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درجت تىافر مبادئ اجلىدة الشاملت يف منىذج تقىيم األداء
الىظيفي للمعلمني من وجهت نظر مديري املدارس
الثانىيت مبدينت جدة
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة تعرف درجة توافر مبادئ إدارة الجودة

المرسومة لو ،كما يساىم تقويم أداء المعمم في التوظيف األمثل

الشاممة في نموذج تقويم األداء الوظيفي لممعممين بمدارس المرحمة

لمطاقات البشرية ومعرفة إمكانياتيم ويساعد عمى تحديد

الثانوية بمدينة جدة .واستخدم الباحث المنيج الوصفي لتحقيق أىداف

االحتياجات التدريبية ليم بصورة أكثر واقعية وأكثر مالئمة

الدراسة ،فقام بتطوير استبانة مكونة من ( )46فقرة موزعة عمى خمسة

لمتغيرات التربوية والتعميمية واالجتماعية والتقنية.

محاور ىي :تمبية حاجات المستفيدين ،وتحقيق العمل الجماعي،

إن أىمية عممية التقويم وآثارىا ال تقتصر عمى المرؤوسين

والتحسين والتطوير المستمر ،وتجنب األخطاء والوقاية منيا ،وتحقيق

بل تتأكد أيضاً إلى الرؤساء ،فيي ترتب آثار إيجابية عمى كفاءة

التعميم والتدريب المستمر ،وتكونت عينة الدراسة من ( )70مدي ارً من

الرؤساء والمشرفين ،حيث تنمي قدرتيم عمى التحميل والتقويم

مديري المدارس الثانوية بمدينة جدة .أظيرت نتائج الدراسة أن درجة

وتساعدىم عمى تفيم مرؤوسييم ،واختيار األساليب القيادية

توافر مبادئ الجودة الشاممة في تقويم األداء الوظيفي لممعممين كانت

المناسبة [ .]1وأشار درباس [ ]2إلى ضرورة إعادة النظر في

متوسطة حيث بمغ المتوسط العام لجميع المحاور ( ،)3.35توجد

أساليب ووسائل تقويم األداء التقميدية التي من غاياتيا تحقيق

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة تبعاً

الترتيب والتصنيف ،إلى وسائل ال ييميا التصنيف بقدر ما

لمتغير سنوات الخبرة في محور تحقيق العمل الجماعي ،ومحور
تجنب األخطاء والوقاية منيا لصالح أصحاب الخبرة من ( )5إلى أقل

ييميا تحقيق التحسين المستمر .ومن خالل عمل الباحث في

من ( )10سنوات في مقابل أصحاب الخبرة أقل من ( )5سنوات ،وال

مجال التربية والتعميم الحظ أن النموذج المستخدم في تقويم

توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الدورات التدريبية باستثناء

المعمم يمقى بعض االنتقادات وأن ىناك من يرى أنو لم يعد

المحور الخاص بتجنب األخطاء والوقاية منيا ،وقد كانت ىذه

يحقق الغرض منو خاصة في ظل التطور المستمر في األنظمة

الفروقات لصالح المديرين الذين تمقوا دورات تدريبية في مجال الجودة،

التعميمية مما استوجب البحث عن أطر مناسبة لتطوير تقويم

وأوصى الباحث بالعمل عمى رفع كفاءة وفاعمية نظام تقويم األداء

أداء المعمم.

الوظيفي لممعمم من خالل تطبيق مبادئ الجودة الشاممة ،وعقد دورات

ومن المفاىيم الفكرية الرائدة التي استحوذت عمى اىتمام

تدريبية لمديري المدارس حول تقويم األداء الوظيفي لممعمم.

المختصين والباحثين الذين يعنون بشكل خاص بتطوير األداء

الكممات المفتاحية :تقويم أداء المعمم ،الجودة الشاممة في التعميم.

والمنتج في مختمف المنظمات مفيوم إدارة الجودة الشاممة ،والتي

 .1المقدمة

تقوم عمى أساس من الشمول والتكامل في العمل بما يدعم

لممعمم أىمية كبيرة في المجال التربوي إذ يعد من أىم

تحقيق األىداف التي تعمل المنظمة من أجميا ،ونتيجة لما يمكن

العناصر األساسية في العممية التعميمية التي تعمل عمى تحقيق

أن يحققو تطبيق إدارة الجودة الشاممة بوجو عام من تحسين

األىداف العامة والخاصة لمتربية والتعميم ،مما أوجد االىتمام

مستمر وزيادة في األداء ،تتضح الحاجة لتعرف درجة تطبيق

الكبير من قبل المسؤولين والباحثين بتقويم أداء المعمم ،فمن

مبادئ إدارة الجودة الشاممة في عممية تقويم األداء الوظيفي

خالل عممية التقويم يتبين مدى نجاح المعمم في تحقيق األىداف
2

لممعممين .وىو اليدف الرئيس ليذه الدراسة التي

 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

جاءت

استجابة لتوصيات دراسات سابقة منيا دراسة مددين [ ]3ونتطمع

) (α ≤ 0.05في آراء المديرين بالنسبة لدرجة توافر مبادئ إدارة

إلى أن تساىم ىذه الدراسة في إثراء الفكر التربوي في ما يتعمق

الجودة الشاممة في نموذج تقويم األداء الوظيفي لممعممين

بتقويم أداء المعمم وتطبيق إدارة الجودة الشاممة في ىذا المجال

بمدارس المرحمة الثانوية بمدينة جدة تعزى لمتغيرات (سنوات

وتشخيص الواقع مما يعود أثره إيجاباً عمى العممية التعميمية

الخبرة ،الدورات التدريبية)؟

وتحقيق أىدافيا بصورة أكثر فعالية.

ب .أىداف الدراسة
تيدف ىذه الدراسة إلى:

 .2مشكمة الدراسة
تعد تقارير األداء الوظيفي من الوثائق اليامة في حياة

 .1تعرف درجة توافر مبادئ إدارة الجودة الشاممة في نموذج

الموظفين ومسيرتيم الوظيفية مما يستدعي االىتمام بيا

تقويم األداء الوظيفي لممعممين بمدارس المرحمة الثانوية بمدينة

واعطائيا عناية كاممة من الرؤساء المباشرين ومعتمدي التقارير

جدة.

[ .]4ويساىم تقويم أداء المعمم في تحسين األداء ،كما يسيل

 .2مقارنة آراء المديرين حول درجة توافر مبادئ إدارة الجودة

عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية المتعمقة بالمعمم ،مما يستوجب

الشاممة في تقويم األداء الوظيفي لممعممين بمدارس المرحمة

العمل عمى تقويم األداء الوظيفي بموضوعية تامة وفق أسس

الثانوية بمدينة جدة باختالف (سنوات الخبرة ،الدورات التدريبية).

عممية تحقق الجودة واإلتقان في ذلك .ومن خالل اطالع

ج .أىمية الدراسة

الباحث عمى عدد من الدراسات التي تناولت تقويم األداء

تكتسب الدراسة أىميتيا من أىمية تقويم األداء الوظيفي لممعمم

الوظيفي لممعمم منيا دراسة الغامدي [ ]5والتي أشارت إلى أن

وتفعيل مبادئ إدارة الجودة الشاممة في ذلك بيدف النيوض

عممية التقويم تمارس عمى أنيا غاية ال كونيا وسيمة لمتطوير،

بالعممية التربوية والتعميمية و تكمن أىمية الدراسة أيضاً في ما

ودراسة الثبيتي [ ]6والتي أظيرت أن نموذج تقويم المعمم

يمي:

المستخدم يحد من طموح المعمم وحماسو ،ودراسة الغامدي []7

 .1تكمن أىمية الدراسة في أنيا تتناول موضوع مبادئ الجودة

التي أشارت إلى أن تقويم األداء الوظيفي لممعمم يفتقد إلى النظرة

الشاممة في تقويم المعمم وندرة الدراسات في ىذا المجال.

التكاممية؛ مما يثير العديد من التساؤالت حول جودة نموذج تقويم

 .2يؤمل أن يستفيد المسئولين في و ازرة التعميم و و ازرة الخدمة

األداء الوظيفي لممعمم ،وىذا يتطمب منا التحقق من فعالية

المدنية من نتائج ىذه الدراسة في تطوير أساليب تقويم المعمم.

النموذج المستخدم في تقويم األداء الوظيفي لممعمم و يظير

 .3يؤمل أن يستفيد من ىذه الدراسة كل من :مديري المدارس

الحاجة إلى تعرف درجة توافر مبادئ إدارة الجودة الشاممة في

والمشرفين التربويين والباحثين في المجال التربوي.

نموذج تقويم األداء الوظيفي لممعمم.

 .4الدراسة الحالية تأتي نتيجة لمقترحات من دراسة سابقة مما

وتتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

يدل عمى أىمية ىذا البحث في المجال التربوي ،منيا دراسة

أ .أسئمة الدراسة

مددين [ ]3التي أوصت بإجراء مثل ىذه الدراسة ،ودراسة درباس

تسعى الدراسة لإلجابة عمى األسئمة األتية:

[ ]2التي أكدت عمى ضرورة إعادة النظر في أساليب ووسائل

 .1ما درجة توافر مبادئ إدارة الجودة الشاممة في نموذج تقويم

تقويم األداء التقميدية التي من غاياتيا تحقيق الترتيب والتصنيف،

األداء الوظيفي لممعممين بمدارس المرحمة الثانوية بمدينة جدة

إلى وسائل ال ييميا التصنيف بقدر ما ييميا تحقيق التحسين

من وجية نظر المديرين؟

المستمر.
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د .حدود الدراسة

التعريفات؛ تعريف وليامز إدارة الجودة بأنيا "تمثل إحدى وظائف

تشمل الدراسة الحدود التالية:

اإلدارة ككل والتي تحدد وتطبق خطة الجودة [ .]11وعرف معيد

الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى تعرف درجة تطبيق

الجودة الفيدرالي األمريكي إدارة الجودة الشاممة بأنيا :نظام إداري

مبادئ إدارة الجودة الشاممة في تقويم األداء الوظيفي لمعممي

استراتيجي متكامل يسعى لتحقيق رضا العميل ،وأن تطبيق ىذه

المرحمة الثانوية.

الفمسفة اإلدارية يحتم مشاركة جميع المديرين والعاممين كما يقوم

الحدود البشرية :تم تطبيق ىذه الدراسة عمى مديري المدارس

باستخدام الطرق الكمية لتحسين العممية اإلدارية بشكل مستمر

الثانوية الحكومية في مدينة جدة.

[.[12

الحدود الزمانية :تم تطبيق ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي

ويعرفيا درباس [ ]2بأنيا "إدارة الجودة الشاممة تمثل إطا اًر

الثاني لمعام الدراسي (1431/1430ه).

تنظيمياً متكامالً يجمع بين وضوح اليدف ،ووسائل تحقيقو

ه .مصطمحات الدراسة

ومسئوليات العاممين ،وواجباتيم المشروعة ،إذ يصبح تحقيق

تشمل الدراسة الحالية المصطمحات التالية:

الجودة عمالً يمتزم بو الجميع ،وبشكل متواصل في إطار تضافر

التقويم

الجيود ،وتعاون األفراد في تحقيق األىداف المأمولة" .ونظ اًر

التقويم لغة :ورد في المعجم الوسيط "تقوم الشيء :اعتدل

لمالئمة ىذا التعريف لمدراسة التي نقوم بيا سيتم تبني ىذا

واستوى وتبينت قيمتو .وقوم المعوج :عدلو وأزال عوجو والسمعة

التعريف كتعريف إجرائي في ىذه الدراسة.
 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

سعرىا وثمنيا ،وقيمة الشيء قدره وقيمة المتاع ثمنو" [.[8

أوالً :تقويم األداء الوظيفي

اصطالحاً :تعددت تعاريف تقويم األداء في كثير من المراجع
ومن ىذه التعاريف أن التقويم "عممية جمع وتصنيف وتحميل

تقويم األداء الوظيفي يعد من أىم العمميات اإلدارية إذ

وتفسير المعمومات أو البيانات كمية أو كيفية عن ظاىرة أو

يمكن عن طريقو معرفة مدى تحقيق األشخاص لمياميم

موقف أو سموك معين بقصد استخداميا في إصدار الحكم أو

الوظيفية ومساعدتيم عمى القيام بأعماليم عمى أفضل صورة

القرار حول ىذه الظاىرة أو الموقف أو السموك" [.[9

وتذليل العقبات التي تعترض سبيميم من أجل تحقيق أىداف

وعرفو ىاشم [ ]10بأنو "تحميل وتقييم أداء القائمين بعمميم

المنظمة التي ينتمون إليا .ويعرف أبو زينة ]13[ ،التقويم بأنو

ومسمكيم فيو وقياس مدى صالحيتيم وكفاءتيم في النيوض

"عممية منظمة مبنية عمى القياس يتم بواسطتيا إصدار حكم

بأعباء الوظائف الحالية التي يشغمونيا وتحمميم لمسؤولياتيا

عمى الشيء المراد قياسو في ضوء ما يحتويو من الخاصية

وامكانيات نقميم لمناصب ووظائف ذات مستوى أعمى".

الخاضعة لمقياس ،ونسبتيا إلى مقياس معين".

ويعرف تقويم األداء الوظيفي إجرائياً بأنو :عممية تشخيص أداء

أما تقويم األداء الوظيفي فيعرفو الحمود [ ]14بأنو "عممية

المعمم ومساعدتو عمى تحقيق األىداف التربوية والتعميمية

شاممة تتضمن عمميات لإلصالح والتطوير اإلداري ،بدءاً من

المنوطة بو من خالل تحديد نقاط الضعف لديو وعالجيا
ومعرفة نقاط القوة والعمل عمى تعزيزىا وذلك وفقاً لنموذج تقويم

انتياء بمرحمة تطوير األداء
تحديد المستويات األدائية المتوقعة و ً

متضمنة مرحمة تقييم األداء الوظيفي التي تعتبر عممية جزئية

األداء الوظيفي لممعمم في و ازرة التعميم.

من عمميات تقويم ىذا األداء" .ويعرفو أبو عالم [ ]15بأنو

إدارة الجودة الشاممة:

"عبارة عن عممية تشخيص ووقاية وتتضح عممية التشخيص من
خالل تحديد مواطن القوة والضعف في الشيء المراد تقويمو

تعددت وتنوعت تعريفات إدارة الجودة الشاممة ومن ىذه
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ومحاولة التعرف عمى أسبابيا ويتضح العالج في محاولة إيجاد

التدريب وتصميم برامج الحوافز ،وتعد أداة لمرقابة عمى كفاءة

الحمول المناسبة لمتغمب عمى نواحي الضعف واالستفادة من

عممية االختيار [ .]19وقد وضعت الئحة تقويم األداء الوظيفي

نواحي القوة وتتمثل الوقاية من العمل عمى تدارك األخطاء".

بالمممكة العربية السعودية أىدافاً لتقويم األداء الوظيفي تعمل
عمى تحقيقيا عمى النحو اآلتي:

أما تقويم األداء في المجال التربوي فيعرفو الزىراني []16
بأنو" :الحكم عمى كفاءة عوامل وعمميات التدريس ونتائجو كماً

 -اعتبار التقارير وسيمة ىامة من وسائل اإلصالح الوظيفي إذ

ونوعاً وكيفاً ،ومدى تحقيقو لألىداف التربوية المرسومة ،مقارنة

تمكن المسئولين من التعرف عمى الموظفين الذين يحتاجون

مع المواصفات المعيارية المحددة لكل منيا ،واقتراح العالجات

لمزيد من التدريب أو التوجيو.

المناسبة لتطوير العمميات عمى مستوى مأمول يزيد من كفاءة

 -اختيار الكفاءات المناسبة والمقتدرة لملء الوظائف األعمى.

النتائج ،ويصل إلى تحقيق األىداف" .ومن التعريفات السابقة

 -تحقيق العدالة بين الموظفين عمى أساس انتياج األسموب

فإنو يمكن القول أن التقويم عممية شاممة تتضمن إصدار أحكام

العممي لمتقويم بعيداً عن العمومية والعفوية.

بطريقة منظمة وصحيحة تحدد مستوى األداء الفعمي لمشخص

 -تشجيع ودفع الموظفين لمزيد من البذل والعطاء عن طرق

المقوم ،كما تصف نقاط القوة لديو وتشخص مواطن الضعف

مكافأة المجدين [.[4
واذا تتبعنا واقع تقويم األداء الوظيفي لممعمم في المممكة

وتعمل عمى عالجيا.
ولقد أىتم كثير من رواد اإلدارة بتقويم األداء الوظيفي

العربية السعودية نجد أن وثيقة سياسة التعميم تؤكد عمى أىمية

بوصفو أحد أىم العناصر في إدارة األفراد ،فالبعض يرى أن

تقويم المعمم فقد ورد في المادة رقم ( " )214تقوم العممية

عدم تقويم األداء أو التقويم غير المناسب ألداء األفراد ،سيؤدي

التعميمية في مختمف جوانبيا من المنيج والمعمم والكتاب وطرائق

في غالب األمر إلى إعاقة األداء ،وبالتالي تدني مستوى

التدريس وأساليب التوجيو الفني وغيرىا وذلك عن طريق دراسة

اإلنتاجية العامة لممؤسسة ،حتى وان كانت الموارد األخرى غير

نتائج االمتحانات واستخدام سائر وسائل التقويم " [ ]20ونتيجة

البشرية تدار بكفاءة [ .]17ويمكن تحديد أىمية تقويم األداء

ليذا االىتمام أصدر ديوان الخدمة المدنية سابقاً -و ازرة الخدمة

الوظيفي بأنيا تساعد في اتخاذ ق اررات إدارة صائبة ،وتوثيق

المدنية حالياً -الئحة تقويم األداء الوظيفي في عام 1404ه

مالءمة الق اررات اإلدارية .وتوفر تغذية استرجاعية لمعاممين،

بديالً عن تقارير الكفاية المعمول بيا قبل ذلك التاريخ ،واشتممت

وتعمل عمى إرشاد العاممين ونصحيم ،كما تساعد في توفير

الالئحة عمى عدد من نماذج تقويم األداء لمختمف الوظائف ،من

األساس ألفضل استخدام لمقوى البشرية ،ووضع خطط تحسين

ضمنيا النموذج الخاص بتقويم األداء الوظيفي لشاغمي الوظائف

األداء ،ويمكن عن طريق تقويم األداء الوظيفي التنبؤ بقدرات

التعميمية والذي اشتمل عمى نموذج لتقويم أداء المعمم ،وكان من

العاممين [.[18

أبرز مالمح ذلك النموذج التدرج في إعطاء التقدير [.[21

ويمكن القول أن أىمية التقويم تكمن في مساىمتو الفعالة

وفي إطار االىتمام المستمر بالمعمم وتقويمو ،عقد المؤتمر

في االستغالل األمثل لمموارد البشرية من خالل تحديد قدرات

الثاني إلعداد معمم التعميم العام في المممكة العربية السعودية،

المعممين ومدى مناسبتيا لألعمال التي يقومون بيا أو سيكمفون

وذلك عام1413ه ،في مكة المكرمة ،ولقد أكد المشاركون في

بيا وتحديد االحتياجات التدريبية المناسبة من أجل رفع كفاءتيم.

المؤتمر عمى أىمية المراجعة الدورية والمستمرة لموائح والنظم

وتيدف عممية تقويم األداء الوظيفي إلى تقرير مدى مالءمة

التي تقوم عمييا عممية تقويم المعمم أسموباً وممارسة ،وطالبت

الشخص لنوع العمل الذي يمارسو ،كما تيدف لتحديد احتياجات

أولى توصيات ذلك المؤتمر بإعادة صياغة بطاقة تقويم أداء
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المعمم ،بجعميا أكثر دقة وموضوعية ،وبمسايرتيا لالتجاىات

مراحل رئيسة:

التربوية المعاصرة [ .]7وأدخمت الحقاً تعديالت عمى النموذج

 -1الفحص :كانت تحميالت الجودة تركز فقط عمى فحص

المستخدم كان من أبرزىا اتساع مدى الحصول عمى تقدير

المنتج ،وكان القرار الرئيسي السائد ىو متى يتم فحص

ممتاز ليصبح ( )100 -90في مقابل رفع الحد األدنى لتقدير

المنتجات وما عدد المنتجات التي تخضع لمفحص ،حيث تركز

غير مرضي ليصبح ( )60درجة بدالً من ( )50درجة .وبدأ

عممية فحص المنتج عمى اكتشاف األخطاء والقيام بتصحيحيا،

ابتداء من تاريخ 1417/6/18ه [ .]21وال
العمل بيذا النموذج
ً

ولكنيا ال تقوم بمنع الخطأ من األساس.
 -2ضبط الجودة :يشمل ضبط الجودة كافة النشاطات

يزال ىذا النموذج مستخدم في تقويم األداء الوظيفي لممعمم.

واألساليب اإلحصائية التي تضمن المحافظة عمى مقابمة

ثانياً :الجودة الشاممة
تحتم التحديات العالمية المعاصرة عمى المنظمات التربوية

مواصفات السمعة ،وتمتد لتشمل التصميم واألداء ويمكن القول

انتياج األساليب العممية في مواجيتيا واستثمار الطاقات البشرية

أن ىذه المرحمة اعتمدت عمى استخدام أساليب إحصائية حديثة

بالشكل الذي يضمن االستفادة منيا بكفاءة وفاعمية عالية مع

لمراقبة الجودة .ويعد ضبط الجودة مرحمة متطورة عن الفحص

المحافظة عمى المرونة الكافية ،ويعد مفيوم إدارة الجودة الشاممة

فيما يتعمق بتعقيد األساليب وتطور األنظمة المستخدمة.

من أحدث المفاىيم اإلدارية التي تقوم عمى مجموعة من األفكار

 -3تأكيد الجودة :تركز ىذه المرحمة عمى توجيو كافة الجيود

والمبادئ التي يمكن تبنييا من اجل تحقيق أفضل أداء ممكن

لموقاية من حدوث األخطاء ،وتعتمد ىذه المرحمة عمى نظام

وقد اختمف الكثير من الباحثين والكتاب حول إبراز تعريف محدد

أساسو منع وقوع األخطاء منذ البداية ،وعممية تأكيد الجودة

إلدارة الجودة الشاممة إذ أن الجودة نفسيا تحتمل مفاىيم مختمفة

تتضمن كافة اإلجراءات الالزمة لتوفير الثقة بأن المنتج أو

من حالة إلى حالة ومن شخص آلخر [ .]22وكل تعريف من

العممية تفي بمتطمبات الجودة ،وتشمل بمنظورىا عممية التخطيط

تعاريف الجودة يبرز سمة أو خاصية من خصائصيا ومن ىذه

لمجودة ،باإلضافة إلى ضرورة دراسة تكاليف الجودة ومقارنتيا

التعريفات تعريف جوران  Juranلمجودة بأنيا "مدى مالئمة

لمفوائد الممكن تحصيميا من تطبيق نظام تأكيد الجودة.

المنتج لالستخدام ،أي القدرة عمى تقديم أفضل أداء وأصدق

 -4إدارة الجودة الشاممة :بدأ مفيوم إدارة الجودة بالظيور في

صفات" .وتعريف كروسبي  Crosbyبأنيا" :المطابقة مع

ثمانينيات القرن العشرين حيث يتضمن ىذا المفيوم جودة

المتطمبات " كما أكد بأنيا تنشأ من الوقاية ،وليس من التصحيح

العمميات باإلضافة إلى جودة المنتج ،ويركز عمى العمل

[.[23

الجماعي وتشجيع مشاركة العاممين واندماجيم ،باإلضافة إلى

وعرف معيد الجودة الفيدرالي األمريكي إدارة الجودة الشاممة

التركيز عمى العمالء [ .]24ويرى العزاوي أن الجودة الشاممة في

بأنيا :نظام إداري استراتيجي متكامل يسعى لتحقيق رضا

ىذه المرحمة أصبحت ركناً أساسياً من أركان الوظيفة اإلدارية

العميل ،وأن تطبيق ىذه الفمسفة اإلدارية يحتم مشاركة جميع

لممدراء ،إذ تتطمب االىتمام بما يمكن المنظمة من إحراز التميز

المديرين والعاممين كما يقوم باستخدام الطرق الكمية لتحسين

سواء لمنتجاتيا أو لعمميا وجعميا مسؤولية كل فرد فييا [.[23
وعندما يظير عمى أداء المنظمة بعض الشواىد عمى

العممية اإلدارية بشكل مستمر [.[12
ولقد تبمورت فكرة إدارة الجودة عمى أيدي مجموعة من

التراجع في األداء فإنو من الواجب عمييا أن تعمل عمى تصحيح

العمماء في كل من اليابان والواليات المتحدة األمريكية في الثمث

الوضع بتبني بعض األساليب واالتجاىات الحديثة اإلدارة ،ومن

الثاني من القرن الماضي [ .]22ومر مفيوم إدارة الجودة بأربعة

أجل ذلك يسعى القائمون عمى المؤسسات التربوية إلى تطوير
6

العمل فييا من خالل تطبيق إدارة الجودة الشاممة بما يتالءم مع

يمكن تقسيم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة إلى

المستجدات التربوية والتعميمية واإلدارية ،وتحقيق التميز في كافة

محورين رئيسين عل النحو اآلتي:

العمميات التي تتم داخل ىذه المؤسسات التربوية .ويرى أحمد

أ .الدراسات التي تناولت أداء المعمم و تقويمو:
قام الغامدي [ ]5بدراسة ىدفت تحديد الممارسات اإلشرافية

[ ]25أن الحاجة إلى استخدام مدخل إدارة الجودة الشاممة في
المجال التعميمي تكون لألسباب التالية:

الخاطئة ومدى تعويقيا أداء المعممين .وقد استخدم الباحث

 .1العجز التعميمي :ويقصد بو استثمار في التعميم دون العائد

المنيج الوصفي ،وأداة الدراسة ىي االستبيان وبمغ حجم العينة

نظ اًر ألن المخرجات التعميمية والنواتج التربوية ال تكفي الطمب

( )284معمماً ،وتوصمت الدراسة لنتائج أىميا :تمارس عممية

الفعال في أسواق العمل بالدرجة المطموبة.

تقويم األداء عمى أنيا غاية ال كونيا وسيمة لمتطوير ،وأن من

 .2ارتفاع معدالت البطالة :فاإلنتاج ال يوفر عدد الوظائف

أىم سمبيات التقويم :أن المشرف التربوي ال يطمع المعمم عمى

الكافية والمناسبة لممخرجات التعميمية والعكس.

تقويمو ،ويترك ذلك لمدير المدرسة فيما بعد ،كما أن المشرف

 .3اتساع الفجوة بين اإلنتاج والتعميم :حيث تظير الحاجة

التربوي لم يعرف المعمم عمى أي بطاقة مالحظة يمكن من

لبعض المين والوظائف التي ال يوفرىا التعميم الحالي والعكس ال

خالليا أن يقوم نفسو ذاتياً.
وأجرى الثبيتي [ ]6دراسة ىدفت الكشف عن مدى أىمية

توجد وظائف لبعض التخصصات التعميمية.
 .4ارتفاع تكمفة التعميم في جميع مراحل التعميم فالتعميم ذو

عناصر بطاقة توجيو المعمم وتقويمو من وجية نظر المعممين

تكاليف متزايدة.

ومديري المدارس والمشرفين التربويين بمدينة الطائف ،و تحديد

 .5انخفاض العائد عمى االستثمار في التعميم.

أىم ايجابيات وسمبيات بطاقة توجيو المعمم وتقويمو .وقد استخدم

 .6تركيز التعميم عمى المعارف والمعمومات وضعف االىتمام

الباحث المنيج الوصفي التحميمي وبمغ عدد العينة ()406

بالسموكيات والميارات.

مستجيباً ومن أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث :أن نسبة

 .7عدم المشاركة في تصميم البرامج التعميمية عمى جميع

( )%56.6فقط من المعممين الذين يطمعون عمى تقارير األداء

المستويات.

المعدة عنيم ،وأن ما نسبتو ( )49.3من المعممين يرى أن

 .8الخمل في األدوار التنظيمية.

األسموب المتبع في التقويم يزيد من فرص التحاقيم بالدورات

ومن واقع الميدان التربوي يرى الباحث أن ىناك حاجة

التدريبية وتزداد النسبة لتصل إلى ( )%55لممديرين و()%60

ممحة لتبني اتجاىات حديثة في اإلدارة مما يؤكد عمى ضرورة

لممشرفين ،من أىم سمبيات البطاقة تتمثل في كونيا تحد من

االستفادة من مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المجال التعميمي

طموح المعمم وحماسو ،يرى ( )%96.7من المشرفين التربويين

لما تحققو من تييئة لمبيئة التعميمية ،وخمق مناخ مناسب لإلبداع

و( )%90من المديرين أنو يتم وضع خطة لمعالجة السمبيات

التربوي من خالل تحقيق العمل الجماعي ،والتحسين والتطوير

التي تكشف عنيا بطاقة التقويم في حين تتدنى النسبة إلى

المستمر لمعممية التعميمية ،واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة

( )%48من وجية نظر المعممين.

بالطريقة المثمى ،بحيث تعمل عمى خفض تكمفة التعميم ،وارتفاع

كما قام الغامدي [ ]7بدراسة ىدفت تحميل ونقد محتوى

العائد من االستثمار فيو بما يحقق أىداف السياسات التربوية

نموذج تقويم أداء المعمم ،والكشف عن تطبيقاتو الميدانية من

وفق رؤية وتطمعات المجتمع.

قبل مستخدميو ،ثم وضع تصور مطور لنموذج تقويم المعمم.

الدراسات السابقة:

وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي ببعديو التحميمي والنقدي،
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والق اررات المبنية عل معمومات ،ومشاركة أولياء أمور الطمبة.

الوظيفي لمعممين تابعين إلدارة تعميم الرياض ،بمغ عددىا

وأجرت سحر مددين [ ]3دراسة ىدفت تعرف درجة

( )908بطاقات ،ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة من نتائج:

ممارسة تقويم األداء الوظيفي لممعممات بمدارس التعميم العام

أن ىناك سمبيات تتعمق بالنموذج المستخدم :ال يزال ىناك خمط

الحكومي بمدينة مكة المكرمة في ضوء مبادئ الجودة الشاممة،

بين مصطمحي "تقويم األداء" و"تقييم األداء" ،عدم االىتمام

والكشف عن درجة أىمية تطبيق تقويم األداء الوظيفي لممعممات

بالدورات االىتمام بالدورات التدريبية .سمبيات تتعمق بالموائح

في ضوء مبادئ الجودة الشاممة .استخدمت الباحثة المنيج

والنظم التي تحكم تمك البطاقة :ال تكفل الالئحة حصول المعمم

الوصفي ،واجرت الدراسة الميدانية عمى عينة بمغ عددىا ()658

الجديد عمى نسخة من النموذج المستخدم لتقييم أدائو ،ال تمنح

مشرفة ومديرة ومعممة ،ومن أىم نتائج الدراسة :أن درجة

الالئحة فرصة لمتقييم الذاتي أو تقييم الزمالء.

ممارسة تقويم األداء الوظيفي لممعممات في ضوء مبادئ إدارة

وقام الزىراني [ ]26بدراسة ىدفت تصميم بطاقة تقويمية

الجودة الشاممة كانت متوسطة .وأن درجة أىمية تقويم األداء

لمعممي الصفوف المبكرة بالمرحمة االبتدائية .وتعرف مدى رضا

الوظيفي لممعممات في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاممة كانت

مجتمع الدراسة عن :بنود بطاقة التقويم المعمول بيا حالياً،

عالية ،وتجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات

والدرجة المعيارية لبنود بطاقة التقويم المعمول بيا ،وعن بطاقة

أفراد العينة نحو درجة الممارسة أو درجة األىمية تبعاُ لمتغير

التقويم المقترحة .وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي لتحقيق

نوع العمل وكانت الفروق لصالح المشرفات التربويات مقابل

أىداف الدراسة ،وطبق الدراسة عمى جميع مديري المدارس

المديرات والمعممات.

االبتدائية بتعميم العاصمة المقدسة وجميع مشرفي الصفوف

ب .الدراسات التي تناولت مبادئ الجودة الشاممة:

المبكرة بتعميم العاصمة المقدسة .ومن أىم نتائج الدراسة :أن

قام درباس [ ]2بدراسة ىدفت تعرف تجربة مدينة ديترويت

جميع بنود بطاقة تقويم المعمم المقترحة عمى درجة عالية من

في والية متشغان األمريكية في تطبيق إدارة الجودة الشاممة في

الكفاءة .وفيما يتعمق بمدى رضا مجتمع الدراسة عن الدرجة

اإلدارة المدرسية ،وامكانية توظيف نموذج نيوتاون Newtown

المعيارية لبنود بطاقة تقويم المعمم الحالية أن الدرجات المعيارية

 modelواطار كوفمان  Koufman frameفي القطاع التربوي

متفاوتة في الكفاءة وحصمت عمى متوسط عام جيد جداً مقداره

في المممكة العربية السعودية ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي

( ،)%87.6وتم بناء بطاقة تقويم مقترحة لتقويم معممي

الوثائقي ،كما استخدم أسموب المقابمة والزيارة الميدانية ،ومن أىم

بناء عمى رضا مديري المدارس االبتدائية
الصفوف المبكرة ً

نتائج الدراسة :إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في
المؤسسات التعميمية في المممكة العربية السعودية ،وأن من

ومشرفي الصفوف المبكرة.

أما دراسة سيسيميا ] [27فقد ىدفت إلى تعرف أثر الطريقة

المعوقات التي واجيت مديري المدارس عند تطبيق إدارة الجودة

المتبعة في تقويم أداء المعممين في والية كاليفورنيا عل تحسين

الشاممة :مقاومة التغير ،وتخوف البعض من تحمل المسؤولية،

أداء المعممين ،وتحميل بعض العوامل المدرسية التي تسيم في

وااللتزام بمعايير حديثة فيما يتعمق والتقويم .واوصى الباحث

تحسين أداء المعممين ،ومن أىم نتائج التي توصمت إلييا

بضرورة إعادة النظر في أساليب ووسائل تقويم األداء التقميدية

الدراسة :وجود عوامل أثرت عمى ممارسات المعممين وعمى تعمم

التي من غاياتيا تحقيق الترتيب والتصنيف ،إلى وسائل ال ييميا

الطالب بشكل ايجابي من ىذه العوامل :اإلدارة الجيدة ،والتطوير

التصنيف بقدر ما ييميا تحقيق التحسين المستمر ،وضرورة

الميني الفاعل ،والتعاون ،والتركيز عل انجازات المتعممين،

التعرف عمى حاجات ورغبات المستفيدين من خدمات القطاع
8

اإلحصائية في اتخاذ الق اررات ،عدم االىتمام بعممية التحسين

التربوي ،وبذل الجيد عمى إشباعيا وتحقيقيا.

المستمر ،عدم استخدام أدوات إدارة الجودة الشاممة.

وأجرت صبرية اليحيوي [ ]28دراسة ىدفت تعرف مدى
أىمية وامكانية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة ،ومدى توفر

كما أجرت تما ار العمد [ .]31دراسة ىدفت تعرف درجة ممارسة

متطمباتيا ومعوقات تطبيقيا في مدارس التعميم العام لمبنات في

مديري المدارس الثانوية لمبادئ إدارة الجودة الشاممة من وجية

المممكة العربية السعودية ،وقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج

نظر معممي المرحمة الثانوية في محافظة المفرق ،والكشف عن

الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة من معممات ومديرات مدارس

أثر متغيرات الجنس ،والمؤىل ،والخبرة ،في وجية نظر أفراد

التعميم العام لمبنات في كل من :الرياض ،الدمام ،المدينة

عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية

المنورة ،تبوك ،أبيا ،وبمغ عدد العينة ( ،)807وتوصمت الباحثة

لمبادئ إدارة الجودة الشاممة .استخدمت الباحثة المنيج الوصفي،

إلى نتائج أىميا :أن درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة

وتكونت عينة الدراسة من ( )324من معممي ومعممات المدارس

في مدارس التعميم العام لمبنات جاءت بدرجة عالية من حيث

الثانوية في مديرية التربية والتعميم لقصبة المفرق ولواء البادية

األىمية وامكانية التطبيق ،وأن تطبيق إدارة الجودة الشاممة

الشمالية الغربية ،ومن أىم نتائج الدراسة أن درجة تطبيق مبادئ

تواجيو معوقات بدرجة عالية ىي :البيروقراطية ،والمركزية،

إدارة الجودة الشاممة لمجاالت الدراسة كانت متوسطة باستثناء

ومقاومة التغيير.

مجال التعاون وروح الفريق كان بدرجة عالية.

أما دراسة رامبا ] [29فقد ىدفت تعرف العالقة بين إدارة

وأجرى الورثان [ ]32دراسة ىدفت تعرف مدى تقبل

الجودة الشاممة وتطور المدارس ،وتعرف أثر تطبيق إدارة الجودة

المعممين لمعايير الجودة الشاممة في التعميم بمحافظة األحساء،

الشاممة في المدارس .استخدمت الدراسة المنيج التحميمي،

وتعرف العوامل التي تشجع المعممين عمى تقبل معايير الجودة

وتكونت عينة الدراسة من عدد من األدبيات السابقة وتم توزيع

الشاممة في التعميم ،والكشف عن مدى اختالف تقبل المعممين

بعض االستبانات عمى عدد من معممي ومديري مدارس المنطقة

لمعايير الجودة الشاممة في التعميم باختالف متغيرات الدراسة

د  -3تشوان الشمالية ،وأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة

(المؤىل -نوعو  -الجنسية – الخبرة  -المرحمة الدراسية) ،وقد

طردية موجبة بين تطبيق إدارة الجودة الشاممة وتقدم المدارس،

استخدم الباحث المنيج المسحي الوصفي وتكونت عينة الدراسة

وأن تطبيق إدارة الجودة الشاممة يؤدي إلى تحسين أداء المعممين

من ( )886معمماً ،ومن أىم نتائج الدراسة :حظيت جميع

ونتائج الطالب وتطور األداء اإلداري لممديرين.

معايير الجودة الشاممة في التعميم المتعمقة بالمعمم عمى تقبل

وقامت نعمة منصور [ ]30بدراسة ىدفت إلى وضع

بدرجة كبيرة من قبل المعممين ،كما حظيت جميع العوامل التي

تصور لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المدارس الثانوية

تشجع المعممين عمى تقبل معايير الجودة الشاممة بدرجة تقبل

بمحافظة غزة ،وتحديد مبادئ إدارة الجودة الشاممة التي يمكن

كبيرة.

تطبيقيا واالستفادة منيا في تطوير النظام اإلداري ،وتعرف مدى

وقام قطب [ ]33بدراسة ىدفت تعرف أىمية تطبيق إدارة

تبني مديري المدارس لفمسفة إدارة الجودة الشاممة .وقد اتبعت

الجودة الشاممة في إدارة النشاط الرياضي بمراحل التعميم العام

الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،تم توزيع أداة الدراسة عمى

من وجية نظر مشرفي ومعممي التربية البدنية بالعاصمة

جميع مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة البالغ عددىم

المقدسة ،وتعرف إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في إدارة

( )102وقد توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا :ضعف الوعي

وتنظيم النشاط الرياضي ،كما ىدفت تعرف التحديات التي تواجو

بفمسفة إدارة الجودة الشاممة ،عدم االعتماد عل األساليب

تطبيق إدارة الجودة الشاممة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي،
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وتكونت العينة من ( )250معمماً و ( )10مشرفين ،وقد استخدم

وحققت الدراسات السابقة في مجمميا نتائج ليا أىمية كبيرة

الباحث المنيج الوصفي ،ومن أىم نتائج الدراسة :إن درجة

في مجال تقويم األداء الوظيفي لممعمم وتحسينو ،باإلضافة إلى

أىمية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في إدارة وتنظيم النشاط

دور إدارة الجودة الشاممة في دعم المؤسسات التربوية ،وتتشابو

الرياضي كانت بدرجة عالية ،وان التحديات التي تواجو تطبيق

ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث منيج الدراسة،

إدارة الجودة الشاممة في تنظيم النشاط الرياضي كانت بدرجة

ومجتمعيا ،وأداتيا ،وبعض األساليب اإلحصائية المستخدمة،

متوسطة.

وتمتقي مع بعضيا في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في

من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت تقويم

المجال التعميمي ،وتختمف عنيا في عينة الدراسة وفي دراستيا

األداء الوظيفي نجد أن ىذه الدراسات قد اتفقت عمى أىمية تقويم

تطبيق مبادي الجودة الشاممة في تقويم األداء الوظيفي لممعممين،

أداء المعمم ودوره الفعال في تطوير وتحسين العممية التربوية

وأقرب الدراسات السابقة ليذه الدراسة ىي :دراسة مددين []3

والتعميمية ،وتأكيد عدد منيا عمى أنو ال يتم اطالع المعممين

حيث تتشابو معيا في دراسة ممارسة تقويم األداء في ضوء

عمى تقارير األداء الخاصة بيم من ىذه الدراسات [ .]5,6,7في

مبادئ إدارة الجودة الشاممة ،إال أنيا تختمف عنيا في عينة

حين أكدت دراسة الثبيتي [ ]6عمى أن مقابالت تقويم األداء ال

الدراسة ،وفي دراسة متغير التدريب ،وقد تمت االستفادة من

تتم بصورة حقيقية ،وقد تكون عمى شكل إبالغ المرؤوسين بنتائج

الدراسات السابقة في االستدالل عمى أىمية تطبيق مبادئ إدارة

تقاريرىم ،دون مناقشة ىذه التقارير في حوارات فردية أو

الجودة الشاممة في تقويم األداء الوظيفي ،وفي بناء أداة الدراسة.

جماعية .ويشير الغامدي [ ]7إلى أن تقويم األداء الوظيفي

 .4الطريقة واإلجراءات

لممعمم يفتقد إلى النظرة التكاممية التي تشمل جميع جوانب عمل

يتناول ىذا الفصل اإلجراءات المنيجية من حيث منيج الدراسة،

المعمم ،القتصار التقويم عمى رأي مدير المدرسة والمشرف

ووصف عينة الدراسة ،وتصميم أداة الدراسة ،ثم األساليب

التربوي.

اإلحصائية المستخدمة.

أما الدراسات السابقة التي تناولت إدارة الجودة الشاممة في

أ .منيج الدراسة

المؤسسات التعميمية فنجد تأكيد الدراسات السابقة عمى أىمية

تم استخدام المنيج الوصفي؛ بيدف تحديد درجة ممارسة

تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية،

تقويم األداء الوظيفي لمعممي المرحمة الثانوية في ضوء مبادئ

[ ،]2,28,29,32,33في حين أشارت دراسة درباس[،]2

الجودة الشاممة.

واليحيوي [ ]28إلى بعض المعوقات التي تواجو تطبيق إدارة

ب .مجتمع الدراسة وعينتيا

الجودة الشاممة مع إمكانية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية

في مدارس التعميم العام ،وتوصمت دراسة العمد [ ]31إلى أن

الحكومية بمحافظة جدة الذين عمى رأس العمل خالل الفصل

درجة تطبيق إدارة الجودة الشاممة كانت متوسطة ،بينما ترى

الدراسي الثاني لمعام الدراسي (1431 -1430ه) .والبالغ

نعمة منصور [ ]30قمة الوعي بإدارة مبادئ الجودة الشاممة

عددىم ( )90مدي اًر ،وبعد اختيار العينة بالحصر الشامل بتوزيع

وعدم استخدام أدوات إدارة الجودة الشاممة ،وأكدت دراسة مددين

أداة الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة ،تم الحصول عمى

[ ]3عمى أىمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في تقويم

( )70استجابة بنسبة استجابة ( )%78من كامل مجتمع الدراسة

األداء الوظيفي لممعممات.

ويوضح جدول ( )1خصائص عينة الدراسة.
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جدول 1
خصائص العينة وتوزيعيا عمى متغيرات الدراسة
المتغير
عدد سنوات الخبرة في اإلدارة

مستويات المتغير

العدد

النسبة المئوية%

أقل من  5سنوات

12

17.1

من 5إلى أقل من 10سنة

23

32.9

من 10إلى أقل من  15سنة

9

12.9

 15سنة فأكثر

26

37.1

نعم

58

82.9

ال

12

17.1

الدورات التدريبية في إدارة الجودة

االجمالي
70

70

ج .أداة الدراسة

بالمعادلة التالية:

بعد االطالع عمى األدب التربوي ،والدراسات السابقة المتعمقة

طول الفئة = القيمة العميا – القيمة الدنيا\ عدد المستويات =

بموضوع البحث منيا دراسة مددين [ ،]3والثبيتي [ ]6قام

( 0.80 =5\4 =5\)1-5وعميو فإن الدرجة قميمة جداً من -1

الباحث بتطوير أداة الدراسة وىي استبانة موجيو لمديري

 ،1.79والدرجة قميمة من  ،2.59 –1.80والدرجة متوسطة من

المدارس تكونت من قسمين:

 ،3.39 – 2.60والدرجة كبيرة من  ،4.19 -3.40والدرجة

القسم األول :يتعمق بالمعمومات العامة عن أفراد الدراسة.

كبيرة جداً من .5 -4.20

القسم الثاني :لقياس درجة توافر مبادئ إدارة الجودة الشاممة في

صدق وثبات األداة:

تقويم األداء الوظيفي لممعممين وتكون من ( )46عبارة موزعة

لمتحقق من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قام الباحث بعرض

عمى خمسة محاور رئيسة ىي( :تمبية حاجات المستفيدين –

االستبانة عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس

تحقيق العمل الجماعي – التحسين والتطوير المستمر – تجنب

في الجامعات والمختصين ،وتم إجراء التعديالت التي اتفق

األخطاء والوقاية منيا – التعميم والتدريب المستمر) ،ولتصحيح

عمييا غالبية المحكمين واقرار االستبانة في صورتيا النيائية.

أداة الدراسة تم إعطاء كل فقرة من فقرات االستبانة وزناً متدرجاً

ولمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكمية ،قام الباحث

وفقاً لسمم ليكرت الخماسي (قميمة جداً ،قميمة ،متوسطة ،كبيرة،

بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع المحور

كبيرة جداً) ومثمت رقمياً ( ،)5،4 ،3 ،2 ،1وحدد طول الفئة

الخاص بيا ،وجدول ( )2يوضح نتائج ىذا اإلجراء:
جدول 2

معامل ارتباط كل فقره مع درجة المحور
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**0.746

17

**0.800

33

**0.818

2

**0.889

18

**0.877

34

**0.864

3

**0.851

19

**0.875

35

**0.890

4

**0.790

20

**0.844

36

**0.843

5

**0.730

21

**0.927

37

**0.864

6

**0.840

22

**0.886

38

**0.8800

7

**0.825

23

**0.885

39

**0.847

8

**0.876

24

**0.842

40

**0.811

9

**0.851

25

**0.826

41

**0.846

10

**0.764

26

**0.833

42

**0.894

11

**0.838

27

**0.777

43

**0.875
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12

**0.907

28

**0.794

44

**0.824

13

**0.877

29

**0.887

45

**0.841

14

**0.877

30

**0.837

46

**0.890

15

**0.860

31

**0.811

16

**0.873

32

**0.827

ولمتأكد من ثبات األداة تم حساب معامل الثبات باستخدام

**دالة عند مستوى الداللة ≤ 0,01
يتضح من جدول ( )2أن معامالت االرتباطات لجميع

معامل الفا كرونباخ ،وبمغت قيمة المعامل ( )0,987وتعد ىذه

الفقرات موجبة اإلشارة ودالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01أي

الدرجة درجة ثبات عالية وكافية لمثل ىذه الدراسة ،كما تم إيجاد

أن فقرات الدراسة تتمتع جميعيا بصدق اتساق داخمي مرتفع

الثبات باستخدام نفس المعيار لكل مجال من مجاالت أداة

ويمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة الدراسة.

الدراسة بشكل منفصل ويوضح جدول ( )3ذلك.
جدول 3

معامل الثبات لمحاور الدراسة
المحور

عدد العبارات

معامل الثبات

تمبية حاجات المستفيدين

8

0.927

تحقيق العمل الجماعي

9

0.951

التحسين والتطوير المستمر

9

0.957

تجنب األخطاء والوقاية منيا

9

0.944

التعميم والتدريب المستمر

11

0.963

األداة ككل

46

0.987

 .5النتائج ومناقشتيا

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية

نتائج السؤال األول ونصو "ما درجة توافر مبادئ إدارة الجودة

واالنحرافات المعيارية لكل محور من محاور الدراسة لتعرف

الشاممة في نموذج تقويم األداء الوظيفي لممعممين بمدارس

درجة توافر ذلك المحور في نموذج تقويم األداء الوظيفي

المرحمة الثانوية بمدينة جدة من وجية نظر المديرين"؟

لممعممين ،وجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة
المحور

المتوسط

االنحراف المعياري

الترتيب

درجة التوافر

تمبية حاجات المستفيدين

3.54

0.798

1

كبيرة

تحقيق العمل الجماعي

3.18

0.874

5

متوسطة

التحسين والتطوير المستمر

3.37

0.849

2

متوسطة

تجنب األخطاء والوقاية منيا

3.29

0.793

4

متوسطة

تحقيق التعميم والتدريب المستمر

3.35

0.871

3

متوسطة

المتوسط العام لجميع المحاور

3.35

توافر بدرجة متوسطة لمبادئ إدارة الجودة في تقويم األداء الوظيفي

يتضح من جدول ( )4أن درجة توافر مبادئ الجودة

الدراسة حول درجة توافر كل محور نجد أن محور "تمبية

الشاممة في تقويم األداء الوظيفي من وجية نظر مديري المدارس

حاجات المستفيدين" حصل عمى أعمى درجة توافر بمتوسط

كانت متوسطة حيث بمغ المتوسط العام الستجاباتيم حول جميع

حسابي ( )3.54وانحراف معياري قدره ( )0.798ودرجة توافر

المحاور (.)3.35

كبيرة .أما المحاور األخرى فقد جاءت بدرجة توافر متوسطة مع
بعض التباين في المتوسطات الحسابية فقد جاء في المرتبة

وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية الستجابات عينة
12

الثانية محور "التحسين والتطوير المستمر" بمتوسط حسابي

الوظيفي لممعممات في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاممة يمارس

( )3,37وانجراف معياري ( ،)0.849يميو محور "تحقيق التعميم

بدرجة متوسطة؛ مما يستدعي منا العمل عمى تعزيز ىذا التوافر

والتدريب المستمر" بمتوسط حسابي ( )3,35وانحراف معياري

لمبادئ الجودة الشاممة ،ونتناول فيما يمي كل محور من محاور

( ،)0.871ثم محور "تجنب األخطاء والوقاية منيا" بمتوسط

الدراسة بشيء من التفصيل.

حسابي ( )3,29وانحراف معياري ( ،)0.793في حين جاء

المحور األول :تمبية احتياجات المستفيدين

محور "تحقيق العمل الجماعي" في المرتبة األخيرة بمتوسط

يوضح جدول ( )5استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة

حسابي ( )3,18وانحراف معياري ( .)0.874وتتفق ىذه النتيجة

توافر تمبية حاجات المستفيدين في تقويم األداء الوظيفي لممعمم.

مع ما توصمت إلية دراسة مددين [ ]3من أن تقويم األداء
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات لعبارات محور تمبية حاجات المستفيدين
م

العبارة

المتوسط

الحسابي

المعياري

1

يسعى لتحقيق انتماء المعممين لمينة التدريس

3.40

0.875

7

2

يعزز الثقة في نفوس المعممين

3.56

0.942

4

كبيرة

3

يسعى لتحقيق العدالة في التقديرات بين المعممين

3.74

0.973

1

كبيرة

4
5

يبدئ اىتماماً بمالحظات المعممين

3.41

1.110

6

كبيرة

يساعد عمى بناء العالقات اإلنسانية

3.51

1.060

5

كبيرة

6

يبرز انجازات المعممين

3.64

0.933

3

كبيرة

7

يعمل عمى استثمار طاقات المعممين

3.37

0.935

8

متوسطة

8

يسعى لمحفاظ عمى حقوق المعممين

3.67

0.989

2

كبيرة

3.54

0.798

متوسط الوزن النسبي لدرجة توافر تمبية حاجات المستفيدين في تقويم األداء الوظيفي لممعمم

االنحراف

الترتيب

درجة التوافر
كبيرة

توافر بدرجة كبيرة

يتضح من جدول ( )5أن عبارة "يسعى لتحقيق العدالة في

استثمار طاقات المعممين بصورة أفضل ،وتعرف احتياجات

التقديرات بين المعممين" حصمت عمى أعمى درجة توافر بين

ورغبات المستفيدين من تقويم األداء الوظيفي ،والعمل عمى

عبارات المحور حيث جاءت بمتوسط حسابي ( )3.74وانحراف

إشباعيا وتحقيقيا.

معياري قدره ( .)0.973وجاءت جمع عبارات ىذا المحور

المحور الثاني :تحقيق العمل الجماعي

بدرجة توافر كبيرة ما عدا" ،يعمل عمى استثمار طاقات

يوضح جدول ( )6استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة

المعممين" فقد كانت بدرجة توافر متوسطة وبمتوسط حسابي

توافر تحقيق العمل الجماعي في تقويم األداء الوظيفي لممعمم.

( )3.37وانحراف معياري ()0.935؛ مما يدعو إلى العمل عمى
جدول 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات لعبارات محور تحقيق العمل الجماعي
م

العبارة

المتوسط

الحسابي

المعياري

1

يقرب وجيات النظر بين المعممين وادارة المدرسة

3.46

1.031

2

2

يعمل عمى تحقيق الترابط بين المعممين واإلدارة

3.49

0.989

1

كبيرة

3

يشجع عمى العمل التعاوني بين المعممين

3.34

0.866

4

متوسطة

4

يشجع المعممين عمى قبول الرأي اآلخر

3.39

0.997

3

متوسطة

5

يشجع المعممين عمى تكوين فرق العمل

3.14

1.094

7

متوسطة

13

االنحراف

الترتيب

درجة التوافر
كبيرة

5

2016

6

6

يعمل عمى توحيد جيود المعممين

3.29

1.065

5

متوسطة

7

يأخذ مقترحات المعممين بعين االعتبار

3.29

1.051

6

متوسطة

8

يشرك المعممين في عممية التقويم

3.13

1.020

8

متوسطة

9

يشرك الطالب في عممية التقويم

2.07

1.146

9

قميمة

3.18

0.874

متوسط الوزن النسبي لدرجة توافر تحقيق العمل الجماعي في تقويم األداء

توافر بدرجة متوسطة

الوظيفي لممعمم

يتضح من جدول ( )6أن عبارتين فقط من عبارات

العبارات بدرجة توافر متوسطة .وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل

المحور حصمت عمى درجة توافر كبيرة ىما "يعمل عمى تحقيق

إليو الغامدي [ ]7من أن الئحة تقويم األداء الوظيفي ال تمنح

الترابط بين المعممين واإلدارة" ،و"يقرب وجيات النظر بين

فرصة لمتقييم الذاتي أو تقييم الزمالء؛ مما يبرز الحاجة الممحة

المعممين وادارة المدرسة" حيث حصمت األولى عمى أعمى

إلى وجوب العمل عمى إشراك الطالب والمعممين في عممية

متوسط بين عبارات المحور حيث جاءت بمتوسط حسابي

تقويم األداء الوظيفي بما يساعد في تحقيق العمل الجماعي.

( )3,49وانحراف معياري ( ،)0.989في حين جاءت الثانية

المحور الثالث :التحسين والتطوير المستمر

بمتوسط ( )3.46وانحراف معياري ( .)1.031بينما جاءت

يوضح جدول ( )7استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة

عبارة "يشرك الطالب في عممية التقويم" بدرجة توافر قميمة حيث

توافر التحسين والتطوير المستمر في تقويم األداء الوظيفي

حصمت عمى أقل متوسط حسابي بين عبارات المحور وقدره

لممعمم.

( )2.07وانحراف معياري ( ،)1.146في حين جاءت بقية
جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات لعبارات محور التحسين والتطوير المستمر
م

العبارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة التوافر

1

يشجع عمى استخدام التقنية في العمل

3.60

1.134

3

كبيرة

2

يشجع األفكار البناءة

3.53

1.018

4

كبيرة

3

يشجع المعممين عمى قبول التغيير

3.44

0.973

5

كبيرة

4

يسيم في إيجاد بيئة محفزة لإلبداع

3.26

1.031

9

متوسطة

5

يسعى لتطوير ميارات المعممين في تقويم التالميذ

3.43

0.972

6

كبيرة

6

يسيم في تطوير ميارات المعممين في استخدام طرائق التدريس

3.64

0.901

2

كبيرة

7

يعمل عمى تطوير أساليب التقويم باستمرار

3.36

0.852

7

متوسطة

8

يعتمد عمى اإلقناع بدالً من اإلجبار

3.27

1.062

8

متوسطة

3.70

0.874

1

كبيرة

3.47

0.874

9

يعمل عمى تقوية االتصال بين المعممين واإلدارة

متوسط الوزن النسبي لدرجة توافر التحسين والتطوير المستمر في تقويم األداء الوظيفي

توافر بدرجة كبيرة

لممعمم

يتضح من جدول ( )7أن عبارة "يعمل عمى تقوية

حسابي ( )3.26وانحراف معياري ( ،)1.031مما يدعو إلعادة

االتصال بين المعممين واإلدارة" حصمت عمى أعمى درجة توافر

النظر في تييئة البيئة المناسبة ،وتقديم حوافز لممعممين

بين عبارات ىذا المحور حيث جاءت بمتوسط حسابي ()3,70

وتشجيعيم عمى اإلبداع وربط ذلك بتقويم األداء الوظيفي،

وانحراف معياري ( .)0.874وتراوحت درجة التوافر لعبارات

والعمل عمى نشر ثقافة اإلقناع بدالً من اإلجبار بما يحقق

المحور ما بين "متوسطة" و"كبيرة" ،إال أن أقل العبارات تواف اًر

التحسين المستمر .كما نجد أن عبارة "يعمل عمى تطوير أساليب

ىي "يسيم في إيجاد بيئة محفزة لإلبداع" حيث جاءت بمتوسط

التقويم باستمرار" حصمت عمى الترتيب السابع بين عبارات
14

المحور بدرجة توافر متوسطة ،مما يتطمب العمل عمى تطوير

المحور الرابع :تجنب األخطاء والوقاية منيا.

أساليب التقويم بصفة مستمرة ويؤيد ىذا دعوة درباس [ ]2إلى

يوضح جدول ( )8استجابات أفراد عينة الدراسة نحو توافر

إعادة النظر في أساليب تقويم األداء بحيث تولى االىتمام

تجنب األخطاء والوقاية منيا في تقويم األداء الوظيفي لممعمم.

الكافي لتحقيق التحسين المستمر.
جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات لعبارات محور تجنب األخطاء والوقاية منيا
م

العبارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة التوافر

1

يرتكز عمى تقويم المعممين بصفة مستمرة

3.56

0.810

1

كبيرة

2

يستخدم معايير مقننة لقياس األداء

3.49

0.928

2

كبيرة

3

يستخدم األدوات واألساليب اإلحصائية

3.01

1.014

8

متوسطة

4

يتنبأ بالمشكالت التي تعوق أداء العمل قبل حدوثيا

3.00

1.049

9

متوسطة

5

يعالج األخطاء باستمرار

3.29

1.105

6

متوسطة

6

يؤكد عمى تنوع مصادر الحكم

3.37

0.854

3

متوسطة

7
8

يفحص معايير التقويم دورياً

3.16

0.879

7

متوسطة

يحدد الميام بدقة

3.37

1.024

4

متوسطة

9

يسعى إلى تحقيق اإلتقان في التقويم

3.37

0.887

5

متوسطة

3.29

0.793

توافر بدرجة متوسطة

متوسط الوزن النسبي لدرجة توافر تجنب األخطاء والوقاية منيا في تقويم األداء
الوظيفي لممعمم

يتضح من جدول ( )8أن عبارة "يرتكز عمى تقويم

وفي ضوء ىذه النتائج ينبغي العمل عمى استخدام األدوات

المعممين بصفة مستمرة" حصمت عمى أعمى درجة توافر بين

واألساليب اإلحصائية في تقويم أداء المعممين ،والتنبؤ

عبارات محور تجنب األخطاء والوقاية منيا حيث جاءت

بالمشكالت قبل حدوثيا لتجنب الوقوع في األخطاء بدالً من

بمتوسط حسابي ( )3.56وانحراف معياري ( .)0.810تمييا

معالجتيا بعد حدوثيا أو التعايش معيا وتكريس مفيوم الوقاية

عبارة "يستخدم معايير مقننة لقياس األداء" بمتوسط حسابي

خير من العالج ،مع ضرورة االلتزام بمعايير حديثة لمتقويم

( )3.49وانحراف معياري ( )0.928وبدرجة توافر كبيرة أيضاً،

وفحصيا بصورة دورية.

في حين جاءت بقية عبارات المحور بدرجة توافر متوسطة

المحور الخامس :تحقيق التعميم والتدريب المستمر.

وبمتوسطات متباينة ،كان أدناىا عبارة "يتنبأ بالمشكالت التي

يوضح جدول ( )9استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة

تعوق أداء العمل قبل حدوثيا" حيث جاءت بمتوسط حسابي

توافر تحقيق التعميم والتدريب المستمر في تقويم األداء الوظيفي

( )3.00وانحراف معياري (.)1.049

لممعمم.
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جدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات لعبارات تحقيق التعميم والتدريب المستمر
م

العبارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

درجة التوافر

1

يساعد عمى تحديد البرامج التدريبية المناسبة لممعممين

3.21

1.020

11

متوسطة

2

يسيم في تطوير ميارات التدريس لدى المعممين وفق ما يستجد من نظريات تربوية

3.27

1.166

8

متوسطة

3

يسيم في بناء برامج تدريبية لممعممين في التخطيط لمتدريس

3.26

0.988

9

متوسطة

4

يساعد في بناء برامج تدريبية لممعممين في اإلدارة الصفية

3.39

0.937

5

متوسطة

5

يسيم في بناء برامج تدريبية لممعممين في تقويم التدريس

3.26

0.879

10

متوسطة

6

يشجع عمى تبادل الخبرات بين المعممين

3.44

0.973

4

كبيرة

7

يدعم األساليب الحديثة في التدريب

3.31

1.015

7

متوسطة

8

يؤكد عمى استخدام التقنية في التعميم

3.51

1.004

1

كبيرة

9

يحفز المعممين عمى المشاركة في البرامج التدريبية

3.33

1.018

6

متوسطة

10

يقدر جيود المعممين في تطوير قدراتيم ومياراتيم ذاتياً

3.46

1.086

2

كبيرة

3.46

1.099

3

كبيرة

3.35

0.871

توافر بدرجة متوسطة

يربط بين النمو الميني لممعمم وتقدير االنجاز

11

متوسط الوزن النسبي لتوافر تحقيق التعميم والتدريب المستمر في تقويم األداء الوظيفي لممعمم

يتضح من جدول ( )9أن أربع عبارات من عبارات محور تحقيق

توصل إليو الغامدي [ ]7من أن تقويم األداء الوظيفي ال ييتم

التعميم والتدريب المستمر حصمت عمى درجة توافر كبيرة كان

بالدورات التدريبية .وعمى الرغم من توافر ىذا المحور بصورة

أعالىا "يؤكد عمى استخدام التقنية في التعميم" وجاءت بمتوسط

متوسطة إال أن ذلك ال يفي بالغرض إذ يجب العمل عمى توافره

حسابي ( )3,51وانحراف معياري ( ،)1.004تمتيا عبارة "يقدر

بصورة كبيرة جداً في تقويم األداء الوظيفي لممعمم من أجل

جيود المعممين في تطوير قدراتيم ومياراتيم ذاتياً" وعبارة " يربط

تحقيق التحسين المستمر وتدريب المعممين عمى استخدام

بين النمو الميني لممعمم وتقدير االنجاز" بمتوسط حسابي

الوسائل واألساليب التعميمية الحديثة في سبيل تحقيق أىداف

( )3.46لكل منيما وانحراف معياري ( )1.086و()1.099

التربية والتعميم.

عمى التوالي .ثم عبارة " يشجع عمى تبادل الخبرات بين

االجابة عن السؤال الثاني ونصو" :ىل توجد فروق ذات داللة

معياري

إحصائية في آراء المديرين بالنسبة لدرجة توافر مبادئ إدارة

( .)0.973في حين حصمت بقية عبارات المحور عمى درجة

الجودة الشاممة في نموذج تقويم األداء الوظيفي لممعممين

توافر متوسطة كان أدناىا "يساعد عمى تحديد البرامج التدريبية

بمدارس المرحمة الثانوية بمدينة جدة باختالف (سنوات الخبرة

المناسبة لممعممين" بمتوسط حسابي ( )3.21وانجراف معياري

لممدير ،الدورات التدريبية)؟

( ،)1.020وعبارة "يسيم في بناء برامج تدريبية لممعممين في

لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بإجراء اختبار تحميل التباين

تقويم التدريس" بمتوسط حسابي ( )3.26وانحراف معياري

األحادي  ANOVAلتحديد داللة الفروق بين آراء المديرين

(.)0.879

بالنسبة لدرجة توافر مبادئ إدارة الجودة الشاممة في نموذج تقويم

المعممين"

بمتوسط

حسابي

()3.44

وانحراف

األداء الوظيفي لممعممين باختالف سنوات الخبرة وجدول ()10

وىذا يتفق مع ما توصل إليو الثبيتي [ ]6من أن نسبة

يبين ذلك.

 %55فقط من المديرين يرون أن األسموب المتبع في تقويم
المعممين يزيد من فرص التحاقيم بالدورات التدريبية .وكذلك ما
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جدول 11
نتائج تحميل التباين لداللة الفروق بين آراء المديرين بالنسبة لدرجة توافر مبادئ إدارة الجودة الشاممة في نموذج تقويم األداء الوظيفي باختالف
سنوات الخبرة

المحاور

مصدر التباين

درجة الحرية

تمبية حاجات المستفيدين

بين المجموعات

3

4.562

داخل المجموعات

66

39.240

0.595

بين المجموعات

3

7.534

2.511

داخل المجموعات

66

45.219

0.685

بين المجموعات

3

2.348

0.783

داخل المجموعات

66

47.409

0.718

بين المجموعات

3

5.780

1.927

داخل المجموعات

66

37.659

0.571

بين المجموعات

3

2.803

0.934

داخل المجموعات

66

49.563

0.751

تحقيق العمل الجماعي
التحسين والتطوير المستمر
تجنب األخطاء والوقاية منيا
تحقيق التعميم والتدريب المستمر

يتضح من جدول ( )10وجود تأثير ذي داللة إحصائية

مجموع

متوسط

المربعات

المربعات
1.551

الداللة

قيمة (ف)

اإلحصائية
0.059

2.608

0.017

3.665

0.360

1.090

0.023

3.377

0.301

1.244

إحصائيا عند مستوى ( .)0.05ونظ ار لوجود معنوية في اختبار

لسنوات الخبرة آلراء المديرين بالنسبة لدرجة توافر مبادئ إدارة

التباين قام الباحث بإجراء اختبار شيفيو لداللة الفروق.

الجودة الشاممة في نموذج تقويم األداء الوظيفي ،في محورين

ويوضح جدول ( )11نتائج اختبار شيفيو لداللة الفروق بين آراء

من محاور الدراسة ىما :محور تحقيق العمل الجماعي ،ومحور

المديرين بالنسبة لدرجة توافر محور تحقيق العمل الجماعي

تجنب األخطاء والوقاية منيا ،وقد كانت ىذه الفروقات دالة

ومحور تجنب األخطاء والوقاية منيا في نموذج تقويم األداء
الوظيفي باختالف سنوات الخبرة.

جدول 11
نتائج اختبار شيفيو لداللة الفروق بناء لمتغير الخبرة
الخبرة في اإلدارة

الخبرة في اإلدارة

الفرق بين المتوسطات

المحور

((I

)(J

((I-J

من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

*0.94605 -

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

0.46296

العمل

سنة فأكثر 15

0.72365 -

الجماعي

أقل من  5نوات

*0.9465

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

0.48309

15سنة فأكثر

0.22241

أقل من  5سنوات

0.46296

من  5سنوات إلى أقل من 10سنوات

0.48309

15سنة فأكثر

0.26068-

أقل من  5سنوات

0.7265

من  5سنوات إلى أقل من 10سنوات

0.22241

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

0.26068

من  5سنوات إلى أقل من 10سنوات

*0.77335-

من 10سنوات إلى أقل من  15سنة

0.57099-

15سنة فأكثر

*0.7727-

محور
تحقيق

أقل من  5سنوات

من  5سنوات إلى أقل من 10سنوات

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

15سنة فأكثر
محور
تجنب

أقل من  5سنوات

األخطاء
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والوقاية
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

منيا

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

 15سنة فأكثر

2016

6

أقل من  5سنوات

*0.77335

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

0.20236

15سنة فأكثر

0.00056

أقل من  5سنوات

0.57099

من  5سنوات إلى أقل من 10سنوات

0.20236-

15سنة فأكثر

0.20180-

أقل من  5سنوات

*0.77279

من  5سنوات إلى أقل من 10سنوات

0.00056-

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

0.20180

من ( )5سنوات والمديرين ذوي الخبرة من ( )5إلى أقل من

*دالة عند مستوى الداللة ≤ 0,05
يالحظ من جدول ( )11بالنسبة لمحور تحقيق العمل

( )10سنوات وذلك لصالح المديرين ذوي الخبرة من ( )5إلى

الجماعي وجود اختالف في المتوسطات بين آراء المديرين ذوي

أقل من ( )10سنوات أيضاً ويوجد اختالف في المتوسطات بين

الخبرة أقل من ( )5سنوات والمديرين ذوي الخبرة من ( )5إلى

آراء المديرين ذوي الخبرة أقل من  5سنوات والمديرين ذوي

أقل من ( )10سنوات وذلك لصالح المديرين ذوي الخبرة من

الخبرة ( )15سنة فأكثر وذلك لصالح المديرين ذوي الخبرة ()15

( )5إلى أقل من ( )10سنوات ،وىذا يعني أن المديرين ذوي

سنة فأكثر ،مما يؤكد أثر الخبرة في اإلدارة عمى رأي المدير

الخبرة من ( )5إلى أقل من ( )10سنوات يرون أن تحقيق العمل

عمى درجة توافر محور تجنب األخطاء والوقاية منيا في تقويم

الجماعي متوفر في تقويم األداء الوظيفي لممعمم أكثر من

األداء الوظيفي لممعمم ذلك أن المديرين حديثي العيد باإلدارة قد

المديرين أصحاب الخبرة أقل من ( )5سنوات .وقد يعزى سبب

ال يدركون درجة توافر ىذه المحور في تقويم األداء الوظيفي

ذلك إلى أن المديرين أصحاب الخبرة اقل من ( )5سنوات ليس

لممعمم.

لدييم ثقافة كافية حول أىمية العمل الجماعي وسبل تنفيذه مما

لتحديد داللة الفروق بين آراء المديرين حول درجة توافر

يتطمب النظر في تدريب المديرين عمى آليات تحقيق العمل

مبادئ إدارة الجودة الشاممة في نموذج تقويم األداء الوظيفي

الجماعي.

لممعممين باختالف التدريب قام الباحث بإجراء اختبار "ت"
لتحميل التباين وجدول ( )12يوضح النتائج.

أما بالنسبة لمحور تجنب األخطاء والوقاية منيا فيالحظ
وجود اختالف في المتوسطات بين آراء المديرين ذوي الخبرة أقل

جدول 12

نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين آراء المديرين بالنسبة لدرجة توافر مبادئ إدارة الجودة الشاممة في نموذج تقويم األداء الوظيفي باختالف
التدريب
المحور

تمقى دورات في

العدد

المتوسط

الجودة
تمبية حاجات المستفيدين
تحقيق العمل الجماعي
التحسين والتطوير المستمر
تجنب األخطاء والوقاية منيا

االنحراف

قيمة "ت"

المعياري

نعم

58

3.59

0.801

ال

12

3.27

0.755

نعم

58

3.25

0.827

ال

12

2.80

1.031

نعم

58

3.53

0.825

ال

12

3.18

0.941

نعم

58

3.42

0.725

ال

12

2.69

0.860
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قيمة

مستوى الداللة

الداللة
1.287
1.675
1.3224
3.076

0.202
0.099
0.190
0.003

غير دالة إحصائية
غير دالة إحصائية
غير دالة إحصائية
دالة إحصائيا

تحقيق التعميم والتدريب المستمر

نعم

58

3.44

0.817

ال

12

2.95

1.046

1.774

0.080

غير دالة إحصائياً

يتضح من جدول ( )12عدم وجود تأثير ذي داللة

] [2درباس ،أحمد سعيد .)1994( .إدارة الجودة الكمية:

إحصائية لتمقي دورات في مجال الجودة آلراء المديرين بالنسبة

مفيوميا وتطبيقاتيا التربوية وامكانية اإلفادة منيا في

لدرجة توافر مبادئ إدارة الجودة الشاممة في نموذج تقويم األداء

القطاع التعميمي السعودي .الرياض ،مجمة رسالة الخميج

الوظيفي ،باستثناء المحور الخاص بتجنب األخطاء والوقاية

العربي ،ع .50

منيا ،وقد كانت ىذه الفروقات دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

] [3مددين ،سحر خمف .)2006( .تقويم األداء الوظيفي

( )0.05وباعتماد رتب المتوسطات األعمى التي أظيرىا اختبار

لممعممات في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاممة .رسالة

"ت" ،فقد كانت ىذه الفروقات لصالح المديرين الذين تمقوا دورات

ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

في مجال الجودة ،مما يؤكد عمى ضرورة تعميم دورات تدريبية

] [4ديوان الخدمة المدنية .)1991( .الئحة تقويم األداء

في مجال إدارة الجودة عمى جميع المديرين.

الوظيفي :الجزء الخاص بشاغمي الوظائف التعميمية،

 .6التوصيات

الرياض ،ديوان الخدمة المدنية.

في ضوء نتائج ىذه الدراسة فإن الباحث يوصي بعدد من
التوصيات ،وىي عمى النحو التالي:

] [5الغامدي ،حاسن أحمد .)1994( .الممارسات اإلشرافية

 .1العمل عمى نشر ثقافة الجودة الشاممة لدى العاممين في

الخاطئة ومدى تعويقيا أداء المعممين بالمرحمة المتوسطة

المجال التعميمي وتدريبيم في ىذا المجال.

بمنطقة مكة المكرمة التعميمية من وجية نظر المعممين.

 .2عقد دورات تدريبية لمديري المدارس حول تقويم األداء

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة

الوظيفي لممعمم بما يضمن جودة عممية التقويم.

المكرمة.

 .3العمل عمى رفع كفاءة وفاعمية نظام تقويم األداء الوظيفي

] [6الثبيتي ،عوض عواض .)1995( .أراء المعممين

لممعمم والعمل عمى تطوير األساليب المستخدمة في تقويم األداء

والمديرين والموجيين وأعضاء ىيئة التدريس باألقسام

الوظيفي لممعممين؛ لتحقيق التحسين والتطوير المستمر ،وىو

التربوية نحو بطاقة توجيو المعمم وتقويمو في مدينة

ىدف رئيس إلدارة الجودة الشاممة.

الطائف .الرياض ،رسالة الخميج العربي ،ع .56

 .4تطوير نظام معموماتي يستخدم األجيزة والتقنيات الحديثة،
لضمان دقة وسيولة تقويم األداء الوظيفي لممعممين.

] [7الغامدي ،محمد ىندي بن مقعد .)1999( .تصور مطور

المراجع

لنموذج تقييم أداء المعمم في المممكة العربية السعودية.

أ .المراجع العربية

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الممك سعود،

] [1خفاجي ،محمد عبد العزيز محمد .)1998( .نموذج تقويم

الرياض.

أداء شاغمي وظائف اإلدارة المدرسية من وجية نظر

] [8مجمع المغة العربية .)1989( .المعجم الوسيط .استانبول،

مشرفي اإلدارة ومديري ووكالء المدارس بمدينة مكة

المكتبة اإلسالمية.

المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى،
مكة المكرمة.

] [9فالتو ،إبراىيم محمود )1983( .العممية التربوية في
المدرسة االبتدائية .مكة المكرمة ،مطابع الصفا.
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] [10ىاشم ،زكي محمود .)1978( .االتجاىات الحديثة في

6
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] [20و ازرة المعارف .)1995( .سياسة التعميم في المممكة
العربية السعودية .ط ،4الرياض ،مطابع البيان.

إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية .القاىرة ،ذات السالسل.
] [11وليامز ،ريتشارد .)1999( .أساسيات إدارة الجودة

] [21الرىيط ،عبد الرحمن سميمان فيد .)2004( .العالقة بين

الشاممة .ترجمة الجمعية األمريكية لإلدارة .الرياض ،مكتبة

نتائج تقويم األداء الوظيفي لممعمم المتميز في مراحل

جرير.

التعميم العام ونسب التفاعل المفظي في أداة فالندرز .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الممك سعود ،الرياض.

] [12العتيبي ،طالل محمد مطر .)2006( .تصور مقترح

] [22الصميبي ،محمود عيد المسمم .)2008( .الجودة الشاممة

لدور اإلدارة المدرسية في تحقيق معايير الجودة التعميمية

وأنماط القيادة التربوية .عمان ،دار الحامد لمنشر والتوزيع.

بالمدارس الثانوية العامة لمبنين بمكة المكرمة .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

] [23العزاوي ،محمد عبدالوىاب .)2005( .إدارة الجودة
الشاممة .عمان ،دار اليازوري العممية .

] [13أبو زينة ،فريد كامل .)1997( .أساسيات القياس
والتقويم .ط ،2الكويت ،مطبعة الفالح.

] [24جودة ،محفوظ أحمد .)2008( .إدارة الجودة الشاممة:
مفاىيم وتطبيقات .عمان ،دار وائل لمنشر والتوزيع.

] [14الحمود ،أحمد حماد .)1994( .تقييم األداء الوظيفي:
الطرق ،المعوقات ،البدائل .مجمة اإلدارة العامة ،العدد ،2

] [25أحمد ،أحمد إبراىيم .)2003( .الجودة الشاممة في اإلدارة

الرياض.

التعميمية والمدرسية .اإلسكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر.

] [15أبو عالم ،رجاء محمود .)1988( .قياس تقويم التحصيل
الدراسي .الكويت ،دار التعميم.

] [26الزىراني ،سعيد سعد عطية .)2003( .بطاقة مقترحة
لتقويم معممي الصفوف المبكرة من وجية نظر مشرفي

] [16الزىراني ،سعود حسين .)1994( .المعمم السعودي:

الصفوف المبكرة ومديري المدارس االبتدائية بتعميم

اعداده وتدريبو وتقويمو .جدة ،دار البالد لمطباعة والنشر.

العاصمة المقدسة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم

] [17السمطان ،فيد صالح .)1990( .من اإلدارة باألىداف

القرى مكة المكرمة.

إلى إدارة األداء والسموك .الرياض ،المجمة العربية لإلدارة،

] [28اليحيوي ،صبرية مسمم .)2001( .تطبيق إدارة الجودة

مج ،14ع . 2

الشاممة لتطوير التعميم العام لمبنات في المممكة العربية

] [18ىاتير ،ماريون .)1989( .إدارة األدوار دليل شامل

السعودية .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة طيبة،

لإلشراف الفعال .ترجمة محمود موسى وزىير الصباغ،

المدينة المنورة.

الرياض ،معيد اإلدارة العامة.

] [30منصور ،نعمة عبد الرؤوف عبد اليادي.)2005( .

] [19السممي ،عمي .)1985( .إدارة األفراد لرفع الكفاءة
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AVAILABILITY OF PRINCIPLES OF TQM IN
THE FORM OF PERFORMANCE
EVALUATION FOR TEACHERS FORM THE
VIEWPOINT OF THE SECONDARY
SCHOOL PRINCIPALS IN JEDDAH
SAEED SALAH ALHARBI
Saudi Arabia
ABSTRACT_ This study aimed to identify the degree of availability of TQM principles in the form
of performance evaluation of teachers in secondary schools in Jeddah. The researcher used the
descriptive approach to achieve the objectives of the study, so he developed a questionnaire
consisting of 46 items distributed on five themes: meeting the needs of beneficiaries, and the
achievement of teamwork, continuous improvement and development, and to avoid errors and
preventable, and the achievement of education and continuous training, study sample consisted of
(70) as director secondary school principals in Jeddah. The study results showed that the degree
of availability of the overall quality of functionality for teachers calendar principles was a medium
where the overall average for all axles (3.35). The researcher recommended working to improve
the efficiency and effectiveness of job performance evaluation of teachers by applying the
principles of total quality system, and holding training courses for school administrators about the
job performance of the teacher calendar.
KEYWORDS: evaluate teacher performance, the overall quality of education.
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