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  امللخص

هدفت الدراسة إىل التعرف على متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية 
  .مبرحلة التعليم الثانوي العام باململكة العربية السعودية يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر

) ٣٦(مديرة مدرسة ، و ) ١٧(، و مدير مدرسة ) ١٣(وتكونت عينة الدراسة من 
مبدينة  أا يف منطقة عسري التابعة ) للمرحلة الثانوية(وكيلة مدرسة ) ٤٦(وكيل مدرسة ، و

  .لوزارة التربية والتعليم 

  :وتنحصر مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية 

 ما األسس النظرية للجودة الشاملة يف منظومة التعليم واإلدارة املدرسية؟ - ١

هم متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية مبرحلة التعليم الثـانوي  ما أ - ٢
 العام باململكة العربية السعودية؟

 ما البنية النظرية لتنظيم التعليم الثانوي وإدارته يف اململكة العربية السعودية؟ - ٣

عربيـة  ما معوقات تطبيق متطلبات اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية باململكـة ال  - ٤
 السعودية؟

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بني آراء وتصورات عينـة الدراسـة حـول     - ٥
معوقات تطبيق متطلبات اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية باململكـة العربيـة   

سنوات اخلربة , اجلنس, التخصص, السعودية واليت تعزى ملتغريات املؤهل العلمي
 ال اجلودة الشاملة؟واحلصول على دورات تدريبية يف جم

ما آلية تطبيق متطلبات اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية مبرحلة التعليم الثـانوي   - ٦
 العام باململكة العربية السعودية؟

وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ، ومت إعداد االستبانة كأداة جلمع 
بـات اجلـودة الشـاملة يف اإلدارة    املعلومات من جمتمع الدراسة عن معوقات تطبيق متطل

: املدرسية للمرحلة الثانوية ، واستخدم ملعاجلة البيانات امليدانية األساليب اإلحصائية التالية 
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وحتليـل التبـاين   . التكرارات ، النسب املئوية ، املتوسط احلسايب ، واالحنراف املعيـاري 
  .األحادي

  :ا يلي وكان من أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة م

من أهم املتطلبات األساسية اليت تساعد اإلدارة املدرسية مبرحلة التعليم الثانوي العـام   -١
  :باململكة العربية السعودية على تطبيق اجلودة الشاملة ما يلي 

نشر ثقافة اجلودة الشاملة ، مراقبة تطبيق اجلودة الشاملة ، القيادة الفعالة ، التطوير 
رق العمل ، التدريب املستمر ، تقومي أداء العاملني ، االتصال الفعـال،  التنظيمي ، تشكيل ف

  .ختطيط اجلودة 

من املعوقات اليت تعيق تطبيق متطلبات اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية عدم وضوح  -٢
رسالة اجلودة الشاملة لدى القيادات العليا،االفتقار إىل وجود فرق عمل تسعى لتحقيق 

ة ، ضعف أساليب تقومي أداء العاملني ، وغياب التخطـيط املسـتقبلي   أهداف اجلود
  .لتطبيق اجلودة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة حول معوقات تطبيـق   -٣
  .اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية للمرحلة الثانوية وفقاً ملتغريات الدراسة

ت اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية مبرحلة التعليم الثـانوي  تقدمي آلية لتطبيق متطلبا -٤
  .العام باململكة العربية السعودية

  .كما وضعت الدراسة عدد من التوصيات والبحوث املقترحة
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Abstract 

Title: Requirements of Applying Total Quality in Secondary School Administration in 

Saudi Arabia in the Light of the Contemporary Administration Thought. 

The study sample includes (13) male school principals, (17) females school 

directors, (36) males vice-principals and (46) females deputy directors. All of them are 

related to the secondary school, Abha Education Directorate. 

The aims of the study were to answer of the following main questions: 

- What are the requirements of Applying Total Quality in Secondary School 

Administration in Saudi Arabia in the Light of the Contemporary Administration 

Thought? 

There are some other  sub-questions which are driven out from the main question: 

1- what are the aims, importance and philosophy of total quality in education and 

school administration? 

2- What are the clues that total quality administration is based on in developing 

school and administration? 

3- What are the experiences of some of developed countries in applying quality 

administration in school administration? 

4- Are there any differences between the point of view of the study sample about 

the obstacles with regard to applying the requirements of total quality in school 

administration  in Saudi Arabia due to the academic qualification, specialization, 

gender, training courses in the field of total quality? 

5- What is the suggested plan to develop school administration in Saudi Arabia in 

the light of total quality requirements? 

The researcher used the analytical descriptive approach. She also designed a 

questionnaire. The first part of the questionnaire contains information about education 

qualification, specialization, gender,, years of experience, and course attended in the 

field of total quality in school administration. The second part contains requirements of 

applying total quality in secondary school administration in Saudi Arabia and stating the 

obstacles of its application. 

The finding: 

The study comes to the following results: 

1- The most important total quality requirements that help secondary school 

administration in Saudi Arabia are spreading total quality information, checking 

the applying of total quality, effective guidance, creating work teams, well 
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organized development, importance of training, evaluating the work of 

employees,, effective communication and planning of quality. 

2- There are number of obstacles that prevent applying of total quality in secondary 

school administration in Saudi Arabia. The most important to be mentioned is 

the vagueness of the message of total quality in the thought of  high leaders, and 

clear application of total quality in school administration and clear shortage in 

making teams to watch the application of total quality in school administration, 

the lack of requirements for choosing effective administrative leaders, lack for 

smoothness in school administration to be subjected to renewal and 

development, lack of effective team works that aim to achieve the objectives of 

total quality, shortage in activating the effective communication, lack of training 

programs in the field of total quality, weakness of evaluation systems and lack 

of future planning to apply total quality. 

3- There are no statistical differences  between the pants pents members with 

regard to the obstacles of applying total quality in secondary school 

administration in Saudi Arabia according to the requirements of the study. 

4- Setting a plan for school total quality administration in Saudi Arabia in the light 

of system analysis. It contains four main elements (entries, operations, outcome 

and the feedback ). 
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  فهرس املوضوعات

  رقم الصفحة  املوضوع

  ١٧- ١  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول 
  ٣  .مقدمة: أوالً 
  ٨  .مشكلة الدراسة: ثانياً
  ١٠  .أمهية الدراسة: ثالثاً 
  ١١  .أهداف الدراسة: رابعاً 

  ١٢  .حدود الدراسة: خامساً 
  ١٣  .منهج الدراسة وأدواا: سادساً 
  ١٣  .لدراسةمصطلحات ا: سابعاً

 ١٧٣-١٩  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاين 

  ١٣٤-٢٠  اإلطار النظري: أوالً
  ٢٠  األسس النظرية للجودة الشاملة يف منظومة اإلدارة املدرسية : املبحث األول

  ٢٠  مقدمة
  ٢١  .النشأة والتطور التارخيي إلدارة اجلودة الشاملة/ ١
  ٢٥  .إلدارة اجلودة الشاملة املنطلقات الفكرية / ٢
  ٢٦  .اإلطار املفاهيمي إلدارة اجلودة الشاملة/ ٣
  ٢٩  .أهداف إدارة اجلودة الشاملة/ ٤
  ٣٢  .أمهية إدارة اجلودة الشاملة/ ٥
  ٣٦  .يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر لجودة الشاملةفاهيمي لاإلطار امل/ ٦
  ٤١  .املدرسيةاجلودة الشاملة يف اإلدارة  مؤشرات تطبيق/ ٧
  ٤٧  .مداخل اجلودة الشاملة / ٨
  ٥٥  .تطبيق اجلودة الشاملة مناذج /٩
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  رقم الصفحة  املوضوع

متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية : املبحث الثاين
  عامة ويف املرحلة الثانوية خاصة

٨٩-٦٢  

العام وإدارته يف البنية النظرية لتنظيم التعليم الثانوي : املبحث الثالث
  اململكة العربية السعودية

١٣٤-٩٠  

  ٩١  رحلة التعليم الثانوي باململكة العربية السعوديةالسياسة التعليمية مل/ ١
  ١٠٧  .تنظيم التعليم العام باململكة العربية السعودية/ ٢
  ١٢١  .اإلدارة املدرسية مبرحلة التعليم الثانوي باململكة العربية السعودية/ ٣
  ١٣١  مشكالت اإلدارة املدرسية باململكة العربية السعودية /٤

  ١٧٣-١٣٥  الدراسات السابقـــــة: ثانياً               
  ١٣٧  .الدراسات العربية: احملور األول 
  ١٥٣  .الدراسات األجنبية: احملور الثاين 

  ١٧٠  .تعليق عام على الدراسات السابقة
  ٢٤٣-١٧٤  إجراءات الدراسة: الفصل الثالث 

  ١٧٦  .إجراءات الدراسة امليدانية: احملور األول 
  ١٧٦  .جمتمع الدراسة -١
  ١٧٧  .عينة الدراسة االستطالعية -٢
  ١٨٠  .عينة الدراسة -٣
  ١٨٤  ).اإلستبانه(خطوات بناء أداة الدراسة  -٤
  ١٨٥  .صدق االستبانة وثباا -٥
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  رقم الصفحة  املوضوع

  ١٨٦  تطبيق االستبانة -٦
  ١٨٧  املعاجلة اإلحصائية للبيانات -٧

  ٢٤٣-١٨٩  .حتليل نتائج الدراسة امليدانية: احملور الثاين 
  ٢٥٩-٢٤٣  نتائج وتوصيات الدراسة : الفصل الرابع 

  ٢٤٥  مقدمة
  ٢٤٥  .النتائج العامة للدراسة: أوالً 
عليم متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية مبرحلة الت: ثانياً 

  الثانوي العام باململكة العربية السعودية
٢٤٨  

املنطلقات األساسية لتطبيق متطلبات اجلودة الشـاملة يف منظومـة   -١
  اإلدارة املدرسية مبرحلة التعليم الثانوي العام باململكة العربية السعودية

٢٤٨  

مرتكزات تطبيق اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسية يف ضوء مدخل  -٢
  ل النظمحتلي

٢٤٩  

آلية تطبيق متطلبات اجلودة الشاملة يف اإلدارة املدرسـية مبرحلـة    -٣
  التعليم الثانوي العام باململك العربية السعودية

٢٥٥  

بعض الدراسات املقترحة يف جمال تطبيق اجلـودة الشـاملة يف   : ثالثاً 
  إدارات املدارس

٢٥٨  

  ٢٦٠  قائمة املصادر واملراجع
  ٢٦١  .املصادر: أوالً 
  ٢٦١  .املراجع العربية: ثانياً
  ٢٧٨  .املراجع األجنبية: ثالثاً

  ٢٨٦  قائمة املالحق
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لقد كانت هناك حركات إصالح تعليمية وإدارية سريعة علـى مسـتوى   
العامل املتقدم والنامي ، حيث ركزت حركات اإلصالح التعليمي على تطوير البنية 

دة هيكلة اإلدارة املدرسية وذلك لتحقيق فعاليـة اإلدارة  اإلدارية للمدرسة أو إعا
، وكان علـى  ) الطالب(املدرسية وحتسني مستوى خمرجاا التعليمية واملتمثلة يف 

رأس الدول املتقدمة اليت تبنت حركة اإلصالح التعليمـي واإلداري ،الواليـات   
نيوزلندا واليابـان والصـني   واململكة املتحدة ، وكندا ، واستراليا ، و, املتحدة األمريكية

وهونج كونج ، إذ مما هو جدير بالذكر أن حبث املدارس الفاعلة يف تلك الدول كان يعتمد 
  . (yin: 1996,p 64-65) على تطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة باإلدارة املدرسية

هي إحدى املداخل  Total Quality Management (TQM)وإدارة اجلودة 
يثة واليت دف إىل التحسني املستمر بغرض جتويـد األداء وحتسـني   اإلدارية احلد

، وكذلك (Pamela: 1996, P.19)اإلنتاجية مع مراعاة خفض الكلفة وزيادة الفعالية 
إتاحة الفرصة للمشاركة اجلماعية يف اختاذ القرارات التربوية ، وإنشاء فرق اجلودة 

. يما يطلق عليه بإدارة الفريـق  داخل املدرسة والعمل بشكل مجاعي وتعاوين أو ف
(yin : Op.Cit, P.65) .  

ويف إطار عمليات اجلودة الشاملة داخل منظومة اإلدارة املدرسية تبحـث  
اجلودة عن وضع جمموعة من املؤشرات اليت يتم على أساسها قياس اجلودة الشاملة 

حلصول علـى  وتطبيقاا يف كل نظام العملية التعليمية واإلدارية باملدرسة دف ا
وعلى مستوى عالٍ من الكفـاءة  ) الطالب(نوعية متميزة من املخرجات التعليمية 

والفعالية هذا إىل جانب االهتمام جبودة التدريس ضمن إطار املنـاهج القوميـة ،   



 

وارتباط اجلودة بزيادة نسب التحصيل احمللي بأداء املدرسة ومبقارنة أداء املـدارس  
  . .(Les & Rodes: 1996, PP. 22-27). قة التعليميةاألخرى احمليطة بنفس املنط

ومن التغيريات املنشودة لتطبيق اجلودة الشاملة يف منظومة العملية التعليمية 
إعادة تغيري بنية أو هيكلة املدارس وزيادة الـدعم اإلداري لـإلدارة    –واإلدارية 

ض إجيـاد  املدرسية، وتطوير طرق ونظم التقييم اخلاصة بعمليات التعلـيم بغـر  
 :Herman & Herman). مستويات عالية من التقدم العلمي والتحصيلي واألكادميي 

1995, PP. 14-18)    باإلضافة إىل تغيري الثقافة التنظيمية ، وإجياد القيـادة الفاعلـة
وامللتزمة بنشر ثقافة اجلودة ووضوح أهدافها بني مجيع العاملني من معلمني وطالب 

إىل جانب استخدام التخطيط املنظم لتنفيذ اجلودة الشـاملة  وعاملني وإداريني هذا 
وفق جدول زمين حمدد ، وتوفري الدعم املادي الالزم لنجاح تطبيق اجلودة الشاملة 

(Horine & Haily: 1995, pp. 7-17) .  

هذا إىل جانب جتويد الربامج الدراسية مبا فيها املناهج الدراسية مبا يضـمن  
سام القدرة على االحتفاظ باملعرفة املكتسبة لفترة طويلة حتسني أداء الطالب وإك

ألداء الطالب وسرعة تصحيح Back Feed..نسبياً ، وتوفري التغذية الراجعة الفورية 
  .مسار الربامج الدراسية إذا خرجت عن أهدافها

(Reese  & Mobley: 1996, PP. 181-182) 

ديثة واليت تنمـي صـفات   وأيضاً زيادة التركيز على طرائق التدريس احل
االبتكار واإلبداع وحل املشكالت التعليمية لدى الطالب مع مراعـاة الفـروق   

ومـن مث كـان   .  .(Edward & Algozzibne: 1996, PP. 38-39). الفردية بينهم
اهلدف من برامج اجلودة الشاملة وإدخال مثل هذا املدخل يف منظومـة العمليـة   

وإجـراء   Change Managementحنو إدارة التغـيري   التعليمية وإدارا هو التوجه
عمليات التحسني املستمرة وصوالً إىل جتويد املنتج النهائي من العملية التعليميـة  

  .(Heverly: 1999,P.50)). وهم الطالب 



 

ويف ضوء ماتقدم فإن أهم العوامل املؤدية إىل جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة      
(TQM) ال ، والتعاون بني األفراد :  يف التعليم هيالقيادة الفاعلة ، واالتصال الفع

واملستفيدين من العمليـة  ) الطالب(يف شكل فريق العمل ، والتركيز على العميل 
يف صـنع  ) تكنولوجيا املعلومات(التعليمية ، واستخدام قاعدة البيانات واملعلومات 
كل عملية من عمليات اجلودة أو واختاذ القرارات التربوية ، والتحسني املستمر يف 

  . حلقات اجلودة وذلك ملنع وقوع األخطاء 
(Cornin: 2004, P.20) 

باإلضافة إىل التدريب املستمر ، وحق امللكية للمدرسة ، وإتبـاع نظـام   
احلوافز واملكافآت ، والتركيز على امليزة التنافسية والقيمـة املضـافة إىل التعلـيم    

 & ,Allan). ية يف ظل عوملة االقتصاد عن طريق التعليم لتحقيق املنافسة االقتصاد

other: 2004, PP. 88-89). 

ومن هنا أصبح جمتمعنا الدويل املعاصر حبكم التطور العلمي والتكنولوجي 
وعلى الرغم من ذلك، فإن «قرية صغرية نتيجة للتقدم املذهل يف عامل االتصاالت ، 

ا زال لكل دولة من دول العامل ثقافتـها  هناك حقيقة يعترف ا اجلميع وهي أنه م
وعاداا وتقاليدها وسلوكياا وطبيعة العالقات اليت حتكم أفرادهـا ، ونظامهـا   

  ).١١، ص ١٩٩٧: أبو اخلري ، كمال(» التربوي والتعليمي اخلاص ا 

هي عملية اجتماعية تم اهتمامـا كـبرياً   «ومن مث تعترب اإلدارة املدرسية 
عناصر البشرية وتوحيدها بصورة منظمة يف إطار مؤسسي حنو حتقيق بتسيري وحفز ال

  ).٢٠٨م، ص٢٠٠٠: الرشيدي (» أهداف حمددة للمستقبل القريب والبعيد

وعليه يؤكد علماء إدارة اجلودة الشاملة أن من ضمن جناح تطبيـق إدارة  
عـاون  هو حتقيق الت«يف منظومة التعليم واإلدارة املدرسية  (TQM)اجلودة الشاملة 

: أبو اخلـري (» الكفء والفعال الذي يستند إىل الرغبة اجلماعية يف حتقيق األهداف
  ).٥١٢، ص  ١٩٩٧



 

ومتشياً مع االجتاهات العاملية املعاصرة قامت اململكة العربية السعودية ممثلـة  
يسمى مبشروع ) هـ١٤٢٠(بعمل مشروع جترييب عام «يف وزارة التربية والتعليم 

ة الرائدة ويأيت هذا املشروع كخطوة مهمة تسـتهدف التطـوير   املدارس السعودي
التعليمي بتلك املدارس يف جممل عناصرها وأهدافها أمالً يف أن تكون هذه املدارس 
نرباساً ومنوذجاً متميزاً تقتدي به بقية املدارس وتستفيد من جتاربه التطويرية، وكان 

الطويل هو بناء القدرات الوطنية  هدف برنامج املدارس السعودية الرائدة على املدى
واستثمار اجلهود وتكاملها لكل عناصر العملية التربوية التعليمية من خالل التعاون 
والشراكة بني خمتلف قطاعات الوزارة املمثلة يف إدارات املناهج واإلشراف التربوي 

: احلامـد ، وآخـرون  (» وتقنيات التعليم واليت تشمل كفاءات وطنيـة متميـزة  
  ).٣١٨-٣١٧م، ص ص ٢٠٠٢

ولقد كانت املهمة األساسية من إنشاء املدارس الرائدة هو السعي لتكوين 
منوذج مطور يعاجل كثرياً من املشكالت السائدة يف مدارس التعليم العام ويكون هذا 
النموذج متفاعالً ومنوعاً يف مصادره وجتربته وتعديله، ويمكن للمدارس األخـرى  

ة منه وحتقيقاً هلذه املهمة الكبرية رمست أهـداف تفصـيلية   من تطبيقه واالستفاد
  :للمدارس الرائدة ، ولكن مل حتقق هذه التجربة النجاح لعدة أسباب من أمهها

عدم اعتماد ميزانية خاصة ملشروع املدارس الرائدة لتحقيق األهداف الالزمة  -١
  .وحنوها إلقامة املدرسة مبواصفات متميزة يف اإلدارة واملبىن والتقنيات 

حاجة اإلداريني العاملني يف تلك املدارس إىل دورات تربوية تدريبية مكثفة يف  -٢
 .اإلدارة التعليمية وفق مواصفات املدارس الرائدة

كانت هناك صعوبات يف التنسيق بني املدارس واملنطقة التعليمية باإلضافة إىل  -٣
ام التقنيات وجود مشكالت ترتبط باملعلمني وإعدادهم وتدريبهم على استخد

 .وطرق التدريس احلديثة الالزمة يف املدارس الرائدة



 

 .ضعف الربنامج اإلشرايف على املدارس مع نقص الوسائل التعليمية -٤

 .ضعف صالحية املباين املدرسية الستخدام أساليب التدريس احلديثة -٥

هناك مشكالت مرتبطة بعدم فهم العاملني باملـدارس الرائـدة ألهـدافها     -٦
 . ومستلزماا

 .هناك فجوة بني املناهج القائمة ومتطلبات املناهج املطلوبة يف املدارس الرائدة -٧

هناك مشكالت مرتبطة باخلطة اإلعالمية للمدارس ، ونشر الوعي بني أوساط  -٨
، ص ٢٠٠٢: احلامد. (املتعلمني وأولياء األمور بأمهية مشروع املدارس الرائدة

٣٢١.(  

ك ضرورة ملحة لتطوير النظام التعليمي ويتضح من املعوقات السابقة أن هنا
السعودي عامة ، واإلدارة املدرسية خاصة من أجل حتسني جودة التعليم، ورفـع  
الكفاءة الداخلية للمدارس ، وخاصة املدارس الثانوية اليت تعد عنق الزجاجـة يف  
, التعليم العام، ومفترق الطرق إىل جماالت جامعية متنوعة ، وخربات حياتية عارمة

ولذلك فإن الدراسة احلالية حتاول حتديد اجلوانب املختلفة اليت حتقق جودة التعليم 
  .وخاصة مرحلة التعليم الثانوي العام يف اململكة العربية السعودية


