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 في تطوير التنمية المهنية الشاممةدور إدارة الجودة 
 لدي معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة 

 بدولة الكويت  
 *سعــد ماطــر مزعــل الضفيــري د/

 :المقدمة ومشكمة البحث
أصوح االىتماـ والجودة الشاممة ىاجسًا كوةرًا في اإلدارة الترووةة، إذ ال 

ولذلؾ فقد أصوحت الجودة شعارًا، ةختمؼ حقؿ التعمةـ عف المجاالت األخرى. 
ومطموًا، وأصوحت أجيزة التعمةـ تحت ضغط ممحوظ الستخداـ الجودة معةارًا 
لممنتج التعمةمي. وةدعـ ىذا الضغط الخارجي التوجو الداخمي نحو الجودة، وىو 
الذي شكؿ دائمًا مةزة لممؤسسة الترووةة التي واجيت في القرف العشرةف، ما تزاؿ 

ذا القرف تحدةًا كوةرًا، ىذا التحدي الذي ةتعمؽ وضرورة تحسةف جودة تواجو في ى
التعمةـ الذي تقدمو المؤسسة الترووةة في ظؿ التحدةات التكنولوجةة، واالقتصادةة 
مف جانب، والطمب االجتماعي القوي عمى التعمةـ، والحاجة إلى االستخداـ األمثؿ 

. كؿ ـ(2003، )أحمد الخطةب آخر لمموارد مف أجؿ تنمةة دائمة ومستمرة مف جانب
ذلؾ أجور الحكومات وضغط عمةيا لتستجةب ليذه المطالب "مطالب الجودة 
الشاممة". إذ أصوح تحسةف جودة التعمةـ ىدفًا أساسةًا مف أجؿ تحسةف السةاسات 
الترووةة الحالةة والمستقومةة، كما أصوح التحدةث الرئةس لمنظـ الترووةة ةتجاوز 

 تعمةـ لكؿ المواطنةف فقط، إلى تقدةمو وأعمى جودة ممكنة.مجرد تقدةـ ال
وقد أدى التغةةر السرةع في المةادةف االقتصادةة والتقنةة واالجتماعةة 
والدةمغرافةة إلى ظيور مطالب ممحة في الجودة التعمةمةة، وفي فاعمةة ىذه 

ماؿ، الجودة. وقد نادت الحكومات االتحادةة واتحادات المعممةف، ورجاؿ األع
والجماعات التاوعة لمقطاع الخاص في الوالةات المتحدة األمرةكةة وإصالحات 
ترووةة وتعمةمةة عمى نطاؽ واسع مف خالؿ التركةز عمى تنفةذ إدارة الجودة 

 .ـ(2000)عمي محمد أةوب،  الشاممة

                                                           
 .دارة الترووةةدكتوراه الفمسفة في اإل سعــد ماطــر مزعــل الضفيــري: د/ *
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مما أدى إلى إةجاد قدر ىائؿ مف الضغط عمى اإلدارةةف الترووةةف لقةادة 
دارتو واتجاه التركةز عمى مواصمة السعي نحو تحقةؽ جودة النظاـ التعم ةمي وا 

التعمةـ، ولكي ةتسنى وموغ جودة التعمةـ الشاممة عمى موادئ صحةحة وسمةمة مف 
فإنيا وكؿ تأكةد ستزود  أخرى جية وعمى فرةؽ ةتمتع وخورة واسعة مف جية

تغطةة أىداؼ تحسةف لةيا للةات، والمفاىةـ التي ةحتاجوف إالمدةرةف الترووةةف واآل
 . (Huang Cheng Chiou, 1994) جودة التعمةـ تغطةة فعالة

ودأ تنفةذ إدارة الجودة الشاممة في المجاؿ التعمةمي في ثمانةنةات القرف 
 .Lewis & Smithلويس وسميث ، وةشةر ـ(2004صالح عمةمات، ( العشرةف

 .Mt)ي مدرسة إلى أف أوؿ مدرسة اىتمت وإدارة الجودة الشاممة ى ((1997

Edgecumble))  في مدةنة(Sitka)  ووالةة أالسكا األمرةكةة، وقد استخدمت
المدرسة في تطوةؽ إدارة الجودة الشاممة مودأ عممةة التحسةف المتواصؿ، مف حةث 
االىتماـ وإعادة تشكةؿ العالقة وةف المعمـ والطالب مف عممةة تعمةـ وتعمـ، إلى 

 .(Lewis G & Smith H, 1997) دعممةة عمؿ وروح الفرةؽ الواح
 مبادئ إدارة الجودة الشاممة في التعميم:

 مف أورز موادئ إدارة الجودة الشاممة في التعمةـ ما ةمي:
ةجاد الطموة  -1 العمؿ عمى ثوات اليدؼ في اتجاه تحسةف الطموة والخدمات وا 

دخاؿ مواقع ذات معاني متكاممة في المجتمع.  ذوي الجودة العالةة وا 
 التركةز عمى معرفة احتةاجات وتوقعات المستفةدةف، والسعي إلى تحقةقيا. -2
 تأكةد أىمةة التحسةف والتطوةر عمى نحو مستمر. -3
 التركةز عمى الوقاةة وداًل مف التفتةش. -4
 التركةز عمى العمؿ الجماعي. -5
شمولةة الجودة وحةث تشمؿ مجاالت الخدمة جمةعيا، والعمالء الخارجةف  -6

 عاممةف جمةعيـ.وال
استحداث دائرة تسمى "دائرة الجودة الشاممة" تمحؽ ومكتب المدةر العاـ لنشر  -7

  .(2003إوراىةـ أحمد أحمد، ( الجودة ومتاوعة تطوةقاتيا
العمؿ عمى تدرةب الطموة والمعممةف والعاممةف واإلدارةةف وتعمةميـ الكفاةات  -8

 ممستجدات.والميارات التي تتطمويا وظائفيـ مواكوة ل
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تشجةع الجمةع عمى العمؿ وفاعمةة، وعدـ تقةةد الفكر واإلوداع، وتوفةر الوةئة  -9
 التي تشجع الجمةع عمى التعمـ والعمؿ وحرةة.

 انسةاوةة االتصاؿ داخؿ المؤسسة وخارجيا مع المؤسسات التي ترتوط معيا. -10
العدالة استحداث نظاـ لمحوافز وتفعةمو وما ةراعي تحقةؽ متطموات  -11

 .ـ(2004)صالح عمةمات،  التنظةمةة
ووحسب إشارة المختصةف في المجاؿ الترووي تحتاج ىذه التوجيات 
)المتطموات( الحدةثة لمعمـ ةتمتع وكفاءة عالةة لتنفةذىا والشكؿ الذي ةضمف جودة 
المخرجات التعمةمةة الذي ةعد اليدؼ الرئةس وراء تطوةر المناىج، إال أف 

ةثة لمعممةة الترووةة غالوًا ما تشكؿ ضغطًا كوةرًا عمى المعممةف التوجيات الحد
الموتدئةف فيـ غةر مؤىمةف وصورة كافةة لتموةة متطمواتيا، حتى أف المعممةف مف 
ذوي الخورة غةر مستعدةف لمتكةؼ مع المعاةةر الجدةدة لمتدرةس ما ةدعو إلى 

ى حةاتيـ المينةة، مف ضرورة تعمةؽ معارؼ المعممةف، وتحسةف مياراتيـ عمى مد
خالؿ ما ةعرؼ والتنمةة المينةة، إذ أنيا األداة الحةوةة التي تسيـ في تحسةف تعمـ 
التالمةذ، ألف جودة المعمـ مف العوامؿ التي تؤثر عمى تحصةؿ التالمةذ وخاصة 
ما ةتعمؽ منيا ومعرفتو وموضوع التدرةس، وفيـ كةفةة تعمـ التالمةذ، وممارسة 

فعالة تدفع التالمةذ لتحقةؽ أعمى مستوى مف اإلنجاز، لذلؾ مف أسالةب تدرةس 
الميـ أف ةمتمؾ المعممةف االستعداد الكافي لمودء وعممةة التدرةس ثـ متاوعة تحسةف 

 .(Teacher professional development) معارفيـ ومياراتيـ طواؿ حةاتو المينةة

ـ في تنمةة ميارات المعمـ وتعتور التنمةة المينةة عممةة فردةة وجماعةة تسي
المينةة مف خالؿ تزوةده ومجموعة مف الخورات الرسمةة وغةر الرسمةة، وىي 
عممةة طوةمة األمد تغطي أنواع مختمفة مف الخورات والفرص المخطط ليا وشكؿ 
منيجي لتحفةز المعمـ وتنمةتو مينةًا، وتتةح التنمةة المينةة لممعممةف نموًا في عدة 

طرؽ التعمةـ، المعتقدات، القةـ، المعارؼ المتعمقة والمواد التي مجاالت منيا: 
 .(Carlos Marcelo, 2009) ةعممونيا، واإلضافة إلى كةفةة تعمةميا

ومف أجؿ النيوض والعممةة اإلدارةة في المدارس ومساةرة االتجاىات 
ةة الحدةثة ومعالجة المشكالت اإلدارةة المدرسةة التي تواجييا العممةة التعمةم

والنيوض ويا، كاف مف الضروري مساةرة األسموب المتوع في المجاالت اإلنتاجةة 
)أحمد مصطفى ومحمد األنصاري واالقتصادةة لمنيوض والعممةة التعمةمةة وتطوةرىا
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، وةتمثؿ في انتياج أحد االتجاىات الحدةثة في اإلدارة التي (117ـ، ص2002
 .(TQM)مة فرضت نفسيا ومف أىميا إدارة الجودة الشام

التي  Demingولقد تعددت مفاىةـ الجودة في التعمةـ منيا عوارات دةمنج 
تنص عمى أنيا الوفاء وحاجات المستفةد حالةًا ومستقواًل في حةف ةعرؼ الوعض 

)أحمد مصطفى ومحمد "الجودة في التعمةـ عمى أنيا "ما ةجعؿ التعمةـ متعة وويجة
 .(33ـ، ص 2002األنصاري 

وةرًا مف التقدـ الذي أحرزه المسمموف األوائؿ ةعود الفضؿ فةو إلى إف قسطًا ك
 فكرة النظاـ والتنظةـ التي جاء ويا اإلسالـ، وتفرعت ىذه الفكرة إلى شئوف الحةاة

 .(140ـ، ص2000معف الراشدي، )
فمو عدنا وأخذنا وتمؾ الموادئ التي قاـ عمةيا النظاـ اإلسالمي ومختمؼ 

أىـ عوامؿ التقدـ في ىذا القرف، واعتواره الجودة واالتقاف مف أشكالو المتمكنا أحد 
أىـ موادئ الدةف اإلسالمي. مف ىنا كانت الجودة الشاممة ىي أحد موادئ اإلسالـ 
الذي دعا إلةيا القرآف الكرةـ، ةقوؿ اهلل عز وجؿ في كتاوو العزةز "ِإنَّا ال ُنِضةُع 

وقولو سوحانو وتعالى "َوُقِؿ اْعَمُموْا َفَسَةَرى  (30َأْجَر َمْف َأْحَسَف َعَماًل" )الكيؼ: 
ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَف َوَسُتَردُّوَف ِإَلى َعاِلـِ اْلَغْةِب َوالشََّياَدِة َفُةَنوُِّئُكـ ِوَما كُ  ـْ المَُّو َعَمَمُك نُت

حب إذا ( وقوؿ رسولنا الكرةـ صمى اهلل عمةو وسمـ )إف اهلل ة105َتْعَمُموَف" )التووة: 
 (.175/ 4، 6460)مجمع الزوائد،  عمؿ أحدكـ عماًل أف ةتقنو(

وتشكؿ إدارة الجودة الشاممة "مفيومًا إدارةًا جدةدًا فعااًل لكؿ المنظمات عمى 
المستوى العاـ والخاص، وقد أسيـ ىذا المفيـو في تحقةؽ أىداؼ اإلدارة، حتى 

تحقةؽ أىدافيا سواء أصوحت محط أنظار كثةر مف المنظمات التي ترغب في 
 (.7ـ، ص 2003)راشد الحمالي،  أكانت عامة أـ خاصة"

فأسموب إدارة الجودة الشاممة ةعتور إحدى الركائز األساسةة لنموذج اإلدارة 
الجدةد الذي تولد لمساةرة المتغةرات الدولةة والمحمةة ومحاولة التكةؼ معيا، 

الشاممة واإلصالح الترووي، فأصوح المجتمع العالمي ةنظر إلى إدارة الجودة 
واعتوارىما وجيةف لعممة واحدة وحةث ةمكف القوؿ إف الجودة الشاممة ىي التحدي 

)وضةئة أوو سعدة وأحالـ عود  الحقةقي الذي سةواجو األمـ في العقود القادمة
 (.135ـ، ص 1995الغفار،
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ي وةعد مفيـو إدارة الجودة الشاممة مدخاًل ةيدؼ إلى إحداث تغةةر فكر 
وسموكي لألفراد لتحوةميـ مف منطؽ كشؼ األخطاء إلى منطؽ منع األخطاء 

zero defect فيي مف أحد المداخؿ اإلدارةة المعاصرة التي فرضتيا التغةرات ،
التكنولوجةة المتالحقة، حةث ةقـو ىذا المدخؿ عمى إدخاؿ أسموب معةف في 

 التعامؿ مع المؤسسات.
ودة الشاممة ةشةر إلى محاولة المنظمة ووشكؿ عاـ فإف مصطمح إدارة الج

لتحقةؽ التطوةر والتحسةف المستمر في جودة منتجات وخدمات المنظمة، ومف أىـ 
خصائصيا "إشواع رغوات العمالء، وتحسةف عممةات العمؿ ومنع أي أخطاء في 
الجودة واالعتماد عمى القةاس والتقوةـ والتدرةب المستمر، ومشاركة األفراد وفرؽ 

 .(264ـ، ص 2000)عادؿ سالمة  العمؿالمتمةزة في كؿ ما ةتعمؽ وأمور العمؿ 
ونالحظ أف صفة الشاممة تعني تضامف فرؽ عمؿ المنظمة كؿ عمى حدة لتحقةؽ 

 جودة كؿ العممةات.
فمدخؿ إدارة الجود الشاممة ةعتور مف أنسب المداخؿ التي استحوذت عمى 

مف القرف العشرةف كمدخؿ غةر  اىتماـ دولي كوةر في السنوات العشرة األخةرة
تقمةدي وموتكر لتطوةر التعمةـ، فقد تـ عقد العدةد مف المؤتمرات حوؿ ىذا 
جراء العدةد مف الدراسات التي توصمت إلى ضرورة األخذ وفمسفة إدارة  الموضوع وا 

ـ، ص 1995)وضةئة أوو سعدة وأحالـ عود الغفار،الجودة الشاممة في مجاؿ التعمةـ
134.)  

ؾ العدةد مف التجارب العالمةة األورووةة التي أثوتت مدى نجاح تطوةؽ وىنا
إدارة الجودة الشاممة في النظاـ اإلداري الترووي. وقد أولت وعض الدراسات 

الشرقاوي اىتماميا وموضوع تطوةؽ إدارة الجودة الشاممة في المدارس منيا دراسة 
إلى انتياج مدخؿ  ، التي توصمت إلى أف مدةر المدرسة في حاجةم(8118)

وراىةـ )أحمد  م(8111خميل والزهيري )إدارة الجودة الشاممة. أما دراسة  خمةؿ وا 
فاىتمت وتطوةؽ فمسفة وموادئ إدارة الجودة  (.371-303ـ، ص1999الزىةري، 

الذي قدـ أروعة أسس  Crosbyالشاممة في التعمةـ واالىتماـ ونموذج كروسوي 
محمود الترووةة واألخذ وموادئ دةمنج، أما دراسة لدعـ عممةة الجودة في العممةة 

 (.199-177، ص صـ2000)محمود محمود وةوسؼ مصطفى، م(8111)ومصطفى
فاعتورت أف تطوةؽ إدارة الجودة الشاممة سةقمؿ مف الوةروقراطةة اإلدارةة  

 م(8111عبد النبي )إلى حد كوةر في المؤسسات التعمةمةة. في حةف دراسة 
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، أظيرت أف الجامعات المصرةة غةر قادرة (49 -9ـ، ص 1996، )سعاد عود النوي
عمى مواكوة التغةرات والتحوالت العالمةة وأوصت وضرورة األخذ وموادئ إدارة 

ـ، ص 1994)أحمد درواس،  م(1661درباس )الجودة الشاممة. وقد توصمت دراسة 
دة الشاممة إلى عدـ توفر كوادر ترووةة مؤىمة في مةداف إدارة الجو  ،(49 -15ص 

 في القطاع الترووي.
 اإلدارة في اإلسالم:

ىناؾ مف ةقوؿ إف عمـ اإلدارة، عمـ حدةث النشأة، وأنو ارتوط وعصر 
النيضة الحالي واالنفجار المعرفي، وتحوؿ العالـ إلى التكنولوجةا، أو نتةجة 
رة الحاجة الممحة لمحصوؿ عمى إنتاج أكثر ومثمر، وىناؾ مف ةعتقد أف عمـ اإلدا

عندما كشؼ عف مفيـو  "Taylor"فردريك تايمور قد نشأ عمى ةد األمرةكي 
ثـ جاء وعده  ،The Principle of scientific managementاإلدارة في كتاوو 

الفرنسي "ىنري فاةوؿ" الذي قاـ وتأسةس موادئ اإلدارة، وومكانت اإلدارة معروفة 
 في صدر اإلسالـ والحضارة اإلسالمةة.

ضارة اإلسالمةة لـ تحقؽ التقدـ واالزدىار الذي كانت فةو إال مف ولكف الح
خالؿ األسس والموادئ اإلدارةة التي أرسى دعائميا المروي واإلداري األوؿ سةدنا 

ْكَثَر "َوَما َأْرَسْمَناَؾ ِإالَّ َكافًَّة لِّمنَّاِس َوِشةرًا َوَنِذةرًا َوَلِكفَّ َأ محمد صمى اهلل عميه وسمم
(، فاإلدارة في اإلسالـ تحمؿ في طةاتيا معاني 28)سوأ: ال َةْعَمُموَف"النَّاِس 

ومفردات محددة تعكس طوةعة الوظةفة والمركز الياـ الذي ةتووؤه اإلنساف المؤىؿ 
القادر عمى القةاـ والمياـ المنوطة وكؿ ىمة وعزةمة واقتدار في إطار العقةدة 

  .(18ـ ، ص 2000عود الصمد األغوري ) اإلسالمةة
 وةقصد واإلدارة مف المنظور اإلسالمي كما حددىا األغوري ما ةمي:

: وةتمثؿ ذلؾ في قولو تعالى: "ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَماَنَة َعَمى السََّمَواِت األمانة -1
َكاَف  َواأَلْرِض َواْلِجَواِؿ َفَأَوْةَف َأف َةْحِمْمَنَيا َوَأْشَفْقَف ِمْنَيا َوَحَمَمَيا اإِلنَساُف ِإنَّوُ 

 (72َظُمومًا َجُيواًل" )األحزاب: 
: وةتجمى معناىا في قوؿ اهلل عز وجؿ: "َةا َأةَُّيا الَِّذةَف آَمُنوْا َأِطةُعوْا المََّو الوالية -2

ـْ ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو  ـْ َفِإف َتَناَزْعُت َوَأِطةُعوْا الرَُّسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُك
ـْ ُتْؤِمُنوَف ِوالمَِّو َواْلَةْوـِ اآلِخِر َذِلَؾ َخْةٌر َوَأْحَسُف َتْأِوةاًل" )النساء:  َوالرَُّسوؿِ  ِإف ُكنُت

59) 
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: وتتمثؿ في قوؿ رسولنا الكرةـ صمى اهلل عمةو وسمـ )كمكـ راع وكمكـ الرعاية -3
  (.3408)صحةح مسمـ، ص  مسئوؿ عف رعةتو(

 أهمية البحث: 
لشاممة ىاجسًا كوةرًا في اإلدارة الترووةة، إذ ال أصوح االىتماـ والجودة ا

ةختمؼ حقؿ التعمةـ عف المجاالت األخرى، ولذلؾ فقد أصوحت الجودة شعارًا، 
ومطموًا، وأصوحت أجيزة التعمةـ تحت ضغط ممحوظ الستخداـ الجودة معةارًا 
لممنتج التعمةمي،ووحسب إشارة المختصةف في المجاؿ الترووي تحتاج ىذه 

ذي ات )المتطموات( الحدةثة لمعمـ ةتمتع وكفاءة عالةة لتنفةذىا والشكؿ الالتوجي
وتعتور التنمةة المينةة عممةة فردةة وجماعةة  ،ةضمف جودة المخرجات التعمةمةة

تسيـ في تنمةة ميارات المعمـ المينةة مف خالؿ تزوةده ومجموعة مف الخورات 
تغطي أنواع مختمفة مف الخورات الرسمةة وغةر الرسمةة، وىي عممةة طوةمة األمد 

والفرص المخطط ليا وشكؿ منيجي لتحفةز المعمـ وتنمةتو مينةًا، وتتةح التنمةة 
المينةة لممعممةف نموًا في عدة مجاالت منيا: طرؽ التعمةـ، المعتقدات، القةـ، 

  المعارؼ المتعمقة والمواد التي ةعممونيا، واإلضافة إلى كةفةة تعمةميا.
 هدف البحث:

ةيدؼ الوحث الحالي إلى التقوةـ والمراجعة الذاتةة ألداء معممي المغة العروةة 
 في ضوء الكفاةات التدرةسةة التخصصةة والمرحمة اإللزامةة ودولة الكوةت.

 تساؤالت البحث:
ما هو واقع أداء معمم المغة العربية في ضوء الكفايات التدريسية التخصصية 

 يت؟بالمرحمة اإللزامية بدولة الكو 
 مصطمحات البحث:

   ىى خطو عامو تشمؿ جمةع مستوةات التػدوةر اإلداري  :الشاممة الجودةإدارة
أو  اليةئػػػػةأو  والمؤسسػػػػةوجعميػػػػا مسػػػػئولةو جمةػػػػع المػػػػوظفةف  الجػػػػودةوتطوةػػػػؽ 
 ..(Tyler, Weaver 1992,  August)المنظمة

 الدراسات السابقة:
 الدراسات السابقة العربية: -أوالً 

استيدؼ الوحث تحدةد أوعاد التعمـ  م(8112مرضي الكمثم ) دراسة حمد بن
التي ةجب أف تتوافر في معمـ التروةة اإلسالمةة في ضوء نموذج أوعاد التعمـ 

ىذه األوعاد في أداء معمـ التروةة اإلسالمةة ومكة  انو. وتعرؼ مدى توفرلمارز 



 لدي معممي  في تطوير التنمية المهنيةالشاممة دور إدارة الجودة  
 التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة بدولة الكويت 

 

86 

أداء معممي المكرمة. وقد استخداـ الواحث وطاقة مالحظة أداة لموحث لتقوةـ 
التروةة اإلسالمةة والحكـ عمى مستوى أدائيـ ومياراتيـ العممةة. وقد توصؿ 

( ميارة لألداءات التدرةسةة 30الواحث إلى قائمة وميارات أوعاد التعمـ تضمنت )
اندرجت تحت محورةف رئةسةةف ىما: االتجاىات اإلةجاوةة نحو التعمـ، وعادات 

ميارات ودرجة كوةرة في أداء المعممةف، وثماني العقؿ المنتجة. وقد تحققت أروعة 
ودرجة متوسطة، وأروعة ودرجة قمةمة، في حةف لـ تتحقؽ أروعة عشر ميارة مف 

  ".ميارات أوعاد التعمـ معظميا في وعد التعمـ الثاني "عادات العقؿ المنتجة
ىدؼ الوحث إلى تنمةة األداء  م(8118دراسة سمية حامد الحسين )

ممي الحمقة األولى مف التعمةـ األساسي في الجميورةة العروةة الميني لدى مع
السورةة في ضوء متطموات المناىج المطورة، ولتحقةؽ ذلؾ تـ وناء ورنامج تدرةوي 
مقترح، وتحددت مشكمة الوحث في تعرؼ فاعمةة الورنامج التدرةوي المقترح في 

األساسي في سورةة في  تنمةة األداء الميني لدى معممي الحمقة األولى مف التعمةـ
ضوء متطموات المناىج المطورة، ولمعرفة فاعمةة الورنامج التدرةوي المقترح في 

( معممة مف 40تنمةة األداء الميني تـ تطوةقو عمى مجموعة الوحث المكونة مف )
معممات الحمقة األولى مف التعمةـ األساسي في سورةة، وواستخداـ معادلة مروع 

ود فاعمةة لمورنامج التدرةوي المقترح في تنمةة األداء الميني (، توةف وج2إةتا )
  لدى معممي الحمقة األولى مف التعمةـ األساسي في سورةة.

ىدفت الدراسة إلى  م(8111دراسة عبداهلل بن جديع داهي الغفيمي )
تعرؼ درجة ممارسة المشرؼ الترووي لموادئ الجودة الشاممة في اإلشراؼ 

مى المعوقات التي قد تواجو المشرؼ الترووي عند تطوةؽ الترووي، والتعرؼ ع
موادئ الجودة الشاممة في اإلشراؼ الترووي، والتعرؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ 
ذات داللة إحصائةة وةف آراء عةنة الدراسة تعزي )لمعمؿ الحالي، وطوةعة المؤىؿ، 

  (.وسنوات الخورة، والحصوؿ عمى دورات في مجاؿ الجودة الشاممة
استخدـ الواحث في الدراسة الحالةة المنيج الوصفي المسحي حةث ةتناسب 
ىذا المنيج مع أىداؼ الدراسة مف خالؿ دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد في 

 الواقع وتسيـ ووصفيا وصفًا دقةقًا والتعوةر عنيا تعوةرًا كةفةًا أو كمةًا.
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( معممًا 361منيـ ) ( مستجةواً 419تكونت عةنة الدراسة النيائةة مف )
( مدةرًا ةعمموف والمرحمة المتوسطة في إدارة التروةة والتعمةـ ومحافظة حفر 58و)

 الواطف.
 خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

أف الدرجة الكمةة لممارسة المشرؼ الترووي لموادئ الجودة الشاممة في  -1
 (.2.8984اإلشراؼ الترووي كانت ودرجة متوسطة ومتوسط حساوي )

أف المعوقات التي تواجو المشرؼ الترووي في تطوةؽ موادئ الجودة الشاممة  -2
 (.3.3647كانت ودرجة متوسطة حةث ومغ المتوسط الحساوي )

( وةف متوسطات 0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائةة عند مستوى ) -3
ادئ استجاوات عةنة الدراسة حوؿ درجة ممارسة المشرفةف الترووةةف لمو

الجودة الشاممة في اإلشراؼ الترووي ومحافظة حفر الواطف تعزي )لطوةعة 
 العمؿ ولطوةعة المؤىؿ، لمدورات في مجاؿ الجودة الشاممة(.

( وةف متوسطات 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائةة عند مستوى ) -4
استجاوات عةنة الدراسة حوؿ درجة ممارسة المشرفةف الترووةةف لموادئ 

الشاممة في اإلشراؼ الترووي ومحافظة حفر الواطف تعزي لسنوات  الجودة
 الخورة.

ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر  م(8111دراسة إلهام عمي أحمد الشمبي )
إدارة الجودة الشاممة في ورامج التنمةة المينةة لممعممةف مف وجية نظرىـ في وعدي 

كاف ىذا األثر مختمفًا توعًا  التخطةط، والممارسة، والوعد الكمي، وتحدةد ما إذا
 لمتغةرات الجنس، والمؤىؿ العممي، والخورة؟

( معممة مف فرؽ التطوةر 48( معممًا و)60تكونت عةنة الدراسة مف )
المدرسةة، طوقت عمةيـ أداة لقةاس أثر تطوةؽ إدارة الجودة الشاممة في ورامج 

 ا.التنمةة المينةة لممعممةف، وعد التحقؽ مف صدقيا وثواتي
حسوت المتوسطات الحساوةة واالنحرافات المعةارةة إلجاوات المعممةف عمى 
ونود االستوانة وكانت مرتفعة، أي أف ىناؾ أثرًا واضحًا إلدارة الجودة الشاممة في 
ورامج التنمةة المينةة في وعدي التخطةط والتنفةذ وفي الوعد الكمي. كما تـ استخداـ 

T- test داللة إحصائةة ألثر إدارة الجودة الشاممة توعًا  الذي أظير فروقًا ذات
لمجنس في كؿ مف الوعدةف والوعد الكمي لصالح اإلناث، وواستخداـ تحمةؿ التواةف 
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األحادي لـ تظير فروؽ ذات داللة إحصائةة في أثر تطوةؽ إدارة الجودة الشاممة 
 وةف األفراد توعًا لمتغةر، المؤىؿ العممي، والخورة.

ىذه  تىدف: (8116ن مشعل بن عزيز آل هادي الغامدي )دراسة عادل ب
 الدراسة لما ةمي:

تحدةد أىمةة معاةةر الجودة الشاممة لمعممي التروةة اإلسالمةة في المرحمة  -1
 االوتدائةة مف وجية نظر المختصةف المتعمقة والجانب الشخصي.

في المرحمة  تحدةد أىمةة معاةةر الجودة الشاممة لمعممي التروةة اإلسالمةة -2
 االوتدائةة مف وجية نظر المختصةف المتعمقة والجانب العممي.

تحدةد أىمةة معاةةر الجودة الشاممة لمعممي التروةة اإلسالمةة في المرحمة  -3
 االوتدائةة مف وجية نظر المختصةف المتعمقة والجانب الترووي )الميني(.

روةة اإلسالمةة في المرحمة تحدةد أىمةة معاةةر الجودة الشاممة لمعممي الت -4
االوتدائةة مف وجية نظر المختصةف المتعمقة والجانب االجتماعي والمشاركة 

 المجتمعةة.
استخدـ الواحث المنيج الوصفي، وكانت أداة الدراسة عوارة عف استوانة 
تضمنت معاةةر الجودة الشاممة لمعممي التروةة اإلسالمةة في المرحمة االوتدائةة، 

الدراسة فكانت ىي المجتمع األصمي الذي طوقت عمةو الدراسة، وتكوف  أما عةنة
مف المختصةف مف أعضاء ىةئة التدرةس المتخصصةف في مناىج وطرؽ تدرةس 
التروةة اإلسالمةة في الجامعات والمنطقة الغروةة )جامعة أـ القرى، جامعة الممؾ 

تدرةس، وكذلؾ مف  ( عضو ىةئة15عود العزةز، جامعة الطائؼ( والوالغ عددىـ )
مشرفي التروةة اإلسالمةة التاوعةف إلدارات التروةة والتعمةـ والمنطقة الغروةة )مكة 

 ( مشرفًا.77المكرمة، جدة، الطائؼ( والوالغ عددىـ )
 ومف أىـ نتائج ىذه الدراسة:

حظةت معاةةر الجودة الشاممة لمعممي التروةة اإلسالمةة في المرحمة  -1
قة والجانب الشخصي وما تضمنتو مف مؤشرات ودرجة االوتدائةة المتعم

 أىمةة عالةة مف وجية نظر المختصةف.
حظةت معاةةر الجودة الشاممة لمعممي التروةة اإلسالمةة في المرحمة  -2

االوتدائةة المتعمقة والجانب العممي وما تضمنتو مف مؤشرات ودرجة أىمةة 
 عالةة مف وجية نظر المختصةف.
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الجودة الشاممة لمعممي التروةة اإلسالمةة في المرحمة حظةت معاةةر  -3
االوتدائةة المتعمقة والجانب الترووي )الميني( وما تضمنتو مف مؤشرات 

 ودرجة أىمةة عالةة مف وجية نظر المختصةف. 
حظةت معاةةر الجودة الشاممة لمعممي التروةة اإلسالمةة في المرحمة  -4

تماعي والمشاركة المجتمعةة وما تضمنتو االوتدائةة المتعمقة والجانب االج
 مف مؤشرات ودرجة أىمةة عالةة مف وجية نظر المختصةف.

ىدفت الدراسة (: م8112دراسة نعمة عبد الرؤوف عبد الهادي منصور )
إلى وضع تصور مقترح لتوظةؼ موادئ إدارة الجودة الشاممة في المدارس الثانوةة 

اتوعت الواحثة المنيج الوصفي التحمةمي،  ومحافظات غزة، ولتحقةؽ أىداؼ الدراسة
 ( فقرة موزعة عمى أروعة أوعاد كالتالي:60وقامت وتصمةـ استوانة مكونة مف )

 مفيـو إدارة الجودة الشاممة. -
 اتجاىات نحو إدارة الجودة الشاممة. -
 ممارسات إدارة الجودة الشاممة. -
 التحسةف المستمر. -

مدةري المدارس الثانوةة ومحافظات غزة، تـ توزةع االستوانة عمى جمةع 
 (.89( مدةرًا ومدةرة، وقد استجاب منيـ )102الوالغ عددىـ )

ولمعالجة الوةانات إحصائةًا، تـ استخداـ ورنامج الرـز اإلحصائةة لمعمـو 
 .(SPC XL)وورنامج الضوط اإلحصائي لمعممةات  (SPSS)االجتماعةة 

 تالةة:وقد توصمت الدراسة إلى النتائج ال
 انعداـ الوعي وفمسفة إدارة الجودة الشاممة. -1
 عدـ االعتماد عمى األسالةب اإلحصائةة في عممةة اتخاذ القرارات اإلدارةة. -2
 عدـ االىتماـ وعممةة التحسةف المستمر. -3
 عدـ استخداـ أدوات إدارة الجودة الشاممة. -4

 الدراسات السابقة األجنبية: -ثانياً 
ومــن أهــم   :Stella AumaWekhuyi (8111)يكــي دراســة ســتيال و 

لمػػدراء المػػدارس الحكومةػػة التصػػدي وفعالةػػة إدارة تتػػةح الوػػرامج التدرةوةػػة أن  النتــائج
دارة شػػػؤوف المػػػوظفةف و  أعضػػػاء إلدارة دارة مػػػوظفي  تحقةػػػؽ االنضػػػواطالمةزانةػػػة وا  وا 

 الوشرةة.تأثةر ذلؾ عمى حسف إدارة النواحي المالةة لمموارد  الدعـ، مما أوضح
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  إجراءات البحث:
 منهج البحث:

المنيج الوصفي واستخداـ األسموب المسحي نظرًا لمالئمتو  الباحثاستخدـ 
 لطوةعة الوحث. 

 :البحث مجتمع وعينة
اختةر مجتمع الوحث والطرةقة العمدةة مف مدراء مدارس وموجيي التروةة 

مةـ المتوسط ودولة الكوةت، التروةة اإلسالمةة ومدارس التع اإلسالمةة ومدراء أقساـ
%( مف المدارس 21.5( مدرسة وىو ما ةمثؿ نسوة )48حةث ومغ عدد المدارس )

( مدةر 48المتوسطة ودولة الكوةت وعدد مدراء مدارس مرحمة التعمةـ المتوسط )
، وةوضح (61روةة اإلسالمةة )( موجو وعدد رؤساء أقساـ الت73وعدد الموجيةف )

 .( ذلؾ1جدوؿ )
 توصةؼ المجتمع الكمي لعةنة الوحث (1جدوؿ )

 العينة  البيان م
 االستطالعية

 النسبة 
 المئوية

 العينة
 األساسية 

 النسبة 
 المئوية

 %25 38 %33.33 10 مدراء مدارس 1
 %41.44 63 %33.33 10 موجهي التربية اإلسالمية 2
 %33.55 51 %33.33 10 رؤساء أقسام التربية اإلسالمية 3
 %100 152 %100 30 لكميالمجموع ا 4

 أدوات ووسائل جمع البيانات:  
دور إدارة قاـ الواحث وإعداد استمارة استوةاف الستطالع رأي عةنة الوحث فة

الجودة الشاممة في تطوةر التنمةة المينةة لدي معممي التروةة اإلسالمةة والمرحمة 
 .قاـ الواحث وعمؿ محاور االستمارة، و المتوسطة ودولة الكوةت

الخوراء  ادةالس( مف 10حةث قاـ الواحث وعرض ىذه المحاور عمى عدد )
، مع مراعاة أال تقؿ خوراتيـ في المجاؿ عف عشر سنوات وذلؾ في اإلدارة الترووةة

 ويدؼ:
 .التعرؼ عمى مدى مناسوة المحاور لميدؼ الذي وضعت مف أجمو 
 .الموافقة عمى وجود المحور أو عدـ وجوده 
 مى صةاغة المحور أو تعدةؿ صةاغتو.الموافقة ع 

 ( نسوة آراء الخوراء حوؿ محاور االستوةاف.2وةوضح جدوؿ )
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 نسوة آراء الخوراء حوؿ محاور االستوةاف (2جدوؿ )
 11ن = 

أتفاق أراء  المحور م
 الخبراء

النسب 
 المئوية

: التخطيط لتطوير برامج التنمية المهنية األوؿ المحور 1
 %100 10 لممعممين

 %100 10 : تنفيذ برامج التنمية المهنية لممعممينالمحور الثانى 2
 %100 10 تقييم برامج التنمية المهنية لممعممين :المحور الثالث 3

( نسوة آراء الخوراء حوؿ محاور االستوةاف حةث 2ةتضح مف الجدوؿ )
ى ةتضح نسوة آراء الخوراء الموافقةف عمى وجود المحور، وقد ارتضى الواحث عم

 %( مف مجموع اآلراء.60أخذ المحاور التي حصمت عمى نسوة مئوةة أكور مف )
دور إدارة الجودة الشاممة في تطوةر التنمةة المينةة  تحدةد عوارات محاور

 :لدي معممي التروةة اإلسالمةة والمرحمة المتوسطة ودولة الكوةت
ع محاور وكؿ محور وما ةتناسب متـ تحدةد مجموعة مف العوارات الخاصة 

ستوةاف التي تـ تحدةدىا وفقًا آلراء الخوراء، وقد راع الواحث عند تحدةد العوارات اال
أف تتناسب العوارات مع محاورىا، ووضوح العوارات، وأف تتناسب العوارات مع 

( 3والجدوؿ ) عوارة( 48اليدؼ الذي وضعت مف أجمو، وومغ عدد العوارات )
 :العوارات ونسوة توزةعيا ةوضح ذلؾ

 (3جدوؿ )
 دور إدارة الجودة الشاممة في تطوةر التنمةة المينةة محػػػػاور استمارة استوةاف 

 لدي معممي التروةة اإلسالمةة والمرحمة المتوسطة ودولة الكوةت
 عدد عباراته  المحـــور

 عبارة 11 التخطيط لتطوير برامج التنمية المهنية لممعممين 1
 عبارة 12 ية لممعممينتنفيذ برامج التنمية المهن 2
 عبارات 11 تقييم برامج التنمية المهنية لممعممين 3

 عبارة 21 المجموع
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دور إدارة الجودة الشاممة في تطوةر التنمةة المينةة عرض استمارة استوةاف 
فى صورتيا  لدي معممي التروةة اإلسالمةة والمرحمة المتوسطة ودولة الكوةت

 :المودئةة
ة النسوةة آلراء الخوراء حػوؿ عوارات محاور استمارة استوةاف األىمة (4جدوؿ )

دور إدارة الجودة الشاممة في تطوةر التنمةة المينةة لدي معممي التروةة اإلسالمةة 
 والمرحمة المتوسطة ودولة الكوةت

المحور     
 

 رقم العبارة
 الثالث الثاني األول

 األهمية 
 النسبية

 األهمية 
 النسبية

 األهمية
 لنسبيةا 

1 51% 51% 111% 
2 51% 51% 111% 
3 111% 111% 111% 
4 51% 51% 51% 
5 111% 51% 51% 
6 81% 111% 111% 
7 111% 111% 51% 
8 111% 51% 51% 
9 51% 111% 111% 
10 51% 31% 51% 
11 51% 51%  
12  111%  
13  51%  

ن عبارات م عبارةي كل ( نسبة أراء الخبراء ف1يتضح من الجدول )
 االستمارة.

 (5جدوؿ )
 محاور االستوةاف وعدد العوارات التي تنتمي إلى كؿ محور قوؿ ووعد الحذؼ

عدد العبارات  المحاور م
 قبل الحذف

عدد العبارات 
 بعد الحذف

 11 11 التخطيط لتطوير برامج التنمية المهنية لممعممين 1
 18 12 تنفيذ برامج التنمية المهنية لممعممين 8
 11 11 تقييم برامج التنمية المهنية لممعممين 2
 

 2ن = 
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  الدراسة االستطالعية:
، كعينة تقنين (21لدراسة االستطالعية عمى عدد )قام الباحث بإجراء ا

 الثبات(. -إليجاد المعامالت العممية )الصدق
 المعامالت العممية لالستبيان: 

 .التالةة العممةةقاـ الواحث وإجراء صدؽ وثوات االستمارة والطرؽ 
 : االستبيانصدق 

 صدؽ المضموف )صدؽ المحكمةف(:  -1
 (. 1وهو صدق السادة الخبراء كما فى جدول )

 صدق االتساق الداخمى:  -8
الكمةة  والدرجة عوارةقاـ الواحث وحساب قةمة معامؿ االرتواط وةف درجة كؿ 

ضح ذلؾ كما ، وةتاالستوةافالكمةة الستمارة  والدرجةلممحور ووةف درجة المحور 
 (. 8، 7) ةففي الجدول

 (7جدوؿ )
 عوارات كؿ محور والدرجة الكمةة لممحور ارتواطمعامؿ  
 المحور   
 رقم العبارة

 الثالث الثاني األول
 األهمية النسبية األهمية النسبية األهمية النسبية

1 1.511* 1.458* 1.313* 
2 1.384* 1.142* 1.111* 
3 1.383* 1.448* 1.215* 
4 1.242* 1.382* 1.315* 
5 1.121* 1.261* 1.348* 
6 1.353* 1.381* 1.482* 
7 1.484* 1.452* 1.234* 
8 1.465* 1.251* 1488* 
9 1.118* 1.231* 1.115* 
10 1.261* 1.441* 1.252* 
11  1.211*  
12  1.411*  

 . 0.361( = 0.05* قةمة )ر( الجدولةة عند مستوى معنوةة )
قةـ معامالت االرتواط وةف درجة المحور والدرجة  أف( 7ف الجدوؿ )ةتضح م

 .(0.814، 0.384ذات داللو إحصائةًا حةث تراوحت ما وةف ) لالستوةافالكمةة 
 مما ةدؿ عمى صدؽ االستوةاف.

 21ن = 
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  :المعالجات اإلحصائية
استخداـ المعالجات اإلحصائةة المناسوة لطوةعة الوحث، واستخداـ ورنامج تم 

(10) SPSS  .إلجراء العممةات اإلحصائةة لموحث 
 .معامؿ االرتواط Coefficient of correlation 
  .النسوة المئوةةThe percent 
 2اختوار كا .Chi-square 

  :عرض النتائج ومناقشتها
  Presenting The Resultsعرض النتائج :

 ألوؿلعوارات المحور ا 2التكرارات والنسب المئوةة ومعامؿ كا ( 8جدوؿ )
 والتخطةط لتطوةر ورامج التنمةة المينةة لممعممةف والخاص 

 %  ك %  ك %  ك 8كا أحياناً  ابدا دائماً  م 
1 7 11.67% 141 68.33% 12 20.00% *33.70 
2 16 26.67% 135 58.33% 9 15.00% *18.10 
3 9 15.00% 136 60.00% 15 25.00% *20.10 
4 2 3.33% 145 75.00% 13 21.67% *49.90 
5 51 85.00% 15 8.33% 4 6.67% *72.10 
6 42 70.00% 16 10.00% 12 20.00% *37.20 
7 7 11.67% 141 68.33% 12 20.00% *33.70 
8 8 13.33% 140 66.67% 12 20.00% *30.40 
9 2 3.33% 145 75.00% 13 21.67% *49.90 
10 10 16.67% 135 58.33% 15 25.00% *17.50 
 . 5.99=  0.05الجدولةة عند مستوى معنوةة  2قةمة كا

، 17.50المحسووة تتراوح ما وةف ) 2( أف قةمة كا8ةتضح مف الجدوؿ )
 في جمةع عوارات المحور. إحصائةة(، وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة 72.10

 128ن = 
 



8115/ أبريل 1جـ–الثانى  العموم التربوية/ العدد  

 

 

  

95 

 لعوارات المحور الثانى  2التكرارات والنسب المئوةة ومعامؿ كا (9جدوؿ )
 التنمةة المينةة لممعممةفوالخاص ب تنفةذ ورامج 

 %  ك %  ك %  ك 8كا أحياناً  أبدا دائماً  م 
1 1 1.67% 158 96.67% 1 1.67% *108.30 
2 3 5.00% 137 61.67% 20 33.33% *28.90 
3 2 3.33% 155 91.67% 3 5.00% *91.90 
4 11 18.33% 140 66.67% 9 15.00% *30.10 
5 2 3.33% 138 63.33% 20 33.33% *32.40 
6 1 1.67% 143 71.67% 16 26.67% *45.30 
 40.00* %33.33 20 %66.67 140 صفر% صفر 7
 97.60* %6.67 4 %93.33 156 صفر% صفر 8
9 3 5.00% 154 90.00% 3 5.00% *86.70 
10 4 6.67% 139 65.00% 17 28.33% *31.30 
11 52 86.67% 112 3.33% 6 10.00% *77.20 
12 2 3.33% 156 93.33% 2 3.33% *97.20 

 . 2.66=  1.12الجدولية عند مستوى معنوية  8قيمة كا
، 28.90المحسووة تتراوح ما وةف ) 2أف قةمة كا (9ةتضح مف الجدوؿ )

 في جمةع عوارات المحور. إحصائةة(، وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة 108.30
 حور الثالث لعوارات الم 2التكرارات والنسب المئوةة ومعامؿ كا(10جدوؿ )

 والخاص وتقةةـ ورامج التنمةة المينةة لممعممةف
 %  ك %  ك %  ك 8كا أحياناً  أبدا دائماً  م 
1 16 26.67 135 58.33 9 15.00 *18.10 
2 7 11.67 141 68.33 12 20.00 *33.70 
3 10 16.67 135 58.33 15 25.00 *17.50 
4 2 3.33 145 75.00 13 21.67 *49.90 
5 21 35.00 131 51.67 8 13.33 *13.30 
6 6 10.00 142 70.00 12 20.00 *37.20 
7 9 15.00 136 60.00 15 25.00 *20.10 
8 8 13.33 140 66.67 12 20.00 *30.40 
9 16 26.67 135 58.33 9 15.00 *18.10 
10 10 16.67 135 58.33 15 25.00 *17.50 
 . 5.99=  0.05الجدولةة عند مستوى معنوةة  2قةمة كا

 128ن = 
 

 128ن = 
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، 13.30المحسووة تتراوح ما وةف ) 2( أف قةمة كا10ةتضح مف الجدوؿ )
 .في جمةع عوارات المحور إحصائةة(، وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة 49.90

 مناقشة النتائج:
دور إدارة الجودة الشاممة في تطوير التنمية  استبيانالنتائج المتعمقة بمحاور 

 :سالمية بالمرحمة المتوسطة بدولة الكويتالمهنية لدي معممي التربية اإل
والتخطةط لتطوةر ورامج التنمةة المينةة  ( والخاص8ةتضح مف جدوؿ )

لممعممةف أف إدارة الجودة الشاممة تركز عمي عممةة التخطةط لتطوةر التنمةة 
المينةة لمعمـ التروةة حةث ةسيـ التخطةط لتمؾ الورامج فى تحقةؽ األىداؼ 

 القصوي في فترة زمنةة محددة. االستفادةو المرجوة منيا 
تنفةذ ورامج التنمةة المينةة لممعممةف أف و ( والخاص9وةتضح مف جدوؿ) 

 األداءفي تنفةذىا لعناصر الجودة مف حةث  كثةر مف ورامج التنمةة المينةة تفتقر
الفني والمحتوي ووسائؿ التنفةذ وأف إتواع أسالةب الجودة الشاممة عنصر أساسي 

 القصور فى تنفةذ ورامج التنمةة المينةة لمعممي التروةة اإلسالمةة. ديلتفا
( لعوارات المحور الثالث والخاص ب تقةةـ ورامج 10كما ةتضح مف جدوؿ ) 

إدارة الجودة الشاممة توافر سةاسات  موادئالتنمةة المينةة لممعممةف أف مف أىـ 
لمينةة لمعممي التروةة التنمةة االتقةةـ لموقوؼ عمي إةجاوةات وسموةات تنفةذ ورامج 

 .اإلسالمةة
 :التوصيات

 ورامج التنمةة المينةة لمعممي التروةة اإلسالمةة، في الشاممة الجودة ثقافة نشر -1
 خطة إطار في نجاحيا ومقومات تنفةذىا، ومراحؿ الفنةة، وأسالةويا والتعرةؼ

 محددة. زمنةة فترة وخالؿ مراحؿ، عمى تكوف
 في التنمةة المينةة جدةد نظاـ أو ورنامج، أي تطوةؽ قوؿ التنموي المناخ تيةئة -2

 .إلنجاحيا تميةداً  الجدةدة والمشروعات والورامج لممعممةف
 المينةة لممعممةف التنمةة ورامج في ووخاصة الشاممة، الجودة إدارة تطوةؽ -3

 جاتمخر  لتحقةؽ تميةداً  لمعاممةف المستدامة التنمةة ةحقؽ وما مدارسيـ داخؿ
 .عالةة جودة ذات ترووةة

ورامج  تطوةؽ عف مسؤولة تكوف في المدارس الشاممة إنشاء وحدات لمجودة -4
 التنمةة المينةة لمعممي المدارس عامة ومعممي التروةة اإلسالمةة خاصة.
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 عـــالمراج
  المراجع العربية: -أوالً 

مةمةة والمدرسةة، الجودة الشاممة في اإلدارة التع م(:8112إبراهيم أحمد أحمد )
 اإلسكندرةة مصر، دار الوفاء لدنةا الطواعة والنشر

تطوةؽ الجودة واالعتماد في المدرس، مدةنة  م(:8114أحمد إبراهيم أحمد )
 .ينصر، القاىرة، دار الفكر العرو

إدارة الجودة الشاممة تطوةقات في اإلدارة المدرسةة،  م(:8112أحمد الخطيب )
 كمةة التروةة، جامعة الةرموؾ، األردف. ورقة عمؿ، غةر منشورة،
براهيم الزهيري ) إدارة الجودة الشاممة في التعمةـ خورات  م(:1666أحمد خميل وا 

مكاف اإلفادة منيا في مصر. المؤتمر الدولي السادس لمركز  أجنوةة وا 
اإلرشاد النفسي: )جودة الحةاة( توجو قومي لمقرف الحادي والعشرةف، 

 .371 -303نوفمور، ص  10جامعة عةف شمس، 
مكانةة م(: 1661أحمد درباس ) إدارة الجودة الكمةة مفيوميا وتطوةقاتيا الترووةة وا 

(، 4اإلفادة منيا في القطاع التعمةمي السعودي، رسالة الخمةج العروي، )
 .49 -15ص ص 
مكانةة  م(:1661أحمد درباس ) إدارة الجودة الكمةة مفيوميا وتطوةقاتيا الترووةة وا 

(، 4فادة منيا في القطاع التعمةمي السعودي، رسالة الخمةج العروي، )اإل
 .49 -15ص ص 

ورنامج إدارة الجودة الشاممة م(: 8118أحمد مصطفى ومحمد األنصاري )
وتطوةقاتيا في المجاؿ الترووي، المركز العروي لمتدرةب الترووي لدوؿ 

 .65 -1، ص 2002ةونةو  26 -23الخمةج، قطر 
أثر إدارة الجودة الشاممة في ورامج التنمةة م(: 8111مد الشمبي)إلهام عمي أح

األردف(، مجمة جامعة  –المينةة لممعممةف )تجروة وكالة الغوث الدولةة 
 ، العدد الراوع، عماف، األردف.26دمشؽ، المجمد 
فاعمةة نموذج أوعاد التعمـ في تنمةة وعض  م(:8114أماني محمد الحصان )

ستةعاب المفاىةمي في العمـو واإلدراكات نحو وةئة ميارات التفكةر واال
الصؼ لدى تممةذات الصؼ السادس االوتدائي، سمسمة دراسات عروةة 
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 -215في التروةة وعمـ النفس، المجمد األوؿ، العدد الثاني، ص ص 
225. 
الوحث عف القةادة، ترجمة: عود الرحمف أحمد الغامدي، م(: 8115أوين هيالري )

 لعامة، الرةاض.معيد اإلدارة ا
أىمةة استخداـ مواقع تعمةـ المغة اإلنجمةزةة عمى شوكة  م(:8114إيمان البخاري )

اإلنترنت في تحسةف ميارتي االستماع والتحدث مف جية نظر معممات 
ومشرفات المرحمة الثانوةة ومدةنة جدة، رسالة ماجستةر غةر منشورة، 

عة أـ القرى، مكة قسـ المناىج وطرؽ التدرةس، كمةة التروةة، جام
 المكرمة.

مدى توافر  م(:8114باسم محمد أبو قمر وعبد الهادي حمدان مصالحة )
معاةةر الجودة في ورامج اإلشراؼ الترووي المقدمة في وزارة التروةة 
والتعمةـ العالي في فمسطةف، وحث مقدـ لممؤتمر الترووي الثالث الجودة 

 جامعة اإلسالمةة األردف.في التعمةـ الفمسطةني "مدخؿ لمتمةز"، ال
الجودة الشاممة في التعمةـ العاـ، دراسة مقدمة  م(:8114بدرية صالح الميمان )

في المقاء السنوي الراوع لمجمعةة السعودةة لمعمـو الترووةة والنفسةة، 
 جامعة الممؾ سعود، ورةدة.

تطوةر كفاةات المعمـ في ضوء معاةةر الجودة في  م(:8114بشري العتري )
تعمةـ العاـ، وحث مقدـ لمقاء الترووي الراوع عشر لمعمـو التروةة والنفسةة، ال

الجودة في التعمةـ العاـ، القصةـ، فرع الجمعةة السعودةة لمعمـو الترووةة 
 والنفسةة.

إمكانةة تطوةؽ وعض معاةةر الجودة الشاممة م(: 8111بمقاسم عمي الراشدي )
اء معممي العمـو مف وجية نظر في ممارسات اإلشراؼ الترووي لتطوةر أد

المختصةف والمشرفةف والمعممةف، رسالة ماجستةر غةر منشورة، كمةة 
 التروةة، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة.

إدارة الجودة الشاممة صناعة النجاح في سواؽ  م(:8114حامد مالح الشمري )
 .2التحدةات، جازاف، ط

وفعالةاتو وناء الورامج التدرةوةة  التدرةب مفيومو م(:8114حسن أحمد الطعاني )
 .2وتقوةميا، عماف، دار الشروؽ، ط
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تقوةـ أداء معمـ التروةة اإلسالمةة في المرحمة  م(:8112حمد بن مرضي الكمثم )
المتوسطة في ضوء نموذج أوعاد التعمـ، المجمة الدولةة لألوحاث الترووةة، 

 .34جامعة اإلمارات العروةة المتحدة، العدد 
إدارة الجودة الشاممة في مراكز المعمومات، مجمة  م(:8112لحمالي )راشد ا

 .7(، ص 5) 1المكتوات والمعمومات العروةة، 
إدارة الجودة الشاممة مدخؿ لتطوةر التعمةـ الجامعي  م(:1663سعاد عبد النبي )

 .49 -9(، ص 20) 3ومصر، مجمة كمةة التروةة، 
ي مقترح لتنمةة األداء الميني لدى ورنامج تدرةوم(: 8118سمية حامد الحسين )

معممي الحمقة األولى مف التعمةـ األساسي في الجميورةة العروةة السورةة 
 في ضوء متطموات المناىج المطورة، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة.

 الجودة في التعمةـ، عماف، دار الشروؽ. م(:8115سهيمة محسن الفتالوي )
)التطوةؽ  الجودة الشاممة في المؤسسات الترووةةإدارة م(: 8111صالح عميمات )

 عماف، األردف، دار الشروؽ لمنشر والتوزةع. ومقترحات التطوةر(،
 .3408، كتاب اإلمارة، واب فضةمة اإلماـ العادؿ، ص صحيح مسمم

أىمةة معاةةر الجودة  هـ(:1121عادل بن مشعل بن عزيز آل هادي الغامدي )
سالمةة في المرحمة االوتدائةة مف وجية نظر الشاممة لمعممي التروةة اإل

 المختصةف، رسالة ماجستةر، جامعة أـ القرى، المممكة العروةة السعودةة.
حمقات الجودة مشروع مقترح لإلدارة التشاركةة والمدرسة  م(:8111عادل سالمة )

 2المصرةة في ضوء الخورة الةاوانةة واألمرةكةة، مجمة كمةة التروةة، 
 .264(، ص 24)

ـ(: واقع تطوةؽ موادئ الجودة الشاممة في 2011عوداهلل وف جدةع داىي الغفةمي )
اإلشراؼ الترووي مف قوؿ المشرفةف الترووةةف، رسالة ماجستةر، جامعة أـ 

 .القرى، المممكة العروةة السعودةة
اإلدارة المدرسةة، الوعد التخطةطي والتنظةمي  م(:8111عبد الصمد األغبري )
 .18روت، دار النيضة العروةة لمنشر والتوزةع، ص المعاصر، وة
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تقدةر مدى فاعمةة استخداـ نظاـ إدارة الجودة  م(:8111عمي محمد أيوب )
الشاممة في تطوةر أداء الجامعات األردنةة، رسالة ماجستةر غةر 

 منشورة، جامعة الةرموؾ، إرود، األردف.
الشاممة ومتطموات التأىةؿ إدارة الجودة  م(:8115فواز التميمي وأحمد الخطيب )

 ، عماف، دار جوارا.90001لألةزو 
إدارة الجودة الشاممة مفاىةـ وتطوةقات، عماف،  م(:8116محفوظ أحمد جودة )
 .4دار وائؿ، ط

االعتماد وضماف الجودة الشاممة لمدارس م(: 8114محمد حسنين العجمي )
 امعة الجدةدة.التعمةـ الثانوي العاـ، األزارةطة، اإلسكندرةة، دار الج

صفات المعممةف الفاعمةف: دلةؿ لمتأىةؿ والتدرةب  م(:8114محمد صالح خطاب )
 .1والتطوةر، عماف، األردف، دار المسةرة، ط

الجودة الشاممة وأنماط القةادة الترووةة م(: 8114محمود عيد المسمم الصميبي )
في وفقًا لنظرةة ىةرسي ووالنشارد وعالقتيما ومستوةي الرضا الوظة

 لمعممةيـ وأدائيـ، عماف، دار الحامد لمنشر.
متطموات تطوةؽ إدارة الجودة م(: 8111محمود محمود ويوسف مصطفى )

 .199 -177، ص ص 2الشاممة وكمةات التروةة، العمـو الترووةة، 
تقاف العمؿ، كتاب الوةوع، ) / 4(، 6460مجمع الزوائد، واب نصح األجةر وا 

175. 
اإلدارة اإلسالمية تجربتان في دائرة  -اإلدارة اليابانيةم(: 8111معن الراشدي )

 .111التقييم، مجمة النبأ، ص
تحسةف دور المشرؼ الترووي في مدارس محافظة م(: 8114نجوى فوزي صالح )

 غزة في ضوء 
تصور مقترح لتوظةؼ م(: 8112نعمة عبد الرؤوف عبد الهادي منصور )

الثانوةة ومحافظات غزة، رسالة موادئ إدارة الجودة الشاممة في المدارس 
 ماجستةر، الجامعة اإلسالمةة، غزة.
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الجودة الشاممة في كمةات  م(:1662وضيئة أبو سعدة وأحالم عبد الغفار )
 10وشعب رةاض األطفاؿ وجميورةة مصر العروةة، دراسات ترووةة، 

 .135 -134 (، ص2)
التفكةر لمطموة نموذج مارزانو لتعمةـ  م(:8114يوسف قطامي ورغدة عرنكي )
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