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 العام الدراسي                     

م 1023/ 1021 

 الجمهورية العربية السورية

 جامعة دمشق

 كلية التربية

  قسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية



أ
 

 ِبْسِم الّلِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم




َقاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما ’’

‘‘ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُمَعلَّْمَتَنا 

(23سورةالبقرة:اآلية)

إن إله السماء يعطينا النجاح ’’

‘‘وحنن بشر نقوم ونبين

(3::3االنجيل:)سفرنحميا

 ‘‘اطلبو احلكمة ولو يف الصني’’
)كونفوشيوس(       



ب
 

 شكر وتقدير
نعمتك آخرًا فقد أعان ووفق )رب أوزعني أن أشكر  هلل جل وعال أواًل والحمد 

 التي أنعمت علي وعلى والدي
وأن أعمل صالحًا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين(صدق اهلل 

 العظيم.
لي انطالقًا من هدي المصطفى )ص( : )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل( فيطيب 

 الشكر ويشرفني أن أتقدم بجزيل
أستاذتي الفاضلة  إلىالنور،  واالمتنان لمن كانت سببًا في أن يبصر هذا البحث

 كتورة سمي َّة منصورالد
التي أمدتني من فكرها العميق وعلمها الني ر، وكانت لي خير معين مما يجعلني 

 ،ينة لها بكل  احترام ووفاء وتقديرمد
دًا وجزاها اهلل عني كل خير.كما داعية اهلل أن يبقيها للعلم ذخرا ، وللباحثين سن

 أتقد م بوافر شكري وعظيم امتناني
في كلية التربية، لما قدمه  إلى الدكتور فاضل حن ا رئيس قسم التربية المقارنة

 كل االمتنان. ز على العمل، فله منييحفتمساعدة و لي من
محكمي ويسعدني ويشرفني أن أتقدم بكل االمتنان والعرفان إلى السادة األساتذة 

 تفضلهم بتقديماالستبانة، ل
وشكري الجزيل ألعضاء لجنة الحكم األفاضل مقدرة لهم  ظاتهم القي مة،وحمل

 جهدهم في قراءة هذه الرسالة وتقويمها.
من أفراد عائلتي،لكل ما ا يات الشكر واالمتنان إلى كل من ساندني  وأقد م

 من تشجيع وعون. قدموه لي



ت
 

 فهرس المحتويات
مالصفحةرقالمحتوى

  الفصل األول: اإلطار العام للبحث
2المقدمة

 4مشكلةالبحثوأسئلته.-أوالا

6أهميةالبحث.-ثانياا

6أهدافالبحث.-ـثالثاا

6فرضياتالبحث.-رابعاا

7متغيراتالبحث.-خامساا

7أداةالبحث.-سادساا

7منهجالبحث.-سابعاا

8حدودالبحث.-ثامناا

8المجتمعاألصليللبحثوعينته.-اسعاات

9مصطلحاتالبحثوتعريفاتهاإلجرائية.-عاشراا

11الدراساتالسابقة:-الحاديعشر

 .11الدراساتالعربية

 .21الدراساتاألجنبية 

 .28تعليقعلىالدراساتالسابقة 

إدارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانويفيضوءالفصلالثاني:
(اإلطارالنظريالمعياري)الفكراإلداريالمعاصر

4: 

 43تطورمفهومالجودةالشاملة.-أوالا

 44ثانيااـالفلسفةالتيتقومعليهاإدارةالجودةالشاملة.

 47(.1::9مراحلتطورتطبيقإدارةالجودةالشاملة)أيزو-ثالثاا

 48فيالتعليمالثانوي.رابعااـمبرراتالتوجهإلدارةالجودةالشاملة



ث
 

 11التعليمالثانوي. في الشاملة الجودة إدارة خامسااـأهمية

 13التعليمالثانوي. ـالمنطلقاتاألساسيةلتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيسادساا

 :6سابعااـمراحلتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانوي.

 63الجودةالشاملةفيمدارسالتعليمالثانوي.ثامنااـمتطلباتتطبيقإدارة

 67فيالتعليمالثانوي.صعوباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةتاسعااـ

دارتهفيالجمهوريةالعربيةالفصلالثالث: واقعالتعليمالثانويالعاموا 
 السورية

68 

 :7أوالاـنشأةالتعليمالثانويوتطورهفيسورية.

 74التعليمالثانويالعامفيسورية.هميةثانياا.أ

71ثالثااـأهدافالتعليمالثانويالعامفيالجمهوريةالعربيةالسورية.

76رابعااـأنواعالتعليمالثانويالعامفيالجمهوريةالعربيةالسورية.

76العامفيالجمهوريةالعربيةالسورية.ـشروطالقبولبالتعليمالثانويخامساا

ــــيمالثــــانويخطــــةالدراســــيةفــــيـالسادسااــــ ــــةالتعل العــــامفــــيالجمهوريــــةالعربي
السورية.

77

العــــامفـــــيالجمهوريــــةالعربيـــــةسابعااـــــالهيئـــــةالتعليميــــةفـــــيالتعلــــيمالثـــــانوي
السورية.

77

العـــــامفـــــيالجمهوريـــــةالعربيـــــةالهيئـــــةاإلداريـــــةفـــــيالتعلـــــيمالثـــــانوي-ثامنـــــاا
امالمنوطةبهم(.)منحيثشروطالتعيينوالمهالسورية

78 

82.العامفيالجمهوريةالعربيةالسوريةتاسعااـالتقويمفيالتعليمالثانوي

82عاشرااـمشكالتالتعليمالثانويالعامفيالجمهوريةالعربيةالسورية.

 86إجراءاتالبحثالميدانيةالفصلالرابع:

88إعداداالستبانة:-أوالا

 88ااألولية.ـصياغةاالستبانةفيصورته1



ج
 

88ـتحكيمالصورةاألوليةلالستبانة.3

 89ـالدراسةاالستطالعيةاألولىلالستبانة.2

89ـاالستبانةفيصورتهاالنهائية.4

:9نةالصدقوالثبات(.ـالدراسةاالستطالعيةالثانيةلالستبانة)عي 1

91ـدراسةالصدقالبنيويلالستبانة.6

 91تبانة.صدقالمحكمينلالس6-1

91الصدقالتمييزي.6-3
 92صدقاالتساقالداخلي.6-2

 91ثباتاالستبانة.-7

 96ـإجراءاتتطبيقاالستبانة.8

 96ثانيااـالمجتمعاألصليوعينةالبحث.

1:4القوانيناإلحصائيةالمستخدمةفيالبحث.-ثالثاا

 1:1فرضياتهوأسئلةالبحثوتفسيرمناقشةالفصلالخامس:

 1:7أسئلةالبحثوتفسيرمناقشة-أوالا

1:7اإلجابةعنالسؤالالرئيس.-1

114اإلجابةعناألسئلةالفرعية.-3

136فرضياتالبحث.وتفسيرمناقشة-ثانياا

 141ملخصنتائجالبحثالميداني.-ثالثاا

142مقترحاتالبحث.-رابعاا

141ملخصالبحثباللغةالعربية

 149المراجع

119المالحق

177غةاألجنبيةملخصالبحثبالل
 



ح
 

 فهرس الجداول

 رقم الصفحة المحتوى

 90(:دالالتاالستبانة.1الجدولرقم)

 92(:الفروقبينالفئةالعلياوالفئةالدنياالستبانةالدراسةومحاورها.3الجدولرقم)

 93(:االرتباطاتبينالمجموعالكليوالمحاورالفرعية.2الجدولرقم)

 94لترابط)بيرسون()للمديرين/للمديرات(فيالتطبيقيناألولوالثاني.(:معاملا4الجدولرقم)

 94(:معاملالترابط)بيرسون()للمدرسين/المدرسات(فيالتطبيقيناألولوالثاني.1الجدولرقم)

 95(قيمةمعادلة)ألفاكرونباخ()للمديرين/للمديرات(.6الجدولرقم)

 95)للمدرسين/المدرسات(.(قيمة)ألفاكرونباخ(7الجدولرقم)

نـــة)المديرين/المـــديرات(و)المدرسين/المدرســـات(فـــي(:المجتمـــعاألصـــليلعي 8الجـــدولرقـــم)
محافظةدمشق.

97 

 98نةالبحثوفقمتغيرالتوصيفالمهني(:توزععي 9الجدولرقم)

 98نةالبحث)المديرين/المديرات(وفقمتغيرالجنس.(:توزعأفرادعي :1الجدولرقم)

 99نةالبحث)المديرين/المديرات(وفقمتغيرالمؤهلالعلمي.(:توزعأفرادعي 11الجدولرقم)

 100نةالبحث)المديرين/المديرات(وفقمتغيرسنواتالخبرة.(:توزعأفرادعي 13الجدولرقم)

تنـــةالبحـــث)المديرين/المـــديرات(وفـــقمتغيـــرعـــددالـــدورا(:تـــوزعأفـــرادعي 12الجـــدولرقـــم)
التدريبية.

100 

 101نة)المدرسين/المدرسات(وفقمتغيرالجنس.(:توزععي 14الجدولرقم)

 102نة)المدرسين/المدرسات(وفقمتغيرالمؤهلالعلمي.(:توزععي 11الجدولرقم)

 102نة)المدرسين/المدرسات(وفقمتغيرسنواتالخبرة(:توزععي 16الجدولرقم

 103)المدرسين/المدرسات(وفقمتغيرعددالدوراتالتدريبية.نة(:توزععي 17الجدولرقم)

 108(:فئاتقيمالمتوسطالحسابيوالقيمالموافقةلها.18الجدولرقم)
(:المعيـــارالمعتمـــدللحكـــمعلـــىدرجـــةأهميـــةمتطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودة19الجـــدولرقـــم)

.الشاملةفيالمدارسالثانوية
108 



خ
 

توالرتبالخاصةباستجاباتأفرادالعينةلكلمحورمنمحاور(:المتوسطا:3الجدولرقم)
االستبانة،وللدرجةالكليةيبينالدرجةالكليةلمتوسطالمحاوركافةللعينةككل.

108 

(:المتوســطاتوالرتــبالخاصــةباســتجاباتالمــديرينوالمــديراتلكــلمحــور31الجــدولرقــم)
منمحاوراالستبانةوللدرجةالكل ية.

110 

(:المتوسطاتوالرتبالخاصـةباسـتجاباتالمدرسـين/المدرسـاتلكـلمحـور33دولرقم)الج
منمحاوراالستبانةوللدرجةالكل ية.

112 

متطلبــات(:المتوســطاتواالنحرافــاتالمعياريــةوالرتــبمرتبــةتنازليــاالمحــور32الجــدولرقــم)
قةبالمدرسين.تطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدارسالتعليمالثانويالمتعل

115 

متطلبــات(:المتوســطاتواالنحرافــاتالمعياريــةوالرتــبمرتبــةتنازليــاالمحــور34الجــدولرقــم)
تطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدارسالتعليمالثانويالمتعلقةبالمتعلمين.

117 

اتمتطلبــ(:المتوســطاتواالنحرافــاتالمعياريــةوالرتــبمرتبــةتنازليــاالمحــور31الجــدولرقــم)
.تطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدارسالتعليمالثانويالمتعلقةبالمناهج

118 

متطلبــات(:المتوســطاتواالنحرافــاتالمعياريــةوالرتــبمرتبــةتنازليــاالمحــور36الجــدولرقــم)
تطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدارسالتعليمالثانويالمتعلقةبالبيئةالمدرسية.

120 

متطلبــاتالمتوســطاتواالنحرافــاتالمعياريــةوالرتــبمرتبــةتنازليــاالمحــور(:37الجــدولرقــم)
تطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدارسالتعليمالثانويالمتعلقةبالمبانيالمدرسية.

122 

متطلبــات(:المتوســطاتواالنحرافــاتالمعياريــةوالرتــبمرتبــةتنازليــاالمحــور38الجــدولرقــم)
املةفيمدارسالتعليمالثانويالمتعلقةباإلدارةالمدرسية.تطبيقإدارةالجودةالش

123 

نــةفيمــايتعلــقبمتطلبــات(:الفــرقبــينمتوســطدرجــاتاســتجاباتأفــرادالعي 39الجــدولرقــم)
تطبيقإدارةالجودةالشاملة.

126 

 129نةتبعاالمتغيرالجنس.(الفرقبينمتوسطدرجاتاستجاباتأفرادالعي :2الجدولرقم)
(:قــيمفلمتغيــرالمؤهــلالعلمــيلكــلمحــورمــنمحــاوراالســتبانةوللدرجــة21لجــدولرقــم)ا

ية.الكل 
130 

نةالبحثوفقمتغيرالمؤهل(:المقارناتالمتعددةبينمتوسطاتإجاباتعي 23الجدولرقم)
.العلمي

132 



د
 

 

للدرجــة(:قــيمفلمتغيــرســنواتالخبــرةلكــلمحــورمــنمحــاوراالســتبانةو22الجــدولرقــم)
ية.الكل 

133 

نةالبحثوفقمتغيرسنوات(:المقارناتالمتعددةبينمتوسطاتإجاباتعي 24الجدولرقم)
الخبرة.



135 

(:قــيمفلمتغيــرعــددالــدوراتالتدريبيــةلكــلمحــورمــنمحــاوراالســتبانة21الجــدولرقــم)
ية.وللدرجةالكل 

138 

نــــةالبحــــثوفــــقمتغيــــراتإجابــــاتعي (:المقارنــــاتالمتعــــددةبــــينمتوســـط26الجـــدولرقــــم)
الدوراتالتدريبية.

139 



ذ
 

 فهرس األشكال
 رقمالصفحةالمحتوى

 97نةالبحث)المديرين(.(:يوضحسحبأفردعي 1الشكل)

 97نةالبحث)المدرسين(.(:يوضحيوضحسحبأفردعي 3الشكل)

 98نةالبحثوفقمتغيرالتوصيفالمهني.(:يوضحتوزععي 2الشكل)

 99نة)المديرين/المديرات(وفقمتغيرالجنس.(:يوضحتوزععي 4الشكل)

 99نة)المديرين/المديرات(وفقمتغيرالمؤهلالعلمي.(:يوضحتوزععي 1الشكل)

 100نة)المديرين/المديرات(وفقمتغيرسنواتالخبرة.(:يوضحتوزععي 6الشكل)

ات(وفـــقمتغيـــرعـــددالـــدوراتنـــة)المديرين/المـــدير(:يوضـــحتـــوزععي 7الشـــكل)
التدريبية.

101 

 101نة)المدرسين/المدرسات(وفقمتغيرالجنس.(:يوضحتوزععي 8الشكل)

 102نة)المدرسين/المدرسات(وفقمتغيرالمؤهلالعلمي(:يوضحتوزععي 9الشكل)

نــــة)المدرسين/المدرســــات(وفــــقمتغيــــرســــنوات(:يوضــــحتــــوزععي :1الشــــكل)
الخبرة.

103 

نة)المدرسين/المدرسات(وفقمتغيرعددالـدورات(:يوضحتوزععي 11ل)الشك
التدريبية.

104 

 110ليةلمتوسطالمحاوركافة.(:يبينالدرجةالك 13الشكل)

يـــــةللمحـــــاوركافـــــةمـــــنوجهـــــةنظـــــر(يبـــــينمتوســـــطالدرجـــــةالكل 12)الشـــــكل
)المديرين/المديرات(.

112 

محــــــــاوركافــــــــةمــــــــنوجهــــــــةنظــــــــريــــــــةلل(:متوســــــــطالدرجــــــــةالكل 14الشــــــــكل)
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 مقدمة:ـ ال

يحظىالتطويرالتربويباهتمامالتربويينفيالبالدالمتقدمةوالناميةعلىحدسواء،وفياآلونة
األخيرةشاعالحديثعنتحسينالتربيةوتجويدهامنخاللمفهومجديدحققنتائجإيجابيةفيمجاالت

وا  اقتصادية الشاملةعديدة الجودة مفهوم هو مختلفة نتائج Total Qality(TQ)نتاجية حقق الذي
إيجابيةأيضاافيالتربيةفيدولمتقدمةمثلالوالياتالمتحدةاألمريكيةواليابانودولأخرى.

لذاباتمنالمسلمبهعلمياابأناالستقراءوالتحليللواقعالتجارباإلنسانيةواعتمادالصيغالرشيدة
 بمالءمتها الكفيلة السبل وتسخير الحديثة التكنولوجيا بعضآفاق وتطويع نقل وطبيعةفي واقع مع

العديدمنالمجتمعاتكافةالسبلالكفيلة الشعوباإلنسانيةالناهضةحقيقةأساسيةالبدأنتوفرلها
ماعيةوالثقافيةالسائدةفيها.ماديااوبشريااالعتمادهابمايتالءممعمعطياتالبيئاتاالقتصاديةواالجت

مجموعةوضععنتبحثالجودةالمدرسيةاإلدارةمؤسسةداخلالشاملةالجودةعملياتإطاروفي
وتطبيقاتهاالجودةقياسأساسهاعلىيتمالتيالمؤشراتمن التعليميةالعمليةنظامكلفيالشاملة

وبالمدرسةواإلدارية المتعلمين)التعليميةالمخرجاتمنةمتميزعلىنوعيةالحصولتهدف، وعلى(
.التدريسبجودةاالهتمامجانبإلىهذا،الكفاءةوالفعاليةمنعال مستوى

إيمان– واإلداريةالتعليمية العملية منظومة في الشاملة الجودة لتطبيق المنشودة التغييرات ومن
إدارةالجودةالشاملةفيالمؤسساتالتعليمية،نشرالقياداتالتربويةالعلياوالتزامهافيتطبيقاستراتيجية

اإلمكانات توفير المدرسة، في الجودة لتحسين عمل فرق تشكيل المدارس، في الشاملة الجودة ثقافة
باإلضافةإلىالتدريبالمستمرواتباعنظامالحوافزوالمكافآت.الماديةوالبشرية،

الجودة تطبيق نجاح ضمن من أن الشاملة الجودة إدارة علماء يؤكد وعليه في إدارة  الشاملة
هوالقيادةالفاعلة،والتعاونالمستمربيناألفرادبهدفتحقيقاألهداف المدرسية واإلدارة التعليم منظومة

المنشودةمنالعمليةالتعليمية.
االتجاهاتالحديثة لمسايرة ومعالجةومنأجلتطويرالعمليةاإلداريةفيالمدارسواالرتقاءبها

المجاالت في المتبع األسلوب مسايرة الضروري من كان التعليمية، العملية تواجهها التي المشكالت
(TQM) اإلنتاجيةواالقتصاديةللنهوضبالعمليةالتعليميةوتطويرهاويتمثلبأسلوبإدارةالجودةالشاملة

Total Quality Management .
يطلقون المفكرين جعل الذي الحد إلى اليوم العالم اهتمام نم كبير بجانب الجودة حظيت وقد

 فيالعصر التعليم نوعية لتحسين األساليب أهم الجودة أصبحت الجودة(.فقد )عصر العصر هذا على
على ملحة ضرورة أصبحت بل التربوية، المؤسسات إليه ترنو ترفاا تعد لم فهي الحالي،  بقاء ودليالا
التعليمية. المؤسسة
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وتشكلإدارةفأ الجديد، لنموذجاإلدارة األساسية يعتبرإحدىالدعائم الشاملة الجودة سلوبإدارة
وفعاالالكلالمؤسسات،يهدفإلىالتحسينالمستمر،ويحققأفضلالجودةالشاملةمفهومااإداريااجديداا

الخدماتالتعليميةبأقلالتكاليففيالوقتوالجهد.
النظاماإلداريفيمبادئهالتطبيقوضرورةالعصرسمةالشاملةالجودةارةإدنظامأصبحهنامن
.غايةاألهميةفيأصبحاإلداريةالكوادرالشاملةوتدريبالجودةإدارةعلىالتدريبإنالمدرسي،

تسليطالضوءبالتفصيلعلىالمتطلبات)اإلداريةوالمادية،البحثاهذفيحاولتالباحثةولذلك
مديريوالبشرية آراء رصد خالل من الثانوي، مدارسالتعليم على الشاملة الجودة لتطبيق الالزمة ،)

والم الثانوي، الشاملةبمدارسدرسينمدارسالتعليم الجودة بهدفالوقوفعلىمتطلباتتطبيقإدارة ،
التعليمالثانويفيمحافظةدمشق.


  :وأسئلته مشكلة البحث -أولا 

تطــويرهواالرتقــاءبكفاءتــهمــنأهــمالقضــاياالتــيتحظــىباالجتمــاعالــوطنييعــدالتعلــيموضــرورة
والعـــالميوذلـــكألهميتـــهودورهاألساســـيفـــيرقـــيوتقـــدمالمجتمـــعوضـــرورةتطـــويره،ألنموضـــوعهبنـــاء
اإلنســـانالقـــادرعلـــىالتعامـــلمـــعمعطيـــاتالعصـــر،ومـــايشـــهدهمـــنتغيـــراتوتطـــوراتمتســـارعةعلـــى

ـــوطني ـــةوغايتهـــاالمســـتويينال ـــارهوســـيلةالتنمي ـــاءاإلنســـانباعتب ـــارأمامهـــاإالبن والعـــالمي،والتـــيالخي
المنشودة.

ويشـهدالتعلــيمالثــانويفــيســورياالعديــدمــناإلصـالحاتخــاللالعقــوداألخيــرةفــيســوريةوالســيما
وتطـويرمناهجـه،منذتسـعيناتالقـرنالعشـرينمـنحيـثسياسـةالقبـولواألخـذبتطبيـقالتكنولوجيـةفيـه،

لكــــنهــــذاالتعلــــيممــــازاليعــــانيمــــنمشــــكالتمتعــــددةعلــــىمســــتوىالمــــدخالتوالعمليــــاتوالمخرجــــات
نقــصالكفــاءةالداخليــة،ومشــكلةالفاقــدالتعليمــيفــيأهمهاعــدمالرضــاعــنالتعلــيمالثــانويمــنحيــثفيـه،

نسبةاال %على23لتحاقبهذاالتعليمالتتجاوزاالنتقالمنالتعليماألساسيإلىالتعليمالثانويحيثإن 
الرغممنمجانيته،إضافةإلىالمشكالتالمرتبطةبقصورالتقنياتونظـماالمتحانـات،والبنـاءالمدرسـي،
كـذلكالـنقصبالكـادرالتدريسـيالمؤهـلبصـورةمناســبةحيـثتشـيراإلحصـائياتالـواردةبهـذاالخصــوص

يمالثـانويالعـامدونمسـتوىالتأهيـلالمطلـوبهـذاإلـىجانـب%منإجماليالمدرسينبـالتعل84إلىأن
نقـصمهـاراتالمدرسـينالمرتبطـةباسـتخدامالمعلوماتيـة،وابتعــادالنشـاطالمدرسـيفـيالمدرسـةعـنحيــاة

(.ومنخاللاألدبياتوالدراساتالسـابقة27،16،صص1::3المجتمعالمحلي)هئيةتخطيطالدولة،
المتعلقـــةبــــالواقعاإلداريفــــيالمـــدراسالثانويــــةنجــــدمجموعـــةمــــنالعقبــــات(:::3كدراســـة)منصــــور،

والمشكالتالتيتضعفجودةالنظامالتعليمـيممـاينـتجعنـهمخرجـاتتتميـزبعـدمالجـودة،األمـرالـذي
يجعــلهــذاالنظــامفــيأمــسالحاجــةإلــىالتجديــدوالتطــوير،وقــدتأكــدتهــذهالمشــكالتمــنخــاللدراســة
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،قابلـتخاللهـاعشـرةمـنالمدرسـين3:11\4\34-31ةقامتبهاالباحثةخاللالفترةالزمنيـةاستطالعي
والمـــديرينفـــيعـــددمـــنالمـــدارسالثانويـــةبمدينـــةدمشـــق،حيـــثذكـــرمـــنقـــابلتهممشـــكلةنقـــصالكفـــاءة

كيـزهعلـىالكـمالداخليةللتعليمالثانويالعامالمتمثلةبالرسوبوالتسرب،كذلكنقصجودةهـذاالتعلـيموتر
علىحسابالجانبالكيفيفيمخرجاته.

فــيضــوءمـــاســبقمـــنمشــكالتيعـــانيمنهــاالتعلــيمالثـــانويالعــامفـــيســورية،وفـــيظــلالتوجـــه
دارتهوفقااألحـدثاألسـاليب العالمينحوالتعليمعامة،والثانويخاصة،البد منتطويرالتعليمالثانويوا 

نجــاحاإلداريــةالمتطــورةوفــقأنظ مــةالجــودةبمــايتناســبمــعواقــعالتعلــيمالثــانويفــيســورية،وحيــثإن 
تطبيـقإدارةالجــودةالشــاملةفـيالتعلــيميتوقــفعلـىتــوفيرمجموعــةمـنالمتطلبــاتف ن ــهومـنهنــاتتحــدد

مشكلةالبحثبالسؤالالرئيسالتالي:
 ة دمشق ؟حافظي العام في مما متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الثانو ـ 

:ةالتاليوتتفرععنالسؤالالرئيساألسئلةالفرعية
الفلســــفةالتــــيتقــــومعليهــــا،أهميتهــــا،مراحــــلتطبيقهــــا،المفهوم،إدارةالجــــودةالشــــاملةمــــنحيــــث:مــــا .1

متطلباتتطبيقها؟
ســــيةلتطبيقهــــا،فــــيالتعلــــيمالثــــانويمــــنحيــــث:المفهــــوم،المنطلقــــاتاألساالجــــودةالشــــاملةإدارةمــــا .3

 متطلباتتطبيقها،صعوباتتطبيقهافيالتعليمالثانوي؟
دارتـهفـيسـوريةمـنحيـثنشـأته،أهميتـه،أهدافـه،أنواعـه،ضـروراتاألخـذ .2 ماواقعالتعليمالثانويوا 

 ب دارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانويالعامفيسورية؟
التعلـيمالثـانويالعـامالخاصـةبالمدرسـينمـنوجهـةنظـرمامتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفي .4

 العي نةككل؟
مدرســـين(،الجنس،المؤهـــلالعلمـــي،/مـــاأثـــرمتغيـــراتالبحـــثالمســـتقلة)صـــفةالمســـتجيب)مديرين .1

نةحولمتطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةسنواتالخبرة،عددالدوراتالتدريبية(علىاستجاباتأفرادالعي 
 ليمالثانويفيمدينةدمشق؟.الشاملةبالتع

متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجــــودةالشـــاملةفـــيالتعلــــيمالثـــانويالعـــامفــــيمحافظـــةدمشـــقالخاصــــةمـــا .6
 ؟نةككلبالمدرسينمنوجهةنظرالعي 

متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجــــودةالشـــاملةفـــيالتعلــــيمالثـــانويالعـــامفــــيمحافظـــةدمشـــقالخاصــــةمـــا .7
 ؟نةككلالعي بالمتعلمينمنوجهةنظر

متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجــــودةالشـــاملةفـــيالتعلــــيمالثـــانويالعـــامفــــيمحافظـــةدمشـــقالخاصــــةمـــا .8
 ؟نةككلبالمناهجمنوجهةنظرالعي 

متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالتعلـيمالثـانويالعـامفـيمحافظـةدمشـقالخاصـةبالبيئـةما .9
 ؟لنةككالمدرسيةمنوجهةنظرالعي 
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ـــيمالثـــانويالعـــامفـــيمحافظـــةدمشـــقالخاصـــةمـــا .:1 متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالتعل
 ؟نةككلبالمبانيالمدرسيةمنوجهةنظرالعي 

متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانويالعامفيمحافظـةدمشـقالخاصـةبـاإلدارةما .11
؟كلنةكالمدرسيةمنوجهةنظرالعي 

 :أهمية البحث -ثانياا 
 :بحثالحاليمناالعتباراتاآلتيةأهميةالبرزت

صـالحالتعلــيمبشـكلعــام (1 الثــانويوأهميـةإدارةالجــودةالشـاملةالتــيباتـتتوجهــااعالميــاافـيتطــويروا 
 منهبشكلخاص.

 إماللجامعةأولسوقالعمل.متعلمينالتعليمالثانويالذييهيئالأهمية (3
النظـــاماإلداريفـــيضـــبطوتطـــويرإدارةالجـــودةالشـــاملةمـــنفوائـــدللتعلـــيمالثـــانويمنهـــا:مـــاتقدمـــه (2

تمكــينالتعليميــة،زيــادةالكفــاءةالتعليميــةورفــعمســتوىاألداءللعــاملينبالمؤسســة،المؤسســةالتعليميــة
يواإلداري،تقليـــلاألخطـــاءبالعمـــلالعلمـــالمؤسســـةالتعليميـــةمـــنتحليـــلالمشـــكالتبـــالطرقالعلميـــة

 وبالتاليخفضالتكاليفالمادية.
التوجـهلتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةاإلفادةمنالنتائجالتييمكنأنيقدمهاهذاالبحثفـيحـالتـم (4

.ةالتعليمالثانويالعامفيسوريفيمدارس
 أهداف البحث: -ثالثاا 

:سعىالبحثالحاليإلىي
لممكنأنيتحققللعمليةالتعليميةوفقمعاييرالجـودةالشـاملةأنيبينالوضعالتعليميالذيمنا

ومنثمتحديدأهمالمتطلباتالالزمةلتحقيقإدارةالجودةالشاملةفيالتعليم.
 فرضيات البحث: -رابعاا 

يسعىالبحثالختبارالفرضياتالتالية:
(:1:.:سيتماختبارالفرضياتعندمستوىالداللة)

نـــةالبحـــثعلـــىاســـتبانةمتطلبـــاتلـــةإحصـــائياابـــينمتوســـطاتاســـتجاباتأفـــرادعي التوجـــدفـــروقدا .1
تطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةبمـــدارسالتعلـــيمالثـــانويالعـــاموفـــقمتغيـــرصـــفةالمســـتجيب)مـــديرين،

 .(1:.:)عندمستوىالداللةمدرسين(
ـــينمتوســـط .3 ـــةإحصـــائيااب ـــىاســـتبانةاســـتجاباتأفـــرادعي درجـــاتاتالتوجـــدفـــروقدال ـــةالبحـــثعل ن

عنـدمسـتوىالجـنسالتعليمالثانويالعاموفقمتغيـرمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدارس
 .(1:.:)الداللة
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ـــينمتوســـط .2 ـــةإحصـــائيااب ـــىاســـتبانةاســـتجاباتأفـــرادعي درجـــاتاتالتوجـــدفـــروقدال ـــةالبحـــثعل ن
عنــدتعلــيمالثــانويالعــاموفــقمتغيــرالمؤهــلالعلمــيمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةبمــدارسال

 .(1:.:)مستوىالداللة
ـــينمتوســـط .4 ـــةإحصـــائيااب ـــىاســـتبانةاســـتجاباتأفـــرادعي درجـــاتاتالتوجـــدفـــروقدال ـــةالبحـــثعل ن

عنـدمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفـيمـدارسالتعلـيمالثـانويالعـاموفـقمتغيـرسـنواتالخبـرة
.(1:.:)لةمستوىالدال

نةالبحثفياستبانةمتطلبـاتاستجاباتأفرادعي درجاتاتالتوجدفروقدالةإحصائياابينمتوسط .1
عنـــدتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةبمـــدارسالتعلـــيمالثـــانويالعـــاموفـــقمتغيـــرعـــددالـــدوراتالتدريبيـــة

  .(1:.:)مستوىالداللة
  متغيرات البحث: -خامساا 

 :حثالحاليمايليشملمتغيراتالبت
 :المتغيرات المستقلة - أ
صفةالمستجيب:)مديرين،مدرسين(.متغير -
.(واإلناث،الذكور)الجنس:متغير -
.(ماجستير،إجازة،دبلومتأهيلتربوي)المؤهلالعلمي:متغير -
.(سنة:3أكثرمنسنة،:3-16،سنة11–11،سنواتفمادون:1):سنواتالخبرةمتغير -
.(دوراتفأكثر1،دورات4–3،دورةواحدة):لدوراتالتدريبيةعددامتغير -

 :المتغيرات التابعة - ب
المتطلبـاتالالزمــةلتطبيـقإدارةالجــودةالشــاملةفـيمــدارسالتعلــيمعلــىاســتبانةنـةجابـةأفــرادالعي إ

.دمشقبمحافظةالثانويالعام
  :البحث ةأدا-سادساا 

:ةاألداةالتالييعتمدالبحثالحاليعلى
ــيممــنتصــميمالباحثــةبهــدفتعــرفمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةةاســتبان - الشــاملةفــيمــدارسالتعل

دمشق.بمحافظةالثانويالعام
 منهج البحث: -سابعاا 

المنهجالوصفيالتحليليعلىاعتبارهالمنهجالمناسبلتحقيقأهدافهذاعلىالبحثالحالييقوم
التحليلــيعلــىوصــفالظــاهرةكمــاهــيفــيالواقــعومــنثــمتحليلهــاالبحث.حيــثيعتمــدالمــنهجالوصــفي
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صــولعليهــاالمرتبطــةبمشــكلةوتفســيرهاوربطهــابــالظواهراألخــرىمــعتفســيرهــذهالبيانــاتالتــييــتمالح
(.138،:::3)إبراهيم،بهدفصياغةمبادئهامةوالتوصللحلالمشكلة،البحث

لقــائم)أيمــاهوكــائن(وتحديــدالظــروفوالعالقــاتحيــثيعتمــدهــذاالمــنهجعلــىتفســيرالوضــعا
الموجودةبينالمتغيرات،كمايتعدىمجردجمعبياناتوصفيةحولالظاهرةإلىالتحليلوالربطوالتفسير

وتصنيفهاوقياسهاواستخالصالنتائجمنها.لهذهالبيانات
 حدود البحث: -ثامناا 

.فيمدارسالتعليمالثانويالعامالمديرينوالمدرسينعلىاقتصرالبحثالحدود البشرية: -

.م1111/1111العامالد راسيالفصلالثانيمنخاللطبقالبحث :ةالحدود الزماني -

.دمشقفيمحافظةالمدارسالثانويةالعامةالحدود المكانية: -

انويالعـامالمتطلباتالالزمةلتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةفـيمـدارسالتعلـيمالثـالحدود العلمّية: -
ــــاتتطبيــــقإدارةالجــــودةالشــــاملةالمتعلقــــةبالمدرســــين،دمشــــقفــــيمحافظــــة مــــنحيــــث)متطلب

ــالمتعلمين،والمتعلقــةبمحتــوىالمنــاهج،والمتعلقــةبالبيئــةالمدرســية،والمتعلقــةبــاإلدارة والمتعلقــةب
.المدرسية(

 المجتمع األصلي للبحث وعيّنته: -تاسعاا 

   ـ المجتمع األصلي للبحث:
نالمجتمــعاألصــليمــنجميــعالمــديرينوالمــديرات،المدرســينوالمدرســاتالعــاملينفــيمــدارس تكــو 
الت علــيمالث ــانويالعــامالحكوميــةفــيمحافظــةدمشــق،حيــثيبلــغالعــددالكلــيللمــديرينبحســبإحصــائيات

شــق،وبلــغمجمــلفــيمحافظــةدماتومــديرراء(مــد1:4/)3:13–3:11لدراســي/وزارةالت ربيــةللعــاما
ق.ومدرسةافيمحافظةدمش(مدرساا3744المجتمعاألصليللمدرسين)

نة البحث:ـ عيّ 
نةالبحثبالط ريقةالعشـوائيةالطبقيـةمـنالمجتمـعاألصـلي،الـذ ييتكـونمـناختيارأفرادعي لقدتم 

مالثـ انويالعـامالحكوميـةفـيجميعالمديرينوالمديرات،والمدرسينوالمدرسـاتالعـاملينفـيمـدارسالت علـي
نــةمحافظــةدمشــق،بعــدماتــم الحصــولعلــىقــوائمبأســماءهــذهالمــدارسمــنوزارةالت ربيــة.وقــدبلغــتالعي 

(مدرســـاا:94%(مــنالمجتمــعاألصـــليلطبقــةالمــديرين.و)76.:8(مــديرااومــديرةاأيمــانســـبته)84)
حيـثبلـغصـليلطبقـةالمدرسـينفـيمحافظـةدمشـق%(مـنالمجتمـعاأل24.31ومدرسةاأيمانسـبته)

(مدراءومديراتفيمحافظةدمشقلذااكتفينابعينةقليلةتمثـل1:4)مجملالمجتمعاألصليللمديرين
(مدرسااومدرسةلذاكانـت3744لمدرسينوالمدرسات)المجتمعاألصليلوبلغمجملالمجتمعاألصلي،

.عهااألصليعينةالمدرسينأكبرلتمثلمجتم
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 :وتعريفاته اإلجرائية مصطلحات البحث -عاشراا 

(:Total Quality Managementإدارة الجودة الشاملة )ـ
عمليةإداريةترتكزعلىتحسيناإلنتاجيةالفرديـةوالجماعيـة،وتسـعىإلـىتحقيـقالتنميـةواالتقـان،

لـىتهمومنخاللاستشارةالعاملينفـيالمؤسسـة،وتنميـةقـدراتهموكفايـا رفـعسـويتهاوتجويدها)الخواجـة،ا 
3::4،138.)

هـيمجموعـة(: Total Quality Management عـرف عليمـات إدارة الجـودة الشـاملة ) كمـا
مــنالســماتالتــييجــبتوافرهــافــيجميــععناصــرالمؤسســةمــنمــدخالتوعمليــاتومخرجــاتلتحقيــق

 (.1112،11لمجتمعالمحلي.)عليمات،حاجاتالعاملينورغباتهمومتطلباتهمفيالمؤسسةوا

ــنظمالمتبعــة:(Total Quality Managementكمــا أإ إدارة الجــودة الشــاملة) هــيأحــدال
لمواجهةالتحديات،وذلكبوصفهانظامااقائمااعلىالتحسينالمستمرلألداءفيجميعالمستوياتالعملية

لـــــكباســـــتخدامجميـــــعالمـــــواردالبشـــــريةوالماليـــــةواإلداريـــــة،وفـــــيكـــــلالمجـــــاالتالوظيفيـــــةللمنظمـــــة،وذ
 .(,p2991brocka,13المتاحة)
(علــىأنهــاالتحــولفــيالطريقــةالتــيتــداربهــاالمنظمــة،والتــيتتضــمنتركيــزRileyريلــي)عرفهــاو

ـــــــــىالتحســـــــــيناتالمســـــــــتمرة ـــــــــاتالمنظمـــــــــةعل ـــــــــاتوالوظـــــــــائفوالمراحـــــــــلطاق ـــــــــةلكـــــــــلالعملي .المختلف
(tevencohen,brandRonald,1993,p25)

 :الشاملة بأنها إدارة الجودةوتعرف الباحثة  -

نـــوعمـــنأنـــواعاإلداراتالحديثـــةالتـــيتهـــدفإلـــىالتحســـينالمســـتمرللمؤسســـة،وتحقـــقأفضـــل
الخدماتبأقلالتكاليففيالوقتوالجهد.

 :(Total Quality Management)إدارة الجودة الشاملة في التعليم الثانوي
وفـــرقالعمـــلالفرصـــةإلرضـــاءليـــوفرلألفـــراد،المؤسســـةالتعليميـــةيطبـــقفـــيهـــيأســـلوبمتكامـــل

التــيوهــيفعاليــةتقحق ــقأفضــلخــدماتتعليميــةبحثيــةبأكفــأاألســاليبوالمســتفيدينمــنالــتعلم،متعلمــينال
دارتهاثبتنجاحهالتخطيط  (.6002،9)البنا،األنشطةالتعليميةوا 

ــــىأنهــــاو ــــاكمــــنعرفهــــاعل ــــيتعبــــرعــــنوضــــعيةمجموعــــة"هن مــــنالخصــــائصأوالســــماتالت
المدخالت،والعمليات،والمخرجاتالمدرسية،ومـدىإسـهامجميـعالعـاملينفيهـاإلنجـازاألهـدافبأفضـل

(.1،276::3)البوهي،ن"يمكما
التربيـــةجـــوهرعـــنوشــموليةبدقـــةتعبـــرالتــيالمؤسســـاتأوالخصـــائصمجموعــة:"هـــيأنهـــاكمــا
ككـــلأبعادهـــا:مـــدخالتوعمليـــاتومخرجـــاتقريبـــةوبعيـــدة،وتغذيـــةراجعـــة،وكـــذاذلـــفـــيبمـــاوحالتهـــا

التفاعالتالمتواصلةالتيتؤديإلىتحقيقاألهدافالمنشودةوالمناسبةلمجتمعمعينوعلىقـدرسـالمة
(.9،66::3جوهرالتربيةوحالتهاتتفاوتمستوياتالجودة")الطس،



1: 

ط،وتنظيم،وتنفيذ،ومتابعة،العمليـةالتعليميـةوفـقنظـم"تخطي:أنهابالشاملةالجودةعثمانوعرف
محـــددةوموثقـــةتقـــودإلـــىتحقيـــقرســـالةفـــيبنـــاءاإلنســـانالعصـــري،مـــنخـــاللتقـــديمالخدمـــةالتعليميـــة

.(1997،28)عثمان،المتميزة،وأنشطةبناءالشخصيةالمتوازنة"
علـىحقـائقعلميـة،فهـي"عمليـةبنائيـةتهـدففيحينيرىالبعضعلىأنهاعمليـةواقعيـةتسـتند

خياليـةأومعقـدةحيـثتسـتندعلـىاإلحسـاسالعـامإلىتحسينالمنتجالنهـائي،واليمكـناعتبارهـاعمليـة
(.2،17::3للحكمعلىاألشياء")أحمد،

ويــرىعشــيبةأنهــامجموعــةمعــاييرخاصــةتقــيسكــلمــاتحتويــهالمنظومــةالتعليميــةبهــدفتلبيــة
عناصرجاتاألفراد،فهيعبارةعن"جملةمنالمعاييروالخصائصالتيينبغيأنتتوافرفيجميعحا

تلبــــىالعمليــــةالتعليميــــةبالجامعــــة،ســــواءمنهــــامــــايتعلــــقبالمــــدخالتأمالعمليــــاتأمالمخرجــــات،التــــي
الفعـاللجميـعخداماحتياجاتالمجتمعومتطلباته،ورغباتالمتعلمينوحاجاتهم،وتتحقـقمـنخـاللاالسـت

(.128،:::3،ةيةوالماديةفيالجامعة")عشيبالعناصرالبشر
علــىأنالجــودةهــي"المســتوىالــذييجــبأنيصــلإليــهالمتخرجــون"Malkovaويشــيرمالكوفــا"

قطاعالتربيةوفقاالمعاييرمحددةلمستوىالمعارفوالمهاراتوالعاداتوالقيمالتييجبأنيصلبواسطة
(.Malkova, 1989, 36ليهاالمتخرجونمنالمدارس)إ

آخرونأنالجـودةعبـارةعـنتغييـرشـاملفـيثقافـةالمؤسسـةالتعليميـة،فهـي"ثقافـةىنيرفيحي
الســتخدامالفعــالللمــواردالبشــرية،بهــدفاإلــىىوتســععالميــاا،عليهــامتفــقبمعــاييرفــيالتعامــلجديــدة

(.1996،11)عبدالرحمن،لةوتحقيقتوقعاتالعمالءإشباعاحتياجاتالتنميةالشام
نتعريفاتالجودةتتعددوفقالتعددجوانبهاوالجهةالتيتعرفها،حيثتسعىجميعهـاإلـىأالملحوظ

تجويـــداألداء،وتقـــديمالخدمـــةالتعليميـــةالمتميـــزةمـــنخـــاللاالســـتخدامالفعـــاللجميـــعالعناصـــرالبشـــرية
والمادية.

إدارة الجودة الشاملة في التعليم الثانوي بأنها: وتعرف الباحثة
مـــلعلـــىتحســـينمســـتوىأداءمتكامـــليرتكـــزعلـــىمجموعـــةمـــنالمبـــادئالتـــيتعأســـلوبإداري

والعاملينفيالعمليةالتعليمية،ورفعمستوىنموالمتعلمينفـيمختلـفالجوانـب،وتهيئـةالبيئـةالمدرسين
تقــانفــيلينوتحفيزهــاورفــعســويتهاإلــىاإلرفــعكفايــاتالعــامتســهمفــيدرسـيةوالمنــاهجالمالئمــةالتــيالم

العمل.
:ـ متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الثانوي

خطــاء،باســتخدامتتمثــلبتضــافرجهــودالعــاملينبهــا،وتعــاونهمللقيــامبالعمــلالصــحيح،وتالفــياأل
مرونـةوفعاليـة،لتحقيـقحاجـاتورغبـاتالطلبـة،مـعاالعتمـادالمتاحـةبالمواردالماديةوالبشـريةواإلداريـة

(.pashk, 1996, 111)علىتقييمهملمعرفةمدىالتحسنفياألداء
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:وتعرف الباحثة متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الثانوي إجرائياا بأنها
الشـــاملة،الجـــودةإدارةلنظـــاماالعليـــاإلدارةاإلداري)دعـــموتأييـــدكـــلمـــايجـــبتـــوفيرهعلـــىالمســـتوى

والتنســيقبــينمختلــفمســتوياتاإلدارة،والعمــلعلــىإعــادةهندســةاإلدارةالمدرســيةومناخهــاالتنظيمــي،
للمـــواردالفاعلــةاإلدارةوالتعليميــةللمؤسســةالتنظيميــةوالثقافــةالعمــل)تهيئــةمنــاخ:والمســتوىالمــاديمــن

ــيم)كــوادربشــريةمدربــةمــنخــاللمــن:ســتوىالبشــريالتعليميــة(،والمبالمؤسســةالبشــرية والتــدريبالتعل
الشـــاملة،ومشـــاركةجميـــعالجـــودةإدارةلمـــدخلالمناســـبةالقياديـــةاألنمـــاطاألفـــراد،وتبنـــيلكافـــةالمســـتمر
مســـتوىاألداء(مـــنأجـــلضـــماننجـــاحتطبيـــقالجـــودةالشـــاملةلتحســـينالمبذولـــةالجهـــودفـــيالعـــاملين

مالثانوي.بمدارسالتعلي
 ـ المدرسة الثانوية العامة:

ليتحمــلمســؤوليتهكاملــةعــنالحيــاةمــنخــاللالمكــانالــذييقعــدافيــهالمــتعلمعرفهــا العقيــل بأنهــا: 
تزويـدهبـالقيماالجتماعيـة،وتـوفيرقــدرمناسـبمـنالمعـارفوالمهـاراتوالخبــرات،بمـايجعلـهيعتمـدعلــى

المناسـبة،واإلقبـالعلـىالحيـاةالعمليـةأومواصـلةالمسـيرةنحـوالتعلـيمنفسهفيالتفكير،واتخاذالقـرارات
وتســــــبقالمرحلــــــةالجامعيــــــةالثانويــــــةالعامــــــةالمرحلــــــةالمتوســــــطةالعــــــاليوالجــــــامعي،وتقابــــــلالمدرســــــة

(.1،131::3)العقيل،
ظـامالتعليمـي،المرحلـةالتعليميـةالثانيـةفـيالنوتعرف المدرسة الثانويـة العامـة فـي سـورية بأنهـا: 

وتبلغمدةالدراسةفيهاثالثسنواتتشكلالسنةاألولـىمنهـاجـذعاامشـتركاا،بينمـايتـوزعطـالبالسـنتين
 (.3،1:6::3التاليتينعلىالفرعينالعلميواألدبي)وزارةالتربية،

 الدراسات السابقة: -الحادي عشر

ـــ ـــةعـــدداامـــنالدراســـاتالســـابقةالتـــيتتعل ـــىتناولـــتالباحث قبموضـــوعالبحـــثالحـــاليللوقـــوفعل
القضايا،والمشكالتالتيتناولتها،وتعرفاألساليب،واإلجراءاتالتياتبعتها،وأهمالنتائجالتيتوصلت
إليهـــا،وســـيتمعرضـــهاضـــمنمحـــورين:المحـــوراألوليتضـــمنالدراســـاتالعربيـــة،والثـــانييشـــتملعلـــى

الدراساتاألجنبية.
 :الدراسات العربية 

ــي القطــا  التعليمــي  2 ــا ف ــادة منه ــة اإلف مكاني ــة واد ــةم مفهومهــا وتطبيقاتهــا التربوي ــ إدارة الجــودة الكلي ـ
 (.2991)درباسم 

مكانيــةاإلفــادةمنهــافــي هــدفتهــذهالدراســةإلــىتعــرفالتطبيقــاتالتربويــةإلدارةالجــودةالشــاملةوا 
بدراسـةبعـضنمـاذجإدارةالجـودةالشـاملةقطاعالتعليمالسعودي،والمعوقاتالتـيتواجـهذلـك،حيـثقـام

ثـم،(Newtown)تهاالتربويـةفـيالواليـاتالمتحـدةاألمريكيـةفـيضـوءنمـاذجديمنـغونيـوتـاوناوتطبيق
قامبتحليلللمعوقاتالتيتعترضتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيقطاعالتعليمالسعودي.
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وكـانمـنأبـرز.واعتمـدتاالسـتبانةكـأداةللبحـثالمـنهجالوصـفيالتحليلـيالدراسةهذهاستخدمت
النتائجالتيتوصلتإليهامايلي:

 .ضرورةتطبيقمفاهيمإدارةالجودةالشاملةفيالمؤسساتالمختلفة

 وجدتالدراسةأنالمسؤولينالتربويينالسعوديينأمامهمنماذجوأساليبعديدةإلدارةالجودةالشـاملة
ناسبمنهاللتطبيقفيالمدارسالسعوديةبعدإجراءالتعديلالمناسبعليهـايمكنهماختيارالمبحيث

معإمكانيةتذليلالصعوباتالتيقدتعـوقتطبيـقهـذهالمفـاهيمفـي،وبمايتالءممعالبيئةالسعودية
هذاالقطاعالحيوي.

 سـاليبتقليديـةحددتالدراسةعـدداامـنالمعوقـاتمنهـاضـعفبنيـةنظـامالمعلومـاتواعتمـادهعلـىأ
ومركزيـةرسـمالسياسـاتمحددة،وعدمتوافرالكوادرالتدريبيةالمؤهلةفـيمجـالإدارةالجـودةالشـاملة

 واتخاذالقرارات.

ــــ دور نظاررمــــديري المــــدارس الثانويــــة العامــــة فــــي تحقيــــق جــــودة اإلدارة المدرســــية فــــي مصــــر 1   ـ
(.2991 مأبو الوفا)

تحقيـقجـودةاإلدارةلالمـدارسالثانويـةالعامـةومـديرلـذييقـومبـهادورالـمعرفـةهدفتالدراسةإلـى
مكاناتالمدارس. المدرسية،وكيفيةاالرتقاءبهذاالدورفيضوءفلسفةالمجتمعوا 

منالمدارسالثانويةالعامةفيمحافظةالقليوبيةفيمصر.اا/مدير54نةالدراسةمن/تكونتعي و
/عبـارةموزعـةعلـى:4االستبانةكأداةللدراسةتكونتمـن/الباحثاستخدمولتحقيقهدفالدراسة

أربعةمجاالتهيالتخطيط،التنظيم،والرقابة،والتوجيه.
وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:المنهجالوصفيالتحليلي.الدراسةهذهاستخدمت

الشاملةفيالعمليةاإلدارية،ويظهرذلكفـيعـدماليستخدممديروالمدارسالثانويةأسلوبإدارةالجودة
مـةالصـالحياتءاهتمامالمديرينبالتخطيطالعلمي،وسيطرةالروتينعلىأسلوبتأديةالعمـل،وعـدممال

معالمسؤولياتلجميعالعاملينبالمدرسـةوانفـرادالمـديرباتخـاذالقـرارات،وعـدماالهتمـامبالرقابـةالوقائيـة،
تالصادرةعنالمراكزالقياديةوعدمتكاملها.وتضاربالقرارا

 .(2991ـ تطوير أساليب مراقبة الجودة في العملية التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعي)محمدم  3
ينوالقيادةالتربويةمـنتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةفـيدرسهدفتهذهالدراسةإلىتعرفموقفالم

رفيمحافظاتالقاهرة،والجيزة،والقليوبية.التعليماألساسيفيجمهوريةمص
(فــرداا،مــنهم:36تكونــتعينــةالدراســةمــن)المســحي،والمــنهجالوصــفيالدراســةهــذهاســتخدمت

(مـــنالقيـــاديينالتربـــويينللتعلـــيماألساســـيوهـــممـــديروالتعلـــيم،والموجهـــون،:11(معلمـــااأول،):11)
رهمبطريقةعشوائية.ومديرومراحلالتعليماألساسيتماختيا
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(بندااموزعااعلىخمسةمجاالتهي:48لتحقيقأهدافالدراسةأعدالباحثاستبانةمكونةمن)و
الــوعيبــالجودة،ومــايجــبأنتكــونعليــهالجــودة،ومبــادئالوقايــةومراقبــةالجــودة،وعوامــلتطبيــقإدارة

(عبـارة:2ةمنإعدادخيـريالجيـزي،وشـمل)الجودةالشاملة.كمااستخدمالباحثمقياسالجودةالشامل
مجاالتهي:القيادةوالتخطيط،والتطوير،والتحسين.أربعةموزعةعلى

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:.

  نـةالدراســةبـالجودةالشــاملة،ومــايجـبأنتكــونعليـه،وبمبــادئالوقايـةوعوامــلنجــاحوعـيأفــرادعي
لجودةالشاملة.تطبيقإدارةا

  نــةالدراســةالقــدرةعلــىتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةكمــاأنلــديهمالقــدرةعلــىالقيــادة،لــدىأفــرادعي
والتخطيطوالتطويروالتحسين.

(.2991فضلم و  مفهوم الجودة الشاملة بالتعليم الثانوي العام )حلميمـ  1
مـنفـيمصـرشـاملةبـالتعليمالثـانويالعـامهدفتالدراسةإلـىتقـديمتصـورمقتـرحلمفهـومالجـودةال

 خاللمجموعةمناألفكارمنها:
دواعيتطبيقإدارةالجودةالشاملة. -

 .خاصةفيالتعليمالثانويعامةواالتجاهاتالمعاصرةلتطبيقاتالجودةفيالقطاعالتعليمي -

 السماتوالمعاييرالواجبتوفرهافيالمدارسلتطبيقنظامالجودةالشاملة. -

لقـداتبـعالباحثـانالمـنهجالوصــفيالتحليلـيلوصـفالعوامـلالتـيتســهمفـيتحقيـقالجـودةالشــاملة
وتضــمنتالدراســةالميدانيــةالمحــاورDelphiفــيالتعلــيمومتطلبــاتتطبيقهــااســتنادااإلــىأســلوبدلفــاي

اآلتية:
معاييرخاصةبمديرالمدرسةالذييطبقالجودةالشاملة.-
صةبالمعلمفيهذهالمدارس.معاييرخا-
معاييرخاصةبالطالبالذينينتمونإلىهذهالمدارس.-
مؤشراتفاعليةالمدرسةمنمنظورالجودةالشاملة.-

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهااآلتي:
عدمإدراكمديرالمدرسةلمفهومومعاييرومتطلباتالجودةالشاملة.-
ضمنمعاييرمحددةلتقييماألداءالمدرسي.عدموجودنظاميت-
عدمتوافربرامجتدريبيةللتنميةالمهنيةبمدارسالتعليمالثانوي.-
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تطوير أساليب مراقبة الجودة في العملية التعليمية في التعليم الثانوي في ضوء التجاهات العالميـة  ـ 5
(.2991 معبد المنعم) المعاصرة

هدفتالدراسةإلى:

فعلىواقعالعمليةالتعليميةبالتعليمالثانويالمعاصربمصر.التعر .1

أساليبمراقبةالجودةالشاملةبالتعليمالثانويالعام. .2

تطويعهذهاالتجاهاتبمايتالءممعالواقعالثقافيواالجتماعيفيمصر. .3

مالثـانويبمصـر،محاولةالتوصلإلىوضعتصورمقترحلرقابةالجـودةفـيالعمليـةالتعليميـةبـالتعلي .5
مكاناتالمجتمعالمصري.وذلك فيضوءواقعظروفوا 

وكانمنأبرز.واستخدمتاالستبانةكأداةللبحثاعتمدتالدراسةعلىالمنهجالوصفيالتحليليو
النتائجالتيتوصلتإليهااآلتي:

ـــأليفاقترحـــتالباحثـــةتصـــوراالتطـــويرأســـاليبمراقبـــةالجـــودةفـــيالعمليـــةالتعليميـــةمـــن خـــالل:ت
منظومــةللتقــويموالرقابــةالداخليــةمــنقيــاداتاإلدارةالتعليميــةوالمدرســية،تتضــمنصــياغةلــوائحالنظــام
ــــادة حيــــاءادوارالقي ــــقدارةالتعليميــــةوا  الــــداخليللتوجيــــهالفنــــيمــــنمنظــــوراألدوارالمتطــــورةوالمتغيــــرةل

وءالطموحـاتواآلمـالالتـييعقـدهاالمجتمـععلـىالمدرسيةوتحديدالواجباتوالمهـاموالمسـئولياتفـيضـ
تـــوافرتعلـــممـــتقنتتـــوازنفيـــهالكفـــاءةالنوعيـــةوالكفـــاءةالكميـــةالداخليـــةللتعلـــيم،ووضـــعمعـــاييرمتطـــورة

التنفيذوالتأكدمنتحقيقالختيارالموجهين،منهذاالمفهومكذلكتطويرضبطالنظامالتعليميوسالمة
اســتخدامأســاليبتوجيهيــهي.توصــيفأعمــالالمــوجهين،وتصــنيفأدائهــم،أيضــااأهــدافالمرحلــةالثــانو

متنوعــةومتكاملــةفرديــةوجماعيــةمباشــرةوغيــرمباشــرةمــنزيــاراتصــفيةهادئــةونشــراتدروستطبيقيــة
،بحيــثتصــبحأداةلمســاعدةالمعلمــينعلــىتحســينمســتوىأدائهــموأداةلتشــجيعةومشــاهدةحــرةوموجهــ

رهــاب.كــذلكاقترحــتإنشــاءآليــةخارجيــةلمراقبــةالجــودةالمبــادأة وتنشــيطالحــوافزوليســتأداةتخويــفوا 
 بمثابةرقابةعلىالرقابةالداخلية.الحقةالتعليميةبالمراحلالثانوية،بحيثتعدرقابة

 (.2991التخطيط للتغيير نحو إدارة الجودة الشاملة في مجال اإلدارة )الكيالنيم ـ  6
 دارةالجودةالشاملةفيمجـالاإلدارةالتعليميـةمنأجلاألخذبدراسةإلىالتخطيطللتغييرهدفتال

واقتراحخطةتربويةذاتمعالمواضـحةتهـدفإلـىالتغييـرالمطلـوب،والـذييـوازنبـينثقافـةهـذهاإلدارة
وثقافةالمدرسةفياألردنضمنالخطواتاآلتية:

لشاملة.تحديدالمقصودب دارةالجودةا -

تحديدالمقصودبالجودة. -
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علىاإلدارةالتعليمية.إدارةالجودةالشاملةمناقشةتطبيق -

.إدارةالجودةالشاملةتحديدإجراءاتالتغييرالمطلوبلالنتقالإلى -

تحديدشكلاإلجراءالتخطيطيالمقترحللتغييرالمطلوبوالذييتضمناآلتي: -
جراءات،وتؤديإلىالتـزامالمعنيـينإدارةمرحلةتمهيديةتعرفبثقافة .1 الجودةالشاملةمنفلسفةوا 

بالتغيير.
مرحلــةتقــديرالحاجــاتإلــىمنظومــةأولويــاتحســبنظــام)كوفمــان(الــذييحلــلاإلدارةحســب .3

منحىالنظم.
جراءاتالتفعيلوالتوظيف. .2 مرحلةبناءالخطةوا 
مرحلةالرقابةوتبيينالقيمةالمضافة. .4

وكانمـنأبـرز،واستخدمتاالستبانةكأداةللبحثةعلىالمنهجالوصفيالتحليلياعتمدتالدراس
النتائجالتيتوصلتإليهامايلي:

دخــال إدارةالجـودةالشــاملةفـيمجــالالتربيـةلفعاليتهــامــعأوصـتالدراســةبتبنـيالخطــةالمقترحـةوا 
توخيعدمالمساسبثقافةالمجتمع.

ــــ  7 ـــــ ــــيم إدارة الجــــودة الشــــاملة ف ــــة  –ي التعل ــــرات أجنبي ــــي مصــــر –خب ــــا ف ــــادة منه ــــة اإلف مكاني  واد
 (.1002)خليلم والزهيريم 

إلــىاالهتمــامبتطبيــقمبــادئوفلســفةالجــودةالشــاملةفــيالتعلــيممــنخــاللتجــاربالدراســةهــدفت
جـودةبعضالدولالمتقدمةالمطبقةلهذاالنظامفيتعليمها،منأجـلالتوصـلإلـىنمـوذجمقتـرحإلدارةال

الشاملةيمكناالستفادةمنهفيتطويرالتعليمالمصري.
.واستخدمتاالستبانةكأداةللبحثاعتمدتالدراسةعلىمنهجالمسحالتربويكأحدمكوناته

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:
إدارةالجـــودةتقـــديمبعـــضالمقترحـــاتوالتوصـــياتفـــيضـــوءالـــرؤىالعالميـــةلمـــدىإمكانيـــةتطبيـــق

الشاملةفيالتعليمالمصريمنخـاللالتحسـينالمسـتمرفـيكـلمظـاهرالعمليـةالتعليميـة،بالتعـاونمـع
ــــي ــــةف ــــةوالعملي ــــيمالمهــــاراتالنظري أصــــحاباألعمــــالوالمجــــالسوالمــــدراءوالمــــوظفين،وباالهتمــــامبتقي

لمشـكالتالتـيتواجـهتطبيـقإدارةالجـودةمؤسساتالتعليم،وااللتزاموالصبرفـيإيجـادالحلـولالمختلفـةل
الشــاملةفــيمؤسســاتالتعلــيم،وذلــكمــنخــاللمهــاراتعمــلالفريــق،وبالعمــلعلــىتطبيــقإســتراتيجية
مالئمــةلتحســينأداءالجــودةوذلــكمــنخــاللمســحوتقيــيموتحليــلالبيانــاتوجمــعاالكتشــافاتالخاصــة

بالخدماتفيالتخطيطوالميزانية.
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ة أداء مديرة المدرسـة البتدائيـة بالمنطقـة الشـرقية مـإ المملكـة العربيـة السـعودية فـي ضـوء فاعلي -1
 (. 1002مالغنام) معايير الجودة الشاملة

هــدفتإلـــىتحديـــدفاعليـــةأداءمـــديرةالمدرســـةاالبتدائيـــةفـــيالمنطقـــةالشـــرقيةمـــنالمملكـــةالعربيـــة
تــمووالتعــرفعلــىمجــاالتالقــوةوالضــعففــيأدائهــا.الســعوديةفــيضــوءمعــاييرإدارةالجــودةالشــاملة

التحليلي.الوصفياعتمادالمنهج
 (مدرسة.14(معلمةيمثلن)234تكونتعينةالدراسةمن)

(فقـــرةلقيـــاسمســـتوىالفاعليـــةفـــيأداءمـــديرةالمدرســـة:6قامـــتالباحثـــةبتصـــميماســـتبانهمـــن)و
االبتدائية.

لتإليهامايلي:وكانمنأبرزالنتائجالتيتوص
الســـعوديةيرقـــىبصـــورةعامـــةإلـــىمســـتوىأداءمـــديرةالمدرســـةاالبتدائيـــةفـــيالمملكـــةالعربيـــةن إ

نالمــديرةقــدأظهــرتتميــزاافــيمجــال ــيم،وا  اإلجــادةالتامــةمــنمنظــورمعــاييرالجــودةالشــاملةفــيالتعل
مــــه،وكــــذلكفــــيمجــــالاتخــــاذالقــــرارالتخطــــيط،وأبــــرزتأداءافــــاعالافــــيميــــدانمتابعــــةالتحصــــيلوتقوي

دارة والعالقــاتاإلنســانية،لكنهــابحاجــةإلــىالمزيــدمــنالتأهيــلالمهنــيفــيمجــالإدارةالمــواردالبشــريةوا 
العالقةمعأولياءاألمورومؤسساتالمجتمع.وأوصتالدراسة:بضرورةتبنيمبـادئإدارةالجـودةالشـاملة

دخالهـــافـــيالمـــدارسا البتدائيـــةبالمملكـــةالعربيـــةالســـعوديةبشـــكلتـــدريجيوتصـــميمبـــرامجومفاهيمهـــاوا 
تدريبيةبغرضتعزيزخبراتمديراتالمدارساالبتدائيةوتحديثهافيمجـالإدارةالمـواردالبشـريةوالعالقـة

.معأطرافالعمليةالتربويةبمايجسدمفاهيمإدارةالجودةالشاملةفيحقلالتعليم
(.1001دارة المدرسية في مصر )حسيإم ـ تحسيإ جودة اإل 9

هدفتالدراسةإلىتحقيقمجموعةمناألهدافمنها:

 واقعالمدرسةفيمصر.ةعرفم .2

مفاهيمتحسينجودةالمدرسة،وكذلكالمصادرالتيتعدمنبعاالتحسـينالجـودة،باإلضـافةةعرفم .1
 إلىفوائدهاوأهدافها.

 ائصهاومحدداتها.مبادئتحسينالجودةوأبعادهاوخصةعرفم .3

 خطواتتحسينالجودةومراحلها.ةعرفم .1

 الوصولإلىتصورمستقبليلتحسينجودةاإلدارةالمدرسيةفيمصر. .5

وكــانمــن.واســتخدمتاالســتبانةكــأداةللبحــثالمــنهجالوصــفيالتحليلــيالدراســةهــذهاســتخدمت
أبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:

دارس،فليسهناكمايسمىبالعميلالواحـدالمحـدد،فمـنهمالخـارجيون)أوليـاءتنوعالعمالءداخلالم -1
هوالعميلالمباشرفيذلك،متعلمالعاملون(،ويعدال-درسوناألمورـالمجتمع(ومنهمالداخليون)الم
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وتفـــرضتلـــكالنتيجـــةوجـــودنظـــرةشـــاملةعنـــدتعريـــفالعمـــالءفـــيالمدرســـة،وتتطلـــبوجـــودخطـــة
سـتراتيجيةلتحقيـقمصـالحكافـةاتحددمهمةالمدرسةومصلحةتلكاألطرافمنهاووضعستراتيجيةا

 األطرافوالتوفيقبينها.

غمــوضالرؤيــةالمشــتركةبــينكافــةاألطــراففــيالمدرســةعــنالمقصــودبــالجودةوعناصــرهاوكيفيــة -2
ظـام،ويتمثـلذلـكفـيتحسينها،ولعلذلكيلقـيعبئـااكبيـرااعلـىالمدرسـةفـيإدخـالوتطبيـقذلـكالن

خلقنوعمنالثقافةالعامةللمدرسة،فتطبيقذلكالنظاميعدعمليةتغييرجوهريةفـيثقافـةالمدرسـة
 وفياتجاهاتاألفرادومعتقداتهموسلوكهم.

 المديرونفينظامالجودةيرونأندورهميتغيرمنالتحكموالمتابعةإلىالقيادة. -3

اصةبالجودة،حيثإنهاتعدجزءاامتكامالامعباقيأعمـالالمدرسـة،مدارسمقاييسخالاليوجدفي -5
 مقاييسلألداء.بدالامنذلكيوجدو

 توجدمشكلةلدىبعضالمديرينفيفهممعنيالجودةالشاملة،وهذايعوقعمليةالتحسين. -4

ية،وأخـذتسـتراتيجيةلتصـورمسـتقبليلتحسـينجـودةاإلدارةالمدرسـاوفيالنهايةوضـعتالدراسـة
.افةفياالعتبارأنمحاولةتحسيناإلدارةالبدأنتتمفيظلعملياتتطويرمنظومةالتعليمك

 .(1001)عامرم  تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة بمصر في ضوء إدارة الجودة الشاملةـ  20

هدفتالدراسةإلى:

 لتعليميــةبغــرضاالســتفادةمنــهفــيتطــويرمفهــومالجــودةالشــاملةومراحــلتطبيقهــافــيالــنظماةعرفــم
 .إدارةالمدرسةالثانويةالعامة

 .التوصلإلىمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالمدرسةالثانوية 

 .وضعتصورمقترحلتطويرإدارةالمدرسةالثانويةالعامةفيضوءفلسفةإدارةالجودةالشاملة 

فالعواملوالعالقاتوالمتطلبـاتالهامـةلتطبيـقإدارةالجـودةاستخدمالباحثالمنهجالوصفيلتعرو
الشاملةبالمدرسةالثانويةالعامةإلىجانبأسلوبالنظملدراسةالمدرسةالثانويةالعامةكمنظومةإدارية.

تكونمجتمعالدراسةمنجميعمديريومديراتالمدارسالثانويةالعامـةفـيمصـروالبـالغعـددهمو
 .:::99/3امالدراسي(للع16:1)

ســــتعانالباحــــثبــــاألدواتاآلتيــــة:اإلحصــــاءاتالصــــادرةعــــنوزارةالتربيــــةوالتعلــــيمللتعلــــيمقبــــلاو
يتعلــقبــ دارةالتعلــيمالثــانويالعــام،إلقــاءالضــوءعلــىواقــعإدارةالمدرســةالثانويــةخاصــةمــاالجــامعيو

 كلجمعالمعلوماتحولموضوعالبحث.العامة،عالوةعلىالمقابالتالشخصيةغيرالمقننةوذل
وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:

تقـــديمتصـــورمقتـــرحلتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةبالمدرســـةالثانويـــةالعامـــة،واألســـس،ومراحـــل-
لمدرســةالتطبيــقواألســاليبالمناســبةلكــلمرحلــةوكــذلكالبنــاءالتنظيمــيالمقتــرحللجــودةالشــاملةداخــلا
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الثانويـة،ومحــاذيرالتطبيــق.وقـدتــمتقــديممجموعــةمـنالتوصــياتفــيختــامالدراسـةوالتــيمــنشــانهاأن
تتكاملمعأسسومراحلتطبيقإدارةالجودةالشـاملةبالمدرسـةالثانويـةالعامـة،فهنـاكجوانـبعـدةتسـهم

ويالعـامومنهـامـايخـصالقـوىالبشـريةفيتطويرإدارةتلـكالمدرسـة،منهـامـايتعلـقبنظـامالتعلـيمالثـان
وأدوارهاداخلالمدرسةوكلهاتسهمبدرجةعاليةفيتفعيلأدارةالمدرسةتجـاهالجـودةالشـاملةوقـدتناولهـا

الباحثعلىالنحواآلتي:
أوال:توصياتخاصةبنظامالتعليمالثانويالعامككل:

 .السياسةالتعليمية 

 تتعلقبـ دارةالمدرسـة،التوجيـهالتربـويداخـلالمدرسـةالثانويـةالعامـة،تطويرالقوىالبشريةالتي
 معلمالمدرسةالثانويةالعامة،نظمالتدريب.

ثانيا:توصياتخاصةبتفعيلإدارةالمدرسةالثانويةالعامةمنمنظورالجودةالشاملةتظهـرأهميـة
الدورالقياديلمديرالمدرسةفي:

 .مديرالمدرسةوالتدريب 

 .مديرالمدرسةوتدعيمفرقالعمل 

 .مديرالمدرسةوجودةالتنظيم 

 ستراتيجيةاتخاذالقرار.امديرالمدرسةو 

 .مديرالمدرسةوالتقويمالجيد
المدرســةالثانويــةالعامــةكمنــتجمتعلمــيتتعلــقبالتنميــةالشــاملةلمتعلمينثالثــاا:توصــياتخاصــةبــال

فية،والذاتية،والوجدانية،والخلقيةوالسلوكيةوالنفسحركية.نهائيلهابالتركيزعلىالجوانبالمعر
فـي وزارة التربيـة والتعلـيم بسـلطنة عمـاإ تطوير التعليم الثانوي وفق مبادئ إدارة الجودة الشـاملة ـ  22

(.1001بيم)الراس
ةوالتعلـيمهدفتالدراسةإلىتطويرالتعليمالثانويوفقمبادئإدارةالجودةالشاملةفـيوزارةالتربيـ

بسلطنةعمان.وذلكمنخالل:
التوصللمواصفاتالمـدخالت،والعمليـات،والمخرجـاتللتعلـيمالثـانويوفـقمبـادئإدارةالجـودة (1

 الشاملةلتطويره.
ودرجــةاخــتالفهــذهالمواصــفاتبــاختالفالمســتوىاإلداري،والمؤهــلالعلمــي،علــىتعــرفال (3

 نيين.الفالخبرةالتعليميةلقداريينو
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تضــمنتمواصــفاتالمــدخالتوالعمليــاتوالمخرجــاتللتعلــيمالثــانويةقــامالباحــثبتطــويراســتبانو
بأبعادهاالمختلفة.

(فـــرداايمثلـــونمســـتوياتاإلدارةالعليـــا،والوســـطى،والتنفيذيـــةفـــيوزارة468تكـــونالمجتمـــعمـــن)و
(.71.3سبة)(فرداابن213)التربيةوالتعليمبسلطنةعمان،استجابمنهم

وكــانمــنأبــرزالنتــائجالتــيتوصــلتإليهــاالدراســةالمــنهجالوصــفيالتحليلــي.هــذهاســتخدمتوقــد
مايلي:

 (مواصــفة،23تحديــدمواصــفاتلمــدخالتالتعلــيمالثــانويوالمتعلقــةبمــديرالمدرســةوالتــيتضــمنت)
واصفات.(م9(مواصفة،والمبنىالمدرسي)15(مواصفة،والمنهاج)11والمعلم)

 (12تحديـــدمواصـــفاتالعمليـــاتللتعلـــيمالثـــانويالمتعلقـــةبأســـاليبوطـــرقالتـــدريسوالتـــيتضـــمنت)
(7(مواصــــفات،واإلشــــرافالتربــــوي)11مواصــــفة،واألنشــــطةالصــــفيةوالالصــــفيةوالتــــيتضــــمنت)

والتــي(مواصــفات،وتقيــيمأداءالمعلمــين11(مواصــفة،وتقيــيمالتحصــيل)12مواصــفات،والتــدريب)
(مواصفات.1تضمنت)

 (مهــارة،وفــيمجــالالمهــارة13مواصــفاتالمخرجــاتللتعلــيمالثــانوي،فــيمجــالالمهــارةالمعرفيــة)
(مهـــاراتتشـــيرإلـــىإمكانيـــةاعتمادهـــا9(مهـــارات،بينمـــافـــيمجـــالالمهـــارةالســـلوكية)3المهنيـــة)

كمواصفاتلمخرجاتللتعليمالثانوي
مكانية تطبيقهـا فـي مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة فـي األردإ  مة إدارةءـ درجة مال21 الجودة الشاملة واد

 (.1001)خضرم 
مـــةإدارةالجـــودةالشـــاملةلمـــدارسوكالـــةالغـــوثالدوليـــةفـــيءهـــدفتالدراســـةإلـــىتحديـــددرجـــةمال

ظـــراألردنمـــنوجهـــةنظـــرالمشـــرفينالتربـــويين،وبيـــانإمكانيـــةتطبيقهـــافـــيهـــذهالمـــدارسمـــنوجهـــةن
المديرينوالمديرات.

 واعتمدتالدراسةعلىالمنهجالوصفي.
نةلها،حيثتكونمنجميـعالمشـرفينالتربـويين)وعـددهماعتمدالباحثمجتمعالدراسةكامالاعي و
(العاملينفيمدارسوكالةالغوثالدوليةفياألردن.:19مشرفاا(ومديريالمدارسوعددهم)14

(فقــرةموزعــةعلــىعشــرةمجــاالترئيســةتشــكلفــيمجملهــا91كونــةمــن)صـممالباحــثاســتبانهم
مبادئوعناصرإدارةالجودةالشاملة.

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:

 مةإدارةالجودةالشاملةلمدارسوكالةالغوثالدوليةكبيرة.ءجاءتدرجةمال

 مدارسوكالةالغوثالدوليةكبيرةجاءتدرجةإمكانيةتطبيقالجودةالشاملةفي. 



3: 

 وجـــودفـــروقذاتداللـــةإحصـــائيةفـــيدرجـــةإمكانيـــةتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةتعـــزىلمتغيـــرات
الخبرة،ونوعالبناءالمدرسي.

إدارة الجودة الشـاملة مـإ وجهـة نظـر مـديري ومعلمـي المـدارس الحكوميـة المطبقـة لهـا والحاصـلة ـ 23
 (.1005( في محافظة اإلحساء )األغبريم 9001على شهادة األيزو )

ينـةبـذلك،هدفتالدراسةإلىتحديدجوانـبنجـاحنظـامإدارةالجـودةالشـاملة،ومـدىقناعـةأفـرادالع 
وتناولتإدارةالجودةالشاملةمنوجهةنظرمديريومعلميالمدارسالمطبقـةلهـاوالحاصـلةعلـىشـهادة

منالمملكةالعربيةالسعودية.(فيمحافظةاإلحساء3::9يزو)اآل
منمدارسالتعليمالعام.128نةقوامها)شملتالدراسةعي  (مديرااومعلماافيسبع 

استخدمالباحثأداةاالستبانة.
وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:الدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي.هذهاستخدمت

يمتوسـطاتأفـرادالعينـةلجميـعالبنـودالمتعلقـةبمتغيـرالمرحلـةوجودفـروقذاتداللـةإحصـائيةفـ
الدراســية)االبتدائيــة،المتوســطة،الثانويــة(لصــالحالمرحلــةاالبتدائيــة،وهــذايعكــساســتجابةوموافقــةأفــراد
العينةفيالمرحلـةاالبتدائيـةبـأنتحقـقالجـودةالشـاملةفـيمدارسـهمكـانأعلـىمـنزمالئهـمفـيكـلمـن

رحلةالمتوسطةوالثانويةوانشغالإدارةالمدرسةباألعمالالكتابيةومحدوديةإشراكالمعلمـينفـياتخـاذالم
القراراتوتحسنسمعةالمدارسالمطبقةلنظامالجودةالشاملة.

ــزو 21 ــة اســتخدام نظــام إدارة الجــودة ) ي ــ فاعلي ــة فــي وزارة 9002ـ ( فــي تطــوير أداء الوحــدات اإلداري
ــــة والت ــــامليإ فيهــــا ودرجــــة رضــــاهم عــــإ هــــذا النظــــام التربي ــــي األردإ مــــإ وجهــــة نظــــر الع ــــيم ف  عل
 (.1005)التميميم 

(فـيتطـويرأداء1::9هدفتالدراسةإلىاستقصاءدرجةفاعليةاستخدامنظامإدارةالجـودة)أيـزو
نظــرالعــاملينالتجربــة(فــيوزارةالتربيــةوالتعلــيمفــياألردنمــنوجهــةيالوحــداتاإلداريــة)المشــمولةفــ

م.4::2/3::3فيها،استقصاءدرجةرضاهمعنهذاالنظامللعامالدراسي
تكــونمجتمــعالدراســةمــنجميــعالمــوظفيناإلداريــينمــنحملــةالبكــالوريوسفــأكثر،العــاملينفــي

ــ نـــةبشــكلعشـــوائيطبقــيمـــنأفـــرادانالثانيـــةومأدبــا،وقـــداختيــرتعي مركــزالـــوزارةومــديريتيتربيـــةعم 
(موظفاا.284المجتمعبلغعددها)

قامالباحثببناءاستبانتين:األولىالستقصاءدرجةالفاعلية،والثانيةالستقصاءدرجةالرضا.و
وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:المنهجالوصفيالتحليلي.هذهاستخدمتالدراسة

 وسطة.كانتدرجةالفاعليةالكليةالستخدامالنظاممت

 .كانتدرجةالرضاالكليةللعاملينمتوسطة 
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ـــــ بعــــإ نمــــاذد إدارة الجــــودة الشــــاملة ومتطلبــــات تطبيقهــــا فــــي التعلــــيم العــــام بمصــــر  دراســــة  25
(.1005تحليلية )عطيةم 

ي:يلامهدفتالدراسةإلى

 .تحديدمدخلإدارةالجودةالشاملةودواعيتطبيقهفيالتعليمالعامبمصر
 الجودةالشاملةفيالتعليمالعامبمصر.واعيتطبيقإدارةالتعرفعلىد
 علىأهمنماذجإدارةالجودةالشاملةفيالتعليمالعام.التعرف
 تحديدأهـمالمتطلبـاتالتـيينبغـيتوافرهـالتطبيـقبعـضنمـاذجإدارةالجـودةالشـاملةوأسسـهافـي

التعليمالعامبمصر.
عليماألساسيوالمرحلةالثانويةفيأربـعمحافظـاتمصـرية:شملتعينةالدراسةمدارسمرحلةالتو

)القــاهرة،ســوهاج،اإلســكندرية،البحيــرة(،وبعــضكليــاتالتربيــةوالتجــارةوالهندســة،وأكاديميــاتالســادات
تماستخداماالستبانة.وللعلوماإلدارية،ومعاهداإلنتاجيةوالجودة.

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:لي.المنهجالوصفيالتحليالدراسةهذهاستخدمت
مجموعةمنالمتطلباتالالزمةلتطبيقنماذجإدارةالجودةالشاملةوأسسهافيالتعلـيمالعـامبمصـر

ي:وه

 قتناعاإلدارةالتعليميةوالمدرسيةبضرورةتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالمدارس.ا -

 ريةالالزمةلتطبيقنماذجإدارةالجودةالشاملةفيالمدارس.توفيراإلمكانياتالماديةوالبش -

 بناءنظامإلدارةالجودةالشاملةفيالمدارس. -

 تأسيسنظممعلوماتإلدارةالجودةالشاملةفيالمدرسة. -

 تحقيقالتعاونوالمشاركةالمجتمعيةللمدرسةفيتطبيقإدارةالجودةالشاملة. -

إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي المـــدارس الثانويـــة بمحافظـــات غـــزة ــــ تصـــور مقتـــرم لتوظيـــف مبـــادئ  26
(.1005)منصورم 
المـــدارسفـــيالشـــاملةالجـــودةإدارةمبـــادئلتوظيـــفمقتـــرحتصـــوروضـــعإلـــىالدراســـةههـــذهـــدفت

التالية:األسئلةعناإلجابةخاللمنوذلكغزة،بمحافظاتالثانوية

 الشاملة؟الجودةإدارةلفلسفةالثانويةالمدارسمديريتبنيمدىما -

 التعليمية؟المؤسساتفيالشاملةالجودةإدارةفيالمتبعةالعالميةاالتجاهاتما -

غزة؟بمحافظاتالثانويةالمدارسفيالشاملةالجودةإدارةمبادئلتوظيفالمقترحالتصورما -
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ن(مـ1:3عـددهم)الغالبـغـزة،بمحافظاتالثانويةالمدارسمديريجميععلىاالستبانةتوزيعتمو
.المديرينوالمديرات

(بنداا.:6استبانةمكونةمن)بتصميمالباحثةقامتو
وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:المنهجالوصفيالتحليلي.الدراسةهذهاستخدمت

 الشاملةالجودةإدارةبفلسفةالوعيضعف.

 اإلداريةالقراراتاتخاذعمليةفياإلحصائيةاألساليبعلىاالعتمادعدم.

 المستمرالتحسينبعمليةاالهتمامعدم.

 الشاملةالجودةإدارةأدواتاستخدامعدم.

متطلبات تطبيق إدارة الجـودة الشـاملة فـي إدارة الرياضـة المدرسـية فـي المرحلـة الثانويـة بمملكـة -17
(.1006البحريإ )العبد اهللم 

المتط هدفتالدراسـةإلـى لبـاتالمتـوافرةوغيـرالمتـوافرةلتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةفـيإدارةتعـرف 
الرياضةالمدرسيةفيالمرحلةالثانويةبمملكةالبحرين.

/معلمــااومعلمــةللتربيــة81/و/اختصاصــيين،:1/مــنهم/فــرداا91نــةالدراســةعلــى/اشــتملتعي و
هـذهسـتخدمتا/عبـارة.::1روتحتـويعلـى//محـاو4اسـتبانةمكونـةمـن/واسـتخدمالباحـثالرياضية.
وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:المنهجالوصفيالتحليلي.الدراسة

بالوقايـةمــناتفـاقاالختصاصـيينوالمعلمـينعلــىتـوافرأربعـةمتطلبـاتأساســية،وهـياالهتمـام-1
مبـادئالعمـلالجمـاعيوروحرسـة،وتطبيـقاألخطاءقبلوقوعها،واالهتمامبمكانةالمعلمينفيالمد
تـوافرمتطلبـين،همـاالتركيـزعلـىالتحسـينالفريق،ووضعمقاييساألداءللبرامجالرياضيةمـععـدم

المسـتمرللبــرامجالرياضـيةالمقدمــة،واالعتمادعلــىالبيانـاتواألســاليباإلحصــائية،واختلفـوافــيبقيــة
المتطلبات.

حســبالجــودةالشــاملةفطبيــقإدارةالتربيــةالرياضــيةلمتطلبــاتإدارةأكــداالختصاصــيونعلــىت-2
علىتطبيـقذلـك،واتفقـواعلـىينعلمبالمالخاصةبينماأكدالمعلمونعلىقيامقسمالتربيةالرياضية

إدارةالجودةالشاملةفيالمرحلةالثانوية.عدمقيامإدارةالمدرسةبتطبيقمتطلبات
قلـةالوقـتمـنأهـممعوقـاتتطبيـقإدارةتوالميزانياتوالحوافزباإلضافةإلـىعدمتوافراإلمكانا-3

.المدرسيةالجودةالشاملةفيإدارةالرياضة
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ـ تقدير درجة فعالية أداء المدرسة باسـتخدام معـايير الجـودة الشـاملة فـي مدينـة الخليـل )العسـيليم  21
1006.)

درســـةباســـتخداممعـــاييرالجـــودةالشـــاملةفـــيمدينـــةهـــدفتهـــذهالدراســـةإلـــىتعـــرففعاليـــةأداءالم
ـــلحـــولفعاليـــةأداءالمدرســـة ـــل،وعلـــىدرجـــةتقـــديرمـــديريومعلمـــيالمـــدارسفـــيمحافظـــةالخلي الخلي

باستخداممعاييرالجودةالشاملةفيمدارسهمباختالفمتغيراتالدراسة.
لثانويـةفـيمدينـةالخليـلوالبـالغينفـيالمـدارسادرسـتكونمجتمعالدراسـةمـنجميـعالمـديرينوالم

نةعشوائيةتمثلمختلفطبقاتالمجتمـعاألصـليأرسـلتاختيارعي وتم ،اادرس(مديرااوم1316عددهم)
(استبانةشكلتمانسبته::1اا،تماسترجاع)درس(مديرااوم316نةعشوائيةقوامها)أداةالدراسةإلىعي 

نةالدراسة.%(منعي 61)
التخطــيطاالســتراتيجي،القيــادةالمدرســية،المكونــةمــنثمانيــةمجــاالت:)خدامأداةاالســتبانةتــم اســت

التعلــيمأوالتــدريس،المنــاهجالدراســية،تكنولوجيــاالمعلومــات،المنــاخالتنظيمــيفــيالمدرســة،االمتحانــات
.(والتقويم،العالقةبينالمدرسةوالمجتمعالمحلي

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:نهجالوصفيالتحليلي.الدراسةالمهذهاستخدمت

 يننحــوفعاليـةأداءالمدرسـةباســتخدامالجـودةالشــاملةحسـبالجــودةمدرسـدرجـةتقـديراتالمــديرينوال
 الشاملةعلىالدرجةالكليةكانتمرتفعةلدىالمديرينوالمعلمين.

 يومــــديريالمـــدارسنحـــوفعاليــــةأداءدرســـةتقـــديرمالتوجـــدفـــروقذاتداللــــةإحصـــائيةفـــيدرجــــ
 المدرسةباستخداممعاييرالجودةفيمدينةالخليلباختالففئةالمستجيب.

 يومــــديريالمـــدارسنحـــوفعاليــــةأداءدرســـالتوجـــدفـــروقذاتداللــــةإحصـــائيةفـــيدرجــــةتقـــديرم
،وعلـىالدرجـةالكليـةوفـيجميـعالمدرسةباستخداممعاييرالجودةفيمدينةالخليلباختالفالجـنس

مجـــاالتالدراســـة)التخطـــيطاالســـتراتيجي،القيـــادةالمدرســـية،التعلـــيمأوالتـــدريس،المنـــاهجالدراســـية،
ـــينالمدرســـة تكنولوجيـــاالمعلومـــات،المنـــاخالتنظيمـــيفـــيالمدرســـة،االمتحانـــاتوالتقـــويم،العالقـــةب

 والمجتمعالمحلي(.

 نـــاثحـــولدرجـــةتقـــديراتهمنحـــوفعاليـــةأداءالمدرســـةباســـتخدامالجـــودةوجـــدتقـــارببـــينالـــذكورواإل
الشاملة.

ــانوي العــام بالمملكــة  29 ــيم الث ــة التعل ــق الجــودة الشــاملة فــي اإلدارة المدرســية بمرحل ــات تطبي ــ متطلب ـ
(.1007العربية السعودية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر ) ل مداويم 

ـــيمهـــدفتالدراســـةإلـــىتعـــرفمتطلبـــا تتطبيـــقالجـــودةالشـــاملةفـــياإلدارةالمدرســـيةبمرحلـــةالتعل
الثانويالعامبالمملكةالعربيةالسعوديةفيضوءالفكراإلداريالمعاصر.
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(46(وكيـلمدرسـة،و)26(مديرةمدرسة،و)17مدرسة،و)اامدير(12من)الدراسةعينةتكونتو
منطقةعسير.وكيلةمدرسةللمرحلةالثانويةبمدينةأبهافي

وكـانمـنأبـرزالنتـائجالمـنهجالوصـفيالتحليلـي.هـذهاستخدمتالدراسةاستخدمتأداةاالستبانة.
التيتوصلتإليهااآلتي:

مـنأهــمالمتطلبــاتاألساسـيةالتــيتســاعداإلدارةالمدرسـيةبمرحلــةالتعلــيمالثـانويالعــامبالمملكــة (1
 ملةمايلي:العربيةالسعوديةعلىتطبيقالجودةالشا

نشـــــرثقافـــــةالجـــــودةالشـــــاملة،مراقبـــــةتطبيـــــقالجـــــودةالشـــــاملة،القيـــــادةالفعالـــــة،التطـــــوير
التنظيمي،تشكيلفـرقالعمـل،التـدريبالمسـتمر،تقـويمأداءالعـاملين،االتصـالالفعـال،تخطـيط

الجودة.
سـيةعـدموضـوحرسـالةمنالمعوقاتالتيتعيقتطبيقمتطلباتالجودةالشاملةفياإلدارةالمدر (2

الجودةالشاملةلدىالقياداتالعليا،واالفتقارإلىوجودفرقعملتسـعىلتحقيـقأهـدافالجـودة،
 ضعفأساليبتقويمأداءالعاملين،وغيابالتخطيطالمستقبليلتطبيقالجودة.

جـــودةالتوجـــدفـــروقذاتداللـــةإحصـــائيةبـــيناســـتجاباتأفـــرادالعينـــةحـــولمعوقـــاتتطبيـــقال (3
 الشاملةفياإلدارةالمدرسيةللمرحلةالثانويةوفقالمتغيراتالدراسة.

تقـــديمآليـــةلتطبيـــقمتطلبـــاتالجـــودةالشـــاملةفـــياإلدارةالمدرســـيةبمرحلـــةالتعلـــيمالثـــانويالعـــام (5
 بالمملكةالعربيةالسعودية.

ة في السعودية )العارفـه وقـراإم ـ معوقات تطبيق الجودة في التعليم العام في منطقة الباحة التعليمي 10
1007.) 

أهمالمعوقاتالتيتحولدونتطبيقالجودةفيالتعليمالعام.هدفتالدراسةإلى تعرف 
/مديرمدرسة.111/مشرفاا/11/مسؤوالاتربوياا،/24/فرداا/196نةالدراسةعلى/اشتملتعي 
:نـــةالدراســـةوالثـــانيوليـــةعـــنأفـــرادعي األوليحتـــويبيانـــاتأ:بحـــثمكونـــةمـــنقســـمينالاســـتبانة

.واعتمدتالدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي/عبارة19محاوررئيسةتتكونمن/سبعةتضمني
وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:

 هنــاكالعديــدمــنالمعوقــاتالمتعلقــةبــاإلدارةالتعليميــة،أهمهــاعــدمتــوافرالكــوادرالمؤهلــةفــيمجــال
إدارةالجودة،وهناكمعوقاتمتعلقةبالبيئةالمدرسيةأبرزهاعدمتوافرميزانيةخاصةللمدرسة.

 هناكالعديدمنالمعوقاتالمتعلقةبالمقرراتالدراسيةأبرزهاقلةالتطبيقاتالعمليةوالمهاريـة،وهنـاك
لعاملينفيالمدرسة.معوقاتمتعلقةباإلدارةالمدرسية،أهمهاوجودمقاومةللتغييرمنبعضا

 ـــقبالمـــ ـــة،درس،أهمهـــاعـــزوفالمـــمـــتعلموالدرسوهنـــاكمعوقـــاتتتعل عـــنحضـــورالبـــرامجالتدريبي
للتعليموالتعلم.متعلمينوضعفدافعيةال
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)العصـيميم أسس ومتطلبات إدارة الجودة الشـاملة فـي سياسـة التعلـيم بالمملكـة العربيـة السعوديةـ  12
1007.) 

تحديــدأســسإدارةالجــودةالشــاملةومتطلباتهــا،وتحديــدمــدىدعــموتعزيــزبنــودهــدفتالدراســةإلــى
 وثيقةسياسةالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةلهذهاألسسوالمتطلبات.

،وأسلوبتحليلالمحتوىلتحليـلبنـودوثيقـةسياسـةمنالمنهجالوصفيالدراسةكاًلهذهاستخدمت
السعودية،وتحديدمدىالدعموالتعزيـزالـذيتـوفرهألسـسإدارةالجـودةالشـاملةالتعليمفيالمملكةالعربية

تـــم اســـتخداماســـتبانةصـــممهاالباحـــثوفقـــاالقطـــارالنظـــريوالدراســـاتومتطلبـــاتتطبيقهـــافـــيالتعلـــيم.
السابقة.

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:
لةومتطلباتهـافـيالـوعيبمفهـومالجـودةالشـاملة،والتـزاماإلدارة:تتمثلأسسإدارةالجـودةالشـامأولا 

العليابفلسفتها،ودعمهالتطبيقهامنخاللالقيامبعملياتالمشاركةوالتخطيطاالستراتيجيوالتركيـزعلـى
ـــداخليينوالخـــارجيين،والتحســـينالمســـتمرلـــألداءوالخـــدماتالمقدمـــة،وتحديـــدمعـــاييرللقيـــاس العمـــالءال

حليلالمهامواألعمال،وتقديمالتحفيزالالزمللعاملين،وتوفيرالتدريبالمناسبلهم.وت
:يوجــدأســاسإتقــانيتقــومعليــهسياســةالتعلــيمفــيالمملكــةالعربيــةالســعودية،اســتنادااإلــىأنثانيــاا 

الجــودةالشــاملةفـــيبنــودوثيقــةسياســةالتعلــيم:تــدركمفــاهيمإدارةالجـــودةالشــاملة،وتلتــزمبتطبيــقإدارة
قطــاعالتعلــيم،وتــدعممشــاركةالعــاملينفــيالميــدانالتربــوي،وتتبنــىالتخطــيطاالســتراتيجي،وتركــزعلــى
ماوضعمعاييرللقياسوتحليلالمهام، العمالءكافة،وتدعمعملياتالتحسينالمستمر،وتراعيإلىحد 

ماعلىمنعاألخطاءقبلوقوعها،وتر  كزعلىتحفيزالعاملين،وتدعمبرامجتدريبهم.وتعملإلىحد 
:تحتاجبنودوثيقةسياسةالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةإلـىوضـعتنبـؤاتورؤىتربويـةثالثاا 

لــىتحديـــدمعــاييرلقيــاسأداءالعـــاملينفــيالتعلـــيم،عــنمســتقبليةســواءعـــنالظــروفأم الســـلوكيات،وا 
ثنــــاءالعمليـــات،ووضــــعآليـــاتلجمــــعالمعلومــــاتعـــنالتعلــــيموتحليلهــــاووضـــعمعــــاييرلقيـــاسالجــــودةأ

باستمراربغرضتجنباألخطـاءقبـلحـدوثها،وآليـاتلمعرفـةمـدىالرضـاالـذيتحققـهالخـدماتالتربويـة
والتعليميةالمقدمةللعمالء.

العربيةالسعوديةالدراسةب عادةصياغةبعضبنودوثيقةسياسةالتعليمفيالمملكةأوصت،وأخيراا 
لتالفــــيالقصــــورفــــيإبــــرازوتحديــــدبعــــضمتطلبــــاتتطبيــــقإدارةالجــــودةالشــــاملةفــــيالميــــدانالتربــــوي

 والتعليمي.
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ـ أثر تطبيق أسلوب إدارة الجـودة الشـاملة فـي تطـوير أداء مـديري المـدارس الثانويـة الحكوميـة فـي  11
.(1007محافظة الكركم مإ وجهة نظر المعلميإ )العمروم 

مـديريالمـدارسأداءأسـلوبإدارةالجـودةالشـاملةفـيتطـويرإلـىمعرفـةأثـرتطبيـقالدراسةهدفت
الثانويةالحكوميةفيمحافظةالكرك،منوجهةنظرالمعلمين.

 %(منمجتمعاألصلي.:1معلمااومعلمة،ومثلتمانسبته)(:37نة)بلغعددأفرادالعي 
نــة.لتقــيسدرجــةاألثــرعنــدأفــرادالعي بنــداا(41تكونــتمــن)ةتباناســوتطــويربتصــميمقــامالباحــث

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهااآلتي:المنهجالوصفيالتحليلي.الدراسةهذهاستخدمت

 تبـــينأندرجـــةاألثـــرمـــنوجهـــةنظـــرالمعلمـــينلتطبيـــقأســـلوبإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالمـــدارس
محافظةالكرككانتكبيرةفيجميعالمجاالت.الثانويةالحكوميةفي

 فــروقذاتداللــةإحصــائيةفــيأثــرتطبيــقأســلوبإدارةالجــودةالشــاملةفــيتطــويرأداءعــدموجــود
عـزىلمتغيـر:ي،وهـذايندرسـمديريالمدارسالثانويةالحكوميةفيمحافظةالكركمـنوجهـةنظـرالم

الجنس،المؤهلالعلمي،مدةالخدمة.

 فــروقذاتداللــةإحصــائيةفــيأثــرتطبيــقأســلوبإدارةالجــودةالشــاملةفــيتطــويرأداءودعــدموجــ
مــديريالمــدارسالثانويــةالحكوميــةفــيمحافظــةالكــركمــنوجهــةنظــرالمعلمــينتعــزىللتفاعــلبــين

 الدراسة.متغيرات
(.1007إم ـ الجودة الشاملة في التعليم العام: المفهوم والمبادئ والمتطلبات )الميما 13

.فيالسعوديةهدفتالدراسةإلىتوضيحمفهومالجودة،ومبادئهاومتطلباتهامنمنظورإسالمي
.،وقدكانتدراسةنظريةالدراسةالمنهجالوصفيالتحليليهذهاستخدمت

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:

مبــادئالجــودةالتــياتفــقعليهــاالمهتمــ-1 جودةالشــاملةفــياإلدارةهــيمبــادئأساســيةنبــالوإن 
لعملالتعليميخاصةا.لو،لعملعامةفياإلسالمل

متطلبــاتتحقيــقإدارةالجــودةالشــاملةهــيمتطلبــاتللعمــلعامــةفــيالتصــوراإلســالمي،-2 إن 
وضروراتلتحقيقنجاحهوقبوله.

يمالعـاملمـالهـامـنقـوةفـيتحقيـقتطبيقمبادئإدارةالجودةالشاملةفـيمـدارسالتعلـضرورة-3
التطويرواإلصالحالمنشود.

الجودةالشاملةفيالمدارسوالمؤسسـاتالتعليميـةمـنضرورةتوفيرالمتطلباتالالزمةلتطبيق-5
 .توفيركلمتطلباتها



37 

تعليم مديريــةــتطبيق حلقـات الجــودة الشـاملة مــإ وجهـة نظـر مــديري ومعلمـي المــدارس الثانويـة ب -11
(.1001لعاصمة المقدسة )السويهريم ا

تعليمالعاصمةالمقدسـةمديريةيالمدارسالثانويةبدرسالدراسةإلىتحديداتجاهاتمديريومتهدف
يمكــنأنتمثــلمتطلبــاتنحــوتطبيــقحلقــاتالجــودةالشــاملة،كمــاهــدفتهــذهالدراســةإلــىتحقيــقعــدة

نامية.أرضيةثابتةلتطبيقحلقاتالجودةفيالبلدانال
(فــردااموزعــةعلــىالنحــو:21نــةالدراســة)بلغتعي واســتخدمالباحــثالمــنهجالوصــفيالمســحي.و
تماستخداماالستبانةكأداةبحث.واا.درس(م::2(مديرااووكيالاو):1التالي:)

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:
اتجاهااإيجابيـااوقويـاانحـومتطلبـاترينوالمدرسين()المدينةمنالفئتينعكستاستجاباتأفرادالعي 

وشروطنجاححلقاتالجـودة،وهـذااألمـريعكـسإدراكـااكـامالاألهميـةحلقـاتالجـودةكـأداةفع الـةلتحقيـق
.الدراسيالجودةالشاملةفينظاماإلدارةالمدرسيةوخلقبيئةتعليميةمناسبةللتحصيل

 (.1001في ضوء معايير الجودة الشاملة )عزبم  ـ تطوير اإلدارة المدرسية 15
هــدفتالدراســةإلــىتطــويراإلدارةالمدرســيةفــيضــوءالجــودةالشــاملةومعاييرهــا،ومحاولــةوضــع

تصورمقترحلتطويرإدارةالمدرسةاالبتدائيةباستخداممعاييرالجودةالشاملة.
وكــالءالمــدارساالبتدائيــةفــيبعــضتناولــتإدارةالجــودةالشــاملةمــنوجهــةنظــرمــديريونظــارو

(نـــاظراا،142(مـــديرااو):12محافظـــاتجمهوريـــةمصـــرالعربيـــة،حيـــثشـــملتالدراســـةعينـــةقوامهـــا)
(وكيالافيسبعمنمدارسالتعليمالعام.231و)

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:المنهجالوصفيالتحليلي.الدراسةهذهاستخدمت
ي:لتصورإلدارةالمدرسةاالبتدائيةبالجودةالشاملة،يشملمايوضع

 البيئةالخارجية:دراسةالجهازاإلداريوعلىرأسهاالمدير. -

البيئـــةالداخليـــة:تحليـــلنقـــاطالقـــوةوالضـــعفمـــنحيـــثالهيكـــلالتنظيمـــيللمدرســـةوثقافـــةالمدرســـة -
مكاناتها.  وا 

لتخطيط،التنظيم،التطبيق،التقويم،التصحيح،تبادلونشرالعملياتاإلداريةللجودة:تشملمراحل:ا -
 المعلوماتمعالمدارسالمجاورة،وأولياءاألمور،ووزارةالتربية،واإلداراتالتعليميةالمختلفة.

كماوضعالباحثتصوراايوضحالهيكـلالتنظيمـيإلدارةالمدرسـةاالبتدائيـةبـالجودةالشـاملةيشـمل
مايلي:

نظيمـــيللمدرســـةمكـــونمـــنثـــالثمســـتوياتإداريـــةأساســـيةوهـــي:مســـتوىاإلدارةالعليـــاالهيكـــلالت -1
)المـــدير،النـــاظر،الوكيـــل(،ومســــتوىاإلدارةالوســـطى)المدرســـين،المرشـــدين،....(ومســــتوىاإلدارة

 الدنيا)اإلداريين،العمال،السعاة(.
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 المستوىالخاصإدارةالجودةالشاملةويتضمن: -2

 )القتراحاألفكارالجديدةوتقديمالنصحفياألمورالمدرسية(.مجلسالمشورة -

 منسقإدارةالجودةالشاملة)يعدممثلالجودةالمدرسيةأمامالمجتمعوأمينسرمجلسالجودة(. -

 فرقالعمل)يعهدلكلفريقعنصرمنعناصرالعمليةالتعليميةلتحسينه(. -

بهــاوتقــديمهالبيانــاتالمتعلقــةبــاألمورالمدرســيةوتبوياختصاصــييقواعــدالبيانــات)يعهــدإلــيهمجمــعا -
 لمتخذيالقرار(.

ـ معايير مقترحة للجودة التعليمية في ضوء معايير بالدريج للجودة الشاملة في مدارس التعليم العـام 16
 (.1001)الشمرانيم  بالمملكة  نموذد مقترم 
هدفتالدراسةإلى:

بالمملكـة العـام التعلـيم بمـدارس التعليميـة الجـودة لتحقيـق مقترحـةال المعـايير تطبيـق أهميـة درجـة معرفـة (1
.السعودية

.بالمملكة العام التعليم بمدارس التعليمية الجودة لتحقيق المقترحة المعايير تطبيق إمكانية درجة معرفة (2

 فـي قترحـةالم والمعـايير التطبيـق أهميـة جانـب في المقترحة المعايير بين االرتباطية العالقة درجة معرفة (3

الدراسة. محاور من محور كل في إمكانيةالتطبيق جانب

 درجـة جانـب فـي السـبعة المحـاور درجـاتاسـتجاباتإحصـائيةبـين داللـة ذات فـروق هنـاك هـل معرفـة (5

التخصص(. نوع الحالي، العمل في الخبرة سنوات عدد المؤهل، نوع الختالف)المؤهل، األهميةتعزى

المتغيـراتالتاليـة:الخـتالف تعـزى محـور بالنسـبةلكـلإحصـائية اللـةد ذات فـروق هنـاك هـل معرفـة (4
التخصص(. نوع الحالي، العمل في الخبرة سنوات عدد المؤهل، نوع )المؤهل،

 الجـودة لتحقيـق العـام التعلـيم بمـدارس المقترحـة المعـايير تطبيـق خاللـه مـن يـتم نمـوذج إلـى التوصـل (1

التعليمية.
 المدرسـية اإلدارة مشـرفي جميـع مـن الدراسـة عي نـة تكـونتولمسـحي.تـماسـتخدامالمـنهجالوصـفيا

تحتـويمعـاييربالـدريجتـماسـتخداماسـتبانةوومحافظـاتالمملكـة. منـاطق فـي والتعلـيم التربيـة بـ دارات
.لتحقيقأهدافالدراسة

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:

 كانـت بالمملكـة العـام التعلـيم بمـدارس التعليميـة الجـودة لتحقيق المقترحة المعايير تطبيق أهمية درجة إن 

السبعة. المحاورالمعايير جميع في جداا مهمومهم بدرجة
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 كانـت بالمملكة العام التعليم بمدارس التعليمية الجودة لتحقيق المقترحة المعايير تطبيق إمكانية درجة إن 

المحاور. جميع في جداا كبيرةوكبيرة بدرجة

 في المقترحة المعايير مع التطبيق أهمية جانب في المقترحة المعايير بين متوسطة ارتباطية عالقة توجد 

الدراسة. أداة محاور من محور كل في إمكانيةالتطبيق جانب

 درجـة حـول نوعالمؤهل لمتغير تعزى الدراسة مجتمع نظر وجهات إحصائيةبين داللة ذات فروق توجد 

بالمملكة. العام التعليم بمدارس التعليمية الجودة لتحقيق لمقترحةا المعايير تطبيق أهمية

 عـددسـنوات متغيـر الخـتالف تعـزى الدراسـة مجتمـع نظـر وجهـات إحصائيةبـين داللة ذات فروق توجد 

 العـام التعلـيم بمـدارس التعليميـة الجـودة لتحقيـق المقترحـة المعـايير تطبيـق أهميـة درجـة حـول الخبـرة

بالمملكة.

انيــة تطبيــق أســس الجــودة الشــاملة فــي إدارة وتنظــيم النشــاط الرياضــي بمراحــل التعلــيم العــام إمك (17
 (.1001بمدارس العاصمة المقدسة )قطبم 

 :إلى الدراسة هدفت

 العـام التعلـيم بمراحـل الرياضـي النشـاط وتنظـيم إدارة فـي الشـاملة الجودة إدارة تطبيق أهمية على التعرف .1

.المقدسة بالعاصمة البدنية التربية ومعلمي مشرفي نظر وجهةمن

العـام التعلـيم بمراحـل الرياضـي النشـاط وتنظـيم إدارة في الشاملة الجودة إدارة تطبيق إمكانية على التعرف .2
.(بنين) المقدسة العاصمة بمدارس

 النشـاط وتنظـيم إلدارة الشـاملة الجـودة إدارة تطبيـق فـي المعلمـين تواجـه التـي التحـديات علـى التعـرف .3

المقدسة. بالعاصمة البدنية التربية ومعلمي مشرفي نظر وجهة منلرياضيا
(مشرفين.11اا،و)درس(م241شملتعينةالدراسة)و

تمتصميماستبانةاستخدمتفيالدراسة.
وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:المنهجالوصفيالتحليلي.الدراسةهذهاستخدمت 

 مـن العـام التعلـيم بمراحـل الرياضـي النشـاط وتنظـيم إدارة فـي الشـاملة الجـودة إدارة بيـقتط أهميـة درجة إن 
عالية. بدرجة انتك البدنية التربية يدرسوم مشرفي نظر وجهة

 الرياضـي النشاط وتنظيم إلدارة الشاملة الجودة إدارة تطبيق في يندرسالم تواجه التي التحديات درجة إن 

متوسطة. بدرجة انتك البدنية التربية ومعلمي مشرفي نظر وجهة من

 الشـاملة الجـودة أسـس تطبيـق متطلبـات حـول الدراسـة عينـة أفراد بين إحصائية دالل ة ذات فروق توجد ال 

وفقاالمتغيرالمهنة)مشرف/أومعلم(.



2: 

ـــ إســتراتيجية مقترحــه للتغلــب علــى معوقــات تحقيــق الجــودة فــي التعلــيم العــام الســعودي فــي ضــوء  11
(.1020الجودة الشاملة )البال م  مبادئ

هدفتالدراسةإلى:
التعريــفبمــدخلالجــودةالشــاملة،وتطبيقاتــهالتربويــة،مــعاإلشــارةلــبعضالتجــاربالعالميــةفــيهــذا .1

 المجال

 إلقاءالضوءعلىأهمالمعوقاتالتيتحولدونتحقيقالجودةبالتعليمالعامالسعودي. .2

 ويروتجويدالتعليمالعامباستخداممدخلالجودةالشاملة.ستراتيجيةتربوية،لتطااقتراح .3

وكــانمــن.واســتخدمتاالســتبانةكــأداةللبحــثالدراســةالمــنهجالوصــفيالتحليلــيهــذهاســتخدمت
أبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:

التـاليمرتبـةحددتالباحثةالمعوقاتالتيتحولدونتحقيقالجودةبالتعليمالعاموهيعلىالنحـو
حسبأهميتها:

 .سيادةالبيئةالثقافيةالتقليديةفيقطاعالتعليمالعام

 .هيمنةأسلوبالمركزيةفيصياغةالسياساتواتخاذالقرارات 

 .عدمتوفرالكوادرالتدريبيةالمتخصصةفيمجالالجودةالشاملة 

 جودةالشاملة.عدمدعماإلدارةالعليابقطاعالتعليمالعاملتطبيقنموذجال

 .ضعفالنظامالمعلوماتي 

 .التضخمالتنظيميوالوظيفيبالتعليمالعام 

 .تقادماللوائحوالتشريعاتواألنظمةوجمودها 

 .غلبةالطابعالنظريعلىالجانبالتطبيقيفيالتعليمالعام 

ـخطواتاالستراتيجيةالمقترحةلتحقيقجودةالتعليمالعام:

ةترتكزعلىأسسعلمية.إعدادخطةبحثيةزمني .1

 تكثيفالتدريبالمستمرأثناءالخدمةلجميعالعاملينبقطاعالتعليمالعام"البنينوالبنات". .2

توظيفتقنياتالمعلوماتواالتصاالتفيإداراتومؤسساتقطاعالتعليمالعام. .3

 تنظيم"دوائرمراقبةالجودة"فيمؤسساتالتعليمالعام. .5

 نوعيةفيإداراتومؤسساتالتعليمالعام.نشرثقافةالجودةال .4

 تحديدنظمللمعياريةوالمحاسبية. .1
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 تبنيقيادةمؤسسيةداعمةللجودةفيالتعليمالعام. .7

 توسيعقاعدةمشاركةالمجتمعالتعليميفيصنعالقراراتالخاصةبالتعليمالعام. .8

 :الدراسات األجنبية 

 ئ إدارة الجودة الشاملة في البيئة التربوية.على مباد القائمةـ عملية التحسيإ المستمرة 2
 Continuous improvement process based on the principles of total 
quality management in the educational environment(Regauld,1993). 
هـــدفتبشـــكلأساســـيلتحديـــدكيـــفومتـــىترتكـــزعمليـــاتالتحســـينعلـــىتقنيـــاتأســـلوبالجـــودة

،وقـدهـدفتالدراسـةإلـىفحـصأربعـةفـيبنسـيلفانيا(المستخدمةفـياألعمـالوالمصـانعTQMة)الشامل
 جوانب:
األدواتالمستخدمةفيوسائلالتحسينالمستمرفيالمفاهيموالعالقاتوالقوىالموجهة.ـ1
ـالطرقالمحددةفيعملياتالتحسينالمستمرالمستخدمةفيتلكالمدارس.3
 لوالتدريبالذييقدمإلىهيئةالتدريسوالطلبةفيتلكالمدارس.ـالتأهي2
ـوسائلالدعمالمقدمةلوسائلوظروفالتحسينالمستمرة.4
اواســتخدمتالمــنهجالوصــفيمــنالمــدارسالتقنيــةفــيبنســلفانيطبقــتهــذهالدراســةعلــىمجموعــةو

 .واعتمدتاالستبانةكأداةللبحثالتحليلي،
لنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:وكانمنأبرزا

مجموعــــةالمــــدارستســــتخدمتقنيــــاتمــــنأجــــلالتحســــينوالتطــــوير،منهــــاأســــلوبإدارةالجــــودةن إ
ـــىأنالمـــدارسالتـــيتطبـــقأســـلوبإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالتحســـين ـــائجإل الشـــاملة،كمـــاأشـــارتالنت

لعـاملينفيهـا،كمـاأظهـرتأيضـاأنأسـلوبإدارةوالتطويرحققتمستوىعالياافيالعالقاتالقائمةبينا
الجــودةالشــاملةكــانأفضــلمــنغيــرهمــناألســاليباإلداريــةالمســتخدمةفــيالتطــويروالتغييــرمــنأجــل

 التحسين.
 قيادة الجودة الشاملة في التعليم مإ أجل التحسيإ المستمر.تقويمي ل ـ نموذد1

Evaluation model for total quality leadership in education for 
continuous improvement (Tofteg, 1995). 

هــدفتإلــىتقــويمنمــوذجلقيــادةالجــودةالشــاملةفــيالتعلــيممــنأجــلالتحســينالمســتمر،وتناولــت
 األسسالتييجبإتباعهالتطبيقهافيالمؤسساتالتعليميةومنها:

ها.األسسالمتعلقةبتطويرالقوىالبشريةواستثمار-
األسسالمتعلقةبالتعليموالتعلموالعمليةالتعليمية.-
األسسالمتعلقةبالقيادةوالتنظيم.-

 .واعتمدتاالستبانةكأداةللبحثواستخدمتالمنهجالوصفيالتحليلي،
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وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:

 ينوالعــامليندرســينتعــوقالمدرســلالموالجــداولالدراســيةوتنظــيمأعمــاالصــفوفأنطريقــةتنظــيم
 منالتعاونإليجادحلولللمشكالتالتيتواجهالعمل.متعلمينوال

 نالمدرسةكنظامديناميكيعلىعالقةبالنظماألخرىخارجالمدرسة.إ 

 شــباعحاجـاتاألفـرادداخــلالمدرسـةيمكــنأنيجعلهـاأكثــرإ نتوزيـعالمسـؤولياتوتحديــدالمهـاموا 
داالقيــادةإدارةالجــودةالشــاملةبهــا.وأثبتــتالدراســةأنتحســينالعمليــةالتعليميــةينطلــقمــناســتعدا

معرفةالوضعالسائدبالمدرسةوتوضيحهلكلالعاملين،منطلقـينمـنذلـكالواقـعفـيتكـوينرؤيـة
واضــحةلمـــاســتكونعليـــهالمدرســةمســـتقبال،ووضـــعخطــةتفصـــيليةمتضــمنةلألهـــدافالمنشـــودة

لياتتنفيذها،وبذلكيمكنتـدعيممبـدأقيـادةالجـودةالشـاملةمـنأجـلالتحسـينالمسـتمر.وقـدمتوآ
الدراسةنموذجاالقيادةالجودةالشاملةفيالمؤسسةالتعليميةمعتمدةاعلىالركائزالتالية:

لتعليميـةفلسفةالجودة:مؤداهاكيفيمكنتحديـدحاجـاتومتطلبـاتواهتمامـاتالعمـالء،والخـدماتا (1
الالزمةوالنهوضبالثقافاتالسائدةفيالمدرسةتجاهثقافةالجودةالشاملة.

تخطـــيطالجـــودة:وضـــعالخطـــطالالزمـــة،وتحديـــدأهـــدافالجـــودةفـــيضـــوءالمنـــاخالمدرســـيالقـــائم (3
ومتطلباتالمجتمع.

دتهمعلـىفهـممضـمونقيادةالجودة:إشعاراألفرادبأهميتهمفيالعمليةالتعليميةوالعملعلـىمسـاع (2
فلسفةالجودةوأهدافها.

تحسينالجودة:استثمارالتوقعاتوالتصوراتالمقترحةفيتطـويرالعمليـةالتعليميـةباسـتخداموسـائل (4
مناسبة.

.الذاتية للمدرسة إدارة الجودة الشاملة لتطبيق اإلدارة عاييراستخدام مـ 3
using total quality management principles to implement school-based 

management(Paul, 1996).  
مكانيـةاالسـتفادةمنـهفـيإدارةالمـدارسالدراسةهدفت ،فـيكنـداإلىتطبيـقبرنـامجادواردديمـنجوا 

ووصــفتالدراســةالتغيــرالتربــوي،والمشـــاركةفــياتخــاذالقــراروحلقـــاتالجــودةالشــاملة،وثقافــةالمدرســـة
جودةالتربية.والتنظيمالمدرسي،و

 .واعتمدتاالستبانةكأداةللبحثواستخدمتالمنهجالوصفيالتحليلي،
قدمتهذهالدراسـةبعـضاالقتراحـاتمـنأجـلنجـاحإدارةالجـودةالشـاملةفـيالمـدارسلعـلأبرزهـا

مايلي:
وضعخططواضحةلتحقيقاألهدافالقريبةوالبعيدة،تدريباألعضاء.-
واستمراريةالتحسين.تكوينفرقعمل-



22 

أربعـةعشـرمعيـاراالتطبيـقإدارةالجـودةفـيالمجـالالتربـويعلـىالنحـوغديمنـرنـامجوقدتضمنب
التالي:

وضعأهدافثابتةمنأجلتحسـينإعـدادالطالـبوتزويـدهبخبـراتتعليميـةممتعـةتعمـلعلـىتنميـة (1
شخصيتهبشكلمتكامل.

دةتثيرالتحديلكييتعلمالطالبتحملالمسئوليةوالمبادرة.تبنىاإلدارةالتعليميةلفلسفةجدي (2
كأساسلتحديدمستوىأداءالطالب.وحدهعدماالعتمادعلىنظامالدرجات (3
توثيقاالرتباطبينالمراحـلالتعليميـةالمختلفـةبهـدفتحسـيناألداءلـدىالطـالبخـاللكـلفـردفـي (5

هتمامبتوفيرسجلشامللهذااالنتقال.المجتمعبعداالنتقالمنمرحلةألخرىمعاال
التحسينالدائمللخدماتالتعليميةالمقدمةفيالمدارسمـنأجـلتحسـيناألداءلكـلفـردفـيالمجتمـع (4

بعدتخرجه.
االهتمــــامبالتــــدريبالمســــتمرفــــيمجــــالتحســــينجــــودةاألداءلكــــلمــــناإلدارةالمدرســــيةوالمعلمــــين (1

هتمينبالعمليةالتعليمية.والطالبوبعضفئاتالمجتمعالم
االهتمــامب يجــادالقيــادةالفعالــةمــنأجــلمســاعدةالعــاملينعلــىحســناســتخدامالتقنيــاتواإلمكانــات (7

لتحقيقأداءأفضليساعدالطالبعلىاالبتكارواإلبداع.
لـىتجنبالشعوربالخوفحتىيتمكنكلفردمنأداءعملـهفـيبيئـةتربويـةتتسـمبالحريـةوقـادرةع (8

مواجهةالمشكالت.
كسرالحـواجزبـيناألقسـامالعلميـةوتشـكيلفـرقالعمـلمـنمختلـفاألقسـامواإلداراتبشـكلتعـاوني (9

بناء.
التخليعنترديدالشعاراتوالنصائحالمباشرةواستبدالهابالتحضيروالحثبمختلفأساليبه. (11
الذاتيةلتحسيناألداء.تشجيعالسلوكالقياديالفعاللدىاألفرادالنابعمندوافعهم (11
تحســـينوتفعيـــلالعالقـــاتبـــيناإلدارةالمدرســـيةوالمعلمـــينوالطـــالببمـــايســـاعدهمعلـــىاالســـتمتاع (12

بعملهموزمالتهملبعضهمالبعض.

إنشاءبرنامجمتكامللالهتمامبالتدريبوالتعليمالذاتيمنقبلكلفرد.أ.

عملياتالتغييـرالالزمـةلتحقيـقالجـودةفـيمجـاالتتدريبأفرادالمجتمععلىاالهتمامب حداثب.
العملالمختلفةباعتبارالتغييروالسعينحوالجودةمسئوليةكلفردفيالمجتمع.
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 مجتمع المدرسة. تحسيإإدارة الجودة الشاملة في التعليم: -5
Total Quality Management in Education: improve the school community 
(Marray, 1996). 
هـــدفتالدراســـةإلـــىبحـــثدورالقيـــادةالتعليميـــةفـــيمجـــاليالتـــدريبوالتطـــويرفـــيتطبيـــقفلســـفة

وممارساتإدارةالجودةالشاملةفيالمدارساالبتدائيةفياستراليا.
تــــمجمــــعبيانــــاتمــــنخــــاللالمقــــابالت،وتحليــــلمســــتنداتالمدرســــةمحــــلالدراســــة،ومشــــاهداتو

ةنقاطمنهامايلي:الباحث،وذلكحولعد
استراتيجياتالقيادةالمستخدمةفيتطبيقالجودةالشاملة. -
خواصالمدارسالتيتلتزمبالجودةالشاملة. -
 استراتيجياتالتدريبوالتطويرفيتلكالمدارس. -

 االستراتيجياتالمستخدمةلتعزيزالعالقةبيناآلباءوالمدرسة. -

 وتمثلتفي:،ةالشاملةبالمدرسةتوصلتالدراسةللخواصالمميزةللجودو
الدعممنالقيادةوسيادةنموذجالقيادةالقائمعلىالجماعيةوروحالفريق. -
التركيزعلىاالعمالءوتوفيرفرصالمشاركةفيالقيادةلآلباء. -
اتخــاذالقــراراتالجماعيــةوتطــورثقافــةالعمــلالجمــاعيداخــلالمدرســةوالثقــةفــيفاعليــةتفــويض -

 السلطات.

استراتيجياتالتطـويروالتـدريب:التشـاوربشـأن،خطـطالتطـويرالمهنـيالفرديـة،عقـدلقـاءاتفـي -
أيــامالتطــويرالمدرســي،تكــوينفــرقإلنجــازالمهــامفــيإطــارمســاعيالتطــويروالتــدريبإيجــاد

 قنواتاالتصالالفعالةوبرامجالتدريبوالتطويرالمقدمةلآلباءوأعضاءالمجتمع.

 م مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تطبيق اإلدارة المدرسية.استخدا ـ5
Using Total Quality Management Principles to Implement School(Terry, 

1996). 

فـيفـيالتربيـةواإلدارةالمدرسـيةDemingغنديملتطبيقبرنامجإدارةالجودةالشاملةهدفتالدراسةإلى
التجريبي.شبهاعتمدالباحثالمنهجو،ألداءالتربوي،بغيةتطويرفاعليةاأمريكة

فـــيواليـــةفرجينيـــا(Better Sborg Sant)اقتصـــرتعينـــةالدراســـةعلـــىمدرســـةســـانتبيترســـبور 
 األمريكية.

فيإدارةالجودةالشاملة.Demingديمنغبرنامجواستخدمالباحث
وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهااآلتي:

برنامجديمنغذيالمبادئاألربـععشـرةفـيإدارةالجـودةالشـاملةعلـىالنظـامالمدرسـيبنجـاح،تمتطبيق
وأسفرتعنأربعةعشربنداا،اعتبرهاالباحثمبادئإدارةالجودةالشاملةفيالتربيةوهي:
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 لةاألمد.معرفةالهدفبثباتلقياسوتيرةالعمل،وتغييراالستراتيجياتالضيقةلتحقيقالمشاريعطوي (1
 .متعلميناعتمادفلسفةجديدةالكتشافطرقجديدةفيالتفكيروالتخطيطمنأجلتعلمال (3
 تجنباالعتمادعلىالتقييمالمتباعدالفتراتعنطريقالمتابعةالمستمرةوفققواعدتربويةيومية. (2
 منحمكافآتالعملبشكلسريعومتواصلمنقبلاإلدارة. (4
 لمدرسيبشكلمستمرومتأن،بغيةاالرتقاءببرامجالمدرسةوخدماتها.تطويركلفروعالنظاما (1
 التدريبالمستمرعلىحسنالقيادةوحلالمشكالت،القياسوالتحليل،التقييمالذاتي. (6
 خلقإدارةواعيةتتجاوزسلوكياتاألفرادالشخصيةلتحقيقالجودةفيجميعبرامجالمدرسة. (7
 تعمهاالثقةواحترامكلمايسمعويقرأويكتب.دفعالخوفوالتشكيكبخلقبيئة (8
 إزالةجميعالحواجزبيناإلداريين. (9
 القضاءعلىجميعمظاهرالخالفوالمنازعاتبينموظفيالمدرسة. (:1
 تجنبوضعاألهدافالمتشعبةوالحصصغيرالمتكافئةللموظفين. (11
 إزالةالحدودبيناألقساموالعملعلىسياسةاالنفتاح. (13
 ترقيةاألداءالتربويوتعزيزالتطويرالذاتيلموظفيالمدرسة.العملعلة (12
بناءإدارةقادرةعلىالمرونةوالتكيفوفقالظروفالمختلفةللبيئةالتربوية. (14
 .التعليم الثانوي تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة فيـ 6

Apply the Principles of Total Quality Management In Secondary 
Education(Coton, 2001).  

ب حــدىمــدارسمتعلمــينإلــىتأســيسمبــدأالتحســينالمســتمرلــدىهيئــةالعــاملينوالالدراســةهــدفت
كدراســةحالــة،وتنــاولالباحــثتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةبهــذه(Alaska)التعلــيمالثــانويبواليــةأالســكا

اســــةعلــــىتفعيــــلإدارةالجــــودة(وركــــزتتلــــكالدر1994–1992حتــــى1988–1987المدرســــةمنــــذ)
وعلىمستوىالمدرسةمنخاللالمحاورالتالية:الصفالشاملةعلىمستوى

إدارةالجودةالشـاملةكوسـيلةللتغييـروالتحسـينالمسـتمربـالتركيزعلـىمتطلبـاتالعميـل،والثقافـة -
التنظيميةك ستراتيجيةناجحة،والقدرةالقياديةفيإنجاحعملياتالتغيير.

األربعةعشر.غعلىمبادئديمنمكوناتإدارةالجودةالشاملةداخلالمدرسةالثانويةاعتماداا -
وقدمتالدراسةبرنامجااإلدارةالجودةالشاملةيشتملعلىالعناصرالتالية:

 عناصرمدخلإدارةالجودةالشاملةفيالتعلموالتعليم. -

تحديدالمفاهيموالتعريفاتاإلجرائية. -
تحديدرؤيةوأولوياتالتحسين. -
 تحديدالمصادرالمساعدةالماديةوالبشريةالالزمة. -

أدوارالفريقفيالعمليةالتعليمية. -
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تصميمالمشروعاتالفرديةوالجماعية. -
صناعةالقرارعلىالمستوىالفرديوالجماعي. -
استمراريةالتركيزعلىالتحسين. -

 سبعسنواتمايلي:صلتإليهااآلتيبعدمضيوكانمنأبرزالنتائجالتيتو
.تحسنفيإنجازالطالبوارتفاعمستوىتحصيلهموجودنتائجاالمتحاناتأوضحت .1
أكثــــرمــــنإلــــىانخفــــاضمعــــدلاألخطــــاء،وارتفــــاعمعــــدلاألداءالصــــحيحلــــدىالعــــاملينبالمدرســــة .3

الضعف.
%(مـن18واتعلـيمهمبالجامعـةمقابـل)%(منخريجيشعبتيالتعليمالصـناعيوالتجـاريأكملـ68) .2

شعبةالخدماتالعسكرية.
أكدتأنالدراسةقدمتلهمخدمةتعليميـةومهـامتـؤهلهمإلكمـالمتعلمين%(منآراءال72حوالي) .4

تعليمهم.
وأولياءاألمورأكدواأنجودةالعمليةالتعليميـةبالمدرسـةأصـبحتمتعلمين%(منآراءال97حوالي) .1

اقبل.أحسنمم
المدرسة.تلك%(منسكانالمنطقةيرغبونفيإلحاقأوالدهمب72) .6
 تقويم إدارة الجودة الشاملة في واحدة مإ مقاطعات ولية نيويورك في الصف الرابع البتدائي.-7

Evaluation Of Total Quality Management In One Of The Provinces 
Of New York tate at school in the fourth grade (Bartonitti, 2000).  

معرفــةأثــرالجــودةالشــاملةفــيمــدارسالتعلــيمالعــامالتــيطبقــتإدارةالجــودةإلــىدراســةهــدفتال
الشــاملةب حــدىمقاطعــاتواليــةنيويــوركاألمريكيــةحيــثتناولــتالدراســةأثــرإدارةالجــودةالشــاملةعلــى

ــــة، ــــي،واســــمســــتوىإدارةالمدرســــةوالمجــــالساإلداري واعتمــــدتتخدمتالدراســــةالمــــنهجالوصــــفيالتحليل
 .االستبانةكأداةللبحث

علىاألبعادالتالية:وركزتالدراسةعلىمستوىإدارةالمدرسةوالمجالساإلداريةوركزت
 زيادةالمشاركةفيالقيادةاإلدارية. -

 العملبروحالفريقبينالموظفين. -

 أعضاءالمجالساإلدارية.زيادةالتطورالفعالفيالعالقةبين -

 تطويرخدمةالمستفيدينمنعمليةالتعليموالتعلم. -

المقاطعة.نةجميعمدارسشملتالعي و
وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهااآلتي:

بنيـتالنتـائجالتحــولالـذيحــدثلـدىمــديريالمـدارسالــذينطبقـواإدارةالجــودةالشـاملةعلــىإدارة
،وعلىمستوىالعالقةالسائدةبينأعضاءالمجالسالمدرسية.المدرسةنفسها
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خدمــةفــيســهمتفــيمــنحالمعلمــينســلطةأكبــرللمشــاركةفــيعمليــةاتخــاذالقــرار،وكــذلكأكمــا
أفضلللطالب،وأولياءاألمور،والمجتمع،وتأثيرأكبرفيعمليةالعليموالتعليمبرمتها.

مقاطعة تكساس.بمدارس  على تسعة م: تطبيق إدارة الجودة الشاملةـ إدارة الجودة الشاملة في التعلي1
Total Quality Management in Education: the application of nine texas 
school district(Hernanddez,2001).  

إلــىمعرفـةمــاإذاكانـتإدارةالجــودةالشـاملةتحقـقأهــدافهامـنخــاللتقيـيمالوضــعالدراسـةهـدفت
خمسسنوات.علىمدىاهنلتلكالمدارسالمطبقةإلدارةالجودةالشاملةخاللفترةالتطبيقالر

،والتــيتطبــقإدارةالجــودةتكســاس(مدرســةمــنمــدارسمقاطعــة14تكــونمجتمــعالدراســةمــن)و
رسـة،لكـلمد،وقـدتطلـبتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةمـديرااااوطالبـة(طالبـ:::12الشاملةوالتيتخدم)

واعتمـــدت،واســـتخدمتالمـــنهجالوصـــفيالتحليلـــي،نوطـــاقممكتـــبومســـؤولينإداريـــينوفنيـــينومدرســـيي
 ..االستبانةكأداةللبحث

وكانمنأبرزالنتائجالتيتوصلتإليهامايلي:
ـــــى،وإ ـــــدريبللمـــــديرين،أنإدارةالجـــــودةالشـــــاملةفرضـــــتمـــــناألعل نطريـــــقتطبيقهـــــاتضـــــمنت

علـــىالتطـــويرالمســـتمر،ومـــؤتمرســـنويعـــنالتطـــويرالمســـتمر،وقـــدكـــانتطبيقهـــاوالمدرســـين،ودروس
إجباريااعلىمستوىالمديرين،بينماعلىمستوىالمدرسينكـاناختياريـاا.وأكـدتنتـائجالدراسـةأيضـاأن

نجـازاتإقيـاستبنيهـاكانـتلإدارةالجودةالشاملةلميتمتطبيقهابصـورةدقيقـة،ألنأدواتالتقيـيمالتـيتـم 
جهةنظرأصحابالسلطةفيالمقاطعةأناستخدامإدارةالجودةالشاملةأثرتفيأداءو،ومنمتعلمينال

نلــديهمدرايــةبهــا،بينمــايــرىالعــاملونبالمقاطعــةأناألفــرادخــارجالمقاطعــةلــميكونــواعلــىأالعــاملينو
مـعراضـونبشـكلكبيـرعـنالمقاطعـة،وأنهـمحققـوادرايةبماهيتها،فيماأشارالطـالبأنالوالـدينوالمجت

يجابيـة،إالفوائدوالتحدياتالمتضمنةفيتطبيقإدارةالجودةالشاملة،حيـثكانـتالفائـدةالثقافيـةمدرسـية
واســتخدامقصــيرللعمــال،وعمــلنظــامي،وكانــتالتحــدياتهــيالوقــتالمطلــوب،والنمــوفــيالمقاطعــة

لجودةالشاملة،والتكاليف.واألخذ،والمقاومةإلدارةا
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 :التعليق على الدراسات السابقة 
يتبينمنالدراساتالسابقةمايلي:

 .أنهاتتشابهمعالبحثالحاليفيالعديدمناألوجهمثل:1

فــيتأكيــدهأهميــةإدارةالجــودةالشــاملةواإلفــادةمنهــافــيقطــاعالتعلــيم،حيــثأنأكثــرالدراســات -
مـــديريالمــدارسالثانويـــةالعامـــةفــيتحقيـــقجــودةاإلدارةالمدرســـية،وكيفيـــةالســابقةتؤكـــدعلــىدور

مكاناتالمدارس.  االرتقاءبهذاالدورفيضوءفلسفةالمجتمع،وا 

يتفـــقالبحـــثالحـــاليمـــعمعظــــمالدراســـاتالســـابقةفـــيطبيعــــةالمـــنهجالمســـتخدموهـــوالمــــنهج -
نةالتياعتمدتهاأغلبالدراساتالسابقةفيجمعالوصفيالتحليلي،واألداةالمستخدمةوهياالستبا

 المعلوماتوتحقيقاألهداف.

يتفقالبحثالحاليمعمعظمالدراسـاتالسـابقةفـيدراسـةمتطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملة -
الشـــرقاوي،،1998،حلمــيوفضــل،1998أبــوالوفـــا،)فــيمرحلــةالتعلـــيمالثــانويكدراســةكـــلمــن

؛6::3؛العســيلي،6::3العبــدا ،،1::3،منصــور،4::3،الراســبي،3::3،عــامر،3::3
 (.Terry,1996; Cotton, 2001(و)7::3؛العمرو،7::3آلمداوي،

.تختلفعنالبحثالحاليفيالعديدمنالنقاطمثل:2
الشــاملةمــنحيــثالحــدودالمكانيــة،ومحــاورالدراســةحيــثتمحــورحــولمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودة-

فيمدارسالتعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشق.
اختالفالمرحلةالتعليميةالتيتناولتهاالباحثةفيهذاالبحثعنبعضالدراساتالسابقةكدراسةكـل-

؛1::3؛الغنـــــام،1::3؛خليــــلوالزهيــــري،1998؛الكيالنــــي،1998؛محمــــد،1994)دربــــاس،مــــن
؛1::3؛جاســم،1::3؛التميمــي،1::3؛األغبــري،4::3ســليم،؛4::3؛خضــر،3::3حســين،
؛7::3العصـــــيمي،،7::3؛العارفـــــةوقـــــران،7::3ميســـــي،؛الخ6::3؛العســـــيلي،1::3عطيـــــة،
 ,Regauld(و):3:1؛الـبالع،8::3؛قطـب،8::3الشـمراني،،8::3،عـزب،7::3الميمـان،

1993; Tofteg, 1995; Paul, 1996.)
نتهـاحيـثاعتمـدتعلـىمـديريومدرسـيالمـدراسثالحاليعنالدراسـاتالسـابقةفـيعي يختلفالبح-

 الثانويةمنأجلتحديدالمتطلباتالالزمةلتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدراسالتعليمالثانويالعام.

.تماإلفادةمنالدراساتالسابقةفيالعديدمنالجوانبمثل:3
ودةالشاملةيحتاجإلىدراسةالمتطلبـاتالالزمـةلتطبيقهـامـنخـاللتجـارببعـضأنتطبيقإدارةالج-

الدولالمتقدمةالمطبقةلهذاالنظامفيتعليمها،ومنثمالتوصلإلىأهمالمتطلباتالالزمةلتطبيـقإدارة
ة)عــامر،(،ودراســ2111الجــودةالشــاملةفــيمــدارسالتعلــيمالثــانويالعــاممثــلدراســة)خليلوالزهيــري،

2112.) 
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أغنتالدراساتالسابقةالعربيةواألجنبيةمعلوماتالباحثةمنحيـثتقـديماإلطـارالنظـري،واالسـتفادة-
جــراءات منهــافــيتصــميمأداةالبحــث،وتنــويرالباحثــةفيمــايتعلــقبمــنهجالبحــث،ومراحلــه،وأدواتــه،وا 

 لبحثالحالي.التطبيقالميداني،وربطنتائجهذهالدراساتبنتائجا

.أكدتبعضالدراساتالعديدمنالجوانب:5
أنـــهالبـــدمـــنتطـــويرالتعلـــيمالثـــانويوفـــقمبـــادئإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيوزارةالتربيـــةوالتعلـــيممثـــل-

 (.2115دراسة)الراسبي،

ـــــــــاتالالزمـــــــــة- ـــــــــىتناولهـــــــــاالمتطلب ـــــــــةجديـــــــــدة،نظـــــــــرااإل يمكـــــــــنعـــــــــدهـــــــــذهالدراســـــــــةإضـــــــــافةتربوي
ــــــــــةقإدارةالجــــــــــودةالشــــــــــاملةلتطبيــــــــــ ــــــــــيمالثــــــــــانويالعــــــــــامفــــــــــيالجمهوريــــــــــةالعربي ــــــــــيمــــــــــدراسالتعل ف

السوريةعلىنحولميسبقدراستهمنقبلوفقعلمالباحثة.
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 تطور مفهوم الجودة الشاملة. -أولا 

 التي تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة. الفلسفة -ثانياا 

 (.1009مراحل تطور تطبيق إدارة الجودة الشاملة )أيزو  -ثالثاا 

 .الثانوي مبررات التوجه إلدارة الجودة الشاملة في التعليم -رابعاا 

 .الثانوي التعليم في الشاملة الجودة إدارة أهمية -خامساا 

 .الثانوي التعليم في األساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة المنطلقات -سادساا 

 مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الثانوي. -سابعاا 

 في مدارس التعليم الثانوي.  متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة -امناا ث

 في التعليم الثانوي.صعوبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة  -تاسعاا 
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 Evolution of the concept of Total) تطوور مفهووم الجوودة الشواملة -أولا 
Quality:) 

اإلدارةالحديثــة،والــذيومــات(مــنمفهTotal Quality Managementاملة)إدارةالجــودةالشــ
ريكيـــةوالمؤسســـاتاألم،اليابانيـــةمـــنناحيـــةالمنافســـةالعالميـــةبـــينمؤسســـاتاإلنتـــاجاحتـــدامنتـــاجظهـــر

اكتسـاحاألسـواقالعالميـةوالفـوزإذتمكنتاليابانبفضلجودةمنتجاتهامـن،واألوروبيةمنناحيةأخرى
رضاالمسـتهلكينحـولالعـالمجـراءاألخـذبـ دارةالجـودةالشـاملة،ولمـاكـانهـذاالمفهـومسـبباامباشـراافـيب

التعلـيمالثـانويبـهفـيإطـارالمؤسسـاتالتربويـةعامـة،ومؤسسـاتتفوقمؤسسةدونغيرهابدأاالهتمـام
خاصة.

ولكنهاكمهنةوعمللمتنشأإال("أنفكرةالجودةموجودةمنذآالفالسنينGarvinويرى"جارفن)
(قبـلالمـيالدمنـذحكـمرؤسـاء131أنتاريخالجودةيعـودإلـىعـام)("فبرهنGitlowأما"جتلو)،حديثاا

العشائروالملوكوالفراعنة.
(للهـاتفDell(عنـدماكـانيعمـلفـيمؤسسـة)ديـل1931عـام)(Shewart)كماوضعشـيوارت

ةالجـودةالشـاملة،وأشـارإلـىأهميـةتحديـدمفهـومالجـودة،واسـتخدامكـلمـناألمريكيةعـدةعناصـرإلدار
 (.1،19::3التفكيراالستقرائيوالتفكيراالستداللي،واإلحصاءفيعمليةالتحليلوالمراقبة.)الزهراني،

ــ فــيوضــعاألســسالعلميــةللرقابــةعلــىالعمليــات (Shewart)أســتاذهشــيوارت(Demingغ)وشــاركديمن
جــراءعمليــاتالفحــصوالرقابــةعلــىالمنتجــاتفــياإل حصــائية،وأشــارإلــىأهميــةربــطاألجــرباإلنتــاجوا 

المرحلةالنهائيةللكشفعنالعيوبواألخطاءقبلوصولهاإلىالعميل،وأهميةمشاركةالعمالفيصنع
ومالجـودةفـيإطـارقالرقابـةاإلحصـائيةوتطبيقهـا،ووضـعمفهـائـالقرار،وتتمثلإسـهاماتهفـيتطـويرطر

فـــيالجـــودةاهتمامــااكبيـــراافــياليابـــانأثنـــاءمشــاركتهفـــياإلعـــدادغلقيـــتمبـــادئديمنــقــدوهـــذاإنســاني،
(.1947لقحصاءالرسميعام)

لتـتالءممـعالبيئـةهومبادئقديمنجائوطورتطر،اتيوأخذتاليابانبمواصفاتالجودةمنذاألربعين
كــــل"وهــــيتعنــــيالتحســــينالمســــتمرفــــياألداءفــــيKaizen"كــــايزنبانيــــةاليابانيــــة،فظهــــرتكلمــــةيا

المجــــاالتاإلنتاجيــــةوالتســــويقيةوالتمويليــــةواإلداريــــة،وهــــيمســــؤوليةاإلدارةوالعــــاملينوكــــلفــــردداخــــل
وكونـتأولدائـرةمـندوائـرمراقبـةالجـودةعـام،اتيالمؤسسة.وعرفتاليابـاندوائـرالجـودةفـيالخمسـين

،وتعــددوائــرالجــودةجــزءااضــرورياامــنتهموفعــاليالعمــالةيــ(بغــرضتحســينالجــودة،ورفــعكفا:196)
(.Richard, 1999, 62عملياتالجودةداخلمؤسساتهاالمميزةإلدارةالجودةالشاملةاليابانية.)
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 Quality is)الجودةمجاناا(منخاللكتابه:196)فيعام(Grosby)ثمبدأتأفكاركروسبي
free)الـــــذيأســـــهمفـــــيتطـــــويرمفهـــــومالجـــــودة،ويعـــــدأولمـــــنوضـــــعمفهـــــوممنـــــعحـــــدوثاألخطـــــاء

(Zero Defects)(198وأنشأجمعيةالجودة:)(Waks & Frank , 1999, 250.)
مــــالكولمبالــــدريجمفــــيالواليــــاتالمتحــــدةاألمريكيــــةعلــــىيــــديثــــمانتقــــلمفهــــومالجــــودةإلــــىالتعلــــ

("Malcolem Baldrige)"وأخذتكلياتالمجتمعاألمريكيةبمدخلإدارةالجودةالشاملة،(TQM)نقالا
هوتطبيقـالفضـلفـيتشـجيعمـدخلإدارةالجـودةالشـاملة(Deming, 1981)غعـناليابـان،وكـانلـديمن

ات.ياتوازدادالتطبيقفيالجامعاتفيالتسعينيفيبدايةالثمانين
وأطلــق(Neto)الجــودةالشــاملةالســتخدامهافــيحلــفالنــاتواتتــمتطــويرمواصــفاتيوفــيالســبعين

عليهــا"مواصــفاتالحلفــاءللجــودةونظــرااللفوائــدالتــيحققتهــاهــذهالمواصــفاتظهــرتالحاجــةإلــىنظــام
مماثلللجودةيمكناسـتخدامهفـيالصـناعاتالمختلفـة.وتلبيـةللطلـبالعـالميصـدرتالمواصـفةالدوليـة

"ISO 9000قــةللمواصــفةالبريطانيــةوهــدفهاتطــويرأوضــاعالمنظمــةواســتكمالمتطلبــات"وهــيمطاب
الجودةالشاملة،وتفاديأسبابالخللواالنحرافعنالجودةفيكلمجاالتالعمل.

ومـــعزيـــادةاالهتمـــامبمواصـــفاتالجـــودةالشـــاملةتـــمتعـــديلالمواصـــفتينالبريطانيـــة،والدوليـــةعـــام
 ,ISO 9001 ISO 9004)وتتكـونمـنأربعـةأجـزاءهـي:"BS/EN ISO 9000"(لتصـبح1994)

ISO 9003, ISO 9002)(.وهيسلسلةيكملبعضهابعضاا،Collier, 2002, 27).
وفقـاالزاويـةالنظـرمـنقبـلالبـاحثينانعكـسبشـكلهـاوأفكارإدارةالجودةالشاملةمفهوماتإنتباين

إالأنهنــاكبعــضالتعــاريفالتــيأظهــرت.لهمواضــحعلــىعــدموجــودتعريــفعــاممتفــقعليــهمــنقــب
 لمفهومالجودةالشاملة.ويمكنمالحظةالتعاريفاآلتية:ااعامااتصور

لـــىأســـاسبأنهـــاعبـــارةعـــنفلســـفةإداريـــةحديثـــةمبنيـــةع1986عـــام(Demingغ)فعرفهـــاديمنـــ
(.7،16::3اجاتهوتوقعاتهحاضرااومستقبالا)أبوالهيجاء،إرضاءالعميلوتحقيقح

بينثالثةجوانبفيمعنىالجودةالشاملة:الباحثينبعضوقدميز
 جودة التصميمDesign quality)المواصفاتوالخصائص(:. 
 :جودة األداءPerformance quality)القيامباإلعمالوفقالمعاييرالمحددة(. 
 :جودة المخردQuality out put،(7،113::3)منتجوخدمات()أحمد.

أخـــرىمثـــل:االعتمـــادوالرقابـــةعلـــىالجـــودةومعـــاييرالجـــودةاتمـــوهمفبومفهـــومالجـــودةيتـــداخل
ويمكــنتوضــيحذلــكمــنخــالل،ومفهــومالجــودةاتمــوهمفاللكــنالفــروقتبقــىقائمــةبــينهــذه،وســواها

 :اتموهمفالتعريفهذه

الجهــودالمبذولــةتشــيرإلــى:وهــيكمــاعرفهــاطعيمــة:(Quality control) الرقابــة علــى الجــودة
ومحـــــــدداتمعينـــــــةالضـــــــمانصـــــــالحيةالمنـــــــتجوهـــــــذهالصـــــــالحيةيـــــــتمقياســـــــهاوفقـــــــاالمواصـــــــفات

(.:6،3::3)طعيمة،
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تــييمكــنقياســهاواالعتمــادعليهــاهــيالبيانــاتال:(Quality indicators) مؤشــرات الجــودة
 (.:6،3::3)البيالويوآخرون،نجازللجودةأواإلاامقياسبوصفها

فحـصةطريقـبهونظاميحققمستوياتمرغوبةفـيالمنـتج: (Quality Control)ضبط الجودة 
مـنأجهـزةااويستخدمفيهذاالفحصعدد،عيناتمنالمنتجبهدفمطابقتهاللمواصفاتالمطلوبة

ءالقيــاسوالضــبطواألســاليباإلحصــائيةوتحليــلنتــائجعمليــاتالفحــصواالســتفادةمنهــافــيإجــرا
طابقــةالتعــديالتالمســتقبليةعلــىالتصــميموالتنفيــذوالتوصــلإلــىتقليــلأومنــعالمنتجــاتغيــرالم

(.Lee, 1999, 27للمواصفاتالموضوعةبمايسهمفيتحسينالجودة)
طريـقبهوالتحسـينالمسـتمروالـدائمإلجـراءاتالجـودة: (Quality Assurance)توكيد الجودة 

 (.8،24::3تجاهالوقايةمنوقوعالمشكالتومتابعتها)الفتالوي،كلهاةتوجيهالجهودالتنظيمي
تـدلعلـىالقـيمواألعـرافواإلجـراءاتوالتوقعـاتالتـيتعـزز: (Quality Culture)ثقافة الجودة 

 (.4،24::3الجودةفيالمؤسسةوتسعىإلىتحسينهاباستمرار)عليمات،
تفـــوقلجانـــبمعـــينأوأمـــرمحـــدددونغيـــره،نظـــرااوهـــيحالـــةمـــنال: (Excellence)التميـــز 

لصـــعوبةالتمييـــزفـــيكـــلالجوانـــباإلداريـــةوالتنظيميـــةوالتدريبيـــةوالتعليميـــةواإلنتاجيـــةوالخدميـــة،
وبـــــــذلكيختلـــــــفمفهـــــــومالتمييـــــــزعـــــــنمفهـــــــومالجـــــــودةالتـــــــيتتمثـــــــللجميـــــــعالجوانـــــــبواألبعـــــــاد

 (.:6،13::3،وآخرون)البيالوي

ــات الجــودة هــيمجموعــةمــنالعــاملينتتطــوعلدراســةتطــويروحــل:(Quality Circles) حلق
(.:7،13::3مشكالتالعمل)أحمد،

."المستوىأوالصفةأو:Houghtonوهوبحسبتعريفهوجتون(:Accreditationالعتماد )
ييرالجــودةالمكانــةالتــيتحصــلعليهــاالمؤسســةالتعليميــةأوالبرنــامجالتعليمــيمقابــلاســتيفاءمعــا

 (.6،19::3قويمالتربوي")طعيمة،النوعيةالمعتمدةلدىمؤسساتالت
 يتضحمماسبق:

أنجميـــعالتعريفـــاتتؤكـــدفـــيمضـــمونهاعلـــىتوحيـــدجهـــودالعـــاملينوتوجيههـــابهـــدفالتحســـين
المؤسسة.المستمروالدائمللعمل،منأجلالوقايةمنوقوعالمشكالت،واستيفاءالمعاييرالمعتمدةلدى

 إدارة الجودة الشاملة: التي تقوم عليها فلسفةال -ثانياا 

 والمـوارد الطاقـات لكـل االسـتثمار أهميـة علـى ترتكـز جديدة إدارية فلسفة الشاملة الجودة إدارة تعتبر
شباع جهة من أهدافها لتحقيق البشرية أبرزاألسسالتيتميزأخرى جهة من العمالء احتياجات وا  ،ولعل 
 :اآلتيب تتحددفلسفةهذهال
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 :حقيقة باعتباره معه والتعامل التغيير قبول - أ
 علىأسس مبنية مدروسة، دقيقة عملية هي بل عشوائية، عملية ليست اإلدارة في التغيير عملية إن
 فـي نتيجـةالرغبـة التعليميـة الـنظم فـي"تحـدث الشـاملة الجـودة إدارة فلسـفة فـي فـالتغيير علميـة، ومبـادئ
 منظـور مـن التغييـرتـأتي ظـاهرة حـول البحـوث معظـم أن التربـوي التغييـر أدبيـات وتشـير يـاة،الح مواكبـة
 من ليهإتنظر العليا فالسلطات ،التربويمنالتغيير الخاص موقفها فئة ولكل إدارية، أو تعليمية سياسات
 تحسـينكوسـيلةل إليـهينظـرون األمـور واآلبـاءوأوليـاء والمدرسـية، التعليميـة هاتكالمشـ لهـا يحـل منظـور
(.1،161::3ألبنائهم")منصور، النوعية والجودة التعليمية العملية

 :يلي فيما اإلداري المجال في التغيير عملية وتتبلور
 فرصة للموظفين تتيح وال ،وحدهم الرؤساء أيدي في السلطات تركز التي القديمة التنظيمية الهياكل تغيير -

 .باالنتماء والشعور المشاركة
 الحرفــي والتمسـك ليةبالمسـؤو الشـعور وعـدم كاإلهمـال األسـاليب، علـى الالزمـة التعـديالت اءإجـر -

 .اإلدارية المعرفة وقلة القيادة وضعف المرونة وعدم باإلجراءات
 .إمكاناتهم ويحشر إرادتهم ويحرر العاملين، طاقات يستثير حوافز نظام عمل -
 توجيـه إعـادة محاولـة أو السـابقة المـوارد تفـوق جديـدة مـوارد إضـافة أو للتنظـيم، المتاحـة المـوارد زيـادة -

 .اإلمكانات تلك استخدام ترشيد أو أفضل استخدامات إلى المتاحة اإلمكانات
 كما يعني) إذ الشاملة، الجودة إدارة فلسفة تطبيق في جوهرية أساسية عملية التغيير عملية أإ حظنل

م اإلدارة سياسـةم اإلدارة أهـداف: )فـي متمثلـة نظيمـيالت العمـل أجـزاء أن ،(السـابق العـرض مـن استخلصـنا
 تحتـاج بـل عفويـة، عمليـة ليسـت التغييـر عمليـة أن إلى ضافةإ(. المشكالت حل في المستخدمة األساليب

 نتائج تحقيق أجل من للمهارات أمثل واستخدام ناجحة، مستقبلية ورؤية سليمة قيادية ومهارات تخطيط إلى
 .التغيير عملية من مرغوبة

 :التميز تحقيق إلى السعي-ب

جـودةويقصدبتحقيقالتميزهناأنالمؤسسةدائمااتسعىإلىالوصولإلىمركزمتميزمـنخـالل
ي،لكــبأفضــلخدمــة،وتمــدهمالعمــالالتــيتقــدمها،فالمؤسســةتعمــلعلــىأنيلتحــقبهــاأفضــلالبــرامج

إلىالتنـافسالـذيالمؤسسةحلةتسعىالمرتحصلعلىأفضلالمخرجاتمنأجلإرضاءالزبون،وبهذه
فلسـفةإدارةالجـودةوالـذييحقـقالرضـالجميـعيحققلهاالتميز،ويقصدبهالتنافسالبناءالذيتنـاديبـه

(.1991،146)سعدةوعبدالغفار،المؤسسةالعاملينفي
 :الجماعي العمل بمفاهيم األخذ-ت

هناك"فلسفةإدارةالجودةالشاملة،بمعنىأنتكونيمثلالعملالجماعيأحداألعمدةالرئيسيةفي
تحديـــددقيـــقرؤيـــةواحـــدةمشـــتركةتمثـــلتوجهـــااموحـــدااللتنظـــيميتحاشـــىالتكـــراروالتضـــاد،ويكـــونهنـــاك

ــــــــــــرد،مــــــــــــعتــــــــــــوفرالســــــــــــلطاتوالصــــــــــــالحياتالمناســــــــــــبةلياتوالمهــــــــــــامالموكؤوللمســــــــــــ ــــــــــــةلكــــــــــــلف ل
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 لتفجيـر الفرصـة تتـيح الجمـاعي العمـل عمليـة علـى فـالتركيز(.1991،146)أبـوسـعدةوعبـدالغفـار،

تاحة االبتكارية،والطاقات المواهب مترابطـة منظمـات وتكوين الفريق بروح والعمل الخبرات، لتبادل الفرص وا 
 بدورها تقوموالتي الجماعي، بالعمل الخاصة التقنيات بعض وجود من البد كان األهمية هذه ومن ومتفاعلة،

ثارة األفراد بين تالعالقا تعزيز في .الطاقات وتفجير الكامنة المواهب وا 
 فـي الطيـب األثـر عليـه يترتـب ممـا االجتمـاع، هيكليـة علـى تنوعـاا تضـفي الجمـاعي العمـل فتقنيـات

الحـوار: )يلـي مـا الجمـاعي العمـل تقنيـات أهـم ومـن المطولـة، االجتماعـات فـي اإلرهـاق حـدة تخفيـف
 (.241،:::3كابر،( )العملالزوجيوالمناقشةو

 :المشتركة الرؤية-ث

أفـــراديقصـــدبهـــاضـــرورةوعـــيجميـــعأفـــرادالمؤسســـةبفلســـفةإدارةالجـــودةالشـــاملةمـــنقبـــلجميـــع
التـيتمكنـهالمؤسسة،وذلكمنأجـلزيـادةفعاليـةالمؤسسـة،فـيحـينيبحـثكـلواحـدمـنهمعلـىالسـبل

أداءالعمـلبخليـةفكـرةإدارةالجـودةالشـاملةفـيمنتحسينطرقأدائـهلواجباتـهالوظيفيـة.ولقـدتـمتشـبيه
 إلـى نيسـعي الجميـعؤديعمـالاصـغيراا،ولكـنتـ،كـلمـنهمتحيـثنجـدآالفـاامـنصـغارالعـامالالنحـل،
 المؤسسـة فـي فـرد كـلأن نجـد هنـا من(.1991،146)أبوسعدةوعبدالغفار،األساسي الهدف تحقيق
 األساسـي الهـدف تحقيـقأجـل مـن ومبادئهـا وأدواتهـا وفلسـفتها ومهـابمفه ملمـاا جـودة رائـد يكـون أن البـد 

.للمؤسسة
 المؤسسة: داخل رضا المستفيد على التركيز-د

المستفيدهوالموجهفيإدارةالجودةالشاملة،وهناالتقتصركلمةالمستفيدعلىالمستفيدالخارجي
فيدالداخليالذييساعدفيتحديدجودةاألفرادالذييحددجودةالمنتج،بلتمتدكلمةالمستفيدإلىالمست

ـــا ـــذينيقومـــونب نتـــاجالمنـــتج،ويشـــكلاهتمـــاماإلدارةالعلي والعمليـــاتوبيئـــةالعمـــل،ولكـــونهماألطـــرافال
ــداخليبوصــفهالفــردالــذييعتمــدعلــىمخرجــاتالعــامليناآلخــرينفــياألقســاماألخــرىفــي بالمســتفيدال

غفـالاإلدارةالعليـالـهالمؤسسةضرورةمنضروراتعم لالجودةالشاملة،ألنعدماالهتمامبالمستفيدوا 
وعدموصولالتغذيةالعكسيةلـهعـنالعمليـاتونتـائجاألعمـالالتـييقـومبهـاسيشـكلعوائـقكبيـرةتقـف

(.:1،6::3أمامتحقيقرضاه)العزاوي،
دفعالالزمـةالنطـالقكافـةالمـواردناحتياجاتورغباتالمستفيدتمثـلقـوةالـأ)أحمدالخطيب(يرى

البشريةوالماديةوالتقنيةوتشغيلهالتلبيةهذهاالحتياجات،واستمرارتحسـينهاوتطويرهـالتحقيـقالمزيـدمـن
(.6،317::3الرضالدىالمستفيدينأوالمنتفعينمنالخدمةالمقدمة)الخطيب،

قيـقالجـودةبالشـكلاألمثـلالفعـال،حيـثأنترىالباحثةأن هالبد منتكاملجميعهـذهاألسـسلتح
التغييريعتبرجزءااأساسياامنعمليةالتطوير،والسعيإلىالتميزيمثلالتنافسالبناءلتحقيقفلسفةإدارة
الجــودة،وكــذلكالتعــاونبــينأعضــاءالفريــقوالعمــلالجمــاعيالتعــاونييعــززالعالقــاتبــيناألفــراد،بمــا
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ورغباتالمستفيدالتيتمثلقوةالدفعالالزمةلتحقيقأهدافالمؤسسةبشكلدقيقيضمنتلبيةاحتياجات
وفعال.

 :(1009الشاملة )أيزو  الجودة مراحل تطبيق إدارة -ثالثاا 

نهــذهالمراحــللــمتكــنبشــكلمــعمراعــاةأ،إدارةالجــودةالشــاملةبسلســلةمــنالمراحــلتطبيــقمــر 
نمانتاجتطورمطفراتمفاج يلي:(.وهذهالمراحلتشملما89،:::3)حمود،ستقلوثابتئة،وا 

 (:Inspectionالمرحلة األولى: مرحلة الفحص والتفتيش )أ ـ 
هيالمرحلةالتيتركزعلىالتفتيشوفحصالمنتجاتبعدإنتاجهاحيثكاناالعتمادأساسااعلـى

لحرائـــقألنهـــدفهامنـــعاحلـــةإطفـــاءمطابقـــةالمنتجـــاتالنهائيـــةبالمواصـــفاتالمحـــددة.وتســـمىهـــذهالمر
بلتركزعلىاكتشافالخطـأالـذي،المنتجاتالمعيبةمنالوصولللمستهلكينفهيالتمنعوقوعالخطأ

(.فيظلهذهالمرحلةكانالتركيزينصـبSeymour, Kelley & Jasinski, 2004, 21وقعفعالا)
كمـاكانـتمسـؤولية،هائيـةعيوبفـيالمنتجـاتالنوكانيسمحبوجودنسبةمنالتلفوال،علىالمخرجات

 (.Pual, 2004, 15)علىعاتققسممراقبةالجودة.عقالجودةت
 (:Quality Controlالمرحلة الثانية: مرحلة مراقبة الجودة )ب ـ 

فيهذهالمرحلةمنتطورالجودةتمتأسيسقسـمللجـودةفـيالمؤسسـةأوكلـتإلـىهـذاالقسـممهـام
دةالمنتج،واختبارهورفعتقـاريرعنـهخـاللمراحـلاإلنتـاجالتـيتمـربهـاالمؤسسـة،وقـدأتاحـتمراقبةجو
وقـداسـتخدمتفيهـااألسـاليباإلحصـائيةفـي،ةمنتطورالجودةالكشفالمبكرعـنالعيـوبلهذهالمرح

هـذهأن عمـاالنحرافـاتقبـلحـدوثالعيـوب.ومراقبةاإلنتاجبشكلمكثفمماسمحبالكشـفالمبكـرعـن
المرحلةأكثرتطوراامنمرحلةالفحصوالتفتيشإالأنالتقدمفيإدارةالجودةجعـلاالعتمـادعلـىمراقبـة

(.36-6،31::3)النعيمي،لتحقيقالتحسينالمستمرالمنشودالجودةغيركافوغيرمالئمبمفرده
 :(Quality Assuranceالمرحلة الثالثة: مرحلة تأكيد الجودة )ت ـ 

قدتماستخدامتعبيرالرقابةعلىالجودةالشاملةبالتحديدألولمرةمـنخـاللإحـدىالمقـاالتالتـي
ــــــــــوم ــــــــــدمهافــــــــــيجنب ــــــــــيمجلــــــــــة(FeigenBaum)ق ــــــــــاردإعــــــــــادةالنظــــــــــرالماليــــــــــة"ونشــــــــــرتف "هارف

(Harvard Business Review)وهـذاالتعبيـراعتمـدتعليـهإدارةالجـودةالشـاملةفيمـابعـد،ويقـوم،
 مفهومتأكيدالجودةعلىفلسفةمفادهامايلي:

(،يتطلـــبZeroDefectدونأخطـــاء)مـــنالجـــودةوتحقيـــقإنتـــاجإنالوصـــولإلـــىمســـتوىعـــال 
مرحلــةوصــولهللســوقليــدالمســتهلك.إلــىالعمليــات،مــنمرحلــةتصــميمالمنــتججميــعشــاملةعلــىرقابــة

نــهجهــدمشــتركألراتالمعنيــةبتنفيــذهــذهالمراحــل،جهــودمشــتركةمــنقبــلجميــعاإلداقيــاموهــذايعنــي
ســــــقاعتمــــــادااعلــــــىاالتصــــــالالمســــــتمرالجهــــــودالمشــــــتركةبشــــــكلمتناجميــــــعتتقــــــاطعوتتكامــــــلفيــــــه

 (.6،33::3)عبوي،
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 (:Quality Circlesالمرحلة الرابعة: مرحلة حلقات الجودة )ث ـ 
يتطوعـــوننفســـهأوالقســـمهانفســـارةأنهـــامجموعـــةمـــنالمـــوظفينمـــناإلدبتعـــرفحلقـــاتالجـــودة

والمشـــكالتالمتعلقـــةبالعمـــلواقتـــراحالحلـــولالمناســـبةلهـــااتعولالجتمـــاعبشـــكلدوريلمناقشـــةالموضـــ
ووفقهـذاالمنظـورتعـدحلقـاتالجـودةإحـدى.ووضعهذهالحلولموضعالتنفيذبعدموافقةاإلدارةعليها

تطــويرفــيمشــاركةالمــوظفينممــايــؤثرإيجابيــاالمــنخــالقالتــييــتممــنخاللهــاتطــويرالجــودةائــالطر
بداعهممهاراتهم عمـل،وزيـادةوعـيهموكسبثقتهمفيالوقتذاته،كماأنهاتـؤديإلـىزيـادةتحفيـزهملل،وا 

 .(:4،28::3)نجم،بأهميةالجودة
 :ستراتيجيةإدارة الجودة ال المرحلة الخامسة:د ـ 

(Strategic Quality Management "SQM") 
وكــانذلــكبســببدخــول(:198)و(:197)وقــدظهــرهــذاالمفهــومعــنالجــودةمــابــينعــامي

مــنقبــلالســيماعلــىكســبأكبــرحصــصمــنالســوقوالتجــارةالعالميــةفــيحالــةمنافســةبــينالشــركات،
لمعقولـــــةجـــــودةالمتميـــــزةواألســـــعاراالشـــــركاتاليابانيـــــةالتـــــياكتســـــحتأســـــواقالعـــــالمبمنتجاتهـــــاذاتال

 (.6،32::3)عبوي،

(:”Total Quality Management“TQM)المرحلة السادسة: إدارة الجودة الشاملة  -م
ظهــرتهــذهالمرحلــةلتمثــلفلســفةجديــدةأساســهاالتحســينالمســتمرمــنخــاللاســتخدامفــرقالعمــل

تلبيـةتوقعـاتإلـىتـؤديواألساليباإلحصائيةوذلكإلنتاجمنتجاتذاتجودةعاليةوخاليةمنالعيـوب
لمبـادئبمـاالجـودةالشـاملةعلـىمجموعـةمـنالمرتكـزاتواالعمالء.ويقوماإلطارالفكريوالفلسفيإلدارة

،والتــزاماإلدارةبالتحســينالمســتمربــالجودة،والتركيــزعلــىهموتوقعــاتاجــاتالعمــالءفيهــاالتركيــزعلــىح
تاإلحصـــائيةفــيالقيـــاسوالتطـــويروالوقايــةمـــناألخطـــاءقبـــلالنتــائجوالعمليـــاتمعـــاا،واســتخدامالتقنيـــا

وقــد(.1،16::3)الغــزي،تــهوتكلفواتخــاذالقــراراتاســتنادااإلــىالحقــائق،وقيــاسعائــدالجــودة،وقوعهــا
–كمـاعرفنـا-ومازالمستمرااحتىاآلن،وسببظهـوره(:198)ظهرهذاالمفهوممنالجودةبعدعام

(.6،31::3)عبوي،شدةالمنافسةالعالميةإلىتزايديعود
لمرحلـةإلـىانكـلمرحلـةأدتأل،منوجهةنظرالباحثةف نالمراحلالسـابقةهـيمراحـلمترابطـة

ومحاولةتحقيقها.كمـا،فيمفهومالجودةبلمراحلتعكستطوراا،فهيليستمراحلمنفصلة،التيتليها
وهوتحقيقالجودةمنخاللإنتاجمنتجاتتلبيتوقعـاتاامشتركااأنجميعتلكالمراحلتعكسهدفرىن

 بلوتفوقها.،العمالء

 .الثانوي مبررات التوجه إلدارة الجودة الشاملة في التعليم -رابعاا 

 حيـث العـالمالمعاصـر يعيشـه الـذي الواقـع مـن التربويـة المؤسسـات فـي الجـودةالحاجـةلوجـود تـأتي
 لـذلك األخيـرة، اآلونـة فـي التـيظهـرت التكنولوجيـة المعلومـات لثـورة ةنتيجـ عظمـى تحـديات بفتـرة يمـر
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 باإلنتاجيـة االرتقـاء إلـى تكـون مـا أحـوج المؤسسـاتالتعليميـة فيهـا بمـا اليـوم المؤسسـات كافـة أصـبحت
 تحـديث فـي التفكيـر إلـى يـدعو الـذي األمـر والتغيرات، التحديات مختلفصور لمواجهة الجودة، وتحسين

 التعلـيمهـو كـان ولمـا سـواء، حـد علـى والخدميـة اإلنتاجيـة مؤسسـاتنا بهـا تأخـذ التـي داريـةاألسـاليباإل
 مـن الكبيـرة باألعـداد المـدارس اكتظـت بعـدأن سـوريةفـي والسـيما دولـة أي فـي األول القـوي المشـروع

 رةمسـاي الضـروري مـن فكـان النـاس، معظـم لـدى الجـامعيملحـاا التعلـيم علـى الطلـب وأصـبح ،لمتعلمـينا
 أحـد ولعـل وتطويرهـا، التعليميـة بالعمليـة للنهـوض واالقتصـادية المجـاالتاإلنتاجيـة فـي المتبـع األسـلوب

إدارةالجـودة عليـه يطلـق الـذي المـدخل هـو كبيـراا قبـوالا والقـت بقـوة نفسـها فرضـت التـي االتجاهـاتالحديثـة
الشاملة.

المجتمــعهالمباشــرللنظــامالتعليمــيفــيوتعــداإلدارةالتربويــةالمختصــةبمؤسســاتهاالمدرســيةالوجــ
اإلدارةالمدرســــيةهــــيال(:3،4::3فيعتبــــر)جــــالل، ،وسياســــةاإلداراتتــــيتتــــرجمأهــــدافالتعلــــيمأن 

هنــاكاتفاقــااضــمنياابــينالمؤسســاتالتعليميــة التربويــةوالتعليميــةإلــىممارســاتيوميــة.حيــثيعتبــرأن 
فيحدودالمواردمأفضلالخدماتالتعليميةلمتعلميهالثانويةتقومبتقديوالمجتمعيعتمدعلىأنالمدرسةا

المتاحة،وبمايتوافقمعأهدافالمجتمع.
عوحتـــىتـــتمكناإلداراتالتربويـــةوالمؤسســـاتالمدرســـيةمـــنتنفيـــذبرامجهـــالتحقيـــقأهـــدافالمجتمـــ

دارة،ومــنهنــايتضــحلنــاأهميــةف نهــاتحتــاجإلــىبرنــامجفاعــللــقوتحقيــقأفضــلالخــدماتالتعليميــة،
(أنتطبيـق1991،12وضرورةاستخدامإدارةالجودةالشـاملةفـيالتعلـيمالثـانوي،حيـثيـرى)السـلمي،
لهـدرفـيالوقـتوالقـدراتنظامإدارةالجودةالشاملةسيساعدالمؤسسةالتعليميةفيالتعرفعلـىجوانـبا

سبةللتخلصمنها.وبالتالياتخاذاإلجراءاتالمناواألموال،
وتتجــهاإلدارةإلــىاتخــاذقــرارتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةفــيالتعلــيمعنــدماتؤكــدلهــاالنتــائجســوء

.طلوبةاألوضاع،واليصبحأمامهاسوىتبنيمنظومةجديدةقادرةعلىتحقيقالجودةالم
لتعليمالثانويلعلمنأبرزهامايلي:لذلكتتعددالمبرراتالكافيةوراءاألخذب دارةالجودةالشاملةفيا

تعـــــرضالمؤسســـــاتالتعليميـــــةللمزيـــــدمـــــنالشـــــفافيةوالعديـــــدمـــــنالتحـــــدياتوالمتغيـــــراتالمســـــتمرة -أ
والمتسارعةفيعصرالمعلوماتية.

طالجودةباإلنتاجية:واإلنتاجيةكماهـومعـروفحصـيلةالكفـاءةومتـىتـوافرتالكفـاءةالتربويـةبرت -ب
ـــــــــــىزيـــــــــــادةاإلنتاجيـــــــــــتحققـــــــــــتجـــــــــــودةالخ ةفـــــــــــيأداءدمـــــــــــةالتربويـــــــــــة،إذاافـــــــــــالجودةتـــــــــــؤديإل

(.28،ص4::3المديرس،)عمال.األ
،قـــدرةأكبـــرمـــعالعمـــلالجمـــاعيزيـــادةالفعاليـــةالتنظيميـــة:إدارةالجـــودةالشـــاملةتعـــززتعمـــلعلـــى -ت

شـراكاافـياالتصــاالت،وتحقـقتحســناا العالقــةنيأكبــرلجميـعالعــاملينفـيحــلالمشـكالت،وتحســوا 
.(8-7،ص1995)الشبراوي،وبهذايقلمعدلدورانالعمالة،ينبيناإلدارةوالموظف
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صــحيحيةبالطريقــةالصــحيحةمــنأولإنالجــودةتتطلــبعمــلاألشــياءالخفــضالتكــاليف:بتســهم -ث
عادة (.93،ص1993)جودة،إنجازهاوبالتاليتقليلالتكاليفمرة،وهذايعنيتقليلاألشياءالتالفةوا 

لقمكانيــاتتقليــلالوقــتوالجهــدالالزمــينإلنجــازالعمــلمــنخــاللاالســتخداماألمثــلعمــلعلــىت -ج
الماديةوالبشـريةمـعالتركيـزعلـىكيفيـةأداءالعمـلممـايـؤديإلـىتقليـلاألخطـاءوانخفـاضتكـرار

(.121،ص1996العمل.)مدني،
ليـهمـنآليـاتفعالـةالكتشــافتتـيحالكشـفعـنمـواطنالضـعففـيالنظـامالتعليمـيبمـاتشـتملع -ح

(.Lawrence and Gredgory1992,p.22)المشكالتومحاولةإيجادحلوللها
بمفهـومالعمــلالجمــاعي،تأخــذتسـهمفــيرفـعالــروحالمعنويـةللعــاملينفــيالمؤسسـةالتعليميــةألنهـا -خ

مـنخـاللالعمـل،وذلكب شراكهمفيصـنعالقـراراترنوالتطوييوليةالتحسؤفالعاملونيتحملونمس
(.17،ص1998)العلوي،يقوتشكيلفرقالجودةفيالمؤسسةبروحالفر

ثــارةدافعتــيهم، -د طــالقطاقــاتهمنحــوالعمــلالمبــدعتعمــلعلــىحفــزالعــاملين،وا  عــنطريــقنظــاموا 
دلتحســينالتحفيــزلمــنيســتحقهمــنالعــاملينالمتميــزينليكــونذلــكحــافزالآلخــرينلمضــاعفةالجهــ

(.371،ص:::3)الشماعوحمودة،تالتعليميةجودةالخدما
تطبيقإدارةالجودةالشاملةأصبحأمرااضروريااللحصولعلىبعضالشـهاداتالدوليـةللجـودةمثـل -ذ

.(Thomas&Waterman,1994,p.241).:::9اآليزو
يــــةتســـاعدإدارةالجــــودةالشـــاملةعلــــىبنـــاءهياكــــلوســـلوكياتقــــادرةعلـــىمواجهــــةالتغيـــراتالعالم -ر

المســتمرةوالمتســارعةفــيمجــاالتالحيــاةوالتــيمــنأبرزهــا:الثــورةالتكنولوجيــة،العولمــة،وفــوقذلــك
تحدداحتياجاتالمستفيدينالداخليينوالخارجيينمنالعمليةالتعليميةوتوقعاتهم.

تـدريس،هيئـةال)ظهورالحاجةفيالمجتمعالمدرسيإلىالتكاملواالنسجامبـينمسـتوياتهالمختلفـة -ز
(.1ص،1991)خفاجي،(متعلمينالمدرسية،أولياءاألمور،الاإلدارة

ولياتؤوتحديــدالمســنتيجــةوضــوحاألدوارتعمــلعلــىضــبطالنظــاماإلداريوتطــويرهفــيالمدرســة -س
(.1،ص1::3)صيام،

،ومــنجهــةتنميــةمهــاراتوقـدراتالمــوظفينمــنخــاللاالهتمــامبالتـدريبالمســتمرمــنتعمـلعلــى -ش
االبتكارواإلبداعمنجهةأخرى.لخلقبيئةعملمناسبةتؤديللرضاالوظيفيوتشجعخال

الســليمةبــينتــوفيرجــومــنالتفــاهموالتعــاونواالتصــاالتالمفتوحــةوالعالقــاتاإلنســانيةتســهمفــي -ص
.التعاونوالمساندةبدالامنالتنافسجميعالعاملينبالمؤسسةمهماكانحجمهاونوعهاحيثيحل

بســــــرعةومرونــــــةفــــــيتفاعلهــــــامــــــعالمتغيــــــراتواســــــتجابتهالهــــــادرســــــةيــــــادةحركــــــةومرونــــــةالمز -ض
(.4،14::3)نجم،

أحــداألســاليباإلداريــةالحديثــةالتــيتســعىإلــىتمثــلإدارةالجــودةالشــاملةبنــاءعلــىمــاســبقفــ ن
قـــاللالهـــدرةثانيـــة،عـــادةالعمـــلمـــرإحوظـــةنتيجـــةقلـــةاألخطـــاءواحتمـــالخفـــضالتكـــاليفبصـــورةمل وا 
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ـــاءةالتربـــوي،أوالفاقـــدالتعليمـــي، ـــىتـــوافرتالكف ـــةحصـــيلةالكفـــاءات،ومت وزيـــادةاإلنتاجيـــةألناإلنتاجي
،فالجودةتؤديإلـىزيـادةاإلنتاجيـةفـيأداءاإلعمـال،باإلضـافةإلـىربويةكانتجودةالخدمةالتربويةالت

ينوالمســتفيدينوالمجتمــعحيــثإنهــاتركــزعلــىإشــراكهمفــيذلــكف نهــاتعمــلعلــىرضــاالعــاملينالتربــوي
يجــادالتقـديماالقتراحــات، ،حلـولالمالئمــةالتـييمكــنتطبيقهــاوحـلالمشــكالتمـنخــاللاألخــذبـآرائهموا 

وهومايؤديإلىتحسينفاعليةالمؤسسةالتربويةوجودةأدائها.
 انوي:الث التعليم في الشاملة الجودة إدارة أهمية -خامسا

إنالتعليمهوالقضيةاألساسـيةونقطـةاالنطـالقاألولـىالتـيتبـدأعنـدهاعمليـةاإلصـالحالتربـوي
قامةالمجتمـعالعصـري.مـن هنـاكانـتالمنـاداةباالرتقـاءبـالتعليموتجويـده،هـوالطريـقالسـليموالمـدخلوا 

مستقبلأبنائه.الصحيحأليعمليةتستهدفاالرتقاءبالمجتمعواألمةوتأمينسالمةو
 فـي الشـاملة الجـودة إدارة موضـوع تناولـت التـي والبحـوث الدراسـات بعـض اسـتعراض خـالل مـنو
 إدارة تطبيـق حالـة في تتحقق أن يمكن التي المهمة النتائج من مجموعة إلى التوصل تم التربوي، المجال
 :منهاالتعليمالثانوي مؤسسات في الشاملة الجودة

 .بها والوفاء أفراده واحتياجات عالمجتم متطلبات دراسة -
 الصـالحيات وتفـويض المشكالت حل مهارة مثل التعليمية المؤسسة أفراد لدى المهارات من العديد تنمية -

 .وغيرها النشاطات وتفعيل
 .تكلفة وأقل جهد وبأقل وقت أقل وفي صحيح بشكل األعمال أداء -
 .الفريق لوعم الجماعي بالعمل تتعلق التي القيم من العديد تنمية -
 .لها انتمائهم وتقوية ككل التعليمية بالمؤسسة العاملين بين الثقة بناء -
 .المؤسسة في العاملين جميع لدى ووضوحها المعلومات توفير -
 (.12-1999،11)عبدالعزيز،والتعليم التعلم لعملية والمستمرة الفعالة الرقابة تحقيق -
 منها: اتالتعليمالثانويمؤسس في الشاملة الجودة رةإدا لتطبيق المزايا بعض"عليمات" حدد حين في
 .اإلدارية البيروقراطية من سيقلل الشاملة الجودة إدارة تطبيق -
 أحياناا. والمتعارضة المتكررة واإلجراءات الروتين من التخلص -
 .والمجتمع األمور وأولياءلمتعلمينا إرضاء -
 .ليميةالتع المؤسسة إدارة في العاملين أعضاء جميع مشاركة -
 .الخدمة ترك أو األفراد أحد تغيب حالة في األداء لضمان موثوق نظام إيجاد على المساعدة -
 ممـا إدارة، أو قسـم لكـل منفـرد إداري نظـام مـن بـدالا منسـجماا عملهـا وجعـل التعليميـة المؤسسـة أقسام ربط -

 .أكثر انضباط إلى يؤدي
 .خدماتها في الجودة بنظم بالتزامها الجميع لدى التعليمية المؤسسة صورة ترسيخ -
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 (.2115،128التعليمية)عليمات، للمؤسسة ومدروس شامل نظام وجود على المساعدة -
 :في أهميتها البعض يحدد حين في
المدارس.بين والمبادأة التنافس روح وتنمية العاملين نظر في التعليمية المؤسسة سمعة تحسين (1
.األخالقية أو المهارية أو فيةالمعر الجوانب في سواء المتعلم جودة تحقيق (3
.(2111،439المختلفة)عشيبة، والوحدات األقسام بين الفعال واالتصال الجيد الترابط تحقيق (2

وتــرىالباحثــةأنأهميــةاســتخدامإدارةالجــودةالشــاملةفــيالتعلــيمالثــانويتــزدادعــنبقيــةالمراحــل
كانــتتتناســبمــعإذاللمســتفيدين)المتعلمــين(والســيماالتعليميــةنظــرااألهميــةالبــرامجالتعليميــةالمقدمــة

يرغبـــاتهم،وكـــذلكلوجـــودإدارةتربويـــةمتخصصـــةتتـــابعالعمـــلفـــيهـــذاالمجـــالوتـــزودإمكانيـــاتهموتلبـــ
المجتمــعالخــارجيينتظــرنتــائج بــرازقــدراتهم.كمــاأن  العــاملينفيــهبمــايســاعدهمعلــىتحســينإنتــاجهموا 

 البرامجمنأجلإعدادالمواطنالصالحالذييؤديدورهفيالمجتمع.أكبرمنمخرجاتهذه
 الثانوي: التعليم في األساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة المنطلقات -سادساا 

 :ينطلقتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانويمنالمنطلقاتالتالية

إستراتيجية إدارة الجودة الشـاملة فـي المؤسسـات تطبيقإيماإ القيادات التربوية العليا والتزامها في  -1
:التعليمية

تطبيـقإسـتراتيجيةالجـودةن إدارةالجـودةالشـاملة،حيـثضـمنالتطبيـقالنـاجحإلي إنهذاالمنطلق
استراتيجياا ،مستوىاإلدارةالعليابالمدرسةاتخاذهمنجانبالقياداتاإلداريةعلىعندالشاملةيعتبرقراراا

يرونشـرالمتالكهـااتخـاذالقـراروالقـدرةعلـىتطـو،أنينبععنقناعةودعمومؤازرةكاملـةمنهـايجبالذ
عـنتطبيـقإدارةالجـودة ستراتيجيتها،لـذلكالبـدأنتقـومالقيـادةالعليـابـاإلعالنارؤيةالمؤسسةورسالتهاو

خططوالبــــرامجعلـــــىكافـــــةالمســـــتوياتالشــــاملةأمـــــامجميـــــعالمســـــتوياتاإلداريــــةوالفنيـــــةوااللتـــــزامبـــــال
للتطبيقوالتغييرفيالهياكلواللوائحاإلداريةوالسياساتةوتخصيصاإلمكانياتالماديةوالبشريةالالزم

 .(1:9-1:8،ص1::3)شـلبي،وحسـينعيقتطبيقإدارةالجـودةالشـاملةالتيتتبعهاوالتيتالتعليمية
ســتراتيجيةوفلسـفةواضــحةللمؤسسـةالتعليميــةتحتـويعلــىاجـادإيتمثـلفــييويضـيف)أيــوب(بـأندورهــا

 .(64،ص:::3األهــدافالعامــةللمؤسســةوأهــدافالجــودةالتــيتســعىإدارةالمؤسســةلتحقيقهــا)أيوب،
التعـاونبـيناإلداراتوالتنسـيقبـيناألقسـامفـي دورهـايتطلـبالتركيـزعلـىإيجـادبأإ  كمايؤكد)الـراوي(
الكافيةيةواستخدامفرقالعمل،وتشجيعالعاملينللتقدمبأفكارجديدةومنحهمالسلطاتالمؤسساتالتعليم
(. 7،ص1998)الراوي،همإليسندألداءالعملالم

 :الشاملة في المدارس نشر ثقافة الجودة  -2
يعــدالتغييــرالثقــافيالمــدخلالحقيقــيلتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالناجحــةففــيالبدايــةيجــبالقيــام

ةالتـــييجـــبإحـــداثهالألعمــــالذاتبـــبعضالمحـــاوالتلتحديـــدالتغييـــراتداخـــلالثقافـــةالســـائدةوخاصـــ
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هميةفيمجالالجـودةوالتـيتوضـحرسـالةالجـودةالشـاملةفـيالمدرسـةوتعـززالتغيـراتمـنخـاللألا
. (Tofteg, 1995, p.26) القيادةب عطاءالمثل

 لمعرفـةماهيـةالتغييـراتالمطلـوبفـيالمدرسـةوجـودةللثقافـةالمويقترح)ناجي(أنيـتمتقيـيمشـامل

وكيفيةاستجاباتهمللمشكالتوتعـاملهمبعضـهم إحداثها،فهيتكشفكيفيةيتصرفاألفرادداخلالمدرسة،
(.94،ص1998معبعض)ناجي،

سلوك،والعاداتوالفالثقافةتعبرعننمطاإلدارة،وتعرفثقافةالجودة:القيم،واالتجاهاتواألدوار،
والتيتؤثرفيطريقةأدائهمألعمالهمومستواها.والمدرسونالتييمتلكهااإلداريون،

إنالتغييرالثقافيهـوأحـدالمبـادئالهامـةللتحـولإلدارةالجـودةمـنخـاللإيجـادونشـرقـيمجديـدة
التنظيميـــةالتـــيتتعلـــقعلـــىأنيـــتمتعريـــفالمشـــاركينفـــيالعمـــلبهـــا.وهنـــايجـــبالتمييـــزبـــينالثقافـــة
والقــيمالتنظيميــةالتــي بالمدرســةوتتمثــلفــيمجموعــةالقــيموالســلوكياتالتــيتميــزالمنظمــةعــنغيرهــا،

ديـــدنـــوعالســـلوك)الســـلوكتتعلـــقبـــالفردوتتمثـــلفـــيالمعتقـــداتالتـــييشـــتركفيهـــااألفـــرادفيمـــايتعلـــقبتح
.)116ـ111،ص1998والسلوكالخطأ()عبدالمنعم،الصحيح،

التـيتقـودإلـىالتغييـرفـيةالقيمـوجـد،فالثقافـةتةوهنانستخلصالعالقةالوثيقةبينالثقافـةوالقيمـ
أسلوبأداءاألفرادألعمالهم،كماأنثقافـةالقـيمتعكـسثقافـةالمدرسـة.ولتشـجيعنظـامقـيمسـليمةتسـاعد

علـىكيفيـةالتعامـلمـعيرالمدرسـةالقـدرةبأنتتوافرفـيمـدتطلتحولنحوإدارةالجودةالشاملةيعلىال
لنظرإليهمعلىأنهمشركاءفيالتميزوالنجاحواعتبارهانقطةالبدايةالصحيحةاوتقييمهمو،المرؤوسين

(فقدأكدعلىمجموعةمنالقيمالنموذجيةالتييجبأنتسودالبيئةTozerوهذاماأكدعليه،)توزر،
 المدرسيةمنها:

عالقةبنموالنجاح:إيجادقيمةمضافةجديدةوتزويدالعاملينبها.قيمذات (1
قيمذاتعالقةباألمان:توفيربيئةآمنةللعملوخاليةمنالمخاطر. (3
 قيمذاتعالقةبالرضاعنالعمل:تزويدكلالعاملينبعملمرضوفرصللتحسين. (2
قـة،واألهـمفـيذلـكتقبـلادقةودقيقـيمذاتعالقـةباالتصـال:تزويـدكـلالعـاملينبمعلومـاتصـ (4

راءاآلخرين.آواستماع
قيمذاتعالقةبالجودة:التأكدمنأنكلالعاملينفيالمدرسةمـدركونلمفهـومالجـودة،وتكـوين (1

وتــدريبفــرقالعمــل،وتكــوينمنــاخمالئــمللمشــاركةفــيحــلالمشــكالتمــعجميــعالعــاملينفــي
(.Tozer,1994,p.135-138المدرسة.)

الحمد(ثقافةالجودةالممراالستراتيجيلتحويلخطالتفكيروالسلوكلتحقيقالجودةوجعلها) واعتبر
مشـــتركةبـــينالعـــاملينوتأصـــيلهاداخـــلالمدرســـةســـيجعلهاقـــادرةعلـــىمواجهـــةالتحـــدياتواســـتيعابلغـــة

(.31-:3،ص1998التغييروالتجديد.)الحمد،
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اعدعلــىتفعيــلاالتصــالبــينأقســامالمدرســةفهــيبمثابــةلــىأنثقافــةالجــودةتســإوذهــب)حســين(
أحـــدأدواتاالتصــــالالفعالـــةداخــــلالمدرســـة،حيــــثيكتســــباألفـــرادالعــــاملونالمعرفـــةبأســــلوبالجــــودة
ومســتوياتهمالمحــددةفــيالعمــلودرايــتهمالكاملــةبتحقيــقمنهجيــةالعمــل،والنظــرإلــىالمشــكالت،وتقــديم

لوجهاتنظرمختلفةوذكرثالثةأنماطلثقافةالجودةهي:الحلولوالبدائلمنخال
ويساعدهذاالنمطفياكتشافالمشكالتاإلداريةداخلError Detectionثقافةاكتشافاألخطاء -

شــباعحاجــاتالعــاملينوتقيــيمعوامــل المدرســة،وتقليــلاألخطــاء،التركيــزعلــىالنتــائجوالمخرجــاتوا 
الرضاعنالعمل.

وهنــايــتمالتركيــزعلــىمنــعاألخطــاءوتحاشــيالمشــكالتError Preventionنــعاألخطــاءثقافــةم -
شباعحاجاتالمستفيدين. وا 

،يركــزهــذاالــنمطعلــىالتحســينالمســتمر،وتطبيــقمعــاييرCreative Cultureبداعيــةالثقافــةاإل -
 (.1:6-1:1،ص1::3الجودة،والتركيزعلىتدعيمالعملياتوتوضيحتوقعاتاألفراد،)حسين،

الثقافةالدافعةوالمحفزةللجودةالشاملةتتطلبنمـطإدارةمناسـبااوفعـاالاينخـرطأن ويضيف)زاهر(
ف واضح  وفيـهيشـعرأنـهقـادرالقيـادةلكـلفـرد،سـنديعمليـةالتحسـينالمسـتمرحيـثتالقائدفيهابنشاط 

هنـيفـيالمدرسـةبالنسـبةلـهواضـحة،وتكـونمعزمالئهعلىمواجهةأيمشـكلة،ومسـاراتالمسـتقبلالم
سـتراتيجيةشـاملةيلتـزمكـلالعـاملينانحياةالمدرسة.كماتتطلبرؤيةالمكافآتوالحوافزجزءاامنتظماام

بهــاويســتطيعونرؤيــةجهــودالتحســينفــيأيوقــت،ويكــونهنــاكمعلومــاتمتاحــةدائمــاعــنمــدىتقــدم
(.:34-329،ص1::3الخطةاإلستراتيجية.)زاهر،

  التركيز على المستفيديإ: -3
طرفـــانهمـــا:المســـتفيدمســـتفيدينفـــيإطـــارالجـــودةالشـــاملةبالمـــناإلشـــارةإلـــىأنالمقصـــودالبـــد 

در سوالمـمتعلمالبـطـارالمدرسـةفـيإيتمثـلالداخلي،وهوكلمنيشتركفـيتقـديمالخدمـةبشـكلعـامو
ــــوواإلدارةوكــــلمــــنيعمــــلفــــيالمدرســــة. يتمثــــلفــــياألشــــخاص،والمؤسســــات،وســــتفيدالخــــارجياالمأم 

ــــــــــذييســــــــــتفيدفــــــــــيالنهايــــــــــةمــــــــــنالخدمــــــــــة وهــــــــــوصــــــــــاحبالحكــــــــــماألخيــــــــــرللجــــــــــودةوالمجتمــــــــــعال
 (.163،ص1::3)زاهر،

فــ ذااســتطاعتالمؤسســةالتعليميــةأنتحــددمطالــبهــؤالءالمســتفيدينووضــعهافــيإطــارعملــي
وتحســــينه،عمــــلالســــير لخطــــوةاألولــــىنحــــوتطــــويرأتاوتعريفهــــالجميــــعالعــــاملينلــــديهاتكــــونقــــدبــــد

(.2،ص1999)فواز،
يجـــبأنيؤخـــذباالعتبـــارمـــايـــأتي:ةزاهـــر(علـــىأنـــهعنـــدتحســـينأيعمليـــويؤكـــد)الســـقافو

(4الشكل)
المسبقللمستفيدوالتعرفعليه.التحديد .1
ترجمةاحتياجاتالمستفيدإلىمعاييرجودةالمخرجات. .3
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لمعاييرالجودة.فقااتصميمالعملياتو .2
تنفيذالعملياتمعمتابعةمساراتالتنفيذ. .4
تقويمالخطواتالسابقةمعالتدخللمعالجةأيانحراففيإجراءاتالتنفيذ. .1
اتـــــــــهورغباتـــــــــهيجـــــــــبأنتكـــــــــونالخدمـــــــــةالمقدمـــــــــةذاتقيمـــــــــهبالنســـــــــبةللعميـــــــــلوتلبـــــــــياحتياج .6

.(38،ص1991)السقاف،
رةالجـودةالشــاملةهـوالمـوردالبشــريالفعـال،وهــذايعنـيبالضــرورةأنإناسـتمرارنجـاحتطبيــقإدا

تكونمحلعنايةواهتماممنخاللاإلدارةالفاعلةفيجميعالنواحيالخاصةبه.
  :القيادة الفاعلة للموارد البشرية -4

كمـاالمؤسسـةوترسـيخها،يتطلبتطبيقإدارةالجودةالشاملةقيادةقدوةتوطدوحدةالهـدفوخطـط
بأهـدافهاحتـىيشـاركوابفاعليـةفـيتحقيـقهـذهاألهـداف،علىالقادةأنيحيطواالعاملينبالمؤسسـةعلمـاا

(.7-3،ص1999)األحمد،
وتتطلـــبإدارةالجـــودةالشـــاملةصـــفاتمتميـــزةللقائـــدالـــذييرغـــببـــااللتزامفـــيبرنـــامجإدارةالجـــودة

الشاملةوتتمثلفي:
مستوياتهمبتطبيقالجودة.وياتاإلداريةوالفنيةعلىمختلفالمستجميعااللتزامالتاممن-1
 واالتصالمعباقيأطرافالمؤسسة.فياآلخرين،ةوالفاعليةفيالتأثيريالكفا-3
التركيزعلىالتحسينالمستمرالشاملوليسالجزئي.-2
 قوةاإلرادةوالمرونة.-4
 مجوكلالترتيباتالالزمةمنسياساتإجراءات.توفيرالبيئةالمالئمةلتنفيذالبرنا-1
ممارســـةدورالمـــدربولـــيسالـــرئيس،وكـــذلكالقـــدرةعلـــىتطـــويرأهـــدافالجـــودةوتطبيقاتهـــابشـــكل-6

(.Fox,1991,P.10)(،16،ص1991)خفاجي،عملي،
لثقافـةاسـبننجاحإدارةالجودةالشاملةيتطلبقيادةفاعلةتعملعلىتوفيرمناخمدرسيمنإفلذا

لكقيـادةقساموفيالمواقـفالتدريسـية.وكـذيالمدرسةليعكسوهبدورهمداخلاألسمدرالجودةينعكسعلى
والعنايةالالزمينباإلفرادبدءاامنعمليةاختيارهموتقييمأدائهموتدربيهموتطـويرهمتربويةتعطياالهتمام

شـــراكهم مشـــاركةجوهريـــةوتفـــويضالصـــالحيةلهـــمبشـــكلمســـتمر،ورفـــعروحهـــمالمعنويـــة،وتحفيـــزهم،وا 
وكــذلكاالســتفادةمــنكــلالعقــولوالــتخلصمــنأســلوبالتســلطوالتخويــفوتحويلــهإلــىأســلوبالتفــويض

والتمكين.
  تأسيس نظام معلومات إلدارة الجودة الشاملة:  -5

علـىقاعـدةوارتكازإستراتيجيةالجـودة،علوماتإلدارةالجودةفيالمؤسسةالبدمنتأسيسنظامم
عريضةمنالبياناتوالمعلوماتعنأيمشكلةتهمالمؤسسةوعنالمستفيدالـداخليوالخـارجيبـدءاامـن

(.38-8،ص1997شباعه)زينالدين،ا تهوانتهاءابتقديرمدىإرضائهوتحديداحتياجاتهورغبا
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تعلقـةبتحسـينجـودةإنتوفيرنظاممعلوماتفيالمدارسعنالجـودةيسـهمفـيإنجـاحالقـراراتالم
الخدماتالتعليمية،والتأكدمنأنالخدماتالتيتقدمهاالمدرسةتقابلاحتياجاتالمستفيدين،كماتسـاعد
المدرسةعلىالتطويرالمستمرلكافةمجاالتالعملوالتنسيقبـيناألنشـطةالمختلفـةوتـؤديإلـىتحسـين

مــــالكوموجونــــتوأكــــد (.111ص،:::3،يني)الحســــســــمحبرقابــــةالعمليــــاتبصــــفةمســــتمرةالجــــودة،وي
(Malcolm & Gauntعلىأننظامالمعلوماتهواآلليةالنظاميةلجمـعالبيانـاتوفحصـهاوتفسـيرها)

(.(Malcolm&Gaunt,1994,p.13ليةأجلتقديمخدماتذاتجودةعافيكلاألشكالمن
دورهعلــىةالجــودةالشــاملةفيهــابيــقإدارالتــيتريــدتطؤدينظــامالمعلومــاتفــيالمدرســةولكــييــ

الوجهالمطلوبالبدأنيقومبالوظائفالتالية:ـ
 .جمعالمعلومات
 حفظالمعلوماتبالطرقالتيتمكـنالمسـتفيدينمـناسـترجاعهاعنـدالحاجـةفـيأقـلجهـدووقـت

 وتكلفة.
 نيفالمعلوماتطبقالالحتياجات.تص
 ومنثمالوصـولإلـىمؤشـراتتـدلعلـىمسـتوىالجـودةتحليلالمعلوماتإليجادالعالقاتبينها

 فيالمدرسةمنأجلمساعدةإدارةالمدرسةفيتحسينجودةالخدماتالتعليمية.
 .تحديثالمعلوماتحسبالتطوراتالتيتحدثفيالمدرسةوالمجتمع 
 .توزيعالمعلوماتعلىالمستفيدينمنها 

ةمنهالبدأنيتميزبالصفاتاآلتية:ـولكييؤدينظامالمعلوماتالفائدةالمرجو
 .السرعةواالنتظامفيتدفقالمعلومات
 .سرعةاسترجاعالمعلومات 
 .الحصولعلىالمعلوماتفيالوقتالمناسب 
 .أنتشملالمعلوماتكافةنشاطاتالعملفيالمدرسة 
 .أنتتميزالمعلوماتبالوضوحوالدقة 
 لمعلوماتوحفظهاوتحليلهامثلالحاسباآللي.استخدامالتقنيةالحديثةفيجمعا 
 رنتهـــاومعرفـــةجوانـــبالقـــوةاســـتخدامالرســـومالبيانيـــةفـــيعـــرضالمعلومـــاتليســـهلقراءتهـــاومقا

.(:14-146،ص1993فيها)العرياني،والضعف
ضـــروريلتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالمدرســـةةرىالباحثـــتــو أنتـــوفيرقاعـــدةمعلومـــاتأمـــري

بشكلسليم،تتضمنمعلوماتكافيةعنالمدرسةوالخدماتالتيتقدمهاواحتياجاتالمستفيدينورغبـاتهم
جودةالخدماتالتعليميةالتيتقدمهاالمدرسة،وكيفيـةأداءالعمـلىرائهمفيمستوآعمليةالتعليميةومنال

اآللــيواالنترنــت(فــيحفــظالمعلومــات،التقنيــاتالحديثة:)الحاسـبفيهـاوأنظمــةالرقابــةالوقائيــةباســتخدام
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نوتحليلهـا،واسـترجاعهاألنهـاتعتمـدعلـىاإلدارةبالحقـائقفيمـايتعلـقباتخـاذالقـراراتوحـلالمشـكالتمـ
 الجودةفيالمدرسة.ىأجلالحصولعلىمؤشراتعنمستو

 المدرسة  تشكيل فرق عمل لتحسيإ الجودة في  -6
إدارةالجــودةالشــاملة.إذتعتبــرفــرقتاألساســيةفــيتطبيــقالمنطلقــاإنالعمــلالجمــاعيهــوأحــد

العملوسـيلةمهمـةالنـدماجالعـاملينلكـونهممجموعـةمـناألفـرادتكـونمهـاراتهممتممـةبعضـهالبعضـها
ملتـــزمينبالهـــدفالعــــامومـــوجهينأدائهـــمنحــــوالغايـــةوالمـــدخلالــــذييلـــزمهمبمحاســـبةأنفســــهماآلخـــر،
(.66،ص1::3)العزاوي،

ويؤكد)ديفيدوروجـر(إنالتحسـينالمسـتمراليحـدثوحـدهمـنغيـرمجهـودبـلينـتجعـنطريـق
تباععمليةالتحسـينالمسـتمر،فـالتعليموالتـدريسواإلدارةاالقدرةعلىتملكاءتكوينفرقعملعاليةاألد

ودهاروحالزمالـــةالالمهمـــةوتســـبكـــلاألعمـــتقـــوميمكـــنتحقيقهـــامـــنغيـــروجـــودفـــرقالعاليـــةالجـــودةال
لتحسـينوتحديـدهاواالشـتراكاانضباطيةمنخاللانتقاءعمليةوتتبعطريقةالتحسينالمتواصلبطريقة،

فيتنفيذهامعالعملفيالوقتذاتهعلىجمعالبياناتالخاصةوتحليلهابكلخطوةمنالخطوات،ومن
(.13-1،ص1::3وروجر،)ديفيد،فيةتحسينالعمليةوتنفيذالخطةثمالتخطيطلكي

هناالبدمنتوفيربرنامجتدريبيعاليالجودةللعاملينبالمدرسةباستمرارلتحسيننوعيةالعمليات
ولصقلمهاراتهمالقائمةواكتسابمهاراتجديدةليتمكنوامناإلبقاءعلىتقدمالفريقاإلداريةوالتدريسية،

اليحـدثمـنفـرا بـلينشـأعـنجهـدالفريـقحيـثيعمـلنحوأهدافه،فالتعليمعاليالجودةفـيالمدرسـة
العاملونوالطالببصـورةرسـميةوغيـررسـميةفينشـئوامجموعـاتتعاونيـةدراسـيةليصـلوابـتعلمهموتعلـيم

بعضهماآلخرإلىأقصىدرجاتالفائدة.


  :وجود نظام فعال لالتصال -7
تفــيصــورةحقــائقبــينأقســامالهيكــلبالعمليــةالتــيتهــدفإلــىتــدفقالبيانــاتوالمعلومــاويتحقــق

التنظيميللمدرسةوكذلكبينهاوبينالمجتمعالخارجيوبالعكس.لذاف ناالتصالبينالمديرومرؤوسيه
داخلالمدرسةيـنظمالجهـودويوحـداتجاههـافـيسـبيلتحقيـقاألهـداف،فالمـديرداخـلالمدرسـةيجـبأن

ةمنأجلتحسيناالستفادةمنهاجميعاافـيتـدفقالمعلومـات.يحددقنواتاالتصالالرسميةوغيرالرسمي
ويذكر)البوهيوآخرون(بأنلالتصالوسائلعديدةيتممنخاللهاتواصلمديرالمدرسةمعالمرؤوسين

ومنها:
اللجانالتربوية.-
التقارير.-
االجتماعاتالمدرسية.-
.(461-464،ص1998)البوهي،المقابالت-
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يـــؤمنيتـــتمعمليـــةاالتصـــالبكفـــاءةعاليـــةيـــرى)حجـــي(أنـــهينبغـــيعلـــىمـــديرالمدرســـةأنولكـــ
بضرورةاالتصالباآلخرين،ويوفرقاعدةالبياناتوالمعلوماتوجلساتالعملويعمـلعلـىإزالـةمعوقـات

(.292،ص1994االتصال.)حجي،
معلوماتالتربويةوالتعليميةبينوعليهف ناالتصالعلىمستوىالمدرسةهوعمليةنقلاألفكاروال

احتياجـاتهممـنالعمليـةأعضـاءالمجتمـعالمدرسـيباسـتمرارعـنطريـقنظـامتغذيـةراجعـةمتنـوعلمعرفـة
التعليميــةوتلقــيردودأفعــالهمعــنمســتوىجــودةالخــدماتالتعليميــةالتــيتقــدمهاالمدرســةومشــاركتهمفــي

واســتماراتاالستقصــاءوصــناديقاالقتراحــاتالجتماعــاتاوتحســينالجــودةعــنطريــقالمقــابالتأنشــطة
لتحقيقالفهمالمتبادلبينهمولتحقيقأهدافهاالمنشودة.

  وجود نظام للمراقبة اإلدارية: -8
الرقابــةهــيالوظيفــةالتــيتهــدفإلــىقيــاسمــدىتحقيــقاألهــدافالمدرســيةوالتأكــدمــنأنجميــع

الجــةاالنحرافــاتالتــيتحــدثأثنــاءتنفيــذالخطــةوتشــمللهــا.ومنثــممعاألنشــطةتســيرحســبمــاخطــط
(.16،ص1991)زاهر،المشكالتوعالجهااألداءوتحديدتحديدالمعاييرالرقابيةومقاييس

ويمكنالنظرللرقابةكمنظومةتتمثلفي:
المدخالت:المعاير،والبيانات،والمعلوماتعناألداء.-
ألداء.العمليات:المتابعة،وقياسا-
المخرجات:نتيجةالقياس،ومستوىالجودةالذيتمبلوغه.-

ويرى)عزب(أنالعمليةالرقابيةتمربالخطواتاآلتية:
تحديدمعاييراألداءوطرققياساألداء.ـ1
ـمقارنةاألداءالفعليبالمعاييرالمحددة.3
(.71،ص1999تالتصحيحية)عزب،واتخاذاإلجراءاـتحديداالنحرافاتوتحليلها2

 توفير اإلمكانيات المادية والبشرية:  -1
إننجـاحإدارةالجــودةالشــاملةيتطلــبرصــدالميزانيــاتوالمــواردالبشــريةالمطلوبــةالتــيتســاعدفــي

ــــــــفالخبــــــــراتوتأهيلهــــــــامــــــــنأجــــــــلتحســــــــينجــــــــودةالخــــــــدماتال ــــــــةالتــــــــيتســــــــعىإليهــــــــاتوظي تعليمي
ويؤكـد)فريـدمان(إنتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةيسـتلزمتـوفيرالمكـان(.82،ص1999)القرشي،المدرسة

ــةفــيالبيئــةالماديــةالتــيتشــملالبنــاءالمدرســيومــايحتويــهمــنغــرف المالئــمللعمليــةالتعليميــةالمتمثل
صـــفية،ومرافـــقمســـاعدةمثـــل:المختبـــراتالعلميـــة،وغـــرفالمصـــادر،والمكتبـــاتالمدرســـيةالتـــيتجعـــل

التعليميــةفــيمســتوىالكفــاءةالمطلوبــةوتــتالءممــعاحتياجــاتالمســتفيدينورغبــاتهممــنالعمليــةالخدمــة
التعليميـــة،كمـــايســـتلزمتطبيقهـــاتـــوافرالقـــوىالبشـــريةاإلداريـــةوالفنيـــةالقـــادرةعلـــىالتعامـــلمـــعالتغيـــرات

(.12ص،1998العالميةوالتزودبالخبراتوالتعاملبنجاحمعاآلخرين.)فريدمان،
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وفيضوءماسبقتعتبرالمواردالبشـريةالفعالـةخيـرضـمانحقيقـيلتطبيـقنجـاحالجـودةالشـاملة
لذلكمنالضروريأنيكونالعاملونفـيالمدرسـةبمختلـفمسـتوياتهمالوظيفيـةمحـلعنايـة،واستمرارها

ةوالتـــزودبـــالخبراتواهتمـــاممـــنجميـــعالنـــواحيحتـــىيكونـــواقـــادرينعلـــىالتعامـــلمـــعالتغيـــراتالعالميـــ
ليستطيعواتقديمخدماتتعليميةذاتجودةعاليةوالتعاملبنجاحمعاآلخرين.الالزمة

 التركيز على العمليات المدرسية: -90
إنالتركيزعلىالعملياتيمثـلمحـوراهتمـامإدارةالجـودةالشـاملةحيـثترتكـزفلسـفةروادهـاعلـى

يفيــةأدائــه.وذلكألنالطريقــةالمثلــىللحصــولعلــىمخرجــاتأهميــةاالهتمــامبتحســينأســاليبالعمــلوك
تعليميةذاتجودةعاليةتتمثلفيالتركيزعلىالعملياتالتيتقومب جراءهـذهالمخرجـات.ويـرىمـارش

(.19،ص1996أنالعمليةنشاطيحولالمدخالتإلىمخرجات.)مارش،
الهتمــــامبأســــاليبالعمــــلوكيفيــــةاألداءويؤكــــدنصــــرا بــــأنالمقصــــودبــــالتركيزعلــــىالعمليــــاتا

 (.72،ص1991واستمرارتطويرهذااألداءمنأجلتقديمخدماتذاتقيمةمضافة)نصرا ،
ويوضــح)عــامر(أن ــهلكــيتتحقــقاإلنتاجيــةعاليــةالجــودةللمدرســةالبــدمــنوجــودنظــاممــنالقــيم

توالتحـــدياتالمحيطـــةبالمدرســـةواإللمـــامالمشـــتركةيـــؤديإلـــىالفهـــمالـــواعيلجميـــعالتغيـــراتوالتطـــورا
باألســاليباإلداريــةالحديثــةإليجــادنظــامإداريفعــاليحتــويعلــىطريقــةعمــلمتكامــللتحقيــقاألهــداف

  (.:9،ص3::3التربويةوالتعليميةالمنشودةوهومايسمىبالثقافةاإلدارية.)عامر،
تــيتكفــلتــوفيرفــرصاالســتخداماألمثــلوهــذايتطلــبمــنمــديرالمدرســةرســمالطــرقوالسياســاتال

للمواردالمتاحةوتحديدالعناصرالماديةوالبشريةالواجباستخدامهالتنفيذخطـواتمختلـفالعمليـاتكمـا
يتطلباالهتمامبالعملياتمنإدارةالمدرسةمراعاةمايلي:

 للعمليــاتالتــيتحديـدجميــعاألنشـطةالتــيتقـومبهــاالمدرسـةمــنأجـلالحصــولعلـىفهــمموحـد
تقومبهاالمدرسة.

 .وضعمعاييرألداءكلعمليةمعربطهذهالمعاييربرضاالمستفيدين
 .رسمحدودلكلعمليةوتحديدالمسؤولياتوالنظموالضوابطالخاصةبها
 المراجعةالدوريةلألعمالواألنشطةبغرضالتحديثوالتطويرواإلفادةمنالمعلوماتالمرتدةمن

غذيةالراجعةللمستفيدينوتعميمالعملياتوتنفيذها.الت
 دارةالوقـتبالطريقـة تنميةمهاراتالعاملينوفتحقنواتاالتصالفياالتجاهينالرأسيواألفقـيوا 

السليمة.
 يجـــادحلـــولللمشـــكالتالتـــيتعتـــرضســـبل التحليـــلالمســـتمرلعمليـــاتالعمـــلمـــنأجـــلتقليـــلوا 

  (.118،ص1996حان،تحسينالخدمةالتعليمية.)فر
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 إناالهتمامبالعملياتفيالمدرسةيعودبفوائدعديدةمنها:
 .التأثيرعلىالنتائجفيمرحلةمبكرةوبصورةايجابية
 .التخلصمناألعمالالروتينيةالتيالفائدةمنهالتصبحاألعمالالمؤداةذاتمردودوقيمةمضافة
 تأديةالعملبطريقةصحيحةومنأولمرة.
 .تحسينجودةالخدماتالتعليمية
 .تحقيقرضاالمستفيدينبتلبيةاحتياجاتهمورغباتهم
 .زيادةاإلنتاجية
 ،(.2:9،ص1999إيجادحلولللمشكالتالتيتعترضسبلجودةالخدماتالتعليمية،)مايكل

األنشـطةبأنـهاالهتمـامبمجموعـةوعلىضوءماسـبقيمكـنتعريـفالتركيـزعلـىالعمليـاتإجرائيـاا
التـييــؤديمــنخاللهــاالعــاملونأعمــالهممــنأجــلتحويــلمــدخالتالعمليــةالتعليميــةإلــىمخرجــاتذات

جودةعاليةتحققاحتياجاتالمستفيدينالداخليينوالخارجيينورغباتهممنالعمليةالتعليمية.
 مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الثانوي: -سابعاا 

:تتمثـلفـيالتعلـيمالثـانويمؤسسـاتلتحقيـقالجـودةالمطلوبـةفـينأربععملياتأساسيةحددجورا
 )التخطيطللجودة،وضبطها،وضمانها،وأخيرااتحسينالجودة(،وذلكمنخالل:

  :(Quality Planning) التخطيط للجودة  . أ
ويعــدبيــقعناصــرها.والمتطلبــاتالخاصــةبــالجودة،وتطالمــدارسالثانويــة،دأهــدافيــتحدويتضــمن

وبالتـاليالبـدمـنوضـعخطـةأهـمأهـدافالمـدارسالثانويـة،تحقيقالنموالشاملوالكاملوالمتوازنمـن
منخمسمراحلأساسـيةفيالتخطيط.وتتكونمراحلتطبيقالجودةالشاملةتحققهذاالهدفاألساسي

ــــةالتنفيــــذ،مرح):هــــي ــــةالتخطــــيط،مرحل ــــةالصــــفرية،مرحل ــــادلالخبــــراتالمرحل ــــةتب ــــةالتقــــويم،ومرحل (ل
(.7،81::3)أبوالهيجاء،

 التالية:يتمالقيامباإلجراءات:وفيهذهالمرحلة(Zero Stage")اإلعداد المرحلة الصفرية ـ 
 التييجبأنيتماالتفاقعليها.والمفهوماتتحديداألهداف
 اراتوالكفاءاتوالتدريب.التأكدمنفريقالعملوقدرتهعلىالتنفيذمنحيثالمه
 اامباشردعمااستراتيجيةبالمؤسسةعدادالسياسةالتيتدعمالخطةاالإ.
 .وضعالخططالمستقبليةلسيرالعملواإلجراءات
 ،(.4،1:2::3االلتزامبتوفيرالمواردالالزمةللتنفيذ)عليمات

الجـودة،حيـثأنـهفـيهـذهالمرحلـةمرحلـةاقتنـاعاإلدارةبفلسـفةكـذلكوقديطلقعلـىهـذهالمرحلـة
تتقررالرغبةفيتطبيقمدخلالجودةالشاملة،وتبدأاإلدارةفيتلقيبرامجتدريبيةمتخصصةعنمفهوم

النظاموأهميتهومتطلباتهوالمبادئالتييستندعليها.
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صـيليةوفـيهـذهالمرحلـةيـتموضـعالخطـطالتف(:Planning stage")التخطـيط"المرحلـة األولـى 
النظــام،ويــتماختيــارالفريــقالقيــاديلبرنــامجإدارةالجــودةالشــاملة،الالزمــةلتطبيــقلتحديــدالمــوارد

،هـاكلاإذاكـانالتطبيـقيشـملالمؤسسـةعندالتخطيطلتطبيقإدارةالجـودةالشـاملةتقريـرمـويجب
 (.4،428::3)حسانين،إحدىاإلداراتأوأكثرمنإدارةأو

:ويتمفيهااختياراألفرادالذينسيعهد(The implementation stage")التنفيذ انية المرحلة الث
إلـــيهمبعمليـــةالتطبيـــق،حيـــثيـــتمأوالاتـــدريباإلدارةالعليـــاعلـــىمبـــادئوســـلوكياتاإلدارةالحديثـــة

وسطىعلـىوعلىالوعيبمبادئإدارةالجودةالشاملةومتطلباتهاوأهميتها،كمايتمتدريباإلدارةال
ســـتراتيجيةلجميـــعالعـــاملين،ويـــتمتـــدريبصـــورواألهـــدافواالعمليـــاتالتخطـــيطوالتوجيـــهونقـــلالت

العاملينعلىتنميةالمهـاراتواكتسـابالمزيـدمـنالمعرفـةحـولالمؤسسـةوأهـدافهاوتشـكيلحلقـات
وتقــويم،رهاوتفســيهــاوتحليل،تــدريبفــرقالعمــلعلــىجمــعالمعلومــاتفضــالاعــنالعمــلوالجــودة،

 (.8،138::3)عبدالعليمواألحمدي،هاعرضالنتائجومتابعت

:وتتضمنهذهالمرحلةتوفيرالمعلوماتالضرورية(Calendar stage")التقويم المرحلة الثالثة 
علـىالدراسـاتالميدانيـةوقـوائمكـذلكوالتخطيطوالتنفيذ،وتشتملهذهالمرحلةاإلعدادلدعممراحل

،مـعالتقـويمالـذاتيلتقـديرإدراككافةء،والمقابالتالشخصيةعلىالمستوياتالتنظيميةاالستقصا
(.Brennan & Shah, 2000, 12)اتلنواحيالقوةوالضعفبالمؤسسةاألفرادوالجماع

:وفـيهـذهالمرحلـة(Stage of exchanging experiences")تبادلالخبـرات"المرحلة الرابعة 
بـراتوالنجاحـاتالتـيتحققـتفـيأحـدالقطاعـاتمـعتعمـيمالفوائـدالتـيتـنجمعـنيتماسـتثمارالخ

تنفيذإدارةالجودةالشاملةفيقطاعمنالقطاعات،وفيهذهالمرحلةيـتمدعـوةالمؤسسـاتوالفـروع
أيضاالمناقشةالتجربـةالتـيتحـدثفـيأحـدالفـروعوتبـادلاآلراءحولهـامـعالتابعةللمركزالرئيسي

وةالعـــاملينلمناقشـــتهمفـــيأهميـــةااللتـــزامبمبـــدأإدارةالجـــودةالشـــاملةوالحصـــولعلـــىتأييـــدهمدعـــ
(.7،68::3بخصوصماتمتحقيقه)نوفل،

يتضـمنإجـراءاتالجودةالشـاملةمنخاللعرضالباحثةلمراحلالجودةالشاملةنالحظأنمفهوم
ويـتمفيهـااختيـار)عمليـاتيتضمنو(،للتطبيق الزمةتموضعالخططالتفصيليةلتحديدالمواردال)حيثي

ــيهمبعمليــةالتطبيــق ــذينســيعهدإل اســتثمارالخبــراتوالنجاحــاتالتــيفيهــايتم(،وتبــادلخبــرات)األفــرادال
،ووســائلمدروســةلتحقيــقاألهــدافالمنشــودةفــيأحــدالقطاعــاتوتعمــيمفوائــدهاعلــىالمؤسســة(تحققــت

جــراءات،ملةالبــدمــنالتخطــيطالســليمالشــاوللوصــولإلــىالجــودة محــددةوعمليــاتفــيضــوءأهــدافوا 
تعـــرفمتطلبـــاتتطبيـــقالجـــودةالشـــاملةفـــيتســـعىالباحثـــةلتحقيقـــهعنـــد،وهـــذامـــاوبأقـــلتكلفـــةممكنـــة

.المدارسالثانوية
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 : (Quality Control)ضبط الجودة  . ب
مراقبــةللعمليــةخــاللمتطلبــاتالجــودةمــنلتلبيــةالالزمــةاألســاليبواألنشــطةالميدانيــةوتتمثــلفــي

أســبابالفشــلالتــيتعيــقاألداءالمقبــولللعمليــةالتعليميــةمــن،والحــدمــنالمــدارسالثانويــةفــيالتعليميــة
وهــذايتطلـبدعمـااللنمــوالمهنـيلمــدرس(.8،26::3)الفـتالوي،اللالتفتـيشوالمتابعــةبشـكلدوريخـ

يمــااللمنــاهجبمــاتشــملهمــنأهــدافومنــاهجوطرائــق،إضــافةإلــىتــوفيرالمرحلــةالثانويــةمــنجهــة،وتقو
التمويلالكافي،والمبانيوالتجهيزاتالمناسبةلنموالطفلنمواامتوازناا.

 : (Quality Assurance) ضماإ الجودة . ت
مـــنخـــاللمجموعـــةالوســـائلالعلميـــةالمـــدارسالثانويـــةالعمـــلفـــيجـــودةالرقابـــةعلـــىويقصـــدبهـــا

المـــدارسللعمــلفـــيصــفاتوالمعـــاييرالمحـــددةانظمــةالتـــيتتخــذهااإلدارةبمقارنـــةاألداءالفعلـــيبالموالم
بدقـــةاألداءفـــيكفـــاءةنظـــامالجـــودةوفاعليتـــهوتجســـدواتخـــاذاإلجـــراءاتالتصـــحيحيةالالزمـــة.،الثانويـــة
(.Gitlow, 2001, 75-76)للمعاييرتهمطابق

 : (Quality Improvement)تحسيإ الجودة  . ث
فــيالمــدارسالثانويــةيــتمذلــكمــنخــاللالنقــاطالمــذكورةفــيضــبطأفضــللجميــعاألنشــطةداخــل

قجديدة،وعمليةالتحسينهياألساسلمفهومالجودةالشاملة.ائبحثناهذاوتنفيذاألنشطةبطر
 في مدارس التعليم الثانوي: متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة -ثامناا 

تطلبـــاتالالزمـــةلتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيمـــدارسالتعلـــيمالثـــانويلتشـــملأغلـــبتتعـــددالم
دارةومدرسينومناهجوأبنية...،وفقاآلتي: عناصرالمنظومةالتعليميةمنمتعلمينوا 

 المتطلبات الخاصة باإلدارة المدرسية: ( أ
لجودةالشاملةفيالتعليمالثـانوي،تتعددالمتطلباتالخاصةباإلدارةالمدرسيةمنأجلتطبيقإدارةا

:لعلأبرزهافيمايلي
تشملهذهالمتطلباتاآلتي:

دارياا. .1  تدريبالمديرينتدريباامهنيااوعلميااوثقافيااوتربويااوا 
 الوعيالكاملبالقوانينوالتشريعاتالخاصةبمرحلةالتعليمالثانوي. .3
 أنيلتزمالمديربمنهجالجودةالشاملة. .2
 خبرةتعليميةفيمجالالتدريسبالمرحلةالثانويةالتقلعنخمسسنوات.توافر .4
تدريباإلدارة)المدير،معاونالمدير(علىالقيامبعملياتالتخطيطلتحقيقأهدافالمدرسـةوتطـوير .1

 األداء.
 تعيينالمدرسينالمؤهلينتربوياا،وتشجيعهمعلىالتنميةالذاتيةوتطويرأدائهمباستمرار. .6
 المدرسينبالمدرسة.وفيربرامجالتنميةالمهنيةلكلت .7
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 المشاركةفيتخطيطالبرامج،وتوفيراألجهزةواألدواتوالوسائلالتعليمية. .8
 تشجيعالتواصلمعالمجتمعالمحليوأولياءاألمور. .9

 تشجيعالتواصلمعاإلداراتالعلياواإلداراتالتعليميةالمحليةبصورةمستمرة..:1
ندواتومؤتمراتخارجيةوداخلية،المهتمةبمرحلةالتعليمالثانوي،واالطالعمـنخـاللالمشاركةفي.11

مكانيةاالستفادةمنها.  ذلكعلىتجاربالدولالناجحةفيهذاالمجالوا 
أنيحتفظالمديربخططإجرائيةمعروفةللجميعوتتضمنتفاصيلالتطويرفيالتعليموالتعلموتحديد.13

 المسؤوليات.
 حدداألشخاصالمشاركينفيتنميةالعاملينوالمدرسة.أني.12
 أنيساعدالمديرالمدرسينعلىممارسةأدوارومهاراتومسؤولياتجديدة..14
.(88-9،86::3،الطس)أنيقومالمديربجمعإحصاءاتكميةونوعيةعنتحصيلالطلبة.11
 المتطلبات الخاصة بالمدرسيإ: ( ب

نأجــلتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةفــيالتعلــيمالثــانوي،لعــلتتعــددالمتطلبــاتالخاصــةبالمدرســينمــ
:أبرزهافيمايلي

 تدريبالمدرسينتدريباامهنيااوعلميااوثقافيااوتربوياا. .1
 تقديمبرامجتدريبيةتربويةتهتمبكلجديدفيمجالالتعليمالثانوي. .3
 والتقنياتالحديثة.برامجتهتمبتدريبالمدرسينعلىاستخداماألجهزةالتكنولوجية .2
 تقديمالحوافز)الماديةوالمعنوية(للمدرسين. .4
العمـلكفريــقواحــد،وتعزيــزالعالقــاتاإليجابيــةبــينالمدرســين،ومســاعداتهمعلــىالتنميــةالذاتيــة، .1

 واالحترامالمتبادلبينهم.
 أهميةالتعليمالمستمروتثقيفالذاتلدىالمدرسين. .6
قامـــةع .7 القـــاتإنســـانيةجيـــدةمـــعالطلبـــةوأوليـــاءأمـــورهم،ومـــعالعـــاملينالقـــدرةعلـــىالتواصـــلوا 

 بالمدرسة.
 توعيةالمدرسينبخصائصواحتياجاتالطلبةفيهذهالمرحلة)مرحلةالتعليمالثانوي(. .8
 لمتعلمينواكتشافميولهموقدراتهموتنميتها.امراعاةالفروقالفرديةبين .9

 لمتعلمين.اأنيحترمالمدرس .:1
 رسونبتوضيحأهدافالتعلم.أنيقومالمد .11
أنيعــيالمدرســونالنمــاذجالنظريــةالمرتبطــةبأســاليبالــتعلمويفهمــواانعكاســاتهاعلــىالممارســات .13

 الصفية.
 أنيتميزالصفبتفاعلومشاركةمكثفةمنالطلبة. .12
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لمتعلمـينفـيالـتعلممـنخـاللطرائـقليسـتبالضـرورةأسـاليبتعلـممفضـلةاأنيساعدالمدرسون .14
 هم.إلي
 أنيستخدمالمدرسونإستراتيجيةسليمةللربطبينالخبرةالقديمةوالخبرةالجديدة. .11
 لمتعلمينويتصرفواعلىأساسها.اأنيهتمالمدرسونبالتغذيةالراجعةمن .16
  Boldevra)لمتعلمينومستوياتهموتقدمهماأنيحتفظالمدرسونبسجالتلعالمات .17
16,2000).

 :علميإمتالمتطلبات الخاصة بال ( ت
تتعددالمتطلباتالخاصةبالمتعلمينمنأجـلتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةفـيالتعلـيمالثـانوي،لعـل

 :أبرزهافيمايلي
 وفقمعاييروشروطمحددةمسبقاا.لمتعلميناأنيتمانتقاء .1
 المدرسين.مععددلمتعلميناأنيتناسبعدد .3
 .االستعدادوالدافعيةللتعلملمتعلماأنيمتلك .2
 خدماتتعليميةعاليةالجودة.للمتعلمأنتقدم .4
 المختلفة.لمتعلميناالتعليمحاجاتأنيلبي .1
 علىالتعلمالذاتي.لمتعلميناأنيتمتحفيز .6
 .لمتعلميناأنتثيرالدروساهتمام .7
 مهاراتعمليةوعلمية.لمتعلميناأنيتمإكساب .8
 اتوالمعارفالحديثة.بمهاراتالتعاملمعالمعلوملمتعلميناأنيتمتزويد .9

 المهاراتالحياتيةالالزمةللتفاعلمعالمجتمعب يجابية.لمتعلميناأنيتمإكساب .:1
 فياتخاذقراراتتتعلقبمدرستهموتعلمهم.لمتعلموناأنيشارك .11
 كلالنشاطاتالمدرسيةفيبعضاأليامالمدرسية.لمتعلموناأنيقود .13
 لمدرسةوأثاثهاومحتوياتهاعلىسالمةبناءالمتعلموناأنيحافظ .12

(97-8،92::3،الشمراني)
 :محتوى المناهجالمتطلبات الخاصة ب ( ث

تتعددالمتطلباتالخاصةبمحتوىالمناهجمنأجلتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالتعلـيمالثـانوي،
 :لعلأبرزهافيمايلي

 لتعلمالتعاوني(.اعتماداالستراتيجياتالتدريسيةالحديثة:)التعلمالنشاط،وا .1
 .لتوفيربيئةتربويةغنيةومشوقةمنخاللمتعلميناإثارةقدرات .3
 التقدموالتطورالعلميوالتقني.مواكبة .2
 مراعاةالفروقالفرديةبينالطلبة. .4



61 

االهتمـــامباألنشـــطةالتربويـــةوالترفيهيـــة،مثـــل:)األلعـــابالجماعيـــةوالعمـــلالجمـــاعيوالـــتعلمالـــذاتي، .1
 الرحالت(.

 يرالكوادرالبشريةالمؤهلة.توف .6
 توفيراإلمكاناتالمادية)تجهيزاتوأدوات،وموادتربوية،الزمةلتنفيذالمنهج(. .7
 ربطالمنهاجبالبيئةالمحلية،لالستفادةمنموجوداتالبيئةفيتنفيذالدروسالمطلوبة. .8
اعــيالفــروقالفرديــةبـــينالنمائيــةالمختلفـــة،وترلمتعلمــيناتنــوعطرائــقالتقــويملتتناســبمـــعحاجــات .9

 .لمتعلمينا
والمنـــاهجلمتعلمـــيناتـــوفيراألدلـــةالتربويـــةوالتعليميـــةالمناســـبةلمســـاعدةالمدرســـينعلـــىالتعامـــلمـــع .:1

 التدريسيةتعامالافعاالا.
 أنيختارالمدرسونالمحتوىالذييحققاألهداف. .11
 أنيجاريالمحتوىوقتالتنفيذالمخصص. .13
 جبيئةالمتعلمينوخبراتهم.أنيناسبمحتوىالمناه .12
 أنيجريإثراءالمحتوىبانتظام. .14
 أنيتمتحديثالمعلوماتباستمرار. .11
 أنيعززالمحتوىاستخداممهاراتالتفكيرالعليا. .16
 .(4،318::3)جودة،أنتعتبرعمليةإثراءالمنهاجسمةمالزمةللمحتوى .17
 البيئة المدرسية:المتطلبات الخاصة ب ( د

لخاصةبالبيئـةالمدرسـيةمـنأجـلتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةفـيالتعلـيمالثـانوي،لعـلتتعددالمتطلباتا
:أبرزهافيمايلي

 أنيتناسبعددالقاعاتوحجمهامععددالمتعلمين. (1
 أنيتمتوفيرأحدثالتقنياتلزيادةفعاليةالتعليممثلالحاسباآلليوشبكةاالنترنت. (3
 حديثةألعضاءالهيئةالتعليميةواإلدارية.أنتتوافرأجهزةحواسيبآلية (2
 نترنت.مدرسةموقعإلكترونيعلىشبكةاألأنيتواجدلل (4
 أنيتمتأسيسنظاماتصالمتكاملالستخدامتقنيةالمعلوماتواالتصالفيالتعليم. (1
 ويمارسونبهاالنشاطات.لمتعلموناأنتوجدحديقةيتمتعبها (6
 بشكلجيد.أنتوجدمالعبمجهزةلالستخدام (7
 أنتوجدفيالمدرسةمكتبةغنيةبالكتبوالمراجع. (8
 أنيراعىالتنوعفيالوسائلالتعليمية. (9

 .تجريالنشاطاتفيجوآمنأن (:1
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 .فيتكنولوجياالمعلوماتلمتعلميناأنتتواجدحواسيبلتحسينمهارات (11
(4،134::3)الخطيبوالخطيب،

 المباني المدرسية:المتطلبات الخاصة ب ( م
ددالمتطلبـــاتالخاصـــةبالمبـــانيالمدرســـيةمـــنأجـــلتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالتعلـــيمتتعـــ

 الثانوي،لعلأبرزهافيمايلي:
 مراعاةالتنظيمالعمرانيللمدينةأوالبلدةفيالمجتمعالمحلي. (1
 إقامةمبنىالمدرسةضمنالتجمعاتالسكانية. (3
ىالمدرســــةوالتــــيتتــــوافرفيهــــاشــــروطاألمــــنوالســــالمة،تــــوافرالمواصــــفاتوالمعــــاييرالعالميــــةلمبنــــ (2

 والحمايةمنالمخاطروالزالزل.
ـــــةوالجســـــميةوالعقليـــــة (4 ـــــةالتربوي ـــــوافرالمســـــاحاتواألقســـــاموالغـــــرفالمناســـــبةوفـــــقحاجـــــاتالطلب ت

 واالجتماعية.
 .لمتعلميناأنتوجدغرفكافيةلكل (1
 أنيتحركالمدرسونوالطلبةداخلالصفبسهولة. (6
 توجدمساحةكافيةلوضعالوسائلالتعليميةفيالصف.أن (7
 أنتوجدفيساحاتالمدرسةمظالتمناسبةوآمنة. (8
 أنتوجدغرفةمزودةباإلسعافاتاألولية. (9
توفيرتجهيزاتالمدرسةباألثاثواألدواتوالوسائلالتربويةالمالئمةلمرحلـةنمـوالطلبـةفـيالمدرسـة (:1

(.79-7،78::3)أبوالهيجاء،قأهدافالمنهجالثانوية،وبماينسجممعتحقي
همتطبيقمبادئإدارةالجودةالشاملةوفلسفتهافيالمجالالتربويفيالتعليمالثانويفيوضـعويس

رؤيةفلسفيةجديدةألهدافالمؤسساتالتربويةمماينعكسعلىالتعليمالثانوي.حيثأنالنظرةالتقليدية
انتهــــت،فلقــــدأصــــبحتلتربويــــةالتعليميــــةتقــــدمخــــدماتفحســــبقــــدالمؤسســــاتاللتعلــــيمالتــــيتعتبــــرأن

المؤسساتالتربويةاليوممؤسساتإنتاجيـةتسـعىللجـودة،ويتضـحلنـاذلـكفـيزيـادةالمؤسسـاتالتربويـة
الخاصةفيالمجتمعاتالمتقدمةعامةوفيمجتمعناالمحلـيخاصـةحيـثزادتهـذهالمؤسسـاتوأصـبح

لتجارييدخلفيمجالها،ومنأجلتحقيقأفضلجودةلـدىالمؤسسـاتالتربويـةف نهـايجـبرأسالمالا
ــــــتجهــــــو المن ــــــبلمــــــتعلماأنتعتبــــــرأن  ــــــذافقــــــدطال ،والمســــــتهلكونهــــــمأوليــــــاءاألمــــــوروالمجتمــــــع،ول

أي(فيمؤتمرإدارةالجودةفيالتعلـيمباعتبـارالمؤسسـاتالمدرسـيةكمؤسسـاتتجاريـة1991)بيرلمن،
المنظــــورإليهــــايكــــونمــــنحيــــثالخــــدماتالتــــيتقــــدمهالزبائنهــــافــــيالــــ داخل)المدرســــين(،والخــــارجأن 

(.8،21::3وأولياءاألموروالمجتمعالمحلي()قطب،)المتعلمين
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وتـرىالباحثــةأنــهالبــدمـنتكامــلجميــعالمتطلبــاتالتــيسـبقذكرهــالتحقيــقإدارةالجــودةالشــاملة
يثأنهـذهالمتطلبـاتتضـمنتجويـدالتعلـيمواالرتقـاءبـهإلـىأعلـىالمسـتويات،وتحقيـقفيالمدارس،ح

األهدافالمرجوةمنالتعليم،علىأكملوجه.
كماستتناولالباحثةجميعالمتطلباتالتيسبقذكرهافيالجانبالميدانيمنالمتطلباتالخاصـة

ىالمناهجالمدرسية،البيئةالمدرسية،المبانيالمدرسية(ب)باإلدارةالمدرسية،المدرسين،المتعلمين،محتو
مــــنوجهــــةنظــــرعينــــةالبحــــث)المــــديرينوتعــــرفالمتطلبــــاتالضــــروريةلتطبيــــقإدارةالجــــودةالشــــاملة

والمدرسين(.
 في التعليم الثانوي:صعوبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة  -تاسعاا 

ديدمنالصـعوباتالتـيقـدتواجـهتطبيـقإدارةالجـودةتشيرأدبياتالفكراإلداريالمعاصرإلىالع
 (اآلتي:TONEXالشاملةفيمدارسالتعليمالثانوي،منهذهالصعوباتوفقماذكرتونكس)

أسلوبإدارةالجودةالشاملةلهنهايةوليسمستمر -  .اااعتقادبعضالمديرينبأن 
 يمالجودةوتطبيقهاعملياا.وجودفترةزمنيةطويلةنسبياابينالتدريبعلىمفاه -
 عندعدماقتناعالبديل.اداتاإلداريةكالمديرينوالسيماتغييرالقي -
 اعتبارنظامإدارةالجودةالشاملةنظامااللمراقبةباستخداماألدواتاإلحصائية. -
غفالمااليتناسبمعرغباتالمـديرمثـلالمشـاركةالجماعيـ - ةتطبيقبعضمبادئالجودةالشاملةوا 

 فياتخاذالقرار.
 (.4،11::3عدمالتركيزعلىعمليةالتحليلوالرصدللوقايةمناألخطاء)عبدا ، -
توقــــــعنتــــــائجفوريــــــةوليســــــتعلــــــىالمــــــدىالبعيــــــد،فقــــــديســــــتغرقتحقيــــــقنتــــــائجملموســــــةســــــنةأو -

 (.66،ص4::3سنتين)عليمات،
 نبأداءواجباتهمومهامهم.عدماتساقسلوكياتاإلداريينوأقوالهموعدمالتزامالعاملي -
 إهمالتحقيقالتوازنبيناألهدافقصيرةاألجلوطويلةاألجل. -
 (.37،ص1992عدموضوحمفهومإدارةالجودةالشاملةوحداثته)الزامل، -
همالاالحتياجاتالتدريبيةللمعلماتوعدمتقييماألداء - عدمالتقديرالمكافئألهميةالمواردالبشرية،وا 

 (.186،ص2::3رمحددة)أحمد،وفقمعايي
 (.71،ص8::3المركزيةفيرسمالخططوتنفيذهاواتخاذالقرارات)الزهيري، -

ن إنالتغلــبعلــىهــذهالمعوقــاتيتطلــبمعرفــةاإلدارةوفهمهــاالواضــحلعمليــةتحســينالجــودة،وا 
ةالمــــديريننجـــاحأوفشـــلالمدرســــةفـــيمســـيرةتحســــينالجـــودةيعتمـــدعلــــىمـــدىتفهـــموالتــــزامومشـــارك

والمدرسينمنكلالفئات،كمايعتمدهذاالنجاحأوالفشلعلىمدىالتخطيطواإلعدادلهذهالعمليةومـا
يلزممنمهاراتقيادية،وأساليبتكنولوجيةحديثةلنجاحتطبيقهذاالنوعمناإلدارة.
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 الفصل الثالث

واقع التعليم الثانوي العام 

 وإدارته يف سورية
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 نشأة التعليم الثانوي وتطوره في سورية. -أولا 

 أهمية التعليم الثانوي العام في سورية. -اثانيا 

 أهداف التعليم الثانوي العام في سورية. -ثالثاا 

 أنوا  التعليم الثانوي العام في سورية. -رابعاا 

 العام في سورية. شروط القبول بالتعليم الثانوي -خامساا 

 العام في سورية.  التعليم الثانوي الخطة الدراسية في -سادساا 

 العام في سورية. يئة التعليمية في التعليم الثانوياله -سابعاا 

)مإ حيــث شــروط التعيــيإ والمهــام العــام فــي ســورية الهيئــة اإلداريــة فــي التعلــيم الثــانوي -ثامنــاا 
 المنوطة بهم(. 

 .العام في سورية التقويم في التعليم الثانوي -تاسعاا 

 مشكالت التعليم الثانوي العام في سورية. -عاشراا 
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 نشأة التعليم الثانوي وتطوره في سورية: -أولا 

سوريةإلىالقرنالتاسععشر،حينكانتالدولةالمختلفةفيعليمالحديثوتنظيماتهيعودتاريخالت
ـــــراهيمباشـــــالســـــوريةمـــــنعـــــام ـــــرةاحـــــتاللإب ـــــدفت ـــــىالمنطقـــــةوبالتحدي ـــــةمـــــاتـــــزالمســـــيطرةعل العثماني

نســـتطيعأننغفـــلأثـــرهـــذهالمـــدارسفـــينشـــرالعلـــم(بافتتـــاحالمـــدارس،علمـــاابأن نـــاال:1821-184)
الثقافة.و

وبعدأناتحدتبالدالشامعلىيدالجيوشالعربيةوأنشـئتفيهـاالدولـةالعربيـةاألولـى،ورثـتهـذه
الدولةالنظامالتعليميالعثمـانيالـذيكـانموجـوداابكاملـهمضـافااإليـهتركـةثقيلـةمـنالمشـكالتالتربويـة

وزيـــرمتمـــرسبشـــؤونالتربيـــةوالتعلـــيموهـــووالتنظيميــة،وقـــدحاولـــتوزارةالمعـــارفالعربيـــةوعلـــىرأســـها
أنتتغلــبعلــىهــذهالمشــكالتالموروثــةفقامــتبأعمــالجبــارةإذامــاقيســت(ســاطعالحصــري)األســتاذ

بالظروفالسائدةآنذاك.
ومنأهمماقامتبههذهالحكومةفيميدانالتربيةوالتعليم:

 رالعربيةذاتالصلةبالتربيةوالتعليم.الشروعفيتأليفالكتبالمدرسيةوترجمةالكتبغي
 .تعريبالمدارسالتيكانتموجودةفيالعهدالعثماني
 .عقدمؤتمرللمعلمينلمناقشةمسائلالتربيةوالتعليم
 .عادةبناءالنظامالتعليميالمنهاربكامله إنشاءوزارةللمعارفوا 

مجموعـةكبيـرةمـنلغربـيحيـثفرضـواعلـيماأمافيمرحلةاالنتدابالفرنسيفقدتموضعأسسالت
القوانينواألنظمةالتيتضمنلهمالسيطرةالكاملةعلىشؤونالتربيةوالتعليم.

وقــدانحصــرتأهــدافالتربيــةوالتعلــيمفــيتخــريجعــددمــنالمــوظفينالــذينيفتــرضفــيهممســاعدة
السياسةالفرنسيةوخدمتها.

خطوةأساسيةإلصالحالتعليمحيـثأصـدرتحكومـةالجمهوريـةمرحلةاالستقاللف نهاتعدفيأما
العربيــةالســوريةقانونــااجديــداالتنظــيمشــؤونالمعــارفعلــىأســسجديــدة،وألغــتجميــعالقــوانينواألنظمــة

.(:31،:::3المدرسيةالتيكانتقدوضعتفيعهداالنتداب)علي،
عدهبالعملعلى:وقدتميزتسياسةالتعليمفيعهداالستقاللوماب

 .طبعمناهجالتعليمبالطابعالقومي
 .اإلشرافالمتزايدعلىمؤسساتالتعليمالخاص،ودمجهاتدريجياابمؤسساتالتعليمالعام

وفيمرحلةمابعدثورةالثامنمنآذاروحتىالوقتالحاضرفقدحدددسـتورحـزبالبعـثالعربـي
لالتالي:)ترميسياسةالحزبالتربويةإلىخلقجيلعربـيجديـداالشتراكياألهدافالتربويةعلىالشك
مؤمنبوحدةأمتهوخلودرسالتها(.
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ثمجاءتالمنطلقاتالنظريةموضحةلهذهاألهدافمعطيةالتربيةأبعادااجديدةولذلكعملالحزب
مــنالجوانــبالوطنيــةومــايــزالمنــذقيــامثــورةالثــامنمــنآذارعلــىتحقيــقهــذهاألهــدافلتربيــةالمــواطن

لــىكــوادرمــنالمدرســيننتحقيــقهــذهاألهــدافيحتــاجإيــةوالخلقيــة،ومــنالطبيعــيالقــولإالقوميــةوالعقل
القادرينعلىتحملمسؤولياتهمفيهذهالمرحلةوالقيامبمهامهمالمهنيةفيإطارهذهالسياسةالتربوية.

ورةتربويــةشــملتجوانــبالعمليــةالتربويــةكلهــا،لقــدحــدثتفــيســوريةبعــدثــورةالثــامنمــنآذار،ثــ
مــنبنــاءالمــدارسوتطبيــقاإللــزاموالمجانيــةإلـىتجديــدوتحــديثالمنــاهجوالكتــبوالخطــطالدراســية،بـدءاا

حــداثشــر،ورافــقذلــكتوســعفــيدورالمدرســينالقائمــةوا ووضــعالمــدارسالخاصــةتحــتاإلشــرافالمبا
فــياختصاصــاتمتعــددة،وقــدأكــدتذلــككــلالمــؤتمراتالحزبيــةدرســينورجديــدة،ومعاهــدلتأهيــلالمد

.(2111،93القطرية،والمؤتمراتالتربويةالتيعقدتفيالقطرالعربيالسوريبعدثورةآذار)حسن،
،بضـرورةالعمـلعلـىاالنتهـاءمـنتنفيـذاإللـزامفـي1971أوصىالمؤتمرالقطريالسـادسعـامو

تـدائيعلـىمسـتوىالقطـروالتشـددفـيتطبيـقأسـسانتفـاءاألجهـزةالتربويـةبمـايضـمنمرحلةالتعليماالب
يومــــاا(فــــي::1سياســــةالحــــزبالكاملــــةعلــــىهــــذاالقطــــاع،وتثبيــــتالمعلمــــينوالــــوكالءممــــنأمضــــوا)

.(49،:::3التدريس،وتحسيناألوضاعالماديةاالجتماعيةللمعلمين)سنقر،
بضرورةتطبيقإلزامالتعليمفيمرحلتيالتعليماالبتدائي1981الثامنكماأوصىالمؤتمرالقطري

واإلعدادي،وتوفيرالحوافزالماديـةوالمعنويـةللعـاملينفـيالحقـلالتربـوي،واالسـتمرارفـيتطـويرالعمليـة
ةوتطـورالتربويةلتعميقتفاعلهامـعخطـطالتنميـةاالقتصـاديةوترشـيدهالتكـونالتربيـةفاعلـةتقـودالتنميـ

المجتمعوفقأهدافالحزب.
(المتضـمندسـتورالجمهوريـةالعربيـةالسـوريةنظ ـم3:8/مـنالمرسـوم)31وفيالواقعأنالمـادة/

التعليموأهدافهعلىالنحوالتالي:
،لمــيالتفكيــرمــرتبطبتاريخــهوأرضــه)يهــدفنظــامالتعلــيمإلــىإنشــاءجيــلعربــيقــومياشــتراكيع

مشـبعبـروحالنضـالمـنأجـلتحقيـقأهـدافأمتـهفـيالوحـدةوالحريـةواالشـتراكيةواإلسـهاممعتزبتراثـهو
.(24-:1988،2فيخدمةاإلنسانيةوتقدمها()حالوة،

سـوريةعلـىأنتواكـبعصـرالتقـدمالحضـاريوالصـناعي،وعمليـةالمواكبـةهـذهتبـدأوقدحرصت
للتعليمفيمختلفمراحله،ووجهتهإلىربطهبالخططمنالقطاعالتربوي،لذلكفقدأعطيتأولويةكبرى

التنمويةالشاملة،فتوسعتآفاقالعلموالمعرفة،وتنوعتفروعالتعليمالثـانوي،حيـثأدخـلالتعلـيمالمهنـي
م.1988/1989إلىالتعليمالعاموالفنيمنذالعامالدراسي

والثــانويالفنــي،والثــانويالمهنــي،ويخضــعفــالتعليمالثــانويفــيســوريةيشــملالتعلــيمالثــانويالعــام،
التعليمفيهـذهالمرحلـةإلشـرافوزارةالتربيـة،باسـتثناءالتعلـيمالفنـيالزراعـيالـذييخضـعإلشـرافوزارة

الزراعةواإلصالحالزراعي،والتعليمالشرعيالذييخضعإلشرافوزارةاألوقاف.
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حلقـةثانيـة(،وتبلـغمـدةالدراسـةفيـهثـالثسـنواتتبـدأوالتعليمالثانوييليمرحلةالتعليماألساسي)
الذينتتراوحأعمارهممنالصفالثالثالثانوي،وتضمالمتعلمينمنالصفاألولالثانويوتنتهيبنهاية

(سنة،ويشكلالصفاألولالثانويجذعاامشتركااللمرحلـةبينمـايتـوزعطلبـةالسـنتيناآلتيتـين11-17)
علمــيواألدبــي،وتنقســمهــذهالمــدارسمــنحيــثتبعيتهــاإلــىنــوعينفقــط:مــدارسرســميةعلــىالفــرعينال

ــيمتمامــااإلشــرافوزارةليــةخاصــةلقــاءأجــوريــدفعهاالمتعلمــونمجانيــة،ومــدارسأه ،ويخضــعهــذاالتعل
(.1998،12التربية،علىأساسوحدةالتعليم،ويدارعلىمستويينمركزيااوالمركزياا)مسعود،

ذ مــنيتخــذومــافــيســورية،التربيــةوزارةفــيالتربــويالعمــلمنظومــةفــيالصــادقةالجهــودنلمــسوا 
تجويــدإلــىتهــدفالتــيالتربويــةالمشــاريعالبــرامجوطــرحخــاللمــنالتطــويرخطــةفــيمنهجيــةخطــوات
إخضـاعطلـبيتالتربـويوالتطـويرالتجديـدجهـدمـنممكنـةأقصىفائدةإلىالوصولف ن،التربويالعمل
مكانــاتبشــريةوقــوىتنظيمــاتنمــومــاتســتلزمهالبــرامجهــذه حتــىالشــاملةالجــودةلــنظموفنيــةماديــةوا 

و مـإ  إطـارالمنظومـةالتربويـة.فـيالمؤسسـيالعمـلإلـىوصـوالاالنتـائجوتعزيـزالجهـوددعممننتمكن
 :اآلتي في سورية أبرز اتجاهات إصالم التعليم الثانوي

 لمناهج الدراسية:ير الوطنية لمشرو  المعاي . أ
 :الهدفمنالمشروع 

 منرياضاألطفالوحتىنهايةالمرحلةالثانوية.اابدءلبناءالمناهجييرالوطنيةإعدادوثيقةالمعا
 إعدادوثيقةالمؤلف.
 إعداددليلالمعلم.
 دليلاألنشطةوالتطبيقاتالعمليةإعداد. 

 .وضعمؤشراتنظامالتقويم 
ــامج الت . ب ــل التربــوي لمدرســيبرن ــة أهي عبــر التعلــيم الشــبكي بالتعــاوإ مــع الجامعــة  المرحلــة الثانوي

 :الفتراضية
 يهدفهذاالمشروعإلى:

 فيالميدانغيرالمؤهلينتربوياامنالحصولعلىدبلومالتأهيلالتربوي.تمكينالمدرسين
 قاتهــافــيعمليــةمــاتوتطبيمــناكتســابمهــاراتاســتخدامثقافــةالمعلوالمــذكورينتمكــينالمدرســين

.التعلموالتعليم
 بالتعــاونمــعالجامعــةاالفتراضــيةالســوريةحيــثالتحــقبــه2114هــذاالمشــروعبــدءاامــنعــامنفــذ

.مدرسااومدرسة1141حتىاآلن
 منالجديربالذكرأناالعتمادالذيتمرصـدهلهـذاالمشـروعمـنضـمناالعتمـادالـذيتـمذكـرهفـي

أهيـــلالمعلمـــينتحـــتاســـممشـــروعتطـــويرالتعلـــيماألساســـيوالثـــانويفـــيالموازنـــةمشـــروعتعميـــقت
 االستثمارية.



72 

 مشرو  تطوير نظام المتحانات: . ت
 جانبينأساسين:أعدمشروعتطويرنظاماالمتحاناتحيثركزعلى
 ـــقب يجـــادفـــرصجديـــدةللطـــالبلتحقيـــقالجانـــباألول ـــةفـــياألداء:يتعل تحصـــيلأكبـــرونوعي

وعيةفيالتقويممنخاللإقامةدورةثانيةفيالعامنفسهوتعديلشروطالنجاحوالنهاياتوموض
وتحسيننتائجالطالبالناجحينبمادتينعلىاألكثر.االمتحانيةالصغرىوالعظمىللمواد

 يتعلقباستخدامتقنياتمتقدمةفيعمليةاستصدارالنتـائجلتحقيـقالدقـةواألمـانالجانبالثاني:
واختصارالزمنوالكلفة.

 مشرو  القناة الفضائية التعليمية: . ث
 يهدفالمشروعإلى:

 وثقافيةمتميزةلمراحلالتعليمكافة.ب نتاجبرامجتربويةرفدالعمليةالتربوية (1

وطرائــقفعالـــةفــيالتعلـــيمتســهمفــيتـــدريبالمعلمــينوتـــأهيلهمعلــىاســـتخدامإثرائيـــةعــرضبــرامج (2
 .فيالتعليموفقالمستجداتالعلميةوالتربويةالحديثةالتقانات

يصـالها،االهتمامباللغةالعربيةوالثقافةالعربية،وتقديمبرامجلتعليماللغـةالعربيـةلغيـرالنـاطقينبهـا (3 وا 
 لمعظمدولالعالم.

 توثيقالتعاونمعالجهاتالمعنيةبالتعليمبماينسجممعأهدافها. (5

طالعهعلىالمسـتجداتوالمشـروعاتالتربويـةوتحقيـقالمشـاركةلدىالمجتنشرالوعيالتربوي (4 معوا 
 هذهالمشروعاتبمقترحاتبناءة.إغناءالنشطةلمختلفشرائحهواإلسهامفي

التـيتقــعفــيبيئـاتاجتماعيــةوتربويــةمتفاوتـة،واإلســهامفــيالقائمـةبــينالمــدارسالفروقــاتتقلـيص (1
ماتقدمهمندروسمنهجيةلمراحلالتعليمكافة.تخفيفالعبءعنكاهلاألسرةمنخالل

تتضمنآليةالعملبالتعاونمعوتعملاللجانحاليااعلىوضعخطةوقدصدرالقرارب حداثهذهالقناة
/4111.111/تــمإنفــاق/7111.111//2111.االعتمــادالمخصــصلهــذاالمشــروعلعــام/وزارةاإلعــالم

االعتمادالمخططلهفهو/2117افيعام%/أم71ليرةمنهابنسبةمئوية/  /مليونليرة.217ف ن 

 :المتميزيإ مشرو  مركز لرعاية المتعلميإ . د
المتميـزينوتـوفيرالبيئـةالتربويـةوالتعليميـةاألفضـللهـملمتعلمـيندفالمشروعإلـىإقامـةمركـزليه

)وزارةالتربيـــة،ويـــةالثالثـــةعلـــىتعلـــيمنـــوعيمتميـــزخـــاللصـــفوفالمرحلـــةالثانلتمكيـــنهممـــنالحصـــول
3:1:،8- 9.) 
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 : في سورية العام التعليم الثانويأهمية  -ثانياا 

النقاطالتالية:بسوريةويمكنتحديدأهميةالتعليمالثانويفي
تغطيفترةحرجةفيحياةالشبابوهيفترةالمراهقةومايصحبهامنتغيـراتأساسـيةفـيالبنـاء (1

واإلدراكوالسلوك.
االرتبــاطبمشــكالتالمجتمــعوكثيــراامــاتنبــعمشــكالتالفــردالمراهــقمــنمشــكالتالمجتمــعالــذي (2

يعيشفيه.
المرحلـــةالعبوريـــةحيـــثيتصـــلالتعلـــيمالثـــانوياتصـــاالاوثيقـــاابمـــايســـبقهومـــايلحقـــهمـــنمراحـــل (3

التعليم.
الثانويواليعدذلكنوعااالتنميةاالجتماعيةوالتطورالحضاريعنطريقتحديثوتجديدالتعليم (5

نمايمثلفترةاإلعدادالجادللمواطن  منالترفأوالرفاهيةالتعليميةوا 

(2119،93)وزارةالتربية،
إذاافمرحلةالتعليمالثانويتعدمكملةلمرحلةالتعليماألساسيومعدةللتعلـيمالجـامعيوسـوقالعمـل،

إعـــدادالعناصـــرعمليـــة،كمـــاوتمثـــلهـــذهالمرحلـــةعـــبءالبمـــاتتطلبـــهالحاجـــاتوالتخصصـــاتالعلميـــةو
البشريةمنذويالمهاراتالفنيـةوالتقنيـةالمتوسـطةالالزمـةلتنفيـذخطـطالتحـولاالقتصـاديواالجتمـاعي
ومقاومةمتطلباتالتنمية،وهذامايقتضياإلعـدادالكمـيوالكيفيـةاالجتماعيـةلمتعلمـيهـذهالمرحلـةمـن

والجســديةوالنفســيةكافــة،بمــايؤهــلالجيــلالقــادمللقيــامبمهــامالتنميــةواإلنتــاجوتســليحهمالجوانــبالعقليــة
ىمواجهةعصـرالتفجـرالمعرفـيواسـتخدامهلصـالحالتنميـةيةوالثقافيةإلكسابهمالقدرةعلبالخبراتالعلم

(.39،ص:::3االجتماعية)خيربك،
 تحقيقهفينهايةهذهالمرحلـةإلـىإعـدادكفـاءاتوهذاماتتطلعإليهمؤسساتالمجتمعكافةإلى

مــنالخــريجينوالمتعلمــين،بحيــثيــتمإكســابهمالمعــارفوالقــدراتالتــييحتــاجونإليهــاإلعــدادهم
وأنهــذهالمرحلــةتعــدمرحلــةمهمــةفــيحيــاةالمــتعلم،ألنهــاتمثــلحيــاةبكافــةجوانبهــا،والســيمالل

اعآفـــاقالمراهقـــةالتـــييواجههـــازمنيـــااومكانيـــااواجتماعيـــاابصـــورةعامـــةفتـــرةانتقاليـــةتتميـــزباتســـ
(.15،ص2111واصطدامهبواقعاليستطيعتفسيرالكثيرمنمواقفه)جعفر،

وحتـىتكــونهــذهالمرحلـةقــادرةعلــىتحقيــقالنجـاح،كــانالبــد مــناالهتمـامأكثــربمحتــوىالتعلــيم
ه،التـيتسـتخدملتحقيـقأهـدافالعمليـةالتعليميـةبنجـاح،الثانويومناهجهوأهدافهوطرائقهووسـائلتعليمـ

ويؤكدهذااألمرأكثرالمؤتمراتالتيتسعىإلىالتجديـدواإلصـالحالتربـويفـيالمرحلـةالثانويـةالعامـة،
منخاللتطويرالمناهجالدراسيةبمايواكـبالتطـورالعلمـيالمتسـارعوتحقيـقالفائـدةللحيـاةالعلميـةمـن

(.88،ص1998)مؤتمرتطويرالتعليم،يواكبالمستوىالعمريللمتعلمينمنجهةأخرىجهةوبما
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 :سوريةالعام في  أهداف التعليم الثانوي -اا ثالث

يسعىالتعليمالثانويفيسوريةإلىتحقيقاألهدافالتالية:
واتجاهاتهـــا،إعـــدادالمـــتعلمبحيـــثيصـــبحمواطنـــاامســـتنيرااقـــادرااعلـــىفهـــمحضـــارةمجتمعـــهوعصـــره .1

والمشـــاركةفيهــــامــــزوداابالمســــتوىالمعرفــــيالــــذييمكنــــهاإلســــهامفــــيالحيــــاةالسياســــيةواالقتصــــادية
 واالجتماعيةكمواطنواعمنتجمؤثرفيبيئتهومجتمعه.

بلــورةاتجاهــاتالمــتعلموتعميــقإيمانــهبفلســفةالمجتمــعوقيمــهوالتزامــهبخــطالنضــالالقــوميالعربــي .2
 موحد.االشتراكيال

تــوفيرشــروطالنمــوالجســديوذلــكباالســتمرارفــيتــوفيرشــروطالصــحةالعامــةوالوقائيــةواالهتمــام .3
بالتربيةالبدنية،واالسـتمرارفـيتنميـةالتوافـقالحسـيالحركـيعـنطريـقالتـدريبالرياضـي،والعنايـة

التغييـراتالجسـديةالناجمـةبالتربيةالجنسيةممايساعدالمتعلمعلىاجتيـازمرحلـةالمراهقـةومواجهـة
 عنالنضجالجنسيباطمئنانوتدريبهعلىتوجيهحاجاتهبشكلينسجمومعاييرالمجتمع.

تــوفيرشــروطالنمــوالعقلــيالســليموالعمــلعلــىتوجيــهالمــتعلمتربويــااومهنيــااوذلــكمــنخــاللتنميــة .5
اتـهوميولـهواهتماماتـهالمهنيـةقدراتهعلىالتخيلواإلدراكوحلالمشكالت،كذلكفيالكشـفعـنقدر

والدراسيةمنخاللاالختباراتووسائلالقياسالمختلفة،ومنثمالعملعلىتنميتها،وذلكمنخالل
اتباعطرائقتدريسيةفعالةتعتمدعلىالبحثوالتجريبوالنقدوالتحليلوالممارسة،والعملعلىتوفير

بالمناهجوالكتبالدراسية،واألهممنذلكهـوتهيئـةالظـروفالمختبراتوالوسائلالتعليميةواالهتمام
المناسبةالتيتساعدعلىاكتسابالمهاراتالدراسيةالفعالةمنخاللالممارسـةالفعليـةللـتعلمالـذاتي

 المستمر.

تــوفيرشــروطالنمــواالنفعــاليالســليموذلــكمــنخــاللاالســتمرارفــيتهيئــةالمنــاخالمالئــمالســتكمال .4
االنفعـــاليوالوصـــولإلـــىاالســـتقراراالنفعـــاليوالتعبيـــرعنـــهتعبيـــراامهـــذبااواالرتقـــاءبـــالغرائزالنضـــج

وتوجيههابشكلتربويسليم،والعملعلىتنميةالعواطفالجماليةمنحبللخيروالحقوالجمالمن
 خاللاالهتمامبالتربيةالفنيةواألدبواألخالقوالفلسفة.

تمــاعيالــذييعمــلعلــىتكــوينالمــواطنالعربــيوالمناضــلالثــوريالمــؤمنتــوفيرشــروطالنمــواالج .1
باالشتراكيةعقيدةوسلوكاا،منخاللالدراسـةالعلميـةللمفـاهيماالشـتراكيةومـدىتطبيقهـافـيالمجتمـع
العربي،وبناءمناهجالمـواداالجتماعيـةبنـاءعلميـاايحقـقللطالـبمعرفـةدقيقـةببنيـةالمجتمـعالعربـي

شــتراكيالموحــد،وتنميــةالعمــلالجمــاعيالمشــتركوتعويــدالناشــئةعلــىالعمــلالتعــاونيواالرتبــاطاال
 بالجماعةوالعطاءلهاواإلنتاجمنأجلها.
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تــوفيرشــروطالنمــوالقــوميواإلنســانيلبنــاءالمــواطنالثــوريالملتــزمبأهــدافأمتــهمــنخــاللالعنايــة .7
تثبيــتمفهــومالوحــدةالعربيــةوالــوطنالعربــيالواحــدكضــرورةبــالتراثالقــوميوتنميــةالــوعيالقــوميو

 والعنايةقوميةاشتراكية،وتعميقالوالءالقوميلألمةالعربيةوجعلهمحورتفكيرالمتعلمينوسلوكهم،

بــالفكراإلنســانيوالتعــاونفــيمجــالالعلــوموتطبيقاتهــاوالتأكيــدعلــىاالنفتــاحالحضــاريوغــرسفكــرة
 يوالتعاونبينالشعوبلتأكيدحقوقهاومساندتهاالتساندالدول

(1،ص1995اإلعداديةوالثانوية،)النظامالداخليللمدارس
وتعملهذهاألهدافمعبعضـهاالـبعضعلـىخلـقجيـلمتـوازنومتكامـلمـنكافـةالنـواحي،قـادر

قالتقدموالتطور.علىخدمةوطنهورفعمستوىمجتمعهفيكافةالمجاالتومختلفالميادينبمايحق
 نواع التعليم الثانوي في سورية:أ -رابعاا  

 :بعـداسـيةالجامعيـةويلتحـقبهـاالمـتعلموهيالمرحلةالموصلةإلـىالمرحلـةالدرالتعليم الثانوي العام
حصـولهعلــىالشــهادةاإلعداديــةومــدةالدراســةفيهــاثـالثســنواتوتعتبــراألولــىعامــةثــمتتفــرعمــن

.،ويحصلالمتعلمفينهايتهاعلىشهادةإتمامالمرحلةالثانويةةإلىعلميوأدبيالسنةالثاني
 :ومدةالدراسةفيهاثالثسنواتوتضممدارسنوعيةفيمجـاالتالصـناعةالمدرسة الثانوية الفنية

والتجارةوالفنونالنسويةوتنتهيهذهالمرحلةبالحصولعلىالشهادةالثانويةالفنية.
 ومدةالدراسةفيهـاثـالثسـنواتتنتهـيبالحصـولعلـىالشـهادةالثانويـةالقانونية الزراعية: المدرسة

.(2114،41)فرج،ةباإلضافةإلىالمدرسةالبيطريةالزراعي
  العام في سورية: شروط القبول بالتعليم الثانوي -خامساا 

ومتابعةالدراسةواالستمرارفيهـا،الحتىيكونالمتعلمقادرااعلىااللتحاقبالمدرسةالثانويةالعامة
مــنالنظــام7بــد مــنتــوفرمجموعــةمــنالشــروطالتــيتخولــهالقبــولفــيهــذهالمرحلــة،وذلــكوفقــااللمــادة

الداخليللمدارسالثانويةالعامة،منهذهالشروطمايلي:
o بمرحلةالتعليمالثـانويزااعلىشهادةالتعليماألساسيبمعدليخولهااللتحاقحائنالمتعلمأنيكو

.كحدأدنى
o مـنأنيكونالمرشحقدأتمالرابعةعشرةولميتجاوزالسابعةعشرةفـينهايـةشـهركـانوناألول

 .سنةالقبول

o .توفرالشروطالصحيةالتيتنظمبتعليماتوزارية 

 -8-المادة 
للقبــولفــيالصــفيمكــنإضــافةشــرطتــوافرحــدأدنــىمــنمجمــوعالــدرجاتفــيالشــهادةاألساســية -أ

 المذكوربتعليماتوزارية.
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يجوزقبولالمتعلمينالذينرافقواأولياءأمورهمخارجالبالدفيأثناءدراسـتهمفـيالمـدارسالرسـمية -ب
والخاصــة،وذلــكبعــدســبرمعلومــاتهموتحديــدمســـتواهمالعلمــيمــنقبــللجنــةخاصــةتؤلفهـــاوزارة

درســيةالتــييحملونهــاوالمتعلقــةبدراســتهمخــارجالقطــروفــقالتربيــة،وتــدققهــذهاللجنــةالوثــائقالم
 تعليماتوزاريةتحددبهذاالشأن.

أمــاأبنــاءاألقطــارالعربيــةفيــتمقبــولهمفــيالمــدارسالثانويــةالعامــةبموجــبالوثــائقالمدرســيةالتــي -ت
نتينزيادةأويقدمونهاأوبسبرمعلوماتهموذلكلتحديدالصفالذييناسبهمويمكنالتجاوزبمدةس

(.1،ص1995نقصاابالنسبةألعمارهم)النظامالداخليللمدارسالثانوية،
 العام في سورية: التعليم الثانوي الخطة الدراسية في -سادساا 

لكافــةالمــوادلمتعلمــيالمرحلــةالثانويــةالعامــةالفــرععــددالحصــصاألســبوعيةيوضــحهــذاالجــدول
(6)مــنمــوادالمــنهجالدراســي.راجعالملحــقرقــملمخصصــةلكــلمــادةاألدبــيحيــثتبــينعــددالســاعاتا

(.171ص)
ترىالباحثةأنهالبدمنزيادةعددحصصالحاسوبوالرسملمتعلميالصـفالعاشـروذلـكبسـبب
كثافةالموادالمعطاة،حيثأنذلكيزيدمنحماسـهمودافعيـتهمفـيدراسـةبـاقيالمـواد،كمـاتـرىالباحثـة

منإضافةحصةأوحصتينحاسوبأسبوعياالمتعلميالصفالحاديعشرلزيادةخبرتهمفـيأنهالبد
الحاسوبواستخدامهذهالخبرةفيحيـاتهمالعمليـة،وزيـادةحصـةفلسـفةبسـببكثافـةالمـنهجالمخصـص،

عادةشحذهممهممنجديد. وحصةرسمورياضة،لتخفيفالضغطالنفسيللمتعلمينوا 
لكافــةالمــوادلمتعلمــيالمرحلــةالثانويــةالعامــةالفــرععــددالحصــصاألســبوعيةلهــذاالجــدويوضــح

 (7مــنمــوادالمــنهجالدراســيراجــعالملحــقرقــم)العلمــيحيــثتبــينعــددالســاعاتالمخصصــةلكــلمــادة
 (.176ص)

تــرىالباحثــةأنــهالبــدمــنزيــادةحصــتينأســبوعيااللمــواداالجتماعيــةبســببكثافــةالمــنهج،وكــذلك
إضافةحصةحاسوبإلتاحةالفرصةلجميعالمتعلمينبـالتطبيقالعملـي،كمـاتـرىالباحثـةأنـهالبـدمـن
إضــافةحصــةحاســوبأســبوعياالمتعلمــيالصــفالثالــثالثــانويلتثبيــتالمعلومــاتالتــيتــمتعلمهــافــي

المراحلالسابقةوربطهابماهوجديد.
 سورية: في العام ثانويالهيئة التعليمية في التعليم ال -سابعاا 

فــيهــذهالمرحلــةجهــازموحــدمــنالمدرســينوالمدرســات،بلــغعــدديشــرفعلــىتــدريسالمتعلمــين
،كماأنهناكعدداامنالعاملينفيالتدريسمنخارجالمالكوعددمدرسااومدرسة(:3698العاملين)

يرااومـديرة،وعـددالمتعاقـدينللتـدريس(مـد8199،وبلـغعـددالمـديرين)منالمعارينإلىاألقطـارالعربيـة
(مدرسـااومدرسـة1121(مدرسااومدرسـة،كمـابلـغعـددالمكلفـينبالتـدريس):3:8فيالمرحلةالثانوية)
واليتناســبمــععــددالمتعلمــين.م3:11/3:13فــيالعــامالدراســي وهــذاالعــددمــنالمدرســينغيــركــاف 
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(متعلمــااومتعلمــةفــيالعــامالدراســي،42:7:3عــددالمتعلمــين)فــيمرحلــةالتعلــيمالثــانويالعــامإذبلــغ
(11-:4م.وهكــذانجــدأنعــددالمتعلمــينللمــدرسالواحــدفــيالصــفتتــراوحمــابــين)3:11/3:13

متعلموهوعددكبيرنسبياااليساعدعلىتحقيقجودةالعمليةالتعليميةفيالمرحلةالثانوية.
ســنوات،وتقــوم4إعــداداامتخصصــاالمــدة1999رســينمنــذعــامبحيشــترطفــيتوظيــفالمدأصــو

مديريةالتعليمالثانويب جراءمسابقةالنتقاءالمدرسينعنطريقإجراءالفحصالكتـابيوالمقابلـةالشـفوية
داخلالكلياتاالختصاصية.هذافيمايتعلـقباإلعـدادقبـلالتوظيـف،أمـاالتـدريبخـاللمـدةالتوظيـف

ودالمستمرةلرفعكفاءةالجهـازالتعليمـي،وزيـادةتـأهيلهمب تبـاعدوراتداخـلالقطـروخارجـهوبفضلالجه
كليةالتربيةفيجامعةدمشقفقـدتزايـديقمعوزارةالتعليمالعاليوالسيماوبفضلالتعاونالمستمروالتنس

ولويـةفـيالتعيـينممـايـنعكسرفدسلكالتعليمبالمدرسينالمجـازينالمـؤهلينتربويـاا،الـذينتعطـىلهـماأل
إيجابيـــااعلـــىمـــردودالعمـــلالتربـــوي.وتتميـــزمحتويـــاتالمنـــاهجالمعتمـــدةفـــيكليـــةالتربيـــةبصـــفةعامـــة

بتطويرالمعارفومواكبةالمستجداتالمعرفيةوالعلميةمثل:
 .طرائقالتدريس 

 .المناهجالتربوية 

 .الصحةالنفسية 

 (2115،94)وزارةالتربية،التقويموالقياس. 

وتســـعىوزارةالتربيـــةإلـــىتحســـينكفايـــاتالمدرســـينوأدائهـــمحيـــثتقـــيملهـــمالـــدوراتالتدريبيـــةفـــي
مراكـــزالتـــدريبالمســـتمرالتـــيافتتحتهـــافـــيالمحافظـــات،وتطلعهـــمعلـــىالتجديـــداتالتـــيتحـــدثهاوالتـــي

لمدرســـينوتوجهـــهبوســـاطةتتطلـــبمـــنهمتطـــويرأدائهـــم.وتراقـــبمـــديرياتالتربيـــةفـــيالمحافظـــاتأداءا
الموجهيناالختصاصيينالذينيزورونالمدرسينفيصفوفهمويشاهدوندروسهم،ويقـدمونلهـمالنصـح
ـــاتأدائهـــموســـلبياته.ويؤخـــذعلـــىزيـــارات ـــهلتحســـيناألداءفضـــالاعـــنالمالحظـــاتعـــنإيجابي والتوجي

الملحوظــاتالتــيالمــوجهينللمدرســينأنهــاقليلــةالتتجــاوزمــرةواحــدةأومــرتين فــيالعــامالدراســي،وأن 
(.:8،1::3تقد مفيهاليستموضوعيةفيحاالتكثيرة)الهيئةالسوريةلشؤوناألسرةويونيسف،

سووورية)مح حيووث شووروط العووام فووي  الهيئووة اإلداريووة فووي التعلوويم الثووانوي -ثامنوواا 

  .التعييح والمهام المنوطة بهم(

 مدير المدرسة الثانوية:
ععلىرأسالهرماإلداريفيكلمدرسة،مديريتولىمسؤوليةقيادةالمدرسةوتوجيههالتحقيقربتي

األهـــدافالموضـــوعة،ويشـــرفعلـــىالعمليـــةالتربويـــةوالتعليميـــةفـــيالمدرســـة،كمـــايتـــولىإدارةالجوانـــب
اإلداريـةالعليـا،وربطهـاالماليةوالفنية،وتقععلىعاتقهأيضاامسؤوليةربطالمدرسةبالسلطاتالتربويـة،و

أيضاابمؤسساتالمجتمعالمحلي.
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وفــيســوريةيتــولىإدارةالمدرســةالثانويــةمــديرأومــديرةمــنأصــحابالخبــرةفــيمجــالالتــدريس،
والذييشهدلهمبالشخصيةالقيادية،والرأيالسديد،والقدرةعلىتحملضغوطالعمل،كمايخضعونبعد

مكثفةفيمجالاإلدارةمدتهاثالثةأشهرتقيمهاوزارةالتربيةبشكلدوري.اختيارهملدورةتدريبية
 مدير المدرسة الثانوية:شروط اختيار 

 شروطتعيينمديرالمدرسةالثانويةفيسوريةبمايلي:يمكنإجمال
 أنتكونلديهخبرةفيمجالالتدريسالتقلعنخمسسنوات. .1

 لعقوبات.أنتكونسيرتهالوظيفيةخاليةمنا .2

 أنيتمتعبالشخصيةالقيادية. .3

 أنيكونذااطالعجيدعلىالقوانينواألنظمةاإلدارية. .5

 أنيتصفبرجاحةالعقلوالقدرةعلىالمحاكمة. .4

 أنيتصفبالقدرةعلىالتواصلمعاآلخرين. .1

 أنينالترشيحمديرالتربيةأومنينوبعنه. .7

(.1م،ص1111)القيادةالقطري ة،يحهأنتوافقالقيادةالحزبيةالمختصةعلىترش .1
ـــعمـــديرالمدرســـةبمجموعـــةمـــنالصـــفاتالقياديـــة، ـــهمـــنالضـــروريجـــدااأنيتمت ـــةأن تـــرىالباحث
والمهاراتالشخصية،والخبراتالتيتمكنـهمـنالتواصـلمـعاآلخـرينبفاعليـة،وتحقيـقاألهـدافالمرجـوة

.يميةكافةمنالعمليةالتعل
لثانوية:مدير المدرسة امهام

داريــــــين، يعــــــدمــــــديرالمدرســــــةالثانويــــــةالمرجــــــعلكافــــــةالعــــــاملينفــــــيالمدرســــــةمــــــنمدرســــــين،وا 
إلخ،وهـــوالمســـؤولعـــنالتوجيـــهالعـــامفـــيالمدرســـة،وانســـجامهـــذاالتوجيـــهمـــعاألهـــدافومســتخدمين...

فينوالمدرســين،الكبــرىللمدرســةوالمجتمــع،ومســؤولعــنمراقبــةســيرالعمليــةالتدريســية،وأعمــالالمــوظ
واإلداريينوباإلضافةإلىذلكفهومسؤولعمايلي:

 مراقبةالقيدوالقبولوتوزيعالشعب. .1

تحديدساعاتالمدرسـيناألصـليةواإلضـافيةفـيبرنـامجالـدروساألسـبوعية،ومراقبـةدوامالمدرسـين .2
 حسبهذهالساعات.

ســميةالــواردةإلــىالمدرســةمــنقبــلالســلطاتاالطــالععلــىالقــوانينواألنظمــةوالبالغــاتالوزاريــةالر .3
 العلياوتبليغمضمونهالكافةالعاملينفيالمدرسة،واإلشرافعلىحسنتنفيذها.

ـــةالـــدوامفـــيالمدرســـة،وحصـــرحـــاالتالتـــأخر .5 ـــعالعـــاملين،لمراقب ـــاترتوقي ـــااعلـــىدف االطـــالعيومي
 والغياب.

مراقبــةاالختبـــاراتوالوظـــائفالتــيتعطـــىللطـــالبمــنقبـــلالمدرســـين،وتــوخيوجـــودالتناســـقبـــين .4
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 درجاتالتقديرفيالمذاكراتواالمتحانات.

 االطالععلىدفاترالتحضيراليوميةللمدرسين،والتوقيععليهابصورةمنتظمة. .1

 تقويمعملالمدرسينفيالمدرسة. .7

 سةوالتبليغعناألمراضواألوبئةالتيتظهربصورةفورية.مراقبةالصحةالعامةفيالمدر .8

 التعاونمعممثليالمنظماتالشعبيةفيالمدرسةلالرتقاءبالوظيفةاالجتماعيةللمدرسة. .9

التعاونمعأولياءاألمور،منأجلاالرتقاءبأوضاعأبنائهم،والتأكدمناطالعهمعلـىسـيرأبنـائهم .11
 منمثوباتوعقوبات.الدراسي،وعلىمايوجهلهم

ــــىمــــنحالمدرســــينوالعــــامليناإلجــــازاتفــــيحــــاالتالضــــرورةوتــــدوينهافــــيســــجالت .11 اإلشــــرافعل
(.1995،17خاصة)وزارةالتربية،

ويمكــــنتوزيــــعمســــؤولياتمــــديرالمدرســــةالثانويــــةوواجباتــــهبصــــورةأكثــــروضــــوحاابوضــــعهافــــي
االختصاصاتالتالية:
 في الشؤوإ اإلدارية:

 البريدالواردإلىجهاتاالختصاص،واعتمادالبريدالصادرإلىالجهاتاألخرى.توجيه .2

 .الكاملعلىأعمالها واإلشرافمتشكيللجانالعملفيالمدرسة،فيبدايةكلعام .1

 قتراحالعقوباتعلىالعاملينفيالحاالتالتيتستدعيذلك.ا .3

 مراقبةالدوامبصورةدورية. .1

 ة:في الشؤوإ الفني
 لخططالسنويةللمدرسة،واإلشرافعلىتنفيذها.اوضع .1

 توزيعالمسؤوليات،وتحديداالحتياجاتلجميعالعاملينفيالمدرسة. .2

 اإلشرافعلىوضعالجدولالمدرسيوتغييرهأثناءالعامالدراسي. .3

اعتمـــادتوزيـــعالمنـــاهجالمختلفـــةلكـــلمـــادةمـــنالمـــوادالدراســـيةعلـــىشـــهورالســـنة،ومتابعـــةالتنفيـــذ .5
 بالفصول.

 المتابعةالمستمرةلجميعالعاملينبالمدرسةبهدفرفعمستوىاألداءبينهموعالجالسلبيات. .4

 رئاسةمجلسإدارةالمدرسة. .1

 رئاسةمجلساآلباءوالمعلمين. .7

 تمثيلالمدرسةفياالجتماعاتالخارجية. .8

 ة:ماليفي الشؤوإ ال
 اعتمادتشكيللجانجردعنالمدرسةومحاضرها. .2

 لموازنةالسنويةللمدرسة.وضعا .1

 التحققمنعدمتحصيلأيمبالغمنالمدرسةإالبموجبإيصاالترسمية. .3
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 تسديدالفواتيرالدوريةللمدرسة)كهرباء،ماء،هاتف(. .1

 استالممخصصاتالمدرسةالماليةالسنويةمنالجهاتالمختصة. .5

 (.1991،82اإلشرافعلىالنفقاتالسنويةللمدرسة)وزارةالتربية، .6

وتعتبرالمهامالسابقةمناألعمالاإلداريةاليوميةالتييمارسهاالمديربشكلدائموطيلةفترةالعام
والـذيينبغـيالدراسي،ولكـنيالحـظسـيطرةهـذاالجانـبمـناألعمـالعلـىحسـابالعمـلالمهنـيللمـدير

المدرســةوتحليلهــاووضــعالحلــولالمتمثــلفــيمتابعــةالمواقــفاليوميــةالتــيتحــدثفــيأنيقــومبــهكغيــره
المناسبةلها،كذلكفياإلشرافعلىالوسائلالتعليميـةالتـيتسـتخدمفـيعمليـةالتعلـيموانتقائهـاواختيـار
المفيدمنهاوبمايحققأهدافعمليةالتعليم،إضافةإلىذلكاختياراالستراتيجياتالالزمةوالخططالتـي

رسةوبمايحقـقاألغـراضالمتوخـاةمنـه،والسـعيالـدائمإلـىتوفيرهـا،تناسباألهدافالموضوعةفيالمد
واألهممنذلكالتقويمالمستمرلكافةالعناصرفيالعمليةالتعليميةبمايضمنالتطويرالمستمروالجـودة

مثـلأنالمـديريغفلـهواليعمـلبـه،ويتفيمايتعلقفيالجانبالفنـينـرىفيالعملوالدقةفيالنتائج،أما
بعـــدماهتمامـــهباألنشـــطةالمدرســـيةوضـــرورةتطبيقهـــالمـــايخـــدمذلـــكالمنهـــاجوالطـــالب،وكـــذلكإغفالـــه
للبحــوثوالدراســاتالواجــبقيامــهبهــابشــكلمســتمربهــدفتطــويرالمدرســةوالرفــعمــنأدائهــا،واالطــالع

يحقــقاألهــدافعلــىعلــىكــلمــاهــوجديــديخــدماإلدارةالمدرســيةالقائمــةوكافــةالعناصــراألخــرىبمــا
أفضلوجهممكن.

واليســتطيعأيمــديرأنيقـــومبمجموعــةالمهـــامســابقةالــذكرأوغيرهـــامــنالواجبـــاتاليوميــةفـــي
المدرســةويحققهــاعلـــىأكمــلوجـــهدونتــوفرمجموعـــةمــنالعوامــلالتـــيتجعــلمنـــهالشــخصالكـــفء،

والمؤهلإلدارةالمدرسةبفعاليةأكبر،ومنهذهالعوامل:
فرمـــديرحـــازمويقـــظ،عـــادلوحســـنالتوجيـــهمتـــابعللمقصـــرينفـــيمدرســـتهبـــالطرقالتربويـــةتـــو -

 السليمة.

 نأكفاءيمثلونوظائفهمبعملهموفهمهموقدراتهمومهاراتهمالمختلفة.توفرمدرسي -

لىغيرذلك. - توفراإلمكاناتالماديةللمدرسةمنبناءومكتباتومخابروا 
رســيةمســؤولمســؤوليةكبيــرةوهامــة،حيــثتــتمفــيمدرســتهتربيــةاإلنســان،فالمــديرفــياإلدارةالمد

فكمايكونالمديرتكونالمدرسة،لذلكالبد منتوفرالعديدمنالصـفاتالتـييمتـازبهـامـديرالمدرسـة
ليؤديعملهاإلداريعلىأكملوجه:

 وره،لــذايجــبأنيكــونمــنحملــةعلــىالصــعيدالمهنــي:البــد أنيكــونمــؤهالاتــأهيالاعلميــااألداءد
اإلجــازةفــيالتربيــة،أوحاصــالاعلــىدبلــومالتأهيــلالتربــوي،وأنيكــونخاضــعااللعديــدمــنالــدورات

 التدريبيةفيمجالالقيادةواالتصالوالتعاملمعاآلخرين.

 والعلــىالصــعيدالفكــري:أنيكــونديناميكيــاا،قــادرااعلــىالــتالؤممــعالمتغيــراتغيــرجامــد والشــاك 
 متذمر.
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 علىالصعيدالوجداني:أنيكونمحباالمهنته،أخـاالمعلميـه،أبـاالمتعلميـه،صـبورااحليمـاافـيالتعامـل
 معاآلخرين.

 علىالصعيدالقيمي:أنيكونمحبااللحقوالخيروالجمال،مؤمناابأمتـهوقـدرتهاعلـىالتقـدم،مؤمنـاا
نسانيةاإلنسان،واإلنس (.71-19،ص2114انأغلىمافيالوجود)الوز،بالحريةوا 

 معاوإ المدير: 
قداليكونالمـديرلوحـدهقـادرااعلـىإدارةالمدرسـةبشـكلدائـم،فقـدتصـادفهمجموعـةمـنالظـروف
أوالعواملالتيتحولدونمتابعتهألمورالمدرسةالمعقدة،لذلككانالبد لهمـنتعيـينمعـاونيسـاعده

اريةواليوميةالمتعددةوينـوبعنـهفـيحـاالتغيابـه،ويقـومبمجموعـةمـناألعمـالتتمثـلفيأعمالهاإلد
فيمايلي:

 .تنظيمبرنامجالدروساألسبوعيبمشاركةوحدةنقابةالمعلمين 

 تحديـدسـاعاتالمدرســيناألصـليةواإلضــافيةفـيبرنـامجاألســبوع،ومراقبـةدوامالمدرســين،علـىهــذه
 اتاإلضافية.الساعاتوحسابالساع

 .االطالعأسبوعيااعلىدفاترتفقدالطالبومالحظاتالموجهينالمدونةعليها 

 مـنأجـلاالرتقـاءبأوضـاعأبنـائهموالتأكـدمـنإطالعهـمعلـىسـيرالتعاونمعأولياءأمورالمتعلمين
 أبنائهمالمدرسيوعلىمايوجهإليهممنمثوباتوعقوبات.

 درسةوعملالطبيبفيها.مراقبةالصحةالعامةفيالم 

 ضافةإلىذلكيقومبمايكلفهالمديربهمنأعمال  .وا 

 (17،ص1995ليللمدارسالثانوية،)النظامالدخ

لـــقدارةدور فـــيااكبيـــرااهـــذابالنســـبةلواجبـــاتهيئـــةاإلدارةفـــيالمرحلـــةالثانويـــةالعامـــة،والشـــكأن 
هـاةالبـدمـنتطويرومتقدمة،وحتىتكـونهـذهاإلدارةناجحـتحقيقأهدافالعمليةالتعليميةبكفاءةعالية

بمايتناسبومتطلباتالعصروالثورةالتكنولوجية.
وبــالرغممــناالهتمــامالكبيــربموضــوعاإلدارةالمدرســيةوضــرورةتطويرهــاوتجديــدهابمــايتفــقمــع

حتـىاآلنتعـانيمـنعـدةإلدارةاأنتفرضنفسـهاعليـهوباسـتمرار،نجـدحاجاتالعصرومتطلباتهالتي
تحولدونتنفيذهاألعمالهاومهامهاعلىأكملوجهنذكرمنها:تكالمش
 المركزيـــةالشـــديدةفـــياإلدارةالمدرســـيةواتخـــاذالقـــراراتبمـــايـــؤديإلـــىالـــروتينوالجمـــودفـــيالعمـــل

ىالتجديــــداإلداري،وهــــذامــــايــــؤثرســــلباافــــيالعمليــــةالتعليميــــةبكافــــةعناصــــرها،فيقضــــيبــــذلكعلــــ
والتطـــويرواالبتكـــاروعـــدممواكبـــةمســـتجداتالعصـــرمـــنتكنولوجيـــاوتقنيـــاتوتوظيفهـــافـــيالمدرســـة

 (.1،ص2119)شماس،

 .النزعةالتسلطيةفياألساليباإلدارية،وعدممشاركةبقيةالعاملينفيإدارةالمدرسةواتخاذالقرارات 

 .األسلوبالبيروقراطيفيالعملاإلداري 
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 إلدارةالمدرسيةعنمجاراةالتطوراتالحاصلةفيالتعليم.قصورا 

 .بعدهذهاإلداراتعنمجرىالتطوراتفيعلوماإلدارةوالتكنولوجيااإلداريةالحديثة 

 عــدمتقــويمالنظــامالتربــويبشــكلمســتمرللتعــرفعلــىمــدىكفــاءةإدارتــهومــدىفعاليتهــافــيتحقيــق
(.2-1،ص1997)الغزالي،أهدافهابنجاحكبير

ولعلأهممشكلةتعانيمنهااإلدارةقلةتوافراألطراإلداريةالمؤهلةوالمدربةللقيـامبالعمـلاإلداري
وتنفيـــذهعلـــىأفضـــلوجــــه،وأغلـــبمـــنيســــتلمزمـــاماألمـــورفـــياإلدارةأشــــخاصغيـــرمناســـبينتمامــــاا

تدائيـةأوصـفخـاصبحيـثيكـونللتطوراتالتكنولوجيةوالعلمية،فمعظمهميكونمنحملةالشهادةاالب
تمامااعنحقلالتجديدوالتطوير،األمرالذييستدعيزيادةاالهتمامبـاإلدارةوالعمـلعلـىتطويرهـااابعيد

ورفــعأدائهــا،ألنهــاتشــكلالعنصــراألهــموالفعــالفــيالمدرســةالثانويــة،مــنخــاللتــوفيرمجموعــةمــن
درسةوتحقيقأهدافهاعلىأفضلوجه.القياديينالتربويينالمؤهلينلقيادةالم

 :سوريةالعام في  التعليم الثانوي التقويم في -تاسعاا 

تعــدعمليــةالتقــويمواالمتحانــاتجــزءاارئيســياامــنعمليــاتالنظــامالتعليمــيفــيســوريةألنهــاتســمح
بتحديدفاعليةالتعليمومخرجاتعمليةالتعليم.

نويةفيسورية:وهناكأنواعللتقويمفيالمرحلةالثا
o :ناختبـارتبسـيطيجـرىمـرةكـلشـهر،ولـهقسـماوهوعبارةعناختبارسبرمعلوماتقويم مرحلي

 شفهيوآخركتابي.

o :مــعكــلنهايــةفصــلدراســيمــنالعــامالدراســييجــرىاختبــارشــاملللطــالببكافــةتقــويم فصــلي
 المواد،ويشتملالعامالدراسيعلىفصليندراسيين.

o  يجرىمعنهايةكـلعـام،وهـويهـدفإلـىتحديـدمـااكتسـبالطالـبمـعنهايـةكـلهائيالنالتقويم:
 عليميمعنهايةالمرحلةالثانويةعام،وتحديدمستقبلومسارالطالبالت

.(2111،151)وزارةالتربية،
 وي العام في سورية:مشكالت التعليم الثان -عاشراا 

أهمالمشكالتالتيتواجهالتعليما :لثانويالعامفيمايليإن 
األبعــاداألخــرىمثــل:إعــدادالمــتعلمأنــهيقركــزفــيأهدافــهعلــىبعــدواحــدهــواإلعــدادللجامعــةدون (1

للحيــاةأولاللتحــاقبمهنــةأوحرفــة،فأصــبحتالمدرســةالثانويــةفــيطابعهــاالعــاممدرســةتحضــيرية
 لمدارسالثانويةالخاصةمؤخراا.للجامعةباستثناءبعضالجهودالتطويريةالتيتبنتهابعضا

سيادةالطابعالنظريعلىمناهجهوجمودها،وغلبةالنمطيةالواضحةعلىأساليبهوطرائـقتدريسـه، (2
فبرامجــهموحــدةللجميــعدوناعتبــارلمــاقــديكــونبيــنهممــناخــتالففــيالقــدراتوفــروقفرديــةفــي

فيهـا،ولعـلممـاسـاعدعلـىتلـكالنمطيـةاتبـاعاالتجاهاتوالميولتبعاالتباينالبيئاتالتـييعيشـون
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 وزارةالتربيةمركزيةاإلدارةفينظامالتعليم.

الفصلفيالسنتيناألخيرتينبينالفرعالعلميواألدبي،حيثتسقطالموادالعلميـةفـيالفـرعاألدبـي (3
 غات.بالكامل،وبالمقابليخسرالفرعالعلميالمواداالجتماعيةولكنهيحافظعلىالل

أنهيقومعلىالثنائيةوالفصلبينالتعليمالثانويالعاممنجهـة،والتعلـيمالثـانويالفنـيوالمهنـيمـن (5
جهةأخرى،فضالاعنأنهيعليمنقدرالتعليمالثانويالعام،إذيفتحأمامخريجيهمسـاراتوفـرص

الفنـيوالمهنـي،وهـذابـدورهالدراسةاألعلىعلىحـينالتوجـدفـرصمماثلـةلخريجـيالتعلـيمالثـانوي
 أدىإلىضعفاإلقبالعلىالتعليمالفنيوالمهني،وتدنيمكانته.

عــدمإيجــادتــوازنداخلــيبــينأعــدادالطلبــةفــيأنمــاطالتعلــيمالثــانويالمختلفــة،وهــذايعنــيضــرورة (4
 لمختلفة.إيجادالمناخالتعليميمنأجلالحدمنظاهرةالتمييزبينأنواعالتعليمالثانويا

عدمتلبيةمتطلباتالحاجةوخططالتنميةاالجتماعيةواالقتصاديةمناألطرالفنيةالمتوسطة،وهذا (1
يتطلبمراجعةالبرامجوالتخصصاتباستمراروتطويرهابحيثتكونمرتبطةمعحاجاتومتطلبـات

نمراعـاةقـدراتالمجتمعوسوقالعمل،وتراعيظروفومتطلباتالمهنةالمطلوبتعلمها،فضالاعـ
 الطلبةوظروفهم.

عــدمتوســيعقاعــدةاالختيــارأمــامالطالــبفــيالمرحلــةالثانويــة،وذلــكبتنويــعالتعلــيمحتــىيتجــهكــل (7
 (.41-1998،57طالبإلىالنمطالذييسايرميولهواتجاهاتهواستعداداته)مسعود،

ديرومعاونيـــــه،المدرســـــين،محدوديـــــةالعالقـــــاتاالجتماعيـــــةبـــــينأعضـــــاءالمجتمـــــعالمدرســـــي)المـــــ (8
المرشدين،المتعلمين(،وعـدمالتوصـلإلـىالجـواالجتمـاعيالمحبـبللطلبـة،والإلـىفهـمخصـائص
المتعلمينومشكالتهمواحتياجاتهموالتعاملمعهمعلىأساسهذاالفهم،وهكـذايفتقـرالجـوالمدرسـي

 إلىالحياةاالجتماعيةالنشطةالمحببةللطلبة.

الخصـــائصالماديـــةالمناســـبةفـــيمـــدارسالتعلـــيمالثـــانويكالباحـــاتالواســـعةوالمالعـــبعـــدمتـــوافر (9
مســتوى ،كمــاأن  وغــرفالتــدريسالصــحيةوالمــراحيضوالمغاســلوخزانــاتميــاهالشــرببشــكلكــاف 

 صيانةالمدارسوأثاثهاومستوىتنظيفهاأقلمنالمستوىالمطلوب.

ةبجــودةمــدخالتوعمليــاتالتعلــيموالــتعلم؛فهــيتحتــاجإلــىتــدنيمســتوىالعناصــرالتربويــةالمتمثلــ (11
مزيــدمــنالعنايــةوالتطــويروالمتابعــةالميدانيــة.فأغلــبالمتعلمــينيحتــاجونإلــىمســاعدةأســرتهمأو

 مساعدةمدرسخاصحتىيستكملواالتعليمالذييحصلونعليهفيالصفالمدرسي.

اتحـــادشـــبيبةالثـــورة،وهـــيليســـتجـــزءاامـــنمنـــاهجاألنشـــطةالالصـــفيةقليلـــةوتقتصـــرعلـــىبـــرامج (11
 الدراسة.

تركيــزالمدرســينعلــىاســتخدامأســاليبالتــدريسالقديمــةكالشــرحواإللقــاءحصــراا،األمــرالــذييبقــي (12
اإللقـــاءيبقـــي ـــىذلـــكأن  ـــةللمتعلمـــين،أضـــفإل التـــدريسمحـــدودالفاعليـــةفـــيتنميـــةالقـــدراتالعقلي

لمــينمحــدودااواليراعــيالفــروقالفرديــةبيــنهم،األمــرالــذييحــولدونالتواصــلوالتفاعــلمــعالمتع
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 استيعابعددمنمتعلميالصفالمعلوماتالتيتلقىعليهم.

(44-51عــدمتــوافرالتقنيــاتالتعليميــةالكافيــةالمناســبةوعــددمتعلمــيالصــفالــذييتــراوحبــين) (13
تقــانهمكفايــاتأســا ليبالتــدريسالفع الــة.وانخفــاضكفايــةوفعاليــةمتعلمــاا،وعــدماكتســابالمدرســينوا 

 عملياتإعدادالمدرسينوتدريبهم.

اإلدارةالمدرسيةفيالتعليمالثانويتنفيذيةومحدودةالصالحياتوتعملب مكاناتومواردقليلةبحيث (15
عـــدادالســـجالتوفـــقالتعليمـــاتالتـــيتردهـــامـــناإلدارة تنحصـــرمهامهـــابتســـييرالعمـــلالمدرســـيوا 
المركزيــــة.والمهمــــاتالتــــيتســــتهلكمعظــــمأوقــــاتاإلدارةالمدرســــيةهــــيمــــلءالســــجالتالمدرســــية
عادتهموتسربهموعالماتتحصيلهم بالمعلوماتالمطلوبةعنتسجيلالمتعلمينونجاحهمورسوبهموا 

 ومواظبتهموانقطاعهموحصولهمعلىالكتبونحوذلك.

الكافيمنالمدارسوتجهيزهاواليتيحزيادةرواتبالمدرسيناإلنفاقالحكومياليكفيإلشادةالعدد (14
 إلىالحدالذييكفيلتغطيةنفقاتالمعيشةبمسـتوىمتوسـطوالسـيمافـيالمـدنالكبـرى.وهكـذافـ ن 
مبالغاإلنفاقعلىالتعليموعلىالرغممنازديادهامنعامإلىآخرالتزالدونالمستوىالمطلوب

الرســوبوالتســربيقهــدرجــزءااغيــرلتحقيــقكفايــةاإل نفــاقوجــودةمــدخالتالتعلــيموعملياتــه.كمــاأن 
(.45-2118،41قليلمنهذهالنفقات)الهيئةالسوريةلشؤوناألسرةويونيسف،

إنهذهالمشكالتتشكلأحدالمبرراتلألخذبتجويدالتعليمالثانويإلىجانبعواملأخرىمثل:
 جودةالشاملةفيالعديدمنالمؤسساتالتعليميـةسـواءفـيالقطـاعالحكـومي،أونجاحتطبيقنظامال

 الخاصفيمعظمدولالعالم.

 ارتباطنظامالجـودةبالشـموليةفـيكافـةالمجـاالتومنهـاتقـديمخبـراتمتكاملـةللطـالبتحـرصعلـى
 توفيرالمعلوماتجنبااإلىجنبمعالمفاهيموالمهاراتواالتجاهات.

 إنتاجيةكلعنصرقيالمدرسة.زيادة 

 زيــادةمرونــةالمدرســةفــيتعاملهــامــعالمتغيــراتالبيئيــةســريعةالتغييــروضــمانالتحســينالمتواصــل
 الشامللكلمستوياتها.

 .إيجادبيئةتدعمالتحسينالمستمروتحافظعليهلجودةالخدماتالتعليميةفيالمدرسة 

 ففيالنظامالتعليمي.تتيحإدارةالجودةالكشفعنمواطنالضع 

 .تسهمفيرفعالروحالمعنويةللعاملينفيالمؤسسةالتعليميةألنهاتأخذبمفهومالعملالجماعي 

 .ظهورالحاجةفيالمجتمعالمدرسيإلىالتكاملواالنسجامبينمستوياتهالمختلفة 

 حديدالمسؤوليات.تعملعلىضبطالنظاماإلداريوتطويرهفيالمدرسةنتيجةوضوحاألدواروت 

 منالتفاهموالتعاونواالتصاالتالمفتوحةوالعالقاتاإلنسانيةالمفتوحةبينجميعالعـاملينااتوفرجو
 بالمؤسسة.



86 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 









 الرابعالفصل 

 إجراءات البحث امليدانية 
    



87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 :إعداد الستبانة -أولا 
 .ـ صياغة الستبانة في صورتها األولية 1
 .ـ تحكيم الصورة األولية لالستبانة 2

 .ـ الدراسة الستطالعية األولى لالستبانة 3
 .ـ الستبانة في صورتها النهائية 4
 .ستبانة )عينة الصدق والثبات(ـ الدراسة الستطالعية الثانية لال 5
 .ـ دراسة الصدق البنيوي لالستبانة 6
 .صدق المحكميإ لالستبانة 6-1
 .الصدق التمييزي 6-2
 .صدق التساق الداخلي 6-3
 .ثبات الستبانة -7
 ـ إجراءات تطبيق الستبانة. 8

 .نة البحثـ المجتمع األصلي وعيّ ثانياا 
 .دمة في البحثلقوانيإ اإلحصائية المستخا -ثالثاا 

 

 












 
 



88 

 :البحثأدوات  أولـا

:االستبانةوتتكونمن
 :الستبانةإعداد  -أولا 

الدراسةالميدانية،وتطبيقهافيمايلي:نةاستباتمثلتإجراءاتإعداد
 في صورتها األولية:  الستبانة صياغة (9

العديـدفـيضـوءاالسـتبانةقامـتالباحثـةبتصـميمفقـدبصورتهااألوليةاالستبانةبنودمنأجلبناء
منالمراجعوالدراساتالسابقةالتيتناولتموضوعإدارةالجودةالشاملةفيالتعليمومنها:

 (.7::3)آلمداوييرعب -
 (.:3:1فوزيةالبالع) -
 (.1998)فضلنشأتو؛حلميفؤاداحمد -
 (.4::3ناصرالراسبي) -
 (.8::3فيصلالسويهري) -
 (.8::3حامدالشمراني) -
(.1::3نعمةمنصور) -
 :قسميإمإ الستبانةتألفت و 

عليهـاالتييقومالبحثومتغيرات،االستبانةتوضحهدف،االستبانةمقدمةتضمن:القسم األول .أ
 (.والمؤهلالعلمي،وعددالدوراتالتدريبية،الخبرةسنواتو،الجنسمن)

تضمن:القسم الثاني .ب االستبانةبنود عددها موجه87)والبالغ بنداا المدارسة( مديري إلى
 ومدرسيها التربيةبالمدارسالرسميةفيالثانوية وزارة عموزعة )متطلباتمجاالتستلى وهي:

المتعلقةتطبي الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات بالمدرسين، المتعلقة الشاملة الجودة إدارة ق
متطلباتتطبيقإدارة بمحتوىالمناهج، المتعلقة الشاملة الجودة متطلباتتطبيقإدارة بالمتعلمين،

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات المدرسية، بالبيئة المتعلقة الشاملة بالمبانيالجودة المتعلقة
 المدرسية،متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةباإلدارةالمدرسية(.

 تحكيم الصورة األولية لالستبانة: (2

بيـةفـيجامعـةدمشـقإذعلـىعـددمـنالمحكمـينفـيكليـةالتراألوليـةلالسـتبانةتمعرضالصورة
ـ(.وقـدوق/211 ص/3.)الملحقرقم/ينتربويينمحكمتسعةبلغعددهم مرفـقيهإلـىكـلمـنهمخطـابيج 
 وضحفيهالغرضوذلكبهدف:باالستبانة
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االسترشادبآرائهمحولماتضمنتهاالستبانة. 
التأكدمنمالءمةعباراتهالألهدافالمرجوةمنها. 
تقويموضوحالتعليماتالمرافقةلالستبانة. 
التأكدمنسالمةاللغةووضوحها. 
ونهمنتعديالت.اقتراحماير 

فــيأكــانذلــكالســادةالمحكمــينســواءآراءبتعــديلبعــضالبنــودفــيضــوءقامــتالباحثــةبعــدذلــك
تعديلصياغتها،ومدىارتباطكلمنهابالمجالالـذيمفيأهاحذفمفيأإضافةبعضالمفرداتوالبنود

تخصه،فبرزتأهممالحظاتالسادةالمحكمينعلىالنحوالتالي:
عــددمــنالبنــودمثــل:)أنتوجــدفــيالمدرسـةمكتبــةغنيــةبالكتــبوالمراجــع،أنتــزينالجــدرانإضـافة -

بعباراتتحثعلىاإلتقان،أنيتمتوفيراإلمكاناتالماديةالالزمةلـدعممسـتلزماتاإلدارةكافـة،أن
رونــــةتتضــــمنالمنــــاهجأنشــــطةتحفــــزالتفكيــــرالعلمــــيللمتعلمــــين،أنيتصــــفمحتــــوىالمنــــاهجبالم

 والواقعية،أنيتمتطويرالمناهجبمايالئماحتياجاتالمجتمعالمتغيرة(.
حــذفعــددمــنالبنــودمثــل:)أنتســاعدالمنـــاهجالتعليميــةفــياكتســابمهــارةالبحــثعــنمصـــادر -

أنيـــتمتطـــويرالمنــــاهجبمـــايالئـــمالمجتمــــعالمحلـــي،أنيـــتمتعــــديلالمنـــاهجبمـــايقكســــبالمعرفـــة،
 (.راتتالئممجتمعهمالمتعلمينخب

 حذفبعضالمفرداتغيرالمحببةمثل:)الشعارات(. -
تصويببعضالمفرداتوالعباراتلغويـاامثـل:)تسـتدعيبـدالامـناسـتدعت(،)فـيالمدرسـةبـدالامـن -

 غرفالصفوف(.
 :لالستبانة األولى الدراسة الستطالعية (3

بتـاريخاالستبانةعلىعينـةاسـتطالعيةتمتطبيقنأنالعباراتمفهومةوواضحةمنأجلالتأكدم
وبلـغعــددها،مــديرااومـديرة(:3)بالمـديرينبلـغعـددهافيمــايتعلـق(12/11/3:11إلـى9/11/3:11)

فوائداالستبانةت،وقدحققمدرسااومدرسةفيمحافظةدمشق(:4)بمدرسيالمدارسالثانويةفيمايتعلق
 وفهممعانيها.،نةاالستبامنها:التأكدمنوضوحعبارات

 النهائية: افي صورته الستبانة (4

(فــيص2المحكمــين)انظــرالملحــقرقــم)آراءالنهائيــةفــيضــوءافــيصــورتهاالســتبانةأعــدت
:نوفقاآلتيقسميمناالستبانةت،وتألف(166)

،لجـنسا):ومتغيـراتالبحـثالمعتمـدعليهـا،االسـتبانةتوضحهـدف،االستبانةمقدمة:القسم األول .أ
 (.والمؤهلالعلمي،وعددالدوراتالتدريبية،والمحافظة،الخبرةسنواتو

لمديريالمدارسالثانويةومدرسيهافـي(بنداا87البالغعددها)االستبانةضمبنود:القسم الثاني .ب
 .متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالمدارسالثانويةالعامةالتعرفعلىمجال
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 :بانةالستمحتوى 
متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالمدارسالثانويةبنودللتعرفعلىعلىاالستبانةتاشتمل

التالية:البنودوتشتملعلى.بنداا(87البالغعددبنودها)،العامة
 اادبنــ(12:وتتكــونمــن)(متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالمتعلقــةبالمدرســين):األول المحــور

(.12وحتى1):رقامهامنأ
 بنـداا(14:وتتكـونمـن)(متطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةالمتعلقـةبـالمتعلمين):الثـاني المحور

(.37وحتى14)من:أرقامها
 (14:ويتكـونمـن)(متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبمحتـوىالمنـاهج):الثالث المحور

(.41وحتى38)من:أرقامهااادبن
 (14:ويتكـونمـن)(متطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةالمتعلقـةبالبيئـةالمدرسـية):الرابع المحور

 (.11وحتى43)من:أرقامهااادبن
 ويتكــونمــن(متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالمتعلقــةبالمبــانيالمدرســية):الخــامس المحــور:

(.63ىوحت16)من:أرقامهادبنو(7)
 ويتكــونمــن(متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالمتعلقــةبــاإلدارةالمدرســية):الســادس المحــور:

(.87وحتى62)من:(بندااأرقامها31)
وهـومكـون،الخماسـياس)ليكـرت(منخـاللمقيـاالستبانةعنكلبندمنبنودبحيثتتماإلجابة
موافـق م متوسـطةموافـق بدرجـة م موافق بدرجـة عاليـةم داا )موافق بدرجة عالية ج:منخمسةاحتمـاالت

(علـــىالترتيـــبلكـــلبنـــد.1،4،2،3،1ويقابـــلهـــذهالبنـــوددرجـــات)،موافـــق(غيـــر م ضـــعيفةبدرجـــة 
وأخذتالباحثةدرجةالوسطبالنسبةللمتوسطاتوفقاألساساآلتي:

 دللت الستبانة( 9الجدول رقم )
 المتوسط الحسابي لدرجة الرأي نتيجةال درجة الرأي دللت األداة

1-:جداابدرجةضعيفةمتطلبات1موافقغير
3–1:.1ضعيفةبدرجةمتطلبات3ضعيفةموافقبدرجة
2–1:.3متوسطةبدرجةمتطلبات2متوسطةموافقبدرجة

4–1:.2بدرجةعاليةمتطلبات4موافقبدرجةعالية
1–1:.4بدرجةعاليةجدااتطلباتم1موافقبدرجةعاليةجداا

 :لالستبانة )عيّنة الصدق والثبات( الثانية الدراسة الستطالعية (5

أنالعبــاراتمفهومــةوواضــحةطبقــتاالســتبانةخصــائصالصــدقوالثبــاتللعي نــةومــنأجــلالتأكــدمــن
بالمــديرينلــقنــةاســتطالعيةبلـغعــددهافيمـايتععلـىعي م(37/11/3:11إلــى32/11/3:11بتـاريخ)

مدرسـااومدرسـةفـيمحافظـة(:4)بمدرسيالمدارسالثانويـةوبلغعددهافيمايتعلق،مديرااومديرة(:3)
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التأكدمـنوضـوحدراسةخصائصالصدقوالثبات،ومنها:فوائدالدراسةاالستطالعيةت،وقدحققدمشق
.بحث،وقدرتهاعلىتحقيقأهدافالوفهممعانيها،االستبانةعبارات

 :دراسة الصدق البنيوي لالستبانة (6

 صدق المحكميح لالستبانة: 6-9

طريقةصدقالمحكمينإذعرضتهابشكلهااألولـياالستبانةاعتمدتالباحثةفيالتحققمنصدق
ةفــيكليــةالتربيــأعضــاءالهيئــةالتدريســيةمــنتســعةمحكمــينىمجموعــةمــنالمحكمــينبلــغعــددهمعلــ

مـةبنودهـالألهـدافء،وللتأكـدمـنمالاالسـتبانةتهسترشادبآرائهمحولماتضمنلالوذلكبجامعةدمشق،
،للقيـاسا،وصـالحيتهةاالسـتبانةآراؤهمعلـىمناسـباتفقتو،واقتراحمايرونهمنتعديالت،المرجوةمنها

وبــذلكتــوافرعنصــرمــعبعــضالتعــديالتعلــىبعــضالبنــودمــنحــذفأوإضــافةأوتعــديلصــياغة؛
.االستبانةقفيالصد

 الصدق التمييزي: 6-2

مــنأجــلالتأكــدمــنصــدقاالســتبانةتــم إجــراءالصــدقالتمييــزيوالــذييقعــرفبأنــه:"مفهــومكمــي
حصائي،يعبربلغةالعددعـندرجـةتلـك ومـدىقـدرةالبنـدعلـىالتمييـزأوالتفريـقبـيناألفـرادالسـماتوا 
القدرةالتمييزيةللبنـودتتصـلفيذلكالجانبأوالمظهرمنالسمةالتيي تصدىلقياسها،والشكفيأن 

مباشرةبصدقتلكالبنودونجاحهافيقياسماوضعتلقياسه،وذلكمـنخـاللمقارنـةالفئـاتالمتطرفـة
االستبانةعلىعينةاستطالعيةبتطبيق(.حيثقامتالباحثة6،86::3فيالمقياسنفسه")ميخائيل،

بمدرســيالمــدارسالثانويــةوبلــغعــددهافيمــايتعلــق،مــديرااومــديرة(:3)بالمــديرينتعلــقبلــغعــددهافيمــاي
وتـــماختبـــارالصـــدقالتمييـــزيعلـــىالمحـــاورالســـتة،مدرســـااومدرســـةللتأكـــدمـــنصـــدقاالســـتبانة(:4)

الجــودة متطلبــات تطبيــق إدارة ،متطلبــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة المتعلقــة بالمدرســيإلالسـتبانة:)
،متطلبـــات تطبيـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة المتعلقـــة بمحتـــوى المنـــاهج،الشـــاملة المتعلقـــة بـــالمتعلميإ

متطلبات تطبيق إدارة الجـودة الشـاملة ،متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة المتعلقة بالبيئة المدرسية
(.وتــم المتعلقــة بــاإلدارة المدرســيةمتطلبــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة ،المتعلقــة بالمبــاني المدرســية

(فـرداامـنأفـرادالدراسـةاالسـتطالعية،:3إجراءالصدقالتمييزيعلىالمقياسبينالثلثاألعلى،وهـم)
ـــثاألدنـــى،وهـــم) ـــةالبحـــث،وفـــق:3والثل (فـــرداامـــنأفـــرادالدراســـةاالســـتطالعيةالســـتجاباتأفـــرادعي ن

همــال)درجــاتهمالكليــةعلــىاالســتبانةوالب (فــردااالــذينكانــتدرجــاتهمفــي:3نــودالكليــةلكــلمحــور،وا 
وتنـــي(-الوســـط،حيـــثتـــم ترتيـــبالبنـــودتصـــاعديااوعولجـــتالنتـــائجإحصـــائيااباســـتخداممعامـــل)مـــان

 (:4الالبرامتريلداللةالفروقبينالثلثيناألعلىواألدنى،وكانتالنتائجكمايشيرإليهاالجدولرقم)
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 (2دول رقم ) الج
 الفروق بيإ الفئة العليا والفئة الدنيا لستبانة الدراسة ومحاورها

 الصدق التمييزي
مجمو   المتوسط المجمو 

 المتوسطات
 ماإ وتني

U 
مستوى 

 الدللة

المحـــــــور األول: )متطلبـــــــات تطبيـــــــق إدارة 
 .الجودة الشاملة المتعلقة بالمدرسيإ(

1.::3:7.621:.11
:.::::.::: 2.::3:14.731:3.38

:4المجموع

المحـــــور الثـــــاني: )متطلبـــــات تطبيـــــق إدارة 
 الجودة الشاملة المتعلقة بالمتعلميإ(.

1.::3:8.3116.19
:.::::.::: 2.::3:11.11113.28

:4المجموع
المحـــــور الثالـــــث: )متطلبـــــات تطبيـــــق إدارة 

 مناهج(.الجودة الشاملة المتعلقة بمحتوى ال
 

1.::3:6.:947.27
:.::::.::: 2.::3:14.7488.41

:4المجموع
ـــــات تطبيـــــق إدارة  المحـــــور الرابـــــع: )متطلب

 الجودة الشاملة المتعلقة بالبيئة المدرسية(.
 

1.::3:7.9312.:8
:.::::.::: 2.::3:11.161:1.21

:4المجموع
ـــق إدارة المحـــور الخـــامس: )متطل ـــات تطبي ب

ــــــــة بالمبــــــــاني  الجــــــــودة الشــــــــاملة المتعلق
 المدرسية(.

1.::3:6.8147.13
:.::::.::: 2.::3:14.7698.41

:4المجموع

ـــق إدارة  ـــات تطبي المحـــور الســـادس: )متطلب
 الجودة الشاملة المتعلقة باإلدارة المدرسية(.

1.::3:6.8246.11
:.::::.::: 2.::3:11.1697.63

:4المجموع

 المجمو  الكلي
1.::3:7.111:.68

:.::::.::: 2.::3:12.2986.14
4:11.22المجموع

 
 =U)وتني(لالستبانةالرئيسةوالمجمـوعالكلـي-منالجدولالسابقأنقيمةمعامل)مانيقالحظ

بالتاليهناكفـروقبـيننالمستوىاالفتراضي،(أصغرمP= 0.000(كماإنمستوىالداللة)0.000
الفئتــينلصــالحالفئــةالعليــاألنالمتوســطالحســابيأكبــر،إذاافالصــدقالتمييــزيلالســتبانةمرتفــع،ويقمكــن

اعتماداألداةإلنجازالبحث.
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 صدق التساق الداخلي: 6-3

باطــــاتالعاليــــةبــــينمجمــــوعوهــــويبــــيناالرتبــــاطبــــينالمجمــــوعالكلــــيوالمجــــاالتالفرعيــــة،"فاالرت
الــدرجاتالكلــيلالختبــار،والمجــاالتالفرعيــةالتــيتقــيسالســمةنفســها،تــدعمالصــدقوتؤكــده،حــينيــتم
إثبــاتصــدقاالختبــاربطــرقأخــرى،ويفتــرضهــذاالصــدق،كــوناالختبــارمنطقيــااومتجانســاافــيقيــاس

عالكلـيبالمحـاوربـ جراءارتبـاطالمجمـو(.حيـثقامـتالباحثـةGronuld, 1971, 12السـمةالمقيسـة")
 (:2هرفيالجدولرقم)الفرعية،كمايظ

 (3الجدول رقم ) 
 الرتباطات بيإ المجمو  الكلي والمحاور الفرعية

 الرتباط 

األول: المحـــــور 
)متطلبـــــــــــــــــــات 
ـــــــــــــق إدارة  تطبي
الجــودة الشــاملة 
المتعلقــــــــــــــــــــــــة 

 بالمدرسيإ(

الثــاني:  المحــور
)متطلبـــــــــــــــــــات 
ـــــــــــــق إدارة  تطبي

دة الشــاملة الجــو 
المتعلقــــــــــــــــــــــــة 

 بالمتعلميإ(

الثالــث:  المحــور
)متطلبــــــــــــــــــــات 
تطبيـــــــــــــق إدارة 
الجــودة الشــاملة 
المتعلقــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــوى  بمحت

 المناهج(

الرابـــع:  المحـــور
)متطلبــــــــــــــــــــات 
تطبيـــــــــــــق إدارة 
الجــودة الشــاملة 
المتعلقــة بالبيئــة 

 المدرسية(

 المحــــــــــــــــــــــــــور
: الخـــــــــــــــــــــامس

)متطلبــــــــــــــــــــات 
تطبيـــــــــــــق إدارة 
الجــودة الشــاملة 
المتعلقــــــــــــــــــــــــة 
بالمبـــــــــــــــــــــــاني 

 لمدرسية(ا

 المحــــــــــــــــــــــــــور
: الســـــــــــــــــــــادس

)متطلبــــــــــــــــــــات 
تطبيــــــــــــــق إدارة 
الجــودة الشــاملة 
المتعلقة بـاإلدارة 

 المدرسية(

متطلبات 
تطبيق 
الجودة 

الشاملة في 
المرحلة 
الثانوية 

 العامة

ارتباط 
 بيرسوإ

**0.866 **0.718 **0.894 **0.891 **0.832 **0.807 

مستوى 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الدللة

 25 7 94 94 94 93 العدد

 (.0.09** الرتباط دال عند مستوى الدللة )

ارتبـــاطالمجمـــوعالكلـــيمـــعالمحـــاورالفرعيـــةتـــراوحبـــين)نجـــد و798.:مـــنالجـــدولالســـابقأن 
االستبانةمتجانسةفيقياسالسمةالمقيسة.866.: (،وهوارتباطمرتفعمايدلعلىأن 

 :الستبانةثبات  (7

 الباحثةعلىمايلي:تاعتمداالستبانةمنثباتلتأكدل
،ومــديرةا ًمـدير(:3نــةمكونـة)قامـتالباحثـةبتطبيــقاالسـتبانةعلـىعي :طريقــة الثبـات باإلعــادةــ 

علـــىاالســـتبانةوأعـــادتالباحثـــةتطبيـــق،تـــماســـتبعادهنفـــيالتطبيـــقاألساســـيمدرســـااومدرســـة(:4و)
وبعدذلكقامتبحسابمعاملالتـرابط)بيرسـون(بـيندرجـاتأفـرادالعينـة،المجموعةذاتهابعدأسبوعين

وجاءتالنتائجكاآلتي:،األولوالثانيين(االستطالعيةفيالتطبيقمديرين،ومدرسين)





94 

 (4الجدول رقم ) 
 معامل الترابط )بيرسوإ( )للمديريإر للمديرات( في التطبيقيإ األول والثاني

 القرار بط )بيرسوإ(معامل الترا المحاور
المحوراألول:)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة

.المتعلقةبالمدرسين(
 (0.01)دالةعند 0.79

المحورالثاني:)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة
المتعلقةبالمتعلمين(.

(0.01)دالةعند0.77

لةالمحورالثالث:)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشام
 (0.01)دالةعند0.75المتعلقةبمحتوىالمناهج(.

المحورالرابع:)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة
المتعلقةبالبيئةالمدرسية(.

(0.01)دالةعند 0.77

المحورالخامس:)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة
المتعلقةبالمبانيالمدرسية(.

(0.01)دالةعند0.79

محورالسادس:)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةال
المتعلقةباإلدارةالمدرسية(.

(0.01)دالةعند 0.69

(0.01)دالةعند0.78الدرجةالكلية
ممـا،(0.01ودالـةعنـدمسـتوىالداللـة)،يتضحمنالجدولأنجميعقيممعامالتالترابطمرتفعة

لالستخدام.ةصالحايجعلهراألموهذا.االستبانةيدلعلىثبات
 (5الجدول رقم ) 

 ( في التطبيقيإ األول والثانيللمدرسيإرالمدرساتمعامل الترابط )بيرسوإ( )
 القرار معامل الترابط )بيرسوإ( المحاور

)متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة المتعلقة األول: المحور 
 .بالمدرسيإ(

 (0.01)دالةعند 0.80

ــــات تطبيــــق إدارة الجــــودي: الثــــان المحــــور ة الشــــاملة )متطلب
 المتعلقة بالمتعلميإ(.

(0.01)دالةعند 0.82

ــــث:  المحــــور ــــق إدارة الجــــودة الشــــاملة الثال ــــات تطبي )متطلب
 المتعلقة بمحتوى المناهج(.

(0.01)دالةعند0.76

)متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة المتعلقة الرابع:  المحور
 ية(.بالبيئة المدرس

(0.01)دالةعند0.77

ـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة : الخـــامس المحـــور ـــات تطبي )متطلب
 المتعلقة بالمباني المدرسية(.

(0.01)دالةعند0.77

ـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة : الســـادس المحـــور ـــات تطبي )متطلب
 المتعلقة باإلدارة المدرسية(.

 (0.01)دالةعند0.79

(0.01)نددالةع0.80 الدرجة الكلية
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(ممـا0.01ودالـةعنـدمسـتوىالداللـة)،يتضحمنالجدولأنجميـعقـيممعـامالتالتـرابطمرتفعـة
.لالستخدامةصالحا.األمرالذييجعلهاالستبانةيدلعلىثبات

وهي:،قامتالباحثةبحسابقيمة)ألفاكرونباخ(:طريقة الثبات بالتساق الداخلي
 (6الجدول رقم ) 

 ادلة )ألفا كرونباخ( )للمديريإرللمديرات(قيمة مع
 القرار قيمة ألفا كرونباخ المحاور

)متطلبـــــــاتتطبيـــــــقإدارةالجـــــــودةالشـــــــاملةاألول:المحـــــــور
.المتعلقةبالمدرسين(

 (0.01)دالةعند 0.80

)متطلبــــــاتتطبيــــــقإدارةالجــــــودةالشــــــاملةالثــــــاني:المحــــــور
المتعلقةبالمتعلمين(.

(0.01)دالةعند0.78

ـــــاتتطبيـــــقإدارةالجـــــودةالشـــــاملةالثالـــــث:المحـــــور )متطلب
المتعلقةبمحتوىالمناهج(.

(0.01)دالةعند 0.82

)متطلبــــــاتتطبيــــــقإدارةالجــــــودةالشــــــاملةالرابــــــع:المحــــــور
المتعلقةبالبيئةالمدرسية(.

(0.01)دالةعند0.84

)متطلبــــاتتطبيــــقإدارةالجــــودةالشــــاملةالخــــامس:المحــــور
المتعلقةبالمبانيالمدرسية(.

(0.01)دالةعند0.81

)متطلبــــاتتطبيــــقإدارةالجــــودةالشــــاملة:الســــادسالمحــــور
المتعلقةباإلدارةالمدرسية(.

(0.01)دالةعند0.83

(0.01)دالةعند0.81الدرجةالكلية
قيمـــةألفـــاكرونبـــاختراوحـــتبـــين)نســـتنتج (للدرجـــةالكليـــة84.:و78.:مـــنالجـــدولالســـابقأن 

االستبانةتتصفبالثباتبطريقةألفاكرونباخ. والمحاورالفرعية،وهيقيممرتفعةممايدلعلىأن 
 

 (7الجدول رقم ) 
 (للمدرسيإرالمدرساتقيمة )ألفا كرونباخ( )

 القرار قيمة ألفا كرونباخ المحاور
لمتعلقة)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةااألول:المحور

.بالمدرسين(
 (0.01)دالةعند 0.83

)متطلبـــــــاتتطبيــــــقإدارةالجــــــودةالشـــــــاملةالثــــــاني:المحــــــور
المتعلقةبالمتعلمين(.

(0.01)دالةعند0.84

ــــــث:المحــــــور ــــــقإدارةالجــــــودةالشــــــاملةالثال ــــــاتتطبي )متطلب
المتعلقةبمحتوىالمناهج(.

(0.01)دالةعند0.81

باتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقـة)متطلالرابع:المحور
بالبيئةالمدرسية(.

(0.01)دالةعند0.79
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 القرار قيمة ألفا كرونباخ المحاور
)متطلبـــــاتتطبيـــــقإدارةالجـــــودةالشـــــاملةالخـــــامس:المحـــــور

المتعلقةبالمبانيالمدرسية(.
(0.01)دالةعند0.84

)متطلبـــــاتتطبيـــــقإدارةالجـــــودةالشـــــاملة:الســـــادسالمحـــــور
رسية(.المتعلقةباإلدارةالمد

(0.01)دالةعند0.82

(0.01)دالةعند0.82الدرجةالكلية
قيمـــةألفـــاكرونبـــاختراوحـــتبـــين)يتضـــح (للدرجـــةالكليـــة84.:و79.:مـــنالجـــدولالســـابقأن 

االستبانةتةوالمحاورالفرعية،وهيقيممرتفع ثباتبطريقةألفاكرونباخ.التصفبممايدلعلىأن 
 الستبانة: إجراءات تطبيق (8

وتعميمهـاعلـىالمحافظـاتاالستبانةوتمثلتبالحصولعلىالموافقةالخاصةبتسهيلمهمةتطبيق
،ومن(173(فيص)4نةمنقبلموافقةالسيدوزيرالتربية،)انظرالملحقرقم)التيذكرتفيالعي 

وجـرىالتطبيـقفـيالفتـرةالزمنيـةمحافظـةدمشـق،فـيالمـدارسالثانويـةثمتـمتوزيـعاالسـتبانةباليـدعلـى
االسـتبانات(،وقامتالباحثةبتفريغبياناتها،وتحديـد39/2/3:13(،ولغاية)39/1/3:13الواقعةبين)

التياستبعدتلعدمصالحيتها.
 :  البحثالمجتمع األصلي وعينة  -ثانياا 

 ـ المجتمع األصلي للبحث: 
المـديرات،المدرسـينوالمدرسـاتالعـاملينفـيمـدارسيتكونالمجتمعاألصليمنجميعالمديرينو

الت علــيمالث ــانويالعــامالحكوميــةفــيمحافظــةدمشــق،حيــثيبلــغالعــددالكلــيللمــديرينبحســبإحصــائيات
دمشق،وبلغالمجتمعفيمحافظة(مديرينومديرات1:4/)3:13–3:11وزارةالت ربيةللعامالدراسي/

.(3:13)وزارةالتربية،دمشقظةدرسااومدرسةافيمحاف(م3744األصليللمدرسين)
 ـ عينة البحث:

منالمجتمعاألصلي،الذ ييتكونمنالطبقيةتماختيارأفرادعينةالبحثبالط ريقةالعشوائية
جميعالمديرينوالمديرات،والمدرسينوالمدرساتالعاملينفيمدارسالت عليمالث انويالعامالحكوميةفي

نةدمشق،بعدماتم الحصولعلىقوائمبأسماءهذهالمدارسمنوزارةالت ربية.وقدبلغتالعي افظةمح
(مدرساا:94.و)لطبقةالمديرين%(منالمجتمعاألصلي76.:8(مديرااومديرةاأيمانسبته)84)

.مشقلطبقةالمدرسينفيمحافظةد%(منالمجتمعاألصلي24.31ومدرسةاأيمانسبته)
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(8الجدولرقم)
فيمحافظةدمشق(المدرسين/المدرساتالمجتمعاألصليلعينة)المديرين/المديرات(و)

 العينة المسحوبة %نسبة السحب  المجتمع األصلي قطا  التعليم
 84 %76.:8 1:4 مديرو مدارس الثانوية العامة

 :94 %24.31 3744 المدرسوإرالمدرسات
 1:34 %21.91 3848 المجمو 



 
 (9الشكل رقم ) 

 يوضح سحب أفرد عينة البحث )المديريإ(



 (2الشكل رقم ) 

 (المدرسيإنة البحث )يوضح سحب أفرد عيّ يوضح 
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 ( 1الجدول رقم ) 
 التوصيف المهني وفق متغير البحث نةتوز  عيّ 

 النسبة المديريإ الفئة المتغير

 التوصيف المهني
 %:8.3 84 المديرون
 %91.79 :94 المدرسون

 % 900 9024 المجمو  الكلي
)نجـد ):8.3مـنالجـدولالسـابقأن  %(91.79%(مـنأفـرادعينـةالبحـثهـممـنالمــديرين،وأن 

 نةالبحثهممنالمدرسين.منأفرادعي 


 
 (3الشكل رقم ) 

 التوصيف المهني وفق متغير البحث نةتوز  عيّ يوضح 
 

 (90الجدول رقم ) 
 الجنس وفق متغير البحث )المديريإرالمديرات( نةعيّ  أفراد توز 

 النسبة المديريإ الفئة المتغير

 الجنس
 %18.22 49 الذكور
 %41.66 21 اإلناث

 %::841 المجمو  الكلي
 

)مـــــنالنســـــتنتج ـــــةالبحـــــث18.22جـــــدولالســـــابقأن  ـــــرادعين ذكـــــور(المـــــديرين)%(مـــــنأف ،وأن 
 .)المديرات(اإلناثنةالبحث%(منأفرادعي 41.66)
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 (4الشكل رقم ) 

 الجنس نة )المديريإرالمديرات( وفق متغيرتوز  عيّ يوضح 
 (99الجدول رقم ) 

 المؤهل العلمي وفق متغير ث )المديريإرالمديرات(البح نةعيّ  أفراد توز 
 النسبة المديريإ الفئة المتغير

 العلمينو  المؤهل 

 %38.17 34 اإلجازةالجامعية
 %:4148.8دبلومالتأهيلالتربوي

 %33.61 19 ماجستير
 % 900 84 المجمو  الكلي

)يتضــح يحملــوناإلجــازةالجامعيــةالبحــثنــة%(مــنأفــرادعي 38.17مــنالجــدولالســابقأن  ،وأن 
)%(مـــنأفـــرادعينـــةالبحـــث:48.8) مـــنأفـــرادعينـــة%(33.61يحملـــوندبلـــومالتأهيـــلالتربـــوي،وأن 

.يحملونشهادةالماجستيرالبحث


 (5الشكل رقم ) 

 لعلميالمؤهل ا نة )المديريإرالمديرات( وفق متغيرتوز  عيّ يوضح 
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 (92الجدول رقم ) 
 سنوات الخبرة وفق متغير البحث )المديريإرالمديرات( نةعيّ  أفراد توز 

 النسبة المديريإ الفئة المتغير

 سنوات الخبرة

 %21.71 :2 سنواتومادون:1
 %31 31 سنوات11-11من
 %36.19 33 سنة:3–16من

 %9:.12 11 سنة:3أكثرمن
 % 900 84 كليالمجمو  ال

)نجــد ســنواتومــا:1يمتلكــونخبــرة)نــةالبحــث%(مــنأفــرادعي 21.71مــنالجــدولالســابقأن 
)(دون )11-11يمتلكــونخبــرة)مــن%(مــنأفــرادعينــةالبحــث31،وأن  مــن%(36.19ســنة(،وأن 

)ســنة:3–16مــنيمتلكـونخبــرة)أفـرادعينــةالبحــث ســنة(:3كثــرمــن)%(يمتلكـونأ9:.12(،وأن 
.خبرة

 
 (6الشكل رقم ) 

 سنوات الخبرة نة )المديريإرالمديرات( وفق متغيرتوز  عيّ يوضح 


 ( 93الجدول رقم ) 
 عدد الدورات التدريبية وفق متغير البحث )المديريإرالمديرات( نةعيّ  أفراد توز 

 النسبة المديريإ الفئة المتغير

 الدورات التدريبية عدد

%91.:362دورةواحدة
%3438.17دوراتتدريبية4–3
%47.:244دوراتتدريبيةفأكثر1

 % 900 84 المجمو  الكلي
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)نــرى خضــعوالــدورةتدريبيــةواحــدةنــةالبحــث%(مــنأفــرادعي 91.:2مــنالجــدولالســابقأن  ،وأن 
)4-3وامن)خضع%(منأفرادعينةالبحث38.17) مـنأفـرادعينـة%(47.:4(دوراتتدريبيـة،وأن 

.خضعوالخمسدوراتتدريبيةأوأكثرالبحث

 
 (7الشكل رقم ) 

 عدد الدورات التدريبية نة )المديريإرالمديرات( وفق متغيرتوز  عيّ يوضح 
 (94الجدول رقم ) 

 الجنس وفق متغير (تالمدرسيإرالمدرسانة )توز  عيّ 
 النسبة المدرسيإ الفئة المتغير

 الجنس
 %66.91 629 الذكور
 %9:.22 311 اإلناث

 % 900 940 المجمو  الكلي
)نســتنتج )ذكــور%(مــنأفــرادعينــةالبحــث66.91مــنالجــدولالســابقأن  %(مــن9:.22،وأن 

 .إناثأفرادعينةالبحث


 (8الشكل رقم ) 

 الجنس ( وفق متغيرالمدرساترالمدرسيإنة )توز  عيّ يوضح 
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 (95الجدول رقم ) 
 المؤهل العلمي وفق متغير (المدرسيإرالمدرساتنة )توز  عيّ 

 النسبة المدرسيإ الفئة المتغير

 نو  المؤهل العلمي

 %9.17 :9 معهدومادون
 %8:.28 218اإلجازةالجامعية

 %31.:1 473 هيلتربويدبلومتأ
 %3.13 :3 ماجستير

 % 900 :94 المجمو  الكلي
( ،يحملــونشــهادةمعهــدومــادوننــةالبحــث%(مــنأفــرادعي 9.17يالحــظمــنالجــدولالســابقأن 

( ـــةالبحـــث%(مـــنأفـــرادعي 8:.28وأن  ـــونن )يحمل نـــةمـــنأفـــرادعي %(31.:1اإلجـــازةالجامعيـــة،وأن 
)يحملونالبحث .يحملونشهادةالماجستيرنةالبحثمنأفرادعي %(3.13دبلومالتأهيلالتربوي،وأن 


 (1الشكل رقم ) 

 المؤهل العلمي ( وفق متغيرالمدرساترالمدرسيإنة )توز  عيّ يوضح 
 

 (96الجدول رقم ) 
 لخبرةسنوات ا وفق متغير (المدرسيإرالمدرساتنة )توز  عيّ 

 النسبة المدرسيإ الفئة المتغير

 سنوات الخبرة

 %28.73 264 سنواتومادون1
 %36.28 348 سنوات:1-6من
 %12.:3 192 سنة11–11من

 %14.26 121 سنة11أكثرمن
 % 900 :94 المجمو  الكلي
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( سـنواتومـا:1كـونخبـرة)يمتلنـةالبحـث%(مـنأفـرادعي 28.73يالحظمـنالجـدولالسـابقأن 
)(دون )سـنوات11-11منيمتلكونخبرة)نةالبحث%(منأفرادعي 36.28،وأن  %(12.:3(،وأن 

)ســنة:3–16مــنيمتلكــونخبــرة)مــنأفــرادعينــةالبحــث :3%(يمتلكــونأكثــرمــن)14.26(،وأن 
 .سنة(خبرة


 (90الشكل رقم ) 

 سنوات الخبرة ( وفق متغيرالمدرساترالمدرسيإنة )توز  عيّ يوضح 
 

 (97الجدول رقم ) 
 عدد الدورات التدريبية وفق متغير (المدرسيإرالمدرساتتوز  عينة )

 النسبة المدرسيإ الفئة المتغير

 عدد الدورات التدريبية

%37439.14دورةواحدة
%31137.13دوراتتدريبية4–3
%41142.73وراتتدريبيةفأكثرد1

 % 900 :94 المجمو  الكلي
 

)يتضح خضعوالـدورةتدريبيـةواحـدةنةالبحث%(منأفرادعي 39.14منالجدولالسابقأن  ،وأن 
)4-3خضعوامن)نةالبحث%(منأفرادعي 37.13) نـةمـنأفـرادعي %(42.73(دوراتتدريبيـة،وأن 

.دوراتتدريبيةأوأكثرخضعوالخمسالبحث
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 (99الشكل رقم ) 

 عدد الدورات التدريبية ( وفق متغيرالمدرساترالمدرسيإنة )توز  عيّ يوضح 

 القوانيح اإلحصائية المستخدمة في البحث: -ثالثاا 
ب دخـالالبيانـاتإلـىتمللحصولعلىنتائجاالستبانةبعدانتهاءالباحثةمنتطبيقأداةالبحثقا

حيــثتــم(SPSSالـــ)الحاســوبتمهيــداالمعالجتهــاوالحصــولعلــىالنتــائجباســتخدامالبرنــامجاإلحصــائي
 استخداممجموعةمنالقوانين:

 .المتوسطالحسابي 
 .االنحرافالمعياري 
 .تحليلالتبايناألحادي 
 متوسطات.اختبار)مانويتني(ذيالرتبالمؤشرةلداللةالفروقبينال 
 لتحليـلالتبـايناألحـاديللعينـاتلفـروقبـينالمتوسـطات،وهـوبـديلاختبار)كروسكالواليز(لداللةا

الصغيرة.
 .تستودينتلداللةالفروقبينالمتوسطات
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 الفصل اخلامس

 مناقشة وتفسري أسئلة البحث وفرضياته
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 :أسئلة البحث مناقشة وتفسير -أولا 
 اإلجابة عإ السؤال الرئيس. -1

 اإلجابة عإ األسئلة الفرعية. -2
 فرضيات البحث. وتفسير مناقشة -ثانياا 

 ملخص نتائج البحث الميداني. -ثالثا

 مقترحات البحث.  -رابعا
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ةالبحثيــةيتنــاولهــذاالفصــلعــرضنتــائجالبحــثالميدانيــةوتفســيرهاالمتعلقــةباإلجابــةعلــىاألســئل
 الخاصةبالجانبالميدانيوكذلكمناقشةنتائجفرضياتالبحث.

تتمثلأسئلةالبحثالتييسعىهذاالفصللقجابةعليهابالسؤالالرئيسالتالي:
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعلـيم الثـانوي العـام فـي محافظـة دمشـق مـإ وجهـة نظـر  ما

 ؟العّينة ككل
 ذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:ويتفر  عإ ه

متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالتعلـــيمالثـــانويالعـــامفـــيمحافظـــةدمشـــقمـــا .1
 ؟الخاصةبالمدرسينمنوجهةنظرالعينةككل

متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالتعلـــيمالثـــانويالعـــامفـــيمحافظـــةدمشـــقمـــا .3
؟منوجهةنظرالعينةككلينمتعلمالخاصةبال

متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالتعلـــيمالثـــانويالعـــامفـــيمحافظـــةدمشـــقمـــا .2
؟منوجهةنظرالعينةككلمناهجالخاصةبال

متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالتعلـــيمالثـــانويالعـــامفـــيمحافظـــةدمشـــقمـــا .4
؟العينةككلمنوجهةنظربالبيئةالمدرسيةالخاصة

متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالتعلـــيمالثـــانويالعـــامفـــيمحافظـــةدمشـــقمـــا .1
؟منوجهةنظرالعينةككلبالمبانيالمدرسيةالخاصة

متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالتعلـــيمالثـــانويالعـــامفـــيمحافظـــةدمشـــقمـــا .6
 ؟لعينةككلمنوجهةنظراباإلدارةالمدرسيةالخاصة

 :مناقشة وتفسير أسئلة البحث -أولا 
 اإلجابة عح السؤال الرئيس: (9

متطلبـات تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة مـا منأجلاإلجابةعنالسؤالالرئيسللبحثالذينصه:
 ؟في التعليم الثانوي العام في محافظة دمشق مإ وجهة نظر العّينة ككل

عـناسـتبانةمتطلبـاتإدارةالجـودةالشـاملةفـيالتعلـيمالثـانويتمإعطاءإجاباتأفـرادعي نـةالبحـث
قيماامتدرجةوفقاالمقياسليكرتالخماسيكماهوموضـحسـابقاافـيمفتـاحالتصـحيح،وتـم حسـابطـول

 الفئةعلىالنحواآلتي:
 (.4=1-1حسابالمدىوذلكبطرحأكبرقيمةفيالمقياسمنأصغرقيمة) -
 (1(علىأكبرقيمةفيالمقياسوهي)4كبتقسيمالمدىوهو)حسابطولالفئةوذل -
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 )طولالفئة(.8.:=1÷4
(،وذلــكللحصــولعلــىالفئــة1(إلــىأصــغرقيمــةفـيالمقيــاسوهــي)8.:إضـافةطــولالفئــةوهــو) -

(،ثــم إضــافةطــولالفئــةإلــىالحــداألعلــىمــنالفئــة1.79-1األولــى،لــذاكانــتالفئــةاألولــىمــن)
ولى،وذلكللحصولعلىالفئةالثانيةوهكذاللوصولإلىالفئةاألخيرة.األ

واســتنادااإلــىقاعــدةالتقريــبالرياضــييمكــنالتعامــلمــعقــيمالمتوســطاتالحســابيةإلجابــاتأفــراد
عي نةالبحثكماهومبينفيالجدولاآلتي:

 (98الجدول رقم ) 
 هافئات قيم المتوسط الحسابي والقيم الموافقة ل

التقديرفياألداةفئاتقيمالمتوسطالحسابي
موافقبدرجةعاليةجداا1–4.3
موافقبدرجةعالية4.19–2.4
موافقبدرجةمتوسطة2.29–3.6
موافقبدرجةضعيفة3.19–1.8
غيرموافق1.79–1

ولاآلتي:وبذلكأصبحالمعيارالمستخدمعلىدرجةالمتطلباتكماهومبينفيالجد
 (91الجدول رقم ) 

 المعيار المعتمد للحكم على درجة أهمية متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية
التقديرفئاتالمتوسطالحسابي

درجةمتطلباتمرتفعة1–2.4
درجةمتطلباتمتوسطة2.29–3.6
درجةمتطلباتمنخفضةفمادون3.19

 
باحثةباستخراجالمتوسطاتالحسابيةلكلمحـورمـنمحـاوراالسـتبانةمـنوجهـةنظـروقدقامتال

وجاءتالنتائجعلىالشكلالتالي:وترتيبهاترتيبااتنازلياا،أفرادعي نةالبحث،والتيتتألفمنستمحاور،
 (20الجدول رقم ) 

 ور الستبانةم وللدرجة الكليةالمتوسطات والرتب الخاصة باستجابات أفراد العّينة لكل محور مإ محا

المحاورالرتبة
المتوسطالحسابي

 تنازلياا
االنحراف
المعياري

درجةتقدير
المتطلبات

1
)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالخامس:المحور

الشاملةالمتعلقةبالمبانيالمدرسية(.
مرتفعة 8.736 2.79

3
)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالرابع:المحور
لشاملةالمتعلقةبالبيئةالمدرسية(.ا

مرتفعة 7.442 2.71
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المحاورالرتبة
المتوسطالحسابي

 تنازلياا
االنحراف
المعياري

درجةتقدير
المتطلبات

2
)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالثالث:المحور

الشاملةالمتعلقةبمحتوىالمناهج(.
مرتفعة 9.9:4 2.63

المحورالسادس:)متطلباتتطبيقإدارةالجودة4
الشاملةالمتعلقةباإلدارةالمدرسية(.

مرتفعة6.113 :2.6

1
)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالثاني:لمحورا

الشاملةالمتعلقةبالمتعلمين(.
مرتفعة 2.138.218

6
)متطلباتتطبيقإدارةالجودةاألول:المحور

.الشاملةالمتعلقةبالمدرسين(
متوسطة :6.69 2.26

مرتفعة 31.1:4 :2.6الدرجةالكلية
المتوســــطالحســــابيلــــدرجاتاســــتجابةعي إ - نــــةالبحــــثبالنســــبةللدرجــــةالكليــــةلالســــتبانةككــــلبلــــغن 

تفعـةفـي(،ممايشيرذلكإلىضـرورةتـوافرمتطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةبدرجـةمر:2.6)
 إجاباتأفرادعينةالبحث.

قيمةالمتوسطالحسابيللدرجـةالكليـةالخاصـةبالمتطلبـاتلمحـاوراالسـتبانةككـلالموضـحةفـي - إن 
أفـــرادعي 2.26(و)2.79دولتراوحـــتبـــين)الجـــ نـــةالبحـــث(وهـــيقـــيممرتفعـــة،وهـــذايشـــيرإلـــىأن 

 يقدرونأهميةمتطلباتإدارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانويبدرجاتمتقاربة.
رتبـةاألولـىمـنحيـثجـاءفـيالموفقالترتيبالتنازليلقيمةالمتوسـطاتالخاصـةبالمحـاورالسـتة، -

المحورالخامس:)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالمبانيالمدرسية(لمتطلباتتقديرا
(،وجـــاءفـــيالمرتبـــة2.79نـــةالبحـــث)،إذبلـــغالمتوســـطالحســـابيإلجابـــاتأفـــرادعي بدرجـــةمرتفعـــة

بدرجــــةســــية(الثانيــــةالمحــــورالرابــــع:)متطلبــــاتتطبيــــقإدارةالجــــودةالشــــاملةالمتعلقــــةبالبيئــــةالمدر
(،وجـــاءفـــيالمرتبـــةالثالثـــة2.71نـــةالبحـــث)،إذبلـــغالمتوســـطالحســـابيإلجابـــاتأفـــرادعي مرتفعـــة

،إذبدرجـةمرتفعـةالمحورالثالث:)متطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةالمتعلقـةبمحتـوىالمنـاهج(
المحــــورلمرتبــــةالرابعــــة،وجــــاءفــــيا(2.63نــــةالبحــــث)بلــــغالمتوســــطالحســــابيإلجابــــاتأفــــرادعي 

،إذبلــغبدرجــةمرتفعــةالســادس:)متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالمتعلقــةبــاإلدارةالمدرســية(
المحــورالثــاني:وجــاءفــيالمرتبــةالخامســة(،:2.6نــةالبحــث)المتوســطالحســابيإلجابــاتأفــرادعي 

،إذبلـغالمتوسـطالحسـابيبدرجـةمرتفعـةين()متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبـالمتعلم
المحــوراألول:)متطلبــات،وجــاءفــيالمرتبــةالسادســةواألخيــرة(2.13نــةالبحــث)إلجابــاتأفــرادعي 

،إذبلـغالمتوسـطالحسـابيإلجابـاتبدرجـةمتوسـطةتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالمدرسين(
 .(2.26نةالبحث)أفرادعي 
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دراكهــمللمشــكالتالتــييعــانيمنهــاالتعلــيموهــذايؤ كــدوعــيمــديريالمــدارسالثانويــةومدرســيهاوا 
الثانويوالحاجةالماسةلتطبيقإدارةالجودةالشاملة،والشروطالالزمـةلتحقيـقجـودةالتعلـيمالثـانوي،كمـا

ويرالتعلـيمالثـانويوخلـقيعكسهذااألمرإدراكااكامالاألهميةمعـاييرالجـودةالشـاملةومؤشـراتهافـيتطـ
بيئــةتعليمــةمناســبةللتفــوقالدراســيوالتحصــيلاألكــاديميفــيالمرحلــةالثانويــة.فتطبيــقمعــاييرالجــودة
ـــىتطويرهـــا، ـــة،والســـعيإل ومؤشـــراتهابصـــورةمســـتمرةيـــؤديإلـــىمعالجـــةمشـــكالتالمؤسســـاتالتعليمي

إلتقانفيالخدماتالتعليمية.والنهوضبهاوالسعيللوصولإلىأعلىمراتبالجودةوا


 
 

 ( 92الشكل رقم ) 
النتائج المتعلقة باستجابات )المديريإرالمديرات( لكل محور مإ محاور  يبيإ الدرجة الكلية لمتوسط المحاور كافة

 الستبانة وللدرجة الكّلية
 

 (29الجدول رقم ) 
 جابات المديريإ والمديرات لكل محور مإ محاور الستبانة وللدرجة الكّليةالمتوسطات والرتب الخاصة باست

المتوسط الحسابي  المحاور الرتبة
 تنازلياا 

 درجة تقدير المتطلبات النحراف المعياري

1.
)متطلبـــــاتتطبيـــــقالرابـــــع:المحـــــور

إدارةالجودةالشـاملةالمتعلقـةبالبيئـة
المدرسية(.

 مرتفع 99:.9 2.87

3.
)متطلبــاتتطبيــقالخــامس:ورالمحــ

إدارةالجــــــــــــودةالشــــــــــــاملةالمتعلقــــــــــــة
بالمبانيالمدرسية(.

 مرتفع 2.8181.293
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 المحاور الرتبة
المتوسط الحسابي 

 تنازلياا 
 النحراف المعياري

 درجة تقدير المتطلبات

2.
)متطلبــــاتتطبيــــقالثالــــث:المحــــور

إدارةالجــــــــــــودةالشــــــــــــاملةالمتعلقــــــــــــة
بمحتوىالمناهج(.

 مرتفع 8.884 2.737

4.
المحــورالســادس:)متطلبــاتتطبيــق
إدارةالجــــــــــــودةالشــــــــــــاملةالمتعلقــــــــــــة

باإلدارةالمدرسية(.
 مرتفع1.639 2.67

1.
)متطلبــــاتتطبيــــقالثــــاني:المحــــور

ــــــــــة( إدارةالجــــــــــودةالشــــــــــاملةالمتعلق
بالمتعلمين(.

 مرتفع 7.664 2.617

6.
)متطلبــــــاتتطبيــــــقاألول:المحــــــور

إدارةالجــــــــــــودةالشــــــــــــاملةالمتعلقــــــــــــة
.بالمدرسين(

 مرتفع 8.131 2.416

  :32.87 2.699الدرجةالكلية
 لمحــاوراالســتبانةككــلبلغــتإنقيمــةالمتوســطالحســابيللدرجــةالكليــةالخاصــةبالمتطلبــاتبالنســبة

(فهـــيعاليـــةمـــنقبـــلالمـــديرينوالمـــديرات،ممـــايشـــيرإلـــىدرجـــةتقـــديرمتطلبـــاتالجـــودة2.699)
 ملةفيالتعليمالثانويمنقبلالمديرينوالمديرات.االش

 المتوسـطاتالخاصـةبالمحـاورالسـتةيالحـظأن ـهجـاءفـيالمرتبـةاألولـىوفقالترتيبالتنـازليلقيمـة
منحيثدرجةتقديرالمتطلباتالمحورالرابع:)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالبيئة

نــــةالبحــــث)المــــديرينالمدرســــية(بتقــــديرمرتفــــع،إذبلــــغالمتوســــطالحســــابيإلجابــــاتأفــــرادطبقــــةعي 
(،وجاءفيالمرتبةالثانيةالمحورالخامس:)متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة2.87رات()والمدي

نـةالبحـثالمتعلقةبالمبانيالمدرسية(بتقديرمرتفع،إذبلغالمتوسطالحسابيإلجابـاتأفـرادطبقـةعي 
لباتتطبيقإدارةالجودة(،وجاءفيالمرتبةالثالثةالمحورالثالث:)متط2.81)المديرينوالمديرات()

نـةالشاملةالمتعلقةبمحتوىالمناهج(بتقديرمرتفع،إذبلـغالمتوسـطالحسـابيإلجابـاتأفـرادطبقـةعي 
المحــورالســادس:)متطلبــاتتطبيــق(،وجــاءفــيالمرتبــةالرابعــة2.73البحــث)المــديرينوالمــديرات()

بتقديرمرتفع،إذبلغالمتوسطالحسابيإلجاباتأفـرادإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةباإلدارةالمدرسية(
المحورالثاني:)متطلبات(،وجاءفيالمرتبةالخامسة2.67نةالبحث)المديرينوالمديرات()طبقةعي 

بتقديرمرتفع،إذبلغالمتوسطالحسابيإلجاباتأفـرادتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالمتعلمين(
المحـــــوراألول:(،وجـــــاءفـــــيالمرتبـــــةالسادســـــة2.61بحـــــث)المـــــديرينوالمـــــديرات()نـــــةالطبقـــــةعي 

بتقــديرمرتفــع،إذبلــغالمتوســطالحســابي)متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالمتعلقــةبالمدرســين(
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ننـةالبحث)المـديري(وفـقرأيأفـرادطبقـةعي 2.41نةالبحث)المـديرينوالمـديرات()إلجاباتأفرادعي 
 .والمديرات(



 

 (93الشكل رقم ) 
النتائج المتعلقة بالمحاور كافة مإ وجهة  يبيإ متوسط الدرجة الكلية للمحاور كافة مإ وجهة نظر )المديريإرالمديرات(

 نظر )المدرسيإرالمدرسات(:
 

 (22الجدول رقم ) 
 سيإر المدرسات( لكل محور مإ محاور الستبانة وللدرجة الكّليةالمتوسطات والرتب الخاصة باستجابات )المدر 

المتوسط الحسابي  المحاور الرتبة
 درجة تقدير المتطلبات النحراف المعياري تنازلياا 

1.
)متطلباتتطبيقالخامس:المحور

إدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالمباني
المدرسية(.

 مرتفع 8.231 2.727

3.
)متطلباتتطبيقإدارةع:الرابالمحور

الجودةالشاملةالمتعلقةبالبيئة
المدرسية(.

 مرتفع 7.428 2.621

2.
المحورالسادس:)متطلباتتطبيق
إدارةالجودةالشاملةالمتعلقةباإلدارة

المدرسية(.
 مرتفع :2.1249.49
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 المحاور الرتبة
المتوسط الحسابي 

 درجة تقدير المتطلبات النحراف المعياري تنازلياا 

4.
)متطلباتتطبيقإدارةالثالث:المحور

ىالجودةالشاملةالمتعلقةبمحتو
المناهج(.

 مرتفع6.111 2.134

1.
)متطلباتتطبيقإدارةالثاني:المحور

 الجودةالشاملةالمتعلقةبالمتعلمين(.


 مرتفع 8.169 2.441

6.
)متطلباتتطبيقإدارةاألول:المحور

.الجودةالشاملةالمتعلقةبالمدرسين(
 متوسط 1.673 2.216

  34.661 2.118الدرجةالكلية
 

مايلي:(22رقم)السابقمنالجدولتجيقستن
 المدرســـات(الخاصـــةبمتطلبـــات-للدرجـــةالكليـــةالســـتجابات)المدرســـينإنقيمـــةالمتوســـطالحســـابي

ممـــايشـــيرإلـــىاألهميـــةالكبيـــرةلهـــذه،فهـــيعاليـــةبالتـــالي(2.118)تطبيـــقالجـــودةالشـــاملةبلغـــت
ث)المدرسـين/المدرسـات(وموافقتهـاعلـىمتطلبـاتعينةالبحأفرادطبقةنذلكفيتأكيدوتبي ،المحاور

 تطبيقإدارةالجودةالشاملةبمدارسالتعليمالثانويالعامبدرجةمرتفعة.
 فـيالمرتبـةاألولــىوفـقالترتيـبالتنـازليلقيمـةالمتوسـطاتالخاصـةبالمحـاورالسـتةيتضـحأن ـهجـاء

تطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالمتعلقــةالمحــورالخــامس:)متطلبــاتدرجــةتقــديرالمتطلبــاتمــنحيــث
عينــــةالبحــــثطبقــــةأفــــرادبتقــــديرمرتفــــع،إذبلــــغالمتوســــطالحســــابيإلجابــــاتبالمبــــانيالمدرســــية(

(،وجـــاءفـــيالمرتبـــةالثانيـــةالمحـــورالرابـــع:)متطلبـــاتتطبيـــقإدارة2.72)المدرســـات(-)المدرســـين
طبقـةأفـراديرمرتفـع،إذبلـغالمتوسـطالحسـابيإلجابـاتالجودةالشاملةالمتعلقةبالبيئةالمدرسية(بتقد

(،وجــاءفــيالمرتبــةالثالثــةالمحــورالســادس:)متطلبــات2.62)المدرســات(-)المدرســينعينــةالبحــث
ــــاإلدارةالمدرســــية(بتقديرمرتفــــع ــــغالمتوســــطالحســــابي،تطبيــــقإدارةالجــــودةالشــــاملةالمتعلقــــةب إذبل

المحــور(،وجــاءفـيالمرتبــةالرابعـة2.12)المدرسـات(-)المدرســينبحـثعينــةالطبقـةأفــرادإلجابـات
بتقــــديرمرتفــــع،إذبلــــغالثالــــث:)متطلبــــاتتطبيــــقإدارةالجــــودةالشــــاملةالمتعلقــــةبمحتــــوىالمنــــاهج(

ـــات ـــرادالمتوســـطالحســـابيإلجاب ـــةأف (،وجـــاءفـــي2.13)المدرســـات(-)المدرســـينعينـــةالبحـــثطبق
بتقــديررالثــاني:)متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالمتعلقــةبــالمتعلمين(المحــوالمرتبــةالخامســة

(،2.44)المدرسـات(-)المدرسـينعينـةالبحـثأفـرادطبقـةمرتفع،إذبلـغالمتوسـطالحسـابيإلجابـات
المحوراألول:)متطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةالمتعلقـةبالمدرسـين(وجاءفيالمرتبةالسادسة
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المدرســات(-)المدرســينعينــةالبحــثطبقــةأفــرادبتقــديرمتوســط،إذبلــغالمتوســطالحســابيإلجابــات
 .،وفقرأيأفرادعي نةالبحث(2.21)

المدرســات(مــنحيــث-ويمكــنتفســيرمــاســبقفــيضــوءوعــيأفــرادطبقــةعينــةالبحث)المدرســين
لةفـيمـدارسالتعلـيمالثــانويفـيظـلاالنفتــاحدرجـةتقـديرالمتطلبـاتالالزمــةلتطبيـقإدارةالجـودةالشــام

المعرفــــيوالتكنولــــوجي،واطالعهــــمالمســــتمرعلــــىالمســــتجداتالتربويــــةوالتكنولوجيــــة،والسياســــاتالتــــي
انتهجتهاالدولالمتقدمةلمواكبةالتطورالذييشهدهالعالمفيشتىالمجاالت.

(،التــيأظهــرتأن3::3راســة)حســين،وهــذاينســجممــعالكثيــرمــنالدراســاتالســابقةكمــافــيد
ــيمفــيظــلالجــودةيفــرضعلــىالسياســاتالتربويــةخطــواتتتمثــلبتعــرفواقــعالمــدارس،وتوســيع التعل
االطالععلىمفاهيمتحسينجودةالمدرسة،وتحديدخطواتتحسـينالجـودةومراحلهـاوتـوفيرالمتطلبـات

(،التــيأكــدتأنتطــويرالتعلــيم3::3،ودراســة)عــامر،الماديــة،واإلداريــةوالبشــريةالضــروريةلتحقيقهــا
الثانويفيظلإدارةالجودةيستلزمفهمالجودةالشاملة،ومراحلتطبيقهافيالـنظمالتعليميـة،إضـافةإلـى

تحديدالمتطلباتالضروريةلتحقيقها.


 (94الشكل رقم ) 

 حاور كافة مإ وجهة نظر )المدرسيإرالمدرسات(متوسط الدرجة الكلية للم

 اإلجابة عح األسئلة الفرعية (2

متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةمــا:الفرعــي الــذي نصــه لإلجابــة عــإ هــذا الســؤال -9- 2
؟نـةككـلفيالتعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشقالخاصةبالمدرسينمنوجهـةنظـرالعي 

،االســتبانةبنــودالســتجاباتأفــرادالعينــةعلــىمتوســطات،واالنحرافــاتالمعياريــةقامــتالباحثــةبحســابال
،متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالمدرسينوالرتبلكلبندمنبنودمحور

:كماهوموضحبالجدولالتالي
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 (23الجدول رقم ) 
متطلبات تطبيق إدارة  لستجابات أفراد العينة على أسئلة محورالمتوسطات والنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازلياا 

 الجودة الشاملة في مدارس التعليم الثانوي المتعلقة بالمدرسيإ


منالجدولالسابقمايلي:يتبين

 قيإ نــةالخاصــةبجميــعبنـــودهــذاالمحــورالتــيبلـــغمــةالمتوســطاتالحســابيةالســتجاباتأفـــرادالعي ن 
،،بتقديرمتفاوتللمتطلباتبينالمرتفعوالمتوسط(2و:2.8)(بندااتراوحتقيمتهابين12عددها)

لشـاملةعلـىأيأنجميعبنودهذاالمحورتمثلمتطلباتمهمةبدرجةكبيرة،تفرضـهاإدارةالجـودةا
 نةالبحث.التعليمالثانوي،وفقآراءأفرادعي 

رقم  الرتبة
 البند

النحراف  المتوسط البند
 المعياري

درجة تقدير 
 المتطلبات

عالية 81.::2.8أنيكونلدىالمدرسينانفتاحعلىتطويرالتعليم. .13 1
أنيكــونلــدىالمدرســينالقــدرةعلــىتوظيــفالعالقــةبــين .8 3

المدرسةوالمجتمعالمحلي.
عالية 81.: 2.77

عالية 84.:2.74أنيكونلدىالمدرسينخبراتتربويةمتجددة. .:1 2
قواعــــدإدارةأنيتعــــرفالمدرســــونبصــــورةمســــتمرةعلــــى .4 4

الجودة.
عالية 94.: 2.63

عالية 92.: :2.6لمدرسونبالمبرراتالتياستدعتالتغيير.أنيقتنعا .3 1
المدرســــونبــــدوراتتدريبيــــةتــــؤهلهمالســــتخدامأنيلتحــــق .6 6

أحدثالطرقفيالتعليم.
عالية 84.: :2.4

أنيلتحقالمدرسونبالعديدمنالدوراتالتدريبيـةلتطـوير .2 7
خبراتهمالمهنية.

متوسطة 64.: 2.21

نلــــدىالمدرســـينالقــــدرةعلـــىاســــتخدامالتقنيــــاتأنيكـــو .11 8
الحديثةفيالتعليم.

متوسطة 77.:2.17

متوسطة71.: 2.16أنيشعرالمدرسونأنالتغييرجزءمنحياتهمالمهنية. .1 9
متوسطة 78.:8:.2أنيتحملالمدرسونمسؤولياتهمكاملة. .12 :1
متوسطة 71.: 4:.2ناهجوتطويرها.أنيستطيعالمدرسونإثراءمحتوىالم .7 11
متوسطة74.: 2أنيكونلدىالمدرسينمرونةفيالمواقفالتعليمية. .1 13
أنيكونلدىالمدرسينالقدرةعلىإدارةالمواقفالصـفية .9 12

بشكلجيد.
متوسطة 76.: 2

متوسطة2.26الدرجةالكلية
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 أهمثالثةبنودفيهذاالمحـور،وفـقآراء نـةالبحـثتمثلـتبـاآلتيمرتبـةتنازليـااأنيكـونعي أفـرادإن 
لـدىالمدرســينانفتـاحعلــىتطـويرالتعلــيم،أنيكــونلـدىالمدرســينالقـدرةعلــىتوظيـفالعالقــةبــين

 نخبراتتربويةمتجددة.جتمعالمحلي،أنيكونلدىالمدرسيالمدرسةوالم
 البنــودالثالثــةالتــيحصــلتعلــىأدنــىالرتــبفــيهــذاالمحــوروفــقآراءأفــرادعي نــةالبحــثتمث لــت إن 

أنيكونلدىالمدرسينمرونةفـيالمواقـفالتعليميـة،أنيكـونلـدىباألتيوهيمرتبةترتيبااتنازلياا:
نإثـراءمحتـوىالمنـاهجعلـىإدارةالمواقـفالصـفيةبشـكلجيـد،أنيسـتطيعالمدرسـورةالمدرسينالقـد

 وتطويرها.
وهــذهالنتيجــةمنطقيـــةوتتفــقمــعالتوجهـــاتالتربويــةالمعاصــرةلمواجهـــةثــورةالمعلوماتيــة،وعصـــر

يرفـعمسـتوىاالنفتاحالمعرفيوالتكنولوجي،حيـثأنتفعيـلتطبيـقمبـادئإدارةالجـودةالشـاملةيسـهمفـ
المدرسـينالـرأيتشـاركالمـدراءمـعالكفاياتالمهنيةللمدرسينفيالمـدارسالثانويـةالعامـة،وضـرورةأني

حولقضاياالعمليةالتعليمية،وتوفيرالوسائلالمعينةللعمليةالتعليمية،وتهيئةالمناخالمدرسيالمناسب،
عطــاء المــديرينصــالحياتتــتالءممــعمســؤولياتهم،وتعــرفوبنــاءروحالمحبــةواأللفــةبــينالمدرســين،وا 

المــديرينعلــىردودأفعــالالمعلمــينعــنجــودةالخــدماتالتعليميــةفــيالمدرســةمــنأجــلتالفــيالــنقص،
دخالإحساسالشعوربالمسؤوليةلدىالمعلمـينفـيكـلمـايتعلـقبالمدرسـة.كمـاينبغـيعلـىالمـديرين وا 

شخصيةعنالتحسينالمستمر،وحـثهموتشـجيعهمعلـىااللتحـاقبالـدوراتإشعارالمدرسينبالمسؤوليةال
التدريبيــةلتطــويرذواتهــم،وتقــديمالحــوافزالماديــةوالمعنويــةللمدرســينالــذينيســعونبصــفةمســتمرةعلــى
تطـويرذواتهــممـنأجــلمسـاعدتهمعلــىالعمـلبشــكلمسـتمرعلــىتحسـينإجــراءاتالعمـلبصــفةدوريــة

(أنتطـويرالعمليـةالتعليميـةفـي1989التطوراتالعالمية،وهـذامـاأكدتـهرسـالة)محمـد،بمايتالءممع
فـيالتطـويروالتحسـين،ورسـالةفالمدرسـينودعـمقـدراتهملقسـاهمظلإدارةالجودةيستدعيتعرفمواق

هــي:االهتمــام(التــيبينــتأنأهـمالمتطلبــاتالخاصــةبتحقيـقجــودةالمــدارسالثانويـة6::3)العبـدا ،
بمكانـــةالمدرســـينفـــيالمدرســـة،وتطبيـــقمبـــادئالعمـــلالجمـــاعيوروحالفريـــق،والتركيـــزعلـــىالتحســـين

 المستمر.
متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةفــيمــالإلجابــة عــإ الســؤال الفرعــي الــذي نصــه :  -2-2

؟نــةككــلنظــرالعي التعلــيمالثــانويالعــامفــيمحافظــةدمشــقالخاصــةبــالمتعلمينمــنوجهــة
والرتبلكلبندمنبنودمحور،االستبانةقامتالباحثةبحسابالمتوسطات،واالنحرافاتالمعياريةلبنود

:كماهوموضحبالجدولالتالي،لجودةالشاملةالمتعلقةبالمتعلمينمتطلباتتطبيقإدارةا
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 (24الجدول رقم ) 
بمحور متطلبات تطبيق إدارة  رتبة تنازلياا لستجابات أفراد العينة الخاصةالمتوسطات والنحرافات المعيارية والرتب م

 الجودة الشاملة في مدارس التعليم الثانوي المتعلقة بالمتعلميإ
رقم  الرتبة

 البند
النحراف  المتوسط البند

 المعياري
درجة تقدير 

 المتطلبات
اعـلأنيتمإكسابالطالبالمهاراتالحياتيةالالزمـةللتف 36 1

معالمجتمعب يجابية.
عالية 2:.1 4.13

ـــــفالمعلومـــــات 34 3 ـــــدالمتعلمـــــينبمهـــــاراتتوظي أنيـــــتمتزوي
والتعاملمعالمواقفاالجتماعيةالمختلفة.

عالية 94.: 9:.4

أنيـــــتمكنالمـــــتعلممـــــنتوظيـــــفمهاراتـــــهفـــــياالتصـــــال .:3 2
والتواصلمعزمالئهومعلميه.

عالية 91.: 2.94

الــــدروسالتــــييشــــعرالمــــتعلمبالرضــــاعــــنمضــــمونأن .33 4
يتعلمها.

عالية 91.: 2.92

عالية :9.: 2.82أنيتمتحقيقالتفاعلالصفيبينالمتعلمين. .18 1
عالية 81.: :2.8أنيلبيالتعليمحاجاتالمتعلمينالمختلفة. 16 6
عالية 91.: 2.66أنتثيرالدروساهتمامالمتعلمين. 14 7
أنيـــتمإكســـابالمتعلمـــينالمهـــاراتالالزمـــةللتعامـــلمـــع 37 8

المعلوماتوالمعرفةالمتطورة.
متوسطة 98.: 2.36

متوسطة 82.: 2.39أنيتمإكسابالمتعلمينمهاراتعلميةوعملية. 19 9
أنيـــــتمكنالمـــــتعلممـــــنتوظيـــــفمهاراتـــــهفـــــياالتصـــــال 31 :1

.والتوصلمعالمجتمعالمحليبفاعليةونشاط
متوسطة :9.: 2.11

أنيــتمتزويــدالمتعلمــينبمهــاراتالتعامــلمــعالمعلومــات 32 11
والمعارفالحديثة.

متوسطة 88.: 2.12

متوسطة 89.: :2.1أنيتمتشجيعالمتعلمينعلىالعملضمنفريق. 31 13
متوسطة 72.: :2.1أنتتمتنميةالتفكيرالعلميعندالمتعلمين. 11 12
متوسطة78.:3:.2يتمتحفيزالمتعلمينعلىالتعلمالذاتي.أن1417
عالية2.13الدرجةالكلية

منالجدولالسابقمايلي:يتضح
 قيمةالمتوسطاتالحسابيةإ جميعبنـودهـذاللدرجةالكليةالخاصةباستجاباتأفرادالعينةالخاصةبن 

بتقــديرمتفــاوتللمتطلبــات(3:.2و4.13بــين)هــا(بنــدااتراوحـتقيمت14المحـورالتــيبلــغعــددها)
أيأنجميــعبنـودهــذاالمحـورتمثــلمتطلبـاتمهمــةبدرجـةكبيــرة،تفرضــها،بـينالمرتفــعوالمتوسـط

 إدارةالجودةالشاملةعلىالتعليمالثانوي،وفقآراءعي نةالبحث.
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 أهمثالثةبنودفيهذاالمحور،وفقآراءعينةالبحـثتمثلـت أنيـتمإكسـاببـاآلتيمرتبـةتنازليـااإن 
الطــالبالمهــاراتالحياتيــةالالزمــةللتفاعــلمــعالمجتمــعب يجابيــة،أنيــتمتزويــدالمتعلمــينبمهــارات
توظيفالمعلوماتوالتعاملمعالمواقفاالجتماعيةالمختلفة،أنيتمكنالمتعلممـنتوظيـفمهاراتـه

 ه.فياالتصالوالتواصلمعزمالئهومعلمي
 البنودالثالثةالتيحصلتعلىأدنىالرتبمنوجهةنظرأفرادعي نةالبحثتمث لـتبـاآلتيوهـي إن 

أنيــتمتحفيــزالمتعلمــينعلــىالــتعلمالــذاتي،أنتــتمتنميــةالتفكيــرالعلمــيعنــدمرتبــةترتيبــااتنازليــاا:
 المتعلمين،أنيتمتشجيعالمتعلمينعلىالعملضمنفريق.

 مــنمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالمتعلقــةبــالمتعلمينتحقيــقرضــاتشــيرنتــ ائجالبحــثأن 
المــتعلمعــنطريــقاالهتمــامبمشــاركةالمتعلمــينألعضــاءهيئــةالتــدريسوالجهــازاإلداريبالمدرســة،

تممـــايكســـبهممهـــاراوتـــوفيركـــلالتســـهيالتالتعليميـــةلـــدىالمتعلمـــينمـــنمكتبـــاتووســـائلتقنيـــة،
واعتبــارالطالــبعضــوفعــالفــيمجــالسالمدرســة،واحتــرامالمتعلمــين،ووضــعاالتصــالفيمــابيــنهم،

قواعــدالعمــلبأنفســهم،والتركيــزعلــىمنــعالمتعلمــينمــنالفشــلبــدالامــندراســةالفشــلبعــدوقوعــه،
 ينفيمابينهم.المتعلموتشجيعالمتعلمينعلىطرحآرائهموأفكارهم،وتنميةالعالقاتاإلنسانيةبين

 (التـيأوصـتبالتنميـة3::3(،و)عـامر،4::3دراسـةكـلمـن:)الراسـبي،وهذامـايتفـقمـعنتيجـة
ــــة، ــــة،والذاتي ــــىالجوانــــبالمعرفي ــــالتركيزعل ــــتجنهــــائيلهــــاب ــــةكمن الشــــاملةلطــــالبالمدرســــةالثانوي

.فاتلمخرجاتالتعليمالثانويمواصوالمهارية،والوجدانية،والخلقية،والسلوكية،والمهنية،واعتمادهاك
ــذي نصــه :  -3-2 ــة عــإ الســؤال الفرعــي ال متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةفــيمــالإلجاب

؟منوجهةنظرالعينةككلبالمناهجالتعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشقالخاصة
بنــــودالعينــــةعلــــىالســــتجاباتأفــــرادقامــــتالباحثــــةبحســــابالمتوســــطات،واالنحرافــــاتالمعياريــــة

كمــا،متطلبـاتتطبيــقإدارةالجـودةالشـاملةالمتعلقــةبالمنـاهجوالرتـبلكــلبنـدمـنبنــودمحـور،االسـتبانة
:هوموضحبالجدولالتالي

 (25الجدول رقم ) 
بيق إدارة المتوسطات والنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازلياا لستجابات أفراد العينة على أسئلة محور متطلبات تط

 الجودة الشاملة في مدارس التعليم الثانوي المتعلقة بالمناهج
رقم  الرتبة

 البند
النحراف  المتوسط البند

 المعياري
درجة تقدير 

 المتطلبات

1 38 
ـــــــزالتفكيـــــــرالعلمـــــــي أنتتضـــــــمنالمنـــــــاهجأنشـــــــطةتحف

للمتعلمين.
2.99 1.:4 

عالية

3 26 
ـــاتا ـــاهجمـــنإمكان لبيئـــةالمحليـــةأنيســـتفيدمحتـــوىالمن

للمدرسة.
2.81 :.99 

عالية

عالية 3:.1 2.84أنيشتملمحتوىالمناهجمجاالتاألهدافالمختلفة. 29 2
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رقم  الرتبة
 البند

النحراف  المتوسط البند
 المعياري

درجة تقدير 
 المتطلبات

عالية 99.: 2.82أنتنميأنشطةالمناهجفرصالبحثعنالمعرفة. .24 4
عالية 88.: 2.81أنتشجعالمناهجعلىالتعلمالذاتي. .:2 1

6 4:. 
إمكانيــةاســتخدامأســاليبمتنوعــةلتنفيــذأنيــوفرالمحتــوى

النشاطات.
2.73 1.:1 

عالية

7 28. 
أنيتناســبمحتــوىالمنــاهجمــعوقــتالتنفيــذالمخصــص

له.
2.7: 1.:8 

عالية

عالية 98.: 2.62أنيتصفمحتوىالمناهجبالمرونةوالواقعية. .23 8

9 21 
يــرأنتســاعدالمنــاهجالمتعلمــينفــياكتســابمهــارةالتفك

اإلبداعي.
2.63 1.:7 

عالية

1: 22. 
أنيــــــــوفرمحتــــــــوىالمنــــــــاهجفــــــــرصالعمــــــــلالجمــــــــاعي

للمتعلمين.
2.19 1.:9 

عالية

متوسطة 1.13 2.26أنيرتبطمحتوىالمناهجمعاحتياجاتسوقالعمل. .27 11
متوسطة 87.: 2.11أنيراعىفيمحتوىالمناهجخبراتالمتعلمالسابقة. .21 13
متوسطة 73.: 6:.2أنتراعيالمناهجالفروقالفرديةبينالمتعلمين. .39 12

1441. 
أنيـتمتعـديلالمنــاهجبمـايكسـبالمتعلمــينخبـراتتالئــم

مجتمعهم.
2.:6 1.13 

متوسطة

عالية2.63الدرجةالكلية
منالجدولالسابقمايلي:نجد
 قيمــةالمتوســطاتالحســابيةإ جميــعبنــودهــذاالمحــورالتــيبلــغبلعينــةالخاصــةالســتجاباتأفــرادان 

بتقــــديرمتفــــاوتللمتطلبــــاتبــــينالمرتفــــع(6:.2و2.99)بــــين(بنــــدااتراوحــــتقيمتهــــا14عــــددها)
أيأنجميــعبنـودهــذاالمحـورتمثــلمتطلبـاتمهمــةبدرجـةكبيــرة،تفرضـهاإدارةالجــودة،والمتوسـط

 عي نةالبحث.الشاملةعلىالتعليمالثانوي،وفقآراء
 أهــمثالثــةبنــودفــيهــذاالمحــور،وفــقآراءعينــةالبحــثتمثلــتبــاآلتيمرتبــةتنازليــااأنتتضــمن إن 

ـــة ـــاتالبيئ ـــاهجمـــنإمكان ـــرالعلمـــيللمتعلمـــين،أنيســـتفيدمحتـــوىالمن ـــزالتفكي المنـــاهجأنشـــطةتحف
 المحليةللمدرسة،أنيشتملمحتوىالمناهجمجاالتاألهدافالمختلفة.

 البنودالثالثةالتيحصلتعلىأدنىالرتبمنوجهةنظرأفرادعي نةالبحثتمث لـتبـاآلتيوهـي إن 
أنتراعيالمناهجالفـروقالفرديـةبـينالمتعلمـين،أنيراعـىفـيمحتـوىالمنـاهجمرتبةترتيبااتنازلياا:

 ل.خبراتالمتعلمالسابقة،أنيرتبطمحتوىالمناهجمعاحتياجاتسوقالعم
وهذهالنتيجةمؤشرواضحإلىوعيأفرادالعينةبأهميةمتطلباتالجودةالمتعلقةبمحتوىالمنـاهج،

وحاجاتـهوميولـهوقدراتـهالعقليـةوأنالجودةتفرضضرورةتركيزالمناهجالحديثـةعلـىاالهتمـامبـالمتعلم
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والمتطـورة،فـالبـدأنتنطلـقتكاملـةالتعليميـةالمالمناهجومهاراتهاالجتماعيةوالجسمية،منخاللتوفير
ــــةالمتعلمــــينمــــناهتمامــــاتالمنــــاهج ــــنظموتتنــــوعموضــــوعاتها،وحاجــــاتهمالمعرفي ــــمتصــــمموت ،ومــــنث

وأنشطتها،وأدواتها،ثمتطـرحليمارسـهاالمـتعلمويتعلمهـا،وتتطـورقدراتـهمـنخاللهـابيسـروسـهولة،وهـذا
(صــفةللتعلــيمالثــانويبأســاليبوطرائــق13لتــيحــددت)(ا4::3)الراســبي،مــايتفــقمــعنتيجــةدراســة
(صفة.14(مواصفات،والمناهج):1التدريس،وتقييمالتحصيل)

متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةفــيمــالإلجابــة عــإ الســؤال الفرعــي الــذي نصــه : -4-2
ــيمالثــانويالعــامفــيمحافظــةدمشــقالخاصــة نظــرالعينــةمــنوجهــةبالبيئــةالمدرســيةالتعل

؟ككل
الســــتجاباتأفــــرادالعينــــةعلــــىبنــــودقامــــتالباحثــــةبحســــابالمتوســــطات،واالنحرافــــاتالمعياريــــة

،متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالبيئـةالمدرسـيةوالرتبلكلبندمنبنودمحور،االستبانة
:كماهوموضحبالجدولالتالي

 (26الجدول رقم ) 
ت والنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازلياا لستجابات أفراد العّينة الخاصة بمحورمتطلبات تطبيق إدارة المتوسطا

 الجودة الشاملة في مدارس التعليم الثانوي المتعلقة بالبيئة المدرسية
رقم  الرتبة

 البند
النحراف  المتوسط البند

 المعياري
درجة تقدير 

 المتطلبات
عالية 4:.1 :4.1مدرسةموقعإلكترونيعلىشبكةاالنترنت.أنيتواجدلل 48 1
عالية 98.: 7:.4أنتوجدمالعبمجهزةلالستخدامبشكلجيد. 13 3

2 44 
أنيــتمتـــوفيرأحـــدثالتقنيـــاتلزيــادةفعاليـــةالتعلـــيممثـــل

الحاسباآلليوشبكةاالنترنت.
عالية 4:.1 1:.4

عالية 92.: 2.91تعليمية.أنيراعىالتنوعفيالوسائلال 14 4
عالية 2:.1 2.87أنيراعىالتطويرفيالبيئةالمدرسيةبشكلمستمر. 43 1
عالية 1:.1 2.87أنيتمإجراءدراساتميدانيةمستمرةعلىبيئةالمدرسة. :1 6
عالية 1.31 2.86أنيتمتوفيراإلمكاناتالماديةالالزمة. 46 7

8 11 
تـــــــعبهـــــــاالطلبـــــــةويمارســـــــونبهـــــــاأنتوجـــــــدحديقـــــــةيتم

النشاطات.
عالية 1.12 2.66

9 41 
ـــةألعضـــاءالهيئـــة ـــوافرأجهـــزةحواســـيبآليـــةحديث أنتت

التعليميةواإلدارية.
عالية 1.32 2.63

1: 11 
ـــةفـــيمكـــانيســـهلالوصـــول أنتحفـــظالوســـائلالتعليمي

عالية 4:.1 2.16إليه.

عالية 7:.1 2.14بالكتبوالمراجع.أنتوجدفيالمدرسةمكتبةغنية 12 11
عالية 1.31 2.11أنيــــتمتأســــيسنظــــاماتصــــالمتكامــــلالســــتخدامتقنيــــة 49 13
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رقم  الرتبة
 البند

النحراف  المتوسط البند
 المعياري

درجة تقدير 
 المتطلبات

 المعلوماتواالتصالفيالتعليم.


ـــةألعضـــاءالهيئـــة 47 12 ـــوافرأجهـــزةحواســـيبآليـــةحديث أنتت
التدريسيةواإلدارية.

عالية 1.31 :2.1

عالية 9:.1 2.29حجمهامععددالمتعلمين.أنيتناسبعددالقاعاتو 1442
عالية2.71الدرجةالكلية

منالجدولالسابقمايلي:يقستنتج
 قيمةالمتوسطاتالحسابية جميعبنـودهـذاللدرجةالكليةالخاصةباستجاباتأفرادالعي نةالخاصةبأن 

بتقــديرمتفــاوتللمتطلبــات(2.29و:4.1)بــين(بنــدااتراوحـتقيمتهــا14المحـورالتــيبلــغعــددها)
أيأنجميــعبنـودهــذاالمحـورتمثــلمتطلبـاتمهمــةبدرجـةكبيــرة،تفرضــها،بـينالمرتفــعوالمتوسـط

 إدارةالجودةالشاملةعلىالتعليمالثانوي،وفقآراءعي نةالبحث.
 أهمثالثةبنودفيهذاالمحـور،وفـقآراء أن بـاآلتيمرتبـةتنازليـاانـةالبحـثتمثلـتعي أفـرادطبقـةإن 

يتواجدللمدرسةموقعإلكترونيعلىشبكةاالنترنت،أنتوجدمالعـبمجهـزةلالسـتخدامبشـكلجيـد،
 أنيتمتوفيرأحدثالتقنياتلزيادةفعاليةالتعليممثلالحاسباآلليوشبكةاالنترنت.

  نةالبحثتمث لتبـاألتيعي طبقةالبنودالثالثةالتيحصلتعلىأدنىالرتبمنوجهةنظرأفرادإن 
وهيمرتبةترتيبااتنازلياا:أنيتناسبعددالقاعاتوحجمهامععددالمتعلمين،أنتوجدفـيالمدرسـة

 .مكتبةغنيةبالكتبوالمراجع،أنتحفظالوسائلالتعليميةفيمكانيسهلالوصولإليه
بأهميــةمتطلبــاتالجــودةالمتعلقــةبالبيئــةنــةوهــذهالنتيجــةمؤشــرواضــحإلــىوعــيأفــرادطبقــةالعي 

المدرســية،وأنتطبيــقالجــودةتفــرضضــرورةتــوافرأحــدثالتقنيــاتلمواكبــةاالنفتــاحالمعرفــيفــيعصــر
التـيتنتهجهـاالـدولالمتقدمـة،وتجاربهـافيتعميـق للسياسات ودراسةمستمرة ثورةالمعلوماتوالتكنولوجيا،
لتطويرالبيئـةوكيفتعملهذهالدولعلىتزويدالمدارسبالتجهيزاتالالزمةاستخدامالتقنيةفيالتعليم،

همذلــكفــيزيــادةفعاليــةالتعلــيم،وتحقيــقيســالمدرســية،وتجهيــزســاحاتهالالســتخدامبشــكلجيــد،وكيــف
(التــيأكــدتأنمتطلبــاتتحقيــقإدارة7::3األهــدافالمرجــوةمنــه،وهــذاماأكدتــهدراســة)العصــيمي،

ةالشاملةفيالتعليميتمثلبالتزاماإلدارةالعليابفلسفتها،ودعمهـالتطبيقهـامـنخـاللالقيـامبعمليـاتالجود
المشــاركةوالتخطــيطاالســتراتيجي،وتحســينالخــدماتالمقدمــةللبيئــةالمدرســية،إضــافةإلــىوجــودأســاس

 اتالتحسينالمستمر.تقنيتقومعليهسياسةالتعليمفيالمنطقة،وتوفيرالدعمالالزملعملي
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متطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةفـيمـالإلجابة عـإ السـؤال الفرعـي الـذي نصـه : -5-2
نـةمـنوجهـةنظـرالعي بالمبـانيالمدرسـيةالتعليمالثانويالعامفيمحافظـةدمشـقالخاصـة

؟ككل
بنــــوددالعينــــةعلــــىالســــتجاباتأفــــراقامــــتالباحثــــةبحســــابالمتوســــطات،واالنحرافــــاتالمعياريــــة

متطلبــــاتتطبيــــقإدارةالجــــودةالشــــاملةالمتعلقــــةبالمبــــانيوالرتــــبلكــــلبنــــدمــــنبنــــودمحــــور،االســــتبانة
:كماهوموضحبالجدولالتالي،المدرسية

 (27الجدول رقم ) 
متطلبات تطبيق إدارة  المتوسطات والنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازلياا لستجابات أفراد العينة على أسئلة محور

 الجودة الشاملة في مدارس التعليم الثانوي المتعلقة بالمباني المدرسية
رقم  الرتبة

 البند
النحراف  المتوسط البند

 المعياري
درجة تقدير 

 المتطلبات
عالية 81.: 4.33أنيراعىفيتصميمالمبنىالشروطوالمعاييرالفنية. 16 1

3 18. 
ــــىشــــروطاألمــــنوالســــالمةأنيراعــــىفــــيتصــــميما لمبن

والهدوء.
4.:6 :.89 

عالية

عالية 88.: 2.99أنتتوفرقاعاتلممارسةاألنشطةالثقافية. .:6 2
عالية 94.: 2.84أنتتوافرالوسائلالتعليميةومصادرالتعلمالمناسبة..63 4
عالية 2:.1 2.17أنتزينالجدرانبعباراتتحثعلىاإلتقان..61 1

6 19. 
أنتتـــوافرفـــيالمبنـــىأمـــاكنلخـــدماتاالنترنـــتوقواعــــد

البيانات.
2.43 :.91 

عالية

عالية 1 2.46أنيراعىفيتصميمالمبنىالشروطالهندسيةوالصحية. .17 7
عالية2.79الدرجةالكلية

يتضحمنالجدولالسابقمايلي:
 قيمةالمتوسطاتالحسابيةإ جميعبنـودهـذااصةباستجاباتأفرادالع ينةالخاصةبللدرجةالكليةالخن 

أي،بتقـديرمرتفـعللمتطلبـات(2.46و4.33)بينتراوحتقيمتهاود(بن7المحورالتيبلغعددها)
أنجميــعبنــودهــذاالمحــورتمثــلمتطلبــاتمهمــةبدرجــةكبيــرة،تفرضــهاإدارةالجــودةالشــاملةعلــى

 رادطبقةعي نةالبحثككل.التعليمالثانوي،وفقآراءأف
 أهمثالثةبنودفيهذاالمحور،وفقآراء تمثلتباآلتيمرتبـةتنازليـااككلنةالبحثعي أفرادطبقةإن 

أنيراعىفيتصميمالمبنىالشـروطوالمعـاييرالفنيـة،أنيراعـىفـيتصـميمالمبنـىشـروطاألمـن:
 نشطةالثقافية.والسالمةوالهدوء،أنتتوفرقاعاتلممارسةاأل

 ككــلنــةالبحــثعي طبقــةأفــرادآراءالثالثــةالتــيحصــلتعلــىأدنــىالرتــبمــنوجهــةنظــرإنالبنــود
تمث لتباألتيوهيمرتبةترتيبااتنازلياا:أنيراعىفيتصميمالمبنـىالشـروطالهندسـيةوالصـحية،أن
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تــزينالجــدرانبعبــاراتتحــثعلــىتتــوافرفــيالمبنــىأمــاكنلخــدماتاالنترنــتوقواعــدالبيانــات،أن
 اإلتقان.

وهذهالنتيجةمؤشـرواضـحعلـىوعـيأفـرادطبقـةالعي نـةبأهميـةمتطلبـاتالجـودةالمتعلقـةبالمبـاني
دراك وتنظيمهـابمـايتناسـبمـعخصوصـيةالمدرسـةالحاجـةإلـىتصـميممبـانيعينـةالبحـثالمدرسية،وا 

علـىأهميـةتهيئـةالبيئــةنــةالبحـثأفـرادعي موافقـةأغلبيـةحـظكمــايال،فـيهـذهالمرحلـةالمتعلمـينطبيعـة
كأحـــدالمتطلبـــاتاألساســـيةالالزمـــةإليجـــادمنـــاخمناســـبللـــتعلمالثانويـــةالمـــدارسالماديـــةوالنفســـيةفـــي

عالقـةارتباطيـهموجبـةأنهنـاك،كمـالمهـاراتوقـدراتالمتعلمـينولتحققالنموالشاملالمتكاملوالتعليم
مكانــاتومــوادومثيــراتوبــيندرجــةســعادةاومــايتــوالمدرســةينبنــاءقويــةبــ المــتعلمفربهــامــنأمــاكنوا 

ـــتعلم وراحتـــه،واســـتمتاعهوحبـــهللـــتعلم،واســـتثارةرغبتـــهلالستكشـــاف،والبحـــثوالفحـــصودافعيتـــهنحـــوال
فــيبيئــةســةالمدروالتصــنيفوالتجريــبواالبتكــاروالتخيــلوقدرتــهعلــىحــلالمشــكالت.فيجــبأنتكــون

األمــــاكنصــــحيةبعيــــدةعــــنالضوضــــاءتتميــــزبــــالهواءالنقــــيوالشــــمسوالهــــدوء.وأنتكــــونبعيــــدةعــــن
فعاليـةمنهاجهـا،وتعـدمـنالعوامـلالمـؤثرةفـيإيجـادالمنـاخفـيكلذلكيزيد،المزدحمةوالطرقالسريعة

(9(،التـيحـددت)4::3لراسـبي،وهـذامـايتفـقمـعدراسـة)االمدرسةفيالمتعلمينالجيدالمواتيلتعلم
مواصفاتمتعلقةبالمبنىالمدرسي.

الشـاملةفـيالتعلـيممتطلباتتطبيقإدارةالجـودةمالإلجابة عإ السؤال الفرعي الذي نصه : -6-2
؟نةككلمنوجهةنظرالعي باإلدارةالمدرسيةالثانويالعامفيمحافظةدمشقالخاصة

،االســتبانةبنــودالســتجاباتأفــرادالعينــةعلــىطات،واالنحرافــاتالمعياريــةقامــتالباحثــةبحســابالمتوســ
،متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةباإلدارةالمدرسيةوالرتبلكلبندمنبنودمحور
:كماهوموضحبالجدولالتالي

 (28الجدول رقم ) 
متطلبات تطبيق إدارة  ياا لستجابات أفراد العينة على أسئلة محورالمتوسطات والنحرافات المعيارية والرتب مرتبة تنازل

 الجودة الشاملة في مدارس التعليم الثانوي المتعلقة باإلدارة المدرسية
رقم  الرتبة

 البند
النحراف  المتوسط البند

 المعياري
درجة تقدير 

 المتطلبات
عالية :9.: 2.97أنتعكسخطةالتطويرأهدافالمدرسةورسالتها..68 1
عالية 93.: 2.91أنيعتمدالمديرالعملكمعيارلتقويمأداءالمعلمين..83 3

2 64.
أنتقـــــــــوماإلدارةالمدرســـــــــيةبمشـــــــــاركةأعضـــــــــاءالهيئـــــــــة

التدريسيةباتخاذالقرارات.
2.87 :.98 

عالية

4 66.
ـــــكاإلدارةالمدرســـــيةإحساســـــااجيـــــدا بالممارســـــات أنتمتل

زمإدخالهافيعملالمدرسة.التطويريةالتيتعت
2.86 :.98 

عالية
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رقم  الرتبة
 البند

النحراف  المتوسط البند
 المعياري

درجة تقدير 
 المتطلبات

1 78.
أنتســـــــتخدمإدارةالمدرســـــــةالمـــــــنهجالعلمـــــــيفـــــــيحـــــــل
المشكالتالتييواجههاالمدرسوالمتعلمأثناءالتدريس.

2.86 :.9: 
عالية

أنتصــــــدرالمدرســــــةتقــــــاريرشــــــهريةحــــــولأداءالطلبــــــة .86 6
وترسلهالآلباء.

عالية 91.: 2.82

7 73.
يتمتـــــعمـــــديرالمدرســـــةبعالقـــــاتجيـــــدةمـــــعالمجتمـــــعأن

المحلي.
2.8: :.78 

عالية

8 74.
أنتعتمدإدارةالمدرسةمبدأالحوارمعالمتعلمينلتحسين

أوضاعالتدريس.
2.8: :.78 

عالية

عالية :8.: 2.79أنيتسمعملإدارةالمدرسةباألداءالجماعيوالفريقي..76 9

1: 84.
جتمـــعالمحلـــيفـــيتخطـــيطتقـــويمالمدرســـةأنيشـــاركالم

 91.: 2.78والتغذيةالراجعة.
عالية

11 7:.
أنتكــــونخطــــةتطــــويرالمدرســــةمفهومــــةمــــناألطــــراف

المعنية)المعلمون،األهل(.
2.76 :.86 

عالية

13 8:.
أنتتـــابعالهيئـــةاإلداريـــةعمـــلاإلداريـــينوأعضـــاءالهيئـــة

التدريسيةبشكلمستمر.
2.74 1.:2 

عالية

12 79.
أنتــنظمالهيئــةاإلداريــةاجتماعــاتدوريــةمــعالمتعلمــين

لمتابعةأوضاعهمالدراسية.
2.6: :.98 

عالية

1487. 
أنتحتفــلالمدرســـةبنجــاحالطلبـــةبالتعــاونوالتنســـيقمـــع

المجتمعالمحلي.
2.13 :.98 

عالية

1171.
يمجـــالأنتســـتخدماإلدارةالمدرســـيةالتقنيـــاتالحديثـــةفـــ

عملها.
2.11 :.83 

عالية

عالية 1.13 2.49أنيتمالحدمنمركزيةاالتصالبيناإلدارات..1661

1777.
أنتنظمالمدرسةدوراتتدريبيةفـيتكنولوجيـاالمعلومـات

للعاملين.
2.44 1.:1 

عالية

أنتوجـــدخطـــةرقابـــةلمتابعـــةفاعليـــةاألهـــدافالمنشـــودة.1881
وتقويمها.

عالية 7:.1 2.42

1971.
أنتراعـــيإدارةالمدرســـةالعالقـــاتاإلنســـانيةالديمقراطيـــة

للكادرالتدريسي.
2.29 :.92 

متوسطة

3:72.
أنتشــجعاإلدارةالمدرســيةاســتخدامالتقنيــاتالحديثــةفــي

مجالالتدريس.
2.26 :.94 

متوسطة

3167.
أنيشـارككــلأعضـاءالهيئــةالتدريسـيةفــيخطـةتطــوير

 93.: 2.38المدرسة.
متوسطة
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رقم  الرتبة
 البند

النحراف  المتوسط البند
 المعياري

درجة تقدير 
 المتطلبات

متوسطة 91.: 2.38أنتوجدخططإجرائيةلتحقيقاألهدافالمحددة..3369

3282.
أنتقـــومالمدرســـةبانتظـــامبمراقبـــةجـــودةالتعلـــيم،وتقــــويم

مهاراتالتعليمالمستخدمة،وتأثيرهاعلىتقدمالطلبة.
2.37 :.96 

متوسطة

رســةوأوليــاءاألمــورفــيمتابعــةأنيوجــدتعــاونبــينالمد .3481
تحصيلالطلبة.

متوسطة 98.: 2.31

3162.
أنيتمتوضيحمفهومإدارةالجودةالشاملةمنقبـلالهيئـة

اإلداريةألعضاءالهيئةالتدريسية.
2.18 :.9: 

متوسطة

عالية:2.6الدرجةالكلية
يقستنتجمنالجدولالسابقمايلي:

 قيمةالمتوسطات جميـعبنـودهـذاالمحـورللدرجةالكليةالستجاباتأفرادالعي نةالخاصةبالحسابيةأن 
بتقـــديرمتفـــاوتللمتطلبـــاتبـــين(2.18و2.97)بـــينتراوحـــتقيمتهـــاداا(بنـــ31التـــيبلـــغعـــددها)و

أيأنجميعبنودهذاالمحورتمثلمتطلبـاتمهمـةبدرجـةكبيـرة،تفرضـهاإدارة،المرتفعوالمتوسط
 ودةالشاملةعلىالتعليمالثانوي،وفقآراءأفرادطبقةعي نةالبحثككل.الج

 أهمثالثةبنودفيهذاالمحور،وفقآراء ن:اعينـةالبحـثتمثلـتبـاآلتيمرتبـةتنازليـاأفـرادطبقـةإن 
ن،كمعيارلتقويمأداءالمعلمـيتعكسخطةالتطويرأهدافالمدرسةورسالتها،أنيعتمدالمديرالعمل

 تقوماإلدارةالمدرسيةبمشاركةأعضاءالهيئةالتدريسيةباتخاذالقرارات.أن
  تمث لـتككـلنـةالبحـثعي طبقـةأفـرادالبنودالثالثةالتيحصلتعلىأدنىالرتـبمـنوجهـةنظـرإن 

اإلداريــةبـاألتيوهـيمرتبــةترتيبـااتنازليــاا:أنيـتمتوضــيحمفهـومإدارةالجـودةالشــاملةمـنقبــلالهيئـة
،اءاألمورفيمتابعةتحصيلالمتعلمينألعضاءالهيئةالتدريسية،أنيوجدتعاونبينالمدرسةوأولي

سـتخدمة،وتأثيرهـاعلـىتقـدمأنتقومالمدرسةبانتظامبمراقبةجودةالتعليم،وتقـويممهـاراتالتعلـيمالم
 .المتعلمين

أهميةمتطلباتالجودةالمتعلقةباإلدارةالمدرسية،وهذهالنتيجةمؤشرواضحإلىوعيأفرادالعي نةب
دراك ــــةالبحــــثعي وا  ــــلاإلدارةالمدرســــية،الحاجــــةن الماســــةلضــــرورةفهــــمالجــــودةبشــــكلصــــحيحمــــنقب

والتخطيطلهابشكلواقعيوعملـيلكـيتعكـسخطـةالتطـويرأهـدافالمدرسـةورسـالتها،وضـرورةتركيـز
نالعمليــةالتعليميــة،وبــثروحالثقــةفــيالمدرســينعــنطريــقالمــديرينعلــىمعرفــةهــدفالمدرســينمــ

إشــعاركــلمــدرسفــيالمدرســةبأهميتــه،وتكليفــهبأعمــالتتعلــقبتحســينجــودةالعمليــةالتعليميــةإذيــتم
تحقيقهــافــيضــوءاإلمكانــاتالمتاحــةبأقــلقــدرممكــنمــنالوقــتوالجهــد،وهــذامــامــايتفــقمــعدراســة

بـــوعياإلدارةالمدرســـيةبمفهـــومتتمثـــلأســـسإدارةالجـــودةالشـــاملةومتطلباتهـــا(،أن7::3)العصـــيمي،
بفلســــفتها،ودعمهـــالتطبيقهـــامـــنخــــاللالقيـــامبعمليـــاتالمشـــاركةوالتخطــــيطهـــاالجـــودةالشـــاملة،والتزام
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ــــىال ــــألداءوالخــــدماتمســــتفيديناالســــتراتيجيوالتركيــــزعل ــــداخليينوالخــــارجيين،والتحســــينالمســــتمرل ال
لمقدمة،وتحديدمعاييرللقياسوتحليلالمهامواألعمال،وتقديمالتحفيزالـالزمللعـاملين،وتـوفيرالتـدريبا

المناسبلهم.
 فرضيات البحث: وتفسير مناقشة -ثانياا 

تمتمناقشةفرضياتالبحثالحاليوفقاآلتي:
اسـتجاباتأفـرادالعي نـةجـاتمتوسطدرالتوجدفروقدالةإحصائياابين" نصها و :األولىالفرضية 

ـــانويالعـــامتجـــاه ـــيمالث ـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةبمـــدارسالتعل ـــرصـــفة متطلب وفـــقمتغي
."(0.0.المستجيب)مديرين،مدرسين(عندمستوىالداللة)

تــمحســابداللــةالفــروقبــينمتوســطاتدرجــاتاســتجاباتالعينــةمــنصــحةهــذهالفرضــيةللتحقــق
(،وذلكباستخداماختبـار0.0.نمحاوراالستبانةوالدرجةالكلية،عندمستوىالداللة)نحوكلمحورم

(،كمايوضحهالجدولالتالي:T-testتستيودنت)


 (21الجدول رقم ) 
 بمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملةفيما يتعلق  الفرق بيإ متوسط درجات استجابات أفراد العينة

التوصـــــــــــيف  
 المهني

النحــــــــــــراف  المتوسط العدد
 المعياري

الخطـــــــــــــــأ 
 المعياري

درجــــــــــــة  قيمة ت
 الحرية

ـــــــــــــة  القيم
 الحتمالية

 القرار

المحور 
 األول

 821.: 7.611 44.92 84المديرون
1:.:دالعند 41:.: 611:33:.3

 381.: 8.611 42.13 940المدرسون

المحور 
 الثاني

 979.: :8.97 61.:1 84المديرون
 1:.:دالعند :3:.: 1:33 3.217

 231.: 9.841 48.32 940المدرسون

المحور 
 الثالث

 14:.1 9.393 13.18 84المديرون
 1:.:دالعند :1:.: 1:33 3.641

 217.: 923.:1 49.24 940المدرسون

المحور 
 الرابع

 11:.1 9.2:4 14.18 84المديرون
 1:.:دالعند 2::.: 1:33 27:.2

 273.: :11.43 89.:1 940المدرسون

المحور 
 الخامس

 421.: 2.912 1:.37 84المديرون
 1:.:دالعندغير 66:.: 1:33 :1.86

 116.: 4.794 36.16 940المدرسون

 1:.:لعندادغير 12:.: 1:33 1.911 1.641 76:.11 91.71 84المديرونالمحور 
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التوصـــــــــــيف  
 المهني

النحــــــــــــراف  المتوسط العدد
 المعياري

الخطـــــــــــــــأ 
 المعياري

درجــــــــــــة  قيمة ت
 الحرية

ـــــــــــــة  القيم
 الحتمالية

 القرار

 149.: 16.831 88.62 940المدرسون السادس

الدرجة 
 الكلية

 5.069 46.459 320.70 84المديرون
1:.:دالعند 8::.: 14.6:11:33

 1.776 54.439 306.10 940المدرسون

قيمـةتالمحسـوبة- بالنسـبةللدرجـةالكليـةلمتطلبـاتتطبيــقإدارة( t)نجـدمـنالجـدولالسـابقأن 
لنســبةلـــبعضمحــاورالتـــيتضــمنتهااالســـتبانةوالتـــيالجــودةالشـــاملةبمــدارسالتعلـــيمالثــانوي،وكـــذلكبا

متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةتمثلـــتفـــي)متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةالخاصـــةبالمدرســـين،
الشــاملةالخاصــةبــالمتعلمين،متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبمحتــوىالمنــاهج،متطلبــات

الخاصـــةبالبيئـــةالمدرســـية،متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةالخاصـــةتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملة
ــــى ــــتعل ــــاإلدارةالمدرســــية(،كان ــــقإدارةالجــــودةالشــــاملةالخاصــــةب ــــاتتطبي ــــانيالمدرســــية،متطلب بالمب

 (.61:.27،3.641،3.217،3:.2،:14.6:1،1.911،1.86التوالي)
(بـينمتوسـطاتدرجـات1:.:)عندمستوىالداللـةممايشيرلوجودفروقذاتداللةإحصائية-

إجابـــاتالمـــديرينوالمدرســـينفـــيالمـــدارسالثانويـــةالعامـــةفـــيجميـــعالمحـــاور)المحـــوراألولمتطلبـــات
تطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةالخاصـــةبالمدرســـين،المحـــورالثـــانيمتطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملة

ثالـــثمتطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةالخاصـــةبمحتـــوىالمنـــاهج،الخاصـــةبـــالمتعلمين،المحـــورال
المحـــورالرابـــعمتطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةالخاصـــةبالبيئـــةالمدرســـية(عـــداالمحـــورالخـــامس
)محورمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالخاصةبالمبانيالمدرسية(،حيثكانتقيمـةتالمحسـوبة

(t )1.86:(متطلبـــاتتطبيـــقإدارة(،والمحـــورالســـادس)محـــور1:.:غيـــردالـــةعنـــدمســـتوىالداللـــة
غيــردالــةعنــد 1.911( t)الجــودةالشــاملةالخاصــةبــاإلدارةالمدرســية(،حيــثكانــتقيمــةتالمحســوبة

(.1:.:مستوىالداللة)
إدارةالجـودةالشـاملةالمحـاور)المحـوراألولمتطلبـاتتطبيـقإنقيمةتللدرجةالكليـةوبعـض-

الخاصــةبالمدرســين،المحــورالثــانيمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبــالمتعلمين،المحــور
الثالــثمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبمحتــوىالمنــاهج،المحــورالرابــعمتطلبــاتتطبيــق

نــــرفضوبالتــــالي(1:.:غرمــــنمســــتوىالداللـــة)أصـــإدارةالجـــودةالشــــاملةالخاصـــةبالبيئــــةالمدرســــية(
درجاتإجاباتاتبينمتوسطدالةإحصائياافروقالقائلةبوجودونقبلالفرضيةالبديلةالفرضيةالصفرية

تطبيـــقإدارةالجـــودةحـــولوذلـــكفيمـــايتعلـــقبـــآرائهم،المـــديرينوالمدرســـينفـــيالمـــدارسالثانويـــةالعامـــة
ثــانويالعــاموجــاءتالنتيجــةلصــالح)المديرين/المــديرات(فــيالمــدارسالثانويــةالشــاملةبمــدارسالتعلــيمال

الخـــامس)محـــورمتطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةالخاصـــةبالمبـــانيأمـــابالنســـبةللمحـــور.العامـــة
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المدرســية(،والمحــورالســادس)محــورمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبــاإلدارةالمدرســية(
دالـةفـروقالتيتنصبعدموجودالفرضيةالصفريةنقبلوبالتالي1:.:كانتمستوىالداللةأصغرمن

وذلــكفيمــا،المــديرينوالمدرســينفــيالمــدارسالثانويــةالعامــةدرجــاتإجابــاتاتبــينمتوســطإحصــائياا
المحورالخامسوالسادس.حوليتعلقبآرائهم

ويمكإ تفسير ذلك  - يؤكدونبدرجةأكبرمنالمدرسـينضـرورةتـوافرمتطلبـاتإدارةالمديرينبأن 
إحســاسالمــديرينبســمؤولياتهماإلداريــةوالقياديــةومــدى،وقــديقعــزىذلــكإلــىالجــودةالشــاملةفــيالتعلــيم

تأييدهملكلمايسـهمفـيتطـويرالعمليـةالتعليميـةالمتمثلـةبجـودةمـدخالتوعمليـاتالتعلـيموالـتعلمالتـي
إلىمزيدمنالعنايةوالتطويروالمتابعةالميدانية.تحتاج

نفــينظــامالجـودةيــرونأندورهــميتغيــرمــنيالمــديربـأن ( 2002)حســيإم  وهـذامــاأكدتــهدراســة
.التحكموالمتابعةإلىالقيادة


 (95الشكل رقم ) 

 الجودة الشاملة بمتطلبات تطبيق إدارةفيما يتعلق  إ(إجابات )المديريإروالمدرسيالفروق بيإ يبيإ 
اسـتجاباتأفـرادالعي نـةمتوسـطدرجـاتالتوجـدفـروقدالـةإحصـائياابـين" ونصـها :الفرضية الثانيـة

وفـقمتغيـرالجـنسعنـد متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةبمدارسالتعلـيمالثـانويالعـامتجاه
."(0.0.مستوىالداللة)

يرمتغيرالجنستمحسابداللةالفروقبينمتوسطاتدرجـاتاسـتجاباتالعينـةفةدرجةتأثولمعر
(،وذلكباستخداماختبـار0.0.نحوكلمحورمنمحاوراالستبانةوالدرجةالكلية،عندمستوىالداللة)

(،كمايوضحهالجدولالتالي:T-testتستيودنت)
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 (30الجدول رقم ) 
 جات استجابات أفراد العينة تبعاا لمتغير الجنسالفرق بيإ متوسط در 

متغيـــــر  
 الجنس

النحــــــــــــراف  المتوسط العدد
 المعياري

الخطـــــــــــــــأ 
 المعياري

درجــــــــــــة  قيمة ت
 الحرية

مســــــــــتوى 
 الدللة

 القرار

المحور 
 األول

 232.: 8.4:7 42.48 678ذكور
1:.:دالعندغير :37.: 1.1:41:33

 472.: 8.8:1 43.81 246إناث

محور ال
 الثاني

 269.: 9.6:4 48.77 678ذكور
 1:.:دالعندغير 133.: 1:33 1.148

 141.: 127.:1 47.71 246إناث

المحور 
 الثالث

 4:8.: 631.:1 49.91 678ذكور
 1:.:دالعندغير 166.: 1:33 1.287

 6:2.: 11.311 :48.9 246إناث

المحور 
 الرابع

 437.: 11.1:8 11.19 678ذكور
 1:.:دالعندغير 94:.: 1:33 1.678

 631.: 11.619 23.:1 246إناث

المحور 
الخام
 س

 176.: 4.186 36.28 678ذكور
 1:.:دالعندغير 171.: 1:33 1.271

 369.: 7::.1 31.94 246إناث

المحور 
الساد
 س

 631.: 16.361 89.18 678ذكور
 1:.:دالعندغير 118.: 1:33 1.412

 943.: 17.131 87.18 246إناث

الدرجة 
 الكلية

 :3:.3 13.6:3 2:9.21 678ذكور
1:.:دالعندغير 1:3.: 1:33 1.628

 23:.2 :16.29 2:2.24 346إناث

قيمـــةتالمحســوبة بالنســـبةللدرجـــةالكليــةلمتطلبـــاتتطبيـــقإدارة( t)يقــرىمـــنالجــدولالســـابقأن 
،وكـــذلكبالنســـبةلكـــلمحـــورمـــنالمحـــاورالتـــيتضـــمنتهاالعـــاممـــدارسالتعلـــيمالثـــانويالجـــودةالشـــاملةب

متطلبــاتتطبيــقاالســتبانةوالتــيتمثلــتفــي)متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبالمدرســين،
ىالمناهج،إدارةالجودةالشاملةالخاصةبالمتعلمين،متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالخاصةبمحتو

متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبالبيئـــةالمدرســية،متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشـــاملة
الخاصةبالمبانيالمدرسية،متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالخاصةباإلدارةالمدرسية(،كانـتعلـى

(،والمالحظأنقيمةدرجات1.628،1.412،1.271،1.678،1.287،1.148،1.1:4.التوالي)
الحريةوفقماسبق،سواءللدرجةالكليةالخاصـةبالمتطلبـات،أمبالنسـبةلكـلمحـورمـنالمحـاوركانـت

اســتجاباتأفــرادمتوســطات،أيأنهــاغيــردالــة،ممــايشــيرإلــىعــدموجــودفــروقبــين(1:.:أكبــرمــن)
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راالستبانةتبعاالمتغيرالجنس،ومنثمنقبلالفرضـيةالعينة،سواءللدرجةالكليةأملكلمحورمنمحاو
نـةتجـاهمتطلبـاتتطبيـقاستجاباتأفـرادالعي متوسطدرجاتالتوجدفروقدالةإحصائياابين"التيتقول

."(0.0.وفقمتغيرالجنسعندمستوىالداللة) إدارةالجودةالشاملةبمدارسالتعليمالثانويالعام
واتفاقــااعلــىاألخــذأكثــرتأكيــدااواكــان(الــذكورواإلنــاثنــةالبحــث)أفــرادعي بــأإ   ويمكــإ تفســير ذلــك

منأجلتطويرواقعالتعليمالثانوي،والعملعلىصياغةالخطـطالتربويـةبمتطلباتإدارةالجودةالشاملة
وبالتــاليتتحقــقورفــعمســتوىأدائهــا.وأداءالعــاملينفيهــا،المــدارسالثانويــة،مــنأجــلتطــويرالمناســبة

كمــــا،المــــدارسالمخرجــــاتالمأمولــــةوالمتوقعــــةمــــنهــــذه ةحاجــــالمدرســــينوالمدرســــاتيــــدركونســــويةاأن 
،والتــيبــدورهاتــؤديإلــىتطــويرئهــاوتطبيــقمتطلبــاتإدارةالجــودةالشــاملةلتطــويرأداالمــدارسالثانويــة
ايــةهــذهالمرحلــةالتعليميــة،وتحديــدحاجــاتالمخــرجاألهــمفــينهالمتعلمــين،ومــنثــمأداءأداءالمعلمــين

والتغلـبعلـىالمشـكالتالتـييواجهونهـافـيحيـاتهمالمهنيـةمـنمنطلـقالمـدارسومتطلبـاتتطـويرهـذه
،وهذامايتفـقزيادةبرامجالتدريبالنوعيةوالمركزيةوالمواكبةألحدثالتطوراتفيمجالالعلومالتربوية

لتيأظهرتعدمتأثيرمتغيرالجنسفياسـتجاباتالعي نـةنحـومتطلبـاتم ا(6::3معدراسة)العبد ،
تطبيقإدارةالجودةالشاملةبمدارسالتعليمالثانويالعام.

استجاباتأفرادالعي نةمتوسطدرجاتالتوجدفروقدالةإحصائياابين" ونصها ::الفرضية الثالثة
المؤهـــلمتغيـــروفـــق ةبمـــدارسالتعلـــيمالثـــانويالعـــاممتطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملتجـــاه

."(0.0.العلميعندمستوىالداللة)
فـــياســـتجاباتالعي نـــة،تـــمحســـابداللـــةالفـــروقبـــينالمؤهـــلالعلمـــييرمتغيـــرولمعرفـــةدرجـــةتـــأث

ةمتوســطاتدرجــاتاســتجاباتأفــرادالعي نــةفيمــايتعلــقباســتجاباتهمنحــوكــلمحــورمــنمحــاوراالســتبان
،كمـايوضـحه (One Way Anovaوالدرجـةالكليـة،وذلـكباسـتخداماختبـارتحليـلالتبـايناألحـادي)

الجدولالتالي:


 (39الجدول رقم ) 
 قيم ف لمتغير المؤهل العلمي لكل محور مإ محاور الستبانة وللدرجة الكلية

محـــــــاور 
 المربعات مجمو   الستبانة

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 قيمة
 القرار الحتمال

المحـــــــــور
األول

 84.419 312.3162 المجموعاتبين
دالغير 231.: 1.117  73.981 :1:3 494.:7444 المجموعاتداخل

 1:32 :74692.71المجموع

المحـــــــــور
الثاني

 63:.3:2 2 6:9.186 المجموعاتبين
دالغير 96:.: 3.134  91.631 :1:3 97122.172 المجموعاتداخل

 1:32 98143.219المجموع
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محـــــــاور 
 المربعات مجمو   الستبانة

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 قيمة
 القرار الحتمال

المحـــــــــور
الثالث

 321.1:4 2 692.211 المجموعاتبين
دالغير 116.:1.976  116.968 :1192:7.1961:3 المجموعاتداخل

 1:32 1:7.::::13المجموع

المحـــــــــور
الرابع

 461.366 2 1291.797 المجموعاتبين
دال 13:.: 2.677  :136.11 :1:3 641.:139:8 جموعاتالمداخل

 1:32 12:476.427المجموع

المحـــــــــور
الخامس

 816.:11 2 223.167 المجموعاتبين
دال3::.: 3::.1  33.161 :1:3 336:2.961 المجموعاتداخل

 1:32 33926.137المجموع

المحـــــــــور
السادس

948.123 2 3841.196 المجموعاتبين
دال 17:.: 2.433  377.181 :1:3 383734.712 المجموعاتداخل

 1:32 2:9.:38117المجموع

الدرجــــــــــــة
الكلية

 1:1:1.814 2 2:2:1.442 المجموعاتبين
دال 11:.: 2.491  814.:389 :3948127.8991:3 المجموعاتداخل

 1:32 3978442.242المجموع
(أنقيمــةفالمحســوبةبالنســبةللدرجــةالكليــةلمتطلبــاتإدارة21مــنالجــدولالســابقرقــم)يقســتنتج

الجودةالشاملةفيمدارسالتعلـيمالثـانوي،وكـذلكبالنسـبةلكـلمحـورمـنمحـاوراالسـتبانةوالتـيتمثلـت
فـــي)متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةالخاصـــةبالمدرســـين،متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملة

تعلمين،متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبمحتــوىالمنــاهج،متطلبــاتتطبيــقالخاصــةبــالم
إدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبالبيئــةالمدرســية،متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبالمبــاني

،2.491التـوالي)المدرسية،متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالخاصةباإلدارةالمدرسية(كانـتعلـى
ظوجــودفــروقذاتداللــةإحصــائيةوحــ(،والمل3،2.677،1.976،3.134،1.117::.2.433،1

(فــيالدرجــةالكليــةوبعــضمحــاوراالســتبانة)متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودة1:.:عنــدمســتوىالداللــة)
الخاصـــةبالمبـــانيالمدرســـية،الشـــاملةالخاصـــةبالبيئـــةالمدرســـية،متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملة

متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالخاصةباإلدارةالمدرسية(،وبالتالينرفضالفرضيةالصفريةونقبل
نـةتجـاهمتوسـطدرجـاتاسـتجاباتأفـرادالعي بـينالفرضيةالبديلةالقائلةبوجودفروقذاتداللةإحصائية

بمدارسالتعليمالثانويالعامللدرجةالكليـةوبعـضمحـاوراالسـتبانةمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة
)متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبالبيئــةالمدرســية،متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملة

متغيـروفـق الخاصةبالمبانيالمدرسية،متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالخاصـةبـاإلدارةالمدرسـية(
.أمـــافيمـــايتعلـــقبالمحـــاور)متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودة"(0.0.المؤهـــلالعلمـــيعنـــدمســـتوىالداللـــة)
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الشاملةالخاصةبالمدرسين،متطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةالخاصـةبـالمتعلمين،متطلبـاتتطبيـق
وبالتــالينقبــل1:.:نإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبمحتــوىالمنــاهج(كانــتمســتوىالداللــةأصــغرمــ

متوسـطدرجـاتاسـتجاباتأفـرادبـينالفرضيةالصفريةالتيتنصبعدموجـودفـروقذاتداللـةإحصـائية
العينةتجاهمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةبمدارسالتعليمالثـانويالعـامللمحـاور)متطلبـاتتطبيـق

ـــات ـــالمتعلمين،إدارةالجـــودةالشـــاملةالخاصـــةبالمدرســـين،متطلب تطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةالخاصـــةب
متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبمحتــوىالمنــاهج(.ولمعرفــةجهــةالفــروققامــتالباحثــة

(لمقارنةالفروقبينالمتوسطاتوفقالجدولاآلتي:LSDباستخدام)
 (32الجدول رقم ) 

 نة البحث وفق متغير المؤهل العلميبيإ متوسطات إجابات عي المقارنات المتعددة

 محاور الستبانة
LSD 

 الدللة الحتمال قيمة الفروق متوسط
 ب المجموعة أ المجموعة

المحورالرابع
 إجازة

غيردال 311.: 1.494 دبلوم
دال 1::.: *:2.21ماجستير

دال 17:.: -*1.816 دبلوم ماجستير

المحورالخامس
 إجازة

غيردال 618.: 349.: دبلوم
دال :1:.: *1.367ماجستير

دال 1::.: *17:.1 دبلوم ماجستير

المحورالسادس
 إجازة

غيردال 717.: 148.: دبلوم
دال 24:.: *2.683ماجستير

دال 1::.: *2.121 دبلوم ماجستير

لدرجةالكليةا
 إجازة

غيردال 119.: 2.684 دبلوم
دال 17:.: *12.231ماجستير

دال 8::.: -*9.626 دبلوم ماجستير
 (.1:.:*متوسطالفروقدالةعندمستوىالداللة)

أنالفروقذاتداللـةإحصـائيةفـيمحـور(نرى23بمقارنةالمتوسطاتاإلحصائيةجدولرقم)-
ســتير،بيئــةمدرســيةبــينإجابــاتأفــرادعينــةالبحــثحملــةاإلجــازةوالماجســتير،كانــتلصــالححملــةالماج

وبينحملةالدبلوموالماجستيرلصالحاألفرادالذينيحملونالماجستير،بينمالميظهرفروقجوهريةبـين
حملةاإلجازةوحملةالدبلوم.

أنالفـروقذاتداللـةإحصـائيةفـيمحـورالمبـانيالمدرسـيةبـينإجابـاتأفـرادعينـةكمايتضـح-
ححملــةالماجســتير،وبــينحملــةالــدبلوموالماجســتيركانــتالبحــثحملــةاإلجــازةوالماجســتيركانــتلصــال

لصالحاألفرادالذينيحملونالماجستير،بينمالميظهرفروقجوهريةبينحملةاإلجازةوحملةالدبلوم.
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أنالفـــروقذاتداللـــةإحصـــائيةفـــيمحـــوراإلدارةالمدرســـيةبـــينإجابـــاتأفـــرادعينـــةكمـــانجـــد-
اجســتيركانــتلصــالححملــةالماجســتير،وبــينحملــةالــدبلوموالماجســتيركانــتالبحــثحملــةاإلجــازةوالم

لصالحاألفرادالذينيحملونالماجستير،بينمالميظهرفروقجوهريةبينحملةاإلجازةوحملةالدبلوم.
وجودفروقذاتداللةإحصائيةفيالدرجةالكليةبينإجاباتأفرادعينةالبحثحملةكمايتبين-

جــازةوالماجســتيركانــتلصــالححملــةالماجســتير،وبــينحملــةالــدبلوموالماجســتيركانــتلصــالححملــةاإل
ماجستير،ولميظهرفروقجوهريةودالةإحصائياابينحملةاإلجازةوحملةدبلوم.

بــأناألفــرادالــذينيحملــونالماجســتيريؤكــدونبدرجــةأكبــرمــنحملــةالــدبلومويمكــإ تفســير ذلــك
وافرمتطلباتإدارةالجودةالشاملةفيالتعليم،وقديعزىذلكإلىإطالعهـمعلـىأنـواعاإلداراتضرورةت

ــــاليأداء الحديثــــةفــــيأثنــــاءدراســــتهمالجامعيــــة،وحرصــــهمعلــــىرفــــعأداءالعــــاملينفــــيالمــــدارسوبالت
المتعلمينحيثيعدالمتعلمالمخرجاألساسيفيهذهالمرحلةالتعليمية.

اسـتجاباتأفـرادالعينـةمتوسـطدرجـاتالتوجدفروقدالةإحصـائياابـين" نصها ولرابعة:الفرضية ا
ســـنواتمتغيـــروفـــق متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةبمـــدارسالتعلـــيمالثـــانويالعـــامتجـــاه

."(0.0.الخبرةعندمستوىالداللة)
ـــةالفـــروقبـــينفـــياســـتجاباتالعينـــة،ســـنواتالخبـــرةمتغيـــريرولمعرفـــةدرجـــةتـــأث تـــمحســـابدالل

متوســطاتدرجــاتاســتجاباتأفــرادالعينــةفيمــايتعلــقباســتجاباتهمنحــوكــلمحــورمــنمحــاوراالســتبانة
،كمـايوضــحه (One Way Anovaوالدرجـةالكليـة،وذلـكباسـتخداممعامـلتحليـلالتبـايناألحـادي)

الجدولالتالي:


 (33الجدول رقم ) 
 خبرة لكل محور مإ محاور الستبانة وللدرجة الكليةقيم ف لمتغير سنوات ال

محاور 
 الستبانة

 درجة المربعات مجمو  
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 قيمة
 الحتمال

 القرار

المحـــــــــور
األول

 399.17 897.1172 المجموعاتبين
دال 6::.: 4.121  73.249 :1:3 72796.322 المجموعاتداخل

 1:32 :74692.71المجموع

المحـــــــــور
الثاني

 141.946 2 1631.828 المجموعاتبين
دال 1::.: 1.737  94.634 :1:3 96116.131 المجموعاتداخل

 1:32 98143.219المجموع

المحـــــــــور
الثالث

 839.892 2 3489.678 المجموعاتبين
دال :::.:7.3:4  111.3:7 :8391:3.:11711 المجموعاتداخل

 1:32 1:7.::::13المجموع
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محاور 
 الستبانة

 درجة المربعات مجمو  
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 قيمة
 الحتمال

 القرار

المحـــــــــور
الرابع

 1133.123 2 2267.191 المجموعاتبين
دال :::.: 8::.9  134.617 :1:3 1371:8.842 المجموعاتداخل

 1:32 12:476.428المجموع

المحـــــــــور
الخامس

 122.393 2 299.877 المجموعاتبين
دال:::.: 22:.6  91:.33 :1:3 :33126.61 المجموعاتداخل

 1:32 33926.137المجموع

المحـــــــــور
السادس

86:.:133 2 318.:266 المجموعاتبين
دال 4::.: 4.414  376.283 :1:3 :1:.:38191 المجموعاتداخل

 1:32 2:9.:38117المجموع

الدرجــــــــــــة
الكلية

 33118.793 2 66476.271 المجموعاتبين
دال :::.: 7.763  :3814.87 :3911966.9681:3 المجموعاتلداخ

 1:32 3978442.242المجموع
(أنقيمـــةفالمحســـوبةبالنســـبةللدرجـــةالكليـــةلمتطلبـــاتإدارة22مـــنالجـــدولالســـابقرقـــم)نجـــد

الجودةالشاملةفيمدارسالتعلـيمالثـانوي،وكـذلكبالنسـبةلكـلمحـورمـنمحـاوراالسـتبانةوالتـيتمثلـت
)متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةالخاصـــةبالمدرســـين،متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــي

الخاصــةبــالمتعلمين،متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبمحتــوىالمنــاهج،متطلبــاتتطبيــق
املةالخاصــةبالمبــانيإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبالبيئــةالمدرســية،متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــ

،7.763المدرسية،متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالخاصةباإلدارةالمدرسية(كانـتعلـىالتـوالي)
ظأنقيمــــةفالمحســــوبةدالــــةعنــــدوحــــوالمل(،8،7.3:4،1.737،4.121::.22،9:.4.414،6

جميــعمحــاوراالســتبانةوكــذلك(،أيأنــهتوجــودفــروقذاتداللــةإحصــائيةفــي1:.:مســتوىالداللــة)
بالنسبةللدرجةالكلية،وبالتالينرفضالفرضـيةالصـفريةونقبـلالفرضـيةالبديلـةالقائلـةبوجـودفـروقذات

متوســطدرجــاتاســتجاباتأفــرادالعينــةتجــاهمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةبــينداللــةإحصــائية
ولمعرفـــةجهـــة."(0.0.ســـنواتالخبـــرةعنـــدمســـتوىالداللـــة)متغيـــروفـــق بمـــدارسالتعلـــيمالثـــانويالعـــام

(لمقارنةالفروقبينالمتوسطاتوفقالجدولاآلتي:LSDالفروققامتالباحثةباستخدام)
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 (34الجدول رقم ) 
 بيإ متوسطات إجابات عينة البحث وفق متغير سنوات الخبرة المقارنات المتعددة

 محاور الستبانة
LSD 

 الدللة الحتمال قيمة قالفرو متوسط
 ب المجموعة أ المجموعة

المحوراألول

سنواتفما:1
دون

دال 8::.: *1.791 ةسن11–11
 دال 12:.: *1.797سنة:16-3

 دال6::.:*3.349سنة:3أكثرمن

 ةسن11–11
 غيردال 994.: 6::.:سنة:16-3

 دالغير::6.:418.:سنة:3أكثرمن
 غيردال:63.:413.:سنة:3أكثرمنسنة:16-3

المحورالثاني

سنواتفما:1
دون

 دال 1::.: *3.134 ةسن11–11
 دال :1:.: *3.131سنة:16-3

 دال1::.:*2.1:7سنة:3أكثرمن

 ةسن11–11
 غيردال 611.: -4:3.:سنة:16-3

 يردالغ:16.:184.:سنة:3أكثرمن
 غيردال241.:986.:سنة:3أكثرمنسنة:16-3

المحورالثالث

سنواتفما:1
دون

 دال :::.: *2.311 ةسن11–11
 دال 4::.: *::3.6سنة:16-3

 دال:::.:*2.711سنة:3أكثرمن

 ةسن11–11
 غيردال 124.: *611.:سنة:16-3

 غيردال631.::14.:سنة:3أكثرمن
 غيردال218.:-1.111سنة:3أكثرمنسنة:16-3

المحورالرابع

سنواتفما:1
دون

 دال :::.: *2.114 ةسن11–11
 دال 1::.: *:7:.2سنة:16-3

 دال:::.:*4.148سنة:3أكثرمن

 ةسن11–11
 غيردال 621.: -484.:سنة:16-3

 غيردال287.:994.:سنة:3أكثرمن
 غيردال317.:1.478سنة:3أكثرمنسنة:16-3

المحورالخامس

سنواتفما:1
دون

 دال 2::.: *1.131 ةسن11–11
 دال 3::.: *1.321سنة:16-3

 دال1::.:*1.127سنة:3أكثرمن

 ةسن11–11
 غيردال 798.: :11.:سنة:16-3

 غيردال291.:413.:سنة:3أكثرمن
 غيردال:11.:2:3.:سنة:3أكثرمنسنة:16-3
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 الدللة الحتمال قيمة قالفرو متوسط LSD محاور الستبانة

المحورالسادس

سنواتفما:1
دون

 دال 11:.: *:2.28 ةسن11–11
 دال 9::.: *2.698سنة:16-3

 دال4::.:*4.713سنة:3أكثرمن

 ةسن11–11
 غيردال 839.: 238.:سنة:16-3

 غيردال423.:1.243سنة:3أكثرمن
 غيردال:17.:14:.1سنة:3أكثرمنسنة:16-3

لدرجةالكليةا

سنواتفما:1
دون

 دال :::.: *11.171 ةسن11–11
 دال 1::.: *14.131سنة:16-3

 دال:::.:*19.9:4سنة:3أكثرمن

 ةسن11–11
 غيردال 839.: -11:.1سنة:16-3

 غيردال421.:4.239سنة:3أكثرمن
 غيردال248.:1.284سنة:3أكثرمنسنة:16-3

 (.1:.:*متوسطالفروقدالةعندمستوىالداللة)
تــي:وجــودفــروقذاتداللــةإحصــائية(نجــداآل24بمقارنــةالمتوســطاتاإلحصــائيةجــدولرقــم)-

ملةالخاصــةبالمدرســين(بــينإجابــاتأفــرادفــيالمحــوراألول)محــورمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــا
أكثرمـن،سنة:3-16ة،سن11–11،سنواتفمادون:1عينةالبحثتبعاالمتغيرسنواتالخبرة)

(سنواتومنثـماألفـراد:1(،إنالفروقكانتلصالحاألفرادالذينلديهمسنواتخبرةأقلمن)سنة:3
سنة(.:3ماألفرادالذينلديهمالخبرة)أكثرمن(سنةومنث11-11الذينلديهمخبرة)

يالحظوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيالمحورالثاني)محـورمتطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودة-
سـنواتفمــا:1الشـاملةالخاصـةبــالمتعلمين(بـينإجابــاتأفـرادعينــةالبحـثتبعـاالمتغيــرسـنواتالخبــرة)

(،إنالفروقكانـتلصـالحاألفـرادالـذينلـديهمسنة:3أكثرمن،سنة:3-16،نةس11–11،دون
(سنةومنثـماألفـرادالـذين11-11(سنواتومنثماألفرادالذينلديهمخبرة):1سنواتخبرةأقلمن)
سنة(.:3لديهمالخبرة)أكثرمن

إدارةالجـودةوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيالمحورالثالـث)محـورمتطلبـاتتطبيـقيتضح-
سـنوات:1نـةالبحـثتبعـاالمتغيـرسـنواتالخبـرة)الشاملةالخاصةبمحتوىالمناهج(بـينإجابـاتأفـرادعي 

(،إنالفــروقكانــتلصــالحاألفــرادالــذينســنة:3أكثــرمــن،ســنة:3-16،ةســن11–11،فمــادون
(سنةومـنثـماألفـراد11-11خبرة)(سنواتومنثماألفرادالذينلديهم:1لديهمسنواتخبرةأقلمن)
 سنة(.:3الذينلديهمالخبرة)أكثرمن

يالحظوجودفروقذاتداللةإحصائيةفـيالمحـورالرابـع)محـورمتطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودة-
سـنوات:1نـةالبحـثتبعـاالمتغيـرسـنواتالخبـرة)الشاملةالخاصةبالبيئةالمدرسية(بينإجاباتأفـرادعي 
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(،إنالفــروقكانــتلصــالحاألفــرادالــذينســنة:3أكثــرمــن،ســنة:3-16،ةســن11–11،ادونفمــ
(سنةومـنثـماألفـراد11-11(سنواتومنثماألفرادالذينلديهمخبرة):1لديهمسنواتخبرةأقلمن)
سنة(.:3الذينلديهمالخبرة)أكثرمن

محـــورالخـــامس)محـــورمتطلبـــاتتطبيـــقإدارةيالحـــظوجـــودفـــروقذاتداللـــةإحصـــائيةفـــيال-
:1نةالبحـثتبعـاالمتغيـرسـنواتالخبـرة)الجودةالشاملةالخاصةبالمبانيالمدرسية(بينإجاباتأفرادعي 

(،إنالفـروقكانـتلصـالحاألفـرادسـنة:3أكثـرمـن،سـنة:3-16،ةسن11–11،سنواتفمادون
(سـنةومـنثـم11-11(سنواتومنثماألفـرادالـذينلـديهمخبـرة):1الذينلديهمسنواتخبرةأقلمن)

سنة(.:3األفرادالذينلديهمالخبرة)أكثرمن
يالحـــظوجـــودفـــروقذاتداللـــةإحصـــائيةفـــيالمحـــورالســـادس)محـــورمتطلبـــاتتطبيـــقإدارة-

:1لمتغيـرسـنواتالخبـرة)الجودةالشاملةالخاصةباإلدارةالمدرسية(بـينإجابـاتأفـرادعينـةالبحـثتبعـاا
(،إنالفـروقكانـتلصـالحاألفـرادسـنة:3أكثـرمـن،سـنة:3-16،ةسن11–11،سنواتفمادون

(سـنةومـنثـم11-11(سنواتومنثماألفـرادالـذينلـديهمخبـرة):1الذينلديهمسنواتخبرةأقلمن)
سنة(.:3األفرادالذينلديهمالخبرة)أكثرمن

نــةالبحــثتبعــااجــودفــروقذاتداللــةإحصــائيةفــيالدرجــةالكليــةبــينإجابــاتأفــرادعي ويتضــح-
(،إنســنة:3أكثــرمــن،ســنة:3-16،ةســن11–11،ســنواتفمــادون:1لمتغيــرســنواتالخبــرة)

(سـنواتومـنثـماألفـرادالـذينلـديهم:1الفروقكانـتلصـالحاألفـرادالـذينلـديهمسـنواتخبـرةأقـلمـن)
سنة(.:3(سنةومنثماألفرادالذينلديهمالخبرة)أكثرمن11-11خبرة)

فـــياســـتبانةنـــةالبحـــثأفـــرادعي فـــروقدالـــةإحصـــائياابـــينمتوســـطدرجـــاتوجـــودأظهـــرتالنتـــائج
ســنواتالخبــرةمتغيــروفــقمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةبمــدارسالتعلــيمالثــانويالعــام

 (سنوات.:1ذينلديهمسنواتخبرةأقلمن)لصالحاألفرادال
ويمكإ تفسير ذلـك  التربيـةقـددرسـوافـيالجامعـاتفـيمـديرياتفـيالمـدارسالمـوظفينالجـددبـأن 

مـاأنمعرفةب دارةالجودةالشاملةوأثـرذلـكفـيأعمـالهم،كمساقاتعنإدارةالجودةالشاملةوكانلديهم
دإلىأنالمـــوظفينالجـــدديمتلكـــونمهـــاراتفـــياســـتخدامالحاســـوبيمكـــنأنيعـــوااالســـببفـــيذلـــكأيضـــ

الكفــاءةفــيأداءأعمــالهموفــيمعــرفتهمإلــىالمــوظفينالقــدامىويعــودذلــكوالتكنولوجيــاالحديثــةأكثــرمــن
فيأوجنشاطهوحبهللعمل.اامالهم،والموظفالجديديكوندائممجالأعلكلماهوجديدفي

نأفرادعي نةالبو ،وتشـخيصالمدارسالثانويـةأكثرقدرةمنفيتعرفحاجاتحثحديثيالتعيينا 
دراكمتطلباتها،مماتؤكدالحاجةإلىتطبيقالمقترحاتالمتعلقةبمعاييرالجودةالشاملة فـيمشكالتها،وا 

ــنأداالمــدارس،األمــرالــذييلبــيحاجــاتهــذهالتعلــيمالثــانوي وبالتــاليهــا،هــا،وأداءالعــاملينفيء،ويحس 
االمجتمعوســوقاألمــرالــذييلبــيحاجــاتهــذدارس،المــوالمتوقعــةمــنهــذهتوخــاةتتحقــقالمخرجــاتالم
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والمتوقعةمنهـذهتوخاةوبالتاليتتحققالمخرجاتالم،وأداءالعاملينفيها،ءالمدارسأدا،ويحس نالعمل
ةإحصــائيةفــيدرجــةإمكانيــةوجــودفــروقذاتداللــ(ب2004خضــرم وهــذامــاأكدتــهدراســة)المــدارس.

ذاتفــروقتوجــد(أنــه1001الشــمرانيم دراســة)،وتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةتعــزىلمتغيــراتالخبــرة
درجــةحــولالخبـرةعـددســنواتمتغيــرالخـتالفتعــزىالدراسـةمجتمــعنظـروجهــاتبـينإحصــائيةداللـة
.العامالتعليمبمدارسيةالتعليمالجودةلتحقيقالمقترحةالمعاييرتطبيقأهمية

اســتجاباتأفــرادمتوســطدرجــاتالتوجــدفــروقدالــةإحصــائياابــين" نصــها و:الفرضــية الخامســة
عـددمتغيـروفـق متطلباتتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةبمـدارسالتعلـيمالثـانويالعـامالعينةتجـاه

."(0.0.الدوراتالتدريبيةعندمستوىالداللة)
فياستجاباتالعي نة،تمحسابداللةالفروقبـينعددالدوراتالتدريبيةمتغيريرثولمعرفةدرجةتأ

متوســطاتدرجــاتاســتجاباتأفــرادالعينــةفيمــايتعلــقباســتجاباتهمنحــوكــلمحــورمــنمحــاوراالســتبانة
،كمـايوضــحه (One Way Anovaوالدرجـةالكليـة،وذلـكباسـتخداممعامـلتحليـلالتبـايناألحـادي)

جدولالتالي:ال
 (35الجدول رقم ) 

 قيم ف لمتغير عدد الدورات التدريبية لكل محور مإ محاور الستبانة وللدرجة الكلية

محاور 
 درجة المربعات مجمو   الستبانة

 الحرية
 متوسط

 قيمة ف قيمة المربعات
 الدللة الحتمال

المحـــــــــور
األول

 484.11 3:2:.969 المجموعاتبين
6.71: :.::1 


دالة

 73.3:8 :1:3 :72734.72 المجموعاتداخل
 1:32 :74692.71المجموع

المحـــــــــور
الثاني

 686.418 2 1273.821 المجموعاتبين
7.343 :.::1 


دالة

 94.779 :1:3 96769.134 المجموعاتداخل
 1:32 98143.219المجموع

المحـــــــــور
الثالث

 1:3.417 2 4.822::1 المجموعاتبين
4.211:.:14 

دالة
 116.148 :118991.6721:3 المجموعاتداخل

 1:32 1:7.::::13المجموع

المحـــــــــور
الرابع

 311.:111 2 433.:333 المجموعاتبين
8.828 :.::: 


دالة

 131.618 :1:3 16:.138316 المجموعاتداخل
 1:32 12:476.428المجموع

المحـــــــــور
الخامس

 318.317 2 116.424 المجموعاتبين
11.719 :.:::


دالة

 31.919 :1:3 92:.:3343 المجموعاتداخل
 1:32 33926.137المجموع
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محاور 
 المربعات مجمو   الستبانة

 درجة
 الحرية

 متوسط
 ف قيمة المربعات

 قيمة
 الدللة الحتمال

المحـــــــــور
السادس

1749.393 2 2498.181 المجموعاتبين
6.223 :.::3 


دالة

 :376.37 :1:3 383:71.734 المجموعاتداخل
 1:32 2:9.:38117المجموع

الدرجــــــــــــة
الكلية

 76:.:3198 2 111.:1196 المجموعاتبين
9.:64 :.::: 


دالة  3866.391 :3936482.1931:3 المجموعاتداخل

 1:32 3978442.242المجموع
(أنقيمـــةفالمحســـوبةبالنســـبةللدرجـــةالكليـــةلمتطلبـــاتإدارة21نجـــدمـــنالجـــدولالســـابقرقـــم)

ارسالتعلـيمالثـانوي،وكـذلكبالنسـبةلكـلمحـورمـنمحـاوراالسـتبانةوالتـيتمثلـتالجودةالشاملةفيمد
متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةلجـــودةالشـــاملةالخاصـــةبالمدرســـين،)متطلبـــاتتطبيـــقإدارةافـــي

قالخاصــةبــالمتعلمين،متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبمحتــوىالمنــاهج،متطلبــاتتطبيــ
إدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبالبيئــةالمدرســية،متطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبالمبــاني

،64:.9)كانـتعلـىالتـواليالمدرسية،متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالخاصةباإلدارةالمدرسية(
المحســوبةدالــةعنــدوالواضــحأنقيمــةف(،:6.223،11.719،8.828،4.211،7.343،6.71

توجـــدفـــروقذاتداللـــةإحصـــائيةفـــيجميـــعمحـــاوراالســـتبانةوكـــذلك(،أيأنـــه1:.:)مســـتوىالداللـــة
،وبالتالينرفضالفرضـيةالصـفريةونقبـلالفرضـيةالبديلـةالقائلـةبوجـودفـروقذاتبالنسبةللدرجةالكلية

متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشـاملةتجاهاستجاباتأفرادالعينةمتوسطدرجاتبينداللةإحصائية
ولمعرفـة."(0.0.عددالدوراتالتدريبيةعندمستوىالداللة)متغيروفق بمدارسالتعليمالثانويالعام

وفقالجدولاآلتي:لمقارنةالفروقبينالمتوسطات(LSD)جهةالفروققامتالباحثةباستخدام
 (36الجدول رقم ) 

 بيإ متوسطات إجابات عينة البحث وفق متغير الدورات التدريبية المقارنات المتعددة

 محاور الستبانة
LSD 

 الدللة قيمةالحتمال الفروق متوسط
 ب المجموعة أ المجموعة

المحوراألول
 دورةواحدة

دال 1::.: *1.968 دورات4–3
دال 7::.: *1.261دوراتفأكثر1

دال :::.: *3.631 دورات4–3 دوراتفأكثر1

المحورالثاني
 دورةواحدة

دال 3::.: *3.169 دورات4–3
دال 4::.: *1.683دوراتفأكثر1

دال :::.: *3.631 دورات4–3 دوراتفأكثر1

 دورةواحدةالمحورالثالث
دال 11:.: *::3.2 دورات4–3
دال :::.: *2.321دوراتفأكثر1
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 الدللة قيمةالحتمال الفروق متوسط LSD محاور الستبانة
دال 9::.: *3.169 دورات4–3 دوراتفأكثر1

المحورالرابع
 دورةواحدة

دال :::.: *2.181 دورات4–3
دال :::.: 1.416دوراتفأكثر1

دال :::.: *18:.2 دورات4–3 دوراتفأكثر1

المحورالخامس
 دورةواحدة

دال :::.: *1.181 دورات4–3
دال :::.: *3.412دوراتفأكثر1

دال :::.: *1.6:3 اتدور4–3 دوراتفأكثر1

المحورالسادس
 دورةواحدة

دال 2::.: *17:.4 دورات4–3
دال 1::.: *3.244دوراتفأكثر1

دال 1::.: *4.311 دورات4–3 دوراتفأكثر1

لدرجةالكليةا
 دورةواحدة

دال :::.: *64:.16 دورات4–3
دال :::.: *11.312دوراتفأكثر1

دال :::.: *11.911 دورات4–3 دوراتفأكثر1
 (.1:.:*متوسطالفروقدالةعندمستوىالداللة)


اآلتــي:وجــودفــروقذاتداللــةإحصــائية(نجــد26بمقارنــةالمتوســطاتاإلحصــائيةجــدولرقــم)-

فــيالمحــوراألول)محــورمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةالخاصــةبالمدرســين(بــينإجابــاتأفــراد
دوراتفــأكثر(،إنالفــروق1دورات،4-3،دورةواحــدةالبحــثتبعــاالمتغيــرعــددالــدوراتالتدريبيــة)عينــة

(دوراتتدريبيـةومـنثـماألفـرادخضـعوالـدوراتتدريبيـة1كانتلصالحاألفردالذينخضـعواألكثـرمـن)
 (دورات.4-3عدد)

رمتطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيالمحـورالثـاني)محـويتضح-
دورةنـــةالبحـــثتبعـــاالمتغيـــرعـــددالـــدوراتالتدريبيـــة)الشـــاملةالخاصـــةبـــالمتعلمين(بـــينإجابـــاتأفـــرادعي 

(1دوراتفـــأكثر(،إنالفـــروقكانـــتلصـــالحاألفـــردالـــذينخضـــعواألكثـــرمـــن)1دورات،4-3،واحـــدة
 (دورات.4-3ريبيةعدد)دوراتتدريبيةومنثماألفرادخضعوالدوراتتد

يالحظوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيالمحورالثالث)محورمتطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودة-
دورةنةالبحثتبعاالمتغيرعددالدوراتالتدريبيـة)الشاملةالخاصةبمحتوىالمناهج(بينإجاباتأفرادعي 

(1تلصـــالحاألفـــردالـــذينخضـــعواألكثـــرمـــن)دوراتفـــأكثر(،إنالفـــروقكانـــ1دورات،4-3،واحـــدة
 (دورات.4-3دوراتتدريبيةومنثماألفرادخضعوالدوراتتدريبيةعدد)

وجودفروقذاتداللةإحصائيةفيالمحـورالرابـع)محـورمتطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةيقستنتج-
دورةتبعاالمتغيرعـددالـدوراتالتدريبيـة)نةالبحثالشاملةالخاصةبالبيئةالمدرسية(بينإجاباتأفرادعي 
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(دورات1دوراتفـــأكثر(،إنالفـــروقلصـــالحاألفـــردالـــذينخضـــعواألكثـــرمـــن)1دورات،4-3،واحـــدة
 (دورات.4-3تدريبيةومنثماألفرادخضعوالدوراتتدريبيةعدد)

طبيـقإدارةالجـودةوجودفروقذاتداللةإحصائيةفـيالمحـورالخـامس)محـورمتطلبـاتتنجد-
نــةالبحــثتبعــاالمتغيــرعــددالــدوراتالتدريبيــةالشــاملةالخاصــةياألبنيــةالمدرســية(بــينإجابــاتأفــرادعي 

(1دوراتفأكثر(،إنالفروقكانتلصالحاألفردالذينخضعواألكثرمن)1دورات،4-3،دورةواحدة)
 (دورات.4-3ةعدد)دوراتتدريبيةومنثماألفرادخضعوالدوراتتدريبي

الحـــظوجـــودفـــروقذاتداللـــةإحصـــائيةفـــيالمحـــورالســـادس)محـــورمتطلبـــاتتطبيـــقإدارةيق-
نـــةالبحـــثتبعـــاالمتغيـــرعـــددالـــدوراتالجـــودةالشـــاملةالخاصـــةبـــاإلدارةالمدرســـية(بـــينإجابـــاتأفـــرادعي 

تلصالحاألفردالذينخضعواألكثردوراتفأكثر(،إنالفروقكان1دورات،4-3،دورةواحدةالتدريبية)
 (دورات.4-3(دوراتتدريبيةومنثماألفرادخضعوالدوراتتدريبيةعدد)1من)

يالحــظوجــودفــروقذاتداللــةإحصــائيةفــيالدرجــةالكليــةبــينإجابــاتأفــرادعينــةالبحــثتبعــاا-
كثر(،إنالفروقكانتلصالحاألفرددوراتفأ1دورات،4-3،دورةواحدةلمتغيرعددالدوراتالتدريبية)

 (دورات.4-3(دوراتتدريبيةومنثماألفرادخضعوالدوراتتدريبيةعدد)1الذينخضعواألكثرمن)
نــةالبحــثفــياســتبانةأفــرادعي دفــروقدالــةإحصــائياابــينمتوســطدرجــاتووجــأظهــرتالنتــائج -

عـددالـدوراتمتغيـروفـقلتعلـيمالثـانويالعـاممتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمـدارسا
التدريبيةلصالحاألفرادالذينخضعوالخمسدوراتتدريبيةفأكثر.

األفـرادالـذينخضـعواألكثـرمـنخمـسدوراتتدريبيـةيؤكـدونبدرجـةأكبـربأإويمكإ تفسير ذلك 
كإلـىأنهـذهالـدوراتالتدريبيـةضرورةتوافرمتطلباتتطبيقإدارةالجـودةالشـاملةفـيالتعلـيمويعـزىذلـ

التـييخضــعلهــاالمـديرينوالمدرســينتقــدملهــمالمعرفـةالعلميــةبالمســتجداتوالتكنولوجيـا،وكــلمــايتعلــق
بـــأنواعاإلداراتالحديثـــةومـــاتقدمـــهمـــندعـــمللعمليـــةالتعليميـــةممـــايزيـــدمـــنخبـــرتهمفـــيهـــذاالمجـــال،

تطـــوراتمـــنأجــلرفـــعمســـتوىأداءالمــدارسالثانويـــة،ورفـــعوالســعيلمواكبـــةمـــاتوصــلإليـــهالعلـــممــن
وهــذا.مســتوىأداءالعــاملينفيهــاوحرصــهمعلــىالمتابعــةالمســتمرةلكــلجديــدفــيمجــالالعلــومالتربويــة

لتحقيـقالجـودةالشـاملةفـيالمـدارسوالمؤسسـاتالتعليميـةمـنتـوفيرالبد أنه (2007)الميماإم  أكدته
 .كلمتطلباتها

 الميداني: بحثملخص نتائج ال ـالثاا ث

وهي:اآلتيةعنالنتائجالميدانيبحثالرأسف
 م (:2.6)لــىمحــاوراالســتبانةكاملــةبيالســتجاباتأفــرادعي نــةالبحــثعبلغــتقيمــةالمتوســطالحســا

دةإلىاإلهميةالكبيرةلهذهالمحاورفيتحديـدأهـمالمتطلبـاتالضـروريةلتطبيـقإدارةالجـو ممايشير
الشاملةفيمدارسالتعليمالثانويالعام.
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 يمكنترتيبالمتطلباتالضروريةلتطبيقإدارةالجودةالشـاملةفـيمـدارسالتعلـيمالثـانويالعـامبـرأي
أفرادعي نةالبحثترتيبااتنازليااوفقدرجةاألهميةكمايلي:

 .الشاملةالمتعلقةبالمدرسينمتطلباتتطبيقإدارةالجودة (9
 .بالمتعلمين الشاملةالمتعلقةلباتتطبيقإدارةالجودةمتط (2
 .باإلدارةالمدرسيةالشاملةالمتعلقةمتطلباتتطبيقإدارةالجودة (3
 .بمحتوىالمناهج الشاملةالمتعلقةمتطلباتتطبيقإدارةالجودة (4
 .المتعلقةبالبيئةالمدرسيةالشاملةمتطلباتتطبيقإدارةالجودة (5
 .المتعلقةباألبنيةالمدرسيةالشاملةةالجودةمتطلباتتطبيقإدار (6
 لمتعلقـةبالمدرسـينوفـقآراءعي نـةالبحـثا أهمالمتطلباتالضروريةلتطبيقإدارةالجودةالشـاملة من

 مايلي:
 .أنيكونلدىالمدرسينانفتاحعلىتطويرالتعليم (1
 جتمعالمحلي.قةبينالمدرسةوالمأنيكونلدىالمدرسينالقدرةعلىتوظيفالعال (3
 أنيكونلدىالمدرسونخبراتتربويةمتجددة. (2
 نـةالبحـثوفـقآراءعي بـالمتعلمينلمتعلقـةا أهمالمتطلباتالضروريةلتطبيقإدارةالجودةالشـاملة من

 مايلي:
 .المهاراتالحياتيةالالزمةللتفاعلمعالمجتمعب يجابيةأنيتمإكسابالمتعلمين (1
 معالمواقفاالجتماعيةالمختلفة.ينبمهاراتتوظيفالمعلوماتوالتعاملأنيتمتزويدالمتعلم (3
 أنيتمكنالمتعلممنتوظيفمهاراتهفياالتصالوالتواصلمعزمالئهومعلميه. (2
 نــةوفـقآراءعي بمحتـوىالمنـاهجلمتعلقـةا أهـمالمتطلبـاتالضـروريةلتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملة مـن

 البحثمايلي:
 .المناهجأنشطةتحفزالتفكيرالعلميللمتعلمينأنتتضمن (1
 يئةالمحليةللمدرسة.أنيستفيدمحتوىالمناهجمنإمكاناتالب (3
أنيشتملمحتوىالمناهجمجاالتاألهدافالمختلفة. (2
 نــةوفــقآراءعي بالبيئــةالمدرســيةلمتعلقــةا أهــمالمتطلبــاتالضــروريةلتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملة مــن

 يلي:البحثما
 .أنيتواجدللمدرسةموقعإلكترونيعلىشبكةاالنترنت (1
 مالعبمجهزةلالستخدامبشكلجيد.أنتوجد (3
أنيتمتوفيرأحدثالتقنياتلزيادةفعاليةالتعليممثلالحاسباآلليوشبكةاالنترنت. (2
 وفـقآراءعينـةسـيةبالمبـانيالمدرلمتعلقـةا أهمالمتطلباتالضروريةلتطبيقإدارةالجودةالشاملة من

 البحثمايلي:
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 .أنيراعىفيتصميمالمبنىالشروطوالمعاييرالفنية (1
 بنىشروطاألمنوالسالمةوالهدوء.أنيراعىفيتصميمالم (3
أنتتوفرقاعاتلممارسةاألنشطةالثقافية. (2
 نـةوفـقآراءعي ةبـاإلدارةالمدرسـيلمتعلقـةا أهمالمتطلبـاتالضـروريةلتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملة من

 البحثمايلي:
 .أنتعكسخطةالتطويرأهدافالمدرسةورسالتها (9
 كمعيارلتقويمأداءالمعلمين.أنيعتمدالمديرالعمل (2
 أنتقوماإلدارةالمدرسيةبمشاركةأعضاءالهيئةالتدريسيةباتخاذالقرارات. (3
 لباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفـيالجنسفياستجاباتأفرادعينةالبحثتجاهمتطلميؤثرمتغير

 مدارسالتعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشق.
 كـــانهنـــاكتـــأثيرلمتغيـــرصـــفةالمســـتجيب)مديرين/مدرســـين(،تجـــاهمتطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودة

 الشاملةفيمدارسالتعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشق.
 جاهمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدارسالتعليمكانهناكتأثيرلمتغيرالمؤهلالعلمي،ت

 الثانويالعامفيمحافظةدمشق.
 كانهناكتأثيرلمتغيرسنواتالخبرة،تجاهمتطلباتتطبيقإدارةالجـودةالشـاملةفـيمـدارسالتعلـيم

 الثانويالعامفيمحافظةدمشق.
 اهمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدارسكانهناكتأثيرلمتغيرعددالدوراتالتدريبية،تج

التعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشق.
 مقترحات البحث:رابعاا: 

بناءعلىماتوصلإليهالبحثالحاليمننتائجيمكنتقديمالمقترحاتالتالية:
 نويةالعامة.أنتسعىوزارةالتربيةإلىتطبيقودعمإدارةالجودةالشاملةفيالمدارسالثا 
 ينبغــيعلــىوزارةالتربيــةتوجيــهمــديرياتالتربيــةبتوعيــةمــديريالمــدارسبأهميــةمبــادئإدارةالجــودة

الشاملةفياإلدارةالمدرسية،وأثرهاعلـىجـودةالتعلـيمعـنطريـقالنشـراتوعقـدالمـؤتمراتوالـدورات
 التدريبية.

 قيـاداتاإلداريـةالواعيـةالتـيلهـااهتمامـاتفـيينبغيعلىمديرياتالتربيةأنتحـرصعلـىتـوفيرال
 مبادئإدارةالجودةالشاملة.

 علــىمــديرياتالتربيــةتنظــيمدوراتتدريبيــةللمــديرينتتضــمنمبــادئإدارةالجــودةالشــاملةمــنأجــل
 دارةالجودةالشاملةلتحسينجودةالخدماتالتعليمية.معارفوالمهاراتالالزمةلتطبيقإإكسابهمال



144 

 نتسـتعينمــديرياتالتربيـةبالمتخصصــينفـيإدارةالجــودةالشـاملةفــيالجامعـاتب لقــاءمحاضــراتأ
 عنمبادئإدارةالجودةالشاملة.

 العملعلىإعادةالنظرفيالخطةالدراسيةللمرحلةالثانويةالعامةمنحيثالمقرراتالدراسيةوعدد
 فيالقرنالحاديوالعشرين.تواجهكلمتعلمحدياتالجديدةالتيساعاتكلمقررلمواكبةالت

 الطالبمهاراتتؤهلهللتعرفالدراسيةفيسوريةمقرراتتساعدعلىامتالكضرورةتضمينالخطة
 علىسوقالعمل،وتساعدهعلىاالنخراطفيه.

 ،يوإعــادةالنظــرفــيسياســةقبــولالطلبــةفــيالتعلــيمالثــانوي فــيبعــضافتــدفقتســجيلالمتعلمــينقــا 
مـــنفـــيالجامعـــةأوتقليـــلعـــددالمتعلمـــينالتخصصـــاتاإلنســـانيةواألدبيـــة فيهـــالوجـــودعـــددكـــاف 

 المتخرجينينتظرونفرصالعملفيسوقالعملالمحلي.
 ــيمالعــاليعلــىالتنســيق المؤسســاتالمخططــةللقــوىالعاملــةوالجهــاتبــينأنتعمــلمؤسســاتالتعل

ماتمخرجـــاتالتعلــيمالعـــاليفــيســـوقاهأجـــلتقيــيمإســلحاجـــات،ومــنالمســتفيدةمــنأجـــلتحديــدا
 العمل.

 هـــواألساســـيهـــدفهايكـــونالتربيـــةمـــديرياتداخـــلالشـــاملةالجـــودةإلدارةأقســـامإنشـــاءعلـــىالعمـــل
 الثانوية.المدارسفيالشاملةالجودةإدارةأساليبتطبيقعلىاإلشراف

 أمإداريـــة،أكانـــت:ســـواءالمـــدارسفـــييثـــةالحدالتكنولوجيـــااســـتخدامعلـــىالمـــدارسمـــديريتشـــجيع
 اجتماعية.أولكترونية،إ
 الشاملةالجودةإدارةلفلسفةمناسبةتنظيميةثقافةنشرعلىالعمل. 
 أساليبهمنواالستفادةالجماعيالعملبمفاهيماألخذ. 
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رسالتعلــيمالثــانويهــدفالبحــثالحــاليإلــىتعــرفمتطلبــاتتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملةفــيمــدا
العاموذلكمنوجهةنظرالمدرسـينوالمـديرينفـيالثانويـاتالعامـةفـيالجمهوريـةالعربيـةالسـورية،كمـا
جاءهذاالبحثلتسليطالضوءعلىموضوعجديدوهاميستقطباهتمامالعالمبشكلجديوهـوموضـوع

الجودةالشاملةفيالتعليمالثانوي.تطبيق
لبحثبالسؤالالرئيسيالتالي:تتحددمشكلةا

 ة دمشق ؟حافظما متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الثانوي العام في مـ 
:ةالتاليويتفرععنالسؤالالرئيساألسئلةالفرعية

الفلسفةالتيتقومعليها،أهميتها،مراحلتطبيقها،إدارةالجودةالشاملةمنحيث)المفهوم،ما.1
.؟(باتتطبيقهامتطل
فيالتعليمالثانويمنحيث:المفهوم،المنطلقاتاألساسيةلتطبيقها،الجودةالشاملةماإدارة.3

 متطلباتتطبيقها،صعوباتتطبيقهافيالتعليمالثانوي؟
دارتهفيسوريةمنحيث)نشأته،أهميته،أهدافه،أنواعه،ضرورات.2 ماواقعالتعليمالثانويوا 

 ارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانويالعامفيسورية؟األخذب د
مامتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانويالعامالخاصةبالمدرسينمن.4

 وجهةنظرالعي نةككل؟
مدرسين(،الجنس،المؤهل/مديرينتالبحثالمستقلة)صفةالمستجيبماأثرمتغيرا.1

ينةحولمتطلباتتطبيقبرة،عددالدوراتالتدريبية(علىاستجاباتأفرادالع العلمي،سنواتالخ
 إدارةالجودةالشاملةبالتعليمالثانويفيمدينةدمشق؟.

متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشقالخاصةما.6
 ؟نةككلبالمدرسينمنوجهةنظرالعي 

تطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشقالخاصةمما.7
؟نةككلبالمتعلمينمنوجهةنظرالعي 

متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشقالخاصةما.8
؟نةككلبالمناهجمنوجهةنظرالعي 

يقإدارةالجودةالشاملةفيالتعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشقالخاصةمتطلباتتطبما.9
 ؟نةككلبالبيئةالمدرسيةمنوجهةنظرالعي 

متطلبـــاتتطبيـــقإدارةالجـــودةالشـــاملةفـــيالتعلـــيمالثـــانويالعـــامفـــيمحافظـــةدمشـــقمـــا.:1
؟نةككلالخاصةبالمبانيالمدرسيةمنوجهةنظرالعي 



147 

باتتطبيقإدارةالجودةالشـاملةفـيالتعلـيمالثـانويالعـامفـيمحافظـةدمشـقمتطلما.11
؟نةككلالخاصةباإلدارةالمدرسيةمنوجهةنظرالعي 

تألفالبحثمنخمسةفصول:
للبحث، الفصل األول: العام البحث:وتضمن اإلطار مشكلة وفرضياته،أهميووأسئلته، وأهدافه، ته،

حدوده،ومجتمعالبحثوعي نته،ومصطلحاتهوتعريفاتهاإلجرائية،والدراساتو نهجه،ومتغيراته،وأداته،وم
السابقة.

 اإلطارالنظريالمعياري،وتضمن:الفصل الثاني: 
تطورمفهومالجودةالشاملة.-أوالا
التيتقومعليهاإدارةالجودةالشاملة.الفلسفة-ثانياا
(.1::9الشاملة)أيزومراحلتطورتطبيقإدارةالجودة-ثالثاا
.الثانويمبرراتالتوجهإلدارةالجودةالشاملةفيالتعليم-رابعاا

.الثانويالتعليم في الشاملة الجودة إدارة أهمية-خامساا
.الثانويالتعليم فياألساسيةلتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمنطلقات-سادساا
فيالتعليمالثانوي.مراحلتطبيقإدارةالجودةالشاملة-سابعاا
التعليمالثانوي.فيمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة-ثامناا
فيالتعليمالثانوي.صعوباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة-تاسعاا

دارتهفيالجمهوريةالعربيةالسورية.وتضمن الثالث: الفصل واقعالتعليمالثانويالعاموا 
مــعالبحــثوأدواتــهوإجراءاتــه،حيــثتــموصــفمجتمــعالبحــث،وكيفيــةتــوزعبعنــوانمجتالرابــع: الفصــل

جـــراءاتالصـــدقوالثبـــات أفـــرادالعي نـــةعلـــىالمتغيـــراتالمســـتقلةللبحـــث،وخطـــواتتصـــميماالســـتبانة،وا 
جراءاتالتطبيق. لالستبانة،وا 

 :تائجوكانت أهم الن، وتفسري فرضياته مناقشة أسئلة البحثبعنوانالخامس: الفصل
 فــيمــدارسالتعلــيمالثــانويفــيســوريةوجــودمتطلبــاتضــروريةيفــرضتطبيــقإدارةالجــودةالشــاملة

 برأيأفرادعينةالبحث.
 يمكنترتيبالمتطلباتالضروريةلتطبيقإدارةالجودةالشـاملةفـيمـدارسالتعلـيمالثـانويالعـامبـرأي

ميةكمايلي:أفرادعينةالبحثترتيبااتنازليااوفقدرجةاأله
 .الشاملةالمتعلقةبالمدرسينمتطلباتتطبيقإدارةالجودة (9
 .بالمتعلمين الشاملةالمتعلقةمتطلباتتطبيقإدارةالجودة (2
 .متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةباإلدارةالمدرسية (3
 .بمحتوىالمناهج الشاملةالمتعلقةمتطلباتتطبيقإدارةالجودة (4
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 .المتعلقةبالبيئةالمدرسيةالشاملةطبيقإدارةالجودةمتطلباتت (5
 .المتعلقةباألبنيةالمدرسيةالشاملةمتطلباتتطبيقإدارةالجودة (6

 الجنسفياستجاباتأفرادعينةالبحثتجاهمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيلميؤثرمتغير
 مدارسالتعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشق.

  الجودةكان إدارة تطبيق متطلبات تجاه )مديرين/مدرسين(، المستجيب صفة لمتغير تأثير هناك
 الشاملةفيمدارسالتعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشق.

 كانهناكتأثيرلمتغيرالمؤهلالعلمي،تجاهمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدارسالتعليم
 ق.الثانويالعامفيمحافظةدمش

 كانهناكتأثيرلمتغيرسنواتالخبرة،تجاهمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدارسالتعليم
 الثانويالعامفيمحافظةدمشق.

 كانهناكتأثيرلمتغيرعددالدوراتالتدريبية،تجاهمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةفيمدارس
.التعليمالثانويالعامفيمحافظةدمشق
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.جامعـة13مصـر.مجلـةكليـةالتربيـة.العـددظة القليوبية.اإلدارة المدرسية. دراسة ميدانية لمحاف

 األزهر.

.دارالفكــرالعربــي،1طتطبيــق الجــودة والعتمــاد فــي المــدارس.(:1117أحمــد،أحمــدإبــراهيم) .1
 القاهرة.

دار الوفاا  ،.الطبعاة اطولا الجودة الشاملة فاي اددارة الععليمياة والمدرساية(:1111.)أحمد،أحمد .6

 ،مصر.اعة والنشرلدنيا الطب

إدارة الجــودة الشــاملة مــإ وجهــة نظــر مــديري ومعلمــي المــدارس :(2114األغبــري،عبــدالصــمد) .7
مجلـــة( فــي محافظـــة اإلحســاء.9001الحكوميــة المطبقــة لهـــا والحاصــلة علـــى شــهادة األيـــزو )

التعاون،السنةالعشرون،العددالحاديوالستون،الرياض،المملكةالعربيةالسعودية.
متطلبات تطبيق الجـودة الشـاملة فـي اإلدارة المدرسـية بمرحلـة التعلـيم  :(2117آلمداوي،عبير) .8

رسـالةدكتـوراه،كليـةالثانوي العـام بالمملكـة العربيـة السـعودية فـي ضـوء الفكـر اإلداري المعاصـر. 
هـــا،المملكـــةالتربيـــةللبنـــاتبأبهـــا،عمـــادةالدراســـاتالعليـــاوالبحـــثالعلمـــي،جامعـــةالملـــكخالـــد،أب

العربيةالسعودية.
 المجـــالتم الجوانـــبم  1006إطـــار ضـــماإ الجـــودة الخـــاص بمـــدارس األنـــروا (:2111األنـــروا) .9

اليونسـكو،وكالــةالغــوثالدوليـة،دائــرةالتربيــةوالتعلـيم،الرئاســةالعامــة،المعــاييرم مؤشــرات األداء .
 عمان،األردن.

التقرير الوطني للتنمية البشريةـ التعليم والتنمية البشرية :(1111برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي) .11
 هيئةتخطيطالدولة،دمشق.نحو كفاءة أفضل.

ةالملـكترجمـةراشـدبـنمحمـدالحمـالي.جامعـإدارة الجودة الشاملة.(:1112بسترفيلد،كارول) .11
 سعود،الرياض،السعودية.
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ب على معوقات تحقيق الجـودة فـي التعلـيم العـام إستراتيجية مقترحه للتغل :(2111البالع،فوزية) .21
بحثمقدمللقاءالسابععشرللجمعيةالسـعوديةللعلـومالسعودي في ضوء مبادئ الجودة الشاملة. 

 التربويةوالنفسية)جستن(بعنوان:)الجودةفيالتعليمالعام(،الرياض،المملكةالعربيةالسعودية.
لجودة الشاملة فـي التعلـيمم بحـث مقـدم إلـى المـؤتمر التربـويإدارة ا(:2111البنا،رياضرشـاد،) .13

 :التعليماالبتدائيجودةشاملةورؤيةجديدةفيالبحرين.العشريإ

الجـــودة الشـــاملة فـــي التعلـــيم بـــيإ مؤشـــرات التميـــز (:1116البـــيالوي،حســـنحســـينوآخـــرون) .12
 .دارالمسيرة،عمان.1طالعتماد.  ومعايير

( 9002فاعليـة اسـتخدام نظـام إدارة الجـودة الشـاملة )أيـزو :(2114الفـواز)التميمي،فوازمحمـد .14
في تطـوير أداء الوحـدات اإلداريـة فـي وزارة التربيـة والتعلـيم فـي األردإ مـإ وجهـة نظـر العـامليإ 

 .جامعةعمانالعربيةللدراساتالعليا،األردن.ودرجة رضاهم عإ هذا النظام فيها

دراسة تحليلية تقويمية لمحتـوى منـاهج التـاريي فـي الصـف األول (:6::3جعفر،أسمهانعلي،) .16
رسـالةماجسـتير،جامعـةالثانوي في سـورية وفقـاا ألهـداف منـاهج التـاريي فـي المرحلـة الثانويـةم

دمشق.
مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة المدرسية بمملكـة البحـريإ. (:2112جالل،محمود) .17

 عةالبحرين،المنامة،البحرين.رسالةماجستير،جام

،داروائــلللنشــر،عمــان،1طإدارة الجــودة الشــاملة مفــاهيم وتطبيقــات.(.2115جــودة،محفــوظ) .18
 األردن.

.دارالنهضـةالعربيـة،القـاهرة،اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية(:2991حجيم أحمد اسماعيل ) .19
 مصر.

ــيم العــاليم المــؤتمر القــومي إدارة الجــودة وضــما (:1112حســانين،هــدى) .11 إ العتمــاد فــي التعل
الســنوي الحــادي عشــر )العربــي الثالــث( لمركــز تطــوير  التعلــيم الجــامعي العربــي  فــاق اإلصــالم 

-11الجزءالثاني.مركزتطويرالتعليمالجامعيبالتعاونمعمركزالدراساتالمعرفية.والتطوير . 
 .القاهرة.1112ديسيمبر11

دراسة مقارنـة لنظـامي إعـداد معلمـي ريـاإ األطفـال فـي انكلتـرا والوليـات (:2111حسن،وسـام) .21
مكانيــة اإلفــادة منهــا فــي تطــوير نظــام إعــداد معلمــي ريــاإ األطفــال فــي  المتحــدة األمريكيــة واد

.رسـالةماجسـتير،قسـمالتربيـةالمقارنــة،كليـةالتربيـة،جامعـةدمشــق،الجمهوريـة العربيـة الســورية
 دمشق.

تحسـيإ جـودة اإلدارة المدرسـية فـي مصـر. المـؤتمر العلمـي :(2112سالمةعبدالعظيم)حسين، .22
،كليـةالتربيـة،جامعـةالفـرص -المعـايير-التحـديات  -السابع جودة التعليم في المدرسة المصرية

 طنطا،مصر.
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ة فــي دراســة مقارنــة لمنــاهج اإلعــداد التربــوي لمعلمــي المرحلــة البتدائيــ(:1988حــالوة،باســمة) .23
 رسالةدكتوراه،جامعةدمشق،دمشق.القطر العربي السوري ودولة الكويت.

مجلــةكليــةمفهــوم الجــودة الشــاملة بــالتعليم الثــانوي.:(1998حلمــي،فــؤاداحمــد؛فضــل،نشــأت) .25
(،جامعةاألزهر،القاهرة،مصر.71التربية،العدد)

المكتبـاتوالمعلومـاتمجلـة.المعلومـات زمراك في الشاملة الجودة إدارة:(2::3.)راشدالحمالي، .31
 .52-4(،ص.ص:4)1 العربية،

دارالمســـيرةللطباعـــةوالنشـــروالتوزيـــع،إدارة الجـــودة الشـــاملة.(:1111حمـــود،خضـــيركـــاظم) .16
 عمان،األردن.

مكانيــة تطبيقهــا فــي :(2115خضــر،غــازيمحمــدأحمــد) .27 درجــة مالئمــة إدارة الجــودة الشــاملة واد
ـــة ا ـــي األردإمـــدارس وكال ـــة ف .رســـالةدكتـــوراهغيـــرمنشـــورة،جامعـــةعمـــانالعربيـــةلغـــوث الدولي

للدراساتالعليا،عمان.
مكتــبالتربيــةإدارة الجــودة الشــاملة تطبيقــات تربويــة.(:2115الخطيــب،أحمــد،الخطيــب،رداح) .28

 العربيلدولالخليج،الرياض،المملكةالعربيةالسعودية.

األردن،عــالمإدارة الجــودة الشــاملة تطبيقــات تربويــة.(:2115ح)الخطيــب،أحمــد،الخطيــب،ردا .29
 الكتبالحديث.

إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـيم خ خبـرات أجنبيـة  :(2111الزهيري،إبراهيم)و،خليل،أحمدسيد .30
مكـــاإ اإلفـــادة منهـــا فـــي مصـــر.  الجمعيـــةالمصــريةللتربيـــةالمقارنـــةواإلدارةالتعليميـــة،مـــؤتمرخ واد

 دارةالتعليميةفيالوطنالعربيفيعصرالمعلومات،القاهرة،جامعةعينشمس.اإل

ــة وعالقتهــا (::::3خيــربــك،غــادة،) .21 ــرامج التقوي ــانوي نحــو ب ــث الث ــة الصــف الثال اتجاهــات طلب
،رسالةدكتوراة،جامعة.صيل في مادة الرياضياتحبالت

مكانيـة اإلفـادة  إدارة الجـودة الكليـة مفهومهـا:(1995درباس،أحمدسـعيد) .31 وتطبيقاتهـا التربويـة واد
ــــي القطــــا  التعليمــــي ــــة41،العــــدد15.رســــالةالخلــــيجالعربــــي،المجلــــدمنهــــا ف ،المملكــــةالعربي

 .السعودية.

تطــوير التعلــيم الثــانوي وفــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة فــي وزارة :(2115الراســبي،ناصــر) .33
راهغيرمنشورة،الجامعةاألردنية،عمان،األردن..رسالةدكتوالتربية والتعليم بسلطنة عماإ

ــي (:1112الرشــيدي،ســالممســعود) .12 ــى تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة ف ــة عل ــر األنمــاط القيادي أث
رسـالةماجسـتيرغيـرمنشـورة.الجامعـةاألردنيـة،القطا  الحكومي في المملكـة العربيـة السـعودية.

 عمان.

مجلـةمسـتقبلف الحديثة لإلدارة المدرسية مإ منظور نظمي.الوظائ(:1994زاهر،ضياءالـدين) .34
 .52–9(،القاهرة،ص11)1التربيةالعربية،
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دار،اإلدارة المدرســية والصــفية مــإ منظــور الجــودة الشــاملة(:8::3الزهيــري،إبــراهيمعبــاس،) .26
 الفكرالعربي،القاهرة،مصر.

،المــؤتمرالســادسســعوديةة الالمملكــة العربيــإدارة الجــودة الشــاملة فــي (:1992الزامــل،خالــد،) .27
 .1992للتدريبوالتنميةاإلداريةبحثغيرمنشور،القاهرة،

دارغريـــبللطباعـــةوالنشـــرالسياســـة اإلداريـــة فـــي عصـــر المعلومـــات.(:1994الســـلمي،علـــي) .38
 والتوزيع،القاهرة،مصر.

الفنيـة لـدى قـادة التعلـيم األساسـي تنمية الكفاءات اإلداريـة و  أساليب:(2115سليم،سلوىمحمد) .39
.مجلـةبمحافظة الشرقية في ضوء التجاهات العالمية المعاصرة لـبعإ مؤشـرات الجـودة الشـاملة

 كليةالتربيةببنيسويف،المجلداألول،العدداألول،بنيسويف،مصر.

جهاتـه وتو  1000وحتـى  2970تطور التعليم العالي في سوريا مإ عام (:2111سنقر،صالحة) .51
 .وزارةالتعليمالعالي،دمشق.المستقبلية

تطبيـــق حلقـــات الجـــودة الشـــاملة مـــإ وجهـــة نظـــر مـــديري ومعلمـــي :(2118الســويهري،فيصـــل) .51
رسـالةماجسـتير،كليـةالتربيـة،جامعـةأمالقـرى،مكـةالمدارس الثانوية بتعلـيم العاصـمة المقدسـة.

 المكرمة،المملكةالعربيةالسعودية.

معــايير مقترحــة للجــودة التعليميــة فــي ضــوء معــايير بالــدريج للجــودة  :(2118حامــد)الشــمراني، .52
رسـالةدكتوراه،كليـةالتربيـة،جامعـةأمالشاملة في مدارس التعليم العـام بالمملكـة  نمـوذد مقتـرم . 

القرى،مكةالمكرمة،المملكةالعربيةالسعودية.
ايير الجــودة الشــاملة فــي تــدريس مــادة  راء المعلمــيإ نحــو تطبيــق معــ(:2119الطــس،فيصــل) .53

رســالةماجســتير،كليــةالتربيــة،جامعــةأمالقــرى،المكتبــة والبحــث بالمرحلــة الثانويــة بمدينــة جــدة.
 مكةالمكرمة،المملكةالعربيةالسعودية.

ــاد (:1116طعيمــة،رشــدي) .22 ــايير العتم ــز ومع ــي التعلــيم بــيإ مؤشــرات التمي الجــودة الشــاملة ف
 .دارالمسيرةللنشروالتوزيع،عمان.األردن.1طيقات.األسس والتطب

معوقـات تطبيـق الجـودة فـي :(2117وقـران،أحمـدعبـدا )أيـار،العارفه،عبداللطيفعبدا  .54
.بحثمقدمإلىاللقاءالرابععشرللجمعيـةالسـعوديةللعلـومالتربويـةوالنفسية)جسـتن(:التعليم العام

عام.القصيم:السعودية.الجودةفيالتعليمال
تطوير إدارة المدرسـة الثانويـة العامـة بمصـر فـي ضـوء إدارة :(2112عامر،سامحعبدالمطلب) .51

 رسالةدكتوراهغيرمنشورة،كليةالتربية،جامعةالمنوفية،مصر.الجودة الشاملة. 

،1.ط1111اآليووزو و الشوواملة الجووودة إدارة بوويح المنووتج جووودة(:1111)ساامير العزيااز، عبااد .27
 مكتبةاإلشعاع،مصر.

ــيم.(:1111عبــدالعلــيم،أســامةواألحمــدي،حميــد) .21 .مؤسســة1طإدارة الجــودة الشــاملة فــي التعل
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 حورسالدوليةللنشروالتوزيع،اإلسكندرية.مصر.

: تطــوير أســاليب مراقبــة الجــودة فــي العمليــة التعليميــة بمرحلــة (1998عبــدالمــنعم،ناديــةمحمــد) .19
.المركــزبــل الجامعي)مرحلــة الثــانوي العــام( فــي ضــوء التجاهــات العالميــة المعاصــرةالتعلــيم مــا ق

 شعبةالتخطيطالتربوي،القاهرة.–القوميللبحوثالتربويةوالتنمية

متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة فـي إدارة الرياضـة المدرسـية فـي (:2115عبدا ،عصام) .41
 رسالةماجستير،جامعةالبحرين،المنامة،البحرين.إ. المرحلة الثانوية بمملكة البحري

ـــي إدارة :(2111العبـــدا محمـــد.)،عصـــام،العبـــدا  .41 ـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة ف ـــات تطبي متطلب
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 (9الملحق رقم ) 
في محافظة  ملة في مدارس التعليم الثانوي العامأسماء السادة المحكميإ لستبانة متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشا

 مرتبة حسب الترتيب الهجائي دمشق
 القسم السم الصفة الرقم

 المناهجوطرائقالتدريسابتسامفارس مدرس 1

 التربيةالمقارنةابتسامناصيف مدرس 3
 التربيةالمقارنةأملكحيل مدرس 2
 نةالتربيةالمقارباسمةحالوة أستاذمساعد 4
 المناهجوطرائقالتدريسخلودالجزائري مدرس 1
لتربيةالخاصةاغسانأبوفخر أستاذ 6
 التربيةالمقارنةنزيهالجندي أستاذمساعد 7
 التربيةالمقارنةمحمدحالق أستاذمساعد 8
 القياسوالتقويمياسرجاموس مدرس 9
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 (3الملحق رقم ) 
 األوليةبالصورة  في محافظة دمشق العام استبانة متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم الثانوي

جامعة دمشق
 كلية التربية

االستبانةبصورتهااألولية:
:عزيزتيالمدرسة/عزيزيالمدرس
عزيزتيالمديرة:/عزيزيالمدير

فـيمـدارسالتعلـيمالثـانويميدانيـةحـولمتطلبـاتتطبيـقإدارةالجـودةالشـاملةتقومالباحثةب جراءدراسـة
ب شرافالدكتورةسمي ةمنصور.فيمحافظةدمشقالعام

التفضلبقراءةبنودهذهاالستبانة،واإلجابةعنبنودهـابصـدقوموضـوعية،وترجوالباحثةمنحضرتكم
أيك.(فيالحقلالذييناسبر√رةصح)وذلكبوضعإشا

ـــــيســـــيتمجمعهـــــاســـــوفتعامـــــلبســـــريةتامـــــة) ألغـــــراضالبحـــــثالعلمـــــيمالحظـــــة:إنالمعلومـــــاتالت
وشكراالتعاونكم..حصراا(

االسم:...................................
أنثى:ذكر:الجنس:
 

:جامعيةإجازةمعهدمتوسط:ة:الشهادةالثانويالمؤهلالعلمي:
 

دبلوم:ماجستير:دراساتعليا
 

عددالدوراتالتدريبيةالتيالتحقتبها:عددسنواتالخبرة:
 
 




163 


العبارات

درجةالموافقةالمحوراألول:متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالمدرسين

موافـــق
درجـــةب

عاليــــــة
جداا

موافـــــــق
بدرجــــــة

يةعال

ـــــــــــــــق مواف
بدرجـــــــــــــــة
متوسطة

ـــــــــــــــق مواف
درجـــــــــــــــةب

ضعيفة

غيـــــــــــــر
موافق

أنيشعرالمعلمونأنالتغييرجزءمنحياتهمالمهنية.-1

أنيقتنعالمعلمونبالمبرراتالتياستدعتالتغيير.-3

أنيتمتدريبالمعلمينعلىمهاراتإدارةاألداء.-2

دوراتالتدريبيةلتطويرخبراتهمالمهنية.أنيلتحقالمعلمونبالعديدمنال-4

أنيعيالمعلمونا خرالمستجداتالتربويةوالعلمية.-1

أنيكونلدىالمعلمينمرونةفيالمواقفالعليمية.-6

أنيتمتدريبالمعلمينعلىاستخدامشبكةاالنترنتوالحاسباال لي.-7

راتتدريبيةتؤهلهمالستخدامأحدثالطرقفيالتعليم.أنيلتحقالمعلمونبدو-8
أنيكونلدىالمعلمينمهاراتعديدةأثناءالتواصلواالتصال.-9
أنيكونلدىالمعلمالقدرةعلىتوظيفالعالقةبينالمدرسةوالمجتمعالمحلي.-:1
فيةبشكلحيد.أنيكونلدىالمعلمالقدرةعلىإدارةالمواقفالص-11
أنيكونلدىالمعلمخبراتتربويةمتجددة.-13
أنيكونلدىالمعلمالقدرةعلىاستخدامالتقنياتالحديثةفيالتعليم.-12
أنيحظىتطويرالتعليمبدعممنالمعلمين.-14
أنيتحملالمعلمونمسؤولياتهمكماهومخططلها.-11
يقومالمعلمونذووالخبرةبمساعدةاألقلخبرةفيإعدادالخططالدرسية.أن-16
المحورالثاني:متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالمتعلم
أنتثيرالدروساهتمامالمتعلم.-1
أنيتمتشجيعالطالبعلىالتفكيرالعلمي.-3
اجاتالمتعلمالمختلفة.أنيلبيالتعليمح-2
أنيتمتحفيزالمتعلمينعلىالتعلمالذاتي.-4
أنيتمتحقيقالتفاعلالصفيبينالمتعلمين.-1
أنيتمإكسابالتالميذمهاراتعمليةوعلمية.-6
أنيـتمكنالمــتعلممــنتوظيــفمهاراتــهفــياالتصــالوالتواصــلمــعزمالئــهومعلميــه-7
لمجتمعالمحليبفاعليةونشاط.وا



أنيشعرالمتعلمبالرضاعنالدروسالتييتعلمها.-8
أنيتمتزويدالتالميذبمهاراتالتعاملمعالمعلوماتوالمعرفةالمتطورة.-9
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ــــتمتزويــــدالمتعلمــــينبالمهــــاراتالالزمــــةللتعامــــلمــــعالمواقــــفاالجتماعيــــة-:1 أني
المختلفة.



المحورالثالث:متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالمناهج
أنتشجعالمناهجعلىالتفكيرالعلمي.-1
أنتناسبالمناهجمستوىتفكيرالمتعلم.-3
أنتكسبالمناهجالمتعلممهاراتعلميةوأدائية.-2
ي.أنتشجعالمناهجعلىالتعلمالذات-4
أنيراعىفيمحتوىالمناهجخبراتالمتعلمالسابقة.-1
أنيتصفمحتوىالمناهجبالمرونة.-6
أنيوفرمحتوىالمناهجفرصالعملالجماعيللمتعلمين.-7
أنيكسبمحتوىالمناهجالمتعلمينمهارةالبحثعنمصادرالمعرفة.-8
ناهجالمتعلمينمهارةالتفكيراإلبداعي.أنيكسبمحتوىالم-9
أنيستفيدمحتوىالمناهجمنإمكاناتالبيئةالمحليةللمدرسة.-:1
أنيناسبمحتوىالمناهجمتطلباتسوقالعمل.-11
أنيتناسبمحتوىالمناهجمعوقتالتنفيذالمخصصله.-13
األهـــــدافالمختلفة)المعرفيـــــة،الوجدانيـــــة،أنيشـــــتملمحتـــــوىالمنـــــاهجمجـــــاالت-12

الحسية،الحركية(.


أنيوفرالمحتوىإمكانيةاستخدامأساليبمتنوعةلتنفيذالنشاطات.-14
أنيستطيعالمعلمونإثراءمحتوىالمناهجوتطويرها.-11
أنيتمتطويرالمناهجبمايالئمالمجتمعالمحلي.-16
تمتعديلالمناهجبمايكسبالطلبةخبراتتالئممجتمعهم.أني-17

المحورالرابع:متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالبيئةالمدرسية
أنتكونإمكانيةالتطويرميسرةبالنسبةللبيئةالمدرسية.-1
أنيتناسبعددالقاعاتوحجمهامععددالطالب.-3
أنتتوافرأجهزةحواسيبا ليةحديثةألعضاءالهيئةالتعليميةواإلدارية.-2
أنيتمتوفيراإلمكاناتالماديةالالزمة.-4
أنيـــتمتأســـيسنظـــاماتصـــالمتكامـــلالســـتخدامتقنيـــةالمعلومـــاتواالتصـــالفـــي-1

التعليم.


ىالتحسين.أنتتمدراسةبيئةالمدرسةلقياسقدرتهاعل-6
أنتوجدحديقةيتمتعبهاالطلبةويمارسونبهاالنشاطاتالعملية.-7
أنتوجدمالعبمجهزةلالستخدامبشكلجيد.-8
أنتوجدفيغرفالصفوفمكتبةمليئةبالكتبوالمراجع.-9
أنتحفظالوسائلالتعليميةفيمكانيسهلالوصولإليه.-:1


المحورالخامس:متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالمبانيالمدرسية
أنيراعىفيتصميمالمبنىالشروطوالمعاييرالفنية.-1
أنيتوافرفيتصميمالمبنىالمرونةالكافيةوالقدرةعلىتحقيقأهدافالتعلم.-3
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طالهندسيةوالصحية.أنيراعىفيتصميمالمبنىالشرو-2
أنيراعىفيتصميمالمبنىشروطاألمنوالسالمة.-4
أنتتوافرفيالمبنىأماكنلخدماتاالنترنتوقواعدالبيانات.-1
أنيتالءمعددغرفالمبنىمععددالطالبفيالمدرسة.-6
أنتتوفرقاعاتلممارسةاألنشطةالثقافية.-7
أنتزينالجدرانبشعاراتتحثعلىاإلتقان.-8
أنتتوافرالوسائلالتعليميةومصادرالتعلمالمناسبة.-9
المحورالسادس:متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةباإلدارةالمدرسية
اتخاذ(القرار.-عدمسيطرةالمركزيةعلىعملية)صنع-1
يتمتوضيحمفهومإدارةالجودةالشاملةمنقبلالقياداتاإلدارية.أن-3
الحدمنمركزيةاالتصالبيناإلدارات.-2
أنتمتلـكالقيـادةالمدرســيةإحساسـااجيــدا بالممارسـاتالتطويريـةالتــيتعتـزمإدخالهــا-4

فيعملالمدرسة.


التربوي.أنيتمنشرمعاييرالجودةفيالميدان-1
أنيشارككلاألعضاءفيخطةتطويرالمدرسة.-6
أنتعكسخطةالتطويرأهدافالمدرسةورسالتها.-7
أنتكــونخطــةتطــويرالمدرســةمفهومــةمــناألطــرافالمعنيــة)المعلمــون،األهــل،-8

.)...


أنتوجدخططإجرائيةلتحقيقاألهدافالمحددة.-9
ـــةالمدرســـةويتابعهـــاويوجـــهإجـــراءاتالتخطـــيط-:1 أنيعـــيمـــديرالمدرســـةواقـــعبيئ

والتحسينيناءعلىذلك.


أنيتمتعمديرالمدرسةبنمطقياديمناسب.-11
أنيعرفالمديرالقناعاتوالمسلماتالتييـؤمنبهـاالعـاملونوالتـيقـدتـؤثرفـي-13

التغيير.


يرالمدرسةبعالقاتجيدةمعالمجتمعالمحلي.أنيتمتعمد-12
أنتتعاونالمدرسةمعالمجتمعالمحليفيحلمشكالتالطلبة.-14
أنتراعىالالمركزيةفياالتصالبشكليجعلالتواصلفعالودونعقبات.-11
أنتعتمدالمدرسةمبدأالحوارمعالمتعلمينلتحسينأوضاعالتدريس.-16
أنتشجعإدارةالمدرسةاإلبداعواالبتكارفيالتدريس.-17
أنتستخدماإلدارةالمدرسيةالتقنياتالحديثةفيمجالعملها.-18
أنيتسمعملالمدرسةباألداءالجماعيوالفريقي.-19
أنتنظمالمدرسةدوراتتدريبيةفيتكنولوجياالمعلوماتللعاملين.-:3
أنيتمتوفيرالخدماتالتعليميةمنخاللكادرتعليميمختص.-31
أنيأخذمديرالمدرسةبعيناالعتبارا راءجميعالمدرسينقبلاتخاذأيقرار.-33
أنيشعركلأعضاءالهيئةالتدريسيةأنهممقدرونليقبلواالتغيير.-32
دارةاألداء.أنتطبقالمدرسةأشكاالاف-34 عالةفيالمساءلةوا 
أنيتمتشجيعاألداءالمتميزوتدعيمه.-31
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أنتعدالنشاطاتالحرةجزءاامنالخطةالمدرسية.-36
أناليعتمدالمديرمعاييرهالذاتيةلتقويمالمعلمين.-37
أنيعتمدالمديرالعملكمعيارلتقويمأعمالالمعلمين.-38
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 ( 3الملحق رقم ) 
  استبانة متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم الثانوي العام في محافظة دمشق

 بعد تعديل الدكتور المشرف والسادة المحكميإ 
 جامعة دمشق

 كلية التربية
 السيد:.............
تحيةطيبةوبعد:

إدارةالجـودةالشـاملةفـيمـدارسالتعلـيمالثـانويباحثةب جراءدراسـةميدانيـةحـولمتطلبـاتتطبيـقتقومال
العـــامفـــيمحافظـــةدمشـــقمـــنوجهـــةنظـــرمـــديريومدرســـيالمـــدارسالثانويـــةالعامـــة،وذلـــكمـــنأجـــل

االستفادةمنوجهةنظرهمفيتحديد:
 بالمدرسينالخاصةعليمالثانويالعامفيمدارسالتمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة. 
 الخاصةبالمتعلمين.فيمدارسالتعليمالثانويالعاممتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة 
 بمحتوىالمناهج.الخاصةفيمدارسالتعليمالثانويالعاممتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة 
 الخاصةبالبيئةالمدرسية.لتعليمالثانويالعامفيمدارسامتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة 
 الخاصةباألبنيةالمدرسية.فيمدارسالتعليمالثانويالعاممتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة 
 الخاصةباإلدارةالمدرسية.فيمدارسالتعليمالثانويالعاممتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملة 

 ور.وب شرافالدكتورةسمي ةمنص
ـــةمـــنحضـــرتكم ـــةعـــنبنودهـــابصـــدقوترجـــوالباحث ـــراءةبنـــودهـــذهاالســـتبانة،واإلجاب التفضـــلبق

(فيالحقلالذييناسبرأيك.√رةصح)وموضوعية،وذلكبوضعإشا
.حصراا(ألغراضالبحثالعلميمالحظة:إنالمعلوماتالتيسيتمجمعهاسوفتعاملبسريةتامة)

 الباحثةهاديةالحلواني
 لكم خالص الشكر واالحترامو 
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 البيانات الشخصية 
  أنثى:        ذكر:    :الجنس 
 
 

 :إجازةجامعية       :معهدمتوسط       :الشهادةالثانويةالمؤهلالعلمي:
 
 

  دكتوراة:   ماجستير:         :دبلوم
 
 

   التدريسية:عددسنواتالخبرة
سنواتفمادون:1
سنة11-11
سنة:16-3

سنة:3أكثرمن
 : عددالدوراتالتدريبيةالتيالتحقتبها 

دورةواحدة
دورات3-4
دوراتفأكثر1
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الدرجاتالعبارة

متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالمدرسين
ــــــق  مواف

درجـــــــة ب
عاليــــــــة 

 جداا 

ـــق  مواف
بدرجـــة 

 عالية

موافـــــــــق 
بدرجــــــــــة 

 متوسطة

ـــق   مواف
بدرجـــــــة 

   ضعيفة

ــــــــــــر  غي
 موافق 

أنيشعرالمدرسونأنالتغييرجزءمنحياتهمالمهنية.1

أنيقتنعالمدرسونبالمبرراتالتياستدعتالتغيير.3

أنيلتحقالمدرسونبالعديدمنالدوراتالتدريبيةلتطويرخبراتهمالمهنية.2

ارةالجودة.قواعدإدأنيتعرفالمدرسونبصورةمستمرةعلى4

أنيكونلدىالمدرسينمرونةفيالمواقفالتعليمية.1

المدرسينبدوراتتدريبيةتؤهلهمالستخدامأحدثالطرقفيالتعليم.أنيلتحق6

أنيستطيعالمدرسينإثراءمحتوىالمناهجوتطويرها.7

ــــفالعال8 ــــىتوظي ــــينالمدرســــةوالمجتمــــعأنيكــــونلــــدىالمدرســــينالقــــدرةعل قــــةب
المحلي.



أنيكونلدىالمدرسينالقدرةعلىإدارةالمواقفالصفيةبشكلحيد.9

أنيكونلدىالمدرسينخبراتتربويةمتجددة.:1

أنيكونلدىالمدرسينالقدرةعلىاستخدامالتقنياتالحديثةفيالتعليم.11


لمدرسينانفتاحعلىتطويرالتعليم.أنيكونلدىا13

أنيتحملالمدرسونمسؤولياتهمكاملة.12

متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالمتعلمين
أنتثيرالدروساهتمامالمتعلمين.14

أنتتمتنميةالتفكيرالعلميعندالمتعلمين.11

اجاتالمتعلمينالمختلفة.أنيلبيالتعليمح16

أنيتمتحفيزالمتعلمينعلىالتعلمالذاتي.17

أنيتمتحقيقالتفاعلالصفيبينالمتعلمين.18

أنيتمإكسابالمتعلمينمهاراتعمليةوعلمية.19

لميه.أنيتمكنالمتعلممنتوظيفمهاراتهفياالتصالوالتواصلمعزمالئهومع:3

أنيتمكنالمتعلممنتوظيفمهاراتهفـياالتصـالوالتواصـلمـعالمجتمـعالمحلـي31
بفاعليةونشاط.
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الدروسالتييتعلمها.أنيشعرالمتعلمبالرضاعنمضمون33

أنيتمتزويدالمتعلمينبمهاراتالتعاملمعالمعلوماتوالمعارفالحديثة.32

ـــــفالمعلومـــــاتوالتعامـــــلأن34 ـــــتمتزويـــــدالمتعلمـــــينبمهـــــاراتتوظي مـــــعالمواقـــــفي
االجتماعيةالمختلفة.



أنيتمتشجيعالمتعلمينعلىالعملضمنفريق.31

أنيتمإكسابالطالببالمهاراتالحياتيةالالزمةللتفاعلمعالمجتمعب يجابية.36

اراتالالزمةللتعاملمعالمعلوماتوالمعرفةالمتطورة.أنيتمإكسابالطالبالمه37

متطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبمحتوىالمناهج

أنتتضمنالمناهجأنشطةتحفزالتفكيرالعلميللمتعلمين.38

أنتراعيالمناهجالفروقالفرديةبينالمتعلمين.39

جعلىالتعلمالذاتي.أنتشجعالمناه:2

أنيراعىفيمحتوىالمناهجخبراتالمتعلمالسابقة.21

أنيتصفمحتوىالمناهجبالمرونةوالواقعية.23

أنيوفرمحتوىالمناهجفرصالعملالجماعيللمتعلمين.22

أنتنميأنشطةالمناهجفرصالبحثعنالمعرفة.24

تساعدالمناهجالمتعلمينفياكتسابمهارةالتفكيراإلبداعي.أن21

أنيستفيدمحتوىالمناهجمنإمكاناتالبيئةالمحليةللمدرسة.26

أنيرتبطمحتوىالمناهجمعاحتياجاتسوقالعمل.27

أنيتناسبمحتوىالمناهجمعوقتالتنفيذالمخصصله.28

يشتملمحتوىالمناهجمجاالتاألهدافالمختلفة.أن29
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أنيتمتعديلالمناهجبمايكسبالمتعلمينخبراتتالئممجتمعهم.41

يةمتطلباتتطبيقإدارةالجودةالشاملةالمتعلقةبالبيئةالمدرس

أنيراعىالتطويرفيالبيئةالمدرسيةبشكلمستمر.43
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62
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 (5الملحق رقم ) 
 توز  المدارس الثانوية العامة في محافظة دمشق

الناحيةالمنطقةاسمالمدرسةالرقم
 الفيحاءركنالدين يدرويشالزون 1
 الفيحاءركنالدين نبيليونس 3
 المالكيالمهاجرين ساميالدروبي 2
 فيالتشرقية المزة عمربنعبدالعزيز 4
 المزةالقديمة المزة ابنرشد 1
 مزةجبلالمزة بناتالشهداء 6
 مساكنبرزةبرزة الشهيدعبدالرؤوفالسعيد 7
 برزةمساكنبرزة عمربنالخطاب 8
 مساكنبرزةبرزة ممدوحقرهجولي 9
 جوبرالشرقيجوبر أديبالتقي :1
 جوبرالغربي جوبر شريفجرجيوهبي 11
 االستقالل جوبر محمدأنوركامل 13
 جوبرالغربي جوبر حكمتالساطي 12
 القصاع ساروجا العباسيين 14
العدوي ساروجاابناآلثير11
لقصورا ساروجايوسفالعظمة 16
العدوي ساروجاالعدويالمحدثةللبنات17
العدوي ساروجاالفاروق18
العدوي ساروجاالواقدي19
العمارةالبرانيةساروجاأمية:3
الزاهرة الميدانالشيماءالسعدية31
الزاهرة الميدانمحمدبدرالدينالعابدين 33
ميدانوسطاني الميدانمحمدبهجتالبيطار32
الدقاقالميدانالعابدينالتونسي34
ميدانوسطانيالميدانعبدالرحمنالكواكبي31
ابنعساكرالشاغوربدرالدينالغزال36
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القدمالقدممعروفاألرناؤوط24
القدمالقدممحمدكردعلي21
كفرسوسةالبلدكفرسوسةعباسمحمودالعقاد26
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 (6رقم)الملحق 

 «دبي الفر  األ» الخطة الدراسية في المرحلة الثانوية العامة  
 

 عاشر عام حادي عشر ثالث ثانوي المجمو 
 المواد الدراسية

 عدد الحصص
 لغةعربية 1 6 7 18
 إنكليزي 2 7 6 16
 رياضيات 4 1 : 1
 ديانة 3 3 3 6
 حاسوب 1 : : 1
 اجتماعيات 4 7 7 18
 رسم 1 1 : 3
 رياضة 1 1 1 2
 فيزياء 3 : : 3
 كيمياء 1 : : 1
 فلسفة 1 2 1 9
 علوم 3/37 1/39 38/: 2
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 (7رقم )الملحق                                                

 الخطة الدراسية في المرحلة الثانوية العامة  
 «الفر  العلمي »  

 األول ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي المجمو 
 عدد الحصص المواد الدراسية

 لغةعربية 1 4 4 12

 المواداالجتماعية 4 : 1 1

 رياضيات 4 1 6 11
 كمبيوتر 1 3 : 2
 كيمياء 1 3 3 1
 فيزياء 3 2 6 11
 علوم 3 2 2 8
 ديانة 3 3 3 6
 إنكليزي 2 1 4 13
 فلسفة 1 : : 1
 رسم 1 : : 1
 رياضة 137 1/37 38/: 3

(.4،32::3التربية،)وزارة
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ABSTRACT 
 

The goal of current research in percentage know the requirements of the application of 
total quality management in secondary schools, from the standpoint of teachers and 
administrators in public high schools in the Syrian Arab Republic. 

As stated this search to highlight the theme of a new and important attracts the world's 
attention in earnest a topic application of the concept of total quality in secondary education. 

the research is determined to scrutinize the next major question: 
What are the requirements for the application of the total quality management 

(TQM) in general secondary education in Damascus province? 
This question opens way for several sub-queries which will be covered by this 

research, among which are: 
1. The definition of TQM in general from the following aspects: its notion, the underpinning 

philosophy, its importance, the stages for its application and the requirements for its 
application? 

2. TQM in the secondary education vis-à-vis: its notion, the basic principles for its 
application, the requirements for its application and the difficulties in its application in the 
secondary education? 

3. The current status of the secondary education and its management in Syria in 
connection to: its inception, its importance, its objectives, its types, the necessities of the 
introduction of TQM in general secondary education in Syria? 

4. The requirements for the application of TQM in general secondary education with 
regards to instructors from the standpoint as a selected sample of the whole? 

5. The effect of independent variables in the research (such as recipients effecter 
(directors/teachers), sex, qualification, years of experience, the number of courses) on 
the responses of the selected sample to the requirements for the application of TQM in 
secondary education in Damascus city? 

6. The requirements for the application of TQM in general secondary education in 
Damascus province with regards to instructors from the standpoint as a selected sample 
of the whole? 

7. The requirements for the application of TQM in general secondary education in 
Damascus province with regards to learners from the standpoint as a selected sample of 
the whole? 
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8. The requirements for the application of TQM in general secondary education in 
Damascus province with regards to curricula from the standpoint as a selected sample 
of the whole? 

9. The requirements for the application of TQM in general secondary education in 
Damascus province with regards to school environment from the standpoint as a 
selected sample of the whole? 

10. The requirements for the application of TQM in general secondary education in 
Damascus province with regards to school buildings from the standpoint as a selected 
sample of the whole? 

11. The requirements for the application of TQM in general secondary education in 
Damascus province with regards to school administration from the standpoint as a 
selected sample of the whole? 

 
Hence, this research consists of five chapters: 
First chapter: 
The general framework of the research, comprising the research problem and its 

queries, its importance, its objectives, its assumptions, its variables, its data, its method, its 
limits, the research community and the selected sample, its procedural terminology and 
definitions, and previous studies . 

Second Chapter: 
The standard theoretical framework, consisting of:  
I- The evolution of the concept of TQM. 
II- The underlying philosophy of TQM. 
III- The evolution of the application of TQM (ISO 9001). 
IV- Justifications for the orientation towards TQM in secondary education. 
V- The importance of TQM in secondary education. 
VI- The basic principles for the application of TQM in secondary education. 

VII- The stages of TQM implementation in secondary education. 
VIII-The requirements of the application of TQM in secondary schools. 
IX- Difficulties in the application of TQM in secondary education. 
Third Chapter:  
Outlining the actual status of the general secondary education and its management in 

the Syrian Arab Republic. 
Fourth Chapter: 
Which is entitled “the research community, its tools and procedures”, where the 
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following topics are described: 
 the research community,  
 the distribution of the selected sample on the independent variables of the research, 
 the design-resolution steps, 
 the validity and reliability procedures of the questionnaire, and  
 the application procedures. 
Fifth Chapter:  
 Whose title consists of “discussion of research questions and hypotheses 

explanation“, where the most important findings can be listed here below: 
 According to the members of the research sample, implementing TQM in secondary 

schools in Syria necessitates the presence of certain requirements. 
 Also, as per the research sample, the below list (in descending order according to 

degree of importance) describes the essential requirements for the application of 
TQM in general secondary education institutions in connection to the following 
criteria: 

 Teachers. 
 Learners 
 School administration 
 Curricula 
 School environment 
 School buildings 
 The sex variable did not affect the responses of the members of the research 

sample towards the requirements of the application of TQM in general secondary 
education schools in Damascus province. 

 The recipient variable (directors/teachers) had an effect towards the requirements of 
TQM in general secondary education schools in Damascus province. 

 The qualification variable also had an effect on the response pertaining to this 
research. 

 An effect was observed as well for years of experience variable and the number of 
training courses variable. 
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