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درجة توافر معايري جودة األداء املدرسي املتميز مو وجًة نظر مديري 

  املدارس احلكومية يف حمافظة جرش وعالقتًا ببعض املتغريات

فادي خليفة عبود الزبوى
(1) 

 م15/8/1119تاريخ قبولو لمنشر:  م11/3/1119تاريخ تسمم البحث: 
 

 ملخص

عايير جودة األداء المدرسي المتميز من وجية نظر مديري الدراسة التعرف إلى درجة توافر م ىدفت      
المدارس الحكومية في محافظة جرش وعالقتيا ببعض المتغيرات، وىل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 استخدم الباحث المنيج الوصفي تعزى لمتغيرات الدراسة، ولتحقيق أىداف الدراسة (=1.15α) عند مستوى
( فقرة بعد التأكد من صدقيا وثباتيا. 44كون من أربعة مجاالت موزعة عمى )المسحي، بتطبيق استبيان م

( مديرة. وتوصمت الدراسة إلى أن جميع مجاالت الدراسة 89( مديرا و)71حيث تكونت عينة الدراسة من )
جاءت بدرجة كبيرة، باستثناء مجال العالقات االجتماعية داخل المدرسة وخارجيا الذي جاء بدرجة 

( تعزى ألثر الجنس =1.15αوأشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) متوسطة،
( =1.15αوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )عدم ة في جميع المجاالت، وتوصمت إلى الخبر و 

فروق  ، وأشارت إلى وجودجميع المجاالت، فيما عدا مجال اإلدارة المدرسية فيالمؤىل العممي تعزى ألثر 
مدني.  منطقة الدراسة، وجاءت الفروق لصالح( تعزى ألثر =1.15αذات داللة إحصائية عند مستوى )

وأوصت الدراسة بالتوسع في إدخال إدارة الجودة الشاممة وتطبيقيا في المدارس الحكومية، من أجل تحسين 
 العممية التعميمية واإلدارية لتحقيق األىداف المرجوة.

 : معايير الجودة، األداء المدرسي، المدارس الحكومية.ةالكممات المفتاحي

 

Abstract 
      This study aimed at identifying the degree of availability the quality standards for the 

distinguished school performance from the point of view of the principals of governmental 

schools in Jarash governorate and its relation to some variables and whether there are 

statistically significant differences at a (α = 0.05) due to the study variables.  To achieve the 

objectives of the study, the researcher used the descriptive survey methodology, and applied 

a questionnaire consisting of four domains distributed on (44) items after the validity and 

                                                 

 .وزارة التربية والتعميم (1)
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reliability of the instrument were established. The study sample consisted of (71) of male 

principals, and (89) female principals. The results of the study showed that all domains got 

the highest degree, except the domain inside and outside social relations in the school which 

was in a medium degree, results also showed that there were not significant differences at a 

(α=0.05) due to the variables gender, experience in the all domains, and these results indicates 

that there were not significant differences at a (α=0.05) due to the variable academic level in 

the all domains, except in the domain the school management. The results indicated that 

there were statistically significant  differences at a (α = 0.05) due to the variable of school area, 

and the differences were in favor of a urban areas. The study recommended expanding  the 

introduction total quality management and applying it in the governmental schools in order to 

improve the educational and administrative process to achieve the expected objectives. 

keywords: Quality Standards, School Performance, Governmental Schools. 

 

 .املكدمة
ارعة في جميع المجاالت اإلنتاجيةة واالقتصةادية والتعميميةة، لةذلك يشيد العصر الحالي تغيرات متس       

وجب مواكبتيا ومجاراتيا مةن خةالل االرتقةاء بمسةتوى العمميةة التعميميةة وتحسةين وتطةوير عناصةرىا، فيةي 
تمثةةةل حجةةةر األسةةةاس لمتطةةةور االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي ألي دولةةةة، وتسةةةاىم بشةةةكل كبيةةةر فةةةي تقةةةدم األمةةةم 

عميم تسعى إلكساب المتعممين مجموعة مةن المعةارف والميةارات واألفكةار والقةدرات التةي ورقييا، فعممية الت
بداعي.تجعل من المتعمم فردا قادرا عمى تحمل مسؤولياتو، وحل   مشكالتو بإسموب عممي وا 

خل مع القطاعات األخرى ارتباطةا وثيقةا فيةو الركيةزة األساسةية لمتنميةة البشةرية، والمةدويرتبط التعميم        
بةةدورىا تحسةةن الرئيسةي لبنةةاء المسةتقبل، فةةالتعميم الجيةد يسةةاعد فةةي تحسةين نةةواتج التنميةة االجتماعيةةة التةي 

 (.Unesco, 2016) رفاىية اإلنسان
ولكي يحقق التعميم ىدفو البد من أن يتصف بمجموعة من الصفات والخصةائص التةي تسةاىم فةي        

 (،1117تحقيةق جةودة المخرجةات التعميميةة )الراعةوش،  رفع كفاءتو، ومن بين ىذه الصفات والخصائص
ولكي يتمكن العةاممين مةن توظيةف ميةاراتيم وقةدراتيم العقميةة بشةكل إبةداعي لتحقيةق التحسةن المسةتمر فةي 

، لجةةأت المؤسسةةات التربويةةة بشةةكل عةةام والمةةدارس بشةةكل خةةاص (Rhodes, 1992)األداء المدرسةةي 
لنظةام التعميمةي، لالسةتعانة بيةا فةي إحةداث التطةور التربةوي المنشةود إلى إدخةال إدارة الجةودة الشةاممة فةي ا

 (.1118)قطب، 
 في المدرسة عمى تمبية احتياجات يتشارك فيو جميع العاممينفإدارة الجودة الشاممة نظام تعاوني         
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، فيةي طريقةة (Lewis & Smith, 1997)وطمبةات المسةتفيدين )الطةالب، وأوليةاء األمةور والمجتمةع( 
 االسةةتغاللتسةاعد اإلدارة المدرسةية عمةةى تحسةين األداء بشةةكل مسةتمر فةةي كافةة مسةةتويات العمةل مةةن خةالل 

 (.Brocka & Brocka, 1992) الجيد لمموارد البشرية والمادية المتاحة
فكل عنصر في المؤسسة التربوية يعتبر مسؤوال عن تحقيةق الجةودة وتطبيةق معاييرىةا، ليكةون قةادرا        

(، ومةن ىةذا المنطمةق 1116ثقافةة الجةودة التةي تعتبةر مسةؤولية كةل فةرد فةي المدرسةة )الزامةل،  عمى خمةق
تعةةةد معةةةةايير الجةةةةودة الشةةةةاممة مةةةةدخال ميمةةةةا لمحصةةةةول عمةةةةى أفةةةةةل عائةةةةد تنمةةةةوي لمتعمةةةةيم فةةةةي المدرسةةةةة، 
واسةةةةتغالل الجانةةةةب اإلبةةةةداعي لةةةةدى األفةةةةراد العةةةةاممين فييةةةةا، واسةةةةتثمارىا فةةةةي مختمةةةةف أنشةةةةطتيا وبرامجيةةةةا 

(، وىةةذا ال يتةةأتى إال مةةن خةةالل تطبيةةق معةةايير الجةةودة فةةي 1111التعميميةةة المختمفةةة )المميجةةي والبةةزاري، 
النظةةةةام المدرسةةةةي، وتحديةةةةد معةةةةايير النجةةةةاح، ومؤشةةةةرات األداء المدرسةةةةي المتميةةةةز، وتحديةةةةد دور المدرسةةةةة 

اجةات الماديةة والبشةرية كمنظومة تعميميةة تيةتم بشةؤون الطمبةة ةةمن بيئةة تعميميةة قةادرة عمةى تةوفير االحتي
نمةةةا تيةةةدف إلةةةى التحقةةةق مةةةن  ذات المسةةةتوى العةةةالي، وال يقتصةةةر دور الجةةةودة التعميميةةةة عنةةةد ىةةةذا الحةةةد، وا 
تقةان، بحيةةث  مسةتوى األداء الةذي يسةاعد األفةراد عمةى فيةم كيفيةة انجةاز الميةام ذات األثةر الكبيةر بكفةاءة وا 

لتربويةة اليامةةة ابتةةداء مةن عمميةةات التخطةةيط وصةةوال تتشةارك جميةةع المكونةةات البشةرية فةةي تنفيةةذ العمميةةات ا
 (.1116إلى عمميات التقويم )ذيب والحاج والكيالي، 

ونظرا لمنتائج التي حققتيا الجودة في المجاالت المختمفة، فقد أصبح إدخال معةايير الجةودة الشةاممة        
تحسةين األداء المدرسةي، فمةن في التعمةيم ةةرورة تفرةةيا تغيةرات ىةذا العصةر إسةياما منيةا فةي تطةوير و 

، تيةتم بجميةع العمميةات التةي تحةدث وخالل عرض ما تقدم يالحظ أن الجودة ىي عمميةة منظمةة وممنيجة
داخةةل المدرسةةة بةةدء بالمةةدخالت، ومةةن ثةةم عمميةةة التوجيةةو والرقابةةة لمةةا يحةةدث مةةن عمميةةات، وصةةوال إلةةى 

جميةع عناصةر العمميةة التعميمةة كةال واحةد النتائج )المخرجةات( التةي تسةعى إلةى تحقيقيةا، فيةي تنظةر إلةى 
وأن أي خمةةةل أو ةةةةعف فةةةي أي عنصةةةر مةةةن عناصةةةر الجةةةودة تةةةؤثر عمةةةى األداء المدرسةةةي المتميةةةز فةةةي 
تحقيق األىداف التي تسعى المدرسة لبموغيا، حيةث إن إيجةاد أداء مدرسةي متميةز يتطمةب تةوفر العناصةر 

 جانب آخر.من المادية والبشرية من جانب وتكامميا مع بعةيا البعض 
ويعتقةةد الباحةةث أن التغيةةرات السةةريعة فةةي مختمةةف مجةةاالت المعرفةةة فرةةةت عمةةى المؤسسةةات التربويةةة        

أن تعمةةةل عمةةةى تطةةةوير األداء المدرسةةةي مةةةن خةةةالل تبنةةةي أسةةةاليب إداريةةةة حديثةةةة مثةةةل إدارة الجةةةودة الشةةةاممة 
مية يةةةتم إحةةةداثيا فةةةي المؤسسةةةات وتطبيةةةق معاييرىةةةا داخةةةل المدرسةةةة، لمةةةا تحممةةةو مةةةن رؤى وتطمعةةةات مسةةةتقب

التعميميةةة، فيةةي تعتبةةر مةةن أىةةم األسةةاليب التةةي تسةةاىم فةةي تحسةةين وتطةةوير نوعيةةة التعمةةيم فةةي الوقةةت الحةةالي، 
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وفةةي ىةةذا اإلطةةار تةةأتي ىةةذه الدراسةةة ألىميةةة معةةايير الجةةودة الشةةاممة فةةي الميةةدان التربةةوي ومةةدى نجاحيةةا فةةي 
ي مةةن وجيةةة نظةةر مةةديري المةةدارس واعتبارىةةا عنصةةرا فةةاعال فةةي إحةةداث تغيةةرات ايجابيةةة فةةي النظةةام التعميمةة

عمميتي التعمم والتعميم التي تزود سوق العمل بالكفاءات المؤىمةة والمدربةة، وألىميتيةا فةي تطةوير نوعيةة العمةل 
التربةةوي واالرتقةةاء بةةو، لةةذا كةةان البةةد مةةن دراسةةة تمقةةي الةةةوء عمةةى بعةةض معةةايير الجةةودة التةةي تكسةةب األداء 

 صفة التميز. المدرسي

 :مشكلة الدراسة
ينظةةر أصةةحاب القةةرار التربةةوي فةةي األردن إلةةى التعمةةيم عمةةى أنةةو اسةةتثمار فةةي العنصةةر البشةةري،        

وأن ىناك حاجة ماسة إلى موارد بشرية ذات جودة تنافسية كفؤة، قادرة عمى تزويةد المجتمةع بمخرجةات 
(. فالمؤسسةةةةات التعميميةةةةة 1114)الجعةةةةافرة،  تعميميةةةةة ذات صةةةةمة وثيقةةةةة بحاجاتةةةةو الحاليةةةةة والمسةةةةتقبمية

)المدرسةةة( تسةةعى إلةةى تحقيةةق الجةةودة فةةي مكوناتيةةا المتمثمةةة بالمةةدخالت، والعمميةةات والمخرجةةات، وىةةذا 
مةدارس ذات جةودة يتطمب متابعة كافة مراحل عمميا من أجةل تحقيةق الجةودة التعميميةة والوصةول إلةى 

 تعميمية متميزة.
(، 1118(، ودراسةةةة مسةةةمم )1116لدراسةةةات السةةةابقة مثةةةل: دراسةةةة صةةةافي )وبنةةةاء عمةةةى نتةةةائج ا       

(، وغيرىا من الدراسةات التةي دعةت إلةى تطبيةق فمسةفة إدارة الجةودة الشةاممة فةي 1118ودراسة المقيد )
المؤسسةةةةةات التعميميةةةةةة لمعمةةةةةل عمةةةةةى تحسةةةةةين المخرجةةةةةات التعميميةةةةةة، وتطةةةةةوير وتحسةةةةةين مسةةةةةتوى أداء 

يؤىميا لسوق العمل، وال يكون ذلك إاّل بتطبيق معايير الجةودة الشةاممة فةي المدارس، ورفع مستواىا بما 
المةةدارس. وجةةاء الشةةعور بالمشةةكمة مةةن خةةالل نتةةائج الدراسةةات السةةابقة واألدبيةةات التةةي تةةرى أن التغيةةر 
المسةةتمر ىةةي السةةمة الغالبةةة عمةةى ىةةذا العصةةر، األمةةر الةةذي يفةةرض عمةةى المجتمعةةات األخةةذ بمعةةايير 

دراك المسةةتجدات التةةي يشةةيدىا ىةةذا العصةةر، لتحقيةةق التميةةز والفاعميةةة الجةةودة لمواكبةة ة ىةةذه التغيةةرات وا 
األداء المدرسةي بمكونات العممية التعميمية، لذلك جاءت ىذه الدراسة لمعرفة درجة توافر معةايير جةودة 

 المتميز من وجية نظر مديري المدارس الحكومية في محافظة جرش.

 :أيداف الدراسة
 :تيةالدراسة إلى تحقيق األىداف اآل سعت       

المةةدارس التعةةرف عمةةى درجةةة تةةوافر معةةايير جةةودة األداء المدرسةةي المتميةةز مةةن وجيةةة نظةةر مةةديري واًل: أ
 الحكومية في محافظة جرش.
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التعرف عمى الفروقات اإلحصائية في متغيرات الدراسة عمى درجة توافر معايير جةودة األداء ثانيًا: 
 من وجية نظر مديري المدارس الحكومية في محافظة جرش.المدرسي المتميز 

 

 :أسئلة الدراسة
حاولةت الدراسةة الحاليةةة معرفةة درجةةة تةوافر معةايير جةةودة األداء المدرسةي المتميةةز مةن وجيةةة        

 نظر مديري المدارس الحكومية في محافظة جرش من خالل اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
 األداء المدرسةةي المتميةةز مةةن وجيةةة نظةةر مةةديري المةةدارس الحكوميةةة مةةا درجةةة تةةوافر معةةايير جةةودة -1

 في محافظة جرش وعالقتيا ببعض المتغيرات؟
في درجة تةوافر معةايير  (=1.15α) ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1

جودة األداء المدرسي المتميز مةن وجيةة نظةر مةديري المةدارس الحكوميةة فةي محافظةة جةرش 
 زى لمتغيرات الدراسة التالية: )الجنس، والخبرة اإلدارية، والمؤىل العممي، وموقع المدرسة(؟تع

 

 :أيمية الدراسة
تكمن أىمية الدراسة النظرية أنيا تناولت معايير الجودة الشاممة التةي القةت رواجةا كبيةرا لةدى        

ث التنميةةة المسةةتدامة لممةةوارد المخططةةين وأصةةحاب القةةرار التربةةوي، لمةةا ليةةا مةةن أثةةر كبيةةر فةةي إحةةدا
كمةةا أنيةةا تسةةاعد البشةةرية، التةةي تةةنعكس أثارىةةا بشةةكل مباشةةر فةةي تحسةةين وتطةةوير العمميةةة التعميمةةة، 

اإلدارة المدرسةةية ممثمةةة بالمةةدراء عمةةى تطبيةةق معةةايير الجةةودة التةةي تسةةاىم فةةي النيةةوض واالرتقةةاء بالعمميةةة 
المعةةايير التةةي لممسةةئولين التربةةويين تصةةور واةةةح عةةن التعميمةةة، باإلةةةافة أن نتةةائج ىةةذه الدراسةةة تقةةدم 
 تعمل عمى رفع كفاءة المدرسة وزيادة فاعميتيا.

أمةةا مةةن الناحيةةة التطبيقيةةة كشةةفت نتةةائج الدراسةةة الحاليةةة معةةايير جةةودة األداء المدرسةةي المتميةةز التةةي        
يزىةةا وجوانةةب الةةةعف والعمةةل تسةةاىم فةةي تحديةةد مةةدى تحقيةةق المةةدارس ألىةةدافيا، وتحديةةد جوانةةب القةةوة لتعز 

عمى معالجتيا والتغمب عمييا، األمةر الةذي يسةاعد صةناع القةرار التربةوي عمةى وةةع الخطةط الكفيمةة بتطبيةق 
معةةايير الجةةودة فةةي التعمةةيم، كمةةا أنيةةا سةةتفتح المجةةال لدراسةةات أخةةرى فةةي ةةةوء متغيةةرات مختمفةةة. ويعةةد ىةةذا 

 المدرسة وزيادة فاعميتيا.ي تدعوا إلى رفع كفاءة البحث استجابة لالتجاىات التربوية الحديثة الت
 

 :حدود الدراسة وحمدداتًا
 تتحدد الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية:       

 : اقتصرت الدراسة عمى معرفة درجة توافر معايير جودة األداء المدرسي المتميزالحدود الموضوعية -
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وعالقتيةا بةبعض المتغيةرات، والمتمثمةة  من وجيةة نظةر مةديري المةدارس الحكوميةة فةي محافظةة جةرش
في المجاالت التالية )التعمم والتعميم، والبيئة المدرسةية، والعالقةات االجتماعيةة داخةل المدرسةة وخارجيةا 

 واإلدارة المدرسية(.
: اقتصرت الدراسة الحالية عمى جميع مديري المدارس الحكومية في محافظةة الحدود البشرية -

 جرش.
 وتةم جميع المدارس الحكومية في محافظة جرش. :الحدود المكانية -
 .1119–1118: طبقت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الحدود الزمانية -
وموةةةوعية : يتحةةدد تعمةةيم النتةةائج فةةي ةةةوء الخصةةائص السةةيكومترية )الصةةدق والثبةةات(، المحددددات -

 استجابة أفراد عينة الدراسة عمى األداة.
 

 :يفات االصطالحية واإلجرائيةالتعر
 اشتممت الدراسة الحالية عمى عدد من المصطمحات من أىميا:       

: مجموعةةة اإلجةةراءات المنيجيةةة المخططةةة الالزمةةة إلعطةةاء ثقةةة كافيةةة بةةان المنةةتج معددايير دددودة التعمدديم
 .(Ching, 2003)التعميمي، والعممية التعميمية المنفذة تستوفي مطالب الجودة المطموبة 
درجةةةة تةةةوافر معةةةايير جةةةودة األداء  ويعدددرل الباحدددث معدددايير الددددودة عدددا التعمددديم تعريفدددا إدرا يدددا ب ن دددا:

المدرسي المتميز في المدارس الحكومية في محافظة جرش، كمةا تقيسةيا أداة الدراسةة التةي طورىةا البحةث 
والعالقةةات لبيئةةة المدرسةةية، مةةن وجيةةة نظةةر مةةديرييا، وتشةةتمل عمةةى المجةةاالت التاليةةة )الةةتعمم والتعمةةيم، وا

 االجتماعية داخل المدرسة وخارجيا واإلدارة المدرسية(.
: ىةةةي المخرجةةات واألىةةداف التةةي تسةةةعى المؤسسةةات التعميميةةة )المدرسةةة( إلةةةى األداء المدرسددا المتميددز

 (.1113تحقيقيا عن طريق اإلدارة والمعممين )وزارة التربية والتعميم األردنية، 
: مجموعةةةة النتةةةائج واألىةةةداف المعةةةدة ب نددد  داء المدرسدددا المتميدددز تعريفدددا إدرا يددداويعدددرل الباحدددث األ

والمخطةط ليةةا مسةةبقا التةي تسةةعى المةةدارس الحكوميةةة فةي محافظةةة جةةرش لموصةول إلييةةا وتظيةةر أثارىةةا 
واةحة بدرجة توافر معةايير جةودة األداء المدرسةي المتميةز التةي يمكةن قياسةيا مةن خةالل أداة الدراسةة 

ليةةةذا الغةةةرض، وتشةةةتمل عمةةةى المجةةةاالت التاليةةةة )الةةةتعمم والتعمةةةيم، والبيئةةةة المدرسةةةية، والعالقةةةات المعةةةدة 
 االجتماعية داخل المدرسة وخارجيا واإلدارة المدرسية(.

 

 :الدراسات الشابكة
 المجالقام العديد من الباحثين بإجراء دراسات تناولت موةوع إدارة الجودة الشاممة ومعاييرىا في         
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لتربوي، وفيما يمي عرض موجز ألىم الدراسات التي أجريت حيث تم عرةيا وفقا لتسمسةل الزمنةي ا
 من األقدم إلى األحدث كما يمي:

 

 الدراسات العربية: :أوالً 
( دراسةةة ىةةدفت التعةةرف عمةةى متطمبةةات تطبيةةق إدارة الجةةودة الشةةاممة فةةي 1116أجةةرى صةةافي )       

غةزة مةن وجيةة نظةر المةديرين والمعممةين. ولتحقيةق أىةداف الدراسةة المدارس األساسية العميا في قطةاع 
( 45اسةةتخدم الباحةةث المةةنيج الوصةةفي التحميمةةي، بتطبيةةق اسةةتبانة عمةةى عينةةة الدراسةةة والبةةال  عةةددىم )

( معمما. وتوصمت الدراسة إلى ةرورة تحديد أىةداف المدرسةة لتكةون بمثابةة إطةار عمةل 161مديرا و)
باإلةةةافة إلةةى تفعيةةل مبةةدأ المحاسةةبة لةةةمان الجةةودة، كمةةا أشةةارت إلةةى وجةةود لتطبيةةق الجةةودة الشةةاممة 

 مستوى جيد من تخطيط الجودة الشاممة في المدارس األساسية بقطاع غزة.
( دراسةة ىةدفت إلةى بنةاء تصةور مقتةرح لتطبيةق إدارة الجةودة الشةاممة 1116كمةا أجةرى البةوايزة )       
وء القيةةادة الفعالةةة، ولتحقيةةق أىةةداف الدراسةةة تةةم اسةةتخدام المةةدارس الحكوميةةة فةةي األردن فةةي ةةةفةةي 

المنيج المسحي التطويري لتطوير أداة الدراسة )االستبانة( وتطبيقيا عمى عينة الدراسة المكونةة مةن 
 ( مديرا ومديرة. وتوصمت الدراسة إلى إن درجة تطبيق إدارة الجودة الشةاممة فةي المةدارس الحكوميةة619)

 ارس جاءت مرتفعة.من قبل مديري المد
( دراسةةةة ىةةةدفت لمكشةةةف عةةةن درجةةةة تطبيةةةق معةةةايير 1118وأجةةةرت كةةةل مةةةن عيسةةةان والشةةةيدي )       

الجودة في مدارس التعميم بعد األساسي من وجيةة نظةر المشةرفين التربةويين والمعممةين األوائةل بسةمطنة 
تبانة عمةةةى عينةةةة عمةةةان، ولتحقيةةةق أىةةةداف الدراسةةةة اسةةةتخدمت الباحثتةةةان المةةةنيج الوصةةةفي بتطبيةةةق اسةةة

( معممةا. وأظيةرت النتةائج إن مجةاالت المةوارد البشةرية، وشةؤون 137( مشةرفا و)119الدراسة البالغةة )
المعممين والتخطيط حصمت عمى درجة كبير في تطبيةق معةايير الجةودة، بينمةا مجةاالت الةتعمم والتعمةيم 

جةة متوسةطة فةي تطبيةق معةايير والمنيج الدراسةي، والمةوارد الماديةة والمجتمةع المحمةي حصةمت عمةى در 
الجودة، كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة حول 
درجةةة تطبيةةق معةةايير الجةةودة وكانةةت لصةةالح اإلنةةاث فةةي جميةةع المجةةاالت، وأشةةارت أيةةةا إلةةى وجةةود 

ل درجةة تطبيةةق معةايير الجةودة وكانةةت فةروق ذات داللةة إحصةائية فةةي تقةديرات أفةراد عينةةة الدراسةة حةو 
 لصالح المعمم األول في جميع المجاالت ماعدا مجال المنياج الدراسي.

( ىةةةدفت التعةةةرف عمةةةى مةةةدى تةةةوافر معةةةايير الجةةةودة 1118وفةةةي الدراسةةةة التةةةي أجرتيةةةا المسةةةاعيد )       
المفةةرق، فةي محافظةة  الشةاممة فةي األداء التدريسةي لمعممةات المرحمةةة األساسةية مةن وجيةة نظةةر المةديرات
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والةةى تقةةويم األداء التدريسةةي لمعممةةات المرحمةةة األساسةةية فةةي ةةةوء معةةايير الجةةودة الشةةاممة، واسةةتخدمت 
الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لتحقيةق ىةذا اليةدف بتطبيةق االسةتبانة عمةى عينةة الدراسةة والبةال  عةددىا 

جةةةاء بالمرتبةةةة األولةةةى، بينمةةةا حةةةل مجةةةال ( مةةةديرة. وأظيةةةرت النتةةةائج إن مجةةةال السةةةمات الشخصةةةية 69)
الحةوافز والتعزيةز بالمرتبةة األخيةرة، كمةا أشةارت إلةى عةدم وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية تعةزى لممؤىةل 
العممي في جميع المجاالت، وأشارت أيةا إلى وجود فةروق ذات داللةة إحصةائية تعةزى ألثةر التخصةص 

 في جميع المجاالت.
( دراسة ىةدفت التعةرف عمةى واقةع تطبيةق معةايير نظةام الجةودة واالعتمةاد 1118كما أجرى المقيد )       

المدرسةةةةي فةةةةي المةةةةدارس الحكوميةةةةة بمحافظةةةةات غةةةةزة مةةةةن وجيةةةةة نظةةةةر المعممةةةةين وعالقتةةةةو بمسةةةةتوى أداء 
المعممين، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحقيةق أىةداف الدراسةة مةن خةالل تطبيةق اسةتبانتين 

واقةةع تطبيةةق معةةايير نظةةام الجةةودة واالعتمةةاد المدرسةةي فةةي المةةدارس الحكوميةةة بمحافظةةات األولةةى لقيةةاس 
غزة، واالستبانة الثانية لقيةاس مسةتوى أداء المعممةين، ووزعةت االسةتبانتان عمةى عينةة الدراسةة المكونةة مةن 

المدرسةةي ( معممةةا ومعممةةة. وتوصةةمت الدراسةةة إلةةى إن واقةةع تطبيةةق معةةايير نظةةام الجةةودة واالعتمةةاد 311)
 جاء بدرجة كبيرة، وان مستوى أداء المعممين في المدارس الحكومية كانت كبيرة جدا.

( التي ىدفت التعرف عمى درجة تطبيق مبةادئ إدارة الجةودة الشةاممة فةي 1118وفي دراسة مسمم )       
يةةةق ىةةةذا المةةةدارس األساسةةةية الحكوميةةةة فةةةي محافظةةةة العقبةةةة فةةةي األردن مةةةن وجيةةةة نظةةةر المعممةةةين. ولتحق

( معممةةا 198اليةدف اختةةار الباحةةث المةةنيج الوصةةفي بتطبيةةق اسةةتبانة وزعةةت عمةةى عينةةة عشةةوائية بمغةةت )
ومعممةةةة. وأظيةةةرت النتةةةائج إن درجةةةة تطبيةةةق مبةةةادئ إدارة الجةةةودة الشةةةاممة كانةةةت متوسةةةطة، كمةةةا أظيةةةرت 

ين لدرجةة تطبيةق النتائج أيةا إلى عدم وجود فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةطات اسةتجابة المعممة
 مبادئ إدارة الجودة الشاممة تعزى لمجنس والتخصص والمؤىل العممي وسنوات الخبرة.

 

 :الدراسات األدنبية :ثانياً 
دراسةة ىةدفت التعةرف عمةى مسةتوى تطبيةق إدارة الجةودة  (Ejionueme, 2015)أجةرى اجيونيةوم        

)نيجيريةةا(. ولتحقيةةق ذلةةك اسةةتخدم الباحةةث المةةنيج  الشةةاممة فةةي المرحمةةة الثانويةةة فةةي منطقةةة تعمةةيم أومواىيةةا
( 53( مةةديرا، و)35الوصةةفي التحميمةةي مةةن خةةالل تطبيةةق االسةةتبيان عمةةى مجتمةةع الدراسةةة المكونةةة مةةن )

الشةاممة فةي المةدارس الثانويةة ( معمما. وتوصمت الدراسةة إلةى إن تطبيةق معةايير الجةودة 151مساعد و)
 جاءت بدرجة عالية إلى حد ما.

 دراسة ىدفت لتطوير (Setthiya & Somprach, 2015)كما أجرى كل من سيثيا وسومبراك         
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دراسةة مبةادئ نظام إدارة الجودة الشاممة التي يمكةن تطبيقيةا عمةى المةدارس االبتدائيةة التايمنديةة، حيةث تةم 
عينةة الدراسةة إدارة الجودة الشاممة وفقا لدراسة الحالة في المدارس االبتدائيةة، وطبقةت اسةتبانة عمةى 

( مديرا ومديرة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاممة يسةاىم 936المكونة من )
في تحسين نوعيةة التعمةيم فةي النظةام التعميمةي، وأشةارت أيةةا إن التعمةيم يتجةو نحةو التميةز وتحسةن 

 .في أداء الطالب من حيث التحصيل الدراسي والتفكير النقدي، والكتابة
( دراسةة ىةدفت إلةى التعةرف عمةى Babatunde & Victor, 2018وأجةرى باباتونةد وفيكتةور )       

دور إدارة الجةةةودة الشةةةاممة فةةةي تحديةةةد الممارسةةةات التةةةي اعتمةةةدىا مةةةديري المةةةدارس مةةةن اجةةةل اسةةةتدامة 
ى عينةة التعميم األساسي في نيجيريا، واستخدم الباحثان المنيج الوصفي المسحي بتطبيةق االسةتبانة عمة

( معممةا بالطريقةة الطبقيةة النسةبية. وتوصةمت الدراسةة إلةةى إن 151( مةديرا و)51الدراسةة المكونةة مةن )
شةراك المعممةين فةي  جميةع أفةراد عينةة الدراسةة يتفقةون عمةى بعةض الممارسةات مثةل العمةل الجمةاعي، وا 

لفريةةةق لتعزيةةةز تطةةوير رؤيةةةة المدرسةةة، كمةةةا أشةةارت إلةةةى ةةةةرورة تشةةجيع المعممةةةين عمةةى العمةةةل بةةروح ا
 التحسن المستمر، وتحقيق أىداف المدرسة التي يسعى إلييا المدراء.

( ىدفت التعةرف Taahyadin & Daud, 2018وفي الدراسة التي أجراىا تحيا الدين وداؤود )       
عمةةةى مسةةةتوى الجةةةودة فةةةي مةةةدارس كيةةةدا )ماليزيةةةا( والعالقةةةة بةةةين مؤشةةةرات جةةةودة المدرسةةةة مثةةةل )القةةةيم، 

، والةةةنظم، وفريةةةق العمةةةل والمةةةوارد(، وتيةةةةدف أيةةةةا إلةةةى تمبيةةةة احتياجةةةات التالميةةةذ وتمكةةةةين والواجبةةةات
المةةوظفين، ولتحقيةةق ذلةةك اسةةتخدم المةةنيج الوصةةفي المسةةحي بتطبيةةق االسةةتبانة عمةةى عينةةة مكونةةو مةةن 

( معممةةةا. وأشةةةارت النتةةةائج إلةةةى وجةةةود عالقةةةة ايجابيةةةة بةةةين جميةةةع مؤشةةةرات الجةةةودة المدرسةةةةية، 375)
يةةةا إلةةى ةةةرورة إجةةراء بعةةض التحسةةينات مةةن اجةةل خمةةق بيئةةة مدرسةةة ايجابيةةة وأداء متميةةز وأشةةارت أ

 لدى المعممين.
 

 :من ا الحالية الدراسة وموقع السابقة الدراسات عمى التعميق
يالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية يظيةر مةدى االىتمةام التةي حظيةت بةو        

ة الشةاممة فةي المؤسسةات التربويةة وبةاألخص فةي المةدارس لتحقيةق التطةور واالرتقةاء فةي فمسفة إدارة الجود
ىذه المؤسسات. فمن خالل النتائج والتوصيات في ىذه الدراسةات أكةد البةاحثون عمةى ةةرورة إدخةال الجةودة 

 الشاممة في المؤسسات التربوية ألىميتيا.
لدراسةة الحاليةة والدراسةات السةابقة، وكةذلك يمكةن ويمكن تحديد نقاط التوافق واالخةتالف بةين ا       

 تحديد أوجو تميز ىذه الدراسة عمى النحو التالي:
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 :أود  اإلنفاق واالختالل بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 & Taahyadinاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من تحيا الدين وداؤود ) : من حيث المن ج:أوالً 

Daud, 2018 ،)( ودراسة باباتوند وفيكتةورBabatunde & Victor, 2018 فةي اسةتخدام المةنيج )
(، Ejionueme, 2015الوصةةفي المسةةحي، واختمفةةت الدراسةةة الحاليةةة مةةع دراسةةة كةةل مةةن اجيونيةةوم )

(، حيةث اسةتخدمت ىةذه 1118(، ودراسة المقيةد )1118(، ودراسة المساعيد )1116ودراسة صافي )
(، ودراسةةة 1118التحميمةةي، واختمفةةت أيةةةا مةةع دراسةةة عيسةةان والشةةيدي )الدراسةةات المةةنيج الوصةةفي 

(، حيةةث اسةةتخدمت ىةةذه الدراسةةات المةةنيج الوصةةفي، كمةةا أنيةةا اختمفةةت مةةع دراسةةة سةةيثيا 1118مسةةمم )
الحالة فييةا، ودراسةة البةوايزة ( التي استخدمت دراسة Setthiya & Somprach, 2015وسومبراك )

 المسحي التطويري.( الذي استخدم المنيج 1116)
 

اتفقةةت الدراسةةة الحاليةةة مةةع معظةةم الدراسةةات السةةابقة مةةن حيةةث األداة والتةةةي  : مددن حيددث األداة:ثانيدداً 
(، ودراسةة 1116(، ودراسة البةوايزة )1116استخدمت االستبانة كأداة لتحقيق أىدافيا كدراسة صافي )

(، ودراسةة المسةاعيد 1118ي )(، وأيةةا دراسةة كةل مةن عيسةان والشةيدEjionueme, 2015اجيونيوم )
 & Setthiya)(، ودراسةة سةيثيا وسةومبراك 1118(، ودراسةة مسةمم )1118(، ودراسةة المقيةد )1118)

Somprach, 2015( ودراسةة تحيةا الةدين وداؤود ،)Taahyadin & Daud, 2018 ودراسةة ،)
 (.Babatunde & Victor, 2018باباتوند وفيكتور )

 

تكةةون مجتمةةع الدراسةةة الحاليةةة مةةن مةةديري ومةةديرات المةةدارس الحكوميةةة،  سددة:: مدتمددع وعينددة الدراثالثدداً 
(، ودراسةة Setthiya & Somprach, 2015حيث اتفقت الدراسة الحالية مع دراسةة سةيثيا وسةومبراك )

(، ودراسةة مسةمم 1118واختمفةت مةع دراسةة المقيةد ) (،1118(، ودراسةة المسةاعيد )1116البوايزة )
( حيةث تكةون مجتمةع الدراسةة مةن Taahyadin & Daud, 2018الةدين وداؤود ) (، ودراسةة تحيةا1118)

(، ودراسةةة باباتونةةد فيكتةةور Ejionueme, 2015المعممةةين، واختمفةةت أيةةةا مةةع دراسةةة كةةل مةةن اجيونيةةوم )
(Babatunde & Victor, 2018 ،الةةذي تكةةون مجتمةةع الدراسةةة مةةن المةةدراء والمسةةاعدين والمعممةةين )

( الةةذي كةةان مجتمةةع الدراسةةة فييةةا مةةن المةةدراء والمعممةةين، واختمفةةت مةةع 1116افي )واختمفةةت مةةع دراسةةة صةة
 ( حيث تكون مجتمع الدراسة من المشرفين والمعممين.1118دراسة عيسان والشيدي )

 

 :أود  االستفادة من الدراسات السابقة
بناؤىا، حيث تم االطةالع استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تصميم أداة الدراسة و        

 (، لتطوير استبانة تناسب1118(، ودراسة المساعيد )1116عمى العديد من الدراسات كدراسة البوايزة )
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 الدراسة الحالية.
 

 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ن وجيةةةة نظةةةر إن الدراسةةةة الحاليةةةة درسةةةت درجةةةة تةةةوافر معةةةايير جةةةودة األداء المدرسةةةي المتميةةةز مةةة       

تطبيةق مديري المدارس الحكومية في محافظة جرش، في حين إن الدراسةات السةابقة معظميةا تطةرق إلةى 
 معايير الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية.

 

 :مهًج الدراسة املشتخدم
 من أجل تحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي المسةحي بوصةفو المةنيج الةذي يعةد       
 ئما لمثل ىذه الدراسة، فةال عن استخدام االستبانة وسيمة لجمع البيانات المتعمقة بالدراسة.مال
 

 :جمتمع الدراسة وعيهتًا
تكةةةون مجتمةةةع الدراسةةةة مةةةن جميةةةع مةةةدراء ومةةةديرات المةةةدارس الحكوميةةةة فةةةي محافظةةةة جةةةرش لمعةةةام        

( مةةديرة، حسةةب 98( مةةديرا، و)77( مةةديرا ومةةديرة، مةةنيم )175والبةةال  عةةددىم ) 1118/1119الدراسةةي 
، وتكونةت عينةة الدراسةة فةي صةورتيا النيائيةة 1118/1119إحصةائية وزارة التربيةة والتعمةيم األردنيةة لعةام 

( اسةةتبانة ليصةةبح عةةدد 89( اسةةتبانة ومةةن اإلنةةاث )71المتمثمةةة فةةي االسةةتبانات المسةةترجعة مةةن الةةذكور )
 (1ي الجدول )( مديرا ومديرة، كما ف161أفراد عينة الدراسة )

 

 (2الددول )
 توزيع أعراد عينة الدراسة حسب الدنس، والخبرة اإلدارية، والمؤهل العمما، ومنطقة المدرسة

 النسبة % التكرار الف ات المتغير

 الدنس
 44.37 71 ذكر
 55.63 89 أنثى

 اإلدارية الخبرة
 13.11 37 سنوات 5اقل من 
 41.63 65 11-5من 

 36.15 58 11أكثر من 

 المؤهل العمما
 39.37 63 اقل من بكالوريوس

 45.63 73 ماجستير
 15 14 دكتوراه



 فادي الزبوى ................................................................................................. ايري جودة األداء املدرسي املتميزدرجة توافر مع

 

 

                                                                                 (236)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 النسبة % التكرار الف ات المتغير

 منطقة المدرسة
 57.5 91 قرية
 41.5 68 مدينة

 22202 262 المدموع
 

 :  أداة الدراسة
ألغةةراض تحقيةةق أىةةداف الدراسةةة قةةام الباحةةث بتطةةوير أداة الدراسةةة بعةةد االطةةالع عمةةى األدب النظةةري        

(، لمعرفةةةة 1118( ودراسةةةة مسةةةمم )1118( ودراسةةةة المسةةةاعيد )1116لدراسةةةات السةةةابقة كدراسةةةة البةةةوايزة )وا
درجةةة تةةوافر معةةايير جةةودة األداء المدرسةةي المتميةةز مةةن وجيةةة نظةةر مةةديري المةةدارس الحكوميةةة فةةي محافظةةة 

ت وىةةةي )الةةةتعمم ( فقةةةرة موزعةةةة عمةةةى أربعةةةة مجةةةاال44جةةةرش. وتكونةةةت أداة الدراسةةةة بصةةةورتيا النيائيةةةة مةةةن )
 والتعميم، والبيئة المدرسية، والعالقات االجتماعية داخل المدرسة وخارجيا، واإلدارة المدرسية(.

واستخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي لإلجابة عن أسئمة الدراسة وىي كاآلتي من األعمى          
 إلى األدنى:

 

 (2الددول )
 بدردة قميمة دداً  بدردة قميمة طةبدردة متوس بدردة كبيرة بدردة كبيرة دداً 

5 4 3 1 1 
 

 وتم تحديد درجة توافر معايير جودة األداء المدرسي حسب المعيار التالي:       
 وتعني درجة كبيرة. 3.68من  أكثر 
  وتعني درجة متوسطة. 3.67إلى  1.34من 
  وتعني درجة قميمة. 1.33أقل من 

 المعادلة التالية: وتم التوصل ليذا المعيار بناء عمى       
 .1.33=     4=        1 – 5=   القيمة الدنيا لمبديل     –القيمة العميا لمبديل 
                   3                            3           3 

 :صدق األداة
تيا لمتأكد من صدق أداة الدراسة تم استخدام الصدق الظاىري من خالل عرض األداة بصةور        

األولية عمةى خمسةة محكمةين حاصةمين عمةى درجةة الةدكتوراه فةي اإلدارة التربويةة، وتةم األخةذ بة رائيم 
مةةن حةةذف وتعةةديل، حيةةث تةةم حةةذف الفقةةرات التةةي لةةم يجمةةع عمييةةا غالبيةةة المحكمةةين واإلبقةةاء عمةةى 
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داة %(، حتى أصبح عدد الفقةرات النيائيةة لةأ81الفقرات التي حصمت عمى نسبة موافقة أكثر من )
 ( فقرة.44)

 

 :ثبات األداة
لمتحقق من ثبات األداة تم تطبيق أداة الدراسة عمى عينة استطالعية من خارج عينة الدراسةة        

عادتةةو )14مكونةةة مةةن ) ( وبفةةارق أسةةبوعين test-retest( مةةديرا ومةةديرة، وذلةةك بطريقةةة االختبةةار وا 
سةةاق الةةداخمي حسةةب معادلةةة كرونبةةاخ ألفةةا بةةين التطبيقةةين القبمةةي والبعةةدي، وتةةم حسةةاب معامةةل االت

(Cronbach's Alpha( لكةل مجةال مةن مجةاالت الدراسةة، ولةأداة ككةل، والجةدول )يبةين ىةذه 3 )
 المعامالت، واعتبرت ىذه القيم مقبولة لغايات ىذه الدراسة.

 
 (3الددول )

 ةمعامل االتساق الداخما كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممداالت والدردة الكمي
 

 االتساق الداخما ثبات اإلعادة المدال
 1.93 1.85 التعمم والتعميم
 1.87 1.9 البيئة المدرسية

 1.85 1.89 العالقات االجتماعية داخل المدرسة وخارجيا
 1.67 1.86 اإلدارة المدرسية 

 1.83 1.88 الدرجة الكمية
 

 :متغريات الدراسة
 :ستقمة والتابعة اآلتيةالدراسة عمى المتغيرات الم اشتممت       

 

 : المتغيرات المستقمة وها:أوالً 
 الجنس وليا مستويان )ذكر وأنثى(. -1
سةةنوات، أكثةةر مةةن  11-5الخبةةرة اإلداريةةة وليةةا ثالثةةة مسةةتويات )اقةةل مةةن خمةةس سةةنوات، مةةن  -1

 سنوات(. 11
 المؤىل العممي وليا ثالث مستويات )اقل من بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(. -3
 سة وليا مستويان )مدينة، قرية(.منطقة المدر  -4
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درجةة تةوافر معةايير جةودة األداء المدرسةي المتميةز مةن وجيةة نظةر  ثانيا: المتغيدرات التابعدة: 
 مديري المدارس الحكومية في محافظة جرش.

 

 :املعاجلة اإلحضائية
ام البرنةامج بعد استرجاع االستبانات التي وزعت عمى عينة الدراسة وتفري  البيانات تم اسةتخد       

( لمعالجةةةة البيانةةةات وتحميميةةةا، واسةةةتخرجت المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافةةةات SPSSاإلحصةةةائي )
المعياريةةة لكةةل مجةةال مةةن مجةةاالت الدراسةةة، ولكةةل فقةةرة مةةن فقةةرات االسةةتبانة لإلجابةةة عمةةى السةةؤال 

ثي المتعدد لإلجابةة األول، واستخدم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميل التباين الثال
 عن السؤال الثاني كما تم استخدام معامل الثبات )كرونباخ ألفا( لقياس ثبات أداة الدراسة.

 

 :  عرض الهتائج ومهاقشتًا
بموةةوع فيما يمي عرةا لمنتائج التةي توصةمت إلييةا الدراسةة مةن خةالل جمةع البيانةات المتعمقةة        

 الدراسة ووفقًا ألسئمتيا المطروحة:
وال: لإلدابة عن السؤال األول ما دردة تدواعر معدايير ددودة األداء المدرسدا المتميدز مدن ود دة ن در أ

تةم اسةتخراج المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة مديري المدارس الحكومية عا محاع ة ددرش  
كوميةةةة فةةةي الحالسةةةتجابة أفةةةراد عينةةةة الدراسةةةة عمةةةى مجةةةاالت الدراسةةةة مةةةن وجيةةةة نظةةةر مةةةديري المةةةدارس 

 والجداول أدناه توةح ذلك: محافظة جرش،
 

 (4الددول )
المتوسطات الحسابية واالنحراعات المعيارية الستدابة أعراد عينة الدراسة عمى مداالت الدراسة من ود ة 

 ن ر مديري المدارس الحكومية عا محاع ة درش مرتبة تنازلياً 
 

 المدال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابا

االنحرال 
 المعياري

 المستوى

 كبيرة 1.51 4.14 اإلدارة المدرسية 4 1
 كبيرة 1.61 4.16 البيئة المدرسية 1 1
 كبيرة 1.56 3.85 التعمم والتعميم 1 3
 متوسطة 1.53 3.63 العالقات االجتماعية داخل المدرسة وخارجيا 3 4

 كبيرة 1.51 3.95 الدردة الكمية
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جةةة تةةوافر معةةةايير جةةودة األداء المدرسةةي المتميةةز مةةن وجيةةةة ( أن در 4يالحةةظ مةةن الجةةدول )       
نظةر مةةديري المةةدارس الحكوميةةة فةي محافظةةة جةةرش، كانةةت كبيةرة، إذ بمةة  المتوسةةط الحسةةابي لةةأداة 

، وجةةاء مسةةتوى المجةةاالت بةةين متوسةةطة وكبيةةرة، إذ (1.51)(، وبةةانحراف معيةةاري بمةة  3.95ككةةل )
(، حيةةث جةةاء مجةةال ةاإلدارة المدرسةةيةة فةةي 3.63 – 4.14تراوحةةت المتوسةةطات الحسةةابية مةةا بةةين )
، بينمةةةةا جةةةةاء مجةةةةال (1.51)(، وبةةةةانحراف معيةةةةاري 4.14المرتبةةةةة األولةةةةى بمتوسةةةةط حسةةةةابي بمةةةة  )

(، 3.63ةالعالقةةةات االجتماعيةةةة داخةةةل المدرسةةةة وخارجيةةةاة فةةةي المرتبةةةة األخيةةةرة وبمتوسةةةط حسةةةابي )
. ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى انتشةار ثقافةة الجةودة الشةاممة وتطبيقاتيةا (1.53)وانحراف معياري 

في المؤسسات التربوية والجيود التي تبذل من قبل القائمين عمةى تطةوير األداء المدرسةي فةي جميةع 
مةةديريات التربيةةة والتعمةةيم، كمةةا يعةةود أيةةةا إلةةى شةةعور أفةةراد عينةةة الدراسةةة بأىميةةة ىةةذه المعةةايير فةةي 

لتميةةز فةةي األداء المدرسةةي، حيةةث أنيةةا كانةةت شةةاممة تقريبةةا لجميةةع عناصةةر العمميةةة التعميمةةة تحقيةةق ا
( التةي أظيةرت إن واقةع تطبيةق 1118البشرية والمادية، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسةة المقيةد )

راسة معايير نظام الجودة واالعتماد المدرسي في المدارس الحكومية كانت بدرجة كبيرة، وتتفق مع د
( التةةةي أشةةةارت نتةةةائج دراسةةةاتيم إن درجةةةة (Ejionueme) ) 2015( ودراسةةةة اجيونيةةةوم1116البةةةوايزة )

تطبيةةق معةةةايير إدارة الجةةةودة الشةةاممة فةةةي المةةةدارس كانةةت مرتفعةةةة، وتختمةةةف مةةع دراسةةةة عيسةةةان والشةةةيدي 
درجةة ( التةي أظيةرت نتةائج دراسةاتيم أن جميةع المجةاالت حصةمت عمةى 1118( ودراسة مسةمم )1118)

 متوسطة في تطبيق معايير الجودة.
وقةةد تةةم حسةةاب المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة السةةتجابات أفةةراد عينةةة الدراسةةة عمةةى        

 األدنى:فقرات كل مجال عمى حدي، وفيما يمي عرض النتائج حسب المجاالت من األعمى إلى 
 

 :المدال األول: اإلدارة المدرسية
المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة لدرجةة تةوافر معةايير جةودة األداء المدرسةةي  تةم حسةاب       

( 5والجةدول )المتميز من وجية نظر مديري المدارس الحكومية في محافظة جةرش لفقةرات ىةذا المجةال، 
 .يوةح ذلك
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 (5الددول )
 درسية مرتبة تنازلياً المتوسطات الحسابية واالنحراعات المعيارية لفقرات مدال اإلدارة الم

 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابا

االنحرال 
 المستوى المعياري

 كبيرة 1.56 4.65 تعمل اإلدارة عمى تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين. 36 1
 كبيرة 1.51 4.61 .تحديد المدرسة األولويات التي تيدف إلى تحسين أداء الطمبة 35 1

3 37 
رة عمةةى متابعةةة الخطةةط الفصةةمية واليوميةةة التةةي يقةةوم بيةةا تعمةةل اإلدا
 المعممين.

 كبيرة 1.54 4.58

 كبيرة 1.57 4.51 .الرقابة والتقويم جزء أساسي من ميمات مدير المدرسة 33 4

5 41 
 يعةةد مةةدير المدرسةةة الخطةةة السةةنوية لممدرسةةة واألىةةداف التةةي يسةةعى إلةةى

 تحقيقيا
 كبيرة 1.61 4.51

 كبيرة 1.71 4.31 ارة عمى متابعة كل ما ىو جديد في مجال اإلدارة التربوية.تعمل اإلد 39 6
جراءات التخطيط 34 7  كبيرة 1.71 4.14 .يعي مدير المدرسة واقع بيئة المدرسة وا 
 كبيرة 1.53 4.11 .تطبق المدرسة أساليب فعالة في عممية المسالة اإلدارية 44 8
 كبيرة 1.65 3.95 .ويض السمطات بشكل مناسبارة المدرسية مبدأ تفدتطبق اإل 43 9
 كبيرة 1.97 3.93 تعمل اإلدارة عمى متابعة الموارد وكيفية استخداميا. 38 11
 كبيرة 1.81 3.87 يتصف التنظيم واالتصال اإلداري بالكفاءة والفاعمية  41 11

11 41 
يتشارك جميع المسةتفيدين مةن العمميةة التعميميةة داخةل المدرسةة فةي 

 اد خطة تطوير المدرسةإعد
 كبيرة 1.11 3.75

 كبيرة 1.51 4.14 اإلدارة المدرسية   
 

( أن درجةةةة تةةةوافر معةةةايير جةةةودة األداء المدرسةةةي المتميةةةز مةةةن وجيةةةة نظةةةر 5يبةةةين الجةةةدول )       
مديري المدارس الحكومية في محافظة جرش لمجال اإلدارة المدرسية كانةت كبيةرة، إذا بمة  المتوسةط 

(، وجةةةاء مسةةةتوى الفقةةةرات ليةةةذا المجةةةال 1.51(، وانحةةةراف معيةةةاري )4.14لممجةةةال ككةةةل )الحسةةةابي 
(، حيةةث جةةاءت الفقةةرة 3.75-4.65ةةةمن الدرجةةة الكبيةةرة، إذ تراوحةةت المتوسةةطات الحسةةابية بةةين )

( ةتعمةةل اإلدارة عمةةى تحديةةد االحتياجةةات التدريبيةةة لممعممةةينة فةةي المرتبةةة األولةةى وبمتوسةةط 36رقةةم )
( ةيتشةةةةةارك جميةةةةةع 41(، بينمةةةةةا جةةةةةاءت الفقةةةةةرة رقةةةةةم )1.56(، وانحةةةةةراف معيةةةةةاري )4.65حسةةةةةابي )

المسةتفيدين مةةن العمميةة التعميميةةة داخةل المدرسةةة فةي إعةةداد خطةة تطةةوير المدرسةةة بالمرتبةةة األخيةةرة 
(. تشةةةير النتيجةةةة السةةةابقة إلةةةى حصةةةول 1.11(، وانحةةةراف معيةةةاري )3.75وبمتوسةةةط حسةةةابي بمةةة  )
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درجة كبير ويفسر الباحث ىذه النتيجة إن القيةادة بكافةة أنماطيةا وخصائصةيا اإلدارة المدرسية عمى 
تيدف إلى تعزيز مفيوم القيادة لدى المعممين وتسعى لترسيخ معاني اإلدارة الحكيمة، وتعةزز مفيةوم 
التعةةةاون واالنسةةةجام والعمةةةل الجمةةةاعي بةةةروح الفريةةةق، األمةةةر الةةةذي جعةةةل مةةةديري المةةةدارس يتميةةةزون 

ياديةة تمكةنيم مةن توظيفيةا فةي اإلدارة المدرسةية سةعيا إلةى إعةداد قيةادات شةابو بصفات وخصةائص ق
متميةةزة مةةن المعممةةين القةةادرين عمةةى تحقيةةق االنجةةاز بكافةةة البةةرامج المدرسةةية المتنوعةةة، وتتفةةق ىةةذه 

( التةي أشةارت إلةى ةةرورة تحديةد أىةداف المدرسةة لتكةون بمثابةة إطةار 1116النتيجة مع دراسة صةافي )
يةةق الجةةودة الشةةاممة باإلةةةافة إلةةى تفعيةةةل مبةةدأ المحاسةةبة لةةةمان الجةةودة، وكةةذلك مةةع دراسةةةة عمةةل لتطب
( التي دعت إلى ةةرورة تةدريب مةديري المةدارس عمةى ميةارات التوجيةو ومتابعةة األداء 1118المساعيد )

 ,Babatunde & Victorالتدريسةي فةي ةةةوء معةايير الجةةودة الشةاممة وأيةةةا دراسةة باباتونةةد وفكتةور
المعممةةةين عمةةةى العمةةةل بةةةروح الفريةةةق ( التةةةي أظيةةةرت إن مةةةديري المةةةدارس يسةةةعون إلةةةى تشةةةجيع (2018

 لتعزيز التحسن المستمر، وتحقيق أىداف المدرسة التي يسعون إلييا.
 

 المدال الثانا: البي ة المدرسية:
ألداء تةةةم حسةةةاب المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافةةةات المعياريةةةة لدرجةةةة تةةةوافر معةةةايير جةةةودة ا       

المدرسي المتميز من وجية نظر مديري المدارس الحكومية في محافظة جرش لفقرات ىةذا المجةال، 
 ( يوةح ذلك6والجدول )

 (6الددول )
 المتوسطات الحسابية واالنحراعات المعيارية لفقرات مدال البي ة المدرسية مرتبة تنازلياً 

 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابا

االنحرال 
 عياريالم

 المستوى

 كبيرة 1.76 4.54 تتسم البيئة المدرسة باألمان والنظافة. 13 1
 كبيرة 1.61 4.51 يؤثر عدد الطمبة داخل الغرفة الصفية عمى نتائج الطمبة. 11 1
 كبيرة 1.76 4.49 تتصف الصفوف بالتيوية واإلةاءة المناسبة. 16 3

4 14 
حات المناسةبة منيةا فةةي يتةوفر فةي المدرسةة المالعةب والحةدائق والسةا

 النشاطات المرافقة لممنياج
 كبيرة 1.73 4.41

 كبيرة 1.79 4.31 تخصص المدرسة المصادر المالية الكافية لتأمين المصادر التعميمية 11 5
 كبيرة 1.11 4.11 يتوفر في المدرسة المصادر التعميمية المناسبة لعممية التدريس 19 6
 كبيرة 1.71 3.81 ب تساعد في تحسين ميارات الطمبةيتوفر في المدرسة حواسي 18 7



 فادي الزبوى ................................................................................................. ايري جودة األداء املدرسي املتميزدرجة توافر مع

 

 

                                                                                 (242)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابا

االنحرال 
 المستوى عياريالم

 متوسطة 1.11 3.17 يتوفر في المدرسة غرف مصادر التعمم 17 8
 متوسطة 1.31 3.11 حجم الغرف الصفية مناسب إلعداد الطمبة 15 9
 كبيرة 1.61 4.16 البيئة المدرسية  

 

نظر داء المدرسي المتميز من وجية ( إن درجة توافر معايير جودة األ6يالحظ من الجدول )         
مديري المدارس الحكومية في محافظةة جةرش لمجةال البيئةة المدرسةية كانةت كبيةرة، حيةث بمة  المتوسةط 

(، وجاء مستوى الفقرات ليذا المجال بةين 1.61(، واالنحراف المعياري )4.16الحسابي لممجال ككل )
(، حيةث حصةمت الفقةرة 3.11 - 4.54حت بين )متوسطة وكبيرة، إذ إن المتوسطات الحسابية قد تراو 

( والتي تنص عمى ةتتسةم البيئةة المدرسةة باألمةان والنظافةةة فةي المرتبةة األولةى وبدرجةة كبيةرة، 13رقم )
(.وتعةةزى ىةذه النتيجةةة إلةى إدراك أفةةراد عينةةة 1.76(، وانحةةراف معيةاري )4.54وبمتوسةط حسةةابي بمة  )

الظةروف لمةتمكن مةن أداء الميةام الرسةمية، ووصةفيا مةدخال مةن  الدراسة بأىميةة البيئةة المدرسةية بتييئةة
مدخالت التعميم ودورىا الكبيةر فةي إنجةاح العمميةة التعميميةة، فالمةدارس تحةاول جاىةدة تطةوير األنشةطة 
المدرسةةةية التةةةي تالمةةةس احتياجةةةات المتعممةةةين وتعمةةةل عمةةةى تعزيةةةز المنةةةاخ التنظيمةةةي المحفةةةز لإلبةةةداع، 

( التةةي Taahyadin & Daud ,2018تيجةةة دراسةة  تحيةا الةةدين وداؤود )وتتفةق ىةذه النتيجةةة مةع ن
دعت إلى إجراء بعض التحسينات من اجل بيئة مدرسية ايجابية، وتختمف مع دراسةة عيسةان والشةيدي 

 الجودة الشاممة في مجال الموارد المادية.( التي أظيرت مستوى متوسط بتطبيق معايير 1118)
( والتةةي تةةنص عمةةى إن ةحجةةم الغةةرف الصةةفية 17،15أن الفقةةرتين رقةةم ) (6كمةةا يبةةين الجةةدول )       

مناسةةةب إلعةةةداد الطمبةةةةة وةيتةةةوفر فةةةي المدرسةةةة غةةةرف مصةةةادر الةةةتعممة فةةةي المراتةةةب األخيةةةرة وبدرجةةةة 
(، يعةةةزو الباحةةةث ذلةةةك إلةةةى ازديةةةاد إعةةةداد الطمبةةةة 3.17و  3.11متوسةةةطة، وبمتوسةةةط حسةةةابي بمةةة  )
المةدارس الحكوميةة، أو الطمبةة العائةدين أوليةاء أمةورىم مةن السةفر  المنقولين من المةدارس الخاصةة إلةى

واإلعارات، وكذلك صعوبة توفير الموارد المالية الكافيةة لمتوسةع فةي بنةاء الغةرف الصةفية لتناسةب حجةم 
( قةةد يعةةزى إلةةى عةةدم تةةوفر الغةةرف الصةةفية والكةةادر 17إعةةداد الطمبةةة المتزايةةد، أمةةا فيمةةا يتعمةةق بةةالفقرة )

 لمتخصص إلنشاء مثل ىذه الغرف )غرفة المصادر(.التدريسي ا
 

 :المدال الثالث: التعمم والتعميم
تةم حسةاب المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة لدرجةة تةوافر معةايير جةودة األداء المدرسةةي        

 (7)والجدول المتميز من وجية نظر مديري المدارس الحكومية في محافظة جرش لفقرات ىذا المجال، 
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 :يوةح ذلك
 

 (7الددول )
 المتوسطات الحسابية واالنحراعات المعيارية لفقرات مدال التعمم والتعميم مرتبة تنازلياً 

 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابا

االنحرال 
 المعياري

 المستوى

1 1 
الخطط التي يعدىا المعمةم )فصةمية وسةنوية( تتصةف بالشةمول مةن حيةث 

خاصةة وكةذلك مةن حيةث احتوائيةا عمةى اسةتراتيجيات األىداف العامةة وال
 التدريس والتقويم والوسائل التي يريد أن يستخدميا في تدريسو.

 كبيرة 1.56 4.51

 كبيرة 1.71 4.31 يستخدم المعمم ميارات االتصال داخل الغرفة الصفية. 11 1
 يرةكب 1.73 4.15 يستخدم المعمم التقويم بأنواعو لمعرفة أداء الطمبة. 5 3
 كبيرة 1.58 4.18 يراعي المعمم الفروق الفردية بين الطمبة أثناء التدريس. 11 4
 كبيرة 1.57 4.15 يتقبل المعمم أفكار الطمبة ويعمل عمى توةيحيا وتفسيرىا. 6 5
 كبيرة 1.63 4.13 يحسن المعمم اختيار استراتيجية التدريس المناسبة ألىداف الدرس 1 6
 كبيرة 1.65 4.11 مى ربط خبراتيم السابقة بخبراتيم الالحقة.يحرص المعممون ع 7 7
 كبيرة 1.74 4.14 يمتمك المعمم األساليب والطرق القادرة عمى جنب انتباه وتشويقيم لمدرس. 11 8
 كبيرة 1.97 3.93 ينوع المعمم في استخدام استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة  4 9
 متوسطة 1.16 1.91 كل ما ىو جديد في مجال تخصصو. يحرص المعمم عمى معرفة 8 11
 متوسطة 1.11 1.87 المعمم يحرص عمى المشاركة في الدورات التي تجرييا وزارة التربية والتعميم. 9 11
 متوسطة 1.16 1.81 يوظف المعمم تكنولوجيا المعمومات الحديثة في تدريسو. 3 11
 كبيرة 1.56 3.85 التعمم والتعميم   

 

( إن درجة توافر معايير جةودة األداء المدرسةي المتميةز مةن وجيةة نظةر مةديري 7يبين الجدول )       
المدارس الحكومية في محافظة جرش لمجال التعمم والتعمةيم كانةت كبيةرة، حيةث بمة  المتوسةط الحسةابي 

يةةرة، إذ (، وجةاء مسةةتوى الفقةرات بةةين متوسةطة وكب1.56(، واالنحةراف المعيةةاري )3.85لممجةال ككةةل )
(. وتعةةزى ىةةذه النتيجةةة إلةةى الجيةةود الكبيةةرة 1.81-4.51إن المتوسةةطات الحسةةابية تراوحةةت مةةا بةةين )

التةةي تبةةذليا وزارة التربيةةة والتعمةةيم األردنيةةة فةةي تطةةوير ميةةارات المعممةةين وكفايةةاتيم قبةةل الخدمةةة وأثنةةاء 
متةةداد مةةديريات التربيةةة والتعمةةيم، الخدمةةة متمثمةةة بالةةدورات والةةورش التدريبيةةة التةةي تنظميةةا الةةوزارة عمةةى ا

حيث أنيا تعمل عمى تزويد المعممين بكل ما ىو جديد بمجال التربية والتعمةيم واحةدث مةا توصةمت إليةة 
النظريات التربوية وصوال بالمعممين إلى المستويات المأمولة التةي تقةود إلةى الجةودة الشةاممة فةي عمميةم 
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تيم بأنفسةةةيم، وتنمةةةي االنتمةةةاء والمسةةةؤولية تجةةةاه المؤسسةةةة األمةةةر الةةةذي يعةةةود عمةةةى المعممةةةين بزيةةةادة ثقةةة
التةي أشةارت إلةى  Setthiya & Somprach, 2015))التعميميةة وتتفةق مةع دراسةة سةيثيا وسةومبراك 

 أن التعميم يتجو نحو التميز وتحسن في أداء الطمبة من حيث التحصيل الدراسي.
تةةةي تةةةنص عمةةةى ةالخطةةةط التةةةي يعةةةدىا المعمةةةم ( وال1( إن الفقةةةرة رقةةةم )7ويالحةةةظ مةةةن الجةةةدول )       

)فصمية وسنوية( تتصف بالشمول من حيث األىداف العامة والخاصة وكذلك من حيث احتوائيةا عمةى 
استراتيجيات التدريس والتقويم والوسائل التةي يةود أن يسةتخدميا فةي تدريسةوة جةاءت فةي المرتبةة األولةى 

(، ويفسةر الباحةث ىةذه النتيجةة 1.56راف معيةاري )(، وانحة4.51وبدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي بم  )
إن التخطةةيط المدرسةةي يعتبةةر مةةةن الواجبةةات األساسةةية لمعمةةةم المدرسةةة، ويةةدل أيةةةةا عمةةى وعةةي وفيةةةم 
المعمةةم بالميةةام التةةي يقةةوم بيةةا فقةةد تكونةةت لديةةو خبةةرة معرفيةةة ومياريةةة كبيةةرة ودرايةةة واسةةعة عةةن طبيعةةة 

مةةى إعةةداد خطةةو فصةةمية وسةةنوية ويوميةةة شةةاممة، كمةةا يحسةةن العمةةل الةةذي يقةةوم بةةو بحيةةث يكةةون قةةادرا ع
اختيار واستخدام استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة، كما انةو يمتمةك القةدرة عمةى التعامةل مةع الطمبةة 

( والتي تنص ةيوظف المعمم تكنولوجيا المعمومةات الحديثةة 3بالشكل المناسب. بينما جاءت الفقرة رقم )
(، وكةةةذلك 1.16(، وانحةةةراف معيةةةاري )1.81رجةةةة متوسةةةطة، ومتوسةةةط حسةةةابي )فةةي تدريسةةةوة، عمةةةى د

( والتةةةي تةةةنص ةالمعمةةةم يحةةةرص عمةةةى المشةةةاركة فةةةي الةةةدورات التةةةي تجرييةةةا وزارة التربيةةةة 8الفقةةةرة رقةةةم )
(، وكةذلك 1.16(، وانحةراف معيةاري )1.91والتعميمة، جاءت بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسةابي بمة  )

نص ةيحةرص المعمةم عمةى معرفةة كةل مةا ىةو جديةد فةي مجةال تخصصةوة بدرجةة ( التةي تة9الفقرة رقةم )
( وتفسر ىذه النتيجة لعدم توفر الوقةت 1.11(، وانحراف معياري )1.87متوسطة، وبمتوسط حسابي )

الكافي لدى المعمةم وذلةك بسةبب كثةرة األعبةاء التةي تقةع عمةى عةاتق المعمةم مةن تخطةيط يةومي لمةدروس 
المنظومةةة االلكترونيةةة وغيرىةةا مةةن الميةةام التةةي يشةةغميا المعمةةم خةةارج نطةةاق ومتابعةةة سةةجالت الطمبةةة و 

 الغرفة الصفية ونقص في المعدات واألجيزة التكنولوجية الةرورية في المدرسة.
 

 :المدال الرابع: العالقات االدتماعية داخل المدرسة وخارد ا
جةةةة تةةةوافر معةةةايير جةةةودة األداء تةةةم حسةةةاب المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافةةةات المعياريةةةة لدر        

المدرسي المتميز من وجية نظر مديري المدارس الحكومية في محافظة جرش لفقرات ىةذا المجةال، 
 ( يوةح ذلك8والجدول )
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 (8الددول )
 المتوسطات الحسابية واالنحراعات المعيارية لفقرات مدال العالقات االدتماعية

 داخل المدرسة وخارد ا مرتبة تنازلياً 
 

 الفقرات الرقم لرتبةا
المتوسط 
 الحسابا

االنحرال 
 المعياري

 المستوى

 كبيرة 1.53 4.14 .يتوفر في المدرسة مناخ تنظيمي وميني يدعم تطور المدرسة 11 1
 كبيرة 1.63 4.18 يشعر المعممون بالتفاؤل ويسيمون في تحسين أداء المدرسة. 14 1
 كبيرة 1.66 4.14 ع المجتمع المحمي.تحرص المدرسة عمى إقامة عالقات جيدة م 18 3

4 15 
يتفاعل المعممون مع المشةكالت التةي تةواجييم داخةل المدرسةة بشةكل 

 ايجابي.
 كبيرة 1.69 3.84

 كبيرة 1.78 3.81 .يعمل المعممون داخل المدرسة بشكل جماعي 13 5
 كبيرة 1.71 3.79 العالقة بين المعمم والطالب قائمة عمى االحترام. 16 6
 كبيرة 1.14 3.76 يشارك المجتمع المحمي في حل مشكالت الطالب داخل المدرسة. 19 7
 كبيرة 1.15 3.73 يمارس الطالب العمل الجماعي مع زمالئو داخل الصف. 31 8
 كبيرة 1.17 3.69 العالقة بين الطالب أنفسيم تتسم باالحترام والتعاون. 31 9

11 17 
ينةةو وبةةين المعممةةين فةةي مجةةال يحةةرص المعمةةم عمةةى تبةةادل الزيةةارات ب

 تخصصو.
 متوسطة 1.16 1.49

 متوسطة 1.15 1.38 تؤثر مشاركة المجتمع المحمي بشكل ايجابي في تحسين أداء المدرسة. 31 11
 متوسطة 1.53 3.63 العالقات االجتماعية داخل المدرسة وخارجيا.  

 

داء المدرسةي المتميةز مةن وجيةة نظةر ( إن درجةة تةوافر معةايير جةودة األ8يالحظ مةن الجةدول )       
مةةديري المةةدارس الحكوميةةة فةةي محافظةةة جةةرش لمجةةال العالقةةات االجتماعيةةة داخةةل المدرسةةة وخارجيةةا 

(، 1.53(، واالنحةةراف المعيةةاري )3.63كانةةت متوسةةطة، حيةةث بمةة  المتوسةةط الحسةةابي لممجةةال ككةةل )
 – 4.14سةابية قةد تراوحةت مةا بةين )وجاء مستوى الفقرات بين متوسطة وكبيةرة، إذ إن المتوسةطات الح

(، وتشير ىذه النتيجة إلى الجيود التي تقوم بيةا إدارات المةدارس فةي تطةوير األنشةطة المدرسةية 1.38
قامةةةة عالقةةةات تكامميةةةة مةةةع المجتمةةةع المحمةةةي بتوظيةةةف مةةةوارد المجتمةةةع المحمةةةي فةةةي تنفيةةةذ األنشةةةطة  وا 

المجتمع المحمي األمةر الةذي جعةل وزارة التربيةة المدرسية المتنوعة، ولأىمية التي حظيت بيا مشاركة 
والتعمةةةيم األردنيةةةة أن تةةةةمنيا مجةةةاال رئيسةةةيا فةةةي خطةةةة التطةةةوير التربةةةوي، حيةةةث إن مةةةديري المةةةدارس 
يدركون حاجة المدارس لدعم المجتمع المحمي واالسةتفادة مةن قةدراتيم وميةاراتيم، كمةا إن التواصةل مةع 
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لسموكات السمبية الصادرة عن الطمبةة، وتتفةق ىةذه النتيجةة مةع أولياء األمور يساىم في معالجة بعض ا
( التةي دعةت إلةى ةةرورة تشةجيع المعممةين Babatunde & Victor ,2018دراسة باباتوند وفكتةور )

 ( التةةي توصةةمت نتةةائج الدراسةةة1118عمةةى العمةةل بةةروح الفريةةق، وتتفةةق أيةةةا مةةع دراسةةة عيسةةان والشةةيدي )
 حصل عمى درجة متوسطة في تطبيق معايير الجودة.فييا إن مجال المجتمع المحمي 

( والتي تنص عمى ةيتوفر في المدرسة منةاخ تنظيمةي ومينةي 11( إن الفقرة رقم )8ويبين الجدول )       
(، وانحةراف معيةاري 4.14يدعم تطور المدرسةة في المرتبة األولةى وبدرجةة كبيةرة وبمتوسةط حسةابي بمة  )

ى إن تبنةةي الةةنيج اإلنسةةاني والةةديمقراطي مةةن قبةةل اإلدارة المدرسةةية القةةائم (، وتعةةزى ىةةذه النتيجةةة إلةة1.53)
عةةداد النشةةاطات واألىةةداف المدرسةةية يةةةفي صةةفة االرتيةةاح والتفةةاؤل  عمةى التشةةاركية فةةي اتخةةاذ القةةرارات وا 
لدى المعمم بحيةث يشةعر انةو مسةؤول عةن القةرارات واألىةداف التةي تةم صةياغتيا مةع اإلدارة. بينمةا جةاءت 

( ةيحةةرص المعمةةم عمةةى تبةةادل الزيةةارات بينةةو وبةةين المعممةةين فةةي مجةةال تخصصةةوة 17،31رات رقةةم )الفقةة
وةتةةؤثر مشةةاركة المجتمةةع المحمةةي بشةةكل ايجةةابي فةةي تحسةةين أداء المدرسةةةة فةةي المراتةةب األخيةةرة وبدرجةةة 

ة (، ويفسةةةر الباحةةةث ىةةةذه النتيجةةةة إلةةةى اعتقةةةاد أفةةةراد عينةةة1.49، 1.38متوسةةةطة وبمتوسةةةط حسةةةابي بمةةة  )
الدراسةة عةدم تةوفر الوقةت الكةافي لةدى المعممةين بسةبب كثةرة األعبةاء المدرسةية والنصةاب الدراسةي المرتفةع 

( تعةةود إلةةى قمةةة وعةةي 31عنةةد المعمةةم حةةال دون تواصةةمو مةةع زميمةةو فةةي المدرسةةة، أمةةا فيمةةا يخةةص الفقةةرة )
ى قمةةة امةةتالكيم الميةةارات أوليةةاء األمةةور باألىةةداف العامةةة والخطةةة السةةنوية والتطويريةةة فةةي المدرسةةة، والةة

والخبةرات المعرفيةةة التةي تمكةةنيم مةن تقةةديم اآلراء واألفكةةار التةي يمكةةن إن تخةدم المدرسةةة ىةذا مةةن جيةةة أو 
 لعدم توفر الوقت الكافي لدى أولياء األمور لمتواصل مع المدرسة النشغاليم باألعمال الشخصية.

 
( بدين  = 2025αا ية عند مستوى الداللة ): السؤال الثانا هل هناك عروق ذات داللة إحصثانياً 

متوسددطات اسددتدابة أعددراد عينددة الدراسددة تعددزى لمتغيددرات )الدددنس، والخبددرة اإلداريددة، والمؤهددل 
 العمما، ومنطقة المدرسة( 

السةةتجابة  لإلجابةة عةةن ىةةذا السةةؤال تةةم اسةةتخراج المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة       
مةى درجةة تةوافر معةايير جةودة األداء المدرسةي المتميةز مةن وجيةة نظةر مةديري أفراد عينةة الدراسةة ع

تبعةةةا لممتغيةةرات التاليةةة: )الجةةنس والخبةةرة اإلداريةةة والمؤىةةةل  المةةدارس الحكوميةةة فةةي محافظةةة جةةرش
 .العممي ومنطقة المدرسة، والجدول أدناه يوةح ذلك
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 (9الددول )
تبعا لمتغيرات الدنس والخبرة ستدابة أعراد عينة الدراسة ال المتوسطات الحسابية واالنحراعات المعيارية

 اإلدارية والمؤهل العمما ومنطقة المدرسة
 

 
 التعمم والتعميم  

البي ة 
 المدرسية

العالقات 
 االدتماعية

اإلدارة 
 الدردة الكمية المدرسية

 3.91 4.17 3.86 3.76 3.85 س ذكر الجنس
 1.48 1.41 1.71 1.64 1.51 ع  
 3.91 4.11 3.96 3.84 3.88 س أنثى 
 1.46 1.43 1.64 1.64 1.45 ع 
 5اقل من  الخبرة

 سنوات
 3.96 4.11 4.13 3.77 3.95 س

 1.45 1.31 1.53 1.65 1.51 ع 
 3.98 4.18 3.91 3.91 3.91 س 11-5من  
 1.53 1.53 1.78 1.71 1.55 ع 
 3.81 4.15 3.81 3.66 3.73 س 11أكثر من  
 1.37 1.31 1.63 1.51 1.51 ع 

اقل من  المؤىل العممي
 بكالوريوس

 3.96 4.135 4.16 3.56 3.91 س
 1.54 1.33 1.56 1.77 1.65 ع

 3.95 4.19 1.93 1.85 3.88 س ماجستير
 1.44 1.38 1.71 1.61 1.48 ع

 3.87 4.11 3.84 3.81 3.83 س دكتوراه 
 1.49 1.46 1.66 1.63 1.65 ع 

 3.78 4.11 3.74 3.51 3.75 س قروي منطقة المدرسة
 1.46 1.43 1.69 1.61 1.53 ع 
 4.17 4.17 4.19 4.11 3.99 س مدني

 1.43 1.41 1.61 1.49 1.49 ع
 0س= المتوسط الحسابا    ع=االنحرال المعياري* 
 

السةةتجابة ( تباينةةًا ظاىريةةًا فةةي المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة 9يبةةين الجةةدول )       
أفةةةراد عينةةةة الدراسةةةة بسةةةبب اخةةةتالف فئةةةات متغيةةةرات الجةةةنس، والخبةةةرة اإلداريةةةة، والمؤىةةةل العممةةةي، 

 التباينولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل ومنطقة المدرسة، 
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 (11الثالثي المتعدد عمى المجاالت جدول )
 

 (22الددول )
 ثالثا المتعدد ألثر الدنس، والخبرة اإلدارية، والمؤهل العمما، ومنطقة المدرسة تحميل التباين ال

 عمى دردة تواعر معايير دودة األداء المدرسا المتميز من ود ة ن ر مديري المدارس الحكومية 
 عا محاع ة درش

مدموع  المداالت مصدر التباين
 المربعات

دردات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ل المربعات

 اإلحصا ية

 الجنس
 
 .175ىوتمنج=
 .171ح=

 1.786 1.174 1.111 1 1.111 التعمم والتعميم
 1.781 1.177 1.114 1 1.114 البيئة المدرسية

العالقات االجتماعية داخل 
 المدرسة وخارجيا

1.351 1 1.351 1.817 1.365 

 1.319 1.144 1.169 1 1.169 اإلدارة المدرسية

 الخبرة
 
 .854ويمكس=
 171ح=.

 1.111 1.511 1.413 1 1.816 التعمم والتعميم
 1.151 1.411 1.443 1 1.886 البيئة المدرسية

العالقات االجتماعية داخل 
 المدرسة وخارجيا

1.351 1 1.176 1.413 1.661 

 1.471 1.754 1.111 1 1.144 اإلدارة المدرسية
 

 المؤىل العممي
 
 .831ويمكس=
 114ح=.

 1.577 1.551 1.145 1 1.191 يمالتعمم والتعم
 1.355 1.144 1.331 1 1.661 البيئة المدرسية

العالقات االجتماعية داخل 
 المدرسة وخارجيا

1.119 1 1.615 1.413 1.145 

 1.113 6.173 1.981 1 1.961 اإلدارة المدرسية
 

 منطقة المدرسة
 
 .387ىوتمنج=
 111ح=.

 1.116 7.851 1.171 1 1.171 التعمم والتعميم
 1.111 38.198 11.178 1 11.178 البيئة المدرسية

العالقات االجتماعية داخل 
 المدرسة وخارجيا

4.596 1 4.596 11.816 1.111 

 1.149 3.937 1.636 1 1.636 اإلدارة المدرسية
   1.164 118 33.741 التعمم والتعميم الخطأ
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 ( اآلتي:11)بين من الجدول يت       
  عةدم( 1.15وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةةα =  تعةزى ألثةر )فةي  الجةنس

المجاالت، ويعزو الباحث ىةذه النتيجةة إلةى وجةود تجةانس بةين اسةتجابات أفةراد عينةة الدراسةة جميع 
ي المةدارس الحكوميةة فةي لدرجة تةوافر معةايير جةودة األداء المدرسةي المتميةز مةن وجيةة نظةر مةدير 

محافظة جرش بغض النظر عن الجنس ويعود ذلةك إلةى رغبةة الجنسةين )الةذكور واإلنةاث( بتطبيةق 
معةةايير الجةةودة الشةةاممة فةةي مدارسةةيم، كمةةا يعةةود إلةةى خةةةوع كةةال الجنسةةين لةةنفس الةةدورات والةةورش 

ىةةذه النتيجةةة مةةع دراسةةة مسةةمم التدريبيةةة التةةي تنظميةةا وزارة التربيةةة والتعمةةيم األردنيةةة لممةةدراء، وتتفةةق 
( التي أشارت إلى عدم وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية فةي اسةتجابة أفةراد عينةة الدراسةة 1118)

( التةي دلةت نتةائج الدراسةة عمةى 1118تعزى لمتغير الجنس، وتختمف مع دراسة عيسان والشيدي )
لمتغيةةر الجةةنس وكانةةت وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي اسةةتجابة أفةةراد عينةةة الدراسةةة تعةةزى 

 لصالح اإلناث.
  عةدم( 1.15وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةةα =  تعةزى ألثةر )فةي  الخبةرة

المجةةاالت، ويعةةزو الباحةةث ذلةةك إلةةى االىتمةةام الشةةديد مةةن قبةةل مةةديري المةةدارس عمةةى إدخةةال جميةةع 
ةةةا إلةةى الحمةةاس والدافعيةةة التةةي فمسةةفة إدارة الجةةودة الشةةاممة فةةي المةةدارس وأنشةةطتيا، كمةةا يعةةود أي

يتمتع بيا المستجيبون في ىذا المتغير األمر الذي أدى إلى عةدم تفةوق أحةدىم عمةى األخةر، وتتفةق 
( التةةي اظيةةةر عةةدم وجةةود فةةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةةي 1118ىةةذه الدراسةةة مةةع دراسةةةة مسةةمم )

 استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الخبرة.
  وجود فروق عدم( 1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα =  تعزى ألثر )المؤىل العممي 

   1.316 118 41.474 البيئة المدرسية
قات االجتماعية داخل العال

 المدرسة وخارجيا
54.391 118 1.415   

   1.161 118 11.667 اإلدارة المدرسية

 الكمي

    134 37.119 التعمم والتعميم
    134 55.159 البيئة المدرسية

العالقات االجتماعية داخل 
 المدرسة وخارجيا

61.637 134    

    134 13.391 اإلدارة المدرسية
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جميةةع المجةةاالت، باسةةتثناء اإلدارة المدرسةةية، ويعةةزو الباحةةث ذلةةك أن الةةوزارة تعتمةةد معةةايير  فةةي
وأسةةس معينةةة فةةي اختيةةار المةةدراء مةةن حيةةث الكفةةاءة واألداء المتميةةز، وربمةةا يعةةود ىةةذا التقةةارب 

لمعرفةةي فةةي الميةةارات اإلداريةةة بةةين المةةدراء الحاصةةمين عمةةى درجتةةي الماجسةةتير أيةةةا إلةةى الكةةم ا
والةةدكتوراه وقمةةة المعةةارف مةةع المةةدراء الحاصةةمين عمةةى بكةةالوريوس فأقةةل وتتفةةق ىةةذه النتيجةةة مةةع 

( التةةي اظيةةر عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي اسةةتجابات أفةةراد 1118دراسةةة مسةةمم )
( التي دلت إلى عةدم وجةود 1118المؤىل العممي ودراسة المساعيد )عينة الدراسة تعزى لمتغير 

 فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤىل العممي.
 ( 1.15وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائيةα =  تعةةزى ألثةةر ) منطقةةة الدراسةةة، وجةةاءت الفةةروق

قةرب ىةذه المةدارس مةن المركةز األمةر الةذي يجعميةا  مدني ويفسةر الباحةث ىةذه النتيجةة إلةى لصالح
وتختمةةةف ىةةةذه أكثةةةر عرةةةةة لزيةةةارات مةةةن قبةةةل المسةةةؤولين فيحةةةرص المةةةدراء دائمةةةا عمةةةى جاىزيتيةةةا 

إحصةةةةائية فةةةةي ( التةةةةي اظيةةةةر عةةةةدم وجةةةةود فةةةةروق ذات داللةةةةة 1118الدراسةةةةة مةةةةع دراسةةةةة مسةةةةمم )
 استجابات أفراد عينة الدراسة في جميع المجاالت.

 

 :التوصيات
 ةوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما ىو آت: في       
توصةةمت الدراسةةة إلةةى إن درجةةة تةةوافر معةةايير جةةودة األداء المدرسةةي المتميةةز مةةن وجيةةة نظةةر  -1

مةةديري المةةدارس الحكوميةةة فةةي محافظةةة جةةرش جةةاءت بدرجةةة كبيةةره، ليةةدل ىةةذه عمةةى ةةةرورة 
فةةي المؤسسةةات التربويةةة إعةةداد قائمةةة تتةةةمن معةةايير جةةودة األداء المدرسةةي المتميةةز ونشةةرىا 

 وخاصة المدارس ومتابعة تطبيقيا من قبل المسؤولين.
إن الدراسةةة الحاليةةة تناولةةت درجةةة تةةوافر معةةايير جةةودة األداء المدرسةةي المتميةةز مةةن وجيةةة نظةةر  -1

مةةةةديري المةةةةدارس الحكوميةةةةة فةةةةي محافظةةةةة جةةةةرش، فينةةةةاك حاجةةةةة لدراسةةةةة معةةةةايير جةةةةودة األداء 
 المشرفين والمعممين، ومقارنة نتائجيا مع نتائج ىذه الدراسة.المدرسي المتميز من وجية نظر 

اقتصر إجراء ىذه الدراسة عمى المدارس الحكومية في محافظة جرش، فإن ىنةاك حاجةة إلجةراء  -3
ومقارنة نتائجيةا مزيد من الدراسات المماثمة في محافظات أخرى في المممكة األردنية الياشمية، 

 مع نتائج ىذه الدراسة.
قد دورات متخصصة في مجال إدارة الجودة الشاممة ومفاىيميا ومعاييرىا وما يرتبط ةرورة ع -4

 بيا لتكون واةحة لجميع األطراف في المدرسة ليسيل تطبيقيا وتنفيذىا.
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 :املراجع
 العربية:بالمغة المرادع 

 ( ،ةتصةور مقتةرح لتطبيةق إدارة الجةودة الشةاممة فةي المةدارس 1116البوايزة، واصل عبدالرزاق .)
، الجامعةةةة رسدددالة مادسدددتير شيدددر منشدددورة ي األردن فةةةي ةةةةوء القيةةةادة الفعالةةةةة،الحكوميةةةة فةةة

 .األردنية، األردن
 ( ،ةدرجة تطبيق معةايير جةودة التعمةيم فةي مةدارس مديريةة 1114الجعافرة، عبد السالم يوسف ،)

والمعممةةينة، تربيةةة الكةةرك والعقبةةة فةةي إقمةةيم جنةةوب األردن مةةن وجيةةة نظةةر المشةةرفين التربةةويين 
 .99-67(: 31) 1، دامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات مدمة

  ،المدؤتمر ، ةالمدرسةة وحةدة تطةوير تربةوية، م(1116)ذيب، فاطمة، الحاج، ميسر، كيالي، ماجةدة
 .17/4/1116-15، األردن، المنعقد في عمان من التربوي األول لوكالة الغوث

 ( ،ةدرجة تطبيق معايير إدا1117الراعوش، وائل طو .) رة الجودة الشاممة في معاىد التدريب
، رسالة مادستير شيدر منشدورةالميني في األردن من وجية نظر أعةاء الييئة التدريسةيةة، 

 جامعة الشرق األوسط، األردن.
  ،ةمدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة فةي المةدارس الثانويةة (1116)الزامل، ريم شحدة .

، رسددالة مادسددتير شيددر منشددورةوجيةةة نظةةر المةةديرينة، فةةي محافظةةة الخميةةل وبيةةت لحةةم مةةن 
 جامعة القدس، فمسطين.

 ( ،ةمتطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المةدارس األساسةية 1116صافي، احمد عمر .)
، رسددالة مادسددتير شيددر منشددورةالعميةةا فةةي قطةةاع غةةزة مةةن وجيةةة نظةةر المةةديرين والمعممةةينة، 

 جامعة عين شمس، القاىرة.
  ،(، ةدرجةة تطبيةةق معةايير الجةةودة 1118صةالحة عبةةد او، والشةيدي، فةائزة بنةةت احمةد، )عيسةان

في مدارس التعمةيم بعةد األساسةي مةن وجيةة نظةر المشةرفين التربةويين والمعممةين األوائةل بسةمطنة 
 .181-161(: 1) 11، مدمة الدراسات التربوية والنفسية، دامعة السمطان قابوسعمانة، 

 ،ةإمكانيةة تطبيةق أسةس الجةودة الشةاممة فةي إدارة وتنظةيم النشةاط (1118) قطب، منيةر بةن محمةد .
، منشدددورةرسدددالة مادسدددتير شيدددر  ،الرياةةةةي بمراحةةةل التعمةةةيم العةةةام بمةةةدارس العاصةةةمة المقدسةةةةة

 جامعة أم القرى، السعودية.
 ( ،ةاألداء التدريسي لمعممات المرحمة األساسية في ةوء معةايير 1118المساعيد، ىبة محمد .)

 ،منشورةشير رسالة مادستير  نظر المديرات في محافظة المفرقة،من وجية  الجودة الشاممة
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 جامعة آل البيت، األردن.
 ( ،ةدرجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المةدارس األساسةية1118مسمم، رامي محمد .) 

، دسدتير شيدر منشدورةرسدالة ما الحكومية في مديرية العقبة في األردن من وجية نظر المعممةينة،
 جامعة الشرق األوسط، األردن.

 ( ،ةواقةةع تطبيةةق معةةايير نظةةام الجةةودة واالعتمةةاد المدرسةةي فةةي المةةدارس 1118المقيةةد، أسةةامو محمةةد .)
، الجامعةة منشدورةرسالة مادستير شيدر الحكومية بمحافظات غزة وعالقتو بمستوى أداء المعممةينة، 

 اإلسالمية، غزة.
 الدودة الشاممة واالعتماد المؤسسا (. 1111ا إبراىيم، مبارك عةواد )المميجي، البزاري رة"

 . القاىرة: عالم الكتب.1، طرؤى مستقبمية لتحقيق دودة التعميم عا عصر المعموماتية"
 http://www.moe.gov.jo  لعام.، قسم التعميم ا1113/ وزارة التربية والتعميم األردنية 
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