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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة درجة تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�ص مديريتي 
تربية الكرك، والعقبة من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني واملعلمني. تكونت عينة الدرا�سة 
من )270( م�رشفًا تربويًا ومعلمًا. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة طًور الباحث ا�ستبانة تكونت من 

)54( فقرة موزعة على خم�سة جمالت، ومت التحقق من �سدقها وثباتها. 
اأظهرت نتائج الدرا�سة: 

مدار�ص . 1 يف  التعليم  جودة  معايري  تطبيق  لدرجة  الدرا�سة  عينة  اأفراد  تقديرات  اأن 
مديريتي تربية الكرك، والعقبة، جاءت يف امل�ستوى املتو�سط يف جمايل الإدارة املدر�سية، 
واملنهاج،  )املعلم،  املنخف�ص:  امل�ستوى  يف  جمالت  ثلثة  جاءت  حني  يف  والطالب، 
املعيار  ح�سب  املنخف�ص  امل�ستوى  يف  للأداة  الكلي  التقدير  وجاء   ، املحلي(  واملجتمع 

املعتمد يف الدرا�سة. 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( بني ا�ستجابات . 2

 . )µ = 108(  امل�رشفني الرتبويني على املقيا�ص، واملتو�سط العام
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( بني ا�ستجابات . 3

 .)µ = 108( املعلمني على املقيا�ص، واملتو�سط العام
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( يف درجة . 4

تطبيق معايري جودة التعليم تعزى ملتغري املنطقة التعليمية، عدا جمال املجتمع املحلي، 
ل�سالح مديرية تربية ق�سبة الكرك. 

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( يف درجة . 5
تطبيق معايري جودة التعليم تعزى ملتغري اجلن�ص، عدا جمال املعلم، ل�سالح الإناث. 

املديرين يف  تدريب  على  العمل  الباحث ب�رشورة  اأو�سى  الدرا�سة،  نتائج  ويف �سوء 
جمال التخطيط ال�سرتاتيجي، والتاأكيد على اأهمية ال�رشاكة الفاعلة بني املدر�سة واملجتمع 
�سخ�سية  تنمية  على  والعمل  اخلدمة،  اأثناء  يف  املعلمني  تدريب  فاعلية  وزيادة  املحلي، 
واإجراء  العا�سمة،  البعيدة عن  الهتمام باملحافظات  الطالب من جميع جوانبها، وزيادة 

درا�سات مماثلة على مديريات تربية اأخرى. 
جنوب  اإقليم  التعليمية،  املنطقة  التعليم،  يف  اجلودة  معايري  املفتاحية:  الكلمات 

الأردن. 
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Abstract: 
This study aimed to investigate the degree of implementing quality 

standards of education in the schools of Al- Karak and Al- Aqapa Educational 
Directorates from the point of view of the educational supervisors and teachers. 

The study sample consisted of (270) educational supervisors and teachers. 
To achieve the objectives of the study, the researcher developed a 

questionnaire which consisted of (54) items distributed on five domains. The 
validity and reliability of the instrument were established. 

The results of the study showed that: 
1. The degree of estimates of the study sample came in the moderate – level 

in the domains of school management and student, while three domains 
showed low level (teacher, curriculum, and community) . The total 
estimate of the standard came in the low level according to the criteria in 
this study. 

2. There were significant differences at the significance level (α= 0. 05) 
between the responses of supervisors on the scale and the overall average 
(μ =108) . 

3. There were significant differences at the significance level (α= 0. 05) 
between the responses of teachers on the scale and the overall average 
(μ =108) . 

4. There were no statistically significant differences at the significance 
level (α = 0. 05) of the degree of implementation of quality standards in 
education due of the variable of district of education except in the domain 
of   community in favor of Al- Karak Directorate of Education. 

5. There were no statistically significant differences at the significance 
level (α = 0. 05) for the degree of implementation of quality standards in 
education due to the sex variable, except in the domain of teacher in favor 
of the female teachers. 
In the light of the results of the study, the researcher recommended the 

need to train managers in strategic planning, emphasize the importance of 
effective partnership between the school and the community, increase the 
effectiveness of in – service teacher training, develop the student’s personality 
in all its aspects, and increase attention to promote provinces. Similar studies 
on other directorates of education are recommended. 

Key words: quality standards in education, educational district, South 
Jordan provinces. 
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مقدمة: 
والتحولت  التحديات  من  جمموعة  العامل  دول  معظم  يف  الرتبوية  الأنظمة  تواجه 
ة، التي من اأبرزها التقدم ال�رشيع يف جمال التكنولوجيا، و�سبكة الت�سالت، واإدارة  املهمَّ
اجلودة، ولهذا اأ�سبحت كل موؤ�س�سات التعليم اأمام هذه التحديات بحاجة ما�سة اإىل التطوير 
والتغيري الهادف ملواكبة ما هو جديد وحديث؛ ولكي يتحقق التغيري احلقيقي يف موؤ�س�سات 
اإدارة  من  التعلمية  التعليمية  العملية  مدخلت  يف  اأوًل  النظر  اإعادة  يجب  العام،  التعليم 

مدر�سية، وطالب، ومعلم، ومناهج درا�سية، ودور املجتمع املحلي.
وقد حظي مفهوم جودة التعليم باهتمام الباحثني ملا له من فائدة يف توفري البيانات 
التعليم  على  للإنفاق  �سائبة  قرارات  اتخاذ  من  القرار  اأ�سحاب  متّكن  التي  واملعلومات 
الأ�سا�سية  الركائز  من  التعليم  خمرجات  بجودة  الهتمام  ُيعد  حيث  خمرجاته،  وحت�سني 

لتحقيق التنمية ال�ساملة للمجتمع وطموحاته امل�ستقبلية يف اأي دولة )زغوان، 2009( .
وتعّرف معاجم اللغة العربية كلمة اجلودة باأن اأ�سلها “جّود” واجليد نقي�ص الرديء، 
اإىل”  اجلودة  م�سطلح  وي�سري   ،  )1984 منظور،  )ابن  جيداً  �سار  اأي  جّوده،  ال�سيء  وجاد 
جممل ال�سمات واخل�سائ�ص واملميزات التي تتعلق باخلدمة وفاًء باحتياجات امل�ستفيدين 
للمعايري” باأنها جملة  الأمريكي  املعهد  ، وعرفها   )Blackmur, 2004( ”تلك اخلدمة من 
ال�سمات واخل�سائ�ص للمنتج اأو اخلدمة التي جتعله قادراً على الوفاء باحتياجات معينة” 
)احلاج وجميد وجري�سات، 2008( ، وهناك من عّرفها على اأنها قدرة املوؤ�س�سة على تلبية 
فيه من  املرغوب  النحو  اأداء وظائفها على  با�ستمرار على  العملء واملحافظة  احتياجات 

. )Ali & Shastri, 2010( قبلهم وح�سب املعايري املحددة
يعد  الذي  املجتمع،  لأفراد  املعريف  بالبناء  الهتمام  احلديث  املجتمع  بناء  ويتطلب 
التعليم العام اأهم ركائزه ومقوماته الأ�سا�سية؛ ولهذا جرت العديد من املحاولت العاملية 
واملحلية لتح�سني جودة التعليم، والتغلب على اأزماته، وحل م�سكلته من خلل عقد الندوات، 
يف  التعليم  جودة  لقيا�ص  ومعايري،  موؤ�رشات،  لو�سع  العليا؛  اللجان  وتكوين  واملوؤمترات، 
املوؤ�س�سات التعليمية املختلفة، مبا يتما�سى ومتطلبات هذه التغريات )عليمات، 2004( ، 
ومنذ اأواخر الثمانينيات وبداية الت�سعينيات اأ�سبح الهتمام بامل�ستويات املعيارية واجلودة 
ال�ساملة والقت�ساد املعريف، والعوملة، واإفرازاتها يف العملية التعليمية ال�سغل ال�ساغل لكل 

. )Newby,2005 من له علقة بتلك العملية )ال�سديفات واآخرون، 2011 و
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ونظراً للأهمية الكبرية التي حتظى بها اجلودة يف عملية التح�سني والتطوير، جعلت 
املفكرين يطلقون على هذا الع�رش ع�رش اجلودة ال�ساملة، باعتبارها اإحدى الركائز الأ�سا�سية 
العاملي  املجتمع  اأن  التكيف معها، حتى  الدولية، واملحلية، وحماولة  املتغريات  مل�سايرة 
اأ�سبح ينظر اإىل اجلودة ال�ساملة والإ�سلح الرتبوي، باعتبارهما وجهني لعملة واحدة، اإذ 
ميكن القول اإن اجلودة ال�ساملة هي التحدي احلقيقي الذي يواجه املجتمع العربي يف العقود 

القادمة )ح�سني، 2005( .
وت�ستثمرها  الأمم،  ت�سنعها  فر�سة  التعليم  جودة  اأن  والدار�سون  الباحثون  ويوؤكد 
القاعات،  من  تبداأ  ول  واملثابرة،  واملال،  واجلهد،  بالوقت،  اأجلها  من  وت�سحي  ال�سعوب، 
ول من املوؤمترات، ول من القوانني، بل تبداأ من املدر�سة، ومن م�ساركة املجتمع املحلي، 
واأولياء الأمور، واملعلمني، والطلب يف حتمل م�سوؤولية تطوير التعليم، و�سبط جودته، يف 
الإجراءات،  لكافة  دقيق  توثيق  خلل  ومن  وحمددة،  وا�سحة  تربوية  �سيا�سة  وجود  �سوء 
والن�ساطات املفرت�ص اأداوؤها بت�سل�سلية زمنية، ودقة يف و�سف اخلطوات وحتديد امل�سوؤوليات 

عن كل خطوة من خطوات هذه الإجراءات )العيثاوي وال�سامرائي، 2011( .
التعليم،  اأمة تكمن يف قدرتها على حتقيق جودة  اأية  قوة  اأن  املفكرون على  ويجمع 
ولهذا جند اأن الدول املتقدمة تعزو جناحها، اأو ف�سلها اإىل املوؤ�س�سة التعليمية، ولهذا ت�سعى 
دومًا اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة من خلل تغيري مناهج التعليم، لتتفق ومعايري اأدائية 
ذات م�ستوى عال )املغربي وعبد املوجود، 2005( ، ولذلك تطور الهتمام بالتعليم واجلودة 
جودة  وتطورت  واملوؤ�س�سات،  واجلماعات،  للأفراد  اأ�سا�سيًا  مطلبًا  اأ�سبح  التعليم  اأن  حتى 
التعليم حتى اأ�سبحت اأهدافا ُتقا�ص بها النجاحات على خمتلف امل�ستويات، وعليه فاإن على 
التوجهات  لتقدمي خدمات ذات جودة عالية، مبا يتفق مع  التخطيط  التعليمية  املوؤ�س�سات 

والأهداف املتغرية )اأبو دلبوح، 2011( .
اأزمة حقيقة  يواجه  الثالثة  الألفية  العربي يف  العامل  التعليم يف  اأن  وا�سحًا  واأ�سبح 
النقدي،  التفكري  ب�سفات  متتاز  اأجيال  تخريج  عن  التعليمية  املوؤ�س�سات  بعجز  تتمثل 
امل�سكلت مبو�سوعية  القدرة على حل  اأنهم ل ميتلكون  ف�سًل عن  والتحليلي،  والإبداعي، 
واأ�ساليب علمية، ب�سكل يوؤهلهم للقيام بتنفيذ املهمات املوكلة اإليهم يف جمال العمل وفق 

متطلبات اجلودة وحتديات الع�رشاملت�سارعة )اجللل، 2007والواحدي، 2011( .
التعليم،  لتح�سني جودة  امل�ستمرة  واملحاولت  املتزايد،  الهتمام  الرغم من  وعلى 
النتقادات  من  كثرياً  هناك  فاإن  العربية،  الدول  يف  املختلفة  مب�ستوياته  �سويته  ورفع 
مواءمتها  وعدم   ،  )2002 )را�سد،  ونوعيتها  التعليمية  املخرجات  جودة  تدين  حول 
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ملتطلبات خطط التنمية، وعدم منا�سبة خمرجات التعليم حلاجات �سوق العمل، وارتفاع 
املوؤ�س�سات  يف  الهدرالرتبوي  وزيادة  العالية،  الت�سخم  معدلت  �سوء  يف  التعليم  تكلفة 

.  )2000 التعليمية )عبد اجلواد، 
ومع هذه الأهمية التي حتظى بها معايري جودة التعليم عامليًا، فاإنها ما زالت غري 
اإىل  اإ�سافة   ،  )2005 )ال�سحيم،  عمومًا  العربية  الرتبوية  الأنظمة  يف  مر�ٍص  ب�سكل  مطبقة 
التطبيق  اأمام  حائًل  تقف  التي  واملالية،  واملادية،  الب�رشية،  املعوقات  من  كثري  وجود 

الفعلي يف املوؤ�س�سات الرتبوية العربية يف وقتنا احلا�رش )العارفة ووقران، 2007( .
ومع الأهمية الكبرية التي حتظى بها جميع مدخلت العملية التعليمية التعلمية يف 
حتقيق اأهداف العملية الرتبوية، فاإن هناك تباينًا يف وجهات نظر الرتبويني جتاه اأهمية 
كل مدخل من هذه املدخلت ومدى تاأثريه، فاإن هناك من يرى اأن املعلم اجليد، هو اأ�سا�ص 
التعليم اجليد يف خمتلف املراحل التعليمية، ولذا كانت جودة املعلم حمل اهتمام كثري من 

. )Meacham, 2002( الأبحاث، والدرا�سات يف املراحل التعليمية كافة
التعليم، جاءت  الرتبوية كافة يف حتقيق جودة  العملية  لأهمية مدخلت  وا�ستجابة 
 ،  )1987( عام  الرتبوي  النظام  مكونات  جميع  لت�سمل  الأردن  يف  الرتبوي  التطوير  خطة 
وملتابعة جوانب التطوير املختلفة تبنت وزارة الرتبية والتعليم نظام اإدارة اجلودة )الآيزو( 
مروراً  الوزارة،  مركز  من  الرتبوية  الإدارة  قطاعات  جميع  يف  الرتبوية  بالعملية  للرتقاء 
مبديريات الرتبية والتعليم، و�سوًل اإىل املدر�سة؛ ولهذا ا�ستحدثت مديرية توكيد اجلودة عام 
)2000( ملتابعة مدى حتقيق هذا الأهداف، و�سوًل اإىل نظام جودة �سامل، وفًعال، مُيًكن 

الوزارة من احل�سول على �سهادة اجلودة ال�ساملة )اجلرادات، 2002( .
وجاء �سمن تو�سيات املوؤمتر الإقليمي للأمم املتحدة )2004( اأن دول العامل اأ�سبحت 
الب�رشي،  ال�ستثمار  اأهم عنا�رش  اأنه  امل�ستدامة، على  التنمية  التعليم، ودوره يف  اإىل  تنظر 
كافة  من  يتطلب  وهذا  الثالثة؛  الألفية  يف  للدول  الرئي�سة  القت�سادية  املوارد  اأهم  واأحد 

امل�سوؤولني الهتمام والرعاية، وو�سع اخلطط الكفيلة لنجاح هذا ال�ستثمار القومي.
الأعمال،  قطاع  يف  اجلودة  عن  تختلف  التعليم،  قطاع  يف  اجلودة  اأن  وا�سحًا  وبات 
والقت�ساد، فجودة التعليم ل تخ�ص منتجًا بعينه، اأو �سلعة للت�سويق، ولكنه يخ�ص طالبًا 
له موا�سفات معينة؛ ولهذا ل بّد من اأن ت�سعى املدر�سة لتحقيق هذه املوا�سفات يف الطالب 
اخلريج، قي �سوء حقيقة ثابتة، وهي اأن تقدم التلميذ للمعرفة، ل اأن تقدم املعرفة للتلميذ، 
الرتبوية احلديثة؛ لكي  والنظريات  الرتبوية يف �سوء الجتاهات  العملية  تتم  اأن  بّد  اأي ل 

حتقق املنتج املرغوب، ومبا يتواءم مع معايري جودة التعليم )ح�سن، 2011( .
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ينظر املخططون واأ�سحاب القرار يف الأردن اإىل التعليم، على اأنه ا�ستثمار يف العن�رش 
الب�رشي يف �سوء �ُسح املوارد، حتى اأ�سبح ينظر له على اأنه اأهم املوارد القت�سادية للدولة، 
التي توؤدي  التعليم العايل  العام، هي مدخلت  التعليم  ومبثابة برتول الأردن، وخمرجات 
دوراً مهمًا يف نوعية هوؤلء اخلريجني فيما بعد، ونظراً لهذه الأهمية وملواجهة التحديات 
تناف�سية كفوؤة،  الب�رشية ذات جودة  املوارد  اإىل منظومة من  الكبرية، فهناك حاجة ما�سة 
وقادرة على تزويد املجتمع بخربات تعليمية م�ستمرة، وذات �سلة وثيقة بحاجاته الراهنة 
هو  الأردن  جنوب  واإقليم  امل�ستدامة،  القت�سادية  للتنمية  ا�ستجابة  وذلك  وامل�ستقبلية، 
عن  ر�سا  وعدم  �سكوى  وهناك  العا�سمة،  يف  القرار  �سنع  مركز  عن  البعيدة  الأقاليم  اأحد 
مدخلت العملية التعليمية التعلمية، مما ينعك�ص �سلبًا على املخرجات برمتها، ونظراً لندرة 
الدرا�سات- ح�سب معرفة الباحث- يف جمال مدى تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�ص 

هذا الإقليم، جاءت هذه الدرا�سة.
ومما �سبق ميكن �سياغة ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 

تربية  مديريتي  مدار�س  التعليم يف  تطبيق معايري جودة  درجة  »ما 
واملعلمني يف  الرتبويني  امل�رضفني  نظر  وجهة  من  والعقبة  الكرك،  ق�سبة 
جماالت: االإدارة املدر�سية، والطالب، واملعلم، واملنهاج، واملجتمع املحلي«؟ 

ويتفرع عن هذا ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
هل تختلف درجة تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�ص مديريتي تربية وتعليم . 1

ق�سبة الكرك، والعقبة من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني عن املتو�سط العام )µ = 108( ؟ 
هل تختلف درجة تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�ص مديريتي تربية وتعليم . 2

ق�سبة الكرك، والعقبة من وجهة نظر املعلمني عن املتو�سط العام )µ = 108( ؟ 
درجة . 3 )α=0.05( يف  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�ص مديريتي تربية ق�سبة الكرك، والعقبة، تعزى ملتغري 
املنطقة التعليمية )ق�سبة الكرك، منطقة العقبة( ؟ 

درجة . 4 )α=0.05( يف  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�ص مديريتي تربية ق�سبة الكرك، والعقبة، تعزى ملتغري 

اجلن�ص )ذكر، اأنثى( ؟ 
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أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق االآتي: 

العام، والتحقق من �سدقها . 1 التعليم  التعليم يف موؤ�س�سات  اأداة لقيا�ص جودة  بناء 
وثباتها وقابلية تطبيقها.

الوقوف على مدى تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�ص مديريتي تربية ق�سبة . 2
الكرك، والعقبة يف اإقليم جنوب الأردن.

و�سع املقرتحات والتو�سيات التي ت�ساعد متخذي القرار على تطبيق معايري جودة . 3
التعليم يف مدار�ص اإقليم جنوب الأردن.

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة يف االآتي: 

حاجة موؤ�س�سات التعليم العام لأدوات تفيدها يف عملية ر�سد نقاط القوة لتعزيزها، . 1
والك�سف عن نقاط ال�سعف يف اجلوانب املختلفة لأدائها ملعاجلتها.

اإمكانية ا�ستخدام نتائج الدرا�سة لتح�سني خمرجات التعليم العام، ور�سم ال�سيا�سات . 2
واخلطط الكفيلة لتطبيق معايري جودة التعليم يف التعليم العام.

اأو �سلبية يف مدى تطبيق . 3 اإن ما �ستك�سف عنه نتائج الدرا�سة من جوانب ايجابية 
ومعاجلة  الإيجابيات  تعزيز  اإىل  الرتبوي  القرار  اأ�سحاب  �سيدفع  التعليم،  جودة  معايري 

ال�سلبيات.
توجيه الإدارات الرتبوية نحو اأهمية تطبيق معايري جودة التعليم العام.. 4
�ستفتح املجال لدرا�سات لحقة يف �سوء متغريات اأخرى يف جمال جودة التعليم . 5
العام.

حدود الدراسة: 
اقت�رشت الدرا�سة على امل�رشفني الرتبويني ومعلمي املرحلتني الثانوية والأ�سا�سية  ♦

العليا يف مديريتي تربية ق�سبة الكرك، ومنطقة العقبة، وهما من املديريات املركزية يف 
اإقليم جنوب الأردن.
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واملعلم،  ♦ والطالب،  املدر�سية،  الإدارة  جمالت:  خم�سة  على  الدرا�سة  اقت�رشت 
واملناهج، واملجتمع املحلي.

ُطبقت الدرا�سة خلل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي )2011/ 2012( . ♦

التعريفات اإلجرائية: 

جمموعة الإجراءات املنهجية املخططة اللزمة لإعطاء  ◄ التعليم:  معايري جودة 
اجلودة  مطالب  ت�ستويف  املوؤداة،  التعليمية  والعملية  التعليمي،  املنتج  باأن  كافية  ثقة 
املطلوبة )Ching,2003( .ويعرفها الباحث باأنها تلك املوا�سفات، واخل�سائ�ص، وال�رشوط، 
احتياجات  تلبي  اإىل خمرجات  يوؤدي  العام، بحيث  التعليم  توافرها يف نظام  ينبغي  التي 

كافة امل�ستفيدين.
الكرك،  ◄ حمافظة  مركز  يف  الواقعة  والتعليم  الرتبية  مديرية  التعليمية:  املنطقة 

وحمافظة العقبة، ولي�ست يف الألوية اأو الأق�سية التي تتبع للمحافظة.
والو�سط،  ◄ )ال�سمال،  اأقاليم  ثلثة  اإىل  اإداريًا  مق�سم  الأردن  االأردن:  جنوب  اإقليم 

واجلنوب( ، وي�سم اإقليم اجلنوب اأربع حمافظات: الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة.

الدراسات السابقة: 
اطلع الباحث على الدرا�سات ال�سابقة ذات العلقة مبو�سوع البحث، واملتعلقة بتطبيق 

معايري جودة التعليم يف املوؤ�س�سات التعليمية، منها: 
درا�سة )اأبوعبده ،2011( هدفت اإىل معرفة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة 
يف مدار�ص حمافظة نابل�ص من وجهة نظر املديرين فيها.تكونت العينة من )132( مديراً 
ال�سلطة  عليها  ت�رشف  التي  املدار�ص  من  الب�سيطة  الع�سوائية  بالطريقة  اختريوا  ومديرة، 
الدرا�سة طورت  اأهداف  الدولية.ولتحقيق  الغوث  التابعة لوكالة  الفل�سطينية، ومن املدار�ص 
واأ�ساليب  وطرائق  واملحتوى،  الأهداف،  جمالت:  ت�سعة  على  ا�ستملت  ا�ستبانة  الباحثة 
التدري�ص، والتقومي، والمتحانات.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة تطبيق املعايري يف جميع 
املجالت جاءت بدرجة متو�سطة، وكذلك ك�سفت عن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 

يف درجة تطبيق معايري اجلودة ال�ساملة تعزى ملتغري اجلن�ص.
اإىل معرفة درجة تطبيق معايري  فقد هدفت   )2011، والعواملة  )االأمري  واأما درا�سة 
�سمان اجلودة يف املدر�سة الأردنية من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني.تكونت العينة من 
)200( م�رشف وم�رشفة، اختريوا بالطريقة العنقودية الع�سوائية من العاملني يف مديريات 
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من  تكونت  ا�ستبانة  الباحثان  اأعد  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  اململكة،  والتعليم يف  الرتبية 
ثمانية جمالت: �سوؤون الطلبة، واملوارد الب�رشية، والقيادة والتخطيط، واملجتمع املحلي، 
جاء  املناهج  جمال  اأن  الدرا�سة  نتائج  والتعليم.اأظهرت  الرتبية  واأداء  املادية،  واملوارد 
بدرجة متو�سطة، وك�سفت كذلك عن عدم  باقي املجالت  بدرجة مرتفعة، يف حني جاءت 

وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة تطبيق معايري اجلودة تعزى ملتغري اجلن�ص.
واأجرت )ال�سلبي،2010( درا�سة هدفت التعّرف اإىل اأثر اإدارة اجلودة ال�ساملة يف برامج 
 )108( من  العينة  الأردن.تكونت  يف  الغوث  وكالة  مدار�ص  يف  للمعلمني  املهنية  التنمية 
ُبعدي  على  ا�ستملت  ا�ستبانة  الباحثة  �سممت  الدرا�سة  اأهداف  ومعلمات.ولتحقيق  معلمني 
التخطيط والتنفيذ.اأظهرت النتائج اأن هناك اأثراً مرتفعًا يف الأداء على البعدين، كما ك�سفت 

عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف البعدين ل�سالح الإناث.
اجلودة  موؤ�رشات  واقع  اإىل  التعرف  هدفت  درا�سة  باإجراء   )2010 اهلل،  )عبد  وقام 
للتعليم.تكونت  القومية  املعايري  �سوء  يف  م�رش  يف  العامة  الثانوية  باملدار�ص  التعليمية 
عينة الدرا�سة من )918( مدير مدر�سة، وموجهًا تعليميًا، ومعلمًا، وطالبًا، يف حمافظة قنا 
امل�رشية، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة �سمم الباحث ثلث ا�ستبانات طبقت على العينة.اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن حتقق جودة اأداء املعلم جاءت مرتفعة بن�سبة )0.80%( ، وجودة املتعلم 

جاءت متو�سطة بن�سبة )0.72( .
اجلودة  اإدارة  تطبيق  درجة  معرفة  اإىل  هدفت  )حمودة،2009(  اأجرتها  درا�سة  ويف 
ال�ساملة يف املدار�ص الثانوية اخلا�سة يف عمان من وجهة نظر املديرين.تكونت العينة من 
)50( مديراً ومديرة، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة قامت الباحثة ببناء ا�ستبانه مكونة من )75( 
اجلودة  معايري  تطبيق  درجة  اأن  الدرا�سة  نتائج  جمالت.اأظهرت  ت�سعة  على  موزعة  فقرة 
يف املدار�ص اخلا�سة كانت بدرجة مرتفعة، وك�سفت كذلك عن عدم وجود فروق ذات دللة 

اإح�سائية يف درجة تطبيق اجلودة تعزى ملتغري اجلن�ص.
املدر�سة  فاعلية  معرفة  اإىل  هدفت  فقد   )2008 وطنا�س،  )الربعمي  درا�سة  واأما 
واملديرين  الرتبويني  امل�رشفني  نظر  وجهة  من  ُعمان  �سلطنة  يف  احلكومية  الأ�سا�سية 
ا�ستبانة مكونة من )100( فقرة، موزعة على  ُطوِّرت  الدرا�سة  اأهداف  واملعلمني.ولتحقيق 
�سبعة جمالت: الطلبة، املعلمون، الإ�رشاف على املدر�سة، حت�سيل الطلبة، املناخ املدر�سي، 
علقة املدر�سة باملجتمع املحلي.تكونت العينة من )1241( م�رشفًاً ومديراً ومعلمًا.اأظهرت 
املدر�سة  املجالت، عدا جمايل علقة  املدر�سة كانت عالية يف جميع  فاعلية  اأن  النتائج 
نظر  فاعليتهما متو�سطة من وجهة  اإذ كانت  املدر�سي،  املناخ  املحلي، وجمال  باملجتمع 
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امل�رشفني، كما بينت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى ملتغري طبيعة العمل، وكانت 
ل�سالح املديرين واملعلمني، كما اأظهرت وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى ملتغري اجلن�ص، 

ل�سالح الإناث.
ويف جمال جودة الكتب واملناهج املدر�سية اأجرى )دياب، 2006( درا�سة هدفت اإىل 
قيا�ص موؤ�رشات اجلودة يف التعليم، من خلل جودة الكتب واملناهج املدر�سية الفل�سطينية 
اأهداف الدرا�سة طور الباحث ا�ستبانة طبقت على عينة مكونة من )60(  يف غزة.ولتحقيق 
نتائج  غزة.اأظهرت  يف  الغوث  وكالة  مدار�ص  يف  الريا�سيات  معلمي  من  ومعلمة  معلمًا 
يدل على وجود  املقبول، مما  امل�ستوى  املدر�سية دون  واملناهج  الكتب  اأن جودة  الدرا�سة 

ثغرات وفجوات يف املناهج املدر�سية املطبقة.
بدرا�سة هدفت اإىل معرفة مدى تطبيق املدار�ص   )Moses & Stephen,2006( وقام 
الثانوية يف كينيا لإدارة اجلودة ال�ساملة، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة �سمم الباحث ا�ستبانة، 
املدار�ص  مديري  اأن  الدرا�سة  نتائج  معلم.اأظهرت   )300( من  مكونة  عينة  على  ُوزِّعت 
بالتخطيط  ملتزمني  غري  وكذلك  اجلودة،  لتطبيق  اللزمة  القيادة  مبهارات  يتمتعون  ل 

ال�سرتاتيجي اجليد، ول ُيعززون مبادرات تطوير املوارد الب�رشية.
واأجرى )اجلرجاوي ون�سوان، 2006( درا�سة هدفت اإىل تقومي الأداء املهني للمعلمني 
ال�ساملة.ا�ستخدم  اجلودة  موؤ�رشات  �سوء  يف  بغزة  الدولية  الغوث  وكالة  مبدار�ص  العاملني 
الباحثان ا�ستبانة مكونة من )42( فقرة ُطبِّقت على عينة مكونة من )250( معلمًا ومعلمة.

اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم و�سوح روؤية ور�سالة املدر�سة يف جمال التخطيط ال�سرتاتيجي 
للمعلمني، و�سعف امل�ساركة يف اتخاذ القرارات املدر�سية املتعلقة بعملية التعلم، و�سعف 
ممار�سات املعلمني على تنمية التقومي الذاتي لدى الطلبة، وكذلك على حتقيق النمو املتكامل 

لديهم.كما ك�سفت عن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن�ص.
واأما درا�سة )Hernandez & Rolando, 2002( فقد هدفت اإىل تقومي الو�سع احلايل 
اجلودة،  باإدارة  مدار�سها  املرتبطة  تك�سا�ص  مقاطعة  مدار�ص  يف  ال�ساملة  اجلودة  لإدارة 
وم�سى على تطبيقها خم�ص �سنوات من وجهة نظر املديرين وامل�رشفني الرتبويني.تكونت 
العينة من )34( مدر�سة وت�سم ما يقارب من )1300( طالب وطالبة.اأظهرت نتائج الدرا�سة 
ا�ستخدام  اإىل  دعت  حني  يف  التطبيق،  يف  الرتبويني  وامل�رشفني  املديرين  اأداء  عن  الر�سا 

اأ�ساليب اأف�سل لتقومي اجلودة.
تطبيق  قابلية  تعّرف مدى  اإىل  هدفت  )الرجب،2001(  بها  قام  ميدانية  درا�سة  ويف 
من  الدرا�سة  جمتمع  اإربد.تكون  حمافظة  يف  ال�ساملة  املدار�ص  يف  ال�ساملة  اجلودة  نظام 
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جميع العاملني يف املدار�ص ال�ساملة يف املحافظة، والبالغ عددهم )2574( فرداً، ولتحقيق 
�ستة جمالت:  ا�ستملت على )64( فقرة موزعة على  ا�ستبانة  الباحث  الدرا�سة طور  اأهداف 
املادية،  والإمكانات  الدرا�سية،  واملناهج  والطلبة،  التدري�سية،  والهيئة  املدر�سية،  الإدارة 
والتقييم.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة تطبيق نظام اجلودة يف املجالت ال�ستة، جاءت 

يف امل�ستويني املتو�سط واملرتفع.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء الإطار النظري للدرا�سة، وكذلك يف  ♦

بناء اأداة الدرا�سة.
التعليم،  ♦ يف  اجلودة  معايري  اعتماد  اأهمية  على  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  اتفقت 

واإمكانية تطبيقها يف التعليم العام.
معايري  ♦ تطبيق  م�ستوى  عن  الر�سا  عدم  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�ص  نتائج  اأظهرت 

Mo- 2006؛  ون�سوان،  اجلرجاوي  2011؛  عبده،  اأبو  2006؛  )دياب، العام  التعليم   وودة 
ses & Stephen,2006؛ الأمري والعواملة، 2011( ، يف حني اأظهرت نتائج درا�سات اأخرى 
الر�سا عن م�ستوى التطبيق )Hernandez & Rolando, 2002؛ الربعمي وطنا�ص، 2008؛ 
حمودة، 2009؛ ال�سلبي، 2010؛ عبد اهلل، 2011؛ الرجب، 2001( وقد يكون اأحد اأ�سباب هذا 
اأن النتائج اليجابية ظهرت يف القطاع التعليمي اخلا�ص، وكذلك يف مدار�ص  التباين هو 

وكالة الغوث، ويف دول متتاز بتوافر املوارد املالية ب�سكل وا�سح يف اقت�سادها.
تباينت الدرا�سات ال�سابقة يف جمالت معايري جودة التعليم التي بحثتها. ♦
تاألفت غالبية عينة الدرا�سات ال�سابقة من املعلمني، اأو من املديرين اأو من امل�رشفني  ♦

الرتبويني اأحيانًا، يف حني الدرا�سة احلالية تكونت عينتها من امل�رشفني الرتبويني واملعلمني 
معًا.

تنفرد الدرا�سة احلالية يف جمتمعها، اإذ بحثت يف مدى تطبيق معايري جودة التعليم  ♦
العام يف مديريات تربية وتعليم اإقليم جنوب الأردن.

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

هذا  مللئمة  امل�سحية  بال�سورة  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  ا�ستخدم 
الأ�سلوب لطبيعة الدرا�سة.
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جمتمع الدراسة: 

الثانوية  املرحلة  ومعلمي  الرتبويني  امل�رشفني  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
والأ�سا�سية الُعليا يف مديريتي تربية ق�سبة الكرك والعقبة للعام الدرا�سي )2011/ 2012(، 
 )22( و  م�رشفًا   )39( منهم  وم�رشفة  م�رشفًا   )61( الكلي  الرتبويني  امل�رشفني  عدد  وبلغ 
معلمًا   )654( منهم  ومعلمة  معلمًا   )1400( الكلي  املعلمني  عدد  وبلغ  تربوية،  م�رشفة 

و )746( معلمة.

عينة الدراسة: 

)61( م�رشفًا وم�رشفة  بواقع  تربويًا،  معلمًا وم�رشفًا   )270( الدرا�سة من  عينة  تكونت 
و)209( معلمني ومعلمات، اختريوا بالطريقة الع�سوائية الطبقية، كما هو مو�سح يف اجلدول )1( 

الجدول )1( 
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها: )المنطقة التعليمية، الوظيفة، الجنس( 

الن�سبة املئويةالعدداجلن�سالوظيفةاملنطقة التعليمية

مديرية تربية ق�سبة الكرك
امل�رشفون الرتبويون

17ذكور
%100

12اإناث

املعلمون
45ذكور

%15
53اإناث

مديرية تربية منطقة العقبة
امل�رشفون الرتبويون

22ذكور
%100

10اإناث

املعلمون
53ذكور

%15
58اإناث

أداة الدراسة: 

ال�سابقة يف جمال جودة  والدرا�سات  النظري  الأدب  على  اعتماداً  الدرا�سة  اأداة  ُبنيت 
عليمات،  2011؛  الواحدي،  2009؛  حمودة،  2011؛  وال�رشايرة،  )الع�ساف  العام  التعليم 
2004؛ عا�سور، 2003؛ الرجب، 2001؛ ح�سني، 2005؛ الأمري والعواملة، 2011؛ ال�سديفات 

. )Gregory & McLaughlin, 1995 واآخرون، 2011؛
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صدق أداة الدراسة وثباتها: 

للتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة ُعر�ست على )10( من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة 
اأو احلذف،  الإ�سافة  اأو  التعديل  واأُخذ مبلحظاتهم من حيث  الها�سمية،  الزرقاء واجلامعة 
وكذلك مدى انتماء الفقرات للمجالت املحددة، وقد مت حذف واإ�سافة وتعديل الفقرات التي 
اأجمع املحكمون عليها اأكرث من )0.80( ، حيث اأ�سبح عدد فقرات الأداة ب�سورتها النهائية 
)54( فقرة، موزعة على خم�سة جمالت: الإدارة املدر�سية )12( فقرة، والطالب )11( فقرة، 
واملعلم )10( فقرات، واملناهج )12( فقرة، واملجتمع املحلي )9( فقرات.وقد اعتمد الباحث 
مقيا�سًا ثلثيًا وفقًا لتدرج ليكرت )بدرجة مرتفعة، وبدرجة متو�سطة، وبدرجة منخف�سة( ، 

واأعطيت الأوزان الآتية: )1، 2، 3( على التوايل.

ثبات أداة الدراسة: 

اأداة الدرا�سة ُطبِّقت على عينة ا�ستطلعية مكونة من )30( معلمًا  للتحقق من ثبات 
زمني  وبفا�سل  الختبار،  واإعادة  الختبار  باأ�سلوب  الدرا�سة،  عينة  خارج  من  ومعلمة 
األفا  كرونباخ  معادلة  ح�سب  الثبات  قيمة  بلغت  حيث  واإعادته،  التطبيق  بني  اأ�سبوع 
)Cronbach alpha( )0.87( ، وبعد ذلك ا�ستخرج معامل ارتباط بري�سون )Pearson( اإذ 

بلغت قيمته )0.89( ، وهي ن�سبة مقبولة لغايات هذه الدرا�سة.

املعاجلة اإلحصائية: 
اُ�ستخدم  اإذ   ،  )SPSS( اإح�سائيًا، وذلك با�ستخدام برنامج  البيانات وعوجلت  زت  ُرمِّ
و�سف  يف  املئوية  والن�سب  التكرارات  وا�ستخرجت  والتحليلي،  الو�سفي  الإح�ساء 

خ�سائ�س جمتمع الدرا�سة، على النحو االآتي: 
معادلة  ♦ با�ستخدام  الداخلي  الت�ساق  معامل  ح�ساب  مت  الأداة  ثبات  من  للتحقق   

كرونباخ األفا، ومعامل ارتباط بري�سون.
للإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الرئي�ص ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات  ♦

املعيارية.
♦ .)1- sample T test(  للإجابة عن ال�سوؤالني الفرعيني الأول والثاين، مت ا�ستخدام
احل�سابية  ♦ املتو�سطات  ا�ستخرجت  والرابع  الثالث  الفرعيني  ال�سوؤالني  عن  للإجابة 

والنحرافات املعيارية.
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وقد اعتمد الباحث مقيا�سًا ثلثيًا وفقًا لتدرج ليكرت )بدرجة مرتفعة، وبدرجة متو�سطة، 
وبدرجة منخف�سة( ، ومت اعتماد احلكم على االأو�ساط احل�سابية على النحو االآتي: 

كل فقرة متو�سطها احل�سابي اأقل من )1.67( تكون بدرجة منخف�سة.. 1
كل فقرة متو�سطها احل�سابي )1.67- 2.33( تكون بدرجة متو�سطة.. 2
كل فقرة متو�سطها احل�سابي اأعلى من )2.33( تكون بدرجة مرتفعة.. 3

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
 النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرئي�ص ومناق�سته:  ◄

تربية  مديريتي  مدار�س  التعليم يف  تطبيق معايري جودة  درجة  »ما 
وتعليم ق�سبة الكرك والعقبة من وجهة نظر امل�رضفني الرتبويني واملعلمني 
يف جماالت: االإدارة املدر�سية، الطالب، املعلم، املنهاج، واملجتمع املحلي«؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  وللإجابة 

لكل جمال من جمالت الدرا�سة والكلي، كما هو مو�سح يف اجلداول )2، 3، 4، 5، 6، 7( 
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات عينة الدراسة 
عن كل فقرة من فقرات مجال اإلدارة المدرسية

الرتبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالفقراتالرقم
1.700.676 ميتلك مدير املدر�سة روؤية وا�سحة لر�سالة املدر�سة.1

ي�ستخدم مدير املدر�سة املنهج العلمي يف حل امل�سكلت2
1.590.6510 واتخاذ القرارات.

1.560.6512 يعتمد مدير املدر�سة موؤ�رشات اأداء عمل وا�سحة.3
1.580.6411 ميتلك مدير املدر�سة القدرة على اإقامة علقات عمل فّعالة.4
1.610.639 يوؤمن مدير املدر�سة مببداأ التقومي الذاتي.5
1.660.677يعمل مدير املدر�سة على تنمية العاملني معه مهنيًا.6
1.780.692يتعامل مدير املدر�سة مع العاملني بعدالة ودميقراطية.7
1.740.643 ي�رشك مدير املدر�سة ملجتمع املحلي يف فعاليات املدر�سة.8
1.710.644يطبق مدير املدر�سة مبداأ تفوي�ص ال�سلحيات للعاملني.9

1.810.681 يعزز مدير املدر�سة مبادرات العاملني ويطورها.10
1.660.617 ميتلك مدير املدر�سة املهارات القيادية اللزمة.11

 ُي�رشك مدير املدر�سة العاملني يف و�سع اخلطة12
1.710.634 الإ�سرتاتيجية للمدر�سة.

1.672.381الكلي
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يت�سح من اجلدول )2( اأن املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات اأفراد العينة عن فقرات جمال 
الإدارة املدر�سية ككل، قد بلغ )1.67( وبانحراف معياري مقداره )2.38( .وهذا يعني اأن 
نتيجة تقومي امل�رشفني الرتبويني واملعلمني لدرجة تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�ص 
احل�سابي  املتو�سط  وتراوح   ، )متو�سطة(  بدرجة  جاء  قد  والعقبة،  الكرك،  تربية  مديريتي 
 ،)1.81  -1.56( بني  ما  املدر�سية  الإدارة  جمال  فقرات  عن  العينة  اأفراد  ل�ستجابات 

وبانحراف معياري تراوح ما بني )0.69-0.61( .
امل�ستويني  اأن متو�سطات فقرات املجال جاءت يف  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  واأظهرت 
املتو�سط واملنخف�ص منا�سفة.وجاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة )10( »يعزز مدير املدر�سة 
مبادرات العاملني ويطورها«، ومبتو�سط ح�سابي )1.81( ، وتليها يف املرتبة الثانية الفقرة 
)7( »يتعامل مدير املدر�سة مع العاملني بعدالة ودميقراطية«، ومبتو�سط ح�سابي )1.78( ، 
ويف املرتبة الثالثة الفقرة )8( »ي�رشك مدير املدر�سة املجتمع املحلي يف فعاليات املدر�سة« 

ومبتو�سط ح�سابي )1.74( .
يف حني جاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة )3( »يعتمد مدير املدر�سة موؤ�رشات اأداء عمل 
وا�سحة« ومبتو�سط ح�سابي )1.56( ، ويليها الفقرة )4( »ميتلك مدير املدر�سة القدرة على 
اإقامة علقات عمل فّعالة« ومبتو�سط ح�سابي )2.63(، ويليها الفقرة )2( »ي�ستخدم مدير 

املدر�سة املنهج العلمي يف حل امل�سكلت واتخاذ القرارات« ومبتو�سط ح�سابي )1.59( .
ويعزو الباحث ح�سول الفقرة )10( على اأعلى متو�سط ح�سابي بني فقرات املجال اإىل 
التناف�ص بني املدار�ص داخل املديرية الواحدة، وعلى م�ستوى مدار�ص اململكة، لأن املبادرات 
الإبداعية لي�ست اإجنازاً للمعلم فقط، بل للمدر�سة وللمديرية وللوزارة؛ ولهذا حتظى باهتمام 

امل�ستويات الإدارية كافة.
واأما اأن حت�سل الفقرة )3( على اأدنى متو�سط ح�سابي بني فقرات املجال، فمن اخلربة 
العملية يف امل�ستويات الرتبوية املختلفة، هذا لي�ص غريبًا لأن غالبية املديرين، وعلى خمتلف 
الرجتال،  مبداأ  يعتمدون  بل  وا�سحة،  عمل  اأداء  موؤ�رشات  ليعتمدون  الإدارية  امل�ستويات 
وخا�سة يف غياب التوثيق واملتابعة، واإن وجدت ال�سجلت، فهي من باب الكم ولي�ص الكيف 
غالبًا، وعند الطلع على خطط مديري املدار�ص تلم�ص اأنها �سكلية يف معظمها، ول حتقق 
�سيئًا ملمو�سًا للموؤ�س�سة، وهذا يوؤكد اأن معايري جودة التعليم مل تطبق بال�سكل املطلوب يف 

هذا اجلانب.
ويتبني من ا�ستجابات اأفراد العينة عن فقرات جمال الإدارة املدر�سية ككل، اأن هناك 
حت�سنًا ملمو�سًا اإىل حد ما، ويعزو الباحث اأ�سباب ذلك اإىل الهتمام الذي توليه وزارة الرتبية 
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والتعليم مبديري املدار�ص من حيث التدريب والتاأهيل، و�رشوط الختيار، واحلوافز املالية؛ 
نظراً لدورهم يف اإجناح العملية الرتبوية يف �سوء الجتاهات الرتبوية احلديثة.وتتفق هذه 
النتيجة مع نتائج درا�ستي )اأبو عبده، 2011؛ الأمري والعواملة، 2011؛ الرجب، 2001( ، 

وتختلف مع نتائج درا�ستي )Moses & Stephen, 2006؛ ال�سلبي، 2010( .
ا�ستخرجت  الطالب،  جمال  يف  التعليم  جودة  معايري  تطبيق  درجة  عن  وللإجابة 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات املجال، كما هو مو�سح 

يف اجلدول )3( 
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات عينة الدراسة 
عن كل فقرة من فقرات مجال الطالب 

الرتبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالفقراتالرقم

1.850.711 تنمي املدر�سة لدى الطالب الثقة بالنف�ص.13

ت�سعى املدر�سة لتمكني الطالب من امتلك مهارات الت�سال مع 14
1.670.687الآخرين.

 ت�سعى املدر�سة لإعداد الطالب ملواكبة التطورات العلمية والتقنية 15
1.700.703احلديثة.

1.690.685تعمل املدر�سة على تنمية التفكري الإبداعي والناقد لدى الطالب.16
1.550.5911توفر املدر�سة للطالب فر�ص العمل �سمن فريق.17
1.660.669تنمي املدر�سة لدى الطالب القدرة على املبادرة واتخاذ القرار.18
1.590.6110تنمي املدر�سة لدى الطالب مهارات احلوار والإقناع.19
1.710.702 تهيئ املدر�سة الطالب للندماج اليجابي يف املجتمع.20
1.700.723تعمل املدر�سة على تنمية �سخ�سية الطالب من جميع جوانبها.21
1.670.697ت�سعى املدر�سة لتمكني الطالب من امتلك مهارات التعلم الذاتي.22
1.690.705تنظر املدر�سة اإىل الطالب على اأنه حمور العملية التعليمية التعلمية.23

1.671.201الكلي

يت�سح من اجلدول )3( اأن املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات اأفراد العينة عن فقرات جمال 
نتيجة  اأن  يعني  .وهذا   )1.20( مقداره  معياري  وبانحراف   )1.67( بلغ  قد  ككل،  الطالب 
مدار�ص  يف  التعليم  جودة  معايري  تطبيق  لدرجة  واملعلمني  الرتبويني  امل�رشفني  تقومي 



84

د. عبد السالم اجلعافرةفي إقليم جنوب األردن من وجهة نظر املشرفني التربويني واملعلمني
درجة تطبيق معايير جودة التعليم في مدارس مديريتي تربية الكرك والعقبة 

وتراوح   ، )متو�سطة(  بدرجة  جاءت  الطالب،  جمال  قي  والعقبة  الكرك،  تربية  مديريتي 
املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات اأفراد العينة عن فقرات جمال الطالب بني )1.85- 1.55( ، 

وبانحراف معياري تراوح ما بني )0.72- 0.59( .
امل�ستوى  يف  جاءت  فقرات   )8( متو�سطات  اأن  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  واأظهرت 
 )13( الفقرة  الأوىل  املرتبة  يف  وجاءت  املنخف�ص،  امل�ستوى  يف  فقرات   )3( و  املتو�سط، 
»تنمي املدر�سة لدى الطالب الثقة بالنف�ص« ومبتو�سط ح�سابي )1.85( ، ويف املرتبة الثانية 
ح�سابي  مبتو�سط  املجتمع«  يف  اليجابي  للندماج  الطالب  املدر�سة  »تهيئ   )20( الفقرة 
»ت�سعى  التوايل  على  ون�سهما  الثالثة،  املرتبة  )15، 21( يف  الفقرتان  ويليهما   ،  )1.71(
املدر�سة لإعداد الطالب ملواكبة التطورات العلمية والتقنية احلديثة«، »تعمل املدر�سة على 

تنمية �سخ�سية الطالب من جميع جوانبها« مبتو�سط ح�سابي )1.70( .
يف حني جاءت يف املرتبة الأخرية بني فقرات املجال، الفقرة )17( »توفر املدر�سة 
للطالب فر�ص العمل �سمن فريق« ومبتو�سط ح�سابي )1.55( ، ويليها الفقرة )19( »تنمي 
الفقرة  ويليها   )1.59( ح�سابي  مبتو�سط  والإقناع«  احلوار  مهارات  الطالب  لدى  املدر�سة 

)18( »تنمي املدر�سة لدى الطالب القدرة على املبادرة واتخاذ القرار« مبتو�سط )1.66( .
اأعلى متو�سط ح�سابي هو تاأكيد وزارة  ويعزو الباحث ح�سول الفقرة رقم )13( على 
الرتبوية  والت�رشيعات  الجتاهات  مع  مت�سيًا  اجلانب  هذا  تنمية  على  والتعليم  الرتبية 
واخلوف  القهر  اأ�ساليب  عن  بعيداً  اليجابي  وتفاعله  الطالب  م�ساركة  توؤكد  التي  احلديثة، 
يدور يف  وتعبريه عما  وتفاعله  الطالب  م�ساركة  اأ�سبحت  �سابقًا، حتى  �سائدة  كانت  التي 

ذهنه من اأفكار، هي املوؤ�رش الرئي�ص لنجاح املوقف ال�سفي عند املعلم.
فيعزو  املجال،  فقرات  بني  ح�سابي  متو�سط  اأدنى  على   )17( الفقرة  حت�سل  اأن  واأما 
الباحث ذلك اإىل مت�سك غالبية املعلمني بدورهم التقليدي وهو التلقني والرتكيز على الكم 
اأن�سطة ميكن توظيفها لتهيئة  اأن املناهج املدر�سية تت�سمن  ولي�ص الكيف، على الرغم من 
فر�ص العمل �سمن الفريق، ومع هذا يت�سح اأن هناك حماولت يف هذا اجلانب ولكن لي�ست 

بامل�ستوى املاأمول.
فاإنها  بها،  باأ�ص  ل  املجال على درجة متو�سطة، وهي  الرغم من ح�سول هذا  وعلى 
مل ترق اإىل م�ستوى الطموح املن�سود يف ظل تاأكيد الجتاهات الرتبوية املعا�رشة على اأن 
الطالب هو حمور العملية الرتبوية، والهتمام بتنمية �سخ�سيته من جميع جوانبها- معرفيًا 
ومهاريًا ووجدانيًا- اإذ اإن التح�سيل الدرا�سي مل يُعد هو املوؤ�رش الوحيد ل�سخ�سية املتعلم، 
وم�ساركته  الإيجابي  الطالب  دور  على  الأردن  يف  الرتبوية  الت�رشيعات  تاأكيد  اإىل  اإ�سافة 
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)اجلرجاوي  درا�سات  مع  الدرا�سة  نتائج  التعلمية.وتتفق  التعليمية  املواقف  يف  الفاعلة 
ون�سوان، 2006؛ الأمري والعواملة، 2011؛ عبداهلل، 2010؛ الرجب، 2001( ، وتختلف مع 

نتائج درا�ستي )الربعمي وطنا�ص، 2008؛ حمودة، 2009( .
ا�ستخرجت  املعلم،  جمال  يف  التعليم  جودة  معايري  تطبيق  درجة  عن  وللإجابة 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات املجال، كما هو مو�سح 

يف اجلدول )4( 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات عينة الدراسة 
عن كل فقرة من فقرات مجال المعلم

الرتبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالفقراتالرقم

1.790.701تنظر املدر�سة للمعلم على اأنه اأهم عنا�رش تنفيذ املنهاج.24

تنظر املدر�سة للمعلم على اأنه اأحد م�سادر املعلومات، ولي�ص 25
1.640.654جميعها.

توؤمن املدر�سة باأن دور املعلم الرئي�ص التوجيه والإر�ساد ولي�ص 26
1.610.666ح�سو املعلومات.

1.560.6510توؤكد املدر�سة على اأهمية تدريب املعلم اأثناء اخلدمة.27
1.680.722يوظف املعلم معطيات التكنولوجيا يف عمليتي التعليم والتعلم.28
1.580.688يوظف املعلم الأن�سطة الإثرائية امل�ساحبة للمقرر.29
1.580.718 يوؤمن املعلم مببداأ الفروق الفردية بني الطلبة.30
1.660.643يظهر املعلم الر�سى عن مهنة التعليم.31
1.600.727يح�سل املعلم على حوافز مادية ومعنوية مقنعة.32
1.620.705يوؤمن املعلم اأنه قدوة لطلبه يف �سلوكه ومظهره.33

1.622.464 الكلي

يت�سح من اجلدول )4( اأن املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات اأفراد العينة عن فقرات جمال 
املعلم ككل، قد بلغ )1.62( وبانحراف معياري مقداره )2.46( .وهذا يعني اأن نتيجة تقومي 
مديريتي  مدار�ص  التعليم يف  تطبيق معايري جودة  لدرجة  واملعلمني  الرتبويني  امل�رشفني 
املتو�سط  وتراوح   ، )منخف�سة(  بدرجة  جاءت  قد  املعلم،  جمال  قي  والعقبة  الكرك  تربية 
 ،  )1.56  -1.79( بني  ما  الطالب  جمال  فقرات  عن  العينة  اأفراد  ل�ستجابات  احل�سابي 

وبانحراف معياري تراوح ما بني )0.64- 0.72( .
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وقد اأظهرت ا�ستجابات اأفراد العينة اأن متو�سط فقرتني )2( جاء يف امل�ستوى املتو�سط، 
»تنظر   :  )24( الفقرة  الأوىل  املرتبة  يف  جاءت  اإذ  املنخف�ص،  امل�ستوى  يف  فقرات   )8( و 
املدر�سة للمعلم على اأنه اأهم عنا�رش تنفيذ املنهاج« بني فقرات املجال ومبتو�سط )1.79( 
، ويليها يف املرتبة الثانية الفقرة )28( : »يوظف املعلم معطيات التكنولوجيا يف عمليتي 
التعليم والتعلم« ومبتو�سط )1.68( ، وجاءت يف املرتبة الثالثة الفقرة )31( : »يظهر املعلم 

الر�سى عن مهنته« ومبتو�سط )1.66( .
يف حني جاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة )27( : »توؤكد املدر�سة على اأهمية تدريب 
 )،30،29( الفقرتان  ويليها   ،  )1.56( ومبتو�سط  املجال  فقرات  بني  اخلدمة«  اأثناء  املعلم 
ون�سهما على التوايل: »يوظف املعلم الأن�سطة الإثرائية امل�ساحبة للمقرر« و »يوؤمن املعلم 
مع  النتيجة  هذه  .وتختلف   )1.58( ح�سابي  ومبتو�سط  الطلبة«  بني  الفردية  الفروق  مببداأ 
Hernandez & Rolan- 2011؛ الربعمي وطنا�ص، 2008؛  تتائج درا�سة )الأمري والعواملة،
do, 2002؛ عبد اهلل، 2010( وتتفق مع نتائج درا�سة )الرجب، 2001( يف بع�ص املجالت.

باأنه نتيجة لأهمية  اأعلى متو�سط ح�سابي،  الفقرة )24( على  الباحث ح�سول  ويعزو 
الأدوار  تبدلت  ومهما  عام،  ب�سكل  املدر�سي  املنهاج  تنفيذ  املعلم يف  به  يقوم  الذي  الدور 
الرئي�ص  العن�رش  واملدرب هو  املوؤهل  املعلم  يبقى  التعليم  تكنولوجيا  وت�سارعت معطيات 
طالبًا  اأعطيك  متميزاً  معلمًا  »اأعطني  يقال:  ولهذا  املدر�سي؛  املنهاج  اأهداف  حتقيق  يف 
متميزاً«، وقد تنبهت وزارة الرتبية والتعليم لهذه الأهمية ف�سارعت اإىل املوافقة على اإيجاد 
نقابة للمعلمني يف الأردن، لكي ترقى بالأداء التعليمي يف �سوء حت�سني اأو�ساعهم املالية 

والجتماعية.
فيعزو  املجال،  فقرات  بني  ح�سابي  متو�سط  اأدنى  على   )27( الفقرة  حت�سل  اأن  واأما 
املعتمدة  بالآلية  املعلمون  يتلقاها  التي  التدريبية  الدورات  فعالية  عدم  اإىل  ذلك  الباحث 
ملءمة  وعدم  للمعلمني،  املالية  املكافاآت  غياب  ظل  يف  واملديريات،  الوزارة  قبل  من 
مراكز التدريب احلالية، وكذلك غياب املتابعة احلقيقية للغرفة ال�سفية من قبل امل�رشفني 
الرتبويني؛ ولهذا من خلل اخلربة العملية اأرى اأن اأثر التدريب مل ي�سل بال�سورة املاأمولة 

اإىل الغرفة ال�سفية، ولهذا ما زال كثري من املعلمني ميار�سون الأ�ساليب التقليدية.
ا�ستخرجت  املناهج،  جمال  يف  التعليم  جودة  معايري  تطبيق  درجة  عن  وللإجابة 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات املجال، كما هو مو�سح 

يف اجلدول )5( 
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الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات عينة الدراسة 

عن كل فقرة من فقرات مجال المناهج

الرتبةاالنحراف املعياري املتو�سط احل�سابيالفقراتالرقم

1.590.707ت�ستمد اأهداف املناهج من الفل�سفة الرتبوية الأردنية.34

متثل اأهداف املناهج املجالت الثلثة: املعرفية، والنفعالية، 35
1.680.753واحل�ص حركية.

1.690.722تت�سم اأهداف املناهج باملرونة والو�سوح وقابليتها لتحقيق.36
1.630.694تركز اأهداف املناهج على توظيف املعرفة يف احلياة.37
1.881.631تن�سجم اأهداف املناهج مع الأدوار اجلديدة ملعلم الألفية الثالثة.38
1.580.718يت�سم حمتوى املناهج باحلداثة ومواكبة الع�رش.39

تراعي املناهج معايري تنظيم املحتوى )التكامل وال�ستمرارية 40
1.560.669والتتابع( .

1.610.665يتجنب حمتوى املناهج التكرار يف املقررات.41
1.520.6612يتدرج حمتوى املناهج يف تقدمي املهارات اللزمة.42

ُتراعي املناهج معايري اختيار املحتوى كال�سدق والأهمية، 43
1.610.635والعاملية، والفائدة، والتوافق.

1.560.599يرتبط تقومي املناهج بالأهداف التعليمية املرغوبة.44

تلتزم املناهج بعملية التقومي ال�سامل ل�سخ�سية املتعلم من 45
1.530.5711جميع جوانبها.

1.612.835الكلي: 

فقرات  عن  العينة  اأفراد  ل�ستجابات  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )5( اجلدول  من  يت�سح 
اأن  يعني  .وهذا   )2.83( مقداره  وبانحراف معياري   )1.61( بلغ  قد  املناهج ككل،  جمال 
نتيجة تقومي امل�رشفني الرتبويني واملعلمني لدرجة تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�ص 
مديريتي تربية الكرك، والعقبة قي جمال املناهج، قد جاءت بدرجة )منخف�سة( ، وتراوح 
املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات اأفراد العينة عن فقرات هذا املجال ما بني )1.52- 1.88( 

، وبانحراف معياري تراوح ما بني )1.63- 0.57( .
واأظهرت ا�ستجابات اأفراد العينة اأن متو�سطات )3( فقرات جاءت بدرجة متو�سطة، و 
)9( فقرات جاءت بدرجة منخف�سة.وجاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة )38( »تن�سجم اأهداف 
املناهج مع الأدوار اجلديدة ملعلم الألفية الثالثة« على املرتبة الأوىل بني فقرات املجال 



88

د. عبد السالم اجلعافرةفي إقليم جنوب األردن من وجهة نظر املشرفني التربويني واملعلمني
درجة تطبيق معايير جودة التعليم في مدارس مديريتي تربية الكرك والعقبة 

املناهج  اأهداف  »تت�سم   )36( رقم  الفقرة  الثانية  املرتبة  يف  وتليها   ،  )1.88( ومبتو�سط 
باملرونة والو�سوح وقابليتها لتحقيق« ومبتو�سط )1.69( ويف املرتبة الثالثة الفقرة 35( 
»متثل اأهداف املناهج املجالت الثلثة: املعرفية، والنفعالية، واحل�ص حركية« ومبتو�سط 

. )1.68(
اللزمة«  املهارات  املناهج يف تقدمي  »يتدرج حمتوى  الفقرة )42(  قي حني جاءت 
»تلتزم   )45( الفقرة  ويليها   ،  )1.52( ومبتو�سط  املجال  فقرات  بني  الأخرية  املرتبة  يف 
املناهج بعملية التقومي ال�سامل ل�سخ�سية املتعلم من جميع جوانبها« ومبتو�سط )1.53( ، 
ويليها الفقرتان )40، 44( ون�سهما على التوايل »تراعي املناهج معايري تنظيم املحتوى« 
)التكامل وال�ستمرارية والتتابع( ، »يرتبط تقومي املناهج بالأهداف التعليمية املرغوبة«، 

ومبتو�سط )1.56( .
طبيعية  نتيجة  هو  ح�سابي  متو�سط  اأعلى  على   )38( الفقرة  ح�سول  الباحث  ويعزو 
الطرائق  تاأليفها  تتبع يف  اإذ  الأردنية،  املناهج  تاأليف  تلقاه عملية  الذي  الكبري  للهتمام 
احلديثة، ومل تعد عملية التاأليف حم�سورة باأ�سخا�ص حمددين كما كانت �سابقًا، بل اأ�سبحت 
وم�رشفني  معلمني،  من  امل�ستويات  خمتلف  على  املتميزين  من  نخبة  به  ي�سارك  عمًل 
تخ�سع  وهي  وغريهم،  املختلفة  اجلامعات  من  واأكادمييني  تربويني،  وخرباء  تربويني، 

للتطوير امل�ستمر، ملواكبة كل ما هو جديد ونافع.
فيعزو  املجال،  فقرات  بني  ح�سابي  متو�سط  اأدنى  على   )42( الفقرة  حت�سل  اأن  واأما 
اليومية  النظرية واحلياة  الربط بني املعرفة  اأداء املعلمني يف  اإىل ق�سور يف  الباحث ذلك 
العملية للطالب، وتاأكيدهم على الكم املعريف غالبًا دون النتباه اإىل اأهمية التطبيق العملي، 
لأن املهارة ل تكت�سب اإّل بالتدريب واملمار�سة الفعلية داخل الغرفة ال�سفية وخارجها حتت 
اإ�رشاف املعلم وتوجيهه؛ ولهذا ل بد من تدريب املعلمني تدريبًا عمليًا على كيفية تنمية 
املهارات الأدائية لدى املتعلمني، ومهما كان املنهاج �سيئًا فاإذا وجد املعلم املتميز، فاإنه 
)اأبو  النتائج مع نتائج درا�سة  اأهدافه ب�سكل �سليم.وتتفق هذه  يكيف املنهاج ب�سكل يحقق 
عبده، 2011؛ دياب، 2006( ، وتختلف اأي�سًا مع نتائج درا�سات )الأمريوالعواملة، 2011؛ 

حمودة، 2009( .
وللإجابة عن درجة تطبيق معايري جودة التعليم يف جمال املجتمع املحلي، ا�ستخرجت 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات املجال، كما هو مو�سح 

يف اجلدول )6( 
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الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات عينة الدراسة 

عن كل فقرة من فقرات مجال المجتمع المحلي

الرتبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي الفقرةالرقم

1.580.657توؤكد املدر�سة على دور املجتمع يف العملية الرتبوية.46
1.560.618تعمل املدر�سة على تلبية حاجات املجتمع املحلي.47
1.690.702تراعي املدر�سة ثقافة املجتمع وفل�سفته.48

ت�سعى املدر�سة اإىل اإعداد الطلبة للنفتاح اليجابي على املجتمع 49
1.660.703املحلي والعاملي.

ي�ساهم ذوي الخت�سا�ص من املجتمع املحلي يف تغطية نق�ص 50
1.510.589الكوادر التدري�سية.

1.640.6644ي�ساهم املجتمع املحلي يف تقدمي الدعم املادي واملايل للمدر�سة.51
1.610.666ي�سارك املجتمع املحلي املدر�سة يف ن�ساطاتها املختلفة.52
1.620.655توؤكد �سيا�سة املدر�سة على مبداأ املدر�سة املفتوحة على املجتمع.53

توؤمن املدر�سة باأنها غري قادرة على حتقيق اأهدافها بدون 54
1.850.721م�ساركة املجتمع.

1.632.383الكلي

يت�سح من اجلدول )6( اأن املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات اأفراد العينة عن فقرات جمال 
اأن نتيجة تقومي  املجتمع املحلي )1.63( بانحراف معياري مقداره )2.83( .وهذا يعني 
مديريتي  مدار�ص  التعليم يف  تطبيق معايري جودة  لدرجة  واملعلمني  الرتبويني  امل�رشفني 
، وتراوح  الكرك، والعقبة قي جمال املجتمع املحلي، قد جاءت بدرجة )منخف�سة(  تربية 
بني  ما  املحلي  املجتمع  جمال  فقرات  عن  العينة  اأفراد  ل�ستجابات  احل�سابي  املتو�سط 

)1.51- 1.85( ، وبانحراف معياري تراوح ما بني )0.58- 0.72( .
اأظهرت ا�ستجابات اأفراد العينة اأن فقرتني جاءت يف امل�ستوى املتو�سط، و )7( فقرات 
يف امل�ستوى املنخف�ص، وجاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة )54( : »توؤمن املدر�سة باأنها غري 
قادرة على حتقيق اأهدافها بدون م�ساركة املجتمع« يف املرتبة الأوىل بني فقرات املجال، 
وفل�سفته« يف  املجتمع  ثقافة  املدر�سة  »تراعي   :  )48( الفقرة  ويليها   ،  )1.85( ومبتو�سط 
املرتبة الثانية، ومبتو�سط )1.69( ، وجاء يف املرتبة الثالثة الفقرة )49( : »ت�سعى املدر�سة 

اإىل اإعداد الطلبة للنفتاح اليجابي على املجتمع املحلي والعاملي« ومبتو�سط )1.66( .
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يف  املحلي  املجتمع  من  الخت�سا�ص  ذوي  »ي�ساهم   :  )50( الفقرة  جاءت  حني  يف 
 )1.51( ومبتو�سط  املجال  فقرات  بني  تقدير  اأدنى  على  التدري�سية«  الكوادر  نق�ص  تغطية 
ومبتو�سط  املحلي«  املجتمع  حاجات  تلبية  على  املدر�سة  »تعمل   :  )47( الفقرة  ويليها   ،
الرتبوية«،  العملية  يف  املجتمع  دور  على  املدر�سة  »توؤكد   :  )46( لفقرة  ويليها   ،  )1.56(

ومبتو�سط )1.58( .
ويعزو الباحث ح�سول الفقرة )54( : »توؤمن املدر�سة باأنها غري قادرة على حتقيق 
اأهدافها بدون م�ساركة املجتمع« على اأعلى متو�سط بني فقرات الأداة كلها، خري دليل على 
قادرة  غري  املدر�سة  اأن  الرتبوي  القطاع  يف  كافة  العاملني  لدى  التامة  القناعات  وجود 
التكنولوجي  والتقدم  املعرفة  وتنوع م�سادر  تعدد  منفردة، يف ظل  اأهدافها  على حتقيق 
الهائل وزيادة التكاليف املالية واملادية للعملية الرتبوية، اإ�سافة اإىل التزايد الهائل يف 
من  تواجهه  وما  الأردنية،  املدر�سة  عن  مر�ص  غري  واقع  عن  يك�سف  وهذا  الطلبة،  اأعداد 
حتديات كبرية تقف عائقًا اأمام حتقيق متطلبات جودة التعليم التي ت�سعى اإىل تطبيقها، 
بع�ص  تعمل  ولهذا  املحلي؛  واملجتمع  املدر�سة  بني  احلقيقية  ال�رشاكة  غياب  يوؤكد  وهذا 
نظراً  وتفعيلها  الطرفني  بني  العلقة  اإقامة  على  الأردن  داخل  حاليًا  الدولية  املنظمات 
املجتمع  ثقافة  مراعاة  واأما  املتقدم،  العامل  دول  يف  بها  حتظى  التي  الكبرية  للأهمية 
ثقافة  تاأخذ  ولهذا  والقيم،  بالعادات  يلتزم  ما  حد  اإىل  حمافظ  بلد  فالأردن  وفل�سفته، 
مع  ولكن  الأخرى،  الثقافات  على  النفتاح  وحتاول  كبرياً،  حيزاً  املدر�سة  لدى  املجتمع 

مراعاة ثقافة املجتمع املحلي اأوًل.
واأما ح�سول الفقرة رقم )50( على اأدنى تقدير، فيعود اإىل غياب التفاعل بني املدر�سة 
وبيوت اخلربة يف املجتمع املحلي، ومما يلحظ اأن الوزارة ومديريات الرتبية ل تقيم اأي 
اأغلب من خرجوا من العمل يف الوزارة  اأن  علقات حتى مع من تقاعدوا منها، ولهذا جند 
اأ�سكال التعاون مع املدار�ص؛  اأي �سكل من  ل يحتفظون باأدنى علقة معها، ويعزفون عن 
ولهذا ن�ستطيع القول اإن هناك فجوة كبرية بني املجتمع املحلي واملدر�سة، واأن العلقة بني 
الطرفني ل تت�سم بالتكاملية والتعاون وله مربراته كثرية.وتتفق نتائج الدرا�سة مع درا�سة 
 Hernandez &( وتختلف مع نتائج درا�سات )الربعمي وطنا�ص، 2008؛ الرجب، 2001(

Rolando,2002؛ حمودة، 2009؛ الأمري والعواملة، 2011( .
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الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات عينة الدراسة 

عن كل مجال من مجاالت الدراسة، واألداة ككل 

الرتبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالالرقم

1.672.381الإدارة املدر�سية1

1.672.231الطالب2

1.622.464املعلم3

1.612.835املنهاج4

1.632.383املجتمع املحلي5

- - - - 1.642.46الكلي

يت�سح من اجلدول )7( اأن اأعلى درجات التقدير جاءت ل�ستجابات عينة الدرا�سة عن 
املرتبة  يف  وجاءا   )2.78( مقداره  ح�سابي  ومبتو�سط  والطالب  املدر�سية  الإدارة  جمايل 
املحلي،  املجتمع  جمال  الثالثة  املرتبة  يف  ويليهما  املتو�سط،  امل�ستوى  و�سمن  الأوىل، 
املعلم ومبتو�سط ح�سابي  الرابعة جمال  املرتبة  ، ويف   )2.71( مقداره  ومبتو�سط ح�سابي 
 ،  )2.68( ح�سابي  ومبتو�سط  املنهاج  جمال  والأخرية  اخلام�سة  املرتبة  ويف   ،  )2.70(
للمجالت  كلي  ومبتو�سط  املتو�سط،  امل�ستوى  يف  جميعها  املجالت  متو�سطات  وجاءت 
للمجالت  احل�سابية  املتو�سطات  وتراوحت   ،  )2.46( معياري  وانحراف   )2.73( مقداره 

مابني )2.68- 2.78( وانحراف معياري مابني )2.23- 2.83( .
ثانيًا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الفرعي الأول:  ◄

»هل تختلف درجة تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�س مديريتي 
تربية وتعليم ق�سبة الكرك، والعقبة من وجهة نظر امل�رضفني الرتبويني عن 

املتو�سط العام )µ= 108(«؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  وللإجابة 
لتقديرات امل�رشفني الرتبويني، وملعرفة دللة الفروق ا�ستخدم اختبار » ت« للعينة الواحدة 

للمقيا�ص الكلي، كما هو مو�سح يف اجلدول )8( 
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الجدول )8( 
نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة، وفقًا لمتغير الوظيفة

م�ستوى الداللةقيمة )ت( االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

89.006.95021.352 -0.000

 )α=0.05( اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )ي�سري اجلدول )8
بني ا�ستجابات امل�رشفني الرتبويني على املقيا�ص واملتو�سط العام )µ = 108( .وهذا يدلل 

على اأن معايري جودة التعليم غري مطبقة من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني.
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الفرعي الثاين:  ◄

»هل تختلف درجة تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�س مديريتي 
تربية وتعليم ق�سبة الكرك، والعقبة من وجهة نظر املعلمني عن املتو�سط 

العام )µ = 108(«؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  وللإجابة 
للمقيا�ص  الواحدة  للعينة  اختبار »ت«  ا�ستخدم  الفروق  لتقديرات املعلمني، وملعرفة دللة 

الكلي، كما هو مو�سح يف اجلدول )9( 
الجدول )9( 

نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة، وفقًا لمتغير الوظيفة

م�ستوى الداللةقيمة )ت( االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

88.865.52650.082 -000.

 )α=0.05( اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )ي�سري اجلدول )9
اأن  على  يدلل  .وهذا   )µ = 108( العام  واملتو�سط  املقيا�ص  على  املعلمني  ا�ستجابات  بني 

معايري جودة التعليم غري مطبقة من وجهة نظر املعلمني.
ثالثًا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الفرعي الثالث:  ◄

 )α=0.05( هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة«
يف درجة تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�س مديريتي تربية وتعليم 
ق�سبة الكرك ومنطقة العقبة، تعزى ملتغري املنطقة التعليمية )ق�سبة الكرك، 

منطقة العقبة(«؟ 
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املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  وللإجابة 
)ت(  اختبار  ا�ستخدم  الفروق  دللة  وملعرفة  واملعلمني،  الرتبويني  امل�رشفني  لتقديرات 
يف  مو�سح  هو  كما  الدرا�سة،  جمالت  من  جمال  كل  عن  املجموعتني  اأداء  بني  للمقارنة 

اجلدول )10( 
الجدول )10( 

نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين استجابات عينة الدراسة عن مجاالت األداة، وفقًا لمتغير المنطقة 

م�ستوى الداللة قيمة "ت"االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملتغرياملجال

20.092.584الكركالإدارة املدر�سية
0.4000.960

19.972.295العقبة

الطالب
18.362.348الكرك

0.0760.931
18.342.172العقبة

املعلم
16.402.523الكرك

0.528 -0.598
16552.277العقبة

املنهاج
19.403.092الكرك

0.4000.960
19.272.211العقبة

املجتمع املحلي
15.302.359الكرك

3.7340.000
14.272.163العقبة

الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل   )10( اجلدول  ي�سري 
)α=0.05( يف درجة تطبيق معايري اجلودة يف التعليم تعزى ملتغري املنطقة على جمالت 

الدرا�سة جميعها، عدا جمال املجتمع املحلي، ل�سالح مديرية تربية ق�سبة الكرك.
نظرة  اإىل  تعود  املحلي،  واملجتمع  املدر�سة  بني  العلقة  تدين  اأن  الباحث  ويرى 
التعليم والتعلم هو من مهّماتها وحدها، وكذلك عدم  اأن  التقليدية للمدر�سة على  املجتمع 
وعي الإدارات املدر�سية واملعلمني باأهمية املجتمع املحلي يف العملية الرتبوية، علمًا اأن 
املدر�سة غري قادرة على حتقيق اأهدافها يف الألفية الثالثة مبفردها لأ�سباب عديدة، وعلى 
الرغم من كل ال�سعارات التي تطرح جتاه دور املجتمع املحلي يف العملية الرتبوية، فاإنها 

ما زالت متار�ص بطرق تقليدية غري جمدية حقيقة.
مع  العلقة  جمال  يف  العقبة  تربية  مديرية  على  الكرك  ق�سبة  مديرية  تفوق  واأما 
املجتمع املحلي فيعود اإىل طبيعة احلياة يف املنطقتني، فالعقبة منطقة عمل وجتمع لفئات 
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اأعمال ب�سيطة يف اأغلبها، وغري م�ستقرة، وكذلك عدم ا�ستقرار الهيئات التدري�سية والإدارية، 
يف حني الكرك منطقة م�ستقرة �سكانيًا، ومتجان�سة يف اأنظمتها الجتماعية.

رابعًا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الفرعي الرابع:  ◄

 )α=0.05( اإح�سائية عند م�ستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة 
يف درجة تطبيق معايري جودة التعليم يف مدار�س مديريتي تربية وتعليم 

ق�سبة الكرك ومنطقة العقبة، تعزى ملتغري اجلن�س؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  للإجابة 
)ت(  اختبار  ا�ستخدم  الفروق  دللة  وملعرفة  واملعلمني،  الرتبويني  امل�رشفني  لتقديرات 
يف  مو�سح  هو  كما  الدرا�سة،  جمالت  من  جمال  كل  عن  املجموعتني  اأداء  بني  للمقارنة 

اجلدول )11( 
الجدول )11( 

نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين استجابات عينة الدراسة عن مجاالت األداة، وفقًا لمتغير الجنس

م�ستوى الداللةقيمة )ت( االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملتغرياملجال

20.072.459ذكورالإدارة املدر�سية
0.3250.746

19.972.383اإناث

الطالب
18.292.343ذكور

0.389 -0.697
18.402.146اإناث

املعلم
16.162.471ذكور

2.318 -*0.021
16.832.245اإناث

املنهاج
19.252.802ذكور

0.495 -0.621
19.412.422اإناث

املجتمع املحلي
14.852.219ذكور

0.9820.327
14.572.385اإناث

الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل   )11( اجلدول  ي�سري 
جمالت  على  اجلن�ص  ملتغري  تعزى  التعليم  جودة  معايري  تطبيق  درجة  يف   )α=0.05(

الدرا�سة جميعها، عدا جمال املعلم ل�سالح الإناث.
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الأمريوالعواملة،  )اأبو عبيدة، 2011؛  الدرا�سة مع نتائج درا�سات:  وتتفق نتائج هذه 
عدم  اأظهرت  التي   )2001 الرجب،  2006؛  ون�سوان،  اجلرجاوي  2009؛  حمودة،  2011؛ 
وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�ص على جميع املجالت، ولكنها يف الوقت ذاته تختلف معها 
الإناث، كما تتفق مع  الدرا�سة احلالية وجود فروق ل�سالح  اأظهرت  الذي  يف جمال املعلم 
نتائج درا�سة: )الربعمي وطنا�ص، 2009؛ ال�سلبي، 2010( التي ك�سفت نتائجها عن وجود 

اأثر للجن�ص ل�سالح الإناث.
تطبيق  جتاه  الإناث  ل�سالح  للجن�ص  اأثر  وجود  وهي  النتيجة،  هذه  الباحث  ويعزو 
معايري اجلودة يف التعليم العام يف الأردن لأ�سباب كثرية منها: اأن مهنة التعليم من املهن 
املطلوبة لدى الإناث يف املجتمع الأردين، وخا�سة يف اإقليم جنوب الأردن، كونها بعيدة عن 
الختلط مع الذكور، وكذلك ل�ساعات العمل املحدودة قيا�سًا بغريها من الأعمال، وي�ساف 
اإىل ذلك ارتفاع ن�سبة البطالة بني الإناث ب�سكل وا�سح؛ ولهذا كله جند اأن نظرة الإناث ومدى 
اللتزام اأكرث من الذكور الذين ينظر غالبيتهًم ملهنة التعليم على اأنها مهنة من ل مهنة له 
ارتفاع تكاليف احلياة  للعاملني يف �سوء  الرواتب  يف ظل متطلباتها كثرية، وكذلك تدين 

اليومية.

التوصيات: 

يف �سوء نتائج الدرا�سة، يو�سي الباحث باالآتي: 
العمل على تدريب املديرين يف جمال التخطيط ال�سرتاتيجي، وخا�سة على و�سع . 1

موؤ�رشات الأداء
اللزمة للعمل، وكيفية متابعتها.

التاأكيد على اأهمية ال�رشاكة الفاعلة بني املدر�سة واملجتمع املحلي.. 2
اأكرث . 3 وا�سرتاتيجيات  باأ�ساليب  اخلدمة،  اأثناء  يف  املعلمني  تدريب  فاعلية  زيادة 

فاعلية.
يف . 4 التقومي  ح�رش  وعدم  جوانبها،  جميع  من  الطالب  �سخ�سية  تنمية  على  العمل 

جانب التح�سيل املعريف.
توجيه اأنظار امل�سوؤولني واأ�سحاب القرار اإىل زيادة الهتمام باملحافظات البعيدة . 5

عن العا�سمة.
اإجراء درا�سات مماثلة على مديريات تربية اأخرى يف �سوء متغريات جديدة.. 6
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http:// scholor,najah. edu/ sites/ scholor. najah. edu/ files. 
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النه�سة العربية للن�رش والتوزيع، 117. 
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