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من وجهة نظر المعلمين  التعليم األساسيدرجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مدارس 

 والمعلمات بسلطنة عمان

 

 1سالم ناصر الكحالي

 2خلفان سالم الكحالي

 
هدفت الدارسة إلى التعرف على درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في البيئة المدرسية من وجهة نظر : ملخصال

متغير النوع االجتماعي والمؤهل الدراسي وسنوات  معلمي ومعلمات الباطنة شمال وكذلك الفروق في ممارساتهم وفق

( معلمة. 70( معلم و )70( معلم ومعلمة من مدارس محافظة الباطنة شمال منهم )140الخبرة. وتكونت عينة الدراسة )

( عبارة موزعة على أربعة أبعاد تعبر 45وطبق عليهم استبانة لقياس درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة تكونت من )

ن درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في البيئة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات. وتوصلت الدراسة إلى عدة ع

نتائج من أهمها وجود مستوى فوق متوسط من الرضا عن األنشطة والبرامج المقدمة من إدارات المدارس لتطبيق 

اس درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم إدارة الجودة الشاملة في البيئة التعليمة حيث جاءت أبعاد مقي

األساسي لدى أفراد العينة حسب متغير النوع على الترتيب التالي: المرتبة األولى البعد الثاني والمرتبة الثاني البعد 

الحسابية وذلك حسب أوضحت المتوسطات  ،األول والمرتبة الثالثة البعد الرابع والمرتبة الرابعة البعد الثالث

واالنحرافات المعيارية. كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة إدارة 

الجودة الشاملة في البيئة المدرسية في أبعاد المقياس تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح اإلناث. بينما لم توجد 

تعزى لمتغير المؤهل والخبرة. وتوصى الدارسة بإقامة ورش تدريبية فروق ذات داللة إحصائية في درجة الممارسة 

 نوعية عن برامج الجودة الشاملة في البيئة التعليمة للمعلمين والمعلمات.

 .سلطنة عمان، مدارس التعليم األساسي، إدارة الجودة الشاملةالكلمات المفتاحية: 
 

Degree of the Practice of Total Quality Management in the Basic Education 

Schools from the Point of View of the Teachers in Sultanate of Oman 

 

Salim N. Al Kahali 

Khalfan S. Al Kahali 
 

Abstract: The aim of the study was to identify the degree of the practice of total quality 

management in the basic education schools from the point of view of the teachers of Al-

Batinah North, as well as differences in the degree of practice according to gender, 

qualification and years of experience variables. The study sample consisted of 140 

teachers from the schools of Al Batinah North governorate, 70 male teachers and 70 

female teachers. A questionnaire was used to measure the degree of TQM practice, 

consisting of (45) items divided into four dimensions, which reflect the degree of TQM 

practice in basic education schools from the point of view of teachers. The study reached 

several results, the most important of which are: the practice of total quality management 

in the schools of basic education from the point of view of teachers through their 

responses to the dimensions of the scale is above average. The results of the study also 

indicated that there are statistically significant differences in the degree of the practice of 

TQM in the scale dimensions attributable to the gender variable in favor of females. While 

there were no significant differences in the degree of practice due to the variable of 

qualification and experience. The study recommends the establishment of quality and 

training workshops on the TQM programs in the teaching environment for teachers. 
Keywords: Total quality management, basic education schools, Sultanate of Oman. 
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 المقدمة: 

أدركت البلدان المتقدمة أهمية إدارة الجودة الشااااملة، فعملت على تطبيق إدارة الجودة الشااااملة في 

كثير من قطاعاتها، السيما التعليم األساسي والعام، حتى إن كثيراً من الجامعات واإلدارات التعليمية 

في تجويد إدارة شااؤونها  اليابانية واألمريكية والبريطانية أخذت بإدارة الجودة الشاااملة كمهم أساالو 

 التعليمية. 

وأصاااابح االهتمام بالجودة الشاااااملة عامالً مهما وأصاااابحت أجهزة التعليم تحت ضااااغط ملحو  

بضاارورة اسااتخدام الجودة معياراً للمنتج التعليمي، وهو الذك يشااكل دائما ًميزة للمؤسااسااة التربوية 

قرن تحدياً كبيراً، بضااااارورة تحساااااين التي واجهت في القرن العشااااارين، وما تزال تواجه في هذا ال

جودة التعليم الذك تقدمه المؤسااسااة التربوية  في  ل التحديات التكنولوجية، واالقتصااادية من جانب، 

والطلب االجتماعي القوك على التعليم، والحاجة إلى االسااااتخدام األمثل للموارد من أجل تنمية دائمة 

 (.83: 2003ومستمرة من جانب آخر )أحمد الخطيب  

ويعتبر النظام التربوك في مقدمة النظم التي تواجه التحدك األكبر لهذه المتغيرات، حيث يتعين 

وكذلك  .عليه التعامل مع المعارف والمهارات واالتجاهات كونها تشااكل األساااس لكفاءات المسااتقبل

د التعقيد فإن النظام التربوك ملزم بشاااكل رئيس بتوفير خرائط لطرق واضاااحة الداللة في عالم شااادي

والتغير في معارفه ومعلوماته ومهاراته واتجاهاته، وفي  ل هذا الواقع والرؤى المسااااااتقبلية يحتا  

النظام التربوك للتركيز على الكيف والنوع مع االعلى الكم أو الحجم في مخرجاته، وللنهوض بهذه 

ها المسااااااؤولياة الجساااااايماة كاان الباد من إساااااانااده إلى إدارات تربوياة متميزة في كال  .مسااااااتوياات

 (.77: 1996)اليونسكو 

وتشمل الجودة في التربية كل مدخالت المؤسسات التعليمية وما تتضمنه من مواصفات الطال  

والمعلمين، والمباني والمناهج التعليمية، والعمليات وما تتضمنه من إعداد الطال  وتدريب المعلمين 

مخرجات المؤسااااسااااات التعليمية التي تتمثل في وأعمال التدريس واإلدارة وغيرها، باإلضااااافة إلى 

مواصاااااافااات تربويااة عاااليااة للطال  والخريجين التي تباادو في مسااااااتوى معرفي ومهااارك مرتفع 

 (.2008زيد منير ) ومواصفات تشخصية يرتضيها المجتمع

إن إدارة الجودة الشااااااملة في المؤساااااساااااات التربوية هي قضاااااية كال المعنيين بالتربية والتعليم 

لين عنه ابتداًء من المعلم والمدير والمشاااارف صااااعودا إلى أعلى مسااااتوى من مسااااتويات والمسااااؤو

المساااؤولية، بل هي قضاااية كال العاملين بالمؤساااساااات التعليمية من إداريين وعاملين وحتى الطال  

وأولياء األمور، وهي تعني المجتمع برمته الذك يتطلب نوعا ومساااتوى تعليميا معينا يفي باحتياجاته 

باته الحالية والمساااتقبلية، وهي فقافة تنظيمية ينبغي أن يمثلها ويعمل وفقا لها ويمارساااها جميع ومتطل

 .من يعنيهم أمر التعليم

ية في قطاع التعليم، لوجود مشااااااكالت عدة في  وفي الوقت الحالي تعد الجودة ذات أهمية عال

دارس الثانوية والجامعات، النظام التعليمي، حيث إن الطال  يتركون الدراسااااة أو يتخرجون من الم

وهم غير مسااااتعدين لمواجهة متطلبات سااااوق العمل. وقد أحدفت هذه المشااااكلة موجة من التمفير في 

 المجتمع.

: 2011( المشااار إليه في )سااامح محافظة  وحنان فريحات، Cheng, 1994) وقد أشااار شااينج

يم المختلفة، والتي تتضااامن على ( إلى أن إدارة الجودة الشااااملة يمكن أن تحسااان مفاهيم جودة التعل2

سااابيل المثال تحساااين أداء المدير والمعلم والطالب، وتطوير البرامج وخطط الدورات والروابط بين 

المجتمعات الدراساااية وتحساااين التقييم التربوكأ وقد أكدت عدد من األبحاث والدراساااات على تنفيذ 

إيجابي في نواتج النظام التعليمي كدراسااااااة مبادئ إدارة الجودة الشاااااااملة في التعليم، إلحداث تمفير 

 ( ودراسااااااة )أحمد الكعبي 2004( ودراسااااااة )محمود الهيشااااااان  Hernandez, 2002) هرناندز

2013.) 
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( من المناهج الفكرية الحديثة الموجهة التي TQMمما سااابق يتضاااح أن إدارة الجودة الشااااملة )

والجهود االبتكارية وبين المهارات الفنية يسااااتند إليها في المز  بين الوسااااائل اإلدارية األساااااسااااية 

ومن أكثر المفاهيم الفكرية  .المتخصااااصااااة من أجل االرتقاء بمسااااتوى األداء والتحسااااين المسااااتمر

سفية حظ ت باهتمام االختصاصيين والباحثين واإلداريين والمعنيين في تطوير األداء اإلنتاجي يوالفل

اإلنسانية على وجه العموم والمنظمات التربوية على وجه واألداء الخدمي وتحسينهما في المنظمات 

 .الخصوص

 

 مشكلة الدراسة: 
إلى تطوير نظمها التربوية اسااااتجابة للتجديد  تسااااعى مدارس التعليم األساااااسااااي بساااالطنة عمان

والتطوير في نظمها التربوية، بما ينسااااجم مع مبادئ إدارة الجودة الشاااااملة، بما يساااااعد على تجويد 

ها م عاملين من مهارات التطوير واإلبداع، وتزويد مخرجات لك تمكين ال بات  وكذ طال بة وال ن الطل

وقد برزت هذه المحاوالت في تطوير بعض  .الحقل بمسااااااتجدات النظم التعليمية العربية والدولية

االساااتراتيجيات والساااياساااات واألهداف التربوية، وكذلك في مجال التشاااريعات والقوانين واألنظمة 

هناك الكثير من المعوقات التي تقف حائالً  إال أنهت ذات الصلة بالبنية التنظيمية واإلدارية، والتعليما

أمام تطبيق إدارة الجودة الشااااملة والتي تساااعى هذه الدراساااة إلى اكتشاااافها من خالل دراساااة درجة 

س شاملة في البيئة المدرسية. ولذا تتمثل مشكلة الدرا ة في تعرف ممارسة إدارات المدراس للجودة ال

درجة ممارسااة إدارة المدارس الجودة الشاااملة في مدارس التعليم األساااسااي من وجهة نظر المعلمين 

 والمعلمات بسلطنة عمان. ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما درجة ممارساااة إدارة المدارس للجودة الشااااملة في مدارس التعليم األسااااساااي من وجهة نظر 

 لمين والمعلمات بسلطنة عمان."؟المع

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:

( في درجة ممارسة إدارة α= 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

المدارس للجودة الشااااااملة في مدارس التعليم األسااااااساااااي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

 ؟ بسلطنة عمان تعزى لمتغير النوع

( في درجة ممارسة إدارة α= 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

المدارس للجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

 بسلطنة عمان تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

( في درجة ممارسة إدارة α= 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

الجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بسلطنة عمان 

 تعزى لمتغير الخبرة؟

 

 أهمية الدراسة:

 تساعد إدارة الجودة الشاملة على تطوير خطط وبرامج تنميه العملية التعليمية . -

 والدعم للعاملين بالحقل التربوك. فيزفرص التحتعمل إدارة الجودة الشاملة على توفير  -

 تقدم إدارة الجودة الشاملة تحليال تفصيليا لألداء وعوامل تطويره ورفع مستوياته. -

 تساعد إدارة الجودة الشاملة على نشر فقافة الجودة لدى العاملين في البيئة المدرسية والمجتمع. -

 .لإلنجازات الفردية والجماعية الداعمة للتطوير والتحسنتقدم إدارة الجودة الشاملة دليال واضحا  -
إن ممارسة إدارة الجودة الشاملة في البيئة المدرسية توفر تخطيطا واضحا ومحددا للعمل  -

 التربوك تظهر فيه الرؤية المشتركة والمتوقفة لألداء واألهداف ووسائل تفعيلها في المدرسة.

 

 :أهداف الدراسة



 

 2019 (33) 10، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك                               20

 

 

 إلى تحقيق األهداف اآلتية: تسعى الدراسة الحالية

التعرف على درجة ممارساااة إدارة الجودة الشااااملة في مدارس التعليم األسااااساااي من وجهة  -

 نظر المعلمين والمعلمات بسلطنة عمان.

تعرف الفروق في درجة ممارسة إدارة الجودة للجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي  -

بسلطنة عمان تعزى لمتغير النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

 .وسنوات الخبرة

 
 حدود الدراسة:

 تتحدد نتائج الدراسة الحالية وإجراءاتها باالتي:

o :هدفت الدراسااة إلى الكشااف عن درجة ممارسااة إدارة الجودة للجودة  الحدود الموضوووعية

 .لمعلمين والمعلمات بسلطنة عمانالشاملة في مدارس التعليم األساسي من وجهة نظر ا

o :م2016/2017الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  الحدود الزمانية 

o :اقتصااااار تطبيق الدراساااااة على التعليم األسااااااساااااي التابعة للمديرية العامة  الحدود المكانية

 للتربية والتعليم بمحافظة الباطنة شمال بسلطنة عمان.

o :معلمو ومعلمات في مدارس التعليم األساسي. الحدود البشرية 

 

 :مصطلحات الدراسة

مدى الوعي والسااعي لتطبيق إدارة الجودة الشاااملة من قبل اإلدارات العليا في  درجة الممارسووة: .1

 .         المؤسسات التعليمية التربوية

التعليمية ليوفر أسااااالو  متكامل يطبق في جميع فروع ومساااااتويات المنطقة " :الجودة الشووووواملة. 2

للعاملين وفرق العمل الفرصااة إلشااباع حاجات الطال  والمسااتفيدين من عملية التعلم، أو هي فعالية 

" تحقيق أفضاااال خدمات تعليمية بحثية واسااااتشااااارية بمكفم أساااااليب وأقل تكاليف وأعلي جودة ممكنة

 (.73: 1999)فريد راغب النجار  

ي يحصل عليها أفراد العينة من تطبيق درجات المقياس " الدرجة التويعرفها الباحثان إجرائيا:

 ."المستخدم في الدراسة

ويعرف التعليم األساسي بمنه:" تعليم موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة  . التعليم األساسي:3

ممن هم في سن المدرسة  مدته عشر سنوات  يقوم على توفير االحتياجات التعليمية من المعلومات 

ارات  وتنمية االتجاهات والقيم التي تمكن المتعلمين من االستمرار والتعليم أو التدريب وفقا والمه

لميولهم واستعداداتهم وقدراتهم التي يهدف هذا التعليم إلى تنميتها، لمواجهة تحديات و روف الحاضر 

 (.1999وتطلعات المستقبل في إطار التنمية المجتمعية الشاملة" )وزارة التربية والتعليم

وهي نفساااها المراحل الدراساااية االبتدائية واإلعدادية المتوساااطة في  مدارس التعليم األسووواسوووي:. 4

والدراساااااة الحالية تتحدث عن  بعض الدول والثانوية، ويختلف السااااالم التعليمي من دولة إلى أخرى 

السلم التعليمي في سلطنة ُعمان: )أ( مرحلة التعليم األساسي: تمتد هذه المرحلة عشر سنوات وتنقسم 

 إلى مرحلتين هما:

 (4-1الحلقة األولى: مدتها أربع سنوات  وتبدأ من الصف األول وتنتهي بالصف الرابع ) -

 (10-5من الصف الخامس  وتنتهي بالصف العاشر ) الحلقة الثانية: مدتها ست سنوات  وتبدأ -

-11) ( مرحلة التعليم ما بعد األساااسااي: مدتها ساانتان  تضاام الصاافين الحادك عشاار والثاني عشاار 

 .(3: 2001، )وزارة التربية والتعليم 12

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 : أوال: األدب النظري

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة:*

لتحديد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المنظور التربوك  البد من إيضاح هذا المفهوم بوجه عام 

حات  قديم تطور كغيره من المصااااااطل فإن مفهوم الجودة  يه  يا. وعل يده تربو حد لك ت عد ذ حتى يتم ب

لعربية اإلدارية  ويعبر عنه بتعريفات تختلف بحسااب اسااتخدامها والجهة التي تعبر عنها، ففي اللغة ا

حسااب ما ورد في لسااان العر  فإن " الجودة من الجيد  والجيد نقيض الردكء  وجاد الشاايء  جودة 

 (.2003أك صار جيداً )أحمد  وحافظ 

سير 2002( الوارد في حمود )Crosbyكروسبي ) أما ( يرى بمنها" المنهجية المنظمة لضمان 

  األمثل الذك يساااااعد على منع وتجنب النشاااااطات التي تم التخطيط لها مساااابقا  حيث أنها األساااالو

حدوث المشااااااكالت من خالل العمل على تحفيز وتشااااااجيع الساااااالوك اإلدارك والتنظيمي األمثل في 

 األداء  واستخدام الموارد البشرية والمالية بكفاءة وتحقيق".

(:" بمنها قدرة المؤساااساااة التربوية على تقديم خدمة بمساااتوى عال من 2002وعرفها الساااعود )

دة المتميزة  تسااااااتطيع من خاللها الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها )الطلبة  وأولياء األمور  الجو

وأصاحا  العمل  والمجتمع  وغيرهم( وبالشاكل الي يتفق مع توقعاتهم  وبما يحقق الرضاا والساعادة 

 يها"لديهم  ويتم ذلك من خالل مقاييس موضوعة سلفا لتقييم المخرجات والتحقق من صفة التميز ف

( الجودة الشااااملة بمنها:" فلسااافة شااااملة للحياة والعمل في المؤساااساااات Singh,2007يعرف )

التعليمية ترمي إلى التحسااين المسااتمر لعمليات التعليم والتعلم وتطوير مخرجات التعليم على أساااس 

 أوكالناادالعماال الجماااعي بمااا يضاااااامن رضااااااااا المجتمع والطلبااة وأولياااء األمور" ويعرفهااا جون 

((JohnOkland, 2001 منهج شااااامل لتحسااااين التنافسااااية  والفاعلية  والمرونة في المنظمة  من":

 خالل التخطيط  والتنظيم  والفهم لكل نشاط  وإشراك كل فرد في أك مستوى تنظيمي في المنظمة". 

بمنها" فلساااااافة إدارية عامة قائمة على مجموعة من القيم واألسااااااس  (2008ويعرفها عز  )

تكز بشكل أساسي على االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية للمؤسسة في إشباع والمبادئ تر

احتياجات العمالء ولتحقيق أهداف المؤساااساااة وبالتالي لتحقيق أهداف المجتمع  ويتمم ذلك من خالل 

 التحسين المستمر في مختلف مستويات المؤسسة الداخلية وبكامل هيئاتها".

تعمل بشكل  فلسفة إدارية عامة" من تعريف إدارة الجودة الشاملة هو:مما سبق يخلص الباحثان ب

تعاوني ألداء األعمال معتمدة على القدرات المشااااااتركة لكل من اإلدارة والعاملين بهدف تحسااااااين 

 الجودة وزيادة اإلنتاجية بصفة مستمرة، في جميع مجاالت العملية التعليمية التعلمية".

 :الشاملة في التعليمأهداف إدارة الجودة * 
تمكيد على الجودة وإتقان العمل وحساااااان إدارته   إن للجودة الشااااااااملة في التعليم فوائد عدة منها ال

وتطوير أداء العاااملين من خالل تنميااة روح العماال الجماااعي وتنميااة مهاااراتااه  وكااذلااك االهتمااام 

حة الالزمة  واتخاذ كافة بمسااااااتوى أداء اإلداريين من خالل المتابعة الفاعلة واالجراءات الصااااااحي

اإلجراءات الوقااائيااة لتالفي األخطاااء قباال وقوعهااا ورفع درجااة الثقااة في العاااملين  والوقوف على 

المشاااكالت في الميدان ودراساااتها وتحليلها باألسااااليب والطرق العلمية  يضااااف إلى ذلك التواصااال 

لتعاون مع الدوائر والشااااااركات التربوك مع الجهات الحكومية واألهلية التي تطبق نظام الجودة  وا

 التي تطبق هذا النظام وبما يتفق مع النظام التربوك التعليمي.

 

 نماذج إدارة الجودة الشاملة:* 

تناولت الدراساااااات العديد من نماذ  إدارة الجودة الشااااااملة وألهميتها في التطوير والتنمية وتعرض 

 ودة الشاملة منها:الدراسة الحالية بعض تلك النماذ  الداعمة لفلسفة الج
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النموذ  الياباني: وهو يهتم بغرس فقافة الجودة الشااااااااملة عند األطفال وفي مراحل مبكرة من   -

حياتهم بحيث تصبح جزءا من فقافتهم ونظام حياتهم وممارساتهم اليومية  فتنسجم بذلك انسجاما تاما 

 مع شخصياتهم مما تساعدهم على تطوير أنفسهم واكتسا  خبراتهم. 

(: وهو الذك يقوم على إرساااء أسااس الجودة الشاااملة في Demin,1993-1900ذ  ديمنج )نمو -

المؤساااساااات  وصاااالحيته للتجربة. فهو يركز على أمور لم تك مطروحة مسااابقا  وبعطي الخطوات 

العلميااة لتنفيااذهااا. كمااا يركز على أهميااة تغيير المعتقاادات والتاامفير على الثقااافااة التنظيميااة  وأهمياة 

ملين في التخطيط والتنفيذ  واهمية رأك العميل  وغيرها مما لم تطرحه النماذ  القديمة إشااااااراك العا

 في العمل اإلدارك  وهذا ما قاد هذا النموذ  إلى النجاح واالنتشار.

(: ويعتبر هذا النموذ  فورة على النماذ  القديمة  Baldrige,1997نموذ  مالكوم بالدريج ) -

ذرك وشاااامل لكل مكونات المنظمة  كما يهدف إلى إرضااااء العميل وفلسااافة إدارية جديدة وتغيير ج

بتقديم جود عالية باسااااااتمرار  بما يقدم المنفعة والخير للبيئة ويحتوك نموذ  بالدريج من مكونات 

تشاااااامل القيادة اإلدارية  والتخطيط االسااااااتراتيجي  ونظام جمع وتحليل المعلومات  وإدارة عمليات 

منفعة والخير للبيئة من خالل إدارة وتنمية الموارد البشاااااارية  وقياس الجودة وتصااااااميها  ويقدم ال

 وتقويم إدارة الجودة  والتركيز على المستفيد ورضاه.

(: ويهتم بتطبيقات الجودة الشاااااملة في المؤسااااسااااات التعليمية  Irvine,1995نموذ  إيرفن ) -

أجل التغيير  واالهتمام واقترح اساااااتراتيجية لتنفيذها تتمثل بضااااارورة توفر الضاااااغط الخارجي من 

بدور القيادة والتزامها في تشاااجيع إدارة الجودة الشااااملة وتنفيذها  وإلزامها بالتحساااين على مساااتوى 

المؤساااااساااااة كلها  وبذل الجهود لتحقيق التنفيذ  وتوفر الدعم اإلدارك  ووضاااااع االساااااتراتيجية لبناء 

ليمية بالتقييم اسااتنادا إلى مؤشاارات تبين التزامات عملية التغيير  كما يؤكد على قيام المؤسااسااات التع

التقدم والقيام بجمع المعلومات وإيصااااااالها إلى أعضاااااااء المؤسااااااسااااااات  واختيار األهداف الدقيقة 

 (.Irvine,1995وتطبيقاتها كمبادرات إلدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية )

الحديثة نساااااابيا   (: وهو من النماذ Ashok&Motwani,1997نموذ  أشااااااوك وموراني ) -

ويبحث في الجودة الشاااملة في الميادين التربوية  ويشااتمل هذه النموذ  على خمسااة مراحل 

 وهي: 

 مرحلة التصميم: ويركز فيها على دراسة إدارة الجودة الشاملة. -

وتوفير التعليم والتدريب لكبار  مرحلة اإلعداد: ويركز فيها على إدارة تقييم الجودة الداخلية  -

 العاملين وصياغة األهداف ووضع التصورات  والقيام بإعداد التصميم للنظام الجديد.

التنفيذ: وتشاااااامل اختيار للعملية  وتحديد الهدف  وتدريب جميع العاملين على المسااااااتويات  -

فريق تحسين األخرى  واستطالع أراء المستهلكين  وهيكلة مجلس الجودة  واختيار أعضاء 

 الجودة وتحديد المعايير.

مرحلة التوساااع الكمي: وهي التي تؤكد على توفير التعليم المتطور  وتشاااكيل الفرق والدوائر   -

 وتقدير ومكافمة التحسينات.

 (.2003مرحلة التقييم: وتضم تقييم البرنامج وإجراء التغيرات )بدح   -

 :أهداف إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي* 

شوان   شاملة بحيث قام بتعديلها بما يتناسب 2004ذكر )ن ( مجموعة من األهداف إلدارة الجودة ال

مع المدارس كمؤسااسااات تعليمية ومنها: ضاابط وتطوير النظام اإلدارك في المدارس بتحديد األدوار 

سهل  العمل والمسؤوليات  وتحديد التوصيف الو يفي  وتطوير الهيكلة الو يفية للمدرسة بطريقة ت

والمشاااااااركة في اتخاذ القرار بعيد عن البيروقراطية. وضاااااارورة االرتقاء بالمسااااااتوى األكاديمي  

واالنفعاالي  واالجتمااعي  والنفسااااااي  والتربوك للطال   كونهم أحاد أهم مخرجاات النظاام  ورفع 

إلى مسااااتوى الوعي لديهم تجاه عملية التعليم وأهدافه  وتوفير فرص أفضاااال للتعلم الذاتي. يضاااااف 

ذلك أهمية تحسااااااين كفايات جميع العاملين في المدرسااااااة  من مدراء ومعلمين وغيرهم  من خالل 

التدريب المساااااتمر  وتوفير جو التفاهم والتعاون والعالقات اإلنساااااانية بينهم  وذلك ألجل التحساااااين 
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ي النظرة والتطوير المستمر للوصول إلى مخرجات تعليمية منافسة  والتمكيد على اعتماد الشمولية ف

إلى عملية التعليم بكافة جوانبها وأبعادها. وضرورة المساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحصول 

على احترامه وتقديره  والحصااول على اعترافه بالمؤسااسااات التعليمية لما تقدمه من خدمات مختلفة 

 للطال  والمجتمع.

 المرتكزات الفكرية لمدخل إدارة الجودة الشاملة:* 

توضاايح المرتكزات الفكرية التي تسااتند إليها فلساافة إدارة الجودة الشاااملة  حيث إن كل عمل يمكن 

ينطلق أساسا من فكرة تتحول فيما بعد إلى إنجاز  ويتمثل ذلك في قبول اإلدارة للتغير كحقيقة واقعة  

تيجي. واسااااااتعدادها لتقبل مفاهيم ومنطلقات غير تقليدية وتمكيدها على أهمية التخطيط االسااااااترا

وضرورة االهتمام بالمناخ المحيط باإلدارة والتمفير على مكوناته بطرق حديثة  واالبتعاد عن منطق 

الفردية والتشتت، واالستفادة من مفاهيم العمل الجماعي. باإلضافة إلى قبول أحكام العميل باعتبارها 

ام التكنولوجيا بذكاء، واالستفادة معيارا أساسياً في نجاح اإلدارة وتقييمها  والتمكيد على أهمية استخد

منها كعنصاار مؤفر في تفكير اإلدارة وأساااليبها. وأخيرا االسااتثمار األمثل للموارد البشاارية والمادية 

المتاحة  وضاااااارورة االهتمام كمورد رئيسااااااي يعتمد عليه جلب المنافع واإليجابيات )الصااااااالحي  

2009.) 

 المؤسسات التربوية:فوائد العمل بنظام الجودة الشاملة في * 

لقد برزت العديد من الفوائد من خالل تطبيق مبادئ الجودة الشاااااااملة في المؤسااااااسااااااات التربوية. 

معرفة احتياجات المجتمع وأفراده  والساااعي إلى الوفاء بها  وتو يفها في الطريق الصاااحيح لتحقيق 

وقت أقل وجهد وكلفة  التنمية المجتمعة الشاااااملة . باإلضااااافة إلى انجاز العمل بشااااكل صااااحيح في 

وتحقيق الرقابة الفعالة اإلسااااااهام في حل المشااااااكالت التي تعيق العملية التعليمية في المؤسااااااسااااااة 

والمسااتمرة لهذه العملية  يضاااف إلى ذلك تلبية حاجات المتعلم وتحقيق جودته في الجوانب المعرفية 

يع العاملين بالمؤساااااساااااة والمهارية واألخالقية. كما تساااااهم في زيادة اإلحسااااااس بالرضاااااا لدى جم

التعليميااة  وبناااء الثقااة بينهم  وتقويااة انتمااائهم إليهااا  وتنميااة القيم التي تحااث على العماال الجماااعي  

وتنمية العديد من مهارات العاملين مثل مهارة حل المشااااااكالت  واالسااااااتخدام الفعال للصااااااالحيات 

سام المختلفة  وتحسين سمعة وتفعيل النشاطات وغيرها  وتحقيق الترابط واالتصال الفعال بي ن األق

المؤسااااااسااااااااة التعليميااة  وبااث روح التنااافس والمبااادرة بين المؤسااااااسااااااااات التعليميااة المختلفااة 

 (.2004)عليمات 

 

 ثانيا: الدراسات السابقة

تعددت الدراساااااات التي تناولت درجة ممارساااااة إدارة الجودة للجودة الشااااااملة وجهة نظر 

األساسي بسلطنة عمان. لذا تعرض الدراسة عدد من الدراسات معلمي ومعلمات في مدارس التعليم 

 حول ممارسات إدارة الجودة الشاملة في التعليم.

(: إلى التعرف على درجة ممارسااااة معايير الجودة 2013هدفت دراسااااة ميسااااون الزعبي )

لدراسااااة الشاااااملة في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد الثالثة من وجهة نظر مو فيها. وأجريت ا

( مو ف من المو فين العاملين في مديرية التربية التعليم لمنطقة إربد الثالثة  100على عينة من )

( فقرة غطت فالفة مجاالت هي: مجال الوصااااااف 49واسااااااتخدمت الدراسااااااة اسااااااتبانة مكونة من )

ن مجال الو يفي  ومجال المهام والواجبات  ومجال الهيكل التنظيمي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أ

الوصف الو يفي قد جاء في المرتبة األولى وبدرجة متوسطة  تاله مجال المهام والواجبات وبدرجة 

متوسااااطة  وأخيرا مجال الهيكل التنظيمي من حيث تحقيق مبادئ إدارة الجودة الشاااااملة المطبقة في 

 هذه المديرية وبدرجة متوسطة لهذا المجال ولألداة ككل.

سامح محافظة وحنان فريحات )  سة  (: التعرف على درجة ممارسة إدارة 2011هدفت درا

الجودة الشاااملة في مديرك التربية محافظة الزرقاء من وجهة نظر مديرك التربية والتعليم ورؤساااء 
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( عبارة  وتكون مجتمع 43األقسااااام . لتحقيق أهداف الدراسااااة، تم تطوير اسااااتبانة اشااااتملت على )

 66ن جميع مديرك التربية ورؤساااااء األقسااااام في مديرية التربية الزرقاء البال) عددهم )الدراسااااة م

)إداريا  وكانت عينة الدراسة هي نفسها مجتمع الدراسة  وأ هرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة 

إدارة الجودة الشاااااملة في هذه المديريات كانت متوسااااطة. ال توجد فروق ذات داللة إحصااااائية عند 

( في درجة ممارساااااة إدارة الجودة الشااااااملة في مديريات تربية محافظة α=0.05وى الداللة )مسااااات

الزرقاء من وجهة نظر مديرك التربية والتعليم ورؤسااااء األقساااام تعزى لمتغير الجنس، والمساااتوى 

 .الو يفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

أفر إدارة الجودة الشاملة في برامج (: فهدفت إلى استقصاء 2010أما دراسة إلهام الشبلي ) 

التنمية المهنية للمعلمين من وجهة نظرهم في بعدك التخطيط، والممارساااة، والبعد الكلي، وتحديد ما 

إذا كان هذا األفر مختلفاً تبعاً لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة وتكونت عينة الدراسااااااة 

وير المدرسااية، طبقت عليه أداة لقياس أفر تطبيق إدارة ( معلمة من فرق التط48( معلماً و )60من )

الجودة الشاااملة في برامج التنمية المهنية للمعلمين، وتم حسااا  المتوسااطات الحسااابية واالنحرافات 

المعيارية إلجابات المعلمين على بنود االساااااتبانة وكانت مرتفعة، أك إن هناك أفراً واضاااااحا ًإلدارة 

التنمية المهنية في بعدك التخطيط والتنفيذ وفي البعد الكلي  كما تم استخدام الجودة الشاملة في برامج 

T-test  الذك أ هر فروقاً ذات داللة إحصااااااائية ألفر إدارة الجودة الشاااااااملة تبعاً للجنس في كل من

البعدين والبعد الكلي لصاااااااالح اإلناث، وباسااااااتخدام تحليل التباين األحادك لتظهر فروق ذات داللة 

 .ة فيمفر تطبيق إدارة الجودة الشاملة بين األفراد تبعاً لمتغيركأ المؤهل العلمي، والخبرةإحصائي

(: إلى التعرف على مدى توافر مبادئ الجودة الشااااااملة في 2005وهدفت دراساااااة جاسااااام )

الوصااااف الو يفي لمدير المدرسااااة االبتدائية بمملكة البحرين  باإلضااااافة إلى إيجاد صاااايغة مقترحة 

في  وقد تكونت عينة الدراسااة من فالث فئات وهي )أساااتذة جامعة البحريين في كلية لوصااف الو ي

(  واألخصاااااائيون التربويون في إدارة التعليم االبتدائي 19قسااااام المناهج وطرق التدريس وعددهم )

( مبادئ 4(. وأوضااااحت النتائج بمن هناك )30(  ومديرو المدارس االبتدائية وعددهم )12وعددهم )

 ( مبدأ غير متوافرة في الوصف الو يفي لمدير المدرسة االبتدائية.14من أصل )

(: إلى تقييم كيفية عدم رضااا المو فين Chen et al.,2006وهدفت دراسااة شاان وآخرون )

مع عناصااااار االساااااتثناء التي تحدد أولويات التحساااااين والتطوير  وو ف الباحث المنهج الوصااااافي 

وذ  لرضااا مو في التعليم العالي  وقد تكون هذا النموذ  التحليلي  وعمدت الدراسااة إلى تمساايس نم

من: )رؤيااة الماادرسااااااااة  االحترام  نتااائج التغااذيااة الراجعااة والتعزيز  والنظااام اإلدارك  الراتااب   

والمستحقات  بيئة العمل(  ولهذا الغرض أعد الباحث استبانة ترتكز على مجاالت النموذ  المقترح  

( محاضرا  وقد توصلت الدراسة إلى 248عينة الدراسة المكونة من )وقد طبقت هذه االستبانة على 

عدة نتائج أهمها أن مو في التعليم العالي يركزون للحصااااااول على راتب عال معتمدين على نظام 

 العالوات  وأن استقصاء ارضا الو يفي في أوروبا وأمريكا أعطى نتائج مشابهة.

لى التعرف على درجة إمكانية تطبيق إدارة (: والتي هدفت إ2004وأما دراساااااة الغافرك ) 

الجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان كما يتصورها مديرو المداس  وتكونت 

( مديرا ومديره في مدارس التعليم 125عينة الدراساااة وهي مجتمع الدراساااة نفساااها والبال) عددها )

لى عشاار مناطق تعليمية  وقد توصاالت الدراسااة األساااسااي )حلقة فانية( في ساالطنة عمان موزعين ع

إلى أن المتوساااااطات الحساااااابية لجميع فقرات االساااااتبانة كانت بدجة كبيرة  بمعنى إن جميع فقرات 

الدراسااة قابلة للتطبيق في مدارس التعليم األساااسااي في ساالطنة عمان  وهذا مؤشاار جيد على إمكانية 

 األساسي في سلطنة عمان. تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم

(: فقد هدفت إلى معرفة مدى فاعلية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 2004أما دراسة الهيشان ) 

وتكونت عينة  .في مديريات التربية والتعليم من وجهة نظر مديريها في إقليم الشاااااامال في األردن

( مديرا، توصااااالت 33) عددهم )الدراساااااة من جميع مديرك التربية والتعليم في إقليم الشااااامال والبال
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الدراسااااة إلى فاعلية تطبيق إدارة الجودة الشاااااملة للمجاالت الثالفة )التخطيط، األساااالو  اإلدارك، 

 .والتقويم( في مديريات التربية والتعليم في إقليم الشمال كانت عالية

(: هدفت إلى مراجعة وجهات النظر لعينة مكونة من Laurie,2004أما دراسااااااة لورك ) 

( من المدريين واألكاديميين في مؤساااااساااااات التعليم العالي البريطانية  بشااااامن التحديات التي 150)

ترتبط بترسيخ الجودة  وقد و فت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  واعتمدت على المقابالت التي 

أن تكون  أفادت في بناء اسااتبانة تساااعد في تحديد أولويات ترساايخ الجودة في الجامعات  يحتا  إلى

متجانساااة مع فقافة المنظمة وبنيتها  وذا ما أرادت المنظمة ترسااايخ الجودة  فال بد من تلبية الحاجات 

واالهتمامات المختلفة للعاملين  وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة خلق فقافة تنظيمية 

تنعكس بدورها على التعلم وإداك أهمية القيادة التحويلية كمؤشاااااارات لنجاح إجراءات الجودة والتي 

 الجيد للطلبة وعلى اقتصاد المجتمع كامالً.

ية نظام إدارة 2001وهدفت دراساااااااة الرجب )  (: التي هدفت إلى التعرف على مدى قابل

الجودة الشااملة للتطبيق في المدارس الشااملة في محافظ إربد  حيث تكون مجتمع الدراساة من جميع 

والبال)  2002\2001ارس الشاااااملة في محافظة إربد  للعام الدراسااااي العاملين ذكورا وإنافا في المد

نة الدراساااااااة بطريقة عشااااااوائية حيث بلغت )2574عددهم ) ( فردا. 497( فردا  وقد اختيرت عي

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج االتية:

إن درجة قابلية نظام إدارة الجودة الشااااااملة للتطبيق في المدارس الشااااااملة تراوحت ما بين 

المتوساااااطة والكبيرة. جاءت درجة قابلية نظام إدارة الجودة الشااااااملة للتطبيق مرتبه تنازليا حساااااب 

المجاالت على التوالي )المناهج الدراساااااية  التقييم  الطال   الهيئة التدريساااااية  اإلدارة المدرساااااية  

 اإلمكانات المادية(. 

درجة قابلية نظام إدارة  ( فيa<0.05وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الجودة الشاااملة للتطبيق تعزى لمتغير المؤهل العلمي. ووجود وجود فروق ذات داللة إحصااائية عند 

( في درجة قابلية نظام إدارة الجودة الشااااااااملة للتطبيق تعزى لمتغير الجنس  a< 0.05مسااااااتوى )

 وكانت جميع الفروق لصالح اإلناث.

(: إلى تقييم مسااتوى مدارس والية تكساااس Hernandez,2002وهدفت دراسااة هرناندز ) 

( مدرساااة تخدم 14بعد خمس سااانوات من تطبيق إدارة الجودة الشااااملة  علما بمن عدد هذه المداس )

( طالباً. وقد توصااالت هذه الدراساااة إلى أن إدارة الجودة لشااااملة كانت مفروضاااة على هذه 13000)

ي بار ها إج كان تطبيق قد  مدراس من األعلى  و ها تطلب ال ما إن تطبيق مدريين والمعلمين. ك ا على ال

تدريب المديرين والمعلمين وتضمن التدريب دروسا عن تطوير المستمر. كما توصلت الدراسة إلى 

أنه لم يتم تطبيق إدارة الجودة الشاااااملة بصااااورة دقيقة  واألدوات التي تمتنيها للتقييم كانت إنجازات 

ة في المقاطعة. ومن النتائج اإليجابية لتطبيق إدارة الجودة الطلبة ومن وجهة نظر أصااااحا  الساااالط

الشاملة أنها أفرت في أداء العاملين تمفيرا إيجابيا. وانها حققت الفوائد والتحديات المطلوبة مثل توفير 

 فقافة مدرسية ايجابية  الثقة في العمل  التقليل من عدد العاملين  التغير في الوقت والتقليل من الكلفة.

( إلى " تحديد مدى النجاح واإلخفاق في Kolcinski,2000وهدفت دراسااة كولساانسااكي ) 

( مؤسسة تعليمة بممريكا  تم تطبيق أداة البحث على هذه 184تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في )

( لمعرفة مدى تطبيقها للجودة في اإلدارة التربوية  واسااااتخدام 1996( و )1991المؤسااااسااااات في )

سااتبانة اشااتملت على عدد من األساائلة المفتوحة تم تطبيقها على عدد من اإلداريين العاملين الباحث ا

في الكليات والجامعات الخاصاااة والحكومية. و أ هرت نتائج الدراساااة أن مؤساااساااات التعليم العالي 

تعاني تقريبا من المعوقات نفسااااااها التي يواجهها قطاع األعمال عندما يطبق أسااااااس إدارة الجودة 

شااااملة  كم أوضاااحت أن المؤساااساااات التي اساااتطاعت أن تطبيق أساااس الجودة كانت تحظى بدعم ال

 إدارك ورؤية جيدة و وقيادة وتعمل في إطار فرك عمل واحد داخل المؤسسة الواحدة.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

مؤسااسااات تعليمية يتضااح من الدراسااات السااابقة أنها تناولت قابلية تطبيق إدارة الجودة الشاااملة في 

  ودراسااااااااة لورك  (2010إلهااام الشاااااابلي ) ( 2013ميسااااااون الزعبي ) مختلفااة مثاال دراسااااااااة

(Laurie,2004 ) ومعوقات هذا التطبيق  ( 2001  ودراساااة الرجب )(2004الهيشاااان ) ودراساااة

 .(Kolcinski,2000) دراسة كولسنسكيمثل 

من الدراساااات الساااابقة في تحديد المنهج المالئم  وإعداد اداة الدراساااة المناسااابة  الباحثانوقد اساااتفاد 

لتحقيق هدف الدراسااااة  كما ركزت الدراسااااة على درجة ممارسااااة إدارة الجودة الشاااااملة في البيئة 

 المدرسية من وجهة نظر معلمي ومعلمات الباطنة شمال.

 

 منهجية الدراسة واجراءاتها

الحالية المنهج الوصاااااافي التحليلي الذك تحاول من خالله التعرف على درجة اعتمدت الدراساااااااة 

سلطنة  سي ب شاملة من وجهة نظر معلمي ومعلمات في مدارس التعليم األسا ممارسة إدارة الجودة ال

 عمان. وذلك لطبيعة المتغيرات التي شملتها الدراسة تتناسب مع المنهج الوصفي.

 

 مجتمع الدراسة وعينتها:

جتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم األساسي الحكومية والبال) عددهم تكون م

 /2016بمحافظة الباطنة شمال لعام ( معلمة7011( معلم و )3250( معلم ومعلمه منهم )10261)

( معلما ومعلمة من 140وقد اختيرت عينة الدراسة الحالية بطريقة عشوائية تكونت من ) م.2017

 ن في المدارس الحكومية للتعليم األساسي بمحافظة الباطنة شمال بسلطنة عمان العاملي

وفق متغير النوع االجتماعي )الذكور واإلناث( المؤهل العلمي وسنوات  عينة الدراسة: 1جدول 

 (140)ن= الخبرة
 النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 %50 70 ذكور الجنس

 %50 70 إناث 

 %39 55 سنوات 10أقل من  الخبرة

 %44 61 سنة 20إلى  10من  

 %17 24 سنة 20أكثر من  

 %19 27 دبلوم تربية المؤهل

 %81 113 + ماجستير بكالوريوس 

 

 أداة الدارسة:
تمت االستعانة استخدام استبانة درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة والتي تم بناؤها باالستعانة 

باألدبيات والدراسات السابقة والرسائل العلمية ذات العالقة بإدارة الجودة الشاملة في التعليم. وتكونت 

مة المقدمة  وبعد ( عبارة  موزعة على اربعة ابعاد هي: بعد الرضا عن الخد45االستبانة من )

المشاركة والتخطيط االستراتيجي للجودة  وبعد التدريب والتحسين المستمر  وبعد تطبيق مبادئ 

الجودة الشاملة وتتم استجابة المفحوصين باختيارهم بديل واحد من بين البدائل )موافق بشدة  موافق 

 بدرجة متوسطة  غير موافق(.

 صدق األداة:

وتحقيقا للخصائص السيكومترية في الدراسة الحالية، صدق المقياس فقد تم عرض المقياس على 

( من المختصين بمجال علم النفس بكلية التربية جامعة السلطان قابوس، وبعض المتخصصين 8عدد )

صورته في اللغة العربية بوزارة التربية والتعليمأ للتمكد من من مالءمته لعينة الدراسة. وإعداده ب

النهائية التي طبقت على العينة. أما فبات المقياس فقد تم حسابه بمعامل ألفا كرونباخ حيث كان معدل 
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( يعرض 2( وهو معامل مناسب وجيد للدراسة الحالية. والجدول )0.972الثبات الكلي للمقياس هو )

 لي:معامل فبات )ألفا كرونباخ( للمقياس ككل، وأبعاده األربعة على النحو التا

معامل )الثبات( ألفا كرونباخ لمقياس درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مدارس : 2جدول 

 (140ن =)التعليم األساسي 
 كرونباخ معامل ألفا عدد الفقرات األبعاد

 901, 11 األول 

 933, 13 الثاني

 890, 10 الثالث

 896, 11 الرابع

 972, 45 المقياس الكلي

 

 الدراسة:تطبيق أداة 
بعد إعداد االستبانة بصورتها النهائية شرع الباحثان في تطبيق الدراسة على عينة الدراسة  وتم تسليم 

نسخ أداة الدراسة إلى العينة  ومن فم قام افراد عينة الدراسة بإعادة نسخ أداة الدراسة بعد تعبئتها  

 صعوبة تذكر.واإلجابة عن فقراتها  وقد جرت عملية التطبيق بصورة دون اك 

 

 األساليب اإلحصائية:
 استخدمت الدراسة الحالية الوسائل االحصائية االتية:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. .1

 ( لمعرفة أفر متغير النوع المؤهل الخبرة.MANOVA. تحليل التباين المتعدد )2

 لمجموعتين مستقلتين للتعرف متغيرات الدراسة الحالية. "ت". اختبار 3

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 نتائج الدراسة وتفسيرها:

ما درجة ممارسوووووة إدارة الجودة الشووووواملة في مدارس التعليم " وينص على: أوال: السوووووؤال األول

تم حساااا  "؟ ولإلجابة عن الساااؤال األسووواسوووي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بسووولطنة عمان

بشكل عام واستجابات  ستجابات المعلمين والمعلماتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال

( يعرض النتااائج حسااااااااب متغير النوع والخبرة 4المعلمين والمعلمااات كال على حااده، والجاادول )

بات اساااااتجا( لتصااااانيف مساااااتويات 3والمؤهل، وقد تم اساااااتخدام المعيار المشاااااار إليه في الجدول )

من خالل التقدير الثالفي الذك توزعت عليه االستجابات وفق المستويات المحددة: المعلمين والمعلمات

 يوضح ذلك. 3)موافق بشدة، موافق بدرجة متوسطة، غير موافق( والجدول 

 التقدير الثالفي الستجابات عينة الدراسة موزعة على مستويات المقياس: 3جدول 

 

  

 المستويات المدى التقدير ت

 فوق المتوسط 3.00 - 2.00 موافق بشدة 1

 متوسط 1.99 – 1.00 موافق بدرجة متوسطة 2

 دون المتوسط 99.00 - 0.00 غير موافق 3
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب النوع: 4جدول 
 إناث ذكور البـــعـد م

 ع م ع م

 262, 2,724 455, 2,329 الرضا عن الخدمة 1

 260, 2,781 483, 2,385 المشاركة والتخطيط االستراتيجي للجود الشاملة 2

 346, 2,648 459, 2,210 التدريب والتحسين المستمر 3

 323, 2,716 410, 2,296 تطبيق مبادئ الجودة الشاملة 4

 

الخدمة للذكور أن مجموع متوسط استجابات العينة على البعد األول: الرضا عن  4يتضح من جدول 

(، بينما كان مجموع متوسط استجابات 4557,( واالنحراف المعيارك هو )2,329( هو )70)ن =

(. بينما كان مجموع 262,( واالنحراف المعيارك هو )2,724( هو )70اإلناث في البعد )ن = 

الشاملة للذكور متوسط استجابة العينة على البعد الثاني وهو المشاركة والتخطيط االستراتيجي للجودة 

( 2,781(  بينما كان مجموع متوسط استجابات االناث )483,( واالنحراف المعيارك )2,385)

(  وبل) مجموع متوسط استجابات العينة على البعد الثالث التدريب 260,واالنحراف المعيارك )

جابات ( بينما كان متوسط مجموع است459,( واالنحراف المعيارك )2,210والتحسين للذكور )

(. وبل) مجموع متوسط استجابات العينة على البعد 346,( واالنحراف المعيارك )2,648االناث )

(  بينما كان متوسط 410,( واالنحراف المعيارك )2,296الرابع تطبيق مبادئ الجودة للذكور )

 ( وبحسب المعيار المحدد323,( واالنحراف المعيارك )2,716مجموع متوسط استجابة االناث )

بين  تتراوحلمستوى الرضا عن الخدمة وفق التقدير الثالفي الستجابات العينة فإن القيم المذكورة 

( وهي قيم فوق المتوسطأ 2,716و ) (2,724( للذكور  واالناث تراوح بين )2,296( و )2,329)

ة نظر وبذلك يتحدد مستوى درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي من وجه

 المعلمين والمعلمات بسلطنة عمان )فوق المتوسط( بالنسبة لمتغير النوع.

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب المؤهل : 5جدول 
 

 م

 بكالوريوس+ ماجستير دبلوم تربية البـــــعـد

 ع م ع م

 426, 2,539 395, 2,478 الرضا عن الخدمة 1

 438, 2,600 4229, 2,512 االستراتيجي للجود الشاملةالمشاركة والتخطيط  2

 4600, 2,438 4717, 2,388 التدريب والتحسين المستمر 3

 432, 2,523 387, 2,434 تطبيق مبادئ الجودة الشاملة 4

 

أن مجموع متوسط استجابات العينة على البعد األول: الرضا عن الخدمة دبلوم  5يتضح من جدول 

(، بينما كان مجموع متوسط بكالوريوس 395,واالنحراف المعيارك هو ) (2,478تربية هو )

(. بينما كان مجموع متوسط استجابة 426,( واالنحراف المعيارك هو )2,539والماجستير هو )

( 2,512العينة على البعد الثاني المشاركة والتخطيط االستراتيجي للجودة الشاملة دبلوم تربية )

(  بينما كان مجموع متوسط استجابات بكالوريوس والماجستير 4229,واالنحراف المعيارك )

(  وبل) مجموع متوسط استجابات العينة على البعد الثالث 438,( واالنحراف المعيارك )2,600)

( بينما كان متوسط مجموع 4717,( واالنحراف المعيارك )2,388التدريب والتحسين دبلوم تربية )

(. وبل) مجموع متوسط 4600,( واالنحراف المعيارك )2,438ير )استجابات بكالوريوس والماجست

( واالنحراف 2,434استجابات العينة على البعد الرابع تطبيق مبادئ الجودة لمؤهل دبلوم تربية )

( 2,523(  بينما كان متوسط مجموع متوسط استجابة بكالوريوس والماجستير )387,المعيارك )

ب المعيار المحدد لمستوى الرضا عن الخدمة وفق التقدير ( وبحس432,واالنحراف المعيارك )
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( و 2,539( للدبلوم   )2,434( و )2,478وح بين )االثالفي الستجابات العينة فإن القيم المذكورة تتر

(  وهي قيم فوق المتوسطأ وبذلك يتحدد مستوى درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في 2,523)

بالنسبة  هة نظر المعلمين والمعلمات بسلطنة عمان )فوق المتوسط(مدارس التعليم األساسي من وج

 لمتغير المؤهل العلمي.

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب الخبرة: 5جدول 
 ع م العدد الخبرة البـــــعـد م

 354. 2.513 55 سنوات 10اقل من  الرضا عن الخدمة 1

 443. 2.512 61 سنة 20إلى  10من عشر 

 399. 2.367 24 سنة 20أكثر من 

المشاركة والتخطيط االستراتيجي  2

 للجودة الشاملة

 415. 2.644 55 سنوات 10اقل من 

 434. 2.604 61 سنة 20إلى  10من عشر 

 438. 2.391 24 سنة 20أكثر من 

 483. 2.500 55 سنوات 10اقل من  التدريب والتحسين المستمر 3

 440. 2.436 61 سنة 20إلى  10من عشر 

 430. 2.250 24 سنة 20أكثر من 

 445. 2.553 55 سنوات 10اقل من  تطبيق مبادئ الجودة الشاملة 4

 380. 2.529 61 سنة 20إلى  10من عشر 

 438. 2.316 24 سنة 20أكثر من 

 

الرضا عن الخدمة  أن مجموع متوسط استجابات العينة على البعد األول في 5يتضح من الجدول 

(، بينما كان مجموع متوسط 354.( واالنحراف المعيارك هو )2.513ألقل من عشر سنوات هو )

(. بينما 443.( واالنحراف المعيارك هو )2.512استجابات من عشر سنوات إلى عشرين سنة و )

بينما  (399.( واالنحراف المعيارك )2.367كان مجموع متوسط استجابات أكثر من عشرين سنة )

كان مجموع متوسط استجابات العينة على البعد الثاني المشاركة والتخطيط االستراتيجي للجودة 

(، بينما كان مجموع 415.( واالنحراف المعيارك هو )2.644الشاملة ألقل من عشر سنوات هو )

(. 434.( واالنحراف المعيارك هو )2.604متوسط استجابات من عشر سنوات إلى عشرين سنة هو )

(. 438.( واالنحراف المعيارك )2.391بينما كان مجموع متوسط استجابات أكثر من عشرين سنة )

بينما كان مجموع متوسط استجابات العينة على البعد الثالث التدريب والتحسين المستمر ألقل من 

 (، بينما كان مجموع متوسط استجابات483.( واالنحراف المعيارك هو )2.500عشر سنوات هو )

(. بينما كان مجموع 440( واالنحراف المعيارك هو )2.436من عشر سنوات إلى عشرين سنة هو )

(. بينما كان مجموع 430.( واالنحراف المعيارك )2.250متوسط استجابات أكثر من عشرين سنة )

متوسط استجابات العينة على البعد الرابع تطبيق مبادئ الجودة الشاملة ألقل من عشر سنوات هو 

(، بينما كان مجموع متوسط استجابات من عشر سنوات 445.( واالنحراف المعيارك هو )2.553)

(. بينما كان مجموع متوسط 380.( واالنحراف المعيارك هو )2.529إلى عشرين سنة هو )

وبحسب المعيار المحدد  (.438.( واالنحراف المعيارك )2.316استجابات أكثر من عشرين سنة )

بين  تتراوحالجودة وفق التقدير الثالفي الستجابات العينة فإن القيم المذكورة  فإن تطبيق مبادئ

( وهي قيم فوق المتوسطأ وبذلك يتحدد مستوى درجة ممارسة إدارة الجودة 2.506( و )2.527)

الشاملة في مدارس التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بسلطنة عمان )فوق المتوسط( 

 متغير الخبرة في متغيرات الدراسة.بالنسبة ل

( يوضح 8أما من حيث ترتيب استجابات العينة على مستوى درجة ممارسة الجودة الشاملة فالجدول )

 وفق متغيرات الدراسة. 140ترتيب درجة الممارسة للعينة الكلية ن= 
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 ( ترتيب أبعاد ممارسة إدارة الجودة الشاملة من حيث أهميتها للعينة.8جدول )
عدد  المحور

 العبارات

 (140العينة )ن= 

 الترتيب ع م

 2 0.42011 2.5273 11 الرضا عن الخدمة

 1 0.43514 2.5835 10 المشاركة والتخطيط االستراتيجي للجود الشاملة

 4 0.46107 2.4293 13 التدريب والتحسين المستمر

 3 0.42431 2.5065 11 تطبيق مبادئ الجودة الشاملة

 

( أن ترتيب أبعاد درجة ممارسة الجودة الشاملة من حيث أهميتها للعينة 8يتضح من خال الجدول )

( جاء كاآلتي: الترتيب األول: كان للبعد الثاني المشاركة والتخطيط االستراتيجي 140الكلية )ن=

ب الثالث كان للجودة الشاملة  والترتيب الثاني كان للبعد األول الرضا عن الخدمة المقدمة  والترتي

للبعد الرابع تطبيق مبادئ الجودة الشاملة  والترتيب الرابع كان للبعد الثالث التدريب والتحسين 

المستمر وتعكس هذ النتيجة فقافة الحقل التربوك ومعرفته بالجودة الشاملة واإلعداد والتخطيط 

درجة ممارسة إدارة الجودة  الستراتيجيات التطوير في البيئة التعليمية. وأما من حيث ترتيب أبعاد

الشاملة في مدارس التعليم األساسي وفق متغير النوع االجتماعي والمؤهل العلمي )دبلوم وبكالوريوس 

وماجستير( والخبرة )أقل من عشر سنوات  ومن عشر سنوات إلى عشرين سنة  وأكثر من عشرين 

نحو التالي: الترتيب األول كان للبعد سنة(. فقد جاء الترتيب متفق في جميع متغيرات الدراسة على ال

الثاني وهو المشاركة والتخطيط االستراتيجي للجودة الشاملة  والترتيب الثاني كان للبعد األول وهو 

الرضا عن الخدمة المقدمة  أما الترتيب الثالث فكان للبعد الرابع وهو تطبيق مبادئ الجودة الشاملة  

وهو التدريب والتحسين المستمر. ويعكس ذلك أن الممارسات التي والترتيب الرابع كان للبعد الثالث 

يؤديها المعلم ال تتمفر باختالف المؤهل العلمي أو الخبرة خاصة في النشطة والبرامج التعليمية الداعمة 

 لتطبيق الجودة الشاملة في الحقل التربوك. 

ى وجود درجة كبيرة في تطبيق ( التي أشارت إل2004وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة )الغافرك  

إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان. وكذلك اتفقت مع دراسة )الرجب   

(  التي توصلت إلى أن وجود درجات متوسطة وكبيرة في قابلية نظام إدارة الجودة الشاملة 2001

 للتطبيق في مدارس محافظة إربد.

 

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ثانيا: السؤال الثاني والذي ينص على: 

(0.05 =α درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين )

 ؟االجتماعي والخبرة والمؤهل والمعلمات بسلطنة عمان تعزى لمتغير النوع

ولإلجابة على السؤال تم استخدام تحليل التباين المتعدد لتحديد أفر متغير النوع )ذكر، أنثى( ومتغير 

الخبرة )أقل من عشر سنوات، من عشر سنوات إلى عشرين  أكثر من عشرين سنه(. المؤهل الدراسي 

اللة الفروق بين لتعرف د ويلكس المبدا)الدبلوم  البكالوريوس والماجستير(، وكذلك تم احتسا  قيمة 

درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مدارس النوع والخبرة والمؤهل الدراسي  وتفاعلهما في 

( يعرض القيم الداللية 8فالجدول )التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بسلطنة عمان

فر متغير النوع والخبر والمؤهل ( يبين تحليل التباين األحادك لمعرفة أ9لويلكس المبد، أما الجدول )

درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين في 

 (.140لعينة الدراسة )ن =  والمعلمات بسلطنة عمان

 ( قيمة ويلكس المبدا8جدول )

ويلكس المبداقيمة  مصدر التباين ت  مستوى الداللة درجة الحرية 

 006, 3,8 893, النوع 1

 893, 446, 972, الخبرة 2

 724, 517, 984, المؤهل 3
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 .(،وهي893( أن قيمة ويلكس المبدا لمتغير النوع )ذكر، أنثى( جاءت )8يتضح من خالل الجدول ) 

( حيث أنها أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 0.05قيمة دالة عند مستوى داللة )

الممارسة للجودة في مدارس التعليم األساسي تعزى لمتغير النوع  بينما جاءت قيمة ويلكس المبدأ 

حصائية في وهي قيمة غير دالة إحصائية  بمعنى ال توجد فروق ذات داللة إ(  972لمتغير الخبرة )

درجة ممارسة الجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي تعزى لمتغير المؤهل العلمي والخبرة. 

ولمعرفة أفر متغير النوع والمؤهل العلمي والخبرة في درجة ممارسة الجودة الشاملة استخدام تحليل 

 ( يعرض تحليل التباين.9التباين األحادك لمتغيرات الدراسة والجدول )

 تحليل التباين األحادك لداللة الفروق بين المتوسطات وفق متغير النوع والمؤهل والخبرة: 9 لجدو

 

( دالة في أبعاد الجودة الشاملة 0.05( أن قيمة )ف( المحصلة عند مستوى داللة )9يتضح من الجدول )

لمتغير النوع )ذكر، أنثى(، حيث كان مستوى الداللة للنوع في األبعاد األربعة كالتالي: بعد الرضا 

.(، بعد تطبيق 001.(، وبعد التدريب والتحسن )002.(، بعد المشاركة والتخطيط )001عن الخدمة )

 .(. 000مبادئ الجودة )

( وتحليل التباين األحادك الستجابات أفراد العينة وجود ويلكس المبداويتضح من خالل قيمة )

( في ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

مان تعزى لمتغير النوع االجتماعي )ذكور، األساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بسلطنة ع

 إناث(  وال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي والخبرة.

(، التي أكدت عدم وجود فروق ذات داللة 2010واتفقت نتيجية الدراسة مع دراسة )الشبلي  

كما اتفقت  راس التعليم األساسي.إحصائية لمتغير النوع في درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مد

( التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 2001الدراسة مع دراسة الرجب )

قابلية تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. ووجود فروق ذات داللة 

ة للتطبيق تعزى لمتغير النوع وذلك لصالح إحصائية في درجة قابلية تطبيق نظام إدارة الجودة الشامل

 اإلناث.

 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قمية )ف(

مستوى 

 الداللة

 

 

 النوع

 001, 11,775 1,589 1 1,589 الرضا عن الخدمة

 002 10,356 1,568 1 1,568 المشاركة والتخطيط االستراتيجي

 001, 12,189 1,993 1 1,993 التدريب والتحسن

 000, 14,597 1,936 1 1,936 تطبيق مبادئ الجودة

 

 المؤهل

 

 

 601. 275. 037. 1 037. الرضا عن الخدمة

 0449. 577. 87. 1 087. المشاركة والتخطيط االستراتيجي

 213. 1.567 256. 1 256. التدريب والتحسن

 522. 412. 055. 1 055. تطبيق مبادئ الجودة

 

 الخبرة

 539. 621. 084 2 168. الرضا عن الخدمة

 493. 712. 108. 2 216. المشاركة والتخطيط االستراتيجي

 439. 828. 135. 2 271. التدريب والتحسن

 651. 431. 057. 2 114. تطبيق مبادئ الجودة

 

الخطم 

 المعيارك

   135. 129 17.403 الخدمة الرضا عن

   151. 129 19.527 المشاركة والتخطيط االستراتيجي

   164. 129 21.093 التدريب والتحسن

   133. 129 17.097 تطبيق مبادئ الجودة
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 المراجع:
ورقة عمل، غير منشااااورة، كلية  . إدارة الجودة الشوووواملة تطبيقات في اإلدارة المدرسووووية(: 2003الخطيب  أحمد )

 .التربية، جامعة اليرموك، األردن

(: مدى قابلية نظام إدارة الجودة الشاااااملة للتطبيق في المدارس الشاااااملة في 2001الرجب، غازك محمود يوسااااف )

 محافظة إربد  رسالة ماجستير  جامعة اليرموك  إربد، األردن.

ثالثة (: درجة تحقيق معايير الجودة الشاااملة في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد ال2013الزعبي  ميسااون طالع )

 .2013  2  ملحق 40من وجهة نظر مو فيها، دراسات  العلوم التربوية  المجلد 

سااامح محافظة وحنان فريحات: درجة ممارسااة إدارة الجودة الشاااملة في مديريات تربية محافظة الزرقاء من وجهة 

 .2011  7ق،ملح38نظر مديرك التربية والتعليم ورؤساء األقسام دراسات، العلوم التربوية، المّجلد

، دار الراية للنشااار والتوزيع، 1 (: الدرجة الممارساااة الحديثة في التعليم والتعلم الفعال، ط2008سااالمان  زيد منير )

 .عمان

(: الجودة الشااااملة في مدارس التعليم األسااااساااي بسااالطنة عمان كما يتصاااورها 2001الغافرك، صاااالح عبيد ساااعيد )

 ليرموك، إربد، األردن.مديرو المدارس، رسالة ماجستير، جامعة ا

في مدارس ما بعد التعليم األسااااااساااااي  9001(: مدى إمكانية تطبيق نظام الجودة اإليزو2013الكعب، أحمد مبارك )

 .23بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان  مجلة البحوث والدراسات الشرعية العدد 

 .ميرال للنشر والتوزيع، القاهرةإدارة الجامعات بالجودة الشاملة، أ (:1999النجار  فريد راغب )

(: مدى فاعلية تطبيق إدارة الجودة الشاااااملة في مديريات التربية والتعليم من وجهة 2004الهيشااااان، محمود سااااليم )

 .نظر مديرك التربية والتعليم في إقليم الشمال، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت،المفرق،األردن

لمواد التدريبية في اإلدارة والمرافق واإلدارة التربوية على المستوى المحلي، (: التخطيط التربوك ا1996اليونسكو )

البنى الرسااامية والمشااااركة، مكتب التربية العربي لدول –،الوحدة الثانية77قسااام الساااياساااة والتخطيط، ص
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