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درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر 
 المعممين

 ذكاء خميل عبد القادر الربابعة 

 ممخص:
لجودة الشاممة في المدارس الحكومية تعرف الى درجة تحقيق معايير إدارة االالدراسة  هدفت

ومعممة من مدارس  اً ( معمم298الدراسة )وبمغت عينة  في االردن من وجهة نظر المعممين،
تم محافظة العاصمة عمان، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، ولتحقيق هدف الدراسة 

 وتم التحقق من صدقها وثباتها. تطوير استبانة
ى أن درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس الحكومية في وتوصمت الدراسة ال

االردن من وجهة نظر المعممين، جاءت متوسطة بجميع مجاالتها ، وعدم وجود فروق دالة احصائيًا 
درجة تحقيق ادارات المدارس في محافظة العاصمة لمعايير إدارة الجودة الشاممة،  فيألثر الجنس 

 درجة تحقيق ادارات المدارس في محافظة فيدالة احصائيًا ألثر متغير الخبرة  وعدم وجود فروق
ن الفروق غير داله احصائيًا في اثر متغير المؤهل العممي  العاصمة لمعايير إدارة الجودة الشاممة، وا 
في درجة تحقيق ادارات المدارس في محافظة العاصمة لمعايير إدارة الجودة الشاممة، واوصت 

عقد  خالل من بضرورة العمل عمى رفع مستوى ادارة الجودة الشاممة في المدارس الحكومية الدراسة
 جوانب من بها يرتبط وما ومعاييرها الشاممة ومفاهيمها ومبادئها الجودة إدارة في متخصصة برامج

 .وتنفيذها تطبيقها بحيث يسهل المدرسة في لجميع األطراف واضحة لتكون ذات عالقة
  .المعايير، إدارة الجودة الشاممة، المدارس الحكومية فتاحية:الكممات الم
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The Degree of Achieving Total Quality Management Standerds in 

Public Schools in Jordan from Teachers’ Point of View  

Thuka Khalil Abdulkader Al-Rababa 

 

Abstract: 

The study aimed to finding out the degree of achieving total quality 

management standards in public schools in Jordan from teachers’ point of 

view. The study sample consisted (298) male and female teachers from the 

schools in the capital Amman governorate. The descriptive – survey 

methodology was used. To achieve the objectives of the study a 

questionnaire was developed and applied on the sample of the study after its 

validity and reliability were assured. The results of the study indicated that 

the degree of achieving total quality management standards was medium in 

all its fields from teachers’ point of view. There were no significant 

differences in the degree of achieving total quality management standards 

by school administrations in the capital Amman governorate attributed to 

sex, experience and academic qualification variables. The study 

recommended the necessity of working to raise the level of total quality 

management in public schools through the preparation of specialized 

programs in total quality management and its concepts and principles for all 

employees in school, from administrators and teachers, so that it can be easy 

to apply. 

Keywords: Standards, Total Quality Management (TQM), Public Schools. 
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 المقدمة 
 إذ مجاالتها وتعددت الهاأشك تنوعت األساسي التعميم في متسارعة ضخمة لثورة العالم يتعرض

 متيين ننتياج أسياس الصيغر فيي التعمييم أو التأسيس أن التعميمية العممية في عالقة له من كل يدرك
أو  مخيت  كيل عميى وجيب هنيا ومين ، العميوم عميى انعكاسيها وبالتيالي بهيا االرتقياء أو مفييدة عميوم

التشيريع  اختصاصيي مين طالقياً ان مسيتوياتها مختميف عميى التعميمية المؤسسات يوجه أن عمم صاحب
 الوسيائل التعميمييةلمصيممي  الدراسيية المنياهج بمعيدي ميرورا االسيتراتيجية التعميميية الخطيط وتصيميم
فيي  التعميميية بالعمميية لإلرتقياء ميا بوسيعه بيذل إليى المعميم التعميميية العمميية لجيوهر وصيوال ومنتجيهيا
 بذاتيه قيائم لعميم االلتفيات الجمييع عميى لزامياً  كيان االرتقياء هيذا تحقييق نحيو وسيراً  ، مجاالتها مختمف

 يسيعى واليذي الشياممة بيالجودة المتخصي  العميم إال وهيو وبرامجهيا المؤسسيات تطيوير يبنيى عمييه
  . وأكمل أمثل ننتاج وصوال والمؤسسات العمل لالرتقاء بمخرجات

 بعيد إليى ميا نشيأتها يختيار  ويعيود ،المهمية الحديثية اندارة عميوم فيروع أحيد الجيودة مفهيوم ويعيد
 نقمية الصيناعة فأحيدثت عميى الجودة أسس طبقت حيث اليابان في وبالتحديد الثانية، العالمية الحرب
 إلى يتسمل بدأ المفهوم ثم الماضي، القرن من اتيالخمسين في المتحدة الواليات تمتها هائمة، تطويرية
 ، كميا تعيدAl-Fatlawi,2008)التعمييم ) ومنهيا العيالم أنحياء جمييع فيي الحيياة وأنشطة المهن جميع
 مدروسية، إداريية حديثية مفياهيم عيدة عميى ترتكيز عصيرية، إداريية فمسيفة الشياممة الجيودة إدارة فمسيفة
 بهيدف الفنيية المتخصصية، والمهيارات االبتكاريية، واألفكيار انداريية، المبيادئ بيين اليدمج عميى تقيوم

 Al Khatib,2000)المستمرين. ) ويروالتط التحسين إلى والوصول باألداء االرتقاء
 األدائيية، وتقمييل الجيودة تحسيين :تحقيقهيا إليى الشياممة الجيودة إدارة تسيعى التيي األهيداف ومين
 رضا العالية، وتحقيق الجودة إلى والوصول اننتاجية والكفاءة لمموارد، األفضل واالستغالل التكاليف،
 اآلخيرين. عميى واسيتمرارها وتفوقهيا المؤسسية كييان عميى والمحافظية واالنتشيار وسيعادتهم، المنتفعيين

(Alsulabi,2007) 
 تصيب  أن بالضيرورة يعنيي ال التربيوي، المييدان فيي الشياممة الجيودة إدارة تبنيي والعميل عميى

 بتطبييق إدارة منيه االسيتفادة يمكين ميا ولكين ربحيية، صيناعية أو تجاريية، منشآت التعميمية المؤسسات
 عميى مخيرج الحصيول بهيدف تعميميية إداريية أسياليب إدخيال هيو التربويية مييةالعم فيي الشياممة الجيودة
 لتحقييق وتشجيع المنافسية الطالب، وهو منه األول المستفيد إفادة ومضاعفة عالية، جودة ذي تعميمي
 (Alawneh,2004المرجوة. ) النتائج
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 نيوعي يهيي  مييمتع تحقييق األسيمى الهيدف يكيون التربيوي المييدان فيي الشياممة الجودة وباعتماد
 لمفيرد ويعطيي الفرصية المتسيارع، التغيير وعصير التكنولوجية، الثورة عصر لمتطمبات والمجتمع الفرد

 عميى المعمومياتي ويدربيه والتيدفق المعرفية مين الهائيل الكيم هيذا ميع التعاميل عميىالمقيدرة  والمجتميع
واقتيدار.  بثقية والتطيور التقيدم نحيو خطواتيه يخطيو وبهيذا باسيتمرار، واسيتخدامها بسيرعة تنظيمهيا

(Julie,2002) 
 دور التربيوي، كيان المييدان فيي الشاممة الجودة إدارة تطبيق في والفاعمة المهمة العناصر ومن

 اهتميام ليذلك انصيب التعميميية، المخرجيات فيي كبيير بيأثر يتمييز تربوًييا قائيًدا ُعيد   فقد المدرسة، مدير
 إليى الوصيول فيي أدائه أميالً  مستوى لتحسين المدرسة لمدير القيادي والدور القيادة عمى التربية وزارة

 (.Al sulabi,2007التعميمية. ) المخرجات مستوى تحسين
بحاجيات  التعمييم ربيط أجل من وذلك واندارة والتعميم التعمم بعمميات مرتبطة التعميم في والجودة

 الميتعمم بيين تفاعيل يحيدث عنيدما اليتعمم ويحيدث المتعممين عند وتنميتها انبداع ممكة وبناء المجتمع
 ودور الميتعمم سيموك عميى والتغييير التعيديل مالحظية عنيد حيدث قيد اليتعمم أن معرفية وبيئتيه ويمكين

 هيادف تربيوي تغييير إحيداث وبالتيالي اليتعمم يحيدث كيي التفاعيل لحيدوث هنا إتاحة الفرصة التربويين
 يشمل بما لمعمميات معايير وضع يستوجب مما لمتعمم الصالحة الشروط والبيئة توفير كل يعني وهذا
 التعميم. جودة لمتأكد من محدد نظام

نحيو  المتجهة المخرجات نوع تحديد في األساسية المبنة كونه في المدرسي التعميم أهمية وتكمن
 العميل لسيوق سيتتوجه التيي الكفياءات مسيتوى تحدييد فيي الكبيير األثير لهيا يكيون وبالتيالي الجامعيات

 .الجامعية المرحمة اجتياز بعد ما االتهمج عمى اختالف
 مشكمة الدراسة

 وكيان التربوي، في المجال وخصوصا الشاممة الجودة من الدراسات بإدارة عديدظل اهتمام  في
دعيييت دراسيييات مثيييل: دراسييية حميييودة  فقيييدبالميييدارس  منهيييا تعميييق ميييا الدراسيييات مييين هيييذ 

(0222Hamouda,ودراسيية أبييو عبييدة ) (0222Abu abdoh, ودر )( اسيية االمييير والعواممييةAl 

ameer & Awamla,2011 فييي التعميييم وذلييك وأسيياليبها ( الييى تبنييي مبييادئ إدارة الجييودة الشيياممة
  .لمعمل عمى تحسين المخرجات ورفع مستوى األداء

 راء الييزمالءعالقاتهييا التربوييية واالطييالع عمييى  وميين خييالل عمييل الباحثيية فييي المجييال التربييوي و 
 وأثير فيهيا السيائد انداري والمنياخ المتبعية العميللييات ع التعميمي في مدارسيهم و ول الواقالتربويين ح
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 نالمعمميي كل مينرأسيها وعميى التعميميية العمميية ألركيان االيجابيية المالئمية تحقيق البيئية في ذلك كل
فيي  العياممون ايواجههي التيي المعضيالت معظيم انداريية، فقيد وجيدت أن بياألجهزة ميروراً  والطمبية

فيي  الشياممة الجيودة إدارة مبيادئ تطبييق عيدم بسيبب كانيت التعميميي المنيتج نيوع فيي وتيؤثر رسيهممدا
 المدرسية. بيئاتهم

درجية تحقييق معيايير إدارة الجيودة الشياممة فيي الميدارس وقيد جيياءت هييذ  الدراسيية لمكشييف عيين 
 :اآلتيين السؤالين، من خالل محاولة االجابة عن الحكومية في االردن

: )نظيم اآلتيةدرجية تحقيق معيايير إدارة الجودة الشاممة فيي المدرسية األردنيية فييييي المجيييياالت ميا  .1
المعمومات االداريية، الهيكيل التنظيميي، ادارة المصيادر البشيرية والماليية، التخطييط االسيتراتيجي، 

 المعممين؟البيئة التنظيمية، التقويم والرقابة، القيادة االدارية(، مين وجهية نظر 
فيي متوسيط اسيتجابات  (α=0.05)هييل توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى الدالليية  .2

أفراد عينة الدراسة عن درجية تحقيق معيايير إدارة الجودة الشاممة لتقييويم فاعميية الميدارس التابعية 
)الجيييينس، والخبييييرة، والمؤهييييل  اتغييير لييوزارة التربيييية والتعمييييم مييين وجهييية نظييير المعممييين تعييييزى لمت

 العممي(؟
 اهمية الدراسة

تسييتمد هييذ  الدراسيية أهميتهييا مييين خيييالل تناولهيييا موضيييوعًا حييديثًا دعييت الدراسييات والمييؤتمرات 
ييييايير والنيييدوات والنخيييب التربويييية إليييى تبنييييه، لنشييير ثقافييية تطبييييق معيييايير ضيييمان الجيييودة وتطبييييق المع

واقييييع العممييييية التربوييييية فييييي المييييدارس  إلييىلتكييييون مقياسييييًا موضييييوعيًا نصييييدار أحكييييام منتمييييية  ذاتهييا
وميييين ثييييم القيييييام بعمميييييات التييييدريب والتأهيييل الالزميية لتطييوير أداء العيياممين فييي مييدارس وزارة التربييية 

لممشييييرفين التربييييويين تحديييييدًا لـسييييس والمبيادئ التيي ينبغيي تطبيقهيا وفييق هييييذ  المعييييايير، كمييييا تقييييدم 
 : تكمن أهمية الدراسة في إذفي المدرسة األردنية 

  الوقوف عميى نقياط القيوة ونقياط الضيعف فييي العممييية التعميمييية التعمميية فيي ميدارس وزارة التربيية
 والتعميم.

 اعيية اسيتنادًا إليى معيايير ضيمان الجودةإبراز االنجيازات الفرديية والجم. 
  نشر ثقافة معايير ضمان الجيودة بيين العياممين فيي الميدارس ميين إدارييين ومعمميين وأوليياء أميور

 .وطمبة
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 :أهداف الدراسة
 :اآلتيةتسعى الدراسة الحالية الى تحقيق االهداف 

األردنيييييية مييييين وجهييييية نظيييير التعييييرف الييييى درجييييية تحقيييييق معيييييايير ضيييييمان الجيييييودة فيييييي المييييدارس  .1
 المعممين.

التعرف الى الفييروق في متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة عين درجيية تحقييق معييايير ضييمان  .2
الجييييودة لتقييييويم فاعميييية الميييدارس التابعييية ليييوزارة التربييييية والتعميييييم ميييين وجهيييية نظيييير المعمميييين وفقيييًا 

 لعممي(؟)الجيينس، والخبييرة، والمؤهييل ا اتلمتغير 
 الدراسة حدود

تتحييدد الدراسيية ميين حيييث موضييوعها بدرجيية تحقيييق معييايير إدارة الجييودة الشيياممة فييي المييدارس 
الحكومييية فييي االردن ميين وجهيية نظيير المعممييين، أمييا ميين حيييث حييدودها المكانييية فهييي تقتصيير عمييى 

سييي االول المييدارس الحكومييية فييي العاصييمة عمييان، وميين حيييث زمانهييا فقييد أجريييت فييي الفصييل الدرا
. وتمثمت الحدود البشرية لمدراسة بعينتها المختارة من المعممين العاممين 2018/2019لمعام الدراسي 

 في المدارس الحكومية في العاصمة عمان.  
 :مصطمحات الدراسة

  :هييي الميييزات التييي ميين الواجييب ان تتييوافر فييي جميييع عناصيير المؤسسيية ميين الجووودة الشوواممة
تهم ومتطمبيياتهم داخيييل المؤسسييية بيييات لتحقييييق حاجيييات العيياممين ورغمييدخالت وعممييييات ومخرجييا

 . (Alimat,2004)والمجتمع المحمي
  وتعرفهيييا الباحثييية إجرائييييًا بأنهيييا المييييزات التيييي توفرهيييا وزارة التربيييية والتعمييييم مييين عناصييير العمميييية

ت التعميمييية لتحقيييق االحتياجييات التعميمييية فييي المييدارس لمحصييول عمييى مخرجييات ذات مواصييفا
 جيدة.

 والمجتميع، وتسياعد الطمبية حاجيات إشيباع إليى : هيي فمسيفة اداريية تسيعىإدارة الجودة الشواممة 
 الفاعمية أهدافها وتحقيق تحقيق عمى وتساعدها المستمرين، والتطور النمو تحقيق عمى المدرسة
 (.,2111Najjarوالعممي ) العممي المجالين في المتميزة والكفاءة القصوى

 نشيييباع حاجيييات  التربيييية والتعمييييمحثييية إجرائييييًا بانهيييا الفمسيييفة التيييي تمجيييأ إليهيييا وزارة وتعرفهيييا البا
التعميميية فييي المييدارس التعميمييية المعممييين والمتعممييين والمجتمييع المحمييي لتحقيييق أهييداف العممييية 

 األردنية.
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 ودة : هييي المواصييفات التييي يجييب توافرهييا فييي النظييام التعميمييي كجييودة االدارة وجييمعووايير الجووودة
البرامج التعميمية وجيودة المعمميين واالبنيية والتجهييزات الماديية التيي تيؤدي اليى مخرجيات تتصيف 

 (.,0220Aliبالجودة وتقوم بتمبية احتياجات المستفيدين )
  وتعرفها الباحثة اجرائيًا: بانها الطرق والوسيائل الشياممة لمعميل عميى تشيجيع العياممين فيي المجيال

 افة لتحقيق الجودة الشاممة في العممية التربوية.التربوي نيجاد قيمة مض
 االدب النظري

 القنيوات ميا هيذ  فمين العيالم، أنحياء جمييع فيي القنيوات مين عدييد عبير يمير التعمييم إصالح إن
 ميا ينظير ومنهيا التيدريس، أسياليب نصيالح يتجيه ميا ومنهيا المنياهج، إصيالح عميى العمل إلى يتجه
 اندارة في إصالح يبحث ما هناكو  .األساسية والمهارات بالخبرات  وتزويد المعمم تدريب ضرورة إلى

 .مدروسة محددة معايير ضمن والعمل التربوية،
 الجودة مفهوم

 والجودة الشاممة، الجودة مصطم  فيها اشتهر التي الميادين أوائل من االقتصاد ميدان كان لقد
 ثم العمل واالقتصاد سوق مع متفقة التعريفات معظم وردت فقد لذلك والتعميم، التربية إلى انتقل ومنها
 .والتعميم التربية ميدان في منها الغرض لتؤدي حورت

 ابهي التنبيؤ يمكين اليذي التمييز مين الدرجية تميك الشياممة الجيودة بأنهيا الجيودة رائيد" ديمينج عيرف
عميى  المبيدأ ذليك ينطبيق بحييث المسيتهمك، مين المشيتقة التكمفية، وقميمية المالئمية المعيايير باسيتعمال
 (. Majid & Ziadat,2008) اً مع النهائي والمنتج اننتاجية العممية

رف الجييودة بأنهييا أفضييل حاليية مثالييية يمكيين أن يكيييون عميهييا ع ييف (Sallis,1994)أمييا سيياليس 
 شيء ما بحيث ال يمكن التقميل منه. 

 العميل ومحاولة نظر وجهة من بالجودة االهتمام عمى تجمع السابقة التعريفات أن الباحثة ترى
 .له المقدمة الخدمة أو المنتج عن رضا  نيل

 الشاممة الجودة مفهوم
 ميا كميا تعنيي شييء يمتمكهيا تفيوق درجية أو صيفة بأنهيا الجيودة عرفيت وبسيتر قياموس فيي
 .(Webster's Dictionary,1984)المنتج  من معينة لنوعية االمتياز
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يجيب  التيي المييزات مين مجموعية أنهياب شياممةال الجيودةفع يرف  (Alimat,2004) عميميات أميا
 حاجيات العياممين، لتحقييق ومخرجيات وعممييات، ُميدخالت، مين المؤسسية عناصير جمييع في توافرها

 .المحمي والمجتمع المؤسسة داخل ومتطمباتهم ورغباتهم
 :الشاممة الجودة إدارة مفهوم

 المبادئ انرشيادية من مجموعة بأنها األمريكية الدفاع لوزارة التابع الشاممة الجودة دليل فهاعر  
 ألسياليب إحصيائية، باسيتخدامها المنظميات لعميل المسيتمر التحسيين إليى تيؤدي التيي والفمسيفية
 حاجيات وتمبيي المنظمة داخل تتم التي العمميات فضاًل عن جميع ضرورية، ومادية بشرية ومصادر
 (.,2111Manasirومستقباًل. ) حالًيا صورة، وأحسن بأفضل العميل

وترشيد  تعيين ومبيادئ عامية وأهيداف فمسيفة بأنهيا عرفهيا فقيد (Hamouda,2000) حميودة أميا
 الموارد البشيرية توظيف فضاًل عن كمية، أساليب باستخدام المستمر، التطور إلى وتقودها المنظمة،
 تحقييق حاجيات إليى تيؤدي بحييث المنظمية داخيل تيتم التيي العممييات جمييع أيضياً  وعيدها األفضيل،

 .منهم مزيد واستقطاب الحاليين مستهمكينال
 التحسيين والتطيوير إلى وتهدف لإلدارة متقدمة أساليب تطبيق عمى الشاممة الجودة إدارة وتعتمد
والخيدمات  والعممييات والنيواتج الممارسيات فيي الممكنية المسيتويات أعميى لتطبييق وتسيعى المسيتمرين،

(Alawneh,2004). 
 داخيل شييء لكيل ايجابيية جذريية تغيييرات إحيداثبإنهيا ( Ibrahim,2011)إبيراهيم وعرفهيا 

 مخرجاتها. في جودة أعمى الى لموصول ككل تحسين المؤسسة بهدف التعميمية المؤسسة
 ادارة الجودة الشاممة في مجال التعميم

 التعميميية المؤسسيات عيدد ييزد فميم حديثًا، المفهوم بهذا األخذ بدأ فقد العالي التعميم مجال في 
 هيذا م، ولكين1993عيام  حتيى األمريكيية المتحيدة الوالييات في وجامعة كمية (220)عمى  به ذةاآلخ
 .(Lewis,1994) بالزيادة  خذ العدد

 مسيتمر تزاييد فهيي فيي التعميميية، المؤسسات في الشاممة الجودة ادارة تطبيق في التطور وبتتبع
العربيية  اليدول أم اليدول الناميية، مين عدييد أم اليابيان، أم األوروبيية، اليدول أم أمريكيا فيي سيواء

Nashwan,2004).) 
 ُعد   تحسين الجودة، لمحاوالت مرادفة التربوي انصالح محاوالت كانت فقد العربي، العالم وفي
 التربيوي منهيا النظيام يعياني التيي المشيكالت لمعالجة انصالحية العمميات من سمسمة التربية تحسين
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 بيين طبيعية المواجهية مين منبثًقيا الجيودة معييار أصيب  وبيذلك لمناسيبة،ا الحميول بتقديم وذلك العربي،
 .(Alawneh,2004)لها  المطموبة الحمول وبين المشكالت

 العربيية، فقيد لممنطقية األولوييات سيمم فيي األوليى الرتبية تحتيل التعمييم جيودة مشيكمة ونظيرًا ألن
 أجل تحقيق من العربي العمل ارإط في األولويات سمم رأس عمى التعميم جودة تحسين موضوع كان

 (.,0222Alwarthanوكًيفا ) كًما لمجميع التعميم أهداف
 المدرسية  اإلدارة مجال في الشاممة الجودة إدارة مبادئ

 قيديًما التربويية، المجياالت في نالباحثي من اً عديدبان  (Abu abdoh,2011) أشار أبو عبد 
ييرفن، وجيوران ديمينج أمثيال االقتصياد بهيا عممياء نيادى األفكيار التيي عميى وحيديثًا،  عتميدواكميا إ وا 
 وتطور لمعصر التربوي الميدان لمواكبة وذلك الشاممة، إدارة الجودة مجال في صاغوها التي مبادءهم
 .مضى فيما التربية ميدان عمى طغى والتخمف الذي المشكالتولتجنب  وكيًفا، كما التعميم

 الشياممة وتوضييحها الجيودة إدارة فيي التربويية والمبيادئ االقتصيادية المبيادئ بيين اليربط تيم وقد
 الجيودة المدرسية  بفكيرة فيي التربويية اندارة مسيتويات جمييع اقتنياع ضيرورة عميى التأكييد خيالل مين

 قصييرة تكيون أهيداًفا بحييث المدرسية أهيداف تحدييد أهميية ميع بهيا، التيزامهم مين بيد وال كميا الشاممة،
 فيي إشيراكهم بيد مين وال كما محمي، ومجتمع معممين و طمبة من عنيينالم رغبات من منبثقة المدى،
 ويجب المتبادل، تتسم باالحترام أن فيجب والعاممين، اندارة بين العالقة عن أما.األهداف هذ  تحديد
 المؤسسية مصيمحة بميا  يخيدم رغبياتهم وتمبيية العياممين حقيوق بحفيظ جانبهيا مين اندارة تمتيزم أن

 المحيطية، والبيئية المجتميع المحميي عميى المدرسية انفتياح ضيرورة ذليك إليى ويضياف. التعميميية
 وأسياليب دراسيية ومنياهج بيرامج تعميميية وتصيميم العميل، سيوق وحاجيات حاجاتيه لتحدييد واسيتغاللها
 الميواد بيين التكاميل تحقييق بمكيان ضيرورة األهميية ومين .األعميال لتنفييذ ومالئمية مبتكيرة تعميميية
 أيًضا المبادئ ومن المدارس.  في الموارد الرئيسة كأحد الوقت قيمة عمى والتركيز ة،المختمف الدراسية
 الحاجة، عند إليه والرجوع عرضه ليسهل واض  ومنظم بشكل بالتحسين يتعمق ما كل توثيق ضرورة
 العميل جوانيب لكيل شياممة بيانيات قاعيدة إعيداد المعمومات، وضرورة تكنولوجيا توظيف عمى والتأكيد
 والمنياهج التعميميية البيرامج وتصيميم القيرارات، لخدمية اتخياذ دورًييا تحيديثها ييتم بحييث رسيي،المد

 والمجتميع العميل سيوق ومتطمبيات احتياجيات دراسية ضيوءفيي  التعميميية األسياليب واختييار الدراسيية
 ((Alimat,2004المحمي 
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كضيرورة  الالمجي بهيذا تتعميق المبيادئ مين مجموعية (Daradka,2001) درادكية أضياف فقيد
 يتم هذا أن عمى المدرسة، مستوى عمى المستمر والتقويم والتدريب المستمرة التحسينات فمسفة تطبيق
 هيذ  مهماته تحيديث وتكون التعميمية، بالجودة ويهتم بالكفاءة يمتاز متخص  جهاز بوساطة التقويم
 التخفيف العالمية، وضرورةو  العممية التطورات ويواكب العمل سوق مع يتناسب بما وتطويرها البرامج
 ضيرورة فضياًل عينسيمبي،  بشيكل العميل نتيائج فيي التيأثير عيدم بضيمان انمكيان قيدر التكياليف مين

 .الفردي ال الجماعي بالعمل االهتمام
 ظيل فيي انداري لمتطيوير أهميتهيا ييرى أخيرى مبيادئ (Salihi,2003) الصيالحي وأضيااف

نحيو  التوجيه وضيرورة وخارجهيا، المدرسية داخيل فعيال تواصيل نظيام تيوفير :ومنهيا الشياممة الجيودة
 معيايير واضيحة وتيوفير والجماعيات، لـفيراد الصيالحيات وتفيويض اندارة، مسيتوى عميى الالمركزيية

 لضخامة لمتطبيق وذلك الطويل الوقت إلى والحاجة األهداف، تحقيق لمدى المستمرة والمتابعة لمرقابة
 .المرجوة النتائج إلى وصوال والتطبيق لتخطيطوا الثقافة نشر في المبذولة الجهود

 الدراسات السابقة
 إدارة معيايير تطبييق درجية إلى التعرف الدراسة هدفت (Abu abdoh, 2011)دراسة ابوعبدة 

 فضياًل عين فيهيا، الميديرين وجهية مين نيابمس محافظية فيي الميدارس الفمسيطينية فيي الشياممة الجيودة
 المشيرفة والسيمطة الخبيرة وسينوات والتخصي  العمميي المؤهيلالجينس و  كيل مين متغييرات دور تحدييد
 ميدارس وميديرات ميديري جمييع يضيم عميى مجتميع أجرييت فقيد الدراسية أهيداف ذليك، ولتحقييق عميى

 الغيوث ووكالية الفمسيطينية، السيمطة الوطنيية _ المشيرفتين السيمطتين لكمتيا التابعية نيابمس محافظية
 وميديرة مدرسية اً ميدير  (132قوامهيا ) عينية اختييار وتيم. وميديرة ميديراً   (227)عيددهم والبيال _ الدوليية
 عميى موزعية فقيرات (104) مين مكونية إسيتبانة عمييهم وزعيت الدراسية، لتطبييق العشيوائية بالطريقية
 الجيودة الشياممة إدارة لمعيايير متوسيطة تطبييق درجية إليى وجيود الدراسية توصيمت مجاالت، وقيد تسعة
 المجياالت، وعيدم وجيود جميع في فيها والمديرات المديرين نظر هةوج نابمس من محافظة مدارس في

 نيابمس محافظية ميدارس فيي الشياممة الجيودة إدارة تطبيق معيايير درجة إحصائية في داللة ذات فروق
)الجينس، المؤهيل العمميي، التخصي ،  اتتعيزى لمتغيير  فيهيا، الميديرين والميديرات وجهية نظير مين

 في الشاممة الجودة إدارة تطبيق معايير درجة إحصائية في داللة اتذ المشرفة( ووجود فروق السمطة
)سينوات الخبيرة،  اتتعيزى لمتغيير  فيهيا، الميديرين والميديرات وجهية نظير مين نيابمس محافظية ميدارس

 سنوات(. 5الخبرة اقل من  لصال  فئة
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( هييدفت الدراسيية الحالييية ,2011Al ameer & Al Awamla)دراسووة االميوور والعواممووة 
عييرف إلييى درجيية تطبيييق معييايير ضييمان الجيييودة فيييي المدرسيية األردنييية ميين وجهيية نظيير المشييرفين الت

( مشرفة 61( مشرفا، و)139( مشرف ومشرفة منهم )200التربويين، وقد تكونت عينة الدراسة مين )
لمممكيييية تيييم اختييييارهم بالطريقييية العنقوديييية العشيييوائية مييين العييياممين فيييي مييييديريات التربييييية والتعميييييم فييييي ا

األردنيية الهاشييمية. جييرى إعييداد اسييتبانة تكونييت ميين ثمانيييية مجييياالت هيييي: شيييؤون الطمبييية، والتعمييييم 
والييتعمم، والمنهيياج، والمييوارد البشييرية، والقيييادة والتخطيييط، والمجتمييع المحميي، والمييوارد المادييية، وأداء 

د أظهيييييرت النتييييائج أن مجيييييال المنهييياج جيييياء بدرجييية مرتفعيييية بينميييا جيييياءت بقيييييية التربييييية والتعمييييييم، وقيييي
أظهييييرت النتيييائج عيييدم وجييييود فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية فييييي درجيييية و المجيييياالت بدرجيييية متوسييييطة، 

 .عمميييوالخبييرة، والمؤهييل ال تطبيييق معييايير ضييمان الجييودة تعييزى إلييى متغيييرات الدراسيية: الجيينس،
هدفت إلى معرفية درجية تطبييق إدارة الجيودة الشياممة فيي  (Hamouda,2008دراسة حمودة )

المدارس الثانوية الخاصة في عمان من وجهية نظير ميديريها ، واسيتخدمت الدراسية المينهج الوصيفي، 
فيييي العاصيييمة  وميييديراتها مييين عينييية مييين ميييديري الميييدارس الخاصييية الثانويييية الدراسيييةوتكيييون مجتميييع 

ومييديرة، وخمصيييت نتيييائج الدراسييية إلييى أن درجييية تطبييييق  اً ( مييدير 31ان(، وبميي  عييدد أفييراد العينيية ))عميي
يتعميييق بيييالتخطيط االسييتراتيجي  مرتفعييية خاصييية فيميييا كانييت إدارة الجيييودة الشييياممة فييي كيييل المجييياالت

قييد أرجعييت الباحثيية سييبب ذلييك إليى كييون الفئيية المسييتجوبة هييم الميدراء و  ،شيؤون الطمبيية و حاجيياتهمو 
بهيذ  الصيفة الجييدة فهيم يرييدون أن يكونييوا متمييزين فيي اندارة ميين  فمين الطبيعيي أن يصيفوا أنفسيهم

ريصيون عميى تمبيية حاجييات الطمبية حييث التخطيييط االسيتراتيجي إليى جانيب إبيرازهم ألنفسيهم بيأنهم ح
 .مشكالتهم و االهتمام برفيع مسيتوى تحصييل جمييع الطمبيةمعالجة و 

 مشيروع التقيويم تقيويم الدراسية هيدفت (Magnus & Bengt,2006)وبنجوت  مواجنز دراسوة
 تقيويم انجيراءات ذليك فيي بميا بالسيويد العمييا الثانويية الميدارس فيي الشياممة الجيودة ندارة اليذاتي

 التعمييم ميع ميدير مقيابالت أجرييت التجربية هيذ  تقيويم لأجي ومين .المشيروع فيي المسيتخدمة واألدوات
 .اآلخرين العاممين التربويين  راء لجمع استبيان طبق كما المدارس، مديري من وعشرة العالي الثانوي
 في الجودة ماهية حول يفكرون كثيًرا أنهم يبدو ال األشخا  من اً عديد أن الدراسة نتائج أظهرت وقد

 دون اليذاتي التقيويم بنظيام إليى العميل تتجيه المؤسسيات مين اً عدييد أن كميا هيا،في يعمميون التيي البيئية
 وتهيئية إعيداد بيدون ييتم العميل ذليك فيإن . فضياًل عينتنفييذ  وكيفيية ذليك مبيررات فيي الكيافي التفكيير
 .العمل إليها يستند التي األساسية القيم مناقشة وبدون المشاركين، جميع
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 التعيرف هيدفت اليى (Moses , David & Stephen,2006)وستيفن  ودافيد موسز دراسة
 الدراسية خيالل تصيميم مين وذليك الشياممة، الجيودة ندارة كينيا في الثانوية المدارس تطبيق مدى إلى

 العمميي حيول التطبييق معميم،  (300)ومالحظيات  راء جميع فيي االسيتبانة اسيتخدمت فقيد العرضيية،
 ال الثانويية ميديري الميدارس أن الدراسية نتيائج هيرتأظ وقيد مدارسيهم، فيي الشياممة الجيودة ندارة

 المسيتمر لمتحسيين الشياممة الضيرورية ة الجيود إدارة تطبييق لتعزييز الالزمية القييادة بمهيارات يتمتعيون
 تعيزز ال وهيي الجييد، بيالتخطيط االسيتراتيجي ممتزمية غيير الميدارس غالبيية أن كميا .الميدارس فيي

 .البشرية الموارد تطوير مبادرات
س ر افية إدارة الجيودة الشياممة ليدى ميدهيدفت إليى معر  (,0220Hernandezراسة هيرنانديز )د

، واسيييتخدمت الدراسييية المييينهج اً وميييدير  اً ( مشيييرف120تكسييياس االمريكيييية، وتكونيييت عينييية الدراسييية مييين )
الوصييفي، وتوصييمت الدراسيية الييى رضييا افييراد العينيية عيين اداء مديرييية التعميييم وعيين طييرق تقييويم انجيياز 

ة، اال أن لهم بعيض المطاليب المتمثمية فيي اسيتخدام افضيل االسياليب لتقيييم فاعميية ادارة الجيودة الطمب
 الشاممة.

 التعميق عمى الدراسات السابقة
مييين الدراسييات التيييي تناولييت موضييوع إدارة الجيييودة الشيياممة فيييي  اً عديييدتييرى الباحثيية بيييأن هنيياك 

 تطبيق درجة إلى التعرف الدراسة هدفت ( التيAbu abdoh,2011ومنها دراسة ابوعبدة ) المدارس
نيابمس، ودراسية االميير والعواممية  محافظية فيي الميدارس الفمسيطينية فيي الشياممة الجيودة إدارة معيايير

(Al ameer & Al Awamla,2011التييي هييدفت التعييرف إلييى درجيية تطبيييق معييايير )  ضييمان
ين، ودراسييييييييية حميييييييييودة الجييييييييييودة فييييييييييي المدرسييييييييية األردنيييييييييية مييييييييين وجهييييييييية نظييييييييير المشيييييييييرفين التربيييييييييوي

(Hamouda,2008 التي هدفت إلى معرفة درجة تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المدارس الثانوية )
 & Moses , David)وسيتيفن  ودافييد موسيز الخاصية فيي عميان مين وجهية نظير ميديريها، ودراسية

Stephen,2006) ندارة يياكين فيي الثانويية الميدارس تطبييق ميدى ليىإ التيي هيدفت اليى  التعيرف 
التي هيدفت إليى معرفية ميدى تطبييق إدارة  ,Hernandez)0220ودراسة هيرنانديز ) الشاممة، الجودة

تكسيياس االمريكييية، وجميييع الدراسييات اخييذت مجتمييع الدراسيية فيهييا ميين  مييدارسالجييودة الشيياممة لييدى 
 مدراء المدارس والمشرفين التربويين.
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اال انهييا تميييزت عيين الدراسييات السييابقة  ذاتييه وعأمييا الدراسيية الحالييية فتحيياول البحييث فييي الموضيي
غنياءبالمجتمع المتمثل بالمعممين، وكذلك استفادت من الدراسات السابقة في تحديد أهداف الدراسية   وا 

 االدب النظري وكذلك تطوير اداة الدراسة )االستبانه(.
 واالجراءاتالطريقة 

 منهج الدراسة
حقيييق أغراضييها بوصييفه الميينهج األنسييب لمدراسيية اعتمييدت الدراسيية الميينهج الوصييفي المسييحي لت

 من حيث انسجامه وأهدافها وطبيعة األسئمة التي تسعى إلى انجابة عنها.
 مجتمع الدراسة وعينتها

تيييألف مجتميييع الدراسييية مييين المعمميييين العييياممين فيييي الميييدارس الحكوميييية الثانويييية فيييي العاصيييمة 
وتبيين النتيائج فيي ومعممية،  اً ( معممي298ت مين )عمان. وتم اختيار عينة عشوائية من المعممين تكوني

 ع أفراد العينة حسب الخصائ  الشخصية.   ( توز 1الجدول )
 ع افراد عينة الدراسة وفقًا لممتغيرات الشخصية )الجنس، المؤهل العممي، الخبرة((: توز 1جدول )

 المجموع العدد المستوى المتغير
 197 انثى 298 101 ذكر الجنس
 61 دراسات عميا 298 237 بكالوريوس فافل عمميالمؤهل ال
 44 سنوات 10من  أكثر 298 254 سنوات افل 10 الخبرة

 اداة الدراسة
تم تطوير استبانة بهدف جمع البيانات المطموبة من أفراد عينة الدراسية باالعتمياد عميى أدبييات 

سييم األول، ويخييت  بجمييع البيانييات معييايير ادارة الجييودة الشيياممة، اشييتممت عمييى قسييمين رئيسييين: الق
الشخصية ألفراد عينة الدراسية. والقسيم الثياني، ويهيدف إليى جميع تقيديرات أفيراد العينية واجابياتهم عين 
مجموعيية ميين الفقييرات المخصصيية لقييياس معييايير الجييودة الشيياممة )نظييم المعمومييات االدارييية، الهيكييل 

ط االسيتراتيجي، البيئية التنظيميية، التقيويم والرقابية، التنظيمي، ادارة المصادر البشرية والماليية، التخطيي
( التييي تعنييي 5ليكييرت الخماسييي الييذي يتييراوح بييين القيميية ) تييدريج القيييادة االدارييية(، وذلييك باسييتخدام

وتييم اسيتخدام التيدرج اليوارد فيي الجييدول ( التييي تعنيي "درجية ضيعيفة جيدًا". 1"درجية كبييرة جيدًا" والقيمية )
( تمثيييل الحيييد األعميييى 5) إذ يمثيييل اليييرقم. 1.33=  3/  4=  1-5: اآلتييييةعادلييية ( المسيييتخرج وفيييق الم2)

شييييير إلييييى مسييييتويات تقييييييم المتوسييييطات الحسييييابية ي( ف3الحييييد األدنييييى لمبييييدائل، أمييييا ) مثييييلي( 1)ولمبييييدائل، 
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( ودراسيية حمييودة Abu abdoh, 2011ابوعبييدة ))مرتفييع، متوسييط، ميينخفض( باالسييتناد الييى دراسيية 
(Hamouda, 2008). 

 ( تقديرات األهمية النسبية لقيم المتوسطات الحسابية2الجدول )
 درجة التحقق قيمة المتوسط

 منخفضة 1-2.33
 متوسطة 2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5
 الدراسةصدق أداة 

تم التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة من خالل عرضها بصيورتها األوليية عميى مجموعية مين 
 لهيئييية التدريسيييية ذوي الخبيييرة واالختصيييا  فيييي الجامعييية األردنيييية، وذليييك بهيييدفالمحكميييين مييين أعضييياء ا

ميية فقراتهييا، سييالمة صييياغتها المغوييية، ءميية أداة الدراسيية ميين حيييث مالءالتعييرف إلييى  رائهييم بشييأن مييدى مال
ووضيييوح معانيهيييا. وبعيييد اجيييراء التعيييديالت المقترحييية مييين األسييياتذة المحكميييين التيييي تمثميييت بإعيييادة صيييياغة 

 لفقرات، وتعديل بعضها والغاء فقرة واحدة. بعض ا
 الدراسةثبات أداة 
معادليية كرونبيياخ ألفييا لالتسيياق الييداخمي لمتحقييق ميين ثبييات األداة حيييث بميي  معامييل ثبييات  اسييتخدامتييم 
 (.0.89االستبانة )

 متغيرات الدراسة
 المتغيرات المستقمة: .1

 الجنس وله فئتان: ذكر، أنثى 
  كالوريوس فأقل، دراسات عميا.  : بمستويانالمؤهل العممي وله 
  سنوات.   10من  أكثرسنوات،  10-6سنوات، من  5الخبرة ولها ثالث فئات: اقل من 
  المتغير التابع: .2

 .درجة تحقيق معايير ادارة الجودة الشاممة 
 نتائج الدراسة
 لمنتائج التي توصمت اليها الدراسة من خالل االجابة عن أسئمتها. عرض يأتيفيما 
ميييا درجييية تحقيييق معيييايير إدارة الجييودة الشيياممة فيييي المدرسييية ج المتعمقووة بالسووؤال االول: النتووائ

)نظم المعموميات االداريية، الهيكيل التنظيميي، ادارة المصيادر البشيرية : اآلتيةاألردنيية فييييي المجيييياالت 
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ميين وجهيية نظير قييادة االداريية(، الو والمالية، التخطيط االستراتيجي، البيئة التنظيمية، التقويم والرقابية، 
 المعممين؟

لمجاالت معايير ادارة والرتبة ودرجة التحقق ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3الجدول )
 مرتبة تنازلياً  المعممينالحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر  المدارسالجودة الشاممة في 

 درجة التحقق الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال رقم المجال
 متوسطة 1 0.94 3.05 نظم المعمومات االدارية الخامس
 متوسطة 2 1.00 2.9 الهيكل التنظيمي الثاني
 متوسطة 5 1.00 2.78 المصادر البشرية والمالية الثالث
 متوسطة 3 1.02 2.81 التخطيط االستراتيجي االول
 متوسطة 4 1.02 2.79 البيئة التنظيمية الرابع
 متوسطة 6 0.98 2.67 التقويم والرقابة السابع
 متوسطة 7 1.00 2.60 القيادة االدارية السادس

 الشاممة في الجودة إدارة مبادئ تطبيق لدرجة الحسابية المتوسطات أن( 3يتض  من الجدول )
بيين  ميا تراوحيت المعمميين نظير وجهية مين عميان محافظية العاصيمة فيي األساسية الحكومية المدارس

 المتوسيط حسيب المجياالت ترتييب كافية وجياء لممجياالت متوسيطة تطبييق ( وبدرجية2.60-3.05)
االوليى وحصيل عميى متوسيط  الرتبيةاآلتيي: مجيال التخطييط االسيتراتيجي فيي  النحيو عميى الحسيابي
ي الثانييييية مجييييال الهيكييييل التنظيميييي الرتبيييية( ، وتالهييييا فييييي 1.02( وانحييييراف معييييياري )2.81حسييييابي )

الثالثة جاء مجال المصادر البشيرية  الرتبة(، وفي 1.00( وانحراف معياري )2.90بمتوسط حسابي )
الرابعيييية مجييييال البيئيييية  الرتبيييية(، وفييييي 1.00( وانحييييراف معييييياري )2.78والمالييييية بمتوسييييط حسييييابي )
 (.1.02( وانحراف معياري )2.79التنظيمية بمتوسط حسابي )

لمعممييين يييرون بييان االهتمييام بالجانييب االسييتراتيجي والجانييب وتعييزو الباحثيية هييذ  النتيجيية بييان ا
التنظيمي لمعمل والموارد البشرية هي ذات اهمية في العمميية التربويية وسييرها مين خيالل وجيود خطيط 

تييأثير فييي مخرجييات العممييية  لييه المهميياتاسييتراتيجية لمعمييل المدرسييي بشييكل ميينظم وأيضييًا بييان توزيييع 
ارد البشرية التي تمثمهم كجيزء مين العمميية التربويية ولهيم اليدور الكبيير فيي التربوية، وينظرون الى المو 

 سير العممية التربوية وفقًا لممتطمبات المعرفية المتطورة.
والتي اظهيرت وجيود درجية نحقيق  (Abu abdoh,2011)ابوعبدةاتفقت هذ  النتائج مع دراسة و 

ة عمييان، وكييذلك اتفقييت هييذ  النتييائج مييع متوسييطة لمعييايير ادارة الجييودة الشيياممة فييي مييدارس العاصييم
والتييي توصييمت وجييود حاجيية الييى دراسيية مييدى تطبيييق إدارة  (Hamouda,2000)حمييودةنتييائج دراسيية 

 الجودة الشاممة في المدارس الحكومية في العاصمة عمان.



 ةخميل الربابع ذكاء                                                          ....    درجة تحقيق معايير إدارة الجودة

33 

اللييية توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الد هيل النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
(α=0.05)  فيييي درجييية تحقيييق معيييايير ضيييمان الجيييودة لتقيييويم فاعمييية المييدارس التابعيية لييوزارة التربيييية

 )الجيينس، والخبييرة، والمؤهييل العممي(؟ اتوالتعمييم مين وجهية نظير المعممين تعييزى لمتغير 
 متغير الجنس

ادارات المدارس في محافظة العاصمة  ( نتائج اختبار )ت( ألثر الجنس عمى درجة تحقيق4الجدول )
 لمعايير إدارة الجودة الشاممة

المتوسط  العدد المستوى المتغير
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة )ت( المعياري

 الداللة
 0.54 2.76 197 انثى 0.07 1.84 0.72 2.91 101 ذكر التخطيط
الهيكل 
 التنظيمي

 0.53 2.89 197 انثى 0.78 0.28 0.62 2.91 101 ذكر
المصادر 
 البشرية

 0.70 2.77 197 انثى 0.19 1.45 0.75 2.90 101 ذكر
البيئة 
 التنظيمية

 0.62 2.75 197 انثى 0.19 1.31 0.80 2.87 101 ذكر
نظم 

 المعمومات
 0.51 2.96 197 انثى 0.39 0.87- 0.59 2.90 101 ذكر

 0.68 2.71 197 انثى 0.09 1.69- 0.60 2.58 101 ذكر القيادة واالدارة
 0.50 2.81 197 انثى 0.06 1.87 0.47 2.92 101 ذكر الرقابة

 0.50 2.80 197 انثى 0.37 0.89 0.44 2.85 101 ذكر االداة ككل
( عدم وجود فروق دالة احصائيًا ألثر الجنس عميى درجية تحقييق ادارات 4يتض  من الجدول )
ان وتعييزو الباحثيية هييذ  النتيجيية الييى ، عاصييمة لمعييايير إدارة الجييودة الشيياممةالمييدارس فييي محافظيية ال

المعممين والمعممات لديهم نفس الظروف ومتقاربين في معارفهم وخبيراتهم ويتعرضيون لينفس التيدريب، 
 .لذا جاءت النتيجة بعدم وجود فروق بينهما

 0222Al ameer & Alوالعواممييية )هيييذ  النتيجييية مييين نتيجييية دراسييية االميييير  واتفقيييت

Awamla, التييي بينييت عييدم وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية فيييي درجييية تطبيييييق معييييايير ضييييمان )
 الجييودة تعييزى إلييى متغير الجنس.
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 متغير الخبرة
( نتائج اختبار )ت( ألثر متغير الخبرة عمى درجة تحقيق ادارات المدارس في محافظة العاصمة 5الجدول )

 رة الجودة الشاممةلمعايير إدا
المتوسط  العدد المستوى المتغير

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة )ت( المعياري

 الداللة
 0.63 2.80 44 سنوات 10من  أكثر 0.49 0.69- 0.57 2.73 254 سنوات فاقل 10 التخطيط

 0.59 2.99 44 سنوات 10من  أكثر 0.29 1.05- 0.53 2.89 254 سنوات فاقل 10 الهيكل التنظيمي
 0.72 2.88 44 سنوات 10من  أكثر 0.41 0.83- 0.79 2.78 254 سنوات فاقل 10 المصادر البشرية
 0.68 2.78 44 سنوات 10من  أكثر 0.92 0.10- 0.65 2.78 254 سنوات فاقل 10 البيئة التنظيمية
 0.54 2.78 44 سنوات 10 من أكثر 0.91 0.11 0.55 2.79 254 سنوات فاقل 10 نظم المعمومات
 0.66 2.63 44 سنوات 10من  أكثر 0.46 0.74 0.66 2.71 254 سنوات فاقل 10 القيادة واالدارة

 0.49 2.84 44 سنوات 10من  أكثر 0.71 0.37- 0.49 2.81 254 سنوات فاقل 10 الرقابة
 0.47 2.80 44 سنوات 10ن م أكثر 0.90 0.13- 0.48 2.79 254 سنوات فاقل 10 االداة ككل

( عدم وجيود فيروق دالية احصيائيًا ألثير متغيير الخبيرة عميى درجية تحقييق 5يتض  من الجدول )
 ادارات المدارس في محافظة العاصمة لمعايير إدارة الجودة الشاممة

ذوي  المعمميون لهيا تعيرض التيي العمميية والممارسيات اليدورات حجيم إليى وتعيزو الباحثية ذليك
متذبذبية  والتعمييم التربيية لقطياع اليوارد نسيبة أن إليى يعيزى كميا سينوات، عشيرة عين تزييد التيي الخبيرة
الخبيرات  اميتالك عميى الحير  عيدم فيي سيمبا يينعكس وبالتيالي القطياع يغيادرون مين بنسيبة مقارنية
 .الالزمة

تفقت ( ,0222Al ameer & Al Awamla) نتيجة دراسة االمير والعواممية معهذ  النتيجة  وا 
لتي بينيت عيدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية فييي درجيية تطبييييق معيييايير ضيييمان الجيييودة تعيييزى ا

 إلييى متغير الخبرة.
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 متغير المؤهل العممي
( نتائج اختبار )ت( ألثر متغير المؤهل العممي عمى درجة تحقيق ادارات المدارس في محافظة 6الجدول )

 ودة الشاممةالعاصمة لمعايير إدارة الج
المتوسط  العدد المستوى المتغير

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة )ت( المعياري

 الداللة
 0.72 2.83 61 دراسات عميا 0.76 0.30- 0.58 2.80 237 بكالوريوس التخطيط

 0.61 2.87 61 دراسات عميا 0.73 0.35 0.55 2.90 237 بكالوريوس الهيكل التنظيمي
 0.67 3.00 61 دراسات عميا 0.08 1.73- 0.74 2.83 237 بكالوريوس شريةالمصادر الب

 0.75 2.84 61 دراسات عميا 0.57 0.57- 0.67 2.78 237 بكالوريوس البيئة التنظيمية
 0.61 3.10 61 دراسات عميا 0.48 0.70- 0.53 3.04 237 بكالوريوس نظم المعمومات
 0.66 2.61 61 دراسات عميا 0.46 0.74 0.65 2.68 237 سبكالوريو  القيادة واالدارة

 0.49 2.87 61 دراسات عميا 0.67 0.43- 0.49 2.84 237 بكالوريوس الرقابة
 0.48 2.83 61 دراسات عميا 0.77 0.29 0.48 2.81 237 بكالوريوس االداة ككل

ر متغير المؤهل العمميي فيي درجية ( أن الفروق غير داله احصائيًا في اث6يتض  من الجدول )
 تحقيق ادارات المدارس في محافظة العاصمة لمعايير إدارة الجودة الشاممة.

الباحثة هيذ  النتيجية إليى أن تجوييد االدارة المدرسيية والتعمييم والعمميية التعميميية ال ييرتبط  وتعزو
يم التيييي يحممهيييا االشيييخا  بشيييكل مباشييير بيييالمؤهالت العمميييية بقيييدر ميييا ييييرتبط بيييالخبرة والكفييياءة والقييي

 وطموحاتهم إلى التحسين ومدى رضاهم عن العمل الذي يمارسونه وما قاموا به من انجازات.
تفقيييت  0222Al ameer & Alوالعواممييية )هيييذ  النتيجييية مييين نتيجييية دراسييية االميييير  وا 

Awamla, ضييييمان ( التييي بينييت عييدم وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية فيييي درجييية تطبيييييق معييييايير
 الجييودة تعييزى إلييى متغير المؤهييل العممييي.

 :باآلتيفي ضوء النتائج التي توصمت اليها الدراسة فان الباحثة توصي : التوصيات
 برامج عقد خالل من درجة تحقيق الجودة الشاممة في العممية التعميمية رفععمى  العمل ضرورة 

 جوانيب مين بهيا ييرتبط وميا ومعاييرهيا مبادئهياو  الشياممة ومفاهيمهيا الجيودة إدارة فيي متخصصية
 .وتنفيذها تطبيقها يسهل بحيث المدرسة في لجميع األطراف واضحة لتكون عالقة ذات
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 جيراء نتائجهيا ومقارنية المممكية منياطق فيي بياقي المماثمية الدراسيات مين مزييد إجيراء  المعالجية وا 
 .الالزمة لتحقيق معايير الجودة في العممية التربوية

 فييي المجييال التربييوي وفقييًا لمتغييير إدارة الجييودة الشيياممة  ل عمييى إعييادة دراسيية عممييية توظيييفالعميي
 الجنس والخبرة.
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