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هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى درجة تطبيق معايير ضمان الجـودة فـي    :ملخص
ردنية من وجهة نظر المشرفين التربويين، وقد تكونت عينة الدراسة مـن  المدرسة األ

مشرفة تم اختيارهم بالطريقة ) 61(مشرفا، و) 139(مشرف ومشرفة منهم ) 200(
العنقودية العشوائية من العاملين في مـديريات التربيـة والتعلـيم فـي المملكـة األردنيـة       

ــة   ةجــرى إعــداد اســتبان  . الهاشــمية ــة،  : مجــاالت هــي  تكونــت مــن ثماني شــؤون الطلب
والمجتمـــع  ،والقيــادة والتخطــيط   المــوارد البشــرية،  ووالتعلــيم والــتعلم، والمنهــاج،    

وقــد أظهــرت النتــائج أن مجــال  . المحلــي، والمــوارد الماديــة، وأداء التربيــة والتعلــيم  
أظهـرت  .  المنهاج  جاء بدرجة مرتفعة بينما جاءت بقيـة المجـاالت بدرجـة متوسـطة    

درجـة  فـي  ) α=0.05(دم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       النتائج ع
ــايير ضـــمان   ــة  تطبيـــق معـ ــرة، : الجـــودة تعـــزى إلـــى متغيـــرات الدراسـ الجـــنس، والخبـ

علــى   هوأوصــى الباحثــان بضــرورة تبنــي هــذا المشــروع وتطبيقــ      . والمؤهــل العلمــي 
تعلــيم بعقــد  رس فــي وزارة التربيــة والتعلــيم، وضــرورة قيــام وزارة التربيــة وال     االمــد

ــودة       ــمان الجــ ــايير ضــ ــق معــ ــالتخطيط وفــ ــة بــ ــل مختصــ ــة وورش عمــ دورات تدريبيــ
 .رينيللمشــرفين التربــويين والمعلمــين والمــد  ومؤشــرات األداء المتصــلة بكــل منهــا   

  ).معايير، ضمان الجودة، المدرسة، المشرف: الكلمات المفتاحية(

  

  
  

يميـة  االهتمام بضمان الجودة في المؤسسات التعل ظهر :مقدمة
 من ال بد لهإذ  السلع بقيةسلعة ك بوصفهمن خالل النظر إلى التعليم 

أن ينافس، وأن يسعى إلى إرضاء مسـتهلكي تلـك السـلعة مـن الطـالب      
فـــالطالب يرغبـــون فـــي الحصـــول علـــى أفضـــل       ،والمجتمـــع والدولـــة 
واإلبــداع، وأوليــاء أمــور الطــالب     لتميــزل يــؤهلهممســتوى تعليمــي  

يـل ألبنـائهم، أمـا الدولـة فترنـو إلـى مخرجـات        تأه يتطلعون إلى أفضـل 
ــة        ــا التنمويــ ــداف خططهــ ــق أهــ ــن تحقيــ ــا مــ ــزة تمكنهــ ــة متميــ تعليميــ

مجموعـة   هـو  الجودة ضمان إطار الذي يميز إن .)2001الخضير، (
مـن خـالل    رالتحسـين المسـتم  التي تستند إليها في  والمبادئ األسس

حــدد األولويــات نــه يأكمــا االلتــزام بمعــايير النجــاح ومؤشــرات األداء  
ــيم والقيــادة    ــتعلم والتعل ، ويحقــق أهــداف  ويرتبهــا ويقــيس عمليــات ال

المنهاج ويكرس المدرسة كمنظمة تعليمية تعنـى بشـؤون الطـالب فـي     
ــع،        ــتوى رفيـ ــة ذات مسـ ــوارد ماديـ ــرية ومـ ــوارد بشـ ــة ذات مـ ــة غنيـ بيئـ

ــار  ــمن إطـ ــمان ويتضـ ــر  ضـ ــودة عناصـ ــ الجـ ــة متميـــزة   دتعـ ذات قيمـ
ارات التفكيــر العليــا والتعــاون وحــل النزاعــات   كالعالقــات الحســنة ومهــ 
  وأنمــــاط الــــتعلم واســــتراتيجيات التــــدريس،     والتحصــــيل األكــــاديمي 

_________________________  
  .جامعة البلقاء التطبيقية -كلية األميرة رحمة الجامعية  *

  .ربد، األردن، إ2011حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 
 

  

 The Degree of Applying Quality Assurance standards in 
Jordanian Schools from the Educational Supervisors' 

Viewpoint 
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Abstract: This study aimed at identifying the degree of applying the 
standards of quality assurance in Jordanian schools from the 
educational supervisors' point of view.The study sample consisted of 
200 supervisors, 139 males and 61 females, from the different 
directorates of Education. in the Hashemite Kingdom of Jordan. A 
questionnaire was designed which consisted of eight sections: 
students' affairs, teaching and learning, curriculum and human 
resources, leadership and planning, local society and physical 
resources. The study results showed that the curriculum field got the 
highest degree whereas the other fields were very low. Results also 
showed that there were no significant differences at α = 0.05 in the 
study variables which are gender, experience and academic level. 
Researchers recommend adopting the project and implementing 
training seminars and specialized workshops in planning according to 
quality assurance standards and performance indicators for 
supervisors, teachers, and school principals.(Keywords: quality 
assurance, school, standards, supervisor). 

  
  

إضافة إلى أساليب التقويم المختلفة فـي انسـاق متصـلة مباشـرة     
وال بـد إلطـار الجـودة أيضـا مـن التحقـق مـن         .بمعايير ضمان الجودة

عد األفــراد علــى فهــم كيــف يمكــن أن تنجــز    الــذي يســا  حســن األداء
ــان   ــاءة وإتقـ ــر بكفـ ــر الكبيـ ــع   ،المهمـــات ذات األثـ ــارك الجميـ بحيـــث يشـ

كفريــــق متعــــاون فــــي تنفيــــذ العمليــــات الهامــــة ابتــــداًء مــــن عمليــــات  
  ).2006ذيب، والحاج، وكيالي، (التخطيط وانتهاًء بعمليات التقويم 

ــد  ــيم    ويعـ ــودة التعلـ ــين جـ ــور  تحسـ ــًا منظـ ــدفًا مركزيـ ــة  ًاهـ لكافـ
وما انفكـت اليونسـكو منـذ أكثـر مـن عقـد مضـى تلـح         ، فعاليات التربية

لتحســين ؛ فــي كافــة مؤتمراتهــا علــى توجيــه النصــح لكافــة دول العــالم   
ن كثيـرًا مـن المسـاعدات التـي تقـدمها اليونسـكو       أ كمـا  جـودة التعلـيم  

إلصــالح التعلــيم فــي معظــم الــدول الناميــة تــأتي فــي اتجــاه تحســين          
  ). 2008، ربيع(و مخرجاته  يمجودة التعل

ضـــمان الجـــودة يتطلـــب أن يقـــوم المشـــرفون مـــع  وعليـــه فـــإن  
العمــل المســتدام للتأكـد مــن أن المدرســة بأكملهــا  بمـديري المــدارس  

ن الجميــع يســعون إلــى  أو ،تمــارس عمليــة المراجعــة الذاتيــة المســندة 
المـديرون   ويحـرص ، تطوير فهـم مشـترك للمعـايير ولمؤشـرات األداء    

شــرفون علــى تقــديم تقــارير مفصــلة حــول مــدى تحقــق المعــايير    والم
التـي   المستمر المستخدمة في إطار ضمان الجودة وجوانب التحسين
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اليونســـكو، ( أنجزتهـــا المدرســـة بتطبيـــق المراجعـــة الذاتيـــة المســـندة 
2008 .(  

الــنظم المتصــلة بجــودة  فقــد تــّم تطبيــق مجموعــة مــنل، وبالفعــ
والمؤسسـات والمـدارس ولكـن ضـمن      التعليم فـي كثيـر مـن الجامعـات    

ــة  ــة   انســاق جزئي ــة أو فني ــة    إداري ــتم التفصــيل فــي كاف ــم ي جوانــب الول
مـا  األردنية الهاشمية  في المملكة، و)2004خضر،( لعملية التعليميةل

ــُا زالـــت األبحـــاث مســـتمرة   عـــن أفضـــل الســـبل الممكنـــة لتحقيـــق  بحثـ
هاجسـًا كبيـرًا   وأصبح االهتمـام بـالجودة   ، األهداف بكل فاعلية وكفاءة

أصـبحت أجهـزة التعلـيم    ، كذلك )2002السعود، ( في اإلدارة التربوية
 دويعــ ،للمنــتج التعليمــي ًاتحــت ضــغط ملحــوظ لتطبيــق الجــودة معيــار 

هذا التحدي عنوانًا ألية مشروعات تطويرية ألداء المدرسـة األردنيـة   
ــة بأبعادهــــا        ــات التنميــ ــل موجهــ ــوارد فــــي ظــ ــل للمــ ــق األمثــ والتطبيــ

   ). 2009 دعمس،(اعية واالقتصادية والسياسية االجتم
يســــتطيع مــــدير التربيــــة والتعلــــيم وتأسيســــا علــــى مــــا ســــبق، 

المراجعــات تــتم علــى   ّنأل ؛المقارنــة بــين أداء المــدارس فــي مديريتــه  
ــًا مشــتركة       أســاس إطــار جــودة مشــترك فالمــديرون يســتخدمون طرق

ير التعلـيم  لجمع األدلـة ونمـاذج وتقـارير مشـتركة، ومنهـا يسـتطيع مـد       
ــة    ــة والفنيـ ــات اإلداريـ ــتخالص المعلومـ ــة اسـ ــر  المهمـ ــو اآلخـ ــوم هـ ويقـ

واألفكــار ، بالمراجعــة الذاتيــة التاليــة اســتنادًا إلــى المعلومــات ســهامباإل
 الشــــيخ،(والخبــــرات التــــي تــــّم استخالصــــها مــــن عمليــــات التطبيــــق   

1999.(  
ــة  حاولـــــت هـــــذه  لـــــذا ــة وخاصـــ ــع مالمـــــح عامـــ ــة وضـــ  الدراســـ

 لكافــة جوانــب العمليــة  دة فــي المدرســة األردنيــة   لمعاييرضــمان الجــو 
يتوافـق مـع السـعي المبـذول     لعـل ذلـك   و، ومجاالتها التعلمية التعليمية

إدارة الجودة فـي وحـداتها   نظام من وزارة التربية والتعليم في تطبيق 
وتركــز الدراســة الحاليــة علــى تقصــي درجــة تطبيــق    ، اإلداريــة والفنيــة

المدرســــة األردنيــــة مــــن وجهــــة نظــــر  معــــايير ضــــــمان الجـــــــودة فــــي
  .المشرفين التربويين

  مفهومها ودورها في بناء جودة تعليمية عالية: المعايير
ــات المتحـــدة        ــدايتها فـــي الواليـ ــايير فـــي بـ ــرت أجنـــدة المعـ ظهـ

ــاال شــديدين، فتبنتهــا    -حينهــا -األمريكيــة وقــد القــت  استحســانا وإقب
لــك الوقــت، ألنهــا تها المخلــص فــي ذّدجميــع الواليــات فــي أمريكــا وعــ 

ــين جــودة المــدارس وأعطيــت نوعــًا مــن        ــيم لتقــارن ب اســتخدمت التقي
. نجازهمإاإلضاءة المنصفة، وساعدت على رفع تحصيل كل الطالب و

. أجنــدة المعــايير بتأييــد اآلبــاء واإلداريــين والمدرســين   توقــد حظيــ
نـه كلمـا كانـت توقعاتنـا أكثـر مـن الطـالب، كـان         أوالفكرة الرئيسـة هنـا   

وكانــت المعــايير بالنســبة إلــيهم فكــرة جيــدة لدرجــة  ،يلهم أفضــلتحصــ
ــم يهتمــوا بقانونيتهــا   والتقيــيم  أن تطبيــق المعــايير  واعتقــدوا ،أنهــم ل
ؤولة ســـوف تـــؤدي مجتمعـــة إلـــى نـــوع     ســـوالتقـــدير والمحاســـبة الم 

ن اإلصـالحات التربويـة تكمـن فـي ترجمـة      أالمدارس التي يريـدونها، و 
 ,Gandal & Vranek(في غرفة الصـف  الغايات إلى ممارسات تنفذ 

ــ عـــرفوقـــد  ).2001  & Macbrien(وبرانـــدت  ن مـــاكبرينكـــل مـ
Brandt,1997(، بأنها ذلـك البيـان الـذي يخبرنـا مـاذا علـى        :المعايير

ــه      ــى فعل ــادرين عل ــوا ق ــوه ويكون ــدال و   ،الطــالب أن يعرف ــا جان وعرفه

 األفكـار الواضـحة  ، أيضـا بأنهـا   )Gandal &Vranek ,2001(فرانـك  
 ،التــي تــدور حــول مــا يجــب أن يتعلمــه الطــالب فــي كــل ســنة دراســية  

معايير لبناء الجسـور بحيـث تكـون قويـة ومتينـة، والتعلـيم        وأن هنالك
، الطــالبيحــاول اآلن تطبيــق مثــل هــذا المعنــى لمــا يتوقــع مــن تعلــم     

فإننا نقصد ذلك المسـتوى مـن    ؛دما نقول كلمة معايير في التعليمعنف
التــــي نتوقــــع مــــن الطالــــب الوصــــول إليهــــا فــــي    المعرفــــة والمهــــارات

وتمتلك المدرسة المعـايير عنـدما يكـون لـديها توقعـات       ،الموضوعات
  .جميع الدروسفي عالية لجميع الطالب، و

مـة فـي   أكتـاب  نشـر   ثـر إ 1983بدأ االهتمام بالمعايير بعد عام 
كـان  في قسم التربيـة فـي واشـنطن والـذي     ) Nation at Risk(خطر 

وتبــين بعــد ذلــك أن المعــايير تحمــل   ،موجــة فــي اإلصــالححينهــا أول 
أمــًال كبيــرًا فــي تحســين أداء الطــالب، خاصــة أنهــا جعلــت متطلبــات         

 المعـــاييريعـــد وجـــود و ).Scherer, 2001(التخـــرج صـــارمة جـــدًا 
كمـا أنهـا تظهـر القـدرات     ، التعلـيم في لنجاح والتميز والكفاءة ل ًاضمان

، الطـالب األكاديميـة   اتليم وأداءالرياضية للطالب وتحسن جودة التع
عنـدما يبنـى   ف ،كل طالب حقه في انتهاز فرص التعليم تعطيالمعايير ف

توقعـات   وفـق المنهاج على معـايير قويـة تـوفر قـوة لبرنـامج المدرسـة       
تحديــــد أولويــــات المدرســــة  إلــــىواضــــحة لفريــــق المدرســــة وتقــــود 

)Ravitch, 1995.(  
يير تــوفر لغــة مشــتركة ن المعــاإلــى أ) 2004(الكعبــي  وأشــارت 
يســـعى إلـــى تحقيقـــه التربويـــون وأوليـــاء األمـــور والمجتمـــع        وهـــدفًا

المحلــي، وتســـاعد فــي تـــوفير أســس واضـــحة ومحــددة لتقـــويم أداء     
األطفــال والمؤسســات ذات العالقــة بالتربيــة وقــد تكــون هــذه المعــايير 

 تعبرالمعــاييرعن مســتوى، وحــد عناصــر المســاءلة ألداء المؤسســات أ
وتحـدد مسـتوى كفايـة     ،و مستوى الجـودة المتوقـع والمقبـول   األداء أ

عنــد قيامــه بالمهــارات والمعــارف التــي نصــت عليهــا تلــك   طالــبلاأداء 
المعايير، إن المعايير العالية سواء لألشخاص أو للمؤسسات تـنعكس  
من خالل استقاللية الفرد واستقامته وتنظيمـه لذاتـه وسـيطرته التامـة     

درجــة عاليــة مــن المهنيــة     ا، وكونــه فنانــًا ذ عليهــا بعاطفتــه ووجدانــه  
)Wiggins, 1995.(   ــبعض ــ ًانموذجــأويعــدها ال األداء فــي  ةلمقارن

 عمليــات التقــويم، حيــث يــتم قيــاس األداء الفعلــي ومقارنتــه بالمعــايير   
ومن ثم تعديل االنحرافات البارزة ذات الداللـة وتصـحيحها مـن خـالل     

علـى التناسـب بـين األداء     ناًءوتتم المقارنة ب ،وأفعال عالجية خطوات
ــايير  ؛ واألهــداف ــي أن المع ــين الهــدف     ممــا يعن هــي قيــاس التناســب ب
  .)2003الخوالده، ( والوسيلة

  من يصنع المعايير؟
ايجابيًا  إن لحركة المعايير أثرًا) ,Scherer (2001يقول شيرير

ا ذلــرغم مــن بـدايتها غيــر المتقنــة، فقــد بـدأت بــالحوار حــول مــا  علـى ا 
يعــرف الطــالب فــي كــل مــادة دراســية وهــذا هــو كــل مــا تــم     يجــب أن 

ألغــت حركــة المعــايير  ، ولكــن الخطــوات الكبيــرة أتــت بعــد ذلــك   ،عملــه
المناقشــــات التــــي كانــــت ســــابقا حــــول االنجــــازات األكاديميــــة األهــــم 
وأصـبحت هـي المرجــع فـي تحديـد مســتوى المعـارف والمهـارات التــي       

  . عاتنتوقع من الطالب الوصول إليها في الموضو



  األمير والعوامله

 61

إن عملية تطوير المعايير تحتاج إلى اتفاق عام بين المتعـاملين  
المدرسة وإدارتهـا   وعادة ما يقوم معلمو، بها حتى تتمكن من النجاح

ومجتمعهـــا المحلـــي بمشـــاركة اإلدارة التربويـــة بتطـــوير معـــايير علـــى  
مـــن و).2004الكعبـــي، (مســـتوى المدرســـة أو المحافظـــة أو الـــوزارة 

 علـى  والجمهـور  واألسـر  قـاء جميـع الطـالب والمعلمـين    إب المهم أيضـاً 
ــرة       ــب بخبـ ــل طالـ ــد كـ ــتمرة، لتزويـ ــود المسـ ــي الجهـ ــاركة فـ ــم ومشـ علـ

ــى  ــة ذات معن ــع،     ف ،تعليمي ــة للجمي ــايير عالي ــق المدرســة مع ــدما تطب عن
فكأنهــا تقــول لطالبهــا بوضــوح نحــن نحتــرمكم ونعــرف أنكــم قــادرون      

ــايير  ــوا المعـ ــا التـــي علـــى أن تتعلمـ ــع يجـــب أن يعرفهـ ــوا  ؛الجميـ ليكونـ
ــة       ــم والطلب ــى التأكــد مــن أن المــدير والمعل ــادرين عل ــي ق المدرســة ف

  ). Ravith, 1995(هنفسللهدف جميعهم يعملون 
المجلـــس القـــومي لمعلمـــي الرياضـــيات فـــي الواليـــات  وقـــد قـــاد

المتحـدة المسـيرة فـي إظهــار قـوة المعـايير الوطنيــة علـى أسـاس أنهــا        
ومــن األمثلــة علــى مصــفوفات   . يالمحــرك األساســي لإلصــالح التربــو  

المعـــــايير إحـــــدى التجـــــارب التـــــي نفـــــذت فـــــي الواليـــــات المتحـــــدة    
)Gordon, 2000 (  األهـــداف المدرســـية  :والتـــي تضـــمنت اآلتـــي ،
  .المهارات الحياتية، المعايير األساسيةو

  المعايير والجودة
فــنحن ال نحكــم قيــام الفــرد بإنتــاج شــيء جديــد، تعنــي  المعــايير

ية أنهـا وفـق المعـايير علـى أسـس ومؤشـرات سـهلة        على قطعة موسيق
وال نستطيع أن نصـف العـاملين فـي شـركة مـا أنهـم يسـعون        . االختبار

إلــى إنتــاج الجــودة إذا كــان المقيــاس الوحيــد لنجاحهــا تحقيــق معيــار    
طلب الجودة والحصول عليهـا سـواء مـن الطلبـة أو      إن. واحد محدد

ــايير بالنســـبة    ــاملين يعنـــي تكـــوين معـ ــه  مـــن العـ للعمـــل الـــذي نقـــوم بـ
ويعنـــي تكـــوين توقعـــات حـــول ذلـــك العمـــل إننـــا نجعـــل مـــن  . ونقيمـــه

  .)Ravitch, 1995. (الجودة ضرورة وليس خيارًا
ــى  وال ي  ــم علـ ــا أو    حكـ ــل طالبهـ ــال أفضـ ــة بأعمـ ــودة المدرسـ جـ

المدرسة النموذجية هي التي تكون الفجـوة فيهـا بـين    ، فبمعدل أدائهم
ــا   ــوأ طالبهـ ــا وأسـ ــل طالبهـ ــل    أداء أفضـ ــى األقـ ــفرا أو علـ ــاوي صـ يسـ

يكـون أداؤهـم    وفي مؤسسات الجـودة هنـاك عمـل فريـق    . ضعيفة جدا
المدارس غيـر الكفـؤة هـي التـي     و ا،ضعف أعضائهأجيدا بمدى جودة 

االختالفــات بــين  فــي تكــون توقعاتهــا منخفضــة ويوجــد فيهــا مبالغــات   
ــا ــايير  . طلبتهـ ــع المعـ ــي إذن وضـ ــددة    فـ ــداف محـ ــدأ بأهـ ــدارس يبـ المـ

  ).Wiggins,1995(مة لتقليص فروقات األداء وخطط عا
فإننـا نكـون    ؛ونحن إذا أسسنا أهداف تعلم واضـحة أو معـايير   

الن التقـدير  ؛ بذلك عادلين في إعطـاء درجـات صـادقة لجميـع الطلبـة      
المبنــي علــى المعــايير يتطلــب معلومــات مهمــة ودقيقــة حــول تحصــيل    

المعلومـات سـتكون   ن إفـ  ؛الطالب وأدائهـم وإذا كانـت التفاصـيل كافيـة    
 ).Scherer, 2001(مفيدة في أغراض التقييم والتشخيص والوصـف  

أما ضمان الجودة كمنحى نظامي يقوم على بناء الجـودة فـي مكونـات    
نــه يســتخدم إف ؛أي فــي مدخالتــه وعملياتــه ومخرجاتــه  ،النظــام نفســه

ــميته        ــى تسـ ــطلح علـ ــا اصـ ــندة مـ ــة المسـ ــة الذاتيـ ــب المراجعـ ــى جانـ إلـ
ــة الســائدة فــي      بالمســاءلة الذ ــة التــي تختلــف عــن المســاءلة اإلداري كي

النظام التربوي األردني والمسـاءلة الذكيـة تتركـز حـول تطـوير الـذات       

ــادرة لفهـــم وتقـــويم العمـــل الـــذي يقـــوم بـــه الفـــرد    ، وتعنـــي أخـــذ المبـ
أسلوب للتعلم من أجـل اسـتعمال المـوارد بطريقـة أكثـر       :هي ،وكذلك

 ).2008اليونسكو، (إنتاجية وفعالية 

أمـــا المحـــور اآلخـــر مـــن آليـــات ضـــمان الجـــودة فهـــي المراجعـــة 
 تنفيــذتقـوم علـى   وهــي عمليـة ذات إجـراءات معينــة    ،الذاتيـة المسـندة  
ــة األداء ــينه  ومراجعـ ــي وتحسـ ــاهر   و المدرسـ ــق المـ ــى التطبيـ ــز إلـ ترتكـ

ــة المســتمرة وجمــع       ــأملي والمراجع ــر الت ألســاليب االستقصــاء والتفكي
ــة التــي تثبــت بالوثــائق    ــة   ،حــدوث التحســين األدل وكــذلك تحليــل األدل

وتقديم التغذية الراجعة ويقوم بها على سبيل المثـال مـدير المدرسـة    
أو يقــوم بهــا المشــرف التربــوي مــع ) المراجــع(علــم ممــع ال) المســاند(

المدرسة استنادًا إلى مبادئ التفكيـر التـأملي، والـتعلم المسـتمر     ر مدي
شــك فيــه أن التنفيــذ الســليم  وتبـادل الخبــرات بــين المهنيــين، وممـا ال  

يعنـــي ) Supported Self Review(للمراجعـــة الذاتيـــة المســـندة 
ــا     ــن هنـ ــة ومـ ــاءلة الذكيـ ــاًال للمسـ ــًا فعـ ــ ؛تطبيقـ ــة  إفـ ــة الذاتيـ ن المراجعـ

المســندة هــي الطريــق للوصــول إلــى المســاءلة الذكيــة، وقــد يتســاءل    
بعض المختصين عن مغزى كلمة الذكية حين تـأتي وصـفًا للمسـاءلة،    
وهنا ال بد من أن نوضح أن الذكاء هنا يسـتخدم بصـورة مباشـرة أو    
بالمعنى الدقيق للكلمة، ألنه هنا ال يلمس بسهولة كما يصـعب قياسـه   

نه ذكاء يتعلق بالمهـارة العاليـة فـي تنظـيم القـدرات      ، إفي هذا السياق
الجماعيـــة التـــي تســـتطيع المدرســـة أن تطورهـــا لزيـــادة فعاليتهـــا إلـــى  

و ذكــاء قــائم علــى تطبيــق الحكمــة والصــبر والتبصــر أقصــى درجــة وهــ
والبصــيرة والخبــرة والمعرفــة والمهــارات الجماعيــة لتحســين التعلــيم       

  ).2008 ،ربيع(والتعلم وتحقيق أهداف المدرسة وغايات المجتمع 
هـدف   ن ضـمان الجـودة هـو   إف ؛وخالصة القول وبإيجاز شديد 

ل األمثــل للمــوارد مــن أجــل االســتغال تســعى إليــه المؤسســة التعليميــة
ــة     ــة العمــل وإيجــاد بيئ تــدعم التطــوير المســتمر وتحــافظ   وتنظــيم بيئ

وهـو فـي   ، إضافة إلى تطوير معـارف المـتعلم ومهاراتـه وقدراتـه،     عليه
ــت  ــهالوقـ ــى       نفسـ ــة علـ ــية قائمـ ــة مؤسسـ ــوير ثقافـ ــة لتطـ ــة منظمـ طريقـ

تحســين الجــودة بشــكل متواصــل، أمــا المســاءلة الذكيــة فهــي المنحــى  
 جـل التأكـد مـن تحقـق ضـمان الجـودة، فيمـا تجـيء        أمن  الذي نسلكه

ــة الذاتيــة المســندة لتشــكل     ــة الوصــول إلــى تحقيــق فكــرة     آالمراجع لي
  ).2007مراشدة،( المساءلة الذكية وفلسفتها اإلدارية

لوقـوف علـى اسـتجابات المشـرفين     ل جاءت هـذه الدراسـة  وقد  
ن غيـرهم فـي   أوسع م التربويين لإلدارة الموجهة كونهم يؤدون أدوارًا

ــاهج       ــاء المن العمــل التربــوي ابتــداًء مــن قيــادة عمليــات التخطــيط وبن
واإلشراف على تنفيذها وكذلك إجراء الدراسات واألبحاث إلـى جانـب   

وهذه الشـريحة تمثـل المسـتوى األوسـط فـي      . العمل اإلداري الشامل
كما أن مهمـات المشـرفين التربـويين اإلشـراف علـى       ،اإلدارة التعليمية

ات إغنــاء المنهــاج وتكييــف المعرفــة ليســهل علــى الطــالب عمليــة عمليــ
غيـر أن   ،ونقل أثرهـا إلـى ميـادين الحيـاة المختلفـة     ، تذويتها تمثلها و

ــا يزالـــون وفـــق هـــذه الـــرؤى ال يعكســـون فـــي صـــحائف     المشـــرفين مـ
التقــويم لمخرجــات التعلــيم وألداء المعلمــين وجــود مفــردات مشــتركة  

  .لقياسمتداولة كمرجعيات لعمليات ا
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  وأسئلتها  مشكلة الدراسة
تسعى المؤسسات التعليمية الى تحقيق معايير ضـمان الجـودة    

فــي كــل مــن مــدخالتها وعملياتهــا ومخرجاتهــا، وهــذا يتطلــب متابعــة    
ــذه        ــاط هــ ــودة، وتنــ ــايير الجــ ــق معــ ــا يحقــ ــا، بمــ ــل عملهــ ــة مراحــ كافــ
المســؤولية بــإدارة الرقابــة وضــمان توكيــد الجــودة فــي وزارة التربيــة     
والتعليم والمشرفين التربويين، حيث يقع على عـاتقهم تطبيـق معـايير    

فهــم ضــمان الجــودة وتنفيــذ توجهــات الــوزارة فــي الميــدان التربــوي،    
ــر ــا   األكثــ ــدارس وإمكانياتهــ ــع المــ ــة بواقــ ــة    ،معرفــ ــر معرفــ ــم األكثــ وهــ

ــدريب       ــال التــ ــي مجــ ــة فــ ــتجدات الحديثــ ــة والمســ ــات التربويــ بالنظريــ
ــل ــم   ،والتأهي ــى أنه ــويم ألداء مــديري     إضــافة إل ــات التق يقــودون عملي

ــين ــرة علـــى   ، المـــدارس والمعلمـ ــورة مباشـ وهـــم الـــذين يشـــرفون بصـ
تجــاوز االخــتالالت والقصــور فــي جوانــب العمليــة التعليميــة التــي قــد     

، من اجل الوصول الى مـدارس ذات  يعتريها الضعف أو تدني الفاعلية
ــدافها، وت       ــع اهـ ــجم مـ ــا ينسـ ــز بمـ ــق التميـ ــة تحقـ ــودة تعليميـ ــافس جـ نـ

  .المؤسسات االخرى
للكشــف عــن درجــة تطبيــق معــايير   هــذه الدراســة وقــد جــاءت  

ــرفين      ــر المشـ ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ ــة االردنيـ ــي المدرسـ ــودة فـ ــمان الجـ ضـ
  :التربويين، من خالل محاولة االجابة عن اسئلتها االتية

مــا درجــة تطبيــق معــايير ضــمان الجــودة فــي المدرســة األردنيــة   .1
التعلــــيم والــــتعلم،  والطلبــــة، شــــؤون : فــــي المجــــاالت التاليــــة  

المجتمــع والقيــادة والتخطــيط،  و المــوارد البشــرية، و المنهــاج،و
أداء التربيــة والتعلــيم مــن وجهــة   والمــوارد الماديــة،  والمحلــي، 

 نظر المشرفين التربويين ؟

   هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  .2
)α=0,05(  لتقــويم  تطبيــق معــايير ضــمان الجــودة درجــة فــي

فاعلية المدرسة التابعة لوزارة التربيـة والتعلـيم مـن وجهـة نظـر      
المؤهـــل والخبـــرة، والمشـــرفين التربـــويين تعـــزى إلـــى الجـــنس،  

  العلمي ؟

  : أهمية الدراسة
ــوع    ــا موضـ ــا مـــن خـــالل تناولهـ ــة أهميتهـ ــذه الدراسـ ــتمد هـ  ًاتسـ

دعــت الدراســات والمــؤتمرات والنــدوات والنخــب التربويــة إلــى  ًاحــديث
لنشــر ثقافــة تطبيــق معــايير ضــمان الجــودة وتطبيــق المعــايير       ،نيــهتب

ــام      ــة نفســها لتكــون مقياســًا موضــوعيًا إلصــدار أحك ــع  منتمي ــى واق عل
ــدريب      ــام بعمليـــات التـ ــم القيـ ــة فـــي المـــدارس ومـــن ثـ ــة التربويـ العمليـ

أداء العاملين في مدارس وزارة التربية وفـق   والتأهيل الالزمة لتطوير
ــا    ــايير، كمـ ــذه المعـ ــدًا    هـ ــويين تحديـ ــرفين التربـ ــدم للمشـ ــس لتقـ ألسـ

المدرسة األردنية حيث تكمن أهمية  والمبادئ التي ينبغي تطبيقها في
  :الدراسة في 

          الوقوف علـى نقـاط القـوة ونقـاط الضـعف فـي العمليـة التعليميـة
 .التعلمية في مدارس وزارة التربية والتعليم

  المدارس مـن  معايير ضمان الجودة بين العاملين في ثقافة نشر
 .إداريين ومعلمين وأولياء أمور وطالب

         إبراز االنجـازات الفرديـة والجماعيـة اسـتنادًا إلـى معـايير ضـمان
 .الجودة

 :مصطلحات الدراسة

التــي  األساســية والثانويــة  كافــة المــدارس  :ة األردنيــةمدرســال -
تشرف عليهـا وزارة التربيـة والتعلـيم مـن خـالل تعيـين القـائمين        

المــــواد والمعــــدات والوســــائل بعــــد بنائهــــا أو عليهــــا وتقــــديم 
 .استئجارها

المختصـون فـي كافـة المـواد الدراسـية       :المشرفون التربويـون  -
  .مسلكية مهنية و وتقوم الوزارة بتعيينهم استنادًا إلى معايير

نظام متكامل يستند  :التربوية تفي المؤسسا ضمان الجودة -
أدائيـــة إلــى أســس ومعــايير نجــاح محــددة ومتصــلة بمؤشــرات        

تعكــس نجــاح المدرســة فــي اجتيــاز هــذه المعــايير بنســب عاليــة    
 . واالرتقاء بمخرجات التعليم

ــايير - ــة الدراســة علــى     :المع وتتمثــل باســتجابات المشــرفين عين
شــؤون : جميــع فقــرات كــل محــور مــن محــاور االســتبانة التاليــة   

القيـادة  و المـوارد البشـرية،  و التعليم والتعلم، المنهاج،والطلبة، 
أداء التربيـة  والموارد المادية، والمجتمع المحلي، ولتخطيط، وا

 .والتعليم

الجوانـب المتعلقـة بـأداءات الطلبـة المنهجيـة و       :شؤون الطلبـة  -
  . الالمنهجية داخل المدرسة

ــيم - ــتخدمها     :التعلــ ــي يســ ــق التــ ــاليب و الطرائــ ــة األســ مجموعــ
ــارف    ــرات، والمعـ ــين الخبـ ــاب المتعلمـ ــون إلكسـ ــار  المعلمـ واألفكـ

  . اراتوالمه
مجموعــة األهـداف المخططــة والمسـتمدة مــن فلســفة    :المنهـاج  -

  .التربية والتعليم األردنية التي تسعى إلى بناء شخصية الطالب
ــرية  - ــوارد البشــ ــديرين      :المــ ــن مــ ــة مــ ــي المدرســ ــاملون فــ العــ

ومســـــاعدين، ومعلمـــــين، ومرشـــــدين، ومشـــــرفي المختبـــــرات،  
، والمســــؤولين مــــن خــــارج المدرســــة كالمشــــرفين التربــــويين     

  . ومديري التعليم، وأقسام وزارة التربية والتعليم
ــة  - ــوارد المادي ــزات، والمعــدات،    :الم ــاني، والتجهي منظومــة المب

  .والمواد التي تتشكل منها البيئة المدرسية
ــيم  - اإلجــراءات الرقابيــة والتوجيهيــه التــي    :أداء التربيــة والتعل

 .تمارس من قبل المسؤولين، والمشرفين تجاه المدرسة

مجموعــة المهــارات واإلجــراءات التــي تهــدف  :ادة واإلدارةالقيــ -
 . إلى االرتقاء والتميز بمسيرة التعلم والتعليم

ــودة - ــفات     :الجـ ــايير والمواصـ ــات واألداء للمعـ ــة المخرجـ مطابقـ
ألداء وأدلــــة واضــــحة تعكــــس االمحــــددة مــــن خــــالل مؤشــــرات 

 .مستوى تحقق المعايير

ن والتربــويين أســلوب مســاند للمعلمــي هــي  :المســاءلة الذكيــة -
وتشــجعهم علــى  حــثهم علــى تحمــل مســؤولياتهمتو ،لبنــاء الثقــة
وتقــدم تغذيــة راجعــة بصــورة مســتمرة تتناســب مــع     ،االحتــراف 
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حماسهم لتوحيد الفهم المشترك و االتجاه نحو العمل الفريقـي  
 .لتشاركيا

 ):Supported Self Review(المراجعة الذاتيـة المسـندة    -
نــة لتخطــيط وتنفيــذ ومراجعــة أداء آليــة عمــل ذات إجــراءات معي

ترتكــز إلــى التطبيــق األمثــل والمدرســة وفــق المعــايير المرغوبــة 
ــتمرة    ــة المسـ ــأملي والمراجعـ ــر التـ ــاء والتفكيـ ــاليب االستقصـ ألسـ
لعمليــة جمــع األدلــة لتحقــق المعــايير وتحليلهــا وتقــديم التغذيــة  

 .الراجعة

  :تحددت الدراسة بالمحددات التالية :محددات الدراسة
الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي    : لحــدود الزمانيــة ا .1

2009/2010  
مـــديريات التربيـــة فـــي المحافظـــات األردنيـــة : الحـــدود المكانيـــة .2

 .مديرية) 43(وعددها 

تقتصر الدراسة الحالية على جميع المشرفين : الحدود البشرية .3
ــات      ــع محافظـ ــي جميـ ــة فـ ــديريات التربيـ ــع مـ ــي جميـ ــويين فـ التربـ

 .المملكة

تصر تعميم نتـائج هـذه الدراسـة علـى الفقـرات التـي تضـمنهتا        يق .4
 . األداة وصدقها وثباتها

  :الدراسات السابقة
ــة       ــابقة ذات العالقـــ ــات الســـ ــة الدراســـ ــان بمراجعـــ ــام الباحثـــ قـــ

بالدراســة المتعلقــة بمعــايير ضــمان الجــودة مــن اجــل الوقــوف علــى        
  .راسةنتائج هذه الدراسات وتوصياتها وصلتها بالمحور الرئيس للد

 ,Chaffee & Sherr(أجرى كل من البـاحثين شـافي و شـير     

دراســـة بعنـــوان مـــا معنـــى الجـــودة فـــي التعلـــيم فـــي الواليـــات  ) 1992
المتحـــدة هـــدفت إلـــى معرفـــة المتطلبـــات الالزمـــة لتنفيـــذ الجـــودة فـــي  

أظهـــرت نتـــائج الدراســـة عـــدم  . التعلـــيم المدرســـي أو التعلـــيم العـــالي 
متطلبات التطوير وفق معايير ضمان وجود الخطط المتصلة بتحديد 

وقد أوصت الدراسة بالتأكيد على مفهوم التحسين المستمر . الجودة
في كل جوانب العمل وتوفير المتطلبـات الفنيـة واألدوات والتجهيـزات    
المطلوبــة وضــرورة النظــر إلــى المــتعلم علــى أنــه المنــتج الــذي ينبغــي   

  .ادهتقييم المؤسسات التربوية في ضوء تكوينه وإعد
فــــي الواليــــات ) Johansen 2000,(وهــــدفت دراســــة هانســــن 

المتحـــدة إلـــى تعـــّرف النمـــاذج المقترحـــة إلدارة المعلومـــات ورقابـــة       
الجودة، واقترحـت الدراسـة اعتمـاد نمـوذج إلدارة المعرفـة يـرتبط مـع        
الجودة ومعاييرها وقد أظهرت النتـائج خلـو عمليـات التقـويم مـن أيـة       

  .دةنماذج تتصل بمعايير الجو
ــيرير  ــة فــــي الواليــــات  ) Scherer, 2001(وأجــــرى شــ دراســ

المتحدة األمريكية بعنوان لماذا معـايير الجـودة ومـا التحسـينات التـي      
تـــدخلها علـــى العمـــل التربـــوي، وهـــدفت إلـــى معرفـــة معـــايير الجـــودة  
ــة        ــين للعمليـ ــوير والتحسـ ــات التطـ ــى عمليـ ــا علـ ــة وأثرهـ ــر فاعليـ األكثـ

ئج الدراسة مسـتمدة مـن خـالل االطـالع     التعليمية التعلمية، وكانت نتا
علــى الواقــع التربــوي والمعــايير التــي تســتخدم فيــه ورأت الدراســة أن 
المعايير ستنعكس إيجابًا علـى أداء الطـالب ونتـائجهم فـي االختبـارات      

أظهـرت النتـائج   . وما يمكـن أن يكتسـبوه مـن مهـارات ومعـارف وأفكـار      

ومعـــايير الجـــودة   عـــدم وجـــود عالقـــة بـــين أداء الطـــالب ونتـــائجهم     
المحــددة مســبقًا التــي يــتم التخطــيط التربــوي عليهــا ويقــوم تصــميم      
التدريس وفق مضمونها، واعتبـرت الدراسـة أن المعـايير هـي وحـدها      

  .التي تعكس فاعلية المدرسة
فـي  ) Vranek & Grand .2001(وقـد أشـار فرانـك وجرانـد      

يــة التربويــة دراســتهم إلــى معــايير الجــودة وأثرهــا علــى مســتقبل العمل  
والمعــايير فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة، إذ هــدفت إلــى قيــاس أثــر 
معـــايير الجـــودة علـــى مســـتقبل العمليـــة التربويـــة مـــن خـــالل تحديـــد   

أظهرت النتـائج  . مستويات دنيا لتطبيق المعايير والمستوى المطلوب
ــويم      ــات القيـــاس والتقـ ــيما عمليـ ــودة وال سـ ــايير للجـ ــود معـ ــدم وجـ عـ

تعلـــيم مـــن مهـــارات وأفكـــار ومعـــارف وجوانـــب نفســـية       لمخرجـــات ال
واجتماعيــة وقــد عمــدت الدراســة إلــى الــربط بــين التقــويم والتعلــيم،      
وشددت على أن تقيس االختبارات ما اشتمل عليـه المعيـار، وأوصـت    
الدراســـة بـــأن تكـــون أنظمـــة المحاســـبة شـــديدة، وأن تكـــون خارجيـــة  

لموجـه بالمعيـار وبـين مـا     وذاتية، وأن يتم الـربط دائمـا بـين التقـويم ا    
 .يتم تعلمه

بدراســـة بعنـــوان مفهـــوم إدارة الجـــودة ) 2002(وقـــام الســـعود 
الشــاملة وتطبيقاتهــا فــي المدرســة األردنيــة هــدفت إلــى تتبــع تفرعــات     
ــة        ــرت الدراسـ ــة، أظهـ ــدارس األردنيـ ــي المـ ــاملة فـ ــودة الشـ ــوم الجـ مفهـ
ــتخدام        ــالل اسـ ــن خـ ــك مـ ــق، وذلـ ــك التطبيـ ــق ذلـ ــي تعيـ ــعوبات التـ الصـ

ألســلوب التحليلــي التركيبــي الــذي يقــوم علــى مراجعــة األدب اإلداري ا
واالســتفادة مــن خبــرة الباحــث فــي اإلشــراف علــى الرســائل الجامعيــة،    
وبينـــت الدراســـة أن هنـــاك إمكانيـــة لتطبيقهـــا فـــي المدرســـة األردنيـــة؛  
ــايير للتحســين،         ــد مع ــا تحدي ــادئ منه ــى مجموعــة مــن المب ــوم عل وتق

ود معوقـــات تتصـــل بـــالقوانين واألنظمـــة أظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــ
وجمودهــا وضــعف اإلمكانيــات الماديــة وصــعوبة تــدريب المعنيــين مــن  

 .المهنيين

دراســة بعنــوان بنــاء معــايير إلدارة   ) 2003(وأجــرى الخوالــدة  
التجديــدات فــي النظــام التربــوي األردنــي، هــدفت إلــى معرفــة المعــايير  

التجديـــدات فـــي النظـــام الســـائدة التـــي يمكـــن االســـتناد عليهـــا إلدارة 
وقــد اســتخدم الباحــث أســلوب البحــث النــوعي حيــث عقــد     . التربــوي

إداريـًا مـن كافـة مسـتويات اإلدارة     ) 120(لقاءات معمقة مع أكثـر مـن   
العليــا والوســطى والــدنيا، أظهــرت الدراســة الحاجــة الماســة لتحديــد    
ــل        ــا يتصـ ــّيما فيمـ ــة وال سـ ــتجدات الحديثـ ــع المسـ ــجم مـ ــايير تنسـ معـ

اد المعرفـي وتكنولوجيـا المعلومـات والـتعلم االلكترونـي األمـر       باالقتص
. الذي يحتاج إلى خطـة شـاملة تتصـل بكافـة جوانـب العمليـة التربويـة       

كانت نتيجة الدراسـة ظهـور قصـور فـي مجـاالت وجوانـب فـي اإلدارة،        
وعـــدم تـــوفر معـــايير كافيـــة تغطـــي كافـــة المجـــاالت إلـــى جانـــب عـــدم    

  .رات األداء ذات الصلةاالرتباط بين المعايير ومؤش
بدراســـة حـــول مســـتوى تحقـــق    ) 2004(كمـــا قامـــت الكعبـــي   

معايير المحتوى األكاديمي عند أطفال التمهيـدي فـي ريـاض األطفـال     
طفــًال، هــدفت ) 150(فــي مملكــة البحــرين تكونــت عينــة الدراســة مــن  

إلــى تحديــد المعــايير المتصــلة بالمضــمون األكــاديمي كأحــد مجــاالت   
ودة وقــد تركــزت الدراســة علــى البعــد المعرفــي       قيــاس مســتوى الجــ   
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والمضــمون األكــاديمي، وقــد رأت الدراســة أن كافــة متطلبــات العمليــة 
التعليمية التعلميـة متـوفرة بسـبب االهتمـام الكبيـر الـذي توليـه الدولـة         
لهـــذه الفئـــة وتناولـــت الدراســـة أســـاليب العـــرض والتـــدريس المتصـــلة  

اعتمــــاد معــــايير متطــــورة  بالجانــــب األكــــاديمي، وأوصــــت باســــتمرار  
وبصورة مستدامة في المراحـل التاليـة ألطفـال التمهيـدي، ولـم تظهـر       
نتائج الدراسة وجود أية عالقة بين المعايير المتصلة بالبعد المعرفـي  
والمعـــايير المرتبطـــة بالعنــــاوين الرئيســـة كعمليتــــي التعلـــيم والــــتعلم     

ــتراتيج    ــدريس واســ ــتراتيجيات التــ ــذلك اســ ــال وكــ يات وشــــؤون األطفــ
 .التقويم أو معايير قياس كفاية الدعم لمؤسسات رعاية األطفال

دراســة حــول تطبيــق معــايير ) 2006(وأجــرت ذيــب، و أخــرون 
ضمان الجودة مـن وجهـة نظـر مـديري التعلـيم والمشـرفين التربـويين        
ومديري المدارس والمعلمـين فـي منطقـة شـمال عمـان التابعـة لوكالـة        

ة المعـــايير األكثـــر تطبيقـــًا فـــي    الغـــوث وهـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــ    
المدارس واألدلة المتوفرة لكل معيار، وقد تكون مجتمع الدراسة مـن  

تربــوي، ) 500(خمســة آالف تربــوي، فــي حــين كانــت عينــة الدراســة  
وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى ظهــور تــدن عــام فــي تطبيــق المعــايير          

ن المتصلة بالمجاالت، وكذلك انخفـاض مسـتوى التطبيـق لـدى كـل مـ      
المديرين والمعلمين، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد مـن التـدريب لكافـة    
العــاملين علــى بنــاء المعــايير وتوظيفهــا واســتخالص مؤشــرات األداء، 
وكذلك األساليب الناجحة لجميـع األدلـة وكتابـة التقـارير، وقـد أوصـت       

  .الدراسة إلى عقد مؤتمر لكافة العاملين في وكالة الغوث الدولية
موضــوعات تتعلــق أنهــا تناولــت الدراســات الســابقة  يالحــظ مــن

بمعــــايير ضـــــمان الجـــــودة، والعالقــــة بينهـــــا وبـــــين مؤشـــــرات األداء   
المختلفــــة، ومعيقــــات تطبيــــق معــــايير الجــــودة، وجوانــــب القصــــور        

  :والضعف فيها، حيث توصلت دراسات كل من
إلـــى ) Scherer,2001؛  2003؛ الخوالـــدة،  2004الكعبـــي ،(

  . ين معايير الجودة ومؤشرات األداءعدم وجود عالقة ب
؛ الخوالــدة، 2006ذيــب وآخــرون، ( :وتوصــلت دراســة كــل مــن 

 Vranek& Grand(؛  2002؛ السعود،Johansen 2000,؛ 2003

، إلــى وجــود قصــور فــي مجــال االدارة التربويــة فــي المــدارس،    2001
اضافة إلى وجود معيقات تتصل بالقوانين واالنظمة والتقـويم، وعليـه   

الحالية عن الدراسات السابقة بأنهـا حـددت المعـايير     الدراسةلف تخت
المرتبطــة بجوانــب العمليــة التعليميــة التعلميــة فــي المدرســة األردنيــة،  
إضافة الى أنها حاولت توحيد المفاهيم واألطر التـي يـتم التفاعـل فـي     
ضــوئها بــين المشــرفين، والمــديرين، والمعلمــين، والمجتمــع المحلــي    

ــة   األمـــر الـــذي ي ســـاعد علـــى تســـليط الضـــوء علـــى المهمـــات التربويـ
بصورة أدائية ،وابـرزت الدراسـة درجـة تطبيـق معـايير ضـمان الجـودة        

المــوارد و المنهــاج،والتعلــيم، والــتعلم وشــؤون الطلبــة، : فــي مجــاالت
المــوارد الماديــة،  والمجتمــع المحلــي،  و، طالقيــادة والتخطــي البشــرية،

  . التربويينظر المشرفين أداء التربية والتعليم من وجهة نو

  :مجتمع الدراسة وعينتها 
تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع المشـرفين التربـويين العـاملين      

مشـرفا ومشـرفة   ) 975(التعلـيم، والبـالغ عـددهم     في وزارة التربيـة و 
، اسـتنادا  )208(وعـدد المشـرفات   ) 767(حيث بلغ عدد المشرفين 

فـي   و التعليم وزارة التربية إلى خالصة التقرير اإلحصائي الصادر عن
  . م2009المملكة األردنية الهاشمية لعام 

مشـــرف ومشـــرفة مـــنهم    ) 200( تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن     
ــرفا و) 139( ــة العشـــوائية  ، مشـــرفة) 61(مشـ ــارهم بالطريقـ تـــم اختيـ

مــن مجتمــع تقريبــا % 20 نســبته مــا وتشــكل هــذه العينــة  العنقوديــة،
  .الدراسة

  :أداة الدراسة 
ــام ال ــق أهــداف الدراســة وفــق      ق ــان بتطــوير اســتبانة لتحقي باحث

  : الخطوات التالية
إلى األدب النظري والدراسات السابقة قام الباحثان بالرجوع  -1

 & Chaffee(شافي و شير : دراسة كل من مثل ذات العالقة

Sherr, 1992( ودراسة شيرير ،)Scherer,2001(، و دراسة 
)Vranek & Grand .2001 (لسعود ، ودراسة ا)2002( ،

  ).2006(، ودراسة ذيب، وأخرون )2003(ودراسة الخوالدة 
وإجراء مقابالت معهم التربويين، استطالع أراء المشرفين  -2

تم حصر اكبر حيث حول معايير ضمان الجودة في المدرسة، 
وقد  عدد من العبارات والفقرات حول معايير ضمان الجودة،

ات وفق الشروط صياغة هذه العبارات على شكل فقر تتم
  .العلمية لصياغة الفقرات

شؤون الطلبة، : تم تصنيف الفقرات إلى ثمانية مجاالت هي  -3
القيادة و ،الموارد البشريةوالمنهاج، والتعليم والتعلم، و

أداء التربية والموارد المادية، والمجتمع المحلي، و والتخطيط،
ان والتعليم ،وتم اعتماد سلم بدائل خماسي أعطيت له األوز

 ،)2قليلة،(، )3متوسطة،(، )4كبيرة،) (5، اً كبيرة جد:(التالية
بصورتها األولية  األداة، حيث بلغ عدد فقرات )1نادرة،(
فقرة تم تكييفها بحيث تشمل كافة مجاالت العمل ) 143(

 . المدرسي

وتّم ترتيب المجاالت  ،لتّم تصنيف المعايير الخاصة بكل مجا  -4
عتمد في خطط المشرفين والمعايير حسب الترتيب الم

إضافة إلى المعايير التي تتصل بأداء المديريات  ،والمديرين
 .ووزارة التربية

درجات التقييم على الفقرات والدرجة الكلية وفق دت اعتم -5
  : المعيار التالي

  منخفض 2.99 -1.00وسط الحسابي من متالإذا كان. 

  متوسط3.49 -3.00وسط الحسابي منمتالإذا كان . 

 مرتفع 3.99 – 3.5وسط الحسابي من متالان إذا ك. 

  مرتفع جدا 5 - 4وسط الحسابي من متالإذا كان .  
قـام الباحثـان بعرضـها علـى      ،للتحقق مـن صـدق األداة وثباتهـا   و

ــر محكمـــ  ــتة عشـ ــة واإلدارة    ًاسـ ــاهج التربويـ ــي المنـ ــين فـ ــن المختصـ مـ
مـن  التربوية وعلم النفس التربوي والقياس والتقويم، إضافة إلى عدد 

مــن خــارج المشــرفين التربــويين العــاملين فــي وزارة التربيــة والتعلــيم   
وقد عرضت األداة أيضا على مختصـين فـي اليونسـكو     .عينة الدراسة

ــاء برنــامج المدرســة فــي وحــدة التطــوير        مــن أولئــك الــذين قــاموا ببن
  ).األنروا(التربوي في مدارس 
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ايير حيــث طلــب مــنهم تحكــيم فقــرات االســتبانة فــي ضــوء المعــ   
  : التالية

 واضحة، غير واضحة : وضوح الفقرات.  
 منتمية، وغير منتمية: انتماؤها مالءمة الفقرة و . 

 سليمة، غير سليمة : الدقة والصياغة اللغوية  

وبعــد تفريــغ آراء المحكمــين علــى اســتبانة التحكــيم، تــم اخــذ      
ــديل بعـــض      ــم تعـ ــين وتـ ــاع المحكمـ ــلت علـــى إجمـ ــرات التـــي حصـ الفقـ

ن يصــورتها النهائيــة مائــة وعشــر فــي حيــث أصــبحت  اوحــذفه الفقــرات
ــرة ــرفا        ،فقـ ــين مشـ ــى ثالثـ ــا علـ ــم توزيعهـ ــات األداة تـ ــن ثبـ ــد مـ وللتأكـ

عليها، ثـم تـم اسـتثناؤهم مـن عينـة الدراسـة وطبقـت         لإلجابةومشرفة 
وتـم حسـاب    األداة مرة ثانية على العينة نفسـها بعـد مـرور أسـبوعين،    

  االختبار معامل الثبات بطريقة االختبار وإعادة

test-retest)(  كمــا تــم حســاب معامــل الثبــات بطريقــة االتســاق
باستخدام طريقة التجزئـة النصـفية   ككل الداخلي بتطبيق كرونباخ ألفا 

ــم   ــدول رقـ ــن     ) 1(والجـ ــال مـ ــل مجـ ــات لكـ ــامالت الثبـ ــيم معـ ــح قـ يوضـ
  .ككلمجاالت الدراسة ولألداة 

  .عادة والتجزئة النصفية واالتساق الداخلي معامالت الثبات بطريقة اإل): 1(جدول              

 معامل الثبات  معامل االستقرار  المجال

 للتطبيق المعدل
 معامل االتساق الداخلي

  بتطبيق كرونباخ ألفا
 0.90 0.84 0.83  شؤون الطلبة

 0.92 0.88 0.86  التعليم والتعلم
 0.92 0.85 0.84  المنهاج

 0.92 0.89 0.81  الموارد البشرية
 0.94 0.93 0.84  ادة والتخطيطالقي

 0.90 0.91 0.79  المجتمع المحلي
 0.90 0.89 0.81  الموارد المادية

 0.85 0.84 0.77  أداء التربية والتعليم
 0.98 0.88 0.82  الدرجة الكلية

     

  
  

 نتائج الدراسة ومناقشتها

مــا درجــة تطبيــق (الــذي نصــه  النتــائج المتعلقــة بالســؤال األول 
ان الجودة في المدرسة األردنية من وجهة نظر المشـرفين  معايير ضم
 التربويين ؟

  
  

  .مجال شؤون الطلبة : أوال

المتوسـطات الحسـابية    ، تـم احتسـاب  لإلجابة عـن هـذا السـؤال    
ــق        ــي تقــيس درجــة تطبي ــة النســبية الت ــة واألهمي ــات المعياري واالنحراف

رفين معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية من وجهة نظر المشـ 
كمـا هـو مبـين فـي الجـدول رقـم       ، والتربويين في مجال شـؤون الطلبـة  

)2(.  
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المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة واألهميـة النسـبية التـي تقـيس درجـة تطبيـق معـايير ضـمان الجـودة فـي المدرسـة                ): 2(جدول 
  .طلبةاألردنية من وجهة نظر المشرفين التربويين في مجال شؤون ال

  
رقم 
الفقرة

رتبة 
المتوسط   شؤون الطلبة/ المجال الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

درجة 
  التطبيق

1 1 
ــواد ــة امتحانـــــات المـــ يـــــؤدي الطلبـــ

 الدراسية وفق معايير النجاح
  مرتفع %71.6 846. 3.58

9 2 
توجــد عالقـــات و تفــاعالت ايجابيـــة

 فيما بين الطلبة وأنفسهم
 متوسط %67.4 765. 3.37

3 3 
يوظف الطلبة مهاراتهم فـي االتصـال

 والتواصل
 متوسط %66.8 778. 3.34

11 4 
يحـــرص الطلبـــة علـــى الحضـــور إلـــى

 المدرسة بانتظام
 متوسط %65.8 722. 3.29

5 5 
يشــــــارك الطلبــــــة فــــــي العمــــــل مــــــع

 اآلخرين
 متوسط %64.8 797. 3.24

10 6 
نـهيتميز سلوك الطلبة بشكل عـام بأ 

 ايجابي
 متوسط %64 810. 3.20

8 7 
توجد عالقات وتفاعالت بين المعلم

 والطالب
 متوسط %64 709. 3.20

15 8 
ــة ــات ايجابيـــ ــة اتجاهـــ ــدي الطلبـــ يبـــ

 والتزاما واضحا نحو تعلمهم
 متوسط %61.6 855. 3.08

 متوسط 61.6% 847. 3.08 يوظف الطلبة مهاراتهم القيادية 9 4

 متوسط 61% 861. 3.05 يرا عاليا للذاتيمتلك الطلبة تقد 10 7

 متوسط 60.8% 828. 3.04 يقدر الطلبة أهمية الوقت 11 12

14 12 
يقــدر الطلبــة مــدى إســهام المدرســة

 في حياتهم
 منخفض %59.4 937. 2.97

2 13 
يســــتخدم الطالــــب مهــــارات التفكيــــر

 العليا
 منخفض %59.2 926. 2.96

16 14 
مــع يتعامــل الطلبــة بصــورة ايجابيــة   

 بيئة المدرسة ومواردها
 منخفض %57.6 954. 2.88

 منخفض 56.6% 919. 2.83يتمتع الطلبة بوجودهم في المدرسة 15 13

 منخفض 55.6% 925. 2.78 يسهم الطلبة في حل النزاعات 16 6

 متوسط 62.36  .59 3.12  المتوسط الكلي    

  
 قـد تراوحـت   المتوسـطات الحسـابية  أن ) 2(يبين الجـدول رقـم   

% 71.6( ، كما تراوحت األهميـة النسـبية بـين   )2.78 - 3.58(بين 
ــم   %)55.6 - ــرة رقـ ــاءت الفقـ ــث جـ ــا    )1(، حيـ ــة بينمـ ــة مرتفعـ بدرجـ

فـي المجـال   ) ،12، 7، 4، 15، 8، 10، 9,3,11،5(جاءت الفقرات 
) 6، 13، 2،16، 14(بدرجـــــة متوســـــطة، كـــــذلك جـــــاءت الفقـــــرات  

ــي لل    ــط الكلــ ــاء المتوســ ــذلك جــ ــة، كــ ــة منخفضــ ــة  بدرجــ ــال بدرجــ مجــ
ــين كــذلك متوســطة، و ــرة رقــم   الجــدول يب ــة  ”)1(أن الفق ــؤدي الطلب ي

جـــاءت بالمرتبـــة "امتحانـــات المـــواد الدراســـية وفـــق معـــايير النجـــاح  
، ولعـل ذلـك راجـع إلـى     )3.58(وسـط حسـابي   متاألولى في المجال وب

لقياس النجاح فـي   ًاوحيد معيارًاأن الطلبة ملتزمون بأخذ االمتحانات 

متابعة السـجالت  في المدرسة  المشرفحيث إن من واجب ، المدرسة
الخاصـــة بـــذلك واالطـــالع عليهـــا، إضـــافة إلـــى أنـــه مـــن واجـــب مـــدير   
المدرســة إرســال شــهادات عــن االمتحانــات الشــهرية إلــى أوليــاء أمــور   
ــي       ــة الكعبـ ــائج دراسـ ــع نتـ ــا مـ ــة جزئيـ ــائج الدراسـ ــة، واختلفـــت نتـ الطلبـ

بشــؤون الطلبــة ولــم   مــن حيــث عــدم وجــود معــايير متعلقــة  ) 2004(
 & Vranek(تتفـــق كـــذلك مـــع نتـــائج دراســـة فرانـــك وجرانـــد       

Grand.2001(    من حيث عدم وجود معايير ذات بعـد اجتمـاعي لـدى
  .الطلبة
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ــرة رقـــم   ــة فـــي حـــل النزاعـــات  ”)6(وجـــاءت الفقـ " يســـهم الطلبـ
، ولعــــل النتيجـــة تتصــــل  )2.78(بالمرتبـــة األخيـــرة بوســــط حســـابي    

وجـــة بـــين المدرســـة األردنيـــة مـــن حيـــث المزبالســـمة العامـــة الغالبـــة ل
الديمقراطية واألوتوقراطية حسب موقع المدرسة وتجهيزاتها وقربهـا  

إلــى جانــب العــرف الســائد بــين الطلبــة الــذي يقتضــي بــأن  مــن المركــز 
بتــولي عمليــة حــل النزاعــات كــالمعلمين والمرشــدين   نيقــوم الراشــدو

التربويين، وأولياء األمـور ولـم تـول المؤسسـات التربويـة عمليـة حـل        
النزاعات االهتمام الـذي تسـتحقه، وقـد اتفقـت نتيجـة الدراسـة جزئيـا        

التــي أشــارت إلــى وجــود معوقــات ) 2002(مــع نتــائج دراســة الســعود 
 ووجــود ها،أنســاق وودهــا تتصــل بــالقوانين واألنظمــة مــن حيــث جم  

حســب كفــاءة الجهــاز  و إلــى أخــرىأنمــاط إداريــة مختلفــة مــن مدرســة  
ــى صــعيد    ــة    اإلداري والتعليمــي عل ــى صــعيد الدول المدرســة أوال وعل

  .ككل ثانيا
  :التعليم و لتعلما مجال: ثانيًا

ــة عــــ  ــابية     نلإلجابــ ــطات الحســ ــبت المتوســ ــؤال حســ ــذا الســ هــ
ــة ال   ــة واألهمي ــات المعياري ــق     واالنحراف ــي تقــيس درجــة تطبي نســبية الت

معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية من وجهة نظر المشـرفين  
كما هو مبـين فـي الجـدول رقـم     والتربويين في مجال التعليم والتعلم، 

)3(  

       ضمان الجودة في المدرسـة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية التي تقيس درجة تطبيق معايير  ):3(جدول       

   .التعليمالتعلم و األردنية من وجهة نظر المشرفين التربويين في مجال       
رقم 
 الفقرة

رتبة 
 التعليم والتعلم/ المجالالفقرة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
درجة التطبيق  النسبية

  مرتفع 71.4% 773. 3.57 يحقق التعليم أهداف المنهاج 1 1
 مرتفع 70.0% 743. 3.50 يستجيب التعليم ألنماط التعلم المختلفة 2 2

 متوسط 76.6% 767. 3.38 يراعي التعليم الفروق الفردية بين الطلبة 3 3

 متوسط 67.2% 873. 3.36 يتابع المعلم أحداث المعلومات في تخصصه 44

5 5 
القديمة يساعد المعلمون الطلبة على الربط بين خبراتهم

 والجديدة
 متوسط %66.6 803. 3.33

 متوسط 65.4% 948. 3.27 علم تقدم الطلبة بانتظامميراقب ال 6 6

 متوسط 56.2% 995. 3.26 يعي مدير المدرسة دوره ويمارسه كمشرف مقيم 7 22

 متوسط 64.4% 953. 3.22 تدعم أخالقيات المدرسة وثقافتها عمليات التعلم 8 21

 متوسط 64.2% 778. 3.21 لطلبة ربط التراكم المعرفي السابق لديهميستطيع ا 109

 متوسط 64% 833. 3.20 ينخرط الطلبة في تعلمهم 810

 متوسط 63.2% 769. 3.16 يستطيع الطلبة تطبيق أنماط تعلم مختلفة 911

 متوسط 63.2% 1.003 3.16 يتبادل المعلمون والطلبة التعلم والخبرات 1712

 متوسط 62.8% 827. 3.14 ر الطلبة معنى االنجاز والتقدميقد 1213

 متوسط 62.8% 721. 3.14 يتمكن الطلبة من نقل تعلمهم إلى مواقف مختلفة 1114

 متوسط 62.6% 968. 3.13 تدعم الموارد التعلم المستقل وتشجع المشاركة الفاعلة 1615

 متوسط 62.4% 909. 3.12 يستطيع الطلبة تنويع أساليب تعلمهم 2016

  متوسط 62.4% 852. 3.12 يرفع الطلبة سقف توقعاتهم 17 7
 متوسط 61.8% 914. 3.09 تفكر الهيئة التدريسية في أدائها وتحدث معارفها 18 19

 متوسط 61.4% 799. 3.07 تناسب الموارد تطبيق طرف التدريب المختلفة 19 15

 متوسط 61% 849. 3.05 نظيفةتتصف الموارد بأنها واضحة وجذابة وسهلة و 20 14

  متوسط 60% 899. 3.00 تفي الموارد حاجات المعلمين 21 13
 متوسط 60% 938. 3.00 تستخدم المدرسة مواد المجتمع المحلي 22 18

 متوسط 64% 61. 3.20  المتوسط الكلي    
        

  
بـين   تراوحت المتوسطات الحسابيةأن ) 3(يبين الجدول رقم  

 -% 71.4( كمــا تراوحـــت األهميـــة النســـبية بـــين ، )3.00 - 3.57(
ــاءت الفقر %)60 ــان، حيـــث جـ ــم تـ ــا  ) 1،2( رقـ ــة بينمـ ــة مرتفعـ بدرجـ

أن  كمـــا تبـــينو ،جـــاءت بقيـــة الفقـــرات فـــي المجـــال بدرجـــة متوســـطة
جاءت بالمرتبة األولى "يحقق التعليم أهداف المنهاج”)1(الفقرة رقم 

 المشــرفون يمكــن أن يكــونو ،)3.57(وســط حســابي متفــي المجــال ب
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 بوجـود  يقرون كقائمين على العملية التعليمية في المدرسة التربويون
ــيم      ــذ خطـــط التعلـ ــي تنفيـ ــة فـ ــة والتربويـ ــة التعليميـ ــي العمليـ ــوير فـ تطـ
ــاج       ــداف المنهـ ــق أهـ ــيم يحقـ ــث إن التعلـ ــاج؛ حيـ ــى المنهـ ــزة علـ المرتكـ

يكـــون ذلـــك راجعـــا إلـــى وضـــوح فـــي  يمكـــن أن و ،بالدرجـــة المطلوبـــة
سـا أو علـى قـدرة المعلمـين علـى تحديـد األهـداف        المنهاج نفسه أسا

من خـالل مـؤتمرات التطـوير التربـوي     ذلك و التي تتوافق مع المنهاج،
 المعلمـــين، و لتـــدريبالـــدورات التدريبيـــة التـــي ينفـــذها المشـــرفون و
بما جـاءت النتيجـة وفـق مفهـوم المنهـاج المدرسـي لـدى المشـرفين         رل

ولم تتفق نتائج  .ركتاب المقروالمعلمين الذي ارتبط لعهود طويلة بال
التي أشارت إلى ) Johansen 2000,(هذه الدراسة مع دراسة هانس 

وجـاءت   .خلو عمليات التقويم من أية نماذج تتصـل بمعـايير الجـودة   
بالمرتبـة  ”تستخدم المدرسة مواد المجتمع المحلـي ”)18( رقم الفقرة

ي هـــذا ينســـجم مـــع الواقـــع فـــ و، )3.00(وســـط حســـابي متاألخيـــرة ب
المحلـي  انطواء المدرسة على نظامها وبرنامجها بمعزل عن المجتمـع  

ال يشـارك فـي الغالــب إال فـي المهرجانـات واألنشـطة العامــة وال       الـذي 
يعــرف أوليــاء األمــور طبيعــة وأهــداف ودوافــع البرنــامج التعليمــي فــي    

  .المدرسة

  المنهاج : ثالثا
 حســــبت المتوســــطات الحســــابية ،لإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال 

ــق        ــي تقــيس درجــة تطبي ــة النســبية الت ــة واألهمي ــات المعياري واالنحراف
معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية من وجهة نظر المشـرفين  

 .)4(كما هو مبين في الجدول رقم و ،التربويين في مجال المنهاج

ــي تقــ       ):4(جــدول  ــة النســبية الت ــة واألهمي ــات المعياري ــي      المتوســطات الحســابية واالنحراف ــايير ضــمان الجــودة ف يس درجــة تطبيــق مع
  .المدرسة األردنية من وجهة نظر المشرفين التربويين في مجال المنهاج

رقم 
الفقرة

رتبة 
 المنهاج/ المجال  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
درجة التطبيق  النسبية

 مرتفع  79.8% 871. 3.99  تستمد األهداف من الفلسفة التربوية األردنية 11

2 2 
تلبي األهداف حاجات المتعلم بما فيها حاجات 

 الصحة البدنية والنفسية
 مرتفع %76.2 768. 3.81

4 3 
،الوجدانية،المعرفية:تمثل األهداف المجاالت الثالثة

 )النفس حركية
 مرتفع %75 901. 3.75

 مرتفع 74.4% 773. 3.72  تحدد األهداف وتصاغ بشكل واضح 34

 مرتفع 73.8% 726. 3.69 يوضح المحتوى لتحقيق أهداف المنهاج 55

  مرتفع 73.2% 755. 3.61 يتسم محتوى المنهاج بالحداثة 66
 مرتفع 71.6% 798. 3.58 ينظم المحتوى في تسلسل منطقي 87

 مرتفع 71.6% 841. 3.58 تعتبر عملية إثراء المنهاج سمة مالزمة للمحتوى 108

 مرتفع 71.4% 932. 3.57  تقويم أشكاال مختلفة من االختباراتيستخدم ال 209

 مرتفع 71.1% 890. 3.55  يعزز المحتوى تطبيق مهارات التفكير العليا 910

 مرتفع 71% 769. 3.55 يستجيب المحتوى لحاجات تطور الطلبة 711

19 12 
يشخص التقويم المجاالت الثالثة لألهداف 

 )حركيةالنفس ،الوجدانية،المعرفية(
 مرتفع %70.4 946. 3.52

 متوسط 69% 873. 3.45 تثير طرائق التعليم والتعلم دافعية الطلبة 1113

 متوسط 68.8% 872. 3.44 يزود التقويم الطلبة بتغذية راجعة  14 21

 متوسط 68.6% 900. 3.43  تتمحور النشاطات والتكنولوجيا حول التعلم 1515

 متوسط 68.6% 965. 3.43  انجاز األهداف يتأكد التقويم من مدى 1716

16 17 
تتضمن طرائق التقويم كال من التحصيل التكويني 

 915. 3.42  والختامي للطلبة
 متوسط %68.4

 متوسط 68% 845. 3.40تطبق المدارس أساليب واستراتيجيات تعلم مختلفة 1318

 متوسط 67% 955. 3.35  تستخدم المدرسة طائفة من التكنولوجيا التعليمية 1419

 متوسط 66.2% 978. 3.31يشخص التقويم جوانب الضعف والقوة من المنهاج 1820

 متوسط 64.2% 1.059 3.21  تشمل النشاطات والتكنولوجيا كل المتعلمين 1221

  مرتفع %70 .61 3.54  المتوسط الكلي    
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 تراوحـت بـين   المتوسطات الحسابية أن )4(يبين الجدول رقم  
 -% 79.8( ني، كمــا تراوحـــت األهميـــة النســـبية بـــ )3.21 - 3.99(

ــرات   %)64.2 ، 9، 6،8،10،20‘4،3،5، 2، 1(، حيــث جــاءت الفق
. بدرجة مرتفعة، بينما جاءت بقيـة الفقـرات بدرجـة متوسـطة    ) 19، 7

  .وجاء المتوسط الكلي بدرجة مرتفعة

تســتمد األهــداف مــن ”)1(يتبــين مــن الجــدول أن الفقــرة رقــم   
وسـط  متجاءت بالمرتبة األولى في المجـال ب "لتربوية األردنيةالفلسفة ا
، ولقــد جــاءت النتيجــة منســجمة مــع الفكــر التربــوي    )3.99(حســابي 

المستمد من الدستور األردنـي وفلسـفة التربيـة األردنيـة، والتـي يقـوم       
المشــرفون التربويــون بتــدريب المعلمــين علــى بنودهــا وتعــريفهم بهــا    

يلة فـي تأهيـل المعلمـين فـي الجامعـات،      إلى جانب وجود مساقات أصـ 
إضافة إلى النشـرات التـي تصـدرها وزارة التربيـة والتعلـيم ويـتم عقـد        
الدورات والنـدوات وورشـات عمـل للمعلمـين والمـديرين والمشـرفين       

دراسـة  عدم اتفاق نتيجـة هـذه الدراسـة مـع نتـائج       لحول بنودها، ولع
ــرون   ــي  )2006(ذيـــب وآخـ ــان والتا فـ ــمال عمـ ــة شـ ــة  منطقـ ــة لوكالـ بعـ

ويعود ذلك إلى خصوصية مدارس الوكالة فيما يتعلق بفلسفة ، الغوث

التربية األردنية حيث تركز على جوانب أخرى تتصل بالهويـة الوطنيـة   
ــطينية ــم   ، الفلســـ ــرة رقـــ ــاءت الفقـــ ــم جـــ ــاطات  ”)12(ثـــ ــمل النشـــ تشـــ

ــين   ــا كـــل المتعلمـ ــرة ب ”والتكنولوجيـ وســـط حســـابي  متبالمرتبـــة األخيـ
النتيجــة منســجمة تمامــا مــع الدراســات فــي هــذا  ، ولعــل هــذه )3.21(

االتجــاه وكــذلك األدب التربــوي حيــث إن تكنولوجيــا التعلــيم مــا زالــت   
ق أهــداف راقيــة للتعلــيم وقــد يــتشــكل تحــديا وعقبــة تحــول دون تحق

يعــزى ذلــك إلــى الضــعف فــي اإلمكانيــات الماديــة وقــد اتفقــت النتيجــة     
  ).2003(خوالده المع دراسة جزئيا 

 لموارد البشريةا :رابعا

حســـبت المتوســـطات الحســـابية    ،لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال    
ــق        ــي تقــيس درجــة تطبي ــة النســبية الت ــة واألهمي ــات المعياري واالنحراف
معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية من وجهة نظر المشـرفين  

كما هو مبين في الجدول رقم ، والتربويين في مجال الموارد البشرية
)5(.  

المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة واألهميـة النسـبية التـي تقـيس درجـة تطبيـق معـايير ضـمان الجـودة فـي المدرسـة                ): 5(جدول 
 .األردنية من وجهة نظر المشرفين التربويين في مجال الموارد البشرية

رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الموارد البشرية/ المجال  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ياريالمع

األهمية النسبية
درجة التطبيق  %

3 1 
يرتكز مضمون تطوير المعلمين على أولويات وزارة 

 التربية
  مرتفع 70.4 826. 3.52

 متوسط 67.4 752. 3.37  يبني التطور على حاجات المعلمين والطلبة 2 1

 متوسط 67 838. 3.35  طرائق التطوير ترفع مستوى تعلم العاملين 3 2

 متوسط 66.6 834. 3.33  بة وتقويم اثر تطوير العاملين على أدائهمتتم مراق 4 4

 متوسط 65.8 938. 3.29  يساعد الدعم الفني في تحقيق تعلم فعال  5 9

 متوسط 65.6 885. 3.28  يتسم عمل المدرسة باألداء الجماعي والفريقي 6 10

 متوسط 65 990. 3.25  يستند الدعم إلى حاجات المعلمين والطلبة 7 6

 متوسط 64.8 904. 3.24 تطبق المدرسة أشكاال فعالة في المساءلة وإدارة األداء 8 13

 متوسط 64.6 928. 3.23  يشكل العاملون في المدرسة قادة التغيير 9 12

8 10 
المساهمة الفنية المقدمة للمعلمين تتم بناء على حاجات

 متوسط 63.8 928. 3.19  المدرسة والطلبة

 متوسط 63.6 876. 3.18  ادة المدرسية تفويض السلطات بشكل منابتطبق القي 11 11

 متوسط 61.6 1.051 3.08تعكس الخطط السنوية مساهمة أعضاء المجتمع المحلي 12 7

5 13 
يتوافر في المدرسة مناخ تنظيمي ومهني يدعم تطوير 

 متوسط 61 1.036 3.05  العاملين

 متوسط 65.2 696. 3.26 المتوسط الكلي    

  
 الحســابية تراوحــت بــين المتوســطات ) 5(يبــين الجــدول رقــم   

 -% 70.4( ، كمــا تراوحـــت األهميـــة النســـبية بـــين )3.05 - 3.52(
بدرجــة مرتفعــة بينمــا جــاءت ) 3(، حيــث جــاءت الفقــرة رقــم % )61

كذلك جاء المتوسـط   .ةبدرجة متوسطنفسه في المجال  بقية الفقرات
أن الفقـرة رقـم    كـذلك دول ويبـين الجـ   ،الكلي للمجال بدرجـة متوسـطة  

ــات وزارة     ”)3( ــى أولويــــ ــين علــــ ــوير المعلمــــ ــمون تطــــ ــز مضــــ يرتكــــ

 ،)3.52(وسـط حسـابي   متجاءت بالمرتبة األولى في المجال ب"التربية
وتشــير النتيجــة بالمجمــل إلــى أن التطــوير يعــد مــن أولويــات وزارة        
التربيـــة والتعلـــيم حيـــث قامـــت بعقـــد العديـــد مـــن مـــؤتمرات التطـــوير  

بذل الجهود للتغلب علـى مشـكالت   لإضافة إلى سعي الوزارة التربوي، 
حيــــث إن العنصــــر المــــراد  ومعيقــــات تطــــوير المعلمــــين واإلداريــــين،

نــه واحــد مــن أتطــويره، وهــو المعلــم يقــدر أن عمليــات تطــوره تعنــي   
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أركان التطوير والتدريب المنشود واتفقـت الدراسـة جزئيـا مـع دراسـة      
اك معوقــــات إداريـــة، وماليــــة،  التـــي بينــــت أن هنـــ   ،)2002( الســـعود 

ــودة،      ــى الجــ ــين علــ ــدريب المعلمــ ــعوبة تــ ــرة رقــــم   وصــ ــاءت الفقــ وجــ
يتــــوافر فــــي المدرســــة منــــاخ تنظيمــــي ومهنــــي يــــدعم تطــــوير    ”)5(

وفـي هـذا المجـال    ) 3.05(بالمرتبة األخيرة بوسط حسـابي  ”العاملين
فــي يــرى المشــرفون التربويــون أن المدرســة كبيئــة جاذبــة مــا زالــت        

ن المناخ التنظيمـي يختلـف   أد من التطوير والتحديث وحاجة إلى مزي
ــع المدرســة       ــى أخــرى حســب موق ــد اتفقــت نتيجــة   مــن مدرســة إل ،وق

) Chaffee & Sherr,1992(الدراسة جزئيا مع دراسة شـافي وشـير   

مـــن حيـــث التأكيـــد علـــى مفهـــوم التحســـين وتـــوفير المتطلبـــات الفنيـــة 
  .واألدوات والتجهيزات

  
  )القيادة واإلدارة (يط القيادة والتخط: خامسا
حســـبت المتوســـطات الحســـابية    ،هـــذا الســـؤال  عـــنلإلجابـــة  

ــق        ــي تقــيس درجــة تطبي ــة النســبية الت ــة واألهمي ــات المعياري واالنحراف
معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية من وجهة نظر المشـرفين  

كما هو مبين في الجـدول رقـم   والتربويين في مجال القيادة واإلدارة، 
)6(.  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهميـة النسـبية التـي تقـيس درجـة تطبيـق معـايير ضـمان الجـودة فـي المدرسـة األردنيـة             ):6(جدول 
 .)القيادة واإلدارة (من وجهة نظر المشرفين التربويين في مجال القيادة والتخطيط 

رقم 
الفقرة

رتبة 
 القيادة والتخطيطالفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
درجة التطبيق%النسبية 

  متوسط 69% 912. 3.45  تشكل المراقبة والتقويم جزءا أساسيا من مهمات المدرسة 41

5 2 
ويتابعها ويوجه ، يعي مدير المدرسة واقع بيئة المدرسة

 متوسط 68.4% 893. 3.42  إجراءات التخطيط والتحسين بناء على ذلك

2 3 
رتبط التحسين الذي تحققه المدرسة برسالة التربية والتعليم ي

 متوسط 67% 928. 3.35  وتحسين نتاجات تعلم الطلبة وتحقيق رؤيا المدرسة

8 4 
يقدم العاملون من ذوي الخبرة خبراتهم لزمالئهم الذين 

 متوسط 65.6% 846. 3.28  يحتاجون إلى المساعدة

9 5 
ي قياس جهود المعلمين يستخدم تحصيل وتقدم المتعلمين ف

 متوسط 65.2% 951. 3.26  وتوقعاتهم وممارساتهم

3 6 
كل األولويات محددة تماما ومعروفة للجميع ويمكن أن تؤثر 

 متوسط 64.8% 958. 3.24  إيجابا في تحصيل الطلبة

 متوسط 64.6% 990. 3.23 يتم إثراء المنهاج بشكل فعال  147

 متوسط 64.4% 957. 3.22  لموسايشهد تحصيل الطلبة تحسنا م 118

1 9 
تتفق المدرسة على أسلوب التحسين وتشرك المجتمع المحلي 

 متوسط 64.4% 1.017 3.22  فيه

 متوسط 64% 953. 3.20  تتمتع المدرسة بعالقات جيدة للغاية مع المجتمع المحلي 1510

 وسطمت 63.4% 952. 3.17  تتحسن البيئة المادية للمدرسة بشكل ملموس 1311

6 12 
يتجاوب العاملون جماعيا مع مشكالت التحسين ويعرفون 

 متوسط 63.2% 903. 3.16  مسؤولياتهم المشتركة

 متوسط 62.8% 1.023 3.14  يسهم كل المستفيدين في إعداد خطة تطوير المدرسة 1013

 متوسط 62.4% 938. 3.12  ترتقي الكفاءة المهنية للمعلمين 1214

 متوسط 62% 970. 3.10  واالتصال واإلدارة بالكفاية والفعالية يتسم التنظيم 1715

 متوسط 60.8% 940. 3.04يشعر العاملون بالتفاؤل ويساهمون في أعمال تحسين المدرسة 716

  متوسط 60.6% 956. 3.03  تطبق المدرسة التقويم الذاتي 1617
 متوسط 64.2% 0.751 3.21 المتوسط الكلي    

   
 الحسـابية تراوحـت بـين   المتوسـطات  أن )6(قم يبين الجدول ر 

ــين  )3.03 - 3.45( ــبية بــ ــة النســ ــا تراوحــــت األهميــ  -% 69( ، كمــ
ة، ، حيث جاءت جميع الفقرات في المجال بدرجـة متوسـط  % )60.6

تضـح كـذلك   ي، وكذلك جـاء المتوسـط الكلـي للمجـال بدرجـة متوسـطة      

من مهمـات   ًاأساس تشكل المراقبة والتقويم جزءًا”)4(أن الفقرة رقم 
ــة  ــال ب   "المدرسـ ــي المجـ ــى فـ ــة األولـ ــاءت بالمرتبـ ــابي  متجـ ــط حسـ وسـ

مع واقع الميدان التربـوي   ان هناك تطابقإف ؛وحسب النتيجة) 3.45(
ــتعلم    حيـــث عمليـــات ــة بنـــواتج الـ ــا زالـــت مرتبطـ ــة والتقـــويم مـ المراقبـ
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التلقينــي الــذي يســتند إلــى آليــة القــيم والتســميع وال يســتجيب إلــى         
وإذا أراد المعلمــون االنتقــال إلــى  ،ة فــي التــدريساســتراتيجيات حديثــ

ن المعلمـين يقفـون عنـد حـدود     إفـ ؛ مرحلة أعلـى فـي عمليـات التقـويم    
جزئيــًا مــع  ةوقــد اتفقــت نتيجــة الدراســ ). االختبــارات(الورقــة والقلــم 

التـي بينـت عـدم وجـود عالقـة بـين المعـايير        ) 2004الكعبـي،  (دراسة 
ثـم جـاءت   . بات التقويم والتـدريس المتصلة بالبعد المعرفي واسترايج

بالمرتبـة األخيـرة،   ”تطبـق المدرسـة التقـويم الـذاتي    ”)16(الفقرة رقم 
أن المــدارس وحســب  إلــىوقــد يعــزى ذلــك ) 3.03(وبوسـط حســابي  

ــابقة  ــات الســـــــــــــــ ــة الدراســـــــــــــــ ــي، (، كدراســـــــــــــــ ، )2004الكعبـــــــــــــــ
لــم تشــكل فــي نظــر المشــرفين التربــويين      ) 2002الســعود،(ودراســة

عطيــات ماديــة ومعنويــة واجتماعيــة واقتصــادية   كينونــة خاصــة ومــن م 
ــة إلـــى   ،وخبـــرات المعلمـــين وقـــدرات التالميـــذ  وحـــين تصـــل المدرسـ

، كتملــتمســتوى تطبيــق التقــويم الــذاتي تكــون معظــم العمليــات قــد ا  
المعلــم ال يعطــي الفرصــة للطالــب للتقــويم الــذاتي وفــق آليــة    إنحيــث 
يـة سـواء للطالـب أو    وذلك لعدم توفر الوقـت الـالزم لهـذه العمل    معينة،
عدا عن التعب الذي يشعر به المعلـم إذا أراد تطبيـق نمـاذج    ، المعلم

  .التقويم الذاتي واستراتجيات التقويم في المدرسة 

  المجتمع المحلي : سادسا
حســـبت المتوســـطات الحســـابية    ،لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال    

ــي تقــيس درجــة تطب      ــة النســبية الت ــة واألهمي ــات المعياري ــق واالنحراف ي
معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية من وجهة نظر المشـرفين  

كمــا هــو مبــين فــي الجــدول  والتربــويين فــي مجــال المجتمــع المحلــي،  
  .)7(رقم 

ــي            ): 7(جــدول  ــايير ضــمان الجــودة ف ــق مع ــي تقــيس درجــة تطبي ــة النســبية الت ــة واألهمي ــات المعياري المتوســطات الحســابية واالنحراف
  .ة من وجهة نظر المشرفين التربويين في مجال المجتمع المحليالمدرسة األردني

رقم 
 الفقرة

رتبة 
 المجتمع المحلي  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 %النسبية

درجة 
 التطبيق

  متوسط 65.8% 1.049 3.29  يوفر االتصال معلومات حديثة لآلباء 81

7 2 
جتمع المحلي في يساعد التواصل بين المدرسة والم

 متوسط 64.8% 1.117 3.24  تحسين تحصيل الطلبة

9 3 
يتحسن النظام وإدارة الصف نتيجة تعاون المدرسة مع 

 متوسط 64.4% 1.071 3.22  المجتمع المحلي

2 4 
تؤثر مشاركة المجتمع المحلي إيجابا في تحصيل 

 متوسط 64% 955. 3.20  الطلبة

 متوسط 63.2% 907. 3.16  مجتمع المحليلل تلبي الخدمات حاجات حقيقية 45

 متوسط 62.4% 1.049 3.12  تشهد البيئة المادية للمدرسة تحسنا ملموسا 56

3 7 
يسهم المجتمع المحلي في حل مشكالت المدرسة 

 متوسط 61.8% 954. 3.09  المختلفة

1 8 
تتم عملية مشاركة المجتمع المحلي بناء على الوعي 

 متوسط 60.6% 966. 3.03  بأهمية الشراكة

6 9 
  تساعد مشاركة المجتمع المحلي في تقديم المساعدة

 منخفض 59.6% 1.123 2.98  المطلوبة لبطيئي التعلم

 متوسط 63% 0.85 3.15 المتوسط الكلي    

   
 تراوحــت الحســابية المتوســطات )7(يتبــين مــن الجــدول رقــم   

% 65.8( ، كما تراوحت األهميـة النسـبية بـين   )2.98 - 3.29(بين 
ــط      % )59.6 - ــة متوسـ ــال بدرجـ ــي المجـ ــرات فـ ــاءت الفقـ ــث جـ ، حيـ

كــــذلك جــــاء . جــــاءت بدرجــــة منخفضــــة) 6(باســــتثناء الفقــــرة رقــــم 
  .المتوسط الكلي للمجال بدرجة متوسطة

يـــوفر االتصـــال  ”)8(أن الفقـــرة رقـــم  كـــذلك  ويبـــين الجـــدول  
 المجــال بوســطجــاءت بالمرتبــة األولــى فــي  "معلومــات حديثــة لآلبــاء  

فان الهوة مـا زالـت شاسـعة بـين      ؛النتيجة في ضوءو) 3.29(حسابي 
ن مشـاركة أوليـاء   أما يجري في المدرسة ومـا يعلمـه أوليـاء األمـور و    

األمور في عمليات التخطـيط والمشـاركة فـي تعمـيم البـرامج وتصـميم       
ــى        ــاج إل ــة مــا زالــت تحت ــات المراقب التــدريس وإســناد األنشــطة وعملي

منســجمة رســة واألســرة والمجتمــع جهــد كبيــر جــدًا حتــى تصــبح المد 
واألدب التربــــوي فــــي معظــــم الــــدول العربيــــة يشــــير إلــــى أن تمامــــًا، 

 تتفـق و ،المدرسة تقع في معزل عن المجتمع ألسباب موضـوعية شـتى  
منطقــة شــمال فــي ) 2006(ذيــب وآخــرون دراســة  مــع نتــائجالنتيجــة 

، مــن حيــث تقصــير المدرســة والمجتمــع  عمــان والتابعــة لوكالــة الغــوث
ــل  ا ــال والتواصـ ــي االتصـ ــي عمليتـ ــي فـ ــم   . لمحلـ ــرة رقـ ــاءت الفقـ ــم جـ ثـ
تســـــاعد مشـــــاركة المجتمـــــع المحلـــــي فـــــي تقـــــديم المســـــاعدة ”)6(

 ،)2.98(وسـط حسـابي   متبالمرتبة األخيرة ب”المطلوبة لبطيئي التعلم
وقد يعزى ذلك إلى عدم االهتمام وقلـة تقـديم المسـاعدة والمسـاندة     

ووجـــود تقصـــير مـــن بعـــض  المطلوبـــة مـــن المجتمـــع المحلـــي نفســـه  
، وقـد اتفقـت   المديرين والمديرات في التواصـل مـع المجتمـع المحلـي    



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 72

مـن حيـث عـدم وجـود     ) 2004الكعبـي ، (نتيجة هذه مع نتيجة دراسـة  
عالقـــة بـــين المعـــايير المتصـــلة بالبعـــد المعرفـــي والمعـــايير المرتبطـــة  
باستراتيجيات التدريس التي على المجتمع المحلي أن يسهم فيها فـي  

  . المدرسة
  الموارد المادية : سابعا

حســـبت المتوســـطات الحســـابية    ،لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال    
ــق        ــي تقــيس درجــة تطبي ــة النســبية الت ــة واألهمي ــات المعياري واالنحراف
معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية من وجهة نظر المشـرفين  

دول رقـم  كما هو مبين في الجـ والتربويين في مجال الموارد المادية، 
)8.(  

المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة واألهميـة النسـبية التـي تقـيس درجـة تطبيـق معـايير ضـمان الجـودة فـي المدرسـة                ): 8(جدول 
 .األردنية من وجهة نظر المشرفين التربويين في مجال الموارد المادية 

 
رقم 
 الفقرة

رتبة 
المتوسط   الموارد المادية الفقرة

  الحسابي
النحراف ا

 المعياري
األهمية 
  النسبية

درجة 
التطبيق

 مرتفع 74.2% 949. 3.71  تتوافر الكهرباء بصورة كافية 141

  مرتفع 70.4% 977. 3.52  تزويد المدرسة بماء نظيف 132
 متوسط 69.8% 972. 3.49  تتمتع الصفوف بإضاءة وتهوية جيدتين 153

 متوسط 69.6% 1.065 3.48  م والتعلميشجع عدد الفصول وحجمها عملية التعلي 14

8 5 
توجد حواسيب لتحسين مهارات الطلبة في تكنولوجيا 

 متوسط 69.4% 902. 3.47  المعلومات

2 6 
والمختبرات ، والمكتبات، توفر غرف التطبيقات المتعددة
 متوسط 69.4% 1.107 3.47  فرصا مالئمة للطلبة والمعلمين

12 7 
سيب في عملية إدارة تساعد المعدات وبخاصة الحوا

 متوسط 69.4% 850. 3.47  المدرسة

3 8 
تساعد المالعب على ممارسة نشاطات التربية البدنية بشكل 

 متوسط 69.2% 1.206 3.46  مناسب ويستفاد منها في النشاطات المرافقة للمنهاج

 متوسط 69% 906. 3.45  تتم المحافظة على نظافة المقصف ويتم تفقده باستمرار 59

 متوسط 68% 1.028 3.40  تسهل مواد التدريب عملية التعليم والتعلم 1010

11 11 
تضمن معدات التربية البدنية تنفيذا أفضل لكل النشاطات 

 متوسط 68% 962. 3.40  التي تنفذ خارج غرفة الصف

 متوسط 66% 966. 3.30  تتصف غرف مياه الشرب بأنها نظيفة وصحية 612

 متوسط 65.4% 955. 3.27 بأنها أمنة ونظيفة ومريحة تتسم بيئة المدرسة 413

 متوسط 64.8% 983. 3.24  تجري متابعة أعمال الصيانة الضرورية وإتمامها بانتظام 714

9 15 
ات نشاطات الطلبة ييسهل العارض الرأسي والفيديو والشفاف

 متوسط 62.6% 1.065 3.13  والمعلمين

 سطمتو 68.4% 0.75 3.42 المتوسط الكلي    

   
 الحسابية تراوحت بـين المتوسطات أن ) 8(يبين الجدول رقم  

ــين    )3.13 – 3.71( ــة النســبية ب  -% 74.2(، كمــا تراوحــت األهمي
ــاءت الفقر % )62.6 ــان، حيـــث جـ ــم  تـ ــة  ) 13،14(رقـ ــة مرتفعـ بدرجـ

ــرات بدرجــة متوســطة، كــذلك جــاء المتوســط         ــة الفق بينمــا جــاءت بقي
  . الكلي للمجال بدرجة متوسطة

تتــوافر الكهربــاء  ”)14(أن الفقــرة رقــم   كــذلكن الجــدول ويبــي 
وســط حســابي متجــاءت بالمرتبــة األولــى فــي المجــال ب"بصــورة كافيــة 

ن عمليـات الصـيانة هـي فقـط التـي تـأتي       إفـ  ؛، وحسب النتيجة)3.71(
بدرجـــة مرتفعـــة ويعـــود ذلـــك إلـــى إجـــراءات إداريـــة تتصـــل بالموازنـــة  

 يـتم تأجيلـه وهـذا يخلـي     صه مـن أمـوال حتـى ال   يوتنفيذ ما يتم تخص
مسؤولية الوزارة عن تأخير الصيانة للمـدارس، ولربمـا يـرتبط بتـوافر     

الكهرباء في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى أن ذلـك الجانـب المـادي    
ــى         ــتم العمــل عل ــم ي ــى مخرجــات ســوية إذا ل ــي الوصــول إل ــه ال يعن كل

 .العنصر البشري الطالب والمدير والمشرف والمعلم 

يســـهل العـــارض الرأســـي والفيـــديو ”)9(ت الفقـــرة رقـــم وجـــاء 
وســط متبالمرتبــة األخيــرة ب ”ات نشــاطات الطلبــة والمعلمــين يوالشــفاف
، وقــد يعــزى ذلــك إلــى أن تكنولوجيــا التعلــيم ومــا       )3.13(حســابي 

وان تطبيقهـا   ،في المدرسـة األردنيـة   يايتصل بها ما زالت تشكل تحد
ــًا مــع   ، وقــد اتفقــت ن مــازال ضــعيفا فــي المــدارس   تيجــة الدراســة جزئي

مـــن حيـــث ضـــرورة تـــوفير التكنولوجيـــا     ) 2003(دراســـة الخوالـــدة  
  .التعليمية في المدرسة األردنية
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  أداء التربية والتعليم : ثامنا
حســـبت المتوســـطات الحســـابية    ،لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال    

ــق        ــي تقــيس درجــة تطبي ــة النســبية الت ــة واألهمي ــات المعياري واالنحراف

ن الجودة في المدرسة األردنية من وجهة نظر المشـرفين  معايير ضما
كمـا هـو مبـين فـي الجـدول رقــم       والتعلـيم، التربـويين فـي أداء التربيـة    

)9.(  
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية التي تقـيس درجـة تطبيـق معـايير ضـمان الجـودة فـي المدرسـة األردنيـة           ):9(جدول 
  .ظر المشرفين التربويين في أداء التربية والتعليممن وجهة ن

رقم 
الفقرة

رتبة 
 أداء التربية والتعليم  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

درجة 
 التطبيق

4 1 
يدعم المشرفون التربويون عمليات التحسين 

 المدرسية

  مرتفع %71.8 968. 3.59

3 2 
لمشرفون التربويون تدريبايقدم مدير التعليم وا

  نوعيا داعما للبيئات المدرسية
 متوسط %69.6 919. 3.48

1 3 
يتماشى موقع المدرسة ومبناها مع حاجات 

  المدرسة وموارد التربية والتعليم
 متوسط %67.4 947. 3.37

5 4 
تعلن المدرسة نشاطاتها ويشاركها المجتمع 

  في انجازها يالمحل
 متوسط %66.2 927. 3.31

6 5 
تتسم عملية التدخل بهدف واضح ومدة زمنية 

  وعملية توضح أداء المدرسة
 متوسط %65.6 914. 3.28

 متوسط 64%1.037 3.20يزيد التدخل من المساءلة دون إلغاء المسؤولية 76

2 7 
العمليةتخصص األموال الضرورية لتأمين صيانة 

 .التربوية

 متوسط %63.6 876. 3.18

 متوسط 66.8% 0.75 3.34  يالمتوسط الكل    

   
بـين   تراوحت المتوسطات الحسابية أن )9(الجدول رقم  يبين 

ــين    )3.18 -3.59( ــبية بـ ــة النسـ ــت األهميـ ــا تراوحـ  -% 71.8(، كمـ
بدرجـة مرتفعـة بينمـا جـاءت     ) 4(، حيث جاءت الفقرة رقـم  %)63.6

بقية الفقرات في المجال بدرجة متوسطة كـذلك جـاء المتوسـط الكلـي     
 ل بدرجة متوسطة للمجا

يـدعم المشـرفون التربويـون    ”)4(أن الفقـرة رقـم    كـذلك ويبين  
جـــاءت بالمرتبـــة األولـــى فـــي المجـــال "عمليـــات التحســـين المدرســـية 

فان المشرفين التربـويين   ؛، وحسب النتيجة)3.59(وسط حسابي متب
ما زالوا قائمين على عمليـات دعـم التحسـين والتطـوير فـي المدرسـة       

وقد يعزى ذلـك إلـى أن األعبـاء اإلداريـة      يه والمتابعة،من خالل التوج
ــأتي علــى حســاب الجانــب       الملقــاة علــى عــاتق المشــرفين التربــويين ت

تخصــص األمــوال الضــرورية لتــأمين  ”)2(الفنــي، وجــاءت الفقــرة رقــم  

ــة   ــة التربويــ ــيانة والعمليــ ــرة ب ”الصــ ــة األخيــ ــابي  متبالمرتبــ ــط حســ وســ
ن التربـويين مـا زالـوا غيـر     وقد يعزى ذلك إلـى أن المشـرفي  ، )3.18(

، وقــد مســتوى اإلنفــاق الحكــومي علــى العمليــة التربويــة    عــنراضــين 
مـن  ) 2002(اتفقت نتيجة الدراسـة جزئيـا مـع نتيجـة دراسـة السـعود       

حيـــث وجـــود معيقـــات ماديـــة تحـــول دون تـــأمين الصـــيانة الضـــرورية   
  . للمدارس

ــاني  ــؤال الثــ ــد      :الســ ــائية عنــ ــة إحصــ ــروق ذات داللــ ــد فــ ــل توجــ هــ
فــي درجــة تطبيــق معــايير ضــمان الجــودة فــي  ) α  =0.05(توىمســ

المدرســة األردنيــة مــن وجهــة نظــر المشــرفين التربــويين تعــزى إلــى         
  متغير الجنس؟ 

وجهة نظر المشرفين التربويين  ناألردنية ملفحص داللة الفروق في تطبيق معايير ضمان الجودة في المدرسة  )ت( نتائج اختبار): 10(جدول 
 .ى لمتغير الجنس والتي تعز

درجات الحرية الداللة اإلحصائية االنحراف المعياري ت قيمة يالمتوسط الحساب  الجنس العدد

.474 198 .718 
 ذكور 139 396.9 62.59

 إناث 61 389.4 79.74
      

الحســابي لتطبيــق  أن المتوســط) 10(ين مــن الجــدول رقــم  تبــي
ة من وجهة نظر المشـرفين  معايير ضمان الجودة في المدرسة األردني

من المتوسـط الحسـابي    وهو أكبر للذكور) 396.9( بلغ قد التربويين
يبــين عــدم وجــود فــروق دالــة كمــا ، )389.4( مــن وجهــة نظــر اإلنــاث
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فـــي تطبيـــق معـــايير ضـــمان  ) α  =0.05(إحصـــائيا عنـــد مســـتوى  
الجــودة فــي المدرســة األردنيــة مــن وجهــة نظــر المشــرفين التربــويين،   

ــزى ــارة     وقـــد يعـ ــرفات زيـ ــى المشـ ــر علـ ــوزارة ال تحجـ ذلـــك إلـــى أن الـ
مــدارس الــذكور فــي حــين يقــوم المشــرفون الــذكور بمراقبــة مــدارس      
اإلنــاث وهــذا قــد يــؤدى إلــى ســيادة مفــردات موحــدة ومتداولــة بــين      
 المشرفين والمشرفات إضافة إلى التماثل في المـؤهالت األكاديميـة و  

ــى جانــب أن المشــرفين والمشــر    فات يقفــون علــى مســافة   المســلكية إل
  . واحدة من تطبيق معايير ضمان الجودة

ــث  ــؤال الثالــ ــد      :الســ ــائية عنــ ــة إحصــ ــروق ذات داللــ ــد فــ ــل توجــ هــ
في تطبيـق معـايير ضـمان الجـودة فـي المدرسـة       ) α=0.05(مستوى

  األردنية من وجهة نظر المشرفين التربويين تعزى إلى متغير الخبرة؟ 

وســـطات الحســـابية  حســـبت المت ،هـــذا الســـؤال  عـــنلإلجابـــة  
واالنحرافات المعيارية لمتغير الخبرة كمـا هـو مبـين فـي الجـدول رقـم       

)11 (.  
المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة    ):11(جـــدول 

لتطبيق معايير ضمان الجودة في المدرسـة األردنيـة والتـي تعـزى إلـى      
  .متغير الخبرة

  
  
  

 ات الخبرةسنو العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
63.83 398.4 41 1-5 
85.03 401.1 28 6-10 
55.94 386.5 67 11-15 
  فأكثر 16 -  64 397.6 74.83

 الكلي 200 394.6 68.163

ــابي لتطبيــــق  المتوســــط ّنأ) 11(يبــــين الجــــدول رقــــم    الحســ
معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية من وجهة نظر المشـرفين  

 1ستوى الخبرة لديهم اقل من خمس سـنوات  التربويين الذين كان م
الحســـابي لتطبيـــق  وهـــو اقـــل مـــن المتوســـط ) 398.4(قـــد بلـــغ  ،5-

معايير ضمان الجودة في المدرسة األردنية من وجهة نظر المشـرفين  
ــن    ــراتهم مـ ــراوح خبـ ــذين تتـ ــويين الـ ــغ   10 -6التربـ ــنوات حيـــث بلـ سـ

ــط ــابي  المتوســ ــط  ) 401.1(الحســ ــن المتوســ ــدوره عــ ــد بــ ــو يزيــ  وهــ
حســابي لمعــايير لتطبيــق ضــمان الجــودة فــي المدرســة للمشـــرفين        ال

الحسـابي   سـنة حيـث بلـغ المتوسـط    15- 11الذين تزيد خبراتهم عـن  
وهــو يقــل عــن المتوســط الحســابي لمعــايير تطبيــق ضــمان    ) 386.5(

ســنة  16الجــودة فــي المدرســة للمشــرفين الــذين تزيــد خبــراتهم عــن  
للكشــف عمــا إذا   و ،)397.6(فــأكثر حيــث بلــغ المتوســط الحســابي     

تحليــل التبــاين   جــرى اســتخدام هنــاك فــروق بــين المتوســطات    تكانــ
  .)12( األحادي كما هو مبين في الجدول رقم

  .متغير الخبرة المدرسة األردنية والتي تعزى إلىنتائج تحليل التباين األحادي لتطبيق معايير ضمان الجودة في ): 12(جدول 

 مصادر التباين مجموع المربعات درجات الحرية سط المربعاتمتو F قيمة الداللة اإلحصائية

.686 .496 
 بين المجموعات 6964.172 3 2321.391

 داخل المجموعات 917639.908 196 4681.836

 الكلي 928604.080 199   

   

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة ) 12(نســتنج مــن الجــدول رقــم  
ــتوى   ــد مسـ ــائيا عنـ ــايي ) α  =0.05(إحصـ ــي معـ ــمان  فـ ــق ضـ ر تطبيـ

الجــودة فــي المدرســة األردنيــة مــن وجهــة نظــر المشــرفين التربــويين     
النتيجـة إلـى   إذ قد تشير  ،والتي تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة

أن معايير ضـمان الجـودة بالنسـبة للمشـرفين التربـويين جميعـا ثقافـة        
ــي      ــدارس فـ ــى المـ ــرفين وعلـ ــى المشـ ــا علـ ــاس تطبيقاتهـ ــدة وانعكـ جديـ

فـالخبرة فـي الميـدان التربـوي ال عالقـة لهـا بـالخبرة         ،فسـه المستوى ن
في تطبيق معايير ضمان الجودة، إذ إن أداء المشـرفين فـي المهمـات    
ــر أن العامــل الــذي يمكــن أن       ــع المشــرفين متشــابهة غي ــة لجمي اإلداري
يؤدي دورا مهما هـو الجانـب الفنـي المـرتبط باسـتراتيجيات التـدريس       

ب حداثة المضمون علـى  بنه غائب بسأة غير والتقويم والخبرة اإلداري
  . جميع المشرفين بصرف النظر عن الخبرات

هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى         :السؤال الرابـع 
فــي معــايير تطبيــق ضــمان الجــودة فــي المدرســة  ) α=0.05( الدالــة

األردنية من وجهة نظر المشرفين التربويين تعزى إلى متغيـر المؤهـل   
   العلمي؟

ــة   ــنلإلجابـ ــؤال  عـ ــذا السـ ــابية  ،هـ ــطات الحسـ ــبت المتوسـ  ،حسـ
واالنحرافـــات المعياريـــة لمتغيـــر المؤهـــل العلمـــي كمـــا هـــو مبـــين فـــي  

  .)13(الجدول رقم 

المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمتغيـر      ): 13(جدول  
المؤهل العلمي لتطبيـق معـايير ضـمان الجـودة فـي المدرسـة األردنيـة        

  .إلى متغير المؤهل العلمي  والتي تعزى
 المؤهل العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 دبلوم عالي 48 410.33 52.96

 ماجستير 125 389.97 74.04

 دكتوراه 27 388.33 61.19

 المجموع 200 394.64 86.16
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أن المتوســــط الحســــابي لمعــــايير  ) 13(يبــــين الجــــدول رقــــم   
ة األردنية من وجهة نظر المشـرفين  تطبيق ضمان الجودة في المدرس
 ،)410.33( قـد بلـغ  ) الدبلوم العـالي (التربويين ذوي المؤهل العلمي 

ــويين مــن         ــرة مــن المشــرفين الترب ــى مــن متوســط ذوي الخب وهــو أعل
حيـــث بلـــغ المتوســـط    ،ذوي المؤهـــل العلمـــي لمســـتوى الماجســـتير   

وهو بدوره يزيـد عـن متوسـط ذوي الخبـرة مـن      ) 389.97( الحسابي

ــدكتوراه      ا ــويين مــن ذوي المؤهــل العلمــي لمســتوى ال لمشــرفين الترب
 توللكشــف عمــا إذا كانــ  .)388.33(حيــث بلــغ المتوســط الحســابي   

هناك فروق بين المتوسطات اجـري تحليـل التبـاين األحـادي كمـا هـو       
  .)14(مبين في الجدول رقم 

  .األحادي في ضوء متغير المؤهل العلمي  نتائج تحليل التباين): 14(جدول                                 
متوسط حسابي  فf قيمة  الداللة اإلحصائية مجموع المربعات درجة الحرية  مصادر التباين

 بين المجموعات 15614.485 2 7807.243 1.692 187.

داخل المجموعات 908989.595 197 4614.160  
 المجموع 924604.080 199   

       

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة   ) 14(دول رقــم يتبــين مــن الجــ  
ــة   بــين متوســطات معــايير   ) α=0.05( إحصــائية عنــد مســتوى الدال

تطبيق ضمان الجودة في المدرسة األردنيـة فـي ضـوء متغيـر المؤهـل      
وهـــذا يعـــزى إلـــى أن األســـاليب اإلشـــرافية التـــي يســـتخدمها  ،العلمـــي

و انخفــاض المشــرفون فــي المدرســة األردنيــة ال تعتمــد علــى ارتفــاع أ 
المستوى العلمي أو األكاديمي للمشرف التربوي، وإنمـا تعتمـد علـى    
ــا تعـــزى إلـــى التقـــارب الواضـــح فـــي     المؤهـــل المســـلكي التربـــوي، كمـ
أســاليب التــدريس الجــامعي فــي التعلــيم العــالي فــي جميــع التخصصــات 

ــدارس،     ــي المـ ــين فـ ــا معلمـ ــين خريجوهـ ــي يعـ ــتم    التـ ــد يـ ــا بعـ ــم فيمـ ثـ
بعـــد  ين تربـــويين فـــي المدرســـة األردنيـــة   اختيـــارهم ليكونـــوا مشـــرف  

  .حصولهم على المؤهل المسلكي

  : التوصيات
  : في ضوء نتائج هذا البحث؛ فإن الباحثين يوصيان باآلتي 

اعتمــاد وزارة التربيــة والتعلــيم إســتراتيجية عامــة لتطبيــق مــدخل    -1
كمدخل لإلصـالح والتغييـر،    9000إدارة الجودة الشاملة األيزو

عـداد الكـوادر والقيـادات القـادرة علـى قيـادة هـذا        والعمل على إ
ــوزارة       ــر، وضــرورة تشــجيع المــوظفين فــي المــديريات وال التغيي
ــجيعهم      ــال، وتشـ ــذا المجـ ــي هـ ــات فـ ــام بالدراسـ ــين القيـ والمعلمـ

  .لحضور المؤتمرات والندوات والدورات
  .اشراك جميع المشرفين في اتخاذ القرارات التربوية -2
لتوحيـد   ونشرها والتعليم بتعميم ثقافة الجودة قيام وزارة التربية -3

  .كافة المخرجات المتعلقة بالتعليم
ــة       -4 ــهيالت الفنيـ ــوفير التسـ ــة وتـ ــة والتعليميـ ــة التعلميـ ــة العمليـ متابعـ
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