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تبثقافة جودة  تبداايةةاالوعي معلمات املرحلة 

 الدعلةم وتطبةقاتها الرتتبوية
 

 

 خلود بنت خالد الخطابي**                                    *رجاء بنت عمر باحاذق

 

  

الترتبوية والتعرف على  تبثقافة جودة التعلةم وتطبةقاتها تبتدايةةدفت الدراسة إلى التحقق من مدى وعي معلمات املرحلة ال ه _امللخص

, وكذلك الكشف عن معوقات تطبةق جودة التعلةم من وجهة نظر معلمات تبتدايةةمتطلبات تطبةق جودة التعلةم لدى معلمات املرحلة ال 

دت هذه . اعتمتبتدايةة, وتقديم مقترحات تساهم في التغلب على معوقات تطبةق جودة التعلةم لدى معلمات املرحلة ال تبتدايةةاملرحلة ال 

( معلمة, وهي عةنة ممثلة ملجتمع معلمات 1377الدراسة على املنهج الوصفي املسحي, إذ تم اختةار عةنة عشوايةة عنقودية, تبلغت نسبتها )

مع ( معلمة. حةث استخدمت الدراسة أداة الستبانة لج13768تباملدارس الحكومةة العامة تبمدينة الرياض, والبالغ عددهن ) تبتدايةةاملرحلة ال 

 تبتدايةةالبةانات واملعلومات حول هذه الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتايج منها: إن أفراد عةنة الدراسة من معلمات املرحلة ال 

تبثقافة جودة التعلةم وتطبةقاتها الترتبوية التي وردت في هذه  تبتدايةةتبمدينة الرياض يوافقن على عبارات: مدى وعي معلمات املرحلة ال 

(, ومنها: "تنفذ املعلمة أهداف املقرر الدراس ي تباستخدام المكانةات واملوارد املتاحة, 4.22راسة, حةث تبلغ املتوسط الحسابي العام )الد

تبمدينة الرياض يوافقن على  تبتدايةةوتوظف املعلمة الوسايل التعلةمةة الحديثة في التدريس." أن أفراد عةنة الدراسة من معلمات املرحلة ال 

(, 3.59التي وردت في هذه الدراسة, حةث تبلغ املتوسط الحسابي العام ) تبتدايةةرات متطلبات تطبةق جودة التعلةم لدى معلمات املرحلة ال عبا

أفراد وفي مقدمتها: "تمارس املعلمة مع التلمةذات طرق تفكير متنوعة, وتشجع القايدة منسوبات املدرسة على السعي املستمر لتطوير مهاراتهن." 

تبمدينة الرياض يوافقن على عبارات معوقات تطبةق جودة التعلةم من وجهة نظر معلمات  تبتدايةةعةنة الدراسة من معلمات املرحلة ال 

(, ومنها: "مساحة الفصول ل تتناسب مع عدد 3.72التي وردت في هذه الدراسة, حةث تبلغ املتوسط الحسابي العام ) تبتدايةةاملرحلة ال 

تبمدينة  تبتدايةةة الطالتبةة(", "وتدني مستوى الرضا الوظةفي لدى املعلمات. "أفراد عةنة الدراسة من معلمات املرحلة ال الطالبات )الكثاف

التي وردت في  تبتدايةةالرياض يوافقن على عبارات املقترحات التي تساهم في التغلب على معوقات تطبةق جودة التعلةم لدى معلمات املرحلة ال 

(, وفي مقدمتها: "تخفةف األعباء املطلوب تنفةذها من املعلمة كاملناوبة الصباحةة 4.26تبلغ املتوسط الحسابي العام ) هذه الدراسة, حةث

 واملسايةة", "وتخفةض نصاب الحصص للمعلمات".

 التعلةم., جودة ,ثقافة ,تبتدايةة: املرحلة ال املفتاحيةالكلمات 
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 التربوية وتطبيقاتها التعليم جودة بثقافة بتداييةال  املرحلة معلمات وعي
 املقدمة .1

 في إعداد املعلمين ومتطلًبا      
ً
 رييسا

ً
أصبحت جودة التعلةم عنصرا

أساسًةا في أدائهم أثناء الخدمة, ولعل التركيز العالمي على توجةه التعلةم 

نحو الجودة حفز العديد من األنظمة التعلةمةة في الدول العربةة للتحرك 

زارة بهذا التجاه, لتصبح جزًءا من سةاسة التعلةم, وهذا ما جعل و 

التعلةم تباململكة العربةة السعودية تهتم تبطريقة ملحوظة تبتنمةة شتى 

والتركيز على تدريبهم أثناء  ايةةتبتدالجوانب التعلةمةة ملعلمي املرحلة ال 

 إلى تطوير وتجويد أداء املعلمين.
ً
 الخدمة سعةا

أن الجودة في التعلةم تعتبر من  [1وفي ضوء ذلك أشارت وفاء عون ]      

الوسايل واألسالةب الناجحة في تطوير وتحسين تبنةة النظام التعلةمي أهم 

 تبمكوناته املادية والبشرية.

أوضحت دراسة العنزي الدور اإليجابي لتطبةق جودة التعلةم في جودة      

[ 2] املخرجات النهايةة للعملةة التعلةمةة. كما أوصت دراسة السلطان

علمين على ثقافة جودة التعلةم [ أن يتم تدريب امل3] ودراسة التمةمي

وتطبةقها بهدف تحسين أدائهم وتطويره, والحصول على معلم كفء 

 يستطةع أن يقود عملةات التغةير والتطوير.

ومن هنا تباتت الجودة في عالم الةوم حديث املعنةين تبتحسين وتطوير      

 ألهمةة األداء الترتبوي والتعلةمي للمعلم في اململكة العربةة السعودية 
ً
نظرا

تطبةقها وإلسهامها في ارتقاء ورفع مستوى العملةة الترتبوية والتعلةمةة, 

 والتي اثبتت نجاحها في مواجهة التحديات والتغيرات املستقبلةة للتعلةم.

وبناًء على ما سبق ذكره من أهمةة الوعي تبثقافة جودة التعلةم      

ثة الحاجة إلى القةام بهذه وتطبةقها في املةادين الترتبوية؛ فقد رأت الباح

 تبتدايةةالدراسة التي سوف تسلط الضوء على وعي معلمات املرحلة ال 

 تبثقافة جودة التعلةم وتطبةقها الترتبوية.

 مشكلة الدراسة. 2

جاءت مشكلة الدراسة الحالةة من عدة جوانب منها القراءة والطالع        

لدى معلمين ومعلمات  على الدراسات التي تناولت موضوع جودة التعلةم

, ومن خالل زيارات قامت بها الباحثة لعدة مدارس تبتدايةةاملرحلة ال 

ومراكز تعلةم تم استقصاء آراء بعض من مديرات ومشرفات  اتبتدايةة

للوعي  تبتدايةةاللواتي أكدن حاجة معلمات املرحلة ال  تبتدايةةاملرحلة ال 

لك للتغلب على بعض تبثقافة جودة التعلةم وتطبةقاتها الترتبوية, وذ

املشكالت التي تواجههن داخل املةدان الترتبوي وتحقةق أهداف املرحلة 

 . تبتدايةةال 

[ تبأن هناك معوقات تعمل على 4ويدعم ذلك ما تم ذكره في السةد ]       

الحد من طاقات وإنتاجةات املعلمين كعدم وعي املعلم تبثقافة جودة 

يؤثر على املعلم في مسايرة كل جديد في التعلةم ومتطلباتها ومتغيراتها مما 

تقنةات التعلةم وإكساب التالمةذ املهارات وطرق التفكير العلمةة. كما 

[ إذا أشارت نتايج دراستها تبأن من أكثر 5أيدت ذلك إلهام األحمري ]

معوقات جودة التعلةم هي املعلمات أنفسهن, وذلك بسبب قلة الوعي 

 لةه ضعف في أدائهن. تبثقافة جودة التعلةم مما ترتب ع

تباململكة  تبتدايةةمؤكدة كذلك بعض الدراسات التي طبقت في املدارس ال   

 وذلك 
ً
 مستمرا

ً
 تربويا

ً
العربةة السعودية على ضرورة تدريب املعلمين تدريبا

 تبتدايةةلنشر ثقافة الجودة وتطبةقاتها مما يحسن أداء معلمي املرحلة ال 

 [. 6] وهذا ما أشارت له دراسة عةاد

[ على ضرورة وضع اآللةات املناسبة 7كما أوصت دراسة الشمراني ]  

لتطبةق الجودة في مدارس التعلةم العام تباململكة العربةة السعودية وذلك 

 لتحقةق أكبر قدر ممكن من الجودة التعلةمةة لدى املعلمين. 

كما أن وجود معايير واضحة ومستويات محددة للجودة التعلةمةة داخل   

ؤسسات الترتبوية تحكم على املمارسات املهنةة للمعلم من شأنها تحسين امل

 [. 8] أداء املعلم ورفع جودة التعلةم لديهم

ولهذا فإن الباحثة ترى من خالل هذه الدراسة أن هناك حاجة لنشر   

الوعي تبثقافة جودة التعلةم والعمل على تطبةقها ومعرفتها بشكل أدق 

 .تبتدايةةوأعمق, وذلك لرفع مستوى جودة التعلةم لدى معلمات املرحلة ال 

 أسئلة الدراسة .أ

جودة التعلةم وتطبةقاتها تبثقافة  تبتدايةةما مدى وعي معلمات املرحلة ال  -1

 الترتبوية؟

 ؟تبتدايةةما متطلبات تطبةق جودة التعلةم لدى معلمات املرحلة ال  -2

ما معوقات تطبةق جودة التعلةم من وجهة نظر معلمات املرحلة  -3

 ؟تبتدايةةال 

ما املقترحات التي تساهم في التغلب على معوقات تطبةق جودة التعلةم  -4

 ؟ تبتدايةةل لدى معلمات املرحلة ا

 أهداف الدراسة .ب

تبثقافة جودة التعلةم  تبتدايةةالتحقق من مدى وعي معلمات املرحلة ال  -1

 وتطبةقاتها الترتبوية.

التعرف على متطلبات تطبةق جودة التعلةم لدى معلمات املرحلة  -2

 .تبتدايةةال 

الكشف عن معوقات تطبةق جودة التعلةم من وجهة نظر معلمات  -3

 .تبتدايةةال املرحلة 

تقديم مقترحات تساهم في التغلب على معوقات تطبةق جودة التعلةم  -4

 .تبتدايةةلدى معلمات املرحلة ال 

 أهمية الدراسة .ج

يتوقع من الدراسة الحالةة املساهمة في إثراء املكتبات السعودية  -1

 والعربةة تبمثل هذه البحوث ذات العالقة تبجودة التعلةم.

الدراسة أنظار الباحثين لستكمال الدراسات حول قد توجه نتايج  -2

تبثقافة جودة التعلةم وتطبةقاتها  تبتدايةةموضوع وعي معلمات املرحلة ال 

 الترتبوية.

سوف تفةد الدراسة الحالةة القايمات تباإلشراف على معلمات املرحلة  -3

, في وضع خطط وبرامج تساهم في زيادة مستوى الوعي تبثقافة تبتدايةةال 

 التعلةم لدى املعلمات. جودة 

 مصطلحات الدراسة .د

 الجودة:  

[ الجودة تبأنها تعني 9ولقد عرف النعةمي, وصويص, وصويص ]      

خصايص املنتجات التي تلبي احتةاجات ورضا املستفةدين وهي تختلف 

تباختالف نوع املنتجات والخدمات وطرق استخدامها, وهي تعني الخلو من 
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إعادة العمل أو التسبب تبأعطال املنتجات أو  أي عةب أو أخطاء تتطلب

 استةاء املستفةدين.

: تبأنها مجموعة من الخطوات التي تعمل على  
ً
وتعرفه الباحثة إجرايةا

أساسها املؤسسات التعلةمةة وذلك لزيادة كفاءة التعلةم فيها وتحسين 

املدخالت والعملةات للوصول إلى مخرجات متطورة ترض ي املعلمين والطلبة 

 أولةاء األمور وسوق العمل.و 

 جودة التعلةم:

جودة التعلةم تبأنها "أداء العمل تبأسلوب  [10ولقد عرف الطةطي ]      

صحةح متقن وذلك حسب املعايير الترتبوية العاملةة بهدف رفع مستوى 

 تبذلك األهداف الترتبوية 
ً
جودة املنتج التعلةمي تبأقل جهد وكلفة محققا

التعلةمةة, وأهداف املجتمع وسد حاجة سوق العمل من الكوادر املؤهلة 

 ."
ً
 علمةا

: تبأنها مجموعة من الخصايص واملواصفات التي وتعرفه الباحثة إ  
ً
جرايةا

يجب توافرها في النظام التعلةمي والتي تتمثل في جودة املعلمين, والسةاسة 

واللوايح التعلةمةة, والبرامج التعلةمةة, واألتبنةة والتجهيزات املادية, وذلك 

 لتحقةق الجودة املنشودة.

 ثقافة الجودة: 

[ تبأنها "التعرف على نظم الجودة وآلةات 11مود ]عرفتها فاطمة الزهراء مح 

استخدامها, والهدف من عملةة الجودة, واملراحل املختلفة لها التي تمر بها 

 الجودة وآلةات تطبةقها".

: تبأنها مجموعة من العلوم واملعارف الواعةة   
ً
وتعرفها الباحثة إجرايةا

 م
ً
ن أدايه, ويؤدي تبجودة التعلةم التي يتلقها املعلم حتى تصبح جزءا

 تطبةقها إلى التحسن املستمر في مؤسسة التعلةم.

 التطبةقات الترتبوية: 

[ تبأنها "نقل أثر ما تعلمه العاملون في املدرسة 1عرفتها وفاء عون ] 

والقةادات واملسئولين عن الجودة إلى املواقف الترتبوية الةومةة وتطبةقاتها 

 الترتبوية التعلةمةة". والستفادة منها في تطوير مخرجات العملةة

: تبأنها نقل أثر ما تعلمه وتدرب علةه املعلم إلى  
ً
وتعرفها الباحثة إجرايةا

الواقع العملي وذلك ألجل تطوير العملةة الترتبوية وتحقةق أعلى مستويات 

 الجودة التعلةمةة.

 حدود الدراسة. هـ

 الةة:اقتصرت الدراسة الحالةة في إجراءاتها ونتايجها على الحدود الت 

تبمدينة  تبتدايةةالحدود البشرية: تمثلت في جمةع معلمات املرحلة ال  -

 (. 13768الرياض البالغ عددهن )

 تبتدايةةالحدود املكانةة: تم تطبةق الدراسة على جمةع مدارس البنات ال  -

( مدرسة. للعام الدراس ي 459الحكومةة, تبمدينة الرياض البالغ عددها )

 هـ.1439هـ/ 1438

ود الزمانةة: تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول للعام الحد -

 ه. 1439 -1438الجامعي 

 تبتدايةةالحدود املوضوعةة: ناقشت الدراسة وعي معلمات املرحلة ال  -

 تبثقافة جودة التعلةم وتطبةقاتها الترتبوية وذلك من منظور تربوي تبحت.

 اإلطار النظري والدراسات الساتبقة: -3

 :تبتدايةةال  املرحلة 

 تبأنها "القاعدة التي يرتكز  تبتدايةةتعرف وثةقة سةاسة التعلةم املرحلة ال  

عليها إعداد الناشئين للمرحلة التالةة من حةاتهم, وهي مرحلة عامة تشمل 

 وتزودهم تباألساسةات من العقةدة الصحةحة, 
ً
أتبناء األمة جمةعا

 [. 12ارات"]والتجاهات السلةمة, والخبرات واملعلومات وامله

 : تبتدايةةوظايف املدرسة ال  

للمدرسة ثالث وظايف أساسةة وهي الوظةفة التكمةلةة والوظةفة   

 [على النحو التالي: 13التصحةحةة والوظةفة التنسةقةة, ذكرها السعود ]

املدرسة أداة استكمال: إذ تقوم املدرسة تباستكمال ما تبدأته املؤسسات  -1

 مقدمتها األسرة من أعمال وتوجهات تربوية.الجتماعةة األخرى وفي 

املدرسة أداة تصحةح: إذ تقوم املدرسة تبتصحةح األخطاء الترتبوية التي  -2

قد ترتكبها املؤسسات والهةئات الجتماعةة األخرى, فإن كان هناك نقص 

 تالفته, وإن كان هناك فراغ مألته. 

هود التي تبذلها ساير املدرسة أداة تنسةق: إذ تقوم املدرسة تبتنسةق الج -3

املؤسسات والبيئات الجتماعةة في سبةل النشء, وتظل على اتصال دايم 

 بها لترشدها إلى أفضل األسالةب الترتبوية.

 متطلبات تطبةق ثقافة الجودة في التعلةم:

هناك العديد من املتطلبات الضرورية لتطبةق ثقافة الجودة وهي كما  

 [: 14] ذكرها عزب

تتطلب الجودة دراسة نوعةة التعلةم ومستواه ودرجة قوته وإتقانه, ثم  -1

كةفةة قةاس ما يتحقق من األهداف الترتبوية خالل عملةة التعلم, كما 

يتطلب العمل من أجل النهوض تبجودة النظام التعلةمي تلبةة احتةاجات 

املجتمع عن طريق تحقةق أقص ى إمكانات أتبنايه في التعلم والتحصةل, 

 ورة وجهد القايمين على نظام التعلةم واملعنةين تبأموره.ومش

يحتاج تحقةق الجودة إلى الوعي تبمفهوم الجودة الشاملة في النظام  -2

التعلةمي عند جمةع املستويات اإلدارية والعلمةة وذلك حتى يعمل الجمةع 

تباقتناع في نجاح وتنفةذ الجودة الشاملة ول يأتي ذلك إل تبتوافر القةادة 

 تي تتمكن من تنمةة مفهوم وثقافة الجودة عند املعلمين. ال

 على جودة املعلم الذي  -3
ً
 أساسةا

ً
تعتمد جودة النظام التعلةمي اعتمادا

يقوم تبتنفةذ الخطط الترتبوية, حةث أن إكساب املتعلمين أفضل تربةة 

مرتبط تبمن يقوم تبتعلةمهم تبأفضل إعداد وتدريب, ويشكل املعلمون في أي 

ةمي أكبر عنصر في املدخالت التعلةمةة من حةث الكلفة بعد نظام تعل

التالمةذ األمر الذي يتطلب ضرورة العناية تبنوعةة املعلم والهتمام تبرفع 

مستواه قبل الخدمة وأثناءها وذلك ألن املعلم عامل مباشر في تنفةذ 

 األهداف والسةاسات الترتبوية ونجاح مخططاتها. 

تقةةم قبل وأثناء وبعد أداء العمل في القطاع  تعتمد الجودة على معايير  -4

 [. 15] التعلةمي

 فوايد تطبةق ثقافة الجودة في التعلةم:

ومما دفع مؤسسات التعلةم التسارع نحو تطبةق ثقافة الجودة ملا لها من  

 فوايد منها: 

خفض التكالةف: إن الجودة تتطلب عمل األشةاء الصحةحة تبالطريقة  -أ 

ره, وهذا يعني تقلةل األشةاء التالفة أو إعادة إنجازها, الصحةحة من أول م

 وبالتالي تقلةل التكالةف. 

تقلةل الوقت الالزم إلنجاز العمل للطالب: إن اإلجراءات التي وضعت  -ب 

من قبل املؤسسات التعلةمةة إلنجاز العمل للطالب قد ركزت على تحقةق 

 لالزم إلنجاز األعمال. األهداف ومراقبتها, وبالتالي يتم تقلةل الوقت ا
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زيادة الكفاءة: وذلك عن طريق التعاون تبين اإلدارات وتشجةع العمل  -ج 

 الجماعي.

تعلةم اإلداريين واملعلمين كةفةة تحديد وترتيب وتحلةل املشاكل  -د 

 [.16] وتجزيتها إلى أجزاء أصغر حتى يمكن السةطرة عليها

 -النفس ي -الجسمي -جتماعيال  -الرتقاء تبمستوى املتعلمين )العقلي -ه 

 الثقافي..(.

رفع مستوى الوعي لدى املتعلمين وأولةاء أمورهم تجاه املؤسسة  -ز

 [. 17] تباللتزام تبمعايير الجودة

 الدراسات السابقة. 4

: الدراسات العربةة:
ً
 أول

[ تبدراسة: )درجة تطبةق معايير ضمان الجودة في 18] قام الغامدي     

من وجهة نظر املشرفين الترتبويين في املدينة املنورة(. املدارس السعودية 

وهدفت الدراسة إلى معرفة درجة تطبةق معايير ضمان الجودة في املدارس 

السعودية من وجهة نظر املشرفين الترتبويين في املدينة املنورة. وتتبع هذه 

( 128الدراسة املنهج الوصفي املسحي, حةث تكونت عةنة الدراسة من )

 
ً
التابعين إلدارة تعلةم املدينة املنورة. ولتحقةق أهداف الدراسة قام مشرفا

الباحث تبإعداد استبانة. ومن النتايج التي توصلت إليها الدراسة: أن درجة 

تطبةق معايير ضمان الجودة في املدارس السعودية في مجالت الدراسة 

تخطةط )شؤون الطالب, التعلةم والتعلم, املناهج, املوارد البشرية, ال

والقةادة, املجتمع املحلي, املوارد املالةة, وإدارة الترتبةة والتعلةم( كانت 

تبدرجة متوسطة, وأنه ليس هناك فروق ذو دللة إحصايةة عند مستوى 

( في معايير ضمان الجودة في املدارس السعودية تباملدينة املنورة من 0.05)

نوات الخبرة واملؤهل وجهة نظر املشرفين الترتبويين تعزى إلى متغير عدد س

 العلمي.

[ دراسة بعنوان: )تقويم أداء معلمي اللغة العربةة 2اجرى السلطان ]      

تبمحافظة األحساء في ضوء معايير الجودة الشاملة(.  تبتدايةةفي املرحلة ال 

وقد هدفت الدراسة إلى تقويم أداء معلمي اللغة العربةة في املرحلة 

في ضوء معايير الجودة الشاملة. ويتبع البحث تبمحافظة األحساء  تبتدايةةال 

 من 90املنهج الوصفي املسحي, حةث تكونت عةنة الدراسة من )
ً
( معلما

معلمي اللغة العربةة. ولتحقةق أهداف الدراسة تم استخدام تبطاقة 

مالحظة. ومن النتايج التي توصلت إليها هذه الدراسة: أن مستوى أداء 

للمحاور: )تخطةط الدرس,  تبتدايةةحلة ال معلمي اللغة العربةة في املر 

التمكن من املقرر الدراس ي وتحقةق أهدافه, والستراتةجةات التدريسةة, 

 واإلدارة الصفةة, والتقويم( قد تحققت تبدرجة كبيرة.

بعنوان: )ثقافة الجودة  [19واجرى كل من السيس ي, وعشيبة دراسة ]      

تطبةق نظام ضمان جودة الشاملة تبمدارس التعلةم العام على ضوء 

التعلةم والعتماد(. وهدفت الدراسة إلى الوصول ملفهوم ثقافة الجودة 

الشاملة, وتحديد مكوناتها وأبعادها والكشف عن مستواها تبمدارس 

التعلةم العام, وتقديم تصور مقترح لالرتقاء تبثقافة الجودة الشاملة 

املنهج الوصفي, وحةث تبمدارس التعلةم العام في مصر. وتتبع هذه الدراسة 

( مدرسة حكومةة تعلةم عام 48تم تطبةق الدراسة على عةنة مكونة )

[ محافظات. ولتحقةق أهداف الدراسة أعد الباحثان 5] موزعة على

 لثقافة الجودة. ومما توصلت إلةه نتايج الدراسة: أن ثقافة الجودة 
ً
مقةاسا

 تبمدارس التعلةم العام تعتبر متوسطة.

 :
ً
 الدراسات األجنبةة:ثانةا

[ تبدراسة بعنوان: )إدارة الجودة في املدارس 20قام ياو, وفونغ تشنغ ]      

(. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة تبين عدة تبتدايةةال 

عوامل منها القةم, والواجبات, وتطبةق النظام, احتةاجات التالمةذ, 

ذه العوامل في جودة التعلةم تمكين املعلمين والتعرف على مدى تأثير ه

الصةني. وتتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي. وتم إجراء هذه 

 من  322الدراسة على عةنة مكونة من 
ً
. اتبتدايةةمدرسة  83معلما

ولتحقةق أهداف الدراسة تم استخدام الستبانة. ومن نتايج الدراسة: 

ق جودة التعلةم في هناك بعض العوامل التي تؤثر بشكل سلبي على تطبة

املدارس منها: )الطالب, السةاسة املدرسةة, املناخ املدرس ي, توقعات 

 املجتمع من املدرسة(. 

[ تبدراسة بعنوان: )تطبةق 21وكذلك قام توريمين وكركوش وياسان ]      

التركةة(. وهدفت هذه الدراسة  تبتدايةةإدارة الجودة الشاملة في املدارس ال 

على أساس تصورات  ايةةتبتدبةق الجودة في املدارس ال إلى تحديد مدى تط

املعلمين, وكةف ترتبط تصوراتهم تبمختلف املتغيرات. وتتبع هذه الدراسة 

املنهج الوصفي املسحي. وتم تنفةذ هذه الدراسة في تركةا على عةنة 

 21معلم ومعلمة تم اختةارهم من  420عشوايةة طبقةة مكونة من 

لدراسة تم استخدام استبانة. ومن ما توصلت مدرسة. ولتحقةق أهداف ا

إلةه نتايج الدراسة: من وجهة نظر املعلمين هناك بعض من املشكالت مع 

تطبةق بعض من معايير الجودة كإدارة التغةير, هناك فروق ذات دللة 

إحصايةة تبين تصورات املعلمين على تطبةق الجودة تبعا لعدة متغيرات 

ريوس, دتبلوم( في حين لم تكن هناك اختالفات منها مستوى التعلةم )تبكالو 

 ذات مغزى وفقا ملتغير الجنس.

: التعقةب على الدراسات الساتبقة:
ً
 ثالثا

 تباستعراض الدراسات الساتبقة يمكن استخالص ما يلي: 

تتشاتبه الدراسات الساتبقة العربةة واألجنبةة مع الدراسة الحالةة في  

لتعلةم في جمةع مراحل التعلةم تناولها تبالبحث والدراسة موضوع جودة ا

بشكل خاص والتي سعت  تبتدايةةالعام, وبجودة التعلةم تباملرحلة ال 

 الباحثة إلى الطالع عليها بهدف الستفادة منها.

وتتفق هذه الدراسة في موضوعها جودة التعلةم مع كل الدراسات      

في كونها  الساتبقة, أما اختالف هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات يأتي

تبثقافة جودة التعلةم وتطبةقاتها  تبتدايةةتتناول وعي معلمات املرحلة ال 

الترتبوية, تتفق الدراسة الحالةة في املنهج مع جمةع الدراسات الساتبقة كون 

جمةع الدراسات اعتمدوا املنهج الوصفي. تختلف الدراسة الحالةة مع 

[ فقد كانت 18] امديبعض الدراسات في اختةار عةنة الدراسة كدراسة الغ

عةنة الدراسة من املشرفين الترتبويين, وتتفق الدراسة الحالةة مع دراسة 

ودراسة توريمين وكركوش  [20[ دراسة ياو, وفونغ تشنغ ]2السلطان ]

, في أن عةنتها كانت فقط من فئة املعلمين وتختلف الدراسة [21] وياسان

معلمات املرحلة  الحالةة عن جمةع الدراسات الساتبقة كون عةنتها

تبمدينة الرياض. تنوعت أدوات الدراسات الساتبقة على حسب  تبتدايةةال 

تنوع أهدافها وموضوعها وعةنتها, لذلك اختلفت الدراسة الحالةة مع 

كون دراسة السيس ي  ,[19] [ دراسة السيس ي وعشيبة2دراسة السلطان ]

 لثقافة الجودة, أما دراسة ال
ً
[ 2] سلطانوعشيبة استخدم فيها مقةاسا

 غلب أة. واتفقت الدراسة الحالةة مع ـــحظمال ـة الــــا أداة تبطاقـــدم فيهــاستخ
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 الدراسات الساتبقة في اعتماد أداة الستبانة. 

وهكذا قد استفادت الباحثة من تلك الدراسات في صةاغة مشكلة       

الدراسة وتحديد أهدافها وأسئلتها. واستفادت الدراسة الحالةة مما جاء في 

من إضافات علمةة وأطر نظرية. تباإلضافة إلى مقارنة نتايج  تلك الدراسات

 الدراسة الحالةة مع نتايج الدراسات الساتبقة.

 الطريقة واإلجراءات. 4

  منهج الدراسة. أ

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي املسحي الذي تم من خالله     

استجاتبة أفراد مجتمع البحث أو عةنة مماثلة ألفراد املجتمع, حةث يهدف 

املنهج الوصفي املسحي "إلى وصف الظاهرة املدروسة, أو تحديد املشكلة أو 

 [. 22تبرير الظروف واملمارسات, أو التقةةم واملقارنة" ]

 ع الدراسةمجتم .ب

تبمدينة  تبتدايةةيتكون مجتمع الدراسة من جمةع معلمات املرحلة ال      

( معلمة, 13768هـ, البالغ عددهن )1439هـ/ 1438الرياض للعام الدراس ي 

 حكومةة تعلةم عام. اتبتدايةة( مدرسة 458في )

 عينة الدراسة .ج

 لصعوبة دراسة كامل مفردات مجتمع البحث معلمات امل     
ً
رحلة نظرا

( مفردة, 13768تعلةم عام تبمدينة الرياض, البالغ عددهن ) تبتدايةةال 

انتهجت الدراسة أسلوب العةنة العنقودية العشوايةة وذلك بسبب كبر 

%( من مجتمع الدراسة 10حجم العةنة. فقد تم اختةار عةنة تبنسبة )

( معلمة من معلمات املرحلة 1377وبالتالي أصبح عدد أفراد العةنة )

[ يبين أعداد مجتمع 1تعلةم عام تبمدينة الرياض. والجدول ] تبتدايةةال 

 الدراسة والعةنة حسب مكاتب اإلشراف.

 1 جدول 

 يبين أعداد مجتمع الدراسة والعينة حسب مكاتب اإلشراف واملدارس

 عينة املعلمات النسبة املئوية عدد املعلمات عينة املدارس النسبة املئوية املدارس املكتب

 224 %16 2238 6 %14 65 تبديعة

 173 %13 1727 7 %15 67 جنوب

 47 %3 475 2 %3 16 حرس

 216 %16 2162 8 %17 77 روابي

 157 %11 1573 5 %12 54 شفا

 164 %12 1639 5 %11 49 شمال

 98 %7 982 4 %9 40 غرب

 199 %14 1985 6 %12 57 نهضة

 99 %7 987 3 %7 33 وسط

 1377 %100 13768 46 %100 458 املجموع

 الدراسة أداة. د

 وأهدافها الدراسة أسئلة ضوء في(: الستبانة) الدراسة أداة تصمةم/ أ 

 األدتبةات على تباإلطالع الباحثة قامت, املطلوبة النتايج على وللحصول 

 ثم ومن, الحالةة الدراسة تبموضوع العالقة ذات الساتبقة والدراسات

  الستبانة وهي الدراسة أداة الباحثة أعدت

 تقنين تبإجراءات الباحثة قامت وقد(: الستبانة) الدراسة أداة صدق/ ب 

 : يلي كما, وثباتها األداة صدق من للتأكد وذلك الستبانة

  
ً
 الدراسة أداة الباحثة عرضت(: الستبانة) لألداة الظاهري  الصدق: أول

 قسم من تدريس هةئة أعضاء فمنهم املجال في املتخصصين من عدد على

 وقسم الترتبوية اإلدارة قسم من تدريس هةئة أعضاء ومنهم, الترتبةة أصول 

 ومشرفات, اتبتدايةة مرحلة تربويات مشرفات ومنهم, تدريس وطرق  مناهج

 مرحلة ومعلم ومعلمة التعلةم تبوزارة ومدراء, املدارس جودة تربويات

 مدى تحديد خالل من لألداة الظاهري  الصدق لتقرير وذلك, اتبتدايةة

 على اإلطالع وبعد, إلةه تنتمي الذي للمحور  انتمائها ومدى, العبارات وضوح

 تبالتعديل الباحثة قامت, بها واألخذ املحكمين ومالحظات مقترحات

 . النهايةة صورتها في األداة تكونت حتى واإلضافة والحذف

  
ً
 الداخلي التساق حساب يتم(: الستبانة) لألداة الداخلي التساق: ثانةا

 يتم معلمة( 45) من مكونة عةنة على تطبةقها طريق عن لالستبانة

 التساق مدى على للتعرف الدراسة مجتمع من عشوائي بشكل اختةارها

 تبين تبيرسون  ارتباط معامل تبحساب وذلك الستبانة, لعبارات الداخلي

 حساب تم كما له, التابعة للمحور  الكلةة والدرجة عبارة لكل الدرجة

 الستبانة محاور  من محور  لكل الكلةة الدرجة تبين تبيرسون  ارتباط معامل

 والجداول ( SPSS) تبرنامج لذلك واسُتخدم لالستبانة, الكلةة والدرجة

 :ذلك توضح التالةة

 2 جدول 

 له التابعة للمحور  الكلية الدرجة وبين الستبانة عبارات من عبارة كل بين بيرسون  ارتباط معامالت يبين

رقم 

 العبارة

معامل الرتباط بالدرجة الكلية 

 للمحور 

مستوى الدللة 

 اإلحصايية

رقم 

 العبارة

معامل الرتباط بالدرجة الكلية 

 للمحور 

مستوى الدللة 

 اإلحصايية

 تبثقافة جودة التعلةم تبتدايةةمدى وعي معلمات املرحلة ال املحور األول: 

1 0.663 0.008** 6 0.759 0.00** 

2 0.579 0.00** 7 0.464 0.001** 

3 0.736 0.00** 8 0.615 0.00** 
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4 0.74 0.00** 9 0.607 0.00** 

5 0.806 0.00** 10 0.762 0.00** 

 تبتدايةةلدى معلمات املرحلة ال املحور الثاني: متطلبات تطبةق جودة التعلةم 

1 0.577 0.00** 6 0.424 0.004** 

2 0.74 0.00** 7 0.553 0.00** 

3 0.826 0.00** 8 0.722 0.00** 

4 0.773 0.00** 9 0.608 0.00** 

5 0.426 0.004** 10 0.701 0.00** 

 تبتدايةةال املحور الثالث: معوقات تطبةق جودة التعلةم من وجهة نظر معلمات املرحلة 

1 0.476 0.001** 6 0.598 0.00** 

2 0.482 0.001** 7 0.723 0.00** 

3 0.617 0.00** 8 0.512 0.00** 

4 0.552 0.00** 9 0.671 0.00** 

5 0.524 0.001** 10 0.608 0.00** 

 تبتدايةةمعلمات املرحلة ال املحور الرابع: املقترحات التي تساهم في التغلب على معوقات تطبةق جودة التعلةم لدى 

1 0.813 0.00** 6 0.827 0.00** 

2 0.72 0.00** 7 0.827 0.00** 

3 0.842 0.00** 8 0.775 0.00** 

4 0.775 0.00** 9 0.758 0.00** 

5 0.853 0.00** 10 0.543 0.00** 

 (.0.01) مستوى  عند دالة)**(  ,(0.05) مستوى  عند دالة)*( 

 ارتباط الساتبق الجدول  في تبيرسون  ارتباط معامالت خالل من يتضح      

 معامالت وجمةع له التابعة للمحور  الكلةة تبالدرجة الستبانة عبارات جمةع

  ودال موجب ارتباط ذات الرتباط
ً
 مما( 0.01) دللة مستوى  عند إحصايةا

 .الستبانة محاور  عبارات مستوى  على الداخلي التساق صدق على يدل

 3 جدول 

 لالستبانة الكلية الدرجة وبين الستبانة محاور  من محور  لكل الكلية الدرجة بين بيرسون  ارتباط معامالت يبين

معامل الرتباط بالدرجة الكلية  املحور 

 لالستبانة

مستوى الدللة 

 اإلحصايية

 **0.00 0.586 تبثقافة جودة التعلةم تبتدايةةمدى وعي معلمات املرحلة ال املحور األول: 

 **0.00 0.595 تبتدايةةاملحور الثاني: متطلبات تطبةق جودة التعلةم لدى معلمات املرحلة ال 

 **0.00 0.799 تبتدايةةاملحور الثالث: معوقات تطبةق جودة التعلةم من وجهة نظر معلمات املرحلة ال 

الرابع: املقترحات التي تساهم في التغلب على معوقات تطبةق جودة التعلةم لدى معلمات املرحلة املحور 

 تبتدايةةال 

0.713 0.00** 

 ارتباط الساتبق الجدول  في تبيرسون  ارتباط معامالت خالل من ويتضح      

 عند لالستبانة الكلةة تبالدرجة الستبانة محاور  لجمةع الكلةة الدرجة

 مستوى  على الداخلي التساق صدق تحقق على يدل مما ,(0.01) مستوى 

  وأنها الصدق, من عالةة تبدرجة تتسم الستبانة أن على ويدل الستبانة,

 . لقةاسه وضعت ما لقةاس صالحة

 الثبات لحساب الباحثة استخدمت(: الستبانة) الدراسة أداة ثبات/ ج

 التالي الجدول  ويوضح ,(alpha cronbach's) كرونباخ ألفا ثبات معامل

 .الستبانة وإجمالي محاور  مستوى  على الستبانة لعبارات الثبات معامل

 4 جدول 

 كرونباخ ألفا معامل باستخدام الستبانة وإجمالي الستبانة محاور  ثبات معامالت قيم يبين

 معامل ألفا كرونباخ العباراتعدد  املحور 

 0.868 10 تبثقافة جودة التعلةم تبتدايةةاملحور األول: مدى وعي معلمات املرحلة ال 

 0.841 10 تبتدايةةاملحور الثاني: متطلبات تطبةق جودة التعلةم لدى معلمات املرحلة ال 

 0.775 10 تبتدايةةال  املحور الثالث: معوقات تطبةق جودة التعلةم من وجهة نظر معلمات املرحلة

 0.921 10 تبتدايةةاملحور الرابع: املقترحات التي تساهم في التغلب على معوقات تطبةق جودة التعلةم لدى معلمات املرحلة ال 

 0.894 40 إجمالي الستبانة

 الستبانة محاور  معامالت ارتفاع الساتبق الجدول  من ويتضح      

 كما ,(0.921 ,0.775) تبين انحصرت حةث كرونباخ ألفا معامل تباستخدام

 ثبات معامل وهو( 0.894) الستبانة إلجمالي كرونباخ ألفا ثبات معامل تبلغ

 .عام بشكل الستبانة ثبات تحقق على يدل مما مرتفع,
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 تم النتايج تفسير ولتسهةل(: اإلستبانة) الدراسة أداة تحلةل معايير

 حةث املقةاس تبدايل على اإلجاتبة مستوى  لتحديد التالي األسلوب استخدام

=  ما حد إلى أوافق ,4=  أوافق ,5=  بشدة أوافق: )للبدايل وزن إعطاء تم

 إلى اإلجاتبات تلك تصنةف تم ثم ,(1= مطلًقا أوافق ل ,2=  أوافق ل ,3

 :التالةة املعادلة خالل من املدى متساوية مستويات خمس

= 5( ÷ 1-5= ) املقةاس تبدايل عدد( ÷ قةمة أقل -قةمة أكبر= ) الفئة طول 

 :تبديل أو وصف لكل التالةة املتوسطات مدى على لنحصل. 0.80

 5 جدول 

 البحث أداة في املستخدم التدرج وفق املتوسطات مدى توزيع يبين

 مدى املتوسطات الوصف

 5 – 4.21 أوافق بشدة

 4.20 – 3.41 أوافق

 3.40 – 2.61 أوافق إلى حد ما

 2.60 –1.81 ل أوافق

 1.80 –1.0 ل أوافق مطلًقا

 قامت, الدراسة تبةانات وتحلةل, معالجة أجل من: اإلحصايةة األسالةب

: اآلتي النحو على وهي,  اإلحصايةة األسالةب من بعض تباستخدام الباحثة

 والنسب التكرارات-" تبيرسون " ارتباط معامل -" كرونباخ ألفا" معامل

 . الحسابي املتوسط - املئوية

 . النتايج ومناقشتها5

 جودة تبثقافة تبتدايةةال  املرحلة معلمات وعي مدى ما: األول  السؤال

  ؟ الترتبوية وتطبةقاتها التعلةم

 املرحلة معلمات وعي مدى على وللتعرف الساتبق السؤال هذا على ولإلجاتبة

 التكرارات حساب تم الترتبوية وتطبةقاتها التعلةم جودة تبثقافة تبتدايةةال 

 والترتيب املعةارية والنحرافات الحساتبةة واملتوسطات املئوية والنسب

 املرحلة معلمات وعي مدى: األول  املحور  لعبارات الحسابي للمتوسط

 أفراد نظر وجهة من الترتبوية وتطبةقاتها التعلةم جودة تبثقافة تبتدايةةال 

 فةما موضح هو كما الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة معلمات من العةنة

 :  يلي

 وعي مدى: األول  املحور  عبارات حول  الدراسة عينة ألفراد الحسابي للمتوسط والترتيب املعيارية والنحرافات الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرار 6 جدول 

 التعليم جودة بثقافة بتداييةال  املرحلة معلمات

أوافق  العبارة م

 بشدة

أوافق إلى  أوافق

 حد ما

ل أوافق  ل أوافق

ا
ً
 مطلق

املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

تدرك املعلمة أن ثقافة الجودة في املدارس  1

الداعمة لضمان تطبةق جودة أحد اآللةات 

 التعلةم.

 6 0.82 4.23 7 34 194 545 597 ك

% 43.4 39.6 14.1 2.5 0.5 

ترى املعلمة أن أساس مفهوم الجودة هو  2

تميز املخرجات النهايةة في العملةة 

 التعلةمةة.

 8 0.78 4.2 5 33 176 624 539 ك

% 39.1 45.3 12.8 2.4 0.4 

املعلمة مستجدات التعلةم لتطوير تتابع  3

.
ً
 نفسها مهنةا

 4 0.79 4.3 6 26 168 525 652 ك

% 47.3 38.1 12.2 1.9 0.4 

تطبق املعلمة طرايق متنوعة لتقسةم  4

 التلمةذات إلى مجموعات لتحسين تعلمهم.

 5 0.81 4.28 4 28 200 493 652 ك

% 47.3 35.8 14.5 2 0.3 

الوسايل التعلةمةة الحديثة توظف املعلمة  5

 في التدريس.

 2 0.74 4.36 2 12 173 489 701 ك

% 50.9 35.5 12.6 0.9 0.1 

تحرص املعلمة على حضور الدورات  6

 التدريبةة.

 9 0.83 4.14 3 32 275 527 540 ك

% 39.2 38.3 20 2.3 0.2 

تنفذ املعلمة أهداف املقرر الدراس ي  7

 المكانةات واملوارد املتاحة.تباستخدام 

 1 0.69 4.38 5 12 98 598 664 ك

% 48.2 43.4 7.1 0.9 0.4 

تحرص املعلمة على تطبةق الكفايات  8

 التدريسةة الالزمة كالتخطةط للدرس.

 3 0.74 4.31 5 24 127 601 620 ك

% 45 43.6 9.2 1.7 0.4 

تشارك املعلمة في األنشطة املدرسةة  9

 تبصورة مستمرة.

 10 0.98 3.83 24 89 392 466 406 ك

% 29.5 33.8 28.5 6.5 1.7 

تتشارك املعلمة مع املعلمات األخريات في  10

 حل القضايا التعلةمةة التي تواجههن.

 7 0.82 4.21 6 34 215 533 589 ك

% 42.8 38.7 15.6 2.5 0.4 

  0.80 4.22 املتوسط العام
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 معلمات من الدراسة عةنة أفراد نظر وجهات أعاله الجدول  من يتضح     

 محور  عبارات على موافقتهن درجة حول  الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة

 وتطبةقاتها التعلةم جودة تبثقافة تبتدايةةال  املرحلة معلمات وعي مدى

 وهو( 5.0 من 4.22) املحور  لهذا العام الحسابي املتوسط تبلغ وقد, الترتبوية

 درجة ويقاتبل الخماس ي املقةاس فئات من الخامسة الفئة في يقع متوسط

 معلمات من الدراسة عةنة أفراد أن يعني مما( بشدة أوافق) املوافقة

 معلمات وعي مدى محور  على يوافقن الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة

 بشكل وذلك( بشدة أوافق) تبدرجة التعلةم جودة تبثقافة تبتدايةةال  املرحلة

 موافقة لدرجات الحسابي املتوسط تراوح فقد العبارات مستوى  وعلى. عام

 تبين ما الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة معلمات من الدراسة عةنة أفراد

 درجتي تقاتبل متوسطات وهي درجات[ 5] أصل من درجة( 4.38 – 3.83)

 النحراف قةم إلى النظر خالل من ويتضح(. بشدة أوافق فق,أوا) املوافقة

 املتوسط عن الدراسة عةنة أفراد استجاتبات تشتت مقدار وهو املعةاري 

 أفراد آراء تشتت يزيد املعةاري  النحراف زاد فكلما عبارة, لكل الحسابي

 إلى أوافق أوافق, بشدة, أوافق) اختةارات الخمس حول  الدراسة عةنة

  أوافق ل أوافق, ل حد,
ً
 النحراف قةم أن الساتبق الجدول  في( مطلقا

 جودة تبثقافة ايةةتبتدال  املرحلة معلمات وعي مدى محور  لعبارات املعةاري 

 (.0.98 ,0.69) تبين تنحصر الترتبوية وتطبةقاتها التعلةم

 النحو على الحساتبةة املتوسطات قةم على تبناء عبارات ثالث أعلى كانت 

 :التالي

 الدراس ي املقرر  أهداف املعلمة تنفذ[ "7] وهي رقم العبارة جاءت        

 حسابي تبمتوسط األولى املرتبة في" املتاحة واملوارد اإلمكانةات تباستخدام

 تبتدايةةال  املرحلة معلمات وعي مدى محور  عبارات أعلى من وأنها( 4.38)

 املرحلة معلمات نظر وجهة من الترتبوية وتطبةقاتها التعلةم جودة تبثقافة

 دراية إلى يرجع ذلك في السبب ولعل(, بشدة أوافق) تبدرجة وذلك تبتدايةةال 

 العملةة في املتاحة واملوارد اإلمكانةات من املثلى الستفادة تبأهمةة املعلمات

 وهذه, الدراس ي املقرر  أهداف تحقةق في الفعال لدورها وذلك التعلةمةة

 معلمي أداء مستوى  أن إلى أفادت التي[ 2] السلطان دراسة وافقت النتةجة

 تحققت قد الدراس ي املقرر  أهداف تنفةذ يخص فةما تبتدايةةال  املرحلة

 الوسايل املعلمة توظف" وهي[ 5] رقم العبارة جاءت. كبيرة تبدرجة

(, 4.36) حسابي تبمتوسط الثانةة املرتبة في" التدريس في الحديثة التعلةمةة

 العصر في أدوارهن تبالتغير املعلمات إدراك إلى يرجع ذلك في السبب ولعل

 املعارف من لكل وميسرة مشاركة املعلمة أصبحت حةث الحديث

 التعلةم في الحديثة التعلةمةة الوسايل تطبق أن الضروري  ومن واملعلومات

 دور  التعلةمةة للوسايل ملا وذلك, التعلةمةة العملةة تجويد في تساهم كونها

 تلقي عملةة تسهةل على وتساعد الذاتي التعلم نحو التلمةذات تشجع في

  التلمةذات انتباه وتثير وإيضاحها, املعلومات
ً
 اللواتي التلمةذات وخصوصا

 املفاهةم بعض توضةح في تساهم أنها كما تركيزهن, على الحصول  يصعب

 العبارة جاءت. متعة أكثر التعلةمةة العملةة وتجعل شرحها يصعب التي

 الالزمة التدريسةة الكفايات تطبةق على املعلمة تحرص" وهي[ 8] رقم

 وهذه(, 4.31) حسابي تبمتوسط الثالثة املرتبة في" للدرس كالتخطةط

 معلمي أداء مستوى  أن إلى أفادت التي[ 2] السلطان دراسة وافقت النتةجة

, كبيرة تبدرجة تحققت قد التدريس كفايات يخص فةما تبتدايةةال  املرحلة

 الرييسةة الجوانب إحدى تعد التدريسةة الكفايات تبأن ذلك يفسر وقد

 .تطبةقها على املعلمات تحرص لذا للمعلمة املنهي األداء لتقويم

 النحو على الحساتبةة املتوسطات قةم على تبناءً  عبارات ثالث أقل كانت      

 الجودة مفهوم أساس أن املعلمة ترى " وهي[ 2] رقم العبارة جاءت: التالي

 الثامنة املرتبة في" التعلةمةة العملةة في النهايةة املخرجات تميز هو

 ملفهوم املعلمات بعض إدراك عدم إلى ذلك ويعزى (, 4.2) حسابي تبمتوسط

, التعلةمةة للعملةة النهايةة املخرجات على تتركه الذي اإلثر ومدى الجودة

 ويعمل التعلةمةة, العملةة منظومة مخرج يعتبر الذي الطالب جودة مثل

 املدرسة في يتلقاها التي التعلةمةة الخدمة تحسين على التعلةمي النظام

 العبارة جاءت. التعلةم في الجودة نظام تطبةق من األساس ي الغرض وهو

 املرتبة في" التدريبةة الدورات حضور  على املعلمة تحرص" وهي[ 6] رقم

 تبأن املعلمات لشعور  يعود قد وهذا(. 4.14) حسابي تبمتوسط التاسعة

 تبوجود لشعورهن أو التدريبةة الدورات حضور  من أهم التدريسةة خبرتهن

 يفضلن املعلمات بعض تبأن يعود قد أو التدريبةة الدورات في قصور 

 وقد, كالقراءة أخرى  مصادر من والخبرات والكفاءة املعرفة اكتساب

 إلى اشارت التي[ 23] وقران, العارفة دراسة نتةجة الدراسة هذه وافقت

 وهي[ 9] رقم العبارة جاءت. التدريبةة البرامج حضور  عن املعلمين عزوف

 العاشرة املرتبة في" مستمرة تبصورة املدرسةة األنشطة في املعلمة تشارك"

 يدركن ل املعلمات أن إلى يشير وهذا(, 3.83) حسابي تبمتوسط واألخيرة

 واملعلمات التلمةذات تبين العمل روح تقوية في وأهمةتها األنشطة دور 

 يرون املعلمات أن إلى النتةجة هذه تعود وقد, املدرسة منسوبات وجمةع

 أن أو التعلةمي عملهن ضمن من ليست املدرسةة األنشطة في املشاركة تبأن

 .التعلةم جودة في مهمة ليست أنواعها تبجمةع األنشطة

 أظهرت التي[ 24] العنزي  دراسة مع الحالةة الدراسة اتفقت فقد       

 الدراسة عةنة من تبتدايةةال  املرحلة معلمي لدى الجودة ثقافة أن نتايجها

  اتفقت كما. عالةة
ً
 أن إل[ 25] الورثان ودراسة[ 6] عةاد دراسة مع ايضا

 التي[ 19] وعشيبة السيس ي دراسة مع اختلفت الحالةة الدراسة هذه

 يعود وقد, متوسطة تعتبر العام التعلةم تبمدارس الجودة ثقافة أن أظهرت

 . الجغرافةة البيئة اختالف إلى الباحثة نظر وجهة من الختالف ذلك

 الجدول  تبةانات خالل من عليها الحصول  تم التي النتةجة فإن وعلةه  

 معلمات لدى الجودة ثقافة من مرتفع مستوى  هناك أن إلى تشير الساتبق

 السؤال عن النتةجة هذه أجاتبت وقد. الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة

 .األول 

 
ً
 :الثاني تبالسؤال املتعلقة النتايج ومناقشة تحلةل: ثانةا

 املرحلة معلمات لدى التعلةم جودة تطبةق متطلبات ما: الثاني السؤال

  ؟تبتدايةةال 

 جودة تطبةق متطلبات على وللتعرف الساتبق السؤال هذا على ولإلجاتبة 

 والنسب التكرارات حساب تم تبتدايةةال  املرحلة معلمات لدى التعلةم

 للمتوسط والترتيب املعةارية والنحرافات الحساتبةة واملتوسطات املئوية

 لدى التعلةم جودة تطبةق متطلبات: الثاني املحور  لعبارات الحسابي

 املرحلة معلمات من العةنة أفراد نظر وجهة من تبتدايةةال  املرحلة معلمات

 :يلي فةما موضح هو كما الرياض تبمدينة تبتدايةةال 
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 7 جدول 

 املرحلة معلمات لدى التعليم جودة تطبيق متطلبات: الثاني املحور  عبارات حول  الرياض بمدينة بتداييةال  املرحلة معلمات من الدراسة عينة أفراد استجابات يبين

 بتداييةال 

أوافق  العبارة م

 بشدة

أوافق إلى  أوافق

 حد ما

ل أوافق  أوافقل 

ا
ً
 مطلق

املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

 9 1.05 3.27 66 241 519 362 189 ك تتسم اللوايح التعلةمةة في املدرسة تباملرونة. 1

% 13.7 26.3 37.7 17.5 4.8 

تهتم املدرسة تبنشر مفاهةم الجودة تبين  2

 املعلمات.

 4 0.95 3.63 28 128 411 562 248 ك

% 18 40.8 29.8 9.3 2 

توفر املدرسة املتطلبات اإللكترونةة للمعلمات  3

 لالرتقاء تبجودة التعلةم.

 8 1.28 3.37 128 234 357 318 340 ك

% 24.7 23.1 25.9 17 9.3 

تساير املدرسة التطورات الحديثة في مجال  4

 التعلةم.

 م4 1.04 3.63 45 146 379 510 297 ك

% 21.6 37 27.5 10.6 3.3 

تمتاز قايدة املدرسة تبأنها تنمي مفهوم ثقافة  5

الجودة في مجال التعلةم لدى منسوبات 

 املدرسة.

 3 1.04 3.77 42 108 353 492 382 ك

% 27.7 35.7 25.6 7.8 3.1 

تمارس املعلمة مع التلمةذات طرق تفكير  6

 متنوعة.

 1 0.74 4.19 2 21 194 657 503 ك

% 36.5 47.7 14.1 1.5 0.1 

تشجع القايدة منسوبات املدرسة على السعي  7

 املستمر لتطوير مهاراتهن.

 2 0.96 3.98 24 78 267 539 469 ك

% 34.1 39.1 19.4 5.7 1.7 

تتسم املدرسة تبأن تبيئتها ماليمة لتطبةق  8

 الجودة في التعلةم.

 7 1.22 3.38 126 191 382 387 291 ك

% 21.1 28.1 27.7 13.9 9.2 

يتوفر لدى املدرسة ميزانةة خاصة تبالصةانة  9

 الدورية للمبنى املدرس ي.

 10 1.30 3.25 140 290 352 274 321 ك

% 23.3 19.9 25.6 21.1 10.2 

تعي التلمةذات وأولةاء أمورهن تبالرؤية  10

 والرسالة التي تسعى املدرسة لتحقةقها.

 6 1.11 3.47 69 184 441 403 280 ك

% 20.3 29.3 32 13.4 5 

  1.07 3.59 املتوسط العام

 معلمات من الدراسة عةنة أفراد نظر وجهات أعاله الجدول  من يتضح     

 محور  عبارات على موافقتهن درجة حول  الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة

 تبلغ وقد, تبتدايةةال  املرحلة معلمات لدى التعلةم جودة تطبةق متطلبات

 في يقع متوسط وهو( 5.0 من 3.59) املحور  لهذا العام الحسابي املتوسط

( أوافق) املوافقة درجة ويقاتبل الخماس ي املقةاس فئات من الرابعة الفئة

 تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة معلمات من الدراسة عةنة أفراد أن يعني مما

 معلمات لدى التعلةم جودة تطبةق متطلبات محور  على يوافقن الرياض

 العبارات مستوى  وعلى. عام بشكل وذلك( أوافق) تبدرجة تبتدايةةال  املرحلة

 من الدراسة عةنة أفراد موافقة لدرجات الحسابي املتوسط تراوح فقد

 من درجة( 4.19 – 3.25) تبين ما الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة معلمات

 ما, حد إلى أوافق) املوافقة درجتي تقاتبل متوسطات وهي درجات[ 5] أصل

 (.أوافق

 أن الساتبق الجدول  في املعةاري  النحراف قةم إلى النظر خالل من ويتضح

 لدى التعلةم جودة تطبةق متطلبات محور  لعبارات املعةاري  النحراف قةم

 ثالث أعلى كانت(. 1.30 ,0.74) تبين تنحصر تبتدايةةال  املرحلة معلمات

 :التالي النحو على الحساتبةة املتوسطات قةم على تبناء عبارات

  تفكير طرق  التلمةذات مع املعلمة تمارس" وهي 6 رقم العبارة جاءت 

 عبارات أعلى من وأنها( 4.19) حسابي تبمتوسط األولى املرتبة في" متنوعة

 تبتدايةةال  املرحلة معلمات لدى التعلةم جودة تطبةق متطلبات محور 

 النظري  اإلطار جزء في تناوله تم ما مع يتفق وهذا(, أوافق) تبدرجة وذلك

 التفكير: ومنها املختلفة التفكير عملةات ممارسة املعلم مهام من تبأن

 وعي على تدل النتةجة هذه أن كما, الخ... التبتكاري  والتفكير, الناقد

 أثناء التفكير من مختلفة طرق  تطبةق تبأهمةة تبتدايةةال  املرحلة معلمات

 .التلمةذات على إيجابي تأثير من لها وملا التعلةمةة العملةة

 السعي على املدرسة منسوبات القايدة تشجع" وهي 7 رقم العبارة جاءت 

(. 3.98) حسابي تبمتوسط الثانةة املرتبة في" مهاراتهن لتطوير املستمر

 املدرسة قايدة تشجةع تبأهمةة املعلمات شعور  إلى ذلك سبب يعود ولربما

 يخص ما وكل مهاراتهن تطوير نحو قوي  دافع القايدة تشجةع وأن لهن

 التي[ 26] الشةخ دراسة نتةجة وافقت النتةجة وهذه, لديهن املنهي النمو

 الجودة متطلبات توفير تبتدايةةال  املدارس قايدي مهام من أن إلى أفادت

 . التدريبةة الدورات على كاإلشراف

 ثقافة مفهوم تنمي تبأنها املدرسة قايدة تمتاز" وهي 5 رقم العبارة جاءت     

 الثالثة املرتبة في" املدرسة منسوبات لدى التعلةم مجال في الجودة

 قايدة تبأن يرون املعلمات تبأن يتبين وعلةه(. 3.77) حسابي تبمتوسط

 الجودة ثقافة مفهوم تنمةة في نظرهن وجهة من كبير دور  لها املدرسة

 أن إذ النظري  اإلطار في ذكره تم ما مع تتفق النتةجة وهذه, التعلةمةة

 ثقافة مفهوم تنمي مدرسةة قةادة توفر تتطلب تبنجاح التعلةم جودة تنفةذ

 .املعلمين عند الجودة
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 على الحساتبةة املتوسطات قةم على تبناءً  عبارات ثالث أقل كانت       

 : التالي النحو

 اإللكترونةة املتطلبات املدرسة توفر" وهي 3 رقم العبارة جاءت        

 حسابي تبمتوسط الثامنة املرتبة في" التعلةم تبجودة لالرتقاء للمعلمات

 من تبأن النظري  الجزء في تناوله تم ما مع تخالف النتةجة وهذه(, 3.37)

 واألجهزة األدوات استخدام هو التعلةم جودة تطبةق متطلبات أهم

 اصبحت الدراسةة املقررات أن كما, املدرسة في التعلةمةة اإللكترونةة

 دور  لها ملا وذلك اإللكترونةة واألجهزة الوسايل إلى محتواها شرح في تحتاج

 تبأن النتةجة تفسر وقد, للتلمةذات املفاهةم تبناء وتيسير التعلةم إثراء في

 سلبي بشكل يؤثر لن اإللكترونةة املتطلبات توفر عدم تبأن يرون املعلمات

 يحتاج ل تبتدايةةال  تباملرحلة األطفال تعلةم تبأن أو التعلةمةة العملةة على

 .التعلةمةة واألجهزة األدوات إلى

 املدرسة في التعلةمةة اللوايح تتسم" وهي 1 رقم العبارة جاءت       

 إلى يعود السبب لعل(, 3.27) حسابي تبمتوسط التاسعة املرتبة في" تباملرونة

 تم ما مع يخالف هذا أن كما, التعلةمةة تباللوايح املعلمات اهتمام عدم

 وواضحة مرنة تكون  أن لتبد التعلةمةة اللوايح تبأن النظري  الجزء في تناوله

 أن عليها يجب كما, التعلةمةة املؤسسة إلدارة عونا تكون  حتى ومحددة

 ذلك يؤخذ أن يجب ثم ومن, حولها من والتحولت التغةيرات كافة تواكب

 .تبه وتتأثر تؤثر, متغير عالم في توجد التعلةمةة املؤسسة ألن, العتبار في

 تبالصةانة خاصة ميزانةة املدرسة لدى يتوفر" وهي 9 رقم العبارة جاءت

 حسابي تبمتوسط واألخيرة العاشرة املرتبة في" املدرس ي للمبنى الدورية

 عام بشكل املدرس ي املبنى تبأن يرون املعلمات تبأن يعود السبب لعل(, 3.25)

 فأن وبالتالي وجودتها التعلةمةة العملةة على الفعال التأثير تبذاك ليس

 عالقة ماله وكل والساللم والتهوية اإلضاءات تشمل التي املدرسة صةانة

 العملةة تبأن املعلمات يرون قد أو, األهمةة تبذاك ليس التلمةذات بسالمة

 .املدرس ي املبنى وضع كان مهما مستمرة التعلةمة

 الجدول  تبةانات خالل من عليها الحصول  تم التي النتةجة فإن وعلةه     

 معلمات لدى التعلةم جودة لتطبةق متطلبات هناك أن إلى تشير الساتبق

 : يلي كما أهمةتها حسب ترتةبها يمكن تبتدايةةال  املرحلة

 القايدة تشجع/ متنوعة تفكير طرق  التلمةذات مع املعلمة تمارس     

 قايدة تمتاز/ مهاراتهن لتطوير املستمر السعي على املدرسة منسوبات

 منسوبات لدى التعلةم مجال في الجودة ثقافة مفهوم تنمي تبأنها املدرسة

 املدرسة تساير/ املعلمات تبين الجودة مفاهةم تبنشر املدرسة تهتم/ املدرسة

 أمورهن وأولةاء التلمةذات تعي/ التعلةم مجال في الحديثة التطورات

 تبيئتها تبأن املدرسة تتسم/ لتحقةقها املدرسة تسعى التي والرسالة تبالرؤية

 اإللكترونةة املتطلبات املدرسة توفر/ التعلةم في الجودة لتطبةق ماليمة

 املدرسة في التعلةمةة اللوايح تتسم/ التعلةم تبجودة لالرتقاء للمعلمات

 للمبنى الدورية تبالصةانة خاصة ميزانةة املدرسة لدى يتوفر/ تباملرونة

 . الثاني السؤال عن النتةجة هذه أجاتبت وقد/ املدرس ي

 
ً
 :الثالث تبالسؤال املتعلقة النتايج ومناقشة تحلةل: ثالثا

 معلمات نظر وجهة من التعلةم جودة تطبةق معوقات ما: الثالث السؤال

  ؟تبتدايةةال  املرحلة

 جودة تطبةق معوقات على وللتعرف الساتبق السؤال هذا على ولإلجاتبة      

 التكرارات حساب تم تبتدايةةال  املرحلة معلمات نظر وجهة من التعلةم

 والترتيب املعةارية والنحرافات الحساتبةة واملتوسطات املئوية والنسب

 التعلةم جودة تطبةق معوقات: الثالث املحور  لعبارات الحسابي للمتوسط

 من العةنة أفراد نظر وجهة من تبتدايةةال  املرحلة معلمات نظر وجهة من

 : يلي فةما موضح هو كما الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة معلمات

 8 جدول 

 معلمات نظر وجهة من التعليم جودة تطبيق معوقات: الثالث املحور  عبارات حول  الرياض بمدينة بتداييةال  املرحلة معلمات من الدراسة عينة أفراد استجابات يبين

 بتداييةال  املرحلة

أوافق  العبارة م

 بشدة

أوافق إلى  أوافق

 حد ما

ل 

 أوافق

ل أوافق 

ا
ً
 مطلق

املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

البدء في تطبةق جودة التعلةم قبل تهةئة املناخ  1

 املناسب للتطبةق.

 6 1.21 3.66 74 212 244 430 417 ك

% 30.3 31.2 17.7 15.4 5.4 

 7 1.08 3.63 47 179 339 487 325 ك قلة النضباط املدرس ي لدى التلمةذات. 2

% 23.6 35.4 24.6 13 3.4 

ضعف تفعةل املعامل املتوفرة في املدرسة  3

 ملجالت املعرفة املختلفة.

 3 1.06 3.82 39 141 269 509 419 ك

% 30.4 37 19.5 10.2 2.8 

الفصول ل تتناسب مع عدد التلمةذات مساحة  4

 )الكثافة الطالتبةة(.

 1 1.03 4.27 28 96 142 317 794 ك

% 57.7 23 10.3 7 2 

 م3 1.02 3.82 25 128 332 482 410 ك غموض مفهوم الجودة التعلةمةة لدى املعلمات. 5

% 29.8 35 24.1 9.3 1.8 

 10 1.14 3.38 56 285 388 373 275 ك واملعلمات.ضعف التواصل تبين اإلدارة املدرسةة  6

% 20 27.1 28.2 20.7 4.1 

 9 1.13 3.45 50 266 372 399 290 ك ضعف معايير اختةار اإلداريات. 7

% 21.1 29 27 19.3 3.6 

تدني ارتباط محتوى املقررات الدراسةة  8

 تبمتغيرات العصر.

 8 1.13 3.49 47 253 363 408 306 ك

% 22.2 29.6 26.4 18.4 3.4 
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 2 1.06 3.91 27 141 264 446 499 ك تدني مستوى الرضا الوظةفي لدى املعلمات. 9

% 36.2 32.4 19.2 10.2 2 

ضعف تقبل أولةاء أمور التلمةذات ألسالةب  10

 تحسين العملةة التعلةمةة.

 5 1.01 3.73 20 147 373 476 361 ك

% 26.2 34.6 27.1 10.7 1.5 

  1.09 3.72 املتوسط العام

 معلمات من الدراسة عةنة أفراد نظر وجهات أعاله الجدول  من يتضح     

 محور  عبارات على موافقتهن درجة حول  الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة

, تبتدايةةال  املرحلة معلمات نظر وجهة من التعلةم جودة تطبةق معوقات

 متوسط وهو( 5.0 من 3.72) املحور  لهذا العام الحسابي املتوسط تبلغ وقد

 املوافقة درجة ويقاتبل الخماس ي املقةاس فئات من الرابعة الفئة في يقع

 ايةةتبتدال  املرحلة معلمات من الدراسة عةنة أفراد أن يعني مما( أوافق)

 من التعلةم جودة تطبةق معوقات محور  على يوافقن الرياض تبمدينة

. عام بشكل وذلك( أوافق) تبدرجة تبتدايةةال  املرحلة معلمات نظر وجهة

 موافقة لدرجات الحسابي املتوسط تراوح فقد العبارات مستوى  وعلى

 تبين ما الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة معلمات من الدراسة عةنة أفراد

 درجات تقاتبل متوسطات وهي درجات[ 5] أصل من درجة( 4.27 – 3.38)

 خالل من ويتضح(. بشدة أوافق أوافق, ما, حد إلى أوافق) الثالث املوافقة

 النحراف قةم أن الساتبق الجدول  في املعةاري  النحراف قةم إلى النظر

 نظر وجهة من التعلةم جودة تطبةق معوقات محور  لعبارات املعةاري 

 (. 1.21 ,1.01) تبين تنحصر تبتدايةةال  املرحلة معلمات

 على الحساتبةة املتوسطات قةم على تبناء عبارات ثالث أعلى كانت      

 املرحلة معلمات من الدراسة عةنة أفراد موافقة جاءت: التالي النحو

 ل الفصول  مساحة" وهي[ 4] رقم العبارة على الرياض تبمدينة تبتدايةةال 

 من وأنها األولى املرتبة في(" الطالتبةة الكثافة) التلمةذات عدد مع تتناسب

 معلمات نظر وجهة من التعلةم جودة تطبةق معوقات محور  عبارات أهم

 الحسابي متوسطها تبلغ حةث( بشدة أوافق) تبدرجة وذلك تبتدايةةال  املرحلة

 التي[ 23] وقران, العارفة دراسة نتةجة وافقت النتةجة وهذه(, 4.27)

 الدارسين أعداد كثرة هي التعلةم جودة تطبةق معوقات من أن إلى أفادت

 الطالتبةة الكثافة تبأن املعلمات بشعور  ذلك يرجع ولربما, الواحد الفصل في

 ويتسبب التلمةذات, استةعاب يهدد الذى األمر التعلةمةة العملةة تعرقل

 تبأن املعلمات بشعور  ذلك يرجع ولربما فايدة, تبال الدراس ي يومهن ضةاع في

 املعلمة قدرة عدم في تسبب الدراسةة الفصول  داخل الطالتبةة الكثافة

 تحديد يمكنهن ل املعلمات أن إلى تباإلضافة التلمةذات, كافة محاورة على

 الوسايل وتطبةق استخدام يمكنهن ل املعلمات أن أو, التلمةذات مستوى 

 تدني" وهي[ 9] رقم العبارة جاءت. املختلف التدريس وطرق  التعلةمةة

 حسابي تبمتوسط الثانةة املرتبة في" املعلمات لدى الوظةفي الرضا مستوى 

 من تبأن النظري  اإلطار جزء في تناوله تم ما مع يتفق وهذا(, 3.91)

 وظةفته عن املعلم رضا عدم هو التعلةمةة الجودة تطبةق معوقات

 أو الراتب من البدلت إلغاء منها أسباب عدة إلى ذلك يرجع وقد, الترتبوية

 املناوبات أو النتظار حصص مثل تأديتها املعلمة من املطلوبة األعمال كثرة

 تفعةل ضعف) وهي( 5-3) رقم العبارتان جاءت. واملسايةة الصباحةة

 مفهوم غموض املختلفة, املعرفة ملجالت املدرسة في املتوفرة املعامل

 حسابي وبمتوسط الثالثة املرتبة نفس في( املعلمات لدى التعلةمةة الجودة

[ 23] وقران, العارفة دراسة نتةجة وافقت النتةجة وهذه, منهما لكل( 3.82)

 التعلةم جودة تطبةق معوقات من أن إلى أفادت التي [27] أحمد ودراسة

 مختلفة معامل توفر عدم أو املعمل تجهيزات كضعف املدرسة تبيئة هي

 سبب ولعل, اإلنجليزية للغة ومعمل للعلوم ومعمل آلي للحاسب كمعمل

 أو, الدروس أهداف يحقق الذي تبالشكل املعامل تجهيز عدم إلى يعود ذلك

  الدروس وتطبةق املعامل تبأهمةة املعلمة معرفة عدم بسبب
ً
 وقد, عملةا

  يرجع
ً
 صغر تبحجة املعامل استخدام يرفضون  املعلمات بعض أن إلى أيضا

 وذلك املعمل إلى الفصل من التلمةذات لنقل وقت توفر لعدم أو املعمل

 مفهوم غموض" بعبارة يتعلق وفةما. التلمةذات أعداد كثافة بسبب

 نفسه الجودة مفهوم أن بسبب يعود قد" املعلمات لدى التعلةمةة الجودة

 أن كما, واحد تعريف إيجاد الصعب ومن كثيرة تعريفات حوله دارت

 عن تختلف الجودة عن الواحدة املعلمة ففكرة, صعب يعد قةاسه

 يتم عندما واحدة نتةجة على املعلمات من مجموعة تتفق ول, األخريات

 . التعلةم جودة مناقشة

 النحو على الحساتبةة املتوسطات قةم على تبناءً  عبارات ثالث أقل كانت      

 الدراسةة املقررات محتوى  ارتباط تدني" وهي 8 رقم العبارة جاءت: التالي

 وهذا(, 3.49) حسابي تبمتوسط الثامنة املرتبة في" العصر تبمتغيرات

 معوقات أهم من تبأن النظري  اإلطار جزء في تناوله تم ما مع يختلف

 استةعاب على الدراسةة املقررات قدرة تدني التعلةمةة الجودة تطبةق

 شمول  ضروري  يدركن ل املعلمات أن إلى يشير وهذا, العصر متغيرات

 التطورات مختلف واستةعابها ومرونتها عمقها في الدراسةة املقررات

  املقررات تطوير يكون  وأن, العاملةة
ً
 تبحةث العصر, متغيرات مع منسجما

 الوسايل واستخدام والنشاط, املشاركة خالل من التعلم يكون 

 . الكةفةة إلى الكمةة من الهتمام وتحويل شرحها, في التكنولوجةا

 املرتبة في" اإلداريات اختةار معايير ضعف" وهي 7 رقم العبارة جاءت     

 املعلمات إدراك لعدم يعود قد وهذا(, 3.45) حسابي تبمتوسط التاسعة

 من عدد ظهور  في سيساهم اإلداريات تعةين في معايير توفر عدم تبأن

: منها التعلةم جودة تطبةق يعوق  مما التعلةمةة العملةة في العكسةة النتايج

  األعمال أداء في الشديدة املركزية
ً
 والهدر, اإلدارية املهارات لفتقادهن نظرا

. الجتهادية أو الخاطئة اإلدارية املمارسات نتةجة والوقت واملال الجهد في

 
ً
 تبتدايةةال  املرحلة معلمات من الدراسة عةنة أفراد موافقة جاءت وأخيرا

 اإلدارة تبين التواصل ضعف" وهي[ 6] رقم العبارة على الرياض تبمدينة

 معوقات أقل من وأنها واألخيرة العاشرة املرتبة في" واملعلمات املدرسةة

 وذلك تبتدايةةال  املرحلة معلمات نظر وجهة من التعلةم جودة تطبةق

 خالل ومن(, 3.38) الحسابي متوسطها تبلغ حةث( ما حد إلى أوافق) تبدرجة

 اإلدارة تبين التواصل ضعف يرون ل املعلمات تبأن يتضح النتةجة هذه

 تبأن املعلمات بعض تدرك ل وقد, العوايق أهم من واملعلمات املدرسةة

  ليست واملعلمات املدرسةة اإلدارة تبين التواصل
ً
  عمال

ً
 عمل هو وإنما, فرديا

 مراقبات من املدرسة منسوبات جمةع متكاملة تبصورة تبه يقوم جماعي

 الفريق تبروح يعملن وهن, املعلمات وجمةع ووكةلة إداريات ومساعدات
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 أن كما, ممكنة صورة أفضل في العمل إنجاز أجل من وذلك الواحد

 تطبةق ويعةق سلبي بشكل التعلةمةة العملةة في سةؤثر التواصل ضعف

 .التعلةمةة الجودة

 الجدول  تبةانات خالل من عليها الحصول  تم التي النتةجة فإن وعلةه 

 التعلةم جودة تطبةق معوقات من مجموعة هناك أن إلى تشير الساتبق

 : يلي كما صعوبتها حسب ترتةبها يمكن تبتدايةةال  املرحلة معلمات تكشفها

 تدني(/ الطالتبةة الكثافة) التلمةذات عدد مع تتناسب ل الفصول  مساحة

 في املتوفرة املعامل تفعةل ضعف/ املعلمات لدى الوظةفي الرضا مستوى 

 لدى التعلةمةة الجودة مفهوم غموض/ املختلفة املعرفة ملجالت املدرسة

 العملةة تحسين ألسالةب التلمةذات أمور  أولةاء تقبل ضعف/ املعلمات

 املناسب املناخ تهةئة قبل التعلةم جودة تطبةق في البدء/ التعلةمةة

 محتوى  ارتباط تدني/ التلمةذات لدى املدرس ي النضباط قلة/ للتطبةق

/ اإلداريات اختةار معايير ضعف/ العصر تبمتغيرات الدراسةة املقررات

 النتةجة هذه أجاتبت وقد/ واملعلمات املدرسةة اإلدارة تبين التواصل ضعف

 . الثالث السؤال عن

 
ً
 :الرابع تبالسؤال املتعلقة النتايج ومناقشة تحلةل: رابعا

 تطبةق معوقات على التغلب في تساهم التي املقترحات ما: الرابع السؤال

  ؟ تبتدايةةال  املرحلة معلمات لدى التعلةم جودة

 في تساهم التي املقترحات على وللتعرف الساتبق السؤال هذا على ولإلجاتبة

 تبتدايةةال  املرحلة معلمات لدى التعلةم جودة تطبةق معوقات على التغلب

 والنحرافات الحساتبةة واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب تم

 التي املقترحات: الرابع املحور  لعبارات الحسابي للمتوسط والترتيب املعةارية

 املرحلة معلمات لدى التعلةم جودة تطبةق معوقات على التغلب في تساهم

 تبتدايةةال  املرحلة معلمات من العةنة أفراد نظر وجهة من تبتدايةةال 

 :يلي فةما موضح هو كما الرياض تبمدينة

 9جدول 

بمدينة الرياض حول عبارات املحور الرابع: املقترحات التي تساهم في التغلب على معوقات تطبيق  بتداييةيبين استجابات أفراد عينة الدراسة من معلمات املرحلة ال 

 بتداييةجودة التعليم لدى معلمات املرحلة ال 

أوافق  العبارة م

 بشدة

أوافق إلى  أوافق

 حد ما

ل أوافق  ل أوافق

ا
ً
 مطلق

املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

الحوافز ألداء املعلمة  تنظةم أسالةب 1

 املتميز.

 6 0.88 4.33 19 42 146 433 737 ك

% 53.5 31.4 10.6 3.1 1.4 

التنسةق تبين أهداف املدرسة من جهة  2

 واإلمكانةات البشرية من جهة أخرى.

 8 0.83 4.26 12 38 159 535 633 ك

% 46 38.9 11.5 2.8 0.9 

 2 0.80 4.51 13 29 105 320 910 ك تخفةض نصاب الحصص للمعلمات. 3

% 66.1 23.2 7.6 2.1 0.9 

تضمين محتوى املنهج مواقف حةاتةة من  4

واقع التلمةذات لتدريبهن على كةفةة 

 التعامل مع الحةاة.

 3 0.77 4.41 7 24 129 461 756 ك

% 54.9 33.5 9.4 1.7 0.5 

تعويد اإلدارة املدرسةة واملعلمات على  5

 كةفةة تحديد وحل املشكالت الترتبوية.

 5 0.77 4.34 9 24 131 533 680 ك

% 49.4 38.7 9.5 1.7 0.7 

فتح املجال أمام املعلمات لطرح أفكار  6

 إتبداعةة تسهم في عملةة تطوير التعلةم.

 م3 0.75 4.41 7 20 123 480 747 ك

% 54.2 34.9 8.9 1.5 0.5 

في مجال الجودة الستعانة تبمختصين  7

 التعلةمةة لتدريب املعلمات على تطبةقها.

 9 0.93 4.25 18 64 169 427 699 ك

% 50.8 31 12.3 4.6 1.3 

تحديد املدرسة لستراتةجةات التغةير  8

 املاليمة لتطبةق جودة التعلةم.

 10 0.86 4.17 15 41 202 550 569 ك

% 41.3 39.9 14.7 3 1.1 

 7 0.79 4.32 10 26 142 541 658 ك على نشر ثقافة الجودة في املدارس.العمل  9

% 47.8 39.3 10.3 1.9 0.7 

تخفةف األعباء املطلوب تنفةذها من  10

 املعلمة كاملناوبة الصباحةة واملسايةة.

 1 0.75 4.64 16 21 70 224 1046 ك

% 76 16.3 5.1 1.5 1.2 

  0.82 4.36 املتوسط العام

 من الدراسة عةنة أفراد نظر وجهات أعاله الجدول  من يتضح       

 على موافقتهن درجة حول  الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة معلمات

 جودة تطبةق معوقات على التغلب في تساهم التي املقترحات محور  عبارات

 العام الحسابي املتوسط تبلغ وقد, تبتدايةةال  املرحلة معلمات لدى التعلةم

 فئات من الخامسة الفئة في يقع متوسط وهو( 5.0 من 4.26) املحور  لهذا

 أفراد أن يعني مما( بشدة أوافق) املوافقة درجة ويقاتبل الخماس ي املقةاس

 على يوافقن الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة معلمات من الدراسة عةنة

  التعلةم جودة تطبةق معوقات على التغلب في تساهم التي املقترحات محور 

 . عام بشكل وذلك( بشدة أوافق) تبدرجة تبتدايةةال  املرحلة معلمات لدى

 موافقة لدرجات الحسابي املتوسط تراوح فقد العبارات مستوى  وعلى 

 تبين ما الرياض تبمدينة تبتدايةةال  املرحلة معلمات من الدراسة عةنة أفراد

  درجتي تقاتبل متوسطات وهي درجات 5 لــــأص نــــم ةـــدرج( 4.27 – 4.17)
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 (.بشدة أوافق أوافق,) املوافقة

 الجدول  في املعةاري  النحراف قةم إلى النظر خالل من ويتضح       

 في تساهم التي املقترحات محور  لعبارات املعةاري  النحراف قةم أن الساتبق

 تبتدايةةال  املرحلة معلمات لدى التعلةم جودة تطبةق معوقات على التغلب

 (.0.93 ,0.75) تبين تنحصر

 على الحساتبةة املتوسطات قةم على تبناء عبارات ثالث أعلى كانت       

 : التالي النحو

 من تنفةذها املطلوب األعباء تخفةف" وهي 10 رقم العبارة جاءت      

 حسابي تبمتوسط األولى املرتبة في" واملسايةة الصباحةة كاملناوبة املعلمة

 عبء تشكل تأديتها املعلمات من تطلب أعمال هناك أن يعني وهذا(, 4.64)

 مستوى  تدني في سبب تكون  وقد التعلةمةة الجودة تطبةق وتعرقل لهن

 لحذف خطة وضع املسؤولين على ويلزم, املعلمات لدى الوظةفي الرضا

 وذلك للمناوبات موظفات تخصةص أو للمراقبات واسنادها األعمال هذه

 في التغةير يحدث أن وإلى, التعلةمةة تبالعملةة إل املعلمات تنشغل ل حتى

 للمعلمات تثقةفةة دورات عمل الترتبويات املشرفات على يجب املعلمة مهام

 على تساعدهم التي اليجاتبةة والتجاهات املهارات إكسابهن خاللها من يتم

 .وظةفتهن تبأعباء القةام

 في" للمعلمات الحصص نصاب تخفةض" وهي 3 رقم العبارة جاءت       

 يعتبرن  املعلمات أن يدل مما(, 4.51) حسابي تبمتوسط الثانةة املرتبة

  معلمة كل من يجعل وقد عايق الحصص من نصابهن
ً
  عنصرا

ً
 شبه تعلةمةا

 واعداد للدروس والتحضير الحصص ضغط تحمل لصعوبة وذلك معطل

 دفتر في املالحظات وتسجةل الطالبات كتب وتصحةح التقويم سجل

 وزارة على يجب املشكلة هذه لحل, يومي بشكل للطالبات الواجبات

 املرحلة ملعلمات يتسنى حتى, الخريجات من أكبر عدد تعةين التعلةم

 مع الكبير الجهد وبذل منهن املطلوب تبالوجه الدروس تنفةذ تبتدايةةال 

 . التدريس وطرق  التعلةم وسايل أحدث واستخدام الطالبات

 مواقف املنهج محتوى  تضمين" وهي( 6-4) رقم العبارتان جاءت      

 فتح الحةاة, مع التعامل كةفةة على لتدريبهن التلمةذات واقع من حةاتةة

" التعلةم تطوير عملةة في تسهم إتبداعةة أفكار لطرح املعلمات أمام املجال

 مع يتفق وهذا, منهما لكل( 4.41) حسابي وبمتوسط الثالثة املرتبة نفس في

 من علةه يشتمل وما املنهج جودة تبأن النظري  اإلطار جزء في تناوله تم ما

 املتعلم يمتلكها سوف التي واملهارات املعارف عن تعبر ومفردات موضوعات

 العامة املتغيرات مع املناهج تتناسب أن الضروري  ومن, حةاته في ويطبقها

 .للمتعلم املتكاملة الشخصةة تكوين في وإسهامها

 إتبداعةة أفكار لطرح املعلمات أمام املجال فتح"  بعبارة يتعلق وفةما       

 للمعلمات السماح أن على يدل مما" التعلةم تطوير عملةة في تسهم

 في األساسةة املفاتةح أحد تعد والجديدة اإلتبداعةة أفكارهن تبمشاركة

 تقديم على وحثهن املعلمات تشجةع يجب لذا, التعلةم تطوير عملةة

 جودة تطبةق معوقات على التغلب في منها لالستفادة وذلك أفكارهن

 . التعلةم

  النحو على الحساتبةة املتوسطات قةم على تبناءً  عبارات ثالث أقل كانت      

 :التالي

 جهة من املدرسة أهداف تبين التنسةق" وهي 2 رقم العبارة جاءت     

 حسابي تبمتوسط الثامنة املرتبة في" أخرى  جهة من البشرية واإلمكانةات

 التنسةق تبأهمةة تبتدايةةال  املرحلة معلمات وعي قلة على يدل وهذا(, 4.26)

 لديها توافرت مهما فاملدرسة, البشرية واإلمكانةات املدرسة أهداف تبين

 من تتمكن لم ما التعلةمةة الجودة تحقق أن يمكن ل البشرية اإلمكانةات

 املدرسةة األهداف تبين التنسةق أن إذ, اإلمكانةات لهذه الجةد التخطةط

 عملي واقع إلى النظرية حالتها من األهداف هذه ينقل البشرية واإلمكانةات

 .فاعلة تعلةمةة ومخرجات ملموس

 الجودة مجال في تبمختصين الستعانة" وهي 7 رقم العبارة جاءت      

 تبمتوسط التاسعة املرتبة في" تطبةقها على املعلمات لتدريب التعلةمةة

 تببعض الستعانة تبأهمةة املعلمات وعي قلة على يدل وهذا(, 4.25) حسابي

 تبدورهم والذي التعلةمةة للجودة كمدربين تأهةلهم تم الذين املختصين

 واملهارات الترتبوية تباملعلومات التدريب أثناء املعلمات يزود سوف

 قدرة أكثر تجعلهم التي الترتبوية والنظريات والتقنةة العلمةة واملستحدثات

 دراسة نتةجة خالفت النتةجة هذه أن كما, التعلةم جودة تطبةق على

  املعلمين تدريب ضرورة إلى أفادت التي [28] رودجرز 
ً
  تدريبا

ً
 تحت مستمرا

 . مختصين إشراف

         
ً
 املرحلة معلمات من الدراسة عةنة أفراد موافقة جاءت وأخيرا

 املدرسة تحديد" وهي 8 رقم العبارة على الرياض تبمدينة تبتدايةةال 

 العاشرة املرتبة في( التعلةم جودة لتطبةق املاليمة التغةير لستراتةجةات

 ولعل(, 4.17) الحسابي متوسطها تبلغ حةث( أوافق) تبدرجة وذلك واألخيرة

 دور  تبأهمةة تبتدايةةال  املرحلة معلمات إدراك قلة إلى يعود ذلك سبب

 جودة تطبةق عملةة تسهل الي والبرامج الخطط وضع عملةة في املدرسة

 . التعلةم

 الجدول  تبةانات خالل من عليها الحصول  تم التي النتةجة فإن وعلةه       

 التغلب في تساهم التي املقترحات من مجموعة هناك أن إلى تشير الساتبق

 : يلي كما أهمةتها حسب ترتةبها يمكن التعلةم جودة تطبةق معوقات على

 .واملسايةة الصباحةة كاملناوبة املعلمة من تنفةذها املطلوب األعباء تخفةف

 مواقف املنهج محتوى  تضمين/ للمعلمات الحصص نصاب تخفةض

 فتح/ الحةاة مع التعامل كةفةة على لتدريبهن التلمةذات واقع من حةاتةة

/ التعلةم تطوير عملةة في تسهم إتبداعةة أفكار لطرح املعلمات أمام املجال

 املشكالت وحل تحديد كةفةة على واملعلمات املدرسةة اإلدارة تعويد

 نشر على العمل/ املتميز املعلمة ألداء الحوافز أسالةب تنظةم/ الترتبوية

 جهة من املدرسة أهداف تبين التنسةق/ املدارس في الجودة ثقافة

 الجودة مجال في تبمختصين الستعانة/ أخرى  جهة من البشرية واإلمكانةات

 لستراتةجةات املدرسة تحديد/ تطبةقها على املعلمات لتدريب التعلةمةة

 عن النتةجة هذه أجاتبت وقد  .التعلةم جودة لتطبةق املاليمة التغةير

 .الرابع السؤال

 توصيات. ال6

 :يلي تبما الباحثة أوصت فقد, الدراسة هذه إلةه توصلت ما ضوء في

 تتكفل تبأن وذلك الواحد تبالفصل الطالبات عدد من الحد من لتبد -1

 . تبتدايةةال  للمرحلة جديدة مدارس تببناء التعلةم وزارة

  على إيجابي أثر من له ملا وذلك, للمعلمات واملادي املعنوي  الرفع ضرورة -2

 . لديهن الوظةفي الرضا مستوى  رفع

 املدرسة في املتوفرة املعامل تفعةل على املعلمات يشجعن أن يجب -3

  املعامل مـــدع ىــعل التعلةم وزارة وتعمل, جهة من املختلفة املعرفة ملجالت
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 .جهة من وتطويرها

 للمعلمات املوجهة التدريب تبرامج التعلةم وزارة تكثف أن ضرورة -4

 .التعلةمةة الجودة ثقافة تبمفهوم واملتعلقة

 شرح خاللها من يتم التلمةذات أمور  ألولةاء توعوية تبرامج وضع ضرورة -5

 جودة تبثقافة املتعلقة التعلةمة العملةة لتحسين الجديدة األسالةب

 . الترتبوية وتطبةقاتها التعلةم

 املراجع

 العربية املراجع .أ

. 1ط. املدارس في والتطوير الشاملة الجودة معايير(. 2014. )وفاء, عون [ 1]

 . الوطنةة فهد امللك مكتبة: الرياض

 املرحلة في العربةة اللغة معلمي أداء تقويم(. 2012. )إلهام, السلطان[ 2]
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ABSTRACT_ The study aimed at investigating the extent of Elementary Stage Teachers Awareness of the 

Culture of Education Quality and Its Applications, determining the requirements of educational quality 

application among primary stage female teachers, detecting the obstacles to the application of quality 

education from the point of view of primary stage female teachers, and providing a contributing propositions 

in overcoming those obstacles. The study used the descriptive survey method and a cluster random sample was 

chosen and it consisted of (1377) female teachers and this sample represented the population of primary stage 

female teachers in public schools in Riyadh, who reached (13768) female teachers. The study used the 

questionnaire tool to collect data and information regarding this study. The study concluded many results 

including: - The members of the study sample of the primary stage female teachers in Riyadh agree with the 

sentences of the awareness of the primary stage female teachers of the culture of quality education mentioned 

in this study with a general arithmetic mean of (4.22), including: “The teacher implements the objectives of the 

course using the available resources, and The teacher employs modern teaching aids  ”. The members of the 

study sample of the primary stage female teachers in Riyadh agree with the sentences of the requirements of 

the application of quality education among primary stage female teachers mentioned in this study with a 

general arithmetic mean of (3.59), including: “The teacher carries out different ways of thinking with the 

female students.”, and “The leader encourages the school staff to continuous seeking to develop their skills”. - 

The members of the study sample of the primary stage female teachers in Riyadh agree with the sentences of 

the obstacles to the application of quality education from the point of view of primary stage female teachers 

mentioned in this study with a general arithmetic mean of (3.72), including: “The size of the classrooms does 

not match with the number of female students (the student density)” and “The low level of job satisfaction 

among female teachers ”. The members of the study sample of the primary stage female teachers in Riyadh 

agree with the sentences of providing a contributing propositions in overcoming the obstacles of quality 

education among primary stage female teachers mentioned in this study with a general arithmetic mean of 

(4.26), including: “To reducing the burdens required to be implemented from the female teacher, such as the 

morning and evening shift, and reducing the quorum quota of classes for the female teachers”. 

KEY WORDS: Elementary Stage, the Culture, Quality, Education. 

 


