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 الجودة نظام لقياس الرقابة نظام تطبيق تواجه التي التحديات

 .الكويت دولة مدارس في( ISO 9001) الشاملة
 

                *تيسري حممد اخلوالده. د. أ
 **زاق حممود داودر أمل عبد ال. أ  

 الملخص
ات التي تواجه تطبيق نظام الرقابة لقياس نظام الجودة هدفت الدراسة إلى تعّرف التحدي

ولتحقيق  ،ة المدرسية والعاملين في المدرسةعلى مستوى كل من اإلدار ( ISO9001)الشاملة 
طالع على األدب النظري بتطوير استبانة وذلك من خالل اال أهداف الدراسة قام الباحثان

دراسة وثباتها، وتم اختيار عينة عشوائي بلغت والدراسات السابقة، وتم التأكد من صدق أداة ال
 .فرداً من مديري المدارس ومساعديهم( 08)

توصلت الدراسة إلى أن مستوى التحديات التي تواجه تطبيق نظام الرقابة لقياس نظام  
في مدارس دولة الكويت من وجهة نظر مديري المدارس ( ISO9001)الجودة الشاملة 

ة، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ومساعديهم جاء بدرجة كبير 
تعزى ( ISO9001)في تطبيق نظام الرقابة لقياس نظام الجودة الشاملة ( α 8.80 =)الداللة 

صالح ذوي ناث، والمؤهل العلمي لصالح البكالوريوس، والخبرة للمتغيرات الجنس لصالح اإل
 .سنوات 08الخبرة أقل من 

 
 ،(ISO 9001) الشاملة الجودة نظام لقياس الرقابة نظام التحديات،: مفتاحيةال الكلمات
 .الكويت دولة المديرون، المدارس،

 

 .األردن -ة يالرتبكلية   - آل البيتجامعة  -أستاذ يف قسم أصول الرتبية *
 .الكويت –الرتبية  وزارة -باحثة *
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 :الدراسة مقدمة .1
بوية كافة أجل النهوض باملستوى التعليمي يف املؤسسات الرت  إن تطور الفكر اإلداري الرتبوي من

لذلك ظهر  ؛مبدخالهتا التكنولوجية والرقمية تزامن مع تسارع وترية احلياة العصرية أمر واقعي ومتطلب وطين
التنافس من أجل تطبيق أعلى مستويات النظم اإلدارية احلديثة والفعالة حمليًا وإقليميًا وعامليًا لزيادة 

املخرجات اليت تؤثر يف سوق تنتاجية ولتقييق جودة ااملة يف التعليم مجميع مستويات  وسحس ن تلك اإل
دية، السياسية واالجتماعية  الذي يؤثر بدوره يف تطور الدولة ودرجة هنوضها يف اجملاالت االقتصا العمل
 .كافة

الذي يهدف إىل  شرينالسائد يف اليرن احلادي والعلذلك البد من اإلفادة من الفكر اإلداري 
ويتفهم احتياجات اجملتمع  زيادة اإلتنتاج وتيليل التكلفة مع التقس ن املستمر الذي يفي مبتطلبات املستفيد

من خالل آليات التخطيط اإلسرتاتيجي وفرق العمل النوعية بإاراك مجيع العامل ن يف التخطيط والتنفيذ 
ت ن التعليمية واإلدارية، وذلك ما أطلق علي  إدارة تنظام اجلودة والعمل على التنمية املهنية للعامل ن يف اهليئ

الشاملة اليت يتم تطبييها على مستويات عدة؛ تبدأ من تنشر ثيافة اجلودة مث تدريب العامل ن، وتنتهي 
ولضبط اجلودة وتأكيد فاعلية عملياهتا استخدمت عائلة . بيياس املعايري لتدخل يف املنافسة العاملية للتميز

وق  يزو اليت واج  تطبييها يف املوق  الرتبوي سحديات من أبرزاا قولبة اذه املواصفة للتتناسب مع املاأل
 .التعليمي الرتبوي وخمرجات 

مث إن األسباب اليت أدت إىل االاتمام بإدارة اجلودة الشاملة هلا عالقة بالتقوالت العلمية 
الشديد ب ن  اعية والثيافية اليت دفعت إىل التنافس العامليواملتغريات االقتصادية والتينية والسياسة واالجتم

الء أو املستفيدين لتيدمي أفضل اخلدمات وتليي العم الياباتنية واألمريكية واألوروبيةتنتاج؛ مؤسسات اإل
باإلضافة إىل ااتمام احلكومات والدول بتطوير أساليب تيدمي اخلدمات للمواطن ن وضمان  أفضل املنتجات
اخلدمات املرجوة للوصول إىل ترايد األداء االقتصادي لألجهزة احلكومية، وذلك بتخفيض  حصوهلم على

التكلفة والوقت املستغرق وااتمام املؤسسات التعليمية بتيدمي أفضل اخلدمات الرتبوية اليت تستطيع مواكبة 
 (.90، 9002سليم، )مشاكل   التيدم العلمي والتغلب على

 "دمينج"العامل األمريكي  إىلالشاملة وفلسفتها ويرجع مصطلح إدارة اجلودة 
(Deeming)1980)  ) ًلتقس ن اجلودة من خالل  الذي يسمى أبا اجلودة، والذي اعتمد توزيعا

من خالل  مياساً  تطبييات الرقابة اإلحصائية على سوق العمل الصناعي والتعليمي ويعد أمرًا مطبياً 
يد أااد بعضها بفاعليت  بينما أظهرت دراسات أخرى ف( 9000العاين، )دراسات سابية مثل دراسة 
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يف تطبيق تنظام إدارة اجلودة الشاملة، ومنها تلك االتنتيادات املتزايدة اليائلة بفشلها يف توفري ميزة  قصوراً 
تنافسية مستدامة، وكان عدم الرضا من املديرين التنفيذي ن لشركات إدارة اجلودة الشاملة يف أمريكا الشمالية 

٪ من املديرين 67لتنفيذي ن يف الواليات املتقدة و٪ من املديرين ا76وبا عاليًا جداً، وأاار حنو وأور 
التنفيذي ن يف بريطاتنيا الذين مشلهم االستطالع أن تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة كان ل  آثار سلبية يف قدرهتا 

 (. Economist, Mathews and Katel, 1992)التنافسية 
يق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف كل من مدينة تنيوتاون بوالية كاتناتيك األمريكية وبرز جناح تطب

Newton School in Connecticut) ) إذ مت بناء النموذج باالعتماد على 1990عام ،
املصطلقات النظرية والتطبييية العملية جملموعة من الباحث ن والعمالء الذي عمل على سحييق اليدرة على 

لذايت للطالب وامليدرة على استيعاب املعرفة وصنع اليرار واختاذه باإلضافة الكتساب مهارات التعلم ا
، وكذلك جتربة مدينة ديرتويت (076، 2009سليم، )التفكري الناقد واالاتمام بالذات وتيديراا 

(Detroit ) متة املناسبة يف مدارس ، ومدارس بعد تدريب الكوادر اإلداري م0221التعليمية عام-
 MT. Edgecumbe High School in)جيكومب الثاتنوية يف مدينة ستيكا بوالية أالسكا 

Stica ) م اليت أصبح تنظام اجلودة الشاملة فيها تنظامًا تناجقًا وطرق حياة كل من الطلبة 0221عام
 اجال واملعلم ن يف الكثري من املدارس األمريكية واألوروبية، كل اذا سوّغ تطبيق اذا النهج اجلديد يف

 (.9002تنشوان، )التعليم 
ظهرت آليات ضبط اجلودة اليت تعتمد على تيييم مستوى اجلودة عن طريق التفتيش على املنتجات 

أو تلك اليت ال سحيق  ،يف املنتج أو املخرجات التعليمية، ومراقبة العمليات واكتشاف األخطاء والعيوب
ير، واستخدم الباحثون معايري خمتلفة متعددة يف عملية رغبات املستفيدين مع وجود التقسن املستمر والتطو 

معيار اهليكل التنظيمي، ومعيار العمليات الداخلية  :منها، ثالثة معايري لتيومي مستوى اجلودة اي التيومي
 (.977، 9002سليم، )نهائية والنشاطات، ومعيار النتائج ال

تيليل التكلفة يف تينيات اإلتنتاج : والً وميكن اإلاارة إىل عمليات ضبط اجلودة يف ثالثة مواضع أ
املنافسة احلادة ب ن : احلديثة لتجنب اهلدر يف املوارد املادية اليت سحدث عند اخلطأ يف اإلتنتاج، ثاتنياً 

اعتماد املؤسسات : املؤسسات املنتجة قد تؤدي إىل صعوبة كسب ثية املستفيد وتلبية احتياجات ، ثالثاً 
للتأكد من جودة املنتج ومطابيت  للمواصفات العاملية اليياسية ( ISO)ية األيزو على املعايري اخلاصة الدول

أحد آليات ضبط اجلودة يف  (ISO 2000)هبدف كسب ثية املستفيد وجذب ، إذ يعّد تنظام األيزو 
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دعم قيادة األفراد واإلدارة، إدارة جودة النظام، إدارة العمليات، إدارة عمليات ال: أربعة اجاالت رئيسة اي
 .(017، 9002 سليم،)والتطوير

ويؤخذ ب  يف أسلوب إعادة اندسة  أحد أساليب الرقابة على املنتج (ISO)اذا ويعد األيزو  
هبدف إعادة تصميم العمليات  Business Process Reengineering( B.P.R)العمليات 

كلفة واجلودة واخلدمة والسرعة يف معايري األداء األساسية كالت جذريًا لتقييق تطور جواري وليس اامشياً 
واهليكلة والتخطيط االسرتاتيجي، والتخلص من تنظم العمل اليدمية اليت فشلت يف احلصول على التعليم 

 (.9006انودة، )النوعي املميز 
أسلوب ضبط : يعتمد على عوامل عدة؛ من أمهها ومن ذلك يتضح أن جناح إدارة اجلودة الشاملة

واليياس، وأسلوب التقس ن املستمر الفعال، لذلك بدأ يف اآلوتنة األخرية توج   اجلودة، وأسلوب املراقبة
بدولة الكويت يف خمتل  املناطق التعليمية يسعى ( احلكومي)عدد ملقوظ من مديري مدارس التعليم العام 

لضبط اجلودة  (ISO 9001) للقصول على االعتمادات املعيارية اليياسية الدولية كشهادة األيزو
لذا جاءت اذه الدراسة لتعّرف مستوى التقديات  ؛رسهم واحلصول على ثية املستفيدينعليمية يف مداالت

 .اليت تواج  تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة األيزو
 :الدراسةمشكلة  .2 

مارمور " (Marmore MENE Intelligence)إن التيارير الصادرة مؤخراً من قبل اركة
إحدى الشركات التابعة واململوكة بالكامل لشركة املركز املايل الكوييت تؤكد بإحصاءاهتا أن " نسمينا أتنتلج

الرضا عن الكويت اي األخرية خليجيًا يف جودة التعليم، فيد أحتلت املركز األخري خليجيًا من حيث 
ومعدالت الطلبة املبتعث ن  ، وجودة الكليات اإلدارية،وجودة تعليم مادة الرياضيات جودة التعليم االبتدائي،

 (.9007وزارة الرتبية، )للدراسة للخارج كنسبة من إمجايل الطلبة 
إن احلاجة إىل تنظام إداري تناجح بأتنظمة فعالة أمر بات أساسياً لتجويد املخرجات التعليمية واحلد 

ديناراً  ( 20.626.021)من اهلدر املايل املتزايد تنتيجة رسوب الطلبة مجميع مراحل التعليم العام الذي بلغ 
، باإلضافة إىل تدين مستويات (9009وزارة الرتبية، ) من ميزاتنية وزارة الرتبية%( 1.2)كويتياً؛ ويشكل 

الطلبة الكويتي ن يف املسابيات العاملية، مع أن اإلتنفاق على التعليم يكاد يكون األعلى عاملياً، ويتجاوز 
من الناتج احمللي  (%1.1 -%7.9)اوح حجم اإلتنفاق ب ن متوسط إتنفاق دول االسحاد األورويب، إذ يرت 

وذلك يدل على ضع   ،(9007وزارة الرتبية، )يل املثال يف اإلمارات على سب (%1.0)ميابل 
 .املخرجات التعليمية وعدم قدرهتا على املواكبة العاملية
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ث للجودة الشاملة ويف مواجهة تلك املشكالت برزت التوصيات الصادرة عن املؤمتر الرتبوي الثال
-00يف التعليم الذي أقام  قطاع البقوث الرتبوية واملنااج التابع لوزارة الرتبية يف الفرتة ب ن 

اليت أكدت أمهية االستفادة من االجتااات " حنو إدارة مدرسية متميزة"سحت اعار  9007\مارس\09
ثر كثريًا يف جودة املخرجات التعليمية وجودة العاملية املعاصرة يف سحييق اجلودة يف اإلدارة املدرسية اليت تؤ 

 (.9007وزارة الرتبية، )العملية التعليمية، وسحديد األسس احلديثة بتيومي جودة اإلدارة املدرسية وتفعيلها 
وكان من حماوالت وزارة الرتبية لسد اذا اخللل االتفاق مع البنك الدويل خالل الفرتة ما ب ن 

على برتنامج تدرييب متكامل لتقس ن " و سحييق املخرجات والنتائجحن"سحت اعار  9002إىل  9007
تنوعية التعليم حييق ما تنشد إلي  دولة الكويت من منو اقتصادي بإتنتاج قدرات بشرية مؤالة، متتلك اليدرة 
على مهارات التفكري الناقد واإلبداعي، وذلك بتدريب املديرين على برتنامج اإلدارات املدرسية املطورة، 

 (.9007وزارة الرتبية، )مكينهم من كفايات الييادة الفعالة لت
ومع تزايد تلك املبادرات واحملاوالت لتجويد املخرجات التعليمية واحلد من اهلدر الرتبوي واملايل، زاد 

واجتاه تلك اإلدارات  ISOالسعس للجودة من خالل املياييس العاملية مثل أليات ضبط اجلودة األيزو
تبقث عن التميز واجياد حلول لتجويد أتنظمتها وخمرجاهتا بتطبيق تلك املعايري واحلصول على  املدرسية اليت

 . اهادات قياسية عاملية
ما مستوى التقديات اليت تواج  : ومن انا متثلت مشكلة اذه الدراسة بالسؤال الرئيسي اآليت

مدارس دولة الكويت املطبية  يف( ISO9001) تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة األيزو
 ؟جهة تنظر مديري املدارس ومساعديهمللمواصفة من و 

 :أسئلة الدراسة .3 
 ما مستوى التقديات اليت تواج  تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة األيزو. 0. 1
(ISO9001 ) ؟ ساعديهمجهة تنظر مدراء املدارس وميف مدارس دولة الكويت املطبية للمواصفات من و 
يف استجابات أفراد عينة ( α =0.07)ال اناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 9. 1

 الدراسة حول مستوى التقديات اليت تواج  تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة األيزو
(ISO9001 )،واملؤال العلمي، واخلربة؟ تعزى ملتغريات اجلنس 
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 :الدراسة أهداف .4
 :تسعى الدراسة إىل سحييق األاداف اآلتية

على مستوى  ( ISO9001) تعّرف إىل التقديات اليت تواج  تطبيق تنظام ضبط اجلودة األيزو. 0. 2
 .كل من اإلدارة املدرسية والعامل ن يف املدرسة

 يق تنظام األيزوعام اليت بصدد تطبتيدمي بعض التوصيات اليت قد تفيد إدارات مدارس التعليم ال. 9. 2
(ISO9001 )لضبط اجلودة الشاملة. 
 :أهمية الدراسة. 0 

التقديات الناجتة عن تطبيق املعايري اليياسية العاملية ملواصفة األيزو  تبلورت أمهية الدراسة يف تناول
(ISO9001 ) املعتمدة لضمان اجلودة ومدى توافيها مع أاداف التقس ن املنشودة باجتاه تطوير أداء

ارات املدرسية يف التعليم العام بدولة الكويت بأسلوب منهجي، وميكن تناول أمهية الدراسة من جاتنب ن اإلد
 :مها
التقديات  تكمن األمهية النظرية هلذه الدراسة يف أهنا أول دراسة تسلط الضوء على: األمهية النظرية. 0. 7

مدارس التعليم بدولة الكويت يف  يف( ISO9001) اليت تواج  تطبيق تنظام ضبط إدارة اجلودة األيزو
حدود علم الباحث ن فيد لوحظ توج  عدد من إدارات مدارس التعليم العام للقصول على اهادات دولية 
معتمدة لضبط جودهتا التعليمية باجتهادات فردية من قبل إدارات اذه املدارس اليت تسعى للتميز، دون 

اذه النظم، وإذا ما كاتنت اذه النظم الضابطة للجودة قد الوعي بالتقديات اليت قد تواجهها عند تطبيق 
 .سحيق اجلودة الشاملة والرضا للعامل ن واملستفيدين منها

ميكن اإلفادة من اذه الدراسة لتكون مرادا للمدارس الساعية للقصول على : األمهية التطبييية. 9. 7
ل التوصيات لتقس ن تنظم ضبط تلك االعتمادات اليياسية لنظام ضبط اجلودة فيسرتاد هبا من خال

اجلودة وقياسها والعمل على سحسينها املستمر، وتسهم بنشر ثيافة الوعي بإدارة اجلودة الشاملة من خالل 
 .وتوظيفها يف املوق  التعليمي( ISO 9001)املعايري اليياسية واملواصفات الدولية وقولبة مواصفة األيزو 

لضبط تنظام اجلودة الشاملة ( ISO 9001) األيزو تدرس اذه الدراسة واقع تطبيق مواصفة
قياسها وفق املعايري الدولية على مستوى املدارس اليت قامت بتطبييها للوصول إىل التقديات اليت تنشأ و 

عن تطبيق املواصفة الدولية وتصنيفها من حيث اَدهتا باإلضافة لتيدمي توصيات لتطوير معايري ضبط إدارة 
 .ملتطلبات اجملتمع املدرسي الكوييتاجلودة الشاملة وفيا 
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 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية. 6 
من املصطلقات اليت جيب تعريفها وبيان معنااا يف  استخدم الباحثان يف اذه الدراسة عدداً 

 :واي كما يلي ؛اسةالدر 
شاكل الىت تظهر باملواجه  والتغلب على امل(: 06، 0216اجمع اللغة العربية، )عرفها : التقديات. 0. 7

واو تعبري يُيصد ب  اإلتنذار بفعل ايء مع الّتلميح إىل عدم  "التقدي"عند اإلقدام على عمل ما، مفراا 
 . اليدره على إجنازه وسحدي العيل تعين سحفيزه للتفكري إلجياد احللول من خالل مشكلة أو صعوبة تواجه 

تواج  اإلدارات املدرسية، والعامل ن يف  تلك الصعوبات واملشكالت اليت: وتعرف إجرائيًا بأهنا
 .لضبط وقياس اجلودة الرتبوية ISO اجملتمع املدرسي من معلم ن وإداري ن عند تطبيق تنظام الرقابة

او باألساس مصطلح اقتصادي ظهر بغرض التنافس الصناعي والتكنولوجي ب ن الدول  :اجلودة. 9. 7
 .ج وكسب ثية املستفيد من املنتجالصناعية املتيدمة هبدف مراقبة جودة األتنتا 

- Total Quality Management) وتعرف اجلودة ضمن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة 
TQM ) ميابلة توقعات الزبون وجتاوزاا إىل أحسن منها"بأهنا( "Barton, 1991.) 

 ,Deeming, 2000) سحييق توقعات واحتياجات املستفيد حاضراً ومستيباًل : وعرفت بأهنا
140.) 

اي تلك اإلجراءات واألتنظمة اليت تعمل على سحييق أو جتاوز احتياجات : اجلودة يف التعليم. 1. 7
من اخلدمات واملنتجات التعليمية مع ( الطالب، ويل األمر، اجملتمع، الدولة: ) املستفيدين ورضاام؛ وام

املعىن : أوال: لتعليم هلا معنيان مرتبطانالتقس ن املستمر وجتنب األخطاء والوقاية منها، فاجلودة الشاملة يف ا
الواقعي الذي يياس عن طريق معدالت الكفاءة الداخلية والكمية ومدى تناسبها مع التكلفة، أما املعىن 

يرتكز على مشاعر املستفيدين وأحاسيسهم وقبوهلم كالطلبة وأولياء األمور من : األخر فهو املعىن احلسي
وإذا كاتنت تلك اخلدمات مبستوى جودة يناسب التوقعات وتليب  اخلدمات التعليمية وتنتائجها،

االاتمام بتعريـ  : ، إن أام ما مييز إدارة اجلودة الشاملة مايلي(77، 9000عبد اجلواد، )االحتياجات 
التقـصيل استنادًا هلدف الرتبية وغايتها، وليس استنادًا لالختبارات املعيارية، لذا جيب أن يكون ادفها 

املعرفة اليت متكن  من الفهم، كيفية عمل األمور : الطالـب بفرص ليطور تنفس  يف اجاالت أربعة ايتزويـد 
الـيت متكنـ  مـن العمل، احلكمة اليت متكن  من سحديد األولويات، الشخصية اليت متكن  من التعاون املثمر 

 (.1999دواريت، )واملثابرة واكتساب االحرتام والثية كعضو يف اجملتمع 
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رضاء حاجات معلومة اجموعة مسات ومواصفات املنتج أو اخلدمة اليت تضمن إ: "مواصفات اجلودة. 2. 7
وقد صيغت تلك املواصفات لتتناسب مع كافة املنتجات واخلدمات باختالف طبيعة عمل  ،وحمددة للعميل

 (.12، 9001ويليامز، " )املؤسسات
غيلية واإلجراءات الالزمة للتأكد من أن عمليات اي تلك الربامج واألتنشطة التش: ضبط اجلودة. 7. 7

اإلتنتاج وبرااج  وتنظم  ستؤدي بالضرورة إىل تيدمي خدمات أو منتجات تتطابق مع مواصفات اجلودة احمللية 
والعاملية، وكل فرد يف املؤسسة مسؤول عن سحييق اجلودة وتطويراا املستمر مع سحري الدقة وعدم الوقوع يف 

 (.017، 9002سليم، ) الزبون أو املستفيد األخطاء وكسب ثية 
، (Plan)عمليات التخطيط واإلعداد : فتتم خالل أربعة مراحل( ISO)أما آليات ضبط اجلودة 

، وعمليات التطوير والتقس ن (Check)، عمليات اليياس والتيومي (Do)عمليات التنفيذ واملتابعة 
 (.022، 9002سليم، ( )Act)املستمر 

مواصفة قياسية  "International Standards Organization(: "ISO)األيزو . 7. 7
، وتتضمن سلسلة (Quality Assurance System)ومعتمدة دولياً يؤخذ هبا لتأكيد تنظام اجلودة 

اجموعة متناغمة من مياييس تأكيد اجلودة العامة املطبية على أي اركة سواء أكأتنت كبرية  2000األيزو 
، وميكن أن تستخدم مع أي تنظام موجود وتساعد الشركة على ختفيض الكلفة أم متوسطة أم صغرية

الداخلية وزيادة اجلودة والفعالية واإلتنتاجية، وتكون مبثابة خطوة باجتاه اجلودة الكلية وسحسينها املستمر، 
ليست اجموعة من مواصفات املنتج، وال تغطي مياييس صناعة حمددة، إذ تصن    2000وسلسلة األيزو 

يف أربعة أجزاء اي  2000ل وثيية منوذج جودة يستخدم يف تطبييات خمتلفة، تنشر مياييس األيزو ك
 ,ISO) ، وتعّد مصدرًا لتقديد وتعري  باقي السلسلة2002، 2001، 2009، 2000األيزو 
2003.) 

اي أمشل وثيية يف السلسلة تطبق على الشركات واملؤسسات (: ISO9001)مواصفة األيزو . 6. 7
يت تعمل يف التصميم والتطوير والتصنيع والتدريب واخلدمات، وسحدد تنظام جودة لالستخدام عندما ال

تتطلب العيود ارحا ليدرة املورد على تصميم املنتج وتصنيع  وتركيب  وخدمت ، وقد صيغت تلك 
  ،(ISO, 2008)املواصفات لتتناسب مع كافة املنتجات واخلدمات باختالف طبيعة عمل املؤسسات 

مع تنواحي تيصي األخطاء وتصقيقها يف أثناء اإلتنتاج وتدريب العامل ن سحت  2000كما يتعامل األيزو 
 (.9000عبد العال، )ظل إجراءات موثية وبياتنات ظابطة معتمدة 
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 :حدود الدراسة. 7 
   :متثلت حدود الدراسة وحمدداهتا فيما يلي

التقديات اليت تواج  تطبيق تنظام الرقابة ليياس  اقتصر موضوع الدراسة على: دود املوضوعيةاحل. 0. 6
تنظام اجلودة الشاملة يف اإلدارات املدرسية لضبط اجلودة واملعروفة باملواصفات اليياسية العاملية األيزو 

(ISO9001.) 
اقتصر تطبيق اذه الدراسة على عينة ممثلة من املديري ومساعديهم يف مدارس : البشريةدود احل. 9. 6

 (.ISO9001)لعام اليت قامت بتطبيق تنظام األيزو التعليم ا
اقتصرت اذه الدراسة على مدارس التعليم العام بدولة الكويت املطبية لنظام : املكاتنية دوداحل. 1. 6

 (.ISO9001)األيزو 
 .9007/9007اقتصر تنفيذ اذه الدراسة على الفصل الدراسي األول لعام : الزماتنيةدود احل. 2. 6
 :بقةدراسات سا. 0 

بعد اطالع الباحث ن واستيراء األدب النظري ذوي العالقة بنظام إدارة اجلودة الشاملة األيزو 
(ISO 9001)  جرى عرض أام الدراسات السابية العربية واألجنبية اليت مت إجراؤاا يف موضوع إدارة

البيئة اليت أُجريت فيها   اجلودة الشاملة يف اجملال الرتبوي، واستنادًا إىل أسس التصني  اليائم على أساس
كل دراسة مت تيسيم الدراسات السابية إىل دراسات عربية ودراسات أجنبية وفيا لتسلسلها الزمين من 

 .األقدم إىل األحدث
 :الدراسات العربية .0. 1

أيزو )اجلودة  إدارة تطبيق توافر متطلبات إىل تعّرف مدى دراسة ادفت( 9000الباسل، )أجرى 
 رياض يف ينبغي توافراا اليت املتطلبات وأام مصر، يف العام التعليم األطفال ومدارس رياض يف( 2000
 الييادات من 213 من الدراسة عينة وتكوتنت الشاملة، إدارة اجلودة لتطبيق العام التعليم ومدارس األطفال
 املفتوحة ت الشخصيةامليابال بعض إجراء كما مت مصر، يف والتعليم ومدارسها الرتبية مديريات يف التعليمية

 العام يف التعليم مدارس ويف األطفال رياض يف والتعليم مديريات الرتبية يف التعليمية الييادات بعض مع
 اجلودة إدارة إىل التقول بأمهية البقث عينة الدراسة قناعة أفراد إليها توصلت اليت النتائج أام ومن مصر،

 عينة الدراسة، كما بينت النتائج عدم أفراد من % 65.3 بةوبنس باألغلبية وذلك يف املدارس، الشاملة
 .األيزو تطبييات يف (واجلنس املدرسة، وموقع اخلربة،)متغريات  إىل تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود
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دراسة ادفت إىل تعَرف مستوى تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من ( 9007األغربي، )وأجرى 
–يف حمافظ  اإلحساء ( 2009األيزو )رس احلكومية احلاصلة على اهادة وجهة تنظر مديري ومعلمي املدا

من مديري ووكالء مدارس التعليم العام،  )021)اململكة العربية السعودية إذ مشلت الدراسة عينة قوامها 
 مدرسة خمتلفة من مدارس املنطية الشرقية من اململكة العربية السعودية الذين مت اختيارام )021(وميثلون 

عشوائياً، وأاارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ب ن أفراد العينة ومعرفتهم مبتظلبات األيزو 
 تبعا ملتغري اخلربة
 التعليمعلى  لأليزو اجلودةإدارة  تطبيقإلى معرفة أثر بدراسة ادفت ( 9007السقيم، )وقام 

في مدارس التعليم  تنظر املديرين واملعلم نهة من وجاجلودة إدارة  تطبيقفي  النجاح سحييق وعواملالعام 
هلا، حيث أجريت على مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، مشل اجتمع الدراسة  املطبيةالعام 

مجيع العامل ن يف الوظائ  التعليمية يف مدارس التعليم العام األالية واحلكومية اليت طبيت إدارة اجلودة 
مدرسة  11مدارس حكومية، و 6مدرسة؛ منها  20فرداً؛ يف  )0711( بلغ عدداموي 2000األيزو 

أالية، وأفراد الدراسة ام كامل اجملتمع، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التقليلي باستخدام استباتن  
 فيمًا واضقًا الجودة إسها لتطبيقأن : منهاإلى عدة تنتائج وزعت على عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة 

، األمورء أوليا اكاوىوزيادة الخدمات الميدمة للطالب مع قلة  للمدارسالب الط من املزيدجذب 
 وسحس ن، املدرسةفي  املعليمن غري من العامل ن إتنتاجوزيادة ، وتفعيل دور المعلم في التنهوض بالطالب

توصل إلى  كما،  م نباملعلء في االرتيا املدرسة مديردور  تفعيلمع ، األمور أولياءو املعلم نالعالقة بين 
التغريات اليت يتطلبها على التعليم موافية إدارة كعدم : إدارة الجودة تطبيقدون  سحول اليت العوائق بيان

 . ، واحلاجة إىل أعمال كتابية كثرية2000يزو تطبيق األ
جة دراسة ادفت إىل معرفة آراء الرتبوي ن يف جامعة البلياء التطبييية در ( 9002درادكة، )وأجرى 

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، ومعرفة مدى اإلختالف يف وجهات النظر بإختالف اخلصائص الدميغرافية، 
قائداً، توصلت الدراسة إىل أن متوسطات آراء اليادة ( 27)وزعت االستباتنة على عينة عشوائية مكوتنة من 

 (.1.12)وسط حسايب الرتبوي ن يف درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة كاتنت بدرجة متوسطة مبت
 ضوء يف جامعة اليدس يف التعليم تنظام واقع ادفها تعّرف دراسة( 9002العباسي، ) وأجرى

 على الدراسة عينة والطلبة، وااتملت التدريس ايئة أعضاء تنظر وجهة من الشاملة اجلودة إدارة معايري
 جامعة يف تنظام التعليم واقع نتنتائج الدراسة أ وأظهرت وطالبة، طالباً  (316)و تدريس ايئة عضو (57)
 كما منخفًضا، كان التدريس ايئة أعضاء تنظر وجهة الشاملة من اجلودة إدارة معايري ضوء يف اليدس
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 تنظر وجهة من الشاملة اجلودة إدارة معايري ضوء يف اليدس يف جامعة التعليم تنظام واقع أن الدراسة أظهرت
 جامعة يف التعليم تنظام واقع يف إحصائية داللة ذات وقفر  وجود وبينت الدراسة ،متوسطًا كان الطلبة
 الذكور، ولصاحل للجنس تعزى التدريس ايئة أعضاء تنظر وجهة من اجلودة معايري إدارة ضوء يف اليدس

اجلودة  إدارة معايري ضوء يف اليدس جامعة يف التعليم تنظام واقع يف فروق وجود عدم بينت الدراسة كما
 (.العلمية والدرجة اخلربة، الكلية،)ملتغريات  تعزى التدريس ةايئ أعضاء تنظر وجهة من

 اجلامعة يف اجلودة الشاملة إدارة مبادئ تطبيق مدى معرفة دراسة ادفها( 9002عالوتنة، )وأجرى 
 واملؤال االجتماعي، النوع أثر متغريات ومعرفة التدريسية، ايئتها أعضاء تنظر وجهة من األمريكية العربية

والعمر،  فيها، يدرس اليت والكلية منها، خترج واجلامعة اليت اجلامعي، التدريس يف اخلربة واتوسن العلمي،
 تطبيق درجة أن النتائج ايئتها التدريسية، وأظهرت من عضواً  (61) من مؤلفة عينة على الدراسة وأجريت
 تطبيًيا الشاملة اجلودة إدارة التاجا أكثر وأن كبرية العربية األمريكية اجلامعة يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ

 فروق وجود عدم أيًضا النتائج وأظهرت التعليم، يف اجلودة متطلبات هتيئة اجال األمريكية العربية اجلامعة يف
إىل  تعزى األمريكية العربية اجلامعة يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تطبيق مدى يف داللة إحصائية ذات

 .الستة الدراسة متغريات
 املدارس يف الشاملة اجلودة إدارة مبادىء تطبيق مدى دراسة ادفها تعرف( 9007زامل، ) أجرىو 

 ومؤال  املدير، جنس من كل ملتغريات وفًيا املديرين تنظر وجهة من حلم وبيت اخلليل يف حمافظيت الثاتنوية
ضوًا من اهليئة ع (88)وبلغت عينة الدراسة . واملديرية اإلدارية، خربت  وختصص ، وسنوات العلمي،

 يف الثاتنوية يف املدارس الشاملة اجلودة إدارة مبادىء تطبيق مدى أن الدراسة تنتائج أظهرت التدريس، وقد
 تطبيق الدراسة ملدى اجتمع أفراد تيديرات ب ن اختالفًا اناك وأن كان مرتفًعا، حلم وبيت اخلليل حمافظيت
 حسب متغريات فلسط ن يف حلم وبيت اخلليل حمافظيت يف ةالثاتنوي املدارس يف الشاملة اجلودة إدارة مبادىء
التخصص  والتخصص لصاحل بكالوريوس، من أعلى لصاحل العلمي واملؤال اإلتناث، لصاحل املدير جنس

 املدرسة تنوع متغري وكذلك ىقسب سنوات، 10 من األكثر اخلربة لصاحل اإلدارية اخلربة وسنوات األديب،
 .اخلاصة لصاحل املدارس

 اجلودة إدارة تنظام استخدام درجة فاعلية استيصاء إىل دراسة ادفت( 9007التميمي، ) رىوأج
 من األردن والتعليم يف الرتبية وزارة يف التجربة يف اإلدارية املشمولة أداء الوحدات تطوير يف( 2000األيزو)

، (9002/ 9001) الدراسي للعام النظام اذا عن درجة رضاام واستيصاء فيها، العامل ن تنظر وجهة
 مركز يف والعامل ن فأكثر، درجة البكالوريوس محلة من اإلداري ن املوظف ن مجيع من الدراسة تكون اجتمع
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 بشكل مت اختيارام موظفاً (384)  الدراسة عينة بلغت حيث ومأدبا، الثاتنية تربية عمان الوزارة ومديرييت
 وأن درجة النظام متوسطة، الستخدام الكلية الفاعلية درجة عشوائي طبيي، وأظهرت تنتائج الدراسة أن

 تعزى الكلية الفاعلية درجة يف إحصائياً  فروق دالة كما بينت النتائج وجود متوسطة، للعامل ن الكلية الرضا
 أكثر اخلربة ذوي البكالوريوس لصاحل مؤال حيملون من لصاحل الفروق وجاءت العلمي واخلربة، املؤال إىل
 .سنوات 10 من

 باستخدام املدرسة أداء فعالية تيدير درجة دراسة ادفت إىل تعّرف( 9006العسيلي، )وأجرى 
 حمافظة يف املدارس ومعلمي مديري تيدير ومدى اختالف درجة مدينة اخلليل، يف الشاملة اجلودة معايري

 ستجيب،امل فئة باختالف مدارسهم يف اجلودة الشاملة معايري باستخدام أداء املدرسة اخلليل يف فعالية
 مديراً  (256) من الدراسة عينة وتكوتنت الوصفي، املنهج اخلربة، استخدمت الدراسة وسنوات واجلنس،
 درجة تيدير متوسط أن إىل الدراسة فلسط ن، وتوصلت /اخلليل مدينة يف الثاتنوية املدارس من ومعلماً 
مديري املدارس  تنظر وجهة من اخلليل مدينة يف الشاملة اجلودة معايري باستخدام املدرسة أداء فعالية

 كاتنت بينما االسرتاتيجي، التخطيط اجال يف مرتفعة وكاتنت عام، بشكل متوسطة كاتنت ومعلمها
 داللة ذات فروق احمللي، كما بينت النتائج عدم وجود واجملتمع املدرسة ب ن العالقة يف اجال منخفضة
املدرسة  أداء لفعالية املدارس يومعلم مديري تيدير درجة يف (α=0.05) املستوى عند إحصائية

 .اخلربة وسنوات واجلنس، املستجيب، فئة باختالف اخلليل مدينة يف اجلودة معايري باستخدام
 مواصفات عناصر تطبيق درجة بدراسة ادفها تعرف( 9001بدح، وحوامدة، )وقام كل من 

 وجهة من فيها املطبية والتعليم الرتبية ارةلوز  التابعة احلكومية األردتنية املدارس للمياييس يف الدولية املنظمة
 من عينة الدراسة ، وتكوتنت(اخلربة، واإلقليم وسنوات اجلنس،)ملتغريات  تبعاً  واملعلمات املعلم ن تنظر

 اجلودة لنظام املطبية املدارس ب ن من العشوائية الطبيية بالطريية مت اختيارام ومعلمة معلماً  (221)
(9000 (ISO 9001,9000)مواصفات  عناصر تطبيق درجة أن الدرسة تنتائج ، أظهرت (ISO 

 ذات فروق توجد ال أتن  النتائج كما أظهرت عالية، اجلودة لنظام املطبية األردتنية يف املدارس ,9001
ملتغريات  تبعاً  املدارس اذه يف واملعلمات املعلم ن الستجابات املتوسطات احلسابية ب ن إحصائية داللة

  .(واإلقليم اخلربة، وسنوات اجلنس،)
اجلودة األيزو  إدارة تنظام تطبيق إمكاتنية مدى بدراسة ادفت إىل تعّرف (9002الكعيب، )وقام 

 اجلودة إدارة تنظم على الضوء الباطنة، وإلياء مشال مبقافظة األساسي بعد ما التعليم مدارس يف 2000
 إمكاتنية دراسة وكذلك اجلودة إدارة بنظام األساسي بعد التعليم يف مدارس العامل ن وعي مدى وقياس
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 لتطبيق ميرتح وضع تصور مع األساسي بعد التعليم مدارس يف 2000 األيزو اجلودة إدارة تطبيق تنظام
فرداً، ( 100)بلغت عينة الدراسة  امليداين، املسقي الوصفي املنهج الباحث استخدم وقد النظام،

 إمكاتنية متوسط، وأن اجلودة بنظام األساسي بعد تعليمال مبدارس العامل ن وعي الدراسة إىل أن وتوصلت
متوسطة،  كاتنت بدرجة األساسي بعد التعليم مبدارس املوارد إدارة فيرات مرتفعة، بينما بدرجة كان التطبيق

مرتفعة،  درجة إىل للمواصفات األساسي بعد ما التعليم احلالية مبدارس اخلدمات مطابية كما توصلت إىل
 . مرتفعة درجة والتقس ن والتقليل املتابعة ئجتنتا بلغت بينما

 :الدراسات االجنبية .9. 1
( (Detert, Schroeder & Mauriel, 2000" ديتريت، سكرودر وماريول"قام 

 والرتكيز على املستمر، التقس ن يف الشاملة اجلودة أسلوب إدارة تطبيق كيفية بدراسة ادفها تعرف
 وتعرف والتدريب، األتنظمة، يف والتفكري والييادة، والتيومي، احليائق، على بناء اليرارات واختاذ املستفيدين،

 املدارس يف التطبيق يف الييادة وأثر الشاملة، إدارة اجلودة ألسلوب الناجح التطبيق يف تؤثر اليت العوامل
 من الدراسة عينة وتكوتنت املسقي، املنهج الوصفي الباحث واستخدم األمريكية، املتقدة بالواليات العليا

 قصدية بطريية اختياراا مت مدارس10) )يف  اجملالس وأعضاء والطالب األمور وأولياء املديرين واملعلم ن
 عينة املدارس يف يطبيون املديرين إىل أن الدراسة الشاملة، توصلت إدارة اجلودة أسلوب لتطبييها تنظراً 

 اجلودة إدارة تطبيق يف تؤثر بيئية اناك عوامل وأن متوسطة، بدرجة الشاملة اجلودة إدارة أسلوب الدراسة
 اجلودة إدارة على للتدريب املالية وإتاحة املوارد املدرسة، مستوى على احلديثة التينية وسائل كتوافر الشاملة
 الشاملة اجلودة إدارة ااماً يف تطبيق دوراً  للمديرين أن الدراسة بينت كما العليا، الييادات ودعم الشاملة،

 بصفة أداء املديرين تطوير على الرتكيز التعليمية املنطية قيادة يوجب على ما سليم على حنو دارسامل يف
 .دائمة بصفة ذواهتم تطوير املديرين وحماولة مستمرة،

تطوير تنظام اجلودة "بدراسة بعنوان (  (Karapetrovic, 2001"كارابيرتوفيتش"كما قام 
ISO 9000 يف كندا، وتناولت الدراسة مسألة دمج " "جيب تطبييها؟ كي  وملاذا: يف كلية اهلندسة

يف إطار التعليم اهلندسي واألحباث، أجري  (ISO9000/2000) املعايري الرئيسية يف اذه السلسة من
فردًا واتبع املنهج ( 120)البقث على عينة عشوائية من طلبة كلية اهلندسة والعامل ن فيها، بلغ عددام 

لت الدراسة إىل أن كلية اهلندسة اي املسؤولة عن التعليم والبقث وبالتايل سحتاج الوصفي التقليلي، وتوص
إىل تنظام ضبط اجلودة للقصول على ثية كل من الطالب وويل األمر وأصقاب العمل يف جودة تلك 
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وذلك للقصول على خمرجات ذات جودة تليب احتياجات اليطاعات الصناعية واخلدمات . املخرجات
 .من اركات العامل 170,000إىل أكثر من  2000ت معايري األيزو وبالتايل أدخل

 فاعلية، وأثراا األكثر اجلودة معايري دراسة ادفت إىل معرفة(  (Schere, 2001"اري"وأجرى 
 تنتائج األمريكية، وكاتنت املتقدة الواليات يف التعلمية التعليمية للعملية والتقس ن التطوير عمليات يف

 الدراسة إىل وتوصلت في ، تستخدم اليت واملعايري الواقع الرتبوي، على اإلطالع خالل نم مستمدة الدراسة
 مهارات من يكتسبوه أن ميكن االختبارات، وما يف وتنتائجهم الطالب أداء على إجياباً  املعايري تنعكس أن

 احملددة اجلودة ومعايري وتنتائجهم، الطالب، أداء ب ن عالقة وجود عدم وأظهرت النتائج وأفكار، ومعارف
املعايري  أن الدراسة وعّدت مضموهنا، وفق التدريس وييوم تصميم هلا، الرتبوي التخطيط يتم اليت مسبياً،

 .املدرسة فاعلية تعكس اليت وحداا اي
سحس ن "دراسة بعنوان (  (Heng, Lyu and Ltn, 2004"اينغ، يل ولنت"كما أجرى 

وقد استخدم الباحثون املنهج الوصفي " تجربة التايواتنية، ال2000 التعليم من خالل تطبيق األيزو
وصفت الدراسة إجراءات وتطبييات األيزو كنظام  ،0200اإلحصائي يف مجيع املدارس املطبية لأليزو 

ووجدت  معلماً وإدارياً يف املدارس احلكومية، 0191فعال يف ضبط اجلودة يف تايوان، وبلغت حجم العينة 
ة ضبط اجلودة تأثري إجيايب يف التعليم النوعي مع أمهية األخذ مجميع املعايري الدولية اذه الدراسة أن ألتنظم

 .الواردة يف املواصفة
 دراسة ادفت إىل تعرف(  (Cheung & Yiping, 2008"اوتنغ وييبنغ"كما أجرى 

 وقد ،الصيني ن املعلم ن تنظر وجهة من الص ن يف التعليم يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تطبيق جدوى
 املنهج الباحثأن استخدم وقد مياطعات صينية، مخس على موزع ن معلماً  (42) من الدراسة عينة تكوتنت
 فردية، وميابالت اجموعات صغرية، يف والنياش الفريق، على النهاية مفتوحة طرح أسئلة خالل من النوعي

 التعليم جودة يف تعزيز مفيدة ااملة جودة مبادئ يعّدون الصيني ن أن املعلم ن إىل الدراسة تنتائج وأاارت
 .الص ن يف
 :التعييب على الدراسات السابية وموقع الدراسة احلالية منها. 1. 1

 ألهنا إجنازاا، تواريخ حبسب متسلسلة العربية واألجنبية السابية جرى تناول عدد من الدراسات
 :بدراساهتم العالقة ذات الظواار لتأطري من  اإلتنطالق يتيح للباحث ن فكرياً  تراكماً  متثل
تتفق اذه الدراسة مع الدراسات : أوج  االتفاق ب ن الدراسة احلالية والدراسات السابية. 0. 1. 1

، واستخدام  (9000؛ كارابيرتوفيتش، 9002الكعيب، )السابية يف اتنتمائها للدراسات الوصفية كدراسة 
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، ومت اإلفادة من (9007السقيم، )سة كل منها منهج املسح بالعينة لدراسة اجتمع الدراسة؛ كدرا
 (.االستباتنة)الدراسات السابية يف الدراسة يف تطوير أداة الدراسة 

يف أهنا حاولت إلياء الضوء على التقديات اليت : ختتل  الدراسة احلالية مع الدراسات السابية. 9. 1. 1
 ح ن يف مدارس دولة الكويت، يف( ISO 9001) تواج  تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة

مستوى تطبيق تنظام اجلودة الشاملة وغريه من  يف قياس السابية للدراسات البقثية االجتااات تنوعت
 .املهنية والتمك ن اإلداري والثيافة التنظيمية املتغريات كالكفايات

  :ما تتميز ب  الدراسة احلالية من الدراسات السابية. 1. 1. 1
دراسات السابية املختلفة للموضوع على املستوى العريب واألجنيب، جند أن ما من خالل عرض ال

 : مييز الدراسة احلالية مما جاءت ب  الدراسات السابية ما يلي
تأيت اذه الدراسة مكملة ملا جاءت ب  الدراسات السابية، إذ إن الدراسات السابية . 0. 1. 1. 1

رة اجلودة الشاملة يف املدارس خاصة على الصعيد الكوييت ال تزال األجنبية منها والعربية اليت تناولت إدا
حمدودة كما أن الدراسات اليت تتناول تنفس املوضوع مل تتناول مجيع األبعاد املوجودة يف الدراسة، لذا يؤمل 

 .أن تضي  اذه الدراسة مسامهة على املستوي ن النظري والعملي يف اجال اإلدارة الرتبوية
ما سحاول اذه الدراسة تعرف التقديات الناجتة عن تطبيق األيزو ومعرفة درجة ك. 9. 1. 1. 1

التقديات واالجتااات املستيبلية يف تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم، وتعّرف املبادئ واملعايري الدولية 
 .إلدارة اجلودة الشاملة يف التعليم املدرسي

مفاايم اجلودة ومواصفات األيزو اليت أعدت وء على كما حاولت اذه الدراسة إلياء الض. 1. 1. 1. 1
يف األساس ملؤسسات واركات جتارية تتقدث عن عمالء مستفيدين من خدمات، كنتاج عمليات تيوم 

ولذلك كأن  ،واصفات وسحويلها للواقع التعليميهبا مؤسسات، إال أتن  ميكن االستفادة من تلك املفاايم وامل
 .قديات وتصنيفها وتوضيح مواضعها ليتم معاجلتها وإدراكهاالبد من تسليط الضوء على الت

الوحيدة اليت تناولت التقديات اليت تواج   -حسب علم الباحث ن-تعّد اذه الدراسة . 2. 1. 1. 1
 .مدارس دولة الكويت يف( ISO 9001) تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة

ة توفري مرجعية علمية وبياتنات ومعلومات تتعلق بالتقديات كما حاولت الدراسة احلالي. 7. 1. 1. 1
مدارس دولة الكويت  يف( ISO 9001) اليت تواج  تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة

ليساعد صاتنعي اليرار يف املؤسسات التعليمية على مواجهة التقديات اليت تواج  تطبيق تنظام الرقابة ليياس 
 (.ISO 9001) ملةتنظام اجلودة الشا



 داود. الخوالده وأ. د.أ.......................................الجودة نظام لقياس الرقابة نظام تطبيق تواجه التي التحديات
 

 

111 

 :الطريقة واإلجراءات. 9 
يتناول اذا اجلزء وصفاً ملنهجية الدراسة، اجتمع الدراسة والعينة وأداة الدراسة وثباهتا وصدقها، كما 

 .يتضمن املعاجلة اإلحصائية للبياتنات وأساليب مجع البياتنات واملعلومات
  طبيعة الدراسة احلالية وأادافها، إذ يدرس ملالءمتاملنهج الوصفي املسقي  اتبع: منهج الدراسة. 0. 2

واقع الظاارة ويص  خصائصها بدقة ويعرب عنها كميًا وكيفيًا ملعرفة درجة اتنتشار الظاارة وارتباطها مع 
 .(9001عبيدات وآخرون، )متغريات الدراسة للوصول اىل استنباطات تساعد على فهم الواقع وتطويره 

مدارس وزارة الرتبية يف دولة الكويت اليت قامت  مع الدراسة من كافةتكون اجت: اجتمع الدراسة. 9. 2
، وبلغ عدد املدارس املطبية لنظام إدارة اجلودة الشاملة ISO 9001بتطبيق تنظام اجلودة الشاملة األيزو 

مخس مدارس يف مجيع املناطق التعليمية ويف مجيع املراحل، بلغ اجتمع الدراسة ( ISO 9001)األيزو 
 (.اركة كواليت ليدرز)من مديري املدارس ومساعديهم من الذكور واإلتناث يف فرق عمل اجلودة ( 020)
من مديري املدارس ومساعديهم من الذكور ( 10)تكوتنت عينة الدراسة من : عينة الدراسة. 1. 2

إدارة اجلودة واإلتناث يف تنظام إدارة اجلودة يف مدارس التعليم العام بدولة الكويت الذين قامو بتطبيق تنظام 
من حجم اجملتمع األصلي للدراسة، مت %( 76)، واكلت العينة ما تنسبت  (2000)الشاملة األيزو 

اختياراا بطريية طبيية عشوائية متثل اذا اجملتمع مكوتنة من املدارس اليت قامت بتطبيق تنظام ضبط اجلودة 
(ISO9001/2008 ) ودرجة االحتمال واحدة إلدارة اجلودة الشاملة، حيث تكون الفرص متساوية

ألي فرد من أفراد اجتمع الدراسة، كما مت إتباع الطريية الطبيية، وذلك بتيسيم أفراد عينة الدراسة لعوامل 
 .يوضح ذلك( 0)اخلربة يف العمل املدرسي واملؤال التعليمي واجلنس، واجلدول رقم 

 0جدول 
 ةعليمي واخلرب ت اجلنس واملؤال التالدراسة حسب متغريا ةتوزع أفراد عين

 النسبة العدد الفئات 

 65.0 52 ذكر اجلنس
 35.0 28 أتنثى

 77.5 62 بكالوريوس املؤال
 22.5 18 دراسات عليا

 اخلربة
 67.5 54 سنوات00أقل من 

 519. 97 سنوات فأكثر 00من 
 100.0 80 اجملموع 
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ألدب النظري والدراسات السابية جرى تطوير استباتن  وذلك بعد االطالع على ا: أداة الدراسة. 2. 2
أبوقلة، السكارتنة، عبد اليادر والزرقان، )املتضمنة للمياييس ذات العالقة مبوضوع الدراسة مثل دراسة 

فيرة ليياس التقديات اليت تواج  تطبيق تنظام ( 16)، وتكوتنت األداة يف صورهتا األولية من (9000
ى تسعة اجاالت خاصة بالتطبيق، وبعد عرض االستباتن  ، موزعة عل(ISO 9001)الرقابة للجودة األيزو 

على اجموعة من احملكم ن، مت حذف بعض فيراهتا والتعديل على عباراهتا لتصبح يف صورهتا النهائية مكوتن  
فيرة ليياس مستويات التقديات اليت تواج  تنظام الرقابة ليياس للجودة موزعة على تسعة ( 79)من 

 (.2000)زو اجاالت خاصة مبواصفة األي
درجات، بدرجة  ( 7)بدرجة كبرية جدًا : جابة ودرجاهتا على النقو التايلوحددت خيارات اإل

 . درجة( 0)درجة، بدرجة قليلة جداً ( 9)درجات، بدرجة قليلة ( 1)درجات، بدرجة متوسطة ( 2)كبرية 
ربة واالختصاص وايئة مت عرض االستباتن  يف صورهتا األولية على ذوي اخل: صدق أداة الدراسة. 0. 2. 2

حمكم ن من أساتذة اإلدارة الرتبوية، للقكم على مدى صالحيتها كأداة جلمع البياتنات، وللتأكيد من 
األداة تييس ما جيب قياس  والوصول إىل مستوى عاٍل من الصدق الداخلي يف الدراسة، وذلك بإرفاق 

ستباتنات قام الباحثان بإجراء التعديالت تيرير واف يتضمن مشكلة الدراسة وأادافها وبعد اسرتجاع اال
امليرتحة من احملكم ن واألساتذة املختص ن من حيث وضوح املعىن ومدى مناسبت  للميياس واجملال الذي 

التابعة للتعليم  2000تتبع ل  وصياغتها اللغوية، قبل توزيعها على اإلدارات املدرسية املطبية لنظام األيزو 
 .فيرة يف تسعة اجاالت( 79)وتنت االستباتن  بصورهتا النهائية من العام بدولة الكويت، وتك

للتأكد من ثبات أداة الدراسة مت التقيق بطريية االختبار وإعادة االختبار  :ثبات أداة الدراسة. 9. 2. 2
(test-retest ) بتطبيق امليياس، وإعادة تطبيي  بعد أسبوع ن على اجموعة من خارج عينة الدراسة

فرداً من مديري املدارس ومساعديهم، مث حساب معامل ارتباط بريسون ب ن تيديراهتم يف ( 90)مكّوتنة من 
 .املرت ن

ومت أيضًا حساب معامل الثبات بطريية االتساق الداخلي حسب معادلة كروتنباخ ألفا، واجلدول 
ت واألداة ككل يب ن معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كروتنباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاال( 9)رقم 

 .واعتربت اذه الييم مالئمة لغايات اذه الدراسة
 
 
 



 داود. الخوالده وأ. د.أ.......................................الجودة نظام لقياس الرقابة نظام تطبيق تواجه التي التحديات
 

 

111 

 9جدول 
 معامل االتساق الداخلي كروتنباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

 اجملال
ثبات 
 اإلعادة

االتساق 
 الداخلي

 0.12 0.79 (ISO9001)التقديات اليت تواج  العامل ن يف فهم ثيافة اجلودة الشاملة ومواصفة األيزو 
 0.11 0.95 (ISO9001)التقديات اليت تواج  اإلدارة املدرسية لإليفاء مبواصفة األيزو 
 0.20 0.83 (ISO9001)التقديات عند اتنشاء تنظام اجلودة ضمن مواصفة األيزو 

 0.12 0.80 (ISO9001)سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظام اجلودة األيزو 
 0.16 0.92 (ISO9001)ة املوارد ضمن متطلبات املواصفة الدولية األيزو سحديات إدار 

سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية للخدمات غري املطابية قي تنظام إدارة اجلودة األيزو 
(ISO9001) 0.20 0.75 

 0.29 0.89 (ISO9001)سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظام إدارة اجلودة األيزو 
 0.12 0.86 (ISO9001)يات عمليات التقس ن املستمر لنظام إدارة اجلودة األيزو سحد

 0.17 0.88 (ISO9001)سحديات اإلدارة املدرسية يف احلصول على رضا العامل ن يف تنظام إدارة اجلودة األيزو 
 0.95 0.12 الدرجة الكلية

لتنفيذ الدراسة جرى اإلطالع على األدب النظري املتعلق باملوضوع : إجراءات الدراسة. 1. 2. 2
والدراسات السابية، مت تطوير أداة الدراسة وبعد استخراج دالالت الصدق والثبات هلا، قام الباحثان 

 .باختيار عينة الدراسة ومت توزيع األداة عليهم وبعد مجع االستباتنات مت سحليلها واستخراج النتائج
استباتن  قابلة ( 10)استباتن  على مداراء املدارس ومساعديهم؛ اسرتجع منها ( 27)مت توزيع 
من االستباتنات اليت مت توزيعها، ولتعرف درجة التيدير اعتمد الباحثان %( 12.9)للتقليل بنسبة 

تايل يف املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة لتكون مؤاراً على درجة التيدير باالعتماد على املعيار ال
مرتفع، )احلكم إىل تيدير املتوسطات احلسابية، وذلك بتيسيم درجات التيدير إىل ثالثة مستويات 

باالعتماد على املعادلة التالية واي معيار التصقيح، وذلك موضقًا باملعاجلة ( متوسط، منخفض
 .اإلحصائية

الربتنامج اإلحصائي للعلوم  متت االستعاتنة باألساليب اإلحصائية ضمن: املعاجلة اإلحصائية. 7. 2
وبالتقديد ، (Statistical Package for Social Science (SPSS)) االجتماعية

 :استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية
 .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واألمهية والرتبة لإلجابة عن السؤال ن األول والثاين .0. 7. 2
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للميارتنات الثنائية للتأكد من الداللة اإلحصائية للنتائج  (t-Test) اإلحصائي( ت)اختبار  .9. 7. 2
 .اليت يتم التوصل إليها

إلختبار مدى االعتماد على أداة مجع البياتنات املستخدمة يف قياس : اختبار كروتنباخ ألفا .1. 7. 2
 .املتغريات اليت ااتملت عليها الدراسة

ة بالطريية الطبيية العشوائية، وتكوتنت االستباتنات من ثالثة اختريت عينة الدراس: متغريات الدراسة. 7. 2
 :أجزاء اي

 (.ذكر، أتنثى: )اجلنس؛ ول  فئتان :؛ واي(الوسيطية)املتغريات الدميوغرافية . 0. 7. 2
 (.بكالوريوس، دراسات عليا: )املؤال العلمي؛ ول  مستويان. 9. 7. 2
 (.سنوات فأكثر 00سنوات،  00أقل من : )ستويانسنوات اخلربة يف العمل املدرسي؛ وهلا م. 1. 7. 2
مت اعتماد سلم ليكرت اخلماسي لتصقيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فيرة من  :املعيار اإلحصائي. 6. 2

، درجة كبرية، درجة متوسطة، درجة قليلة، درجة درجة كبرية جداً )فيرات  درجة واحدة من درجات  اخلمس 
على الرتتيب، وقد مت اعتماد امليياس التايل ألغراض سحليل ( 0، 9، 1، 2، 7) واي متثل رقمياً ( قليلة جداً 

 :النتائج
 قليلة 9.11 - 0  من
 متوسطة 1.76 - 9.12من 

 كبرية 7 - 1.71من 
 :وقد مت احتساب امليياس من خالل استخدام املعادلة التالية

 (0)احلد األدىن للميياس  -( 7)احلد األعلى للميياس 
 (1)فئات املطلوبة عدد ال

7-0     =0.11 
                                        1 

 .إىل هناية كل فئة( 0.11)ومن مث إضافة اجلواب 
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 :نتائج الدراسة. 08 
 ،لتسلسل أسئلتها يتناول اذا اجلزء عرضا للنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة وفياً 

 :وبذلك على النقو األيت
( ISO9001)ما مستوى التقديات اليت تواج  تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة . 0. 00

 يف مدارس دولة الكويت من وجهة تنظر مديري املدارس؟
لإلجابة عن اذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى التقديات 

يف مدارس دولة الكويت من ( ISO9001)بة ليياس تنظام اجلودة الشاملة اليت تواج  تطبيق تنظام الرقا
 .يوضح ذلك( 1)وجهة تنظر مديري املدارس، واجلدول رقم 

 1جدول 
املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ملستوى التقديات اليت تواج  تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام 

 الكويت من وجهة تنظر مديري املدارس مرتبة تنازلياً  يف مدارس دولة( ISO9001)اجلودة الشاملة 
 املستوى حنراف املعيارياال املتوسط احلسايب اجملال م الرتبة

التقديات اليت تواج  العامل ن يف فهم ثيافة اجلودة  0 0
 كبرية 3.98 .510 (ISO9001)الشاملة ومواصفة األيزو 

يفاء مبواصفة التقديات اليت تواج  اإلدارة املدرسية لإل 9 9
 كبرية 3.88 .570 (ISO9001)األيزو 

سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية للخدمات غري  7 1
 كبرية 3.82 .590 (ISO9001)املطابية يف تنظام إدارة اجلودة األيزو 

سحديات اإلدارة املدرسية يف احلصول على رضا العامل ن  2 2
 كبرية ISO 9001. 3.81 .720))يف تنظام إدارة اجلودة األيزو 

سحديات إدارة املوارد ضمن متطلبات املواصفة الدولية  7 7
 كبرية 3.74 .660 (ISO9001)األيزو 

التقديات عند أتنشاء تنظام اجلودة ضمن مواصفة األيزو  1 7
(ISO9001) 3.67 .670 متوسطة 

سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظام اجلودة  2 6
 متوسطة 3.66 .720 (ISO9001)األيزو 

التقس ن املستمر لنظام إدارة اجلودة  سحديات عمليات 1 1
 متوسطة 3.65 .730 (ISO9001)األيزو 

التدقيق الداخلي واخلارجي لنظام إدارة اجلودة سحديات  6 2
 متوسطة 3.60 .870 (ISO9001)األيزو 

 كبرية 560. 3.78 الدرجة الكلية  
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ة الكلية ملستوى التقديات اليت تواج  تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام أن الدرج( 1)يب ن اجلدول 
، (0.56)واحنراف معياري ( 1.61)جاءت بدرجة كبرية مبتوسط يلغ  2000اجلودة الشاملة األيزو 

، وجاء اجال التقديات اليت تواج  العامل ن يف فهم (3.98-3.60)وتراوحت املتوسطات احلسابية ب ن 
يف املرتبة األوىل بأعلى متوسط حسايب بلغ ( ISO9001)شاملة ومواصفة األيزو ثيافة اجلودة ال

لنظام إدارة  ، بينما جاء اجال سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي(0.70)واحنراف معياري  (98.1)
 (.0.16)واحنراف معياري ( 3.60)يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ ( ISO9001)اجلودة األيزو 

النتائج املتعلية بالسؤال األول أن درجة التقديات الناجت  عن تطبيق األيزو يف مدارس أظهرت 
 .التعليم العام يف الكويت من وجهة تنظر املديرين ومساعديهم عينة الدراسة كاتنت مرتفعة

ويرى الباحثان من خالل النتائج اليت بينت أن التقديات اليت تواج  العامل ن يف املدارس الكويتية 
كبرية ألن اذه الثيافة حديثة العهد يف البلدان ( ISO 9001)تطبيق تنظام اجلودة الشاملة األيزو  يف

 عملية ويرى الباحثان أن اذه النتائج قد تعزى إىل ضع  العربية ويف الكويت خاصة يف اجملال التعليمي،
 أجل من وذلك ملمارست ، ياً وفكريًا وتنفس لتهيئة العامل ن يف املدارس ثيافياً  اجلودة تنظام على التدريب
 ال املدارس اجلودة يف سحييق بأن علي  او متعارف ما مع يتفق واذا ب ، والتزامهم وإقناعهم تعاوهنم ضمان

 .املدرسة يف العامل ن من مجيع كامال ويتطلب التزاما وجهد وقت إىل حيتاج بل فجأة، يأيت
 الفعلي التطبيق معوقات أن ترى اليت (9000ديتريت، )دراسة  مع الدراسة اذه تنتائج اتفيت وقد
 اختاذ يف اإلداري ن وتردد للتجربة، السليم للتخطيط كاف وقت توفر عدم تعود إىل الشاملة إلدارة اجلودة

والعامل ن، كما تتفق اذه النتيجة  للمعلم ن املطلوبة الصالحيات تفويض على وعدم قدرهتم الفعلية اليرار،
 باجملاالت، املتصلة املعايري تطبيق يف تدٍن عامٍ  ظهور إىل النتائج  أاارتاليت( 9007ذيب، )مع دراسة 

 إىل احلاجة إضافة واملعلم ن، املديرين من كل لدى تطبيق معايري اجلودة الشاملة اخنفاض مستوى وكذلك
 لكوكذ مؤارات األداء، واستخالص املعايري وتوظيفها، بناء على كافة، للعامل ن التدريب من مزيد إىل

 .التيارير وكتابة األدلة جلمع األساليب الناجقة
 درجة تنتائجها أن اليت أظهرت( 9001بدح، وحوامدة، )دراسة  وتتعارض اذه النتيجة مع تنتائج

كما . عالية اجلودة لنظام املطبية األردتنية يف املدارس :ISO 9001) 9000)مواصفات  عناصر تطبيق
 الشاملة اجلودة إدارة مبادىء تطبيق مدى اليت أظهرت أن( 9007زامل، )تتعارض اذه النتيجة مع دراسة 

 .كلن مرتفعاً  حلم وبيت اخلليل حمافظيت يف الثاتنوية يف املدارس
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التقديات اليت تواج  العامل ن يف فهم ثيافة اجلودة الشاملة ومواصفة األيزو "وجاء حمور 
(ISO9001 ") وبدرجة عالية، وقد حصلت مجيع ( 1.21)يف املرتبة األوىل بأعلى متوسط حسايب بلغ

فيرات اذا احملور على درجات كبرية تدل على أن اناك سحديات كبرية يواجهها املديرون تتعلق بافتيارام 
مديرو املدارس ومساعدوام يف الكويت يف اذا  اليها أاار اليت التقديات على إىل ثيافة اجلودة، وبناء

اجلودة الشاملة، وثيافة  كاف للمديرين ومساعديهم ملفاايم ضماناجملال ميكن اليول إن اناك عدم إدراك  
؛ وقد يعزى ذلك إىل 2000اجلودة الشاملة، باالضافة إىل مفاايم ومتطلبات واتنعكاسات تطبيق األيزو 

عدم إخضاع املديرين لدورات تدريبية وتندوات تتعلق بنظام اجلودة الشاملة وطرق تطبييها يف املدارس، وتعّد 
 .سؤولية مسؤولية وزارة الرتبيةاذه امل

 ضمان اليت بينت تنتائجها أن تطبيق( 9002الشمري واملليجي، )وتتفق اذه النتيجة مع دراسة 
 توعية خالل من واالعتماد اجلودة ضمان ثيافة لنشر خطة وضع واالعتماد مجامعة حائل يتطلب اجلودة

 .اجلامعية داخل املؤسسات العامل ن
التقديات اليت تواج  االدارة املدرسية لإليفاء مبواصفة األيزو " أما فيما يتعلق مبقور

(ISO9001 ") وبدرجة كبرية، فيد تعزى (1.11)الذي جاء يف املرتبة الثاتنية مبتوسط حسايب بلغ ،
اذه النتائج إىل احلاجة إىل قلب كامل واامل للنظام التعليمي واهليكل التنظيمي يف املدارس لتقييق 

، من ثيافة تنظيمية وادارة موارد بشرية وغرياا، كما قد تعزى اذه النتيجة إىل حاجة مواصفات األيزو
 عن أخطاء بال لعملياهتا تنتائج إلعطاء التفصيلية وتصميمها عملياهتا جودة زيادة إىل أن تسعى إىل املدارس

 للعامل ن يف التدريبية االحتياجات دراسة وذلك عن طريق باستمرار، وإجراءاهتا خطواهتا طريق قياس
 من وذلك ملمارست ، اًو تنفسياً  وفكري ثيافياً  لتهيئتهم اجلودة تنظام على التدريب عملية وتفعيل املدرسة،

 .ب  والتزامهم وإقناعهم ضمان تعاوهنم أجل
سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية للخدمات غري املطابية قي تنظام إدارة اجلودة "أما حمور 

، وبدرجة كبرية، فيد (1.19)الذي جاء يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ " (ISO9001)األيزو 
يعزى السبب يف اذه النتيجة إىل أن املديرين ومساعديهم ليس لديهم فكرة واضقة عن إدارة اجلودة وأن 

ليل من أساسياهتا منع االخطاء قبل وقوعها، كما قد تعزى اذه النتيجة إىل افتيار املديرين مهارات سح
املشكلة وإجياد حلول هلا، ومن أساسيات إدارة اجلودة فهم اذه العملية للييام باالجراءات التصقيقية 

( 9007السعود، )دراسة  تنتائج مع الدراسة تنتيجة اذه اختلفت ومنع حدوث األخطاء مرة أخرى، وقد
 فاعلية كاتنت حيث لزرقاء،ا يف حمافظة والتعليم الرتبية مديريات يف العامل ن من عينة أجريت على اليت
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 دراسة مع الدراسة اذه تنتائج مرتفعة، كما تتعارض (ISO 9001, 2000) األيزو تنظام تطبيق
 يف( 2000آيزو) اجلودة إدارة تنظام استخدام درجة فاعلية استيصاء إىل ادفت اليت (9007التميمي، )

 العامل ن تنظر وجهة من األردن والتعليم يف بيةالرت  وزارة التجربة يف يف اإلدارية املشمولة أداء الوحدات تطوير
 .متوسطةISO 9001, 2000) األيزو ) تنظام تطبيق بينت النتائج أن فاعلية حيث فيها،

سحديات اإلدارة املدرسية يف احلصول على رضى العامل ن يف تنظام إدارة اجلودة األيزو "وجاء حمور 
((ISO 9001 "وبدرجة كبرية، وقد تعزى اذه النتيجة (1.10)غ يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بل ،

إىل وجود درجة كبرية من التقديات يف احلصول على رضا العامل ن تنتيجة ملياومة العامل ن للتغيري ألن 
برامج سحس ن اجلودة تتطلب تغيرياً جذريًا يف ثيافة املدرسة وطرق أداء العمل ومعايريه السائدة يف املؤسسة 

اتنب ختوفهم أن سحمل مسؤولية التغيري وتنفيذ متطلبات  قد يفرض عليهم االلتزام ومعايري التعليمية، إىل ج
 .ومواصفات حديثة وجديدة بالنسبة اليهم

جاء يف (" ISO9001)سحديات إدارة املوارد ضمن متطلبات املواصفة الدولية األيزو "أما حمور 
ة، فريجع ذلك إىل أن سحديد متطلبات اغل كل ، وبدرجة كبري (1.62)املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب بلغ 

 إرضاء على اليت تساعد املوارد توفر قليلة، وكذلك عدم بدرجة يتم وخربة وتدريب ومهارة مؤال وظيفة من
لى العيود بينها وب ن األداء، كما تب ن النتائج وجود صعوبة يف التدقيق ع وسحس ن األمور وأولياء الطلبة

قبل إبرامها لضمان جودة خدماهتا للمستفيد، ( فني ن، عيود الصياتنة والرتميم، املنهجاملوجهي ن ال)املوردين 
وقد يعزى السبب يف ذلك إىل أن اذه الواجبات ليست من واجبات مدير املدرسة بل تعد من واجبات 

منظومة من املناطق التعليمية ووزارة الرتبية، وتنظرًا لرتاكم األعباء على مدير املدرسة جيب أن يكون اناك 
التعاون ب ن اإلدارة املدرسية ووزارة الرتبية واملناطق التعليمية من أجل االستغالل األمثل للموارد البشرية من 

 .بيق تنظام اجلودة الشاملة األيزوموردين، ومعلم ن، وطالب، ومساعدة االدارة املدرسية على فهم وتط
الذي جاء (" ISO9001)اصفة األيزو التقديات عند اتنشاء تنظام اجلودة ضمن مو "وأما حمور 

، وبدرجة متوسطة، فتب ن النتائج أن إدارة املدرسة تواج  (1.76)يف املرتبة السادسة مبتوسط حسايب بلغ 
سحدياً بإعداد دليل اجلودة املوثق الذي يص  إجراءات تطبيق اجلودة وتعليمات العمل داخل املدرسة، وقد 

مة ال تعد من مهام اإلدارة املدرسية بل من مهام وزارة الرتبية، كما بينت تعزى اذه النتيجة إىل أن اذه امله
تنتائج اذا احملور أن إجراءات اجلودة تواج  صعوبة من حيث الوضوح والشمول ملتطلبات العمل املدرسي، 

وال وقد تعزى أيضًا إىل أن املدراء يعتيدون أن معايري اجلودة ميكن تطبييها فيط على املنشآت الصناعية 
كما بينت النتائج أن اناك درجة متوسط  ملشكلة إجياد تنظام . تتناسب مع املدارس واملؤسسات التعليمية
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مكتوب وموثق لنظام إدارة اجلودة، وتنرى أتن  تنظرًا حملاولة دولة الكويت تبين تنظام اجلودة الشاملة يف 
 .مدارسها فإتن  من الضروري وجود تنظام مكتوب للرجوع إلي  وقت احلاجة

الذي (" ISO9001)سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظام اجلودة األيزو "أما حمور 
، وبدرجة متوسطة، فيد تعود اذه النتيجة إىل وضوح (1.77)جاء يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب بلغ 

 العامل ن جلميع ماتاملوثية والتعلي اإلجراءات وإتاحة "اسرتجاعها وسهولة عليها واحملافظة السجالت حمتوى
 .املدرسة داخل تتم اليت العمليات مجيع وسحديد باملدرسة

 اإلجراءات من واملدارس على التأكد وقد يعزى ذلك إىل تركيز املناطق التعليمية التابعة لوزارة الرتبية
 أن اكم بالنظام، واذا يعّد من أساسيات عمل املدرسة حىت قبل تطبيق تنظام اجلودة الشاملة، املوثية
 والوسائل باألساليب وتنظيمها، وحفظها توافراا، حيث من والبياتنات والوثائق ضبط السجالت عملية

 أام من واملعلم ن سجالت الطلبة تعد إذ من املهام االساسية ملدير املدرسة، يعد احلديثة التكنولوجية
أن مبيدرة املدارس الكويتية يؤكد  السجالت اذه جودة فإن التعليمية، لذا بالعملية املتعلية السجالت

 اإلدارة تطوير تنظام األيزو فيما يتعلق بضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظام اجلودة األيزو من أجل تطبيق
 .املدرسية

سحديات عمليات التقس ن املستمر لنظام إدارة اجلودة األيزو "أما فيما يتعلق مبقور 
(ISO9001 ")وبدرجة متوسطة، فيد بينت (1.77)توسط حسايب بلغ يف املرتبة الثامنة مب الذي جاء ،

النتائج أن التقديات اليت تواج  اإلدارة املدرسية يف وضع خطط وأاداف للتقس ن املستمر وتنفيذ اذه 
اخلطط على أرض الواقع جاءت بدرجة عالية وذلك لضع  كفاءة املديرين وعدم املامهم مبهارات 

 .املبادئ األساسية لإلدارة عامة وإلدارة اجلودة خاصةالتخطيط االسرتاتيجي اليت تعد من 
الشاملة ( ISO9001)وأما حمور سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظام إدارة اجلودة األيزو 

، (1.70)فيد جاء يف املرتبة التاسعة واألخرية مبتوسط حسايب بلغ ( ISO9001)ومواصفة األيزو 
جة إىل أن عملية التدقيق الداخلي واخلارجي تعد من مهام اإلدارة وبدرجة متوسطة، وقد تعزى اذه النتي

املدرسية األساسية، ومدير املدرسة لدي  إملام كاف هبذه العملية حبكم خربت  يف اإلدارة املدرسية، ولن يواج  
 .لتطبيق تنظام األيزو يف املدرسة الكثري من التقديات يف تطبييها كمبدأ أساسي

يف مستوى التقديات ( α 0.07=)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال اناك فروق .9. 00
تعزى ملتغريات اجلنس، واملؤال ( ISO9001)اليت تواج  تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة 

ى لإلجابة عن اذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ملستو  العلمي، واخلربة؟
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حسب متغريات اجلنس، واملؤال العلمي، ( ISO9001)تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة 
 .يوضح ذلك (4)واخلربة، واجلدول رقم 

 4جدول 
املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ملستوى تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة 

(ISO9001 ) ،املؤال العلمي، واخلربةحسب متغريات اجلنس 

 

 اخلربة املؤال اجلنس
 سنوات فأكثر 00 سنوات00أقل من  دراسات عليا بكالوريوس أتنثى ذكر

املتوسط 
 احلسايب

راف حناال
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

راف حناال
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

حنراف اال
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

حنراف اال
 املعياري

املتوسط 
 سايباحل

راف حناال
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

حنراف اال
 املعياري

التقديات اليت تواج  العامل ن يف فهم 
ثيافة اجلودة الشاملة ومواصفة األيزو 

(ISO9001) 
3.92 0.45 4.11 0.58 4.05 0.51 3.76 0.42 4.10 0.27 3.73 0.71 

دارة املدرسية التقديات اليت تواج  اإل
 3.74 0.50 4.15 0.60 4.02 0.52 3.40 0.48 4.05 0.70 3.53 0.72 (ISO9001)يزو لإليفاء مبواصفة األ

تنشاء تنظام اجلودة إالتقديات عند 
 3.47 0.59 4.04 0.65 3.83 0.54 3.11 0.77 3.84 0.72 3.31 0.71 (ISO9001)ضمن مواصفة األيزو 

سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة 
 (ISO9001)بنظام اجلودة األيزو 

3.53 0.74 3.90 0.64 3.82 0.63 3.13 0.78 3.87 0.71 3.23 0.61 

سحديات إدارة املوارد ضمن متطلبات 
 (ISO9001)املواصفة الدولية األيزو 

3.61 0.66 3.98 0.60 3.89 0.57 3.20 0.67 3.96 0.79 3.28 0.72 

سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية 
تنظام إدارة للخدمات غري املطابية قي 

 (ISO9001)اجلودة األيزو 
3.68 0.57 4.06 0.55 3.97 0.51 3.29 0.54 4.01 0.21 3.42 0.70 

سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي 
لنظام إدارة اجلودة األيزو 

(ISO9001) 
3.37 0.86 4.04 0.69 3.87 0.67 2.68 0.84 3.87 0.71 3.05 0.27 

سحديات عمليات التقس ن املستمر 
نظام إدارة اجلودة األيزو ل

(ISO9001) 
3.50 0.73 3.95 0.65 3.81 0.64 3.12 0.77 3.85 0.70 3.25 0.62 

سحديات اإلدارة املدرسية يف احلصول 
على رضا العامل ن يف تنظام إدارة اجلودة 

 (ISO9001)األيزو 
3.64 0.68 4.11 0.70 3.97 0.65 3.25 0.65 4.01 0.71 3.38 0.60 

 0.72 3.38 0.27 3.97 0.46 3.26 0.49 3.93 0.56 4.05 0.50 3.63 ليةالدرجة الك

تباينًا ظااريًا يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى تطبيق تنظام ( 4)يب ن اجلدول 
 .حسب متغريات اجلنس، املؤال العلمي، واخلربة( ISO9001)الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة 
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لة الفروق اإلحصائية ب ن املتوسطات احلسابية مت استخدام سحليل التباين الثالثي املتعدد ولبيان دال
 (.6)وسحليل التباين الثالثي لألداة ككل جدول رقم ( 5)على اجملاالت جدول رقم 

 5جدول 
تواج  تطبيق سحليل التباين الثالثي املتعدد ألثر اجلنس، واملؤال العلمي، واخلربة على اجاالت التقديات اليت 

يف مدارس دولة الكويت من وجهة تنظر مديري ( ISO9001)تنظام الرقابة ليياس تنظام اجلودة الشاملة 
 املدارس ومساعديهم

 اجملاالت مصدر التباين
اجموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 قيمة ف املربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 اجلنس
 260.=اوتلنج

 050.=ح

عامل ن يف فهم ثيافة اجلودة التقديات اليت تواج  ال
 0.53 1.00 0.53 2.35 0.13 (ISO9001)الشاملة ومواصفة األيزو 

التقديات اليت تواج  االدارة املدرسية لإليفاء 
 2.06 1.00 2.06 9.37 0.00 (ISO9001)مبواصفة األيزو 

التقديات عند اتنشاء تنظام اجلودة ضمن مواصفة 
 (ISO9001)األيزو 

4.08 1.00 4.08 13.63 0.00 

سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظام 
 (ISO9001)اجلودة األيزو 

1.53 1.00 1.53 3.75 0.06 

سحديات إدارة املوارد ضمن متطلبات املواصفة 
 (ISO9001)الدولية األيزو 

1.67 1.00 1.67 5.53 0.02 

سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية 
بية قي تنظام إدارة اجلودة األيزو للخدمات غري املطا
(ISO9001) 

1.68 1.00 1.68 7.34 0.01 

سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظام إدارة 
 (ISO9001)اجلودة األيزو 

4.66 1.00 4.66 10.78 0.00 

سحديات عمليات التقس ن املستمر لنظام إدارة 
 (ISO9001)اجلودة األيزو 

2.56 1.00 2.56 6.31 0.01 

سحديات اإلدارة املدرسية يف احلصول على رضا 
 ISO))العامل ن يف تنظام إدارة اجلودة األيزو 

9001 
2.62 1.00 2.62 6.94 0.01 

 املؤال
 340.=اوتلنج

 010.=ح

التقديات اليت تواج  العامل ن يف فهم ثيافة اجلودة 
 (ISO9001)الشاملة ومواصفة األيزو 

0.06 1.00 0.06 0.27 0.61 

قديات اليت تواج  االدارة املدرسية لإليفاء الت
 1.23 1.00 1.23 5.58 0.02 (ISO9001)مبواصفة األيزو 

التقديات عند اتنشاء تنظام اجلودة ضمن مواصفة 
 1.84 1.00 1.84 6.14 0.02 (ISO9001)األيزو 
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سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظام 
 1.47 1.00 1.47 3.60 0.06 (ISO9001)اجلودة األيزو 

سحديات إدارة املوارد ضمن متطلبات املواصفة 
 1.22 1.00 1.22 4.05 0.05 (ISO9001)الدولية األيزو 

سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية 
للخدمات غري املطابية قي تنظام إدارة اجلودة األيزو 

(ISO9001) 
1.53 1.00 1.53 6.70 0.01 

واخلارجي لنظام إدارة  سحديات التدقيق الداخلي
 6.97 1.00 6.97 16.14 0.00 (ISO9001)اجلودة األيزو 

سحديات عمليات التقس ن املستمر لنظام إدارة 
 1.38 1.00 1.38 3.38 0.07 (ISO9001)اجلودة األيزو 

سحديات اإلدارة املدرسية يف احلصول على رضا 
  ISO))العامل ن يف تنظام إدارة اجلودة األيزو 

1.57 1.00 1.57 4.15 0.05 

 اخلربة
اوتلنج 

=.270 
 7.0=ح

التقديات اليت تواج  العامل ن يف فهم ثيافة اجلودة 
 1.60 1.00 1.60 7.03 0.01 (ISO9001)الشاملة ومواصفة األيزو 

التقديات اليت تواج  االدارة املدرسية لإليفاء 
 1.99 1.00 1.99 9.02 0.00 (ISO9001)مبواصفة األيزو 

لتقديات عند اتنشاء تنظام اجلودة ضمن مواصفة ا
 1.79 1.00 1.79 5.99 0.02 (ISO9001)األيزو 

سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظام 
 3.24 1.00 3.24 7.95 0.01 (ISO9001)اجلودة األيزو 

سحديات إدارة املوارد ضمن متطلبات املواصفة 
 3.98 1.00 3.98 13.17 0.00 (ISO9001)الدولية األيزو 

سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية 
 للخدمات غري املطابية قي تنظام إدارة اجلودة األيزو 

2.59 1.00 2.59 11.36 0.00 

سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظام إدارة 
 (ISO9001)اجلودة األيزو 

3.19 1.00 3.19 7.40 0.01 

لنظام إدارة  سحديات عمليات التقس ن املستمر
 (ISO9001)اجلودة األيزو 

2.85 1.00 2.85 7.02 0.01 

سحديات اإلدارة املدرسية يف احلصول على رضا 
 ISO)) ل ن يف تنظام إدارة اجلودة األيزوالعام

9001 
2.97 1.00 2.97 7.84 0.01 

 اخلطأ

التقديات اليت تواج  العامل ن يف فهم ثيافة اجلودة 
 (ISO9001)و الشاملة ومواصفة األيز 

17.26 76.00 0.23 
  

التقديات اليت تواج  االدارة املدرسية لإليفاء 
   16.73 76.00 0.22 (ISO9001)مبواصفة األيزو 
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التقديات عند اتنشاء تنظام اجلودة ضمن مواصفة 
   22.75 76.00 0.30 (ISO9001)األيزو 

سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظام 
   30.95 76.00 0.41 (ISO9001)يزو اجلودة األ

سحديات إدارة املوارد ضمن متطلبات املواصفة 
   22.98 76.00 0.30 (ISO9001)الدولية األيزو 

سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية 
للخدمات غري املطابية قي تنظام إدارة اجلودة األيزو 

(ISO9001) 
17.35 76.00 0.23   

لداخلي واخلارجي لنظام إدارة سحديات التدقيق ا
   32.81 76.00 0.43 (ISO9001)اجلودة األيزو 

سحديات عمليات التقس ن املستمر لنظام إدارة 
 (ISO9001)اجلودة األيزو 

30.89 76.00 0.41 
  

سحديات اإلدارة املدرسية يف احلصول على رضا 
 ISO))العامل ن يف تنظام إدارة اجلودة األيزو 

9001 
28.74 76.00 0.38   

 الكلي

التقديات اليت تواج  العامل ن يف فهم ثيافة اجلودة 
    20.42 79.00 (ISO9001)الشاملة ومواصفة األيزو 

التقديات اليت تواج  االدارة املدرسية لإليفاء 
    25.75 79.00 (ISO9001)مبواصفة األيزو 

التقديات عند اتنشاء تنظام اجلودة ضمن مواصفة 
    35.35 79.00 (ISO9001)األيزو 

سحديات ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظام 
    42.01 79.00 (ISO9001)اجلودة األيزو 

سحديات إدارة املوارد ضمن متطلبات املواصفة 
    34.83 79.00 (ISO9001)الدولية األيزو 

سحديات اإلجراءات التصقيقية والوقائية 
ام إدارة اجلودة األيزو للخدمات غري املطابية قي تنظ

(ISO9001) 
27.66 79.00 

   

سحديات التدقيق الداخلي واخلارجي لنظام إدارة 
    59.58 79.00 (ISO9001)اجلودة األيزو 

سحديات عمليات التقس ن املستمر لنظام إدارة 
    42.40 79.00 (ISO9001)اجلودة األيزو 

رضى سحديات اإلدارة املدرسية يف احلصول على 
 ISO)) ل ن يف تنظام إدارة اجلودة األيزوالعام

9001 
41.00 79.00    
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 :اآليت( 5)يتب ن من اجلدول 
تعزى ألثر اجلنس يف مجيع اجملاالت، باستئناء ( a  =0.07)وجود فروق ذات داللة إحصائية 

وسحديات ( ISO9001)التقديات اليت تواج  العامل ن يف فهم ثيافة اجلودة الشاملة ومواصفة األيزو 
 .تناث، وجاءت الفروق لصاحل اإل(ISO9001)ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظام اجلودة األيزو 

باستثناء  تعزى ألثر املؤال يف مجيع اجملاالت،( a  =0.07)وجود فروق ذات داللة إحصائية 
، وسحديات (ISO9001)التقديات اليت تواج  العامل ن يف فهم ثيافة اجلودة الشاملة ومواصفة األيزو 

وسحديات عمليات التقس ن املستمر ( ISO9001)ضبط الوثائق والبياتنات اخلاصة بنظام اجلودة األيزو 
 .، وجاءت الفروق لصاحل البكالوريوس(ISO9001)لنظام إدارة اجلودة األيزو 

تعزى ألثر اخلربة يف مجيع اجملاالت، وجاءت ( a  =0.07)وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 .سنوات 00لفروق لصاحل أقل من ا

 7جدول 
واخلربة على الدرجة الكلية ملستوى تطبيق تنظام الرقابة  سحليل التباين الثالثي ألثر اجلنس واملؤال العلمي

 ليياس تنظام اجلودة الشاملة 
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية اجموع املربعات مصدر التباين

 0.00 11.14 2.10 1.00 2.10 اجلنس
 0.01 7.65 1.44 1.00 1.44 املؤال
 0.00 13.77 2.59 1.00 2.59 اخلربة
   0.19 76.00 14.30 اخلطأ
    79.00 24.92 الكلي

 :اآليت( 7)يتب ن من اجلدول 
 11.14تعزى ألثر اجلنس، إذ بلغت قيمة ف ( a  =0.07)وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .تناث، وجاءت الفروق لصاحل اإل0.00بلغت  حصائيةإوبداللة 
 7.65تعزى ألثر املؤال، إذ بلغت قيمة ف ( a  =0.07)وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .، وجاءت الفروق لصاحل البكالوريوس0.01حصائية بلغت إوبداللة 
 13.77تعزى ألثر اخلربة، إذ بلغت قيمة ف ( a  =0.07)وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .سنوات 00قل من أ، وجاءت الفروق لصاحل 0.00حصائية بلغت إاللة وبد
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أظهرت النتائج املتعلية بالسؤال الثاين أن اناك تباينًا يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
يف مدارس دولة الكويت باختالف استجابات  2000للتقديات الناجتة عن تطبيق تنظام الرقابة األيزو 

 .مساعديهماملدراء و 
مت استخراج املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ملستوى تطبيق تنظام الرقابة ليياس تنظام 

 :حسب متغريات اجلنس، واملؤال العلمي، واخلربة( ISO9001)اجلودة الشاملة 
 :أما فيما خيّص متغري اجلنس؛ فيد تب ن

 11.140نس، إذ بلغت قيمة ف تعزى ألثر اجل( a  =0.07)وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 .، وجاءت الفروق لصاحل اإلتناث0.001وداللة إحصائية بلغت 

تناث يعتيدن وجود سحديات تواجههن يف تطبيق تنظام اجلودة أكثر من اذه الدراسة أن اإلأظهرت 
 الذكور، وقد تعزى اذه النتيجة إىل أن املديرات من اإلتناث ال زلن يواجهن صعوبات وسحديات أكثر من
الذكور يف الدول العربية وخاصة يف الكويت، وذلك ألن املرأة ال تُعطى قدراً من املسؤولية والسلطة واحلرية 

عطاه للذكور، لذلك تكون التقديات اليت يواجهنها أكرب من الذكور
ُ
 .امل

 تيديرات ب ن اختالفًا اناك اليت اظهرت أن( 9007زامل، )كما تتفق اذه النتيجة مع دراسة 
 وبيت اخلليل حمافظيت يف الثاتنوية املدارس يف الشاملة اجلودة إدارة مبادىء تطبيق الدراسة ملدى اجتمع أفراد
 .اإلتناث لصاحل املدير جنس حسب متغري فلسط ن يف حلم

 تنظام واقع يف إحصائية داللة ذات فروق اليت بينت وجود( 9002العباسي، ) وتتفق مع دراسة
 للجنس تعزى التدريس ايئة أعضاء تنظر وجهة من اجلودة معايري إدارة ءضو  يف اليدس جامعة يف التعليم
 .الذكور لصاحل

 داللة ذات فروق إذ بينت النتائج عدم وجود( 9006 العسيلي،)وختتل  مع تنتائج دراسة 
املدرسة  أداء لفعالية املدارس ومعلمي مديري تيدير درجة يف (a  =0.07) املستوى عند إحصائية

بدح )اجلنس، كما ختتل  اذه النتيجة مع تنتائج دراسة  باختالف اخلليل مدينة يف اجلودة ريمعاي باستخدام
 ب ن إحصائية داللة ذات فروق تنتائجها عدم وجود اليت بينت( 9007وغنيم،  ؛ عالوتنة9001وحوامدة، 

ختتل  مع دراسة ملتغري اجلنس، و  تبعاً  املدارس اذه يف املعلم ن واملعلمات الستجابات املتوسطات احلسابية
 .يف عدم وجود فروق تعزى ملتغري اجلنس( 9000الباسل، )
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 :أما فيما يتعلق مبتغري املؤال العلمي فيد تب ن
تعزى ألثر املؤال، حيث بلغت قيمة ف  (a  =0.07)وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .، وجاءت الفروق لصاحل البكالوريوس0.007وبداللة احصائية بلغت  7.647
تعزى اختالف وجهات تنظر أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالتقديات اليت تواج  اإلدارة يف  وقد

تطبيق تنظام األيزو إىل أن املدراء من اصقاب الشهادات العليا ميلكون كماً معرفياً أكرب، وام أكثر اطالعاً 
م يرون أن التقديات اليت قد من الناحية العلمية والتطبييية على مثل اذه األتنظمة احلديثة وبالتايل فإهن

  .تواجههم أقل صعوبة ميابل وجهة تنظر حاملي اهادة البكالوريوس
 أفراد تيديرات ب ن اختالفًا اناك اليت أظهرت أن( 9007زامل، )وتتفق اذه النتيجة مع دراسة 

 حلم وبيت اخلليل حمافظيت يف الثاتنوية املدارس يف الشاملة اجلودة إدارة مبادىء تطبيق الدراسة ملدى اجتمع
حيث تب ن ( 9007التميمي، )حسب متغري املؤال العلمي، كما تتفق اذه النتيجة مع دراسة  فلسط ن يف

فاعلية إدارة اجلودة الشاملة من وجهة تنظر مديري ومعلمي املدارس  درجة يف إحصائياً  فروق دالة وجود
 الفروق العلمي وجاءت املؤال إىل تعزى يف حمافظة اإلحساء 2009احلكومية احلاصلة على اهادة األيزو 

اليت بينت ( 9002العباسي، ) وختتل  اذه النتيجة مع دراسة، البكالوريوس مؤال حيملون من لصاحل
 اجلودة معايري إدارة ضوء يف اليدس جامعة يف التعليم تنظام واقع يف إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود

 .للمؤال العلميتعزى  التدريس ايئة أعضاء تنظر وجهة من
 :أما فيما يتعلق مبتغري اخلربة فيد تب ن

تعزى ألثر اخلربة، حيث بلغت قيمة ف ( a  =0.07)وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 .سنوات 00، وجاءت الفروق لصاحل أقل من 0.000وبداللة احصائية بلغت  13.767

ين تزداد ميدرهتم على احلكم على وقد تعزى اذه النتيجة إىل أتن  كلما زادت سنوات اخلربة للمدير 
درجة فاعلية استخدام اذا النظام يف تطوير أداء املؤسسات التعليمية، واذه النتيجة منطيية ألن سنوات 
اخلربة يف العمل والروت ن املتواصل يدفع اؤالء املديرين إىل البقث عن مناذج إدارية جديدة تبعث فيهم روح 

واالتنتيال من الروت ن اململ إىل العمل الفعال والنشط، وتنرى أن  النشاط والفعالية لتقس ن أدائهم
سنوات تكون أقل من غريام  00التقديات اليت قد يواجهها املديرون ومساعدوام ذوو اخلربة األعلى من 

من ذوي اخلربة األقل فهم ذوو خربة واسعة ويستطيعون حل املشكالت اليت قد تواجههم بفعالية أكرب من 
 .اليليلة ذوي اخلربة
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اليت حاولت تعّرف مستوى تطبيق إدارة ( 9007األغربي، )وتتفق اذه النتيجة مع تنتائج دراسة 
يف  2009اجلودة الشاملة من وجهة تنظر مديري ومعلمي املدارس احلكومية احلاصلة على اهادة األيزو 

ت داللة إحصائية ب ن أفراد حمافظ  اإلحساء يف اململكة العربية السعودية، إذ بينت تنتائجها وجود فروق ذا
 .لبات األيزو تبعا ملتغري اخلربةالعينة ومعرفتهم مبتظ

 فروق اليت بينت تنتائجها عدم وجود( 9006العسيلي، )وختتل  اذه النتيجة مع تنتائج دراسة 
 أداء فعالية حنو املدارس ومعلمي مديري تيدير درجة يف( a  =0.07) املستوى عند إحصائية داللة ذات
اخلربة، كما ختتل  اذه النتيجة مع  سنوات باختالف اخلليل مدينة يف اجلودة معايري رسة باستخداماملد

 فروق تنتائجها عدم وجود اليت أظهرت( 9007وغنيم،  ؛ عالوتنة9001بدح وحوامدة، )تنتائج دراسة 
ملتغري  تبعاً  املدارس يف واملعلمات املعلم ن الستجابات املتوسطات احلسابية ب ن إحصائية داللة ذات

 ذات فروق اليت بينت عدم وجود( 9002 العباسي،)، كما ختتل  اذه النتيجة مع دراسة (اخلربة سنوات)
 أعضاء تنظر وجهة من اجلودة معايري إدارة ضوء يف اليدس جامعة يف التعليم تنظام واقع يف إحصائية داللة
 .يف عدم وجود فروق تعزى ملتغري اخلربة( 9000الباسل، )تعزى للخربة، وختتل  مع دراسة  التدريس ايئة
 :التوصيات. 00

 :من خالل النتائج السابية اليت توصلت اليها الدراسة تنوصي مبا يلي
 .أدائهم فعالية مستوى لرفع اجلودة بثيافة وتعريفهم باستمرار، واملعلم ن املديرين تدريب. 0. 00
 اإلدارية سحييق األساليب على واملدربة وتربوياً وعملياً، علمياً  تأايالً  املؤالة البشرية الكوادر توفري. 9. 00

 .العمل الشاملة لتطوير اجلودة أسلوب ومنها اجلديدة
إدخال مفاايم اجلودة يف املنااج التعليمية يف مراحل التعليم كافة حىت تكون تربية وعلمًا يف أن . 1. 00

 .الرتبية كليات يف وخاصة اجلامعات يف الشاملة اجلودة إدارة فلسفة واحد، باإلضافة إىل تدريس
 التعليمية إدارات املناطق داخل الشاملة وضبط اجلودة اجلودة إلدارة أقسام على إتنشاء العمل. 2. 00

 .املدارس يف الشاملة اجلودة إدارة أساليب تطبيق على األساسي اإلاراف ادفها يكون
 .اإلدارية العملية جودة للمديرين لتقييق املعنوية الروح إلثراء واملعنوية املادية احلوافز تيدمي. 7. 00
من العملية التعليمية من مديرين ومشرف ن  للمستفيدين واحلاجات احلييية الرغبات تعّرف. 7. 00

 .وسحيييها إلاباعها اجلهود وبذل أمور، ومعلم ن وطالب وأولياء
 إدارة تطبيق هلا على تشجيعاً  لناجقةا التعليم وإدارات للمدارس واملعنوي املادي الدعم توفري. 6. 00

 .اجلودة الشاملة
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يف  الوحدات اإلدارية التابعة لوزارة الرتبية كافة يف( ISO 9001)تعميم تنظام إدارة اجلودة . 1. 00
الكويت، وصواًل إىل الوحدة اإلدارية األام واألساسية يف النظام التعليمي، أال واي املدرسة على أن يبدأ 

 . لى اهلرم أي وزارة الرتبية، مث املناطق التعليمية، وصوال لإلدارات املدرسيةالتطبيق من أع
 البيئة مع هتيئتها للتوافق على والعمل والعربية العاملية والتجارب الرتبوية التجديدات متابعة. 2. 00

 .الكويتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 داود. الخوالده وأ. د.أ.......................................الجودة نظام لقياس الرقابة نظام تطبيق تواجه التي التحديات
 

 

111 

 المراجع العربية
دة الشاملة من وجهة تنظر مديري ومعلمي املدارس احلكومية إدارة اجلو (. 9007(. األغربي، عبد الصمد

، الشؤون (70)، اجلة التعاون. يف حمافظة اإلحساء 2009املطبية هلا واحلاصلة على اهادة األيزو 
 .اإلعالمية باألمأتنة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العريب، الرياض

 ومدارس األطفال برياض ISO 9000شاملة ال اجلودة إدارة متطلبات (.9000. )ميادة الباسل،
 (.26) ،الرتبية كلية اجلة املنصور، جامعة. مبصر العام التعليم

للمياييس  الدولية املنظمة مواصفات عناصر تطبيق درجة(. 9001. )بدح، أمحد؛ حوامدة، باسم
(9000 (ISO 9001, .20)، األردن، دراسات العلوم الرتبوية(. 

 الوحدات أداء تطوير يف 9001 اجلودة آيزو إدارة تنظام استخدام فاعلية .(2006) .فواز التميمي،
. النظام اذا رضاام عن ودرجة فيها العامل ن تنظر وجه  من األردن يف الرتبية والتعليم وزارة يف اإلدارية
 .عمان عمان العربية، جامعة منشورة، غري دكتوراه أطروحة

اجلودة الشاملة يف جامعة البلياء التطبييية من وجهة تنظر  درجة تطبيق ادارة(. 9002. )درادكة، أاجد
 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، األردن .اليادة الرتبوي ن فيها

األمحد، سالمة؛ عالوتنة، تنصر، املنظمة : ترمجة. تطوير تنظم اجلودة يف الرتبية(. 1999. )دواريت، جيفري
 . إدارة الرتبية واملركـز العريب للتعريب والرتمجة والتألي  والنشر: دمشقالعربية للرتبية والثيافة والعلوم، 

 حمافظة اخلليل يف الثاتنوية املدارس يف الشاملة اجلودة إدارة مبادىء تطبيق مدى .(2006). رمي زامل،
 .اليدس، فلسط ن اليدس، جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة. املديرين تنظر وجهة من حلم وبيت
يف مدارس التعليم العام يف اململكة  ISO9001واقع تطبيق إدارة اجلودة (. 9007. )، سعيدالسقيم

 .رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة امللك سعود. العربية السعودية
 .مكتبة بريوت: الياارة. 9ط .إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي(. 9002. )سليم، حسن
ملواصفات اليياسية لضمأن اجلودة واالعتماد يف التعليم النوعي مبصر أام ا(. 9006. )انودة، إميل

 .املؤمتر السنوي لكلية الرتبية النوعية باملنصورية، مجهورية مصر العربية. والعامل العريب
 من وجهة الشاملة اجلودة معايري ضوء يف اليدس جامعة يف التعليم تنظام واقع(. 9002. )عمر العباسي،
 .اليدس، فلسط ن جامعة منشورة غري ماجستري رسالة. والطلبة التدريس ايئة أعضاء تنظر

، اجلة الرتبية. املفهوم، املنهج، األليات والتطبييات الرتبوية: ضبط اجلودة(. 9000. )عبد اجلواد، تنوفل
 .00قطاع البقوث الرتبوية واملنااج بوزارة دولة الكويت، 
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أطروحة دكتوراه يف إدارة . ودة ودوراا يف بناء الشركاتإدارة اجل(. 9000. )عبد العال، عبد العزيز
 .اجلامعة اإلفرتاضية الدولية، اململكة املتقدة. األعمال

دار الفكر للنشر : عمان. البقث العلمي مفهوم ، أدوات ، أساليب (. 9001. )عبيدات، ذوقان وآخرون
 .والتوزيع
رسة باستخدام معايري اجلودة الشاملة يف مدينة تيدير درجة فعالية اداء املد(. 9006(. رجاء العسيلي،
 (.01)، جامعة البقرين، اجلة العلوم الرتبوية والنفسية. اخلليل

 من العربية األمريكية اجلامعة يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تطبيق مدى.  (2004).معزوز عالوتنة،
 الفلسطيين، اجلامعي التعليم يف  النوعية مؤمتر إىل ميدم حبث .التدريسية ايئتها أعضاء تنظر وجهة
 .اهلل رام املفتوحة، اليدس جامعة

يف مدارس التعليم ما  2000مدى امكاتنية تطبيق تنظام ادارة اجلودة األيزو (. 9002. )الكعيب، أمحد
 (.91)، اجلة البقوث والدراسات الشرعية. بعد االساسي مبقافظة مشال الباطنة يف سلطنة عمان

 .، دمشق، سوريا(16)79. (0216). اجمع اللغة العربية
 :ترمجة.  ISOتنظام مواصفات اجلودة  تعري ISO( .9000 .)واملياييس  للمواصفات الدولية املنظمة

 .الوالء دار :الياارة خالد، إحسان
تطوير كفايات املشرف ن األكادميي ن يف ضوء مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف (. 9002. )تنشوان، مجيل
 .ر التوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين، جامعة اليدس املفتوحة، رام اهلل، فلسط نمؤمت. فلسط ن
مراقبة متابعة التغريات . اجملموعة اإلحصائية للتعليم، قطاع املنشآت والتخطيط(. 9002. )وزارة الرتبية

 .البيئية، الكويت
مراقبة التخطيط االقتصادي، . علوماتاهلدر الرتبوي واملايل، قطاع التخطيط وامل(. 9009. )وزارة الرتبية
 .الكويت
من  9007ابريل  09اسرتجع يف تاريخ . مشروع اإلدارات املدرسية املطورة(. 9002. )وزارة الرتبية

www.moe.org.edu. 
مارس  90اسرتجع يف تاريخ . ليماملؤمتر الرتبوي الثالث للجودة الشاملة يف التع(.2015. )وزارة الرتبية
 .www.moe.org.eduمن  9007

 .مكتبة جرير، الرياض، السعودية: ترمجة .أساسيات إدارة اجلودة الشاملة(. 9001. )ويليامز، رتيشارد
 

http://www.moe.org.edu/
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