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 ة الجودة الشاملة في التعليم مدى تطبيق مديري المدارس االبتدائية لمعايير إدار

 بمدينة الرياض من وجهة نظر مشرفي اإلدارة المدرسية

 عبد هللا بن جويعد بن عايض املصارير*

  امللخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق مديري املدارس االبتدائية بمدينة الرياض 

درسية، ومعرفة متطلبات تطبيق ملعايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر مشرفي اإلدارة امل

معايير إدارة الجودة الشاملة في املدارس االبتدائية بمدينة الرياض من وجهة نظر مشرفي اإلدارة 

املدرسية، ومعرفة أبرز معوقات تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة باملدارس االبتدائية بمدينة 

استعمل الباحث املنهج الوصفي التحليلي الرياض من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسية. وقد 

ن من مجموع مشرفي اإلدارة   لجمع البيانات ملناسبتها ملجتمع الدراسة واملكوَّ
ً
واالستبانة أداة

ْت على عينة الدراسة البالغ عددها )
َ
ق ِّ

ب 
 
( 54املدرسية االبتدائية في التعليم بمدينة الرياض، التي ط

االبتدائية بمدينة الرياض. وكان من أهم نتائج الدراسة: أن  من مشرفي اإلدارة املدرسية باملرحلة

ع  ِّ
الواقع الفعلي لتطبيق مديري املدارس االبتدائية ملعايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم يشج 

ِّض 
و 
َ
ف مين بدورات في إدارة الجودة الشاملة، وي  ِّ

 
ق املعل حِّ

ْ
ل العالقات اإلنسانية في املدرسة، وي 

شر الثقافة. وكانت معوقات تطبيق مديري املدارس االبتدائية ملعايير إدارة الجودة الصالحيات وين

الشاملة في التعليم هي نقص في الكوادر املؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة، وضعف إشراك 

 مديري املدارس في اتخاذ القرار املتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة.

                                                           
 اململكة العربية السعودية. - ليموزارة التع *
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The extent to which primary school principals apply TQM standards in education in 

Riyadh from the point of view of school administrators 

Abdullah bin Joaid Al-masarir 

Abstract: 

  Study entitled "The importance of implementing the principals of elementary 

schools to the standards of comprehensive quality management on education at Riyadh 

city from the point of school management supervisors view. 

The study aimed at knowing the degree of implementing the principals of 

elementary schools principals to the standards of comprehensive quality management 

on education at Riyadh city from the point of school management supervisors view, 

knowing the requirements of implementing the standards of comprehensive quality 

management of education at Riyadh city from the point of school management 

supervisors view, knowing the most of obstacles on implementing standards of 

comprehensive quality management of education at Riyadh city from the point of 

school management supervisors view. 

The researcher has utilized the analytical descriptive methodology, 

questionnaire as the tool to collect the data that appropriate to the population of study 

which consisting of the total of elementary school management supervisors on 

education at Riyadh city. The sample of study has been conducted on (54) supervisor of 

the school management in elementary school at Riyadh city. The most results of 
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study:The virtual fact to implement the principals of elementary schools to the standard 

of comprehensive quality management in education, encourages the humanitarian to 

relations in schools, attends the teachers with courses on comprehensive quality 

management, delegation of powers and spreads the culture. One of obstacles on 

implementing the elementary school managers to the standards if comprehensive 

quality management in education, is shortage of qualified staff on the field of 

comprehensive quality management, weakness of participation the schools principals 

on taking decision about the implementation of comprehensive quality management. 

 املقدمة:

ظـم التعلـيم ومناهجـه تحـديات كبيـرة فــي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين نتيجــة 
 
شـهدت ن

للتطــور املعرفــي الهائــل، والثــورة التكنولوجيــة فــي املجــال الصــناعي، وتكنولوجيــا االتصــال  ممــا أدى 

وكــان مــن  إلــى ظهــور اتجاهــات حديثــة فــي مجــال التربيــة والتعلــيم ملواكبــة تلــك التطــورات وتعقيــداتها

أحـــدث تلـــك االتجاهـــات الـــدعوة إلـــى تبنـــي مفهـــوم الجـــودة الشـــاملة فـــي التعلـــيم وإداراتـــه بعـــد تطبيـــق 

هـــذا االتجـــاه فـــي عمـــل املؤسســـات اإلنتاجيـــة، والخدميـــة، وتحقيقهـــا نجاحـــات كبيـــرة، وقـــد أصـــبحت 

 الجودة تمثل حياة العصر وثقافته.

عــــد عمليــــة إنتا ل إن تأســــيس نظــــام الجــــودة فـــــي التعلــــيم ي  ِّ
 
جيـــــة تتعامــــل مــــع اإلنســــان، ويشـــــك

ـــا فيهـــا، كمـــا يجـــب أن تكـــون املنتجـــات فـــي املؤسســـة اإلنتاجيـــة الصـــناعية، أو الخدميـــة  عنصـــًرا رئيسًّ

متميــــــزة، ويجــــــب أن يكــــــون خــــــريج املؤسســــــة التعليميــــــة متميــــــًزا، وأن تكــــــون الخــــــدمات التــــــي تقــــــدمها 

 (.40م، ص2007للمتعلمين، واملجتمع مميزة )فتح هللا، 

ـــز، لـــذا إن ال جـــودة فـــي التعلـــيم هـــي االنتقـــال مـــن ثقافـــة الحـــد األدنـــ، إلـــى ثقافـــة اإلتقـــان والتمي 

دأبت املجتمعـات املتقدمـة، وكشـكل مسـتمر، علـى العمـل نحـو تطـوير املؤسسـات التعليميـة بمـا يفـي 
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باحتياجات الحاضر ويـتالءم مـع معطيـات املسـتقبل ومـع املـداخل التطويريـة للتطـوير الكلـي لتطبيـق 

 (.83م، ص2001جودة الشاملة في إدارة مدارس التعليم العام )البكر، ال

وتعنــــي جــــودة التعلــــيم تحقيــــق جــــودة املخرجــــات ووضــــع وتنفيــــذ العمليــــات اإلداريــــة املناســــبة 

لتقيـــيم عمليـــة اإلنجـــاز، واملـــدى الـــذي عنـــده يـــتم تحقيـــق األهـــداف وتقيـــيم عمليـــة اإلنجـــاز، واملـــدى 

 (.67م، ص2011ن، الذي عنده تحقيق األهداف )شعال 

( مــن املفــاهيم الحديثــة التــي ظهــرت نتيجــة للمنافســة Total Qualityوتعـد الجــودة الشــاملة )

العامليــــة الشــــديدة بــــين املؤسســــات اإلنتاجيــــة اليابانيــــة مــــن جهــــة، واألمريكيــــة واألوروبيــــة مــــن جهــــة 

ـــَب بـــأكي الجـــودة الشـــامEdward Demingأخـــرى، علـــى يـــد العـــالم ديمـــنج ) ِّ
ق 
 
لة، ونظـــًرا إلـــى ( الـــذي ل

النجاح الـذي حققـه هـذا املفهـوم فـي التنظيمـات االقتصـادية الصـناعية والتجاريـة والتكنولوجيـة فـي 

الدول املتقدمة، ظهر اهتمام املؤسسات التربوية في تطبيق منهج الجودة الشاملة في مجـال التعلـيم 

م، وتخــر ج طلبــة قــادرين علــ
 
ى ممارســة دورهــم بصــورة العــام للحصــول علــى نوعيــة أفضــل مــن الــتعل

أفضــــل فـــــي خدمـــــة املجتمــــع، وأصـــــبح عـــــدد املؤسســـــات التــــي تتبـــــع نظـــــام الجــــودة الشـــــاملة فـــــي تزايـــــد 

مستمر، في أمريكا والدول األوروبية واليابان والعديد من الدول النامية وكعض الـدول العربيـة مثـل 

تها التعليميـــــة الســـــعودية والكويـــــت ومصـــــر، التـــــي بـــــدأت فـــــي تطبيـــــق هـــــذا الـــــنهج فـــــي بعـــــض مؤسســـــا

 (.89م، ص2004)نشوان، 

( مـــــن أهـــــم اإلســـــتراتيجيات Total quality managementوتعـــــد إدارة الجـــــودة الشـــــاملة )

واألساليب اإلدارية إلحـداث التغييـر، والتطـوير، وتحقيـق الجـودة، فلقـد أثبتـت جـدواها وفعاليتهـا فـي 

ل املتقدمـــة  ألنهــــا أفضـــل طريقــــة ميـــدان الصـــناعة واإلنتــــاج، ثـــم تانتهـــا مؤسســــات التعلـــيم فــــي الـــدو 

 إلدارة التعليم.

هــي مجموعـة مــن املبــاد  »( كمـا يــذكر هيكســون ولـوفيليس TQMإن إدارة الجـودة الشــاملة )

العريضة التي تبين الثقافة التنظيميـة األساسـية، واملمارسـات واإلجـراءات التـي يجـب توافرهـا فـي أي 



 
 
 

 

11 
 
 

 

ؤسســــات التعلــــيم فــــي الــــدول املتقدمــــة، كمــــا ، وبتطبيقهــــا اســــتطاعت م«منظمــــة تركــــز علــــى الجــــودة

أن تحســــــــن األداء األكــــــــاديمي واإلداري اهــــــــا، يتمثــــــــل فــــــــي زيــــــــادة الفعاليــــــــة »توضــــــــح فريــــــــد وكولغمــــــــان 

التنظيميـــــة، وخفـــــض النفقـــــات والتكـــــاليف، وارتفـــــاع الـــــروح املعنويـــــة ومشـــــاركة أكبـــــر للمـــــوظفين فـــــي 

)الحركـي، « املسـتفيدين فـي املدرسـة تطبيق الجودة، وتحسن االتصاالت، وتحقيق رضا أكبر عدد مـن

 (.5هـ، ص1422

اد األوائـــل الــذين كانـــت لهـــم  وترجــع أصـــول الجــودة بمفهومهـــا الحــديث إلـــى مجموعــة مـــن الــروَّ

اد الجــــــودة  إســــــهاماتهم الواضــــــحة فــــــي دفــــــع عمليــــــة تطــــــور مفــــــاهيم إدارة الجــــــودة الشــــــاملة أهــــــم روَّ

تحســــين اإلنتاجيــــة والجــــودة، وهــــو أمريكــــي الشــــاملة، ديمنــــغ مــــن األخصــــائيين البــــارزين فــــي عمليــــات 

وأستاذ في جامعة نيويورك، يلقب بأنه أبو ثورة الجودة الشاملة. وقد ابتكر مـا يسـمى بـدائرة ديمنـغ 

عـــد جوزيــــف جــــوران  املعروفـــة ويعتبــــر ديمنـــغ مــــن أســــباب نجـــاح وتفــــوق اليابــــان فـــي الجــــودة. بينمــــا ي 

لتــزام اإلدارة العليــا فــي دعــم الجهــد الخــاص بــالجودة، املعلـم األول للجــودة فــي العــالم، معتقــًدا بقــوة ا

وقد نادى بتبني فكرة فرق العمل التـي تعمـل بشـكل مسـتمر علـى تحسـين مسـتويات الجـودة، وتـرجم 

أفكــاره فــي شــكل أطلــق عليــه ثالثيــة عمليــات اإلدارة للجــودة، وهــي: تخطــيط الجــودة، ضــبط الجــودة، 

التـزام اإلدارة والعـاملين فـي تحسـين الجـودة، كمـا أن  تحسين الجودة. أما فيليب كروسـيي فأكـد علـى

كلفـــة الجـــودة الرديئـــة يجـــب أن تتضـــمن جميـــع العناصـــر التـــي أدت إلـــى ذلـــك، ويـــرى أن الســـاب هـــو 

عــــدم القيــــام بالعمــــل الصــــحيح مــــن أول مــــرة. ولقــــد حــــدد كروســــيي ثوابــــت الجــــودة املشــــهورة فــــي أن 

م كرو  ســيي برنــامج عمــل يمكــن اعتمــاده نموذًجــا  هــدف إلــى الجـودة هــي املالئمــة للمســتهلكين. وقــد قــدَّ

الخلـــو مـــن العيـــوب، يقـــوم علـــى رميـــة فحواهـــا أنـــه مـــن املمكـــن القيـــام بعمـــل خـــال مـــن األخطـــاء مـــن 

خالل اعتمـاد نمـوذج وقـاملي ملنـع حـدوث منتجـات أو خـدمات تحتـوي علـى عيـوب. كمـا تـاجوكي حقـق 

اسـتخدامه األسـاليب اإلحصـائية لضـبط الجـودة نجاًحا كبيًرا في حركة الجودة في اليابان من خـالل 

م وقــد نظــر إلــى الجــودة 1960ممــا جعلــه حــائًزا علــى جــائزة ديمنــغ فــي مجــال الجــودة فــي اليابــان عــام 

على أنها القضية األساسية للمنظمة ككل حيـث تركـز عملـه علـى اسـتخدام األسـاليب اإلحصـائية فـي 
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ر تـاجوكي إلـى الجـودة علـى أنهـا تمثـل املطابقـة تحسين الجودة وخاصة جودة تصميم املنتج، وقـد نظـ

للمواصـــفات املطلوبـــة، وقـــد أثاـــت مـــدخل تـــاجوكي فـــي الجـــودة أنـــه ذو فاعليـــة وقـــوة كبيـــرة فـــي تقيـــيم 

 م(.2009تصميم املنتج الجديد والعمليات الجديدة. )علوان، 

ف ابـــن منظـــور فــــي مرجـــم )لســـان العــــرب( كلمـــة  يــــد ، والج«جـــود»بــــأن أصـــلها « الجـــودة»وعـــرَّ

نقـــــيض الـــــرديء، وجـــــاد الاـــــ يء جـــــودة، أي صـــــار جيـــــًدا، وأجـــــاد أي أتـــــ، بالاـــــ يء الجيـــــد مـــــن القـــــول 

د جوان هــا 72م، ص1984والفعـل )ابــن منظـور،  (، وقــد تعــددت التعريفـات ملعنــى الجــودة، تبًعـا لتعــد 

 ومجاالتها، ويتضح ذلك من خالل استعراض بعض التعريفات:

نهــا معيــار، أو هــدف، أو مجموعــة متطلبــات، وهــي بأعــرف )يــان بــون وريــل جريجــز للجــودة( 

هدف يمكن قياسه ال إحسـاس مـ هم بالصـالحية، وهـي جهـد مـن أجـل التطـوير وليسـت درجـة معينـة 

 محددة لالمتياز.

ف بــــاديرو  الجــــودة بأنهــــا: مجموعــــة اإلجــــراءات التــــي تــــوفر قــــدرة املنــــتج، أو Badiru كمــــا عــــرَّ

 (.2007اتها )عطية، الخدمة على إشباع حاجات معينة محددة بذ

ـــــرف الجـــــودة بأنهـــــا: نظـــــام متكامـــــل مـــــن مجموعـــــة مـــــن املعـــــايير  أمـــــا فـــــي النظـــــام التعليمـــــي فتع 

واملواصـــفات واإلجـــراءات واألنشـــطة واإلرشـــادات تضـــعها الجهـــة املســـئولة عـــن التعلـــيم أو املؤسســـة 

لمســـــتفيدين التعليميـــــة نفســـــها لتهتـــــدي اهـــــا فـــــي تنظـــــيم عملهـــــا وتوفيرهـــــا لخـــــدماتها بطريقـــــة فاعلـــــة ل

 (.53م، ص2007)الفتالوي، 

كما تعرف الجـودة الشـاملة بأنهـا مجموعـة مـن املبـاد  واألسـاليب والوسـائل الفنيـة والجهـود 

واملهـــــارات املتخصصـــــة التـــــي تــــــؤدي إلـــــى التحســـــين املســـــتمر لــــــألداء علـــــى كافـــــة مســـــتويات العمليــــــات 

وارد املاديــــة والاشــــرية املتاحــــة والوظــــائف واملخرجــــات والخــــدمات واألفــــراد باملنظمــــة، باســــتعمال املــــ

كافــة، وهــذا يتطلــب هيمنــة االلتــزام واالنضــباة، واســتمرارية الجهــود  ملواجهــة احتياجــات وتوقعــات 

م، 2010املســــتفيدين مـــــن املنظمـــــة الحاليـــــة واملســـــتقبلية، والعمـــــل علـــــى تحقيـــــق رضـــــاهم )البـــــادي، 

 (.28ص
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ألخطـاء إلـى منـع األخطـاء، وقـد مما سبق يتضح أن تطور مفهوم الجودة يتجـه مـن اكتشـاف ا

أدى ارتفــــاع تكلفــــة التعلــــيم، وســــوء نوعيــــة بعــــض املخرجــــات التعليميــــة، وضــــعف ارتباطهــــا بســــوق 

العمــل الــذي يــؤثر ســلًبا علــى معــدالت التنميــة إلــى االهتمــام بضــبط جــودة التعلــيم الــذي يعتمــد علــى 

 م(:2007املباد  اآلتية )أخضر، 

 األداء والتحقق من إنجازها.اعتماد مواصفات قياسية لجودة  -1

بل اإلدارة التربوية لتقديم خدمات متميزة. -2  ضبط جودة التقييم من قِّ

 التركيز على العمل الجماعي لتحقيق الجودة الشاملة. -3

 اتخاذ القرار بناء على الحقائق. -4

 تبني نظام متابعة تنفيذ إجراءات التدريب والتطوير التربوي واإلداري. -5

 االنتماء إلى املؤسسات التعليمية والوالء ملهنة التعليم. تعزيز  -6

 التأكيد على أن التحسين والتطوير عملية مستمرة. -7

 من البحث عن العالج. -8
ً

 التركيز على الوقاية بدال

 استناد األداء الوظيفي إلى منع حدوث األخطاء. -9

ى التعـر ف علـى احتياجــاتهم كسـب ثقـة املسـتفيدين مـن الخدمـة التعليميــة، والتركيـز علـ -10

 والسعي إلى تحقيقها.

وأصـــــــبحت الجـــــــودة شـــــــعاًرا ومطلًبـــــــا، وأصـــــــبحت املؤسســـــــات التعليميـــــــة تحـــــــت ضـــــــغط كبيـــــــر 

الســـتعمال الجـــودة معيـــاًرا للمنـــتج التعليمـــي  نتيجـــة للتوجـــه الـــداخلي نحـــو الجـــودة باعتبـــار التعلـــيم 

ا.
ً
 استثماًرا وليس استهالك
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ِّف املعهد الوطني األ 
عر  قاعدة املعرفة التي يسـتعملها »مريكي معايير الجودة في التعليم بأنها وي 

خريج العملية التعليمية في حل املسائل املتعلقة بمشاكل حقـل العمـل، مـن خـالل وظـائف العمليـة 

 «.اإلدارية وهي )التخطيط والتنظيم واملتابعة واتخاذ القرار(

قـق فـي حالـة تطبيـق الجـودة الشـاملة فـي هناك عـدد مـن الفوائـد واملميـزات التـي يمكـن أن تتح

 (:110م، ص2010التربية والتعليم، وتتمثل في اآلتي )البادي، 

 .هوتطوير  ضبط النظام اإلداري في املؤسسة التعليمية .1

 االرتقاء بمستوى الطالب في جميع املجاالت. .2

 ضبط شكاوى الطالب وأولياء أمورهم، والتقليل منها، ووضع الحلول لها. .3

 فاءة التعليمية، ورفع مستوى األداء للعاملين باملؤسسة التعليمية.زيادة الك .4

الوفـــــــاء بمتطلبـــــــات الطـــــــالب وأوليـــــــاء األمـــــــور، والوصـــــــول إلـــــــى رضـــــــاهم وفـــــــق النظـــــــام العـــــــام  .5

 للمؤسسة التعليمية.

 تمكين املؤسسة التعليمية من تحليل املشكالت بالطرق العلمية. .6

مـور اإليجابيـة نحـو املؤسسـة التعليميـة مـن رفع مستوى الطالب، وتنميـة اتجاهـات أوليـاء األ  .7

 خالل إبراز االلتزام بنظام الجودة.

وهنـــاك جملـــة مـــن األهـــداف لتطبيـــق برنـــامج إدارة الجـــودة الشـــاملة أهمهـــا: خلـــق بيئـــة تـــدعم 

التطــوير املســتمر وتحــاف، عليــه، إشــراك جميــع العــاملين فــي التطــوير، متابعــة وتطــوير أدوات قيــاس 

يــــل الوقــــت واملهــــام والنشــــاطات الالزمــــة لتحويــــل املــــدخالت )املــــواد األوليــــة( إلــــى أداء العمليــــات، تقل

م، 2013منتجـــات أو خـــدمات ذات قيمـــة للعمـــالء، إيجـــاد ثقافـــة تركـــز بقـــوة علـــى العمـــالء )الهـــو ، 

 (.125ص

أما في اململكة العربية السعودية فقد اشتملت وثيقة سياسة التعليم على معايير الجودة 

م( في 2007جاء اها اإلسالم، وتناولت بعض التجارب العاملية، وقد أورد العصيمي )الشاملة التي 
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أسس ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة في سياسة التعليم باململكة العربية »دراسته بعنوان 

، أنه يوجد أساس إتقاني تقوم عليه سياسة التعليم في اململكة العربية السعودية من «السعودية

األسس التي تقوم عليها السياسة التعليمية ألسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها،  خالل مراعاة

عن طريق بث مواد السياسة التعليمية الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة وإتقان العمل، 

ودمجها ملفهوم الجودة الشاملة بالقيم الدينية واألخالقية السائدة، فضال عن تانيها لقيم العمل 

 عي والتعاوني.الجما

، 5، 3، 2أشارت في املواد رقم ) ، قدأن وثيقة سياسة التعليمإلى م( 2009ويشير األملعي )

( إلى ما سوف تحققه الجودة التعليمية من عوائد تنموية بشرية واقتصادية واجتماعية، 6

، 14، 11، 10وتقديمها باعتبارها أهدافا تربوية وتعليمية يمكن قياسها، وكما تشير املواد رقم )

23 
ً
رق العمل في تحديد املشكالت وحلها واتخاذ القرارات، أيضا ( كذلك إلى مشاركة العاملين وفِّ

تحديد رمية مستقبلية واضحة للتربية والتعليم، ووضع أهداف عامة وكعيدة املدى تحقق هذه 

طالب املختلفة، (. بينما تحقيق سائر احتياجات نمو ال28، 26، 4الرمية أو الغاية في املواد رقم )

واحتياجات القائمين على امليدان التربوي والعاملين فيه، وحاجات املجتمع والدولة وخطط 

التنمية، ومراعاة االحتياجات والتوقعات املستقبلية لسائر العمالء واملستفيدين من التربية 

 عن تدريب العاملين وتط15، 9، 8والتعليم يتجلى ذلك في املواد رقم ) 
ً

وير مهاراتهم (. فضال

ومعارفهم أثناء الخدمة، وإفساحها املجال لتطبيق تجارب العاملين واملستفيدين الخاصة ورعايتها 

 (.45م، ص2009( )األملعي، 25، 7وتطويرها اشارت إليه املواد رقم )

كمـــا أنـــه ال يوجـــد أســـلوب واحـــد متفـــق عليـــه بـــين البـــاحثين واملهتمـــين جميعـــا، لتطبيـــق إدارة 

 لة في التعليم، ولكن توجد خطوات أساسية يجب اتباعها، وهي على النحو اآلتي:الجودة الشام

أن تكــــــــون رســــــــالة املؤسســــــــة التعليميــــــــة واضــــــــحة، وأن تتضــــــــمن إســــــــتراتيجيات، وخطــــــــط  .1

املؤسســــة، وأهــــداف إدارة الجــــودة الشــــاملة داخلهــــا لتــــدريب العــــاملين علــــى تنفيــــذ برنــــامج 

 تحسين الجودة ونشر ثقافة الجودة.
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ايير لقيـــــــاس جـــــــودة املخرجـــــــات التعليميـــــــة، بعـــــــد دراســـــــة رغبـــــــات واحتياجـــــــات تحديـــــــد معـــــــ .2

املســـــتفيدين مـــــن خدمـــــة التعلـــــيم، ســـــواء كـــــانوا أفـــــراًدا أم قطاعـــــات حكوميـــــة، أم قطاعـــــا 

 خاصا، وذلك بعد حصر هذه الجهات.

تــدريب القــادة واملســئولين فــي وزارة التربيــة، علــى مفــاهيم إدارة الجــودة الشــاملة، وأســاليب  .3

ـــرق تحســـين الجـــودة، حتـــى يوجـــد املـــدير القـــادر علـــى اتخـــاذ القـــرار فـــي تطبيقهـــ ا، وتشـــكيل فِّ

أعلــــى الهــــرم، وحتــــى يــــتم قبــــول هــــذا املفهــــوم علــــى كافــــة املســــتويات، ويلقــــ، الــــدعم الكــــافي 

 لقبوله.

 تشكيل مجلس للجودة يشرف على تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج التدرياية. .4

 .هوتوزيع إعداد دليل الجودة الشاملة .5

التطبيــــــق الفعلــــــي لبرنــــــامج إدارة الجــــــودة الشــــــاملة فــــــي املؤسســــــات التعليميــــــة بعــــــد اختيــــــار  .6

التوقيت املناسب وفًقا للمراحـل املتعـارف عليهـا، علـى أن يكـون محـددا فـي كيفيـة التنفيـذ، 

 وكيفية تفويض الصالحيات لألفراد، واإلجراءات العملية لتسهيل تطبيق البرنامج.

 إلى سالمة التطبيق وتحقيق األهداف. تقييم ومتابعة التنفيذ .7
ً

 خطوة بخطوة، وصوال

 مراقبة النتائج وتقييمها باستمرار للحفاظ على الكفاءة واالستعمال األمثل للمصادر. .8

الحــوافز، ومكافــأة املــوظفين، مــع تــوفير الــدعم املــالي الــالزم لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة  .9

 لكافة اإلدارات بالنظام التعليمي.

 (:132م، ص2006كننا تحديد مراحل تطبيق الجودة كما يأتي )البيالوي، كما يم

 خلق ثقافة الجودة. -1

 اختيار املدخل املناسب للتطبيق. -2

 إعداد الخطط التفصيلية. -3

 توفير املوارد الالزمة. -4

 مرحلة التنفيذ الفعلي. -5
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مت بدراسة إدارة الجودة الشاملة مجال التعليم األساس ي هناك عدد من الدراسات التي اهت  

 والثانوي، ومن هذه الدراسات ما يأتي:

التــــــي هــــــدفت إلــــــى تحديــــــد املعوقــــــات اإلداريــــــة واملعوقــــــات الفنيــــــة  م(2011دراســــــة الزهرانــــــي )

والشخصية واالجتماعية والثقافية التي تعيـق تطبيـق الجـودة الشـاملة بمحافظـة املخـواة التعليميـة 

اإلشــــراف التربــــوي مــــن وجهــــة نظــــر املشــــرفين التربــــويين واملشــــرفات التربويــــات بمحافظــــة املخــــواة  فــــي

التعليمية. حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة عبـارة عـن اسـتبانة 

ا تربوًيـا و)79قام بتصميمها الباحث، وكانت عينة الدراسـة مكونـة مـن )
ً
ويـة. ( مشـرفة ترب58( مشـرف

وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن املعوقـــات اإلداريـــة واملعوقـــات الفنيـــة، واملعوقـــات االجتماعيـــة والثقافيـــة، 

واملعوقـــــات الشخصــــــية التــــــي تعيــــــق تطبيــــــق الجــــــودة الشــــــاملة مــــــن وجهــــــة نظــــــر املشــــــرفين التربــــــويين 

 واملشرفات التربويات بمحافظة املخواة التعليمية جاءت بدرجة إعاقة كبيرة.

هـــــ( إلــــى التعــــر ف علــــى معوقــــات تطبيــــق الجــــودة الشــــاملة فــــي 1428العارفــــة ) وهــــدفت دراســــة

التعلـــــــيم العـــــــام واســـــــتعملت الباحثـــــــة املـــــــنهج الوصـــــــفي التحليلـــــــي وكانـــــــت االســـــــتبانة أداة الدراســـــــة 

املستعملة لجمع البيانات. ومن أهم نتـائج الدراسـة التـي توصـلت إليهـا الدراسـة: أن هنـاك عـددا مـن 

تطبيــق الجــودة الشــاملة، منهــا مــا يتعلــق بــاإلدارة التعليميــة. وعالقتهــا بــاملجتمع  املعوقــات التــي تعيــق

 املحلي.

هـــــ( فهــــدفت إلــــى التعــــر ف علــــى واقــــع تطبيــــق الجــــودة الشــــاملة 1428أمــــا دراســــة  ل  ــــحران )

ومبادئهــا فــي اإلشــراف التربــوي، التــي يمكــن تطبيقهــا باململكــة العربيــة الســعودية، والتعــر ف علــى دور 

ن مــــديري التربيــــة التعليميــــة ومــــديري ومــــديرات اإلشــــراف التربــــوي فــــي تطبيــــق مبــــاد  الجــــودة كــــل مــــ

الشــاملة باإلشــراف التربــوي، والتعــر ف علــى املشــكالت التــي يواجههــا مــديرو التربيــة والتعلــيم ومــديرو 

اإلشراف التربـوي عنـد تطبيـق مبـاد  الجـودة الشـاملة فـي اإلشـراف التربـوي. حيـث اسـتعمل الباحـث 

املــنهج الوصــفي، وكانــت أداة الدراســة هــي االســتايان. وتوصــلت الدراســة إلــى أن واقــع تطبيــق مبــاد  
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الجــــــودة الشــــــاملة فــــــي اإلشــــــراف التربــــــوي يمــــــارس بدرجــــــة متوســــــطة. إن ممارســــــة مجتمــــــع الدراســــــة 

للعبــارات التــي تقــيس املمارســة الفعليــة لــدور مــديري التربيــة والتعلــيم ومــديري اإلشــراف التربــوي فــي 

طبيـــق مبـــاد  الجـــودة الشـــاملة كانـــت بدرجـــة كبيـــرة، وإن ممارســـة مجتمـــع الدراســـة للعبـــارات التـــي ت

تقيس املشكالت التي يواجهها مديرو التربية كانت بدرجـة متوسـطة، وإن املمارسـة الفعليـة املرغوبـة 

 لتطبيق مباد  الجودة الشاملة في اإلشراف التربوي كانت بدرجة متوسطة.

م(، إلــــى التعــــر ف علــــى مــــدى تطبيــــق مبــــاد  إدارة الجــــودة 2006زامــــل )بينمــــا هــــدفت دراســــة 

الشاملة في املدارس الثانوية في محـافظتي الخليـل وبيـت لحـم مـن وجهـة نظـر املـديرين وفًقـا ملتغيـرات 

الجـــــنس، واملؤهـــــل العلمـــــي، والتخصـــــص، وســـــنوات خبرتـــــه اإلداريـــــة، واملديريـــــة، وقـــــد أظهـــــرت نتـــــائج 

اد  إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي املـــدارس الثانويـــة فـــي محـــافظتي الخليـــل الدراســـة أن مـــدى تطبيـــق مبـــ

ــا بــين تقــديرات أفــراد مجتمــع الدراســة فــي مــدى تطبيــق «مرتفًعــا»وبيــت لحــم كــان 
ً
، وأن هنــاك اختالف

مبـــاد  إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي املـــدارس الثانويـــة فـــي محـــافظتي الخليـــل وبيـــت لحـــم فـــي فلســـطين، 

ر لصــــــالح اإلنــــــاث، ومؤهلــــــه العلمــــــي لصــــــالح أعلــــــى مــــــن بكــــــالوريوس، حســــــب متغيــــــرات جــــــنس املــــــدي

 10وتخصصــــــه لصــــــالح التخصــــــص األدكــــــي، وســــــنوات الخبــــــرة اإلداريــــــة لصــــــالح الخبــــــرة األك ــــــر مــــــن 

 سنوات، وكذلك حسب متغير نوع املدرسة لصالح املدارس الخاصة.

ديثــة فــي إدارة م(، فقــد هــدفت إلــى التعــر ف علــى االتجاهــات الح2003أمــا دراســة الشــرقاوي )

الجــودة الشــاملة فــي مجــال التعلــيم، والتعــر ف علــى واقــع إدارة الجــودة الشــاملة فــي مــدارس الثانويــة 

العامــة فــي مصــر، وقــد توصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات منهــا: أن التطــور فــي التعلــيم 

ـرات والتحـديات ا لتـي تواجـه املجتمـع، وكـذلك قوامه تطوير في إدارته، والتعامل بموضوعية مع التغي 

االســتفادة مــن الجــودة الشــاملة ألنهــا مــدخل إداري حــديث، كمــا أظهــرت النتــائج ضــرورة الرجــوع إلــى 

الخبــرة فــي معالجــة األمــور املدرســية، وضــرورة مــنح تقــدير لعنجــاز، كمــا أكــدت علــى ضــرورة التــدريب 

 املستمر.
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أداء مـــديرة املدرســـة االبتدائيـــة فـــي تحديــد فاعليـــة  هــــ(، إلـــى1421كمــا هـــدفت دراســـة الغنـــام )

املنطقـــة الشـــرقية باململكـــة العربيـــة الســـعودية بوجـــه عـــام فـــي ضـــوء مبـــاد  الجـــودة الشـــاملة، وقـــد 

الــــة فــــي ضــــوء  اســــتعملت الباحثــــة املــــنهج الوصــــفي لتحليــــل مهمــــات مــــديرة املدرســــة االبتدائيــــة الفعَّ

ناًدا إلـــــى مبـــــاد  الفاعليـــــة فـــــي أداء مبــــاد  الجـــــودة الشـــــاملة وتصـــــميم أداة الدراســـــة )اســـــتبانة( اســـــت

مــــــديرة املدرســــــة مــــــن منظــــــور الجــــــودة الشــــــاملة وتوظيــــــف املقــــــاييس اإلحصــــــائية لتحليــــــل البيانــــــات 

البحثيـــة. وتوصـــلت الدراســـة إلـــى إن أداء مـــديرة املدرســـة يرتـــى بشـــكل عـــام إلـــى مســـتوى اإلجـــادة مـــن 

تميــــــًزا فــــــي األداء فــــــي مجــــــال منظــــــور مبــــــاد  الجــــــودة الشــــــاملة فــــــي التعلــــــيم، كــــــذلك أظهــــــرت النتــــــائج 

التخطــيط وفاعليــة فــي مجــال متابعــة التحصــيل وتقويمــه وكــذلك فــي مجــال اتخــاذ القــرار والعالقــات 

 اإلنسانية.

م(، فقد هدفت إلى التعـرف علـى متطلبـات تطبيـق مـدخل 2012أما دراسة شريفة أبو عابد )

الباحثـة املـنهج الوصـفي املسـحي إدارة الجودة الشاملة فـي مراكـز اإلشـراف التربـوي، حيـث اسـتعملت 

مـــــــن مشـــــــرفات مركـــــــز اإلشـــــــراف التربـــــــوي  202مســـــــتعملة االســـــــتبانة أداة للدراســـــــة، وطبقـــــــت علـــــــى 

ومســــــاعداتهن، واملشــــــرفات اإلداريــــــات والفنيــــــات بــــــلدارة اإلشــــــراف التربويــــــة التابعــــــة لهــــــا. وتوصــــــلت 

شــــــاملة جــــــاءت بدرجــــــة الدراســــــة إلــــــى النتــــــائج اآلتيــــــة: أن متطلبــــــات تطبيــــــق مــــــدخل إدارة الجــــــودة ال

متوســــطة. كمــــا توصــــلت الدراســــة إلــــى عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين أفــــراد مجتمــــع 

 الدراسة تبًعا ملتغير سنوات الخبرة.

م( دراســة هــدفت للتعـــرف علــى درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشـــاملة 2004وأجــرى الغــافري )

مــديرو املــدارس وفًقــا ملتغيــر الجــنس،  فــي مــدارس التعلــيم األساســ ي فــي ســلطنة عمــان كمــا يتصــورها

واملؤهــل العلمــي، والخبــرة اإلداريــة. وتوصــلت الدراســة إلــى أن درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي 

مـــدارس التعلـــيم األساســـ ي كانـــت بدرجـــة كبيـــرة، كمـــا توصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق 

يــق إدارة الجــودة الشــاملة تعــزى إلــى متغيــر ذات داللــة إحصــائية فــي تصــورات املــديرين فــي مجــال تطب

الجــنس، بينمــا وجــود فــروق فــي املجــال املنــاهج الدراســية كانــت لصــالح اإلنــاث، كمــا أنهــا توصــلت إلــى 
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عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى إلــى متغيــر املؤهــل العلمــي، ووجــود فــروق تعــزى ملتغيــر 

 سنة فأك ر(. 11ق لصالح الخبرة )سنوات الخبرة على األداة ككل وكانت جميع الفرو 

م( دراســـة هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى درجـــة تطبيـــق إدارة الجـــودة 2013بينمـــا أجـــرى املخمـــري )

من وجهة نظـر مـديري املـدارس واملعلمـين فـي محـافظتي  12 -11الشاملة في املدارس ذوات الصفوف 

لخبـرة العمليـة واملحافظــة شـمال الباطنـة وجنواهـا. ناهيـك عــن تحديـد دور متغيـرات كـل مــن النـوع وا

مـــديًرا ومعلًمـــا. واســـتعمل الباحـــث املـــنهج الوصـــفي املســـحي  229التعليميـــة والوظيفـــة. وتكونـــت مـــن 

وكانـــت االســـتبانة هـــي أداة جمـــع املعلومـــات. وأظهـــرت النتـــائج أن درجـــة تطبيـــق مبـــاد  إدارة الجـــودة 

دارس واملعلمـــــــين فـــــــي ( مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر مـــــــديري املـــــــ12-11الشـــــــاملة فـــــــي املـــــــدارس ذوات الصـــــــفوف )

محــــافظتي شــــمال الباطنــــة وجنواهــــا تمــــارس بدرجــــة عاليــــة، كمــــا أظهــــرت النتــــائج وجــــود فــــروق ذات 

 داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة تبًعا ملتغير النوع لصالح اإلناث.

م( دراســــة هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى مــــدى تطبيــــق معــــايير الجــــودة 2017كمــــا أجــــرى  جــــاج )

ي التعلــيم األساســ ي فــي واليــة كســال بالســودان، ودورهــا فــي التنميــة املســتدامة فــي التعلــيم، الشــاملة فــ

مســــــتعمال املــــــنهج الوصــــــفي. وتوصــــــلت الدراســــــة إلــــــى أن درجــــــة تطبيــــــق معــــــايير الجــــــودة فــــــي التعلــــــيم 

األساســ ي كانــت بدرجــة ضــعيفة، وافتقــار املــدراس للتجهيــزات والوســائل، وغيــاب مشــاركة الطــالب فــي 

 التعليمية.العملية 

( فقد هدفت إلى التعر ف علـى مـدى اسـتعمال املـدارس Corninم، 2004أما دراسة كورنين ) 

ن مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن شـــــاغلي الوظـــــائف  ملبـــــاد  إدارة الجـــــودة وعالقتهـــــا بـــــبعض املتغيـــــرات وتكـــــو 

ـــا، ولتحقيـــق116اإلداريـــة فـــي منطقـــة نيويـــورك التعليميـــة، وبلـــغ عـــدد أفـــراد العينـــة ) أغـــراض  ( إداريًّ

الدراســة تــم اســتعمال االســتبانة، وتوصــلت الدراســة إلــى أن اســتعمال املــدارس ملبــاد  إدارة الجــودة 

 الشاملة في منطقة نيويورك التعليمية كان مرتفًعا.
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مما سبق نالح، جوانب عدة من عرض الدراسات السابقة وما تناولته من موضوعات، 

تائج، حيث تنوعت الدراسات على املستوى العركي وما استعملته من أدوات وما توصلت إليه من ن

واألجنيي، واختلفت من حيث املوضوعات واملنهج املستعمل، والعينة، واملجتمع، فقد أشار 

معظمها إلى التعرف على واقع تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العام وأبعاده، وقد استفاد 

سة، وتفسير النتائج، واملعالجات اإلحصائية الباحث من الدراسات السابقة في تطوير أداة الدرا

املناسبة املستعملة، أما ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيتمثل في كونها تتعرف 

على مدى تطبيق مديري املدارس االبتدائية ملعايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم بمدينة 

 ية. الرياض من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرس

 مشكلة الدراسة:

 للثـــــــورة 
ً
تبــــــذل اململكـــــــة العربيــــــة الســـــــعودية جهــــــوًدا كبيـــــــرة لرفــــــع مســـــــتوى التعلــــــيم، مجـــــــاراة

ـــرت عاملنــا املعاصـــر فــي أســـاليب اإلنتــاج وأنماطـــه بجملــة مـــن التحــديات املعقـــدة،  املعلوماتيــة التــي غيَّ

ونوعيتــه  لــذلك كــان  التعلــيم التــي تتطلــب جهــوًدا أك ــر مــن مؤسســات التعلــيم لرفــع معــايير تحســين

لزاًمــا عليهــا وضــع فلســفة جديــدة لتطــوير التعلــيم تهــدف إلــى إدخــال مفهــوم الجــودة الشــاملة وإعــادة 

النظر في النظام التعليمي برمته وتكييفه ليتوافق مع عصر املعلومات، وذلك لعدة أسباب لعـل مـن 

إدارة الجــــودة الشــــاملة فـــــي ويعــــد تطبيــــق  أهمهــــا )التحــــديات العلميــــة والتكنولوجيــــة واالقتصـــــادية(.

النظـام التعليمـي مـن أهــم التجـارب فـي الــدول املتقدمـة، ومـن ذلـك تجربــة النظـام التعليمـي اليابــاني، 

 عـن احـتالل فلسـفة إدارة الجـودة 
ً

وتجارب املؤسسات التربوية في الواليات املتحدة األمريكية، فضـال

التعلـيم فـي الـدول املتقدمـة، واعتبـار إدارة  الشاملة ومبادئها لبـؤرة االهتمـام فـي جهـود إعـادة تشـكيل

الجــودة الشــاملة أداة إلعــادة النظــر فــي عمليــات التعلــيم وطبيعــة عالقاتــه وتفاعالتــه، ورســم غاياتــه 

 (.26-25هـ، ص1426وإستراتيجياته )الجضعي، 

وبالنظر إلى نظام التعلـيم السـعودي، نجـد أنـه يعـاني مـن القصـور فـي تحقيـق بعـض أهدافـه، 

(، وهنــاك مــن يــرى 27-26ه، ص1412لقصــور بعضــه كلـي، وكعضــه اآلخــر جزملــي، )املصـوري، وهـذا ا
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(، 497هــــــ، ص1416أنـــــه قصـــــور نـــــوعي فـــــي بنيـــــة التعلـــــيم، ومحتـــــواه، ورســـــائله، وطرائقـــــه )الســـــلوم، 

ولتالفي هذا القصور فال بـد مـن تبنـي مبـادرات طموحـة، وإسـناد الـدور األساسـ ي لـعدارة املدرسـية فـي 

م، ومواجهــــة هــــذه التغيــــرات ومجااهتهــــا مــــن خــــالل بــــرامج تعليميــــة متميــــزة تطبــــق فيهــــا تجويــــد التعلــــي

الجودة ومعاييرها وإدارتها في الحقل التربوي  لذا جاءت مشكلة البحث ملا وجـده الباحـث مـن اتجـاه 

قــــوي لــــدى وزارة التعلــــيم نحــــو تطبيــــق نظــــم إدارة الجــــودة الشــــاملة علــــى املؤسســــات التعليميــــة، فــــي 

هـــا االرتقـــاء بالعمليـــة التعليميـــة وهـــي أحـــد أهـــم األســـاليب فـــي جـــودة املخرجـــات، وتحســـين محاولـــة من

العمليـــــة التعليميـــــة مـــــع بيـــــان معوقـــــات تطبيقهـــــا فـــــي مـــــدارس التعلـــــيم االبتـــــداملي وتحـــــددت املشـــــكلة 

بالسؤال الرئيس ي اآلتـي: مـا مـدى تطبيـق مـديري املـدارس االبتدائيـة ملعـايير إدارة الجـودة الشـاملة فـي 

 ؟عليم بمدينة الرياض من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسيةالت

 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

معرفـــــة مـــــدى تطبيـــــق مـــــديري املـــــدارس االبتدائيـــــة بمدينـــــة الريـــــاض ملعـــــايير إدارة الجـــــودة  .1

 الشاملة من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسية.

إدارة الجــــودة الشــــاملة فــــي املــــدارس االبتدائيــــة بمدينــــة معرفــــة متطلبــــات تطبيــــق معــــايير  .2

 الرياض من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسية.

معرفـــة أبـــرز معوقـــات تطبيـــق معـــايير إدارة الجـــودة الشـــاملة باملـــدارس االبتدائيـــة بمدينـــة  .3

 الرياض من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسية.

 أهمية الدراسة:

الدراســة أهميتهــا مــن خــالل املوضــوع الــذي تتناولــه، وحداثتــه فــي  اســتمدت األهميــة العلميــة: -أ

امليـــــــدان التربـــــــوي، املتعلـــــــق بتطبيـــــــق مـــــــديري املـــــــدارس ملعـــــــايير إدارة الجـــــــودة الشـــــــاملة فـــــــي املـــــــدارس 

االبتدائيــــة بمدينــــة الريــــاض ومــــدى فعاليــــة تطبيقهــــا فــــي املجــــال التربــــوي، باعتبــــاره نظاًمــــا يســــعى إلــــى 

 اإلداري بصورة مستمرة ومتالحقة في أنها:تحقيق التنمية واإلصالح 
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تفيـــــد فـــــي تحديـــــد متطلبـــــات تطبيـــــق إدارة الجـــــودة الشـــــاملة فـــــي مـــــدارس التعلـــــيم االبتـــــداملي  -1

 بمدينة الرياض.

تفيــد فــي تحديــد أبــرز معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي مــدارس التعلــيم االبتــداملي  -2

 بمدينة الرياض.

ون تطبيـــــق الجـــــودة، وتعتـــــرض ســـــايل التطبيـــــق فـــــي إيجـــــاد حلـــــول للمعوقـــــات التـــــي تحـــــول د -3

 مدارسنا.

 تتلخص في النقاة اآلتية: األهمية العملية: -ب

  تسـهم نتـائج الدراسـة فـي مسـاعدة املهتمـين بـالجودة التربويـة والتعليميـة، وأاـحاب القـرار، بمــا

 تقدمه من نتائج وتوصيات.

 جــودة الشــاملة، واملتــوفرة فــي بيئــة االســتفادة مــن العوامــل املســاعدة علــى تطبيــق مــنهج إدارة ال

 التعليم العام.

 أسئلة الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما مدى تطبيق مديري املدارس االبتدائية بمدينة الرياض ملعايير إدارة الجودة الشـاملة مـن  .1

 وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسية؟

ودة الشاملة في املدارس االبتدائيـة بمدينـة الريـاض مـن ما متطلبات تطبيق معايير إدارة الج .2

 وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسية؟

مــا أبــرز معوقــات تطبيــق معــايير إدارة الجــودة الشــاملة باملــدارس االبتدائيــة بمدينــة الريــاض  .3

 من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسية؟

( بـــين متوســـطات 0.05)مـــا مـــدى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  .4

 أفراد عينة الدراسة نحو محاور الدراسة تعزى ملتغير املؤهل الدراس ي، وسنوات الخدمة؟
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 حدود الدراسة:

 تتحدد الدراسة بالجوانب اآلتية:

تطبيــق مــديري املــدارس االبتدائيــة »يقتصــر إجــراء هــذه الدراســة علــى موضــوع الحــدود املوضــوعية: 

 كما تحددها أسئلة الدراسة وأهدافها.« ة بمدينة الرياضملعايير إدارة الجودة الشامل

يقتصــر إجــراء الدراســة علــى املــدارس االبتدائيــة بمدينــة الريــاض باململكــة العربيــة الحــدود املكانيــة: 

 السعودية.

 تقتصر الدراسة على مشرفي اإلدارة املدرسية بمدينة الرياض.الحدود البشرية: 

 هـ.1439/1440ن عام الفصل الثاني مالحدود الزمانية: 

 مصطلحات الدراسة:

هـــي مجموعـــة اإلجـــراءات التـــي تـــوفر قـــدرة املنـــتج، أو الخدمـــة علـــى إشـــباع حاجـــات  تعريـــف الجـــودة:

 (.28م، ص2010معينة محددة بذاتها. )البادي، 

ـا بأنهـا: الوصـول إلـى أعلـى مسـتويات األداء الجيـد فـي إدارة املدرسـة  فهـا الباحـث إجرائيًّ وقد عرَّ

 حلة االبتدائية.باملر 

هـــو املســـؤول األول فـــي مدرســـته، واملشـــرف علـــى جميـــع شـــؤونها، وهـــو القـــدوة مـــدير املدرســـة: 

ا. )وزارة التعليم، 
ً
 (.10هـ، ص1420الحسنة لزمالئه وطالبه أداًء وسلوك

هـــي مجموعـــة مـــن املبـــاد  واألســـاليب والوســـائل الفنيـــة والجهـــود مفهـــوم الجـــودة الشـــاملة: 

التـــــي تـــــؤدي إلـــــى التحســـــين املســـــتمر لـــــألداء علـــــى كافـــــة مســـــتويات العمليـــــات،  واملهـــــارات املتخصصـــــة

والوظـــائف، واملخرجـــات، والخـــدمات، واألفـــراد باملنظمـــة، وذلـــك باســـتعمال املـــوارد املاديـــة والاشـــرية 

املتاحـــة كافـــة، وهـــذا يتطلـــب هيمنـــة االلتـــزام واالنضـــباة، واســـتمرارية الجهـــود  ملواجهـــة احتياجـــات 
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دين مــــن املنظمــــة الحاليــــة واملســــتقبلية، والعمــــل علــــى تحقيــــق رضــــاهم. )البــــادي، وتوقعــــات املســــتفي

 (.28م، ص2010

ــا بأنهــا  فهــا الباحــث إجرائيًّ القيــام بالعمــل بشــكل اــحيح علــى الوجــه املطلــوب، وكمــا »وقــد عرَّ

 «.ينبغي

ِّف تـونكس إدارة الجـودة الشـاملة بأنهـا (: TQMإدارة الجودة الشـاملة )
ة اشـتراك اإلدار »يعـر 

« واملوظــــف والتزامهمــــا بترشــــيد العمــــل، عــــن طريــــق تــــوفير مــــا يتوقعــــه العميــــل أو مــــا يفــــوق توقعاتــــه

(Tunks, 1992, p: 79.) 

ــــــا بأنهـــــا  فهـــــا الباحـــــث إجرائيًّ مجموعــــــة مـــــن العمليــــــات التـــــي تقــــــوم علـــــى عــــــدد مـــــن املبــــــاد ، »وعرَّ

عم املســتمر، باســتعمال واملتطلبــات األساســية فــي تلبيــة حاجــة املســتفيدين، وتقــديم التحفيــز، والــد

 «.املوارد املادية والاشرية كافة

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

تعتمـــد الدراســـة علـــى املـــنهج الوصـــفي الـــذي يعـــرف بأنـــه مجموعـــة اإلجـــراءات  مـــنهج البحـــ :

البحثية التي يقوم اها الباحث بشكل متكامل لوصف الظاهرة املبحوثة معتمـًدا علـى جمـع الحقـائق 

 دقيًقـــا الســـتخالص داللتهـــا والوصـــول إلـــى نتـــائج أو والبيانـــات وتصـــني
ً

فها، ومعالجتهـــا وتحليلهـــا تحلـــيال

تعميمــــات عــــن الظــــاهرة، أو املوضــــوع محــــل البحــــث، وقــــد تتعــــدى البحــــوث الوصــــفية الوصــــف إلــــى 

م لوصــف 
َّ
التفســير فــي حــدود اإلجــراءات املنهجيــة املتبعــة، وقــدرة الباحــث علــى التفســير العلمــي املــنظ

ــا مــن خــالل جمــع البيانــات واملعلومــات املقننــة عــن الظــاهرة، ظــاهرة محــددة  وتصــويرها تصــويًرا كميًّ

 وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة.

يتكون مجتمـع الدراسـة مـن مجمـوع مشـرفي اإلدارة املدرسـية االبتدائيـة فـي مجتمع الدراسة: 

 هـ. 1440-1439التعليم بمدينة الرياض للعام الدراس ي 
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( مـــن مشـــرفي اإلدارة املدرســـية االبتدائيـــة فـــي 54تتكـــون عينـــة الدراســـة مـــن )الدراســـة: عينـــة 

وفيمـا يـأتي عـرض املعلومـات العامـة لعينـة  هــ. 1440-1439التعليم بمدينة الريـاض للعـام الدراسـ ي 

( فـــي اإلجابـــة علـــى الجـــزء األول مـــن 54الدراســـة التـــي تخـــتص باملعلومـــات الشخصـــية ألفـــراد العينـــة )

 انة، ثم تصنيفهم على النحو اآلتي:االستب

 املجموع النسبة العدد الوصف املتغير

 بكالوريوس املؤهل

 ماجستير

 دكتوراه

28 

15 

11 

52% 

28% 

20% 

54 

 سنوات 10من سنة إلى أقل من  سنوات الخدمة

 سنة 15سنوات إلى أقل من 10من 

 سنة 15أك ر من 

19 

20 

15 

35% 

37% 

28% 

54 

 أداة الدراسة: 

ت الدراسة على االستبانة، إذ إنها األداة املناسبة لجمع البيانات، وتتكون االستبانة اعتمد

 من جزأين:

 الجزء األول: يشمل البيانات األولية الخاصة بأفراد الدراسة.

 سنوات الخدمة. –املؤهل العلمي 

الجــــزء الثـــــاني: يشـــــمل محـــــاور االســـــتبانة، وقـــــد تمـــــت صـــــياغتها بنـــــاء علـــــى أهـــــداف وتســـــامالت 

 لدراسة، وذلك على النحو اآلتي:ا

املحور األول: الواقع الفعلي لتطبيـق مـديري املـدارس االبتدائيـة ملعـايير إدارة الجـودة الشـاملة 

 في التعليم.

املحــــور الثــــاني: املتطلبــــات الالزمــــة لتطبيــــق مــــديري املــــدارس االبتدائيــــة ملعــــايير إدارة الجــــودة 

 الشاملة.
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يري املــدارس االبتدائيــة ملعــايير إدارة الجــودة الشــاملة فــي املحــور الثالــث: معوقــات تطبيــق مــد

 التعليم.

 مقياس أداة الدراسة )االستبانة(:

القياس الترتييي للمتغيرات باستعمال املقياس  تم اعتماد درجة التطبيق في االستبانة على

 –توسطة م –الرباعي، بحيث يقابل كل عبارة من العبارات أركعة خيارات لعجابة، هي: )عالية 

( على التوالي، ولقياس مستوى 1، 2، 3، 4منخفضة جًدا(، وتتناسب مع األوزان ) –منخفضة 

 تطبيق فقرات االستبانة تم تطبيق املعادلة اآلتية:

 75,0=  4( ÷1-4عدد تدرجات املقياس = )÷ الدرجة األدن،(  -طول الفترة = )الدرجة األعلى 

وبناء عليه، تم اعتماد املقياس اآلتي ألغراض تحليل وهو الفاصل بين املستوى والذي يليه. 

 النتائج:

 توزيع للفئات وفق التدرج املستعمل في أداة الدراسة :(2جدول )

 مدى املتوسطات الوصف

 00,4إلى أقل من  25,3من  عالية

 25,3إلى أقل من  50,2من  متوسطة

 50,2إلى أقل  75,1من  منخفضة

 75,1إلى أقل  1من  منخفضة جًدا

 : تم التأكد من صدق أداة الدراسة كاآلتي:صدق األداة

  جرى التحقق من صدق املحكمين لالستبانة من خالل عرضها على عدد من أعضاء هيئة

جرَِّيت التعديالت املتمثلة في الصياغة 
 
التدريس، وبناًء على  راء املحكمين املختصين أ
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بعضها اآلخر. فأصبحت االستبانة  اللغوية، واقتراح بعض املؤشرات اإلضافية، أو حذف

 ( عبارة.30مكونة من )

  قيم االتساق الداخلي بين كل فقرة، واملحور الذي تنتمي إليه، باالعتماد على بيانات

(. وتظهر النتائج 3معلًما ومعلمة، ويوضحها الجدول ) 30العينة االستطالعية وعددها 

فقرة بمحورها، كما أن قوة ( الرتباة كل 0.01وجود داللة إحصائية عند مستوى )

(، حيث 2013االرتباة تراوحت بين املتوسط والعالي حسب تصنيف النجار وحنفي )

 صنفا قيم االرتباة على النحو اآلتي:

ا ضعيًفا. 0.30من الصفر إلى أقل من ˗
ً
 : تمثل ارتباط

ا. 0.70إلى أقل من  0.30من  ˗
ً
ا متوسط

ً
 : تمثل ارتباط

 1إلى  0.70من  -
ً
 عالًيا.: تمثل ارتباة

 (.30( لكل فقرة مع محورها )ن =Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) (3جدول )

 رقم العبارة
معامل ارتباطها 

 باملحور األول 
 رقم العبارة

معامل ارتباطها 

 باملحور الثاني

رقم 

 العبارة

معامل ارتباطها 

 باملحور الثال 

1 **0.54 1 **0.63 1 **0.48 

2 **0.59 2 **0.54 2 **0.62 

3 **0.45 3 **0.53 3 **0.55 

4 **0.57 4 **0.55 4 **0.59 

5 **0.56 5 **0.49 5 **0.59 

6 **0.56 6 **0.59 6 **0.42 

7 **0.34 7 **0.45 7 **0.59 

8 **0.51 8 **0.48 8 **0.59 

9 **0.39 9 **0.47 9 **0.48 

10 **0.32 10 **0.46 10 **0.48 

 .0.01ى الداللة ** دالة عند مستو 
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الجـــدول أعـــاله عبـــارة عـــن معـــامالت االتســـاق لعبـــارات االســـتبانة، فنجـــد أن جميـــع العبـــارات 

ا عنـــد مســــتوى داللـــة إحصـــاملي ) (، ممـــا يعنـــي أن هنــــاك 0.01معامـــل ارتباطهـــا طـــردي ودال إحصـــائيًّ

 اتساقا داخليا ما، بين العبارات والدرجة الكلية للمحور في االستبانة.

 لدراسة:ثبات أداة ا

( معلًمــــا 30تــــم التحقــــق مــــن ثبــــات االســــتبانة بتطبيقهــــا علــــى عينــــة اســــتطالعية بلــــغ عــــددها )

ومعلمـــة، ثـــم حســـاب معامـــل الثبـــات طبًقـــا لـــــلألفا كرونبـــاهل والجـــدول أدنـــاه يبـــين هـــذه املعـــامالت، 

 واعتبرت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة.

 (.30لألداة ولكل محور من محوريها )ن=  (Cronbach's Alpha)( معامل ألفا كرونباخ 4جدول )

 معامل ألفا كرونباخ املحور 

األول: الواقع الفعلي لتطبيق مديري املدارس االبتدائية ملعايير 

 إدارة الجودة الشاملة في التعليم
0,865 

الثاني: املتطلبات الالزمة لتطبيق مديري املدارس االبتدائية 

 ملة.ملعايير إدارة الجودة الشا
0.821 

الثالث: معوقات تطبيق مديري املدارس االبتدائية ملعايير إدارة 

 الجودة الشاملة في التعليم
0,877 

 0.913 األداة بأكملها

 املعالجة اإلحصائية: 

ا تم استعمال اآلتي  :ملعالجة البيانات إحصائيًّ

داة ككــــل للتعـــرف علـــى مســــتوى ثبـــات األ  (Cronbach's Alpha): معامـــل ألفـــا كرونبــــاه 

 .ومستوى ثبات كل محور من محاورها
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للتعــرف علــى مســتوى ارتبــاة كــل  (Pearson Correlation) معامــل ارتبــاة بيرســون: 

 .فقرة من فقرات األداة بمحورها الذي تنتمي إليه

التكـــرارات والنســـب املئويـــة: للتعـــرف علـــى درجـــة تكـــرار البيانـــات الديموغرافيـــة لعينـــة  

 .البحث

رافات املعياريـة: للتعـرف علـى متوسـط اسـتجابة عينـة البحـث لكـل املتوسطات واالنح 

عبـــارة مـــن عبـــارات االســـتبانة ولكـــل محـــور مـــن محاورهـــا، ومســـتوى تشـــتت القـــيم عـــن 

 .املتوسطات

(: ملعرفـة مـا إذا كانـت هنـاك فـروق one way Anovaاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي ) 

ي إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة ( فـــ0.05ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة )

 .للبيانات الديموغرافية لعينة البحثنحو محاور الدراسة وفًقا 

 عرض النتائج وتفسيرها وتحليلها

الســــؤال األول: مــــا مــــدى تطبيــــق مــــديري املــــدارس االبتدائيــــة بمدينــــة الريــــاض ملعــــايير إدارة 

 الجودة الشاملة من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسية؟

عــــن الســــؤال تــــم حســــاب التكــــرارات والنســــب املئويــــة واملتوســــطات الحســــابية  ولعجابــــة

واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة عـن أسـئلة االسـتبانة وجـاءت النتـائج 

 كما يوضحها الجدول أدناه:
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 التكرارات واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لعبارات الدراسة من :(5جدول رقم )

 وجهة أفراد الدراسة

 الرقم
 االنحراف املتوسط الـعـبـارة

درجة 

 املوافقة
 الترتيب

10 
يشكل فرق عمل متخصصة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في 

 املدرسة
 1 منخفضة 0.92 2.48

 2 منخفضة 1.23 2.45 ينشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة 3

8 
 توفير فرص املشاركة الفعالة 

 رس ي لجميع العاملينفي العمل املد
 3 منخفضة 0.81 2.43

 4 منخفضة 49.0 2.40 يشرك املعلمين في بناء الخطط الالزمة للعمل املدرس ي 9

6 
يلم بالحاسب اآللي والتقنيات الحديثة وطرق استعمالها في 

 املدرسة
 5 منخفضة 0.53 2.35

مين 7 ِّ
 
 6 منخفضة 0.72 2.28 يحرص على توفير الوسائل التعليمية املناسبة للمعل

1 
 يشجع العالقات اإلنسانية

 في املدرسة
 7 منخفضة 0.57 2.27

 8 منخفضة 0.65 2.21 يعزز التواصل بين املدرسة واملجتمع 5

2 
مين بدورات  ِّ

 
حق املعل

ْ
ل  ي 

 في إدارة الجودة الشاملة
 9 منخفضة 1.23 2.12

4 
 يفوض الصالحيات للعاملين 

 اتفي املدرسة وفق التخصصات والقدر 
 10 منخفضة 0.67 1.91

 منخفضة 2.29املتوسط العام =  

( الــــــذي يتضــــــمن محـــــــور )الواقــــــع الفعلــــــي لتطبيــــــق مــــــديري املـــــــدارس 5يتبــــــين مــــــن الجــــــدول )

( فقـــرات. ونالحـــ، أن جميـــع فقـــرات 10االبتدائيـــة ملعـــايير إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي التعلـــيم( علـــى )

( الـذي يتبــين مــن 1.91و  2.48اتها الحسـابية بــين )املحـور تشــير إلـى )منخفضــة( حيـث تتــراوح متوســط
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( الـــذي يشـــير إلـــى أن جميـــع أفـــراد الدراســـة جـــاءت إجابـــاتهم فـــي نطـــاق 2.29املتوســـط العـــام البـــالغ )

الدرجة )منخفضة( أي أن الواقع الفعلي لتطبيق مـديري املـدارس االبتدائيـة بمدينـة الريـاض ملعـايير 

 شرفي اإلدارة املدرسية كانت بدرجة منخفضة.إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر م

وعلى الرغم من أن جميع العبارات هي في مدى الدرجة املنخفضة إال أن الجدول يبين 

أن تطبيق مديري املدارس االبتدائية بمدينة الرياض ملعايير إدارة الجودة الشاملة أعلى في 

درسة، ونشر ثقافة إدارة تشكيل فرق عمل متخصصة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في امل

الجودة الشاملة، وتوفير فرص املشاركة الفعالة في العمل املدرس ي لجميع العاملين. في حين أن 

مين بدورات  ِّ
 
تطبيق مديري املدارس أقل في تعزيز التواصل بين املدرسة واملجتمع، والتحاق املعل

درسة وفق التخصصات في إدارة الجودة الشاملة، وتفويض الصالحيات للعاملين في امل

 والقدرات.

ويــرى الباحــث أن الســاب ربمــا يعــود إلــى قلــة املختصــين فــي مجــال إدارة الجــودة الشــاملة، 

وضعف نشر هذه الثقافة بالوجه املطلوب بين اإلدارات املدرسـية واملعلمـين والعـاملين فـي مجـال 

 التعليم.

أن درجـة تطبيـق معـايير  م( التـي توصـلت إلـى2017وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  جاج )

الجودة الشاملة في مرحلة التعليم األساس ي كانت بدرجـة منخفضـة. بينمـا تختلـف هـذه النتيجـة 

هــ(، اللتـين توصـلتا إلـى 1428م(، ودراسـة  ل  ـحران )2004مـع نتيجـة كـلن مـن دراسـة الغـافرين )

 أن درجة تطبيق مباد  الجودة الشاملة في التعليم كانت بدرجة عالية.

ؤال الثــــاني: مــــا متطلبــــات تطبيــــق معــــايير إدارة الجــــودة الشــــاملة فــــي املــــدارس االبتدائيــــة الســــ

 بمدينة الرياض من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسية؟
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ولعجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات الحســابية 

ة عــن أســئلة االســتبانة، وجــاءت النتــائج واالنحرافــات املعياريــة والرتــب الســتجابات أفــراد الدراســ

 كما يوضحها الجدول أدناه:

التكرارات واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لعبارات الدراسة من  :(6جدول رقم )

 وجهة نظر أفراد الدراسة

رقم 

 العبارة
 االنحراف املتوسط الـعـبـارة

درجة 

 املوافقة
 الترتيب

 1 عالية 0,739 3.55 دارس لتطبيق إدارة الجودة الشاملةتفويض الصالحيات ملديري امل 1

 2 متوسطة 0,765 3.19 تأمين املوارد املالية والاشرية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة 2

 3 متوسطة 0,771 3.12 تهيئة البيئة املناسبة تربوًيا وتعليمًيا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة 9

رق صيانة فورية ملعا 8  4 متوسطة 0,759 2.79 لجة األعطال في املدارسإيجاد فِّ

 5 متوسطة 0,797 2.61 تكامل املقررات الدراسية بما يحقق إدارة الجودة الشاملة 10

6 
قدرة إدارة املؤسسة على حل املشكالت التي تواجهها في تطبيق 

 إدارة الجودة الشاملة.
 6 متوسطة 0,807 2.59

 7 منخفضة 0,783 2.48 املتبعة في حالة حدوث الكوارث مراعاة شروة السالمة واإلجراءات 4

 8 منخفضة 0,745 2.31 سعة املبنى الستيعاب الطالب وإقامة األنشطة التربوية املساعدة 3

5 
قدرة مدير املدرسة على بناء عالقات إيجابية داخل املدرسة 

 وخارجها
 9 منخفضة 0,750 10,2

 10 منخفضة 0,833 02,2 أسر الطالبتطوير أساليب التعاون بين املدرسة و  7

 متوسطة 2.83املتوسط العام =  

( الذي يتضمن محور لاملتطلبات الالزمة لتطبيق مديري املدارس 6يتبين من الجدول )

( عبارات، حيث تتراوح متوسطاتها 10املشتمل على )  االبتدائية ملعايير إدارة الجودة الشاملة

جميع أفراد الدراسة جاءت إجاباتهم في نطاق الدرجة املتوسطة ( أن 2.02 - 3.35الحسابية بين )
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( 2.83واملنخفضة، ما عدا عبارة واحدة كانت بدرجة عالية. بينما جاء املتوسط العام للعبارات )

الذي جاء في نطاق الدرجة املتوسطة. أي أن متطلبات تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في 

 الرياض من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسية جاءت بدرجة متوسطة.املدارس االبتدائية بمدينة 

وعلى الرغم من أن متوسط العبارات هي في مدى الدرجة املتوسطة إال أن الجدول يبين أن 

املتطلبات الالزمة لتطبيق مديري املدارس االبتدائية ملعايير إدارة الجودة الشاملة أعلى في تفويض 

رس لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، وتأمين املوارد املالية والاشرية لتطبيق الصالحيات ملديري املدا

ا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. في  ا وتعليميًّ إدارة الجودة الشاملة، وتهيئة البيئة املناسبة تربويًّ

حين أن متطلبات تطبيق مديري املدارس أقل في قدرة مدير املدرسة على بناء عالقات إيجابية 

املدرسة وخارجها، وتطوير أساليب التعاون بين املدرسة وأسر الطالب. وقد يعود الساب من  داخل

ا لتطبيق إدارة الجودة  ا وتعليميًّ وجهة نظر الباحث إلى ضعف التهيئة البيئية املناسبة تربويًّ

 الشاملة وضعف العالقات اإلنسانية بين اإلدارة والعاملين في املدرسة، وضعف إملام اإلدارة

املدرسية بمفاهيم الجودة الشاملة في املؤسسات التعليمة، وكيفية تطبيقها. وتتفق هذه النتيجة 

م(، التي توصلت إلى أن درجة متطلبات تطبيق مدخل 2012مع نتيجة دراسة شريفة أبو عابد )

إدارة الجودة الشاملة في مراكز اإلشراف التربوي كانت بدرجة متوسطة، بينما تختلف هذه 

م(، اللتين توصلتا إلى أن 2013هـ(، ودراسة املخمري )1428جة مع نتيجة دراسة  ل  حران )النتي

 تطبيق مباد  الجودة الشاملة كان بدرجة عالية.

الســــؤال الثالــــ : مــــا أبــــرز معوقــــات تطبيــــق معــــايير إدارة الجــــودة الشــــاملة باملــــدارس االبتدائيــــة 

 ية؟بمدينة الرياض من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرس
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ولعجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال تــــم حســــاب التكــــرارات والنســــب املئويــــة واملتوســــطات الحســــابية 

واالنحرافــات املعياريــة والرتــب الســتجابات أفــراد الدراســة عــن أســئلة االســتبانة وجــاءت النتــائج كمــا 

 (:7يوضحها الجدول )

من وجهة املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري لعبارات الدراسة  :(7جدول رقم)

)معوقات تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة باملدارس االبتدائية بمدينة  أفراد الدراسة

 الرياض من وجهة نظر مشرفي اإلدارة املدرسية(

 الترتيب درجة املوافقة االنحراف املتوسط الـعـبـارة رقم

 1 عالية 0.49 3.88 النقص في الكوادر املؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة. 1

 2 عالية 0.54 3.75 رغبة إدارة التعليم في تحقيق النتائج الفورية. 2

 3 عالية 0.47 3.61 ضعف عالقة املدرسة باملجتمع املحيط. 3

 4 عالية 0.54 3.55 كثافة أعداد الطالب باملدرسة. 10

4 
 تخوف مدير املدرسة من فشل تطبيق 

 إدارة الجودة الشاملة.
 5 عالية 0.53 3.52

 6 عالية 0.57 3.41 تدني امليزانية الخاصة بالنشاطات املدرسية. 7

5 
ضعف إشراك مديري املدارس في اتخاذ القرار املتعلق 

 بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في املدرسة.
 7 عالية 0.49 3.38

6 
ضعف تفويض الصالحيات في إدارة التعليم ملديري املدارس 

 لتطبيق إدارة الجودة.
 8 متوسطة 0.57 3.21

م املتوفرة في املدارس. 8
 
 9 متوسطة 0.51 2.59 قلة مراكز مصادر التعل

 10 متوسطة 0.52 2.56 ضعف الصيانة الدورية للمبنى املدرس ي. 9

 عالية 3.34املتوسط العام = 

معوقات تطبيق مديري املدارس االبتدائية ملعايير إدارة )( محور 7يتبين من الجدول )

( عبارات، أن جميع عبارات املحور تشير إلى الدرجة 10الذي يتضمن ) ملة في التعليم(الجودة الشا
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(. كما بلغ املتوسط العام 2.56، 3.88العالية واملتوسطة، حيث تتراوح متوسطاتها الحسابية بين )

( الذي يقع في مدى الدرجة العالية، أي أن معوقات تطبيق مديري املدارس 3.34للمحور )

 ملعايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم جاءت بدرجة عالية. االبتدائية

وعلى الرغم من أن متوسط العبارات هو في مدى الدرجة العالية إال أن الجدول يبين أن 

معوقات تطبيق مديري املدارس االبتدائية ملعايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم كانت أعلى في 

جال إدارة الجودة الشاملة، ورغبة إدارة التعليم في تحقيق النتائج نقص في الكوادر املؤهلة في م

الفورية، وكثافة أعداد الطالب باملدرسة. في حين أن معوقات تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة 

في التعليم ملديري املدارس أقل في ضعف تفويض الصالحيات في إدارة التعليم ملديري املدارس 

م املتوفرة في املدارس، وضعف الصيانة الدورية لتطبيق إدارة الجود
 
ة، وقلة مراكز مصادر التعل

للمبنى املدرس ي. وقد يعود الساب من وجهة نظر الباحث إلى قلة الخبراء في مجال الجودة 

الشاملة، ناهيك عن قلة البرامج التدرياية التي تعنى بعملية إدارة الجودة الشاملة، وكذلك ضغط 

للتعليم على مديري املدارس إلظهار النتائج في وقت سريع، مما يعني عدم إتاحة اإلدارة العامة 

الوقت املناسب ملديري املدارس لتطبيق إدارة الجودة الشاملة تطبيًقا سليًما. وتتفق هذه النتيجة 

م(، التي توصلت إلى أن املعوقات اإلدارية واملعوقات الفنية، 2011مع نتيجة دراسة الزهراني )

وقات االجتماعية والثقافية، واملعوقات الشخصية التي تعيق تطبيق الجودة الشاملة من واملع

وجهة نظر املشرفين التربويين واملشرفات التربويات جاءت بدرجة إعاقة عالية، كما تتفق مع 

أن هناك عددا من املعوقات التي تعيق تطبيق الجودة  هـ( التي توصلت إلى1428دراسة العارفة )

منها ما يتعلق باإلدارة التعليمية وعالقتها باملجتمع املحلي، بينما تختلف هذه النتيجة مع  الشاملة

هـ(، التي توصلت إلى أن املشكالت التي يواجهها املديرون لتطبيق 1428نتيجة دراسة  ل  حران )

 إدارة الجودة الشاملة كانت بدرجة إعاقة متوسطة.



 
 
 

 

37 
 
 

 

( بـين 0.05داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )السؤال الرابع: مـا مـدى وجـود فـروق ذات 

متوسطات أفراد عينة الدراسة نحو محاور الدراسة تعزى إلى متغيـر املؤهـل الدراسـ ي، وسـنوات 

 الخدمة؟

: متغير املؤهل الدراس ي
ً

 أوال

« One way anovaتحليـــل التبـــاين األحـــادي »لعجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم إجـــراء اختبـــار 

ا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات أفــراد عينــة الدراســة للتعــر ف علــى مــا إذ

 (:8نحو محاور الدراسة تعزى ملتغير املؤهل الدراس ي، كما يوضحها الجدول )

للفروق بين إجابات « one way anovaتحليل التباين األحادي »نتائج اختبار  :(8جدول رقم )

ا الختالف املؤهل ال
ً
 دراس يأفراد الدراسة طبق

مجموع  مصادر التباين املحور 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 املربعات

مستوى الداللة  (Fقيمة )

 اإلحصائي

 األول 

 0.416 2 0.83 بين املجموعات

 0.456 51 7.93 داخل املجموعات 0.079 2.67

  53 8.76 الكلي

 الثاني

 0.424 2 0.848 بين املجموعات

 0.169 51 8.6 خل املجموعاتدا 0.091 2.51

  53 9.44 الكلي

 الثالث

 0.094 2 0.18 بين املجموعات

 0.084 51 4.28 داخل املجموعات 0.337 1.11

  53 4.47 الكلي
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( وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 8يتضــح مــن خــالل النتــائج فــي الجــدول )

ل مجمــوع أســئلة الدراســة تعــزى إلــى متغيــر املؤهــل فــي متوســطات أفــراد عينــة الدراســة حــو  0.05

الدراســ ي، وهــذا يعنــي أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية حــول عبــارات الدراســة بــاختالف 

( وقيمـــة )ف( 0.079املؤهـــل الدراســـ ي فـــي املحـــور األول مـــن الدراســـة، إذ إن مســـتوى الداللـــة هـــو )

عبــــــارات الدراســــــة بــــــاختالف املؤهــــــل (. كمــــــا ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية حــــــول 2.67)

(. 0.091(، وقيمــة )ف( )2.51الدراســ ي فــي املحــور الثــاني مــن الدراســة إذ إن مســتوى الداللــة هــو )

كــذلك ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية حــول فقــرات الدراســة بــاختالف املؤهــل الدراســ ي فــي 

(. وقــد يعــزى 0.337ة )ف( )( وقيمــ1.11املحــور الثالــث مــن الدراســة، إذ إن مســتوى الداللــة هــو )

ذلك إلى عدم وجود فروق بين متوسطات عينة الدراسة تبًعا ملتغير املؤهل الدراسـ ي وإلـى ضـعف 

تلقــي مــديري املــدارس بــرامج تعنــى بــالجودة الشــاملة وقلــة اطالعهــم علــى تجــارب دول متقدمــة فــي 

لـــــم يشـــــكل فارقــــــا  مجـــــال إدارة الجـــــودة أو علـــــى بـــــرامج تطبيقهـــــا فـــــي املؤسســـــات التعليميـــــة، ممـــــا

 إحصائيا بين إجاباتهم على عبارات أداة الدراسة. 

م(، التي توصـلت إلـى أنـه 2004وتتفق نتيجة الدارسة الحالية مع نتيجة دراسة الغافرين )

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات أفـــراد عينـــة الدراســـة تعـــزى ملتغيـــر املؤهـــل 

م(، التــي توصــلت إلــى وجـــود 2006ن نتيجــة دراســة زامـــل )العلمــي. بينمــا تختلــف هــذه النتيجـــة عــ

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عينة الدراسة لصالح مؤهل البكالوريوس. 

 ثانًيا: متغير سنوات الخدمة

« One way anovaتحليــل التبـاين األحــادي »لعجابـة عــن هـذا الســؤال  تـم إجــراء اختبـار 

فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــين متوســــــطات أفــــــراد عينــــــة للتعــــــر ف علــــــى مــــــا إذا كانــــــت هنالــــــك 

 (:9سنوات الخدمة، كما يوضحها الجدول ) الدراسة نحو محاور الدراسة تعزى ملتغير
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للفروق بين إجابات « one way anovaتحليل التباين األحادي »نتائج اختبار  :(9جدول رقم )

ا الختالف سنوات لخدمة.
ً
 أفراد الدراسة طبق

مجموع  ر التباينمصاد املحور 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 املربعات

قيمة 

(F) 

مستوى الداللة 

 اإلحصائي

 األول 

 5.328 3 10.657 بين املجموعات

0.16 0.85 
داخل 

 املجموعات
1835.223 

50 
33.368 

  53 1845.879 الكلي

 الثاني

 28.647 3 57.294 بين املجموعات

0.981 0.38 
داخل 

 جموعاتامل
1606.637 

50 
29.212 

  53 1663.931 الكلي

 الثالث

 21.283 3 0.085 بين املجموعات

0.038 0.96 
داخل 

 املجموعات

4.39 50 8.877 

  53 4.47 الكلي

 ( ما يأتي:11يتضح من خالل النتائج في الجدول )

  فـــــراد عينـــــة حـــــول إجابـــــات أ 0.05ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى

الدراســــــة بــــــاختالف ســـــــنوات الخدمــــــة فـــــــي املحــــــور األول مـــــــن الدراســــــة، إذ إن مســـــــتوى 

 (. 0.114( وقيمة )ف( )0.137الداللة هو )

  حـــــول إجابـــــات أفـــــراد عينـــــة  0.05ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى

ن الدراســــة بـــــاختالف ســــنوات الخدمـــــة علـــــى عبــــارات املحـــــور الثــــاني مـــــن الدراســـــة، إذ إ

 (.  4.89( وقيمة )ف( )0.205مستوى الداللة هو )
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  حـــــول إجابـــــات أفـــــراد عينـــــة  0.05ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى

الدراســـــة بـــــاختالف ســـــنوات الخدمـــــة علـــــى عبـــــارات املحـــــور الثالـــــث فـــــي الدراســـــة، إذ إن 

 (.0.324( وقيمة )ف( )0.808مستوى الداللة هو )

 التوصيات

 لكوادر في مجال إدارة الجودة الشاملة.العمل على تأهيل ا 

 إشراك مديري املدارس في اتخاذ القرار املتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة. 

بــل إدارة التعلــيم ملــديري املــدارس لتطبيــق إدارة   العمــل علــى تفــويض الصــالحيات مــن قِّ

 الجودة.

 توفير ميزانيات خاصة بالنشاطات املدرسية. 

فــــي مجــــال إدارة الجــــودة الشــــاملة علــــى نطــــاق أوســــع وفــــي نوصــــ ي بعمــــل دراســــات أخــــرى  

 مجتمع أكبر وذلك ألهمية إدارة الجودة الشاملة.

 قائمة املصادر واملراجع:

 ، القاهرة، دار املعارف.2م(، لسان العرب،ج1984ابن منظور، ) (1)

ة دراس -م(، الوضع القائم للجودة في امليدان التربوي 2007أخضر، فايزة بنت محمد بن حسن، ) (2)

وصفية تحليلية، الجودة في التعليم العام: اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم 

 16ــ  15هـ، املوافق 1428ربيع اآلخر  29ــ  28التربوية والنفسية، الرياض، السعودية. في الفترة من: 

 .م، الرياض، السعودية2007مايو 

عمليـــة اإلشـــرافية فـــي إدارات التربيـــة والتعلـــيم ومراكـــز هــــ(، ال1428 ل  ـــحران، عبـــد هللا بـــن محمـــد ) (3)

اإلشـــــراف التربـــــوي فـــــي ضـــــوء مبـــــاد  الجـــــودة الشـــــاملة، رســـــالة ماجســـــتير، كليـــــة التربيـــــة، جامعـــــة أم 

 القرى، مكة املكرمة.
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ـــي، علـــــي ) (4) ـــعودية، الـــــدار 2009األملعـ ـــي التعلـــــيم العـــــام فـــــي اململكــــة العربيـــــة الســ م(، الجـــــودة الشـــــاملة فـ

 ، بيروت، لبنان.العربية للعلوم

 م( الجودة الشاملة في التعليم وتطبيقات األيزو، دار اليازوري، عمان، األردن.2010البادي، نواف ) (5)

م(، أسس ومعايير نظام إدارة الجودة الشاملة فـي املؤسسـات التربويـة 2001البكر، محمد عبد هللا ) (6)

 والتعليمية، املجلة التربوية، جامعة الكويت، الكويت.

م(، الجودة الشاملة في التعليم، دار املسيرة للنشر والتوزيع 2006، حسن حسين، )البيالوي  (7)

 والطباعة، القاهرة.

ـــعي، خالــــد ســــعد ) (8) هـــــ(، إدارة الجـــــودة الشــــاملة تطبيقــــات تربويــــة، دار األاــــحاب للنشـــــر 1426الجضـ

 والتوزيع، الطبعة األولى، الرياض، اململكة العربية السعودية.

مـدى تطبيـق معـايير الجـودة الشـاملة فـي اإلدارة املدرسـية  م(.2017ثمـان.) جاج، أنور محمد علـي ع (9)

فــــــي مرحلــــــة التعلــــــيم األساســــــ ي: دراســــــة ميدانيــــــة، واليــــــة كســــــال، رســــــالة ماجســــــتير، جامعــــــة النيلــــــين، 

 السودان.

هــــ(، إدارة الجـــودة الشـــاملة كمـــدخل لتطـــوير الجامعـــات الســـعودية، 1422الحركـــي، حيـــاة محمـــد ) (10)

 معة أم القرى، كلية التربية، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.رسالة دكتوراه، جا

م(. مــدى تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي املــدارس الثانويــة 2006زامــل، ريــم  ــحدة إســماعيل ) (11)

فــــــي محــــــافظتي الخليــــــل وبيــــــت لحــــــم مــــــن وجهــــــة نظــــــر املــــــديرين، رســــــالة ماجســــــتير، جامعــــــة القــــــدس، 

 فلسطين. 

م(، معوقــــات تطبيــــق الجــــودة الشــــاملة فــــي اإلشــــراف التربــــوي 2011مــــد )الزهرانــــي، ســــعيد بــــن مح (12)

بمحافظــة املخــواة التعليميــة، رســالة ماجســتير فــي املنــاهج وطــرق التــدريس بكليــة التربيــة، جامعــة أم 

 القرى، مكة املكرمة.

ة هـ(. التربية والتعليم في اململكة العربية السعودية بين السياس1416السلوم، حمد بن إبراهيم ) (13)

 الرياض. ،1والنظرية والتطبيق،ة

م(، إدارة املــــدارس بــــالجودة الشــــاملة. الطبعــــة الثانيــــة، 2003الشــــرقاوي، مــــريم محمــــد إبــــراهيم ) (14)

 جمهورية مصر العربية، مكتبة النهضة املصرية.
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ـــاح، ) (15) ـــعالن، عبـــــد الحميــــــد عبـــــد الفتـــ م(، تحقيـــــق الجـــــودة الشــــــاملة فـــــي إدارة املؤسســــــات 2011شــ

 ة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة.، مؤسس1التعليمية، ة

هــــ( معوقـــات تطبيـــق الجـــودة فــــي 1428العارفـــة، عبـــد اللطيـــف، عبـــد هللا فـــران، أحمــــد عبـــد هللا ) (16)

م فـــــي اللقـــــاء الثـــــانوي الرابـــــع عشـــــر للجمعيـــــة الســـــعودية للعلـــــوم التربويـــــة  التعلـــــيم العـــــام، بحـــــث مقـــــدَّ

 .69-13بية السعودية، صوالنفسية: الجودة في التعليم العام، بريدة، اململكة العر 

م(. أسس ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة في سياسة التعليم 2007العصيمي، خالد بن محمد ) (17)

باململكــــــة العربيــــــة الســـــــعودية، الجــــــودة فـــــــي التعلــــــيم العــــــام: اللقـــــــاء الســــــنوي الرابـــــــع عشــــــر للجمعيـــــــة 

هـ 1428ربيع اآلخر  29ــ  28السعودية للعلوم التربوية والنفسية، الرياض، السعودية. في الفترة من: 

 م، الرياض، السعودية.2007مايو  16ــ  15املوافق 

 م(. الجودة الشاملة واملنهج، عمان، دار املناهج.2007عطية، محسن علي ) (18)

م( إدارة الجـــودة الشـــاملة ومتطلبـــات األيـــزو، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، 2009علـــوان، قاســـم ) (19)

 عمان، األردن.

م(، درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي مــدارس التعلــيم األساســ ي فــي 2004الغــافري، صــالح ) (20)

 سلطنة عمان كما يتصورها مديرو املدارس. رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، األردن.

هـــ(، فاعليــة أداء مــديرة املدرســة االبتدائيــة باملنطقــة الشــرقية مــن 1421الغنــام، نعيمــة إبــراهيم ) (21)
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