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تها هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة توفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة وعالق

هداف أبالتميز اإلداري لدي قادة مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر المعلمين، ولتحقيق 

( 341من ) الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة األساسية

اسة، وتمثلت %( من المجتمع الكلي للدر 10.6طقة الباحة التعليمية يمثلون نسبة )معلما من من

ودة ة الجأداة الدراسة في استبانة مكونة من محورين؛ المحور األول : متطلبات تطبيق إدار

تمت معالجة ( فقرة؛ و30( فقرة. والمحور الثاني: التميز اإلداري، ويضم )38الشاملة، ويضم )

درجة  سة أنئيا والتحقق من دالالت صدق وثبات االستبانة، وأظهرت نتائج الدراالبيانات إحصا

كانت  علمينتوفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة لقادة مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر الم

(، وأن 3.2بدرجة توفر متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة)

علمين ظر الممدارس التعليم العام بمنطقة الباحة للتميز اإلداري من وجهة ندرجة تحقيق قادة 

ة ذات (، ووجود عالقة ارتباطية موجبة قوي3.46جاءت بدرجة تحقق كبيرة، ومتوسط حسابي )

لشاملة، ا( بين درجة توفر متطلبات إدارة الجودة 0.01داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لنتائج ا(. وفي ضوء تلك 0.89في جميع المجاالت والدرجة الكلية)ومعايير التميز اإلداري 

تمعي المج أوصت الدراسة بالعمل على رفع درجة توفر متطلبات الجودة الشاملة في مجال الدعم

للمدرسة وذلك عن طريق وضع خطط استراتيجية تضمن مشاركة المجتمع المحلي في دعم 

 العملية التعليمية والتربوية. 

 لباحة.اقادة مدارس منطقة التميز اإلداري،  إدارة الجودة الشاملة؛ لمفتاحية:الكلمات ا
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    The aim of the study was to reveal the degree to which the 

requirements of TQM and its relation to the administrative excellence of 

the leaders of Al Baha schools from the point of view of the teachers. To 

achieve the objectives of the study, the researcher used the analytical 

descriptive method. The basic study sample consisted of (341) teachers 

from Al-Baha Educational Region representing 10.6% of the total 

population of the study. The study tool consisted of two-axis 

questionnaire. Which includes (38) paragraphs. And the second axis: 

administrative excellence, consisting of (30) paragraph; the data were 

processed statistically and verified the implications of the validity and 

stability of the questionnaire. The results of the study showed that the 

degree of availability of the total quality management requirements for 

the leaders of Al Baha schools from the point of view of the teachers was 

at an average level. The average of the total quality management 

requirements was 3.2, and the degree of achievement of the leaders of 

general education schools in Al Baha The teachers' point of view came a 

big check degree, and arithmetic average (3.46), and the existence of a 

relationship strong positive correlation statistically significant at the 

significance level (0.01) between the degree of availability of 

comprehensive quality management requirements, and administrative 

excellence in all areas of the total score (0.89). In light of these results, 

the study recommended working towards increasing the availability of 

total quality requirements in the field of community support for the 

school through the development of strategic plans to ensure the 

participation of the community in supporting the educational and 

educational process. 

Keywords: Total Quality Management; Management Excellence 

Criteria; Albaha School's Leaders.  
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 الحياة جاالتكافة م في سريعا  وتحوال   تطورا   األخيرة اآلونة في المعاصر العالم شهد   

تها من ي مواكبفرغبة عملية نتيجة الثورة المعلوماتية والتقنية والمعرفية من ناحية، والالعلمية وال

أجل  من ي اودول محلي ا المؤسسات التربوية بين المنافسة اشتداد إلى أدت ناحية أخري، والتي

تمر، المس تحقيق الجودة والتميز باإلضافة إلى الحاجة لوجود نظام إداري يهدف إلى التحسين

 .قيق النجاح في هذه المؤسساتوتح

ة والحاج تعليموإن التحديات العلمية والتكنولوجية واالقتصادية والطلب المتزايد على ال

ن ترقى أقتضت اإلى توظيف الموارد المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة والتغير في نمط الحياة، 

:  2018فطش، وأبو ناصر، واأل األنظمة التعليمية بمخرجاتها استجابة لهذه التحديات )الشورى؛

احها بت نجث(، وإدارة الجودة الشاملة وما تحمله من فلسفة ومبادى وأدوات وأساليب كمية 263

فعيل تم في على الصعيد التربوي الدولي المتقدم، وهي أحد أهم االتجاهات اإلدارية التي تسه

الفوائد   هما: ا عامالن أساسياناألداء اإلداري حيث تساند إدارة الجودة الشاملة ويدعم أهميته

دة رة الجوة إداالتي يمكن أن تعود على النظام التعليمي المدرسي نتيجة تطبيقها، والثاني: حتمي

يل ي تفعوضرورة تطبيقها، وذلك ألنها من االتجاهات اإلدارية الحديثة التي ثبت نجاحها ف

 (.14: 2005وتحسين األداء اإلداري ) هالل، 

( 10: 1995( ؛ و )حجى، 290: 2006(؛ و) شديقان، 18: 2006)ويرى الدويري 

تطلبات بية مأن إدارة الجودة الشاملة مدخل إداري يساعد المنظمات على االستثمار األمثل لتل

 ورغبات العمالء بما في ذلك مجال االستثمار التعليمي التربوي.

حتاج تحقيق المدرسة، وي تقدم عليه يعتمد الذي األساسي المرتكز هي التربوية والقيادة

 كفاءات التيالمهارات وال على غالب ا يعتمد وتحقيق تلك األهداف جهودهم الهدف لتنسيق وتوحيد

 فيه يؤثر وما ي،بالسلوك اإلنسان وواعيا   فاهما   يكون أن عليه ذلك جانب وإلى القائد، بها يتصف

 صنع القرار.و األهداف، ووضع االتصال، الحوافز، الدافعية، مثل عوامل من

ا تمثل عامال   والقيادة التربوية  تأثير من فيها مال التعليمية اإلدارة فشل أو نجاح في مهم 

التربوي التفوق  (، باإلضافة إلى تحقيق القائد41: 2004) الكردي،  التعليمية العملية على مباشر

لى رة عهة والقدالمعرفي لمدرسته واستثمار مواردها المادية والبشرية والتكنولوجية من ج

 وصول فييز للاالبتكار واإلبداع ليكون قادرا  على اإلدارة الفاعلة وعلى تحقيق األداء المتم

ك، لذلية. تربو النهاية إلى اكتساب الميزة التنافسية التي من شأنها رفع مستوى المدرسة كمؤسسة

ن أهم معتبارها ا بارئيسيا  له أصبح االهتمام بالتمييز اإلداري هو شعار المؤسسات التعليمية ومطلبا  

لحاجة امدى  الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لشرائح المجتمع كافة ، وادركت تلك المؤسسات

                    إلى تحسين خدماتها في اتجاه التوصل لدرجة التميز فيما تقدمه من خدمات تعليمية 

 (. 19: 2006)جودة ،
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حقيق تأن اإلدارة المتميزة هي اإلدارة التي تستطيع ( إلى 60: 2011ويشير راغب)

تعزيز وئها، األهداف المرجوة منها، والقدرة على بناء جملة من العالقات اإلنسانية بين أعضا

لفردية افروق روح العمل الجماعي، وإمكانية توفر الظروف المالئمة ألداء العمل، وأن تراعي ال

 عند توزيع األعمال.

اب ( على أن التميز اإلداري ال يكون في جانب على حس413: 2014ويؤكد شحاذة )

ر د تؤثجانب آخر؛ بل في المكونات من أجل إعطاء صورة متكاملة خالية من الثغرات التي ق

 على أداء المدرسة في المستقبل وتعد شيئا  أساسيا  وجوهريا . 

رة إدا ر متطلباتوتأسيسا  على ذلك فإن الدراسة الحالية تحاول الكشف عن درجة توف

 .   لمعلمينانظر  الجودة الشاملة بمدارس منطقة الباحة، وعالقتها بالتميز اإلداري لديهم من وجهة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

في  شاملةأظهرت نتائج الدراسات السابقة التي بحثت متطلبات تطبيق إدارة الجودة ال

ثل ممختلفة ها السة كانت كبيرة جدا في مجاالتمؤسسات التعليم العام إلى أن تقديرات أفراد الدرا

الجودة  ( التي أظهرت وجود درجة تطبيق كبيرة لمعايير2018دراسة عيسان، وفائزة الشيدي )

داوي مفي مجاالت الموارد البشرية، وشئون المعلمين، والتخطيط، في حين كشفت دراسة آل 

                  :  تطبيق الجودة الشاملة هي( أن أهم المتطلبات األساسية لإلدارة المدرسية ل2007)

يمي، ر التنظلتطويا) نشر ثقافة الجودة الشاملة، مراقبة تطبيق الجودة الشاملة، القيادة الفعالة، 

    جودة(. يط التشكيل فرق العمل، التدريب المستمر، تقويم أداء العاملين، االتصال الفعال، تخط

 لجودةاي تناولت التميز اإلداري كهدف من أهداف في حين كشفت نتائج الدراسات الت

وات إدارية، ( أن التميز اإلداري بحاجة إلى علم وفن وأد2015الشاملة مثل نتائج دراسة على )

ت ستوياويعتبر من أهم متطلبات المنافسة في القرن الواحد والعشرين، حيث يتطلب تحقيق م

 وفن اإلدارة الحديثة. عالية من الجودة من خالل االهتمام بتطبيق علم 

ة في المؤسسات ( أّن تطبيق إدارة الجودة الشامل2015كما أكدت نتائج دراسة أبو مسامح )       

ضمان  رسية معالمد التعليمية يُؤدي إلى تحقيق مجموعة من الفوائد منها: أنه يُعنى بتطوير القيادة

 تخطيطر، وتحديد األهداف، ومشاركة جميع العاملين في المدرسة في مستويات صناعة القرا

ال بين وأداء األعمال بشكل صحيح وفي أقل وقت وجهد ممكن، وتحقيق االتصال الفعّ  البرامج

( 2013)ايعة األقسام  اإلدارات والوحدات المختلفة في المدرسة، في حين كشفت نتائج دراسة رب

ير على مد التميزوعلى اإلبداع اتفاق المعلمين على أن هناك عددا  من األساليب اإلدارية المحفزة 

مل رة والعلمبادالمدرسة، ومنها:)تطبيق اللوائح والقوانين بطريقة مرنة، وتشجيع المعلمين على ا

ة إلنسانيقات االجماعي، وزيادة تشجيع وتحفيز المدير للمعلم وإبراز دوره كمعلم، وتوظيف العال

 ر(.ل المسؤولية من قبل المديوالتعامل اإلنساني مع المعلم، واالهتمام بظروفه وتحم
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إلى  لحاجةتعقيبا على ما تم عرضه من نتائج السابقة يمكن صياغة مشكلة الدراسة في ا

ارس دة مدالكشف عن توفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالتميز اإلداري لدي قا

 ة:آلتيألسئلة امنطقة الباحة من وجهة نظر المعلمين وتحديدا تسعى الدراسة لإلجابة عن ا

ر ما درجة توفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة بمدارس منطقة الباحة من وجهة نظ .1

 المعلمين؟.

 .لمين؟ما درجة تحقيق قادة المدارس بمنطقة الباحة للتميز اإلداري من وجهة نظر المع .2

فر ة توبين درج( α ≤ 0.05)هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة  .3

تميز رس للمتطلبات إدارة الجودة الشاملة بمدارس منطقة الباحة، ودرجة تحقيق قادة المدا

 اإلداري من وجهة نظر المعلمين؟.

 أهداف الدراسة: 

رة ت إداتهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة توفر متطلبات درجة توفر متطلبا

 جهة نظرمن و دي قادة مدارس منطقة الباحةالجودة الشاملة وعالقتها بمعايير التميز اإلداري ل

 المعلمين.

 أهمية الدراسة: 

 تكمن أهمية الدراسة الحالية في جانبين على النحو التالي:

 األهمية النظرية:

ة العملي تابعةتنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية دور قادة مدارس تعليم منطقة الباحة في م -1

ة ومدى لشاملاومتابعة توفر متطلبات تطبيق إدارة الجودة  التعليمية والتربوية في الميدان،

 ارتباطها بمعايير التميز اإلداري.

 ي منطقةملة فما تقوم به هذه الدراسة من تقديم عرضا تحليليا لمتطلبات إدارة الجودة الشا -2

 الباحة التعليمية  وعالقتها بالتميز اإلداري.

 األهمية التطبيقية:

ارة تعليم الباحة في إد التعليمية القرارات والسياسات صانعي الدراسة هذه ئج يؤمل أن تفيد نتا -1

رس في التعرف على درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة لدى قادة مدا

برامج وال وعالقتها بتحقيق التميز اإلداري، لتحديد ما يرونه مناسبا من أجل وضع الخطط

 أوجه القصور إن وجدت . التي تعزز ذلك الواقع، وتعالج
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ي فربويين ة التومن المؤمل أن تفيد نتائج الدراسة الحالية القائمين على برامج تدريب القاد -2

شاملة من مجال قيادة المدرسة للجودة ال في وتدريبهم قادة المدارس إعداد برامج تطوير

 أجل تحقيق التميز اإلداري.

 مصطلحات الدراسة:  

 ة:إدارة الجودة الشامل

ر تطويتعرف إدارة الجودة الشاملة اصطالحا بأنها: " نمط إداري جديد يمثل مدخال ل

دارات ة اإلشامل لكافة مجاالت ومراحل األداء، ويشكل مسؤولية تضامنية لإلدارة العليا وكاف

 ، مرورافيدينواألقسام، وفرق العمل واألفراد، ويشمل كافة مراحل العمل منذ التعامل مع المست

 (.541:  2003ليات، والتعامل مع المستفيد النهائي سعيا  للوفاء بتوقعاته" ) الصادق، بالعم

قوم على جي يويعرف الباحث إدارة الجودة الشاملة إجرائيا  بأنها " أسلوب إداري استراتي

ية ة تنظيمعليميتمجموعة من المبادئ التي يؤدي تطبيقها في مدارس التعليم العام إلى إيجاد بيئة 

دارية ت اإلق الجودة في خدماتها ومخرجاتها، بشكل مستمر لتحسين األداء في كافة العملياتحق

ا  في جرائيواألكاديمية بالمدرسة؛ وتقاس درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة إ

ذا هلعدادها إي تم الدراسة الحالية بالدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على األداة الت

 الغرض.

 التميز اإلداري:

بني ل الميُعرف اصطالحا بأنه : "مرحلة متقدمة من اإلجادة في العمل واألداء الفعا

فاعلة، يادة الوالق على مفاهيم إدارية رائدة تتضمن التركيز على األداء والنتائج وخدمة المتعاملين

ر لمستماشرية والتحسين وتوظيف المعلومات والحقائق وتطوير العمليات وإشراك الموارد الب

 )162: 2006واالبتكار وبناء مؤسسات ناجحة" )درويش، 

م بها لتي يقوتلك الممارسات اإلدارية ا: ويعرف الباحث التميز اإلداري إجرائيا  بأنه 

لمدرسة اخل ادقادة مدارس التعليم العام بالباحة لتقديم خدمات ومخرجات متميزة عالية الجودة 

ا في جرائيلمجتمع المحيط بالمدرسة، ويقاس درجة تحقيق التميز اإلداري إلخدمة العاملين وا

               عدادهاإي تم الدراسة الحالية بالدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على األداة الت

 لهذا الغرض.

 حدود الدراسة:  

ة الجودة الشاملة في اقتصرت هذه الدراسة على متطلبات تطبيق إدار : الحدود الموضوعية

المجاالت )متطلبات إدارية وتنظيمية، الموارد البشرية، المتطلبات المادية، الفعاليات التعليمية، 

الدعم المجتمعي للمدرسة(، وعالقتها بتحقيق التميز اإلداري في المجاالت )معايير إدارية 
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عيار خدمة المجتمع ورضا وتنظيمية، معيار الموارد البشرية، معيار اإلدارة اإللكترونية، م

 المستفيدين(.

ه، 1439: طبقت الدراسة الحالية خالل الفصل الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية

 هـ.1440

 : مدارس التعليم العام الحكومي للبنين بالباحة. الحدود المكانية

ثانوية سطة واللمتوئية وامعلمي مدارس البنين بمراحله التعليمية الثالث؛ االبتدا الحدود البشرية :

 بإدارة  تعليم بالباحة.

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة: -

قافة ي الثوتمثل إدارة الجودة الشاملة اتجاها  إداريا  يسعى لتحقيق تغيير جوهري ف

ة ق الجودتحقي التنظيمية داخل المدرسة، وذلك باستخدام أحدث األساليب اإلدارية التي تؤدي إلى

العمل  وظائف التعليمي، وتوفر الخدمة المتقدمة، بحيث يشمل هذا التغيير جميعالعالية للمخرج 

ي الكل داخل المدرسة اعتمادا  على العمل الجماعي مع التحسين المستمر في مستوى األداء

 (68: 2000بالمدرسة لتحقيق النجاح المستمر)عقيلي،

شرين، ن العينات من القرهذا وقد بدأ مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالظهور في الثمان

يع وتشج حيث يتضمن هذا المفهوم جودة كل من العمليات والمنتج، ويركز على العمل الجماعي

               : 2006مشاركة العاملين واندماجهم، مع التركيز على العمالء ومشاركة الموردين )جودة،

24-27.) 

ي كافة الجوانب العملية، وفى ظل ما تواجه النظم التعليمية من تحديات كثيرة ف

والتكنولوجية واالقتصادية، ولتحسين جودة التعليم الذي تقدمه تبرز الحاجة إلى استخدام أفضل 

الوسائل والطرق من أجل تحقيق التنمية المستمر، و تحسين التعليم وجودته أصبح هدفا  أساسيا  

ئيسي للنظم التعليمية هو ضرورة من أجل تحسين السياسات التعليمية القائمة، كما أن التحدي الر

 (368: 2001) البوهي،  القيام بتقديم تعليما  ذو جودة عالية

ي فتفقة يحمل مفهوم إدارة الجودة الشاملة معان وتعريفات عديدة ومتنوعة ولكنها م

لعمل تأدية انها "المضمون، حيث عرفها معهد اإلدارة الفيدرالي في الواليات المتحدة األمريكية بأ

وقت  ى نحو صحيح من الوهلة األولى وذلك لتحقيق الجودة الشاملة بشكل أفضل في أقصرعل

مدى  معرفةلويكون ذلك باالعتماد على التقويم المستمر للمستفيدين أو منتجات المنظمة وذلك 

 (.17: 2006تحسن األداء" )الخطيب؛ الخطيب ،

إدارية تركز على جملة من  كما يعني مفهوم إدارة الجودة الشاملة أنها: "استراتيجية

القيم تستمد طاقة حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين، 
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واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر 

 (.(Rhodes,1992,45للمنظمة" 

ؤسسات ي المنّها " فلسفة شاملة للحياة والعمل فوتعرف الجودة الشاملة في التعليم بأ

تعليم ليات الر لعمالتعليمية تحدد أسلوبا  في الممارسة اإلدارية بهدف الوصول إلى التحسين المستم

لبة والط والتعلم وتطوير مخرجات التعليم على أساس العمل الجماعي بما يضمن رضا األساتذة

 . ) 96:  2003ي ، وأولياء األمور وسوق العمل " ) الموسو

 تأخذ يثةحد إدارية فلسفة بأنها " الشاملة الجودة ( إدارة11: 2012كما يعرف قادة )

 في شيء لكل جذرية إيجابية تغيرات إحداث أساس على قائم شامل نظام إداري أو شكل نهج

 لعاس مخرجات في جودة أعلى إلى مكونات الوصول وتطوير كل تحسين أجل من وذلك المنظمة

 اعإشب خالل من عمالئها الرضا لدى من درجة أعلى تحقيق بهدف  تكلفة وبأقل خدمات أو

  يتوقعونه". ما وفق ورغباتهم حاجاتهم

دة في ع من خالل التعريفات السابقة يتبين بأن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يشترك

ة إدار يعبر عنمضامين وأسس توضح فلسفته، وأنه ال تعارض في التعريفات السابقة، فبعضها 

 ة وآليةاتيجيالجودة من خالل فلسفتها الشاملة للحياة، والبعض اآلخر يعبر عنها من خالل استر

 عملها لتحقيق أهدافها في الحياة العملية. 

 أهداف تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

ة العمليات ر لكافإلى التطوير والتحسين بشكل مستم بكونها تسعى الشاملة تتميز الجودة إدارة     

 يهما أشار إل الشاملة الجودة ومن أهم أهداف أسلوب اإلدارة . المدرسة في تتم التي

 ( على النحو التالي: 32: 2005(؛ ومصطفي )89ه:1419السلمي)

 المماثلة. المؤسسات التعليمية أمام للمؤسسة  التنافسية القدرة زيادة -

 على يزوالتم والتفوق ) المستفيدين(العمالء إرضاء في التعليمية المؤسسة كفاءة زيادة -

 المنافسين.

 المؤسسة التعليمية. داخل عنصر كل إنتاجية زيادة -

 الفرص ماراستث خالل من المتغيرات مع تعاملها في المؤسسة التعليمية ومرونة حركية زيادة -

 وتجنب المخاطر والمعوقات.

 . ميةالمؤسسة التعلي وفعاليات ومستويات قطاعات لكل الشامل المتواصل التحسين ضمان -

 المتواصل. النحو على للمؤسسة التعليمية الكلية القدرة ضمان -
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ير االستغالل األمثل لموارد المؤسسات المتاحة، وضمان مطابقة الخدمات مع المعاي -

 .الموضوعة

 .ردينخلق روح الفريق بين اإلدارة والعاملين، وإقامة عالقة طيبة مع الزبائن والمو -

 .للمؤسسة في مجال عملها، والتمييز والتفوق على المنافسين تكوين سمعة طيبة -

 .تقليل التكاليف، وضمان وضع تصميمات متطورة وخدمات متميزة -

لي: ي( إلى أن أهداف إدارة الجودة تتمثل فيما 28-27: 2010كما أشارت الحريري)

 و تحديد يفيةك ينوالعامل  اإلدارة المهمات، تعليم إلنجاز الالزم الوقت تحقيق الجودة، تقليل

 الزبائن تاحتياجا على عليها، التعرف السيطرة من للتمكن تجزئتها و المشكالت وتحليل ترتيب

 اآلخرين. على والتفوق واالستمرار تلبيتها، البقاء على العمل و

ات لمؤسسوبناء على ما سبق يظهر جليا أن الهدف من تطبيق إدارة الجودة الشاملة با

نظومة ر المالعربية السعودية هو التحسين والتطوير المستمر لكافة عناص التعليمية بالمملكة

 –مور مخرجات( تحقيقا  لرضاء المستفيدين ) أولياء األ –عمليات  –التعليمية ) مدخالت 

، ... المجتمع (. وذلك من خالل العمل على ضرورة العمل على تقليل األخطاء-الطالب

ز على لتركياارية داخل المؤسسة التعليمية، باإلضافة إلى والتحسين للمهارات القيادية واإلد

 تطوير العمليات أكثر من تحديد المسئوليات.

 أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة:

عمل جية تتوجه المؤسسات التعليمية العديد من المعوقات والتحديات الداخلية والخار

جال في الم ميتهافي كفاءتها، لذا تتضح أه على انخفاض اإلنتاجية لديها وزيادة التكاليف، والهدر

لة فيما ( أهمية إدارة الجودة الشام539-538: 2000التعليمي والتربوي، وقد حددت عشيبة )

 يلي:

 دراسة متطلبات المجتمع ، واحتياجات العمالء ، والوفاء بها. .1

 أداء العمال بشكل صحيح في أقل وقت ، وأقل مهمة، وأقل تكلفة. .2

 ن القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي ، وعمل الفريق.تنمية العديد م .3

 إشباع حاجات المتعلمين وزيادة اإلحساس بالرضا لدى جميع العاملين بالمؤسسة .4

 التعليمية.

بين  ادأةتحسين سمعة المؤسسة في نظر العاملين والعمالء ، وتنمية روح التنافس والمب .5

 المؤسسات التعليمية المختلفة.

 م سواء في الجوانب المعرفية أو المهارى أو األخالقية.تحقيق جودة المتعل .6
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 بناء الثقة بين العاملين في المؤسسة التعليمية وتقوية انتمائهم لها. .7

 فة.تحقيق الترابط واالتصال الفعال بين أقسام ووحدات المؤسسة التعلمية المختل .8

 يما يلي:( إلى أهمية إدارة الجودة الشاملة تتأتي ف84ه:1430وقد أشار الطس ) 

 لها. الحلول وإيجاد المشكالت اكتشاف في تساهم .1

 القرار. التخاذ والمشاركة السلطة )المعلمين( العاملين تمنح .2

 والتجديد. االبتكار إلى تؤدي التي الحواجز توفر في تساهم .3

 المجال. في العاملين المعلمين لجميع المستمر التدريب في تساهم .4

 .حاجاتهم ويشبع  )التالميذ( المستفيدين رغبات تلبي .5

 .المقدمة التعليمية والبرامج للخدمات المستمر التحسين في تساهم .6

 تمثل فييمة يوبناء على هذا فإن أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعل

ر من يحدث دويها وإسهامها في زيادة كفاءة البرامج التعلمية المقدمة، وزيادة إقبال المتعلمين عل

علمية هم العل اإليجابي مع البيئة المدرسية ورفع كفاءة وتحسين إنتاجهم وإبراز قدراتالتفا

 والتعلمية، وتنمية مهارات المخرج التعليمي.

 :متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة

لتي بات امن المؤكد أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس يستلزم بعض المتطل

ي نحو م السعثلكى تتمكن من تأهيل المنسوبين بها على قبول الفكرة ومن تسبق البدء بتطبيقها، 

 تحقيقها بكفاءة وفعالية، ويمكن تحديدها على النحو التالي:

إن إدخال أي مبدأ جديد في المدرسة  :إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة وتهيئة مناخ العمل

ثقافة ومعتقدات العاملين يتطلب إعادة تشكيل لثقافتها؛ ألن قبوله أو رفضه يعتمد على 

بالمدرسة. فثقافة الجودة، وإدارتها تختلف اختالفا  كليا  عن الثقافة اإلدارية التقليدية المتبعة، 

لذا فإنها تستلزم وجود ثقافة مالئمة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة من خالل تغيير 

 (.370: 2017األساليب اإلدارية المتبعة )محمد، 

تهيئة وإعداد المنسوبين بالمدرسة على اختالف مستوياتهم النفسية لفهم  ويقصد بذلك

وقبول مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وممارساتها واالقتناع بها؛ ألن ذلك يسهم في الحصول على 

 تعاونهم والتزامهم عند تطبيقها. 

يع العاملين إن نشر مفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة لجمالترويج وتسويق البرنامج: 

بالمدرسة أمرا  ضروريا  قبل اتخاذ قرارا  لتطبيقه، فتسويق البرنامج يساعد كثيرا  في القليل من 
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الرفض والمعارضة من قبل المنسوبين باإلضافة إلى التعرف على كافة المخاطر المتوقعة بسبب 

 (. 26: 1996التطبيق والعمل على مراجعتها وحلها ) زين الدين ،

ش ت وورلترويج للبرنامج عن طريق تنظيم الدورات التدريبية، والمحاضراهذا ويتم ا

ا على وائدهفالعمل  أو المؤتمرات بهدف التعرف على مفهوم إدارة الجودة وممارستها باإلضافة 

 .المدرسة

مما الشك فيه أن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالمدرسة  :التعليم والتدريب المستمر

ستلزم تدريب وتعليم المنسوبين لهذا البرنامج على أساليب وأدوات المفهوم بشكٍل صحيح ي

الجديد لكي يقوم على أساس سليم، وبالتالي يؤدي إلى النتائج المرغوبة ، وإن التطبيق بدون 

 ( .11: 1993وعي أو فهم قد يؤدي إلى الفشل )القحطاني ، 

رفة كين المنسوبين من معباإلضافة إلى إن الهدف من التدريب هو نشر الوعي وتم

 .أساليب التطوير

تها وعلى العموم فإن البرنامج التدريبي يجب أن يركز على أهمية الجودة وأدوا

 لفعالة،ادة اوأساليبها ومهاراتها الالزمة وطرق حل المشكالت، واتخاذ القرارات، ومبادئ القي

 سة. باإلضافة إلى األدوات اإلحصائية وطرق قياس األداء داخل المدر

يعد االستعانة باالستشاريين والمؤسسات المتخصصة بهدف تقديم  :االستعانة باالستشاريين -

المشورة العلمية عند تطبيق البرنامج وتحقيق الهدف من وجوده وهو تدعيم خبرة المدرسة 

 ومنسوبيها ومساعدتها على حل المشاكل التي ستوجهها وخاصة في مراحلها األولي.

تتألف فرق العمل باختيار واحدة من بين خمسة إلى ثمانية أعضاء من  :ملتشكيل فرق الع -

األقسام المعنية مباشرة أو ممن يقومون بالعمل فعليا  ويسهمون في تطويره والذي سيتأثر 

 (125: 2015)الشمري، .بالنتائج المترتبة على وجوده

 من ب أن يكونواوبما أن الفرق المشكلة ستقوم بالتطوير والتحسين المستمر لذا يج

 ستمر،األشخاص الموثوق بهم من ناحية ولديهم استعدادا  للعمل وتحسينه وتطويره بشكل م

تضمنها لتي تاباإلضافة إلى إعطائهم الصالحيات المختلفة للمراجعة وتقييم المهام واإلجراءات 

 .العملية، مع تقديم المقترحات لتطويرها

للمنسوبين داخل المدرسة نظير قيامهم بأعمال  يعد التشجيع المستمر :التشجيع والحفز-

متنوعة وتأديتها بكفاءة سيؤدي زرع الثقة، وتدعيم أدائهم المنشود. كما أن هذا التشجيع 

والتحفيز يلعب دورا  بارزا  في تحسين وتطوير برنامج إدارة الجودة الشاملة في المدرسة 

دا  كليا  على المنسوبين وحماستهم واستمراريته يسهم في تطويرها. وحيث انه يعتمد اعتما

للتطوير والتحسين؛ لذا يجب تعزيز حماسهم من خالل تقديم الحوافز المالئمة سواء معنويا  

أو ماديا . ليخلق جو مرن من الثقة المتبادلة والتشجيع والتحفيز باإلضافة إلى الشعور 
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ه عند تطبيق البرنامج باالنتماء للمدرسة من ناحية وبأهمية الدور المنوطين بالقيام ب

 .( 126: 2015))الشمري، 

يعد اإلشراف والمتابعة من ضروريات تطبيق برنامج الجودة على  :اإلشراف والمتابعة-

فرق العمل المشكلة بهدف تعديل المسار الخاطئ والعمل على متابعة إنجازاتهم وتقويمها 

شراف والمتابعة بشكل دوري إذا تطلب األمر، وكذلك فإن من مستلزمات لجنة اإل

والتنسيق بين األفراد واإلدارات داخل المدرسة وتذليل الصعوبات التي تعترض فرق 

 (.12: 1993)القحطاني ،                    .العمل

 التميز اإلداري

تيجية ستراتحرص كافة المؤسسات التربوية منذ النشأة على تحقيق أهدافها و رؤيتها اال

من  بداعاتها والتي تسعى من خاللها إلى دعم وتشجيع التميز واإللواقع ملموس لتحقيق طموح

متميز مي المختلف أنشطة ومجاالت عملها، ومن الضروري أن نؤكد في البداية أن األداء التنظي

ية لتربوالم يعد أحد الخيارات المطروحة أمام المؤسسات، بل هو حتمية فرضها على المؤسسة 

إداري  ط فكرية، والتميز ليس له حدود أو موانع فالتميز هو نمعديد من الظروف والقوى الخارج

 يمكن أن يحدث في مؤسسة صغيرة أو كبيرة، حكومية أو غير حكومية ففي ظل التغيرات

ل ومن أج ضرورةالحاصلة لم تعد المؤسسات مطالبة بتحقيق األداء فقط، وإنما التميز في األداء ك

ثل ام األمستخدالمؤسسات التربوية على بلوغ أهدافها باال البقاء واالستمرار ويمثل األداء قدرة

 (.8: 2014للموارد حتى يتم الوصول لألداء المتميز )غازي، 

 مفهوم التميز اإلداري:

 والمراجع ( أن مفهوم التميز اإلداري قد تضمنته العديد من الكتب5: 2005يرى زايد )

ية ية أهموهذا التعدد يعكس بدرجة أساسالعلمية والدراسات والبحوث والمحاضرات الجامعية، 

 هودهاجاللفظ والمعني معا ، ولهذا السبب خصصت مداخل اإلدارة المختلفة عقب العصور كل 

 لتحديد مفاهيم التميز اإلداري.

لى ( بأن مصطلح التميز في اللغة يشير إ929: 1985يشير مجمع اللغة العربية )

لفاصل لحكم افي ناحية وانفردوا وقوة التميز، قوة ااألصل ميز، ويقال تميز القوم، أي ساروا 

 والميز الرفعة.

( أن لفظ التميز له مفهوم أخالقي، Gardens.2001, 145-147كما يرى جاردنز )

تردد كثيرا  في كتابات فالسفة اليونان، ويحمل معان مختلفة. وقد اختلفت آراء المفكرين والعلماء 

جليزية حول هذا المفهوم بعضهم اقترح التفوق ، وبعضهم اقترح المتمرسين باللغتين العربية واإلن

                التبريز، واالمتياز والنجاح، واآلخرون اقترحوا السمو. إلى جانب ذلك فإن مصطلح التميز

يشير إلى الرفعة ألنه ترجمة اللفظ المستخدم دوليا  بعدما أنشئت مؤسسات عملية تحمل عبارة 
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Centr of Excellence  فاصطلح العلماء على أن يترجمها بالعربية المراكز المتميزة، وهناك

 بعض الكلمات في التراث اللغوي تفيد معنى التميز مثل العليا ، المعالى.

مع ج( إلى أن التميز اإلداري هو القدرة على Oakland,2001,3كما أشار أوكالند )

ات طموحل اإلنجازات التي تحقق رغبات ووتنسيق عناصر: المنظمة وتفعيلها، بحيث تصل إلى أفض

 وتوقعات المنظمة وعناصرها". 

لتنظيمي ( التميز اإلداري بأنه حالة من اإلبداع والتفوق ا80: 2001وقد عرف السلمي)

 غيرها فيولية تحقق مستويات غير عادية من األداء والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية والتسويقية والما

افة فيدين وكلمستائج وإنجازات تتفوق على ما يحققه المنافسون ويرضى عنها االمنظمة بما ينتج عنه نت

وذج ر نمأصحاب المصلحة في المنظمة، وقد بذلت في السنوات األخيرة المحاوالت الفكرية لتطوي

هير ( كتابهما الشPeters & Watermanيعبر عن التميز منذ نشر توم بيترز وربرت واترمان)

 عن التميز".المعنون بـــ" البحث 

ليب ( التميز اإلداري بأنه "مجموعة من القواعد واألسا31: 2006ويعرف الدويري )

ى تحقيق ا إلالمنطقية الحكيمة التي توازن بين األهداف والقدرات والممارسات في المنظمة وتقوده

 أفضل اإلنجازات".

يق طيع تحق( إلى أن اإلدارة المتميزة هي اإلدارة التي تست60: 2011ويشير راغب)

 عزيز روح، وتاألهداف المرجوة منها، والقدرة على بناء جملة من العالقات اإلنسانية بين أعضائها

                 ة عندفرديالعمل الجماعي، وإمكانية توفر الظروف المالئمة ألداء العمل، وأن تراعي الفروق ال

 توزيع األعمال.

عمال ت واألالتميز اإلداري هو كافة الممارسا ومن خالل التعريفات السابقة يتضح إلى أن

ات الممارس ا مناإلدارية التي يقوم بها قادة مدارس الباحة بهدف تحقيق جودة عالية تميزها عن غيره

ميز ودة والتالج واألساليب التي تقدمها باقي المدارس األخرى لمنسوبيها والمجتمع بأسره وفق معايير

ة اإلداري عمالدرسة علية أن يكون على دراية كاملة بالممارسات واألالقابلة للقياس، وأن قائد الم

ة، ة الشامللجودوبتلك العناصر وغيرها للوصول إلى التميز اإلداري وخاصة فيما يتعلق بجانب إدارة ا

 ومن أهم عناصر التميز اإلداري.

 التميز اإلداري في المؤسسات التعليمية :

ستمر على مثيالتها بتقديم أفضل الخدمات يشير التميز لتفوق المدرسة بشكل م

التعليمية، واالرتباط مع طالبها وأولياء األمور بعالقات تفاعلية إيجابية بهدف االرتقاء بالمدرسة، 

فالتميز هو الكد في سبيل بلوغ أعلى ما يمكن أن تبلغه المؤسسة من أداء فيما يقوم به من عمل أيا  

توى من المستويات مما يحقق لها األفضلية على غيرها من كانت نوعية هذا العمل أو في أي مس

( وبذلك فالمدرسة كمؤسسه تعليمية تهدف إلى تحقق التميز في 21 :2001المؤسسات )جاردنز، 
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كافة جوانب العمل المدرسي خاصة، وتهتم بجوانب التطوير، عند وقوفها على نقاط القوة 

 والضعف. 

يز إداري جديد هو رغبتها في تحقيق التموبما أن المدرسة تسعى إلى تبني فكر 

من  مقدمةاإلداري، فإن استراتيجية التميز من منظور المستفيدين من الخدمات التعليمية ال

 (، فيما يلي:54 :2000المدرسة تخدم أربع طبقات أساسية حددها الهواري ) 

 .يميةلتعلاطبقة الخدمة األساسية التي تلبي األساسيات التي يحتاجها متلقى الخدمات  .1

في تنها طبقة الخدمة المتوقعة التي ترضي متلقى الخدمات التعليمية مع المؤسسة كو .2

 .باالحتياجات كافة

إذ  عون،طبقة الخدمة الموسعة التي ترضي متلقى الخدمات التعليمية بأكثر مما يتوق .3

 .فيها توسيع لتطلعاتهم وإرضائهم

 متاعالتعليمية غاية في االست طبقة الخدمة القصوى، وفيها يعيش متلقى الخدمات .4

 .والسعادة فوق ما يتوقعونه

ر نب آخوهذا يعني أن التميز عامة والتميز اإلداري ال يكون في جانب على حساب جا

د ي قت التبل في المكونات الرئيسة والثانوية من أجل إعطاء صورة متكاملة خالية من الثغرا

يادات ن القمتؤثر على أداء المدرسة في المستقبل وتعد شيئا  أساسيا  وجوهريا ، وهذا يتطلب 

لمستمر احسين اإلدارية صاحبة القرار بذل الجهود المكثفة لتوفر مسارات متكاملة للتقويم والت

ة عليميلتسات اوالذي يسهم في تحقيق النجاح المتميز ويخلق بيئة تنافسية مع من حولها من المؤس

ثرة في ك ذات التخصص نفسه، والسيما في ظل الظروف والتحديات العالمية والمحلية المتمثلة

المدارس الحكومية واألهلية وزيادة الطلب على التعليم وازدياد سرعة التغيير 

 (. أي أن التميز يتم بشكل مؤسسي وليس فردي.413 :2014التكنولوجي)شحاذه،

 ثانيا: الدراسات السابقة:

( إلى التعرف على درجة تطبيق 2018عت دراسة صالحه عيسان، وفائزة الشيدي )س

علمين والم معايير الجودة الشاملة في مدارس التعليم ما بعد األساسي من وجهة نظر المشرفين

ي فراسة األوائل في سلطنة عمان ، واستخدمت الباحثتان المنهج الوصفي، وتمثلت أدوات الد

ة ر الجودمعاييلرة الجودة الشاملة وكشفت النتائج وجود درجة تطبيق كبيرة تطوير استبانة في إدا

 لمنهجافي مجاالت الموار البشرية، وشئون المتعلمين، والتخطيط، ودرجة متوسطة لمجاالت 

 ود فروق، ووجالدراسي، التعليم والتعلم، الموارد البشرية، الموارد المادية، المجتمع المحلي

 لم األول في جميع المجاالت.لصالح اإلناث، والمع

( إلى التعرف على درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة 2018وهدفت دراسة مسلم )

في المدارس األساسية الحكومية في األردن من وجهة نظر المعلمين ، واستخدم الباحث المنهج 
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مدارس الحكومية الوصفي، وكشفت النتائج أن درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ال

كانت متوسطة، وعدم وجود فروق تعزى لمتغيرات الدراسة )التخصص، المؤهل، سنوات 

 الخبرة(.

( إلى الكشف عن درجة 2018في حين هدفت دراسة الشورى وأبو ناصر، واألفطش )

نهج ن المتطبيق معايير الجودة في كليات التربية في الجامعات السعودية، واستخدم الباحثو

 بية فيالمسحي، وكشفت النتائج إلى أن درجة تطبيق معايير الجودة في كليات الترالوصفي 

أداء  تقويموالجامعات السعودية كبيرة ككل، وكبيرة في مجال الموارد المادية وبيئة التعلم، 

، راسيةالطلبة، والموارد البشرية، واستقطاب أعضاء هيئة التدريس، والخطط والبرامج الد

 دارة.ة واإلالقبول وشئون الطلبة، والتخطيط االستراتيجي للجودة، والحاكمي ومتوسطة في مجال

ملة ( إلى الكشف عن متطلبات إدارة الجودة الشا2105وهدفت دراسة وفاء الزبيدي )

اسة الدر بالتعليم األساسي من وجهة نظر القائمين على العملية التعليمية، ولتحقيق أهداف

أفراد  جميع ي، واالستبانة لجمع المعلومات، وكشفت النتائج أناستخدمت الباحثة المنهج الوصف

في  دورهاالعينة وافقوا بصورة كبيرة على أهمية رسم سياسة واضحة إلدارة المدرسة تتعلق ب

اد ي، وإعدألساسمراحل ونشر تطبيق الجودة الشاملة، والتوعية بمفهوم الرؤية والرسالة للتعليم ا

 عن ) العاملين، الطالب، البرامج(. قواعد بيانات داخل المدرسة 

يق ( إلى التعرف على متطلبات تطب2015وهدفت دراسة الجرايدة، وسالمة الفارسي )

سلطنة برقية الجودة في العمل اإلداري في المديريات العامة للتربية والتعليم في محافظة الش

ن درجة أائج ، وكشفت النتعمان، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام المنهج الوصفي

ؤهل ت المتوافر متطلبات الجودة تراوحت بين قليلة ومتوسطة، وعدم وجود فروق تعزى لمتغيرا

 العلمي، وسنوات الخبرة.  

 ( إلى تعرف مدى توافر متطلبات تطبيق إدارة الجودة2014وسعت دراسة قعايمة )

ق لتحقين وجهة نظر مديريها، والشاملة في المدارس الحكومية بمحافظة الزرقاء باألردن م

مات، لمعلواأهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة لجمع 

سطة ة متووكشفت النتائج أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة لجميع مجاالت الدراسة جاءت بدرج

برة، لمتغيرات )الخ لجميع مجاالت االستبانة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى

 والتخصص(، ووجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 المحور الثاني : دراسات سابقة تتعلق بالتميز اإلداري.

( إلى الكشف عن واقع ممارسة معايير التميز 2018هدفت دراسة هند الصعيدي )

هم، ولتحقيق أهداف اإلداري لدى مديري إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية ومساعدي
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الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، واالستبانة لجمع المعلومات، وكشفت النتائج إلى أن 

درجة ممارسة معايير التميز اإلداري لدى قيادات التعليم  في المملكة العربية السعودية كانت 

 كبيرة.   متوسطة، كما كشفت النتائج إلى أن الصعوبات التي تحد من التميز كانت

ية ( إلى التعرف على اتجاهات مديري المدارس الحكوم2017وسعت دراسة ابن حارب )

هداف أحقيق نحو تطبيق إدارة المعرفة لتحقيق تميز األداء في إمارة الشارقة باإلمارات، ولت

ن ائج أالدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، واالستبانة لجمع المعلومات، وكشفت النت

عدم عة، ومديري المدارس نحو تطبيق إدارة المعرفة لتحقيق تميز األداء كانت مرتف اتجاهات

 وجود فروق تعزى لمتغيرات )التخصص، والخبرة(.

ة ( إلى تحديد درجة توفر متطلبات تطبيق إدار2017وسعت دراسة حنان الغامدي ) 

ة دراسق أهداف الالتميز بمدارس منطقة الباحة من وجهة نظر المديرات والمعلمات، ولتحقي

لتميز ارة ااستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وكشفت النتائج أن درجة توفر متطلبات تطبيق إد

ية لمؤسسبمدارس منطقة الباحة كانت بدرجة متوسطة، وجاء مجال التميز اإلداري والثقافة ا

ئج ت النتاأظهرو، بالمرتبة األولى بدرجة كبيرة، ومجال إدارة الموارد البشرية بالمرتبة األخيرة

متغير سنوات فأكثر(، ووجود فروق تعزى ل 10وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة لصالح فئة )

دريبية ورة تدالمرحلة التعليمية لصالح المرحلة االبتدائية، ووجود فروق لصالح الحاصالت على 

 فأكثر.

ساسي يم األ( إلى الكشف عن تطوير األداء اإلداري بالتعل2017وسعت دراسة العجمي )

ة ستبانفي ضوء مدخل إدارة التميز، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث الوصفي، واال

قرة  اءت فلجمع المعلومات، وأظهرت النتائج في محور نظر اختيار مدير المدرسة ومتطلباته ج

رسية دة الم"يتقبل النقد والرأي المخالف" في الترتيب األول بدرجة كبيرة ، وفي مجال البيئ

ن" في عامليومتطلباتها في ضوء مدخل التميز جاءت فقرة " توفر التشجيعات المناسبة لجميع ال

وات الترتيب األول بدرجة كبيرة، وكشفت النتائج عدم وجود فروق ترجع لمتغير )عدد سن

 الخبرة( ووجود فروق لصالح الحاصلين على دورات تدريبية في مجال الجودة.  

 :السابقة تعقيب على الدراسات

لى ية عبعد عرض الدراسات السابقة، يتضح أوجه التشابه واالختالف مع الدراسة الحال

 النحو التالي:

تنوعت أهداف دراسات المحور األول المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة، حيث هدف بعضها إلى  -

ان، التعرف على درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة بوجه عام؛ مثل دراسة صالحه عيس

(، 2018(، ودراسة الشورى وآخرون )2018(، ودراسة مسلم )2018وفائزة الشيدي )

(، وهدف البعض اآلخر إلى التعرف على متطلبات تطبيق الجودة 2014ودراسة الغامدي )
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(، 2015(، ودراسة الجرايدة، وسالمة الفارسي )2105الشاملة مثل دراسة وفاء الزبيدي )

( إلى الكشف عن مدى توافر متطلبات تطبيق إدارة 2014في حين هدفت دراسة قعايمة )

 الجودة الشاملة في المدارس الحكومية بمحافظة الزرقاء من وجهة نظر مديريها.

ميز في حين هدفت دراسات المحور الثاني التميز اإلداري إلى التعرف على درجات الت -

شف عن واقع ( إلى الك2018اإلداري بوجه عام؛ حيث هدفت دراسة هند الصعيدي )

بن اراسة ممارسة معايير التميز اإلداري لدى مدراء إدارات التعليم ومساعديهم،  وسعت د

ة ( إلى التعرف على اتجاهات مديري المدارس الحكومية نحو تطبيق إدار2017حارب )

األداء  ( إلى الكشف عن تطوير2017المعرفة لتحقيق تميز األداء، وسعت دراسة األحمدي )

                   دي لتعليم األساسي في ضوء مدخل إدارة التميز، وسعت دراسة حنان الغاماإلداري با

 ( على تحديد درجة توفر متطلبات إدارة التميز، 2017) 

مدي ( ، ودراسة الغا2015اتفقت الدراسة الحالية في عينة الدراسة مع دراسة مسلم ) -

 (  والتي كانت عينتها من المعلمين.2014)

 مدارست مع باقي الدراسات السابقة في عينتها والتي كانت عينتها من مديري الواختلف -

( التي 2018والمشرفين، واإلداريين والمعلمين والمعلمات، مثل دراسة عيسان، والشيدي )

اء ( من العمداء، ورؤس2018كانت من المعلمين والمشرفين، ودراسة الشورى وآخرون )

ن م( 2017امعات السعودية، ودراسة حنان الغامدي )أقسام، وأعضاء هيئة تدريس بالج

 ( المديرات والمشرفات.2009المديرات والمعلمات، ودراسة دراسة خفاجي )

ة من لنوعياتفقت الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في المنهج الوصفي الذي يناسب تلك ا -

 الدراسات اإلنسانية.

ع ة لجمابقة في استخدام االستبانة كأدااتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات الس -

 المعلومات.

 منهج الدراسة وإجراءاتها

الئمته ية لمتم في الدراسة الحالية استخدام المنهج الوصفي التحليلي، بصورته االرتباط     

 لطبيعة الدراسة وأهدافها 

 مجتمع الدراسة:

احل التعليمية الثالث؛ تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس البنين في المر     

( معلما   3178االبتدائية والمتوسطة والثانوية بإدارة تعليم بالباحة، والذي يقدر عددهم بـ ) 

 هـ، 1439/1440حسب إحصائيات مكتب اإلدارة العامة للتعليم بالباحة في العام الدراسي 

 عينة الدراسة :
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سبة بلغت ن ، وقدتعليم بالباحة إلكترونياتم توزيع االستبانة عن طريق اإلدارة العامة لل      

 ( من المجتمع الكلي.%10.7( معلما يمثلون )341االستجابات للعينة )

 أداة الدراسة:

(، 2016تم تطوير استبانة بناء على األدب النظري، والدراسات السابقة مثل دراسة الشوا )     

( فقرة 71لمعدلة قبل النهائية على )(، وقد تكونت االستبانة في صورتها ا2014ودراسة قعايمة )

 موزعة على تسع مجاالت، 

 صدق األداة :

 تم التحقق من صدق األداة بطريقتين؛ هما :    

ت : وذلك بعرضها على مجموعة من أستاذة الجامعاصدق المحكمين أو الصدق الظاهري -1

ية، اإلسالمالمتخصصين في اإلدارة التربوية والمناهج وطرق التدريس وأصول التربية 

، وذلك للتأكد  (15والقياس والتقويم في الجامعات السعودية وإدارة التعليم بالباحة وعددهم )

 من الصدق الظاهري لألداة. وقد تم األخذ بتعديالت السادة المحكمين 

ة ستطالعيينة اع: للتأكد من الصدق البنائي لفقرات االستبانة تم تطبيقها على  الصدق البنائي-2

ورة رهم بص( معلما من مجتمع الدراسة ومن خارج العينة األصلية للدراسة، تم اختيا30من )

ت دالة لمجااللوكانت جميع معامالت االرتباط بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية عشوائية، 

لى صدق ( وهذا يطمئن الباحث إ0.05(، ومستوى داللة ) 0.01إحصائيا عند مستوى داللة )

 لفقرات االستبانة.   البناء الداخلي

 ثبات األداة :

للتحقق من ثبات األداة في المحور األول والثاني تم حساب معامل ثبات االتساق الداخلي 

بين الفقرات من خالل معامل ثبات ألف كرونباخ، وقد بلغت معامالت ألفا كرونباخ للثبات لتوفر 

( وهي معامالت مرتفعة 804، 0.479متطلبات إدارة الجودة، والتميز اإلداري، تراوحت بين )

 في معظمها، مما يدل على أن فقرات االستبانة لها معدالت ثبات عالية. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

يرها تم في هذا الفصل اإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل عرض النتائج، وتفس        

 ومناقشتها، وذلك على النحو التالي:

 ة بالسؤال األول ومناقشتها وتفسيرها :النتائج المتعلق

ظر نما درجة توفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة بمدارس منطقة الباحة من وجهة     

 المعلمين؟.
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الستجابات  ولإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري،     

ة توضح لتاليارة الجودة الشاملة ، والنتائج عينة الدراسة لمجاالت المحور األول متطلبات إدا

 ذلك.

ودة رة الج( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت محور متطلبات إدا1جدول )

 الشاملة بمدارس منطقة الباحة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 المتوسط المجال م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 فردرجة التو الترتيب

 كبيرة 1 1.03 3.43 الموارد البشرية 2

 كبيرة 2 1.00 3.60 متطلبات إدارية وتنظيمية 1

 متوسطة 3 1.06 3.20 الفعاليات التعليمية 4

 متوسطة 4 1.08 3.20 المتطلبات المادية 3

 قليلة 5 1.14 2.59 الدعم المجتمعي للمدرسة 5

 متوسطة  1.06 3.2 الكلي 

                       متوسطات الحسابية من وجهة نظر المعلمين جاءت بين( أن ال1يبين جدول )

 لى بأعلى( ، حيث جاء المجال الثاني " الموارد البشرية " في المرتبة األو3.43 – 2.59) 

ي عم المجتمع(، وبدرجة توفر كبيرة ، بينما جاء المجال الخامس " الد3.43متوسط حسابي بلغ ) 

بلغ المتوسط ( وبدرجة توفر قليلة، و2.59ة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) للمدرسة" في المرتب

 ( وبدرجة توفر متوسطة. 3.2الحسابي للمحور األول ككل )

مدت يث عويفسر ذلك بأن المعلمين يرون أن المتطلبات المحققة ال ترتقي لتطلعاتهم، ح

 إدارة الجودة عم تجربتها ي تطبيقهـ ف1420وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منذ عام 

 الشاملة في مركز الملك فهد للجودة.

ابي بلغ ط حسوقد جاء المجال الثاني " الموارد البشرية " في المرتبة األولى بأعلى متوس

ربية (، وبمستوى مرتفع، ويعزى هذا على مدى حرص وزارة التعليم في المملكة الع3.43) 

ائر في س نصر البشري، ووضع ميزانيات خاصة لمراكز التدريبالسعودية إلى االستثمار في الع

 إدارات المناطق التعليمية. 

سط بمتوبينما جاء المجال الخامس " الدعم المجتمعي للمدرسة" في المرتبة األخيرة و

درسة ( وبمستوى قليل، ويعزى ذلك إلى عدم وجود تعاون حقيقي بين الم2.59حسابي بلغ ) 

 ذا يؤثر سلبا على مستويات الطالب التحصيلية، والتربوية.والمجتمع المحلي، وه
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بادئ م( والتي كشفت أن درجة تطبيق 2018وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة مسلم )

ة ئج دراسع نتاإدارة الجودة الشاملة في المدارس الحكومية كانت متوسطة، وتختلف هذه النتائج م

 الجودة. ي كشفت وجود درجة تطبيق كبيرة لمعايير( والت2018صالحه عيسان، وفائزة الشيدي )

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها : 

 جهة نظروي من ما درجة تحقيق قادة مدارس التعليم العام بمنطقة الباحة للتميز اإلدار      

 المعلمين؟.

المعياري،  ولإلجابة عن السؤال الثاني تم حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف

 (2دول )في ج الستجابات عينة الدراسة لكل مجال من المحور الثاني التميز اإلداري ، والنتائج

 توضح ذلك.

تبة اري مر( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت محور التميز اإلد2جدول )

 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية  

المتوسط  المجال م

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري

درجة  الترتيب

 التحقق

 كبيرة 1 0.95 3.59 خدمة المجتمع ورضا المستفيدين 4

 كبيرة 2 1.06 3.46 اإلدارة اإللكترونية 3

 كبيرة 3 1.12 3.45 إدارية وتنظيمية 1

 متوسطة 4 1.04 3.35 الموارد البشرية 2

 كبيرة  1.04 3.46 الكلي 

ة نظر بية لمجاالت محور التميز اإلداري من وجه( أن المتوسطات الحسا2يبين جدول )

ضا ( ، حيث جاء المجال الرابع " خدمة المجتمع ور3.59 – 3.35المعلمين جاءت بين ) 

بيرة ، بينما ك(، وبدرجة تحقق 3.59المستفيدين " في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ) 

( 3.35)  ة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغجاء المجال الثاني " الموارد البشرية " في المرتب

تحقق  ( وبدرجة 3.46وبدرجة تحقق متوسطة ، وبلغ المتوسط الحسابي للمحور الثاني ككل )

 كبيرة.

ي فن " وأظهرت النتائج أن المجال الرابع " معيار خدمة المجتمع ورضا المستفيدي   

راك فع . ويعزى ذلك إلد(، وبمستوى مرت3.59المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

الب هم مطأالمعلمين بالمملكة العربية السعودية بأهمية رضا المستفيد، وأن ذلك المطلب من 

 تحقيق التميز اإلداري.
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معلمين ك البينما جاء المجال الثاني الموارد البشرية في المرتبة األخيرة إلى إدرا   

تل أنها تخية، ووالجوانب اإلدارية والتنظيم ألهمية معيار خدمة المجتمع واإلدارة اإللكترونية،

 مرتبة متقدمة في تحقيق التميز اإلداري,

اقع ( التي كشفت أن و2018وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة هند الصعيدي )   

ية لسعودممارسة معايير التميز اإلداري لدى مدراء إدارات التعليم في المملكة العربية ا

 جميع المجاالت في تحقيق التميز اإلداري.ومساعديهم متوسطة في 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها :

رجة توفر بين د (α ≤ 0.05)هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة 

ة ى قادري لدمتطلبات إدارة الجودة الشاملة بمدارس منطقة الباحة، ودرجة تحقيق التميز اإلدا

 المدارس من وجهة نظر المعلمين؟.

 جودةلإلجابة عن السؤال الثالث تم حساب معامالت االرتباط بين متطلبات إدارة ال

 ي :الشاملة ودرجة تحقيق التميز اإلداري المجاالت والدرجة الكلية على النحو التال

حقيق تجة ( معامالت االرتباط بين مجاالت متطلبات إدارة الجودة الشاملة ودر 3جدول )

 التميز اإلداري والدرجة الكلية

 المتغير

 مجاالت التميز اإلداري
الدرجة 

الكلية للتميز 

 اإلداري

إدارية 

 وتنظيمية

الموارد 

 البشرية

اإلدارة 

 اإللكترونية

خدمة المجتمع 

ورضا 

 المستفيدين
ة 
ود
ج
 ال
رة
دا
ت إ

با
طل
مت

لة
ام
ش
ال

 
 0.853** 0.789** 0.755** 0.919** 0.844** متطلبات إدارية وتنظيمية

 0.853** 0.880** 0.728** 0.823** 0.850** الموارد البشرية

 0.771** 0.717** 0.703** 0.739** 0.743** المتطلبات المادية

 0.870** 0.801** 0.766** 0.859** 0.849** الفعاليات التعليمية

 0.858** 0.611** 0.556** 0.661** 0.643** الدعم المجتمعي للمدرسة

 0.897** 0.832** 0.786** 0.872** 0.880** الدرجة الكلية لمتطلبات الجودة

توى ( وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا  عند مس28يتضح من جدول )     

المحور  ( ، بين مجاالت 897 - 0.556( حيث تراوحت معامالت االرتباط بين )0.01الداللة )

ثاني ور الة الجودة الشاملة والدرجة الكلية للمحور، وبين مجاالت المحاألول متطلبات إدار

تطلبات وفر ممعايير التميز اإلداري والدرجة الكلية للمحور ؛ مما يعني أنه كلما كان درجة ت

 إدارة الجودة الشاملة بمستوى عال، كلما تمتع الفرد بمعايير التميز اإلداري.

ة شاملاسة لمدى االرتباط بين متطلبات الجودة الويعزى ذلك إلدراك مجتمع الدر    

ميع جز في والتميز اإلداري، فال تميز بال جودة، ومن معايير ومتطلبات الجودة تحقيق التمي

 المجاالت. ويفسر ذلك بأن :
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 أن الجودة الشاملة تحرص على تقديم منتوج أو خدمة ذات خصائص وسمات مميزة عن -

 قريناتها من المنظمات.

 دة الشاملة تتضمن تميز المنتوج والخدمة، وتميز طريقة األداء.أن الجو -

لزبون اف اأن الجودة الشاملة تكمن في أن المنظمة تقدم المنتوج أو خدمة التي تحقق أهد -

ز لتميالذي يسعى للحصول على األداء األفضل وبالتالي نيل ر ضاه، وتلك أهم خصائص ا

 اإلداري ومتطلباته. 

 لدراسة: أوالً: ملخص نتائج ا

 أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:    

لمين المع أن درجة توفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة لمدارس منطقة الباحة من وجهة نظر-

(، وانحراف معياري 3.20جاءت بدرجة توفر متوسطة حيث جاءت بمتوسط حسابي )

سط متو ولى بأعلى(، حيث جاء المجال الثاني " الموارد البشرية " في المرتبة األ1.06)

جتمعي (، بدرجة توفر مرتفعة، بينما جاء المجال الخامس " الدعم الم3.43حسابي بلغ )

 ( وبدرجة توفر قليلة.2.59للمدرسة" في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) 

ظر جهة نأن درجة تحقيق قادة مدارس التعليم العام بمنطقة الباحة للتميز اإلداري من و -

(، 1.04(، وانحراف معياري )3.46ين جاءت بدرجة تحقق كبيرة وبمتوسط حسابي )المعلم

ى بأعل حيث جاء المجال الرابع " خدمة المجتمع ورضا المستفيدين " في المرتبة األولى

ية وارد البشر(، بدرجة تحقق كبيرة، بينما جاء المجال الثاني " الم3.59متوسط حسابي بلغ ) 

 ( وبدرجة تحقق  متوسطة. 3.35بمتوسط حسابي بلغ ) " في المرتبة األخيرة و

بين درجة  (α ≤ 0.01توجد عالقة ارتباطية موجبة قوية دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة ) -

داري ز اإلتوفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة لمدارس منطقة الباحة، ودرجة تحقيق التمي

 (.0.897لية )لقادة المدارس في جميع المجاالت والدرجة الك

 ثانيا: توصيات الدراسة:

 في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي:     

ة لمدرسالعمل على رفع درجة توفر متطلبات الجودة الشاملة في مجال الدعم المجتمعي ل -1

ة وذلك عن طريق وضع خطط استراتيجية تضمن مشاركة المجتمع المحلي في دعم العملي

 وية.التعليمية والترب

مية التن العمل على تعزيز معايير الموارد البشرية؛ حيث أن من متطلبات الجودة الشاملة-2

 البشرية لسائر العناصر البشرية.
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                 ثل رسة مالعمل على تعزيز العمل على تعزيز المعايير المقننة إلدارة العمليات في المد-3

 البيئية".  ) إدارة الجودة، الصحة المهنية، اإلدارة

 ليا. ة العإعداد آلية واضحة لتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين والرفع بها لإلدار -4

 مالهم.م بأعضرورة تعزيز البنية المعلوماتية واإلنترنت لمساعدة للعاملين بالمدرسة للقيا-5

 توفير حوافز تشجيعية للمعلمين على االبتكار واإلبداع في التعليم. -6

توفر على مشاركة المجتمع المحلي ممثال في رجال األعمال في تطوير المدرسة و العمل-7

 األجهزة لها .

 عند وضع الخطط يجب مراعاة وضع بدائل استراتيجية للتصدي للمخاطر المحتملة. -8
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 قائمة المراجع

 أوال : المراجع العربية:

 دارة إجاهات مديري المدارس الحكومية نحو تطبيق (. ات2017ابن حارب، عبد هللا سلطان )

وم العل مجلة دراساتالمعرفة لتحقيق تميز األداء في إمارة الشارقة،      

 .161-145(، 44)، المجلد التربوية

 ، 2، طية""إدارة الجودة الشاملة تطبيقات تربوم(. 2006الخطيب، أحمد ؛ الخطيب ، ورداح ) 

 لحديثة.األردن: عالم الكتب ا     

 سية متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في اإلدارة المدر(. 2007آل مداوي، عبير محفوظ )

 ي ضوءفبمرحلة التعليم الثانوي العام بالمملكة العربية السعودية      

بية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التر الفكر اإلداري المعاصر،

 جامعة الملك خالد.

 ، القاهرة.، القاهرة :دار قباءاإلدارة التعليمية والمدرسيةم(. 2001)البوهي، فاروق شوقي 

ضوان ر، ) ترجمة: محمد محمود 1، )ط( التميز والموهبة والقيادةم( 2001جاردنز، وجون )

 ) 

 القاهرة : الدار الدولية للنشر والتوزيع.     

 ة الجودة ت تطبيق إدار(. متطلبا2015الجرايدة، محمد سليمان، الفارسية، سالمة بنت نصيب )

مجلة الالشاملة في العمل اإلداري في المديريات العامة للتربية،      

 . 366-323(، 116(، العدد )29)، الكويت، المجلد التربوية

 عليم إلدارة درجة ممارسة مديري مديريات التربية والت( . 2015أبو مسامح، أحمد عبد الكريم )

ير غتير جس) رسالة ما ا بالقيادة التشاركية،الجودة الشاملة وعالقته     

 اإلسالمية، غزة.منشورة، الجامعة 

 ائل للنشر.ووتطبيقات، عمان: دار ، مفاهيم إدارة الجودة الشاملةم(. 2006جودة، محفوظ أحمد)

     دار  ، عمان :القيادة وإدارة الجودة في التعليم العاليم(. 2010الحريري، رافده عمر )

 شر والتوزيع.الثقافة للن

ار النهضة ، القاهرة: داالعتماد وضمان الجودة في التعليمم(. 2005حسين، سالمة عبد العظيم)

 العربية للنشر والتوزيع.
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 ايات تطبيق ممارسات معايير التميز اإلداري للكفه(. 1433خفاجي، سميه بنت عمر محمد )

ات والمشرفالقيادية من قبل منسوبات إدارة مدارس رياض األطفال      

 رسالة ماجستير غير منشورة، كليةالمكرمة،  التربويات بمدينة مكة

 التربية، جامعة أم القرى. 

 بين النظرية  م(. إدارة الجودة بين الجودة ونماذج التميز2006درويش، عبد الكريم أبو الفتح )

 .(1(، العدد )15، الشارقة، المجلد )مجلة الفكروالتطبيق،      

 ، ميدانية إدارة التميز في القطاع العام األردني دراسة( . 2006ان غريب سعد )الدويري، غس

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة اليرموك، األردن.     

  اية للنشر، عمان : دار البدالقيادة التربوية في القطاع المدرسيم( 2011راغب، راغب احمد)

 والتوزيع.     

 نظمةهرة : الم، القاالطريق إلى منظمة المستقبلالتنظيمي المتميز: م(. األداء 2005زايد، عادل)

 العربية للتنمية القيادية .

 (. متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالتعليم األساسي من 2015الزبيدي، وفاء بنت محمد )

مجلة  وجهة نظر القائمين على التعليم بالمملكة العربية السعودية،     

-297(، 163) 3، ةوالنفسية واالجتماعيوث التربوية التربية للبح

342. 

، القاهرة، ةإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربي( .1996زين الدين، فريد عبد الفتاح )

 الغريب للطباعة والنشر. دار

 مجلة ، م(. التميز اإلداري لعمداء كليات الجامعة المستنصرية"2014شحاذة، يوسف يعقوب )

 . 405-430(، 109جامعة بغداد بالعراق، ع ) اآلداب، كلية     

 ات غزة درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية الثانوية بمحافظ(. 2016الشوا، عفت ياسر )

وسبل  EFQMإلدارة التميز في ضوء النموذج األوروبي للتميز      

 ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة.، )رسالة تطويرها

 يق (. درجة تطب2018رى، محمد أحمد، أبو ناصر، فتحي محمد، األفطش، أالء يحيى )الشو

 ردن،معايير الجودة في كليات التربية في الجامعات السعودية، األ     

 . 279 – 263(، 1) 45 ،التربويةمجلة دراسات العلوم 
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جلة مالعمل." م(. "إدارة الجودة الشاملة ودورها فى االرتقاء ب2015الشمري، محمد هبر)

 القراءة 

 136 - 117(، 167مصر ع ) والمعرفة     

 ات التعليمدى مدراء إدار(. واقع ممارسة معايير التميز اإلداري ل2018الصعيدي، هند أحمد )

 4لعدد ، امجلة البحث العلمي في التربيةالمملكة العربية السعودية،  في 

(19 ،)155-225. 

 شاملة آراء المعلمين نحو تطبيق معايير الجودة الهـ(. 1430الطس ، فيصل بن محمد عمر )

 دة،في تدريس مادة المكتبة والبحث بالمرحلة الثانوية بمدينة ج     

 منشورة كلية التربية جامعة أم القرى. رسالة ماجستير غير 

  ،عة قطر(، مدى توافر قيم ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس بجام2003الصادق، حصة )

 لوان.كلية التربية، جامعة ح ،المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر     

 مجلة ، ( . مهارات التميز اإلداري : دراسة تحليلية، السودان2015علي، حافظ عمر خالد )

 . 256 - 226(، 2العدد ) ،العلوم اإلنسانية     

 ة الشاملة عايير الجود(. درجة تطبيق م2018عيسان، صالحة عبد هللا؛ و الشيدي، فائزة أحمد )

فين في مدارس التعليم ما بعد األساسي من وجهة نظر المشر     

ية مجلة الدراسات التربوعمان ، عمان،  والمعلمين األوائل في سلطنة

 . 281 -262(، 2) 12، والنفسية

قها في التعليم الجامعي (. الجودة الشاملة وإمكانية تطبي2000عشيبة ، فتحي درويش )

( 33) ورقة عمل قدمت في المؤتمر العلمي المصاحب للدورة،المصري

-520( ، 19-17بيروت) ،العربية اللبنانية لمجلس اتحاد الجامعات

560. 

 وائل  ، عمان: دارالمنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملةم(. 2000عقيلي، عمر وصفي)

 للنشر والتوزيع.     

 دخل إدارة داء اإلداري بالتعليم األساسي في ضوء م(. تطوير األ2017العجمي، كروز تراحيب )

 . 373-338(، 18) 3، مجلة البحث العلمي في التربيةالتميز،      

 عايير م(. الممارسات التطبيقية لمعيار الموارد والشراكات كأحد م2014غازي، علي علي )

ة سلسل ،مجلة القائد الناجحالممكنات لتحقيق التميز المؤسسي،      

 .12-8(،  3تميز، ع)ال



 ي الزهرانيعلي بن خميس البيضان /أ              درجة توفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة
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 قة الباحة متطلبات تطبيق إدارة التميز بمدارس منط درجة توفر(. 2017الغامدي، حنان الفي )

 ، )رسالة ماجستير غيرمن وجهة نظر المديرات والمعلمات     

 الباحة. شورة(، كلية التربية، جامعة من

  يف الشاملة الجودة معايير تطبيق درجةم( . 2014الغامدي، محمد أحمد على آل مفرح )

)رسالة ماجستير غير منشورة( ، كلية الباحة"،  منطقة مدارس     

 التربية، جامعة الباحة.

 ة زائرية دراسواقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجم(. 2012قادة ، يزيد )

 تطبيقية على متوسطات والية سعيدة، )رسالة ماجستير غير     

 لجزائر.ااالقتصادية والتسيير والعلوم التجارية،  ، كلية العلوم منشورة(

 ع الحكومي: م(. إدارة الجودة الكلية وإمكانية تطبيقها في القطا1993القحطاني، سالم سعيد )

 ، إبريل32 الرياض: معهد اإلدارة العامة، السنة ،مجلة اإلدارة العامة     

1993 ،7-39. 

 رس مدى توافر متطلبات إدارة الجودة الشاملة في المدا (.2014قعايمة، عاليا محمد )

 ، )رسالةالحكومية بمحافظة الزرقاء من وجهة نظر مديريها    

 جامعة جريش، األردن. ماجستير غير منشورة(،

 . بالكتا عالم ،القاهرة:  (1، ط ) الحديثة المدرسية اإلدارة (.م2004،أحمد) الكردي

طوره م، طبعة ليل التفسيري لمعايير جائزة التميز اإلداريالده(. 1436اللجنة العلمية )

 ة. ( ، وزارة التربية والتعليم، األمانة العام6الدورة ))األولى(، 

في إدارات اإلشراف (. متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 2017محمد، عاصم أحمد )

-353(، 48، العدد )المجلة التربويةبالمملكة العربية السعودية،  التربوية

392. 

 : دار  ، دمشق1ط مهارات التميز اإلداري في القيادة القيادية،م(. 2002مرعي، محمد مرعي)

 حازم للطباعة والتوزيع والنشر.     

 ألساسية درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس ا(. 2018مسلم، رامي محمد )

           ، وجهة نظر المعلمين الحكومية في مدينة العقبة في األردن من     

 منشورة(، جامعة الشرق األوسط.  ) رسالة ماجستير غير
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 شروع تطبيق قسم الجودة الشاملة، الخطة االستراتيجية لمم(. 2008المملكة العربية السعودية)

 مةالعا ، الرياض : اإلدارةالجودة الشاملة على العمليات اإلشرافية     

 لإلشراف التربوي.

 ي مؤسساتفإدارة الجودة الشاملة (. تطوير أداة لقياس  2003سوي ، نعمان محمد صالح ) المو

لكويت، ( ، جامعة الكويت ، ا67) 17 ،المجلة التربويةالتعليم العالي ، 

87-118. 

 لقاهرة: ا، إدارة الجودة الشاملة في التعليم والتدريبم(. 2005هالل، محمد عبد الغني حسن)

 األداء والتنمية.مركز تطوير      
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