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 المستخلص:

تواجه تطبيق معايير ادارة الجودة في تهدف الدراسة الى تحديد المعوقات التي       

مديريتي تربية الرصافة الثانية والثالثة واقتراح الحلول المناسبة لها. إذ تم تحديد 

المشرفيين اإلداريين والذين يبلغ عددهم أثنان وأربعون مشرفاً  وتم اختيارهم ليكونوا 

الباحثين وتم عينة الدراسة، تم جمع المعلومات من خالل إعداد استبانة من قبل 

استخدام االدوات االحصائية المالئمة لتحليل النتائج التي تم استحصالها في هذه 

الدراسة ، خلصت الدراسة الى عدد من النتائج لعل من أهمها تأكيد وجود معوقات 

حقيقية تواجه عملية تطبيق معايير ادارة الجودة اهمها قلة المعلومات والخبرة في 

ج الجودة بين مدراء المدارس والكوادر التدريسية فيها .بناءاً امكانية  تطبيق برام

على النتائج التي تم الحصول عليها أقترح الباحثون عدد من التوصيات والتي من 

أهمها هو تطوير برامج تدريبية لكافة الكوادر التدريسية فضالً عن توفير الدعم 

 المادي الالزم لتحقيق متطلبات الجودة .
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Abstract : 

        The objective of this study was to identify the obstacles 

facing the implementation of quality management standards in 

the second and third Rasafa educational directorates hence to 

suggest the appropriate solutions. All fourty two administration 

supervisor of both Rasafa Educational directorates were selected 

to be the sample of this study. Data for this study were collected 

through a questioner prepared by both researches for this 

purpose. An appropriate statistical tools were used for the 

analysis of the results achieved in this study. The study has 

come out with number of findings, most of which confirmed the 

existence of real obstacles  face the implementation of quality 

management standards such as lack of knowledge and 

experience in the mechanism of implementing quality programs 

amongst school principals and teaching staff. Based on the 

results achieved in this study, researchers suggested number of 

recommendations, the most important of which is the 

development of training programs to all school teaching staff 

and providing the required financial support for the 

implementation of the quality systems. 

 

 

 مشكلة البحث:
ان التطورات العلمية والتقدم التكنولوجي الذي بدأ منذ منتصف القرن العشرين،        

التكنولوجية واالتصاالت وتطور استعمال والمتمثلة في ظهور االنتاج اآللي التقنيات 

االقمار الصناعية، وإذ انعكست هذه التغيرات والتطورات على زيادة الطلب على 

األيدي العاملة ذات المواصفات العالمية، وهذا تطلب اعادت النظر في العناصر 

المؤثرة في نوعية التعليم، فالمجتمعات المعاصرة تحرص على تطوير نظمها 

ة وتحقيق أعلى درجات الجودة في المخرج التعليمي في ظل التحديات الكبرى التعليمي

 التي ال سبيل لمواجهتها إال بتطوير التعليم وتحسين جودته. 
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مما حتم على دوِل العالم المتقدمة والنامية ـ على حد سواء ـ اعادة النظر في       

برامج وسياسات وطرق واساليب التعليم ،ففي منتصف القرن العشرين بدأت امريكا 

وفرنسا واليابان تتسابق في ما بينها من اجل تطوير نظمها التعليمية النهم ادركوا أن 

المرتكز االساسي ونقطة البداية الحقيقية ألي اصالح  تطور التعليم وتحسينه يُعد

يستهدف إقامة مجتمع عصري متطور قادر على الوفاء باحتياجات ومتطلبات 

المجتمع ، وكذلك فقد اولت كندا وبريطانيا عناية كبيرة لمعايير ومؤشرات جودة 

التعليم النظم والمؤسسات التعليمية ،وكذلك التجربة الماليزية وسياستها في جودة 

وكيف انعكست على تطورها في مختلف المجاالت بعد ان كانت من الدول المتخلفة 

 الفقيرة .

فقد اصدرت المنظمات الدولية مثل اليونسكو والبنك الدولي ومنظمة التعاون         

 OECD( )Organization Economic Comparativeوالتنمية االقتصادية )

Development) البرنامج العالمي لمؤشرات التعليم، بتوفير  تقريراً في مجال

مؤشرات دقيقة عن واقع النظم التعليمية في بعض دول العالم التي يمكن االعتماد 

 (.812، صOECDعليها عند تطوير سياستها التعليمية )

اما في العراق فقد ازداد االهتمام وبشكل كبير في السنوات االخيرة بنظم       

جودة بعدها االستراتيجية الفعالة لتحقيق التنمية في جميع واساليب ومعايير ال

المجاالت ،النها اسهمت في تحسين كفاءة االفراد وقدرتهم على التطوير والتحسين 

،وخصوصاً البلد يعاني من انعكاسات الظروف التي مر بها والتي كان لها االثر 

التي قد اسهمت بتراجع األكبر على ضعفاً مؤسسات الدولة عامة والتعليمية ال سيما 

نسب النجاح في المراحل المنتهية وكثرة تسرب اعداد الطلبة من مقاعد الدراسة 

وازدياد االنتقادات من قبل القائمين على مؤسسات التعليم العالي على ان هناك ضعف 

بمخرجات التعليم العام ،وهذا ما ينعكس سلباً على تعليمهم الجامعي ،وقد اكد كثير من 

حيين ان الخطوة االولى في االصالح هي بالتعليم العام ، مما تقدم يفرض االصال

على القيادات التعليمية في وزارة التربية العراقية بإعادة النظر بالسياسات التعليمية 

واالعتماد على معايير ومؤشرات عالمية لضبط جودة التعليم للنهوض بالمجتمع 

 ا تقدم يمكن تلخيص مشكلة البحث باالتي : والتقدم به بمصاف الدول المتقدمة . ومم

 ما معوقات تحقيق جودة التعليم في التعليم العام ؟ .0

 سبل التغلب على معوقات تحقيق الجودة في التعليم . .8

 

 اهمية الدراسة :

تتسم اهمية الدراسة من خالل تناوله موضوعاً يتسم بالحداثة في ادبيات التعليم          

، تناولت الدراسة موضوعاً مهماً وهو معوقات تحقيق معايير ادارة جودة التعليم في 

مؤسسات التعليم العام إذ يتم تسليط الضوء على )مفهوم جودة التعليم واهميتها 

تطبيق الجودة ( ويُعد هذا الموضوع من الموضوعات ومعايير الجودة ومعوقات 

الجديرة بالدراسة ،كما ان نتائج الدراسة تساعد متخذي القرار في المؤسسات 

التعليمية في عملية االصالح والتطوير والتحسين بجودة العملية التعليمية . ألن 

وثوقة اسباب تراجع جودة العملية التعليمية هي غياب اعتماد معايير واضحة وم
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وقابلة للتطبيق تعمل على تصحيح سير مسار العملية التعليمية لكونها المسار الوحيد 

 (. 832م ص8112القادر على تصحيح المسيرة التعليمية وتحقيق جودتها )الفتل اوي

كما ان الدراسة جاءت متزامنة مع دعوات وجهود القيادات العليا في وزارة التربية 

 واالليات لتطبيق معايير الجودة في المؤسسات التعليمية.   في التشريعات واالجراءات

 

 اهداف الدراسة : 

 تهدف الدراسة الحالية الى تحقيق االتي:  

 نشر الوعي وتعزيز ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية. .0

تعرف معوقات تطبيق الجودة في قطاع التعليم العام بمديريات التربية  .8

 .الرصافة الثانية والثالثة 

 

 حدود الدراسة :

تقتصر الدراسة الحالية على المشرفين االداريين في مديريات تربية بغداد        

 .  8102-8102)الرصافة الثانية والرصافة الثالثة ( للعام الدراسي 

 

 تحديد المصطلحات : 

 تعددت وتباينت رؤى الباحثين حول تعريف المصطلحات االتية :      

المعوقات : هي اي عامل له تأثير مباشر او غير مباشر على العمليات التي يتم القيام 

 بها لتحقيق هدف سواًء كانت تلك العوامل ادارية او فنية او مالية او بشرية .  

 (6ص 8112)داغستاني                                                                       

"عبااارات وصاافية تحاادد مسااتويات الجااودة المنشااودة فااي منظومااة التعلاايم المعااايير: 

 (001: 8116والتعلم بكل عناصرها".)سعيد،وصفاء، 

معايير الجودة : هي المستوى النموذجي المطلوب او المرغوب لمواصفات االداء 

 (. 28م ص 8110الجيد. )السنبل ،

 

 الفصل الثاني : االطار النظري

 ــ مفهوم ادارة الجودة 

نجد من الصعب إيجاد تعريٍف شاماٍل لها بسبب تعادد جوانبهاا، فعرفهاا كاـلمة الجاـودة  

ابن مـنظور فـي معجمه لسـان العرب بأن أصلهـا مـن الفعـل)جاد( وهـو الشيء الجيد 

 .(28: 0121وجـوده صار جيدا وهـو ضد الرديء)ابن مـنظور، 

( مقارنااة الشاايء Oxford( وفقاااً لقاااموس أكساافورد )Qualityبينمااا عرفاات الجااودة )

بأشاااااااااياء أخااااااااارى مشاااااااااابهة لاااااااااه مااااااااان حياااااااااث كوناااااااااه جياااااااااداً او ردي ااااااااااً .                                              

1078)                                                               :Hornby,2000   ) 

 ــ مراحل تطور الجودة 

لجودة بعدة مراحل، البد من ايجاز مراحل تطور الجاودة مان الناحياة التاريخياة مرة ا 

 وهي :
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(  Juranو Demingوقاد شاكل المفكارون ) : 1945-1940الفترة من عام  .0

االمريكان الرواد االساسيون في استعمال االساليب االحصائية والتحليلية فاي عملياات 

 الفحص وكان لهما الدور الرئيسي في هذا المجال  .

ان المنافساة باين المنظماات االنتاجياة والخدمياة المختلفاة   فترة الخمسينات : .8

د تبنات المنظماات محدودة وكانات كال مان االنتاجياة والجاودة مهملاة الاى حاد ماا ، وقا

وعمااال فاااي الياباااان إللقااااء المحاضااارات واقاماااة الااادورات  Demingاليابانياااة اراء 

 التدريبية هناك وقد تم وضع طاقم عمل متخصص في الجودة .

خالل هذه الفترة تام التأكياد بشاكل اساساي علاى الجاودة وقاد  فترة الستينات : .3

الجاودة واالجاراءات والتادريبات تبنت بريطانيا هذا االتجااه وتام التركياز علاى مفهاوم 

 المتعلقة بأدوات العمل والمواد الخام وغيرها ذات االهمية على الجودة .

 BSENخاالل هاذه الفتارة  اظهارت معاايير للجاودة مثال  فترة السببعينات : .1

ISO 9000  . وقد تم التوجه إلقامة اقسام للجودة وتحملت مسؤولية االهتمام بها 

خالل هذه المرحلة بارز اهتماام جادي كبيار ألهمياة الجاودة فترة التسعينات :  .2

 والشروع بالتوجهات التنافسية الحادة بين المنظمات االقتصادية والخدمية. 

 (81ص 8102)الالمي،                                                                         

   ــ الجودة في التعليم
التعليم بأنها السمات والخواص كافة والتاي تتعلاق  في دة الجودةعرفت الجو             

 بالمجال التعليمي والتي تظهر جودة النتائج المراد تحقيقها.

                                                            (Reid&Sanders,2010 :110   ) 

 واإلجراءات المعايير من مجموعة إلى التربوي المجال في الجودة وتشير        

 وكذلك تشير ، المستمر تحسينهو التعليمي المنتج في ضبط جودة إلى تنفيذها  يهدف

 واألنشطة العمليات وفي التعليمي المنتج في المتوقعة والخصائص المواصفات إلى

 تساعد متكاملة وأساليب أدوات توفر والجودة المواصفات تلك خاللها من تتحقق التي

 (. Taylor  1997 p:10) مرضية نتائج تحقيق على التعليمية المؤسسات

وتعرف أيضاً بأنها عملية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم وتستمد حركتها        

من المعلومات لتوظف مواهب العاملين، واستثمار قدراتهم الفكرية لمختلف مستويات 

 للمؤسسة. التنظيم على نحو إبداعي لضمان تحقيق التحسن المستمر

 Ali &Shastri:2010,10)                                                         ) 

 التفاوق مادى تظهار والتاي التعليماي بالمجاال تتعلاق التاي والخواص السمات اي كافة 

 محاددة خصاائصالاى  الطاالب توقعاات احتياجات وترجمة واإلنجازفي تحقيق النتائج

 .    يحقق رضاهم  بما للطالب وتقديمها التعليمية الخدمة لتعميم أساساً  تكون

 

 ــ اهداف تطبيق معايير ادارة الجودة في المؤسسات التعليمية

أن الجودة في التعليم ال تتحقق االمن خالل تأسيس منهج فكري سليم تساير علياه        

الطالااب ،  العمليااة التعليميااة ، والتااي تضاامن اضااافة للعلااوم والمعااارف التااي يتلقاهااا

منظوماااة القااايم الخلقياااة ، ونظااام العالقاااات االنساااانية ، ووساااائل االتصاااال المتطاااورة 

وغيرها من الضروريات التي تجعل من حياة الطالب فاي المؤسساة التعليمياة متكاملاة 
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في جميع جوانبها، فضالً عن المادة العلمية التاي يتلقاهاا وفاق مفهاوم الجاودة ، ويمكان 

 يق معايير الجودة في المؤسسات التعليمية هي كاالتي:ايجاز ابرز اهداف تطب

ضاابط النظااام اإلداري وتطااويره فااي المؤسسااة التعليميااة نتيجااة الوضااوح والدقااة  .0

 بتحديد المسؤوليات.

 اتخاذ القرارات االدارية استناداً على الحقائق وبيانات دقيقة . .8

 العمل الجماعي .تطوير اداء جميع افراد المؤسسة التعليمية باعتماد اسلوب  .3

 تقليل االخطاء من منطلق اداء العمل الصحيح من اول مرة وفي كل مرة.  .1

 تحسين كفاءات اإلداريين والتدريسيين والعاملين في المؤسسات التعليمية . .2

 اتخاذ االجراءات الوقائية لتالفي االخطاء قبل وقوعها . .6

واقتاراح الحلاول المناسابة دراسة المشااكل وتحليلهاا باألسااليب والطارق العلمياة  .2

 لها ومتابعة تنفيذها مع تعزيز االيجابيات والعمل على تالفي السلبيات.

تطبيااق نظااام الجااودة الشاااملة يماانح المؤسسااة المزيااد ماان التقاادير واالعتااراف  .2

 المحلي العالمي

 إيجاد البي ة المالئمة للعمل والتي تدعم وتحافظ على التطوير المستمر. .1

 الطالب من جميع النواحي البدنية والنفسية والعقلية .االرتقاء بمستوى  .01

 تحسين نوعية مخرجات المؤسسات التعليمية. .00

 متابعة وتطوير أدوات قياس االداء. .08

الترابط والتكامل بين اإلداريين والعاملين بالمؤسسة التعليمية والعمل بروح  .03

 (2012:218الفريق الواحد . )فارس واألغا،

 

 ــ معوقات تطبيق ادارة الجودة في المؤسسات التعليمية 

 ان تطبيق معايير الجودة يواجه بعض العقبات  والصعوبات أهمها : 

قلة ادرك القيادات بأهمية تحسين الجودة ومدى ارتباطها بفاعلية المؤسسة  .0

  التعليمية وكفاءتها.

 إلي يحتاج الجودة رةإدا مركزية بينما نظامبصورة  التربوية القرار يتم اتخاذ  .8

 الروتين عن بعيداً  العمل في واالبتكار الحريات من بالمزيد يسمح المركزي نظام

 .اإلدارية والتعقيدات

 المجال فيالعاملة  الجودة إدارة مجال في والمؤهلة المدربة الكوادر قلة .3

 . التربوي

 رؤية واستراتيجية  المؤسسة في مجال الجودة غير واضحة للعاملين . .1

 منهم تتطلب والتحسين،ألنها التطوير أساليب والعاملين اإلداريين تقبل قلة .2

  قد اليمتلكونها . وكفايات مهارات

 في مشاركة وقلة المحلي، والمجتمع التعليمية المؤسسات بين االتصال ضعف .6

  . القرارات اتخاذ

 عدم وضع برامج تدريبية للعاملين على وفق احتياجاتهم التدريبية.  .2

تحديد العمليات االساسية التي تؤثر بشكل مباشر وكبير في عملية التحسين عدم  .2

 المستمر .
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 عدم االستفادة من الخبرات المتوفرة في المؤسسة بعملية التحسين المستمر. .1

 عدم توفير ميزانية كافية لتطبيق معايير ادارة الجودة . .01

 ل التربوي .االعتماد على االساليب التقليدية في نظام المعلومات بالمجا .00

 (  32: 8108( و)ابو طبيخ ،2: 8112)قدادة واخرون،                                    

 

 ــ خطوات تطبيق ادارة الجودة في التعليم   

أن عملية تطبيق ادارة الجودة ليس لها اسلوب متفاق علياه باين جمياع المهتماين          

( على بعاض الخطاوات، ويمكان ايجااز 2006( مع )الخطيب: 2007إذ اتفق )الغيثي،

 هذه الخطوات كاالتي : 

التزام الحقيقاي مان قبال االدارة العلياا بتطبياق نظاام ادارة الجاودة الناه ال ادارة  .0

جودة بدون االلتزام الكامل والدعم من االدارة العليا للقيام بدعم وارشاد وتوجيه جمياع 

 االدارات الدنيا .

مثاال جميااع االدارات واالقسااام فااي المؤسسااة انشاااء مجلااس الجااودة ويجااب ان ي .8

 التعليمية .

اقامة قاعدة معلوماتية وذلك لتسهيل وتيسير االتصاالت وتبادل المعلوماات فاي  .3

 المؤسسة .

تقااويم ثقافااة المؤسسااة ويجااب ان يكااون التقااويم موضااوعياً لنجاااح تطبيااق ادارة  .1

 الجودة .

ة وذلاك لمعرفاة موضاعها الدراسات الوافية للبي ة الخارجية المحيطاة بالمؤسسا .2

 في المحيط الذي تعيش فيه .

إقامااة ورع عماال لزيااادة الااوعي بااإدارة الجااودة وذلااك لتعريااف جميااع افااراد  .6

المؤسسااة بااإدارة الجااودة واهميتهااا ومبادئهااا وكاال مااا يتعلااق بهااا ليااتم تحقيااق الجااودة 

 الشاملة على اكمل وجه .

تااذليل الصاااعاب وتساااهيل اختيااار االدارياااين والعاااملين المناسااابين وذلااك لياااتم  .2

الياااة فاااي ادارة المؤسساااات االماااور وتيسااايرها والباااد ان تتاااوفر فااايهم الماااؤهالت الع

 .التربوية

تحقيق االمن الوظيفي وذلك ليحقق االساتقرار والشاعور بااألمن لافاراد بحياث  .2

 يسرع في عملية تنمية الجودة المرجوة منهم .

تماد فاي نجاحاه او فشاله علاى معاملة الممولين كشركاء الن الطرفين كالهما يع .1

 جودة خدمته .

بناء فريق عمل ألناه ال عمال جياد بادون فرياق عمال يتمتاع باروح الفرياق الواحاد  .01

 لتحقيق كل االهداف المرجوة من الفريق .

التقااويم ويقصااد بااه هنااا التقااويم المسااتمر منااذ البدايااة وحتااى النهايااة وذلااك لتاادارك  .00

ة الراجعاة الجاراء عملياة التحساين وتحقياق االخطاء اوالً بأول والحصول على التغذيا

 الجودة .
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اعالن النتائج ومكافأة العاملين على تحقيق هذه النتائج وذلك مان اجال حاثهم علاى  .08

مواصالة االداء والنجاحاات لنصاال فاي النهايااة الاى تحقياق ادارة الجااودة فاي المؤسسااة 

 التعليمية .

 

 الفصل الثالث: منهجية الدراسة

 ــ منهج الدراسة  

لتحقيااق اهااداف الدراسااة اسااتعمل الباحثااان الماانهج الوصاافي التحليلااي النااه مناسااب 

 ألهداف الدراسة .

 

 ــ مجتمع الدراسة    

يتكااون مجتمااع الدراسااة ماان المشاارفين التربااويين االداريااين فااي مااديرتي الرصااافة     

(يوضاح 0)  ( مشرفاً ادارياً في المديريتين والجدول18الثانية والثالثة والبالغ عددهم )

 مجتمع الدراسة .

 (3جدول )

 عدد المجتمع المديرية التسلسل

 88 الرصافة  الثانية 0

 81 الرصافة الثالثة 8

 18 المجموع 

 

 عينة الدراسة ـ  

ان تحديد عينة الدراسة من الخطوات المهمة ولكاون المجتماع صاغير تام اختياار        

( مشاارفاً ادارياااً فااي 18جميااع المشاارفيين االداريااين كعينااة للدراسااة والبااالغ عااددهم )

 مديريتي الرصافة الثانية والثالثة.

 

 اداة الدراسة  -

من الخطاوات المهماة فاي  لتحقيق اهداف الدراسية ينبغي تحديد اداة الدراسة وهي     

الدراسة، وتم اختيار االستبانة كأداة لجمع البياناات والحصاول علاى اراء العيناة حاول 

معوقات تطبياق معاايير ادارة الجاودة فاي التعلايم العاام ،وبعاد االطاالع علاى االدبياات 

والدراسات السابقة في هذا المجال تم تحدياد مجااالت الدراساة وصاياغة فقارات االداة 

 مؤشراً . (36رة اولية إذ تكونت من اربع مجاالت تضم )بصو

 

 صدق االداة -

البد من التأكد من ان االداة تؤدي الى الكشف عن السمات والظواهر التي يجاري       

 0111دراسااتها ،او مقاادرت المقياااس علااى قياااس ماوضااع ماان اجاال قياسااه )داوود 

 (.002ص

م الباحثااان ماان التأكااد ماان صاادقها اي  وبعااد اعااداد االداة فااي صااورتها االوليااة قااا    

لمعرفااة ماادى قاادرتها علااى قياااس مااا وضااعت لقياسااه ،وتاام عرضااها علااى عاادد ماان 
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%( لقباول الفقارة ،وفاي 22( محكمن إذ تام تحدياد نسابة )01المحكمين إذ بلغ عددهم )

ضوء المالحظات ومقترحات المحكمين تم إجراء التعديالت اذ اصابحت االداة تتكاون 

 (.  8(فقرة كما في جدول )82ت تضمنت )(مجاال1من )

 

 (8جدول رقم)

 عدد الفقرات المجاالت التسلسل

 1 استراتيجية الجودة 0

 1 االدارة المدرسية 8

 1 اعضاء الهي ة التدريسية 3

 00 الطلبة 1

 82 المجموع 

  

 ثبات االداة  -

لغاارض التأكااد ماان ثبااات االداة قااام الباحثااان باسااتعمال طريقااة االختبااار واعادتااه       

( مدرساً إذ تم اجراء االختبار علاى العيناة وتام اعادتاه علاى 81على عينه بلغ عددها )

العينة نفسها بعاد فتارة أسابوعين ،وتام اساتخدام معامال ارتبااط بيرساون ،إذ بلاغ معادل 

 ى ان االداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات .(وهذا يدل عل1،11الثبات )

 

 ــ تطبيق االداة 

بعااد التحقااق والتأكااد ماان صاادق وثبااات االداة قااام الباحثااان بتطبيااق االداة علااى عينااة  

( اساتبانة واساتمرت فتارة التطبياق اسابوعين وتام اساترجاع 18الدراسة إذ تم توزياع )

 استبانه صالحة.11

 

 الفصل الرابع

 اوالً: عرض النتائج وتفسيرها 

قام الباحثان بتحليل اجابات افراد عينة الدراسة لمديريبة تربيبة الرصبافة الثانيبة  -3

لتحديد المعوقات التي اتفق عليها عينة الدراسة وفق كل محور من محباور الدراسبة 

 وهي كاالتي :  

 المجال االول: استراتيجية الجودة  

صل عليها الباحثان تم استخراج الوسط المارجح والنسابة من خالل النتائج التي ح      

(الاذي يعكاس اجاباات 3الم وية لكل فقرة من فقرات االستبانه والموضحة فاي جادول )

( فقارات تراوحات اوسااطها المرجحاة باين 1افراد العينة ، إذ تكون هذا المحاور مان )

ات لكونهااا %( اذ تباااين تحديااد الفقاار68%(و)21( ووزن م ااوي بااين )3،0(و)3،2))

 معوق بنسب اتفاق مختلفة . 

( على نسبة اتفاق جيده  وهاذا يشاير الاى كونهاا معاوق مان 3،8،0ـ حصلت الفقرات )

 المعوقات تحد من تطبيق الجودة . 
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( بنسبة متوسطة وهاذا يشاير الاى ان 1،2،2،6،2،1ـ اتفق افراد العينة على الفقرات )

 اد العينة .  هذه الفقرات تعد معوقاً على وفق اجابة افر

ويتضح من النتائج اعاله ان مديرية تربية الرصافة الثانياة لاديها معوقاات فاي مجاال   

استراتيجية الجودة ولكافة فقراتهاا ولكان بنساب مختلفاة والتاي تقاف عائقااً اماام تطبياق 

 استراتيجية الجودة . 

 الجودة ( يوضح إجابات افراد العينة الرصافة الثانية لمجال استراتيجية1جدول)

الوسط  المؤشرات التسلسل الرتبة

 المرجح

النسبة 

 وية الم

قلة اطالع  الكوادر البشرية على آلية تنفيذ  8 0

 برامج الجودة في المدارس 
1،3 37% 

قصور الفكر الصحيح لدى القائمين على  0 8

 تطبيقها 
1،6 38% 

قصور االدارات العليا بمتابعة تطبيق  3 3

 معايير الجودة بالمدارس 
1،6 38% 

ال توجد برامج تدريبية معتمدة للتنمية  2 1

 المهنية للعاملين في المدارس 
1،1 66% 

قلة الوعى بثقافة الجودة واالعتماد لغالبية  1 2

 العاملين بالتعليم 
1،8 67% 

قلة الدعم المالي الالزم لتحقيق متطلبات  2 6

 الجودة 
1،8 67% 

ال توجد حوافز لتشجيع العاملين بشعب  1 2

 الجودة 
1،8 67% 

ضعف المشاركة المجتمعية للمساهمة  6 2

 بتحقيق الجودة 
1.3 68% 

ال توجد دراسات التقييم الذاتي بالمدارس  2 1

 على وفق معايير جودة معتمدة 
1،3 68% 

 

  المجال الثاني :االدارة المدرسية
( 3،3(و)3،1( فقارات تراوحات اوسااطها المرجحاة باين )1تكون هذا المحور من )  

( يوضااح اجابااات افاااراد 1%(وجااادول )66%(و)62وأوزان م ويااة تراوحاات بااين )

الدراسااة اذ تشااير النتااائج الااى ان فقاارات هااذا المجااال اتاات جميعهااا بنسااب متوسااطة 

رة المدرسااية والتااي باادورها تكااون كعااائق امااام تطبيااق معااايير كمعوقااات تواجااه االدا

 الجودة في التعليم.
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 يوضح إجابات افراد العينة الرصافة الثانية لمجال اإلدارة المدرسية  ( 7جدول ) 

الوسط  المؤشرات التسلسل الرتبة

 المرجح

النسبة 

 وية الم

 %62 1،7 ضعف كفايات المدير في مجال الجودة  38 31

توجد مقاومة للتغيير من قبل االدارات  31 33

 المدرسية 
1،1 66% 

 %66 1،1 المركزية باتخاذ القرارات  31 38

ال تراعى الوضوح والشفافية في تطبيق  33 31

 القوانين والتعليمات 
 1،1 66% 

 

 المجال الثالث :اعضاء هيئة التدريس 

( 3،3(و)1( فقارات تراوحات اوسااطها المرجحاة باين ) 1تكون هذا المحور مان )    

( يوضااح اجابااات افاااراد 2%(وجااادول )66%(و)21وأوزان م ويااة تراوحاات بااين )

(  على نسبة اتفاق جياده جاداً بينماا حصالت الفقارات 02الدراسة.  اذا حصلت الفقرة )

الى وجود معوقات تواجاه اعضااء ( على نسبة اتفاق جيدة وهذه النتائج تشير 06،02)

 هي ة التدريس والتي تقف عائقاً امام تطبيق معايير الجودة في التعليم.

 

 (يوضح إجابات العينة الرصافة الثانية لمجال أعضاء هيئة التدريس  5جدول ) 

الوسط  المؤشرات التسلسل الرتبة

 المرجح

النسبة 

 وية الم

سوء توزيع اعضاء هي ة التدريس على المدارس  33 37

 وخصوصاً الريفية والنائية . 
7 21% 

 %37 1،3 وجود عجز شديد في بعض التخصصات  . 36 35

عدم توافر الحوافز لتشجيع العاملين المتميزين في  35 36

 المجاالت المختلفة .
1،6 38% 

عدم تشجيع اعضاء هي ة التدريس على تعديل ادائهم  37 33

 التدريسي في ضوء نتائج تقويمهم 
1،1 66% 

 

 المجال الرابع : الطلبة 

( فقاااارة تراوحاااات اوساااااطها المرجحااااة بااااين ) 00تكااااون هااااذا المحااااور ماااان )    

( يوضاااح 6%(وجااادول )66%(و)26( وأوزان م وياااة تراوحااات باااين )3،3(و)1،3

(علاى نسابة اتفااق جياده جاداً علاى انهاا 02اذ حصالت الفقارة )، اجابات افراد الدراساة

معااااااااااوق امااااااااااام تطبيااااااااااق معااااااااااايير الجااااااااااودة بينمااااااااااا حصاااااااااالت الفقاااااااااارات 

(على نسابة اتفااق جياده بينماا حصالت الفقارة 82،82،86،82،81،88،80،81،01)

(على نسبة اتفاق متوسطة بين افراد العينة وهذه النتائج تشير الى وجاود معوقاات 83)

 تقف عائق امام تطبيق معايير الجودة . تخص الطلبة 
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 ( يوضح إجابات العينة الرصافة الثانية لمجال الطلبة 6جدول )

الوسط  المؤشرات التسلسل الرتبة

 المرجح

النسبة 

 وية الم

 %26 7،1 كثرة اعداد الطلبة في الصف الواحد .  02 02

 %36 1،2 ازدياد ظاهرة الدروس الخصوصية في التعليم . 01 01

انتشار ظواهر العنف واالنحرافات السلوكية بين  82 81

 طالب المدارس . 
1،2 36% 

ضعف االهتمام بالمهارات العليا للتعليم )التفكير  81 80

 الناقد واالتصال واالبداع ( .
1،3 37% 

ال تتوفر مواصفات االمن والسالمة في المباني  86 88

 المدرسية . 
1،3 37% 

قلة االماكن المخصصة لممارسة االنشطة المختلفة  82 83

 بالمدرسة . 
1،3 37% 

 %37 1،3 ضعف التجهيزات المختبرية والمكتبية  82 81

 %38 1،6 ضعف االهتمام بتنمية القدرة على التعليم الذاتي .  80 82

ضعف مستوى الخدمات الصحية واالجتماعية  81 86

 والنفسية المقدمة للطالب . 
1،6 38% 

ال تغطي طرق التقويم جميع الجوانب والمهارات  88 82

 الخاصة بالطالب .
1،5 31% 

ال يوجد بالمدرسة نظام لمتابعة الطالب ذوي  83 82

 االحتياجات الخاصة .
1،1 66% 

 

ـ قام الباحثان بتحليل اجابات افبراد عينبة الدراسبة لمديريبة تربيبة الرصبافة الثالثبة 8

لتحديد المعوقات التي اتفق عليها عينة الدراسة وفق كل محور من محباور الدراسبة 

 وهي كاالتي : 

 المجال االول : استراتيجية الجودة 

من خالل النتائج التي حصل عليها الباحثان تم اساتخراج الوساط المارجح والنسابة      

(الاذي يعكاس اجاباات 2الم وية لكل فقرة من فقرات االستبانه والموضحة في جدول ) 

( فقارات تراوحات اوسااطها المرجحاة 1افراد العينة ، حياث تكاون هاذا المحاور مان )

%( اذ تبااين تحدياد الفقارات فاي 61%(و)22( ووزن م وي باين )3،8(و)3،1بين ))

 كونها معوق بنسب معوق من المعوقات .  

( علااى نساابة اتفاااق جيااده وهااذا يشااير الااى كونهااا 1،2،2،1،3،8ـاا حصاالت الفقاارات )

 معوق من المعوقات التي تحد من تطبيق معايير الجودة . 

( بنساابة متوسااطة وهااذا يشااير الااى انهااا 2،6،0ـاا اتفااق افااراد العينااة علااى الفقاارات )

 معوقات تحد من تطبيق معايير الجودة في التعليم  .  
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ويتضح من النتائج اعاله ان مديرية تربية الرصافة الثالثاة لاديها معوقاات فاي مجاال   

قاف عائقااً اماام تطبياق استراتيجة الجاودة ولكافاة فقراتهاا ولكان بنساب مختلفاة والتاي ت

 استراتيجية الجودة . 

 ( يوضح إجابات العينة الرصافة الثالثة لمجال استراتيجية الجودة   3جدول )

الوسط  المؤشرات التسلسل الرتبة

 المرجح

النسبة 

 ويةئالم

قصور االدارات العليا بمتابعة تطبيق معايير  3 0

 الجودة بالمدارس 
 1،3  32% 

قلة الوعى بثقافة الجودة واالعتماد لغالبية  1 8

 العاملين بالتعليم 
1،3 32% 

ال توجد برامج تدريبية معتمدة للتنمية المهنية  2 3

 للعاملين في المدارس 
1،3 32% 

 %36 1،2 ال توجد حوافز لتشجيع العاملين بشعب الجودة  1 1

قلة الدعم المالي الالزم لتحقيق متطلبات  2 2

 الجودة 
1،6 38% 

قلة اطالع  الكوادر البشرية على آلية تنفيذ  8 6

 برامج الجودة في المدارس 

1،6 38% 

ال توجد دراسات التقييم الذاتي بالمدارس على  2 2

 وفق معايير جودة معتمدة 
1،1 63% 

قصور الفكر الصحيح لدى القائمين على  0 2

 تطبيقها 
1،8 67% 

ضعف المشاركة المجتمعية للمساهمة بتحقيق  6 1

 الجودة 
1،8 67% 

 

 المجال الثاني :االدارة المدرسية 

( 8،1(و)3،2( فقارات تراوحات اوسااطها المرجحاة باين )1تكون هذا المحور من )  

( يوضااح اجابااات افاااراد 2%(وجااادول )22%(و)26وأوزان م ويااة تراوحاات بااين )

علااى نساابة اتفاااق جيااده علااى انهااا معوقااات (08،01الدراسااة . اذ حصاالت الفقاارات )

(على نسبة اتفاق متوسطة باين افاراد 03تواجه االدارة المدرسية بينما حصلت الفقرة )

العينة. وهذا يدل على وجود معوقات تواجه االدارة المدرساية تقاف عائقااً اماام تطبياق 

 معايير الجودة في التعليم.
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 ( يوضح إجابات افراد العينة الرصافة الثالثة لمجال اإلدارة المدرسية  2جدول )

الوسط  المؤشرات التسلسل الرتبة

 المرجح

النسبة 

 وية الم

 %36 1،2 ضعف كفايات المدير في مجال الجودة  38 31

 %38 1،6 المركزية باتخاذ القرارات  31 33

 %63 1،7 توجد مقاومة للتغيير من قبل االدارات المدرسية  31 38

ال تراعى الوضوح والشفافية في تطبيق القوانين  33 31

 والتعليمات 
8،3 52% 

 

 المجال الثالث : اعضاء هيئة التدريس 

 (3،2ات تراوحااات اوسااااطها المرجحاااة باااين )( فقااار1تكاااون هاااذا المحاااور مااان )    

( يوضااح اجابااات 1%(وجاادول )21%(و)26بااين )( وأوزان م ويااة تراوحاات 3،2و)

افراد الدراسة اذ تشير هذه  النتائج الى ان فقرات هاذا المجاال اتات بنساب جياده كأحاد 

المعوقااات التااي تواجااه اعضاااء هي ااة التاادريس والتااي تقااف عائقاااً امااام تطبيااق معااايير 

 الجودة في التعليم.

 

لثة لمجال أعضاء هيئة يوضح إجابات افراد العينة الرصافة الثا ( 3جدول )

 التدريس 

الوسط  المؤشرات التسلسل الرتبة

 المرجح

النسبة 

 ويةئالم

عدم توافر الحوافز لتشجيع العاملين المتميزين  35 37

 في المجاالت المختلفة .
1،2 36% 

سوء توزيع اعضاء هي ة التدريس على  33 35

 المدارس وخصوصاً الريفية والنائية . 
1،3 37% 

 %38 1،6 وجود عجز شديد في بعض التخصصات  . 36 36

عدم تشجيع اعضاء هي ة التدريس على تعديل  37 33

 ادائهم التدريسي في ضوء نتائج تقويمهم 
1،5 31% 

 

 ــ المجال الرابع :الطلبة 

 (1،2( فقااارة تراوحااات اوسااااطها المرجحاااة باااين ) 00تكاااون هاااذا المحاااور مااان )    

( يوضاح اجاباات 01%(وجدول )66%(و)12بين )( وأوزان م وية تراوحت 3،3و)

(على نسبة اتفااق ممتاازة باين افاراد العيناة علاى 01اذ حصلت الفقرة )، افراد الدراسة

( على نسبة اتفاق جيادة 81انها معوق امام تطبيق معايير الجودة بينما حصلت الفقرة )

ساابة (علااى ن82،82،82،83،80،81،01جااداً بااين افااراد العينااة وحصاالت الفقاارات )

(علاى نسابة اتفااق متوساطة 86،88اتفاق جيد على انها معوقات بينما حصلت الفقرة )

بين افراد العيناة . اذ تشاير النتاائج ان جمياع فقارات هاذا المجاال  عان وجاود معوقاات 

 خاصة بالطلبة تقف عائقاً امام تطبيق معايير الجودة . 
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 لمجال الطلبة  ( يوضح إجابات افراد العينة الرصافة الثالثة31جدول ) 

الوسط  المؤشرات التسلسل الرتبة

 المرجح

النسبة 

 ويةئالم

ازدياد ظاهرة الدروس الخصوصية في التعليم  01 02

. 
7،3 35% 

ضعف مستوى الخدمات الصحية واالجتماعية  81 01

 والنفسية المقدمة للطالب . 
7 21% 

ضعف االهتمام بالمهارات العليا للتعليم  81 81

 الناقد واالتصال واالبداع ( .)التفكير 

1،3 32% 

 %36 1،2 كثرة اعداد الطلبة في الصف الواحد .  02 80

ضعف االهتمام بتنمية القدرة على التعليم  80 88

 الذاتي . 
1،6 38% 

ال يوجد بالمدرسة نظام لمتابعة الطالب ذوي  83 83

 االحتياجات الخاصة .
1،6 38% 

انتشار ظواهر العنف واالنحرافات السلوكية  82 81

 بين طالب المدارس . 
1،6 38% 

قلة االماكن المخصصة لممارسة االنشطة  82 82

 المختلفة بالمدرسة . 
1،5 31% 

 %31 1،5 ضعف التجهيزات المختبرية والمكتبية  82 86

ال تتوفر مواصفات االمن والسالمة في  86 82

 المباني المدرسية . 
1،7 63% 

ال تغطي طرق التقويم جميع الجوانب  88 82

 والمهارات الخاصة بالطالب .
1،1 66% 

 

ـ قام الباحثان بتحليل اجابات افراد عينة الدراسبة لمبديرات تربيبة الرصبافة الثانيبة 1

والثالثة لتحديد المعوقات التي اتفق عليها عينة الدراسة وفق كل محبور مبن محباور 

 الدراسة وهي كاالتي:  

 ــ المجال االول: استراتيجية الجودة 

مان خااالل النتاائج التااي حصال عليهااا الباحثاان والتااي اساتخراج الوسااط الماارجح        

(الاذي يعكاس 00والنسبة الم وية لكل فقرة من فقارات االداة والموضاحة فاي جادول ) 

( فقااارات تراوحااات اوسااااطها 1اجاباااات افاااراد العيناااة ، إذ تكاااون هاااذا المحاااور مااان )

%( اذ تبايناات تحديااد 68%(و)26( ووزن م ااوي بااين )3،0(و)3،2المرجحااة بااين ) 

 الفقرات بنسب اتفاق مختلفة .

( على نسبة اتفاق جيده وهذا يشير الى كونهاا معاوق 2،1،3،8، 1ـ حصلت الفقرات )

 من المعوقات التي تحد من تطبيق معايير الجودة . 
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( بنساابة متوسااطة وهااذا يشااير ان هااذه 2،2،6،0ـاا اتفااق افااراد العينااة علااى الفقاارات )

 .   تطبيق معايير الجودة في التعليمالفقرات تعد معوقاً وفق اجابات افراد العينة تحد من 

ويتضح من النتائج اعااله ان ماديريات تربياة الرصاافةالثانية والثالثاة لاديها معوقاات   

ودة لكافة فقراتها ولكان بنساب مختلفاة والتاي تقاف عائقااً اماام في مجال استراتيجة الج

 تطبيق استراتيجية الجودة. 

( يوضح إجابات افراد العينة الرصافة الثانية والثالثة لمجال 33جدول ) 

 استراتيجية الجودة 

الوسط  المؤشرات التسلسل الرتبة

 المرجح

النسبة 

 ويةئالم

قصور االدارات العليا بمتابعة تطبيق معايير  3 0

 الجودة بالمدارس 
1،2 36% 

قلة اطالع  الكوادر البشرية على آلية تنفيذ  8 8

 برامج الجودة في المدارس 
1،6 38% 

ال توجد برامج تدريبية معتمدة للتنمية المهنية  2 3

 للعاملين في المدارس 
1،6 38% 

قلة الوعى بثقافة الجودة واالعتماد لغالبية  1 1

 العاملين بالتعليم 
1،5 31% 

 %31 1،5 ال توجد حوافز لتشجيع العاملين بشعب الجودة  1 2

قصور الفكر الصحيح لدى القائمين على  0 6

 تطبيقها 
1،7 62% 

قلة الدعم المالي الالزم لتحقيق متطلبات  2 2

 الجودة 
1،7 62% 

ال توجد دراسات التقييم الذاتي بالمدارس على  2 2

 وفق معايير جودة معتمدة 
1،8 67% 

ضعف المشاركة المجتمعية للمساهمة بتحقيق  6 1

 الجودة 
1.3 68% 

 

 ــ المجال الثاني: االدارة المدرسية 

( 3،0(و)3،6( فقارات تراوحات اوسااطها المرجحاة باين )1تكون هذا المحور من )  

( يوضااح اجابااات افااراد  08%(وجاادول )61%(و)28وأوزان م ويااة تراوحاات بااين )

( على نسبة اتفاق جيدة بين افراد العيناة بينماا حصالت 08الدراسة. اذ حصلت الفقرة )

افاراد العيناة ، وهاذا يادل علاى  ( على نسبة اتفااق متوساطة باين03،00،01الفقرات )

وجااود معوقااات تواجااه االدارة المدرسااية تقااف عائقاااً امااام تطبيااق معااايير الجااودة فااي 

 التعليم في مديرية الرصافة الثانية والثالثة.
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( يوضح إجابات افراد العينة الرصافة الثانية والثالثة لمجال اإلدارة 38جدول ) 

 المدرسية 

الوسط  المؤشرات التسلسل الرتبة

 المرجح

النسبة 

 وية الم

 %28 3،6 ضعف كفايات المدير في مجال الجودة  08 01

 %62 3،1 المركزية باتخاذ القرارات  01 00

توجد مقاومة للتغيير من قبل االدارات  03 08

 المدرسية 

3،3 66% 

ال تراعى الوضوح والشفافية في تطبيق  00 03

 القوانين والتعليمات 

3،0 61% 

 

 ــ المجال الثالث :اعضاء هيئة التدريس 

( 3،1(و)3،2ات تراوحت اوساطها المرجحة باين )( فقر1تكون هذا المحور من )    

( يوضااح اجابااات افااراد 03%(وجاادول )62%(و)26وأوزان م ويااة تراوحاات بااين )

الدراساااة ومااان خاااالل النتاااائج يتضاااح ان افاااراد العيناااة اتفااااقهم وبنسااابة جياااده علاااى 

(على نسبة اتفاق متوسطة ،وهاذا يادل 01( بينما حصلت الفقرة )02،06،02الفقرات)

على وجود معوقات تواجه اعضاء هي ة التدريس والتي تقف عائقاً امام تطبيق معاايير 

 الجودة في التعليم في المديريتين.

( يوضح إجابات افراد العينة الرصافة الثانية والثالثة لمجال أعضاء 31جدول )

 هيئة التدريس 

الوسط  المؤشرات التسلسل لرتبةا

 المرجح

النسبة 

 وية الم

سوء توزيع اعضاء هي ة التدريس على المدارس  02 01

 وخصوصاً الريفية والنائية . 

3،2 26% 

عدم توافر الحوافز لتشجيع العاملين المتميزين  02 02

 في المجاالت المختلفة .

3،2 21% 

 %28 3،6 وجود عجز شديد في بعض التخصصات  . 06 06

عدم تشجيع اعضاء هي ة التدريس على تعديل  01 02

 ادائهم التدريسي في ضوء نتائج تقويمهم 

3،1 62% 

 

 ــ المجال الرابع : الطلبة 

( فقاااارة تراوحاااات اوساااااطها المرجحااااة بااااين ) 00تكااااون هااااذا المحااااور ماااان )    

( يوضااح 01%(وجاادول )62%(و)21( وأوزان م ويااة تراوحاات بااين )3،1(و)1،8

(علاى نسابة اتفااق جياده جاداً باين 01،02اذ حصالت الفقارة  )، اجابات افاراد الدراساة

حصاالت الفقاارات يير الجااودة بينمااا افااراد العينااة علااى انهااا معااوق امااام تطبيااق معااا

( علااى نساابة اتفاااق جياادة بااين افااراد العينااة وحصاالت 82،82،86،82،81،80،81)

(على نسبة اتفاق متوسطة بين افاراد العيناة علاى انهاا معوقاات .مماا 83،88الفقرات )
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تقدم يتضح عن وجود معوقات خاصة بالطلباة تقاف عائقااً اماام تطبياق معاايير الجاودة 

 في المديرتيين . 

 يوضح إجابات افراد العينة الرصافة الثانية والثالثة لمجال الطلبة( 37جدول ) 

الوسط  المؤشرات التسلسل الرتبة

 المرجح

النسبة 

 وية الم

 %21 1،8 ازدياد ظاهرة الدروس الخصوصية في التعليم . 01 02

 %21  1 كثرة اعداد الطلبة في الصف الواحد .  02 01

العليا للتعليم )التفكير ضعف االهتمام بالمهارات  81 81

 الناقد واالتصال واالبداع ( .

3،2 26% 

ضعف مستوى الخدمات الصحية واالجتماعية  81 80

 والنفسية المقدمة للطالب . 

3،2 26% 

انتشار ظواهر العنف واالنحرافات السلوكية بين  82 88

 طالب المدارس . 

3،2 21% 

 %28 3،6 ضعف االهتمام بتنمية القدرة على التعليم الذاتي .  80 83

قلة االماكن المخصصة لممارسة االنشطة  82 81

 المختلفة بالمدرسة . 

3،6 28% 

 %28 3،6 ضعف التجهيزات المختبرية والمكتبية  82 82

ال تتوفر مواصفات االمن والسالمة في المباني  86 86

 المدرسية . 

3،2 21% 

ال تغطي طرق التقويم جميع الجوانب والمهارات  88 82

 الخاصة بالطالب .

3،1 62% 

ال يوجد بالمدرسة نظام لمتابعة الطالب ذوي  83 82

 االحتياجات الخاصة .

3،1 62% 

 

 ــ االستنتاجات :

 في ضوء النتائج التي حصل عليها الباحثان توصال الى عدد من االستنتاجات اهمها 

 ثقافة الجودة لدى العاملين بالتعليم. ـ وجود ضعف في نشر0

 ـ قلة اطالع الكوادر البشرية على الية تنفيذ برامج الجودة. 8

 ـ قلة البرامج التدريبية المعتدة للتنمية المهنية للعاملين .3

 ـ ضعف الدعم المادي والمعنوي لدى العاملين في مجال الجودة . 1

 مجال الجودة.ـ وجود ضعف في كفايات مديري المدارس في 2

ـاا ضااعف إدارة المااوارد البشاارية فااي توزيااع اعضاااء هي ااة التاادريس علااى الماادارس 6

 وخصوصاً المناطق الريفية والنائية. 

 ـ كثرة اعداد الطلبة في القاعة الدراسية الواحدة .2

 ـ ازدياد ظاهرة الدروس الخصوصية . 2
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 ــ التوصيات: 

 ن التوصيات وهي كاالتي : في ضوء النتائج توصل الباحثان الى عدد م

ـاا اشاااعة ثقافااة الجااودة فااي جميااع المسااتويات االداريااة وكااذلك جميااع العاااملين فااي 0

 المؤسسات التربوية . 

 ـ وضع برامج تدريبية حول كيفية تطبيق معايير الجودة للعاملين في التعليم. 8

 ربية. ـ توفير الدعم المالي الالزم لتحقيق متطلبات الجودة في مديريات الت3

ـ اجراء دراسة التقييم الذاتي لجميع المؤسساات التربوياة وفاق معاايير جاودة معتمادة 1

 لتحديد نقاط القوة والضعف. 

ـاا  تااوفير البنااى التحتيااة الالزمااة ماان قاعااة دراسااية ومختباارات واماااكن لممارسااة 2

 االنشطة المختلفة في المدارس . 

لاادعم المااادي والمعنااوي لهاام فااي ـاا ضاارورة تشااجيع العاااملين المتمياازين ماان خااالل ا6

 مديرات التربية.  

 

   ــ المقترحات:
 ـ اجراء دراسة مماثلة لمديرات التربية في المحافظات العراقية . 0

 ـ اجراء دراسة تقويمية للمؤسسات التربوية وفق معايير الجودة .8

 

 المصادر 

 ، ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر . لسان العربابن منظور ،ـ 0

دور إدارة الجاودة الشااملة فاي تحقياق  ،م( 8108) ، لياث شااكر محسان أباو طبايخـ 8
قسم  ، الميزة التنافسية المستدامة /دراسة استطالعية في شركة التأمين العراقية العامة

 مجلاس المعهاد العاالي للدراساات المحاسابية والمالياة ، الدراساات المالياة / التاأمين،

 . بغداد  جامعة

معوقااات تطبيااق إدارة الجااودة الشاااملة م(،8112محمااد باان كاماال ،)ـاا داغسااتاني ،3
،رساالة ماجساتير مقدماة  باالدارة العامة للتربية والتعليم بناين بمنطقاة المديناة المناورة

 الى كلية ادارة االعمال /الجامعة االمريكية بلندن.

 - ،بغداد مناهج البحث التربويم(،0111داوود ،عزيز حنا،أنور عبد الرحمن،) -1

 العراق .

دليال جاودة المادارس م(: 8116ـ  سعيد احمد سليماني،وصفاء محمود عبد العزياز )2
 ، وزارة التربية والتعليم،مصر.المصرية في ضوء المعايير القومية للتعليم

تطبيااق ادارة الجااودة الشاااملة فااي  م( ،8108فااارس ، محمااد و االغااا ، ايهاااب  ) ـاا 6

، المجلااد الخااامس ،  اقسااام القبااول والتسااجيل بجامعااة القاادس المفتوحااة )قطاااع غاازة(

 المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي.
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م( 8101د و الوادي ، محمود و الطاائي ، رعاد ) ـ قدادة ، عيسى و ابو الرب ، عما2

، الطبعاة االولاى ، دار  ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي بحاو  ودراساات، 

 صفاء للنشر والتوزيع ، عمان، االردن.

 ،معاصار مادخل واأليازو الشااملة الجاودة إدارةم( ، 8112) كامل سمير ـ الخطيب،2

 العراق.بغداد ،  المرتضى، دار

مادى تطبياق ادارة الجاودة الشااملة ، م(8112) الغيثي ، هاني بن ساعيد بان مبااركـ 1
رساااالة  ،  فاااي الجامعاااات الخاصاااة مااان وجهاااة نظااار الطلباااة فاااي سااالطنة ُعماااان

 كلية العلوم التربوية ، جامعة ال البيت. قسم االدارة التربوية،  ماجستير)منشورة(،

، المنظمااة  مبااادو واجااراءات ضاابط الجااودةم( ،8110ـااـ الساانبل ،عبااد العزيااز ،)01

 (.12العربية للتربية والثقافة والعلوم ،مجلة تعليم الجماهير ،العدد )

إدارة الجودة الشاملة في م(،8102ــ الالمي، غسان قاسم ،والربيعي ،هدى قاسم ،)00

،دار المنهجياة للنشار  المؤسسات التعليمية معاايير وتطبيقاات ونمااذج، الطبعاة األولاى

 والتوزيع ،عمان ـ األردن. 

الجااودة فااي التعلاايم )المفاااهيم ـ المعااايير ـ م(، 8112ـااـ الفتالوي،سااهيلة محساان،)08

، الطبعاة االولاى ، دار الشاروق للنشار والتوزياع ،عماان المواصفات ـ المساؤوليات ( 

 االردن .
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