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 .التعرف على درجة ممارسة مبادئ إدارة الجودة الشاملة في إدارة اإلشراف التربوي -١

 .الكشف عن درجة أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة اإلشراف التربوي ودورها في تطويرها -٢

 .  إلشراف التربويتحديد الصعوبات التي تحد من إمكانية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في إدارة ا -٣

  .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي : منهج الدراسة 
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Study Abstract 
Researcher Name: Mai Ali Matouq Alban 
Study Title: 

The Girl's Educational Supervisory Department in View of the Principles of Total Quality 
Management (Field Study). 

Goals: 
1. To identify the level of practcing total quality management principles in the educational 

supervisory Department. 
2. To detect the importance of total quality management application and its role in the 

improvement of educational supervisory department. 
3. To determine the barriers and deffecaltis that limit the use of total quality management 

application in the educational supervisory department. 
Methods : The study used the descriptive survey method. 
 Study Sample: The study sample constitutes all the female educational supervisors in the girl's 
educational supervisory Department and educational supervisory centers in the holy city of Makkah (total 
number of 208). 
Tools: The researcher  Use Sheet do it by her self  as a tool for this study. 
Statistical Methods: Frequency, percentage, standard deviation, single contrast analysis, written and oral 
tests. 
Results: 

1. The study sample accepted to average degree the practice of all the principles of total 
quality management in the girl's educational supervisory department. These are arranged in 
a descending order as follows: continuous education and training, performance and 
productivity measurement, educational supervisory continuous improvement, teamwork, 
focusing on the beneficiary, effective leadership, information system (effective 
communication). 

2. Consensus agreement of the study sample as to the importance of practical application of all 
total quality management principles in the girl's in a descending order as follows: 
continuous education and training, focusing on the beneficiary performance and 
productivity measurement, educational supervisory continuous improvement, effective 
leadership, information system, teamwork. 

3. Six (6) organizational obstacles were rated as very high degree by the study sample where 
as two (2) of them was rated as moderate degree. 

4. The study sample agreed on two (2) of the personal obstacles to be of high degree and of 
poor degree in three (3) of them. 

5. There was no statistical difference in the quality management in the girl's educational 
supervisory department according to number of years of experience, scientific degree, 
speciality and the number of training programmes. 

6. The supervisors who had experience years in the range of 10 years to <15 years had a 
statistical difference of significance (<0.05) in the degree of importance of the application of 
the principles of total quality management in the girl's educational supervisory department. 

Key Recommendations: 
1. Need to design new motivational system to improve the quality of work and to encourage 

the supervisors to be creative aiming at distinction and perfection. 
2. To achieve global satisfaction of beneficiary through the services provided. 
3. Need to simplify the steps and procedures through activation and implementation of new 

technologies. 
4. Need to enforce and highlight the performance standards and indicators that are applicable 

to facilitate the educational supervisor's performance evaluation. 
5. Need to provide effective communication tools and information resources that are accessible 

to all supervisors to facilitate the work flow at the educational supervisory department. 
6. Need to focus in depth on training to improve the quality of the supervisor's performance as 

well as all educational supervisory departments' employee. 
7. To adopt the concept of corporate management and sharing ideas in decision making to 

motivate the supervisors for taking responsibilities and facing obstacles. 
8. To develop working groups to function in sharing experiences and teamwork planning. 
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  :مقدمة 

 والسالم على أشـرف     ةيعلم والصال  ما لم  اإلنسانالحمد هللا الذي علم بالقلم علم            
  . وعلى آله وصحبه وسلماألنبياء والمرسلين سيدنا محمد 

في عصر التقدم العلمي والتقني إلى       الحضاري   وارتقاءهتتوقف حيوية المجتمع         
 لتفاعـل باالذي يتميز بأنه نظام مفتوح يتـسم        ، حد كبير على فاعلية النظام التعليمي     

 خالل مدخالته التي تتغير     داخلية والخارجية من   مع معطيات المجتمع ال    ثنائي القطب 
وأهـداف التنميـة     ،استجابة لمتغيرات المجتمع ومتطلبات العصر     ،سريعاً وتتطور
ـ  لـذا  ،اعليهوالتركيز   والنوعية   تمام بجودة األداء  االه  ضرورة مع ،الشاملة  ت جعل
ــ ــة ةخط ــة  التنمي ــسية الثامن ــسعودية الخم ــة ال ــة العربي ــي المملك وزارة (ف
 ،أولوياتهـا  سياق    التعليم ضمن  جودة والنوعية في   بال االهتمام ،)هـ١٤٢٧،يطالتخط

زيادة مع  ، رسا وتفعيل دور المد   ينالمعلم ماتحديث مه وبرزت رؤيتها المستقبلية في     
فاستحداث وتطـوير النظـام      ،المشاركة بين المنزل والمدرسة في العملية التعليمية      

للحصول على مخرجـات    ملية التعليمية   التعليمي ومدخالته أمر ضروري لنجاح الع     
  .ةذات جودة عالي
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عملية يتم فيها التقويم والتطـوير المـستمر          وبما أن إدارة اإلشراف التربوي         
ـ          ـة ومتابعة وتنفي  ـة التعليمي ـللعملي ق األهـداف   ـذ كـل مـا يتعلـق بهـا لتحقي
 كانـت   واإلشراف على جميع العمليات التي تتم في المدرسـة سـواء           ،ةـويـالترب

وهـي   ، تعد من أهم مدخالت النظام التعليمي والجهاز اإلداري له         لذا ،ادارية أم فنية  
وتتعامل مع المحاور الرئيسية للعملية      ،نظام وخارجه تؤثر وتتأثر بما يحدث داخل ال     

لذلك البد من العمل علـى تطـوير         ،)الخ.. ومنهج دراسي  ،تلميذ ،معلم(ليمية من التع
  مؤثراً يؤدي دوراً  التربوي كجزء مهم من العملية التربوية؛     راف  اإلشإدارة  وتحسين  

 فـي   الحادثـة متابعة التطورات   ونظراً للتغيرات و  ، زيادة كفاءة النظام التعليمي   في  
المعوقات  العديد من    إلى إضافة ، يتم اتخاذها   القرارات التي  أهميةو اإلشرافيالعمل  

 فقـد  ، التربـوي  اإلشرافعالية  التي تؤثر في ف    العديد من الدراسات     التي أوضحتها 
بتوعية القيادات اإلدارية فـي مكاتـب       ) ٥٠ص ،هـ١٤٢٧(أوصت دراسة الشامان  

من تأثير ايجابي فـي      اإلشراف على أهمية العمل بأسلوب اإلدارة بالمشاركة لما له        
) ٤٤ص ،هـ١٤٢٢(الحداد كدتوكما أ  ،تخلص من ضغوط العمل لدى المشرفات     ال

ويع في األساليب اإلدارية المستخدمة مع تطوير التنظـيم         ضرورة التجديد والتن  على  
 لتوضيح مختلـف المـستويات اإلشـرافية وتـدرجها          ؛اإلداري لإلشراف التربوي  

  .وعالقاتها مما يستدعي المرونة والتطوير المستمر
لتطوير  ، الجودة الشاملة أحد أهم األساليب والمداخل اإلدارية الحديثة        إدارةعد  تُو     
 فـالجودة   إن تعبير الجودة ليس جديداً    ف ،وتحسين عملياتها وتحديد مخرجاتها    اإلدارة

سورة ( }�َّه خبِري بِما تَفْعلُـون    صنع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ شيءٍ إِ      {تعالىواإلتقان مبدأ إسالمي قال     
لعمل التي تعتمد على أسلوب ا     ،تقوم على مجموعة من المبادئ     فهي ،)٨٨ آية   :النمل

  االرتقاء بالممارسات المهنية بما يضمن االسـتفادة        تعمل على     و ،الجماعي التعاوني 
كما أكد الملتقـى األول     ،  إلى مخرجات عالية الجودة    من الموارد والمصادر وصوالً   

ـ ٢٦/١٢/١٤٢٧-٢٥(بالهفوف  ، في إدارة التربيـة والتعليـم   للجودة    علـى  ) هـ

لـى مـستوى    ل الممارسات في جودة التعلـيم ع      تقديم أفض مع   ،تعزيز ثقافة الجودة  
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ا على ـالتربوية و إدارته تدريب القياداتو ،دارسـوالم ـمة والتعليـإدارات التربي
كـز إلعـداد القيـادات    امرإنشاء و ،رق العملـاء فـارة بنـمه مداـة استخـكيفي

   .الجودة في المؤسسات التربوية مـذلك لدور القيادة في دعالتربوية و
ومرتكز أساسـي للقيـادة      ،يث أن اإلشراف التربوي مصدر مهم للمعلومات      ح     

 ألنه يمثل همزة الوصـل بـين الواقـع الميـداني            ؛التربوية في اتخاذها للقرارات   
مؤسسات المدرسية فإن الحاجة تقتضي أن يشهد نظام اإلشراف التربوي تحـوالً            وال

لممارسات اإلشرافية وصـوالً    يحدث نقلة نوعية في ا     ،وتغيراً مواكباً لتطور العصر   
  .ستمرإلى تجويد التعليم وتحسين مخرجاته بشكل م

 إدارة اإلشراف التربوي للبنـات بمدينـة مكـة          هنا قامت الباحثة بدراسة       ومن  
  :  كالتاليمن خالل خمس فصول ،المكرمة في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة

 اإلطار النظري ن الفصل الثاني    وتضم ،لدراسةخطة ا اشتمل الفصل األول على         
والجزء الثاني مـن الفـصل       ،وإدارة الجودة الشاملة   ،فيما تعلق باإلشراف التربوي   

الثاني تطرقت فيه الباحثة إلى الدراسات العربية واألجنبية التي لها عالقة بموضوع            
شتمل او ،ةـ المنهجي الث على إجراءات الدراسة   ـالفصل الث وى  ـبينما احت  ،الدراسة

تضمن الفـصل   في حين    ،إجراءات التحليل لنتائج أسئلة الدراسة    لفصل الرابع على    ا
  . الدراسة هذهالخامس نتائج وتوصيات

  :مشكلة الدراسة 

 واحداًيعد   التربوي   اإلشراف أن )٤٢ -٤٠ ص ص ،هـ١٤١٩(  ذكر مرسي      
ـ  ـ فـي تحـسي    هامـاً  دوراً   ويلعـب  ،من أهم مدخالت النظام التعليمي     ة ـن العملي

ويقوم بشكل رئيس على مبدأ التحسين والتطوير واالرتقـاء بـالموقف            ،ةـلتعليميا
 مجرد الوقــوف عند حد تصيد األخطاء أو كشفهــا والمحاسبة          وليس ،التعليمي
تأهيـل   إلىتغيير ثقافي يحتاج      العملية اإلشرافية واستمراريتها   يتطلب نجاح و ،عليها

وبمـا يتمـشى     ،نجاالت التي تتعلق بعمله    في جميع الم   ات التربوي اتوإعداد المشرف 
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 ن مهنياً وتتطـور إمكانـاته     اتنمو المشرف تل ،ومستجدات المجال التربوي والتعليمي   
  . المتجددةنالتي تتطلبها مسئوليات عمله

 وفق األهـداف     تسعى لتحقيق كفاية النظام التعليمي وفاعليته      اإلشرافيةفالعملية       
ل االرتقاء بجميع العوامل المؤثرة فيها ومعالجـة         خال نم، لهوالسياسات المرسومة   

 مـع   انـسجاماً ، الصعوبات التي تواجهها والعمل على تطويرها وتجويدها باستمرار       
جودة الشاملة نظـام    أن إدارة ال  حيث  و ،د في النظام التعليمي   حركة التطوير والتجدي  

 الحديثـة   اإلداريـة عدد من المفـاهيم      يرتكز على    إداريوأسلوب   ،متطور للتعليم 
 والجهود واالبتكـارات وبـين      اإلداريةالموجهة التي تقوم على المزج بين الوسائل        

سين والتطـوير   تحال و األداءجل االرتقاء بمستوى    أالمهارات الفنية المتخصصة من     
 وبمجرد أن تصبح ثقــافة الجودة      ،الوقت والجهد  من    مزيداً يتطلبهذا   ،المستمرين

مجتمع اإلشرافي يـصبح مـن الـسهل الـسيطرة علـى            الشاملة جزءاً من ثقافة ال    
بنشر ثقافـة الجـودة الـشاملة       ) ٩٢ص ،هـ١٤٢٤( المهنا أوصىفقد  ، المشكالت

التركيز على العمـل الجمـاعي       ،وتدريب وتمكين الموظفين منها ليتم تنفيذ مبادئها      
تمر واالهتمام بعملية التحسين والتطوير المس     ،وتسهيل تبادل المعلومات بين اإلدارات    

يـف  ضـرورة تكث  على  ) ٢٤٤ص ،هـ١٤٢٤ (مالسحيركز   كما   ،بالشكل الصحيح 
لين ومتخذي القرار ومن ثم للمشرفين التربـويين        التدريب في مجال الجودة للمسؤو    

والتأكد من قناعة كل المرتبطين بالنظام في الحد مـن مقاومـة             ،ومديري المدارس 
    .لناتجة عن الجهل بالنظامالتغيير الناجمة عن عدم الفهم ولتقليل األخطاء ا

 إدارة واقـع نظـام      عن  بعض المشرفات التربويات   أراءمن خالل استطالع    و     
وجدت الباحثة أن هناك بعض العقبات التي تحـول دون جودتـه              التربوي اإلشراف

 عدم مرونة العمل   ،ضعف العمل الجماعي   ،م التدريب الكافي ومقاومة التغير    عد:منها
 مستمرة معلومـات جيد كلها أمور تؤكد أن النظام في حاجة           نظـاماالفتقار إلى   مع  
انظـر الملحـق    (على نحو يتـصف بالـشمول والتكامـل        دـد والتجوي ـ التجدي إلى
  واقـع  فقد انبعث اهتمام الباحثة ورغبتها في الوقوف علـى         لذا   ،)٢٠٣ ص،٢:رقم
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إدارة الجـودة    في ضوء مبادئ      بمدينة مكة المكرمة   إدارة اإلشراف التربوي للبنات   "
  .     بما يساعد على رفع مستوى جودتها"الشاملة

  :أسئلة الدراسة 

  :ة التاليابة على األسئلةتقوم الدراسة الحالية باإلج
 مبادئ إدارة الجودة الشاملة في إدارة اإلشراف التربـوي          ممارسةما درجة   /١س

  ؟عينة الدراسةبمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر 
مبادئ إدارة الجودة الـشاملة فـي إدارة اإلشـراف          تطبيق   ما درجة أهمية  /٢س

  ؟عينة الدراسةالتربوي بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر 
ما المعوقات التي تواجه إدارة اإلشراف التربوي بمدينة مكة المكرمة وتحد           / ٣س

  ؟عينة الدراسة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر إمكانيةمن 
 من حيث   عينة الدراسة د فروق ذات دالله إحصائية في وجهات نظر         هل توج /٤س

مـدة  (: التاليـة   للمتغيـرات  تبعاً دارة الجودة الشاملة  مبادئ إ ممارسة  درجة  
  ؟)الدورات التدريبية، صالتخص،  العلميلالمؤه، الخبرة

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية في درجة أهمية تطبيق مبـادئ إدارة             / ٥س
، مـدة الخبـرة   :(لة في اإلشراف التربوي تبعاً للمتغيرات التالية      الجودة الشام 

  ؟)الدورات التدريبية، صالتخص،  العلميلالمؤه
  :أهمية الدراسة 

حاجة اإلشراف التربوي في المملكة العربية      تستمد هذه الدراسة أهميتها من           
والمهـام   ،السعودية لعملية التطوير والتحسين بما يتالءم مع النظرة الحديثة لـه          

ــ ــي يق ــا؛األساســية الت ــة وم به ــة التعليمي ــل العملي ــد أوصــى ،لتفعي  فق
طالب الدراسات العليا بـإجراء المزيـد مـن         ) ٥٠٧ص ،هـ١٤١٠(ولقيـلعا

كما تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها من         ،األبحاث في مجال اإلشراف التربوي    
د أهم مداخل التطـوير     التي تناولت أح   ) الباحثة ةحدود معرف (الدراسات القليلة في  

  .وهو إدارة الجودة الشاملة وفعالية تطبيقها في إدارة اإلشراف التربوي
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  :ما يليخالل  هذه الدراسة أهميتها من اكتسبتكما         
 يمكن أن تساهم في زيادة وعي القائمين على النظام التعليمـي بأهميـة              -١

 الجودة الشاملة الذي     أسلوب إدارة  اومنه، الحديثةإلدارية  تطبيق األساليب ا  
 .ثبت نجاح تطبيقه في المؤسسات الحكومية والتعليمية

  الجودة الشاملة  إدارةتسهم هذه الدراسة في توضيح أهمية األخذ بأسلوب          -٢
  .والتحسين المستمر ،لتحقيق العمل الجماعي

توجيه حركات التطوير وتحديد     الباحثة أن تساعد هذه الدراسة على        أملت  -٣
ويعمل على قيادة    ،يةدي إلى تجويد وتحسين العملية التعليم     يؤبما   ؛مسارها

 .بحيث تتوافق االنجازات مع التطلعات ؛جهود اإلنماء

ـ   بصفة خاصـة   إثراء المكتبة العربية عامة ومكتبة اإلدارة التربوية       -٤  ي الت
اول تطبيق إدارة الجـودة الـشاملة فـي         تنتتعاني من قلة الدراسات التي      

  . إدارات اإلشراف التربوي
   :أهداف الدراسة 

    : إلى تحقيق التالي الدراسة تهدف   
 اإلشراف  إدارة الجودة الشاملة في     إدارة مبادئ   ممارسةدرجة   التعرف على  -٤

 .التربوي

 اإلشـراف  إدارةفـي    الجودة الشاملة    إدارة درجة أهمية تطبيق     الكشف عن  -٥
 . ودورها في تطويرهاالتربوي

 في   الجودة الشاملة  إدارةتطبيق مبادئ   ية  إمكانتحديد الصعوبات التي تحد من       -٦
    . التربوياإلشرافدارة إ

  :حدود الدراسة 

 مبادئ  تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة        :الحدود الموضوعية 
شـراف التربـوي بمدينـة مكـة        ودة الشاملة وأهمية ذلك فـي إدارة اإل       ـإدارة الج 
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 التطبيـق مـن وجهـة نظـر         كانيةإمالصعوبات التي تحد من      تحديدو، المكرمـة
  .المشرفات التربويات

،  للبنـات   الدراسة في إدارة اإلشـراف التربـوي        هذه أجريت :الحدود المكانية 
  .بمدينة مكة المكرمةلها  ومركز الشمال التابع

 مشيئة اهللا تعالى في الفـصل الدراسـي          بعد  الدراسة تم إجراء  :الحدود الزمانية 
  .هـ١٤٢٨/ ١٤٢٧لعامالثاني 

الجانب الميداني لهذه الدراسة على جميـع المـشرفات          اقتصر: لحدود البشرية ا
  . التربويات في مدينة مكة المكرمة

  :مصطلحات الدراسة 

   :اإلشراف التربوي 

م فيها تقـويم وتطـوير      تالعملية التي ي  " بأنه) هـ١٤٢٤(وإبراهيم األسدي     عرفه
 بها لتحقيق األهداف التربوية وهو يشمل       تنفيذ كل ما يتعلق   والعملية التعليمية ومتابعة    

اإلشراف على جميــــع العمليات التي تجري في المدرسة سواء كانت تدريبيـة       
أم إدارية أم تتعلق بأي نـــوع من أنواع النشـــاط التربوي فـي المدرسـة              

  .١٩ص "وخارجها والعالقات والتفاعالت الموجودة بينها
عملية تهدف إلى تطوير أداء المعلمـين وتطـوير         "  بأنه )ت.د(يتق هوانه و  ورآه    

أساليب ووسائل عملهم بهدف إيجاد نقلة نوعية في العمليات التربويـة فـي سـبيل               
  .٩٤ص "الوصول إلى األهداف والغايات المطلوبة على أحسن وجه

عمل جماعي تعاوني يهدف إلـى تطـوير        : اإلشراف التربوي  الباحثة أن        ورأت
  .وي واإلداري مع التركيز على النوعية والجودةوتحسين العمل الترب

   : التربوياإلشراف إدارة 

ـ ١٤٢٧( المقدسةةوالتعليم بالعاصم العامة للتربية اإلدارةكما جاء في موقع         )هـ
إحدى اإلدارات التعليمية التي ترتبط مباشرة بمساعد المـدير العـام للـشؤون             " هي
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 التربوي وهي معنية بذلك تماماً ومن أهم        التعليمية، وتشرف بدورها على سير العمل     
    ."رصد الواقع التربوي والتخطيط لتحسين مستوى األداء التربوي والتعليمي:أهدافها

هي إحدى إدارات    : كما حددتها الباحثة إجرائياً     للبنات وإدارة اإلشراف التربوي      
 إلى تطـوير    فوتهد، التربية والتعليم المرتبطة مباشرة بالمساعدة للشؤون التعليمية      

 لضمان فاعليـة األداء التربـوي       تقويمه عمل على تو ،المدرسةفي  الموقف التعليمي   
   .والتعليمي

  :إدارة الجودة الشاملة 

 في التربيـة   ) TQM(مفهوم إدارة الجودة الشاملة     ) هـ١٤٢٢( البوهي عرف     
مد طاقة حركتهـا  اإلستراتيجية اإلدارية التي ترتكز على مجموعة من القيم وتست  "بأنه

من المعلومات التي يمكن في إطارها توظيف مواهب العاملين واسـتثمار قـدراتهم             
ن يالفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبـداعي بهـدف تحقيـق التحـس              

   .١٢٠ص "المستمر لعمل المؤسسة
 األنـشطة مجموعة  : " الجودة الشاملة بأنه   إدارةمفهوم   )هـ١٤٢٥(عليماتحدد  و    
 والممارسات التي يقوم بها العاملين لتسهيل شؤون المؤسـسة التربويـة            األساليبو

  .٩٦ص " جميع مجاالت العملية التعليميةلتحقيق األهداف المنشودة في
 عملية إدارية مبنية على      هي : إجرائياً الباحثةها  ت الشاملة كما حدد   ةإدارة الجود     

 في  دتساعو، سين العملية اإلشرافية  مجموعة من المبادئ التي تعمل على تطوير وتح       
منع حدوث المشكالت وأداء العمــل الصحيح منــذ البدايـــة مـع تحقيـق             

    .قصر وقت وبأقـل التكاليفأاألهداف التربوية في 
   :مبادئ 

ـ  )٢٥ص ،هـ١٤١٧ (خياطجمع مبدأ وعرفها           قواعـد تـنظم الـسلوك       ابأنه
  .تربويةنظم في ضوئها العمليات ال تُاكم ،وتوجهه

ـ   :ها الباحثة إجرائياً  ترفعو      ز األساسـية لفلـسفة إدارة الجـودة        ـ بأنها الركائ
 عنـد   والتي تمثل قواعد للسلوك واألداء ينبغي مراعاتها وااللتـزام بهـا           ،املةـالش




