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�مللخ�س

هدفت الدرا�سة للتعرف على ثقافة اجلودة ،لدى معلمي املرحلة الثانوية وطالبها .وللتحقق
من ذلكّ ،مت اختيار عينة طبق ّية ع�سوائ ّية من( )76مدر�سة من مديريتي �سلفيت وقلقيلية؛ وذلك
با�ستخدام اأداة ّمت ت�سميمها لأغرا�ص البحث .وقد اأظهرت النتائج اأنّ ثقافة اجلودة لدى املعلمني
بلغت ( )3.85بدرجة كبرية .اأ ّما بالن�سبة للطلبة ،فقد بلغت ( )3.48بدرجة كبرية .واأظهرت
الدرا�سة عدم وجود فروق دا ّلة اإح�سائيا على الدرجة الكل ّية لدرجة ثقافة اجلودة بالن�سبة
للمتغريات اخلا�سة باملعلمني .اأ ّما بالن�سبة للطلبة ،فقد اأظهرت الدرا�سة فروق ًا ذات دللة اإح�سائية
يف الدرجة الكلية ملتغري الفرع الدرا�سي.وقد ق ّدم الباحثان ت�سور ًا مقرتح ًا لتح�سني جودة التعليم
الثانوي .واأو�ست الدرا�سة بعدة تو�سيات من اأهمها :تركيز اهتمام الإدارات التعليم ّية لدرا�سة
ّ
عنا�سر ثقافة اجلودة ،وما تتطلبه من بيئة مالئمة؛ ل�ستيعاب التكنولوجيا الإدارية اجلديدة.
الكلمات املفتاحية :ثقافة اجلودة ،املرحلة الثانوية.
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Culture of Quality for Secondary School Teachers and Students
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Abstract
This study aims to identify the culture of quality for secondary school
teachers and students. To verify this, a random stratified sample of (76) schools
in Salfeet and Qalqilia Directorates was selected by using an instrument which
was designed for research purposes. The results showed that the culture of
quality for teachers was )3.85( with a high degree, but for students it was )3.48(
with a high degree. The results also showed that there were no significant
statistically differences on the total degree of quality on the variables that
relate to teachers. For students, there were significant statistically differences
on the total degree for )section( variable. The researchers presented a proposal
to improve the quality of secondary education, the study suggested some
recommendations as follows: To study the elements of quality by educational
managements and the needed adequate environment to adapt the new
administrative technology.
Keywords: Culture of quality, secondary stage.
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�ملقدمة:
يوؤكد كثري من علماء الرتب ّية ،اأنّ املدر�سة واحدة من اأهم املوؤ�س�سات ،التي كانت وما زالت
امل�سوؤولة عن ثقافة الإن�سان ،وح�سارته �سانتهما ،وعملت على حمايتهما ،وتطويرهما لأجيال
قادمة .ورغم كل ذلك ،اإل اأنّ �سهام النقد بداأت تنال بالتجريح ك ّل جوانب املدر�سة  :مدخالتها،
عملياتها ،خمرجاتها ،وميثل م�ستوى جودة اخلدمات التعليمية ،مبوؤ�س�سات التعليم -ب�سفه
عامة -وموؤ�س�سات التعليم العايل-ب�سفه خا�سة� -سرورة ملحة ،تفر�سها احتياجات �سوق
والرقي ،كما اأ ّنها متثل اأكرث الأدوات
العمل ،وطبيعة الع�سر ،وتطلعات املجتمع نحو التق ّدم،
ّ
التوجهات ،وت�سحيح امل�سارات ،وبناء ا�سرتاتيجيات
فعالية يف �سناعة القرار واتخاذه ،ومراجعة ّ
التنم ّية الب�سر ّية( ال�سرقاوي.) 2003 ،
مفهوم ثقافة اجلودة؛ الثقافة عبارة عن جمموعة من القيم ،وال�سلوكيات ،والقواعد التي
مت ّيز املنظمة عن غريها من املنظمات .واإذا اأردنا اأن ناأخذ مبفهوم اجلودة ومبادئها ،فعلينا
العمل على تر�سيخ الثقافة ،التي ي�سعر فيها الأفراد بحر ّية امل�ساركة باأفكارهم ،وامل�ساركة يف حل
امل�ساكل ،واتخاذ القرار ،واعتبار ذلك مبثابة قاعدة اأ�سا�س ّية يف العمل)Atkinson, 1990(.
كما اأنّ اجلودة هي عملية بناء ،من �ساأنها تقليل ،اأو منع حدوث امل�ساكل؛ فاإذا كان املعنيون
فع ًال بتقدمي خدمات ذات جودة جيدة ،فعليهم اإيجاد الطرق املختلفة ،والأف�سل لأداء العمل.
فاجلودة تعني عدم حدوث اأخطاء ،وعدم اأداء املهمات ب�سكل �سيء؛ حيث اإن ذلك ك ّله يخلق
العديد من امل�ساكل ،للمنتفعني واملهنيني (.دياب)2006 ،
وهي بحد ذاتها تعبري غام�ص اإىل حد ما؛ لأ ّنها تت�سمن دللت ت�سري اإىل املعايري ،والتميز
على ح ّد �سواء .فقد عرفت اجلودة كنوع من الثبات ،والكمال حين ًا ،اأو هي مطابقة للموا�سفات
حين ًا اآخر .وقد اعتربت مالئمة الغر�ص ،والذي ميكن اأن يعني اإما تلبية �سروط ،اأو موا�سفات
الزبون ،اأو اأهداف العمل ،اأو الوظيفة ومهامها(.دوهريتي. )1999 ،
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�جلودة يف �لتعليم:

اأ�سار العديد من الباحثني ،اأنّ مفاهيم اجلودة يف التعليم ،ت�ستند على اأعمدة ،اأو ما يعرف
باأعمدة اجلودة ،التي تعترب ركيزة اأ�سا�سية للجودة ،ويقوم بتدعيم هذه الأعمدة ،التغيري الثقايف
الذي يجب اأن ت�سعى املدر�سة لتحقيقه ،من خالل جودة ثقافة املدر�سة .ويرى «ادوارد دمينج
اأنّ حتقيق ثقافة اجلودة يف التعليم ،اأو يف اأية منظمة ،تتطلب جهد ًا �ساق ًا ،وعم ًال طوي ًال ،ي�سل
اإىل حوايل اخلم�ص �سنوات؛ حتى تدرك منافع اجلودة .ومن مظاهر اجلودة يف التعليم ،تنفيذ
«اجلودة « داخل غرفة الدرا�سة ،حيث متد املعلم بالأدوات التي يحتاجها؛ لتغيري الف�سل من
الرتكيز على املعلم للرتكيز على عملية تعليم الطالب)Charles, 1998( .
فاإ�سالح التعليم مي ّر عرب العديد من القنوات يف جميع اأنحاء العامل؛ فمن هذه القنوات من
يتجه اإىل العمل على اإ�سالح املناهج ،ومنها ما يتجه لإ�سالح اأ�ساليب التدري�ص ،ومنها ما ينظر
اإىل �سرورة تدريب املعلم ،وتزويده باخلربات ،واملهارات الأ�سا�سية ،وهناك ما يبحث يف اإ�سالح
الإدارة الرتبوية ،والعمل �سمن معايري حمددة مدرو�سة(.اأبو عبده)2011 ،
تغيري ثقافة �ملدر�سة

اإنّ ن�سر الثقافة التنظيمية للجودة يف املوؤ�س�سات التعليمية؛ بتغيري القيم وال�سلوك ال�سائد،
تع ّد مدخال اأ�سا�سيا لتح�سني جودة العملية التعليمية ،وحتقيقا لالأهداف الرتبوية املن�سودة ،باأقل
جهد ،ووقت ،وتكلفة ،اإذ اإنّ الثقافة التنظيمية ،تع ّد امتداد ًا للثقافة املجتمعية ال�سائدة ،وبالتايل
املجتمعي ،والقيم التي يعتنقها ،وهي من املكونات
فاإنّ �سلوك الفرد الوظيفي هو نتاج ال�سلوك
ّ
الأول ّية لثقافة املجتمع باأجهزته ،وفئاته ،وموؤ�س�ساته كافة .اإذ اإنّ ثقافة النظام تعطي �سورة عن
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واجلودة ل حتدث من تلقاء ذاتها ،بل حتتاج اإىل تخطيط ،ول بد اأن تكون اجلودة اأ�سا�سا
ل�سيا�سة املوؤ�س�سة ،وعمل ّية التخطيط .وجودة ال�سيا�سة للموؤ�س�سة ،تكون متعلقة وم�سايرة لنظرة
اقت�ساد ّية ،وجتار ّية ،مع وجود اأدوات لهذه اجلودة ب�سيطة و�سهلة التطبيق؛ مع حتديد الوظائف
والأهداف ،وح�سر فر�ص العمل ،وترتجم هذه العوامل يف اإطار قابل للتطبيق(.جويل)2002 ،
وتعترب ثقافة اجلودة ،املناخ التنظيمي الذي يوؤدي فيه جمموعات العاملني �سوي ًة ،مهامهم
املعينة ،ولها مكونني تبنى عليهما �سروط العملية ،بطرق املهنة ،والت�سال .فامل ّكون الأول
تنظيمي ،وهو �سمة هيكل ّية ،والذي ي�سري اإىل املهام ،واملعايري ،وم�سوؤوليات الأفراد ،ووحدات
ّ
اخلدمات .اأما الثاين فهو �سمة نف�س ّية ،ت�سري اإىل الفهم ،واملرونة ،وال�سرتاك ،والآمال،
والعواطف .والثقافة تعني الإطار املفاهيمي لهذه ال�سمات ،املختلفة التنظيمية ،والنف�سية ،والتي
ت�سري اإىل حثّ  ،اأو حتريك  Motivationalالأفراد ،نحو حتقيق الأهداف (.)Froment, 2004
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املعايري املهمة ،التي تقوم عليها قيمه ،واجتاهاته ،واأهدافه ،والتي تظهر على �سكل �سلوكيات معينة،
يكونها الأفراد داخل موؤ�س�ساتهم ،وبيئاتهم .فالثقافة التنظيمية التي يعتنقها الأفراد يف املوؤ�س�سات؛
قوي ومبا�سر على �سلوكهم ،واأدائهم لأعمالهم ،وعالقاتهم ،بروؤ�سائهم ،ومروؤو�سيهم،
لها تاأثري ّ
وزمالئهم ،واملتعاملني معهم ،وتعك�ص هذه القيم واملعتقدات درجة التما�سك ،والتكامل بني اأع�ساء
املوؤ�س�سة ،وهذه القيم تعرب عن قدرة املوؤ�س�سة على اإيجاد قيم اأ�سا�سية ،ميكن اأن تتحرك حولها
اجلهود ك ّلها ،وعلى امل�ستويات جميعها( .الع�ساف ،وال�سرايرة.)2011 ،
يعرب عن الطريقة التي توؤدى بها الأعمال ،وهي
اإنّ مفهوم الثقافة التنظيمية يف اجلودةّ ،
عبارة عن جمموعة من القيم ،وال�سلوكيات ،والقواعد التي مت ّيز املوؤ�س�سة عن غريها من
املوؤ�س�سات .واإذا مت الأخذ مبفهوم اجلودة ومبادئها يف املوؤ�س�سة الرتبوية؛ فعلينا العمل على
تر�سيخ الثقافة التي ي�سعر فيها الأفراد ،بحرية امل�ساركة باأفكارهم ،وامل�ساركة يف ح ّل امل�سكالت،
واتخاذ القرارات)Cheng, 2007( .
�أ�س�س حتقيق �جلودة يف �لرتبية و�لتعليم:

اإنّ التحدي الراهن ،وامل�ستقبلي املطروح على التعليم ،يتطلب قدرة ،ون ّية �سادقة يف التعامل
مع الواقع؛ لتطويره من خالل و�سائل ،واأ�ساليب ،واأدوات ،اتفق عليها الكثري من الباحثني ،وهذا
يتطلب ا�سرتاتيجيات للجودة يف الرتبية:
 .1و�سع املعلمني ،واإمكانية جتويد اأدائهم ،وتطويرهم مهاري ًا ومعلوماتي ًا.
 .2و�سع الطالب ،ومدى تفاعلهم مع التط ّور املعا�سر مهاري ًا ومعلوماتي ًا.
 .3و�سع املقررات الدرا�س ّية ،ومدى منا�سبتها مع املعلومات احلديثة ،وخ�سائ�ص الطالب.
(العاجز وال�سوا)2007 ،
التكنولوجي يف جميع مناحي
ونتيجة للتغري املعر ّيف الهائل يف املعلومات ،واملعارف ،والتط ّور
ّ
احلياة وتكنولوجيا التعليم؛ فقد تط ّور دور املعلم ،وازدادت مهمته تعقيد ًا واتّ�ساع ًا  .فبعد اأن كان
تقليدي ًا ،يقت�سر على نقل املعرفة اإىل عقول التالميذ ،وح�سوها باملعلومات ،ومهمته مق�سورة
على التعليم فقط ّ
املدر�سي املنهجي ،وحدوده ال�سف واملدر�سة؛ اأ�سبح
والطالع على الكتاب
ّ
املعلم اليوم خمتلف ًا ،فقد تعددت اأدواره ،واأ�ساليبه�( .سعد )2000 ،
وتتزايد اأهمية املعلم يف �سوء الأدوار اجلديدة ،التي ينبغي اأن يقوم بها ،فقد اأ�سبح مر�سد ًا
وموجه ًا مبا ينا�سب
ومن�سق ًا لعمليات التعليم ،ومق ّوم ًا لنتائج التع ّلمّ ،
اإىل م�سادر املعرفةّ ،
قدرات املتع ّلم وميوله.)Freed, 1997( .
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�أ�سباب �لأخذ مبفاهيم �جلودة يف �لرتبية و�لتعليم:
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حظي مفهوم اجلودة يف الرتب ّية والتعليم يف ال�سنوات الأخرية ،باهتمام بالغ من الباحثني
الرتبويني ،لدوره يف حت�سني العمل الرتبوي والتعليمي وتطويره ب�سفة عامة ،وم�ساعدة العاملني
الرتبوي ،وتهيئة اأف�سل الفر�ص ،لنجاحهم وحت�سني اأدائهم ،اإ�سافة اإىل كونه مطلبا
يف امليدان
ّ
تربو ّيا ،وتعليم ّيا ،ميثل نهجا اإداري ًا قادر ًا على التغيري اإىل الأف�سل « ،واأحد الركائز الرئي�سة
لنموذج الإدارة الع�سر ّية ،الذي يتما�سى مع املتغريات املحل ّية ،والإقليم ّية ،والدول ّية ،ويتك ّيف
معها» (املدير�ص .)2004 ،وحيثما وجد منهج اجلودة ،وفل�سفته ،و�سوابطه ،ومعايريه ،ومبادئه؛
حت�سن ،وتطور ملحوظ يف اأداء العاملني يف املجتمع املدر�سي ،لذلك فاإنّ
فمن املرجح اأن يوجد ّ
منهج اجلودة اأ�سبح مطلبا اأ�سا�سي ًا يف ظل الثورة املعلوماتية ال�ساملة؛ لتح�سني وتطوير العمل
والتعليمي يف مدار�سنا؛ لعدة جوانب منها:
الرتبوي
ّ
ّ
 .1اأداء الأعمال الرتبو ّية والتعليم ّية ب�سكل �سحيح ،ويف اأقل وقت ،وباأقل جهد ،واأقل تكلفة.
اجلماعي ،وعمل الفريق.
 .2تنمية العديد من القيم التي تتعلق بالعمل
ّ
 .3اإ�سباع حاجات املتعلمني ،وزيادة الإح�سا�ص بالر�سا لدى جميع العاملني يف املوؤ�س�سة التعليم ّية.
 .4حت�سني �سمعة املوؤ�س�سة التعليم ّية يف نظر املعلمني ،والطالب ،واأفراد املجتمع.
 .5حتقيق جودة املتعلم� ،سواء من حيث اجلوانب املعرف ّية ،اأو املهار ّية ،اأو الأخالق ّية(.عليمات.)2004 ،
وحول الدرا�سات املتعلقة بثقافة اجلودة؛ هدفت درا�سة عو�ص ( )2011اإىل التع ّرف على
املهني للمعلم يف �سوء ثقافة اجلودة ،وا�ستخدمت الدرا�سة
واقع اجلانب
الفل�سفي ،يف الإعداد ّ
ّ
الفل�سفي ،وحتليل املحتوى ،وتو�سلت الدرا�سة اإىل ال�سعف
الو�سفي باأ�سلوب التحليل
املنهج
ّ
ّ
الفل�سفي يف الإعداد املهني للمعلم ،مبا يت�سمنه من متطلبات واأبعاد
ال�سديد يف واقع اجلانب
ّ
تربو ّية ،كما قدمت مقرتحا ميكن من خالله جتويد الأداء يف اجلانب الفل�سفي يف الإعداد
املهني للمعلم ،وذلك باآليات ّمت اقرتاحها.
كما تناولت درا�سة من�سور ( )2005و�سع ت�س ّور مقرتح لتوظيف مبادئ اإدارة اجلودة
ال�ساملة يف املدار�ص الثانوية مبحافظات غزة؛ وتو�سلت الدرا�سة اإىل و�سع انعدام الوعي
بفل�سفة اإدارة اجلودة ال�ساملة ،وعدم العتماد على الأ�ساليب الإح�سائية يف عملية اتخاذ
التح�سن امل�ستمر ،وعدم ا�ستخدام اأدوات اإدارة
القرارات الإدار ّية ،وعدم الهتمام بعملية
ّ
اجلودة ال�ساملة .واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة ال�سعي لن�سر ثقافة اإدارة اجلودة ال�ساملة ،والرتكيز
على عملية التدريب.
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اأما جري�ص ( )2004قام بدرا�سة هدفت اإىل التع ّرف اإىل اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جمال
التعليم ،وكذلك التع ّرف اإىل واقع اإدارة اجلودة ال�ساملة يف اجلامعة ،وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأنّ
التط ّور يف التعليم قوامه التطوير يف اإدارته ،والتعامل مبو�سوعية مع التغريات والتحديات التي
تواجه املجتمع ،وال�ستفادة من اجلودة ال�ساملة.
وتناولت درا�سة حلمي ( )2003مدى تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف املدر�سة الثانوية يف
م�سر؛ وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )213مديرا ،ونائب
مدير ،ومعلما يف املدار�ص الثانو ّية .وتو�سلت الدرا�سة اإىل انخفا�ص قدرة العاملني على التعامل
مع الطالب بفاعلية ،و�سعف الدور القيادي ملدير املدر�سة ،وعدم تركيز املدر�سة على احتياجات
الطالب ،وق ّلة الرقابة على العمليات الإدارية يف املدر�سة الثانوية.
وتو�سلت درا�سة البنا ( )2003اإىل أا ّنه اإذا كانت بع�ص عنا�سر ثقافة اجلودة ال�ساملة
موجودة يف اأذهان املديرين ،والعاملني باملدار�ص الثانوية الفنية ،من خالل ن�سرات وزارة الرتبية
والتعليم والإعالم.اإل اأنّ هذه العنا�سر توجد على امل�ستوى النظري فقط ،واأن هناك العديد من
املعوقات ،وال�سعوبات التي تعوق انت�سار ثقافة اجلودة ال�ساملة ،وتطبيقها يف املدار�ص الثانوية
الفنية .
اأما الرجب ( )2001فقام بدرا�سة هدفت اإىل التع ّرف على مدى قابلية نظام اإدارة اجلودة
ال�ساملة للتطبيق يف املدار�ص الثانوية يف حمافظة اإربد؛ وتكونت عينة الدرا�سة من ()515
فردا من العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اإربد ،وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�سفي يف تطبيق درا�سته .وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأنّ اأنظمة اجلودة ال�ساملة قابلة للتطبيق يف
الرتبوي ،ويرفع كفاءة الكوادر امل�سوؤولة عن خدمة التعليم ،كما اأظهرت وجود فروق ذات
الواقع
ّ
دللة اإح�سائية تعزى للمتغريات :اجلن�ص ،واخلربة ،والتخ�س�ص ،وجن�ص املدر�ص .كما اأظهرت
النتائج عدم وجود فروق اإح�سائية ترجع اإىل املوؤهل العلمي.
تناولت درا�سة العرفج ( )2002مدى م�ساهمة اإدارة املدار�ص الثانو ّية مبدينة الهفوف ،يف
تنمية بع�ص قيم العمل لدى الطلبة ،واإن املعلمني يف كل من املدر�ستني ،يرون عدم تبني الإدارة
املدر�سية لثقافة املن�ساآت الناجحة؛ املتمثلة يف جمموع القيم حمل الدرا�سة ،ويوؤيدون افرتا�ص
عدم دعم الإدارة املدر�سية .اإنّ الطلبة يعار�سون افرتا�ص عدم توفر ثقافة املن�ساآت الناجحة يف
املدر�ستني ،ويعار�سون عدم وجود كل من القيم الثالث.
إداري
واأجرى ك ٌل من ال�سافعي ،ونا�سي ( ، )2000درا�سة بعنوان» «ثقافة اجلودة يف الفكر ال ّ
الرتبوي الياباين ،واإمكانية ال�ستفادة منها يف م�سر» وهدفت درا�ستهما اإىل املقارنة بني ثقافة
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م�سكلة �لدر��سة:
الكمي الهائل ،الذي ت�سهده موؤ�س�سات التعليم ،يف كافة دول
تكمن م�سكلة البحث يف التو�سع ّ
العامل ،وفل�سطني خا�سة .ولوحظ يف ال�سنوات الأخرية ،تدين م�ستوى التعليم يف املرحلة الثانو ّية،
من خالل ن�سبة النجاح ،والتي كان اآخرها (2013 ،%59.5م)؛ ب�سبب ظهور العديد من مظاهر
الق�سور ،والتي متثل عائق ًا كبريا يف �سبيل اأي تطويرعلمي .فالعمل الآ ّ
الروتيني الذي ل زالت
يل
ّ
العديد من املدار�ص تتم�سك به ،من خالل املمار�سات التقليد ّية ،والنخفا�ص امل�ستمر يف املوارد
املال ّية واملاد ّية ،والتي ترتب عليها خمرجات ،تت�سف بعدم اجلودة .ولعتبار اخل�سو�سية التي
عاملي يف القرن الواحد وع�سرين ،يع ّد الراأ�سمال
تتميز بها فل�سطني ،وهي تفردها باآخر احتالل ّ
الب�سري الرهان الأكرب الذي تقوم عليه عملية التنمية يف فل�سطني؛ ومن خالل ذلك ظهرت
ّ
امل�سكلة التي �سرنكز من خاللها على اأهم عنا�سر العملية التعليمية؛ وهما :الطالب واملعلم
ملواكبة التط ّور والتحديث .ويف �سوء ما �سبق ،ترتكز م�سكلة الدرا�سة يف الت�ساوؤل الرئي�ص التايل:
�أ�سئلة �لدر��سة:
ما عنا�سر ثقافة اجلودة لدى معلمي املرحلة الثانو ّية وطالبها؟
وانبثق عن ال�سوؤال الرئي�ص الأ�سئلة الفرع ّية التالية:
 )1ما مدى ثقافة اجلودة لدى معلمي املرحلة الثانو ّية وطالبها؟
 )2هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية ،يف ثقافة اجلودة لدى معلمي املرحلة الثانوية تعزى
للمتغريات امل�ستقلة؟
 )3هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية ،يف ثقافة اجلودة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى
للمتغريات امل�ستقلة؟
 )4ما املعوقات التي تعوق تطبيق اجلودة يف التعليم ،من وجهة نظر املبحوثني؟
الثانوي؟
 )5ما الت�س ّور املقرتح لتح�سني جودة التعليم
ّ
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كل من اليابان وم�سر ،وا�ستخدما املنهج الو�سفي
اجلودة يف الفكر الإداري الرتبوي ،بني ٍ
املقارن ،وحددت نتائج الدرا�سة اإيجابيات الفكر الإداري الرتبوي الياباين ،الذي ميكن مل�سر
الفائدة منه مثل  :الإبداع ،والبتكار يف الإدارة الرتبوية ،والتح ّول اإىل الالمركزية ،والعمل وفق
فرق متجان�سة ومتفقة ،وحتفيز القيادات الرتبوية على تق ّبل التغيري ،وغر�ص بذور ثقافة جودة
الأداء لدى العاملني .
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�أهمية �لدر��سة:
اإن الهتمام بن�سر ثقافة اجلودة يف التعليم ،من العوامل املوؤثرة ،والتي تدفع بعجلة التطوير
للتعليم ،اإذ اإنّ للرتبية دور ًا حيوي ًا؛ فهي حجر الزاوية ،وذات اأولو ّية يف بناء الإن�سان ،وتطويره،
وبلورة مفاهيمه .ولكي يخطو املجتمع خطوات حقيقية نحو البناء والتقدم ،ويوؤمن باأهمية
تعزيز قيم التفوق والنبوغ ،ل بد اأن تكون هناك رغبة ملحة ،يف اخلروج من الأ�ساليب التقليدية،
والآليات املتبعة ،وال�سائدة ولن يتاأتى ذلك اإل بن�سر ثقافة اجلودة ،ويكون ذلك من خالل تعميق
التعليم ،وجعله نظام ًا مبدع ًا ،وخالق ًا بت�سجيع البحث العلمي ،وجعل خمرجات التعليم اأكرث
جودة ،وارتباط ًا بالواقع .فالتعليم هو الركيزة الأ�سا�سية ل�سيانة جمتمع املعرفة ،والذي تقوم
مكوناته املختلفة ،على جعل الإجادة ،واجلودة ،والإتقان ،والعمل اجلاد ،مرتكزات كربى يف
بناء املجتمع.
�أهد�ف �لدر��سة:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل التع ّرف على :
 .1واقع ثقافة اجلودة يف العملية التعليمية يف املدار�ص يف فل�سطني.
 .2املعوقات الناجتة عن تطبيق اجلودة يف التعليم؛ من وجهة نظر املبحوثني.
 .3اإعطاء ت�س ّور مقرتح لتح�سني جودة التعليم.
�لتعريفات �ملفاهيمية:
ثقافة �جلودة ) :(Quality Cultureهي العتقادات امل�سرتكة ،والقيم ،واملواقف ،واأمناط
ال�سلوك الذي مي ّيز جمموعة عن اأخرى ،اأو منظمة عن منظمة اأخرى ،وذلك عن طريق
فهم الأع�ساء للنظم ال�سائدة ،واملطبقة يف البيئة الداخلية ،واخلارجية؛ لتحقيق التح�سني
امل�ستمر والطبيعي ،الناجت عن التط ّورات الطبيعية للعمليات التي تذهب نحو حتقيق الر�سا
والنمو(جودة.)2004 ،
�ملرحلة �لثانوية ) :(Secondary Stageهي املرحلة الثانية والأخرية من مراحل التعليم العام
يف فل�سطني والتي ي�سبقها املرحلة الأ�سا�سية بق�سميها :الدنيا من ال�سف)  1ـ  ) 4والعليا من
ال�سف 5 (:ـ  ) 10وت�سمل هذه املرحلة ال�سفني ) 12 ، 11( :وت�سمى مبرحلة النطالق (خطة
املنهاج الفل�سطيني الأول.)27 :1998 ،
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�لطريقة و�لإجر�ء�ت:
الو�سفي ملنا�سبته لطبيعة هذه الدرا�سة.
ا�ستخدم املنهج
ّ
جمتمع �لدر��سة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املدار�ص الثانوية يف كل من قلقيلية و�سلفيت .وبلغ ()6495
طالب ًا/ة )334( ،معلم ًا/ة .
عينة �لدر��سة:
تاألفت عينة الدرا�سة من ( )480طالب وطالبة يف املرحلة الثانوية و( )271معلما ومعلمة
من مدار�ص حمافظتي �سلفيت وقلقيلية.
�أد�ة �لدر��سة:
تتكون اأداة الدرا�سة من ( )37فقرة .موزعة على ( )5اأبعاد (مفهوم ثقافة اجلودة ،جودة
التخطيط يف البيئة الداخلية ،جودة التح�سيل الدرا�سي ،جودة التنمية ال�ساملة للطلبة ،جودة
التخطيط مع البيئة اخلارجية).
�سدق �لأد�ة ):(Validity

قام الباحثان بعر�ص الأداة على جمموعة من الأ�ساتذة اجلامعيني ذوي اخلربة،
والخت�سا�ص يف علم النف�ص ،والرتب ّية يف جامعات فل�سطني واخلارج؛ لإبداء راأيهم يف م�سمون
فقرات املقيا�ص ،وفاعليته نحو الفئة امل�ستهدفة .و ّمت تعديل بع�ص الفقرات واإعادة �سياغتها ،مبا
يتنا�سب وواقع جمتمعنا الفل�سطيني.
ثبات �لأد�ة ): (Reliabity

بعد تطبيق اأداة الدرا�سة على العينةّ ،مت ح�ساب معامل الثبات لالأداة عن طريق ا�ستخدام
معادلة (كرونباخ األفا) لالت�ساق الداخلي؛ حيث بلغت قيمة معامل الثبـات لالأداة ( ، )0.93
( )0.90للطلبة ،واملعلمني على التوايل وهي قيم مقبولة تربويا.
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منهج �لدر��سة:
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نتائج �لدر��سة ومناق�ستها:
نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول:
ن�ص هذا ال�سوؤال على :ما عنا�سر ثقافة اجلودة لدى معلمي املرحلة الثانو ّية وطالبها؟
ولتف�سري النتائج؛ اعتمدت مدى التحقق من املتو�سطات احل�سابية الآتية املعتمدة تربوي ًا،
واخلا�سة بالإجابة على الفقرات  5.00-4.21( :درجة كبرية جد ًا) ( 4.20-3.41درجة
كبرية) ( 3.40-2.61درجة متو�سطة) (  2.60-1.81درجة قليلة) (  1.80-1درجة
قليلة).
�جلدول ()1
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لعنا�سر ثقافة �جلودة لدى
معلمي �ملرحلة �لثانوية وطالبها موزعة ح�سب �لأبعاد و�لفقر�ت
املعلمون
االأبعاد
مفهوم ثقافة اجلودة
جودة التخطيط يف البيئة الداخلية
جودة التح�سيل الدرا�سي للطلبة
جودة التنمية ال�ساملة
جودة التخطيط مع البيئة اخلارجية
الدرجة الكلية

االنحراف
0.41
0.53
0.54
0.56
0.63
0.39

مدى
املتو�شط التحقق
كبرية
3.86
كبرية
3.94
كبرية
3.73
كبرية
3.95
كبرية
3.75
كبرية
3.85

الطلبة
االنحراف
0.56
1.04
0.58
0.82
0.83
0.60

مدى
املتو�شط التحقق
كبرية
3.63
كبرية
3.87
 3.11متو�سطة
كبرية
3.49
 3.36متو�سطة
كبرية
3.48

يت�سح من خالل اجلدول ( )1اأنّ درجة مدى التحقق لالأداة ،لالأبعاد اخلم�سة لعنا�سر
ثقافة اجلودة :مفهوم ثقافة اجلودة ،جودة التخطيط يف البيئة الداخلية ،جودة التح�سيل
الدرا�سي ،جودة التنمية ال�ساملة للطلبة ،جودة التخطيط مع البيئة اخلارجية ،ملدى ثقافة
اجلودة لدى معلمي املرحلة الثانوية كانت كبرية؛ اأما بالن�سبة للدرجة الكلية ملدى ثقافة اجلودة
لدى طلبة املرحلة الثانوية ،فقد بلغت ( )3.48كبرية قريبة من املتو�سطة  ،اأما بخ�سو�ص
البعدين :مفهوم ثقافة اجلودة ،جودة التخطيط يف البيئة الداخلية ،فكانت كبرية  ،وكانت جودة
التح�سيل الدرا�سي ،وجودة التنمية ال�ساملة للطلبة ،وجودة التخطيط مع البيئة اخلارجية،
بدرجة متو�سطة بالن�سبة للطلبة.
اختلفت نتائج هذه الدرا�سة مع كل من درا�سة عو�ص ( )2011ومن�سور ( )2005وحلمي
( .)2003ويرى الباحثان اأنّ الهيئة التدري�سية ،اأو�سحت اأن لديها منظومة متكاملة من القيم،
واملعتقدات ال�سائدة يف املوؤ�س�سة التعليمية ،والذي يعتمده اأفرادها يف التعامل فيما بينهم،
وت�سمل الأفكار ،والتنمية ،والتخطيط التي تعتمد على نقل املعرفة ،واملعلومات من الهيئة
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نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين:
ن�ص هذا ال�سوؤال على :ما مدى ثقافة اجلودة لدى معلمي املرحلة الثانوية وطالبها من
وجهة نظرهم؟
�جلدول ()2
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ملدى ثقافة �جلودة لدى معلمي �ملرحلة
�لثانوية وطالبها موزعة ح�سب �لأبعاد و�لدرجة �لكلية لالد�ة

3.50
4.11
3.81
3.65

0.96
0.87
0.93
0.95

3.83

1.02

3.75

1.05

3.05

1.34

3.55

1.01

3.42

0.99

3.63

0.56

3.42

1.25

11

ترتجم الهيئة التدري�سية اإجراءات التدري�ص وفقا اإىل حاجات الطلبة.

3.94

0.77

3.44

1.15

12
13
14

تنمي الهيئة التدري�سية روح النتماء للبيئة املدر�سية.
تتقبل الهيئة التدري�سية الآراء النقدية البناءة.
تناق�ص الهيئة التدري�سية خططها التعليمية مع الطلبة.
توفر الهيئة التدري�سية املناخ التعليمي بحرية التعبري واملناق�سة على
التعليم التعاوين.
الإدارة ال�سفية هي من اأولويات الهيئة التدري�سية خالل احل�سة
الدرا�سية.
الدرجة الكلية للبعد الثاين

4.14
3.99
3.32

0.73
0.81
1.04

3.52
3.19
2.85

1.21
1.20
1.22

3.93

0.76

3.31

1.17

4.20

0.82

3.50

1.16

3.94

0.53

3.87

1.04

رقم البند

املعلمون
الفقرات
االنحراف
متو�شط
املعياري
اال�شتجابة
البعد االول :مفهوم ثقافة اجلودة.
0.78
3.91
تهتم ثقافة اجلودة مب�ساركة اجلميع يف اتخاذ القرارات.
0.69
4.27
اإن العمل اجلماعي هو مغذٍ لثقافة اجلودة.
0.70
4.09
اإن جوهر ثقافة اجلودة هو عملية التح�سني امل�ستمر.
0.70
3.90
اإن ثقافة اجلودة هي الطريقة املنهجية ل�سمان �سري الن�ساطات.
من
أمد
تعترب ثقافة اجلودة اأ�سلوب اإداري لتحقيق النجاح طويل ال
0.70
3.94
خالل اإر�ساء الطالب والعاملني.
والعمل
العمل
يف
إتقان
ل
ا
ا
أ
مبد
على
تقوم ثقافة اجلودة يف العمل
0.78
4.08
اجلماعي والبعد عن الفردية.
1.29
2.99
لالأ�سف مل اأ�سمع عن مفهوم ثقافة اجلودة من قبل.
اإن ثقافة اجلودة هي تبني الأ�سلوب الأمثل الذي ي�ساعد على جتنب
0.74
3.80
ومنع حدوث امل�سكالت.
مع
املجموعة
يف
أع�ساء
ال
ل
وامل�سئوليات
ال�سالحيات
يعترب تفوي�ص
0.83
3.80
التاأكيد على مبداأ امل�سائلة من اأ�ساليب ثقافة اجلودة.
0.41
3.86
الدرجة الكلية للبعد الأول
البعد الثاين :جودة التخطيط يف البيئة الداخلية.
0.75
4.08
تتعرف الهيئة التدري�سية اإىل حاجات الطلبة.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

15
16

الطلبة
االنحراف
متو�شط
املعياري
اال�شتجابة
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التدري�سية للطلبة يف جوانب التنمية ال�ساملة .اأما بالن�سبة للطلبة فيعزو الباحثان اإىل قلة
امتالكهم للكفايات التعليمية ،وعدم اقرتابهم من امل�ستوى املطلوب يف حتقيق املمار�سات التي
جتعلهم يرتقون يف العملية التعليمية وم�ستوى حت�سيلهم.
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رقم البند
28

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

29
30
31

32
33
34
35
36
37

املعلمون
الفقرات
االنحراف
متو�شط
املعياري
اال�شتجابة
البعد الثالث :جودة التح�شيل الدرا�شي.
0.74
4.18
تراعي الهيئة التدري�سية الفروق الفردية للطلبة يف العملية التعليمية.
0.76
4.06
للهيئة التدري�سية القدرة على حت�سني الناجت العلمي.
يف
املطلوب
امل�ستوى
امتالك الطلبة للكفايات التعليمية واقرتابهم من
0.86
3.39
التعلم.
0.87
3.62
للطلبة القدرة على حتقيق �سلوك ح�سن داخل وخارج املدر�سة.
للطلبة القدرة على ممار�سات العمليات العقلية ومهارة التق�سي
0.93
3.41
والكت�ساف واأ�سلوب حل امل�سكالت.
0.79
3.53
للطلبة القدرة على التفاعل املرن مع الآخرين.
حتفز الهيئة التدري�سية خربات التعلم عند الطلبة وتزودهم باملعرفة
0.77
3.91
املرنة القابلة لالرتقاء.
0.54
3.73
الدرجة الكلية للبعد الثالث
البعد الرابع :جودة التنمية ال�شاملة للطلبة
0.72
3.96
العالقة قوية ووطيدة بني الهيئة التدري�سية والطلبة.
0.71
4.18
الهيئة التدري�سية تنمي القيم الإن�سانية والعلمية.
يف
واملوهوبني
اخلا�سة
تنمي الهيئة التدري�سية ذوي الحتياجات
0.83
3.79
املدر�سة.
حتر�ص الهيئة التدري�سية على تكرمي املتفوقني واملبدعني من الطلبة
0.82
4.16
يف كافة املجالت.

3.47
3.71

1.22
1.10

3.35

0.98

3.69

1.14

3.53

1.09

3.70

1.05

3.44

1.13

3.11

0.58

3.41
3.66

1.09
1.07

3.28

1.21

3.94

1.11

0.76

3.50

1.17

0.81

3.41

1.18

0.78

3.24

1.03

0.87

3.48

1.13

0.56

3.49

0.82

0.95

3.47

1.14

0.86

3.37

1.13

0.75

3.73

1.16

0.71

3.67

1.08

0.81
1.18
0.63
0.39

3.38
2.54
3.36
3.48

1.09
1.31
0.83
0.60

4.04

توفري البيئة واملناخ ال�سفي ال�سالح للعملية التعليمية.
تناق�ص الهيئة التدري�سية م�سكالت الطلبة والوقوف على اأ�سبابها
3.93
والعمل على عالجها باأ�سلوب تربوي.
والنفعالية
اجل�سمية
العقلية
الطلبة
تلبي الهيئة التدري�سية احتياجات
3.75
الجتماعية.
جميع
يف
إر�ساد
ل
ا
بربامج
الطلبة
توعية
على
التدري�سية
تعمل الهيئة
3.79
النواحي النف�سية والجتماعية والأخالقية واملهنية.
3.95
الدرجة الكلية للبعد الرابع
البعد اخلام�س :جودة التخطيط مع البيئة اخلارجية.
تدعو الهيئة التدري�سية البيئة املحلية حل�سور ندوات تنظمها داخل
3.75
املدر�سة.
تتبنى الهيئة التدري�سية اقرتاحات اولياء الأمور حول حت�سني العملية
3.70
التعليمية.
4.12
ت�سجع الهيئة التدري�سية على امل�ساركة يف املنا�سبات العامة والوطنية.
تت�سرف الهيئة التدري�سية مع اولياء الأمور بطريقة ت�سعرهم
4.14
بامل�سئولية.
3.87
الهيئة التدري�سية ت�سجع املجتمع املحلي يف حل م�سكالت املدر�سة.
2.95
تقوم الهيئة التدري�سية بزيارات تبادلية للطلبة يف مدار�ص خمتلفة.
3.75
الدرجة الكلية للبعد اخلام�ص
3.85
الدرجة الكلية جلميع الفقرات

الطلبة
االنحراف
متو�شط
املعياري
اال�شتجابة

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث:
ن�ص هذا ال�سوؤال على :هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية يف ثقافة اجلودة لدى املعلمني
من وجهة نظرهم تعزى ملتغريات اجلن�ص ،امل�ستوى التعليمي ،العمر؟
انبثق عن هذا ال�سوؤال جمموعة من الفر�سيات ،والتي �سيتم فح�سها يف ما ياأتي:
�لنتائج �ملتعلقة بالفر�سية �لأوىل:
ن�ست الفر�سية على :ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة ()0.05≥ α
ملدى ثقافة اجلودة لدى معلمي املرحلة الثانوية من وجهة نظرهم تعزى ملتغري اجلن�ص.
لفح�ص الفر�سية ا�ستخدم الباحثان اختبار (ت) ( )Independent t-testملجموعتني
م�ستقلتني لدللة الفروق لأداة الدرا�سة تبعا ملتغري اجلن�ص .كما يو�سحه اجلدول ( )3التايل:
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يت�سح من اجلدول رقم ( ،)2اأن متو�سط ال�ستجابة على املعدل العام جلميع الفقرات
( )3.85درجة كبرية بالن�سبة للمعلمني ،ويرى الباحثان اأنّ املعلمني قد اأو�سحوا اأنّ جودة
التنمية ال�ساملة للطلبة ،من اأعلى درجات التحقق التي ت�ستمد اأهميتها من تنمية القيم
الإن�سانية ،والعلمية ،وتوفري بيئة �ساحلة للعملية التعليمية ،واحلر�ص على تعزيز املتفوقني من
الطلبة ،التي ينبع من خاللها توطيد العالقة بني الهيئة التعليمية ،والطلبة ،واأولياء الأمور؛
لتح�سني الناجت العلمي .اأ ّما بخ�سو�ص الطلبة ،يت�سح اأنّ متو�سط ال�ستجابة على جميع الفقرات
يف الدرجة الكلية (  ،) 3.48وهي بدرجة اأقل من درجة املعلمني ،ويرى الباحثان اأنّ العمل
اجلماعي يف املدر�سة ،وتنمية روح النتماء ،ينعك�سان يف حت�سني ال�سلوك اجليد للطلبة النابع
من حتفيز الطلبة ،وتزويدهم باملعرفة املرنة .ومن هنا يت�سح اأنّ عنا�سر ثقافة اجلودة لدى
املبحوثني ،نابعة من العالقات الرتبوية بني املدر�سة ،واملتعلمني ،وبني املعلمني ،واملتعلمني
اأنف�سهم ،وموا�سيع التعلم ككتلة واحدة ،متار�ص داخلها تاأثريات متبادلة بني الأع�ساء.
فاملدر�سة واملتعلمون ،ي�سكلون -على حد �سواء -حقل تفاعالت اجتماعية متثل يف نهايتها �سكل
العالقة الرتبوية وحمورها العملية التعليمية.
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�جلدول ()3
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�ختبار (ت) ) (Independent t-testملجموعتني م�ستقلتني
لقيا�س �ملتو�سطات تبعا ملتغري �جلن�س
الدرجة الكلية لالأبعاد
مفهوم ثقافة اجلودة
جودة التخطيط يف البيئة الداخلية
جودة التح�سيل الدرا�سي للطلبة
جودة التنمية ال�ساملة
جودة التخطيط مع البيئة اخلارجية
الدرجة الكلية

املتو�شط
3.93
3.90
3.67
3.87
3.73
3.83

ذكر
االنحراف
0.37
0.56
0.60
0.65
0.65
0.43

اأنثى
املتو�شط االنحراف
0.43
3.82
0.51
3.98
0.49
3.77
0.48
4.01
0.61
3.77
0.35
3.87

(ت)

الداللة*

2.13
-1.17
-1.51
-2.07
-0.51
-0.94

0.03
0.24
0.13
0.04
0.61
0.35

نالحظ من اجلدول ( )3عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ،عند م�ستوى الدللة
( )0.05≥αيف املتو�سطات احل�سابية ملدى ثقافة اجلودة لدى معلمي املرحلة الثانوية من
وجهة نظرهم ،ح�سب الأبعاد (جودة التخطيط يف البيئة الداخلية ،جودة التح�سيل الدرا�سي،
جودة التخطيط مع البيئة اخلارجية) ،وعلى الدرجة الكلية جلميع الفقرات تعزى ملتغري
اجلن�ص  ،كما يالحظ وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ،عند م�ستوى الدللة ( )0.05≥αيف
املتو�سطات احل�سابية ح�سب البعد مفهوم ثقافة اجلودة ل�سالح املعلمني الذكور ،وبعد جودة
التنمية ال�ساملة للطلبة ل�سالح املعلمات.
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأنّ ترجمة ثقافة اجلودة يف العملية التعليمية ،تكون بالواجبات،
واملهام املنوطة بالهيئة التدري�سية� ،سواء كان ذكرا اأو اأنثى هي نف�سها ،خا�سة اأ ّنها ك ّلها يف
جمتمع واحد ( الظروف التعليمية واملجتمعية واحدة).
�لنتائج �ملتعلقة بالفر�سية �لثانية:
ن�ست هذه الفر�سية على :ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية ،عند م�ستوى الدللة
( )0.05≥αملدى ثقافة اجلودة ،لدى معلمي املرحلة الثانوية من وجهة نظرهم؛ تعزى ملتغري
امل�ستوى التعليمي .لفح�ص الفر�سية ا�ستخدم الباحثان اختبار (ت) ()Independent t-test
ملجموعتني م�ستقلتني ،لدللة الفروق لأداة الدرا�سة تبعا ملتغري امل�ستوى التعليمي .كما يو�سحه
اجلدول ( )4التايل:

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
�جلدول ()4
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ماج�شتري فاأعلى
بكالوريو�س
الدرجة الكلية لالأبعاد
املتو�شط االنحراف املتو�شط االنحراف
0.43
3.93
0.41
3.85
مفهوم ثقافة اجلودة
0.52
3.90
0.53
3.95
جودة التخطيط يف البيئة الداخلية
0.55
3.68
0.54
3.74
جودة التح�سيل الدرا�سي للطلبة
0.56
3.90
0.56
3.96
جودة التنمية ال�ساملة
0.62
3.79
0.63
جودة التخطيط مع البيئة اخلارجية 3.75
0.39
3.85
0.39
3.86
الدرجة الكلية

(ت)

الداللة*

-1.08
0.40
0.68
0.62
-0.39
0.14

0.28
0.58
0.50
0.54
0.69
0.89

نالحظ من اجلدول ( )4عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ،عند م�ستوى الدللة
( )0.05≥αيف املتو�سطات احل�سابية ملدى ثقافة اجلودة لدى معلمي املرحلة الثانوية ،من
وجهة نظرهم ح�سب جميع الأبعاد (مفهوم ثقافة اجلودة ،جودة التخطيط يف البيئة الداخلية،
جودة التح�سيل الدرا�سي ،جودة التنمية ال�ساملة للطلبة ،جودة التخطيط مع البيئة اخلارجية)
وعلى الدرجة الكلية جلميع الفقرات؛ تعزى ملتغري امل�ستوى التعليمي.
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأنّ العملية التعليمية ل تعتمد فقط على درجة ال�سهادة ،واإمنا
تقوم وزارة الرتبية والتعليم باإخ�ساع الهيئات التدري�سية لدورات تدريبية يف الأمور التعليمية،
واأ�ساليب التعليم ،والتفاعل داخل الغرفة ال�سفية مع الطلبة اأثناء عملهم؛ مما ي�ساعد على
تنظيم العمل املدر�سي الداخلي ،واخلارجي ،مبا يتنا�سب وحاجة املجتمع ،وجودة املنتج
التعليمي.
�لنتائج �ملتعلقة بالفر�سية �لثالثة:
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية ،عند م�ستوى الدللة ( )0.05 ≥ αملدى ثقافة اجلودة
لدى معلمي املرحلة الثانوية من وجهة نظرهم؛ تعزى ملتغري العمر.
لفح�ص الفر�سية ا�ستخدم الباحثان املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لالأبعاد اخلم�سة،
وعلى الدرجة الكلية جلميع الفقرات ،ملدى ثقافة اجلودة لدى معلمي املرحلة الثانوية من وجهة
نظرهم تبعا ملتغري العمر كما يو�سحه اجلدول (.)5
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�ختبار (ت) ) (Independent t-testملجموعتني م�ستقلتني
لقيا�س �ملتو�سطات تبعا ملتغري �مل�ستوى �لتعليمي
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�جلدول ()5
�ملتو�سطات �حل�سابية للدرجة �لكلية لالأبعاد �خلم�سة و�ملعدل �لعام تبع ًا ملتغري �لعمر
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الدرجة الكلية للبعد
مفهوم ثقافة اجلودة
جودة التخطيط يف البيئة الداخلية
جودة التح�سيل الدرا�سي للطلبة
جودة التنمية ال�ساملة
جودة التخطيط مع البيئة اخلارجية
الدرجة الكلية

اأقل من � 30شنة
3.87
4.02
3.83
4.02
3.85
3.92

اأكرث من � 40شنة
3.99
3.88
3.66
3.83
3.60
3.81

� 40-30شنة
3.77
3.95
3.73
4.00
3.82
3.86

ومت اأي�س ًا ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAل�ستخراج دللة الفروق للدرجة
الكلية لالأبعاد اخلم�سة ،والدرجة الكلية جلميع فقرات الأبعاد؛ تبع ًا ملتغري العمر عند العينة.
واجلدول( )6يبني ذلك.
�جلدول ()6
نتائج حتليل �لتباين �لأحادي ) (ANOVAلالأبعاد �خلم�سة
و�ملعدل �لعام تبع ًا ملتغري �لعمرعند �لعينة
الدرجة الكلية
لالأبعاد
مفهوم ثقافة
اجلودة
جودة التخطيط
يف البيئة الداخلية
جودة التح�سيل
الدرا�سي للطلبة
جودة التنمية
ال�ساملة
جودة التخطيط مع
البيئة اخلارجية
جميع الفقرات

م�شدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
2.50
42.86
45.36
0.66
75.81
76.47
1.01
78.94
79.95
1.83
83.06
84.89
3.20
102.74
105.94
0.42
40.16
40.58

درجات
احلرية
2
268
270
2
268
270
2
268
270
2
268
270
2
268
270
2
268
270

متو�شط
املربعات
1.25
0.16

ف

م�شتوى
الداللة *

7.83

0.00

0.33
0.28

1.16

0.32

0.50
0.30

1.71

0.18

0.91
0.31

2.95

0.05

1.60
0.38

4.17

0.02

0.21
0.15

1.39

0.25

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

�لنتائج �ملتعلقة بالفر�سية �لر�بعة:
ن�ست هذه الفر�سية على :ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية ،عند م�ستوى الدللة (α
≥  )0.05ملدى ثقافة اجلودة لدى طلبة املرحلة الثانوية ،من وجهة نظرهم؛ تعزى ملتغري
اجلن�ص .لفح�ص الفر�سية ا�ستخدم الباحثان اختبار (ت) ( )Independent t-testملجموعتني
م�ستقلتني ،لدللة الفروق لأداة الدرا�سة تبعا ملتغري اجلن�ص .كما يو�سحه اجلدول ( )7التايل:
�جلدول ()7
�ختبار (ت) ) (Independent t-testملجموعتني م�ستقلتني
لقيا�س �ملتو�سطات تبعا ملتغري �جلن�س
الدرجة الكلية لالأبعاد
مفهوم ثقافة اجلودة
جودة التخطيط يف البيئة الداخلية
جودة التح�سيل الدرا�سي للطلبة

املتو�شط
3.69
3.96
3.13

ذكر
االنحراف
0.52
1.08
0.61

اأنثى
املتو�شط االنحراف
0.59
3.58
1.00
3.80
0.56
3.10

(ت)

الداللة*

2.04
1.68
0.70

0.04
0.09
0.49
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يت�سح من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ،عند م�ستوى الدللة (≥α
 )0.05ملدى ثقافة اجلودة لدى معلمي املرحلة الثانوية ،للبعدين( جودة التخطيط يف البيئة
الداخلية ،جودة التح�سيل الدرا�سي) وعلى جميع فقرات الأداة من وجهة نظرهم؛ تبعا ملتغري
العمر .كما يت�سح وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ،عند م�ستوى الدللة ( )0.05 ≥αعلى
الأبعاد (مفهوم ثقافة اجلودة وذلك ل�سالح الفئة التي تزيد اأعمارهم عن � 40سنة ،وجودة
التنمية ال�ساملة للطلبة؛ وذلك ل�سالح الفئة التي تقل اأعمارهم عن � 30سنة ،وجودة التخطيط
مع البيئة اخلارجية وذلك ل�سالح الفئة التي تقل اأعمارهم عن � 30سنة).
ويعزو الباحثان اإىل اأنّ العملية التعليمية هي عملية تراكمية ،تك�سب الفرد اخلربات،
والأ�ساليب؛ لرفع ح�سيلة املنتج التعليمي ،وهو ما اأو�سحه املبحوثون يف اخلربات التدري�سية
التي تزيد اأعمارهم عن � 40سنة .واأ ّما بخ�سو�ص الفئة العمرية التي تقل عن � 30سنة ،فريى
الباحثان اأن املبحوثني اأو�سحوا اأهمية دمج البيئة املجتمعة يف العملية التعليمية ،وتق ّبلهم
لقرتاحات الأهايل؛ لتح�سني العملية التعليمة ،وتوطيد العالقة بني املعلمني والطلبة؛ وذلك
لقرب عمرالهيئة التدري�سية والطلبة.
�ل�سوؤ�ل �لر�بع :هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية ،يف ثقافة اجلودة لدى طلبة املرحلة
الثانوية من وجهة نظرهم تعزى ملتغريي اجلن�ص والفرع؟ انبثق عن هذا ال�سوؤال جمموعة من
الفر�سيات والتي �سيتم فح�سها يف ما ياأتي:
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الدرجة الكلية لالأبعاد
جودة التنمية ال�ساملة
جودة التخطيط مع البيئة اخلارجية
الدرجة الكلية

املتو�شط
3.51
3.38
3.52

ذكر
االنحراف
0.86
0.87
0.61

اأنثى
املتو�شط االنحراف
0.79
3.47
0.80
3.34
0.59
3.45

(ت)

الداللة*

0.58
0.56
1.38

0.56
0.58
0.17

نالحظ من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (α
≥  )0.05يف املتو�سطات احل�سابية ملدى ثقافة اجلودة لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة
نظرهم ح�سب الأبعاد (جودة التخطيط يف البيئة الداخلية ،جودة التح�سيل الدرا�سي ،جودة
التنمية ال�ساملة ،جودة التخطيط مع البيئة اخلارجية) وعلى الدرجة الكلية جلميع الفقرات
تعزى ملتغري اجلن�ص ،كما يالحظ وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (α
≥  )0.05يف املتو�سطات احل�سابية ح�سب البعد مفهوم ثقافة اجلودة ل�سالح الطلبة الذكور.
عرب الطلبة
يعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل اأنّ ثقافة اجلودة غري مرتبطة بالنوع ،وا ّإمنا ّ
عن وعيهم للعملية التعليمية التكاملية املكت�سبة من الهيئة التدري�سية ،اأو البيئة اخلارجية التي
تقوم على روح الفريق الواحد بني الهيئة التدري�سية؛ وامل�ستفيدين ،وهم الطلبة يف توفري املناخي
التعليمي املتكامل ،والتوا�سل لتنمية النواحي املعرفية لديهم؛ لالنتقال اإىل املرحلة اجلامعية.
�لنتائج �ملتعلقة بالفر�سية �خلام�سة:
ن�ست هذه الفر�سية على :ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية ،عند م�ستوى الدللة (≥ α
 )0.05ملدى ثقافة اجلودة لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظرهم؛ تعزى ملتغري الفرع.
لفح�ص الفر�سية ا�ستخدم الباحثان املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لالأبعاد اخلم�سة،
وعلى الدرجة الكلية جلميع الفقرات ملدى ثقافة اجلودة لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة
نظرهم؛ تبعا ملتغري الفرع كما يو�سحه اجلدول ()8
�جلدول ()8
�ملتو�سطات �حل�سابية للدرجة �لكلية لالأبعاد �خلم�سة و�ملعدل �لعام تبع ًا ملتغري �لفرع
الدرجة الكلية للبعد
مفهوم ثقافة اجلودة
جودة التخطيط يف البيئة الداخلية
جودة التح�سيل الدرا�سي للطلبة

العلمي

االأدبي

التجاري

3.54
3.80
3.03

3.64
3.82
3.16

3.78
4.12
3.15

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
تابع جدول ()8
العلمي

االأدبي

التجاري

3.39
3.25
3.39

3.47
3.36
3.48

3.71
3.53
3.64

جودة التنمية ال�ساملة
جودة التخطيط مع البيئة اخلارجية
الدرجة الكلية

ومت اأي�س ًا ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ()ANOVA؛ ل�ستخراج دللة الفروق للدرجة
الكلية لالأبعاد اخلم�سة ،والدرجة الكلية جلميع فقرات الأبعاد؛ تبع ًا ملتغري الفرع عند العينة.
واجلدول( )9يبني ذلك.
�جلدول ()9
نتائج حتليل �لتباين �لأحادي ل )�(ANOVAأبعاد �خلم�سة
و�ملعدل �لعام تبع ًا ملتغري�لفرع عند �لعينة
الدرجة الكلية لالأبعاد
مفهوم ثقافة اجلودة

جودة التخطيط يف
البيئة الداخلية

جودة التح�سيل
الدرا�سي للطلبة

جودة التنمية ال�ساملة

جودة التخطيط مع
البيئة اخلارجية

جميع الفقرات

م�شدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
3.52
145.90
149.42
7.32
509.41
516.73
1.69
161.28
162.97
6.51
317.42
323.93
5.04
327.74
332.78
3.89
167.03
170.92

درجات
احلرية
2
477
479
2
477
479
2
477
479
2
477
479
2
477
479
2
477
479

متو�شط
املربعات
1.76
0.31

ف

م�شتوى
الداللة *

5.76

0.003

3.66
1.07

3.43

0.033

0.85
0.34

2.50

0.083

3.25
0.67

4.89

0.008

2.52
0.69

3.66

0.026

1.95
0.35

5.56

0.004
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يت�سح من اجلدول ( )9وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ،عند م�ستوى الدللة (≥α
 )0.05ملدى ثقافة اجلودة لدى طلبة املرحلة الثانوية للبعد جودة التح�سيل الدرا�سي من وجهة
نظرهم؛ تبعا ملتغري الفرع .كما يت�سح وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
( )0.05 ≥αعلى الأبعاد الأربعة (مفهوم ثقافة اجلودة وذلك ل�سالح طلبة الفرع التجاري،
وجودة التخطيط يف البيئة الداخلية ،وذلك ل�سالح طلبة الفرع التجاري ،وجودة التنمية
ال�ساملة للطلبة ،وذلك ل�سالح طلبة الفرع التجاري ،وجودة التخطيط مع البيئة اخلارجية،
وذلك ل�سالح طلبة الفرع التجاري ،كما يتبني وجود فروق ذات دللة اإح�سائية على جميع
فقرات الأداة ل�سالح طلبة الفرع التجاري.
يعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل املنهاج املخ�س�ص لطلبة الفرع التجاري ،الذي ي�ستند
اإىل مواد العلوم املالية ،وامل�سرفية ،واملحا�سبة ،والتطبيقات الإدارية التي تبنى على اأ�سا�ص
التنظيم ،والدقة ،وتفوي�ص ال�سالحيات يف ال�سوؤون الإدارية ،وامل�ساركة يف البيئة الإدارية التي
تقوم على اأ�سا�ص روح النتماء داخل املوؤ�س�سات؛ فقد عرب طلبة الفرع التجاري عن وعيهم لهذه
الأمور للو�سول اإىل نظام اجلودة ال�سامل داخل املدر�سة؛ باعتبارها موؤ�س�سة �سمن موؤ�س�سات
تعليمية كربى.
نتائج �ل�سوؤ�ل �خلام�س:
ن�ص هذا ال�سوؤال على :ما املعوقات التي تعوق تطبيق اجلودة يف التعليم من وجهة نظر
املبحوثني؟
من خالل ال�سوؤال املفتوح يف ال�ستبانة ،يو�سح اجلدول رقم ( )10الن�سب املئوية للمعوقات
التي تعوق تطبيق اجلودة من وجهة نظر املبحوثني.
�جلدول ()10
�لن�سب �ملئوية للمعوقات �لتي تعوق تطبيق �جلودة يف �لتعليم
الرقم
1
2
3
4
5

الفقرة
�سعوبات متنع بناء روح الفريق ،واملزاملة يف املوؤ�س�سات التعليمية.
حاجة القائد الرتبوي اإىل تبني مبادئ ثقافة اجلودة.
ال�سلبية ،والالمبالة ،وتدين الروح املعنوية لدى العاملني بحقل التعليم؛ ب�سبب �سغوطات
العمل الإدارية.
الفردية يف اتخاذ القرارات الإدارية ،وقلة خربة مدراء املدار�ص باأ�ساليب تنمية ثقافة
اجلودة.
الهتمام بالكم ولي�ص الكيف ،واعتماد مبداأ الأرقام كموؤ�سر لفاعلية العملية التعليمية؛
لرفع درجة التح�سيل وخف�ص ن�سبة الر�سوب.

الن�شبة املئوية
% 13.3
% 10.3
% 13.2
% 11.2
% 14.4

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
تابع جدول ()10
6
7
8
9

الن�شبة املئوية
% 9.7
% 8.2
% 11.9
% 7.7

نتائج �ل�سوؤ�ل �ل�ساد�س:
ن�ص هذا ال�سوؤال على :ما الت�سور املقرتح لتح�سني جودة التعليم الثانوي؟
بالرجوع اإىل النتائج التي ر�سدها البحث ،ي�سع الباحثان ت�سور ًا مقرتح ًا لتطوير ثقافة
اجلودة يف املدر�سة الثانوية ،م�ستندين على نتائج البحث ،ونتائج الدرا�سات ال�سابقة ،من
خالل :الروؤية ،والر�سالة ،والقيم.
وتت�سمن �لروؤية :ما حتلم املدر�سة الثانوية باأن تكون ،اأو توفره يف امل�ستقبل ،والر�سالة  :وهي
تعك�ص الغر�ص من جودة الثقافة للمدر�سة الثانوية ،وكيفية م�ساهمتها باجتاه حتقيق روؤيتها.
القيم :وهي عبارة عن معتقدات كامنة ،واعتبارات ،اأو مظلة لل�سلوكيات املراد حتقيقها،
وامل�سادر املطلوبة لتنفيذ اخلطة .والعن�سر الأ�سا�سي يف بناء اخلطة هو حاجات املتعلمني،
على اأن يكون التطوير هادف ًا ،وم�ستمر ًا ،و�سامال ،ويراعي املواءمة بني خ�سائ�ص املتعلمني،
وحاجاتهم وحاجات املجتمع.
�ملبادئ �لتي يقوم عليها �لت�سور )1 :ال�سعي اإىل اإحداث ثقافة اجلودة )2 .الرتكيز على
املخرجات ونوعيتها )3 .العمل كفريق عمل متكامل؛ خلدمة اأهداف املدر�سة الثانوية)4 .
رفع م�ستوى املهارات ،والكافيات للعاملني يف املدر�سة الثانوية )5 .تعزيز التعاون وال�سراكة
بني املدار�ص الثانوية احلكومية واخلا�سة )6 .الرتكيز على الهيكل الإداري للمدار�ص الثانوية؛
لتطويره يف كافة اجلوانب )7 .الرتكيز على ر�سا الطالب ،من خالل تلبية توقعاته احلالية
وامل�ستقبلية )8 .ا�ستحداث نظام احلوافز وتفعيله؛ لرياعي حتقيق متطلبات العدالة التنظيمية.
�أهد�ف �لت�سور )1 :التاأكيد على اإعداد طالب املدار�ص الثانوية ،بال�سورة التي متنحهم النظرة
التكاملية ال�سمولية للق�سايا املرتبطة بالثقافة ،والقيم ،وعالقتها ب�سلوك الأفراد ،ومتطلبات
التنمية احل�سارية يف املجتمع )2 .التاأكيد على دور املعلمني يف تنمية قيم ثقافة اجلودة لدى
الطالب )3 .و�سع الآليات التي ميكن من خاللها تفعيل دور املدار�ص الثانوية ،يف التاأكيد على
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الرقم

الفقرة
الق�سور الإداري ،واإتباع النظام التقليدي؛ والذي ينتج عنه غياب الإبداع والبتكار يف
العملية التعليمية.
�سعي اإدارة املدر�سة اإىل اإيجاد احللول ال�سريعة دون الو�سول اإىل جذور امل�سكلة.
غياب التقنية التكنولوجية يف العملية التعليمية ،والنمطية يف اأ�سلوب التدري�ص.
عدم وجود خطة اإ�سرتاتيجية �سنوية ،تقوم املدر�سة على تنفيذها ب�سكل عملي ،ولي�ص عن
طريق النماذج الورقية فقط.
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قيم ثقافة اجلودة لدى طالبها )4 .توجيه اأنظار القائمني على تخطيط ال�سيا�سات العامة نحو
مزيد من الهتمام باخلطط ال�سرتاتيجية القيمة للتعليم الثانوي يف فل�سطني )5 .تو�سيح دور
املناهج الدرا�سية ،وما يرتبط بها من و�سائل ،يف تنمية قيم ثقافة اجلودة لدى الطالب)6 .
الهتمام باملعلمني ،وال�سعي وراء تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
مربر�ت �لت�سور )1 :قلة الوعي مبفهوم ثقافة اجلودة )2 .املركزية املتبعة يف �سنع ال�سيا�سات
الÎبوية )3 .الهتمام بالكم على ح�ساب الكيف )4 .ندرة الهتمام باأ�ساليب وطرق البحث
العلمي )5 .ا�ستغالل التكنولوجيا احلديثة بطرق �سلبية.
يرى الباحثان اأن على اإدارة املدر�سة الثانوية اإذا ما اأرادت اإعداد خطة ا�سرتاتيجية لتح�سني
ثقافة اجلودة يف املدر�سة الثانوية؛ اأن تاأخذ باحل�سبان جمموعة من الأ�سئلة وهي :اأين نحن
الآن؟ ،اإىل اأين نريد اأن ن�سل؟ ،كيف ن�سل اإىل ما نريد؟ ،وذلك عن طريق:
 )1ا�ستخدام الو�سائل املتاحة جميعها لن�سر ثقافة اجلودة يف املدر�سة الثانوية ،بالتعاون بني
جميع الإدارات يف وزارة الرتبية والتعليم ،وذلك بعقد �سل�سلة من الندوات ،واحللقات
النقا�سية التطبيقية ،والدورات التدريبية؛ بهدف ن�سر ثقافة اجلودة ،والتعريف باأ�ساليبها
الفنية ،ومراحل تنفيذها ،ومقومات جناحها يف اإطار خطة عمل على مراحل وخالل فرتة
زمنية حمددة ،واإن�ساء رابط الكرتوين للجودة على مواقع املدار�ص الثانوية ،ووزارة الرتبية
والتعليم باإداراتها التعليمية ،وعمل ور�سات عمل وندوات ون�سرات عن اجلودة.
 )2درا�سة اجتاهات العاملني نحو ثقافة اجلودة يف املدر�سة الثانوية ،واإمكانية تطبيقها ،من
خالل ا�ستطالع اجتاهات العاملني نحو تطبيق اجلودة  ،وو�سع معايري لقيا�ص جودة املخرج،
وللتدقيق يف جودة الأداء باملوؤ�س�سة التعليمية.
 )3تقييم وت�سخي�ص الو�سع احلايل للمدر�سة الثانوية ،وذلك لدعم الإيجابيات وتفادي
ال�سلبيات ولو�سع جدول زمني بالأهداف واملهام املطلوب حتقيقها بالرتكيز على الطالب
والهيئة التدري�سية واملناهج والإدارة التعليمية واملجتمع.
 )4ت�سكيل جمل�ص للجودة داخل املوؤ�س�سة التعليمية ،واإعداد هيكل للتطبيق من خالل فرق
العمل.
 )5التخطيط لتطوير نظام اجلودة يف املدر�سة الثانوية من خالل ر�سم ال�سيا�سات التي تر�سد
العاملني يف تنفيذهم ملهام عملهم ،والتخطيط يعد �سرورة حتمية ملعرفة امل�سكالت املتوقع
حدوثها ،ويتم حتديد الوقت الالزم لتنفيذ كل جزء من اأجزاء العمل مع ربط الأجزاء
املختلفة بع�سها ببع�ص من اأجل حتقيق الأهداف يف الوقت املحدد.
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�لتو�سيات:
يف �سوء ما مت عر�سه �سابق ًا يو�سي البحث بالآتي:
 )1الرتكيز على اإعطاء البعد ال�سرتاتيجي اهتمام ًا وا�سع ًا؛ ملا له من تاأثري مبا�سر على تعميق
ثقافة اجلودة؛ لأ ّنه الأداة التي ت�ستخدمها الإدارة املدر�سية لتنفيذ ر�سالة املدر�سة الثانوية،
وروؤيتها و�سيا�س ًة جلودة �ساملة لها.
 )2اإنّ ن�سر ثقافة اجلودة هي اإحدى املتطلبات الأ�سا�سية لتطبيق نظم اإدارة اجلودة ،وحتقيق
التميز وحت�سني الأداء ،وهي فل�سفة م�سرتكة ت�سكل جزء ًا جوهري ًا من قيم املدر�سة الثانوية
وثقافتها ،وت�ساعد يف تف�سري �سبب وجود املدر�سة الثانوية ،وماذا تفعل ،وكيف تفعل ذلك،
وهو ما يتطلب من مدار�سنا الثانوية الرتكيز عليها ب�سكل اأعمق.
 )3من ال�سروري جد ًا تركيز اهتمام الإدارات التعليمية لدرا�سة عنا�سر ثقافة اجلودة ،وما
تتطلبه من بيئة مالئمة ،وهو ما يعك�ص اأهمية حتقيق برامج اإدارة اجلودة ال�ساملة مبا يعزز
موقف املدار�ص التناف�سي.
� )4سرورة اهتمام املدار�ص الثانوية يف املحافظة على متا�سك ثقافة اجلودة ،واأن تقدر وتدرك
جهود الآخرين.
 )5ال�سعي اإىل بناء ثقافة تنظيمية يف املوؤ�س�سة الرتبوية ل�ستيعاب التكنولوجيا الإدارية
اجلديدة.
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متطلبات تنفيذ �لت�سور  )1 :قيادة فعالة ،ت�ساركية )2 .مناخ مدر�سي مالئم )3 .ن�سر ثقافة
اجلودة )4 .فريق عمل متعاون )5 .توفري الإمكانيات )6 .قاعدة بيانات )7 .الت�سال الفعال.
 )8تقومي م�ستمر لالأداء.
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