختصين والمدربين في مجال إدارة  1
 متوسطة 5 812. 2.36 الجودة الشاملة لتأهيل كوادرها.

 وسطةمت --- 382. 3.15 الكلي
" تدرس إدارة المدرسة االحتياجات التدريبية للعاملين ( 2( أن الفقرة )2يالحظ من الجدول )

( وانحراف 3.21ولى وبدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي )األ الرتبةجاءت في  بشكل مستمر"
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ويعزى ذلك إلى االهتمام المستمر من قبل إدارة المدرسة بدراسة االحتياجات  (،72.معياري )
ريبية للعاملين وذلك لتمكينهم من مواكبة الجديد في مجال التدريب وامتالك مهارات جديدة في التد

تتواصل إدارة المدرسة مع  "(1. بينما جاءت الفقرة )مجاالت التدريس والعمل في المدرسة
خيرة وبدرجة األ الرتبةفي  "المختصين والمدربين في مجال إدارة الجودة الشاملة لتأهيل كوادرها

كثرة ضغوط ، وربما يعزى ذلك إلى (2.21( وانحراف معياري )2.36وبمتوسط حسابي ) متوسطة
عائقًا لقلة  ُيعدالمدارس وكثرة األعباء الملقاة على عاتقهم، فهذا  العمل التي يعاني منها مديرو

ضًا ا، وربما يعزى ذلك أيالتواصل مع المختصين والمدربين في مجال إدارة الجودة لتأهيل كوادره
 د االجراءات الرسمية للتواصل مع هؤالء المختصين والمدربين.إلى تعق

 مجال توجهات المستفيدينسادسا: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال توجهات المستفيدين( 9الجدول )

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

2 
مدرسة أن جودة العملية التعليمية تثبت من خالل تعي إدارة ال

جودة مخرجاتها ورضا المستفيدين )أولياء األمور، والمجتمع 
 المحلي(.

 مرتفعة 1 722. 3.85

 متوسطة 2 1.09 3.24 .خدم المعلمين والطلبةما يتهتم إدارة المدرسة بكل  1

 متوسطة 3 1.19 3.18 .تقوم إدارة المدرسة بعقد لقاءات مع أولياء أمور الطلبة 5

4 
تتميز إدارة المدرسة بسرعة تلبية رغبات العاملين والطلبة 

 متوسطة 4 1.16 3.15 وأولياء أمورهم.

3 
تقوم إدارة المدرسة بالتعامل مع االقتراحات والشكاوى ومتابعتها 

 وتقديم الحلول المناسبة لها.
 متوسطة 5 822. 2.37

 متوسطة --- 402. 3.14 الكلي

تعي إدارة المدرسة أن جودة العملية التعليمية تثبت  "( 2( أن الفقرة )6ظ من الجدول )يالح
جاءت في  " من خالل جودة مخرجاتها ورضا المستفيدين )أولياء األمور، والمجتمع المحلي(

ويعزى ذلك إلى  (،.72( وانحراف معياري )3.25وبمتوسط حسابي ) ولى وبدرجة مرتفعةاأل الرتبة
الذي توليه إدارات المدارس بجودة مخرجاتها وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحياتية االهتمام 

الضرورية وتسلحهم بسالح العلم والمعرفة، وتهتم إدارة المدرسة أيضًا برضا المستفيدين اهتمامًا 
 هم.رضا أولياء األمور عن تدريس أبنائتهمهم سمعة مدارسهم، و  كبيرًا وذلك ألن مديري المدارس

تقوم إدارة المدرسة بالتعامل مع االقتراحات والشكاوى ومتابعتها وتقديم  "( 3ينما جاءت الفقرة )ب
( وانحراف 2.37وبمتوسط حسابي ) متوسطةخيرة وبدرجة األ الرتبةفي  "الحلول المناسبة لها 

واألعباء التي تقع على عاتق مديري  المهمات، وربما يعزى ذلك إلى كثرة (2.22معياري )
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اليومية، ومتابعة  المشكالتمدارس وضغوط العمل من متابعة العاملين، ومتابعة الطلبة وحل ال
السجالت الرسمية، كل ذلك قد يجعل االهتمام ليس كثيرًا نوعًاما  في المتابعة اليومية لالقتراحات 

ملية ات التي تتعلق بالعوالشكاوى جميعها، ولكن تتابع إدارة المدرسة أهم الشكاوى واالقتراح
 .التعليمية

  : مجال التزام اإلدارة بالجودة الشاملةسابعاً 
مجال التزام اإلدارة والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ( 11الجدول )

 بالجودة الشاملة
 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

على تشجيع وتحفيز العاملين بشكل تعمل إدارة المدرسة  5
 مستمر للوصول إلى الجودة في العملية التعليمية.

 مرتفعة 1 832. 3.76

4 
في  تشرك إدارة المدرسة جميع العاملين في المدرسة

 ةمتوسط 2 1.04 3.22 العمل.
 ةمتوسط 3 1.06 3.19 .تقوم إدارة المدرسة بنشر ثقافة الجودة بين العاملين 3
2 

رة المدرسة بأن الجودة في العملية التعليمية تؤمن إدا
 ةمتوسط 4 1.13 3.00 هي طريقها في تسيير أعمالها.

1 

تسعى إدارة المدرسة الى تحويل نمطها اإلداري بما 
يتناسب مع إدارة الجودة الشاملة لتحقيق الجودة في 

 العملية التعليمية.

 متوسطة 5 812. 2.34

 متوسطة --- 362. 3.07 الكلي
تعمل إدارة المدرسة على تشجيع العاملين بشكل "( 5( أن الفقرة )12الحظ من الجدول )ي

ولى وبدرجة مرتفعة  األ الرتبةجاءت في  "مستمر للوصول إلى الجودة في العملية التعليمية
ويعزى ذلك إلى أهمية الوصول إلى الجودة  (،832.( وانحراف معياري )3.76وبمتوسط حسابي )

لى درجة االتقان في العمل الذي أساسه اإلخالص لقوله عليه الصالة في العملية ال تعليمية وا 
والسالم: " إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه "، والن تطبيق الجودة في العملية التعليمية 

من الطلبة الواعين والمتسلحين بسالح  المطلوبةبشكل صحيح يؤدي إلى الوصول إلى المخرجات 
تسعى إدارة المدرسة الى تحويل نمطها اإلداري  "(1. بينما جاءت الفقرة )المعرفة والمهاراتالعلم و 

خيرة األ الرتبةفي  "بما يتناسب مع إدارة الجودة الشاملة لتحقيق الجودة في العملية التعليمية
، وربما يعزى ذلك إلى أن (2.21( وانحراف معياري )2.34وبمتوسط حسابي ) متوسطةوبدرجة 

ويل النمط اإلداري بما يتناسب مع إدارة الجودة الشاملة قد يعترضه بعض العقبات تحول دون تح
وقلة وعي  تطبيقه نوعًا ما كالعقبات المادية في المدارس، وقلة توفر مصادر التعليم الالزمة،
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 مديري المدارس بإدارة الجودة الشاملة وتطبيقه في نمطهم اإلداري.
في درجة ( α ≤ 0.05)لة إحصائية عند مستوى الداللة : هل توجد فروق ذات دال 2س

وادي  التربية والتعليم للواءتطبيق مديري المدارس الحكومية إلدارة الجودة الشاملة في مديرية 
 السير تبعًا لمتغير )الجنس، والخبرة(؟

 :لجنسلمتغيرا أواًل: بالنسبة
فيدرجة تطبيق مديري المدارس اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق تم استخدام 

وادي السير تبعًا للجنس  التربية والتعليم للواءالحكومية إلدارة الجودة الشاملة في مديرية 
 ( يبين ذلك:11والجدول)

درجة تطبيق مديري المدارس  فينتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق ( 11الجدول )
 وادي السيرتبعًا للجنس التربية والتعليم للواءي مديرية الحكومية إلدارة الجودة الشاملة ف

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري
درجة 
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

1 
 302. 3.17 26 ذكر

65 

 312. 3.22 41 أنثى 528. 0.634-

2 
 312. 2.95 26 ذكر

 362. 3.15 41 أنثى 025. 2.292-

 302. 3.16 26 ذكر 3
 282. 3.15 41 أنثى 966. 0432.

4 
 392. 2.95 26 ذكر

 322. 3.28 41 أنثى 000. 3.701-
5 

 322. 3.25 26 ذكر
 312. 3.22 41 أنثى 712. 3702.

6 
 402. 3.15 26 ذكر

 402. 3.14 41 أنثى 963. 0472.
 452. 3.16 26 ذكر 7

 372. 3.18 41 أنثى 847. 0.194-
 الكلي

 112. 3.12 26 ذكر
 102. 3.19 41 أنثى 013. 2.560-

 ≥ αدالة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( وجود فروق11يالحظ من الجدول)

درجة  التدريب المستمر( فيو ، التزام اإلدارة بالجودة الشاملةوالمجالين الفرعيين )في الكلي  (0.05
وادي السير  التربية والتعليم للواءالمدارس الحكومية إلدارة الجودة الشاملة في مديرية  تطبيق مديري

( ولصالح االناث، ولم تظهر وجود 2.213كانت قيمة )ت( للكلي= ) إذتعزى لمتغير الجنس، 
 –أن مديرات المدارس  ، وربما يعزى ذلك إلىفروق في بقية المجاالت الفرعية تعزى للجنس
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لكن دافعية أعلى نحو مهنة التعليم أواًل،  فمدارس اإلناث تمتاز بااللتزام في كل شيء يمت -اإلناث
وال أحد ينكر ذلك، وهذا ال يعني أن مدارس الذكور سيئة ولكن من باب المقارنة، فمديرات 
 المدارس لديهن اهتمام أكثر نوعًا ما بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدرسة، ولديهن اهتمام أكثر
بالتدريب المستمر للعامالت في مدارسهن من المعلمات واالداريات، وهذا يظهر واضحًا في 
حضور الورشات التدريبية والتزامهن الكبير في الحضور والمشاركة أكثر من الذكور. واتفقت نتائج 

 -Abu)، واختلفت مع نتائج دراسة ((Al- Bawayzah,2016هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

Abda,2011). 
  الخبرة: ي لمتغير  : بالنسبةثانياً 

اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في درجة تطبيق مديري المدارس استخدام  تم
 ( يبين ذلك: 12الحكومية إلدارة الجودة الشاملة تبعًا للخبرة والجدول)

بيق مديري المدارس درجة تط فينتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق ( 12الجدول )
 للخبرةوادي السيرتبعًا  التربية والتعليم للواءالحكومية إلدارة الجودة الشاملة في مديرية 

 العدد الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

1 
 3122. 3.17 19 سنوات12أقل من 

65 

-0.500 .6192 
 302. 3.21 48 سنوات فأكثر 12

2 
 312. 3.14 19 سنوات12أقل من 

.9772 .3322 
 372. 3.04 48 سنوات فأكثر 12

3 
 0.32 3.11 19 سنوات12أقل من 

-0.916 .3632 
 272. 3.18 48 سنوات فأكثر 12

4 
 392. 2.98 19 سنوات12أقل من 

-2.424 .0182 
 362. 3.22 48 سنوات فأكثر 12

5 
 0.32 2.98 19 سنوات12أقل من 

-4.866 .000 
 2522. 3.34 48 سنوات فأكثر 12

6 
 402. 3.17 19 سنوات12أقل من 

.3232 .7482 
 402. 3.13 48 سنوات فأكثر 12

7 
 342. 3.07 19 سنوات12أقل من 

-1.403 .1652 
 422. 3.22 48 سنوات فأكثر 12

 الكلي
 122. 3.09 19 سنوات12أقل من 

-3.684 .0002 
 0.09 3.19 48 سنوات فأكثر 12

 (α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ( وجود فروق12يالحظ من الجدول)
درجة تطبيق مديري  والمجالين الفرعيين )التدريب المستمر، والتحسين المستمر( فيفي الكلي 

وادي السير تعزى لمتغير  التربية والتعليم للواءية المدارس الحكومية إلدارة الجودة الشاملة في مدير 
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سنوات فأكثر(، ولم  12( ولصالح ذوي الخبرة )3.624-كانت قيمة )ت( للكلي= ) إذالخبرة، 
أن ذوي الخبرة  وربما يعزى ذلك إلى، تظهر وجود فروق في بقية المجاالت الفرعية تعزى للخبرة

الخبرة في اإلدارة سنوات ادت أواًل بأول نتيجة تراكم األعلى وبحكم خبرتهم في اإلدارة والتي ازد
، ويتمثل ذلك والتي تفوق ذوي الخبرة األقل ،بالطريقة المثلى مدارسهموالتي انعكست على إدارة 

واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  باهتمامهم بالتدريب والتحسين المستمر في مدارسهم.
(Abu- Abda,2011) ، نتائج دراسة واختلفت معAl- Bawayzah,2016)). 

  التوصيات:
 باآلتي: الباحثةفي ضوء نتائج الدراسة، توصي 

قامة الندوات وورش العمل بإبين مديري المدارس،  إدارة الجودة الشاملةالعمل على تعزيز  -
 .بإدارة الجودة الشاملةللتعريف 

ت(، وذوي المؤهل العلمي سنوا 12العمل على تكثيف الدورات لمديري المدارس )األقل من  -
 األقل من )الدراسات العليا( فيما يتعلق بإدارة الجودة الشاملة.

في المدارس  إدارة الجودة الشاملةأن تتبنى وزارة التربية والتعليم خطة استراتيجية إلدخال مفهوم  -
 .الحكومية وذلك لتطبيقها على أرض الواقع
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