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دراسة تقوميية لواقع تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف التدريب الرتبوي
 صالح صاحل درويش معمار.د
األستاذ املساعد بقسم اإلدارة الرتبوية
كلية الرتبية يف جامعة طيبة

:امللخص

لي ل للد الدساسللة اى تعللرو ا للب ت بيللئ مبللادة اداسة الللودة
تتمث ل مشللةلة الدساسللة حللو ضللعت توفيللت مبللادة اداسة الللودة الشللاملة و التللدست
 د استخدم الباحللا املللنه الوصل ا املسللنا مللن ل،الشاملة و التدست الرتبوي من جهة نظر مشرو التدست املشر ني املتعا نني مبن قة املدتنة املنوسة
 للد توصللل الدساسللة اى النتللائ ااتيللةب ق ا للب ت بيللئ مبللادة الللودة،) مشر اً مللدترا60(  ينة شوائية نقودتة بلغ1437 االستبانة جرى ت بيقها ام
 ق مدتري التدست الرتبوي مياسسو مبادة اداسة الللودة الشللاملة تلتللدست الرتبللوي،الشاملة و التدست الرتبوي جاء بدسجة ضعي ة و جما التدست الرتبوي
 نال للع بعل ل، ق مشل للرو الت للدست الرتبل للوي مياسس للو بدسج للة متوسل ل ة قد اس للو و ت بيل للئ مب للادة اداسة ال للودة الشل للاملة تلت للدست الرتبل للوي،بدسج للة ض للعي ة
املشة ت تواج ك من مدتر اداسة التدست الرتبوي مشرو التدست الرتبللوي بدسجللة متوسل ة نللد ت بيللئ مبللادة الللودة الشللاملة و التللدست الرتبللوي مللن
، لللة يل املشللر ني و الللودة الشللاملة، لللة امللوا مل املعنوتللة املادتللة ملشللرو التللدست املميللمل،امههاب دم تللو ر للرت ابتعللا ملشللرو التللدست و جمللا حلووللهو
 ق صللا البنللا بةللر سة، ضللعت للدسات مشللرو التللدست الرتبللوي و اللغللة اإل ليملتللة، كثرة القوانني األنظمة اليت من شأهنا ت اإلبللدال لللدى مشللرو التللدست
 تسا د لا حتقيئ ق دا و ت وتر دسات املعلمني،اال تمام بت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي ألمهيتها و حتسني بيئة التدست الرتبوي
الكلمات املفتاحيةب التدست الرتبوي؛ الودة الشاملة؛ اإلشراو الرتبوي

An Evaluation Study of the Reality of the Implementation of Total Quality
Mangmnet in Educational Training
Dr. Salah Saleh Darwish Memaar
Assistant Professor, Department of Educational Administration
Faculty of Education at Taibah University

Abstract:
The study conducted in 1437/1438 and aimed to identify the extent of the implementation of total quality
management in educational training from the perspective of training supervisors in Medina. Randomly chosen
sample of (60) training supervisors and directors participated in this descriptive study. The study highlighted the
following results: The reality of the implementation of total quality in the educational training came in low degree,
The Directors of the Department of Educational Training are practicing their roles in implementing the total quality
principles in low degree, The training supervisors are practicing their roles in implementing the total quality
principles in moderately degree, The Director of the Department of Educational and training supervisors are
facing some challenges in implementing the total quality principles in moderate degree. They are facing lack of
training opportunities for supervisors in the field of specialization, lack of moral and material incentives for the
distinguished training supervisor, lack of qualification of supervisors in total quality, and the overwhelming laws
and regulations that would limits the creativity of the training supervisor, and the capabilities of educational
training supervisors of English Language are weak, Based on the findings of this research, the following
recommendations are stated: The need to pay attention to the application of the principles of total quality in
educational training to its importance in improving the environment of educational training, and help to achieve its
objectives in the development of the capacity of teachers.
Keywords: Educational Training, Total Quality, Educational Supervision.
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مقدمة:

تشهد العامل و األ نة األ رية ت وسات تغيريات متساس ة مستمرة و كا ة اجملاالت ،ذا ت رض لا
املؤسسات اإلداستة الرتبوتة و ق تغري من قساليبها التقليدتة و اإلداسة ،تتبىن امل ا يو اإلداستة املدتثة ،اذا ما
قسادت حتقيئ ق دا ها بة اءة ا لية ،من ذه التغريات ازدايد املنا سة العاملية بني املؤسسات اإلنتاجية،
الت وتر العلما التةنولوجا املتساسل و العامل و خمتلت اجملاالت ،كذلع التغريات اليت حتد و كا ة قنوال
املؤسسات مث دجمها ق التوقمة ،ا ادة تتنظيو اهلياك التنظيمية من مركملتة اى المركملتة (األبرا يو)2009،
تعد التدست قساس لت وتر املنظمات تقومي من املوضو ات اهلامة و امل التدست  ،تةاد ميس م

ا تمام كا ة العاملني املهتمني تملوضول التدستيب ،مندد االحتياجات التدستبية حيتاج اى تقومي مليات
قنش ت  ،معد املواد املقائ التعليمية أبمس املاجة اى تقومي مواسده ،قما املدسب هو األكثر حاجة اى تقومي
ق دا التدستبية قنش ت براجم سش مل  ،املقوم ذات حباجة اى تقومي تقومي و حباجة اى تقومي قد ات
سائ التقوميية (حسنني ،2005 ،ت )7
املعلو دائما ده لدت اجتاه استعداد ق تعلو تتعلو تنما ن س مهنياً ،لذلع نرى ق املعلو م ال
تلتعليو و تعلو م ال أب تنما ن س مهنياً ذلع ألن و حاجة اى تدست مستمر و قثناء اخلدمة ذا
التدست ال ميةن حتدتده مبقرسات دساسية ب جي ق تةو متنو اً جيمب بني النشاطات الوسش الرتبوتة تشم
لا التعمئ تملادة التعليمية ال رق املثلا الستخدام الوسائ التعليمية ت وتر دسات لا التقومي ال عا صياغة
األ داو السلوكية ما ستجد من طرق تدستس عالة التدست قثناء اخلدمة توسب بتوسب اخلدمات الرتبوتة اليت
قصبح املعلو مياسسها ،لذا كا من الةر سي التدست قثناء اخلدمة حىت تؤدي املعلمو قد اس و تتنملو
مسئولياهتو الرتبوتة كاملة توفيت األنظمة املدتثة و التدست لتمةنهو من اكتساب املعلومات املهاسات
االجتا ات اليت تت لبها قد اس و الدتدة
تعترب اداسة الودة الشاملة من األسالي اليت د ل حدتثاً اى جما الرتبية التعليو بعد ق قثبت احها
و جماالت ق رى تسعا اداسة الودة الشاملة إل داد املسؤ الرتبوي ك و جمال مبواص ات معينة حىت تعيش
و مرحلة تتسو بغملاسة املعلومات تساسل التغيري التقدم التةنولوجا اهلائ  ،العامل الذي قصبح رتة احدة من
شبةة اتواالت املية احدة ،ا املرحلة القادمة مبتغرياهتا املتساس ة الدتدة تت ل انساانً ذا مواص ات
معينة الستيعاهبا التعام معها ب ا لية تقب ذه املسئولية لا التعليو و ا داد ق راد تست يعو القيام بذلع
بة اءة من قج االخنراط و املنظومة العاملية الدتدة اداسة الودة الشاملة ا قحد األطر املعاتري ال عالة
األساسية للقيام هبذه املهمة
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فاجلودة اب تةام امل مح اخلوائص ملنت ق

دمة ما ،بووسة متةن من تلبية احتياجات مت لبات

حمددة ق معر ة ضمناً ،ق ا جممو ة من اخلوائص املميملات لةيا ما تعرب ن دسهتا لا حتقيئ املت لبات
احملددة ق املتو عة من ب املست يد
كما فهرت قمهية اداسة الودة الشاملة و امليدا الرتبوي و منتوت السبعينات من القر العشرتن حني
قطلق الد وة إلص ح املدسسة تلتايل كام النظام الرتبوي د تبن ذه الد وة العدتد من الد مث
(الوالايت املتندة األمرتةية رنسا) غري ا من الد اليت ق ذت تت وس و اجملا الرتبوي منذ اخلمسينات من
القر العشرتن
الودة الشاملة و التدست الرتبوي ملية مهمة مستمدة من الودة و جما الرتبية التعليو تعملتمل م هوم
التدست الرتبوي املدتا الواسب الذي التقتور لا املعلومات املعاسو اليت تقدمها ك من م و ذا
الان قمر ضر سي ،حيا قصبح تقوم لا جمهودات ك من م سشح و ذا الان مدتراً ق مشر اً ،كما
ق ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي تلشة السليو من ق و اخلوائص اليت متيمل القائد الرتبوي
جتعل تشرتك و بع اخل ط ال نية اليت تغل ليها ال ا لني التجدتد االبتةاس من نا تربز قمهية ت بيئ
مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي بذ الهود لت وتره ( استن مشيا جري م1997،م ،ت )23
من نا إ من الةر سي ااتحة ال رصة الةاملة ملدتري التدست الرتبوي املشر ني إلبداء آسائهو
ق ةاس و رباهتو للمشاسكة ال ا لة و ت بيئ مبادة الودة الشاملة تلعم ت وتره ذلع بعد اط هو لا
مشة ت ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي و ميادتن التدست الرتبوي النظرتة الت بيقية األمر
الذي سيسا و و اثراء مهام مدتري التدست الرتبوي مشرو التدست مبشاسكاهتو ال ا لة نتائ لقاءاهتو
و التد ر سعاً و اد ا التنسينات التعدت ت االجيابية حس
اجتما اهتو برام اإلشراو التدست
مرئيات القادة الرتبوتني لتن يذ حتقيئ م ال ت بيئ مبادة الودة الشاملة و اإلشراو الرتبوي تإلداسات
التعليمية مما تؤدي اى حتقيئ كثري من االجيابيات التغل لا السلبيات الوعوتت اليت تواج املشر ني املعلمني
و العملية الرتبوتة
حىت ترتجو مةامني الودة الشاملة و املؤسسات الرتبوتة إ ذلع تستلملم الوصو اى سضا
املست يد الدا لا اخلاسجا لا حد سواء املست يد الدا لا و اطاس اإلداسة التعليمية ليشم املشرو ،املعلو،
تةو اجملتمب احمليط
ال ال اإلداسة املدسسية امة ،قما املست يد اخلاسجا هو تشم األشخات ق الهات اليت َّ
تملؤسسة الرتبوتة ،املوو لا سضا املست يدتن ال ميةن ق تتأتا اال بعد التعرو لا احتياجاهتو بشة
د يئ ،مث ا ةال ذه االحتياجات اى مجلة من املبادة ،اليت تنبغا االلتملام هبا و سبي السعا حنو
- 228 -

د ص ح صاحل دس تش معماسب دساسة تقوميية لوا ب ت بيئ مبادة اداسة الودة الشاملة و التدست الرتبوي

الودة (اخل ي  1425 ،ل )،تت ل

الودة الشاملة ت وتر نظو املعلومات مجب املقائئ ،اذ ق احلاذ راس
مجب

لتجا ز مشةلة ما ق العم لا حتسني قي جما من جماالت العم دا املنشأة التعليمية ،تت ل
معلومات رية د يقة من موادس متعددة ،حىت ميةن التعام مب املشةلة ق التجدتد اململمب من
االن ق من ا دة بيانية حمةمة (اخل ي  1425 ،ل ،ت)43
تقوم القائد الرتبوي تستخدام التعليو املدسسا للقيام بد س االستثماس و األ راد ،تةس ال ب هلا
املعر ة املهاسات ال زمة لسوق العم  ،مغادسة ال ب للمداسس د تعلو املهاسات امل لوبة لسوق العم تؤدي
اى آاثس سلبية ليهو لا جمتمعهو (املهنا 1423،ل )30،ترى الةنلوت (2004م)33،ب "ا الودة
الشاملة و الرتبية التعليو متتد لتشم كا ة العناصر اليت متث منظومة العم الرتبوي املتةام باإلضا ة اى
الوان سال ة الذكر يت تنمية املواسد البشرتة ت وتر املنا املدسسية تبين قسالي التقومي املت وسة حتدتا
اهلياك التنظيمية حما س قساس و جهود الت وتر التجدتد الرتبوي الذي تتبناه املؤسسات الرتبوتة ال ا لة" اذ
نلمس الهود الواد ة و منظومة العم الرتبوي و زاسة الرتبية التعليو ما تتخذ من وات منهجية و ة
طرح الربام املشاستب الرتبوتة اليت هتدو اى جتوتد العم الرتبوي إ الوصو اى ق وا ائدة
الت وتر من
ممةنة من جهد التجدتد الت وتر الرتبوي تت ل ا ةال ذه الربام ما تستلملم من تنظيمات وى بشرتة
امةاانت مادتة نية لنظو الودة الشاملة حىت نتمةن من د و الهود تعملتمل النتائ صوالً اى العم املؤسسا
و اطاس املنظومة الرتبوتة الد س القيادي تةمن و النقاط التاليةب
 1التدست لا الودة الشاملة و العم تعلو املهاسات األساسية ترسيخ م ا يمها معاتري ا
 2املتابعة الد ستة لبياانت تقاستر رق حتسني الودة األ ذ آبساء الرتبوتني
 3الدساسة املستمرة املشاسكة الدائمة و ةوتة رق حتسني الودة
 4هتيئة حلويص املواسد املناسبة ال علية للجودة الشاملة ااتحتها و ك مؤسسة تعليمية
 5الت بيئ و اجملا الرتبوي بلغة الودة الشاملة تةو املدتا نها و مجيب األ ما
د بين دساسة سةتا ي (2004م) بعنوا ب (الودة الشاملة امةانية استخدامها و اداسة مداسس
تعليو البنني مبدتنة مةة املةرمة) د استخدم قسلوب املنه الوص ا حيا د الدساسة اى القاء الةوء لا
م هوم الودة الشاملة لس تها مت لبات ت بيقها ابراز ا للقاسة املماسس الرتبوي ل ست ادة منها و ت وتر
العم الرتبوي ،التعرو لا امةانية ت بيئ قسلوب الودة الشاملة و اداسة مداسس تعليو البنني مبدتنة مةة املةرمة
آساء ينة من مدتري تلع املداسس بين نتائ الدساسةب ق غالبية مدتري مداسس تعليو البنني مبدتنة
من

- 229 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)20حمرم 1441ه – سبتمرب 2019م

مةة املةرمة تر امةانية ت بيئ قسلوب الودة الشاملة قاً ملبادي دمين  Demingاألسبعة شر و مداسسهو

بدسجة كبرية
قما دساسة العويماب ( )2007بعنوا ب (قسس مت لبات الودة الشاملة و سياسة التعليو تململةة
العربية السعودتة) اليت د اى حتدتد قسس الودة الشاملة مت لباهتا ،ابراز األساس اإلتقاين الذي ترتةمل
لي نظام التعليو السعودي ،حتدتد مدى د و تعملتمل بنود ثيقة سياسة التعليو و اململةة العربية السعودتة هلذه
األسس املت لبات ،د استخدم املنه الوص ا منه حتلي احملتوى لتنلي بنود ثيقة سياسة التعليو و
اململةة العربية السعودتة ،حتدتد مدى الد و التعملتمل الذي تو ره ألسس الودة الشاملة مت لبات ت بيقها و
التعليو ،حيا توصل اى ق األ ذ مب هوم الودة الشاملة ،كأساس التملام اإلداسة العليا ب لس تها ،د مها
القيام بعمليات املشاسكة التخ يط االسرتاتيجا الرتكيمل لا العم ء الدا ليني اخلاسجيني،
لت بيقها من
التنسني املستمر لألداء اخلدمات املقدمة ،حتدتد مبادة للقياس حتلي املهام األ ما  ،تقدمي التن يمل ال زم
للعاملني ،تو ري التدست املناس هلو
د دساسة الشربيين (2007م) ،اليت بعنوا "د س اإلشراو الرتبوي و حتقيئ الودة و التعليو العام
تململةة العربية السعودتة" اى التعرو لا د س اإلشراو الرتبوي و حتقيئ الودة ،الو وو لا معو ات د س
اإلشراو الرتبوي اليت حتو د حتقيئ الودة ،استخدم الباحثة املنه الوص ا التنليلا ذلع مبسح قدبيات
املوضول املتوا رة حتليلها هبدو التعرو لا نتائ البنو الدساسات و ذا اجملا الو وو الظا رة موضب
الدساسة حتليلها ت سري ا ،من مث ا تياس ق ة امللو ق البدائ و شة تووس مقرتح ،كا من نتائ ذه
الدساسة ق ناك قسباب تد و اى ت بيئ اداسة الودة و التعليو العام تململةة العربية السعودتة ا(التقدم
العلما التةنولوجا ،االن جاس املعرو ،تعدد جوان القووس و التعليو العام) ،ق اإلشراو الرتبوي و املسؤ
ن حتقيئ العدتد من حما س الودة و النظام التعليما ،ق ناك مشة ت تسب و ا ا ة اإلشراو الرتبوي ن
حتقيئ ق دا لتنقيئ الودة
د دساسة الشمراين (2008م) اليت بعنوا "معاتري مقرتحة للجودة التعليمية و ضوء معاتري تلدست
للجودة الشاملة و مداسس التعليو العام تململةةب منوذج مقرتح" ،اى التعرو لا دسجة قمهية امةانية ت بيئ
املعاتري املقرتحة لتنقيئ الودة التعليمية مبداسس التعليو العام تململةة ،كذلع التعرو لا الع ة االستباطية بني
توجد
األمهية و الت بيئ و جان اإلمةانية و الت بيئ للمعاتر املقرتحة و ك حموس من حما س الدساسة،
ر ق ذات داللة احوائية و قساء ق راد العينة و جان اإلمةانية ق جان األمهية تعملى ال ت و متغريات
الدساسة ،تةون ينة الدساسة من مشرو اإلداسة املدسسية إبداسات الرتبية التعليو تململةة ،استخدم الباحا
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املنه الوص ا املسنا ،استخدم االستبانة كأداة لمب املعلومات ،توصل الدساسة اى ق دسجة قمهية الت بيئ
للمعاتري املقرتحة لتنقيئ الودة التعليمية مبداسس التعليو العام تململةة كان بدسجة مهو مهو جداً ،بينما كان
امةانية الت بيئ كان بدسجة متوس ة اى كبرية ،توجد ة استباطية متوس ة بني املعاتري املقرتحة و جان
الت بيئ امةانية الت بيئ ،دم جود ر ق ذات داللة احوائية بني ق راد العينة تعملى ملتغري املؤ العلما
كان دساسة الغامدي (2014م) بعنوا "دسجة ت بيئ معاتري ضما الودة و املداسس السعودتة من
جهة نظر املشر ني الرتبوتني و املدتنة املنوسة" هتدو ايل التعرو لا دسجة ت بيئ معاتري ضما الودة و
املداسس السعودتة من جهة نظر املشر ني الرتبوتني و املدتنة املنوسة ،تةون ينة الدساسة من ( )128مشرًا مت
ا تياس و تل رتقة العشوائية البسي ة من العاملني و اداسة الرتبية التعليو تملدتنة املنوسة ،استخدم االستبانة
لمب املعلومات ،تةم االستبانة ( )8جماالت مشل شؤ ال ب ،التعليو التعلو ،املنهاج ،املواسد البشرتة،
التخ يط القيادة ،اجملتمب احمللا ،املواسد املالية ،اداسة الرتبية التعليو ،قفهرت نتائ الدساسة ق دسجة ت بيئ
معاتري ضما الودة و املداسس السعودتة و جماالت الدساسة(شؤ ال ب ،التعليو التعلو ،املنهاج ،املواسد
البشرتة ،التخ يط القيادة ،اجملتمب احمللا ،املواسد املالية ،اداسة الرتبية التعليو)كان بدسجة متوس ة ،ال توجد
ر ق و معاتري ت بيئ ضما الودة و املداسس السعودتة تملدتنة املنوسة من جهة نظر املشر ني الرتبوتني تعملى اى
متغري دد سنوات اخلربة املؤ العلما
صة القو ا اداسة الودة الشاملة املرغوب يها و اجملا الرتبوي ا جممو ة اخلوائص ق السمات
مليات خمرجات تغذتة
اليت تعرب بد ة مشولية ن جو ر الرتبية حالتها مبا و ذلع ك قبعاد اب مد
ساجعة كذلع الت ا ت املتواصلة اليت تؤدي اى حتقيئ األ داو املنشودة املناسبة للمجتمب
ترى الباحا ق اداسة الودة الشاملة التدست الرتبوي تعتربا من ق و األ ما الرتبوتة التعليمية ،اذ قهنا
توبا و بوتقة التعام مب املعلمني تستمراس لتنسني قدائهو النهوض بعملييت التعليو التعلو ،اداسة الودة
الشاملة غري م بقة و اداسات الرتبية التعليو تلووسة اليدة ،السب و سقي ق ذا حيتاج اى تغيري ثقا ة
املسؤ لني ن طرتئ شيئني مهما (التدست  ،التو ية مب التغيري)؛ حيا تعد اإلشراو الرتبوي حموس سئيس و
حتقيئ الودة و العملية التعليمية اليت تعد ت بيئ معاتري اال تماد املدسسا طرتقا لتنقيقها؛ نظراً الستباط ت وتر
العملية التعليمية ك اءهتا بة اءة ت وس االشراو الرتبوي حيا توجد ة وتة بني اإلشراو الرتبوي حتقيئ
الت وتر و العملية التعليمية (الشربيين2013 ،م)
اإلشراو الرتبوي من ق و مقومات العملية التعليمية هو تهتو جبميب ناصر العملية التعليمية ،تسعا
لتنقيئ االستقاء جتوتد املنظومة التعليمية بةام ناصر ا ت وتر ا ،احدا التةام بينها ن طرتئ األ ذ
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مبعاتري اال تماد املدسسا مبا تة خمرجات ذات نو ية الية لبيئات التعلو املختل ة ( زاسة الرتبية التعليو ،االداسة
العامة لإلشراو الرتبوي 1429 ،ل) كما قشاست االسرتاتيجية الوطنية لت وتر التعليو العام لد س اإلشراو الرتبوي
متةني اداسات الرتبية التعليو املداسس من تن يذ قنظمة اال تماد
و ت بيئ اال تماد املدسسا ذلع من
استخدام قد ات
املدسسا توطينها ،الذي بد سه تؤدي ايل ضما الودة الت وس و العملية التعليمية من
معياستة لمية تعملز دسات املشر ني املدترتن و تقومي قداء املعلمني ،التدست ايل الودة للمعلمني املدترتن
املشر ني الرتبوتني املركمل لا التقومي التةوتين اخلتاما ألداء ال ب (مشر ل امللع بدهللا لت وتر التعليو،
2012م)
من نا كان قمهية ذه الدساسة اليت حتدد ا ب الربام التدستبية املن ذة مبن قة املدتنة املنوسة التعليمية
ا ب املماسسات اإلداسة ئ معاتري اداسة الودة الشاملة
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نالع حا جة ملنة ملعر ة ا ب ت بيئ معاتري اداسة الودة الشاملة و التدست الرتبوي املماسس و اداسة
الرتبية التعليو مبن قة املدتنة املنوسة التعليمية ،من ذا املن لئ نبع مشةلة الدساسة ا جود ضعت و
لي الدساسة حتا ابراز مدى ت بيئ معاتري اداسة الودة الشاملة
توفيت مبادة اداسة الودة الشاملة و التدست
و التدست الرتبوي من جهة نظر مشرو التدست املشر ني املتعا نني مبركمل التدست الرتبوي تملدتنة املنوسة ،يما
تتعلئ تلتوجيهات احلاذ القراسات االجتما ات اللقاءات الد سات التدستبية ،كذلع ابراز حتدتد قد اس مدتري
التدست مشرو التدست الرتبوي و سبي ت وتر اداسة الودة الشاملة التدست الرتبوي و ك اإلداسات
التعليمية ميةن حتدتد مشةلة الدساسة و اإلجابة ن االسئلة التاليةب
 1ما ا ب ت بيئ معاتري اداسة الودة الشاملة و التدست الرتبوي املماسس و اداسة الرتبية التعليو مبن قة
املدتنة املنوسة التعليمية؟
 2ما د س مدتري مشرو اداسة التدست الرتبوي و ت بيئ معاتري اداسة الودة الشاملة تلعم التدستيب
ت وتره و اإلداسة التعليمية التابعة ل ؟
 3ما املشة ت اليت تواجهها مدتري مشرو اداسة التدست الرتبوي؟
أهداف الدراسة:
د الدساسة املالية اى التعرو لاب
 1ا ب ت بيئ معاتري اداسة الودة الشاملة و التدست الرتبوي املماسس و اداسة الرتبية التعليو مبن قة املدتنة
املنوسة
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2

د س مدتر اداسة التدست الرتبوي و ت بيئ معاتري اداسة الودة الشاملة و التدست الرتبوي ت وتره

3

املشة ت اليت تواجهها مدتر اداسة التدست الرتبوي و ت بيئ معاتري اداسة الودة الشاملة و التدست
الرتبوي

أمهية الدراسة:
تةمن قمهية الدساسة املالية و ت بيئ معاتري اداسة الودة الشاملة و التدست الرتبوي من نا د تةيت
ذه الدساسة للعملية الرتبوتة التعليمية ما تلاب
 1اط ل مدتري التدست الرتبوي مشرو التدست لا مشة ت ت بيئ معاتري اداسة الودة الشاملة و
التدست الرتبوي و امليادتن النظرتة الت بيقية
 2اثراء مهام مدتري التدست الرتبوي مشرو التدست مبشاسكاهتو ال ا لة نتائ لقاءاهتو اجتما اهتو
التدست من قج االسرتشاد هبا و ت بيئ معاتري اداسة الودة الشاملة سب الت وتر
 3اد ا التنسينات التعدت ت اإلجيابية حس مرئيات القادة الرتبوتني لتن يذ حتقيئ م ال ت بيئ
معاتري اداسة الودة الشاملة و التدست الرتبوي تإلداسات التعليمية
 4الةشت ن املشة ت التعليمية اليت تستوج تد مدتري التدست الرتبوي
حدود الدراسة:
احلدود املكانية :املد د املةانية سوو تتو توزتب استباانت لا مدتر اداسة التدست
التدست املشر ني املتعا نني مبن قة املدتنة املنوسة
احلدود الزمانية:

الرتبوي مشرو

ال و الدساسا األ  1437ل و اداسة الرتبية التعليو تملدتنة املنوسة

مصطلحات الدراسةب
تتةمن الدساسة دد من املو لنات؛ يما بيا التعرتت االجرائا هلاب
التطبيق :و املماسسة العقدتة العملية ل هو النص ،ذلع بتنوت األحةام املتعلقة تلعقيدة اى اميا
جازم تنعقد لي القل  ،بتنوت األحةام املتعلقة بتنظيو الشؤ املتعددة اى ق ما ق عا تور ات ضاب ة
للسلوك
املعيار " :و جممو ة حمددة مسب ًقا من القوا د ،الشر ط ق املت لبات املتعلقة بتعرتت املو لنات،
تونيت املةوانت ،حتدتد املواد ،األداء ق اإلجراءات ،حل يط العمليات ،القياسات الةمية ق الودة
لتوصيت املواد ،املنتجات ،األنظمة ،اخلدمات ق املماسسة"
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اجلودةب ر ها ابن منظوس و معجم لسا العرب كلمة أب قصلها "جود" اليد نقي

الشاء جوده ،جوده قي صاس جيداً ،قحد الشاء جاد التجوتد مثل
من القو ال ع (ابن منظوس)72 ،1984 ،

الرديء ،جاد

د جاد جوده قجاد قي قتا تليد

جودة اخلدمة :ا الو اء تحتياجات ت لعات املست يد (الدا لا اخلاسجا) من اخلدمة املالية
مقابلة تو عات مب ما تلقاه
املستقبلية ،األمر الذي ميةن متلقا اخلدمة من املةو لا مستوى اخلدمة من
ع ً من اخلدمة( ،مدتر الرتبية التعليو تإلحساء ،امحد تلغنيو 1427 ،ل) ر ها العقيلاب(2001م)31 ،ب
أبهنا ا قسلوب لإلداسة تع ا ك شخص و املؤسسة املسؤ لية ن تقدمي الودة للعمي النهائا د صت
الودة أبهنا "التوا ئ مب الغرض" ق "اسعاد العمي النهائا"
اجلودة الشاملة :حس املعهد األمريكا للجودة ،ميةن تلخيص اداسة الودة الشاملة لا قهنا نظام
اداسي ،ملنظمة تركمل لا مت لبات م ئها ،تقوم لا ق مجيب العاملني تعملو لتأمني التنسني املستمر
تستخدم اإلسرتاتيجيات املع يات التواص ال عا لدم تةام ا توات الودة و ثقا ة نشاطات
املنظمة و ذه الدساسة كما تعر ها الباحاب و قسلوب م قساسا تُسهو و تقدمي دمات لميب سجا
الرتبية التعليو (الرتبوتني) بشة تُرضا ت لعلات مدتري الرتبية التعليو (بنني بنات) مدتري التدست الرتبوي
تململةة ذلع بتلبية تو عاهتو الةمنية الورحية البنا التنلي للوسائ ال رق لر ب مستوى األداء ا تماداً
لا مت لبات احتياجات العمي
لا الشاءب
التدريب :تعرو لي الملكا ( ،2004ت  )84التدست لغةب مادةب د س ب ،دسب
ر اه اص حاًب أبن ملية منظمة مستمرة حموس ا ال رد و جممل هتدو
تعود متر
وده مرن  ،تدسب
اى احدا تغريات حمددة سلوكية نية ذ نية ملقابلة االحتياجات حمددة حالياً ق مستقبلياً تت لبها ال رد العم
الذي تؤدت املؤسسات اليت تعم هبا اجملتمب أبكمل
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة:
اتبب الباحا املنه الوص ا لتنقيئ ق داو الدساسة تتةو جمتمب الدساسة من مشرو التدست الرتبوي
املشر ني املتعا نني مبركمل التدست الرتبوي مبن قة املدتنة املنوسة
عينة الدراسة:
تةون ينة الدساسة النهائية من ً 60ردا ( 1مدتر اداسة التدست  1 ،مدتر مركمل التدست  18 ،مشرو
تدست  40 ،مشرو متعا مب مركمل التدست الرتبوي) ا كام جمتمب الدساسة ،د اُستخدم بياانت ذه
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العينة و اإلجابة لا تساؤالت الدساسة الدا
املؤ العلما ،اخلربة و التدست )

التالية توضح ص ً ا لعينة الدساسة متغرياتب(مةا العم ،

جدول ( :)1عينة الدراسة حسب متغري مكان العمل
العينة النهائية

مكان العمل

التكرار

النسبة املئوية %

مركز التدريب الرتبوي

21

35

شرق املدينة املنورة

18

30

غرب املدينة املنورة

13

21.7

قطاع احلناكية

3

5

قطاع خيرب

2

3.3

قطاع بدر

3

5

اإلمجال

60

100

جدول ( :)2عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي
العينة النهائية

املؤهل العلمي

التكرار

النسبة املئوية %

بكالوريوس

50

83.3

ماجستري

9

15

دكتوراه

1

1.7

اإلمجال

60

100

جدول ( :)3عينة الدراسة حسب متغري عدد سنوات اخلربة ابلتدريب
العينة النهائية

عدد سنوات اخلربة ابلتدريب

التكرار

النسبة املئوية %

 3-1سنوات

0

0

 6-4سنوات

0

0

 9-7سنوات

3

5

أكثر من  10سنوات

57

95

اإلمجال

60

100

أداة الدراسة:
ا تمد الباحا و الدساسة املالية لا االستبانة كأداة سئيسية للنوو لا املعلومات البياانت امل لوبة،
قد ام إب داد استبانة ملدى ت بيئ معاتري الودة الشاملة و التدست الرتبوي ،ذلع و ضوء دساسة األدبيات
اليت تةمنها اإلطاس النظري هلذه الدساسة ،و ضوء الدساسات السابقة و ذا اجملا  ،حتتوي االستبانة لا
سمني سئيسيني مهاب
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ق الًب الملء األ ب البياانت الشخويةب خيتص ذا الملء تخلل ية الشخوية الوفي ية ،تتةمن املتغريات

املستقلة التاليةب مةا العم  ،املؤ العلما ،دد سنوات اخلربة و التدست
اثنيًاب الملء الثاينب حما س االستبانةب تتةمن ذا الملء ( )100باسة ،ذه العباسات موز ة لا احملا س
الستة التاليةب
 1ا ب ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي ( )20باسة
 2د س مدتر اداسة التدست الرتبوي و ت بيئ مبادة اداسة الودة الشلاملة تلتدست الرتبوي ( )22باسة
 3د س مشرو التدست اللرتبوي و ت بيئ مبلادة اداسة الودة الشاملة تلتدست الرتبوي ( )12باسة
 5املشة ت اليت تواجهها مدتر اداسة التدست الرتبوي ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست
الرتبوي ( )14باسة
 5املشة ت اليت تواجهها مشرو التدست الرتبوي ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي
( )12باسة
التاليةب ( الية ،متوس ة،
مت اإلجابة لا مجيب باسات ذه األبعاد أبحد االستجاتت الث
ضعي ة) ،ذ االستجاتت الث السابقة الدسجات ( )1 ،2 ،3لا الرتتي حيا تتو االستجابة لا ك
باسة لقياس مدى موا قة ق راد العينة لا ك باسة من باسات احملا س الس السابقة
اخلصائص السيكومرتية إلداة الدراسة:
أوال :ثبات االستبانة:
مت حساب ثبات االستبانة ب رتقتني مهاب
الطريقة األوىل :حساب معام قل ا لل كر نباخ  Alpha-Cronbachلعباسات ك حموس ر ا لا
حده (بعدد باسات ك حموس) ،و ك مرة تتو حذو دسجات احدى العباسات من الدسجة الةلية للمنوس،
قس رت تلع اخل وة ن ق مجيب العباسات اثبتة ،حيا ُجد معام قل ا لة باسة ق من ق تسا ي معام
قل ا العام للمنوس الذي تنتما الي العباسة
الطريقة الثانية :حساب معام ت االستباط بني دسجات العباسة الدسجات الةلية للمنوس الذي تنتما ل
العباسةُ ،وجد ق مجيب معام ت االستباط دالة احوائيًا ،مما تد لا االتساق الدا لا لعباسات االستبانة ،كما
و موضح تلد س و ()4
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حساب الثبات الكلي حملاور االستبانة :مت حساب الثبات الةلا لة حموس من حما س االستبانة

ب رتقتنيب األ ى ن طرتئ معام قل ا ،الثانية ن طرتئ التجملئة النو ية لل سبريما /برا  ،ةان النتائ كما
تلد التايلب
جدول ( :)4معامالت الثبات الكلي حملاور اإلستبانة
معامل الثبات
احملـاور

م

معامل ألفا كرونباخ الكلي

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ

0.928

0.910

0.918

0.806

0.828

0.744

0.792

0.728

0.854

0.839

للمحور

1

ا ب ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي

د س مدتر اداسة التدست
2
الرتبوي
د س مشرو التدست
3
الرتبوي

الرتبوي و ت بيئ مبادة اداسة الودة الشلاملة تلتدست
اللرتبوي و ت بيئ مبلادة اداسة الودة الشاملة تلتدست

املشة ت اليت تواجهها مدتر اداسة التدست
4
الشاملة و التدست الرتبوي

الرتبوي ند ت بيئ مبادة الودة

املشة ت اليت تواجهها مشرو التدست الرتبوي ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة
5
و التدست الرتبوي

سبريمان/براون

تتةح من الد ( )4ق معام ت قل ا لميب حما س االستبانة مرت عة ،كذلع معام ت الثبات ب رتقة
التجملئة النو ية لل سبريما /برا مما تد

لا الثبات الةلا لميب حما س االستبانة.

اثنيًا :صدق عبارات االستبانة
مت حساب صدق باسات االستبانة ن طرتئ حساب معام االستباط بني دسجة العباسة الدسجة الةلية
للمنوس الذي تنتما الي العباسة و حالة حذو دسجة العباسة من الدسجة الةلية للمنوس ت تباس ق بقية باسات
احملوس حم ًةا للعباسة حيا بلغ معام ال ا الةلا 0.918

األساليب اإلحصائية:
استخدم الباحا جممو ة متنو ة من األسالي اإلحوائية لوصت العينة التنقئ من ثبات صدق قد اة
الدساسة حتلي نتائ الدساسة ،ذه األسالي اإلحوائية اب التةراسات النس املئوتة معام االستباط لل
بريسو  ،معام قل ا لل كر نباخ ،معام الثبات ب رتقة التجملئة النو ية لل سبريما /برا  ،املتوسط املسايب ،ا تباس
كا 2حتلي التباتن قحادي االجتاه ،ا تباس ش ي  ،ا تباس ما – تتين
نتائج الدراسة:

لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على "ما واقع تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف التدريب
الرتبوي؟" :قد استخدم الباحا املتوسط املسايب ا تباس
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استجاتت ق راد العينة لا باسات احملوس الثاين الذي تتعلئ بل ( ا ب ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست
الرتبوي) ،الد ( )5توضح ذلعب

جدول ( :)5نتائج اختبار كا 2لدراسة الفروق بني تكرارات استجاابت أفراد العينة على عبارات احملور الثاين الذي يتعلق بـ (واقع تطبيق
اجلودة الشاملة يف إدارة التدريب الرتبوي) (ن=)60

قيمة كا2

املتوسط احلساب

م

 21متةني املشر ني العاملني من الت ةري العلما املن قا التنليلا توفي هما و حتلي املشة ت حلها

**41.67

2.08

 22البعد ن املركملتة و اإلداسة تةرتس م هوم الودة و العم

**56.07

2.02

 23ت بيئ مبادة اداستة نية تجتاه الة اءة و األداء

**73.30

1.28

 24التقومي الد سي العلما ملستوايت األداء لة العاملني و اإلداسة

**29.40

1.15

 25است ل قساء القائمني لا التدست الرتبوي حما للة مقاسنت تملبادة الرتبوتللة العامليلة املعتمدة

**38.40

1.90

 26اجراء الدساسات البنو اليت من شأهنا الةشت ن سب النهوض االستقاء تلتدست ليو اى دسجة الودة اإلتقا

**26.67

1.17

 27تو ري األد ات الوسائ املناسبة لتقومي سري العم الرتبوي اإلداسي

**38.40

1.90

 28تعميو نظام ضما الودة جبميب ق سام اإلداسة

**26.67

1.17

 29انشاء سو اداسة الودة ،توسيب مظلة النظام لتشم مجيب املماسسات اإلداستة الرتبوتة ال نية تملنظمة

**56.07

1.02

**17.07

1.23

 31تشجيب الرتابط التةام العم بر ح ال رتئ الواحد

**48.60

1.95

 32حتدتا مليات االتوا املدتثة اإلداسة اإللةرت نية و اإلداسة

**41.67

1.92

تو ري املناخ اليد النةباط العملية التعليمية التدستبية

**41.67

1.92

 34التقومي املستمر خل وات ت بيئ الودة الشاملة مرا بة ملية اإلنتاج التعليما مبا حيقئ جودة ق ة و جما التعليو التعلو

**56.07

1.02

 35تبين مبادة الودة الشاملة العاملية لني شهادات االتمل

**52.27

1.03

 36ا تياس تدست كوادس يادتة ا لة و العم اإلداسي ال ين

**29.40

1.15

 37ت بيئ مبدق الع ات اإلنسانية اليت تشجب لا الدا عية

**38.40

1.90

38

قد اللقاءات الند ات احمللية اليت تتعلئ تلودة الشاملة ،تشجيب املشر ني للمشاسكة يها ،تقدمي التسهي ت هلو

**41.67

1.08

39

ضب مبادة لمية ند ا تياس مشرو التدست بناء لا مواص ات جدتدة ا عية ترتبط بة اايت مب ا يو الودة الشاملة

**52.27

1.03

**38.40

1.10

30

33

العب ــارة

ي تدست املشر ني املعلمني ،العاملني و د سات ورية طوتلة األج ل ستقاء مبستوى العم

 40التنسيئ بني القيادة التعليمية العليا و زاسة التعليو العايل ق الامعات هبدو التنسني الت وتر املستمر لعملية التدست
املتوسط احلساب الكلي

تتةح من الد

1.45

( )5جود ر ق ذات داللة احوائية ( ند مستوى  )0.01بني تةراسات استجاتت

ق راد العينة لواحل االستجابة (متوسطة) لا العباسات التاليةب

• متةني املشر ني العاملني من الت ةري العلما املن قا التنليلا توفي هما و حتلي املشة ت حلها
• البعد ن املركملتة و اإلداسة تةرتس م هوم الودة و العم
• است ل قساء القائمني لا التدست الرتبوي حما للة مقاسنت تملبادة الرتبوتللة العامليلة املعتمدة
• تو ري األد ات الوسائ املناسبة لتقومي سري العم الرتبوي اإلداسي
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• تشجيب الرتابط التةام العم بر ح ال رتئ الواحد
• حتدتا مليات االتوا املدتثة اإلداسة اإللةرت نية و اإلداسة
• تو ري املناخ اليد النةباط العملية التعليمية التدستبية
• ت بيئ مبدق الع ات اإلنسانية اليت تشجب لا الدا عية
قي ق ق لا نسبة من ق راد ينة مشرو التدست الرتبوي املشر ني املتعا نني مبركمل التدست الرتبوي مبن قة
املدتنة املنوسة تر ق مبادة الودة الشاملة املتةمنة و العباسات السابقة تُ بئ متاسس بدسجة متوسطة و
التدست الرتبوي
جود ر ق ذات داللة احوائية ( ند مستوى  )0.01بني تةراسات استجاتت ق راد العينة لواحل
االستجابة (ضعيفة) لا العباسات التاليةب

• ت بيئ مبادة اداستة نية تجتاه الة اءة و األداء
• التقومي الد سي العلما ملستوايت األداء لة العاملني و اإلداسة
• اجراء الدساسات البنو اليت من شأهنا الةشت ن سب النهوض االستقاء تلتدست ليو اى دسجة
الودة اإلتقا
• انشاء سو اداسة الودة ،توسيب مظلة النظام لتشم مجيب املماسسات اإلداستة الرتبوتة ال نية تملنظمة
•

ي تدست املشر ني املعلمني ،العاملني و د سات ورية طوتلة األج ل ستقاء مبستوى العم

• التقومي املستمر خل وات ت بيئ الودة الشاملة مرا بة ملية اإلنتاج التعليما مبا حيقئ جودة ق ة و
جما التعليو التعلو
• تبين مبادة الودة الشاملة العاملية لني شهادات االتمل
• ا تياس تدست كوادس يادتة ا لة و العم اإلداسي ال ين
قي ق ق لا نسبة من ق راد ينة مشرو التدست الرتبوي املشر ني املتعا نني مبركمل التدست الرتبوي مبن قة
املدتنة املنوسة تر ق مبادة الودة الشاملة املتةمنة و العباسات السابقة تُ بئ متاسس بدسجة ضعيفة و التدست
الرتبوي
ق املتوسط العام لعباسات احملوس الثاين ( ا ب ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي) تسا ي
( ،)1.45ذا املتوسط تقب و مدى االستجابة (ضعيفة) الذي ميتد من  1اى ق من  ،1.66مما تشري اى ق
مبادة الودة الشاملة بوج ام تُ بئ متاسس بدسجة ضعي ة و التدست الرتبوي

- 239 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)20حمرم 1441ه – سبتمرب 2019م

لبيا دور مدير إدارة التدريب الرتبوي يف تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة ابلتدريب الرتبوي؟"

استخدم الباحاب ك من ا تباس كا Chi-square 2لدساسة ال ر ق بني تةراسات استجاتت ق راد العينة لا
باسات احملوس الثالا الذي تتعلئ بل (د س مدتر اداسة التدست الرتبوي و ت بيئ مبادة اداسة الودة الشاملة
تلتدست الرتبوي) املتوسط املسايب ،الد ( )6توضح نتائ ذا السؤا تلت وي ب
جدول ( :)6نتائج اختبار كا 2لدراسة الفروق بني تكرارات استجاابت أفراد العينة على عبارات احملور الثالث الذي يتعلق بـ (دور مدير
إدارة التدريب الرتبوي يف تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة ابلتدريب الرتبوي) (ن=)60

قيمة كا2

املتوسط احلساب

م

قد لقاءات اجتما ات مب املشر ني لتنقيئ الودة الشاملة

**17.07

1.23

دساسات تربوتة هتتو تلودة الشاملة

**56.07

1.02

ئ مبادة الودة الشاملة

**56.07

1.98

44

تنظيو ند ات هتتو بت بيئ الودة الشاملة

**108.30

1.05

45

تمل تد املشر ني بنشرات حو ت بيقات الودة الشاملة

**51.10

1.78

46

ا امة د سات تدستبية بناء لا املاجة لت بيئ الودة الشاملة

**92.10

1.95

47

تشجيب مجيب املشر ني للعم بنظام الودة الشاملة و األداء

**15.00

1.25

 48تشجيب تةرمي املتميملتن ملواصلة الع اء

**26.67

1.17

 49تشجيب املشر ني املعلمني لا اإلبدال االبتةاس

**56.07

1.02

**52.27

1.97

**102.70

1.07

 52القيام تلتخ يط التنظيو ألسالي التدست الرتبوتة املختل ة

**41.67

1.92

 53حا املشر ني لا تقب آساء املتدسبني ا رتاحاهتو البناءة

**45.07

1.93

 54املسامهة و ابراز الرسالة الرتبوتة للتدست الرتبوي

**45.07

1.93

 55تقدتر ق ما جهود مشرو التدست

**45.07

2.07

 56غرس ت بيئ الع ات اإلنسانية مب مجيب العاملني

**48.60

2.05

**52.27

2.03

 58مرا اة مبدق العدالة األمانة ند التعام مب كا ة العاملني

**56.07

1.98

 59ت هو املعلومات امل حظات املعر ضة من امليدا منا شتها

**38.40

1.90

**21.60

1.20

الرتكيمل لا االجتا ات املدتثة و جما الت وتر و اداسة الودة الشاملة التعليو اإللةرت ين االجتا ات التدستبية
61
املدتثة

**48.60

1.95

 62توجي مشرو التدست للسعا املثيا حنو الت وتر املستمر و العم لتنقيئ ق داو التدست الرتبوي

**41.70

1.07

41

العب ــارة

 42اجراء حبو

 43توجي املشر ني للعم

50
51

57

قد لقاءات د ستة بني املشر ني لبنا منا شة ةااي التدست الرتبوي لت و السلبيات
العم

لا مبدق تعملتمل النواحا اإلجيابية و األداء

قد اللقاءات الد ستة مب املسؤ لني من اسج اإلداسة هلدو ت وتر تنمية دسات املشر ني اال تمام تلتغذتة الراجعة

املرت لا تنمية مهاسات مشرو التدست
60
تلقراءات النشرات الرتبوتة التدستبية

من

تشجيعهو لا االلتناق تلد سات التدستبية اثراء رباهتو

املتوسط احلساب الكلي
 = %النسبة املئوية للتكرار

** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01
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تتةح من الد

( )6جود ر ق ذات داللة احوائية ( ند مستوى  )0.01بني تةراسات استجاتت

ق راد العينة لواحل االستجابة (متوسطة) لا العباسات التاليةب
• توجي املشر ني للعم

ئ مبادة الودة الشاملة

• تمل تد املشر ني بنشرات حو ت بيقات الودة الشاملة
• ا امة د سات تدستبية بناء لا املاجة لت بيئ الودة الشاملة
• قد لقاءات د ستة بني املشر ني لبنا منا شة ةااي التدست الرتبوي لت و السلبيات
• القيام تلتخ يط التنظيو ألسالي التدست الرتبوتة املختل ة
• حا املشر ني لا تقب آساء املتدسبني ا رتاحاهتو البناءة
• املسامهة و ابراز الرسالة الرتبوتة للتدست الرتبوي
• غرس ت بيئ الع ات اإلنسانية مب مجيب العاملني
• قد اللقاءات الد ستة مب املسؤ لني من اسج اإلداسة هلدو ت وتر تنمية دسات املشر ني اال تمام
تلتغذتة الراجعة
• مرا اة مبدق العدالة األمانة ند التعام مب كا ة العاملني

• ت هو املعلومات امل حظات املعر ضة من امليدا منا شتها
• الرتكيمل لا االجتا ات املدتثة و جما الت وتر و اداسة الودة الشاملة التعليو اإللةرت ين
االجتا ات التدستبية املدتثة
قي ق ق لا نسبة من ق راد ينة مشرو التدست الرتبوي املشر ني املتعا نني مبركمل التدست الرتبوي مبن قة
املدتنة املنوسة تر ق مدتر اداسة التدست الرتبوي مياسس بدسجة متوسطة قد اسه املتةمنة و العباسات السابقة و
ت بيئ مبادة اداسة الودة الشاملة تلتدست الرتبوي توجد ر ق ذات داللة احوائية ( ند مستوى  )0.01بني
تةراسات استجاتت ق راد العينة لواحل االستجابة (ضعيفة) لا العباسات التاليةب
• قد لقاءات اجتما ات مب املشر ني لتنقيئ الودة الشاملة
• اجراء حبو دساسات تربوتة هتتو تلودة الشاملة
• تنظيو ند ات هتتو بت بيئ الودة الشاملة
• تشجيب مجيب املشر ني للعم بنظام الودة الشاملة و األداء
• تشجيب مجيب املشر ني للعم بنظام الودة الشاملة و األداء
• تشجيب تةرمي املتميملتن ملواصلة الع اء
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قي ق ق لا نسبة من ق راد ينة مشرو التدست الرتبوي املشر ني املتعا نني مبركمل التدست الرتبوي مبن قة
املدتنة املنوسة تر ق مدتر اداسة التدست الرتبوي مياسس بدسجة ضعيفة قد اسه املتةمنة و العباسات السابقة و
ت بيئ مبادة اداسة الودة الشاملة تلتدست الرتبوي كما تتبني ق املتوسط العام لعباسات احملوس الثالا (د س مدتر
اداسة التدست الرتبوي و ت بيئ مبادة اداسة الودة الشاملة تلتدست الرتبوي) تسا ي ( ،)1.63ذا املتوسط
تقب و مدى االستجابة (ضعيفة) الذي ميتد من  1اى ق من  ،1.66مما تشري اى ق مدتر اداسة التدست
الرتبوي مياسس بدسجة ضعي ة قد اسه و ت بيئ مبادة اداسة الودة الشاملة تلتدست الرتبوي من الد السابئ
ميةن ترتي دسجة مماسسة مدتر اداسة التدست الرتبوي ألد اسه و ت بيئ مبادة اداسة الودة الشاملة تلتدست
الرتبوي تنازليًا حس املتوسط املسايب للعباسات ئ الرتتي التايلب
 1تقدتر ق ما جهود مشرو التدست
 2غرس ت بيئ الع ات اإلنسانية مب مجيب العاملني
 3قد اللقاءات الد ستة مب املسؤ لني من اسج اإلداسة هلدو ت وتر تنمية دسات املشر ني اال تمام
تلتغذتة الراجعة
 4توجي املشر ني للعم ئ مبادة الودة الشاملة
 5مرا اة مبدق العدالة األمانة ند التعام مب كا ة العاملني
 6قد لقاءات د ستة بني املشر ني لبنا منا شة ةااي التدست الرتبوي لت و السلبيات
 7ا امة د سات تدستبية بناء لا املاجة لت بيئ الودة الشاملة
 8الرتكيمل لا االجتا ات املدتثة و جما الت وتر و اداسة الودة الشاملة التعليو اإللةرت ين االجتا ات
التدستبية املدتثة
تشري الباحا اى جود دد كبري من املعو ات و ت بيئ معاتري الودة األمر الذي ترتت لا اداسة
اإلشراو ا ادة ترتي مهامها ذلع ملا إلشراو د ًسا و حتقيئ معاتري اال تماد املدسسا كذلع حتقيئ التميمل
الرتبوي لا ا تباس ان حلقة من حلقات حتسني العم الرتبوي د بين دساسة الشربيين(2013م) ذا األمر
نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين الذي ينص على "هل توجد فروق ذات الداللة اإلحصائية بني آراء
مدير إدارة التدريب الرتبوي ومشريف التدريب الرتبوي عند تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف التدريب الرتبوي
اليت تعزى إىل متغريات (املؤهل – مكان العمل – اخلربة يف التدريب)؟"
لإلجابة ن ذا السؤا ام الباحا تستخدام قسلوب حتلي التباتن و اجتاه احد One-way
 ANOVAلدساسة ال ر ق بني آساء مدتر اداسة التدست الرتبوي مشرو التدست الرتبوي ند ت بيئ مبادة الودة
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الشاملة و التدست الرتبوي اليت تعملى اى متغريي (املؤ
 Testو حالة ال ر ق الدالة احوائيًا لتندتد اجتا ها

– مةا العم ) ،متبو ًا ت تباس ش ي

Scheffe's

جدول ( :)7نتائج حتليل التباين يف اجتاه واحد عند دراسة الفروق بني آراء مدير إدارة التدريب الرتبوي ومشريف التدريب الرتبوي عند
تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف التدريب الرتبوي اليت تعزى إىل متغري مكان العمل

احملور
األ

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة (ف) وداللتها

بني اجملمو ات

53.906

5

10.781

523.077

54

9.687

1.11
غري دالة

191.026

5

38.205

198.974

54

3.685

56.030

5

11.206

108.153

54

2.003

11.678

5

2.336

86.256

54

1.597

1.46
غري دالة

15.847

5

3.169

118.886

54

2.202

1.44
غري دالة

53.744

5

10.749

74.439

54

1.378

دا

اجملمو ات

بني اجملمو ات

الثاين

دا

الثالا

اجملمو ات

بني اجملمو ات
دا

اجملمو ات

بني اجملمو ات

الرابب

دا

اخلامس
السادس

اجملمو ات

بني اجملمو ات
دا

اجملمو ات

بني اجملمو ات
دا

اجملمو ات

**10.36
**5.60

**7.80

** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01

تتةح من الد ( )7جود ر ق ذات داللة احوائية ( ند مستوى  )0.01بني آساء مدتر اداسة
التدست الرتبوي مشرو التدست الرتبوي و احملا س الث ثة (الثاين الثالا السادس) تعملى اى متغري مةا
العم  ،و حني ال توجد ر ق ذات داللة احوائية بني آساء مدتر اداسة التدست الرتبوي مشرو التدست الرتبوي
و احملا س الث ثة األ رى (األ الرابب اخلامس) تعملى اى متغري مةا العم
جدول ( :)8نتائج حتليل التباين األحادي لبيان الفروق بني آراء مدير إدارة التدريب الرتبوي ومشريف التدريب الرتبوي عند تطبيق مبادئ
اجلودة الشاملة يف التدريب الرتبوي اليت تعزى إىل متغري املؤهل العلمي

احملور
األ
الثاين
الثالا
الرابب
اخلامس

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة (ف) وداللتها

بني اجملمو ات

10.261

2

5.131

566.722

57

9.942

0.52
غري دالة

7.724

2

3.862

382.276

57

6.707

0.58
غري دالة

5.614

2

2.807

158.569

57

2.782

1.01
غري دالة

1.613

2

0.807

0.48

96.320

57

1.690

غري دالة

1.344

2

0.672

133.389

57

2.340

0.29
غري دالة

دا

اجملمو ات

بني اجملمو ات
دا

اجملمو ات

بني اجملمو ات
دا

اجملمو ات

بني اجملمو ات
دا

اجملمو ات

بني اجملمو ات
دا

اجملمو ات
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احملور
السادس

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة (ف) وداللتها

بني اجملمو ات

7.363

2

3.682

120.820

57

2.120

1.74
غري دالة

دا

اجملمو ات

** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01

تتةح من الد ( )8دم جود ر ق ذات داللة احوائية بني آساء مدتر اداسة التدست الرتبوي
مشرو التدست الرتبوي و احملا س الستة تعملى اى متغري املؤ الدساسا ،قي قن توجد تقاسب بني آساء ذ ي
املؤ ت الدساسية املختل ة يما تتعلئ بوا ب ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي تت ئ ذا مب
داسسة الشربيين ( ،)2013ساسة العويما ( )2007الشمراين ( )2010د ات ق ذه النتيجة مب دساسة
الغامدي ( )2014اليت بين قال توجد ر ق و معاتري ت بيئ ضما الودة و املداسس السعودتة تملدتنة املنوسة
من جهة نظر املشر ني الرتبوتني تعملى اى متغري املؤ العلما ،لبيا ال ر ق حس متغري اخلربة قد استخدم
الباحا ا تباس ما  -تتين ند دساسة ال ر ق بني آساء مدتر اداسة التدست الرتبوي مشرو التدست الرتبوي ند
ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي كما توضنها الد ()9ب
جدول ( :)9نتائج اختبار مان -ويتين عند دراسة الفروق بني آراء مدير إدارة التدريب الرتبوي ومشريف التدريب الرتبوي عند تطبيق مبادئ
اجلودة الشاملة يف التدريب الرتبوي اليت تعزى إىل متغري اخلربة

احملور
األ
الثاين
الثالا
الرابب
اخلامس
السادس

سنوات اخلربة

العدد

متوسط الرتب

جمموع الرتب

من  9-7سنوات

3

29.33

88

قكثر من  10سنوات

57

30.56

1742

من  9-7سنوات

3

36.33

109

قكثر من  10سنوات

57

30.19

1721

من  9-7سنوات

3

34.17

102.5

قكثر من  10سنوات

57

30.31

1727.5

من  9-7سنوات

3

19.17

57.5

قكثر من  10سنوات

57

31.10

1772.5

من  9-7سنوات

3

20.50

61.5

قكثر من  10سنوات

57

31.03

1768.5

من  9-7سنوات

3

41.33

124

قكثر من  10سنوات

57

29.93

1706

قيمة U

قيمة  Zوداللتها

82

0.15
غري دالة

68

0.76
غري دالة

74.5

0.45
غري دالة

51.5

1.86
غري دالة

55.5

1.72
غري دالة

53

1.36
غري دالة

تتةح من الد ( )9دم جود ر ق ذات داللة احوائية بني آساء مدتر اداسة التدست الرتبوي
مشرو التدست الرتبوي و احملا س الستة تعملى اى متغري اخلربة ،قي قن توجد تقاسب بني آساء ذ ي اخلربات
املختل ة يما تتعلئ بوا ب ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي
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ذه النتيجة مب دساسة الغامدي ( )2014اليت بين قال توجد ر ق و معاتري ت بيئ ضما

الودة و املداسس السعودتة تملدتنة املنوسة من جهة نظر املشر ني الرتبوتني تعملى اى متغري دد سنوات اخلربة
املؤ العلما
نتائج االجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على "ما املشكالت اليت يواجهها مديرو ومشريف إدارة
التدريب الرتبوي عند تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف التدريب الرتبوي؟:
قد استخدم الباحا املتوس ات املسابية االحنر ات املعياستة اختبار كا Chi-square 2لدساسة ال ر ق
بني تةراسات استجاتت ق راد العينة لا باسات احملوس اخلامس الذي تتعلئ بل (املشة ت اليت تواجهها مدتر
اداسة التدست الرتبوي ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي)
جدول ( :)10نتائج اختبار كا 2لدراسة الفروق بني تكرارات استجاابت أفراد العينة على عبارات احملور اخلامس الذي يتعلق بـ (املشكالت
اليت يواجهها مدير إدارة التدريب الرتبوي عند تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف التدريب الرتبوي) (ن=)60
قيمة كا2

املتوسط احلساب

م
75

طو اإلجراءات اإلداستة املتبعة الر تني الملائد

**52.30

2.13

76

لة ت وتر املدتر لذات مهاسات تستخدام األسالي املدتثة

**19.27

1.78

77

ضعت الة اءة الرتبوتة لدى مشرو التدست

**65.10

1.85

78

دم ا تمام مشرو التدست بنمو و املهين الرتبوي

**52.30

1.87

79

دم ضوح ت بيئ مبدق نظام الثواب العقاب لدى املسؤ

**97.30

2.03

80

دم يام مدتري املداسس بعملهو بو تهو مشر ني تدست مقيمني

**97.30

2.03

81

الع ء اإلداسي ال ين امللقا لا اتئ املسؤ

**45.07

2.07

82

غياب املبادة احملددة لعم مدتر التدست الرتبوي

**91.90

2.02

83

املماسسة اخلاطئة للعملية التدستبية

**92.10

2.05

84

جود اجملام ت قحياانً لا حساب العم الرتبوي ال ين
اصة ئة املشر ني الدد مما تنعةس سلبا لا تقبلهو للتوجي
دم الرضا الوفي ا ند البع

**55.30

1.28

**45.07

1.93

86

دم تو ر الةادس اإلداسي املؤ

**55.30

1.28

87

الرتكيمل لا قسالي التدست التقليدتة اليت ال تت ئ مب الودة اإلتقا و األداء

**41.67

1.92

88

كثرة األ باء اإلداستة ال نية امللقاة لا اتئ مدتر اداسة التدست الرتبوي

**56.07

1.98

85

العب ــارة

املتوسط احلساب الكلي

1.87

تتةح من الد ( )10جود ر ق ذات داللة احوائية ( ند مستوى  )0.01بني تةراسات استجاتت
ق راد العينة لواحل االستجابة (متوسطة) لا العباسات التاليةب
• طو اإلجراءات اإلداستة املتبعة الر تني الملائد

• لة ت وتر املدتر لذات مهاسات تستخدام األسالي املدتثة
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• ضعت الة اءة الرتبوتة لدى مشرو التدست
• دم ا تمام مشرو التدست بنمو و املهين الرتبوي
• دم ضوح ت بيئ مبدق نظام الثواب العقاب لدى املسؤ
• دم يام مدتري املداسس بعملهو بو تهو مشر ني تدست مقيمني
قي ق ق لا نسبة من ق راد ينة مشرو التدست الرتبوي املشر ني املتعا نني مبركمل التدست الرتبوي مبن قة
املدتنة املنوسة تر ق املشة ت املتةمنة و العباسات السابقة تواجهها مدتر اداسة التدست الرتبوي بدسجة
متوس ة ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي
جود ر ق ذات داللة احوائية ( ند مستوى  )0.01بني تةراسات استجاتت ق راد العينة لواحل
االستجابة (ضعيفة) لا العباستني التاليتنيب

• جود اجملام ت قحياانً لا حساب العم الرتبوي ال ين
• دم تو ر الةادس اإلداسي املؤ
قي ق ق لا نسبة من ق راد ينة مشرو التدست الرتبوي املشر ني املتعا نني مبركمل التدست الرتبوي مبن قة
املدتنة املنوسة تر ق املشة ت املتةمنة و العباستني السابقتني تواجهها مدتر اداسة التدست الرتبوي بدسجة
ضعي ة ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة
ق املتوسط العام لعباسات احملوس (املشة ت اليت تواجهها مدتر اداسة التدست الرتبوي ند ت بيئ مبادة
الودة الشاملة و التدست الرتبوي) تسا ي ( ،)1.87ذا املتوسط تقب و مدى االستجابة (متوسطة) الذي
ميتد من  1.66اى ق من  ،2.33مما تشري اى ق مدتر اداسة التدست الرتبوي تواج بدسجة متوس ة املشة ت
ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي
قن من الد السابئ ميةن ترتي دسجة مواجهة مدتر اداسة التدست الرتبوي للمشة ت ند ت بيئ

مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي تنازليًا حس املتوسط املسايب للعباسات (ق املشة ت) ئ الرتتي
التايلب
• قطالة اإلجراءات اإلداستة املتبعة الر تني الملائد
• الع ء اإلداسي ال ين امللقا لا اتئ املسؤ
• املماسسة اخلاطئة للعملية التدستبية
• دم ضوح ت بيئ مبدق نظام الثواب العقاب لدى املسؤ

• دم يام مدتري املداسس بعملهو بو تهو مشر ني تدست مقيمني
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• غياب املبادة احملددة لعم مدتر التدست الرتبوي
• كثرة األ باء اإلداستة ال نية امللقاة لا اتئ مدتر اداسة التدست الرتبوي
• دم الرضا الوفي ا ند بع

املشر ني الدد مما تنعةس سلبا لا تقبلهو للتوجي

• الرتكيمل لا قسالي التدست التقليدتة اليت ال تت ئ مب الودة اإلتقا و األداء
• دم ا تمام مشرو التدست بنمو و املهين الرتبوي
نتائج االجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على "املشكالت اليت يواجهها مشرف التدريب الرتبوي عند
تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف التدريب الرتبوي؟"

قد استخدم الباحا ك منب ا تباس كا Chi-square 2لدساسة ال ر ق بني تةراسات استجاتت ق راد العينة لا
باسات احملوس الذي تتعلئ بل (املشة ت اليت تواجهها مشرو التدست الرتبوي ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة
و التدست الرتبوي) ،املتوسط املسايب ،الد ( )11توضح ذلعب
جدول ( :)11نتائج اختبار كا 2لدراسة الفروق بني تكرارات استجاابت أفراد العينة على عبارات احملور الذي يتعلق بـ (املشكالت اليت
يواجهها مشرف التدريب الرتبوي عند تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف التدريب الرتبوي) (ن=)60

م
89

العب ــارة
كثرة األ باء اإلداستة ال نية اليت تةلت هبا مشرو التدست اى جان ق ماهلو األساسية
ي املشر ني و الودة الشاملة

قيمة كا2

املتوسط احلساب

**41.67

1.92

**19.27

2.22
1.77

90

لة

91

اإلداسة املتسل ة اليت تن رد تلقراس

**17.07

92

غياب املبادة احملددة لعم مدتر مشرو التدست الرتبوي

**92.10

2.05

93

دم الرتشيح للد سات التخووية املتقدمة

**45.07

1.93

94

دم تو ر رت ابتعا ملشرو التدست و جما حلووهو

**17.07

2.23

95

لة املوا مل املعنوتة املادتة ملشرو التدست املميمل

**17.07

2.23

96

كثرة القوانني األنظمة اليت من شأهنا ت اإلبدال لدى مشرو التدست

**45.07

2.07

97

اله بواجبات مشرو التدست الرتبوي

**56.07

1.98

98

لة اإلمةانيات املادتة دا

مراكمل التدست

**45.07

1.93

99

كثرة نواب املشرو من الربام التدستبية

**29.40

1.15

100

ضعت دسات مشرو التدست الرتبوي و اللغة اإل ليملتة

**45.07

2.07

املتوسط احلساب الكلي

1.90

تتةح من الد ( )11جود ر ق ذات داللة احوائية ( ند مستوى  )0.01بني تةراسات استجاتت
ق راد العينة لواحل االستجابة (متوسطة) لا العباسات التاليةب

• كثرة األ باء اإلداستة ال نية اليت تةلت هبا مشرو التدست اى جان ق ماهلو األساسية
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• لة

ي املشر ني و الودة الشاملة

• اإلداسة املتسل ة اليت تن رد تلقراس
• غياب املبادة احملددة لعم مدتر مشرو التدست الرتبوي
• دم الرتشيح للد سات التخووية املتقدمة
• دم تو ر رت ابتعا ملشرو التدست و جما حلووهو
• لة املوا مل املعنوتة املادتة ملشرو التدست املميمل
• كثرة القوانني األنظمة اليت من شأهنا ت اإلبدال لدى مشرو التدست
• اله بواجبات مشرو التدست الرتبوي
• لة اإلمةانيات املادتة دا

مراكمل التدست

• ضعت دسات مشرو التدست الرتبوي و اللغة اإل ليملتة
قي ق ق لا نسبة من ق راد ينة مشرو التدست الرتبوي املشر ني املتعا نني مبركمل التدست الرتبوي مبن قة
املدتنة املنوسة تر ق املشة ت املتةمنة و العباسات السابقة تواجهها مشرو التدست الرتبوي بدسجة متوس ة
ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي ،جود ر ق ذات داللة احوائية ( ند مستوى )0.01
بني تةراسات استجاتت ق راد العينة لواحل االستجابة (ضعيفة) لا العباسة التاليةب

• كثرة نواب املشرو من الربام التدستبية
قي ق ق لا نسبة من ق راد ينة مشرو التدست الرتبوي املشر ني املتعا نني مبركمل التدست الرتبوي مبن قة
املدتنة املنوسة تر ق مشةلة كثرة نواب املشرو من الربام التدستبية تواجهها مشرو التدست الرتبوي بدسجة
ضعي ة ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي
ق املتوسط العام لعباسات احملوس (املشة ت اليت تواجهها مشرو التدست الرتبوي ند ت بيئ مبادة

الودة الشاملة و التدست الرتبوي) تسا ي ( ،)1.90ذا املتوسط تقب و مدى االستجابة (متوسطة) الذي
ميتد من  1.66اى ق من  ،2.33مما تشري اى ق مشرو التدست الرتبوي تواج بدسجة متوس ة املشة ت
ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي
من الد السابئ ميةن ترتي دسجة مواجهة مشرو التدست الرتبوي للمشة ت ند ت بيئ مبادة
الودة الشاملة و التدست الرتبوي تنازليًا حس املتوسط املسايب للعباسات (ق املشة ت) ئ الرتتي التايلب
• دم تو ر رت ابتعا ملشرو التدست و جما حلووهو
• لة املوا مل املعنوتة املادتة ملشرو التدست املميمل
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• لة

ي املشر ني و الودة الشاملة

• كثرة القوانني األنظمة اليت من شأهنا ت اإلبدال لدى مشرو التدست
• ضعت دسات مشرو التدست الرتبوي و اللغة اإل ليملتة
ترى الباحا ق دم ت بيئ معاتري الودة الشاملة تولد الةثري من املشة ت ذا ما ت ق لب
الدساسات السابقة مث دساسة العويما ( )2007دساسةسةتاي ( )2004الشربيين ( )22013اليت بين ك
منهما قمهية ت بيئ معاتري الودة الشاملة لدمين و املؤسسات الرتبوتة ق ت بيقها جيل الةثري من ال وائد و
ال ال الرتبوي
التوصيات:
و ضوء النتائ اليت قس رت نها الدساسة املالية ،ميةن ا رتاح التوصيات التاليةب
 1بةر سة اال تمام بت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي ألمهيتها و حتسني بيئة التدست
الرتبوي ،تسا د لا حتقيئ ق دا و ت وتر دسات املعلمني ،ضرس ة جود اداسة للجودة مبراكمل
التدست
 2حا املسئولني ن العملية الرتبوتة بوج ام التدست الرتبوي بوج ات ق تسا د ا مدتر اداسة
التدست الرتبوي لا يام أبد اسه املختل ة و ت بيئ مبادة اداسة الودة الشاملة تلتدست الرتبوي،
ق حيدد ا ل مهام قد اس اضنة ميةن القيام هبا ،تةمني ذه املبادة ضمن تقيم السنوي
 3جي حا مشرو التدست الرتبوي أبمهية د س و ال عَّا و ت بيئ مبادة اداسة الودة الشاملة
تلتدست الرتبوي ،س ب دا عيتهو ملماسسة قد اس و و ت بيئ مبادة اداسة الودة الشاملة تلتدست
حوا مل مادتة أل ة املماسسات
الرتبوي ،حت يمل و لا ذلع من
 4تنبغا مسا دة مدتر اداسة التدست الرتبوي و مواجهة املشة ت املختل ة اليت تعرتض ند ت بيئ
االداست ذات الع ة و اداسات التعليو اصة
مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي ،من
تلع املختوة مبجا الودة
 5قشاست نتائ الدساسة املالية اى ق مشرو التدست الرتبوي تواج بدسجة متوس ة املشة ت ند
ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي ،األمر الذي تد و اى الو وو لا العقبات اليت
تواج مشرو التدست الرتبوي ند ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي حما لة القةاء
ليها مما تسا د لا س ب دسة املشر ني الرتبوتني لا التعام مب املشة ت اليت د تواجههو قثناء
ت بيئ مبادة الودة الشاملة و التدست الرتبوي
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 6ضر سة تدست املشر ني لا مبادة اداسة الودة الشاملة ت بيقاهتا و جما التدست الرتبوي
قائمة املراجع:

أوال :املراجع العربية:
ً
اإلبرا يو ،دان ( )2008اداسة الودة الشاملة ،حبا منشوس و جملة جامعة الشاس ة ،االماسات العربية املتندة
اإلداسة العامة للتدست االبتعا ( )1424قثر التدست الرتبوي لا النمو املهين للمعلو ،س ة م لقادة العم
الرتبوي ،جازا
تشات ،قمحد ابرا يو ( )1978قسس التدست  ،داس النهةة العربية ،القا رة
بركس ،ج ( )2001دسات التدست الت وتر – دلي ملا  ،-معهد اإلداسة العامة ،الرايض
تو يئ ،بدالرمحن ( )1994التدست األصو املبادة العلمية ،مور ،مركمل اخلربات املهنية لإلداسة
ترتسا ،ليو س ( )1425توميو نظو التدست الت وتر ،معهد اإلداسة العامة ،الرايض
حجازي ،مو ا ،املنا ا ،قمحد ( )1996تقومي تدست املعلمني دساسة حتليلية تشخيوية لربام اداسة التدست
و زاسة الرتبية التعليو تلبنرتن ،مركمل البنو  ،البنرتن
حسنني ،حسني حممد ( )1421قد ات حتدتد االحتياجات التدستبية ،ما  ،جمدال ي
حسني ،حممد حسنني ( )2005تقومي التدست  ،جمدال ي للنشر التوزتب ،ما
محدا  ،حممد زايد ( )1990توميو تن يذ برام التدست  ،ما  ،داس الرتبية املدتثة
اخل ي  ،قمحد ،اخل ي  ،سداح ( )1406اجتا ات حدتثة و التدست  ،الرايض ،م ابب ال رزدق
ساي ،ليسلا ( )1422كي ية ياس ا لية التدست  ،الرايض ،مةتبة امللع هد الوطنية
س اس ،ائملة قمحد ( )2001تقومي برام مركمل لتدست الرتبوي تلرائسة العامة لتعليو البنات و مةة جدة من
جهة نظر املدستت املتدسبني ،سسالة ماجستري غري منشوسة ،جامعة قم القرى ،مةة املةرمة
الشربيين ،غادة محملة حممد ( )2013معو ات اال تماد املدسسا و التعليو العام و اململةة العربية السعودتة س ة
م مقدمة و مؤمتر اال تماد املدسسا اللقاء السادس شر للجمعية السعودتة للعلوم الرتبوتة
الن سية(جسنت)املقام و الرايضب اململةة العربية السعودتة
الشمراين ،حامد حممد لا(2008م) معاتري مقرتحة للجودة التعليمية و ضوء معاتري تلدست للجودة الشاملة
و مداسس التعليو العام تململةة "منوذج مقرتح" ،سسالة دكتوساه (غري منشوسة) جامعة قم القرى ،كلية
الرتبية ،مةة املةرمة
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شرتت ،غامن سعيد & سل ا  ،حنا

يسا ( )1403االجتا ات املعاصرة و التدست قثناء اخلدمة التعليمية،

الرايض ،داس العلوم
شع  ،حممد سليما ( )1987اإلداسة املدسسية اإلشراو ال ين ،مةتبة اال لو ،القا رة
ال عاين ،حسن قمحد ( )2002التدست م هوم عاليت بناء الربام التدستبية تقوميها ،داس الشر ق ،ما
الغامدي ،لا حممد ز يد ( )2014دسجة ت بيئ معاتري ضما الودة و املداسس السعودتة من جهة نظر
املشر ني الرتبوتني و املدتنة املنوسة جملة العلوم الرتبوتة ،األسد  ،م)2(41ب ت995-947
ت  ،لا ( )1408دساسة است ية تقوميية لربام تدست معلما اللغة العربية تملرحلة االبتدائية قثناء
اخلدمة و ضوء حاجاهتو و مدتنة جدة ،جملة جامعة قم القرى ،مةة املةرمة
لي  ،اس ق بده & الملكا ،قمحد بدال تاح ( )2004معجو مو لنات الرتبية ل ظاً اص حاً ،مور ،داس
الو اء لدنيا ال با ة النشر
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