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 األردنواقع إدارة الجودة الشاملة في المدارس الخاصة في 

 محمد حمدهللا الحوامدة
 *طناش يوسف سالمةأ.د. 

 

 ملخص:
ة في المدارس الخاصة في واقع  إدارة الجودة الشامل إلىف تعر  هدفت الدراسة الحالية إلى 

( فقرة، وتم 25، لتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من ) هامن وجهة نظر مديري األردن
التأكد من صدقها وثباتها، وتم استخدام المنهج المسحي،  ومن ثم تم توزيعها على عينة الدراسة 

إدارة ة أن درجة تقدير واقع لدراس( من مديري المدارس الخاصة، وأظهرت نتائج ا582المكونة من )
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت متوسطة،  األردنالجودة الشاملة في المدارس الخاصة في 

وتم استخدام المنهج المسحي، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات 
تعزى لمتغير الجنس  األردنلمدارس الخاصة في أفراد عينة الدارسة لواقع اإلدارة الجودة الشاملة في ا

 . على المستوى الكلي لألداة وعلى جميع األبعاد
 .األردن ،إدارة الجودة الشاملة، مديري المدارس، المدارس الخاصة الكلمات المفتاحية:
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The Reality of Total Quality Management in Private Schools in Jordan 

 Mohammed Hamdallah Al Hawamdeh  
* Salameh Yousef TanashProf.  

Abstract: 

The present study aimed at identifying the reality of Total Quality 

Management (TQM) in private schools in Jordan from the point of view of 

private school principals. In order to achieve the objective of the study, a 

questionnaire was developed consisting of (52) items where its validity and 

reliability were assured. The researchers used the survey approach and the 

questionnaire was distributed on the study sample which consisted of (285) 

private school principals. The results of the study showed that the degree of 

appreciation of the reality of total quality management in private schools in 

Jordan from the point of view of the members of the study sample was 

medium. The study also revealed that there were no statistically significant 

differences in the estimations of the study sample of the reality of total 

quality management in the private schools in Jordan attributed to the gender 

variable at the macro-level of the tool and on all dimensions. 

Keywords: Total Quality Management, School Principals, Private Schools, 

Jordan. 
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 :المقّدمة
هنم التشنكيالت فينأل، ألنهنا أ داري في النظام التعليمي، ومنن إ صغر تشكيلأتعد االدارة المدرسية 

 ،منام الجمينعأظنام التعليمني ر للنتتولى تنفيذ السياسة التعليمية بأهندافها ومراميهنا، وألنهنا الوجنأل المبا ن
حندى الركنائز المهمنة ألي مةسسنة منن المةسسنات التعليمينة لبلنوة الكفا نة إدارة الناجحة كما تشكل اإل

التي تمكنها من استغالل مواردهنا البشنرية والماد نة والعملينة فني مختلنت مجناالت حياتهنا، أو بع نها 
هننداف بحيننح يتحقننق لهننا فنني النها ننة أ ن حنندد مننعلننى االقننل ومننن ثننم تشننغيلها وتوجيههننا فنني  ننو  مننا 

منر النذي  شنكل فني النها ننة نفاقنأل، ومننا  نذل فينأل منن جهند، األإ وبصنفة مسنتمرة منردود عنن كنل منا تنم
 نقلة نوعية لهذه المةسسة. 

مننوال علنى نظامننأل التعليمنني أع مننا  نسنبة مننا ينفقنأل المجتمننع منن هميننة التعلنيم فنني مجتمنأ وتكمنن 
ن المجتمننع فني أنفاقنأل علننى أخننرى، ولكنن منا  جننح تو نيحأل هننا ت األقطاعنامقارننة بمنا ينفننق علنى ال

نمننا عائنند إإلننى زيادتننأل، و التعلننيم ال  سننتهدف عائنندا ماليننا كننالربى الننذي  سننعى صنناحح المننال الخننا  
سنهامهم فني تنمينة مجنتمعهم، وبالتنالي تزيند إومندى  ،المجتمع من التعليم يتمثل في مسنتوى الخنريجين

 ,Al-Salhi)ف نل أل نائنأل أفي المجتمع الدولي، وتنوفر مسنتوى مع على المنافسة من قدرة هذا المجت

2008 .) 
دم والرقنني بكافننة ونظننرا ألهميننة التعلننيم فنني هننذا العصننر، بصننفتأل مطلبننا أساسننيا للنهننو  والتقنن

علننى نوعيننة التعلننيم النذي  قنندم أل نننائهم فنني المنندارس، كنني يتمكنننوا  أوليننا  األمننورالمجناالت، وحننر  
مواكبنة التحند ات المعاصنرة التني  ير ذاتهم وتتشكل لديهم حصيلة من المعرفنة تسناعدهم علنىمن تطو 

ن تراعني تطبينق أمن ال روري على المدارس الخاصنة  صبىأبحت  رورة ملحة في التعليم، فقد صأ
نشنننطتها كننني تنننتمكن منننن تحقينننق مكانتهنننا وسنننمعتها  نننمن أودة الشننناملة فننني كافنننة ممارسننناتها و الجننن

 ربوية.التالمةسسات 
 تغيينرات إحندا  علنى تعمنل التني الحديثنة اإلدارينة المفناهيم أ رز أحد هي الشاملة وإدارة الجودة

جمينع  فني  ناملة تحسنينات إجنرا   هندف وأهندافها، فلسنفتها وفني المنظمنة عمنل أسنلو  فني جذرينة
 سنبيل فني العمنال ، رغبنات منع والمتفقنة المحنددة المواصنفات منع يتفنق النذي بالشنكل العمنل مراحنل
 وخندمات سنلع تقند م خالل من إ هارهم إلى وإنما ،إسعادهم أو العمال  إر ا  إلى فقط ليس الوصول

 القنيم منن مجموعنة علنى ترتكنز إدارينة اسنتراتيجية عنن عبنارة هني الشناملة الجنودة وإدارة يتوقعونهنا، ال
اهنح والقندرات المو  وتوظينت ،اسنتثمار منن إطارهنا فني تنتمكن التني المعلومنات منن حركتهنا تسنتمد
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 وموثقنة محنددة نظنم وفنق ومتابعنة، وتنفينذ تخطنيط منن مراحنل التنظنيم، مختلنت فني للعناملين الفكرية
 الهندف، ووحندة المندى، طوينل االلتنزام خنالل منن اإلنسنان،  ننا  فني الجامعنة رسنالة تحقينق إلى تقود
ذه الدراسة للتعنرف جا ت همن هنا  (Badh, 2007) المنظمة أفراد جميع بمشاركة الجماعي والعمل
     .  األردندارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس الخاصة في إدور  على

 مشكلة الدراسة
ساسنننيا للنهنننو  والتقننندم والرقننني بكافنننة أعلنننيم فننني هنننذا العصنننر، بصننفتأل مطلبنننا نظننرا ألهمينننة الت
 قندم أل ننائهم فني المندارس، كني يتمكننوا منور علنى نوعينة التعلنيم النذي أولينا   األالمجاالت، وحر  

مواكبنة التحند ات المعاصنرة التني  من تطوير ذاتهم وتتشكل لديهم حصيلة من المعرفنة تسناعدهم علنى
ن تراعني تطبينق أمن ال روري على المدارس الخاصنة  صبحت  رورة ملحة في التعليم، فقد أصبىأ
ن من تحقيق المينزة التنافسنية والتني ت نمن لهنا نشطتها كي تتمكأودة الشاملة في كافة ممارساتها و الج

ن مشننكلة الدراسننة تتمثننل فنني إوفنني  ننو  مننا تقنندم، فنن، مكانتهننا وسننمعتها  ننمن المةسسننات التربويننة
منن وجهنة  األردنفني المندارس الخاصنة فني  واقع  إدارة الجودة الشاملةاإلجابة عن السةال اآلتي: ما 
 نظر مديري المدارس الخاصة ؟

 وأسئلتهاهدف الدراسة 
، وذلنن  األردنفنني المنندارس الخاصننة فنني  الجننودة الشنناملة واقننع إدارةف تعننر  إلننى هنندفت الدراسننة 

 من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ؟المديرينمن وجهة  األردنفي المدارس الخاصة في  الجودة الشاملة واقع إدارة درجة تقدير ما .1
 الجنودة الشناملة لواقنع إدارة( α≤2...داللنة )هل توجد فروق ذات داللنة إحصنائية عنند مسنتوى ال .5

 الجنس؟تعزى لمتغير  األردنفي المدارس الخاصة في 
 أهمية الدراسة

 يةمل أن تستفيد من نتائج هذه الدراسة الجهات اآلتية:
مديري المدارس من خنالل االسنتفادة منن تحسنين أدائهنم، وتطنويره، ومعرفنة منواطن القنوة لتعزيزهنا  .1

 الحها.ومواطن ال عت إلص
المننندارس وذلننن  منننن خنننالل تحقينننق أهننندافها، وتحسنننين جنننودة المخرجنننات لمجننناراة متطلبنننات سنننوق  .5

 العمل.
 الباحثون وذل  من خالل االستفادة من األد  النظري ونتائج هذه الدراسة. .3
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 ت منت هذه الدراسة المصطلحات اآلتية:: مصطلحات الدراسة
تشنمل كنل فنرد فني المةسسنة، فني جهند  نشناطات تحسنين مسنتمرة هني :الشواملة الجوودة إدارة

مشنتر  ومتكامنل لتحسننين األدا  علنى كافننة المسنتويات، وبالتنالي هنني: مندخل للقيننام باألعمنال يهنندف 
تعزيننز المركننز التنافسننني للمةسسننة مننن خنننالل التحسننين المسننتمر لجننودة منننا تقدمننأل مننن سنننلع أو  إلننى

  (.Alawneh & Ghonaim, 2005) خدمات وفي النها ة تركز على زيادة ر ا العمال 
طارهنا منن إتهنا منن المعلومنات التني تنتمكن فني : مجموعنة منن القنيم تسنتمد حركوتعرف إجرائيا

 استثمار وتوظيت المواهح والقدرات والتي تقاس بأداة الدراسة.
 : حدود الدراسة
وذلنن   األردنالخاصننة فنني  الثانويننة واألساسننية الدراسننة الحاليننة علننى مننديري المنندارس اقتصننرت

 .  5.12/5.18عام الدراسي لل
 : محددات الدراسة
نتننائج هننذه الدراسنة  درجننة صنندق األداة وثباتهنا، وبدقننة أفننراد عيننة الدراسننة ومو ننوعتيهم  تتحندد

 في استجاباتهم عن فقرات أداة الدراسة المستخدمة لجمع البيانات الالزمة إلجرا  الدراسة.
 الدراسات السابقة

ذات العالقننة بمو ننود الدراسننة.  العربيننة واألجنبيننة السننابقة ت ننمن هننذا الجننز  عر نناا للدراسننات
 وذل  كاآلتي:   د اا من الدراسات العربية األحد ، إلىتاليا عر ها وفق تسلسل زمني من األقدم 

وجهة نظر أع ا  الهيئة التدريسنية ف تعر  إلى دارسة ميدانية هدفت  (,9110Ahmad)أجرى 
التنني يننتم فيهننا تطبيننق جننودة التعلننيم الجننامعي، وقننام الباحننح  يننة حننول المجنناالتاألردنفنني الجامعننات 

( فقنننرة توزعنننت علنننى خمسنننة مجننناالت وهننني: الطلبنننة، وأع نننا  الهيئنننة 22 تصنننميم اسنننتبانة  نننملت )
 التدريسية، والعملية التعليمة والمنهاج التعليمي، والكتا  الجامعي، واإلدارة الجامعية.

ينة األردنالهيئنة التدريسنية العناملين فني الجامعنات وقد تكون مجتمع الدراسة  من جمينع أع نا  
( ع ننو هيئننة تنندريس باسننتخدام الطريقننة العشننوائية ..5العامننة الخاصننة، واختننارت الباحثننة عشننوائياا )

وقامننت الباحثننة  ،النسننبية فنني اختيننار أع ننا  هيئننة   التدريسنني الننذين سيشننكلون العينننة لهننذه الدراسننة
أن مجنننال العملينننة التعليمينننة  إلنننىاد العيننننة، وتوصنننلت الدراسنننة  تطبينننق أداة الدراسنننة علنننى جمينننع أفنننر 

والمنهنناج التعليمنني احتننل المرتبننة األولنننى مننن مجنناالت جننودة النننتعلم الجننامعي، تبعننأل مجننال  الكتنننا  
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ثننم مجننال الطلبننة، واحتننل مجننال   تننل المرتبننة الثانيننة، يليننأل مجننال أع ننا  هيئننة التدريسننيحالجننامعي وا
 تبة من مجاالت جدة التعليم الجامعي. دارة الجامعية أدنى مر اإل

مننندى قا لينننة نظنننام  الجنننودة الشننناملة ف تعنننر  إلنننى دراسنننة  هننندفت  (,9110Al-Rajab)أجنننرى و 
وقنند تكننون مجتمننع الدراسننة مننن جميننع العنناملين فنني  ،للتطبيننق فنني المنندارس الشنناملة فنني محافظننة إربنند

وقننند  ،( فنننرداا 5222بنننالد عنننددهم )( وال1..5المننندارس الشننناملة فننني محافظنننة إربننند،  للعنننام الدراسننني )
ولتحقيننق أهننداف الدراسننة قننام الباحننح  ،فننرداا  (292هننذا المجتمننع  لغننت ) ائية ثننمعشننو اختيننرت عينننة 

هنني: اإلدارة المدرسننية، الهيئننة  تسننتة مجنناال( فقننرة، موزعننة علننى 24 تطننوير اسننتبانة ا ننتملت علننى )
أن  إلنىاد نة، والتقينيم، وقند توصنلت الدراسنة اإلمكانينات المو المنناهج الدراسنية، و الطنال ، و التدريسية، 

للتطبينننق فننني المننندارس الشننناملة تراوحنننت منننا  نننين المتوسنننطة  إدارة الجنننودة الشننناملةدرجننة قا لينننة نظنننام 
 والكبيرة. 

تحديد مفهوم إدارة الجنودة الشناملة، واقتنرا   إلىهدفت  (,9112Al-Soud)وفي دراسة قام  ها 
وقند اسنتخدمت  ،ية، وبيان الصعوبات التني قند تعينق ذلن  التطبينقناألردأنموذج لتطبيقها في المدرسة 

 ،هنذا المجنال فنيالدراسة األسلو  التحليلي التركيبي الذي  قوم علنى مراجعنة األد  اإلداري والتربنوي 
تحديند مفهنوم إدارة الجنودة الشناملة علنى صنعيد اإلدارة المدرسنية، وبيننت أن  إلىوقد توصلت الدراسة 

تصنميم أنمنوذج  إلدارة الجنودة  إلنىكما توصلت الدراسة  ،يةاألردنتطبيقها في المدرسة هنا  إمكانية ل
على ستة مبادئ وهي: القيادة، والهدف، واالستراتيجية، والعملينات، األردنية  قوم الشاملة في المدرسة 

ة الجننودة كمننا حننددت الدراسننة أ ننرز المعوقننات التنني قنند تواجننأل تطبيننق إدار  ،والنتيجننة والتغذ ننة الراجعننة
يننة هنني: التغيننر النندائم فنني القيننادات اإلداريننة العليننا، وعنندم قناعننة بعنن  األردنالشنناملة   فنني الدراسننة 
واألنظمنة، وعنندم مرونتهنا، وصننعوبة قيناس وتقيننيم   العليننا بالتندريح، وجمننود القنوانينالقينادات اإلدارينة 

أن درجنة قا لينة نظنام  إلنىسنة وقد توصنلت الدرا ،نتائج العمل بشكل دقيق و عت اإلمكانيات المادي
 للتطبيق في المدارس الشاملة تراوحت ما  ين المتوسطة والكبيرة. إدارة الجودة الشاملة

معرفة التطوير اإلداري في ظنل الجنودة الشناملة،  إلىدراسة هدفت ( ,9112Al-Salhi)وأجرى 
را  الدراسنة، وتمثننل هنذا واعتمندت الدراسنة علننى المننهج الوصنفي التحليلنني ألجنل تحقينق أهننداف وأغن

مجتمنع الدراسنة فني جمينع العنناملين فني العناملين بمندارس وكالنة الغننو  فني غنزةو ولصنعوبة الوصننول 
( معلنم، وخلصنت الدراسنة 195مجتمع الدراسة بأسره قام الباحح بأخذ عينة عشوائي ة مكونة من ) إلى
   .ركزي ة فيما  خص اإلدارةمجموعة من النتائج كان من أ رزها  رورة التوجأل نحو نظام الالم إلى
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مننندى إمكاني نننة تطبينننق معننننايير إدارة  فتعنننر   إلنننىدراسنننة هننندفت ( ,9112Al-Sha’ar)وأجنننرى 
التخطننننننيط و تمكنننننين العننننناملين، و التنننننزام اإلدارة العلينننننا، و الجنننننودة الشننننناملة )التركينننننز علنننننى المسنننننتفيد، 

معي ننة الحكومي ننة والخاصننة التحسننين المسننتمر( فنني المكتبننات الجاو فننرق العمننل، و االسننتراتيجي للجننودة، 
مسنتوى وعنني وفهنم العناملين فنني المكتبنات الجامعي ننة  فتعنر  إلننى ، كمنا هنندفت هنذه الدراسنة األردنفني 

إلدارة الجننودة الشنناملة والتعننرف علننى المعوقننات التنني قنند تحننول دون تطبيننق إدارة الجننودة الشنناملة فنني 
م النتائج أن هننا  وعني وفهنم لمفهنوم إدارة ، ومن أهاألردنالمكتبات الجامعي ة الحكومي ة والخاصة في 

 .  األردنالجودة الشاملة في المكتبات الجامعي ة الحكومي ة والخاصة في 
الممارسنننات الفعالنننة لتحسنننين الجنننودة "ف تعنننر   إلنننىدراسنننة هننندفت  ((Canddel,2000أجنننرى و

مجتمننع إدارة  ركننزت علننى مشنناركة المةسسننة فننيو المسننتمرة فنني كليننات الوال ننات المتحنندة وجامعاتهننا"، 
الجننودة فنني كارولينننا، وتننم  نننا  أداة البحننح  نننا  علننى جننائزة مننال كننولم بالتنندريج للجننودة  الوطنيننة، إذ 

لدراسنة علنى أن هنننا  وتوصنلت ا ،( منن اإلدارينين وأع ننا  هيئنة التندريس242كاننت عيننة الدراسنة )
  هيئننة التننندريس، وأن مننندة فننني االسننتجابات حنننول إدارة الجننودة الشننناملة  نننين اإلداريننين وأع نننا قنناا فرو 

العمل في الكلية عالم مةثر في مندى تطبينق إدارة الجنودة الشناملة،  ينمنا ال يوجند أثنر للجننس والعنرق 
 . .وحجم المةسسة في مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة

إعطنا  نظنرة عامنة إلدارة الجنودة الشناملة فني سننياق  إلنى هندفت دراسنة (Wang,2006)أجنرى 
ت المكتبيننة، حيننح إن دراسننة المبننادئ النظري ننة والتطبيقننات العملي ننة تسننتعر  أنننأل مننن مو ننود الخنندما

أن عملي ننة إعننداد  إلننىحينح توصننل الباحننح  ،المجندي تقنند م إدارة الجننودة الشنناملة للمكتبننات األكاد ميننة
 تنفيننذ إدارة الجننودة الشنناملة فنني المكتبننات تت ننمن تغيننراا فكرياننا لنندى أخصننائي المكتبننات، وتغييننر فنني
الثقافة وفي العمليات التنظيمي ة دون التفكير وااللتزام طويل المدى، كما أن فرق العمل مهمنة للتطبينق 
الننناجى إلدارة الجننودة الشنناملة، وأن كننل خطننوة فنني هننذه العملي ننة تعتمنند علننى النندعم المسننتمر لنن دارة 

 ادة قوي ة للقيام  ذل .العليا، وعليأل فإن لحظة اتخاذ قرار تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلح قي
هندفت الدراسنة  (Tbapa, Coben, Amrit & Jonatban,2012)هنا وفني دراسنة أخنرى أجر 

استخدام مشرود عملي كمحاولة لتنفيذ نظام إدارة الجودة فني دائنرة أكاد مينة منن مةسسنات التعلنيم  إلى
ة بأنظمنة الجنودة للوصنول  هذا المشرود عمل على صياغة وتنفيذ عملية التقييم النذاتي المتعلقن ،العالي
أن هنننا  تغييننراا تقنينناا حصننل عننند تبننني ثقافنننة  إلنننىوتوصننلت الدراسننة  ،التغييننر الثقننافي المنشننود إلننى
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وأظهرت النتائج أ  اا أن الثقافة المجودة في المةسسة الجامعية لها تنأثير علنى قبنول  ،الجودة الشاملة
 الجودة بشكل مبا ر ويسير. 

 ة وموقع الدراسة الحالية منهاملخص الدراسات السابق
يت نننى منننن خنننالل منننا تنننم استعرا نننأل منننن الدراسنننات السنننابقة، إن إدارة الجنننودة الشننناملة حظننني 
باهتمام الباحثين عربيا وأجنبيا، فقد ركزت الدراسات السابقة على جوانح متعددة من األدا ، فمنهنا منا 

ومنهنا منا ركنز علنى  الجنودة،ينة إدارة ركز على مستوى تطبينق إدارة الجنودة، ومنهنا منا ركنز علنى فعال
   الشاملة.تقييم إدارة الجودة 

 ما  أتي: إلىوتم التعرف من خالل تل  الدراسات 
 المشكلة. إلىوذل  تبعا الختالف وجهات نظر الباحثين  ،تباين تل  الدراسات في أهدافها -
 ها األنسح لطبيعة بحح الدراسة.اعتماد معظم الدراسات السابقة على االستبانة كأداة لتحقيق أهدافها كون -
تشا هت الدراسات السابقة فني إجرا اتهنا منن حينح العيننة وطريقنة اختيارهنا، واألداة وكيفينة  نائهنا،  -

 وصدقها وثباتها.
دارة الجنودة الشناملة إ معنايير إلنىن علنى الدراسنات السنابقة فني التعنرف يولقد أفاد اطنالد البناحث

تهم، وفنني  نننا  أداة الدراسننة، وفنني اختيننار عينننة الدراسننة، والتحليننل التنني اسننتخدمها البنناحثون فنني دراسننا
وتتشننابأل الدراسننة الحاليننة منع الدراسننات السننابقة فنني تناولهننا  ،اإلحصنائي المناسننح وفقننا ألسننئلة الدراسنة

دارة إواقننع  إلننىمو ننود ادارة الجننودة الشنناملة، إال إنهننا تختلننت عنهننا فنني عنندة جوانننح أهمهننا: التعننرف 
تطبينننق  إلنننى، فنني حنننين هننندفت الدراسنننات السنننابقة األردنملة فننني المننندارس الخاصنننة فننني الجننودة الشنننا

وغيرهنا، ومنهنا منا ركنز  (,9112Al-Soud)، ودراسنة (,9112Al-Sha’ar)معنايير الجنودة كدراسنة 
واختلفننت  ،وغيرهننا، (,9110Al-Rajab)الجننودة الشنناملة للتطبيننق فنني المنندارس كدراسننة قا ليننة نظننام 

، فنني حننين األردندراسننة، إذ كننان مجتمننع الدراسننة جميننع المنندارس الخاصننة فنني أ  ننا فنني مجتمننع ال
 الحكومية والخاصة. تناولت الدراسات السابقة كل منهم على حدا،

 الطريقة واإلجراءات
والنذين  األردنالمندارس الخاصنة فني  منديري منن جمينع  تكنون مجتمنع الدراسنة: مجتمع الدراسة

 (.5.12/5.18والتعليم  )وزارة التربية (1.22) يبلد عددهم
ثننم قننام  ،(582تننم اختيننار عينننة الدراسننة بالطريقننة العشننوائية، والبننالد عننددهم ): عينووة الدراسووة

الباحثان بمسى آرا  عينة الدراسة، وذل   توزيع األداة )االستبانة( على جميع مديري المنداس الخاصنة 
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ومننديرة، وتننم اسننترداد اا ( منندير 582) فنني تلنن  المنندارس التنني تننم اختيارهننا، والبننالد عننددهم األردنفنني 
 ( من مجمود االستبانات الكلي.92.5%( استبانة  نسبة )524)

 أداة الدراسة
وذلنن  لتعننرف  ،لتحقيننق أهننداف الدراسننة قننام الباحثننان  تطننوير أداة الدراسننة )االسننتبانة( الخاصننة

لنننبع  الدراسنننات  ، منننن خنننالل الرجنننوداألردندارة الجنننودة الشننناملة فننني المننندارس الخاصنننة فننني إواقنننع 
 واسنننننطتها جمنننننع وتنننننم  (,9112Al-Soud)، ودراسنننننة (,9112Al-Sha’ar)السنننننابقة مثنننننل دراسنننننة 
، وتننم صننياغة فقنننرات  األردندارة الجننودة الشنناملة فننني المنندارس الخاصننة فننني إالمعلومننات عننن واقنننع 

( فقننرة 35ئينة )األداة، وإعندادها فني صنورتها األولينة، وبعند التحكنيم تكوننت أداة الدراسنة بصنورتها النها
تبنننني الفلسنننفة الجديننندة إلدارة الجنننودة الشننناملة ، تحديننند األهننندافموزعننة علنننى سنننبعة مجننناالت، وهننني: 

، اال تعاد عن فلسفة العمنل المبنني علنى الربحينةو ، التقويم واألخذ بأساليح التطوير المستمرو ، وتفهمها
تطننوير وتشننجيع و  ،ي المدرسننةو ننع معننايير عمننل فننو ، انفتننا  إدارة المدرسننة علننى التغييننر والتطننويرو 

واعتمننند الباحنننح فننني الدراسنننة الحالينننة علنننى سنننلم ليكنننرت الخماسننني  ، نننرامج التننندريح والتطنننوير النننذاتي
لتصحيى أداة الدراسة، بإعطا  كل فقرة من فقراتأل درجة واحدة من  ين درجاتنأل الخمنس )دائمنا، معظنم 

( علنى الترتينح، ومنن ثنم تنم اعتمناد 1، 5، 3، 2، 2األحيان، أحيانا، قليال، نادرا(، وهي تمثل رقميا )
 المقياس اآلتي ألغرا  تحليل النتائج:

 درجة منخف ة 5.33   -1من 
 درجة متوسطة 3.42 -5.32من 
 ةدرجة مرتفع 2 - 3.48من

 وقد تم احتسا  المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية:
 (1الحد األدنى للمقياس ) -( 2الحد األعلى للمقياس )

                                    (3 )                 
   2-  1   =1.33   
    3                     

 نها ة كل فئة. إلى  (1.33)ومن ثم إ افة الجوا  
 صدق األداة

للتحقنننق منننن صننندق أداة الدراسنننة تنننم اعتمننناد طريقنننة صننندق المحتنننوى، إذ تنننم عنننر  االسنننتبانة 
ممننن  ،( محكمننين مننن أسنناتذة الجامعننات الخبننرا .1( فقننرة علننى )33ونننة مننن )بصنورتها األوليننة والمك
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ينة، وجامعنة األردن حملون درجة الدكتوراه في تخصصات اإلدارة التربوية وأصول التربينة منن الجامعنة 
ل البينت، إذ طلننح مننهم قننرا ة  ننود فقنرات االسننتبانة، منن اجننل آجامعنة الها ننمية وجامعنة اليرمنو ، و 
م وملحوظاتهم حول مدى سالمة الفقرات من حيح و وحها، وصنياغتها اللغوينة، وانتمائهنا إ دا  آرائه

وقنند قننام الباحثننان باألخننذ بجميننع المالحظننات، وتعننديل وإ ننافة الفقننرات  ،للمجننال الننذي و ننعت فيننأل
 ( فقرة.35المقترحة من قبل المحكمين، حتى خرجت أداة الدراسة بصورتها النهائية إذ تكونت من )

 األداة ثبات
الباحثنان معامنل االتسناق النداخلي حسنح معادلنة كرونبنا  ألفنا، السنتخراج درجنة ثبننات  اسنتخدام

 ( معامالت الثبات لمجاالت الدراسة، وهي كاآلتي:1أداة الدراسة حسح المجاالت، ويبين الجدول)
 ( قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل مجال ولألداة ككل1جدول )

 االتساق الداخلي لمجاالت الجودة الشاملةا
 0.95 تحديد األهداف

 0.86 تبني الفلسفة الجديدة إلدارة الجودة الشاملة وتفهمها
 0.82 التقويم

 0.86 اال تعاد عن فلسفة العمل المبني على الربحية
 0.76 االنفتا  على التغيير والتطوير

 0.81 معايير العمل
 0.81 تدريح والتطوير الذاتيتطوير وتشجيع  رامج ال

  . أظهرت نتائج أن مجاالت الدراسة تتمتع بمعامالت ارتباط مقبولة
 نتائج الدراسة ومناقشتها

فني المندارس  الجنودة الشناملة واقنع إدارة درجنة تقندير عر  النتنائج المتعلقنة بالسنةال األول: منا
 المديرين؟من وجهة  األردنالخاصة في 

حسا ية، واالنحرافات المعيارية لجمينع مجناالت االسنتبانة، والتني تقنيس تم حسا  المتوسطات ال
 ( يو ى ذل .5لكل مجال والجدول ) ،األردنفي المدارس الخاصة في  الجودة الشاملة واقع إدارة

 الحسابية حسب المتوسطات مرتبة تنازليا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة الجودة الشاملة  (2جدول )
 المستوى  الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم
 متوسط 1 74. 2.95 تحديد األهداف 1
 متوسط 5 83. 2.90 تبني الفلسفة الجديدة إلدارة الجودة الشاملة وتفهمها 5
 متوسط 3 .97 2.78 معايير العمل 4
 متوسط 2 .22 2.76 التقويم 3
 متوسط 2 71. 2.73 تغيير والتطويراالنفتا  على ال 2
 متوسط 4 .82 2.71 تطوير وتشجيع  رامج التدريح والتطوير الذاتي 2
 متوسط 4 .29 2.71 اال تعاد عن فلسفة العمل المبني على الربحية 2

 متوسط - 63. 2.81 ككل الجودة إدارةواقع 
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 حيننح جننا  ،(2.95-2.71المتوسننطات الحسننا ية قنند تراوحننت مننا  ننين )أن ( 5ين الجنندول )بنني
، وبننانحراف معينناري (2.95)متوسننط حسننا ي  لنند بننأعلى فنني المرتبننة األولننى  مجننال تحدينند األهننداف

مجتمنع الدراسنة فني تقنديرهم لواقنع قل من الواحد صحيى، مما  عني تجنانس أفنراد أوهي قيمة  .(.22)
 إلنىالمسنتوى المطلنو ، و  إلنىلم  صنل  األردندارة الجودة الشاملة لدى مديري المدارس الخاصة في إ

اكتفننا  مننديري المنندارس الخاصننة  هننذه المهننارات، وغيننا  النندور اإلداري واختالطننأل بالنندور األكنناد مي 
وقنند اتفقننت هننذه النتيجننة مننع دراسننة  ،ممننا جعلهننم غيننر قننادرين علننى تحدينند مهننامهم بالشننكل المطلننو 

(9110Al-Rajab,)  نننننننا مننننننع دراسنننننننة أ، واتفقننننننت  (9112Al-Soud,)  لفننننننت منننننننع دراسنننننننة واخت
(9112Al-Salhi, ). 

مجنال  ينمنا جنا   (.2.95على المرتبة األولى وبمتوسط حسا ي) تحديد األهدافوحصل مجال 
(، 2.71فنني المرتبننة األخيننرة وبمتوسننط حسننا ي  لنند ) اال تعنناد عننن فلسننفة العمننل المبننني علننى الربحيننة

 (.2.81) ككل وبلد المتوسط الحسا ي لألداة 
منن  األردنفني المندارس الخاصنة فني  الجنودة الشناملة واقع إدارةوللوقوف بصورة تفصيلية على 

وقننند تنننم حسنننا   فقننند تنننم تناولهنننا حسنننح مجننناالت االسنننتبانة، الخاصنننة،المننندارس  نظنننر منننديري وجهنننة 
علنى  مجنالكنل المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارينة لتقنديرات أفنراد عيننة الدراسنة علنى فقنرات 

 ، حيح كانت على النحو اآلتي:ةحد
 تحديد األهدافالمجال األول: 

المتوسنطات الحسنا ية واالنحرافنات  تنم اسنتخداملبيان درجة تقندير فقنرات مجنال تحديند االهنداف 
  ذل .( يبين 3المعيارية والجدول )

 مرتبة تنازليا   هدافتحديد األالمتعلقة بمجال  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (3جدول )
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 متوسط 1 99. 3.06 يتميز الهيكل التنظيمي للمدرسة بالمرونة 4
 متوسط 5 95. 3.05 تحسين األنظمة الخاصة  تطبيق الجودة الشاملة 2
 مين(والمعلإ را  المعلمون ومنسقو المدرسة )اإلداريين،  7

 متوسط 3 94. 2.96 باستمرار في مسئوليات المدرسة لتحسين جودة البرامج
 متوسط 2 98. 2.93 تحديد البرامج التي تقدمها المدرسة تحقيقا ألهدافها 6
 متوسط 2 1.04 2.89 تطوير األهداف المستقبلية للمدرسة 1
مراعاة متطلبات إدارة الجودة الشاملة عند و ع  3

 متوسط 4 1.09 2.88 تها() رامجها وأنشط
 متوسط 2 97. 2.87 و و  الرؤية المستقبلية التي تسعى لتحقيقها 5

 متوسط - 74. 2.95 ككل تحديد األهدافبمجال 
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أن واقع ادارة الجودة الشاملة في مجال األهداف، جا   درجنة متوسنطة وبمتوسنط ( 3يبين الجدول )
قننل مننن الواحنند صننحيى ممننا  عننني تجننانس أفننراد أيمننة وهنني ق .(.22، وانحننراف معينناري )(5.92) حسننا ي

 .األردنفي المدارس الخاصة في  واقع إدارة الجودة الشاملةمجتمع الدراسة في تقديرهم لواقع 
يتمينز الهيكننل التنظيمنني " والتنني تننص علننى( 2) ةحينح جننا ت الفقنر  تحديند األهننداففني مجننال 
 ..(99، وانحنننراف معيننناري )(3.06 ي  لننند )فننني المرتبنننة األولنننى وبمتوسنننط حسنننا" للمدرسنننة بالمروننننة
عدم وجنود الوقنت الكنافي للتواصنل، وإقامنة العالقنات منع اآلخنرين لكثنرة األعبنا   إلىوربما  عزى ذل  

وقند اتفقنت  ،الوظيفية والمسةوليات المنوطة  هم التي تستهل  جل وقتهم، وعدم تفعيل قنوات االتصنال
و نو  الرؤينة "ونصنها ( 2)رقنم  ة ينمنا جنا ت الفقنر  (.Al-Sha’ar, 2009)هنذه النتيجنة منع دراسنة 

وبلنند المتوسنننط  .(2.87بالمرتبننة األخينننرة وبمتوسننط حسننا ي  لننند )"  المسننتقبلية التنني تسنننعى لتحقيقهننا
 (.2.95الحسا ي لمجال مشاركة أع ا  هيئة التدريس ككل )

 تبني الفلسفة الجديدة إلدارة الجودة الشاملة وتفهمهاالمجال الثاني: 
اسننتخدم  تبننني الفلسننفة الجدينندة إلدارة الجننودة الشنناملة وتفهمهننايننان درجننة تقنندير فقننرات مجننال لب

 ( يبين ذل . 2الباحح المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارية والجدول )
تبني الفلسفة الجديدة إلدارة المتعلقة بمجال  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (4جدول )

 الجودة الشاملة وتفهمها مرتبة تنازليا  
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 متوسط 1 1.07 2.98 تستند فلسفة التحسين المستمر )المشاركة والثقة( 1
 متوسط 5 1.02 2.89 عقد ورش عمل لتو يى فلسفة الجودة الشاملة للعاملين في  رامج 4
 متوسط 3 98. 2.88 سفة الجودة الشاملة في)التعليم والتدريح والتأهيل(دعم فل 3
 متوسط 2 1.01 2.87 التأكيد على التزام مقدمي الدورات بالفلسفة الجديدة 2

 متوسط - 83. 2.90 ككل الفلسفة الجديدة إلدارة الجودة الشاملة وتفهمها مجال تبني
تبنني الفلسنفة الجديندة إلدارة الجنودة الشناملة املة فني دارة الجودة الشنإأن واقع  (2يبين الجدول )

وهني قيمنة اقنل ). .83وبانحراف معيناري ) ،(.5.9) ، جا   درجة متوسطة وبمتوسط حسا يوتفهمها
فني  إدارة الجنودة الشناملةمما  عني تجانس أفراد مجتمع الدراسة في تقديرهم لواقنع  ،من الواحد صحيى

 .األردنالمدارس الخاصة في 
والتني ( 1) ةتبني الفلسنفة الجديندة إلدارة الجنودة الشناملة وتفهمهنا، حينح جنا ت الفقنر مجال  ففي
فني المرتبنة األولنى وبمتوسنط حسنا ي " تستند فلسفة التحسين المسنتمر )المشناركة والثقنة( " تنص على
لننى التأكينند ع " والتنني تنننص علننى (5)وبينمننا جننا ت الفقننرة  (،2..1وانحننراف معينناري ) ،(2.98 لند )



 .9102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

33 

، وانحننراف (2.87األخيننرة وبمتوسننط حسننا ي  لنند ) بالمرتبننة“ التننزام مقنندمي النندورات بالفلسننفة الجدينندة
 تبني الفلسفة الجديندة إلدارة الجنودة الشناملة وتفهمهناوبلد المتوسط الحسا ي لمجال  (،1..1معياري )
ينننر المحببنننة، عملينننات غوجنننود فئنننة مقاومنننة للتغيينننر إذ  عننند منننن ال إلنننىويعنننزى ذلننن  (. 2.90ككنننل )

ن عملية التطوير والتغيير قد تعمل على إظهار األدوار غير الوا حة التني توكنل إلنيهم، أالعتقادهم ب
واتفقننت ، وزيننادة األعبننا  الوظيفيننة، وبالتننالي سننتتغير المسننةوليات الملقنناة علننى عنناتقهم وطبيعننة العمننل

  .( ,9112Al-Salhi)هذه النتيجة مع دراسة 
 يمالمجال الثالث: التقو 

لبينننان درجنننة تقننندير فقنننرات مجنننال التقنننويم اسنننتخدم الباحنننح المتوسنننطات الحسنننا ية واالنحرافنننات 
 ( يبين ذل .2المعيارية والجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمجال التقويم مرتبة تنازليا   (5جدول )
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المستوى  الرتبة اري المعي
 متوسط 1 98. 2.85 لتقويم أدا  )المعلمين ومقدمي الدورات( الفعتطبيق نظام  3
 متوسط 5 97. 2.84 والمتدربين(االهتمام  تقويم البرامج من وجهة نظر )الطلبة  2
 متوسط 3 96. 2.77 المراجعة الدورية للبرامج التدريبية  هدف تطويرها من قبل مختصين 5
ابعة خريجي البرامج التعليمية للكشت عن مستوى مت 4

 متوسط 3 94. 2.77 )االستفادة والتحصيل العلمي(
 متوسط 2 94. 2.73 االهتمام )بالمقاييس والمعايير( للحكم على الجودة 1
توفير قاعدة معلومات في المدرسة ل فادة منها عند إجرا   6

 متوسط 4 97. 2.62 عمليات التحسين المستمر
 متوسط - .22 2.76 جال التقويم ككلم
جننا   درجننة متوسننطة وبمتوسننط  دارة الجننودة الشنناملة لمجننال التقننويمإأن واقننع ( 2يبنين الجنندول )

قل من الواحد صحيى مما  عني تجنانس أفنراد أوهي قيمة  (..22)، وبانحراف معياري (5.24حسا ي )
 .األردني المدارس الخاصة في ف إدارة الجودة الشاملةمجتمع الدراسة في تقديرهم لواقع 

لتقنويم أدا   الفعنتطبيق نظام  " والتي تنص على( 3رقم ) ةحيح جا ت الفقر في مجال التقويم ف
وانحننراف معينناري  ،(2.85فنني المرتبننة األولننى وبمتوسننط حسننا ي  لنند )" )المعلمننين ومقنندمي النندورات(

منات فنني المدرسننة ل فنادة منهننا عننند تنوفير قاعنندة معلو  "ونصننها ( 4)رقننم  ة ينمنا جننا ت الفقنر  .(،98)
، وانحنراف معيناري (2.62بالمرتبنة األخينرة وبمتوسنط حسنا ي  لند )" إجرا  عمليات التحسين المسنتمر

تحفينز وعندم تقنويم  إلنىعدم وجود عملية تقويم عادلنة ومو نوعية تسنعى  إلىوقد  عزى ذل   ..(92)
درات الذاتينة ورفنع المعنوينات، وذلن  منن خنالل جودة األدا  باستمرار وذل  لتوجيأل وإر اد وتطوير الق
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جنل تطنوير وتجويند األدا  لالرتقنا  أ عت، ومعرفنة الخلنل لمعالجتنأل، منن عدم تحديد مواطن القوة وال
  .( ,9112Al-Soud) هذه النتيجة مع دراسة تواتفق ،المستوياتأف ل  إلىبأل 

  ةاالبتعاد عن فلسفة العمل المبني على الربحيالمجال الرابع: 
اسنتخدم الباحنح  اال تعناد عنن فلسنفة العمنل المبنني علنى الربحينةلبيان درجة تقدير فقرات مجال 

 ( يبين ذل .4المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارية والجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمجال االبتعاد عن فلسفة العمل  (6جدول )

 لى الربحية مرتبة تنازليا  المبني ع
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المستوى  الرتبة المعياري 
 متوسط 1 93. 2.79 توفير موارد مالية كافية تيسر فاعلية لتحسين البرامج التعليمية 2
اعتماد التمويل الذاتي كمصدر من مصادر توفير الموارد  3

 متوسط 5 98. 2.76 بخدمة المجتمعالمالية للبرامج الجديدة المعنية 
 متوسط 3 1.01 2.59 تشجيع التشار   ين أفراد مجتمع المدرسة 1

 متوسط - .29 2.71 ككل مجال اال تعاد عن فلسفة العمل المبني على الربحية
اال تعناد عننن فلسنفة العمنل المبنني علننى دارة الجننودة الشناملة لمجنال إأن واقنع ( 4يبنين الجندول )

وهني قيمنة اقنل  .(.29، وبنانحراف معيناري )(5.21)  درجنة متوسنطة وبمتوسنط حسنا يا  الربحية جن
فني  إدارة الجنودة الشناملةمن الواحد صحيى مما  عني تجانس أفراد مجتمنع الدراسنة فني تقنديرهم لواقنع 

  .األردنالمدارس الخاصة في 
والتني ( 2رقنم ) ةفقنر جنا ت ال حالربحينة، حيناال تعناد عنن فلسنفة العمنل المبنني علنى مجنال  ففي
فننني المرتبننة األولنننى " تننوفير منننوارد ماليننة كافينننة تيسننر فاعلينننة لتحسننين البنننرامج التعليميننة" تنننص علنننى

 "ونصنننها( 1)رقنننم  ة ينمنننا جنننا ت الفقنننر  .(،93وانحنننراف معيننناري ) ،(2.79وبمتوسنننط حسنننا ي  لننند )
، (2.59ا ي  لنننند )بالمرتبننننة األخيننننرة وبمتوسننننط حسنننن" أفننننراد مجتمننننع المدرسننننة  التشننننار   ننننينتشننننجيع 

فني تشنجيع التشنار   نين أفنراد مجتمنع وجود  نعت  إلىوربما  عزى ذل   ،(1..1وانحراف معياري )
اعتمنناد التمويننل ، و المدرسننة، وعنندم تننوفير مننوارد ماليننة كافيننة تيسننر فاعليننة لتحسننين البننرامج التعليميننة

وقلننة  ،نيننة بخدمننة المجتمننعالننذاتي كمصنندر مننن مصننادر تننوفير المننوارد الماليننة للبننرامج الجدينندة المع
تتفننق هننذه النتيجننة مننع أي  مولنن ،المنشننودةوتوجيننأل جميننع الجهننود التنني  عمننل معهننا لتحقيننق األهننداف 

 دراسة سابقة.
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 االنفتاح على التغيير والتطويرالمجال الخامس: 
اسننتخدم الباحننح المتوسننطات  االنفتننا  علننى التغييننر والتطننويرلبيننان درجننة تقنندير فقننرات مجننال 

 ( يبين ذل .2ا ية واالنحرافات المعيارية والجدول )الحس
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمجال االنفتاح على التغيير  (7جدول )

 والتطوير مرتبة تنازليا  
الر
المتوسط  الفقرات قم

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

ن العاملين في إدارات المدارس تقبل وجود فروق فرد ة  ي 5
 متوسط 1 91. 2.83 الخاصة

تقبل التغيير في أساليح العمل المتبعة من قبل إدارات المدارس  2
 متوسط 5 96. 2.77 الخاصة

 متوسط 3 95. 2.72 تصميم ورش عمل تثقيفية عن إدارة الجودة الشاملة 1
 متوسط 2 92. 2.71 ارس الخاصةتطوير المنظومة القيمية اإلدارية للعاملين في المد 3
تمكين قيادة المدارس الخاصة من الثقافة العلمية المتعلقة  4

 متوسط 2 97. 2.64 بالتغيير
 متوسط - 71. 2.73 مجال االنفتا  على التغيير والتطوير ككل

قنل أوهني قيمنة  71.)وانحنراف معيناري ) ،(5.23المتوسنطات الحسنا ية )ن إ( 2يبين الجندول )
فني  إدارة الجنودة الشناملةاحد صحيى مما  عني تجانس أفراد مجتمنع الدراسنة فني تقنديرهم لواقنع من الو 

 .األردنالمدارس الخاصة في 
تقبنل  " والتني تننص علنى( 2رقم ) ةاالنفتا  على التغيير والتطوير حيح جا ت الفقر ففي مجال 

مرتبنة األولنى وبمتوسنط حسنا ي فني ال"  وجود فروق فرد ة  نين العناملين فني إدارات المندارس الخاصنة
تمكنين قينادة المنندارس  "ونصنها ( 2)رقنم  ة ينمنا جنا ت الفقنر  .(،91وانحنراف معيناري ) ،(2.83 لند )

، (2.64بالمرتبنننة األخينننرة وبمتوسنننط حسنننا ي  لننند )" الخاصنننة منننن الثقافنننة العلمينننة المتعلقنننة بنننالتغيير
عملينننات غينننر إذ  عننند مننن ال ،لتغيينننروجننود فئنننة مقاومننة ل إلنننىويعننزى ذلننن   ،.(92وانحننراف معيننناري )
ن عمليننة التطننوير والتغييننر قنند تعمننل علننى إظهننار األدوار غيننر الوا ننحة التنني أالمحببننة، العتقننادهم بنن

توكنننل إلنننيهم، وزينننادة األعبنننا  الوظيفينننة، وبالتنننالي سنننتتغير المسنننةوليات الملقننناة علنننى عننناتقهم وطبيعنننة 
 .( ,9110Al-Rajab)واختلفت هذه النتيجة مع دراسة  العمل.

 معايير العملالمجال السادس: 
اسنننننتخدم الباحنننننح المتوسنننننطات الحسنننننا ية  معنننننايير العمنننننللبينننننان درجنننننة تقننننندير فقنننننرات مجنننننال 

 ( يبين ذل .8واالنحرافات المعيارية والجدول )
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 يا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمجال نمط معايير العمل مرتبة تنازل (8جدول )
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسا ي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 متوسط 1 1.00 2.85 و ع معايير مقننة لتقويم العمل 1
 متوسط 5 1.00 2.79 و ع معايير لمتابعة المنجز من العمل المتوقع انجازه 2
اعتماد مدخل التقويم للحكم على طريقة تنفيذ المهام التي  3

 متوسط 3 99. 2.76 لمدارس الخاصةتقوم  ها ا

تطوير دليل إجرا ات  شمل لتفعيلة في الحكم على إدارات  4
 متوسط 2 97. 2.74 البرامج التي تقدمها المدرسة

 متوسط - .92 2.78 مجال معايير العمل ككل
قنل أوهني قيمنة ( .92)وبانحراف معيناري  ،(5.28المتوسطات الحسا ية )ن أ( 8الجدول ) يبين

فني  إدارة الجنودة الشناملةالواحد صحيى مما  عني تجانس أفراد مجتمنع الدراسنة فني تقنديرهم لواقنع من 
 والتي تننص علنى( 1رقم ) ةجا ت الفقر  العمل، حيحمعايير ، في مجال األردنالمدارس الخاصة في 

ف وانحنننرا ،(2.85فننني المرتبنننة األولنننى وبمتوسنننط حسنننا ي  لننند )" و نننع معنننايير مقنننننة لتقنننويم العمنننل"
تطنننوير دلينننل إجننرا ات  شنننمل لتفعيلنننة فننني  "ونصنننها ( 2)رقننم  ة ينمنننا جنننا ت الفقنننر  (،...1معينناري )

، (2.74بالمرتبننة األخيننرة وبمتوسننط حسننا ي  لنند )"  الحكننم علننى إدارات البننرامج التنني تقنندمها المدرسننة
 عنندم و ننو  ماهيننة مفهننوم عمننل الفريننق، وسننيطرة إلننىوربمننا  عننزى ذلنن   ..(92وانحننراف معينناري )

الروتينية وحح الذات، وعدم مساندتهم في حالة األعبا  الوظيفية، وحثهم على االسنتفادة منن الخبنرات 
ن الثقافننة التنني يتمتعننون  هننا فنني األصننل لننم أز، وعنندم توزيننع األدوار بعدالننة، و السننابقة، وغيننا  الحننواف

 .( ,9112Al-Salhi) الدراسة معواتفقت  ،تكن مبنية على التعاون والعمل الجماعي
 تطوير وتشجيع برامج التدريب والتطوير الذاتيالمجال السابع: 

اسنتخدم الباحنح  تطوير وتشجيع  رامج التدريح والتطنوير النذاتيلبيان درجة تقدير فقرات مجال 
 ( يبين ذل .9المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارية والجدول )

تطوير وتشجيع برامج المتعلقة بمجال  فقراتلية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار  (9جدول )
 التدريب والتطوير الذاتي مرتبة تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

إلمام القيادة التربوية في المدارس الخاصة بالتطورات  3
 متوسط 1 97. 2.73 رسةالتكنولوجية المتعلقة بأهداف المد

 متوسط 5 96. 2.71 تصميم  رامج تدريبية تواكح احتياجات المستفيدين 2
 متوسط 3 1.07 2.70 تصميم دورات لتطوير أدا  )المعلمين ومقدمي الدورات التدريبية( 1

 متوسط - .82 2.71 مجال تطوير وتشجيع  رامج التدريح والتطوير الذاتي ككل
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وهني قيمنة اقنل .(، 82، وبانحراف معيناري)(5.21المتوسطات الحسا ية )ن أ( 9الجدول ) يبين
فني  إدارة الجنودة الشناملةمما  عني تجانس أفراد مجتمع الدراسة في تقديرهم لواقنع  ،من الواحد صحيى

 ةتطوير وتشنجيع  نرامج التندريح والتطنوير حينح جنا ت الفقنر ، في مجال األردنالمدارس الخاصة في 
إلمنننام القينننادة التربوينننة فننني المننندارس الخاصنننة بنننالتطورات التكنولوجينننة  " تننننص علنننىوالتننني ( 3رقنننم )

وانحننراف معيننناري  ،(2.73فنني المرتبنننة األولننى وبمتوسنننط حسننا ي  لننند )" المتعلقننة بأهننداف المدرسنننة 
تصميم دورات لتطوير أدا  )المعلمنين ومقندمي الندورات  "ونصها ( 1)رقم  ة ينما جا ت الفقر  .(،92)

وقنند  عننزى  .(2..1، وانحننراف معينناري )(2.70بالمرتبننة األخيننرة وبمتوسننط حسننا ي  لنند )" ة(التدريبينن
تصنميم  عدم إ را  العاملين في عملية التدريح والتطوير وصنناعة القنرار، وعندم القينام علنى إلىذل  

ياجنات وقلة تصميم  رامج تدريبينة تواكنح احت ،دورات لتطوير أدا  المعلمين ومقدمي الدورات التدريبية
المستفيدين، وعدم إلمام القيادة التربوية في المدارس الخاصنة بنالتطورات التكنولوجينة المتعلقنة بأهنداف 

 المدرسة.
هننل توجنند فننروق ذات داللننة إحصننائية عننند مسننتوى : عوورا النتووائج المتعلقووة بالسوونال الثوواني

منننن وجهنننة نظنننر  ردناألفننني المننندارس الخاصنننة فننني  الجنننودة الشننناملة واقنننع إدارةل (α≤2...الداللنننة )
 مديري المدارس الخاصة تعزى لمتغير الجنس؟

 ل جابة عن هذا السنةال تنم حسنا  المتوسنطات الحسنا ية واالنحرافنات المعيارينة واختبنار )ت( 
 ( يبين ذل .  .1والجدول )

 نتائج اختبار )ت( ألثر الجنس على واقع ادارة الجودة الشاملة (11) جدول
درجات  ف متوسط الحسابي المجاالت

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية
 1..3 انثى .99 522 1.229 5.82 ذكر مجال األهداف

تبني الفلسفة الجديدة مجال 
 إلدارة الجودة الشاملة وتفهمها

 5.93 انثى .41 522 .454 5.84 ذكر
 5.81 انثى .53 522 1.542 5.49 ذكر مجال التقويم

العمل اال تعاد عن فلسفة مجال 
 المبني على الربحية

 5.24 انثى .23 522 1.512 5.42 ذكر
مجال االنفتا  على التغيير 

 والتطوير
 .5.8 انثى ..2 522 52..5 5.43 ذكر

 5.83 انثى .12 522 1.194 5.21 ذكر مجال معايير العمل
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درجات  ف متوسط الحسابي المجاالت
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

تطوير وتشجيع  رامج مجال 
 التدريح والتطوير الذاتي

 5.23 انثى .58 522 .225 5.48 ذكر
 5.82 انثى .59 522 1.222 5.23 ذكر المستوى الكلي

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فني تقنديرات .1يتبين من نتائج المو حة في الجدول )
علنى المسنتوى الكلني  األردنأفراد عينة الدارسنة لواقنع إدارة الجنودة الشناملة فني المندارس الخاصنة فني 

فنني إدارة الجننودة الشنناملة ومننديري المننندارس  اا ة وعلننى جميننع األبعنناد، ممننا  عننني أن هننننا  توازنننلننألدا 
ن إدارة الجنودة الشناملة إفي  يئة العمل بالنسبة لهنم، إذ  الخاصة، وهذا يدل على أنأل ال يوجد اختالف

دارة الجنودة أن مسنتوى إ إلنىمعتمد على توزيع األدوار في اإلدارة، حسح متغير الجنس، ويعزى ذلن  
الشاملة لدى مديري المدارس الخاصة   عتمند علنى اإلجنرا ات والتعليمنات المتبعنة فني تنفينذ منا لنديهم 

 ( ,9110Al-Rajab)دراسننة  الدراسننة مننعواتفقننت هننذه  ،مننن مهننام بعنن  النظننر عننن متغيننر الجنننس

 واختلفت مع جميع الدراسات السابقة.
 التوصيات

 من التوصيات التي انبثقت من نتائج الدراسة: مجموعة إلى عر  الباحح فيما يلي 
فنني المنندارس الخاصننة  الجننودة الشنناملة واقننع إدارةأن  إلننىأ ننارت نتننائج الدراسننة فنني سننةالها األول  .1

جننا  متوسننطا، وعليننأل يوصنني الباحثننان  تفعيننل وتنظننيم البننرامج التدريبيننة لرفننع مسننتوى  األردنفنني 
 الخاصة.اإلدارة لدى مديري المدارس 

عنندم وجننود فننروق ذات داللننة إحصننائية فنني تقننديرات أفننراد عينننة  إلننىتننائج السننةال الثنناني أ ننارت ن .5
تعنزى لمتغينر الجننس، وعلينأل  األردنفي المندارس الخاصنة فني  لواقع إدارة الجودة الشاملةالدارسة 

يوصننني الباحثنننان  تعزينننز التقيننننيم الننندوري لمنننديري المنننندارس الخاصنننة، وتفعينننل دور ادارة الجننننودة 
 في مدارسهم ومناقشتهم بالنتائج.الشاملة 
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