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 إشراف

درادكة محمود أمجد :الدكتور  

 الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدراس األساسية 

الحكومية في مدينة العقبة في األردن من وجهة نظر المعلمين، واختالف وجهات النظر باختالف 

 الخبرة. والتخصص والمؤهل وسنواتالجنس  متغيرات:

( فقرة  63تم تطوير استبانة مكونة من ) و  الوصفيولتحقيق هذا الهدف تم اختيار المنهج 

( معلما ومعلمة ، وتم التأكد من صدق األداة  298 طبقت على عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها )

أشارت نتائج الدراسة لما هو آت : إن درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس ، وثباتها 

إلى عدم و ألردن من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة ، األساسية الحكومية في مدينة العقبة في ا

𝑎وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ≤ درجة بين متوسطات استجابة المعلمين ل(  0.05

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة في األردن تعزى 

 لمتغيرات الدراسة .

 المعلمون. العقبة، األساسية،المدارس  الشاملة،الجودة  لمفتاحية: إدارةاالكلمات 
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Abstract 

The study aimed to identify the degree of implementation of the principles of total 

quality management in the basic government schools in the city of Aqaba In Jordan from 

the point of view of teachers, and the difference of views depending on the variables: 

gender, specialization, qualification and years of experience. 

 To achieve this goal the survey method was chosen and a questionnaire consisting of 

(65) paragraphs was developed it was applied on a random sample of 298 teachers . 

 The results of the study were confirmed by: The degree of implementation of the 

principles of total quality management in the basic government schools in the city of 

Aqaba In Jordan from the point of view of the teachers was medium and indicated that 

there were no differences of statistical significance at the level of (0,5 ≥ a) in the degree of 

implementation of the principles of total quality management in the basic government 

schools in the city of Aqaba In Jordan from the perspective of teachers attributed to the 

variables of the study. 

Keywords: Total Quality Management, Basic Schools, Aqaba, Teachers. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

  مقدمة:

 اوتعددت مجاالته ايتعرض العالم لثورة ضخمة متسارعة في التعليم األساسي تنوعت أشكاله

 أساس متينكل من له عالقة في العملية التعليمية أن التأسيس أو التعليم في الصغر حيث يدرك وذلك 

لى العموم ، ومن هنا وجب على كل مختص أو إلنتاج علوم مفيدة أو االرتقاء بها وبالتالي انعكاسها ع

من اختصاصيي التشريع  يمية على مختلف مستوياتها انطالقاً صاحب علم أن يوجه المؤسسات التعل

ي ومصممي الوسائل لمنتج يةرورا بمعدي المناهج الدراسوتصميم الخطط التعليمية االستراتيجية م

إلى بذل الوسع في االرتقاء بالعملية التعليمية في التعليمية وصوال لجوهر العملية التعليمية المعلم 

مختلف مجاالتها ، وسيرا نحو تحقيق هذا االرتقاء كان لزاما على الجميع االلتفات لعلم قائم بذاته يبنى 

بالجودة الشاملة والذي يسعى لالرتقاء عليه تطوير المؤسسات وبرامجها حيث العلم المتخصص 

 بمخرجات العمل والمؤسسات وصوال إلنتاج أمثل وأكمل .

االهتمام بالجودة الشاملة في قطاع التربية العوامل التي كان لها األثر في وقد كان للعديد من 

، والتوسع في جيحبة لالنفجار العلمي والتكنولو والتي من أبرزها، التغيرات االقتصادية المصا والتعليم 

 إضافة، ما فيها التعليم الجامعي والعاليالتعليم وزيادة االقبال عليه في جميع المراحل التعليمية ب

ضغوط االجتماعية الجديدة التي طرحتها ظروف العصر من زيادة وسائل االتصال كما وكيفا لل

ليات متزايدة على المؤسسات واالنفجار المعرفي وعمل المرأة وغيرها ، بحيث ألقت هذه الضغوط بمسئو 
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التعليمية ، فرض عليها إثبات نجاحها في تحمل تلك المسئوليات ، يضاف إلى هذه العوامل الرغبة 

األكاديمية والعلمية في تنمية معارف جديدة عن مختلف روافد الحياة والنهوض بعمليات الجودة 

رية والتطبيقية ذات الصلة بإدارة الجودة الخاصة والعامة ، مما دفع الباحثين لالهتمام بالجوانب النظ

 (.2111الشاملة في هذه المؤسسات ) زيدان ،

وإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب أرضية معينة في كافة البنى التنظيمية واإلدارية 

إذ كيف يمكن أن  التطبيق،بحيث توفر المناخ المناسب إلمكانية  وخارجها،واالجتماعية داخل المنظمة 

فر القناعة التامة لدى اإلدارة العليا افال بد من تو  أهميته؟ينجح تطبيق مفهوم إداري تجهل اإلدارة 

 القناعة،بأهمية هذا المفهوم وجعل الجودة في مقدمة استراتيجيات اإلدارة العليا والعمل على نشر هذه 

وليس هناك من جامعة أو  المتألقة،ق أنظارهم كما تتطلب قادة قادرين على توجيه األفراد باتجاه تحقي

ترتوري  عالية الكفاءة ) اتمؤسسة أحرزت تقدما ضمن مفهوم إدارة الجودة الشاملة دون قيادة ذات قدر 

 .( 2119وجويحان ،

في النهوض في ميدان العمليات االنتاجية بشكل عام وكان  فاعالً  لقد أسهمت اليابان اسهاماً 

التي أصبحت مثارا الهتمام كافة االختصاصيين والباحثين للنوعية أهمية خاصة في مضمار التطورات 

 سواء.في مختلف المجتمعات االنسانية المتقدمة والناهضة على حد 

نية السيما في أواخر القرن العشرين النوعية مكانة بارزة ومتميزة في الصناعة اليابا تبوأتإذ 

الذي شهد أحداثا وتغيرات ذات طبيعة اتسمت بالتعقيد والحركة المستمرتين في مختلف اآلفاق ال سيما 

األحداث السياسية واالقتصادية كانهيار الكتلة االشتراكية والوحدة األوروبية وازدياد حدة التنافس 



3 
 

والعالمي وما أعقبت التطورات التكنولوجية من ثورة عارمة  االقتصادي على الصعيد المحلي واالقليمي

في حقول المعرفة اإلنسانية ونظم تكنولوجيا المعلومات وغيرها من اآلفاق التي تركت آثارا جسيمة في 

كيان المنظمات االقتصادية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي من ناحية وفي إطار التوجيهات 

 لى حد سواء .االستراتيجية والمرحلية ع

 الجودةال سيما ظهور الفكر النوعي الشامل وبروز ظاهرة إدارة  ومهمكان للنوعية أثر بارز 

التي أصبحت اآلن في أوائل القرن الحادي والعشرين  ( Total Quality Management   ) الشاملة

النتاجي والخدمي على حد تشكل أهمية كبيرة في تحقيق أهداف المنظمات االنسانية على الصعيدين ا

 .( 2112سامرائي ،سواء ) 

التي امتدت  الحديثة،اشتهار الجودة الشاملة  فيد أن هناك سببين رئيسين ساعدا التأك يمكن

 الحالي.شهرتها الى يومنا 

أول السببين هو انتشار الثورة الصناعية التي شهدتها بلدان اوروبا الغربية خالل القرن الثامن 

والتي كان لها األثر البالغ في مختلف نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية في  عشر،

فما أن أوشك القرن التاسع عشر على نهايته إال والثورة الصناعية قد امتدت الى مناطق  أوروبا،

 واليابان.خصوصا أوروبا الغربية أمريكا الشمالية  العالم،مختلفة من 

الى اسهامات علماء االدارة في مختلف أنحاء العالم ، الذين اشتهروا  يعزى فخر أما السبب اآل

، والعالم الفرنسي (Max Weber  )في منتصف القرن التاسع عشر، أمثال العالم األلماني ماكس فيبر

الذي (  Woodrow Wilson )،والعالم األمريكي ودرو ويلسون (Henry Fayol )  هنري فايول



4 
 

بلقب ) أبي اإلدارة العامة ( ، والعالم لوثر الى كونه رئيسا للواليات المتحدة األمريكية  باإلضافةاشتهر 

، (  Fredrick Winslow Taylor  )فريدريك وينسلو تايلور ، والعالم( Luther Gulick  ) قوليك

ة كان لهم السبق في بدايات التأسيس لمفهوم الجودة الشاملو غيرهم ممن ظهروا في تلك الحقبة و 

 الحديثة التي امتدت الى يومنا هذا .

وذلك ببحوثهم المتعددة التي أجريت  الشاملة،وقد وضع هؤالء العلماء اللبنات األولى للجودة 

الفردية التي كان لها األهمية  باإلنتاجيةخصوصا فيما يتعلق  والموظفين،من الشركات  عددعلى 

القصوى نظرا للعالقة الوثيقة التي تربطها بما يتقاضاه العامل من عمله ، فكلما زادت انتاجية العامل 

 زاد دخله .

فيما بعد واستفاد من  (Walter Shewhart )  وقد جاء العالم األمريكي والتر شيوهارت

 سين األداء .الدراسات التي سبقت عهده في مجال الجودة وتح

هو من يستحق أن يكنى بمؤسس  ( Edward Deming)ج أن إدوارد ديمن الشائعومن الخطأ 

بما يعرف بدائرة شيوهارت الجودة الشاملة ؛ وذلك ألن والتر شيوهارت هو من بدأ دراساته على الجودة 

 (Shewhart’s Cycle   وجاء من بعده العالم إدوارد ديمنج وطور تلك الدوائر التي ال تزال ،)

طبيق الجودة الشاملة الحديثة ) تعرف باسم دوائر والتر شيوهارت ، والتي تعد من األدوات المهمة في ت

 .( 2113صريمي ،صالح و 

تاريخيا قد تطور ابتداء من التركيز على أن الجودة تعني الفحص والسيطرة مفهوم الجودة  إن

أما في عالم اليوم  تقريبا،على المواصفات والتي كانت أساسيات الجودة حتى نهايات القرن العشرين 
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جودة ل إضافةجودة المنتج والخدمة كما يدركها الزبون وتعني أيضا جودة العمليات فإن الجودة تعني 

 .(2111،العليالمنتج وتتأثر به بخاصة ونشاط األعمال عامة ) فيالمتعلقة بالبيئة التي تؤثر  األمور

إن التحديات الكبيرة التي تشهدها منظمات األعمال في المجتمع االنساني المعاصر تقترن 

 ه،االتجاا وتستخدم النوعية كسالح تنافسي في هذ والخدمي،بالجوانب النوعية على الصعيدين السلعي 

 )تحقيقمرتكزات هادفة وهي  ةأن هذا االتجاه يؤشر ثالثبطار الفلسفي والفكري وقد تم االهتمام باإل

 ،)حمود الجودة(العاملين في المنظمة / استمرارية التحسن والتطوير في  اسهامرضا المستهلك / 

2116.) 

التعليم واإلدارة وذلك من أجل ربط التعليم بحاجات التعلم و والجودة في التعليم مرتبطة بعمليتي 

المجتمع وبناء وتنمية ملكة اإلبداع عند المتعلمين ويحدث التعلم عندما يحدث تفاعل بين المتعلم وبيئته 

هنا تربويين ال سلوك المتعلم ودورويمكن معرفة أن التعلم قد حدث عند مالحظة التعديل والتغيير على 

الفرصة لحدوث التفاعل كي يحدث التعلم وبالتالي إحداث تغيير تربوي هادف وهذا يعني توفير  إتاحة

كل الشروط والبيئة الصالحة للتعلم مما يستوجب وضع معايير للعمليات بما يشمل نظام محدد للتأكد 

 (2111ابراهيم ،)من جودة التعليم 

ية في تحديد نوع المخرجات المتجهة نحو وتكمن أهمية التعليم المدرسي في كونه اللبنة األساس

ن لها األثر الكبير في تحديد مستوى الكفاءات التي ستتوجه لسوق العمل على و الجامعات وبالتالي يك

  الجامعية.اختالف مجاالته ما بعد اجتياز المرحلة 
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وقد كان من الطبيعي أن تتسرب مفاهيم وأفكار الجودة الشاملة من قطاعي الصناعة         

الكثير من المفاهيم واألفكار التربوية التي تعود في أصولها إلى ميادين كواالقتصاد الى قطاع التعليم 

 أخرى.

التعامل بكفاءة مع وأصبح تطبيق الجودة الشاملة في التعليم مطلبا ملحا من أجل التفاعل و        

وتتزايد فيه حمى الصراع والمنافسة بين األفراد  والتكنولوجي،متغيرات عصر يتسم بالتسارع المعرفي 

 والمؤسسات.والجماعات 

إن األخذ بالجودة الشاملة في التعليم يمكننا من تحقيق جودة التعليم الذي هو أداة التنمية والتقدم        

ومن ثم الوفاء باحتياجات المجتمع من الكوادر المتخصصة القادرة  ووجدانيا،وتكامله معرفيا ومهاريا 

 .(2113، )طعيمةعلى المنافسة 

 :الدراسة مشكلة

 مبادئ( الى تبني 2111ودراسة أبو عبدة ) (،2118)دراسة حمودة  دراسات مثل:دعت 

 األداء.للعمل على تحسين المخرجات ورفع مستوى  وذلكالتعليم وأساليب إدارة الجودة الشاملة في 

بإجراء مجموعة من  في مدينة العقبة فقد قام الباحث التعليمومن خالل عمل الباحث في قطاع 

اللقاءات الشخصية مع بعض الزمالء من المعلمين والمعلمات لالستفسار منهم عن الواقع التعليمي في 

اإلداري السائد فيها وأثر كل ذلك في تحقيق البيئة االيجابية  سهم وآليات العمل المتبعة والمناخمدار 

المالئمة ألركان العملية التعليمية وعلى رأسها المعلمون والطلبة مرورا باألجهزة اإلدارية ، ومن خالل 
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ما تم طرحه في اللقاءات الشخصية توصل الباحث إلى أن معظم المعضالت التي يواجهونها في 

وع المنتج التعليمي كانت بسبب عدم تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مدارسهم وتؤثر في ن

لذا قام الباحث بإجراء دراسة لمعرفة مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في  ،بيئاتهم المدرسية 

المدارس الحكومية األساسية في مدينة العقبة في األردن من وجهة نظر المعلمين فيها ، حيث تبلورت 

الجودة الشاملة في إدارة  مبادئما درجة تطبيق  :كلة هذه الدراسة في االجابة عن السؤالمش

 ؟ من وجهة نظر المعلمينفي مدينة العقبة في األردن المدارس الحكومية األساسية 

 

 وأسئلتها: الدراسة هدف

دارة الجودة الشاملة في المدارس األساسية إ مبادئتطبيق  درجة لتعرف إلىاالحالية الدراسة هدفت 

 :السؤالينمن خالل اإلجابة على من وجهة نظر المعلمين في مدينة العقبة في األردن الحكومية 

في المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة  ةالجودة الشاملإدارة تطبيق مبادئ ما درجة . 1   

 المعلمين؟من وجهة نظر  في األردن

متوسطات استجابات  بين (a ≤ 1.13هناك فروق ذات داللة احصائية على مستوى )هل  .2

في المدارس األساسية الحكومية في درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة المعلمين في 

 وسنوات الخبرة؟ والتخصص والمؤهل العلميالجنس  متغيراتل تعزى مدينة العقبة 
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 همية الدراسةأ

 آت:إن لهذه الدراسة أهمية نظرية تتلخص فيما هو 

 توفير قاعدة من البيانات والمعلومات عن الجودة الشاملة في المدارس األساسية الحكومية. .1

وتغذية للمكتبة العربية  السابقة على األدبياتتضاف توفير أدب نظري ومساهمة علمية جديدة  .2

 خاص.واألردنية بشكل 

 الحقة.مساعدة الباحثين في إجراء دراسات  .3

في وزارة التربية والتعليم األردنية للوقوف على واقع تطبيق  دارات التربويةاإلهذه الدراسة توجه  .4

 تطبيقها.قدير أهمية تتمكن من تلالجودة الشاملة في المدارس األساسية الحكومية إدارة  مبادئ

 :مصطلحات الدراسة

 اآلتية: المصطلحاتاشتملت الدراسة على 

على مستوى عال من التميز، بحيث يكون بمقدورها  خدمة،الجودة: انتاج المنظمة لسلعة أو تقديم 

ويحقق الرضا والسعادة عندهم، من خالل  توقعاتهم،الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها بشكل يتفق مع 

 .(2111، إبراهيم) لتميزلتقديم خدمة تتصف با أممقاييس تكون قد وضعت سلفا سواء لإلنتاج 

الطريقة أو الوسيلة الشاملة للعمل التي تشجع العاملين للعمل ضمن فريق واحد  الشاملة:الجودة 

 .(2116، )حمودقيمة مضافة لتحقيق اشباع حاجات المستهلكين  ايجادمما يعمل على 
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تفاعل المدخالت وهي األفراد واألساليب واألجهزة لتحقيق جودة عالية  الشاملة:إدارة الجودة 

 .(2111، )العلي للمخرجات،

الدرجة التي حصلت عليها المدارس األساسية  بأنها:إجرائيا مبادئ إدارة الجودة الشاملة وتعرف  

درجة تطبيق إدارة الجودة ألداة الدراسة التي عنيت بتحديد الحكومية من خالل استجابة المعلمين 

 فقرة. (63)والمكونة من في المدارس الحكومية األساسية في مدينة العقبة الشاملة 

  الدراسة:حدود 

 باآلتي:تتمثل حدود الدراسة 

 .الحكومية األساسية المدارسفي المعلمين والمعلمات العاملين  البشري: الحد -
 الهاشمية.مدينة العقبة في جنوب المملكة األردنية  المكاني: الحد -
 .2117/2118الدراسي من العام  الفصل الدراسي الثاني الزماني: الحد -
 

 الدراسة:محددات 

وتتمثل  الدراسة،على مجتمع  الدراسةتكمن محددات الدراسة في العوامل التي تحد من تعميم نتائج 
 يأتي:فيما 

 الدراسة.ألداة مدى دقة الصدق والثبات  -1

 العينة.مدى دقة وموضوعية استجابة أفراد  -2

 العينة والمجتمعاتال تطبق نتائج هذه الدراسة وإجراءاتها إال على المجتمع الذي سحبت منه  -3

 المماثلة.األخرى 
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 لفصل الثانيا

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 لفصل الثانيا

 األدب النظري والدراسات السابقة

الصلة بأهداف الدراسة الحالية والدراسات  ذيتضمن هذا الفصل عرضا لألدب النظري 

 عرض لذلك: يأتيوفيما  السابقة ذات الصلة بالموضوع،

  آت:ما هو  النظري: ويتضمن: األدب أوالا 

  الجودة:مفهوم  

على توفيره للخدمة  عزمما  تم تأديةالجودة معيار للكمال يتم الحكم عليها بمعرفة ما إذا          

يدين من الخدمة المقدمة أو السلعة المنتجة في الوقت المحدد والمواصفات التي تالئم احتياجات المستف

من خدمة أو منتج سلعي والطريقة التي  جعل المستفيدين سعداء بما قدم تمبمعنى إذا  ال،أو السلعة أم 

 (.2119، )عطية قد تحققت لجودةاإن قدمت بها تلك الخدمة أو ذلك المنتج يمكن القول 

 ( بأنها 2119الحداد )  وتراها ،ثقافة متميزة في األداء  إيجاد( بأنها  1997زين الدين )  ورأى

الخصائص المادية أو غير المادية التي تشكل الطبيعة األساسية للشيء أو هي واحدة من الخصائص 

ذلك التحول الجذري في الممارسات االدارية  ( بأنها : 2111الحريري) وأشارت، كما المميزة للشيء 

مدى مطابقة المنتج للمواصفات  ( بأنها : 2113علوان )  ورآها، التقليدية لمختلف أوجه المنظمة 

( بأنها : الكفاءة 2116، ورآها الحريري ) الموضوعة ، ومدى تلبية حاجات المستهلك في المنتج

 .يجية إدارة االنتاج استرات( بأنها  2117عبيد) ورآهاوالفاعلية 
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 الشاملة:مفهوم ادارة الجودة 

الشاملة من أكثر المفاهيم الفكرية والفلسفية الرائدة التي استحوذت على  الجودة إدارةتعد 

االهتمام الواسع من قبل االختصاصيين والباحثين االداريين واألكاديميين الذين يعنون بشكل خاص 

فهي مهمة أساسية لكل بتطوير وتحسين األداءين االنتاجي والخدمي في مختلف المنظمات االنسانية، 

لعاملين في المنظمة وال يقتصر دورها على األفراد العاملين في حقول النوعية فقط، اذ أنها األفراد ا

تعني االسهام الفعال للنظام االداري والتنظيمي بكافة عناصره في تحقيق الكفاءة االستثمارية للموارد 

ث أنها تسهم جميعا المتاحة من مادة أولية ومعدات ومكائن وقوى بشرية ومعلوماتية ومالية ... الخ بحي

في السعي لتحقيق هدف المنظمة الذي يتركز في تحقيق االشباع األمثل للمستهلك األخير من خالل 

 .(2112،سامرائيال) ات القياسية ذات النوعية الجيدةتقديم الخدمات بالمواصف

 التعليم:مفهوم إدارة الجودة الشاملة في 

الى خصائص تكون  بالطلبةتحويل االحتياجات والتوقعات الخاصة  هي (2111البادي) عرفها

في الخدمة التعليمية التربوية تؤدي في نهاية األمر إلحداث نوع من التوافق بين تطلعات الطالب 

 التعليمية.وخصائص الخدمات 

هي تحسين األساليب القيادية واإلدارية والعمل على إدخال التغييرات المالئمة والجديدة و 

وإشراك كل أعضاء المدرسة في إحداث ذلك التغيير وبشكل جماعي وتعاوني بحيث يكفل التحديث 

روح المنافسة الشريفة بين المدارس للتصدي لتحديات العصر والتطورات  إذكاءوالتطوير المستمر مع 

 .(2116 )الحريري،لمتالحقة ا
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ترتكز على مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها  إدارية(هي عملية إدارية )استراتيجية و    

قدراتهم الفكرية في مواستثمار  العاملين،من المعلومات التي تتمكن في إطارها من توظيف مواهب 

ستمر في المؤسسة التربوية )الترتوري مستويات التنظيم المختلفة على نحو ابداعي لتحقيق التحسن الم

 .(2119 وجويحان،

هي إحداث تغييرات جذرية ايجابية لكل شيء داخل المؤسسة التعليمية بهدف تحسين و 

 (.2111 ابراهيم،المؤسسة ككل للوصول الى أعلى جودة في مخرجاتها )

اسلوب قيادي ينشئ فلسفة تنظيمية تساعد على تحقيق أعلى درجة ممكنة لجودة السلع وهي 

وأن نجاحها يتوقف على قناعة أفراد المنظمة  المنظمة،والخدمات وتسعى إلى دمج فلسفتها ببنية 

  (2111، )الحريري بمبادئها 

 االدارة،لسفة وطريقة تفكير تستدعي ثورة ثقافية بسبب الطريقة التي تفكر وتعمل فيها وهي ف      

ومشاركة كل فرد في  الفريق،وفيما يتعلق بالعمل على تحسين الجودة باستمرار والتركيز على عمل 

 (2111، )إبراهيموضع األهداف واتخاذ القرارات 

أو المنظمة أكثر سرعة ومرونة وفاعلية وكفاءة في فلسفة إدارية مصممة لجعل المؤسسة وهي         

إنشاء نظام متين توجه خالله جهود جميع العاملين لكسب العمالء والمستفيدين عن طريق المشاركة 

 .( Hoffer,1994)الجماعية في التخطيط والتنفيذ لألداء التشغيلي 
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بشكل مستمر في مستويات العمل الطريقة التي تستطيع من خاللها المنظمة تحسين األداء وهي      

 .( Brocka& Brocka,1992) المتوفرةوالمادية  كافة من خالل االستخدام األمثل للموارد البشرية

 التعليم:أهمية تطبيق الجودة الشاملة في 

عديد من التحديات والقضايا التي تواجه العملية التعليمية ضرورة أن يكون هناك توجه فرضت         

جديد يتوافق ويتعامل مه هذه التحديات بالشكل الذي يحقق التطوير في مخرجات العملية التعليمية ، 

جال من الدول على مستوى العالم بآليات متنوعة إلحداث هذا التغيير والتطوير في م عدة اهتمتحيث 

التعليم وقد ركزت غالبية الدول على تحقيق نهج الجودة الشاملة في التعليم ويأتي ذلك من خالل 

منطلق أهمية الجودة الشاملة وما يترتب على تطبيقها من نواحي إيجابية تخدم العملية التعليمية ، 

لمستمر ليس ويساعد كثيرا على تحول الفكر التعليمي إلى األفضل من خالل التحسين والتطور ا

 .( 2111،للعملية التعليمية والتربوية فحسب ، بل كذلك للجانب اإلداري ) البادي 

 الشاملة:أهمية إدارة الجودة 

اصبحت الجودة الشاملة في هذا العصر أساسا لالتصاالت التجارية بين الدول وهي التي           

وسيلة إلرضاء المستهلك وزيادة  فهيفي العالم أو فشلها تقرر نجاح المنظمات االنتاجية والخدمية 

ال االنتاج وتخفيض التكاليف وتحقيق الربح ، ولذلك ال بد من إدارتها بطريقة فعالة نظرا ألهميتها ، 

أن نظام الجودة الشاملة يؤدي إلى تخفيض التكلفة وزيادة الربحية ، فالدراسات التي أجريت على و  سيما

( من كل شركة تضاعفت في حجمها في  %43الحجم أوضحت أن ) يكية متوسطة الشركات األمر 

أنها تؤدي إلى إرضاء المستهلك وتحقيق ميزة و خمس سنوات بسبب اهتمام مؤسسيها بإدارة الجودة ، 
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ادارة الجودة الشاملة أصبح أمرا ضروريا للحصول على بعض الشهادات  مبادئتنافسية وعائد مرتفع ، 

، كما أن إدارة الجودة الشاملة تعمل على تحسين السمعة الطيبة  9111 يزواألالدولية للجودة مثل 

للمؤسسة في نظر الزبائن العاملين وتنمية الشعور بوحدة المجموعة وعمل الفريق والثقة المتبادلة بين 

 .( 2111،زيدان) والشعور باالنتماء في بيئة العملاألفراد 

 والتعليم:إدارة الجودة الشاملة في مجال التربية  مبادئ

  التخطيط االستراتيجي طويل األمد إلحداث التغيير والتطوير المستمر في كل األنشطة ليشمل

 الخدمة.كل مجاالت 

  تقديم السياسات المتكاملة لتحقيق الجودة وتقديم كل الخدمات المتميزة القائمة على األداء

 الخطأ.السليم بعيدا عن 

  القرارات.جمع البيانات الدقيقة الالزمة التخاذ 

  واالحترام.القائم على الثقة المتبادلة  عمل الفريقتشجيع 

  القرار.في صنع  المنظمةاشراك جميع االفراد داخل 

  الشاملة.الدعم الكامل من قيادات المؤسسات التعليمية لقيم وثقافة وآليات الجودة 

 إيصال التغذية الراجعة له وباستمرار وتلبية حاجاته العميل وذلك عن طريق  تحقيق رضا

 نسانية.واإلجرائية ستقبلية مع االهتمام بالجوانب اإلوتوقعاته الحالية والم

  التطوير.االهتمام بالتدريب الدائم للعاملين وذلك من أجل استمرار 

  المختلفة.تحقيق التكامل والترابط بين قطاعات المنظمة وإداراتها 
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 المنظمةلكل األفراد داخل  تامتحديد المه. 

 سين اإلضافي والتحسين المعرفي التحسين المستمر للعمليات والجودة ويقصد بذلك التح

 بداعي.اإل

  التنظيمية.تطبيق نظام الحوافز الذي تراعى فيه العدالة 

  تحقيق االستفادة الفعلية من إمكانات العاملين وذلك بتفعيل دورهم بطريقة تشعرهم بأهميتهم

وذلك لالستفادة من جميع العقول  لهم،إشراكهم مشاركة جوهرية وتفويض الصالحية و 

 ،الحريري )والتخلص من أسلوب التسلط والتخويف وتحويله إلى أسلوب التفويض والتمكين 

2111). 

 الجودة الشاملة: إدارةأساسيات 

في  إلدخالهموتشمل كل مكون وكل فرد في المؤسسة اذ تهدف  تنتهي،وهي عملية ممتدة ال          

منظومة تحسين الجودة المستمر، وتركز على تالفي حدوث األخطاء بالتأكد من أن األعمال قد 

وبالتالي ، بالصورة الصحيحة من أول مرة لضمان جودة المنتج واالرتقاء به بشكل مستمر أنجزت

 :(2113)طعيمة، اآلتية  األسسها الجودة الشاملة في مضمون إدارةتشمل 

 :العميلاألول: التركيز على  األساس

، وتكافح لتحقق كل لزبائنهايجب أن تتفهم المؤسسات االحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية       

 سوق العمل الذي يستوعب الخريجين.هنا: الطالب، والمجتمع، و  بالزبون التوقعات. ويقصد 
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 :القيادةالثاني:  األساس

تهتم قيادات التعليم بتوحيد الرؤية واألهداف واالستراتيجيات داخل منظومة التعليم وتهيئة المناخ      

 التعليمي لتحقيق هذه األهداف وبأقل التكلفة.

 :العاملينالثالث: مشاركة  األساس

التأكيد على المشاركة الفعالة والمنصفة لجميع العاملين المشاركين بالتعليم من القاعدة الى القمة       

لى اندماجهم الكامل في العمل وبالتالي إ، مما سيؤدي وباألهمية ذاتهابدون تفرقة، كل حسب موقعه، 

 يسمح باستخدام طاقاتهم الكامنة لمصلحة المؤسسة التعليمية.

وهو الفرق الجوهري بين مفاهيم ادارة الجودة الشاملة ومفاهيم  :الوسيلةالرابع: التركيز على  األساس

 أوال بأول. تبتدئالتي  كالتضمان الجودة التي تركز فقط على المنتج وحل المش

الفعالة تركز ليس فقط على جمع  القراراتالحقائق: خاذ القرارات على أساس من الخامس: ات األساس

 البيانات بل تحليلها ووضع االستنتاجات في خدمة متخذي القرار.

أن يكون التحسين المستمر هدفا دائما للمؤسسات  يجب: المستمرالسادس: التحسين  األساس

 التعليمية

 .دارة الجودة الشاملة على االستقالليةإتعتمد  :االستقالليةالسابع:  األساس

 :اآلتيأن مبادئ إدارة الجودة الشاملة ترتكز على  (2111)ابراهيم  ويرى 
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 لتحقيقها.تعرف احتياجات وتوقعات المستفيدين والسعي  .1

 مستمرة.التأكيد على أن التحسين والتطوير عملية  .2

 العالج.التركيز على الوقاية ال  .3

 الجماعي.التركيز على العمل  .4

 العمليات.والتركيز على  الحقائق،اتخاذ القرار بناء على  .3

 الجيد.تمكين المعلمين من األداء  .6

 مراحل تطور ادارة الجودة الشاملة:

الثامن لى بداية القرن إور التاريخية لمرحلة الفحص ترجع مرحلة الفحص: على الرغم من أن الجذ -أ

انصبت هذه المرحلة على مراقبة فقد نتاج و الكبير والزيادة الواضحة في اإلى فترة النمإلعشر أي 

الفحص كانت لمجرد ضمان أن المنتج  إن عمليةويمكن القول  فعال،جودة المنتج الذي تم انتاجه 

ن الفحص يحول إثم فومن  المؤسسة،أو الخدمة المطابقة للمواصفات هي التي تنقل الى خارج 

 خلوه من العيوب.ذلك من خالل التفتيش للتأكد من سالمته و  يتمو  الخلل،وجود دون 

ى الفحص وما عل فعال،ن هذه المرحلة لم تكن لمنع وقوع الخطأ ألنه قد وقع أشارة اإل وتجدر     

 (.2112،بكري )اال االكتشاف واالستبعاد 

 الجودة،المسميات لهذه المرحلة فسميت أحيانا بمرحلة مراقبة  تحصائية: تعددلة المراقبة اإلمرح  -ب

حصائيا، وعملية المراقبة قصد بها األنشطة واألساليب إأحيانا أخرى بمرحلة ضبط الجودة  وسميت

متطلبات الجودة، وهي بهذا المعنى تعد من المتطلبات الداخلية ألنشطة  إلتمامالتي تستخدم 
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رؤية نسبيا فهي محدودة ال تعدفهي وفقا لمفهومها مدخل تأكيد الجودة، ولكن من ناحية أخرى 

جموعة النشاطات والتقنيات المستخدمة للقيام بمتطلبات الجودة والتي من خاللها يمكن تمثل م

أداء أنشطة مراقبة الجودة وتوفير المعلومات الالزمة. فعملية مراقبة الجودة وضع للمعايير، ثم 

واتخاذ  االنحرافات،تم تحديد التأكد من مطابقة التنفيذ للمعايير التي تم وضعها، وبعد ذلك ي

 جراءات التصحيحية، وبناء على ذلك فهي أسلوب رقابة وليس مانعا لعمل األخطاء.إلا

حصائية في عمليات إودة اتسمت ببناء أساليب ومخططات ويمكن القول أن مرحلة مراقبة الج     

النتيجة( والتي أثبتت كفايتها في تشخيص المشكالت ولقد -نتاج مثل مخطط باريتو ومخطط)السبباال

على العمليات وكيفية ادارتها بالكيفية والشكل الذي جعل الرقابة على العمليات  هناانصب التركيز 

ضمن عليه ضمن عمليات المنظمة، و  مسؤولية كل فرد في المنظمة، فوجد نظام شامل للجودة متفق

بأفضل الطرق العملية دارية من أجل توجيه األفراد جراءات والتقنيات اإلهيكلية عمل تتكامل فيه اإل

عن الجودة وكلفتها  الرضانحو األنشطة المنسقة، والمعلومات واألساليب التي تضمن تحقيق 

ن فإذلك االقتصادية، األمر الذي مكن الخبراء من تشخيص االنحراف والعمل على حل المشكالت. ل

دارة إأن التقدم في  لعكسية لمعلومات المنظمة بكاملها، إالهذه المرحلة تشكل حلقة مهمة للتغذية ا

، درادكة) لتحقيق التحسين المستمر والمنشودالعتماد عليها غير كاف وغير مالئم بمفرده االجودة جعل 

2111.) 

تأكيد الجودة: تم النظر الى الجودة في هذه المرحلة بمفهوم أوسع من المرحلتين  مرحلة-ج       

بحيث أصبحت تركز على منع وقوع الخطأ،  اإلحصائية(مرحلة المراقبة  السابقتين )مرحلة الفحص،
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بمعنى أن التركيز على جودة الخدمة أصبح من بداية عملية التصميم الى أن يصل الى المستهلك أو 

 م وبأقصى درجة ممكنة من الرضا للمستفيد.المستخد

بدأت هذه المرحلة في الستينيات من القرن الماضي وشهدت رقابة على الجودة مما أدى الى      

ظهور مفاهيم حديثة تؤكد ضمان الجودة، لذا فتوكيد الجودة كان يمثل كل االجراءات المخططة 

 الثقة بأن المنتج أو الخدمة تستوفي كل شروط الجودة. إلعطاء والمنهجية الالزمة

أساسه منع وقوع الخطأ والذي يعمل على تحسين جودة المنتج ويوصف تأكيد الجودة بأنه نظام       

أو الخدمة ويزيد االنتاجية بوضع تأكيدات على المنتج وتصميم العمليات ومراقبتها وذلك بالتركيز على 

ذا أنها تمنع ظهور المنتجات والخدمات المعيبة، ولذا كان هذا المدخل مصادر األنشطة، ويعني ه

هذا المدخل الجودة في مراحل التصميم،  تبنى فقديوصف بأنه مدخل أكثر ابداعا من مدخل الفحص، 

عمليات التصميم أو عدم  وليس في مرحلة الرقابة، ولذا كانت كل مشاكل الجودة تنشأ بسبب ضعف

 .(2113 ،العزاوي )مالءمتها 

الجودة الشاملة: شهدت فترة الثمانينيات من القرن العشرين ظروفا تنافسية حادة بين  إدارة مرحلة-د

دارة الجودة الشاملة حتى الوصول إحلي والعالمي. والحقيقة أن تطور المؤسسات على المستويين الم

نتاج فكر مجموعة من روادها وعلمائها األوائل أمثال ادوارد  تلى هذا المسمى وهذه النتائج كانإ

 ,Joseph Goran)ايشيكاوا  رولوكذلك جوزيف جوران وفيليب كروسبي وكا( Deming)ديمينج 

Philip Crosby and Carol Ishikawa   ) ر البارز في تطور هذه الفلسفة الذين كان لهم الدو
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تزايد من قبل الحكومات. والجدير بالذكر أن الجودة الشاملة دارية، وحظيت هذه المرحلة باهتمام ماإل

 .(2118،عبد العليم)األمريكية ظهرت في الواليات المتحدة 

 الشاملة:أركان الجودة 

ألركان يقدم وكل ركن من هذه ا والثقة،والنزاهة دارة الجودة الشاملة على أساس األخالق إتقوم 

 : (2111)ابراهيم،بيانها  وفيما يأتيدارة الجودة الشاملة، إشيئا مختلفا لمفهوم 

في أي حالة كانت، وهي عملة ذات  والخاطئتهتم بتحديد الصحيح  األخالقي:السلوك  -1

وجهين، الوجه األول هو أخالقيات المؤسسة، والوجه الثاني هو أخالق الفرد. أما أخالقيات 

التي على التوجيهية  المبادئالمؤسسة فتتضمن األمور المدونة لقواعد السلوك والتي تحدد 

 عرفة كل فرد لحقوقه وواجباته.جميع العاملين التقيد بها وعملها، أما األخالق الفردية فتشمل م

 النزاهة: وتشمل األمانة، والقيم األخالقية والعدالة، والتقيد بالحقائق واالخالص. -2

طار عمل، إقي، فدون الثقة لن نستطيع بناء الثقة: وتأتي كنتيجة حتمية للنزاهة والسلوك األخال -3

الجودة الشاملة تعزز الثقة والمشاركة لكامل األعضاء، وتمنحهم القوة التي تشجع األفراد  فإدارة

 .وتشعرهم بالفخر بالملكية وااللتزام

 الشاملة: أهداف الجودة

 :التعليممن أهداف الجودة الشاملة في 

 انجاز العمل بطريقة صحيحة من أول مرة. -1
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المؤسسات التربوية، وتعرف مستوياتهم وتقديم المتابعة الفاعلة ألداء جميع العاملين في  -2

 التدريب المناسب في الوقت المناسب.

 التركيز على العمل التعاوني الجماعي. -3

 جراءات والتفعيل لألنظمة واللوائح والتوجيهات واالرتقاء بمستويات الطلبة.التوثيق للبرامج واإل -4

 المخرجات(.//العملياتالمدخالت)ى مكونات النظام التعليمي التركيز عل -3

كافة جراءات الوقائية من قنطار عالج، وذلك باتباع اإل درهم وقاية خيرالتأكيد على قاعدة  -6

 وتالفي األخطاء قبل وقوعها.

 تعرف المشكالت التربوية والتعليمية في الميدان وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها. -7

يجابيات والعمل على الشاملة مع تعزيز اإلتطبق الجودة جراء تقييم دوري في المؤسسات التي إ -8

 تالفي السلبيات.

 حسن االتصال والتواصل التربوي مع الجهات الحكومية والخاصة. -9

رفع درجة الثقة لدى العاملين في أنفسهم وفي المؤسسة التي يعملون بها وفي مستوى الجودة  -11

 ليعة.الطة مستمرة لتكون دائما في التي حققتها والعمل على تحسينها بصف

 :التربيةفي  ةالجودة الشاملمعايير 

يعني أن هناك معايير بمثابة عقد اجتماعي ليس فقط بين  في التربية وضع معايير للجودة        

من جهة والسلطات التربوية والمعلمين من  والطلبةالمعلمين والسلطات التربوية بل أيضا بين اآلباء 

 :( ومنها اآلتي  2113، )طعيمةجهة ثانية 

 .وضع مستويات معيارية متوقعة ومرغوبة ومتفق عليها لألداء التربوي بكل جوانبه -1
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 .الطلبةتقديم لغة مشتركة وهدف مشترك لمتابعة وتسجيل تحصيل  -2

 .ظهار قدرة المعلمين على تحقيق العديد من النواتج المحددة مسبقاإ -3

 .البرنامج التدريسي ألعضاء هيئة التدريس لتقديمتشخيصية معلومات وجود  -4

والتخطيط للتعلم المستقبلي بكل  الطلبةتمكين هيئة التدريس من تحديد المستويات الحالية لتحصيل  -3

 .ثقة

للنواتج المحددة كدليل كيفية استخدام محتوى المنهج والمواد المساعدة استخدام هيئة التدريس  -6

 .األخرى 

 .ودورهم كمتخصصين الطلبةالمعلمين لألحكام عند تقييم  القإطاعادة التأكيد على أهمية  -7

  الطلبة.ظهار قدرة المعلمين على عقد مقارنة لمستويات إ -8

 .الرأسيةيجابية المعلمين نحو أساليب التعلم المطورة وخرائط التقدم إتدعيم  -9
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 الصلة:ذات  ثانيا: الدراسات السابقة

التي تمكن الباحث من الحصول عليها من خالل ذات الصلة الفصل الدراسات السابقة  ضم هذا       

 وتم ترتيبها من األقدم الى األحدث. االنترنت،الرسائل الجامعية وشبكة 

أهمية تطبيق  توضيح هدفت إلى دراسة    Lewis  Smth, 1997 )لويس وسميث )أجرى          

( من طلبة  611الجودة الشاملة في التعليم الجامعي األمريكي، وتكونت عينة الدراسة من )

لدراسات لالجامعات، ولتحقيق أغراض الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي من خالل التحليل النظري 

التي تناولت موضوع إدارة الجودة الشاملة في الواليات المتحدة االمريكية، وتوصلت أبرز النتائج إلى 

االلتزام بالتحسين المستمر، وااللتزام و توفر مبادئ الجودة الشاملة لدى التعليم الجامعي بدرجة عالية، 

 .لحقائق بإرضاء المستفيد )الطالب، وولي األمر، والمجتمع( والتحدث با

لى إ   ( Freed, Robson and  Ross , 1997دراسة فريد وربسون وروس ) وهدفت           

في الجودة الشاملة في التعليم العالي  مبادئتحديد مجموعة من االعتبارات التي تسهم في تطبيق 

( من مدرسي  791معتمدة على عينة للدراسة بلغت )  بالشكل المطلوب ،  كالفورنياجامعات 

مستخدمين المنهج الوصفي من خالل التحليل النظري للعديد من الكتابات التي الجامعات هناك ، 

والتصورات التالية ) االرتباط القوي بين  المبادئتناولت موضوع إدارة الجودة الشاملة ، وتوصلت إلى 

فراد ومتطلبات النظام / بناء القرارات على / مراعاة متطلبات األاخل المؤسسة االنظمة الصغيرة د

ر / القيادة الواقع الفعلي / التفاوض والمشاركة في صنع القرار / التعاون / التخطيط من أجل التغيي

 .الواعية والمساندة(
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لى تطوير وتنفيذ أنظمة إ   Dymam  Clifford , 2001))  ليفوردوكام دراسة ديموهدفت       

واستخدما فيها المنهج ( ،  2111 – 1992الجودة في جامعة الكاثوليك االسترالية خالل الفترة ) 

وثبت أن تقديم إدارة الجودة ( من موظفي الجامعة ،  341الوصفي ، ومن خالل عينة قوامها ) 

ة في الجامعة وفي عملياتها مع تغييرات كبيرة ط الجامعة عملت على تغييرات رئيسالنظامية في محي

 في اتجاهات وفهم الموظفين نحوها . 

إدارة الجودة الشاملة في  مبادئهدفت الى تطبيق دراسة  (Cotton, 2001) كوتانوأجرى         

لعملية التحسين المستمر  امحدد امعيار  استخدمتالتعليم الثانوي في مقاطعة سيتيكا بوالية أالسكا وقد 

وقد توصلت الدراسة إلى امكانية تحسين عملية التدريس عن  الثانوية،في مدرسة إيدجكومب  للطلبة

 . طريق المنهج الذي يتم تخطيطه من قبل وامكان توجيه الطلبة نحو فهم دروسهم

إلى معرفة إدارة الجودة الشاملة لدى مدارس  (Hernandez,2002) دراسة هيرنانديزوهدفت         

مشرفًا ومديرًا ، استخدمت الدراسة المنهج  )121) منتكساس األمريكية، وتكونت عينة الدراسة 

الوصفي، وتم استخدام االستبانة أداًة للدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى رضا أفراد العينة عن أداء 

إنجاز الطلبة، إال أن لهم بعض المطالب المتمثلة في استخدام أفضل  تقويممديرية التعليم وعن طرق 

  األساليب لتقييم فاعلية إدارة الجودة الشاملة.

لى دراسة امكانية تطبيق انموذج ادارة الجودة الشاملة هدفت إدراسة  (2113)بدح وأجرى        

( عميد ورئيس  318وقد تكونت عينة الدراسة من ) ، لمقترح للتطوير االداري في الجامعات االردنية 

قسم ومدير دائرة وتوصلت الدراسة إلى أن إمكانية تطبيق أنموذج إدارة الجودة الشاملة المقترح 

للتطوير االداري في الجامعات األردنية العامة بدرجة كبيرة ، وأن هناك فروقا ذات داللة احصائية في 
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رة الجودة الشاملة المقترح بين عمداء ورؤساء األقسام األكاديمية درجة امكانية تطبيق انموذج إدا

 ومديري الوحدات االدارية ولصالح العمداء . 

آراء جميع مديري مدارس وكالة الغوث إلى تعرف الهدفت  فقد (2114دراسة خضر )أما          

( 191، بلغ عدد أفراد العينة ) الدولية في األردن ومديراتها في إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها

وتم استخدام االستبانة أداًة للدراسة، وقد توصلت  الوصفي،  ، واستخدمت الدراسة المنهجومديرةً مديرًا 

إلى ارتفاع مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة لدى مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن، وأظهرت 

ة في مجال الطلبة، كما تبين وجود فروق ذات داللة ارتفاع مستوى تطبيق إدارة الجودة الشامل

(، 3-1إحصائية في درجة إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير الخبرة ولصالح الفئتين )

 ( سنوات.6-11)

إلى درجة إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تعرف ال (2114دراسة الغافري )هدفت و            

( 71التعليم األساسي في سلطنة ُعمان كما يصورها مديرو المدارس، بلغ عدد أفراد العينة )مدارس 

، وتم االعتماد على المنهج الوصفي،  انةاض الدراسة تم استخدام االستبمديرًا ومديرًة، ولتحقيق أغر 

ت بدرجة إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي قد جاء وتوصلت الدراسة

كبيرة، كما وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

تعزى لمتغير الجنس ، وأظهرت أيضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة إمكانية تطبيق 

 إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

إلى مدى استخدام مبادئ إدارة الجودة تعرف ال( Cornin, 2004 ) كورنين دراسةوهدفت          

الشاملة في منطقة نيويورك التعليمية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من 
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إداريًا، ولتحقيق  )116شاغلي الوظائف اإلدارية في منطقة نيويورك التعليمية، وبلغ عدد أفراد العينة )

وتوصلت الدراسة إلى وجود أنظمة جودة مطورة بشكل جيد في  ،انةراض الدراسة تم استخدام االستبأغ

 المنطقة التعليمية.

فر مبادئ الجودة الشاملة في إدارة مدارس ا( إلى معرفة مدى تو 2117دراسة الشعيالن )وهدفت       

تكونت عينة الدراسة من )  الشرقية(، )المنطقةالتعليم الثانوي للبنات في المملكة العربية السعودية 

( معلمة ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي ، توصلت الدراسة إلى تدني  148

ارة مدارس التعليم الثانوي للبنات في المملكة العربية مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إد

 .السعودية ) المنطقة الشرقية ( 

مــدى وضــوح مفهــوم ادارة الجــودة الشــاملة لــدى  إلــىتعــرف ال( 2117)األدرج  دراســةوهــدفت           

( مــديرا ومــديرة ،  71مــديري المــدارس االبتدائيــة فــي مملكــة البحــرين ، قــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ) 

دارة إكل عـام فهـم متوسـط لمكونـات مفهـوم ن مديري المـدارس االبتدائيـة لـديهم بشـألى إتوصلت الدراسة 

 .(  % 72الجودة الشاملة بنسبة مئوية ) 

هدفت إلى معرفة درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  فقد (2118دراسة حمودة ) أما        

ي عمان من وجهة نظر مديريها  ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، المدارس الثانوية الخاصة ف

، ( عمان) ومديرات المدارس الخاصة الثانوية في العاصمة مديري وتكون مجتمع الدراسة من عينة من 

 وتم استخدام االستبانة أداًة للدراسة.   ( مديرا ومديرة .31وبلغ عدد أفراد العينة )

 الجودة إدارة معايير تطبيق درجة( التعرف إلى 2111عبده ) أبو دراسةوهدفت          

  تحديد عن فضالً  فيها، المديرين وجهة من نابلس محافظة في الفلسطينية المدارس في الشاملة
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المشرفة، وتكونت عينة  والسلطة الخبرة وسنوات والتخصص العلمي والمؤهل الجنس من كل متغيرات

، ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على  نابلس مدارس محافظةمدير ومديرة من  227الدراسة من

 إدارة لمعاييروسطة مت تطبيق درجة وجود إلى النتائج وأظهرت باستخدام استبانة، المنهج الوصفي؛

 .المجاالت في جميع فيها والمديرات المديرين نظر وجهة من نابلس محافظة مدارس في الشاملة الجودة

لى معرفة درجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة إهدفت ف (2113)دراسة الذبيان أما           

استخدمت الدراسة المنهج  فيها،لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية 

 من أعضاء 218وتطبيقها على عينة الدراسة المكونة من ، الوصفي المسحي من خالل تطوير استبانة

في الجامعات األردنية الخاصة، وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة تطبيق الجامعات  التدريسيةالهيئات 

 .األردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاملة جاءت بدرجة كبيرة 

الى معرفة درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة لدى  (2113دراسة المطيري )وهدفت        

مديري المدارس المتوسطة في محافظة األحمدي في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين ، تم توزيع 

ومعلمة بطريقة عشوائية  امعلم(  767 ) استبانة لتحقيق أهداف الدراسة على عينة تكونت من

درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة لدى مديري المدارس  ، وقد توصلت الدراسة إلى أنبسيطة

 .المتوسطة في محافظة األحمدي في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين مرتفعة 

لى بناء تصور مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في إ( 2116) ليزدراسة البواوهدفت        

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج  الفعالة،المدارس الحكومية في األردن في ضوء القيادة 

بالطرق العلمية ومن ثم توزيعها المسحي التطويري لتطوير أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها 
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الجودة إدارة ومديرة مدرسة ، ونتج عنها أن درجة تطبيق  امدير  (629) من على عينة الدراسة المكونة

 .الشاملة في المدارس الحكومية من قبل مديري ومديرات المدارس مرتفعة 

 :الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

 األدرجوحيث تم الرجوع للدراسات السابقة فقد وجد الباحث توافقا منطقيا مع نتائج دراسة         

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ل متوسط ، والتي أظهرت مستوى (2111ودراسة أبو عبده ) (2117)

 .الحكوميةإدارة المدارس 

ودراسة    Dymam  Clifford , 2001))  ليفوردوكام ديمواختلفت هذه الدراسة مع دراسة              

( ودراسة  2113ودراسة الذبيان )  (2114الغافري )ودراسة  (2114خضر )ودراسة  ( 2113بدح ) 

 (.2116( ودراسة البواليز ) 2113المطيري )

المدارس تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة فقد هدفت بعض الدراسات السابقة لتحديد مستوى 

ودراسة  (Hernandez,2002) هيرنانديزودراسة  (Cotton, 2001) كوتان: دراسة مثل الحكومية

ودراسة  (2118حمودة )ودراسة ( 2117األدرج )ودراسة (، 2114الغافري )ودراسة  (2114خضر )

 . (2116البواليز )ودراسة  (2113ودراسة المطيري ) (2111أبو عبده )

إدارة الجـودة الشـاملة فـي المـدارس األساسـية الحكوميـة لتطبيـق وأما الدراسة الحاليـة فقـد هـدفت إلـى 

 .في مدينة العقبة

وقد تباينت الدراسات السابقة في حجم العينة، فبالنسبة لضغوط العمل تراوحت أحجـام العينـات مـن 

فريـــد وربســـون وروس ) ( فـــردًا كمـــا فـــي دراســـة 097إلـــى )( 2117)األدرج ( فـــردًا كمـــا فـــي دراســـة 07)

Freed, Robson and  Ross , 1997 .)  
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وأما بالنسبة لحجم عينة الدراسة الحالية فقد تم اختيـار عينـة عنقوديـة ثـم عينـة طبقيـة عشـوائية مـن 

 ( فردًا.892، بلغ عدد أفرادها )العقبةالحكومية في  األساسيةالعاملين في المدارس 

استخدمت معظم الدراسات االستبانة وسيلة وفيما يتعلق باألدوات المستخدمة في جمع البيانات فقد 

 لجمع البيانات، واستخدم في الدراسة الحالية االستبانة وسيلة لجمع البيانات.

التي تناولت درجة تطبيق  –حسب علم الباحث  –وهنا اعتبرت هذه الدراسة من أولى الدراسات      

مبادئ الجودة الشاملة في المدراس الحكومية االساسية في مدينة العقبة في األردن من وجهة نظر 

 المعلمين.

اســـتفادت الدراســـة الحاليـــة مـــن الدراســـات الســـابقة فـــي تطـــوير موضـــوع دراســـتها ومشـــكلتها وكيفيـــة 

االســتفادة مــن نتــائج الدراســات الســابقة عنــد اختيــار عينــة الدراســة ومــنهج البحــث المســتخدم، فضــاًل عــن 

 مناقشة نتائج الدراسة الحالية. 

ــة الدراســات الســابقة التــي تتنــاول هــذا الموضــوع مــع المــدارس   األساســيةومــا يميــز هــذه الدراســة قل

تطبيــق مبــادئ الجــودة الشــاملة فــي ، وتتفــاوت نتــائج الدراســات الســابقة حــول مدينــة العقبــةالحكوميــة فــي 

، وكذلك عدم وجود أي دراسة سـابقة تغطـي هـذه المنطقـة بالـذات، وبحسـب األساسية الحكوميةالمدراس 

اخــتالف بعــض العوامــل والمتغيــرات البيئيــة والداخليــة والخارجيــة لكــل مدرســة، فــإن نتــائج هــذه الدراســة 

تطبيــق مبــادئ الجــودة الشــاملة بعــض المتغيــرات التــي أدت إلــى مقترحــات لمعالجــة مشــكلة  تــدرسسـوف 

 .في المدراس األساسية الحكومية
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32 
 

 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءات

 والباحث في تحديد مجتمع الدراسة  اتبعهاتضمن هذا الفصل وصفا للطريقة واإلجراءات التي 

وصف الدراسة  فضال عن وثباتها،أداة الدراسة وخطوات التحقق من صدق األداة  ستخدامإ و ،عينتها

   البيانات.والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل 

 المستخدم: منهج الدراسة

بوصفه المنهج المسحي استخدام منهج البحث الوصفي  تممن أجل تحقيق أهداف الدراسة 

وسيلة لجمع البيانات المتعلقة ن استخدام االستبانة فضال ع الدراسة،الذي يعد مالئما لمثل هذه 

 بالدراسة.

 الدراسة:مجتمع 

في  العقبة مدينةفي  ومعلماتها المدارس األساسية الحكوميةمعلمي تكون مجتمع الدراسة من 

وفقا إلحصائية مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة للعام  ومعلمة معلم (1111)وعددهم  األردن

 ( اآلتي : 1( وهو موزع كما في الجدول )  2117/2118الدراسي ) 
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 (0)جدول ال

 8102/8102توزيع المدارس والمعلمين وفق الجنس والعدد في مدينة العقبة للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلماتعدد  مدارس االناث عدد المعلمين مدارس الذكور
 72 العاشرة 53 العاشرة
 75 خديجة 02 الرابية
 33 الثامنة 50 الكرامة
 35 ذات الصواري  51 الحارثي

 31 األميرة بسمة 82 عمر بين الخطاب
 70 زين الشرف 53 فيصل األول

 58 فاطمة 55 الفاروق 
 72 الثورة 50 السرح

 58 سلمى 83 االنصاري 
 71 الهاشمية 85 سلمان الفارسي

 52 خولة 71 الثامنة
 75 التميز  
 81 الرابية  
 52 الكرامة  
 83 البراء  

 521 المجموع 551 المجموع
 0111 المجموع العام
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 الدراسة:عينة 

( معلما  298تكونت من )  اختيار عينة عشوائية األولى:تم استخدام طريقتين للمعاينة 

 (  197( وعدد اإلناث )  111وفق الجنس بحيث كان عدد المعلمين الذكور فيها ) ومعلمة توزعت 

من المعلمين حسب متغير الجنس  (  ، والثانية عينة طبقية عشوائية نسبية 1ممثلة كما في الجدول ) 

 (  2يوضح الجدول) و ،  وفقا لتحليل عينة الدراسةوحدد عدد أفرادها في ضوء عدد أفراد المجتمع وذلك 

 توزع عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والتخصص والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة .

(2الجدول )  

  توزع عينة الدراسة وفق متغيراتها
 المتغير المستوى  العدد المجموع

292 
 ذكر 101

 الجنس
 أنثى 191

292 
 علمي 141

 التخصص
 انساني 111

292 
 بكالوريوس فأقل 211

العلميالمؤهل   
 دراسات عليا 11

292 
  فأقل سنوات 10 214

 الخبرة
سنوات 10أكثر من  44  

(  101المعلمين حيث بلغ  )  ( الى زيادة عدد المعلمات عن عدد2ويشير الجدول )        
ن عدد ( ، وأ31..( بنسبة )131المعلمات )د ( في حين بلغ عد %33..)  مونسبته معلم

( في حين بلغ عددهم %4.31(  بنسبة )141في التخصصات العلمية بلغ )المعلمين والمعلمات 
ن عدد المعلمين والمعلمات الذين يحملون درجة ( ، وأ%.113( بنسبة ).11االنسانية ) في العلوم

( في حين بلغ عدد الذين يحملون شهادات في %1331( ونسبتهم ) 2.1البكالوريوس فأقل بلغ ) 
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ن عدد المعلمين والمعلمات الذين تتراوح ، وأ ( منهم%2031ونسبتهم )( 1.الدراسات العليا )
( سنوات  10 ) من كثرأ( وللذين خبرتهم %85.2( بنسبة ) 214بلغ )فاقل سنوات  10خدمتهم 

 .) %14.8 ( بنسبة )44بلغ )

 أداة الدراسة:

االطالع على األدب  بعدألغراض تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير أداة الدراسة            

لقياس واقع (  2118ودراسة حمودة ) (  2114مثل دراسة الغافري )  النظري والدراسات السابقة

بعد في األردن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس الحكومية األساسية في مدينة العقبة 

راء المحكمين سة والرجوع آللدرابموضوع ا االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة

(  81صورتها األولية على )  اشتملت في فقدأداة للدراسة التربويين تم استخدام االستبانة والمختصين 

( فقرة باإلضافة للمعلومات  63على ) بعد ايجاد الصدق صورتها النهائية  فقرة ، ومن ثم احتوت في

 ( . 3الديمغرافية األساسية للدراسة مقسمة لعدة فقرات كما هو موضح في الجدول ) 

 (5)الجدول 
 مجاالت أسئلة االستبانة

 عدد الفقرات مجاالت أداة الدراسة ت
 14 التخطيط االستراتيجي 1
 12 الهيكل التنظيمي واألنظمة 2
 6 البشرية والماديةإدارة المصادر  3
 8 البيئة التنظيمية 4
 7 نظم المعلومات االدارية 3
 11 القيادة االدارية 6
 7 التقويم والرقابة 7
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 (4) جدا،مرتفعة  (3)إذ حددت خمسة مستويات وهي  الخماسي،تم اعتماد سلم ليكرت         

كما تمثل  المرتفعة، (3)إذ تمثل الدرجة  جدا،منخفضة  (1) منخفضة، (2) متوسطة، (3) مرتفعة،

  متدنية.درجة  (1)الدرجة 

 الدراسة:صدق أداة 

الباحث بعرضها على  قاماستخدام الصدق الظاهري إذ  تمللتأكد من صدق أداة الدراسة 

االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات المحكمين من ذوي من مجموعة 

المحكمون والمختصون  اقترحهابالمالحظات التي وقد تم األخذ  محكما (12)والبالغ عددهم األردنية 

بعد أن حذفت الفقرات غير فأكثر  (% 81)على نسبة موافقة  حصلتاالبقاء على الفقرات التي  تمو 

  .(16)المقبولة وعددها 

 الدراسة:داة أثبات 

من خارج عينة الدراسة تم توزيعها على عينة استطالعية  من ثبات أداة الدراسة للتحقق             

 )رتباط بيرسون ه عشرة أيام، واستخراج معامل ابفارق زمني مدت ومعلمة، امعلم (21)مكونة من 

Pearson Correlation   بين درجاتهم في المرتين بهدف استخراج معامل الثبات لألداة جرى )

جميع المجاالت، إذ يقيس مدى التناسق في إجابات  ( علىألفا  –كرونباخ  تطبيق معادلة )

 يبين ثبات األداة لالستبانة . (  4المستجيبين عن كل الفقرات الموجودة في االستبانة ، والجدول ) 
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 (7)الجدول 

 (Pearson Correlationمعامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون )
   ( ألفا - كرونباخ ) االتساق الداخليومعامل الثبات لألداة بطريقة   

 

 طريقة االختبار وإعادة االختبار مجاالت االستبانة
 معامل ارتباط بيرسون 

 طريقة االتساق الداخلي 
 ألفا-كرونباخ معامل 

 1.96 1.93 التخطيط االستراتيجي

 1.92 1.96 الهيكل التنظيمي واألنظمة

 1.93 1.94 إدارة المصادر البشرية والمادية

 1.93 1.92 التنظيميةالبيئة 

 1.91 1.91 نظم المعلومات االدارية

 1.94 1.96 القيادة االدارية

 1.93 1.97 التقويم والرقابة

 1.94 1.94 الكلي

 
إدارة الجودة الشاملة في  مبادئيالحظ أن معامل ثبات االستبانة الخاصة بمدى تطبيق           

وأن  (،% 94)باستخدام معامل بيرسون بلغ المدارس الحكومية األساسية في مدينة العقبة في األردن 

تعد  وهذه القيم (،%94)بلغ  ألفا- كرونباخمعامل معامل الثبات باستخدام معامل االتساق الداخلي 

  السابقة.مقبولة ألغراض الدراسة الحالية وهي قيمة عالية في ضوء ما توصلت إليه الدراسات 

 



38 
 

 الدراسة:متغيرات 

 الدراسة على المتغيرات اآلتية: اشتملت

 الوسيطة: المتغيرات المستقلة-1

 متغيرات مستقلة وهي:  أربعةوتشتمل هذه الدراسة على 

 أنثى(./       )ذكر الجنس وله فئتان: .أ

 انساني(./       )علمي لمسارين:التخصص ويتوزع   .ب

 .)عليا  / دراساتفأقل  )بكالوريوس مستويان: المؤهل العلمي وله .ت

 سنوات(. 11أكثر من  فأقل / سنوات 11) وهي: فئتان ولها سنوات الخبرة .ث

 المتغيرات التابعة:-2

من وجهة  في األردن العقبة مدينة في ادارة الجودة الشاملة في المدارس الحكوميةمبادئ درجة تطبيق 

 .المعلميننظر 

 االحصائية: المعالجة

 إحصائيا:لتحليل بيانات الدراسة  اآلتيةحصائية اإل ساليباألالباحث  استخدم

ألداة الدراسة استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تملإلجابة عن السؤال األول  .1

 والدرجة.والرتب 
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بالنسبة  لعينتين مستقلتين ( t-testالتائي )االختبار تم استخدام  الثانيالسؤال  عن لإلجابة .2

 .  الدراسة راتلمتغي

 اآلتية:تطبيق المعادلة درجة التحديد  .3

 (1.33) = المدى    4    =     1-3   = القيمة الدنيا للبديل – العليا للبديلالقيمة 

 3            3                 عدد المستويات              

 

  لآلتي:وبذلك تكون المستويات وفقا 

 ةمنخفض               2.33- 1 

 ةمتوسط            3.67 – 2.34

 ةمرتفع              3   –   3.68

 

 الدراسة:إجراءات 

 خالل:من رص الباحث على اتخاذ اإلجراءات البحثية الكفيلة بتقديم صورة صادقة ح

تحديد مجتمع الدراسة الذي يتكون من المعلمين العاملين في المدارس األساسية الحكومية في  .1

 األردن.مدينة العقبة في 

  (3) (1)ملحق  الدراسة.تصميم وتطوير أداة  .2

 وثباتها.ايجاد صدق أداة الدراسة  .3
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  (2)ملحق  الخبرة.عرضها على المحكمين أصحاب  .4

الحصول على كتاب تسهيل مهمة موجه من جامعة الشرق األوسط لوزارة التربية والتعليم  .3

 (4)ملحق  األردنية.

الحصول على كتاب تسهيل مهمة موجه من وزارة التربية والتعليم األردنية لمديرية التربية  .6

 (3)ملحق  العقبة.والتعليم لمحافظة 

التربية والتعليم لمحافظة العقبة لمدراء الحصول على كتاب تسهيل مهمة موجه من مديرية  .7

 (6ملحق ) العقبة.ومديرات المدارس الحكومية االساسية في مدينة 

استبانة  (411)حيث تم توزيع  تطبيق االستبانة على العينة التي تم تحديدها ضمن المجتمع .8

  ناقصة.استبانة كونها  (22)استبانة وتم استبعاد  (321)وتم استرداد 

 احصائيا.تحليل بيانات االستبانة  .9

  ومناقشتها.عرض النتائج  .11

  النتائج.تقديم التوصيات والمقترحات بناء على  .11
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

الدراســة  تنــاول هــذا الفصــل عرضــا للنتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة، بعــد تطبيــق إجــراءات        

 راسة:عرض للنتائج التي تم التوصل إليها وفقا ألسئلة الد يأتي وفيما ،وجمع البيانات وتحليلها

رة الجااودة الشاااملة فااي الماادارس مااا درجااة تطبيااق مبااادئ ادا" األول:النتااائج المتعلقااة بالسااؤال  -
 ". المعلمين؟من وجهة نظر في األردن في مدينة العقبة الحكومية ساسية األ

والرتـب ودرجـة  ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة     

 هذه القيم: ( اآلتي يوضح1) الدراسة والجدول ألداة  التطبيق

 (1جدول)ال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مبادئ ادارة الجودة الشاملة في المدارس 
 تنازليا:من وجهة نظر المعلمين مرتبة في االردن في مدينة العقبة االساسية الحكومية 

يالمتوسط الحساب المجال المجال يقالتطب درجة الرتبة االنحراف المعياري    
 متوسطة 1 0.94 3.05 نظم المعلومات االدارية المجال الخامس
 متوسطة 2 1.00 2.9 الهيكل التنظيمي المجال الثاني

الثالثالمجال  يةادارة المصادر البشرية والمال   متوسطة 3 1.00 2.87 
 متوسطة 4 1.02 2.81 التخطيط االستراتيجي المجال األول
 متوسطة 5 1.02 2.79 البيئة التنظيمية المجال الرابع
 متوسطة 6 0.98 2.67 التقويم والرقابة المجال السابع
 متوسطة 7 1.00 2.61 القيادة االدارية المجال السادس
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ن المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ( أ1يظهر من الجدول )            

 ردن من وجهة نظر المعلمين تراوحت ما بين األساسية في مدينة العقبة في األ في المدارس الحكومية

دارة المصادر إ، التنظيميالهيكل : للمجاالت كافة متوسطة  تطبيق( وبدرجة  23.0 – 301. )

 نظم المعلومات االداريةو  داريةالقيادة اإلالتنظيمية و البيئة و  التخطيط االستراتيجيو  البشرية والمالية

نظم المعلومات  :اآلتي وجاء ترتيب المجاالت حسب المتوسط الحسابي على النحو  التقويم والرقابةو 

، البيئة التنظيمية، البشرية والمالية، التخطيط االستراتيجيدارة المصادر إ، الهيكل التنظيمي، االدارية

 .القيادة االدارية، التقويم والرقابة

جل تحديد الفقرات وفق المجاالت التي تندرج نحوها فقد تم حساب المتوسطات أومن          

المدارس الحكومية الشاملة في  دارة الجودةلدرجة تطبيق مبادي إوالرتب الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ردن من وجهة نظر المعلمين لكل فقرة على حدة وتم وضع ترتيب األساسية في مدينة العقبة في األ

المعلومات  نظم) من األعلى إلى األدنى عرض للنتائج حسب المجاالت يأتي وفيماالفقرات لكل مجال 

، البيئة التنظيمية، التخطيط االستراتيجيدارة المصادر البشرية والمالية، إ، الهيكل التنظيمي، االدارية

 (:االداريةالقيادة ، التقويم والرقابة

 االدارية:نظم المعلومات  :األول المجال

طبيـق إدارات المـدارس ودرجـة ت والرتـب تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة         

من دارية نظم المعلومات اإلساسية في مدينة العقبة لمبادئ ادارة الجودة الشاملة في مجال الحكومية األ

 ذلك:( يبين .وجهة نظر المعلمين والجدول)
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 (1الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة تطبيق ادارات المدارس األساسية 
من وجهة نظم المعلومات االدارية مجال الحكومية في مدينة العقبة لمبادي ادارة الجودة الشاملة في 

 نظر المعلمين مرتبة تنازليا.
ةالفقر  يالمتوسط الحساب نص الفقرة   الرتبة درجة التطبيق االنحراف المعياري  

54 

توفر إدارة المدرسة إجراءات 
لضمان درجة ثبات عالية في 

 الجودة.مع بيانات طريقة ج

 1 مرتفعة 0.67 3.76

51 

تُوفر إدارة المدرسة قاعدة 
معلوماتية يسهل استخدامها من 

 العاملين.قبل 

 8 متوسطة 1.03 3.24

54 

تجمع إدارة المدرسة البيانات 
عن البيئة الداخلية ومتغيراتها 

 العمل.التي تؤثر على مجاالت 

 3 متوسطة 0.71 3.15

50 
تُتابع إدارة المدرسة الدراسات 

 الحديثة.التربوية 
 5 متوسطة 0.93 2.94

58 
تُنجز إدارة المدرسة المعامالت 

 بشكل سليم من أول مرة. 
 4 متوسطة 0.92 2.87

53 

تدرس إدارة المدرسة البيانات 
المرتبطة بالطلبة لدعم عملية 

 تحديد األولويات.

 4 متوسطة 1.00 2.73

55 

تقوم إدارة المدرسة عالقات 
التواصل مع المؤسسات 

 األخرى.

 0 متوسطة 1.07 2.68

 متوسطة 0.94 3.05 المجال ككل

 ( الــى المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والرتــب لدرجــة تطبيــق 6يشــير الجــدول )            

نظااام دارة الجـــودة الشـــاملة فـــي مجـــال إة فـــي مدينـــة العقبـــة لمبـــادئ ساســـيدارات المـــدارس الحكوميـــة األإ

 ( 2.68 – 3.76) ن المتوســطات الحســابية لهــذا المجــال تراوحــت بــين أويالحــظ داريااة المعلومااات اإل

اما المجال ككل فقد باستثناء فقرة واحدة جاءت بدرجة مرتفعة ، متوسطة لجميع الفقرات وبدرجة تطبيق 
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وجـاءت  متوسـطة،بدرجـة تطبيـق ( و  1.94وانحـراف معيـاري  ) ( 3.05حصل على متوسط حسـابي )

توفر إدارة المدرسة إجراءات لضامان درجاة ثباات عالياة فاي ونصها " (  43 ) ولى الفقرةاأل الرتبةفي 

( ودرجــة تطبيــق 0.67( وانحــراف معيــاري )3.76)" بمتوســط حســابي  جمااع بيانااات الجااودة .طريقااة 

تقااوم إدارة المدرسااة عالقااات التواصاال مااع  ( ونصــها "44خيــرة الفقــرة )األ الرتبــةوجــاءت فــي  مرتفعــة،

ـــغ متوســـطها الحســـابي )المؤسساااات األخااارى  ـــانحراف معيـــاري  (2.68" وبل ( وبدرجـــة تطبيـــق 1.17)ب

 متوسطة.

تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة  :واألنظمااة : الهيكاال التنظيماايالثااانيالمجااال 

ساسية الحكوميـة فـي لدى إدارات المدارس األ واألنظمة الهيكل التنظيميودرجة التطبيق والرتب لمجال 

 ذلك:( يبين 1مدينة العقبة من وجهة نظر المعلمين العاملين فيها والجدول)

 (1)جدول 

لدرجة تطبيق إدارات المدارس الحكومية والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

من  واألنظمة الهيكل التنظيميفي مجال دارة الجودة الشاملة األساسية في مدينة العقبة لمبادئ إ

 تنازليا.وجهة نظر المعلمين فيها مرتبة 

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 
ةالرتب  

درجة 
 التطبيق

85 
المستجدات  تُواكب إدارة المدرسة

 االجتماعية واالقتصادية.
 مرتفعة 1 0.82 3.71

84 
تُوفر إدارة المدرسة المرونة في 

 التنظيمي.الهيكل 
 متوسطة 8 0.78 3.18

 متوسطة 3 1.02 3.10توزع إدارة المدرسة العمل في  14
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ت المعياريـــة والرتـــب لدرجـــة تطبيـــق الحســـابية واالنحرافـــالـــى المتوســـطات إ( 7يشـــير الجـــدول )                

الهيكاال دارة الجــودة الشــاملة فــي مجــال إساســية فــي مدينــة العقبــة لمبــادئ دارات المــدارس الحكوميــة األإ

 وبدرجــــة( 2.32 – 3.71) ن المتوســــطات الحســـابية لهــــذا المجــــال تراوحــــت بــــينأويالحــــظ  التنظيمااااي

امــا المجــال   مرتفعــة.فقــد كانــت درجــة التطبيــق  (24) باســتثناء الفقــرةتطبيــق متوســطة لجميــع الفقــرات 

 ولى الفقـرةاأل الرتبة( بدرجة تطبيق متوسطة. وجاءت في 2.90ككل فقد حصل على متوسط حسابي )

 " بمتوســــط حســــابي ُتواكااااب إدارة المدرسااااة المسااااتجدات االجتماعيااااة واالقتصااااادية.ونصــــها "  (24)

( 22خيـــرة الفقـــرة )األ الرتبـــةوجـــاءت فـــي  .مرتفعـــةودرجـــة تطبيـــق  (1.82)وانحـــراف معيـــاري  (3.71)

" وبلـغ تعتمد إدارة المدرسة على كفاءة أداء العاملين لتحديد مواقعهم في الهيكال التنظيماي. ونصـها "

 وبدرجة متوسطة. (1.91)بانحراف معياري  (2.32)متوسطها الحسابي 

 الهيكل التنظيمي وفقا لالختصاص

84 
تُوفر إدارة المدرسة األنظمة 

 األداء.الالزمة لضمان جودة 
 متوسطة 5 0.98 3.08

19 
تعتمد إدارة المدرسة مبادئ الجودة 

 في تصميم عملياتها.
 متوسطة 4 0.98 2.85

14 
تعتمد إدارة المدرسة التصميم 

 األفقي للعمل.
 متوسطة 4 0.92 2.78

10 
 تعتمد إدارة المدرسة التوصيف

 الوظيفي للعاملين.
 متوسطة 4 1.03 2.78

87 
تصمم إدارة المدرسة العمل على 

 العمليات.أساس 
 متوسطة 2 0.93 2.71

81 
تُشخص إدارة المدرسة المشكالت 

 التنظيمية.
 متوسطة 2 1.01 2.71

83 
تبتعد إدارة المدرسة عن الرتابة 

 في إجراءات العمل.
 متوسطة 17 1.05 2.70

12 
تستفيد إدارة المدرسة من 

 العمل.التكنولوجيا لتطوير 
 متوسطة 11 0.95 2.63

88 
تعتمد إدارة المدرسة على كفاءة 
أداء العاملين لتحديد مواقعهم في 

 الهيكل التنظيمي.
 متوسطة 18 0.91 2.52

 متوسطة 1.00 2.90 المجال ككل
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 والمالية:ادارة المصادر البشرية  الثالث:المجال 
لمجـال التخطـيط  ودرجـة التطبيـق والرتـب تم حساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة       

ـــة األ ـــدى إدارات المـــدارس الحكومي ـــة العقبـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين االســـتراتيجي ل ساســـية فـــي مدين

 ذلك:( يبين .العاملين فيها والجدول)

 (2جدول )ال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق ادارات المدارس الحكومية االساسية في 

من وجهة نظر  ادارة المصادر البشرية والمالية مجال فيمدينة العقبة لمبادئ ادارة الجودة الشاملة 

 المعلمين فيها مرتبة تنازليا.

 نص الفقرة الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
ياريالمع  

 الرتبة
درجة 
 التطبيق

27 
ات تُوفر إدارة المدرسة سياس
.التحفيز المادي والمعنوي  

 متوسطة 1 0.99 3.13

28 
 تُوفر إدارة المدرسة برامج

 تدريبية معتمدة.
 متوسطة 8 0.94 2.94

29 

 تشرك إدارة المدرسة الجهاز
اإلداري لتحديد مصادر 
الحصول على األموال 

 الالزمة للمدرسة لتمكينها
أهدافها.من تحقيق   

 متوسطة 3 0.98 2.80

30 
تعتمد إدارة المدرسة نظام 
 الجدارة للحكم على األداء.

 متوسطة 5 1.05 2.80

31 
تضع إدارة المدرسة برامج 

ا.مكتوبة لتطوير عملياته  
 متوسطة 4 0.99 2.78

ق.تُرشد إدارة المدرسة اإلنفا 32  متوسطة 4 1.02 2.76 

 متوسط 1.0 2.87 المجال ككل



48 
 

تطبيـق ( الى المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة والرتـب لدرجـة 8يشير الجدول )             

دارة إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي مجـــال إساســـية فـــي مدينـــة العقبـــة لمبـــادئ دارات المـــدارس الحكوميـــة األإ

 – 3.13)ن المتوســـطات الحســـابية لهـــذا المجـــال تراوحـــت بـــين أويالحـــظ  المصاااادر البشااارية والمالياااة

مـــا المجـــال ككـــل فقـــد حصـــل علـــى متوســـط حســـابي أتطبيـــق متوســـطة لجميـــع الفقـــرات  وبدرجـــة (2.76

 (27) االولـــى الفقـــرة الرتبـــةوجـــاءت فـــي  ،بدرجـــة تطبيـــق متوســـطةو  (1.1)وانحـــراف معيـــاري ( 2.87)

 (3.13)" بمتوســــط حســــابي  ُتااااوفر إدارة المدرسااااة سياسااااات التحفيااااز المااااادي والمعناااوي.ونصـــها " 

ُترشاااد إدارة المدرساااة ( ونصـــها " 32خيـــرة الفقـــرة )األ الرتبـــةوجـــاءت فـــي  ،(1.99)وانحـــراف معيـــاري 

 (.1.12)بانحراف معياري  (2.76" وبلغ متوسطها الحسابي ) اإلنفاق

 

 االستراتيجي:: التخطيط الرابعالمجال 

والرتــب لمجــال التخطــيط  تطبيــقتــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ودرجــة       

ـــة االســـتراتي ـــة االساســـية فـــي مدين ـــدى ادارات المـــدارس الحكومي وجهـــة نظـــر المعلمـــين  العقبـــة مـــنجي ل

 ذلك:( يبين 3والجدول) فيها،العاملين 
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 (9) جدولال
دارات المدارس الحكومية إلدرجة تطبيق  والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

من وجهة نظر  في مجال التخطيط االستراتيجي الجودة الشاملة العقبة لمبادئساسية في مدينة األ
 مرتبة تنازليا. المعلمين العاملين فيها

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الرتبة

 درجة

 التطبيق

1 
ت تحتفظ إدارة المدرسة بسجال

 خالية من األخطاء.
 متوسطة 1 0.74 3.67

2 
 تعمل إدارة المدرسة على وجود

 خطط بديلة.
 متوسطة 2 0.74 3.17

3 
ام تعمل إدارة المدرسة على انسج

 االستراتيجية مع رسالتها.
 متوسطة 3 0.89 3.01

5 
تعتمد إدارة المدرسة معايير 

الخطط.لتقويم   
 متوسطة 4 1.00 2.86

4 
تعد إدارة المدرسة موضوع 
ركة تحقيق الجودة مسؤولية مشت

العاملين.لجميع   
 متوسطة 5 1.03 2.84

9 
تُركز إدارة المدرسة على 

المدرسي.موضوع التميز   
 متوسطة 6 1.11 2.76

0 
تعد إدارة المدرسة العنصر 

 عمل هو األساسالالبشري في 
الجودة.في تحقيق   

 متوسطة 7 1.09 2.72

11 
إدارة المدرسة البيانات  تحدد

 المطلوبة لمواكبة المتغيرات
ل.العمالتي تؤدي إلى تحسين   

 متوسطة 8 1.07 2.68

13 
 تُوفر إدارة المدرسة السياسات

المعتمدة على ضبط عملية 
 صناعة القرارات.

 متوسطة 2 1.08 2.68

4 
تعد إدارة المدرسة إدارة الجودة 

وير.للتطالشاملة عملية مستمرة   
 متوسطة 10 0.98 2.67

2 
تحرص إدارة المدرسة على 
وضوح السياسات والرؤى 

 المستقبلية للعاملين.
 متوسطة 11 0.96 2.58

15 
لف تُنسق إدارة المدرسة بين مخت

 المواقع الوظيفية.
 متوسطة 11 0.95 2.58
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ت ادار المعياريــة والرتــب لدرجــة تطبيــق إ واالنحرافــات( المتوســطات الحســابية 9يبــين الجــدول )          

جــــال التخطــــيط مالشــــاملة فــــي الجــــودة دارة إفــــي مدينــــة العقبــــة لمبــــادئ ساســــية الحكوميــــة األالمــــدارس 

 وبدرجـــة (2.34 – 3.76) لهــذا المجــال تراوحــت بــين الحســابيةن المتوســطات االســتراتيجي ويالحــظ أ

( بدرجـــة 2.81مـــا المجـــال ككـــل فقـــد حصـــل علـــى متوســـط حســـابي )متوســـطة لجميـــع الفقـــرات أتطبيـــق 

تحتتت إدارة ادةدرر  تتجدت تت   دولــى ونصــها " األولــى الفقــرة األ الرتبــةمتوســطة. وجــاءت فــي  تطبيــق

خيــرة األ الرتبــةوجــاءت فــي  ،(0.74) معيــاري ( وانحــراف 3.67)حســابي  بمتوســط" .خاديتتجدرتتخدةءخ تتا 

" بمتوســط حســابي درةدت تتري دررخدتتت رردةدرر  تتجدةدتترإلصدد  تت  تُتتر  دارة ادد( ونصــها ".12الفقـرة )

 (.0.97( وانحراف معياري )2.54)

 

 :التنظيميةالبيئة  :الخامس المجال

طبيق ادارات المدارس الحكومية لدرجة تتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     

من وجهة نظر  التنظيميةالبيئة  مجال فيساسية في مدينة العقبة لمبادئ إدارة الجودة الشاملة األ

 ذلك:( يبين 10المعلمين العاملين فيها والجدول)

17 
 تُراجع إدارة المدرسة الشكاوى

 الواردة من الطلبة 
 متوسطة 13 0.94 2.55

18 
تُوفر إدارة المدرسة الدعم 

د.لإلصالح والتطوير دون ترد  
 متوسطة 14 0.97 2.54

 متوسطة 1.02 2.81 المجال ككل
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 (10جدول )

الحكومية  مدارساللدرجة تطبيق ادارات والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

من وجهة نظر  التنظيميةمجال البيئة  فيلمبادئ إدارة الجودة الشاملة العقبة  في مدينةاالساسية 

 المعلمين فيها مرتبة تنازليا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوسط  نص الفقرة الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
درجة  الرتبة المعياري

 التطبيق

تُوفر إدارة المدرسة مناخا  33
 تنظيميا يؤمن باإلنسانية.

 متوسطة 1 0.99 2.91

36 
تُهيئ إدارة المدرسة 

الظروف لتمكين العاملين 
من تأدية مهماتهم 

 الرسمية.

 متوسطة 2 0.95 2.87

37 
تهتم إدارة المدرسة 

لمرافقها بالمظهر الحسن 
 (. اآلالت واألجهزة)

 متوسطة 3 0.98 2.82

35 
تُوحد إدارة المدرسة 
األنماط السلوكية لدى 

 العاملين.
 متوسطة 4 0.99 2.81

34 
إدارة المدرسة مناخا  تُوفر

تنظيميا يحفز على 
 اإلبداع.

 متوسطة 5 0.94 2.79

40 
تُحقق إدارة المدرسة 

الشعور بالمسؤولية لدى 
 العاملين 

 متوسطة 6 1.09 2.71

38 
تسعى إدارة المدرسة 
إليجاد التوازن بين 
 السلطة والمسؤولية.

 متوسطة 7 1.09 2.70

39 
تُحقق إدارة المدرسة 

العاملين  التعاون بين
باعتماد لغة مشتركة فيما 

 بينهم.

 متوسطة 8 1.09 2.69

 متوسطة 1.02 2.79 المجال ككل
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المعيارية والرتـب لدرجـة تطبيـق  واالنحرافات( الى المتوسطات الحسابية 11يشير الجدول )            

البيئااة مجــال الشــاملة فــي الجــودة  دارةإ فــي مدينــة العقبــة لمبــادئ ساســيةالحكوميــة األ ت المــدارساادار 

ـــينأويالحـــظ  التنظيمياااة  وبدرجـــة( 2.69 – 2.91) ن المتوســـطات الحســـابية لهـــذا المجـــال تراوحـــت ب

وانحــراف  (2.79مــا المجــال ككــل فقــد حصــل علــى متوســط حســابي )أ الفقــرات،متوســطة لجميــع  تطبيــق

ُتاوفر إدارة المدرساة مناخاا تنظيمياا ونصـها "  (33) االولى الفقـرة الرتبةوجاءت في  (،1.12)معياري 

خيــرة األ الرتبــةوجــاءت فــي  ،(0.99) معيــاري وانحــراف  (2.91)حســابي  بمتوســط"  يااؤمن باإلنسااانية.

" ُتحقق إدارة المدرسة التعاون باين العااملين باعتمااد لغاة مشاتركة فيماا بيانهم. ( ونصـها "39الفقرة )

 (.1.19)بانحراف معياري  (2.69وبلغ متوسطها الحسابي )

 

 والرقابة:: التقويم السادسجال الم

ساسـية ودرجـة تطبيـق إدارات المـدارس األ والرتب تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

مـــن وجهـــة نظـــر  التقـــويم والرقابـــةدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي مجـــال إ العقبـــة لمبـــادئحكوميـــة فـــي مدينـــة ال

 ( يبين ذلك:11المعلمين والجدول)
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 (11جدول )ال

ساسية لدرجة تطبيق إدارات المدارس األوالرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

من وجهة نظر  التقويم والرقابةدارة الجودة الشاملة في مجال لحكومية في مدينة العقبة لمبادئ إا

 المعلمين فيها مرتبة تنازليا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت المعياريــــة والرتــــب لدرجــــة تطبيــــق (   المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــا11يبــــين الجــــدول )         

دارة الجــودة الشــاملة فــي مجــال التقــويم إساســية فــي مدينــة العقبــة لمبــادئ المــدارس الحكوميــة األدارات إ

ةالفقر  نص الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التطبيق

49 
تقوم إدارة المدرسة 

متطلبات النجاح 
 )الخطط الدراسية( 

 متوسطة 1 1.00 2.92

44 

 تستخدم إدارة المدرسة
في  األساليب اإلحصائية
الرقابة على جودة 

 الخدمات.

 متوسطة 2 0.98 2.68

47 
تعتمد إدارة المدرسة 
 نظاما للرقابة اإلدارية

نتائج العمل.على   
 متوسطة 3 0.88 2.66

43 

تعتمد إدارة المدرسة 
نظاما لقياس مستوى 
ة الروح المعنوية لألسر

 المدرسية.

 متوسطة 3 0.98 2.66

41 
تعتمد إدارة المدرسة 

ة.الراجعنظاما للتغذية   
 متوسطة 5 1.03 2.64

45 

تُشجع إدارة المدرسة 
 استخدام طرق القياس

الت الكمي لتحديد المشك
 التي تواجه المدرسة.

 متوسطة 6 1.01 2.58

48 
تعتمد إدارة المدرسة 

ة للرقابنظاما متكامال 
.الوقائية  

 متوسطة 7 0.93 2.57

 متوسطة   0.98 8.40 المجال ككل
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ـــينأويالحـــظ  والرقابـــة رجـــة وبد  ( 2.37 – 2.92)  ن المتوســـطات الحســـابية لهـــذا المجـــال تراوحـــت ب

وانحــراف  (2.67مــا المجــال ككــل فقــد حصــل علــى متوســط حســابي )أتطبيــق متوســطة لجميــع الفقــرات 

تقاوم إدارة المدرساة متطلباات ونصـها " (  39 ) ولى الفقرةاأل الرتبةوجاءت في  (، 1.98)    معياري 

وجــاءت فــي  ،(0.11( وانحــراف معيــاري ) 2.92" بمتوســط حســابي )   النجاااح )الخطااط الدراسااية( 

" وبلـــغ باااة  الوقائياااة.تعتماااد إدارة المدرساااة نظاماااا متكاااامال للرقا ( ونصـــها "58االخيـــرة الفقـــرة ) الرتبــة

 .(1.93)( بانحراف معياري 2.57متوسطها الحسابي )

 القيادة االدارية :السابع المجال

تطبيـق إدارات المـدارس الحكوميـة ودرجة والرتب تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مــن وجهــة نظــر  داريااةلقيااادة اإلدارة الجــودة الشــاملة فــي مجــال اعقبــة لمبــادي إساســية فــي مدينــة الاأل

 ذلك:( يبين 12المعلمين والجدول)

 (12جدول )ال

الحكومية االساسية في مدارس الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق ادارات 

وجهة نظر المعلمين مرتبة  من االداريةالقيادة لمبادي ادارة الجودة الشاملة في مجال مدينة العقبة 

 تنازليا.

 نص الفقرة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التطبيق

52 
رق تهتم إدارة المدرسة بتشكيل ف
يذ عمل تتعاون مع بعضها لتنف

الجودة.برامج تحسين   
 متوسطة 1 1 3.06

59 
تُنظم إدارة المدرسة االجتماعات 

 على نحو فعّال. 
 متوسطة 8 0.96 2.77
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ت المدارس ادار إالمعيارية والرتب لدرجة تطبيق  واالنحرافات(   المتوسطات الحسابية 12يبين الجدول )

ن أويالحــظ  داريااةالقيااادة اإلمجــال الشــاملة لالجــودة  دارةإ لمبــادئفــي مدينــة العقبــة ساســية الحكوميــة األ

وبدرجــة  (1.98)وانحــراف معيــاري  (2.31 – 3.16) المتوسـطات الحســابية لهــذا المجــال تراوحـت بــين

بدرجـــة  (8.51)مـــا المجـــال ككـــل فقـــد حصـــل علـــى متوســـط حســـابي أمتوســـطة لجميـــع الفقـــرات  تطبيـــق

تهااتم إدارة المدرسااة بتشااكيل فاارق ونصــها "  (48) ولــى الفقــرةاأل الرتبــةوجــاءت فــي  ،متوســطة تطبيــق

 معيـاري وانحـراف  (3.16)حسـابي  بمتوسـط"  الجاودة.عمل تتعاون مع بعضها لتنفياذ بارامج تحساين 

تعتمد إدارة المدرسة المنهجية العلمية في  ( ونصها ".38االخيرة الفقرة ) الرتبةوجاءت في  (،0.11)

 .(1.11)( بانحراف معياري 2.51متوسطها الحسابي ) " وبلغالقرارات.صناعة 

40 
تدعم إدارة المدرسة عمليات 

مليات التحسين المستمر لكافة الع
المدرسة.في جميع مستويات   

 متوسطة 3 0.94 2.69

47 
تنظم إدارة المدرسة الشراكة ما 
بين المدرسة من جهة وقطاعات 
 اإلنتاج والخدمات من جهة أخرى 

 متوسطة 5 1 2.68

42 
 تنسق إدارة المدرسة بين أدوار
لية العاملين لضمان تكاملها وفاع

 أدائها.
 متوسطة 4 0.97 2.67

44 
تستثمر إدارة المدرسة الموارد 

أمثل.المالية استثمارا   
 متوسطة 4 0.94 2.62

44 
تدعم إدارة المدرسة الجهود 

 لتحسين الجودة في العمل.
 متوسطة 0 0.99 2.61

45 
 المدرسة مبادئتُطبق إدارة 

اإلدارة التشاركية في كافة 
ة.المستويات اإلدارية والوظيفي  

 متوسطة 2 1.02 8.47

43 
تعتمد إدارة المدرسة نماذج 

متنوعة.إدارية   
 متوسطة 9 1.02 2.57

41 
 تعتمد إدارة المدرسة التخطيط

 والبرمجة المسبقة ألعمالها.
 متوسطة 17 1.06 2.56

48 
تعتمد إدارة المدرسة المنهجية 

القرارات.العلمية في صناعة   
 متوسطة 11 1 2.51

  متوسطة 0.98 2.67 المجال ككل
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هل هناك فروق ذات داللة احصائية  على:والذي ينص  لسؤال الثانيالنتائج المتعلقة با           

درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة متوسطات استجابات المعلمين في  بين (a ≤ 1.13على مستوى )

الجنس متغيرات ل تعزى  في مدينة العقبة في األردن الشاملة في المدارس األساسية الحكومية

 وسنوات الخبرة؟ والتخصص والمؤهل العلمي

والتخصص والمؤهل  )الجنسثر المتغيرات المستقلة في عينة الدراسة أقام الباحث بدراسة       

دارة إلمبادئ ساسية في مدينة العقبة األدارات المدارس الحكومية تطبيق إ درجة فيالخبرة( سنوات و 

 النتائج كما يلي: الشاملة فكانتالجودة 

 متغير الجنس -1

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكافة مجاالت الدراسة حسب 

النتائج وجود اختالف بين متوسطات المعلمين والمعلمات في كافة  حيث أظهرتمتغير الجنس 

والمصادر البشرية  والهيكل التنظيمي )التخطيط،جاالت المجاالت وكانت لصالح المعلمين في الم

كبر القيادة فقد كان متوسط المعلمات أاما في مجال  والرقابة( ونظم المعلومات التنظيمية والبيئة

 المعلمين.من متوسط 

دارات المدارس في درجة تطبيق إالجنس  أثر" ت" لبيان ثم قام الباحث باستخدام اختبار          

 (:.1) كما يلي في الجدول النتائجفكانت الشاملة الجودة دارة إ لمبادئفي مدينة العقبة 

 



37 
 

(11جدول )ال  

 ادارة ادئلمبالجنس على درجة تطبيق ادارات المدارس في مدينة العقبة  ألثرنتائج اختبار" ت " 
ة الشاملةالجود  

 مجاالت االستبانة م
مستوى 
 المتغير

عدد 
 المتوسط األفراد

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة)ت(
مستوى 
 الداللة

 التخطيط 1
 09.1 19.1 101 معلمين

1.84 0.07 
 09.0 19.2د197 معلمات

 الهيكل التنظيمي 2
 0.62 2.91 101 معلمين

0.28 0.78 
 0.53 2.89د197 معلمات

 المصادر البشرية 3
 0.75 2.90 101 معلمين

1.45 0.19 
 0.70 2.77د197 معلمات

 البيئة التنظيمية 0
 0.80 2.87 101 معلمين

1.31 0.19 
 0.62 2.75د197 معلمات

 نظم المعلومات 
 0.59 2.90 101 معلمين

-0.87 0.39 
 0.51 2.96د197 معلمات

 القيادة واإلدارة 
 0.60 2.58 101 معلمين

-1.69 0.09 
 0.68 2.71د197 معلمات

 الرقابة 
 0.47 2.92 101 معلمين

1.87 0.06 
 0.50 2.81د197 معلمات

 األداة ككل
 0.44 2.85 101 معلمين

0.89 0.37 
 09.0د19.0د197 معلمات

ألثر الجنس على درجة تطبيق ادارات عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  إلى( .1)ويشير الجدول 
 .الشاملةالمدارس في مدينة العقبة لمبادئ ادارة الجودة 
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 متغير التخصص:  -2

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكافة مجاالت الدراسة           

النتائج وجود اختالف بين متوسطات المعلمين والمعلمات  حيث أظهرتحسب متغير التخصص 

 المجاالتفي كافة المجاالت وكانت لصالح المعلمين والمعلمات ذوي التخصصات االنسانية في 

اما في مجال  والرقابة(والقيادة ونظم المعلومات والهيكل التنظيمي والمصادر البشرية  )التخطيط،

حث من كون هذه الفروق ذات داللة البا يتأكدولكي  متساويينن طاالتنظيمية فقد كان المتوس البيئة

 التالي: (14) جدولل" ت" وكانت النتائج حسب ا اختبارحصائية استخدم إ

 

 (14)جدول 

في ة ساسيالحكومية األدارات المدارس إالتخصص على درجة تطبيق  ألثرنتائج اختبار" ت " 

ة الشاملةالجود دارةإ لمبادئمدينة العقبة   

 مجاالت االستبانة م
مستوى 
 المتغير

عدد 
 المتوسط األفراد

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة)ت(
مستوى 
 الداللة

 التخطيط 1
 0.61 2.75 .10 علمي

-1.71 0.09 
 0.60 2.87د1.3 إنساني

 الهيكل التنظيمي 2
 0.57 2.87 .10 علمي

-0.77 0.44 
 0.55 2.92د1.3 إنساني

 المصادر البشرية 3
 0.74 2.79 .10 علمي

-1.66 0.10 
 0.71 2.93د1.3 إنساني

 البيئة التنظيمية 0
 0.68 2.80 .10 علمي

0.13 0.90 
 0.69 2.79د1.3 إنساني
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 نظم المعلومات 
 0.56 3.03 .10 علمي

-0.79 0.43 
 0.53 3.08د1.3 إنساني

 القيادة واإلدارة 
 0.65 2.65 .10 علمي

-0.38 0.70 
 0.66 2.68د1.3 إنساني

 الرقابة 
 0.51 2.81 .10 علمي

-1.23 0.22 
 0.47 2.88د1.3 إنساني

 األداة ككل
 0.50 2.78 .10 علمي

-1.26 0.21 
 0902د..19د1.3 إنساني

 

في أثر التخصص في درجة تطبيق  إحصائيان الفروق غير دالة أ إلى( 14)ويشير الجدول       

  الشاملة. الجودةدارة إدارات المدارس في مدينة العقبة لمبادئ إ

 

 متغير المؤهل -.

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكافة مجاالت الدراسة حسب        

وجود اختالف بين متوسطات المعلمين والمعلمات في كافة النتائج  حيث أظهرتمتغير المؤهل 

والبيئة  )التخطيط،المجاالت وكانت لصالح المعلمين والمعلمات ذوي المؤهالت العليا في المجاالت 

 والقيادة فقداما في مجال الهيكل التنظيمي  والرقابة(ونظم المعلومات التنظيمية والمصادر البشرية 

الباحث من كون هذه الفروق  يتأكدلمعلمات ذوي مؤهل البكالوريوس. ولكي كانت لصالح المعلمين وا

 التالي: (11)جدول ل" ت" وكانت النتائج حسب ا اختبارذات داللة احصائية استخدم 
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(11)جدول ال  

في  ساسيةالحكومية األ دارات المدارسعلى درجة تطبيق إالعلمي المؤهل  ألثرنتائج اختبار" ت " 

 الشاملة الجودة دارةلمبادئ إمدينة العقبة 

 مجاالت االستبانة م
مستوى 
 المتغير

عدد 
 المتوسط األفراد

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة)ت(
مستوى 
 الداللة

 التخطيط 1
 0.58 2.80 .13 بكالوريوس

-0.30 0.76 
 0.72 2.83د21 دراسات عليا

 الهيكل التنظيمي 2
 0.55 2.90 .13 بكالوريوس

0.35 0.73 
 0.61 2.87د21 دراسات عليا

 المصادر البشرية 3
 0.74 2.83 .13 بكالوريوس

-1.73 0.08 
 0.67 3.00د21 دراسات عليا

 البيئة التنظيمية 0
 0.67 2.78 .13 بكالوريوس

-0.57 0.57 
 0.75 2.84د21 دراسات عليا

 نظم المعلومات 
 0.53 3.04 .13 بكالوريوس

-0.70 0.48 
 0.61 3.10د21 عليا دراسات

 القيادة واإلدارة 
 0.65 2.68 .13 بكالوريوس

0.74 0.46 
 0.66 2.61د21 دراسات عليا

 الرقابة 
 0.49 2.84 .13 بكالوريوس

-0.43 0.67 
 0.49 2.87د21 دراسات عليا

 األداة ككل
 0.48 19.1 .13 بكالوريوس

-0.29 0.77 
 .090د19.3د21 دراسات عليا

دارات في درجة تطبيق إثر التخصص في أ إحصائيان الفروق غير دالة أ إلى( 11)ويشير الجدول    

 الشاملة. الجودةدارة إالمدارس في مدينة العقبة لمبادئ 
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 الخبرة:ر متغي -4

ثم قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكافة مجاالت                 

اختالف بين متوسطات المعلمين والمعلمات في  وجود النتائج حيث أظهرت الخبرةالدراسة حسب متغير 

سنوات في  10 التي تزيد عنكافة المجاالت وكانت لصالح المعلمين والمعلمات ذوي الخبرات 

نظم المعلومات اما في مجال  والرقابة( البشرية،والمصادر  التنظيمي،الهيكل  لتخطيط،)االمجاالت 

 10فقد كانت لصالح المعلمين والمعلمات ذوي الخبرات التي ال تزيد عن  التنظيمية والقيادة والبيئة

" ت" وكانت  اختبارحصائية استخدم حث من كون هذه الفروق ذات داللة إالبا يتأكدسنوات. ولكي 

 التالي: (.1)جدول لالنتائج حسب ا

(11)الجدول   

ي مدينة ساسية الحكومية فاأل دارات المدارسإدرجة تطبيق  فينتائج اختبار" ت " ألثر الخبرة 

 العقبة لمبادئ الجودة الشاملة

 مستوى المتغير مجاالت االستبانة م
عدد 
 المتوسط األفراد

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة)ت(
مستوى 
 الداللة

 التخطيط 1
 0.57 2.73 254 سنوات فأقل10

-0.69 0.49 
 0.63 2.80د00 سنوات 10أكثر من 

 الهيكل التنظيمي 2
 0.53 2.89 254 سنوات فأقل10

-1.05 0.29 
 0.59 2.99د00 سنوات 10أكثر من 

 المصادر البشرية 3
 0.79 2.78 254 سنوات فأقل10

-0.83 0.41 
 0.72 2.88د00 سنوات 10أكثر من 

 البيئة التنظيمية 0
 0.65 2.78 254 سنوات فأقل10

-0.10 0.92 
 0.68 2.78د00 سنوات 10أكثر من 
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 نظم المعلومات 
 0.55 2.79 254 سنوات فأقل10

0.11 0.91 
 0.54 2.78د00 سنوات 10أكثر من 

 القيادة واإلدارة 
 0.66 2.71 254 سنوات فأقل10

0.74 0.46 
 0.66 2.63د00 سنوات 10أكثر من 

 الرقابة 
 0.49 2.81 254 سنوات فأقل10

-0.37 0.71 
 0.49 2.84د00 سنوات 10أكثر من 

 األداة ككل
 0.48 ..19 254 سنوات فأقل10

-0.13 0.90 
 .090د19.0د00 سنوات 10أكثر من 

توسطات الحسابية حصائية في المإذات داللة  ق نه ال يوجد فرو أ إلى( 16)يشير الجدول           

 مدينة العقبة.  ساسية فيالحكومية األ مدارسالفي  الجودة الشاملةدارة إق مبادئ يتطب فيثر الخبرة أل
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

تضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ومن ثم يتبعها               

التوصيات والمقترحات التي قدمها الباحث في ضوء النتائج الواردة ضمن التحليل اإلحصائي الخاص 

 لآلتي:وفقا وسيتم عرضها الدراسة باستبانة 

 النتائج:مناقشة  أوال:

بالسؤال األول والذي ينص على ما درجة تطبيق مبادئ إدارة مناقشة النتائج التي تتعلق د.أ

الجودة الشاملة في المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة في األردن من وجهة 

 "؟نظر المعلمين 

إلى أن درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في  (3)تشير النتائج الواردة في الجدول          

 متوسطة.المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة في األردن من وجهة نظر المعلمين كانت 

هذا وقد كانت متوسطات جميع مجاالت األداة السبعة بدرجة متوسطة أيضا ، ويمكن             

ون دوما لإلجابة الوسط والبعد الكامل عن اإلجابة العليا أو لييم فهمذلك إلى واقع المعلمين  تفسير

الدنيا ، وقد يكون ذلك ألسباب تدعو المعلم لعدم الثقة بسرية البيانات الواردة من قبله في األداة ، عدا 

مجتمع الدراسة وعينتها ، ومما لمسه لعن ذلك أن مبادئ إدارة الجودة الشاملة غير واضحة نوعا ما 

الدراسات التي تبحث في  تجاها شعور أفراد العينة والمجتمع بدرجة عالية من اليأس الباحث أيض



63 
 

ينعكس سلبا على مستوى وهذا ، وال يؤخذ بها ، وال تطبق مكنوناتها ، واقعهم ومع ذلك ال يستفاد منها

 إجاباتهم .

وما انطبق على الدراسة بشكل عام بالنسبة لألداة ينطبق أيضا على المجاالت السبعة لمبادئ إدارة 

عرض وسيتم تاليا  ،األردنالجودة الشاملة في المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة في 

 اآلتي:االستبانة ومناقشة مضمون كل مجال على النحو  مجاالت

  ارية:اإلدمجال نظم المعلومات  .1

(   43أن الفقرة )  تبين(  6وجاء هذا المجال في المركز األول ، وعند العودة للجدول )             

توفر إدارة المدرسة إجراءات لضمان درجة ثبات عالية في نصت على )و المرتبة األولى  جاءت في

ُتوفر إدارة المدرسة ( والتي تنص على ) 41( وهي تنسجم مع الفقرة ) طريقة جمع بيانات الجودة

( ،  وهنا يرى المعلمون أن قاعدة البيانات  قاعدة معلوماتية يسهل استخدامها من قبل العاملين

المتميزة بسهولة االستخدام ودقة المعلومات هي نتاج إجراءات دقيقة في جمع بيانات الجودة وتوثيقها 

 مستوى االنجاز . مما ينعكس إيجابا على كفاءة المعلومة والبيانات وبالتالي 

 واألنظمة:مجال الهيكل التنظيمي  .2

الدراسة  عينةأن  وبدرجة متوسطة ، بحيث تبين،  الرتبة الثانيةوجاء هذا المجال في             

من المعلمين قد رأى أن الهيكل التنظيمي واألنظمة تتمتع بالوضوح األكبر واألدق ما بين مجاالت 

 اشار فقدالدراسة ال سيما وأنها منصوصة من وزارة التربية والتعليم وإلزامية التشكيل والتطبيق 

ُتواكب إدارة  ( والتي تنص على ) 24( إلى أن أعلى رتبة حصلت عليها الفقرة ) 7الجدول )
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( ويدل ذلك على قناعة المعلمين بأن إدارة المدرسة المدرسة المستجدات االجتماعية واالقتصادية 

تواكب المستجدات االجتماعية واالقتصادية ويميلون إليه بصورة كبيرة ، وهذه القناعة تنسجم مع ما 

 فقد(  ة في الهيكل التنظيميتوفر إدارة المدرسة المرون( والتي نصت على )  23ورد في الفقرة ) 

    ، ويمكن البناء على العالقة بين الفقرتين ذاته حصلت هذه الفقرة على الرتبة الثانية في المجال

( بأن المعلمين يعتقدون بأن المدرسة تواكب المستجدات االجتماعية واالقتصادية بسبب  24/23) 

 وفرة في الهيكل التنظيمي لها .  المرونة المت

  البشرية:إدارة الموارد مجال  .3

 (27)الفقرة  أنتبين  (8)وعند العودة للجدول  ،ةالثالث الرتبةوجاء هذا المجال في               

إدارة المدرسة سياسات التحفيز  على )توفر نصت ذاته وقداألولى في المجال  الرتبةجاءت ب

إدارة المدرسة نظام الجدارة  )تعتمدوالتي تنص  (31)وهي تنسجم مع الفقرة  (والمعنوي المادي 

سياسات التحفيز المادية والمعنوية تعتمد أساسا نظام  فالمعلمين يرون هنا أن (،األداءللحكم على 

 بالمعلمين.الجدارة المعتمد في المدرسة والذي يبنى على األداء الخاص 

 االستراتيجي:مجال التخطيط  .4

جاءت  (1)أن الفقرة  تبين (9)وعند العودة للجدول  ،الرابعةالرتبة وجاء هذا المجال في             

وهي تنسجم مع  (األخطاءإدارة المدرسة بسجالت خالية من  تحتفظعلى )نصت و ولى األ الرتبةب

يرون في  فالمعلمين (،بديلةادارة المدرسة على وجود خطط  تعمل)والتي تنص على  (2)الفقرة 

السجالت الرسمية الخاصة بالمدرسة والتي تتضمن الخطة االستراتيجية وخطة النهوض الوطني 

 دائم.والخطط الفصلية جزء أساسي من عملية التخطيط والتي تبنى أساسا على وجود بدائل بشكل 
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  التنظيمية:مجال البيئة  .3

من خمسة  (2.79)ابي بلغ بمتوسط حس الرتبة الخامسةوجاء هذا المجال في              

 الرتبةب جاءت (33)أن الفقرة  تبين (11)وعند العودة للجدول  (،1.12)وانحراف معياري قدره 

تنسجم مع  ( وهياإلبداعتوفر إدارة المدرسة مناخا تنظيميا يحفز على نصت على ) فقداألولى 

العاملين من تأدية مهماتهم تهيئ إدارة المدرسة الظروف لتمكين والتي تنص على ) (36)الفقرة 

 اجزء تهيئة الظروف للتمكين من أداء المهام الرسميةيقرون بأن  ينأي أن المعلم (،الرسمية

 لإلبداع.لمناخ التنظيمي المحفز في تعزيز ا اأساسي

  والرقابة:مجال التقويم  .6

 (39) أن الفقرة تبين (11)وعند العودة للجدول  ،السادسةالرتبة وجاء هذا المجال في             

 (الدراسية.. الخطط  تقوم إدارة المدرسة متطلبات النجاحنصت على ) فقداألولى  الرتبةب جاءت

تستخدم إدارة المدرسة األساليب اإلحصائية في والتي تنص على ) (63)وهي تنسجم مع الفقرة 

يقر المعلمون بقيام اإلدارة بتقويم متطلبات النجاح المتمثلة في  (، وهناالخدماتالرقابة على جودة 

  الخدمات.حصائية في الرقابة على جودة إالخطط الدراسية من خالل استخدام أساليب 

 

 

  دارية:اإلمجال القيادة  .7

 جاءت (48)أن الفقرة  تبين (12)وعند العودة للجدول  ،ةالسابع الرتبةوجاء هذا المجال في  

تهتم إدارة المدرسة بتشكيل فرق عمل تتعاون مع بعضها لتنفيذ نصت على ) فقداألولى  الرتبةب
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تنظم إدارة المدرسة والتي تنص على ) (49)وهي تنسجم مع الفقرة  (الجودةبرامج تحسين 

المعلمون أن فعالية االجتماع المنظم من قبل اإلدارة هو  ، ويرى فعال(االجتماعات على نحو 

  الجودة.عى لتنفيذ برامج تحسين العمل التي تسأساس تناغم فرق 

تم الرجوع للدراسات السابقة فقد وجد الباحث توافقا منطقيا مع نتائج دراسة الشعيالن         

إدارة الجودة الشاملة في إدارة المدارس متوسط لمبادئ والتي أظهرت مستوى تطبيق  (،2117)

 السعودية.الثانوية للبنات بالمملكة العربية 

والتي أظهرت وجود درجة  (،2111)كما توافقت تلك النتائج مع دراسة أبو عبده             

 نابلس.تطبيق متوسطة لمعايير إدارة الجودة الشاملة في مدارس محافظة 

توصلت لتوصية  ( والتي2118)كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة حمودة             

ة لدراسة مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس الحكومية الثانوية مفادها وجود الحاج

  الدراستين.ومقارنة النتائج بين 

نتائجها إلى وجود درجة أشارت  ( فقد2114)واختلفت هذه الدراسة مع دراسة الغافري            

كبيرة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان كما يتصورها 

 المدارس.مديرو 

كانت درجة التطبيق مرتفعة  فقد (2114)كما اختلفت هذه الدراسة مع نتائج دراسة خضر       

 كبيرة.بدرجة 

هل هناك فروق ذات داللة  ينص:والذي  الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  .ب

درجة تطبيق متوسطات استجابات المعلمين في  بين (a ≤ 1.13احصائية على مستوى )
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 تعزى  مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة في األردن

 الخبرة؟وسنوات  والتخصص والمؤهل العلميالجنس متغيرات ل

 الجنس: .1

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  عدم إلى (.1)تشير النتائج المعروضة في الجدول      

ويمكن أن يعزى السبب لثبات الواقع الخاص المعلمين، مدارس اإلناث والذكور من وجهة نظر 

والمتابعة، وربما يعزى  تطبيقبالمعلمات اإلناث وقدرتهن على األعمال الكتابية من حيث ال

غلب تعتبر الرقم الثاني في تحمل المسؤوليات خارج األالسبب أيضا كون المعلمة األنثى في 

  الذكر.المدرسة وبالتالي نسبة تفرغها للتعليم وتجويده أعلى من المعلم 

 التخصص: .2

 صائيةوجود فروق ذات داللة إح عدم إلى (14)تشير النتائج المعروضة في جدول          

ويعزى ذلك إلى أن نسبة اإلناث هي األعلى في قطاع التعليم ومن المعلوم أن اإلناث في األغلب 

يتوجهن نحو التخصصات اإلنسانية ويبتعدن عن التخصصات العلمية لسهولة المناهج الجامعية 

 اإلنسانية.

 العلمي:المؤهل  .1

فقد  إحصائيا،الى أن جميع الفروق غير دالة  (11)تشير النتائج المعروضة في الجدول          

تعزى هذه النتيجة الى أن المعلمين على اختالف مؤهالتهم يعملون في بيئة عمل واحدة ذات 
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كما يمكن أن يعزى ذلك للرضا الوظيفي المتحقق تحديدا عند النسبة  كامل،ظروف متشابهة بشكل 

   المعلمين.تبط بتغير المؤهل العلمي بين إضافة لعدم وجود حافز مجدي مر  اإلناث،األعلى وهي 

 الخبرة:سنوات  .4

ت مجاالالدالة في غير الى أن الفروق  (.1)تشير النتائج المعروضة في الجدول              

وقد يعزى ذلك إلى حجم الدورات والممارسات العملية التي تعرض لها المعلمون ذوي  جميعها،

ا يعزى إلى أن نسبة الوارد لقطاع التربية والتعليم متذبذبة كم سنوات،الخبرة التي تزيد عن عشرة 

متالك الخبرات امقارنة بنسبة من يغادرون القطاع وبالتالي ينعكس سلبا في عدم الحرص على 

  الالزمة.
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التوصيات  ثانيا:  

إدارة الجودة الشاملة في المدارس األساسية  مبادئتوصلت الدراسة الى أن مستوى تطبيق  .1

الحكومية في مدينة العقبة في األردن من وجهة نظر المعلمين كانت بدرجة متوسطة مما 

في إدارة الجودة الشاملة  ةيعني وجوب العمل لرفع هذه الدرجة من خالل عقد برامج متخصص

عالقة لتكون واضحة لجميع  ومفاهيمها ومبادئها ومعاييرها وما يرتبط بها من جوانب ذات

 وتنفيذها.األطراف في المدرسة بحيث يسهل تطبيقها 

حصائية بين أعضاء الهيئة وجود فروق ذات داللة إعدم تبين في ضوء نتائج الدراسة  .2

التدريسية تبعا لمتغير الجنس اال أن مالحظة المتوسطات الحسابية لكل مجال من مجاالت 

حيث  احصائية،يل لصالح اإلناث وإن كان غير ذي داللة مبادئ إدارة الجودة الشاملة يم

وهي نسبة تصل الى  (،131)بينما عدد االناث كان  (101)يالحظ أن عدد الذكور كان 

 .الجنسمن حيث  الباحث دراسة واقع التعييناتلذا يقترح  ،0%.

هذه الدراسة أجريت في أقصى جنوب المملكة لذا يجب إجراء مزيد من الدراسات المماثلة في  ..

 الالزمة. ةالمعالجنتائجها وإجراء  ةومقارنباقي مناطق المملكة 

اشارت نتائج الدراسة الى أن أصحاب الخبرات األطول كانوا األقل في االستجابة لتطبيق  .4

دينة العقبة في األردن مما مارس األساسية الحكومية في إدارة الجودة الشاملة في المد مبادئ

 .دقيقيعني وجوب التوقف عند آرائهم ودراستها بشكل 
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  (1)ملحق 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 األوليةبصورهتا  االستبانة

دةدركتر ادةد اضلج:د/دةء تاذاةء تاذدةدركتر دةد اضل

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ةدررة سدةء ا يجدةدحكرريجدةد ررادةدشارلجد يدرتارئدر  جدت تيقدديقوم الباحث بدراسة بعنوان:"

 الماجستيروذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة  " يدررينجدةدعقتجدرخدر هجدنإ دةدرعلريخد

ولتحقيق أهداف الدراسة  األوسط،والقيادة التربوية من جامعة الشرق اإلدارة تخصص  –التربية في 

   العالقة.تم إعداد استبانة خاصة بالجودة الشاملة بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات 

ولما نعهده بكم من سمعة  العلمي،ونظرا لما تتمتعون به من خبرة واسعة وطويلة في مجال البحث 
 المرفقة،م التكرم ببيان رأيكم بصدق االستبانة يتوجه إليكم آمال منك فإن الباحث ومرموقة،علمية طيبة 

المخصص مقابل كل فقرة ، راجيا منكم إبداء الرأي  ( في المكان )  وذلك من خالل وضع إشارة
بشأن فقراتها من حيث : ) صالحية الفقرة / دقة الصياغة اللغوية / التعديالت التي ترونها ضرورية 

 ترون أنها تطور االستبانة ( .  على الفقرات كافة / أية مالحظات أخرى

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

 ةدتاحثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
د ةريدرحرردخليلدر لصد

 

 
د
د
د

د
د
د
 

 تيانا درحكص
 ةال ص 

 ةد تتج 
 ةدكليج 

 ةد ارعج 
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دإلارج:رعلررا ددةءرل:ةدق صد
 ذك دددددددددأنثىددددددددةد نس: .1

 ةدرؤهلدةدعلريد:دددددددتكادر يرسد أقلددددددر ة ا دإللياد .2

د نرة د10أكث درخدددددددد نرة د أقلدد10 نرة دةدخت اد:ددددد .3

دةدق صدةدثانيدد:در اال دةال تتانجددد:

دةدر الدةءرلد:دةد ل  جدرةد يا ا درةال ت ةتي يا درةءهرةف

درةضحجدةد ق ادةد قص
غي د
درةضحج

درنتريج
غي د
درنتريج

دةدتعريلدةدرقت  

د1
ت تتتت   ددةدرر  تتتتجتحتتتتت إدارة اد

دررعار  دخاديجدرخدةءخ ا .
ددددد

د2
إللتتىدر تتررددةدرر  تتجتعرتتلدارة اد

دخ  دتريلجدرت  يليج.د
ددددد

د3
إللتتىدةن تت اصددةدرر  تتجتعرتتلدارة اد

تهادرترة قدةال تت ةتي يجدرترد  تاد
درةدتحققدرنهادد.

ددددد

د4
رعايي ددتقّريصددةدرر  جتعترردارة اد

ةدخ تت درةدتحقتتقدرتتخدقتتر تهادإللتتىد
دتحقيقدأهرة ها.

ددددد

د5
ررضتتتتتر ددةدرر  تتتتتجتعتتتتتتت دارة اد

تحقيتتقدةد تتررادر تتؤرديجدرشتتت كجد
دد ريردةدعارليخدد.

ددددد

د6
ارة ادةد ترراددةدرر  تجتعتت دارة اد

ةدشتتتارلجدإلرليتتتجدر تتتتر ادررة رتتتجد
ددلت ري دد

ددددد

د7
ةدعن تتتتتت ددةدرر  تتتتتتجتعتتتتتتتت دارة اد

ةدتش يد يدةدعرلدهردةء تاسد تيد
دتحقيقدةد رراددد.

ددددد

د8
إللتتتتتتىددةدرر  تتتتتتجتحتتتتتت ةدارة اد

رضتتتتتتتتر دةد يا تتتتتتتتا دةد ؤيتتتتتتتتجد
دةدر تقتليجددلعارليخ.

ددددد

د9
إللىدررضتر ددةدرر  جتُ كزدارة اد

د.ةدتريزدرةدت رقد
ددددد

د11
ةدرعلررتتا ددةدرر  تتجتُ ة تتردارة اد

درةدشكاريدةدرة رادرخدةد لتج
ددددد

د11
دةدرر  تتتتتتتتتتتتتتتتجتُ ةإلتتتتتتتتتتتتتتتتيدارة اد

ةال تتتتتتتتت ةتي يا ددلتكيتتتتتتتتفدرتتتتتتتترد
دةدرتغي ة دةال تراإليجدد

ددددد

د12
ةدرعلررتتتتا ددةدرر  تتتتجتُحتتتترردارة اد

دتادرر  تتتجرةدتيانتتتا دذة دةدع قتتتجد
ددددد
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دررةكتجدةدرتغي ة دةدتتيدتتؤريدادتىد
دتح يخدةدعرلدرتعإيصدةإلنتا يج.

د13
ةدتتتتتتتترإلصددةدرر  تتتتتتتتجتُتتتتتتتتر  دارة اد

د  تت  درةدت تتري درإلتترصدةدختترفد
درخدةدتغيي .

ددددد

د14
ةد يا تتتتا ددةدرر  تتتتجتُتتتتر  دارة اد

ةدرعتررادإللىدضت درتر يهدإلرليجد
دةتخاذدةدق ة ة .

ددددد

د15
تتتتتيخدارة اددةدرر  تتتتجتُن تتتتقدارة اد
ةدررةقتتتتتتتتردررختلتتتتتتتتفددةدرر  تتتتتتتتج
د.ةدرإي يج

ددددد

دةدر الدةدثانيد:دةدهيكلدةدتنإيريدرةءنإرجدرةدعرليا د

د16
ةدعرتتتلد تتتيددةدرر  تتتجتُق تتتصدارة اد

در تتتتتتتتتتتقةدهيكتتتتتتتتتتتلدةدتنإيرتتتتتتتتتتتيد
دةدتخ  ا .دد

ددددد

د17
ةدت تتتتتريصددةدرر  تتتتتجتعترتتتتتردارة اد
رق ت دةالت تالدتتيخد،دةء قيددلعرل

دقرجدةدهيكلدةدتنإيريدرقاإلرته.

ددددد

د18
ةدت تتتتنيفددةدرر  تتتتجتعترتتتتردارة اد

درةدتر يفدةدرإي يددلعارليخ.د
ددددد

د19
ةدتكنردر يتتاددةدرر  تتجتعترتتردارة اد

ةدرتقررتتتجددت تتتري دةدعرتتتلدرت تتتهيلد
دةءرة د

ددددد

د21
ةد تترراد تتيددةدرر  تتجتعترتتردارة اد

ت تتتريصدةدعرليتتتا دررتتتر دقتتتر تهاد
دإللىدتحقيقدةد  إلجد يدةءرة دد

ددددد

د21
ةدعرتتلدإللتتىددةدرر  تتجت تترصدارة اد

دأ اسدةدعرليا درديسدةءإلرال.د
ددددد

د22
ةدرشتتتاكلدةدرر  تتتجدتُشتتتخةدارة اد

ةدتنإيريجدرتضتردةدحلترلدةدرنا تتجد
ددها.

ددددد

د23

ةدعرة تتتتقدأرددةدرر  تتتجتُزيتتتلدارة اد
ةدع ةقيتتتلدةدتتتتيدتحتتترلدتتتتيخد تتت قد
رحلقتتتتتا دةدعرتتتتتلدرتحقيتتتتتقدةءرة د

دةدنرإلي.

ددددد

د24

ةدررةقتتتتتترددةدرر  تتتتتتجتتتتتتت ت دارة اد
ةدرإي يتتتتتجدرةد تتتتتتلد تتتتتيدةدهيكتتتتتلد
ةدتنإيرتتتتتتتتيدتر تتتتتتتتتر دةدك تتتتتتتتا اد

درةإلتقاخددر دةدعارليخدد.

ددددد

د25
إلتتخدةدتت رتيخددةدرر  تتجتتتعتتردارة اد

د يدا  ة ة دةدعرل.دد
ددددد
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د26
ةءنإرتتتتتجددةدرر  تتتتتجتُرةكتتتتتلدارة اد

رةدر تتتتتتتتتتتتتت رة دةال تراإليتتتتتتتتتتتتتجد
درةالقت اريج.

ددددد

د27
ةدرتتتتتتتانيددةدرر  تتتتتتجارة اددتتتتتتتتاتر

درةدر ة قدرت هزها.
ددددد

د28
ةدكتتتتار ددةدرر  تتتتجارة ادت تتتتتق لد

دةدرإي يدةدرؤهلدأكاريرياًدرر لكياً.
ددددد

د29
ةدر رنتتتتتتجددةدرر  تتتتتتجتُتتتتتتر  دارة اد

درةدت ا جد يدةدهيكلدةدتنإيريد.
ددددد

د31
ةءنإرتتتتتتجددةدرر  تتتتتتجتُتتتتتتر  دارة اد

،دةدقتتتتتتتترلددةالنضتتتتتتتتا دةد  تتتتتتتتي)
د(ددةدن ا درةد  رل،درةالنتقالد

ددددد

دةدر الدةدثادثد:دارة ادةدررة ردةدتش يجدرةدراريجد

د31

ة تتتتتق الددةدرر  تتتتجارة اددتح تتتتز
رتتتخدحيتتتثددذريدةدك تتتا اةدعتتتارليخد
إللىدرتارئد)ةدررضرإليجدداةإلتراره

درةدعرةدجدرةدش ا يجدرةد رة ا(.

ددددد

د32

 يا تتتتتا ددةدرر  تتتتتجتُتتتتتر  دارة اد
،درتتتخددرةدرعنتتتريدةدتح يتتتزدةدرتتتاري

ةحتيا تتتا ددةدعرةدتتتجدرتلتيتتتجدحيتتتث:
رترقعتتتتتتتا دةدعتتتتتتتارليخد،رتحقيتتتتتتتقد

دةد ضىدةدرإي يددريهص.

ددددد

د33

تتتتتتتت ةر ددةدرر  تتتتتتتجتُتتتتتتتر  دارة اد
تر يتيتجدرعترتراد،رتتخدحيتثدقتتر تهاد
إللتتتىدتلتيتتتجدةالحتيا تتتا دةدتر يتيتتتجد
دلعتتارليخ،در ررتهتتادرة تتتر ة يتهاد

درشررديتها.

ددددد

د34

ةد هتتتتتتازددةدرر  تتتتتجارة اددتشتتتتت  
ةدح تتترلدةإلرة يددتحريتتتردر تتتار د

ددلرر  تتتتجةءرتتتترةلدةد زرتتتتجدإللتتتتىد
ددتركينهادرخدتحقيقدأهرة هاد.

ددددد

د35
ةدرر  تتتتتتجدةءنإرتتتتتتجدتُتتتتتتر  دارة اد

دةدراديجددضت دةدرالدرح خدارة ته
ددددد

د36
ك تتتا ة ددةدرر  تتتجارة اددت تتتتق ل
دكخت ة .درعهادلعرلد

ددددد

د37

نإتاصدةد ترة اددةدرر  جتعترردارة اد
رةدتريتتزددلحكتتصدإللتتىدأرة دةدعتتارليخدد
تتتترالًدرتتتخدةإلترتتتاردنإتتتاصدةءقرريتتتجد

درةدعر .

ددددد

د38
تتتتتتتت ةر ددةدرر  تتتتتتتجتضتتتتتتتردارة اد

ركترتجدرر تر اددت ري دإلرلياتهتاد
ددددد
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دةإلرة يج.

د39
ةدرر  تتتتتجدنشتتتتت ة دت تتتتتر دارة اد

رحاضتتتت ة دإلتتتتخدتع ي يتتتتجدرتن تتتتذد
دةد ررا.

ددددد

د41
ةءن اقدرةدحرددةدرر  جتُ شردارة اد

رتتتتتتخداهتتتتتترة دةدرتتتتتترة ردةدتشتتتتتت يجد
درةدراريجد.

ددددد

دةدر الدةد ةترد:دةدتي جدةدتنإيريج

د41
رنتا دتنإيرتيددةدرر  جتُر  دارة اد

يتتتؤرخدتان تتتانيجدةدعتتتارليخد،دريثتتتقد
دتقر تهصدإللىدةدعرل.

ددددد

د42

رنتا دتنإيرتيددةدرر  جتُر  دارة اد
يح تتزدإللتتىدةإلتتترة .دريقتتتلدةدتغييتت د
رةدت تتتتتتتري درةدرتتتتتتتتار ادرةدعرتتتتتتتلد

دةد راإلي.

ددددد

د43

رنتا دتنإيرتيددةدرر  جتُر  دارة اد
يعتتتتتت دةدعرتتتتلدرةإلنتتتتتا درةدخررتتتتجد
رةدك ا اددرةد تررادأ تزة دأ ا تيجد

درخدثقا تهاد.

ددددد

د44

ةءنرتتتتتتا ددةدرر  تتتتتتجتُرحتتتتتتردارة اد
ةد لركيجددر دةدعارليخد،درتخدخت لد
اشتتتتاإلجدر تتتتاهيصدررعتقتتتترة درقتتتتيصد
تنإيريتتتج،ديتتتتصدةإلترارهتتتادرتتتخدقتتتتلد
ةدعتتارليخددرثتتل:دةد تترق،دةءرانتتج،د
ةدثقج،دةإلخ ة،دح خدةدتعارلدرترد

دةآلخ يخ.

ددددد

د45

ةدإتتتتت رفددةدرر  تتتتتجتُهيتتتتتردارة اد
دتركيخدةدعارليخدرتخدتأريتجدرهتارهصد
ةد  تتتتتتتريجدرتلتيتتتتتتتجدةحتيا تتتتتتتاتهصد

درعاد.ةدشخ يجد

ددددد

د46
تتتتتتتادرإه دةدرر  تتتتتتجدتهتتتتتتتصدارة اد

ةدح خدرةد ذةلددر ة قهتادد)ةآلال د
درةء هزا(.دد

ددددد

د47
إلي تتتتتتارددةدرر  تتتتتتجت تتتتتتعىدارة اد

ةدتتترةزخدتتتيخدةد تتل جدرةدر تتؤرديجد
د.ةدرر  يجد رة اد

ددددد

د48
ةدتتتتتتت ةت ددةدرر  تتتتتتجتُحقتتتتتتقدارة اد

اإلترتتاردترةدتعتتارخدتتتيخدةدعتتارليخد،د
ددغجدرشت كجد يرادتينهص.

ددددد

د49
ةدشعر ددةدرر  جتُحققدارة اد

تادر ؤرديجدرةإلتراردةد قاتجد
ددددد
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دعارليخد.ةدذةتيجدرخدقتلدةد

د51

ةالقت ةحا ددةدرر  جتُثرخدارة اد
ةدتيديتقرصدتهادأإلضا دهي جد

ةدتر يسدرةإلرة يرخدرةد  لد
دتح يخدنرإليجدةدرإا فدةإلرة يجد

د.ةدرر  ج يد

ددددد

دةدر الدةدخارسد:دارة ادةدرعلررا 

د51

دتتتارلددةدرر  جدر تا لتُر  دارة اد
رتتتترةرلدةدرعلررتتتا درتتتتر قهادتتتتيخد
ر تتتتتتتتتريا درحلقتتتتتتتتا دةدتنإتتتتتتتتيصد

دةدعررريجدرةء قيج.

ددددد

د52
قاإلتتتتتتتراددةدرر  تتتتتتتجتُتتتتتتتر  دارة اد

رعلرراتيتتتتتتتتج،درت تتتتتتتتهلدإلرليتتتتتتتتجد
دة تخرةرهادرخدقتلدةدعارليخد.

ددددد

د53
ةدرعتتتتار  ددةدرر  تتتتجتُن تتتتزدارة اد

دتشكلد ليصدرر ضدرخدأرلدر ا.د
ددددد

د54

تر ة تتتتتتجددةدرر  تتتتتتجتُقتتتتتترصدارة اد
رتحليتتلدةدتيانتتا دةدر تت تتجدتاد لتتتجد

دتحريتتتتتررةد تتتتترقددتتتتترإلصدإلرليتتتتتجد
دةءردريا ددت ري ها.

ددددد

د55

إل قتتتتتتتا ددةدرر  تتتتتتتجتُقتتتتتتتيّصدارة اد
ترة لدرتردةدرؤ  تا دةدت الدرةال

ةءخ  دذة دةدع قجدتادخررا دةدتيد
يتتتتتتتتصدتقتتتتتتتريرهادتهتتتتتتترفدتتتتتتتتتارلد
ةدرعلررا درةدتعلصدرخدت ا تهاد تيد

در الدتح يخدةدنرإليج.

ددددد

د56

ا تتتتت ة ة ددةدرر  تتتتتجتعرتتتتتلدارة اد
دضتتتراخدر  تتتجدثتتتتا دإلاديتتتجد تتتيد
  يقتتتجد رتتتتردةدتيانتتتتا دةدر تت تتتتجد

دتاد رراد.

ددددد

د57

ةدرعلررتا ددةدرر  تجت تخرصدارة اد
رةدتيانتتتا دكقاإلتتترادرعلرراتيتتتجديتتتتصد
 رعهتتتتادرتتتتخدقتتتتتلدأإلضتتتتا دهي تتتتجد
ةدتتتتتتر يسدرةدعتتتتتارليخدرةد تتتتت ل،د
رةإلترارهتتتتادكقاإلتتتتراد تتتتيدإلرليتتتتجد
 تتناإلجدةدقتت ة ة درأحتترةثدةدتغييتت د

د.ةدرر  ج يد

ددددد

د58

ةدرعلررتتتا ددةدرر  تتتجت رتتتردارة اد
رةدتيانتتتتا دإلتتتتخدةدتي تتتتجدةدخا  يتتتتجد
رةدرةخليتتتجدررتغي ةتهتتتادةدتتتتيدتتتتؤث د

دإللىدر اال دةدعرلد.

ددددد
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د59
ةدر ة تتتتا ددةدرر  تتتتجتُتتتتتاتردارة اد

رةءتحتتتتتتتاثدةدت تريتتتتتتتجدةدحريثتتتتتتتتجد
درةال ت ارادرخدنتا  ها.د

ددددد

دةدر الدةد ارسد:دةدقيارادةالرة يج

د61

تتشتتكيلد تت قددةدرر  تتجتهتتتصدارة اد
رحلقتتا دإلرتتلدتتعتتارخدرتن تتقدرتترد
تعضتتتتتهاددتن يتتتتتذدتتتتتت ةر دتح تتتتتيخد

دةد رراد.

ددددد

د61
ةال تراإلتتتا ددةدرر  تتتجتُتتتنإصدارة اد

درارة ادةدرق دإللىدنحرد عّال.د
ددددد

د62

أي تتتاردنتتتر ددةدرر  تتتجتُنرتتتيدارة اد
رتخددةدرر  تجرتخدةدشت ةكجدرتادتتيخد

 هتتجدرق اإلتتا دةإلنتتتا درةدختتررا د
درخد هجدأخ  د.

ددددد

د63
ةد ت حيا ددةدرر  تجتُ رضدارة اد
دح لدةدحا جد.

ددددد

د64

نإتتتتتتتتاصددةدرر  تتتتتتتتجتعترتتتتتتتتردارة اد
ةدتخ ي /ةدت ر ج/دةدررةزنتجدأيدرتاد
يعتتتتتتت فدتا تتتتتتتصد)ررةزنتتتتتتتجدةءرة د
رةدتتتتتت ةر (دتتتتتترالدرتتتتتخد)ررةزنتتتتتجد

دةءترةلدرةدتنرر(.

ددددد

د65
ةدرنه يتتتتجددةدرر  تتتتجتعترتتتتردارة اد

ةدعلريجد يد تناإلجدةدقت ة ة درحتلد
دةدرشك  دةدتيدترة هاد

ددددد

د66

دةدرر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتجتعترتتتتتتتتتتتتتتتتتتردارة اد
ةال تتتتتت ةتي يا درنرتتتتتاذ دارة يتتتتتجد
حريثتتتتتتتتتتجدرتتتتتتتتتتخدرثتتتتتتتتتتل:دةإلرة اد
ةال تتتتتتتتتتت ةتي يج،دارة ادةدتغييتتتتتتتتتت د
رةإلتتتتترة ،دةإلرة ادتتتتتاءرة ،دةإلرة اد

ةد تررادد،ةإلرة ادق لدارة اةد رةدجد
دةدشارلج...ةدخ

ددددد

د67

رتتتتتتتارئدددةدرر  تتتتتتجتُ تتتتتتتقدارة اد
ريرق ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجدةإلرة ادرةإلرة اد

 تتتيدكا تتتجدةدر تتتتريا ددةدتشتتتا كيج
د.درةدرإي يجدةإلرة يج

ددددد

د68

ةال تتتخرةصددةدرر  تتجت تتتخرصدارة اد
درتتترة ردةدراريتتتجدرةدراديتتتجدةةءرثتتتلد

ة تتتخرةرادأرثتتلددرةدتقنيتتجدرةدتشتت يج
دةإلهرة .رتحردرخد

ددددد

د69
ةد هتتتتتتررددةدرر  تتتتتتجتتتتتتترإلصدارة اد

ةد ةريجددتح تيخدةد ترراد تيدةدعرتلد
ددددد
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لحتتترة زددرتتتخدختتت لدةإلترتتتاردنإتتتاصد
ةدراريتجدرةدرعنريتجدرت تت دتادك تتا اد

د يدةءرة دإلنردةدعارليخد.

د71

إلرليتتتتتتا ددةدرر  تتتتتتجتتتتتتترإلصدارة اد
ةدتح يخدرةدت تري دةدر تتر ددكا تجد
ةدعرليتتتتا د تتتتيد ريتتتتردر تتتتتريا د

دةدتنإيص.

ددددد

د71
أررة ددةدرر  تتتتتتتتتجتُرضتتتتتتتتت دارة اد

ةدعتتارليخدرتكارلهتتادرةدتن تتيقد يرتتاد
دتينهاد.

ددددد

دةدر الدةد اترد:دةدتقريصدرةد قاتجد

د72
رت لتتتتتتتا دةدرر  تتتتتتجدتُقتتتتتتيّصدارة اد

د)ةدخ  دةدر ة يج(د.دةدن ا 
ددددد

د73
تتتتتتتتا  ة ددةدرر  تتتتتتجتُقتتتتتترصدارة اد

رنإرتتجددة تتتتانا رقتات  درترزيتترد
دال ت   دآ ة دةد لتجد.

ددددد

د74

نإتتتتتتتتاصددةدرر  تتتتتتتتجتعترتتتتتتتتردارة اد
دلر تتا دجدرةد قاتتتجدةإلرة يتتجدإللتتىد
نتتتتتا  دةدعرتتتتلدأردرؤشتتتت ة دةءرة د

ددضراخدةدك ا ادرةإلنتا يج.

ددددد

د75

نإتاصددلتغذيتجددةدرر  تجتعترردارة اد
ةد ة عتتجددتزريتتردةدعتتارليخددتتيانتتا د
ررعلررتتتا دتتعلتتتقدتر  تتتجدك تتتا اد
ةإلن تتازدرةءرة درةدنرإليتتج،دررتتر د

دتحقيقدةءهرةف.

ددددد

د76

 اإلليتتتتتتجددةدرر  تتتتتتجتعترتتتتتتردارة اد
ةد قاتتتتجدإللتتتىدةد تتتررادرتتتخدختتت لد
د)ةإلترتتتتاردنإتتتتاصدرتكارتتتتلددل قاتتتتتجد
(دةدرقا يتتتتجدرةدر تتتتتر ادرةدنها يتتتتجد

د يدآخدرةحر.

ددددد

د77

 اإلليتتجدنإتتاصددةدرر  تتجتعترتتردارة اد
رتتتخدحيتتتثد،دتقتتتريصدأرة دةدعتتتارليخد

ةإلترتتتتارىدإللتتتتىدةدتريتتتتزد تتتتيدةءرة د
درةدقر ادإللىدةالتتكا .

ددددد

د78
 اإلليتتجدنإتتاصددةدرر  تتجتعترتتردارة اد

دقيتتتاسدر تتتتر دةدتتت ر دةدرعنريتتتجد
ددلعارليخ

ددددد

د79

آديتتجددلتقتتريصددةدرر  تتجتعترتتردارة اد
ةدر تتتتتتر ددلتعتتتتت فدإللتتتتتىدح تتتتتصد
ةإلن تتتازة دةدتتتتيدتتتتصدتحقيقهتتتاد تتتيد

در الدتح يخدةدنرإليج.

ددددد
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د81

ة تتتتتخرةصددةدرر  تتتتجتُشتتتت ردارة اد
 تتتت قدةدقيتتتتاسدةدكرتتتتيدرةدتحليتتتتلد
ةإلح تتا يددتحريتتردةدرشتتك  دةدتتتيد

رةدر تتتاهرجد تتتيددةدرر  تتتجترة تتتهد
دحلها.

ددددد

د81
ةء تتتاديلددةدرر  تتتجت تتتتخرصدارة اد

ةإلح تتتا يجدرةدكريتتتتجد تتتتيدةد قاتتتتتجد
دإللىد ررادةدخررا درةدعرلد.

ددددد
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  (8)ملحق 
 قائمة بأسماء المحكمين

دد  

 الرقم اسم المحكم الرتبة الكلية الجامعة

 1 أ.د عباس الشريفي أستاذ العلوم التربوية الشرق األوسط

 2 الطويلأ.د هاني  استاذ العلوم التربوية األردنية

 3 أ.د. أحمد أبو كريم استاذ العلوم التربوية الشرق األوسط

 4 أ.د. أحمد بطاح استاذ العلوم التربوية األردنية

 3 أ. د. محمد العزاوي  استاذ العلوم التربوية الزرقاء األهلية

 6 أ.د. أحمد البدري  استاذ العلوم التربوية الزرقاء األهلية

 7 أ.د. عايد الخوالدة استاذ العلوم التربوية مؤتة

 8 د. أحمد الطراونة أستاذ مشارك العلوم التربوية مؤتة

 9 د. فواز شحادة أستاذ مشارك العلوم التربوية الشرق األوسط

 11 د. صالح عبابنة أستاذ مشارك العلوم التربوية األردنية

 11 كنعان أشرفد.  أستاذ مساعد العلوم التربوية الزرقاء األهلية

 12 د. أحمد داوود أستاذ مساعد العلوم التربوية الزرقاء األهلية
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 (5)ملحق 

 االستبانة بصورتها النهائية

د

 

 

د:................................................................ر ق دهللادتعادى عارادةدزريل/ادةد اضل/اد

 ... وبعد السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

دد"بإعداد رسالة ماجستير عن يقوم الباحث  دت تيق در  ج درتارئ د ي دةدشارلج ةدررة سدةد ررا

درجة  إلىوتهدف الدراسة التعرف  "ةء ا يجدةدحكرريجد يدررينجدةدعقتجدرخدر هجدنإ دةدرعلريخد

المدارس األساسية الحكومية في مدينة العقبة من وجهة نظر في تطبيق مبادئ الجودة الشاملة 

 التحقق.المعلمين واختالف وجهات النظر من حيث 

( 1.من خاللها على درجة التطبيق تتكون من ) للتعرفلدراسة أداة ل تطويرولتحقيق هذا الغرض تم 

التخطيط االستراتيجي والهيكل التنظيمي واألنظمة وإدارة )هي موزعة على سبعة مجاالت  فقرة

المصادر البشرية والمادية والبيئة التنظيمية ونظم المعلومات اإلدارية والقيادة اإلدارة والتقويم 

 منخفضة، متوسطة، مرتفعة، جدا، )مرتفعةاة وفقا لتدرج ليكرت الخماسي وقد صممت األد والرقابة(،

 التوالي.على  (1، 2 ،. ،4 ،1)وتمثل  جدا(منخفضة 

حيث أن الدراسة ونتائجها  الدراسة،فقرات أداة  عنآمال أن تمنحوني من وقتكم الثمين جزءا لإلجابة 

علما بأنه سيتم التعامل مع البيانات بسرية  قبلكم،تعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من 

 فقط.تامة وألغراض البحث العلمي 

 الباحث

ددرامي محمد خليل مسلم

د

دةدررلكجدةء رنيجدةدهاشريج
درزة ادةدتعليصدةدعادي

د ارعجدةدش قدةءر  
دكليجدةدعلرصدةدت تريج

دق صدةإلرة ادرةدرناه 
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(د يدةدركاخدةدذيددةدخ ا ةدةدريررغ ة يجددعينجدةدر ة جد،د ة يادرضرداشا اد)د
دةد نسد:دددددددذك دددددددددأنثىددددددددددددددددددددددددديرثلدا اتت د:د

 ةدتخ ةد:دددددإللريدددددان انيد
 ةدرؤهلدةدعلريد:دددددددتكادر يرسد أقلددددددر ة ا دإللياد

دد نرة د10ةكث درخدددددددد نرة د أقلدد10 نرة دةدخت اد:دددد

دةدت تيقر  جددةدر الدةءرلد:دةدتخ ي دةال ت ةتي ي

ر ت عجددةد ق ادةد قص
د رة

درنخ ضجدرتر  جدر ت عج
درنخ ضجد

د رة

د1
تحت إدارة ادةدرر  جدت    دخاديجدرتخد

دةءخ ا .
ددددد

د2
تعرتتلدارة ادةدرر  تتجدإللتتىدر تترردخ تت د

دتريلج.د
ددددد

د3
تعرتتتتتلدارة ادةدرر  تتتتتجدإللتتتتتىدةن تتتتت اصد

دررد  ادتها.دةال ت ةتي يج
ددددد

د4
تعترتتتتردارة ادةدرر  تتتتجدرعتتتتايي ددتقتتتتريصد

دةدخ  د.
ددددد

د5
تعتتتتردارة ادةدرر  تتتتجدررضتتتتر دتحقيتتتتقد

ر تتتتتتؤرديجدرشتتتتتتت كجدد ريتتتتتتردةد تتتتتترراد
دةدعارليخدد.

ددددد

د6
تعردارة ادةدرر  جدارة ادةد تررادةدشتارلجد

دإلرليجدر تر اددلت ري دد
ددددد

د7
تعتتردارة ادةدرر  تتجدةدعن تت دةدتشتت يد تتيد
دةدعرلدهردةء اسد يدتحقيقدةد رراددد.

ددددد

د8
تحتتتت ةدارة ادةدرر  تتتتجدإللتتتتىدرضتتتتر د
دةد يا ا درةد ؤ دةدر تقتليجددلعارليخ.

ددددد

د9
تُ كتتتتزدارة ادةدرر  تتتتتجدإللتتتتىدررضتتتتتر د

دةدتريزدةدرر  يد.
ددددد

د11
ةدشتتكار دةدتترة راددتُ ة تتردارة ادةدرر  تتج

درخدةد لتج
ددددد

د11
ةدر لرتتتجددةدتيانتتا دارة ادةدرر  تتجدتحتترر

دررةكتتتتتجدةدرتغيتتتت ة دةدتتتتتيدتتتتتؤريدادتتتتىد
دتح يخدةدعرلد.

ددددد

د12
دتُتتتتر  دارة ادةدرر  تتتتجدةدتتتترإلصدد  تتتت  

دررخدت رر.رةدت ري د
ددددد

د13
تُر  دارة ادةدرر  تجدةد يا تا دةدرعترتراد

دإللىدضت دإلرليجد ناإلجدةدق ة ة .
ددددد

د14
تُن تتتتتقدارة ادةدرر  تتتتتجدتتتتتتيخدرختلتتتتتفد

دةدررةقردةدرإي يج.
ددددد

دةدر الدةدثانيد:دةدهيكلدةدتنإيريدرةءنإرجد
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د15
تتترز دارة ادةدرر  تتجدةدعرتتلد تتيدةدهيكتتلد

دخت اةد ددةدتنإيريدر قا
ددددد

د16
تعترتتتردارة ادةدرر  تتتجدةدت تتتريصدةء قتتتيد

ددلعرل.
ددددد

د17
تعترردارة ادةدرر  جدةدتر يفدةدترإي يد

ددلعارليخ.د
ددددد

د18
رتتخدةدتكنردر يتتاددت تتت يردارة ادةدرر  تتج

ددت ري دةدعرلد.
ددددد

د19
رتتارئدةد ترراد تتيددتعترتردارة ادةدرر  تج

دت ريصدإلرلياتها.
ددددد

د21
ةدعرتلدإللتىدأ تاسدت رصدارة ادةدرر  جد

دةدعرليا د.
ددددد

د21
دةدرشتتتتتتك  دتُشتتتتتتخةدارة ادةدرر  تتتتتتج

دةدتنإيريجد.
ددددد

د22
إللتتتىدك تتتا ادأرة ددتعترتتتردارة ادةدرر  تتتج

ةدعتتتارليخددتحريتتتردرتتترةقعهصد تتتيدةدهيكتتتلد
دةدتنإيري.

ددددد

د23
تتتعتتتردارة ادةدرر  تتتجدإلتتتخدةد تاتتتتجد تتتيد

دا  ة ة دةدعرل.
ددددد

د24
ةدر تتتتتتت رة دتُرةكتتتتتتلدارة ادةدرر  تتتتتتجد
دةال تراإليجدرةالقت اريج.

ددددد

د25
تُر  دارة ادةدرر  جدةدر رنتجد تيدةدهيكتلد

دةدتنإيريد.
ددددد

د26
تُتتتر  دارة ادةدرر  تتتجدةءنإرتتتجدةد زرتتتجد

ددضراخد ررادةءرة د.
ددددد

دةدر الدةدثادثد:دارة ادةدر ار دةدتش يجدرةدراريجد

د27
تُتتتر  دارة ادةدرر  تتتجد يا تتتا دةدتح يتتتزد

درةدرعنري.دةدراري
ددددد

د28
تُتتتتر  دارة ادةدرر  تتتتجدتتتتت ةر دتر يتيتتتتجد

درعتررا.
ددددد

د29

تشتتتت  دارة ادةدرر  تتتتجدةد هتتتتازدةإلرة يد
ةءرتتترةلدددتحريتتردر تتتار دةدح تترلدإللتتتى

ةد زرتتجددلرر  تتجددتركينهتتادرتتخدتحقيتتتقد
دأهرة هاد.

ددددد

د31
تعترردارة ادةدرر  جدنإاصدةد رة اددلحكتصد

درة .إللىدةء
ددددد

د31
ارة ادةدرر  تتتتجدتتتتت ةر دركترتتتتتجدتضتتتترد

ددت ري دإلرلياتها.
ددددد

ددددددن اق.تُ شردارة ادةدرر  جدةإلد32
دةدر الدةد ةترد:دةدتي جدةدتنإيريج

د33
تُر  دارة ادةدرر  جدرناخادتنإيرياديتؤرخد

دتاإلن انيج.
ددددد

د34
تُر  دارة ادةدرر  جدرناخادتنإيريتاديح تزد

دإللىدةإلترة .
ددددد
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د35
ارة ادةدرر  تتجدةءنرتتا دةد تتلركيجدتُرحتترد

ددر دةدعارليخد.
ددددد

د36
تُهيتتتردارة ادةدرر  تتتجدةدإتتت رفددتركتتتيخد

دةدعارليخدرخدتأريجدرهراتهصدةد  ريجد.
ددددد

د37
تتتتادرإه دةدح تتتخددتهتتتتصدارة ادةدرر  تتتج

ددر ة قهادد)ةآلال درةء هزا(.دد
ددددد

د38
ت عىدارة ادةدرر  جدإلي اردةدترةزخدتيخد

درةدر ؤرديج.ةد ل جد
ددددد

د39
تُحقتتتتتقدارة ادةدرر  تتتتتجدةدتعتتتتتارخدتتتتتتيخد
ةدعتتتتارليخدتاإلترتتتتارددغتتتتجدرشتتتتت كجد يرتتتتاد

دتينهص.

ددددد

د41
تُحقتتتتتتتتتتقدارة ادةدرر  تتتتتتتتتتجدةدشتتتتتتتتتتعر د

دتادر ؤرديجددر دةدعارليخد
ددددد

د
دةإلرة يجةدر الدةدخارسد:دنإصدةدرعلررا د

د

د41
تُتتر  دارة ادةدرر  تتجدقاإلتترادرعلرراتيتتجد

درخدقتلدةدعارليخد.ي هلدة تخرةرهاد
ددددد

د42
تُن تتزدارة ادةدرر  تتجدةدرعتتار  دتشتتكلد

د ليصدرخدأرلدر ا.د
ددددد

د43
تر سدارة ادةدرر  جدةدتيانا دةدر تت جد

دتاد لتجددرإلصدإلرليجدتحريردةءردريا .
ددددد

د44
تقتترصدارة ادةدرر  تتجدإل قتتا دةدترة تتلد

درردةدرؤ  ا دةءخ  .
ددددد

د45
ا تت ة ة ددضتتراخدتتتر  دارة ادةدرر  تتجد

ر  تتتجدثتتتتا دإلاديتتتجد تتتيد  يقتتتجد رتتترد
دتيانا دةد رراد.

ددددد

د46
ت رردارة ادةدرر  جدةدتيانا دإلخدةدتي جد
ةدرةخليتتتجدررتغي ةتهتتتادةدتتتتيدتتتتؤث دإللتتتىد

در اال دةدعرلد.

ددددد

د47
تُتاتردارة ادةدرر  جدةدر ة ا دةدت تريتجد

دةدحريثجد.
ددددد

دةإلرة يجةدر الدةد ارسد:دةدقياراد

د48
تهتصدارة ادةدرر  تجدتتشتكيلد ت قدإلرتلد
تتعارخدرردتعضهاددتن يذدت ةر دتح تيخد

دةد رراد.

ددددد

د49
تُتتنإصدارة ادةدرر  تتجدةال تراإلتتا دإللتتىد

دنحرد عّال.د
ددددد

د51
تتتنإصدارة ادةدرر  تتجدةدشتت ةكجدرتتادتتتيخد
ةدرر  تتتجدرتتتخد هتتتجدرق اإلتتتا دةإلنتتتتا د

درةدخررا درخد هجدأخ  د.

ددددد

د51
ةدتخ ي درةدت ر جددةدرر  جتعترردارة اد

دةدر تقجدءإلرادها.
ددددد

دددددتعترتتردارة ادةدرر  تتجدةدرنه يتتجدةدعلريتتجدد52



92 
 

د يد ناإلجدةدق ة ة د.

د53
تعترتتتتردارة ادةدرر  تتتتجدنرتتتتاذ دارة يتتتتجد

درتنرإلجد.
ددددد

د54
ةإلرة اددرتتتتتارئتُ تتتتتقدارة ادةدرر  تتتتجدد

ةدتشا كيجد يدكا تجدةدر تتريا دةإلرة يتجد
درةدرإي يج.

ددددد

د55
ةدرتترة ردةدراديتتجددت تتتثر دارة ادةدرر  تتج

دة تثرا ةدأرثلد.
ددددد

د56
تتترإلصدارة ادةدرر  تتجدةد هتتررددتح تتتيخد

دةد رراد يدةدعرل.
ددددد

د57
تتترإلصدارة ادةدرر  تتجدإلرليتتا دةدتح تتيخد
ةدر تتتتتر ددكا تتتتجدةدعرليتتتتا د تتتتيد ريتتتترد

در تريا دةدرر  جد.

ددددد

د58
تتتتتتتتيخدأررة ددتن تتتتتتتقدارة ادةدرر  تتتتتتتج

د.جدأرة هادضراخدتكارلهادر اإلليةدعارليخد
ددددد

دةدر الدةد اترد:دةدتقريصدرةد قاتجد

د59
رت لتتتتا دةدن تتتا ددتقتتترصدارة ادةدرر  تتتج
د)ةدخ  دةدر ة يج(د

ددددد

د61
دل قاتتتتتجددتعترتتتتردارة ادةدرر  تتتتجدنإارتتتتا

دةإلرة يجدإللىدنتا  دةدعرل.
ددددد

د61
تعترتتتتردارة ادةدرر  تتتتجدنإارتتتتاددلتغذيتتتتجد

دةد ة عجد.
ددددد

د62
تعترتتتتردارة ادةدرر  تتتتجدنإارتتتتادرتكتتتتار د

ددل قاتجددةدرقا يج.
ددددد

د63
تعترتتتتردارة ادةدرر  تتتتجدنإارتتتتاددقيتتتتاسد
ر تتتتتتتر دةدتتتتتت ر دةدرعنريتتتتتتجدد  تتتتتت اد

دةدرر  يجد.

ددددد

د64
تُشتتت ردارة ادةدرر  تتتجدة تتتتخرةصد تتت قد
ةدقيتتاسدةدكرتتيددتحريتتردةدرشتتك  دةدتتتيد

دترة هدةدرر  ج.

ددددد

د65
ةء تتتتتتتاديلدت تتتتتتتتخرصدارة ادةدرر  تتتتتتتجد

ةإلح تتتتا يجد تتتتيدةد قاتتتتتجدإللتتتتىد تتتترراد
دةدخررا .

ددددد

 

د

د
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 (7)ملحق 
 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم
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 (3)ملحق 
 إلى مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم
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 (5)ملحق 
مهمة من مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة إلى مدراء المدارس الحكومية كتاب تسهيل 

  األساسية في مدينة العقبة


