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الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة تطبيق

اليونسكو منذ أكثر من عقد مضى تمح في كافة مؤتمراتيا عمى

معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس الثانوية الحكومية في مديرية

توجيو النصح لكافة دول العالم؛ لتحسين جودة التعميم كما أن

تربية وتعميم لواء بني كنانة في شمال األردن من وجية نظر مديري

كثي اًر من المساعدات التي تقدميا اليونسكو إلصالح التعميم في

ومديرات المدارس .واذا ما كان ىناك فروق دالة إحصائية في درجة

معظم الدول النامية تأتي في اتجاه تحسين جودة التعميم

تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في ىذه المدارس تعزى لمتغيرات

ومخرجاتو.

الدراسة .تكونت عينة الدراسة من تكونت عينة الدراسة من ( )71مدي ارً
ومديرة ،تم اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتم تطبيق استبانة

وتشير الجودة الشاممة ) (Total Qualityفي المجال
التربوي إلى مجموعة من المعايير واإلجراءات ييدف تنفيذىا إلى

مكونة من ( )32فقرة موزعة عمى مجاالت :التخطيط ،واألىداف،

التحسين المستمر في المنتج التعميمي ،وتشير إلى المواصفات

والقيادة ،والمرافق المدرسية ،والموارد المالية والبشرية .وقد أظيرت

والخصائص المتوقعة في المنتج التعميمي وفي العمميات

نتائج الدراسة أن درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة من وجية

واألنشطة التي تتحقق من خالليا تمك المواصفات والجودة

نظر المديرين والمديرات جاءت كبيرة حيث حل مجال القيادة في

الشاممة توفر أدوات وأساليب متكاممة تساعد المؤسسات التعميمية

المرتبة األولى ومجال المرافق المدرسية في المرتبة األخيرة .وبينت

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس في

عمى تحقيق نتائج مرضية [.[2

جميع المجاالت ،باستثناء مجالي األىداف ،والمرافق الدراسية ،وجاءت

عد إدارة الجودة الشاممة صيغة تعاونية تيدف إلنجاز
وتُ ّ
العمل ،ويكون التعاون في الغالب بين مدير المدرسة ومعمميو

الفروق لصالح اإلناث ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
ألثر المؤىل العممي في جميع المجاالت ،باستثناء مجال القيادة،

والفنيين واإلداريين والمشرفين والطالب ،بغرض تحقيق أعمى

وجاءت الفروق لصالح البكالوريوس ،وعدم وجود فروق ذات داللة

مستوى من األداء واإلنتاجية ،عمى أن تتوافر الميارات والقدرات

إحصائية تعزى ألثر الخبرة في جميع المجاالت ،وجاءت الفروق

لدى كل من المرؤوسين والقيادات فييا ،والعمل كفريق واحد،

لصالح  10سنوات فأكثر في مجالي التخطيط ،والقيادة ،ولصالح أقل

وىو ما تيدف إليو إدارة الجودة الشاممة [.[3

من  10سنوات في مجاالت األىداف ،والمرافق الدراسية ،والموارد

ويشتمل مفيوم إدارة الجودة الشاممة في قدرة المؤسسة

البشرية والمالية .وفي ضوء النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات.

التربوية (المدرسة) عمى تقديم خدمة بمستوى عال من الجودة

الكممات المفتاحية :معايير إدارة الجودة الشاممة .لواء بني كنانة.

مديرو ومديرات المدارس.

المتميزة ،تستطيع من خالليا الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئيا

الطمبة ،وأولياء األمور ،وأصحاب العمل وأبناء المجتمع المحمي

 .1المقدمة

[ ،]4وأن تمتمك المؤسسات التربوية أيضا نظم بيانات ومعمومات

تواجو النظم التربوية في القرن الحادي والعشرين العديد من

فعالة ،وخطط لتحميل البيانات ،وثقافة تنظيمية ،وادارة الفريق

التحديات المتمثمة في تحسين جودة التعميم .لذاك فإن مختمف

الواحد ،وتطبيق التكنولوجيا التربوية الحديثة ،التي تؤدى إلى

التحديات العممية والتكنولوجية واالقتصادية وتزايد الطمب

تزويد الطمبة بخبرات حياتية ،وتطبيقات عممية ما بعد المدرسة

االجتماعي عمى التعميم؛ فرضت عمى ىذه النظم أن تستجيب

والجامعة ،وتييئيم وتعدىم المتالك النجاح والتفوق ،وتحقيق

لمطالب تحسين جودة التعميم وجعمو ىدفاً أساسياً من أىداف

جودة شاممة في حياتيم ،وأعماليم ما بعد الدراسة [.[5

سياسات التعميم الحالية.

وتشير قدومي [ ]6إن الدور الرئيس لممدرسة التي تعتمد

ويشير األمير والعواممة [ ]1أن تحسين جودة التعميم

معايير الجودة الشاممة ىو تحديد معايير األداء المتميز لكل

أصبح ىدفاً مركزياً منظو اًر لكافة فعاليات التربية ،وما انفكت
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أعضاء المدرسة ،وتشكيل فريق الجودة الذي يشمل الفريق

وباعتبار أن الجودة الشاممة ضرورة ممحة لممدرسة األردنية

التعميمي ،واعتبار كل فرد في المدرسة مسؤوالً عن الجودة،

حتى تساير ىذا العصر والمتغير الذي يشيد انفجا اًر معرفياً

والعمل عمى خمق ثقافة الجودة التي ىي مسؤولية كل فرد في

المدرسة ،ويقود ىذه المسؤولية مدير أو مديرة المدرسة.

متسارعاً؛ كون العالم أصبح قرية صغيرة في ظل العولمة

والتحديات التي تواجو التعميم ،البد من التعرف عمى درجة

عد إدارة الجودة الشاممة عممية تستمد طاقتيا من اعتمادىا
تُ ّ
عمى نظم معمومات دقيقة وكافية ،وعمى توظيف إمكانيات

تطبيق معايير الجودة في المدرسة األردنية من وجية نظر
المديرين والمديرات ،لما ليذا من أثر كبير في تالفي العيوب

وميارات العاممين في المؤسسة التربوية من معممين وفنيين

واألخطاء وتعزيز نقاط القوة .لذلك تيدف الدراسة الحالية إلى

وابتكارية ،وذلك لتحقق التطوير والتحسين المستمرين في ىذه

تربية لواء بني كنانة من وجية نظر مديرييا ومديراتيا.

التعرف عمى درجة تطبيق معايير الجودة الشاممة في مدارس

واداريين وطالب ،واستثمار قدراتيم وطاقاتيم بصورة إبداعية

المؤسسات التربوية الرائدة ،التي تعد من أىم وأخطر المؤسسات

 .2مشكمة الدراسة

تولي المممكة األردنية الياشمية قطاع التربوي والتعميم

في نيوض وتقدم المجتمع [.[7

ويرى أبو الكشك [ ]8أن تطبيق معايير إدارة الجودة

اىتماماً متزايداً منذ عقود حيث انطمقت عمميات التطوير التربوي

الشاممة ويعد تطبيق مفاىيم إدارة الجودة الشاممة ،واالستمرار في
تحسن مستوى األداء أم ار ليس بالمستحيل وال بالصعب عمى

بالتحول نحو االقتصادي المعرفي .وتشير و ازرة التربية والتعميم

األردنية [ ]11أن المرحمة الثانية من مراحل التحول نحو

القيادات المتنوعة وصناع القرار ،حيث يستمزم األمر النزول إلى

االقتصاد المعرفي ركزت عمى مدير المدرسة وعمى دوره الميم

أدنى مستويات السمم الوظيفي ،والتعرف عمى المشكالت

في تعزيز الجودة من خالل طرح أسئمة لتقييم المؤسسة التعميمية

والصعوبات التي تواجو العمل ،والتعرف أيضا عمى متطمبات

قبل الشروع في الجودة ومن ثم تشكيل فريق الجودة و تحديد

المستفيد وحاجاتو ،واالستماع إلى آراء ومالحظات واقتراحات
من ىم في الميدان ،واشراكيم في القرار ،وعدم االنفراد في

معايير األداء والتميز ونشر ثقافتيا وتعزيز المبدأ الديمقراطي،

وتقبل النقد بكل شفافية بالمدرسة ،ورفع مستوى األداء الميني

صنعة ،خاصة الق اررات التي ترتبط بالعاممين ومستقبل

من خالل التجديد والتدريب المستمر عمى ثقافة الجودة والعمل

مؤسساتيم ،ومستقبميم الوظيفي.

عمى تحسين مخرجات التعميم واعداد شخصيات قيادية طالبية

لذلك يفترض من قائد المدرسة إشراك جميع العاممين معو
في مختمف الق اررات اإلدارية والتربوية عمى جميع المستويات في

وانشاء مركز معمومات دائم بالمدرسة ،والتواصل مع المؤسسات
التعميمية األخرى ،بعد ذلك يتم تفعيل عممية االتصال بين

المدرسة ،كما عمى قائد المدرسة ومساعديو ،والمعممين والفنيين

أعضاء الفريق والعاممين بالمدرسة وتعزيز االنتماء لممدرسة بكل

واإلداريين والطالب ،دور تشاركي في تحسس المشكالت واقتراح

الطرق المتاحة إلدارة الجودة وتفعيل دور تكنولوجيا التعميم،

الحمول العممية الواقعية في ظل الظروف واإلمكانيات المتاحة،

واإلفادة من تجارب المدارس األخرى ونشر روح الجدارة التعميمية

المدرسة ،وتحقق الجودة الشاممة ليذه المؤسسات التربوية من

ورغم ىذه االتجاىات والتطورات الزالت المدارس تعاني

خالل مبدأ المشاركة والعمل بروح الفريق وتشجيع اإلبداع

من مشكمة تجويد العمل ،والحاجة لتحسين العمميات التعميمية

كالثقة والصدق واألمانة واالىتمام الخاص بالمتعممين.

ودور آخر في التحسين والتطوير المستمرين لكل أعمال

واالبتكار [.[9

وزرة التربية والتعميم
ومخرجاتيا ،وكون الباحث يعمل معمماً في ا

ولضمان تطبيق معايير الجودة يجب عمى مديري المدارس
العمل الدؤوب لمتأكد من أن مدارسيم تقوم بعممية مراجعة

الحظ وجود ضعف في مستوى تطبيق معايير الجودة الشاممة
في المدارس الحكومية .ولذلك ارتأى القيام بالدراسة الحالية

مستمرة ألعماليا ،وأن جميع أفراد المجتمع المدرسي يسعون

لمكشف عن درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في

لتطوير فيم مشترك لمعايير ومؤشرات األداء .ويحرص المديرون

المدارس الثانوية الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني

عمى تقديم تقرير دوري مفصل حول مدى تحقيق المعايير

كنانة في شمال األردن من وجية نظر مديري ومديرات
المدارس .واذا ما كان ىناك فروق دالة إحصائية في درجة

المستخدمة في إطار تطوير وتجويد العممية التعميمية [.[10
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تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في ىذه المدارس تعزى

المدارس تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس والمؤىل العممي

لمتغيرات الدراسة (الجنس والمؤىل العممي وسنوات الخبرة).

وسنوات الخبرة).

وتحديداً تتمثل مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عن األسئمة

د .التعريفات اإلجرائية

أ .أسئمة الدراسة

وشمولية عن جوىر التربية وحالتيا بما في ذلك أبعادىا

الجودة الشاممة :مجموعة الخصائص والسمات التي تعتبر بدقة

البحثية التالية:

 .1ما درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس

(مدخالت وعمميات ومخرجات وتغذية راجعة) ،وكذلك التفاعالت

الثانوية الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني كنانة من

المتواصمة التي تؤدى إلى تحقق األىداف المنشودة والمناسبة

 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

الشاممة بأنيا معايير مقاسة ،تيدف إلى االنتقال من العمل

) (α = 0.05فـ ـي تصـ ـورات أف ـ ـراد عين ـ ـة ال ـدراس ـة درجة تطبيق

الروتيني العادي إلى عمل يتضمن ثقافة التميز واإلتقان

معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس الثانوية الحكومية في

وبخاصة في المجالين التربوي والتعميمي.

لمجميع [ .]12ولغايات البحث الحالي يمكن تعريف الجودة

وجية نظر المديرين والمديرات؟

مديرية تربية وتعميم لواء بني كنانة تعزى لمتغيرات الجنس

معايير إدارة الجودة الشاممة :مجموعة من المواصفات المفروض

والمؤىل العممي والخبرة؟.

توافرىا في النظام التربوي ،وتتمثل في جودة اإلدارة والبرامج

ب .أهمية الدراسة

التعميمية من حيث األىداف ،وطرائق التدريس ،ونظام التقويم و

تتمثل أىمية الدراسة الحالية في أىمية موضوع إدارة الجودة

االمتحانات ،وجودة المعممين ،واألبنية ،والتجييزات المادية،

الشاممة كمدخل حديث من مداخل تطوير المؤسسات التربوية

والتي تؤدي في النياية إلى مخرجات تتصف بالجودة وتعمل
عمى تمبية احتياجات المستفيدين [ .]13وتعرف إجرائياً بأنيا

وتجويد عمميا بما يحقق أىداف النظام التربوي األردني القائم

الدرجة الكمية لمعدل إجابات أفراد العينة عمى األداة المعدة

عمى التطوير المستمر والتحول نحو اقتصاد المعرفة .ويمكن

لقياس درجة تطبيق معايير الجودة الشاممة في مدارس مديرية

تمخيص جوانب أىمية الدراسة الحالية عمى النحو اآلتي:

تربية وتعميم لواء بني كنانة في شمال األردن.

 -أىمية موضوع إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا في المؤسسات

مديرو ومديرات المدارس :ىم مديرو ومديرات المدارس الثانوية

التربوية األردنية.

الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني كنانة والتابعين في

 -نشر ثقافة معايير الجودة الشاممة لدى مديري ومديرات

و ازرة التربية والتعميم األردنية لمعام الدراسي 2016/2015م.

المدارس لتمكينيم من القيام بأعمال التطوير المستمر لمدارسيم.

حدود الدراسة ومحدداتيا:

 -قد تفيد نتائج الدراسة الحالية القائمين عمى الشأن التربوي في

 -الحدود المكانية :أجريت الدراسة المدارس الثانوية في مديرية

األردن بعامة وفي مديرية تربية وتعميم بني كنانة في تعريفيم

تربية وتعميم لواء بني كنانة في شمال األردن.

بمعايير ضمان الجودة ،وآليات تطبيقيا في التعميم ،وطرق

 -الحدود الزمانية :أجريت الدراسة في العام الدراسي

التقييم المثمى لممخرجات.

 -قد تفيد توصيات الدراسة الحالية الباحثين والدارسين والميتمين

.2016/2015

في إجراء مزيد من الدراسات والبحوث حول إدارة الجودة الشاممة

 الحدود البشرية :اقتصرت عينة الدراسة عمى مديري ومديراتالمدارس الثانوية الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني

والتميز واإلبداع في القطاع التربوي.

كنانة.

ج .أهداف الدراسة

 -الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى البحث في درجة

تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة تطبيق معايير

تطبيق معايير الجودة الشاممة من وجية نظر مديري ومديرات

إدارة الجودة الشاممة في المدارس الثانوية الحكومية في مديرية

المدارس الثانوية الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني

تربية وتعميم لواء بني كنانة في شمال األردن من وجية نظر

كنانة في شمال األردن.

مديري ومديرات المدارس .واذا ما كان ىناك فروق دالة
إحصائية في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في ىذه
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باالعتماد عمى العمل الجماعي مع التحسين المستمر في مستوى

 .3اإلطار النظري

األداء الكمي في المؤسسة لتحقيق النجاح [.[18

ظير مفيوم إدارة الجودة الشاممة كنتيجة لعدد من الفمسفات

وتنعكس آثار الجودة الشاممة عمى المؤسسات التربوية

التي اشتممت عمى مبادئ تجويد العمل واألداء ،حيث إن حيث

بشكل عام من خالليا اىتماميا بكل ما من شأنو تطوير

أن ىذه الفمسفات كانت نتيجة لمساىمات فعالة من قبل مجموعة

من العمماء خالل العقود الماضية .وقد نشأت إدارة الجودة مع

وتحسين العمل ،وتقديم أفضل الخدمات اإلدارية واألكاديمية،

االبتكار الياباني الذي كان يسمى "دوائر الجودة" ،ويشار إليو

وصوالً لتحقيق الجودة في كل عناصر العمل ،وقد حدد زيدان

أن يجتمع كل الموظفين في لقاءات أسبوعية منتظمة ،لمناقشة

الطالب ،وجودة المعمم ،وجودة اإلدارة ،وجودة المقررات والخطط

[ ]19محاور الجودة في المؤسسات التربوية من خالل جودة

أحياناً بـ "دوائر رقابة الجودة" ،كان اليدف من دوائر الجودة ىو

والبرامج التعميمية ،وجودة طرق التدريس ،وجودة الصفوف

سبل تحسين موقع العمل وجودتو ،ويتم فييا تحفيز الموظفين

والمكتبات ،وجودة التشريعات والموائح.

عمى تحديد المشكالت المحتممة لمجودة ،ثم مناقشة وعرض

ويوضح البوىي [ ،]20زيدان [ ،]19الغامدي []21

حموليم الخاصة ،وبدأت دوائر الجودة ألول مرة في اليابان

المعايير التي ترتكز عمييا إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات

في عام  1962وبحمول 1980م زاد عدد دوائر الجودة إلى

التربوية وبخاص مؤسسات ما قبل التعميم الجامعي ،وىي:

أكثر من ( )100000دائرة تمارس عمميا في الشركات

 )1جودة الطالب :يعد الطالب عنص اًر محورياً في العممية

اليابانية [.[14

التعميمية؛ وبالتالي فإن جودة الطالب تعد نقطة ميمة لتحقيق

ثم انتقمت الفكرة إلى الواليات المتحدة األمريكية في

الجودة في مؤسسات التعميم ،ويقصد بذلك جودة تأىيمو عممياً

السبعينات من القرن الماضي ،وحققت رواجاً كبي اًر في الثمانينات

وصحياً واجتماعياً ،لتمقي البرنامج التعميمي ،بمعنى اكتمال

وفي ضوء نجاحيا الواضح في اليابان ،انتشرت دوائر الجودة

متطمبات تأىيمو في مراحل التعميم المختمفة.

داخل الصناعة األمريكية ،مع توقعات كبيرة من الجميع عن

 )2جودة المعمم :حيث برز االىتمام بجودة المعمم كونو رأس

نتائجيا الرائعة والفورية ،وشاعت دوائر الجودة ،لدرجة أنيا

المال المعرفي والبشري ،وىو صاحب الدور المحوري قيادة

وصفت في مجمة بيزنس ويك  Business Weekعام 1986

األدوار التعميمية ،واالىتمام بالطالب ونجاحيم وتفوقيم ،وعميو

بأنيا موضة الثمانينيات [.[15

أن يمتمك ميارات وكفايات مثل التدريس والتوجيو العممي

وىناك من يقول أن الجودة كفكرة موجودة منذ آالف السنين

لمطالب ،والمشاركة في الق اررات ،وخدمة المجتمع المحيط.

ولكنيا كمينة وعمل إداري لم تنشأ إال حديثاً" ،أما الدرادكة []16

 )3جودة اإلدارة :يقصد بيا جودة العممية اإلدارية التي يمارسيا

فيؤكد عمى أن "تاريخ الجودة يعود إلى تاريخ  1250قبل الميالد

كل مدير ،وتتألف تمك العممية من عناصر أساسية ىي:

منذ حكم رؤساء العشائر والمموك الفرعونية" .ويمكن تعريف إدارة
الجودة الشاممة بأنيا " شكل تعاوني إلنجاز األعمال يعتمد عمى

التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة وتقويم األداء ،عمماً بأنو كمما

الجودة واإلنتاجية بشكل مستمر عن طريق فرق العمل" .ويرى

والمادية المتاحة مثل المباني ،والمكتبة ،والمعامل ،والتجييزات،

ديمينغ [ ]17أن إدارة الجودة الشاممة عبارة عن فمسفة إدارية

وكذا اإلمكانات المالية والمعموماتية.

زادت جودة العممية اإلدارية حسن استخدام الموارد البشرية

القدرات والمواىب الخاصة بكل من اإلدارة والعاممين لتحسين

 )4جودة المناىج والخطط والبرامج التعميمية :تعد المناىج

ألي مؤسسة تدرك من خالليا تحقيق احتياجات المستفيد

عنص اًر ىاماً ومحو اًر جوىرياً في منظومة التعميم في المؤسسات

وتحقيق أىداف المشروع في آن معاً.

التربوية بشكل عام ،ومن ىنا فإن وضع خطط لتطوير المناىج

وفي القطاع التربوي تمثل إدارة الجودة الشاممة اتجاىاً

الدراسية تطوي اًر يتناسب مع أىداف مؤسسات التعميم ويتوصل

إدارياً يسعال لتحقيق تغيير جوىري في الثقافة التنظيمية داخل

لمفيوم الجودة في ثنايا تمك المناىج ،يعد من ميام إدارة

المؤسسة التعميمية ،وذلك باستخدام األساليب اإلدارية الحديثة

المؤسسات التعميمية ،كما أن عمييا القيام بمراجعة دورية

التي تؤدي إلى تحقيق الجودة العالية لممنتج ،والخدمة التعميمية،

لمناىجيا ،وخططيا الدراسية ،حيث يتم تدريب الطالب عمى

بحيث يشمل ىذا التغيير جميع وظائف العمل داخل المؤسسة

42

توظيف المعارف والميارات المتناثرة في المناىج بشكل متكامل

تحقيق التغيير ،وتحسين األداء المدرسي وتجويد العمل ،وذلك

لحل المشكالت ،إضافة إلى االىتمام باألساليب التدريس ،وطرق

من خالل التطوير المستمر لمعممية التعميمية ،والتركيز عمى

التقييم المستخدمة.

الجودة ،والعمل الجماعي ،وىو مدخل ميم لتحسين التعميم

 )5جودة التشريعات والموائح :فالتشريعات والموائح ىي التي

وتطويره في الدول النامية بعامة وفي األردن عمى وجو

تحدد الميام والمسؤوليات والحقوق والواجبات وتضع تصو اًر لما

الخصوص.

ينبغي أن يكون عميو وضع معين من حيث مواكبتيا لممتغيرات

 .4الدراسات السابقة

 )6جودة طرق التدريس :إن شيوع الطرق التقميدية في التدريس

بمتغيرات الدراسة الحالية ،وقد تم عرضيا حسب التسمسل الزمني

والمتمثمة في التمقين والحفظ واالستذكار ،تعتبر من العيوب التي

من األقدم إلى األحدث ،وذلك عمى النحو اآلتي:

االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية والتكنولوجية.

يتناول ىذا المحور عرضاً لمدراسات السابقة المرتبطة

تعوق كفاءة العممية التعميمية ،ومن ىنا فإن المجوء إلى طرق

قامت العمد [ ]23بدراسة في محافظة المفرق باألردن

تتناسب مع المستويات المتعددة لمطالب ،وتقيس مختمف مراحل
التعميم لدييم ،وتراعي أىمية إشراكيم في قاعة الدرس ،وجعميم

ىدفت إلى الكشف عن مدى ممارسة مديري المدارس الثانوية
لمبادئ إدارة الجودة الشاممة من وجية نظر معممي المرحمة

يستنتجون المعمومة بأنفسيم ،كل ذلك يؤدي إلى جودة طريقة

الثانوية في محفظة المفرق ،كان من أىدافيا التعرف عمى مدى

التدريس التي تعد من المحاور الفنية التي تيتم بتجويدىا إدارة

ممارسة المدارس الثانوية لمبادئ إدارة الجودة الشاممة في

الجودة الشاممة وتحقق من خالليا رضا الطالب.

محافظة المفرق ،ولمعرفة ىل يوجد اختالف في درجة ممارسة

ويساعد تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التربية

مديري المدارس الثانوية لمبادئ إدارة الجودة الشاممة يعزى

والتعميم عمى تحقيق مواجية متطمبات العصر من خالل ما

لمتغيرات (جنس المدير ،المؤىل العممي ،الخبرة ،تكون مجتمع

أشار إليو الدرادكة [ ]16عمى النحو اآلتي:

الدراسة ( )1063معمماً ومعممة ،وأخذت عينة عشوائية تكونت

 -زيادة رضا العمالء الداخميين (المعممين – العاممين) وتطوير

من  324معمم ومعممة ،وطورت أداة الدراسة مكونة من ()31

كفاءة أدائيم.

فترة موزعة عمى خمسة مجاالت رئيسية ىي :مجال التعاون

 -زيـ ـادة رض ـ ـا العم ـ ـالء الخـ ـارجيي ـ ـن (رض ـا الطالب عن مستوى

وروح الفريق ،ومجال الحوافز والمكافآت ،ومجال التعميم

جودة الخدمة المقدمة ليم ،رضا سوق العمل عن كفاءة

والتحسين المستمر ،ومجال اإلدارة بالحقائق ،ومجال المشاركة

مخرجات التعميم).

في صنع القرار ،تم تطبيقيا عمى عينة الدراسة لعام

 توفير ميزة تنافسية لممؤسسات عمى المستوى المحميواإلقميمي والعالمي.

( )2006/2005وكان من نتائج الدراسة أن درجة تطبيق
مبادئ إدارة الجودة الشاممة لممجاالت الخمسة كان بدرجة

 -رفع مستوى جودة خريجي المدارس الثانوية العميا.

متوسطة باستثناء مجال التعاون وروح الفريق إذ كان بدرجة

 -تكوين ثقافة جديدة مضمونيا التحسين الجاد والمستمر في

عالية ،كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في

كافة النواحي واألنشطة وفي كل الوحدات والمستويات التربوية.

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمبادئ إدارة الجودة

كما تمتاز إدارة الجودة الشاممة في القطاع التربوي بأنيا

الشاممة من وجية نظر معممي المدارس الثانوية تعزى لمتغيرات

خطة استراتيجية واضحة ومحددة إلى جانب اعتمادىا عمى

وقامت أبو عبده [ ]24بدراسة في فمسطين ىدفت إلى

الجنس المؤىل العممي ،الخبرة.

نموذج إداري الستغالل الوقت االستغالل األمثل العتمادىا عمى
المراجعة الفعالة والتقويم الصحيح وذلك بيدف تحقيق الفعالية

تعرف درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس

وتحسين األداء ،فإدارة الجودة تسعى لتحقيق اإلنتاجية وتجنب

الفمسطينية في محافظة نابمس من وجية المديرين فييا،
ِ
باإلضافة إلى تحديد دور متغيرات كل من الجنس والمؤىل

توظف الوقت والجيد واإلمكانات بشكل أكثر فاعمية [.[22

العممي والتخصص وسنوات الخبرة والسمطة المشرفة عمى ذلك.

األخطاء واىدار الموارد واإلمكانات عمى اعتبار أن الجودة
مم ـا سب ـق يمك ـن القـ ـول إن إدارة الجـ ـودة الشـاممة تيدف إلى

مدير
ًا
لتحقيق ىدف الدراسة تم اختيار عينة قواميا ()132
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ومديرة مدرسة بالطريقة العشوائية لتطبيق الدراسة ،وزعت عمييم

المجتمع المحمى وخدمتو والمساىمة في حل مشكالتو ،نشر

استبانة مكونة من ( )104فقرة موزعة عمى تسعة مجاالت .وقد

ثقافة الجودة الشاممة في المدارس الرائدة ،كما كان من نتائج ىذه

لمعايير إدارة الجودة الشاممة في مدارس محافظة نابمس من

إدارة الجودة الشاممة في المدارس الرائدة في مدينة سكاكا

وجية نظر المديرين والمديرات فييا في جميع المجاالت .وعدم

لممعايير ككل مجتمعة ولكل معيار وحده تعزى لمتغير المركز

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التطبيق تعزى

الوظيفي ،ما عدا معيار التواصل مع المجتمع المحمي وخدمتو

لمتغيري الجنس والمؤىل العممي ،بينما ظيرت فروق دالة

والمساىمة في حل مشكالتو ،كانت الفروق في ىذا المعيار بين

من خمسة سنوات.

دالة إحصائيا في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في

الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة تطبيق معايير

أظيرت نتائج الدراسة وجود درجة تطبيق متوسطة إلى كبيرة

وكيل مدرسة ومعمم ،لصالح وكيل المدرسة ،وعدم وجود فروق

إحصائياً في درجة التطبيق تعزى لمتغير الخبرة لصالح فئة أقل
وقام تاسار وكيمك [ ]25بإجراء دراسة في تركيا ىدفت إلى

المدارس الرائدة في مدينة سكاكا لممعايير مجتمعة ككل وفى كل

الكشف عن مدى تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المدارس

معيار وحده تعزى لمتغير الخبرة ،ما عدا معيار الموارد المادة

األساسية التركية .تكونت عينة الدراسة من ( )300معمم ومعممة

والتكنولوجية ،إذ كانت الفروق في ىذا المعيار بن خبرة  11سنة

و( )30مدي اًر ومديرة يعممون في المدارس األساسية في محافظة

فما فوق وبين خبرة  5 -1سنوات ،وبين خبرة  11سنة فما فوق

إديمان التركية .وقد اتبعت الدراسة منيجية مسحية من خالل

وبين  10 -6سنوات ،كانت لصالح الخبرة  11سنة فما فوق

تطبيق استبانة مكونة من ( )21فقرة موزعة عمى أبعاد القيادة،

في كمييما ،ووجود فروق دالة إحصائيا في درجة تطبيق معايير

والمشاركة في اتخاذ القرار ،ومشاركة المستفيدين ،والتطور

إدارة الجودة الشاممة في المدارس الرائدة في مدينة سكاكا،

المستمر ،ومستوى التواصل .وقد أظيرت نتائج الدراسة أن

لممعاير ككل مجتمعو ولكل معيار وحده تعزى لمتغير مستوى

تقديرات المعممين لمستوى تطبيق معايير الجودة الشاممة كانت

المدرسة ،كانت لصالح المدرسة االبتدائية عمى المدرسة

متدنية بسبب ضعف المشاركة في اتخاذ القرار وعدم وضوح

المتوسطة ما عدا معيار التواصل مع المجتمع المحمى وخدمتو

قنوات التواصل ،في حين كانت تقديرات المديرين متوسطة

والمساىمة في حل مشكالتو لم يكن فيو فروق دالة إحصائيا.

وىدفت دراسة الغامدي [ ]21إلى معرفة درجة تطبيق

وبخاصة في مجال مشاركة المستفيدين والتطور المستمر.

وأجرى أبو الكشك [ ]8دراسة في المممكة العربية السعودية

معايير ضمان الجودة في المدارس السعودية من وجية نظر

درجة تطبيق معايير إدارة الجودة

المشرفين التربويين في المدينة المنورة .وتكونت عينة الدراسة من

الشاممة في المدارس الرائدة في مدينة سكاكا ،تكون مجتمع

( )128مشرفا تم اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة من

 105فرداً من المشرفين التربويين من مكتب التربية والتعميم

االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وضمت األداة ( )8مجاالت

ىدفت إلى الكشف عن

العاممين في إدارة التربية والتعميم بالمدينة المنورة ،وقد استخدمت

الدراسة من ( )129فرداً ،وأخذت عينة عشوائية تكونت من

ووكالء المدارس والمعممين من المدارس الرائدة في مدينة سكاكا،

شممت :شؤون الطالب ،التعميم والتعمم ،المنياج ،الموارد

وقد تم تطبيق أداة مكونة من  85فقره موزعة عمى تسعة معايير

البشرية ،التخطيط والقيادة ،المجتمع المحمي ،الموارد المادية،

إدارة الجودة الشاممة ،طبقت عمى عينة الدراسة ،وكان من نتائج

وادارة التربية والتعميم .وأظيرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق

الرائدة مجتمعة ككل كان بدرجة متوسطة ،وأن تطبيق معايير

الدراسة (شؤون الطالب ،التعميم والتعمم ،المنياج ،الموارد

إدارة الجودة الشاممة في المدارس الرائدة كان بمستوى جيد في

البشرية ،التخطيط والقيادة ،المجتمع المحمي ،الموارد المادية،

المعايير اآلتية كل معيار وحده :الموارد المادية والتكنولوجية،

وادارة التربية والتعميم) كانت بدرجة متوسطة .وأنو ال توجد فروق

بمستوى متوسط في معايير العمميات ،الموارد البشرية ،التركيز

تطبيق ضمان الجودة في المدارس السعودية بالمدينة المنورة

عمى المستفيد األول (الطالب) ،نظم المعمومات ،التواصل مع

من وجية نظر المشرفين التربويين تعزى إلى متغيـ ـر عدد سنوات

معايير ضمان الجودة في المدارس السعودية في مجاالت

ىذه الدراسة أن تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس

ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α = 0.05في معايير

القيادة ،التخطيط االستراتيجي ،في حين أن التطبيق كان
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المستفيدين ،وادارة المعرفة ،بينما يتم تطبيق معيار تحسين

الخبرة والمؤىل العممي.

تحصيل الطالب بدرجة مرتفعة في مجاالت القراءة والحساب

أما دراسة واني [ ]26فيدفت إلى الكشف عن تصورات
معممي المرحمة الثانوية في منطقة كالجوم في كشمير حول

والتفكير الناقد.

تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في التعميم .تكونت عينة

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة ُيالحظ أنيا
جاءت لتتفق مع الدراسات السابقة في أىمية تطبيق معايير إدارة

الدراسة من ( )80معمماً ومعممة يعممون في ( )10مدارس

حكومية ،منيم ( 40ذكور 40 ،إناث) استجابوا عمى استبانة
مكونة من ( )40فقرة حول تصوراتيم لدرجة التطبيق .وقد
أظيرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق معايير إدارة الجودة

الجودة الشاممة من أجل تحقيق التميز وتطوير أداء المدارس

وتحسين جودة العمل ،وتختمف ىذه الدراسة عن الدراسات

الشاممة من وجية نظر المعممين والمعممات جاءت متوسطة،

السابقة كونيا تتمركز حول إحدى مديريات التربية والتعميم في

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات عينة

إقميم الشمال وتركز عمى العديد من المتغيرات ،حيث تتناول

الدراسة لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة تعزى لمتغير

تصورات مديري ومديرات المدارس األردنيين وىو أمر لم تقم بو
الدراسات المحمية أو العربية التي ركزت في الغالب عمى

الجنس أو المؤىل العممي أو الخبرة.

المشرفين التربويين.

وقام سميمان وجول [ ]27بدراسة في الباكستان ىدفت إلى

الكشف عن التحديات التي تواجو التطبيق الناجح لمعايير الجودة

 .5الطريقة واإلجراءات

الشاممة في المدارس الثانوية الحكومية في مقاطعة كوىات.

أ .منهج الدراسة

المدارس الثانوية الحكومية في المقاطعة .ولتحقيق ىدف الدراسة

المسحي وذلك بالكشف عن درجة تطبيق معايير إدارة الجودة

تكونت عينة الدراسة من ( )25مدي اًر و( )75معمماً يعممون في

لتحقيق أىداف الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي

تم تطبيق استبانة مكونة من ( )22فقرة حول المعايير والتحديات

الشاممة في المدارس الثانوية الحكومية في مديرية تربية وتعميم

التي تواجو تطبيقيا .وقد أظيرت النتائج ان درجة تطبيق معايير

لواء بني كنانة في شمال األردن.

الجودة الشاممة في المدارس الثانوية جاءت متدنية ،حيث يواجو

ب .مجتمع الدراسة

تتمثل في عدم فعالية القيادة ،وعدم توفر مصادر التمويل

الثانوية الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني كنانة في

مدير المدرسة الثانوية الباكستاني العديد من التحديات التي

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس

والموازنات الكافية ،وضعف كفاية فرق العمل ،وضعف الروح

شمال األردن والبالغ عددىم ( )106مدي اًر ومديرة ( 42مدير،

يحد من قدرتيم عمى مواكبة تطبيق
المعنوية لدى المعممين مما ّ
معايير الجودة سواء في التخطيط أو التطبيق.

 64مديرة) في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي
( )2016/2015بحسب إحصائيات مديرية التربية والتعميم

أما دراسة برونجفيتشايوثون وآخرون [ ]28فيدفت إلى

المذكورة.

الكشف عن مدى تطبيق معايير الجودة الشاممة في المدارس

ج .عينة الدراسة

قدم إلييم تحميالً نظرياً لمعايير الجودة المقررة عام
تربويينُ ،
 ،2014ثم طُمب منيم زيارة المدارس وتدوين المالحظات ،وبعد

مدير و 40مديرة) ،وقد تم اختيارىا بالطريقة العشوائية البسيطة.

األساسية في تايمند .تكونت عينة الدراسة من ( )5خبراء

تكونت عينة الدراسة من ( )71مدي اًر ومديرة ،منيم (31

والجدول ( )1يبين توزع أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا عمى أداة

ذلك تم إجراء مقابالت فردية معمقة مع الخبراء .وقد توصمت

الدراسة حسب المتغيرات المستقمة.

الدراسة إلى أن المدارس األساسية في تايمند تطبيق المعايير

بدرجة متوسطة في مجاالت التخطيط االستراتيجي ،ومشاركة
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جدول 1

التك اررات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
الفئات

التكرار

النسبة

ذكر

31

43.7

أنثى

40

56.3

بكالوريوس

46

64.8

دراسات عميا

25

35.2

اقل من  10سنوات

20

28.2

من  10سنوات فأكثر

51

71.8

المجموع

71

100.0

الجنس
المؤىل العممي
الخبرة

تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرضيا عمى

د .أداة الدراسة

عدد من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الرسمية والخاصة

تم الرجوع إلى األدب النظري ،وعدد من الدراسات السابقة،

التي تناولت إدارة الجودة الشاممة ومنيا دراسات أبو الكشك [،]8

في األردن ،حيث طمب منيم قراءة فقرات أداة الدراسة ،وابداء

الغامدي [ ،]21واني [ [27] Suleman & Gul ،]26حيث تم

ممحوظاتيم عمييا من حيث :دقة الصياغة المغوية لمفقرات،

تطوير استبانة تكونت بصورتيا األولية من ( )34فقرة ،وقد تم

ومدى مناسبة الفقرات لمجاالتيا ،وحذف الفقرات المتشابية،

واقتراح ما يرونو مناسباً .وبعد األخذ بمالحظات المحكمين التي

استخدام مقياس متدرج من ( )5-1درجات بعبارات (كبيرة جداً،

تضمنت إلغاء فقرتين وتعديل األخطاء اإلمالئية والنحوية

كبيرة ،متوسطة ،قميمة ،قميمة جداً) ،وقد تم إعطاء نقاط من

( )5-1لكل تدريج .ولتسييل تفسير النتائج تم استخدام المدى

أصبحت االستبانة مكونة من ( )32فقرة ،موزعة عمى نفس

( )5.00 -3.68ليدل عمى درجة اتجاه كبيرة ،والمدى

المجاالت السابقة.

ثبات أداة الدراسة

( )3.67 -2.34ليدل عمى درجة متوسطة من االتجاه ،والمدى

لمتأكد من ثبات أداة الدراسة ،تم تطبيق الدراسة عمى عينة

( )2.33-1ليدل عمى درجة اتجاه قميمة ،وذلك بقسمة الفرق بين

عشوائية مكونة من ( )30مدي اًر ومديرة ،من خارج عينة الدراسة،

أعمى استجابة وأدنى استجابة لمفقرة الواحدة عمى عدد الفئات.

وبفارق أسبوعين بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ،ومن ثم تم

وشممت فقرات األداة المجاالت التالية :التخطيط ،واألىداف،

حساب معامل الثبات حسب طريقة االتساق الداخمي بحسب

والقيادة ،والمرافق المدرسية ،والموارد المالية والبشرية.
صدق أداة الدراسة

معادلة كرونباخ ألفا ،والجدول ( )2يبين ذلك.
جدول 2

معامل االتساق الداخمي كرونباخ الفا
المجاالت

االتساق الداخمي

التخطيط

0.80

األىداف

0.84

القيادة

0.83

المرافق الدراسية

0.82

الموارد البشرية والمالية

0.70

الدرجة الكمية

0.87

إجراءات الدراسة

 .3زيارة المدارس وتوزيع االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة.

إلجراء الدراسة الحالية قام الباحث بالخطوات التالية:

 .4تم جمع االستبيانات من أفراد العينة وترميزىا ،ومعالجتيا

إحصائياً.

 .1إعداد أداة الدراسة بصورتيا النيائية بعد تحكيميا.
 .2التحقق من معاممي الصدق والثبات ألداة الدراسة.
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متغيرات الدراسة:

 .6النتائج ومناقشتها

اشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة والتابعة اآلتية:

النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

المتغيرات المستقمة :الجنس ولو فئتان (ذكر ،أنثى) ،المؤىل

ما درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس

العممي ولو فئتان (بكالوريوس ،دراسات عميا) ،الخبرة وليا فئتان

الثانوية الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني كنانة من

(أقل من  10سنوات ،من  10سنوات فأكثر).

وجية نظر المديرين والمديرات؟.

المتغير التابع :تصورات مديري ومديرات المدارس حول درجة

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس الثانوية في

واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة
في المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني كنانة،

مديرية تربية وتعميم لواء بني كنانة.

والجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني
كنانة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

1

3

القيادة

4.40

.463

كبيرة

2

2

األىداف

4.16

.710

كبيرة

3

1

التخطيط

3.94

.646

كبيرة

4

5

الموارد البشرية والمالية

3.57

.635

متوسطة

5

4

المرافق الدراسية

3.37

.972

متوسطة

الدرجة الكمية

3.91

.416

كبيرة

يبين الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين

لديو من الميارات والقدرات ما يمكنو من تسخيرىا في تحريك

بأعمى متوسط حسابي بمغ ( )4.40وبدرجة تقدير كبيرة ،بينما

والمخطط ،ييدف من خاللو إلى إصالح البيئة المدرسية بكل

جاء مجال المرافق الدراسية في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي

مقوماتيا وعناصرىا المختمفة والبحث عن األفضل وبما يسيم

بمغ ( )3.37وبدرجة تقدير متوسطة ،وبمغ المتوسط الحسابي

في إثارة كوامن اإلبداع في البيئة المدرسية .وفيما يتعمق ببعد

لألداة ككل ( .)3.91وبدرجة تقدير كبيرة .وتدلل نتائج السؤال

المرافق المدرسية الذي احتل المرتبة األخيرة وبدرجة تقدير

الحكومية في مديرية تربية وتعميم بني كنانة جاءت بدرجة كبيرة،

المدرسي يتسم بالمركزية من حيث البناء واإلعداد واختيار

وقد يعود ذلك إلى ترافق تطبيق المعايير في المدارس الحكومية

المكان ومن ثم عمميات الصيانة والتأثيث ،لذلك تجد أن درجة

األردنية مع االنتقال إلى المرحمة الثانية من مراحل التحول نحو

تطبيق المدير لمعايير الجودة الشاممة فيما يختص بالبناء

المدرسة .وقد احتل مجال القيادة في المرتبة األولى بدرجة

وفي ىذا السياق تشير قدومي [ ]6إلى أن الدور الرئيس

تطبيق كبيرة؛ وتبدو ىذه النتيجة مبررة فمدير المدرسة األردني

لممدرسة التي تعتمد معايير الجودة الشاممة ىو تحديد معايير

وكنتيجة لمتأىيل والتدريب القيادي كأحد متطمبات التحول نحو

األداء المتميز لكل أعضاء المدرسة ،وتشكيل فريق الجودة الذي

عجالتو ويشحذ اليمم لقبولو ،مدي ار يؤمن بالتطوير اليادف

( ،)4.40-3.37حيث جاء مجال القيادة في المرتبة األولى

متوسطة فيو يقع خارج السيطرة الكمية لممدير حيث إن البناء

األول أن درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس

المدرسي أقل من المأمول.

االقتصاد المعرفي والتي تيتم بالمدير وعممو القيادي داخل

االقتصاد المعرفي يدرك أن التغيير والتجويد ضرورة حتمية
وقاعدة جوىرية لمتطوير ومواكبة عصر العولمة وبالتالي فإن

يشمل الفريق التعميمي ،واعتبار كل فرد في المدرسة مسؤوالً عن
الجودة ،والعمل عمى خمق ثقافة الجودة التي ىي مسؤولية كل

عميو أن يتبنى سياستو ويضعيا ضمن خططو المستقبمية ،وىو

فرد في المدرسة ،ويقود ىذه المسؤولية مدير أو مديرة المدرسة.
وتتفـ ـق ىـ ـذه النتيج ـة مع دراسة أبو عبده [ ]24التي أظيرت

يدرب نفسو عمى التطوير وأن تكون
في ذلك كمو بحاجة إلى أن ّ
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الشاممة في مدارس محافظة نابمس من وجية نظر المديرين

يحد من قدرتيم عمى مواكبة تطبيق معايير الجودة
المعممين مما ّ
سواء في التخطيط أو التطبيق ،وربما يعود ىذا إلى اختالف

الكشك [ ]8التي بينت أن تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :ىل توجد فروق ذات داللة

المدارس الرائدة كان بمستوى جيد في معايير الم ـوارد المادية

إحصائية عند مستوى الداللة ) (α = 0.05في تصورات أفراد

والتكنولوجية ،القيادة ،التخطيط االستراتيجي.

عينة الدراسة درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في

بيئتي الدراسة وعينتيما واجراءات كل منيما.

والمديرات فييا في جميع المجاالت .كما تتفق مع دراسة أبو

في حين تختمف نتيجة السؤال األول مع دراسة سميمان

المدارس الثانوية الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني

الشاممة في المدارس الثانوية جاءت متدنية ،حيث يواجو مدير

عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المدرسة الثانوية الباكستاني العديد من التحديات التي تتمثل في

المعيارية لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس

عدم فعالية القيادة ،وعدم توفر مصادر التمويل والموازنات

الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني كنانة حسب متغيرات

كنانة تعزى لمتغيرات الجنس والمؤىل العممي والخبرة؟ ولإلجابة

وجول ] [27التي أظيرت أن درجة تطبيق معايير الجودة

الجنس ،والخبرة ،والمؤىل العممي ،والجدول ( )5يوضح ذلك.

الكافية ،وضعف كفاية فرق العمل ،وضعف الروح المعنوية لدى

جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني
كنانة حسب متغيرات الجنس ،والخبرة ،والمؤهل العممي

الجنس

التخطيط

األهداف

القيادة

المرافق

الدراسية

والمالية

س

4.08

3.92

4.31

2.97

3.42

3.77

ع

.571

.826

.513

1.102

.786

.482

س

3.83

4.35

4.48

3.69

3.68

4.01

ع

.688

.547

.411

.727

.467

.326

س

4.01

4.19

4.42

3.36

3.51

3.92

ع

.579

.799

.455

1.019

.684

.413

س

3.80

4.12

4.36

3.41

3.67

3.90

ع

.747

.520

.485

.899

.532

.429

اقل من 10

س

3.79

4.51

4.20

3.97

3.75

4.02

سنوات

ع

.653

.364

.470

.524

.535

.330

 10سنوات فأكثر

س

4.00

4.03

4.48

3.14

3.49

3.86

ع

.641

.767

.439

1.011

.661

.440

ذكر
أنثى

المؤىل العممي

بكالوريوس
دراسات عميا

الخبرة

س = المتوسط الحسابي ع = االنحراف المعياري

الموارد البشرية

الدرجة الكمية

العممي .ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات
الحسابية تم استخدام تحميل التباين الثالثي المتعدد عمى

يبين الجدول ( )5تبايناً ظاىرياً في المتوسطات الحسابية

المجاالت كما في جدول ( )6وتحميل التباين الثالثي لألداة ككل

واالنحرافات المعيارية لمستوى لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة

جدول (.)7

الشاممة في المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني

كنانة بسبب اختالف فئات متغيرات الجنس ،والخبرة ،والمؤىل

48

جدول 6
تحميل التباين الثالثي المتعدد ألثر الجنس ،والخبرة ،والمؤهل العممي عمى مجاالت درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس
الحكومية في مديرية تربية وتعميم لواء بني كنانة

مصدر التباين

المجاالت

مجموع المربعات

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

الجنس

التخطيط

.983

1

.983

2.557

.115

ىوتمنج=.506

األىداف

4.560

1

4.560

11.323

.001

ح=.000

القيادة

.418

1

.418

2.193

.143

المرافق الدراسية

12.215

1

12.215

20.169

.000

الموارد البشرية والمالية

1.286

1

1.286

3.513

.065

المؤىل العممي

التخطيط

1.448

1

1.448

3.766

.057

ىوتمنج=.369

األىداف

.091

1

.091

.226

.636

ح=.001

القيادة

.841

1

.841

4.418

.039

المرافق الدراسية

1.667

1

1.667

2.752

.102

الموارد البشرية والمالية

1.024

1

1.024

2.798

.099

الخبرة

التخطيط

2.046

1

2.046

5.323

.024

ىوتمنج =1.421

األىداف

4.638

1

4.638

11.517

.001

ح = .000

القيادة

1.560

1

1.560

8.194

.006

المرافق الدراسية

16.205

1

16.205

26.757

.000

الموارد البشرية والمالية

2.381

1

2.381

6.505

.013

التخطيط

25.751

67

.384

األىداف

26.980

67

.403

القيادة

12.758

67

.190

المرافق الدراسية

40.579

67

.606

الموارد البشرية والمالية

24.520

67

.366

التخطيط

29.236

70

األىداف

35.305

70

القيادة

15.006

70

المرافق الدراسية

66.154

70

الموارد البشرية والمالية

28.214

70

الخطأ

الكمي

وجاءت الفروق لصالح البكالوريوس.

يتبين من الجدول ( )6اآلتي:

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (α = 0.05تعزى

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (α = 0.05تعزى

ألثر الجنس في جميع المجاالت ،باستثناء مجالي األىداف،

ألثر الخبرة في جميع المجاالت ،وجاءت الفروق لصالح 10

والمرافق الدراسية ،وجاءت الفروق لصالح اإلناث.

سنوات فأكثر في مجالي التخطيط ،والقيادة ،ولصالح أقل من

 -عـ ـدم وجـ ـود فـ ـروق ذات دالل ـ ـة إحصائيـ ـة ) (α = 0.05تعزى

 10سنوات في مجاالت األىداف ،والمرافق الدراسية ،والموارد
البشرية والمالية.

ألثر المؤىل العممي في جميع المجاالت ،باستثناء مجال القيادة،
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جدول 7

تحميل التباين الثالثي ألثر الجنس ،والخبرة ،والمؤهل العممي عمى درجة التطبيق الكمية لمعايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس الحكومية في
مديرية تربية وتعميم لواء بني كنانة
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

الجنس

1.297

1

1.297

8.353

0.005

المؤىل العممي

.002

1

.002

0.014

0.906

الخبرة

.594

1

.594

3.826

0.055

الخطأ

10.403

67

.155

الكمي

12.122

70

المدارس األردنية ،ويظير كل عامل في المنظمة معرفة تامة

يتبين من الجدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى ) (α = 0.05تعزى ألثر الجنس ،حيث بمغت قيمة ف

بالمسؤوليات المشتركة بينو وبين زمالئو بالمنظمة التعميمية.

 8.353وبداللة إحصائية بمغت  ،0.005وجاءت الفروق

وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الغامدي [ ]21التي بينت

لصالح اإلناث ،وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند

عدم وجدود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

مستوى ) (α = 0.05تعزى ألثر المؤىل العممي ،حيث بمغت

) (α = 0.05في معايير تطبيق ضمان الجودة في المدارس

فروق ذات داللة إحصائية ) (α = 0.05تعزى ألثر الخبرة،

عدا بعد القيادة والتخطيط تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة

حيث بمغت قيمة ف  3.826وبداللة إحصائية بمغت .0.055

والمؤىل العممي.

السعودية بالمدينة المنورة من وجية نظر المشرفين التربويين فيما

قيمة ف  0.014وبداللة إحصائية بمغت  .0.906وعدم جود

وأظيرت النتائج أن المديرين األكثر خبرة ىم األكثر تطبيقاً

لقد بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً لصالح

المديرات في تطبيق معايير األىداف والمرافق المدرسية ،ويمكن

لمعايير التخطيط والقيادة ،وأن من ىم أقل خبرة يطبقون معايير

والتعميمات الصادرة لين ،وبالتالي يمتزمن التزاماً تاماً بالخطط

فالمدير األكثر خبرة ودراية والذي التحق بدورات القيادة المختمفة

األىداف والمرافق المدرسية والموارد البشرية ،وتبدو النتيجة مبررة

عزو ذلك إلى أن المديرات أكثر التزاماً بالقوانين المكتوبة

والبرامج المرسومة لين دون تجاوز األىداف ،كما إن الطبيعة

ومارس عممو لسنوات طويمة أكثر قدرة عمى التخطيط والقيادة

األنثوية لممديرة والمعممات والطالبات تدفعين لالىتمام بمدارسين

من غيره ،في حين أن المديرين األقل خبرة يمارسون الميام

لمرافق المدرسة بشكل مستمر .وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة

ومن ثم إعداد الجداول والكشوف المالية كما ىو المطموب منيم.

دراسة واني [ ]26التي أظيرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق

وفي ىذا لمسياق أشارت دراسة سميمان وجول [ ]27أن

معايير إدارة الجودة الشاممة من وجية نظر المعممين والمعممات

مدير المدرسة الثانوية يواجو العديد من التحديات التي تتمثل في

تصورات عينة الدراسة لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة

الكافية ،وضعف كفاية فرق العمل ،وضعف الروح المعنوية لدى

تعزى لمتغير الجنس أو المؤىل العممي أو الخبرة في معظم

يحد من قدرتيم عمى مواكبة تطبيق معايير الجودة
المعممين مما ّ
سواء في التخطيط أو التطبيق .وتختمف ىذه النتيجة مع نتيجة

وبينـ ـت النتائـ ـج أن الم ـدي ـريـ ـن الح ـاصمين عمى البكالوريوس

دراسة أبو الكشك [ ]8التي عدم وجود فروق دالة إحصائيا في

التقميدية من تطبيق األىداف إلى االىتمام بالمرافق المدرسية

من الناحية الجمالية والتزيين وتوفير األثاث الالزم والصيانة

عدم فعالية القيادة ،وعدم توفر مصادر التمويل والموازنات

جاءت متوسطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

مجاالت الدراسة.
يطبقون معايير القيادة أكثر من باقي المديرين ،ويمكن عزو ىذه

درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في المدارس الرائدة في

النتيجة إلى حاجة ىؤالء المديرين إلى إثبات ذاتيم وبالتالي

مدينة سكاكا لممعايير مجتمعة ككل وفى كل معيار وحده تعزى

إظيار الروح القيادية وممارستيا وتطبيقيا داخل المدرسة ،وقد

لمتغير الخبرة ،ما عدا معيار الموارد المادة والتكنولوجية ،إذ

يعود ذلك إلى أن العاممين في مدارسيم يبدون تعاوناً في حل

كانت الفروق في ىذا المعيار بن خبرة  11سنة فما فوق وبين

خبرة  5 -1سنوات ،وبين خبرة  11سنة فما فوق وبين 10 -6

مشكالت التحسين ،والتي قد تط أر عمى عممية تطبيق الجودة في
50

] [11و ازرة التربية والتعميم .)2016( .نظام الجودة الشاممة في

سنوات ،كانت لصالح الخبرة  11سنة فما فوق في كمييما ،وربما
يعود االختالف لالختالف أداتي الدراستين وبيئة إجراء كل

المدارس .عمان :منشورات و ازرة التربية والتعميم األردنية.

منيما.

] [12جودة ،محفوظ .)2006( .إدارة الجودة الشاممة مفاىيم

 .7التوصيات

وتطبيقات .عمان :دار وائل لمنشر والتوزيع.

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث باالتي:
 .1ضرورة عقد دورات تدريبية في التخطيط والقيادة لممديرين

] [13البيالوي ،رشدي وسميمان ،سعيد والنقيب ،عبد الرحمن،

والمديرات الطالعيم عمى مختمف األنماط القيادية المستخدمة

وسعيد ،محسن والبندري ،محمد وعبد الباقي ،مصطفى.

في النظام التربوي وبخاصة القيادة التحويمية والقيادة التشاركية.

.2

( .)2005الجودة الشاممة في التعميم بين معايير التميز

ضرورة تعريف المجتمع المدرس بمعايير إدارة الجودة

ومؤشرات االعتماد .عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

الشاممة ،وضرورة نشر ثقافة الجودة الشاممة في ىذه المدارس

] [14رضوان ،محمد .)2012( .إدارة الجودة الشاممة :فكر

وفي جميع المؤسسات التربوية لكي يتمكن المدير من تطبيقيا

وفمسفة قبل أن يكون تطبيق .القاىرة :المجموعة العربية

لشكل تعاوني داخل المؤسسة التي يعمل بيا.

لمتدريب والنشر.

 .3دعوة و ازرة التربية والتعميم األردنية لمنح مديري ومديرات
المدارس صالحيات أوسع في مجال المرافق المدرسية من

] [16الدرادكة ،مأمون .)2008( .إدارة الجودة الشاممة وخدمة

جانبي البناء والصيانة.

العمالء .عمان :دار صفاء لمنشر والتوزيع.

 .4إجراء مزيد من الدراسات حول الموضوع وبخاصة الدراسات

] [17ديـمـيـنـغ ،ى ـاغ ـست ـروم .)2009( .إدارة الج ـودة ال ـش ـامـمـة،

المقارنة بين القطاعين العام والخاص باستخدام معايير أخرى

(ترجمة :ىند رشدي) .القاىرة :مؤسسة كنوز لمنشر

وضمن عينات من المعممين والمشرفين والطمبة وأولياء األمور.
أ .المراجع العربية

والتوزيع.

المراجع

] [18الجياني ،عبد الناصر .)2013( .اإلدارة المدرسية في

] [4السـمرانـ ـي ،ميـ ـدى .)2007( .إدارة ال ـ ـج ـ ـودة ال ـشـ ـام ـمـ ـة ف ـي

ضوء إدارة الجودة الشاممة .مجمة عالم التربية :مصر،

القطاعين اإلنتاجي والخدمي .عمان :دار جرير لمنشر والتوزيع.

.295-275 ،)44(14

] [6قدومي ،منال .)2014( .درجة تطبيق معايير ضمان

] [19زيدان سممان .)2010( .إدارة الجودة الشاممة ومداخل

الجودة لمجال المشاركة المجتمعية في العمل المدرسي

العمل .عمان :دار المناىج لمنشر والتوزيع.

وسبل تطويرىا من وجية نظر المشرفين التربويين .مجمة

] [20البوىي ،شوقي .)2001( .اإلدارة التعميمية والمدرسية.

جرش لمبحوث والدراسات.116-99 ،)2(15 ،

القاىرة :دار قباء لمنشر والتوزيع.

] [8أبو الكشك ،نايف .)2012( .درجة تطبيق معايير إدارة

] [21الغامدي ،عمي.)2014( .درجة تطبيق معايير ضمان

الجودة الشاممة في المدارس الرائدة في مدينة سكاكا في

الجودة في المدارس السعودية من وجية نظر المشرفين

المممكة العربية السعودية .مجمة كمية التربية ببورسعيد،

التربويين في المدينة المنورة .مجمة دراسات :العموم

.76-37 ،)3(12

التربوية -األردن.995-974،)2(41 ،

] [9أبو النصر ،مدحت .)2008( .أساسيات إدارة الجودة

] [22عقيمي ،عمر .)2000( .المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة

الشاممة ( .)TQMالقاىرة :دار الفجر لمنشر والتوزيع.

الشاممة .عمان :دار وائل لمنشر والتوزيع.

] [10ربيع ،ىادي .)2008( .تطوير اإلدارة المدرسية .عمان:

] [23العمد ،تمارة .)2006( .مدى ممارسة مديري المدارس

مكتبة المجتمع العربي.

الثانوية لمبادئ إدارة الجودة الشاممة من وجية نظر معممي
51

2016

10

5

 رسالة ماجستير غير.المرحمة الثانوية في محافظة المفرق

analysis approach. Quality Assurance in
Education, 14(1), 54-74.

. المممكة األردنية الياشمية، المفرق، جامعة البيت،منشورة

[15] Kristensen, B. (2010). Has External Quality
Assurance Actually Improved Quality in
Higher Education Over the Course of 20
Years of the Quality Revolution. Quality in
Higher Education, 16(2),153-157.
[25]

 درجة تطبيق معايير إدارة.)2011( . فاطمة،[ أبو عبده24]
الجودة الشاممة في مدارس محافظة نابمس من وجية نظر

 جامعة، رسالة ماجستير غير منشورة.المديرين فييا
. فمسطين، نابمس،النجاح

Tasar, H., & Celick, M. (2011).
Examination of Implementation Level of the
Total Quality Management Principles by the
Principals and Teachers Functioning at
Elementary Schools: The Case of Adiyaman
Province. Asian Social Sciences, 7(9), 3343.

 المراجع االجنبية.ب
[2]

[26] Wani, I. (2014). Perception of Secondary
School Teachers Towards Total Quality
Management In Education. International
Journal of Humanities and Social Science
Invention, 3(6), 65-70.

Pineda, A. (2013). Total Quality
Management in Educational Institutions:
Influences on Customer Satisfaction. Asian
Journal of Management in Education, 2(3),
31-47.

[3] Waterman, B. (2009). An Exploration of
Principals, Perceptions Regarding the Value
of Technology in the Success of Select High
Schools in the Midwest. A dissertation
Submitted to the College of Education of
Aurora University, in Partial Fulfillment of
the Requirements for the Degree of Doctor
of Education.

[27] Suleman, Q., & Gul, R. (2015). Challenges
to Successful Total Quality Management
Implementation in Public Secondary
Schools: A Case Study of Kohat District,
Pakistan. Journal of Education and Practice,
6(15),123-136.

[5] Aina, S., & Kayode, O. (2012). Application
of Total Quality Management in the
Classroom. British Journal of Arts and
Social Sciences, 11(1), 22-32

[28] Prueangphitchayathon, S., Tesaputa, K., &
Somprach, K. (2015). Application of total
quality management system in Thai primary
schools. Educational Research Review, 2(2),
1-12.

[7] Thakkar, J., Deshmukh, S., & Shastree, A.
(2006) Total quality management (TQM) in
self-financed technical institutions: a quality
function deployment (QFD) and force field

52

DEGREE OF APPLYING TOTAL QUALITY
MANAGEMENT CRITERIA IN SECONDARY
PUBLIC SCHOOLS AT BANI KENNANA
EDUCATIONAL DISTRICTS AS PERCEIVED
BY PRINCIPALS
MOHAMAD S. ALKIDER HAMADNAH
Ministry of Education - Jordan
ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate the degree of applying total quality
management criteria in secondary public schools at Bani Kennana educational districts as
perceived by principals. Moreover, if there are any significant differences in the implementation
degree attributed to the study variables. The sample of the study consisted of (71) male and female
principals selected through random sapling. The researcher administrated a questionnaire consisted
of (32) items distributed into: planning, objectives, leadership, school facilities and financial and
human resources. The findings of the study showed that the implementation degree is in a high
level as leadership domain came first while school facilities domain came in the last rank.
Moreover, there are no significant statistical differences attributed to gender in domains expect in
objectives and school facilities domains, and in scientific qualification variables except in
leadership domain in favor of Bs degree principals. There were no significant statistical
differences attributed to experience in all domains except in planning and leadership domains in
favor of more than 10 years of experience and in objectives, financial and human resources and
school facilities in favor of less than 10 years of experience. Based on the findings the study
presented several recommendation.
KEY WORDS: Total Quality Management. Bani Kennana District. Male and Female principals.
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