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الجنوبية في  المحافظاتوالتعليم ب التربية مديرياتاإلدارات التربوية ب أقسام تطوير
  الجودة الشاملة إدارةمتطلبات  ضوءفلسطين على 

  **  الحديدي أمين د. عماد

  الملخص
 اإلدارات التربوية أقسامواقع  تعرفالجودة الشاملة و  إلدارةاألطر الفكرية والنظرية  تعرفالدراسة  هدفت     

من  ةإدارة الجودة الشامل طلباتضوء متفلسطين على بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية في 
إدارة الجودة الشاملة  متطلباتتطبيق  ةعن إمكاني الكشفو  ،الحكومية دارسومديرات الم مديريوجهة نظر 

 منها. ادةتوصيات ومقترحات إجرائية يمكن االستف وضعو  ،األقسام هذهتطوير  في
قسمها إلى أربعة محاور هي:  والتي ،)االستبانةكانت أداة الدراسة هي (و الباحث المنهج الوصفي،  واستخدم
والتغذية  التقويم جودة ،التحسين والتدريب المستمر جودة ،القيادة الفعالة جودة ،التخطيط االستراتيجي جودة

/ة دير) م140(ة علىعينة الدراس واشتملت ل،مجا) فقرات لكل 10) فقرة بواقع (40على( وزعت ،الراجعة
حيث تم اختيار العينة بطريقة قصدية،  ،)2016 - 2015الدراسي( للعامالحكومية  دارسممن يعملون في الم
  /ة.دير) م395األصلي للدراسة البالغ عددهم( تمع%) من حجم المج35.4ويمثل حجم العينة (

 بوزنجودة التدريب والتحسين المستمر  مجال النحو التالي: على مجاالتها تنازليا لترتبنتائج الدراسة  وجاءت
التخطيط  جودةمجال  ،%)84.27والتغذية الراجعة بوزن نسبي( قويمجودة الت مجال%)،84.40نسبي(
  %).84.21بوزن نسبي( الةالقيادة الفع جودةمجال  وأخيرا%) 84.23بوزن نسبي( يجياالسترات

Abstract  
Developing the Educational Departments at the Education Directorates 
of the Southern Governorates in the Light of the Requirements of the 
Total Quality Management 
     This study aims to recognize the ideological and theoretical frames of the total 
quality management and to identify the educational departments at the Education 
directorates of the southern governorates in the light of the requirements of the 
total quality management from the perspective of the headmasters of the 
governmental schools. And to explore the possibility of applying the requirements 
of the total quality management in developing these departments. In addition, the 
study aims to develop procedural recommendations and suggestions that could be 
benefited from. The researcher used the descriptive methodology along with 
questionnaires that have been divided into four axes: the quality of strategic 
planning, the quality of the effective leadership, the quality of improvement and 
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continuous education and the quality of assessment and feedback. The research was 
divided into (40) clauses, (10) clauses for each axis. The study sample involves 140 
headmasters/mistress working at the governmental schools of the school year 
(2015-2016); they were intentionally chosen. The sample represents 35,4% of the 
total size of the study community which is (395) headmasters/mistress. The study 
conclusions came as follows: The third axis ranked first with a relative weight of 
84,40%, the fourth axis came next with relative weight of 84,27%, at the third rank 
came the quality of strategic planning with relative weight of 84,23% and came last 
the quality of the effective leadership with relative weight of 84,21%. 

  :مقدمة
اإلدارية والتعليمية باهتمام معظم دول العالم،  بالعمليتينعملية إصالح التعليم واالرتقاء  تحظى     

حيث "يعتبر مدخل إدارة الجودة  ؛من هذا االهتمام درجة عظيمةدة الشاملة الجو  إدارة مدخلل كانو 
أثبت هـذا و  ،منذ النصف الثاني من القرن العشرين التي ظهرتالشاملة من المفاهيم اإلدارية الحديثة 

جدارتـه لـذلك أصبحت مؤسسات العالم كافة اليوم بما فيها المؤسسات التعليمية أحوج ما  مدخلال
 ،العالمية بإنتاجية وتحسين الجودة؛ لمواجهة مختلف صور التحديات والتغيرات الرتقـاءلـى اتكـون إ

األمر الـذي يـدعونا إلـى التفكير في تحديث األساليب اإلدارية التي تأخذ بها مؤسساتنا اإلنتاجية 
 ودةفي ملف الج أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ولقد ،)1(والخدمية على حـد سـواء"

الشاملة في التعليم بالوطن العربي أن ضمان الجودة يقتضي مراجعة التوجهات التي يقوم عليها 
التعليم، ومن ضمنها التحكم في جودة المدخالت والعمليات والمخرجات، ولكي يعمل النظام بالجودة 

 قتتطاب تكانت المدخال وهذا لن يتأتى إال إذا ،المستفيدين منها اجاتيجب أن توافق المخرجات ح
وتؤدي العمليات األهداف المطلوبة منها طبقا للمواصفات القياسية  ،مع حاجات النظام للعمل بكفاية

  .)2(لألداء
العديد من المفاهيم اإلدارية الموجهة التي يستند إليها في  علىإدارة الجودة الشاملة  فهومم ويرتكز

المهارات الفنية المتخصصة من أجل  وبينالجهود االبتكارية، المزج بين الوسائل واألساليب اإلدارية و 
 دةإدارة الجو  حيث إن)3(،بمستوى األداء والتطوير المستمر للمنظمات والمؤسسات التعليمية رتقاءاال

داء  ابت ،الشاملة في المؤسسات التعليمية هي قضية كل المعنيين بالتربية والتعليم والمسؤولين عنه
كل  يةالمسؤولية، بل هي قض وياتر والموجه صعودا إلى أعلى مستوى من مستمن المعلم والمدي
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وهي تعني المجتمع برمته الذي يتطلب نوعا ومستوى تعليميا معينا  ،العاملين بالمؤسسات التعليمية
  )4(وهي ثقافة تنظيمية ينبغي أن يعمل وفقا لها ويمارسها. ة،يفي باحتياجاته الحالية والمستقبلي

إعادة النظر بأهدافه وبرامجه وهياكله اإلدارية  إلى ماسةفي فلسطين بحاجة  عليموالت     
مستوى عال  لىخدماته ومنتجاته، وأن يصل بها إ دوأن يجو  ظائفهلكي يطور مهامه وو  ؛والتنظيمية

 وحيث)5(ـى طريق التنمية والتطوير.لكي ينهض بالمجتمع ع ؛من الجودة يوائم الحاجات والمستجدات
المؤسسة التربوية الرسمية التي  كونها ؛األولى في البناء التربوي التعليمي اللبنة تعتبر درسةالمن إ

والقيمي، أي هي المسؤولة عن إعداد  واألخالقي،التعليم األكاديمي، والسلوكي،  طالبفيها ال يتلقى
 إدارتهاكاهل  لذا يقع على ؛ومؤثرة ،بالمجتمع، ليكونوا عناصر فاعلة لالندماجاألجيال وتأهيلهم 

  التربوية. يةالعملية التعليم طويرالتي تساهم في تحسين وت اإلدارية،من األعباء الفنية و  الكثير
وتبدع وتضيف  وتجددإدارية جديدة تحرك  رؤية" إلىأصبح مدير المدرسة بحاجة ماسة  كما    

تكون  نأ ينبغيما  الفرد رؤية واضحة حول وتعطيزاهرا،  تقبالتحقق للمدرسة مس رؤيةوتستثمر، 
على دراية  المديرياتال يتأتى إال إذا كان قسم اإلدارات التربوية ب وهذا )6(عليه مدرسته في المستقبل"

األساليب  انتهاجتامة بمتطلبات المدارس التي تقع تحت إشرافه ومتابعته، وخاصة بما يتعلق في 
 إن، حيث الشاملة جودةال إدارة مدخلأسها ر  علىو  أهدافها،الحديثة التي تساعدها في تحقيق  اإلدارية

بولوج هذه المدارس مدارج القرن  لاعتماد الجودة الشاملة في مدارس التعليم العام هو وحده الكفي
التي تحفز اإلنجاز والتميز، وتعزز الجودة،  ممالواحد والعشرين، هذا القرن الذي ال مكان فيه إال لأل

  ) 7(.اإلتقانو وتؤكد على الجدارة 
(ميسون طالع  دراسةالحديث، فتوصلت  إلداريا مدخلتطرق بعض الباحثين إلى هذا ال ولقد    

الشاملة على مديريات التربية  جودةتعميم نتائج تطبيق إدارة ال ضرورة إلى) 8()2012الزعبي، 
والتعليم التي ال تطبق الجودة الشاملة بصورة فعالة، وحثها على الجد وتجاوز صعوبات التطبيق 

إلى المدارس وتطبيق  المديرياتلديها، كما أوصت بضرورة انتقال نظام إدارة الجودة الشاملة من 
تبني  بضرورة) 9()2007كما أوصت دراسة (ليلى العساف وخالد الصرايرة،  ،ذلك على عملية التعليم

ة الجودة لتطوير إدارة المؤسسة التعليمية في األردن في ضوء فلسفة إدار  المقترحفكرة األنموذج 
 يةإعادة هيكلة النظام التعليمي بإعطاء مزيد من االستقاللية اإلدارية والتربو  وضرورةالشاملة، 
 للمدرسة.
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األثر  لهالشاملة  الجودة إدارة مدخلتطبيق  أن المحلية،العديد من الدراسات  أكدت بينما     
 بضرورة) 10()2015 سامح،أبو م مدح(أدراسةااليجابي على العملية التعليمية والتربوية، فلقد أوصت 

 تهمأن يولي المديرون العاملون في مديريات التربية والتعليم اهتماما أكبر مما عليه حاليا في ممارس
إلدارة الجودة الشاملة من خالل االهتمام بالتخطيط االستراتيجي، التحسين المستمر وتدريب 

اعتماد وزارة  بضرورة) 11()2007اية خضير،حين أوصت دراسة (عن في ،تحفيز العاملين ين،العامل
عامة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمدخل لإلصالح  إستراتيجيةالتربية والتعليم الفلسطيني 
تشجيع المرؤوسين  وضرورةقيادة هذا التغيير،  لىالقيادات القادرة ع ادوالتغيير، والعمل على إعد

  .التدريبية وورش العمل والدورات والندواتتمرات والمعلمين القيام بالدراسات وحضور المؤ 
مؤسسات التربوية بصورة عامة ال فيالجودة الشاملة  إدارة مدخلنجد أن ممارسة  وهكذا    
التطور العلمي والتكنولوجي من ناحية، وليساهم  كبمدارس بصورة خاصة أصبح مطلبا ملحا ليواالوب

 المديرياتاإلدارات التربوية ب أقساموية التي تواجه والترب اإلداريةكثير من المشكالت الفي حل 
  ناحية ثانية. منتشرف عليها وتتابعها  التيوالمدارس 

التربية والتعليم  يرياتبمد بويةأقسام اإلدارات التر  تطويرهنا تبلورت مشكلة الدراسة، لتدرس  ومن    
  لشاملة.  ضوء متطلبات إدارة الجودة افلسطين على الجنوبية في  المحافظاتب

   :الدراسة وأسئلتها مشكلة
  التالية: األسئلةمما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في  وانطالقا   
 ؟الشاملة الجودة إلدارة والفكرية النظرية طراأل ما .1
فلسطين على  فيالجنوبية  بالمحافظاتوالتعليم  التربية بمديرياتالتربوية  اإلدارات أقسام واقع ما .2

  ؟رة الجودة الشاملةمتطلبات إدا ضوء
 التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية في بمديرياتالتربوية  اإلداراتأقسام  تطويريمكن  كيف .3

 ؟ضوء متطلبات إدارة الجودة الشاملة فلسطين على
التربية والتعليم  بمديرياتالتربوية  اإلداراتأقسام  تطويرما التوصيات والمقترحات اإلجرائية ل .4

 ؟ضوء متطلبات إدارة الجودة الشاملة فلسطين على جنوبية فيبالمحافظات ال
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  : الدراسة أهداف
  ما يلي:   تحقيقالدراسة  تهدف
 الجودة الشاملة. إلدارة الفكريةو النظرية  األطر تحديد .1
فلسطين  فيالتربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية  مديرياتالتربوية ب اإلدارات أقسام واقع تعرف .2

 الشاملة. الجودة إدارةبات ضوء متطلعلى 
 ةالتربوي اإلداراتالجودة الشاملة في تطوير أقسام  إدارةتطبيق متطلبات  مكانيةعن إ الكشف .3

 .في فلسطين التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية اتبمديري
الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات اإلجرائية لتطوير أقسام اإلدارات التربوية بمديريات  .4
 ربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية في فلسطين على ضوء متطلبات إدارة الجودة الشاملة.الت

   :الدراسة أهمية
  أهمية الدراسة من خالل ما يلي: تنبع

تناقش واقع وتطوير أقسام اإلدارات التربوية حسب علم الباحث الدراسة أول دراسة  تعتبر .1
 الجنوبية فحسب.  فظاتمحابفلسطين وليس بال مالتربية والتعلي بمديريات

قد تفيد الدراسة واضعي السياسات ومتخذي القرارات التربوية في وزارة التربية والتعليم بأهمية  .2
 تحقيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة في اإلدارات التربوية بمديرات التربية والتعليم بفلسطين.

أجل تدعيمها  من المديرياتية باإلدارات التربو  أقسامتشخيص جوانب القوة في  إلى الحاجة .3
الضعف فيها من أجل معالجتها، وتداركها عن طريق التغذية  مواطنوتعزيزها، وكذلك تشخيص 

 الراجعة.
لتبني  خاصة المديرياتب ويةاإلدارات الترب أقسامعامة و  الفلسطينيةالمؤسسات التربوية  حاجة .4

علمية وفق المتغيرات  أسسالخطط على  من دور فاعل في رسم هل لماالشاملة  الجودة إدارة مدخل
أقسام اإلدارات  رؤساءل اإلداريةاالستفادة منه في تطوير الممارسات  كذلكو  ،الداخلية والخارجية

 التربوية فيها.
 أساسية حكومية) مدرسة 395وتتابع ( تشرف والتي المديرياتاإلدارات التربوية ب أقسام أهمية .5

 وثانوية ومهنية.
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 الباحثينو  االختصاص، ذويو  ،التشريعي المجلسالتربية في  لجنةمن  كل اسةالدر تفيد  قد. 5
 والمهتمين والدارسين في مجال التربية والتعليم.

   :الدراسة حدود
  الدراسة بالحدود التالية: تحدد
التربية والتعليم بالمحافظات  مديرياتالتربوية ب اإلدارات أقسامالدراسة واقع  تناولت الموضوعي: الحد

 جودة(:التاليةاألربعة  جاالتوالمتمثلة بالم ،الشاملة الجودة إدارة متطلبات تطبيق وءض فيلجنوبية ا
 والتغذية التقويم جودة المستمر، والتدريب التحسين جودة الفعالة، القيادة جودة االستراتيجي، التخطيط
  .)الراجعة
 لتعليم بالمحافظات الجنوبية.التربية وا مديرياتاإلدارات التربوية ب أقسام المؤسسي: الحد
 والبالغ بيةالتربية والتعليم بالمحافظات الجنو  بمديريات لمدارسا ومديرات مديرو البشري: الحد

 .) 12(ومديرة اً مدير  )395عددهم(
 الجنوبية الفلسطينية. بالمحافظاتالتربية والتعليم  مديريات المكاني: الحد
  .م2015/2016: العام الدراسي الزماني الحد

  الدراسة:  منهج
  الدراسة المنهج الوصفي حيث إنه األكثر مالءمة لموضوعها.  استخدمت

  الدراسة:  أداة
هي عبارة عن استبانة لرصد واقع تطوير أقسام اإلدارات ، و قام الباحث بإعداد أداة الدراسة    

متطلبات إدارة الجودة  التربوية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية في فلسطين على ضوء
) 2015كدراسة (أبو مسامح،  الدراسات السابقةبعض و  اإلداري األدبالشاملة، وذلك اعتمادا على 

 وتكونت )13(ه)1428) ودراسة (إدارة التربية والتعليم بمحافظة الرس،Jaradat، 2013ودراسة (
 جودة الفعالة، القيادة جودة االستراتيجي، التخطيط جودة(وهي:  جاالتم ربعةمن أ ستبانةاال

 ،موزعين قرة) ف40( وبلغت عدد الفقرات )الراجعة والتغذية التقويم جودة المستمر، والتدريب التحسين
فقرة وفق تدرج ليكرت الخماسي (موافق بدرجة كبيرة  كلوتم وضع معيار ل جال،لكل م ات) فقر 10(

  .)موافق غيرة قليلة، جدا، موافق بدرجة كبيرة، موافق بدرجة متوسطة، موافق بدرج
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  :الدراسة مصطلحات
  تتحدد مصطلحات الدراسة بما يلي: 

   :  Developinالتطوير
وطور الشيء أي حوله من طور إلى طور، (والطور) هو  ،في اللغة من الفعل (طور) التطوير    

ت أو النظم أو العالقا ،التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمع غييرهو: الت والتطوير) 14(الحالة.
بالشيء المطور إلى أحسن صورة  الوصول)16(اصطالحًا فيعرف بأنه أما ،)15(أو القيم السائدة فيه.

من الصور؛ حتى يؤدي الغرض المطلوب منه بكفاءة تامة، ويحقق األهداف المنشودة منه على أتم 
    الوقت والجهد والتكاليف. فيوجه وبطريقة اقتصادية 

اإلدارات التربوية بمديريات التربية  أقسامأنه" عملية منظمة وممنهجة؛ لتحسين ب إجرائياالباحث  يعرفه
بهدف رفع كفاءة هذه  ؛الشاملة جودةضوء إدارة ال يالجنوبية إلى األفضل ف اتوالتعليم بالمحافظ

  أهدافها المنشودة. لتحقيقاألقسام 
  : Educational Department: اإلدارات التربوية قسم

إجرائيا بأنه" أحد أقسام مديريات التربية والتعليم المسؤول عن كل ما يتعلق باإلدارات  الباحث ويعرفه
دراسة  قوف هاالمتابعة والتقييم كما يعمل على تطوير و المدرسية من حيث التطوير واالختبار 

 قدعالمساهمة في إعداد برامج تدريبية أو تنسيب اإلدارات المدرسية للتدريب أو  لاحتياجاتها من خال
 على األداء اإلداري بالمدرسة. رهاالدورات التدريبية ومتابعة نتائجها وأث

    Total Quality Management in the education  الجودة الشاملة في التعليم إدارة
  " تعرف بأنها: 

عملية استراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم، وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي 
مكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف المستويات على تت

الجهود  مجموعةالباحث إجرائيا بأنها:  عرفهايو  )17(نحو إبداعي لتحقيق التحسين المستمر للمؤسسة"
نها في جميع مستوى المدارس التي يتابعو  لرفعفيه،  والعاملينالتي يبذلها قسم اإلدارات التربوية 

تلزم لرفع كفاءتها من  لتيفي ضوء المعايير والمواصفات التعليمية ا ،واإلدارية يميةالمجاالت التعل
  المدارس والمديريات والوزارة. يف العاملين جميعجهود  افرخالل تض
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   :السابقة والتعليق عليها الدراسات
 وتم ،بموضوع الدراسة المتعلقةجنبية واأل العربيةالسابقة  اساتمن الدر  مجموعةالباحث على  حصل
  األقدم على النحو التالي: إلى ثمن األحد ترتيبها

تعرف درجة ممارسة مديري مديريات التربية والتعليم  )18()2015 ح،دراسة (أحمد أبو مسام هدفت .1
 وتكون ي،الدراسة المنهج الوصف استخدمتو  لتشاركية،إلدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالقيادة ا

 تكونت التي لدراسة،ل كأداة واالستبانة) نائب مدير ورئيس قسم، 114(مجتمع الدراسة وعينتها من
موزعة على أربعة مجاالت وهي: التخطيط االستراتيجي، التحسين المستمر وتدريب  عبارة) 40من (

ودة وخلصت إلى أن ترتيب مجاالت محور إدارة الج د،العاملين، تحفيز العاملين، ورضا المستفي
ا المستفيد، الشاملة جاء كالتالي: التخطيط االستراتيجي، التحسين المستمر وتدريب العاملين، رض

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة  وتحفيز العاملين، وال
وع والمؤهل العلمي، ممارسة مديري مديريات التربية والتعليم إلدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير الن
الوظيفي  مسماهم لذينوسنوات الخدمة، وتوجد فروق تعزى لمتغير المسمى الوظيفي وذلك لصالح ا

تحفيز العاملين)، أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين (التخطيط االستراتيجي، و  مجاليننائب مدير لل
اهتماما أكبر مما  المديرياتي أن يولي المديرون ف ضرورةوأوصت الدراسة ب ،أنه ال توجد فروق

من خالل االهتمام بالتخطيط االستراتيجي، التحسين  لشاملةإلدارة الجودة ا ممارستهمعليه حاليا في 
 .فيدالمستمر وتدريب العاملين، تحفيز العاملين، ورضا المست

تعرف درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة على فعالية )Jaradat ،2013()19(دراسة هدفت .2
استخدم الباحث المنهج  ،التربويون ونلمدارس الحكومية في محافظة جرش كما يراها المشرفا

الوصفي من خالل استبانة موزعة على أربعة مجاالت (إدارة المدرسة، والتدريس والتعلم، والتواصل 
 )35مجتمع الدراسة من جميع المشرفين وعددهم ( لفمع المجتمع المحلي واألنشطة المدرسية)، وتأ

خالل العام الدراسي  مشرفا في مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش في األردن،
أن درجة تأثير تطبيق معايير الجودة الشاملة على فاعلية  ائجوأظهرت النت م،2012/2013

كانت مرتفعة لجميع المناطق، وٕان  المشرفينمن وجهة نظر  شالمدارس الحكومية في محافظة جر 
في فاعلية المدرسة، وأوصت الدراسة بتعميم تجربة  ثري ضوء مبادئ الجودة يؤ إدارة المدرسة ف
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البحثية حول  الوٕاجراء المزيد من األعم ية،تطبيق معايير الجودة الشاملة على جميع المدارس األردن
 تأثير تطبيق معايير الجودة الشاملة في المدارس.

ة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة درج عرفت )20()2012(ميسون طالع الزعبي، دراسة هدفت .3
 المنهجواستخدمت الدراسة  ظفيها،في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد الثالثة من وجهة نظر مو 

) فقرة غطت ثالثة 49(نة كأداة للدراسة والتي تكونت من، واستخدمت االستبا)المسح الشامل(
التنظيمي، ووزعت  الهيكلالواجبات، ومجال مجاالت هي: مجال الوصف الوظيفي، ومجال المهام و 

ة والتعليم في مديرية التربي )موظف من الموظفين العاملين100ى عينة الدراسة المكونة من(عل
األولى  تبةوتوصلت الدراسة إلى أن مجال الوصف الوظيفي قد جاء بالمر  لمنطقة إربد الثالثة،

وجاء في المرتبة األخيرة مجال  ،ة متوسطةوبدرجة متوسطة، تاله مجال المهام والواجبات وبدرج
الشاملة المطبقة في هذه المديرية وبدرجة  الجودةالهيكل التنظيمي من حيث تحقيق مبادئ إدارة 

ككل، وأوصت الدراسة بضرورة تعميم نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة  اةلهذا المجال ولألد متوسطة
وتجاوز  لجدطبق الجودة الشاملة بصورة فعالة، وحثها على االتي ال ت لتعليموا بيةعلى مديريات التر 

 صعوبات التطبيق لديها. 
تعرف واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في  هدفت)21()2007(عناية خضير،دراسة .4

متغيرات كل من النوع  وروتحديد د ،التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها اتمديري
والمؤهل العلمي والمركز الوظيفي على ذلك، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واالستبانة  والخبرة

التربية  ياتوهي: تهيئة متطلبات الجودة في مدير  جاالت) فقرة موزعة على خمسة م60المكونة من (
لعالقة مع االقوى البشرية، واتخاذ القرار، و والتعليم، متابعة العملية التعليمية وتطويرها، وتطوير 

وأجريت الدراسة  التحقق، رجةوقسمت االستبانة إلى قسمين هما: درجة المعرفة ود ي،المجتمع المحل
إلى أن  اسةالتربية والتعليم الفلسطينية، وتوصلت الدر  ات) موظفا في مديري451(على عينة قوامها

يع مجاالت الدراسة، %) لجم60.4متوسطة ( كانت المديرياتدرجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في 
%) لجميع مجاالت الدراسة، وال توجد فروق 65.2(أيضا متوسطة المديرياتوأن درجة تطبيقها في 
وكذلك ال توجد  الدراسة،مجاالت  لجميعلمتغير النوع والمركز الوظيفي  تعزىذات داللة إحصائية 

الفروق في مجال  كانتنما المعرفة لجميع مجاالت الدراسة تبعا لمتغير الخبرة، بي جةفروق في در 
 6سنة لصالح أقل من  12سنوات وأكثر من 6التعليمية التعلمية تبعا لمتغير الخبرة أقل من  لعمليةا
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عامة لتطبيق مدخل إدارة الجودة  إستراتيجيةالتربية والتعليم  وزارةسنوات، وأوصت الدراسة باعتماد 
هذا التغيير،  قيادةالقادرة على  القيادات على إعداد والعملوالتغيير،  صالحكمدخل لإل لشاملةا

ضرورة تشجيع المرؤوسين والمعلمين القيام بالدراسات في هذا المجال، وتشجيعهم لحضور 
 المؤتمرات والندوات والدورات.

أنموذج مقترح لتطوير إدارة المؤسسة  تقديم)22()2007(ليلى العساف وخالد الصرايرة، دراسة هدفت .5
في ضوء فلسفة إدارة الجودة الشاملة، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي  التعليمية في األردن

) 129(ة الجاهزة واالستبانة المكونة منالتركيبي، بينما اعتمدت الدراسة في أداتها المصادر الثانوي
األنموذج المقترح الستة وهي: تغيير ثقافة المدرسة، والتحول إلى نمط  رموزعة على عناص عبارة
 اسالذاتي، واعتماد أسلوب القي والتقييمالتشاركية، وتشكيل مجلس الجودة في المدرسة،  اإلدارة

) فردا من الخبراء والمختصين 120(عينة الدراسة من ونتالمقارن والتغذية الراجعة، في حين تك
في أقسام بالجودة، وأساتذة اإلدارة التربوية، والقياس والتقويم، ومديري التربية، واإلداريين العاملين 

 لىوزارة التربية والتعليم ومديرياتها المختلفة، ومديري المدارس األردنية والمعلمين وتوصلت الدراسة إ
 لشاملةتقديم أنموذج مقترح لتطوير إدارة المؤسسة التعليمية في األردن في ضوء فلسفة إدارة الجودة ا

عض االعتبارات الواجب على اإلدارة والذي يتكون من العناصر الستة الرئيسة، كما حددت الدراسة ب
تبني فكرة  رةالتربوية والمدرسة مراعاتها عند األخذ بتطبيق هذا األنموذج، وأوصت الدراسة بضرو 

األنموذج المقترح، وٕاعادة هيكلة النظام التعليمي بإعطاء مزيد من االستقاللية اإلدارية والتربوية 
 للمدرسة وجعلها مسؤولة عن مستوى أدائها.

  على الدراسات السابقة: تعليقال
 تطالب مع معظم الدراسات التي ةمعظم الدراسات في تناولها موضوع إدارة الجودة الشامل اتفقت .1

كما اتفقت  اإلدارة،إداري حديث، وتبنيها ممارستها في  مدخلبضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة ك
 واالستبانة كأداة للدراسة.مع معظم الدراسات السابقة باستخدامها المنهج الوصفي، 

الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة حيث كان مجتمع دراسة  جميعالدراسة الحالية مع  اختلفت .2
من (ميسون طالع الزعبي،  كل) نائب مدير ورئيس قسم، ومجتمع دراسة 2015ح،(أحمد أبو مسام

ومجتمع دراسة (ليلى  ،ليمفي مديرية التربية والتع العاملين) 2007) ودراسة (عناية خضير،2012
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) المشرفين Jaradat ،2013) خبراء ومختصين بالجودة، ودراسة (2007وخالد الصرايرة،  عسافال
 ومديرات المدارس الحكومية. يروبينما مجتمع الدراسة الحالية هم مد ،التربويين

ت التربوية قسم اإلدارا تطويرالدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تناولت  تميزت .3
إداري متكامل، في حين تناولت معظم  مدخلالشاملة ك جودةإدارة ال تضوء متطلبا في المديرياتب

عامة، في حين  بصورة المديرياتتطبيق إدارة الجودة الشاملة على  أوالدراسات السابقة ممارسة 
اشرة عن المدارس التي سلطت هذه الدراسة الضوء على أقسام اإلدارات التربوية المسؤولة الفنية والمب

 تتبع لها.
 ومجاالت الدراسة.  ،المنهجية واإلطار النظري للدراسةفي الباحث من الدراسات السابقة،  استفاد .4

   :الدراسة خطوات
  :هي رئيسة محاور ثالثة في الدراسة سارت
   :األول المحور
 الجودة إدارة ومتطلبات ،لةالشام الجودة إلدارة والفكرية النظرية األطرالنظري: ويتمثل في  اإلطار
 التخطيط جودة(ـــبـ والمتمثلة بالمديرية التربوية اإلدارات قسم يراعيها أن يجب التي الشاملة

  )الراجعة والتغذية التقويم جودة المستمر، والتدريب التحسين جودة الفعالة، القيادة جودة االستراتيجي،
   :الثاني المحور
التربية والتعليم  مديرياتة بياإلدارات التربو  قسمل اإلداريةلممارسات ا واقعالعملي: ويتضمن  اإلطار

بين  والفروق ،كوميةحبالمحافظات الجنوبية الفلسطينية من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس ال
 المؤهل العلمي، سنوات الخدمة. النوع،العينة وفقا لمتغيرات:  فراداستجابات أ

  :الثالث المحور
 في مالتربوية بمديريات التربية والتعلي اإلدارات قسمتطوير  فيالجودة الشاملة  إدارة من االستفادة 

  .الفلسطينية الجنوبية المحافظات
الجودة  إدارةالتي يمكن االستفادة منها من تطبيق متطلبات  جرائيةإلوالمقترحات ا التوصيات وأخيرا

  .لتعليم في فلسطينالتربية وا مديرياتبالشاملة في قسم اإلدارات التربوية 
ما األطر النظرية والفكرية إلدارة الجودة  :وهو الدراسة أسئلة من األول السؤال عن اإلجابة
   :يلي بمااإلجابة  وتتمثل الشاملة؟
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  وتتمثل بما يلي:أوال: اإلطار المفاهيمي إلدارة الجودة الشاملة: 
ات، يالشاملة بدءا من الثمانين"لقد ظهرت مدرسة إدارة الجودة : شاملةالجودة ال إدارةنشأة  -1
ترجع إلى الحرب العالمية الثانية، وقد كانت  هاأن جذور على الرغم من ات، يفي التسعين زدهرتوا

المنافسة الهائلة بين الصناعتين اليابانية، واألمريكية محفزا قويا على انتشار، وٕابراز أهمية إدارة 
األنشطة  يثة ليس فقط في قطاع الصناعة، وٕانما فياإلدارة الحد مةالجودة الشاملة، والتي أصبحت س

  .)23("كافة اإلنسانية
الرغم من أن إدارة الجودة الشاملة قد على "الشاملة في اإلدارة التعليمية:  جودةإدارة ال مفهوم -2

في قطاعات عديدة، ومنها القطاع  سعبدأ تطبيقها في قطاع اإلنتاج إال أنها أخذت تطبق بشكل وا
: "عملية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم، نهاي ينظر إلى إدارة الجودة الشاملة بأالتربوي، الذ

وتستمد حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين، واستثمار 
المستمر في  لتحسنفي مستويات التنظيم المختلفة على نحو إبداعي لتحقيق ا الفكريةقدراتهم 
  .)24(المؤسسة"

  تطبيق عمليات إدارة الجودة الشاملة متطلباتثانيا: 
القيادة التنفيذية للعملية  نالعنصر الوسيط ما بي المديرياتاإلدارات التربوية ب قسم يعتبر     
بمديري التربية والتعليم ومديري الدوائر  ةوالقيادة الوسطى المتمثل ،)رسومديرات المدا يرو(مدعليميةالت

الرئيس الذي يقوم من خالل موقعه بإسقاط الخطط  لعنصرأي هو ا الوزارة،عامة بال داراتفي اإل
على خططه االستراتيجية  ارساحتياجات المد وءض فيو  ،االستراتيجية لكل من المديرية والوزارة

ع األعباء خطط المدارس التنفيذية السنوية، فعليه تق إعداديتم وفي ضوئها  ،والتنفيذية التي يرسلها
، ومن أجل نجاحه في رفع كفاءته وكفاءة المدارس التي تتبعه، كان البد أن رية والفنية كافةاإلدا

 لقيامتؤهلهم ل التي ؛ضوء إدارة الجودة الشاملة في اريةعاملون فيه بالكفايات والمهارات اإلديتحلى ال
لة األساسية، ومن إدارة الجودة الشام لباتالباحث إلى أهم متط رجعوقد  ،بواجباتهم بكفاءة وفاعلية

بين  ما -من وجهة نظر الباحثين  - تباينت التيخالل البحث وجد العديد من هذه المتطلبات، و 
يندرج أسفل المتطلبات األساسية، وفي  ثانويمتطلب رئيس ال يمكن االستغناء عنه، وما بين متطلب 

 هي: الشاملة و  الجودةمتطلبات أساسية إلدارة  ةأربع اعتماد تمضوء ما سبق 



 
 
 
 
 
 
 

  2017نايري، األول ، العددالحادي والعشرونمجلة جامعة األقصى، المجلد ، الحديدي د. عماد
  

291 
 

جودة عملية التخطيط االستراتيجي على تحقيق التميز على  تعمل التخطيط االستراتيجي: جودة .1
الشاملة ترجمتها إلى  الجودةوضع رسالة محددة وواضحة، وتتطلب عملية إدارة  لاآلخرين من خال

ومن ثم إلى خطط تفصيلية محلية تتضمن الفعاليات والوسائل التي سيتم  إستراتيجية،خطوات 
قصيرة وطويلة المدى؛ للتعرف على احتياجات  تراتيجياتالتطبيق الفعلي لخطط واس عبرإنجازها 

مة: تحليل مهالجودة خمس خطوات  تخطيط ةفي ظل اإلمكانات المتاحة، وتتضمن عملي مستفيدينال
على  رؤية تنظيمية، صياغة أهداف الجودة، والتعرف صياغة تحليل البيئة الداخلية، لخارجية،البيئة ا

 )25(أنشطة التحسين"
وصياغة األهداف، ووضع  عيدة،الفعالة هي عملية ابتكار الرؤية الب القيادة: فعالةالقيادة ال جودة .2

للعمل من أجل تحقيق  ؛والتأثير في اآلخرين، واستنهاض الهمم تعاون،وتحقيق ال االستراتيجيات،
عني القدرة على حث األفراد وتشجيعهم والقيادة ضمن مفهوم إدارة الجودة الشاملة ت )26(األهداف.

األدب اإلداري إلى مجموعة من  ويشير)27(إنجاز األهداف. على لقدرةأن تكون لديهم الرغبة وا على
 الشاملةإدارة الجودة  مدخل أو متطلباتاألنماط المتنوعة، إال أن هناك نمطا قياديا مالئما لتطبيق 

القائم على اإلدارة الجماعية )، أي النمط القيادي 9+ ،9(+ أو+ن)  بصورة أفضل، وهو النمط (+ع،
يهدف العمل بروح الفريق من خالل المشاركة والعمل الجماعي وبناء  والمدير هنا قعال ألن نمطه

فرق العمل، وهو نمط قيادي يعطي اهتماما عاليا لكل من العمل واإلنتاج، والحرص على تحقيق 
 والعمل م، كما يولي اهتماما متوازنا للعنصر البشريرضا العاملين وتنمية عالقات حسنة معه

يجابية من شأنها إالبنية التنظيمية، ويضع افتراضات وقيما  تطويرواإلنتاج واستخدام التكنولوجيا و 
  )28(تحقق مصلحة الفرد والمؤسسة يتحقيق روح الفريق، وتعظم النواتج الت

في تحقيق تحسن  للمؤسسةة الدائمة :" ويقصد بذلك الرغبالتحسين والتدريب المستمر جودة .3
، ويركز ذلك في الخدمات التي يتم تقديمها، وكفـي كل العمليات والمنتجات وجوهريتدريجي 

؟ وكيف االتحسين المستمر علـى بناء قنوات اتصال فعالة مع العمالء لكي نعرف ماذا يريدون من
ر يعني الرغبة المستمرة في تحسين ؟ ولذلك فإن التحسين المستمبأسلوب أفضل مهمنـستطيع أن نخـد

ويعتبر هذا عنصرا أساسـيا لتحـسين الجـودة علـى المـدى  ،جودة الخـدمات التي تقدم للطالب
من منطلق المبادرات،  التحسينيكون التحسين لخطأ وقع هنا أو هناك ولكن يأتي " وال ،)29(الطويل

سلوك واتجاهات وثقافة المؤسسات، لذلك في التحسين المستمر السمة الغالبة على  الرغبة تصبحو 
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بما يخدم  اإلستراتيجيةإلى تطوير الخطط والبدائل  دىنجد أن تطور المفاهيم باتجاه تجويد العمل أ
 )30(تطوير المؤسسة".

المنظمة والمخططة لتطوير معارف، وخبرات، واتجاهات  الجهود" :يعرف التدريب بأنهو   
أو هذه  متدربوالتي يستطيع هذا ال )31"(ية في أداء مهامهمالمتدربين، وذلك بجعلهم أكثر فاعل

 بصورةالقيام بعمل ما لم يكن في استطاعتهم القيام به من قبل أو يمكنهم القيام به  مجموعةال
التدريب على تنمية  ويساعد ،على هذا فإن نتاج التدريب هو حدوث تغير في األداءو  ،أفضل

تعديلها أو التأكيد  ومع تغيير االتجاهات أ ،حصيلة المعرفيةال يادةالمهارات، وصقل القدرات، وز 
على صحتها، بما يضمن تحقيق التغيرات المطلوبة في السلوك والكفاءة نحو األفضل وفي القدرة 

؛ وصوال لتحقيق أهداف األفراد ونوعاً  على التعامل مع العمل؛ وصوال لتحقيق أهداف المؤسسة كماً 
  )32.(العاملين

عنصرا محوريًا في جميع أنظمة إدارة الجودة  التقويم يعتبر" :ةم والتغذية الراجعالتقوي جودة .4
ومقارنة األداء  طوير،والتعرف على فرص الت هدافمتابعة التقدم نحو األ علىالشاملة، فهو يساعد 
 " الذي يعتبر الب الروحي لمدخلDeming" فالتقويم وفقًا لدورة ديمينج ارجية،بمعايير داخلية  أو خ
 حقيقخطط، نفذ، ادرس، تصرف) يؤدي دورًا أساسيا لتالمستمر( للتحسين إدارة الجودة الشاملة

 ،هناك ضرورة لتحديد األهداف والمعايير طمستوى التخطي" فعلى، )33("التحسين والتطوير المستمرين
لفعلي مع مستوى الدراسة يتم مقارنة األداء ا وعلى ،مستوى األداء هناك قياس لألداء الفعلي وعلى
مستوى التصرف يتحتم القيام بالمهام المطلوبة  وعلىوالمعايير للتعرف على الفجوة،  دافاأله

  .)34("الضرورية حسيناتإلغالق الفجوة وٕاجراء الت
أيضا في  ياً أساس اً عنصر  ةذات الجودة العالي مستمرةالفاعلة وال الراجعةالتغذية  تعتبر بينما       

العملية اإلدارية  ينالتي يأتي في مقدمتها تحس غراضهلتحقيق التقويم أل ؛إدارة الجودة الشاملة
 ولذلكمعين،  غرضحول مدى تحقيق الفرد لهدف أو  المعلومات الراجعة هي: والتغذيةوالتعليمية، 

أو الذم، فهي تهتم بتعديل األداء بناء على معلومات مفيدة تقدم  طراءفهي مختلفة عن المديح أو اإل
متزامنة مع أنشطة  أو ينة: بعد أداء المرؤوس لمهمة معشكلينوالتغذية الراجعة تقدم على للمرؤوس. 

الراجعة الفاعلة تجعل لدى المرؤوس القدرة لتعديل أدائه للوفاء بمتطلبات  تغذية. فالومهام التقويم
وٕانما اعتباره  معايير األداء، ولذلك فإن من المهم أال يقتصر تقديم التغذية الراجعة بعد التقويم فقط
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فالمؤشر الرئيس لفاعلية التقويم هو التعديل الذاتي الذي يقوم به  ،محورًا لعملية التقويم نفسها
  .)35(المرؤوس أثناء األداء للوصول إلى هدف معين وهذا ما يجب أن توفره التغذية الراجعة

اإلدارات التربوية  أقسامتطوير واقع رصد وهو: عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة  اإلجابة
 ضوء متطلبات إدارة الجودة الشاملة فلسطين على بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية في

  ؟ من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
  أوال: أهداف الدراسة الميدانية: 

    إلى ما يلي: تهدف الدراسة الميدانية
لتربية والتعليم في فلسطين على ضوء متطلبات رصد واقع أقسام اإلدارات التربوية بمديريات ا -1

 إدارة الجودة الشاملة 
بين  ≥0.05إحصائية عند مستوى داللة الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة  -2

بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات  ويةالترب داراتاإل أقساممتوسطات تقدير عينة الدراسة لواقع 
  ودة الشاملة تعزى للمتغيرات التالية:الجنوبية في ضوء إدارة الج

 ).ىالنوع (ذكر، أنث لمتغير  . أ
 أعلى من بكالوريوس). قل،(بكالوريوس فأ علميالمؤهل ال لمتغير  . ب
 10 منسنوات، أكثر  10أقل من  -5سنوات، من  5عدد سنوات الخدمة (أقل من  لمتغير  . ت

  سنوات).
  ثانيا: إجراءات الدراسة الميدانية:

   تالية:وتتمثل بالخطوات ال
  الدراسة:  مجتمع

جنوبية الفلسطينية ومديرات المدارس الحكومية بالمحافظات ال مديري من الدراسةمجتمع  يتكون   
) مدرسة أساسية دنيا 250() مدرسة، منها395على( ينموزع ،ومديرة مديرا) 395(والبالغ عددهم

ة ة للتخطيط التربوي بوزارة التربيالعام دارةإلحصائيات اإل وفقا وذلك ) مدرسة ثانوية،145وعليا و(
  .)36()2015- 2014(والتعليم العالي للعام الدراسي
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  :وخصائصها الدراسة عينة
/ة من مجتمع الدراسة دير) م30(لت عينة الدراسة االستطالعية على: اشتماالستطالعية العينة  . أ

طبقية،  ائيةريقة عشو من خارج عينة الدراسة األصلية تم اختيارهم بط م،2015/2016للعام الدراسي 
 .صليةللتطبيق على عينة الدراسة األ تهابغرض تقنين أداة الدراسة للتحقق من صالحي

 الحكوميةبالمدارس  يعملون/ة ممن مدير) 140(اشتملت عينة الدراسة :األصلية العينة  . ب
ديرية ) مدير/ة من كل م20( بواقع م2015/2016للعام الدراسي  ة،بالمحافظات الجنوبية الفلسطيني

والعليا  الدنيا) مدير ومديرة للمرحلة األساسية 12المحافظات الجنوبية السبع بواقع ( ياتمن مدير 
) مدير/ة من المرحلة الثانوية وفقا لنسبة عدد المدارس األساسية الدنيا والعليا إلى نسبة المدارس 8و(

اء أفراد العينة االستطالعية، استثن بعد%) لصالح المدارس األساسية الدنيا والعليا، 58الثانوية (
) استبانة 131(الباحث واسترجعلسهولة الوصول إليها،  وذلكحيث تم اختيار العينة بطريقة قصدية، 

%) من حجم 33.2وبنسبة ( ،%) من حجم العينة93.6وبنسبة ( اإلحصائيصالحة للتحليل 
 /ةدير) م395المجتمع األصلي للدراسة البالغ عددهم (

أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة خصائص )1( جدول
 المئوية النسبة العدد البيان المتغير  م

 النوع  1
 48.85 64 ذكر
 51.15 67 أنثى

 المؤهل  2
 74.81 98 فأقل بكالوريوس

 25.19 33 من بكالوريوس أعلى

 الخبرة  3
 8.40 11 سنوات 5من  أقل

 35.88 47 سنوات 10اقل من -5 من
 55.73 73 سنوات فأكثر 10 من

 100 131 المجموع  
 اجتهادوهذا يعود إلى  ،) أن عدد الذكور قريبا جدا من عدد اإلناث1(من جدول المالحظ    

 ؛نظرة جنس على اآلخر تطغىال  حتى ؛النوعين بصورة تقريبية علىالباحث في توزيع االستبانات 
  التربوية بالنسبة للجنسين.وأن يكون مصداقية في دراسة واقع أقسام اإلدارات 
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%)، أعلى 74.81(كانت نسبتهم هيقل أمن يحملون درجة البكالوريوس ف نسبةأن  يالحظ وكما
تشترط العمر  التيمدرسة  مديروظيفة  لشروط ذلكويعزو الباحث  ،يحملون الدرجات العليا ممن

وبالتالي  ،نيه المهسنة من عمل)13) سنوات كنائب مدير مدرسة أي بعد(3) سنوات و(10(الوظيفي
) سنة أي أصبح اهتمامه بالدراسات العليا ضعيفا، فال 35(الزمني قد تجاوز سن علميكون عمر الم

ومن جانب آخر الوضع االقتصادي  ،هذا من جانب والوظيفييجد أمامه إال االرتقاء في عمله الفني 
 منذ غزة قطاعوض على الحصار المفر  ظلوالذي تفاقم جدا في  ني،الذي يعيشه الشعب الفلسطي

غير المسبوق الذي يتعرض له القطاع منذ عام  الصهيوني اإلسرائيلي انوالعدو  ،) سنوات9(أكثر من
 الفلسطينيين الالجئين وتشغيل الدولية الغوث وكالة وصفت وقدم إلى وقتنا الحاضر، 2008

 على المفروض رائيلياإلس الحصار لها العام المفوض نائب زيد أبو كارين لسان على) األونروا(
  )37(".للعقل نكبة هو لغزة جديدة نكبة بمثابة: "بأنه عزة قطاع
 عتقدوي ،%) وهي نسبة ضعيفة جدا8.40) (سنوات 5هم(أقل من  ممننسبة  أن أيضا ويالحظ    

لهذه الفقرة باعتبارها عدد سنوات الخدمة في  ةالعين أفرادهذا الضعف ناتج عن تفسير  أن الباحث
 ينه،سنوات الخدمة التي قضاها الموظف في مهنته وسلك التعليم منذ تعي وليسدير مدرسة وظيفة م
لك وكذ%)  35.88سنوات) ( 10أقل من  –سنوات  5هم (من  لمنالكبيرة  لنسبةذلك ا ويعزز

يتنافى مع شروط  وهذا%) 55.73) سنوات فأكثر بنسبة (10(نسبة عدد سنوات الخبرة لمن هم
، حيث كانت سنوات الخبرة لصالح من ) سنة في الخدمة13كما أشرنا سابقا (مدير مدرسة  ةوظيف

  ) سنوات فأكثر.10هم أكثر من (
  االستبانة: صدق

  تم حساب صدق االستبانة بطريقتين هما:
 الخبراء في منأكفاء  محكمين عرض االستبانة في صورتها األولية على تم المحكمين: صدق -1

عات خبراء في اإلدارة ) أساتذة جام5) محكمين، (9(موعدده ،التربوية اإلدارة مجالالوزارة ومهتمين ب
 ) مدراء عامون بوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وجميعهم من حملة الدكتوراه،4(التربوية و

 إلىفقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات  مناسبةحيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول 
  اللغوية. غاتهاوكذلك وضوح صيا االستبانة،



 
 
 
 
 
 

    ....تطوير أقسام اإلدارات التربوية بمديريات التربية
  

  

296 
 

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، للمقياس بتطبيق االتساق الداخلي:  صدق -2
االستبانة على عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة 

 :ون، كما في الجدول التاليوالدرجة الكلية لالستبانة، وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرس
  

  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة  ) 2جدول ( 

  م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
  م  االرتباط

معامل 
 االرتباط

1  **0.754 15 **0.522 29 **0.519 
2 **0.772 16 **0.587 30 **0.514 
3 **0.756 17 **0.475 31 **0.750 
4 **0.743 18 **0.556 32 **0.761 
5 **0.671 19 **0.787 33 **0.662 
6 **0.721 20 **0.366 34 **0.747 
7 **0.693 21 **0.765 35 **0.524 
8 **0.731 22 **0.771 36 **0.497 
9  **0.619 23 **0.589 37 **0.728 
10 **0.634 24 **0.474 38 **0.653 
11 **0.785 25 **0.508 39 **0.641 
12 **0.580 26 **0.695 40 **0.574 
13 **0.698 27 **0.613 

 
14 **0.590 28  **0.488 

  0.463) = 0.01) وعند مستوى داللة (28ر الجدولية عند درجة حرية (         
    0.361) = 0.05) وعند مستوى داللة (28ر الجدولية عند درجة حرية (         

  

 ت والدرجة الكلية لالستبانة دالة) السابق أن معامالت االرتباط بين الفقرا2(يتضح من جدول     
  مما يطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.)، 0.05، 0.01عند مستوى داللة (

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي للمجاالت، قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين     
درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والمعامالت األخرى، كذلك كل مجال بالدرجة الكلية 

  ) يوضح ذلك.3لالستبانة والجدول (
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  فة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكليةمصفو  )3جدول (

 المجموع المحور
المجال 
  األول:

المجال 
  الثاني:

المجال 
  الثالث:

المجال 
  الرابع:

    1 0.925  المحور األول:

   1  0.751 0.880  المحور الثاني:

  1 0.666 0.813 0.896  المحور الثالث:

 1 0.792 0.781 0.783 0.928  المحور الرابع:

  0.463) = 0.01) وعند مستوى داللة (28ر الجدولية عند درجة حرية (        
    0.361) = 0.05) وعند مستوى داللة (28ر الجدولية عند درجة حرية (        

) السابق أن جميع المعامالت ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية 3( يتضح من جدول    
)، وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة 0.01اطًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة (لالستبانة ارتب

  عالية من صدق االتساق الداخلي.
وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة  ،خطوات التأكد من ثبات اإلستبانة أجريت االستبانة: ثبات  -3
 ونباخ. بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كر  الستطالعيةا

  يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة )4الجدول (
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 10 0.928  المجال األول:

 0.866  10  المجال الثاني:
 0.858 10  المجال الثالث:
 0.890 10  المجال الرابع:
 0.963 40  المجموع

) وهذا 0.928-0.858تراوحت ما بين (أن معامل الثبات الكلي  ) السابق4(يتضح من جدول    
  يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
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   :الميدانية ةالدراس إجراءات
  التالية: إلجراءاتوقد تمت الدراسة وفق ا

 أداة الدراسة وتطبيقها على العينة االستطالعية لمحاكاة صدقها وثباتها. تصميم .1
 على األداة وٕاخراجها في الصورة النهائية. ةتعديالت الالزمال إجراء .2
 عينة الدراسة نوعها وحجمها. تحديد .3
 .من قبل الباحث العينة من خالل توزيعها بطريقة مباشرةأفراد األداة على  تطبيق .4
البيانات وتفريغها من أجل تحليلها إحصائيا باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية  جمع .5
 النتائج. إلىوالوصول  ،لوزن النسبيوا
 التوصيات.  إلىالنتائج والوصول  تفسير .6

  :التعليق عليهاو  الميدانية الدراسة نتائجثالثا: 
  الميدانية على النحو التالي: هاالدراسة نتائج تعرض 
   االستراتيجي طيطالتخ جودةنتائج المجال األول: وهي كالتالي: النتائج المتعلقة بالهدف األول:  .1

األول  مجال)التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات ال4(جدول
  )131وكذلك ترتيبها (ن =

 االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

1 
قسم اإلدارات المدرسية بالمديرية رؤية واضحة للقسم  لدى

 ومستقبله
4.443 0.692 88.85 1 

2 
إلجراء التحسينات على  إستراتيجيةالقسم خططا  يمتلك

 النظام اإلداري
4.206 0.791 84.12 6 

3 
لكل من المديرية  اإلستراتيجيةالقسم خطته بالخطة  يربط

 والوزارة.
4.244 0.785 84.89 4 

4 
القسم بالبرامج والجداول الزمنية التي يضعها لتحقيق  يلتزم

 أهدافه.
4.282 0.737 85.65 2 

5 
القسم بالمرونة الكافية للتعامل مع التغيرات التي قد  يتمتع

 تواجهه ويتكيف معها.
4.267 0.721 85.34 3 
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6 
القسم بتحليل البيئة الداخلية للتعرف على نقاط القوة  يقوم

 الضعف.مواطن و 
4.183 0.802 83.66 7 

7 
القسم بتحليل البيئة الخارجية للتعرف على الفرص  يقوم

 .المتوقعة والتهديداتالمتاحة 
4.137 0.792 82.75 8 

8 
ومديري ومديرات المدارس في  نالقسم المرؤوسي يشرك

 عملية التخطيط االستراتيجي
4.015 0.936 80.31 10 

9 
القسم من نتائج تقويم أداء المرؤوسين ومديري  يستفيد

للقسم  اإلستراتيجيةفي صوغ الخطط  ارسومديرات المد
 جه المستقبلية.ورسم برام

4.092 0.872 81.83 9 

10 
القسم معايير ومؤشرات محددة وواضحة للحكم  يطبق

 على الخطة في ضوء إدارة الجودة الشاملة.
4.244 0.766 84.89 5 

  84.23 5.760 42.115 الكلية الدرجة 
لى وحصلت ع )1(هما الفقرة مجال،: أن أعلى فقرتين في الالسابق )4(جدول نم يتضح     

الباحث ذلك، لإلدارة العامة لإلدارات  ويعزووحصلت على المرتبة الثانية ) 4(رةوالفق ،المرتبة األولى
اإلدارات التربوية بالمديريات من خالل  أقسام معبالوزارة التي تكون على تواصل مستمر  ويةالترب

سام بإسقاطها على االجتماعات الدورية ومشاركتهم في إعداد الخطة المركزية والتي تقوم األق
 عنبرفع تقارير شهرية  سامأن المتابعة تلزم األق كما وٕامكاناتهم،يتوافق مع احتياجاتهم  بمامديرياتهم 

برامجه وجداوله الزمنية التي يضعها لتحقيق  خاصة المتابعةالذي يفرض عليها  مراأل ،نجازاتاإل
  أهدافه.
 )8(، والفقرةوحصلت على المرتبة قبل األخيرة )9(هما، الفقرة مجالأدنى فقرتين في ال وأن     

هاتين  وجودالباحث  ويعزونسبة مرتفعة حسب تدرج ليكرت  وهذه ،وحصلت على المرتبة األخيرة
التقويم والمساءلة التي ال ترضي الموظف مهما أنصفه  ةلطبيع مجالالفقرتين في أدنى فقرات هذا ال

تلبية القسم لجميع  ندرةمن جانب ومن جانب آخر القسم ألنها طبيعة البشر تريد المزيد، هذا 
ومديرياتها  الوزارةاحتياجات مديري ومديرات المدارس نظرا لألوضاع المادية الصعبة التي تعيشها 

 اتوكذلك لالنقسام الفلسطيني والتجاذب ،نظرا للحصار المفروض على قطاع غزة من تسع سنوات
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%) 60التربية والتعليم ( مديرما بين  يوزعأن نموذج تقويم مدير/ة المدرسة  كماداخل شقي الوزارة، 
عليه  لع%) ويحفظ في النهاية عند مدير التربية والتعليم وال يط40ورئيس قسم اإلدارات التربوية (

 من رغمفعلى المديري ومديرات المدارس بالتخطيط االستراتيجي  إشراكرئيس القسم، أما بخصوص 
يعود بالدرجة  التخطيط أن إلى ذلكنها إال أنها احتلت المرتبة األخيرة ويعزو الباحث ارتفاع وز 

 عضفي الوزارة وأقسام اإلدارات بالمديريات، التي تعمل مع بعضها الب لعليااألولى على القيادة ا
 ارسمدالعديد من مديري ومديرات ال الحتياجو  لتواصل،وتتشاور فيما بينها، بسبب سهولة االتصال وا

  .للعديد من الدورات المتخصصة بالتخطيط االستراتيجي
 وتتفق)38()2011 دراسة (نور الدين، مثلوهذا ما أوصت به العديد من الدراسات المحلية      

الدراسة مع توصيات مؤتمر اإلصالح والتطوير اإلداري األول الداعية إلى توفير المناخ المناسب 
رات ومهارات ومعارف، لكي يقوموا بعرض مقترحاتهم وآرائهم على ما لدى العاملين من قد ثمارالست

  . )39(بصورة مباشرة دون تدخل (البيروقراطيين) الوسطاء همرؤسائهم، مع مناقشت
ويعزو  ،جدا مرتفعةدرجة  وهي%)، 84.23على وزن نسبي ( تحصلف جالالدرجة الكلية للم أما  

الوزارة عدة خطط وهي على التوالي:  أعدت حيث الوزارةمهارة التخطيط لدى  لتميزالباحث ذلك 
) وبالتالي تسقط 2014/2019، 2011/2013، 2011/2012، 2008/2012، 2007/2011(

وجاء هذا المجال في المرتبة الثالثة من مجاالت الدراسة ويختلف مع  ،على المديريات وأقسامها
على المرتبة فيها اتيجي االستر  التخطيط)، التي حصل مجال 2015دراسة (أحمد أبو مسامح،

مهام القيادة العليا هي التخطيط والتخطيط االستراتيجي  إلى أناألولى، ويعزو الباحث ذلك الختالف 
  على حساب التنفيذ.

 القيادة الفعالة جودةالمجال الثاني: 
الثاني  المجلكل فقرة من فقرات ال سبيالمعيارية والوزن الن فاتالتكرارات والمتوسطات واالنحرا )5(جدول

  )131وكذلك ترتيبها(ن =

 االنحراف المتوسط الفقرة م
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

1 
على ترسيخ  ةقسم اإلدارات التربوية بالمديري يحرص

مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جميع العمليات 
 القيادية واإلدارية في القسم.

4.366 0.767 87.33 1 
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 االنحراف المتوسط الفقرة م
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

2 
ومديرات  ومديريؤوسين القسم بتحفيز المر  يقوم

 المدارس لممارسة إدارة الجودة الشاملة باستمرار.
4.221 0.825 84.43 4 

3 
القسم االستراتيجيات ونماذج إدارية حديثة مثل  يعتمد

القيادة  ،قيادة التغيير، اإلبداع اإلستراتيجية،(القيادة 
 التشاركية، قيادة الجودة).

4.176 0.864 83.51 8 

4 
المنهجية العلمية في صناعة القرارات  القسم يعتمد
 6 83.82 0.824 4.191 المشكالت. وحل

5 
القسم السلطات والصالحيات الكافية  يفوض

 تطلباتلتلبية م سللمرؤوسين ومديري ومديرات المدار 
 الشاملة لجودةإدارة ا

4.115 0.791 82.29 9 

6 
األمثل للموارد البشرية والمادية  ةقيالقسم الطر  يستخدم

 والمالية والتقنية والحد من اإلهدار.
4.046 0.743 80.92 10 

7 
القسم على تطوير وتحديث وسائل االتصال  يحرص

 المختلفة لديه.
4.191 0.776 83.82 7 

8 
القسم على توفير مناخ تنظيمي يسوده روح  يعمل

 التعاون والعمل الجماعي.
4.214 0.794 84.27 5 

9 
 نقات اإلنسانية بيالقسم على تنمية العال يعمل
 المدارس. ديراتوبينه وبين مديري وم وسينالمرؤ 

4.290 0.728 85.80 3 

10 
 شخصيةفي العاملين بالقسم السمات ال فراتتو 

والمهارات القيادية المناسبة التي تحقق جودة القيادة 
  الفعالة.

4.298 0.709 85.95 2 

  84.21 42.1075.354 الكلية الدرجة 
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وحصلت على المرتبة  )1(ةهما، الفقر  مجال) السابق: أن أعلى فقرتين في ال5(جدولمن  يتضح
اإلدارات  قسم ماماهت إلىويعزو الباحث ذلك وحصلت على المرتبة الثانية، ) 10(والفقرة، األولى

 إدارةتقوم به الوزارة من نشر ثقافة  وماالمنافسة،  يرياتوسمعتها ومكانتها بين المد يريتهالتربوية بمد
على نظام المدرسة  الشاملةفي تطبيق معايير الجودة  هاالشاملة بين المدارس والمنافسة بين ةالجود

ويعتبر قسم اإلدارات  ،في مدارسها 2016 - 2015الفاعلة الذي طبقته الوزارة في هذا العام 
ارس التي عليها وحرص القسم على وصول المد شرافواإل لتطبيقل المتابعةالمدرسية األداة التنفيذية 

تحت إشرافه للفوز بهذه المسابقة، أما بخصوص السمات الشخصية والمهارات القيادية المناسبة التي 
 يرييعود ذلك لرؤساء األقسام الذين هم أصال مدففر لدى العاملين بالقسم وخاصة رئيس القسم، اتتو 

قة داخلية الختيار هذا من جانب ومن جانب آخر يتم عمل مساب لوظيفةمدارس قبل وصولهم لهذه ا
  رئيس القسم والتي تراعي فيه المسابقة السمات الشخصية والمهارات القيادية.

) 6(ةوالفقر  ،وحصلت على المرتبة قبل األخيرة )5(قرةهما، الف مجالأدنى فقرتين في ال وأن      
باحث أن ال إالعلى درجة مرتفعة جدا  اصولهمحمن  رغمعلى الو وحصلت على المرتبة األخيرة، 

الفنية وخاصة  وأالكبيرة الملقاة على عاتق مديري ومديرات المدارس سواء اإلدارية  للمهامذلك  يعزو
ومن ناحية  الجانب،التقارير الكثيرة التي تطلب منهم مما يجعل قسم اإلدارات التربوية يراعي هذا 

جميع عناصرها  ىلإدارة الجودة ع متطلباتالتي تقوم بتطبيق  هي الفاعلة المدرسةأخرى فإن 
 رسيكون صعبا نتيجة لتباعد المدا قد قسمالبشرية والمادية، كما أن التواصل ما بين المدارس وال

 ةنتيجة الحصار واالنقسام وضعف الموازن ةبصورة دائم ال تتوافر نقلوالمديرية ويحتاج ذلك لوسائل 
البشرية والمادية والتقنية  واردلماألمثل ل ةقيالتشغيلية للمديرية، أما بخصوص استخدام القسم الطر 

بالقسم والذي غالبا ما يقتصر على  ليناألخيرة، فيعود ذلك لقلة عدد العام المرتبةوالتي جاءت في 
في الموارد  الهدريظهر  مامع وجود موارد مادية قليلة أي ال يوجد  ،رئيس القسم وموظف السكرتاريا

  .باهتمامهمالفقرة  لدى مديري ومديرات المدارس لذلك لم تحظ هذه
وجيدة جدا  مرتفعة%)، وهي درجة 84.21(على وزن نسبي تحصلف مجالالدرجة الكلية لل أما    

رؤساء األقسام هم في األصل مدراء مدارس ويتلقون دورات  أنالباحث من  ليهوتعزز ما ذهب إ
  متقدمة جدا في القيادة اإلدارية ومهاراتها. 
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  والتحسين المستمر  جودة التدريبالمجال الثالث: 
 الثالث مجالوالوزن النسبي لكل فقرة من فقرات ال لمعيارية)التكرارات والمتوسطات واالنحرافات ا6(جدول

  )131وكذلك ترتيبها (ن =

 االنحراف المتوسط الفقرة م
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

1 
قسم اإلدارات التربوية بالمديرية المعلومات  يحدد

العالقة بالقسم لمواكبة المتغيرات التي  تذاوالبيانات 
 تؤدي إلى تحسين العمل.

4.405 0.654 88.09 1 

2 
القسم الدراسات واألبحاث التربوية الحديثة  يتابع

 واإلفادة من نتائجها.
4.214 0.794 84.27 5 

3 
ومساهمات المرؤوسين  اتالقسم مقاالت وكتاب ينشر

 جودة.ومديري ومديرات المدارس المتعلقة بال
4.076 0.847 81.53 10 

4 
القسم برامج تدريبية معتمدة من حيث جودتها  يوفر

 واستمراريتها وشموليتها.
4.206 0.731 84.12 6 

 7 83.51 0.779 4.176 القسم بتحديث أساليب العمل باستمرار. يعمل 5

6 
مرؤوسين ومديري لالقسم التعليم المستمر ل يشجع

 ومديرات المدارس.
4.275 0.755 85.50 2 

7 
مركز تدريب المديرية في تطوير قدرات  مالقس يوظف

 المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس.
4.244 0.745 84.89 4 

8 
 حتياجاتالقسم أدوات مناسبة لمعرفة اال يستخدم

 التدريبية للمرؤوسين ومديري ومديرات المدارس.
4.168 0.725 83.36 9 

9 
ومديري ومديرات  القسم بتدريب المرؤوسين يهتم

 الحديثة. جهزةالمدارس على التقنيات واأل
4.176 0.769 83.51 8 

10 
القسم بتطوير قدرات المرؤوسين ومديري  يقوم

 المهنية. حتياجاتهمومديرات المدارس في ضوء ا
4.260 0.780 85.19 3 

  84.40 5.170 42.198 الكلية الدرجة 
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وحصلت على المرتبة  )1(هما: الفقرة مجالين في الأن أعلى فقرت :السابق) 6(جدولمن  يتضح
القائم  التخطيطيالباحث ذلك لطبيعة العمل  يعزوو  ،وحصلت على المرتبة الثانية )6(والفقرة ،األولى

يقوم كل قسم بطلب االحتياجات الضرورية لكل مدرسة  إذعلى المعلومة الدقيقة والبيانات الصحيحة 
 ،فرة لدى القسم والمديريةاالمادية المتو  واإلمكاناتحسب األولويات  وترتيبها بتصنيفهاومن ثم يقوم 

أن  كما بنى عليها الخطة السنوية للقسم والتي تستفيد منها المدارس التي تحت متابعته،توالتي 
مع التقدم التكنولوجي والعلمي، أما بخصوص التعلم المستمر  الوصول إلى المعلومات أصبح سهال

مديري ومديرات المدارس من خالل  ةعلى رفع كفاء يعمل ضمن خطته السنويةفإن قسم اإلدارات 
المتقدمة في اإلدارة المدرسية وٕادارة الجودة وضغط العمل والتخطيط التدريبية العديد من الدورات 

االستراتيجي الشخصي، وغيرها من الدورات وذلك بالتعاون المستمر بين القسم والمعهد الوطني 
  يل التابع للوزارة.للتدريب والتأه

وحصلت  )3والفقرة ( ،وحصلت على المرتبة األولى )8( هما: الفقرة مجالأدنى فقرتين في ال وأن    
حصلتا على درجتين مرتفعتين وبتقدير جيد  خيرتينأن الفقرتين األ ونالحظ ،على المرتبة قبل األخيرة

يستخدم أداة واحدة ما  باغال القسم نأ إلىاألخيرتين  مرتبتينعلى ال احصولهمالباحث  ويعزوجدا، 
 ات التربوية، لذلك لم تحظ الفقرةوهي الكتب التي ترفعها المدارس لقسم اإلدار  ،في معرفة االحتياجات

 مديريالقسم و  ومساهمةأفراد العينة كونها روتينية ويمارسونها تلقائيا، أما عن مشاركة  اهتمام) ب8(
ات المتعلقة بالجودة فإن الكتابة محدودة بصورة عامة وال يهتم بها ومديرات المدارس بالمقاالت والكتاب
وجود من  رغمعلى الو  ،وذلك لكثرة األعباء الملقاة على عاتقهم ؛إال القليل من المديرين والمديرات

الورقية "صوت  حيفتهالموقع الوزارة وص باإلضافة ،مواقع إلكترونية للمديريات ومعظم المدارس
إال أن المشاركة  رسيشارك فيها العديد من العاملين في الوزارة والمديريات والمداالتي  ،التعليم"

ن الباحث عمل مديرا عاما لإلدارة العامة لإلعالم إحيث  ،ضعيفة من قبل مديري ومديرات المدارس
والعالقات العامة التي تشرف على الصحيفة والمواقع اإللكترونية وكان يعاني من المشاركة 

  واألعذار كانت متعلقة باألعباء اإلدارية والفنية المتالحقة وال يوجد وقت للكتابة.  ،الضعيفة
مرتفعة وجيدة جدا  درجة هي%)، و 84.40(على وزن نسبي تحصلف جالأما الدرجة الكلية للم    
يكون مجال التدريب والتحسين المستمر هو المرتبة األولى في مجاالت الدراسة، ويعزو  وبهذا

لك لوضع قسم اإلدارات التربوية موضوع التدريب على سلم أولوياته نظرا لالنقسام الباحث ذ
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مما جعل القيادة اإلدارية بالوزارة والمديريات  ؛والذي أدي إلى استنكاف الكفاءات التربوية اسي،السي
ل وجود المعهد الوطني للتدريب والتأهي ذلكضع هذا المجال موضع االهتمام واألولوية، كما عزز ت

 دوراتالتابع للوزارة والذي يعمل وفق خطة شاملة جاءت ترجمة لدراسة احتياجات العاملين من ال
 فيالعامين وحتى مدير المدرسة  يرينالمدالتدريبية والتي شملت القيادات اإلدارية في الوزارة من 

هد الوطني ) والتي يقوم بتنفيذها في الوقت الحاضر واآلن يعقد المع2014 مارس –الفترة(يناير
التربية والتعليم  ير يالعامين ونوابهم ومد يرينالجودة الشاملة" للمد إدارةدورة في " والتأهيلللتدريب 

مع دراسة  الدراسة الحالية وتختلف ،)40(م)2015أكتوبر موقع وزارة التربية والتعليم، والوحدات (
في المرتبة فيها العاملين  التحسين المستمر وتدريب مجال) التي جاء 2015 (أحمد أبو مسامح،

وهم (نواب مدير التربية والتعليم  لمستهدفةالباحث ذلك لطبيعة الفئة ا ويعزو ،الدراسة ورالثانية لمحا
التربية والتعليم إلدارة الجودة الشاملة، حيث  ياتورؤساء األقسام) الذين يقيمون ممارسة مديري مدير 

 ،المديرية فيكون معظم عملهم منصب على التخطيط يليا فالقيادة الع همالتربية والتعليم  يريأن مد
لذلك جاء التخطيط االستراتيجي في المرتبة األولى، بينما في هذه الدراسة أفراد العينة هم مديرو 

  للتخطيط. هقرب للتنفيذ منأهو  والذيالمدارس الذين يقيمون قسم اإلدارات التربوية  اتومدير 
  والتغذية الراجعة جودة التقويم : المجال الرابع

والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابع  معياريةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات ال )7( جدول
  )131(ن = تيبهاوكذلك تر 

 رقم
 المتوسط الفقرة الفقرة

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

1 
م المستمر قسم اإلدارات التربوية بالمديرية آلية التقوي يعتمد

 جالللتعرف على حجم اإلنجازات التي تم تحقيقها في م
 تحسين النوعية.

4.397 0.741 87.94 1 

القسم التقويم الذاتي المستمر للمرؤوسين ومديري  يشجع 2
 2 87.79 0.760 4.389 .رسومديرات المدا

3 
القسم نظام فاعل لتقويم أداء المرؤوسين ومديري  يعتمد

ن حيث اعتماده على التميز في ومديرات المدارس م
 األداء والقدرة على االبتكار.

4.252 0.778 85.04 4 
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4 

للتغذية الراجعة لتزويد المرؤوسين  االقسم نظام يعتمد
 علقببيانات ومعلومات تت مدارسومديري ومديرات ال

بدرجة كفاءة اإلنجاز واألداء والنوعية، ومدى تحقيق 
 األهداف.

4.160 0.773 83.21 7 

5 
نتائج العمل  ناإلدارية ع اءلةللمس االقسم نظام يعتمد

 أو مؤشرات األداء لضمان الكفاءة اإلنتاجية.
4.160 0.732 83.21 8 

6 
القسم بإجراء مقابالت وتوزيع استبانات منظمة  يقوم

 راء المديرين والمديرات.آالستطالع 
4.008 0.864 80.15 10 

7 
لتقويم أداء  القسم نظام الجدارة والتميز يعتمد

المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس، بدال من اعتماد 
 األقدمية والخبرة والعمر.

4.214 0.841 84.27 6 

8 
القسم بتقويم برامج التدريب أثناء الخدمة دوريا  يقوم

 للتأكد من درجة فاعليتها.
4.260 0.770 85.19 3 

9 
القسم استخدام طرق القياس الكمي والتحليل  يشجع
 علىويعمل  هلتحديد المشكالت التي تواجه حصائياإل

 .حلها
4.069 0.825 81.37 9 

10 
بالقسم على دراية بالقوانين والقرارات التي  نو العامل

 يمكن أن تؤثر في التقويم.
4.229 0.750 84.58 5 

  84.27 5.327 42.137 الكلية الدرجة 
حصلت على المرتبة  )1(هما: الفقرة مجالفي ال فقرتين: أن أعلى السابق) 7(جدولمن  يتضح
التي يطلبها قسم  التقارير إلىيعزو الباحث ذلك حصلت على المرتبة الثانية، ) 2(والفقرة ،األولى

نجازات بجانب الزيارات الميدانية التي يقوم بها القسم لتلك حجم اإل ينوالتي تب ،اإلدارات من المدارس
 يتمنجازات وتدوينها لودة األداء والوقوف على حجم اإلالمدارس والتي تأتي في طور االرتقاء بج

الذاتي  تقويمرفعها للوزارة، وكما يقوم قسم اإلدارات التربوية بتشجيع المديرين والمديرات على ال
  والمبادرات الفردية. 
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حصلت ) 6(والفقرة ،حصلت على المرتبة قبل األخيرة )9(هما: الفقرة مجالأدنى فقرتين في ال وأن
حسب علم  - اإلجراءاتالقسم ال يقوم بهذه  أن إلىويعزو الباحث ذلك لمرتبة األخيرة، على ا
 غيرللمال  يضاالتحليل اإلحصائي ويحتاج أ كون هذا األمر يحتاج لمتخصصين في -الباحث

حيث ال  ،في ظل االنقسام ياتالوزارة والمدير  االتي تعيشه ةف السياسيو فر حاليا نظرا للظر االمتو 
تشغيلية ناهيك عن أزمة الرواتب التي يعيشها  وازناتزارة وال ألي وزارة في قطاع غزة ميصرف للو 

أو  تالحاضر، و قلما يجري القسم مقابال تنام حتى وق2007الموظفين الحكوميين منذ االنقسام 
فقرات هذا  خرآجاءت هذه الفقرة في  كلذل مديراتتوزيع استبانات الستطالع أراء المديرين وال

  ال. المج
مرتفعة وجيدة جدا  أيضا%)، فهي 84.27(على وزن نسبي حصل مجالأما الدرجة الكلية لل     

لحرص المدارس  وأيضا، هعااليجابية بين قسم اإلدارات التربوية والمدارس التي تتب لعالقةوذلك ل
  . فاعلةال المدرسةاألول في  مركزأن تحتل الصدارة وال مدرسةكل  وحرصفيما بينها  التنافسعلى 

 النتائج المتعلقة بالهدف الثاني:  .2
تبعا لترتيب المتغيرات التي جاءت على النحو المتعلقة بالهدف الثاني نتائج الدراسة الميدانية  تعرض
  التالي: 

) بين متوسط استجابات عينة  α≥ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( توجد ال  . أ
وية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية في ضوء الدراسة في واقع أقسام اإلدارات الترب

عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام  ولإلجابةلمتغير النوع.  تعزى شاملةمتطلبات إدارة الجودة ال
  "  T. testاختبار "
  أنثى) –(ذكر لمتغير النوع عزىالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة ت )8(جدول

 المتوسط العدد  المجاالت
 االنحراف
 الداللة قيمة "ت" قيمة المعياري

 مستوى
 الداللة

التخطيط  جودة
 ستراتيجياال

 6.083 41.875 64 ذكر
0.464 0.644 

دالة  غير
 5.470 42.343  67 أنثى إحصائية

القيادة  جودة
 الفاعلة

 5.461 42.125 64 ذكر
0.038 0.970 

دالة  غير
 5.291 42.090 67 ىأنث إحصائية
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 دريبالت جودة
والتحسين المستمر

 5.426 42.016 64 ذكر
0.394 0.694 

دالة  غير
 4.948 42.373 67 أنثى إحصائية

 قويمالت جودة
 والتغذية الراجعة

 5.337 41.734 64 ذكر
0.845 0.399 

دالة  غير
 5.330 42.522 67 أنثى إحصائية

 الكلية الدرجة
 20.517 167.750 64 ذكر

0.456 0.649 
دالة  غير

 19.057 169.328 67 أنثى إحصائية
  1.96) = 0.05) وعند مستوى داللة (129"ت" الجدولية عند درجة حرية ( قيمة
  2.58) = 0.01) وعند مستوى داللة (129"ت" الجدولية عند درجة حرية ( قيمة

بة اقل من قيمة "ت" الجدولية في جميع أن قيمة "ت" المحسو ) السابق 8(من جدول يتضح     
د فروق ذات داللة إحصائية تعزى أنه ال توجوهذا يدل على  ،والدرجة الكلية لالستبانة المجاالت

القائمة بين أفراد عينة الدراسة وقسم اإلدارات  لعالقةأن ا إلىالباحث ذلك  ويعزو ،لمتغير النوع
ن في نظرتهم للقسم، من حيث المهام و فالجميع متساو  التربوية ال تتأثر بالنوع، بل هي عالقة عمل

 منهما كال وجهة نظر مديري ومديرات المدارس وحرص منالجودة  ألهميةوالمسؤوليات، وكذلك 
داللة إحصائية تعزى  تفي مدرسته، لذلك ال يوجد فروق ذا شاملةال ودةعلى تطبيق معايير إدارة الج

للمدارس  تربويةاإلدارات ال قسامالمستمرة من قبل أ لمتابعةامن جانب ومن جانب  هذا ،لمتغير النوع
 ،مديرية الجودة من خالل رفع كفاءة المدارس ماديا وفنيا بأنهامديريته  برازقسم على إ كلوحرص 

الجميع ينصهر في بوتقة  ييضع صوب عينيه تفوق مدرسته، أ أن على ةكل مدير ومدير  وحث
) 2007(عناية خضير،و) 2015(أحمد أبو مسامح،من كلسة وتتفق هذه الدراسة مع درا ،التنافس
لمتغير النوع، ويعزو الباحث ذلك لطبيعة العالقة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  ابينت اللتان

 .في العمل األداء قةنجاز وداإلدارية التي ال تفرق بين النوعين بل يكون تركيزها على سرعة اإل
 عينة استجابات متوسط) بين α≥ 0.05(ئية عند مستوىروق ذات داللة إحصاف توجد ال  . ب

في ضوء  وبيةبالمحافظات الجن والتعليمأقسام اإلدارات التربوية بمديريات التربية  واقع في الدراسة
 متطلبات إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

  ."T. testهذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار " نع ولإلجابة
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 وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير المؤهل العلمي المعياريةالمتوسطات واالنحرافات  )9( جدول
  أعلى من بكالوريوس) –(بكالوريوس فأقل 

 المتوسط العدد  المجاالت
 االنحراف

"ت" قيمة لمعياريا
 قيمة
 الداللة

 مستوى
 الداللة

التخطيط  جودة
 االستراتيجي

 5.649 42.133 98 أقلف بكالوريوس
دالة  غير 0.062 0.951

 6.169 42.061 33 من بكالوريوس أعلى إحصائية

 القيادة الفاعلة جودة
 5.341 42.051 98 فأقل بكالوريوس

-0.205 0.838 
دالة  غير

 5.473 42.273 33 لوريوسمن بكا أعلى إحصائية
التدريب  جودة

 والتحسين المستمر
 5.485 41.796 98 فأقل بكالوريوس

دالة  غير 0.125 1.544-
 3.929 43.394 33 من بكالوريوس أعلى إحصائية

 لتغذيةالتقويم وا جودة
 الراجعة

 1.114- 5.520 41.837 98 فأقل بكالوريوس
 

0.267 
 

دالة  غير
 4.674 43.030 33 من بكالوريوس أعلى حصائيةإ

 الكلية الدرجة
 20.236 167.816 98 فأقل بكالوريوس

دالة  غير 0.461 0.740-
 18.231 170.758 33 من بكالوريوس أعلى إحصائية

  1.96) = 0.05) وعند مستوى داللة (129عند درجة حرية ( ية"ت" الجدول قيمة
  2.58) = 0.01) وعند مستوى داللة (129"ت" الجدولية عند درجة حرية ( قيمة

 جاالتقل من قيمة "ت" الجدولية في جميع الم) السابق أن قيمة "ت" المحسوبة ا9(من جدول يتضح
والدرجة الكلية لالستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل 

يعيشون في بيئة إدارية وتربوية واحدة، وأن  أفراد العينة إلى أن جميع ذلكالباحث  ويعزوالعلمي، 
سس جيدة وموحدة في التعيينات، وخاصة في المؤهالت العلمية الوزارة والمديريات تعتمد معايير وأ

كما يعزو الباحث السبب أيضًا إلى تفهم أفراد العينة لطبيعة المهام  يز،المتم واألداءوالخبرة والكفاءة 
جميع  أنذلك  وكما يعز  اإلدارية التي اعتادوا عليها أثناء عملهم، فتكاد تذوب المؤهالت العلمية،

 المجاالتأي المدرسة التي تقيم نفسها بنفسها من خالل  الفاعلة المدرسةلمسابقة  المدارس تخضع
تخدم بمجملها  والتيالمحلي  المجتمعو  ،الموارد دارةإ ،والتعلم التعليم ،التالية: القيادة التربوية األربعة
% 25ليانسبة من يحملون الشهادات الع نهذا من جانب ومن جانب آخر أ ،الشاملة الجودةمعايير 

ال يحملون الشهادات العليا، والعمل اإلداري المدرسي ال يحتاج  هاالعينة أي أن ثالثة أرباع أفرادمن 
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ال تشجع  تعليميةعليا وخبرات أكاديمية مثل الجامعات والكليات بل أن بعض الجهات ال داتإلى شها
 ،علمي كبير عمقلت تاجحموظفيها على الحصول على الشهادات العليا ألن مناهجها التعليمية ال ت

التي أشارت  )2007 (عناية خضر،وتختلف مع دراسة ،)2015 (أحمد أبو مسامح،مع دراسة وتتفق
في مجال المتوسط إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المؤهل العلمي لصالح الدبلوم 

 رضاذاته ولنيل  ثباتإلالموظف يسعى لالرتقاء بأدائه وذلك  نالبشرية، وهذا واقعي أل ىتطوير القو 
وبين زمالئه أصحاب  نهالفروق بي يقللمكانة في العمل أو  أومديره في العمل طمعا في ترقية 

  المؤهالت العليا.
 في الدراسة عينة استجابات متوسطبين  )α≥ 0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوىف توجد. ج

التعليم بالمحافظات الجنوبية في ضوء متطلبات إدارة التربية و  ياتالتربوية بمدير  تأقسام اإلدارا واقع
 أسلوبولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام  الجودة الشاملة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

  )One Way ANOVA( األحادي لتباينتحليل ا
ومستوى ومتوسط المربعات وقيمة "ف"  الحريةمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات  )10( جدول

  سنوات) 10 منسنوات، أكثر  10أقل من  -5سنوات، من  5الداللة تعزى لمتغير سنوات الخبرة(أقل من 

 درجات المربعات مجموع التباين مصدر  المجال
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة "ف" قيمة
 الداللة

 مستوى
 الداللة

التخطيط  جودة
 االستراتيجي

 39.721 2 79.442 المجموعات بين
دالة  غير 0.304 1.201

 إحصائية
 33.077 128 4233.840 المجموعات داخل

  130 4313.282 المجموع

القيادة  جودة
 الفاعلة

 3.721 2 7.443 وعاتالمجم بين
دالة  غير 0.880 0.128

 إحصائية
 29.055 128 3719.061 المجموعات داخل

  130 3726.504 المجموع
 ريبالتد جودة
 تحسينوال

 المستمر

 102.703 2 205.406 المجموعات بين
4.021 0.020 

عند  دالة
 25.542 128 3269.434 المجموعات داخل 0.05

  130 3474.840 المجموع

التقويم  جودة
والتغذية الراجعة

 27.323 2 54.646 اتالمجموع بين
0.962 0.385 

دالة  غير
 28.398 128  3634.881 المجموعات داخل إحصائية

  130 3689.527 المجموع
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 الكلية الدرجة
 471.369 2 942.737 المجموعات بين

دالة  غير 0.300 1.216
387.715 128 49627.583 المجموعات داخل إحصائية

  130 50570.321 المجموع
  4.77) =  0.01) عند مستوى داللة (2،128الجدولية عند درجة حرية ( ف
  3.07) = 0.05) عند مستوى داللة (2،128دولية عند درجة حرية (الج ف

عند مستوى  لية) السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدو 10(من جدول يتضح    
(جودة التدريب  الثالث جالالمجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، عدا الم جميع) في 0.05(داللة

ويعزو  ، توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمةأنه ال أي ،والتحسين المستمر)
أن أفراد العينة قد بلغوا من النضج الوظيفي ما يؤهلهم للتعرف على الكفايات اإلدارية  ذلكالباحث 

من قبل،  رسونهاالتي كانوا يما يةاإلدار  عملياتيلمسوا أي تغيير على ال لم هملمهامهم، وبالتالي فإن
 التخطيط جودةجهد متواصل في ترسيخ مفهوم  نلما يبذله قسم اإلدارات التربوية م ذلكو كما ويعز 

دعم القيادة الفاعلة لهم وخاصة بين موظفيهم من المعلمين  وكذلكالعينة،  رادفأاالستراتيجي لدى 
والمتابعة  إدارة الجودة الشاملة، وأن جودة التقويم ةوالمعلمات حتى يستطيعوا التأثير عليهم لتبنى فكر 

  العينة من خالل عملهم. ادقد ألفه أفر  وتينير  إداريعمل 
) في 0.05( عند مستوى داللة دوليةأكبر من قيمة "ف" الج وبةيتضح أن قيمة "ف" المحس بينما

اتجاه  ولمعرفة ،الخدمة سنواتأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير  أيالثالث  المجال
  استخدام اختبار شيفيه البعدي.الفروق قام الباحث ب

  الثالث تعزى لمتغير سنوات الخدمة مجالاختبار شيفيه  في ال حيوض )11( جدول
 

 
  سنوات فأكثر 10 من سنوات 10اقل من  -  5 من سنوات 5من  اقل

38.545 43.298 42.041 
   0 )38.545(تسنوا 5من  اقل
  0 4.752* )43.298(سنوات 10اقل من - 5 من
 0 1.257 3.496* )42.041سنوات فأكثر( 10 من

  0.01دالة عند  *
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- 5سنوات والخبرة من  5من  األقلالخدمة  سنواتالسابق وجود فروق بين ) 11(جدولمن  يتضح
سنوات  10سنوات واألكثر من  5سنوات،  والخبرة األقل من  10 -5سنوات لصالح الخبرة من  10

 احثفروق في سنوات الخدمة األخرى، ويعزو الب تضحسنوات ، ولم ي 10لصالح الخبرة األكثر من 
ذلك لحجم الدورات التدريبية التي يخضع لها أفراد العينة وقد جاءت منطقية ومتسلسلة (األكثر من 

سنوات) فكلما تقدم مدير المدرسة في الوظيفة كلما  5سنوات، أقل من  10 -5سنوات، من  10
الدراسة في هذا  أكدتهبرة في تحسين األداء وهذا ما والخ ريبيةحصد عدد أكبر من الدورات التد

) 2007خضر، عناية) ودراسة (2015 وتختلف مع دراسة كل من (أحمد أبو مسامح، المجال،
سنوات الخدمة في المجاالت التي  تغيراللتان أظهرتا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لم

  تتقاطع مع مجاالت هذه الدراسة.
كيف يمكن تطوير أقسام اإلدارات التربوية : وهو لسؤال الثالث من أسئلة الدراسةعن ا اإلجابة

  بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية في فلسطين على ضوء إدارة الجودة الشاملة؟
رة واألطر النظرية والفكرية إلدا يدانيةالنتائج التي توصلت إليها الدراسة الم نتائج الدراسة إلى وتستند

، حيث يعرض البحث كيفية في العمل التربوي واإلداري لباحثوخبرة ا واألدب التربوي الجودة الشاملة
تطوير أقسام اإلدارات التربوية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية في فلسطين على 

   ضوء إدارة الجودة الشاملة المتمثلة في المجاالت األربعة التالية:
   التخطيط االستراتيجي: جودةألول: المجال ا

 ويلتزم ه،للقسم ومستقبل حةلقسم اإلدارات التربوية بمديريات التربية والتعليم الرؤية الواض كوني
بالمرونة الكافية للتعامل مع التغيرات  ويتمتع ،بالبرامج والجداول الزمنية التي يضعها لتحقيق أهدافه

لكل من المديرية والوزارة، ويطبق  اإلستراتيجية ةطته بالخطالتي قد تواجهه ويتكيف معها، ويربط خ
خططا  ويمتلك ،معايير ومؤشرات محددة وواضحة للحكم على الخطة في ضوء إدارة الجودة الشاملة

إلجراء التحسينات على النظام اإلداري، ويقوم بتحليل البيئة الداخلية للتعرف على نقاط  إستراتيجية
الفرص والتهديدات، ويستفيد من  نقاطحليل البيئة الخارجية للتعرف على القوة والضعف، ويقوم بت

للقسم ورسم  اإلستراتيجيةأداء المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس في صوغ الخطط  يمنتائج تقو 
  عملية التخطيط االستراتيجي.  فيومديري ومديرات المدارس  مرؤوسينبرامجه المستقبلية، ويشرك ال
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   القيادة الفعالة: جودة: المجال الثاني
 يعيحرص قسم اإلدارات التربوية بالمديرية على ترسيخ مبادئ إدارة الجودة الشاملة في جم     

وتتوفر في العاملين فيه السمات الشخصية والمهارات القيادية المناسبة  ،القيادية واإلدارية عملياته
عالقات اإلنسانية بين المرؤوسين وبينه وبين التي تحقق جودة القيادة الفعالة، ويعمل على تنمية ال

إدارة الجودة  ممارسةالمدارس ل اتمديري ومديرات المدارس، ويقوم بتحفيز المرؤوسين ومديري ومدير 
ويعتمد  الشاملة باستمرار، ويعمل على توفير مناخ تنظيمي يسوده روح التعاون والعمل الجماعي،

ل المشكالت، ويحرص على تطوير وتحديث وسائل المنهجية العلمية في صناعة القرارات وح
قيادة  اإلستراتيجية،(القيادة  ثلاالتصال المختلفة لديه، ويعتمد االستراتيجيات ونماذج إدارية حديثة م

)، ويفوض السلطات والصالحيات الكافية للمرؤوسين الجودةالتغيير، اإلبداع، القيادة التشاركية، قيادة 
لتلبية متطلبات إدارة الجودة الشاملة، ويستخدم الطرق األمثل للموارد  سومديري ومديرات المدار 

 البشرية والمادية والمالية والتقنية والحد من اإلهدار.
   التدريب والتحسين المستمر: جودةالمجال الثالث: 

متغيرات قسم اإلدارات التربوية بالمديرية المعلومات والبيانات ذات العالقة بالقسم لمواكبة ال يحدد    
 رس،التي تؤدي إلى تحسين العمل، ويشجع التعليم المستمر لدى المرؤوسين ومديري ومديرات المدا

ويوظف مركز تدريب المديرية في تطوير قدرات  ة،في ضوء احتياجاتهم المهني همويقوم بتطوير قدرات
واإلفادة من  يثةلحدالمرؤوسين ومديري ومديرات المدارس، ويتابع الدراسات واألبحاث التربوية ا

بتدريب  ويهتم شموليتها،تدريبية معتمدة من حيث جودتها واستمراريتها و  امجبر  ويوفر ،نتائجها
أدوات مناسبة  يستخدمو  ،المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس على التقنيات واألجهزة الحديثة
مقاالت وكتابات  ينشرو  ،لمعرفة االحتياجات التدريبية للمرؤوسين ومديري ومديرات المدارس

 .جودةومساهمات المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس المتعلقة بال
  التقويم والتغذية الراجعة:  جودةالمجال الرابع: 

قسم اإلدارات التربوية بالمديرية آلية التقويم المستمر للتعرف على حجم اإلنجازات التي تم  يعتمد
يم الذاتي المستمر للمرؤوسين ومديري ومديرات تحقيقها في مجال تحسين النوعية، ويشجع التقو 
دوريا للتأكد من درجة فاعليتها، ويعتمد نظام  ةالمدارس، ويقوم بتقويم برامج التدريب أثناء الخدم

ومديرات المدارس من حيث اعتماده على التميز في األداء  مديريفاعل لتقويم أداء المرؤوسين و 
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تؤثر في  نوالقرارات التي يمكن أ ينعلى دراية بالقوان ملينالعاوالقدرة على االبتكار، وأن يكون 
ومديري ومديرات المدارس بدال من  لمرؤوسينالجدارة والتميز لتقويم أداء ا مالتقويم، ويعتمد نظا

ومديري ومديرات  رؤوسينالراجعة لتزويد الم تغذيةنظام لل يعتمدو  ،اعتماد األقدمية والخبرة والعمر
 ،علومات تتعلق بدرجة كفاءة اإلنجاز واألداء والنوعية، ومدى تحقيق األهدافالمدارس ببيانات وم

 اإلنتاجية،للمساءلة اإلدارية على نتائج العمل أو مؤشرات األداء لضمان الكفاءة  انظام يعتمدو 
لتحديد المشكالت التي تواجهها  اإلحصائيطرق القياس الكمي والتحليل  استخدام على يشجعو 

المديرين  اءر آبإجراء مقابالت وتوزيع استبانات منظمة الستطالع  ويقوم ،حلها على ويعمل
 والمديرات.
   نتائج الدراسة: ملخص

  توصلت الدراسة في إطارها الميداني إلى النتائج التالية:
قسم اإلدارات التربوية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية في ضوء إدارة الجودة  واقع .1

 اء حسب مجاالت الدراسة وفق الترتيب التالي:ج ةالشامل
 %)84.40التدريب والتحسين المستمر األول بوزن نسبي ( جودة  . أ
  %)84.27نسبي ( بوزنالتقويم والتغذية الراجعة  الثاني  جودة  . ب
 %%)84.23الثالث  بوزن نسبي ( يجياالسترات يطالتخط جودة  . ج
 %)84.21( نسبي بوزنالفعالة  الرابع  لقيادةا جودة  . د
 عينة استجابات متوسط) بين  α ≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال .2

واقع أقسام اإلدارات التربوية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية في ضوء  في الدراسة
 متطلبات إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغيري (النوع والمؤهل العلمي)

 الدراسة عينة استجابات متوسط ين) بα ≥0.05ائية عند مستوى (فروق ذات داللة إحص توجد .3
الجنوبية في ضوء متطلبات  المحافظاتواقع أقسام اإلدارات التربوية بمديريات التربية والتعليم ب في

سنوات، من  10الخدمة حسب الترتيب التنازلي (أكثر من  نواتالشاملة تعزى لمتغير س دةإدارة الجو 
 سنوات). 5من سنوات، أقل  10 -5
لتطوير أقسام اإلدارات التربوية بمديريات التربية ومقترحات إجرائية  توصياتالباحث  وضع .4

 والتعليم بالمحافظات الجنوبية في ضوء إدارة الجودة الشاملة.



 
 
 
 
 
 
 

  2017نايري، األول ، العددالحادي والعشرونمجلة جامعة األقصى، المجلد ، الحديدي د. عماد
  

315 
 

التربوية  اإلداراتأقسام  تطويرما التوصيات والمقترحات اإلجرائية ل اإلجابة عن السؤال الرابع:
ضوء متطلبات إدارة الجودة  فلسطين على ربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية فيالت بمديريات
 وتتمثل اإلجابة بالتوصيات والمقترحات اإلجرائية التالية: ؟الشاملة

  التوصيات والمقترحات اإلجرائية للدراسة:
 التربيةريات اإلدارات التربوية بمدي أقسامالدراسة فإن الدراسة توصي  نتائجأسفرت عنه  ماضوء  في 

  يلي: بماوالتعليم بالمحافظات الجنوبية 
 وذلك من خالل:ومديرات المدارس في عملية التخطيط االستراتيجي يومدير  المرؤوسين إشراك ، 
 إعداد دورات تدريبية للمرؤوسين ومديري ومديرات المدارس في التخطيط اإلستراتيجي. -1
 مدارسهم.تكليف مديري ومديرات المدارس بإعداد مسح بيئي ل -2
 مناقشة مديري ومديرات المدارس بخططهم اإلستراتيجية. -3
 وذلك من خالل:دارللموارد البشرية والمادية والمالية والتقنية والحد من اإله األمثل االستخدام ، 
 تكليف مديري ومديرات المدارس بحصر الموارد البشرية والمادية في مدارسهم. -1
 احتياجات كل مدرسة. تدوير الكوادر البشرية بما يتوافق مع -2
 إعداد دورات لمديري ومديرات المدارس في إدارة الموارد البشرية. -3
 ومديرات المدارس المتعلقة  يريومد المرؤوسينمقاالت وكتابات ومساهمات  نشرعلى  العمل

 ، وذلك من خالل:بالجودة
 لجودةحث وتشجيع مديري ومديرات المدارس على كتابة المقاالت التربوية والمتعلقة با -1
 نشر مساهمات المبادرين في وسائل الوزارة والمديريات اإلعالمية. -2
 وضع نظام حوافز للمبادرين في الكتابة والبحث العلمي من مديري ومديرات المدارس. -3
 وذلك من راء المديرين والمديراتآ تطالعاستبانات منظمة الس توزيعبإجراء مقابالت و  القيام ،

 خالل:
المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس حول القضايا المتعلقة بجودة  عقد لقاءات مفتوحة بين -1

 اإلدارة والمدارس.
إعداد استبانات تتعلق بجودة العملية التعليمية واستطالع آراء المرؤوسين ومديري ومديرات  -2

 المدارس.  
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 من نتائج تقويم أداء المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس في صوغ الخطط  االستفادة
 ، وذلك من خالل:المستقبلية مجهللقسم ورسم برا اتيجيةاإلستر 

 العمل على تحليل نماذج تقييم أداء المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس بالطرق العلمية. -1
 إعداد خطط استراتيجية للنهوض بالكادر البشري في ضوء تحليل نتائج التقييم.  -2
 ن ومديري ومديرات المدارس لتلبية على تفويض السلطات والصالحيات الكافية للمرؤوسي العمل

 ، وذلك من خالل:متطلبات إدارة الجودة الشاملة
 إعداد دورات تدريبية للمرؤوسين ومديري ومديرات المدارس في تفويض السلطة. -1
 تدريب المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس على اإلدارة الموقفية. -2
 سين ومديري ومديرات المدارسفي أدوات معرفة االحتياجات التدريبية للمرؤو  التنوع: 
تعميم نشرات داخلية تتضمن معلومات ذات عالقة باحتياجات المرؤوسين ومديري ومديرات  -1

 المدارس.
تدريب المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس على أساليب متنوعة في تحديد االحتياجات  -2

 التدريبية لمرؤوسيهم.
لتربوية في المديريات وكذلك بين مديري ومديرات القيام بزيارات تبادلية بين أقسام اإلدارات ا -3

 المدارس. 
 وذلك الكفاءة اإلنتاجية ضماناألداء ل مؤشراتعلى نتائج العمل أو  داريةنظام للمساءلة اإل اعتماد ،

 من خالل:
 إعداد نظام للمساءلة واضح المعالم، بمشاركة المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس. -1
 ومديرات المدارس على نظام المساءلة.اطالع المرؤوسين ومديري  -2
تطبيق نظام (الثواب والعقاب) على المرؤوسين ومديري ومديرات المدارس لضمان الكفاءة  -3

 اإلنتاجية.
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