درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في
ال ردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

The Degree of Applying Total Quality Management
Standards in Vocational Training Institutes in Jordan,
from the Faculty Members' Point of View
إعداد
وائل طه أحمد الراعوش

إشراف
الستاذ الدكتور عبد الجبار توفيق البياتي
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية
تخصص اإلدارة والقيادة التربوية
قسم اإلدارة والمناهج
كلية العلوم التربوية
جامعة الشرق الوسط
كانون اثاني7102-

ب

ج

د

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي علم بالقلم  ،علم اإلنسان ما لم يعلم  ،وأصلي وأسلم على خير مرن لعلرم وعمر
وعلم  ،سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم  .وبعد ،،
هلل الشك أوالً وأخي اً علرى حسرن لوقيقره ،وكر يم عونره ،وعلرى مرا م هرن وقرل بره علر هي مرن ن را
يس العسي  ،وذلّ الصعب.
لهذا العم  ،بعد أن ّ
وألقدم بخالص شك ي ولقدي ي لى أسلاذي الفاض حض ة األسلاذ الردكلو عبرد ال برا لوقير
البيالي المش ف على هذه ال سالة على ما أواله لي من هد واهلمرام  ،ومرا مدمره مرن نصر ولو يره
وا شرراد خررر م اح ر

عررداد هررذه ال سررالة  ،ققررد كرران للو يهرره السررديد األ ر الكبي ر قرري

هررا هررذه

العم الملواضع لى حي الو ود  ،أ و له دوام اللوقي والسداد .
وألقدم كذلك بالشك و اللقدي ألعضاء ل نة المنامشة األقاض  ،مم لة باألسلاذ الدكلو
عباس الش يفي واألسلاذ الدكلو عبدالفلاح خليفات على حسن لعاونهم و لك مهم بلقديم لو يهالهم
وا شادالهم إللمام عداد هذه ال سالة.
وأخي اً ألقدم بالشك ال ي لك من أسهم وساعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة قي ن اح
هذا ال هد  .أسأ اهلل العلي القدي أن ي ع هذا العم خالصاً لو هه الك يم  ،وأن يمدنا بعونه
ولوقيقه وي ع ما لعلمناه عوناً لنا على أقض األداء  ،نه ولي ذلك والقاد عليه .
وهللا الموفق ،،،
الباحث
وائل طه أحمد الراعوش

ه

اإلهداء
لى مركي قي الحياة  ..لى معنى الحب  ...والى معنى الحنان و اللفراني  ..لى بسمة الحياة
وس الو ود لى من كان دعاؤها س ن احي وحنانها بلسم

احي

أمي الحبيبة
لى من كلله ااهلل بالهيبة والومرا  ..لى من علمني العطاء بدون انل ا  ..لى من أحم أسمه
بك اقلخا  ..أ و من ااهلل أن يمد قي عم ك لل ى ما اً مد حان مطاقها بعد طو انل ا
وسلبقى كلمالك ن وماً أهلدي بها اليوم وقي الغد والى األبد
والدي العزيز
الى من ق ع ال ميع ب حيلها ،وسكبت العب ات قي وداعها ،حلت قخيم الح ن على ديا نا،
لن انساك ما حييت ،ولو كنت أملك من األم شيئا الملطعت لك من عم ي...
أختي الحبيبة أحالم
لى سندي ومولي ومرذي بعد اهلل  ...لى من آ وني على أنفسهم ....لى من علموني علم
الحياة ...لى من أ ه وا لي ما هو أ م من الحياة
إخواني و أخواتي
لى ققاء د بي  .....لى من سا وا معي نحو الحلم ،خطوة بخطوة  ....بذ ناه معاً ..وحصدناه
معاً  ....وسنبقى معاً ..بإذن اهلل
زوجتي الكريمة وأبنائي يزن وينال

الى أخي وصديقي و قي د بي قي الد اسة المهندس عدنان غانم
الى كل هؤلء أهدي عملي ......

مع خالص المحبة والعرفان

و

فهرس المحتويات
الموضوع

الصفحة

العنوان

أ

لفويض

ب

م ا ل نة المنامشة

ج

شك ولقدي

د

االهداء

ه

قه س المحلويات

و

مائمة ال داو

ح

مائمة الملحقات

ي

الملخص باللغة الع بية

ك

الملخص باللغة االن لي ية

م

الفصل الول

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة

7

مشكلة الد اسة

4

هدف الد اسة وأسئللها

5

أهمية الد اسة

6

حدود الد اسة

2

محددات الد اسة

2

مصطلحات الد اسة

2

الفصل الثاني

الدب النظري والدراسات السابقة
األدب الن ي

01

الد اسات السابقة ذات الصلة

44

ملخص الد اسات السابقة ومومع الد اسة الحالية منها

43

ز

الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
منهج الد اسة المسلخدم
م لمع الد اسة

عينة الد اسة
أداة الد اسة
صد أداة الد اسة
بات أداة الد اسة
ملغي ات الد اسة
اءات الد اسة
المعال ة االحصائية

44
44
44
45
45
46
42
42
44

الفصل الرابع

نتائج الدراسة

النلائج الملعلقة بالسؤا االو

50

النلائج الملعلقة بالسؤا ال اني

64

النلائج الملعلقة بالسؤا ال الث

64

النلائج الملعلقة بالسؤا ال ابع

64

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
منامشة النلائج

24

اللوصيات

47

المراجع
الم ا ع الع بية

45

الم ا ع األ نبية

37

الملحقات

32

ح

قائمة الجداول
ال مم

المحلوى

الصفحة

.0

توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس

44

.7

توزع أفراد عينة الدراسة حسب معاهد التدريب والجنس

44

.4

توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

.4

معامالت ثبات أداة الدراسة

.5

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة

45
46
50

.6

الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء
الهيئة التدريسية مرتبة تنازلي ا

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة

54

الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء
.2

الهيئة التدريسية لمجال الهداف مرتبة تنازلي ا

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة

54

الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء
.4

الهيئة التدريسية لمجال المنهاج مرتبة تنازلي ا

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة

56

الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء
.3

الهيئة التدريسية لمجال التجهيزات والمعدات مرتبة تنازلي ا

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة

54

الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء
.01

الهيئة التدريسية لمجال التطوير المستمر مرتبة تنازلي ا

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة

53

الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء
.00

.07

الهيئة التدريسية لمجال القيادة واإلدارة مرتبة تنازلي ا

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة

60

الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء
الهيئة التدريسية لمجال رضا الطلبة المتدربين مرتبة تنازليا

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة
الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية واختبار"ت"( )t-testتبعا لمتغير الجنس

64

ط

.04

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة

65

الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

.04

تحليل التباين الحادي إليجاد دللة الفروق في درجة تطبيق معايير إدارة

66

الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء
الهيئة التدريسية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

.05

اختبار شيفيه للفروق في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد

64

التدريب المهني في الردن في مجال التطوير المستمر تبعا لمتغير المؤهل
العلمي

.06

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة

63

الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية تبعا لمتغير الخبرة

.02

تحليل التباين الحادي إليجاد دل لة الفروق في درجة تطبيق معايير إدارة

21

الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء
الهيئة التدريسية تبعا لمتغير الخبرة

.04

اختبار شيفيه للفروق في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد
التدريب المهني في الردن في مجال التجهيزات والمعدات تبعا لمتغير الخبرة

27

ي

قائمة الملحقات
عنوان الملحق

رقم الملحق

الصفحة

0

استبانة الدراسة بصورتها الولية

32

7

قائمة بأسماء المحكمين

015

4

استبانة الدراسة بصورتها النهائية

016

4

كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق الوسط

007

5

كتاب تسهيل مهمة من مؤسسة التدريب المهني /إقليم الوسط

004

ك

درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في
ال ردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية
إعداد
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إشراف
الستاذ الدكتور عبد الجبار توفيق البياتي
الملخص
هدقت هذه الد اسة الى الكشف عن د ة لطبي
اللد يب المهني قي اال دن من و هة ن

معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد

أعضاء الهيئة اللد يسية  .ولغ ض لحقي هذا الهدف

مام الباحث باخليا عينة طبقية عشوائية من أعضاء الهيئة اللد يسية قي معاهد اللد يب المهني قي
اال دن بلغت ( )571عضو هيئة لد يس .وقي ضوء االدب الن ي والد اسات السابقة لم لطوي
اسلبانة مكونة من 36قق ة ،ومد لم اللأكد من صدمها و بالها.
ومد كانت النلائج كاآللي :
 ن د ة لطبيو هة ن

معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي اال دن من

أعضاء الهيئة اللد يسية كانت ملوسطة .

 عدم و ود ق و ذات داللة ﺇحصائية عنﺩ مسلﻭﻯ ) (α ≤ 0.05قي د ة لطبي معاييدا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

أعضاء الهيئة

اللد يسية لعﺯﻯ لملغي ال نس .
 عدم و ود ق و ذات داللة ﺇحصائية عنﺩ مسلﻭﻯ ) (α ≤ 0.05قي د ة لطبيمعايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

أعضاء

ل

الهيئة اللد يسية لعﺯﻯ لملغي المؤه العلمي ،باسل ناء م ا اللطوي المسلم  ،ذ ه
الف

لصال قئة البكالو يوس عند مقا نلها مع قئة دبلوم ملوسط.

 عدم و ود ق و ذات داللة ﺇحصائية عنﺩ مسلﻭﻯ ) (α ≤ 0.05قي د ة لطبي معاييدا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن
اللد يسية لعﺯﻯ لملغي الخب ة ،باسل ناء م ا

الل هي ات والمعدات

أعضاء الهيئة
ققد

ه الف

لصال قئة أم من خمس سنوات عند مقا نلها مع قئة خمس سنوات الى عش سنوات .
الكلمات المفتاحية  :دا ة ال ودة الشاملة  ،معاهد اللد يب المهني
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Abstract
The study aimed at identifying the degree of applying Total Quality Management
(TQM) standards in vocational training institutes in Jordan from the faculty members'
point of view. The sample of the study consisted of (175) faculty members in vocational
training institutes in Jordan,They were drawn randomly from the population of the study.
A questionnaire was developed to collect data. It consisted of (63) items. Validity and
reliability of the instrument were assured. The results of the study showed the following:
- The degree of applying of the standards of TQM in vocational training institutes
in Jordan from the faculty members' point of view was medium in general.
-

There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of applying
total quality management standards in vocational training institutes in jordan,
from the faculty members' point of view due to sex variable.

-

There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of applying
total quality management standards in vocational training institutes in jordan,
from the faculty members' point of view attributed to the educational
qualification variable, except in the area of continuous development in favor of
the bachelor degree category with the diploma category.

ن

-

There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of applying
total quality management standards in vocational training institutes in Jordan,
from the faculty members' Point of view attributed to the experience variable,
except in the area of tools and equipments in favor of the "less than five years"
experience category with the "five to ten years" experience category.

Keywords: Total Quality Management, Vocational Training Institutes
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الفصل الول
خلفية الدراسة وأهميتها

2

الفصل الول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة

يعد الن ام اللعليمي من األن مة المهمة اللي لسهم بفاعلية قي لنمية الموا د البش ية

المؤهلة للطوي

الم لمع  .ولكي يحق

الن ام اللعليمي هدقه البد من أن يلصف بصفات

وخصائص مهمة ل قع من كفاءله  ،ومن بين هذه الصفات والخصائص لحقي

ودة المخ ات .

لقد كانت الدو الملقدمة سبامة قي بح ها عن األساليب اإلدا ية الكفيلة بلحسين كفاءة
من مالها وقاعليلها  ،وقي لطبيقها للنماذج والمبادئ اللي يط حها المن ون والمهلمون قي
ال وانب اإلدا ية سعياَ و اء لحقي االسل ما األم

للموا د الملاحة  ،وكانت بدايات هذه المهمات

لطبي مفاهيم دا ة ال ودة الشاملة(Yang, 2005) .
ومد أصبحت دا ة ال ودة الشاملة لم

أهمية بالغة قي شلى القطاعات المخللفة ،والقطاع

الل بوي أحدها ،ققد نشأت ال ودة ولطو ت منذ القدم ،و ه ت بصو لها الحدي ة قي الفل ة اللي
لخللت الح ب العالمية ال انية خر الل بة اللي لم نقلها من علماء ال ودة م Deming :
و Crosbyوالعديد من العلماء ،واللي أسهمت قي نهضة الصناعات اليابانية بعد قل ة الح ب،
ولعد سلسلة المواصفات الدولية ) )ISO 9000واللي لشم (ISO 9003 , ISO 9002 , ISO :
 ( 9001معايي لحق ملطلبات ال ودة ولسهم بشك قاع قي لحسين من ومة العم من خر
دا ة ال ودة الشاملة ( .الع اوي) 5001 ،
لعد معايي
و ّ

دا ة ال ودة الشاملة من أك

المداخ اللي لقيت اهلماماً قي السنوات األخي ة

كمدخ غي لقليدي ومبلك للطوي اللعليم ،كما أن نهج دا ة ال ودة الشاملة يعد كناً أساسياً
لإلدا ة الفاعلة القاد ة على اللكيف مع الملغي ات العالمية والع بية والمحلية ،قأصب العالم ين

3

لى اإلصرح الل بوي و دا ة ال ودة الشاملة كو هين لعملة واحدة ،وكأنه اللحدي الذي ال مناص
من موا هله قي العقود الرحقة( .أبو سعدة) 5000 ،
ويرح

بشك واض

أن هناك لوسع قي اقللاح ال امعات والكليات اللي لمن

الد ات

األكاديمية على حساب اللد يب المهني ،ويع ى السبب قي ذلك لى غياب الوعي بأهمية اللد يب
المهني ،مما يؤدي لى عدم الل كي

على المها ات والميو

للعاملين قي الم االت المهنية

المخللفة ،ذ أن هناك حا ة ألن يكون العاملون قي اللد يب المهني مؤهلين ومد بين بشك يلواق
مع اللطو ات الحدي ة .وألن ن ام دا ة ال ودة الشاملة يع ّد من العلوم الحدي ة وقي حا لطبيقها قي
مؤسسات اللد يب المهني قانه سيكون لها دو مؤ

قي اللحسين واللطوي قي األداء ،مما يسهم

قي ودة المخ ات اللعليمية(.المق مي) 5050 ،
ومن خر

لقاء ن ة على معاهد اللد يب المهني قي األ دن ،يلض أن هناك ع وقاً عن

االللحا بهذا النوع من المعاهد مقا نة مع اللعليم األكاديمي ،الذي يمن

خ ي يه و يفةً لكسبه

مكانة ا لماعية ملمي ة ،كما اسلم ت هذه الن ة حلى الومت ال اهن على ال غم من لغي طبيعة
الم لمع ،و يادة عدد خ ي ي القطاع اللعليمي األكاديمي وانحسا ق ص اللو يف .وللنهوض بهذا
القطاع مامت مؤسسة اللد يب المهني – المسؤولة عن ميع معاهد اللد يب المهني قي األ دن -
بإعداد اسل الي ية للطوي هذا القطاع قي عام  ،5002ذ لسهم هذه االسل الي ية قي اخليا نوع
اللد يب المهني المرئم ولومعات اللشغي للمهنة قي المسلقب (الخا وف و الدهامشة.) 5056 ،
وعلى ال غم من ن مطاع اللد يب واللعليم المهني واللقني يعد أحد مح كات ع لة االملصاد،
ومن أهم ال كائ األساسية للشغي

األيدي العاملة المد بة ،والمؤهلة قي سو

العم

األ دني

ولنميله الشاملة ،قضرً عن دو ه قي الوصو الى المع قة المهنية ،واسلخدامها كمدخ السلم ا ية
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لطوي ه ،بما يلواكب مع اللقدم العلمي واللكنولو ي لسو العم األ دني واألسوا اإلمليمية والدولية.
ولما كان مفهوم ضمان ودة اللعليم واللد يب المهني ب ميع مسلوياله يح ى بأهمية مل ايدة على
ميع األصعدة المحلية والدولية على حد سواء ،لللأكد من ضمان ودة مخ ات هذا القطاع
الحيوي ومساعدلها ل قع مسلوى أدائها ولأهيلها للأخذ مومعها قي م ا اإلسهام قي لوقي أيد
عاملة مد بة ومناقسة وققا لمعايي سو العم ( .م لس اللشغي واللد يب واللعليم المهني واللقني،
 5102أ )
وقي ضوء ذلك لم لأسيس مؤسسة اللد يب المهني واللي لع ّد حدى المؤسسات اللعليمية اللي
لقدم اللد يب المهني من خر ب امج لد يبية للبي حا ة السو المحلي واالمليمي لم حلة ما بعد
اللعليم األساسي  ،كما لقدم مهناً ملخصصة قي عدة م االت ح قية لمن

لدا سيها د ة الدبلوم

المهني ولؤهلهم للعم داخ و المملكة وخا ها .وعلى ال غم من أن هذا النوع من اللد يب يؤدي
دو اً مهماً قي نهوض الم لمع ،وبما أنه لم يلم بحث د ة لطبي معايي
حسب علم الباحث  -واللي للم

قي معايي و ا ة العم

ومؤسسة اللد يب المهني العلماد

المؤسسات اللعليمية ،لذا اءت هذه الد اسة لمع قة د ة لطبي معايي
معاهد اللد يب المهني قي اال دن من و هة ن

دا ة ال ودة الشاملة -

دا ة ال ودة الشاملة قي

أعضاء الهيئة اللد يسية.

مشكلة الدراسة
دعت ك ي من الد اسات قي األ دن وغي ها من الدو م  :د اسة مط ( ،)5002ود اسة
حموده ( )5002ود اسة المق مي( )5050لى لبني أسلوب دا ة ال ودة الشاملة قي اللد يب المهني
وذلك للعم على لحسين نوعية مخ ات هذا النوع من اللد يب ،و قع مسلواه بما يؤه خ ي يه
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لسو العم  .ذ يلطلب مها ات قنية ملخصصة وعالية ،كما يلطلب مقد ات وكفايات مابلة لللطو
الدائم ،وال يكون ذلك اال بلطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني

و من خر عم الباحث كأحد أعضاء الهيئة اللد يسية قي م ك لد يب وادي السي اللابع
لوكالة الغوث الدولية/األون وا قي األ دن - ،والذي يع ّد أحد معاهد اللد يب المهني قي األ دن -
مام بإ اء عدد من المقابرت الشخصية مع بعض أعضاء الهيئة اللد يسية لرسلفسا منهم عن
المشكرت اللي يوا هونها قي أ ناء عملهم ،واللي لنعكس سلباً على مخ ات عملية اللد يب.
ومن خر م موعة من المشكرت اللي ذك وها لوص الباحث الى أن أغلب هذه المشكرت
نا مة عن عدم لطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي المعاهد .وبما أن أعضاء الهيئة اللد يسية

هم أم ب العاملين للقييم د ة لطبي معايي
الباحث

اء د اسة لمع قة د ة لطبي معايي

قي األ دن من و هة ن

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهدهم  ،لذا ققد ا لأى
دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني

أعضاء الهيئة اللد يسية .لذا ققد لبلو ت مشكلة هذه الد اسة قي اإل ابة

عن السؤا االلي:
ما درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة
نظر أعضاء الهيئة التدريسية ؟

هدف الدراسة وأسئلتها

هدقت هذه الد اسة اللع ف لى د ة لطبي

اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد

أعضاء الهيئة اللد يسية ،من خر اإل ابة عن

األسئلة اآللية :
 .5ما د ة لطبي
و هة ن

معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من

أعضاء الهيئة اللد يسية ؟
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 .5ه لو د ق و ذات داللة ﺇحصائية عنﺩ مسلﻭﻯ ) ( ≤ 0.05قي د ة لطبي معايي
دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

أعضاء الهيئة

اللد يسية لعﺯﻯ لملغي ال نس ؟
 .6ه لو د ق و ذات داللة ﺇحصائية عنﺩ مسلﻭﻯ ) ( ≤ 0.05قي د ة لطبي معايي
دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

أعضاء الهيئة

اللد يسية لعﺯﻯ لملغي المؤه العلمي ؟
 .4ه لو د ق و ذات داللة ﺇحصائية عنﺩ مسلﻭﻯ ) ( ≤ 0.05قي د ة لطبي معايي
دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

أعضاء الهيئة

اللد يسية لعﺯﻯ لملغي الخب ة ؟

أهمية الدراسة
لكلسب الد اسة الحالية أهميلها مما يألي :
 .5يؤم أن لفيد نلائج هذه الد اسة المسؤولين قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن لمع قة
د ة لطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة ،األم الذي يؤدي لى اللطوي واللحسين.

 .5يؤم أن لفيد نلائج هذه الد اسة أعضاء الهيئة اللد يسية قي معاهد اللد يب المهني قي
األ دن لمع قة معايي

دا ة ال ودة الشاملة وملابعة لطبيقها.

 .6يؤم من نلائج هذه الد اسة أن لوق بيئة مناسبة لل ديد من األقكا واإلسهامات ،وذلك
لل سيخ مباد ات ال ودة الشاملة.قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من خر
الدو ات ،و ش العم  ،والمحاض ات لض و ة لطبي معايي

عقد

دا ة ال ودة الشاملة.

 .4يؤم من هذه الد اسة أن لسهم قي ضاقة بعض المع قة لى المكلبة الع بية بشك عام،
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والمكلبة األ دنية بشك

خاص ،بشأن دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني

للكون ملاحة للباح ين قي هذا الموضوع مسلقبرً.

حدود الدراسة
املص ت هذه الد اسة على أعضاء الهيئة اللد يسية قي معاهد اللد يب المهني قي مليم
الوسط ( محاق ة عمان ،محاق ة البلقاء ،محاق ة ال ماء ،محاق ة مأدبا ) للفص الد اسي
األو .2017/2016

محﺩﺩﺍﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة

 يكون لعميم النلائج على الم لمع الذي سحبت منه العينة والم لمعات المما لة. للحدد نلائج هذه الد اسة بد ة صد أداة القياس و بالها. للحدد نلائج هذه الد اسة بموضوعية أق اد العينة ،وأمانلهم العلمية قي اسل ابالهم قياالسلبانة المعدة لغ ض هذه الد اسة.

مصطلحات الدراسة
اشلملت هذه الد اسة على عدد من المصطلحات وهي :
معايير إدارة الجودة الشاملة:
تعرف معايير إدارة الجودة الشاملة مفاهيميا بأنها " بيان المسلوى الملومع الذي وضعله هيئة
مسؤولة بشأن د ة أو هدف معين أو اللمي الم اد الوصو اليه للحقي مد منشود من ال ودة "
( الفلروي ،5002،ص .) 65
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معايير إدارة الجودة الشاملة في التدريب المهني:
يمكن تعريف

معايير إدارة الجودة الشاملة في التدريب المهني مفاهيمي ا بأنها " :

مسلويات ودة الخدمة الملف عليها أو أداء م ود اللد يب المهني الوا ب لحقيقها على الدوام "
(م لس اللشغي واللد يب واللعليم المهني  5102 ،ب ،ص .)44
ويمكن تعريف معايير إدارة الجودة الشاملة في التدريب المهني إجرائي ا بأنها  :الد ة اللي
حص عليها أق اد العينة من أعضاء الهيئة اللد يسية من خر

ابالهم عن قق ات االسلبانة

المسلخدمة ،والمعدة من مب الباحث لهذا الغ ض .
التدريب المهني:

يعرف التدريب المهني مفاهيمي ا بأنه  :ذلك النشاط الذي يلصف بالصبغة العملية واللطبيقية
إلكساب الملد بين مها ات محدودة قي عملية من عمليات اإلنلاج أو اللشغي أو الصيانة أو
اإلدا ة ،ومد يخضع لمسلوى لعليمي معين أو لفئة عم ية محددة أو قل ة منية معينة (.قرلة،
) 5224
اء
أعضاء الهيئة التدريسية  :هم المد بون العاملون قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن سو ً
مد بو عملي المهنة أم مد بو ن ي المهنة أم مد سو المواد اإل ائية األخ ى واللي لخص ك مهنة
وحدها.
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الفصل الثاني
الدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
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الفصل الثاني
الدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
لضمن هذا الفص األدب الن ي الملعل بإدا ة ال ودة الشاملة  ،وكذلك اللد يب المهني ،
كما لضمن ع ضاً للد اسات السابقة ذات العرمة بملغي الد اسة واللي لم ع ضها من األمدم الى
األحدث وعلى النحو االلي:

أول  :الدب النظري .
لضمن األدب الن ي الموضوعات اللي للعل بإدا ة ال ودة الشاملة ،وكذلك اللد يب المهني
على النحو االلي :

أ .إدارة الجودة الشاملة
لضمن هذا ال ء ع ضاً إلدا ة ال ودة الشاملة من حيث مفهومها ونشألها ولطبيقها وم لك الها
وممي الها.
مفهوم إدارة الجودة الشاملة
لعد دا ة ال ودة الشاملة من أك

المفاهيم الفك ية والفلسفية ال ائدة ،اللي اسلولت على

اإلهلمام الواسع من مب الباح ين واإلدا يين واألكاديميين قي لطوي األداء اإلنلا ي والخدمي
ولحسينه قي مخللف المؤسسات العالمية والع بية .ولع مفهوم دا ة ال ودة الشاملة كغي ه من
المفاهيم اإلدا ية ،اللي للباين بشأنه المفاهيم و األقكا  ،وققاً ل اوية الن

ليه من مب الباح ين.

ومن هنا يلض بأنه ال يو د مة لع يف ملف عليه وذو مبو عام لدى المفك ين بشأن مفهوم دا ة
ال ودة الشاملة .ال أن هناك بعض اللع يفات اللي أ ه ت لصو اً عاماً لهذا المفهوم ،ققد ع قت
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من مة ال ودة الب يطانية مفهوم دا ة ال ودة الشاملة على أنها الفلسفة اإلدا ية للمؤسسة اللي لد ك
من خرلها لحقي ك من احليا ات العم وكذلك لحقي أهداف المش وع معاً( .حمود) 5000،
ويمكن لع يف دا ة ال ودة الشاملة بأنها منهج دا ي للمؤسسة أو المن مة ،ي لك على
ال ودة واللحسين واللطوي  ،ويقوم على مشا كة ميع العاملين قي هذه المؤسسة أو المن مة،
ويهدف لى الن اح طوي األمد وصوالً ل ضا مللقي الخدمة) .العديلي والعم ي .)5000،أما ون
اوكرند المشا

ليه قي العديلي والعم ي ( ،5000ص ،)52ققد ع قها على أنها " الوسيلة اللي

لدا بها المن مة للطو قاعليلها وم ونلها ووضعها اللناقسي على نطا العم كك " .
أما هوق و مو ان ) )Hoffer & Moran ,1994ققد أكد على أنها قلسفة دا ية مصممة
ل ع المؤسسة أو المن مة أك

س عة وم ونة وقاعلية وكفاءة ،قي نشاء ن ام ملين لو ه خرله

هود ميع العاملين ،لكسب العمرء والمسلفيدين عن ط ي

المشا كة ال ماعية قي اللخطيط

واللنفيذ لألداء اللشغيلي.
ومد ع ف ب وكا وب وكا )(Brocka and Brocka ,1992

دا ة ال ودة الشاملة بأنها

الط يقة اللي لسلطيع من خرلها المن مة قي لحسين األداء بشك مسلم قي مسلويات العم
كاقة  ،وذلك باالسلخدام األم

للموا د البش ية والمادية الملوق ة .قي حين ع قها خفا ي ()5221

بأنها ن ام ملكام مو ه نحو لحقي

احليا ات العمرء والمسلفيدين ،واعطاء صرحيات أوسع

لإلدا يين ،لساعدهم قي صناعة الق ا ات .واللأكد من اللحسين واللطوي المسلم لعمليات نلاج
السلع والخدمات  .ويمكن القو بأن دا ة ال ودة الشاملة لم

بصفة عامة قلسفة دا ية مبنية على

أساس ضا العمي  ،وهي بذلك لضمن اللصميم الملف للمنل ات والخدمات المقدمة من المن مة.
ولحل

دا ة ال ودة الشاملة اسل الي ية لن يمية يمكن لطبيقها قي مخللف مسلويات المن مة ،ذ
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يصب لحقي ال ودة عملية يلل م بها ال ميع وبشك مسلم وملواص  ،وال بد من لضاق

هود

أق اد المن مة للوصو لى ال ودة الشاملة الم اد لحقيقها .
ال أنه ومع اخلرف لع يفات دا ة ال ودة الشاملة من حيث األلفا واألغ اض ال أنها للف
بشك عام على أن مفهوم دا ة ال ودة الشاملة يقوم على العناص اآللية(Martinich, 1997) :
 االلل ام و وح المشا كة من مب اإلدا ة العليا ب ع ال ودة الشاملة أولى اهلمامالها. -اللأكيد على أن عملية لحسين ال ودة ولطوي ها لسلم

دائماَ من أ

لحسين العمليات

والمخ ات ،اللي ينفذ من خرلها العم .
 اللنسياسلخدام ق
-

المسلم  ،واللعاون الملواص  ،بين اإلدا ات واألمسام قي المن مة .مع اللأكيد على
العم لعم

نباً لى نب.

ش اك ميع العاملين قي هود لحسين ال ودة.
مامة عرمات بناءة قي العم

بين أق اد المن مة ،وذلك لدعم قاقة لهدف لى اللحسين

واللطوي المسلم ين.
 الل كي على مبدأ ال ودة من خر -االسلخدام المسلم

والملواص

ميع م اح العم المخللفة.
للط

اإلحصائية وأساليب البحث العلمي و أسلوب ح

المشكرت.
 الل كي على للبية حا ات المسلهلك و غباله.ويمكن االسلنلاج مما لقدم بأن مفهوم دا ة ال ودة الشاملة من المفاهيم اإلدا ية الحدي ة،
الذي لقوم قلسفله على م موعة من األقكا والمبادئ من أ
ل يادة الكفاءة والفاعلية.

لحقي أداء أقض ولحسين مسلم

13

مفهوم المعايير
ذك

اند وق انك ) (Gandal & Vrank,2001بأن قك ة المعايي بدأت بال هو قي

الواليات الملحدة االم يكية ومد كانت محط ع اب ك ي من العلماء والمفك ين ،ققد اسلخدمت قي
المقا نة بين م موعة من المدا س ،وكانت نلائج هذه المقا نة عادلة ومنصفة لل ميع مما ساعد
على قع لحصي طلبة للك المدا س ،وكانت هذه االنطرمة الحقيقية لمفهوم المعايي .
لم لت الفك ة ال ئيسة لهذا المفهوم ،قي أنه كلما كانت اللومعات لفو مقد ات الطلبة كان
أداؤهم أقض وباللالي كان لحصيلهم أعلى .وساد اعلقاد عام لدى المعلمين والطلبة وأولياء األمو
بأن لطبي للك المعايي  ،واللقييم واللقدي  ،والمحاسبة البناءة سوف لؤدي م لمعةً ل هو المدا س
اللي ي غبون بها .ولع ف المعايي بأنها األقكا الواضحة اللي لدو حو ما ي ب أن يلعلمه
الطلبة قي ك سنة د اسية ليصبحوا ملمي ين قي شلى الم االت.
وأشا ديانا ) )Diana,1995الى أن المعايي لعني ميام الف د بإنلاج شيء يمكن الحكم على
ودله من خر لحقي هذه المعايي م لمعة ،وباللالي قان طلب ال ودة والحصو عليها يعني
لكوين معايي بالنسبة للعم الذي يود لقييمه بعد أدائه .ويعد لطبي هذه المعايي ض و ة وليس
خيا اً .ويمكن لحديد مفهوم المعايي قي اللعليم بمسلوى المع قة والمها ات اللي يلومع من الطالب
الوصو اليها ،وي ب على المد سة أو أي مؤسسة ل بوية أن لمللك معايي محددة من خر و ود
لومعات عالية ألداء الطالب  .ويعد و ود المعايي ضماناً للن اح واللمي والكفاءة قي اللعليم  ،كما
اء أكانوا معلمين أم طلبة  .وعندما يبنى
أنها لحسن ودة اللعليم حين لعطي ك ذي ح حقه ،سو ً
المنهاج على معايي موية ،قان ذلك يقود الى ب امج د اسية موية وطلبة ملمي ين .
لوق المعايي لغة مشل كة ،وهدقاً يسعى للحقيقه الل بويون وأولياء األمو والم لمع المحلي.
ولساعد على لوقي أسس واضحة ،للقويم أداء الطلبة قي أي مؤسسة ل بوية .ولعب المعايي عن
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مسلوى األداء أو مسلوى ال ودة الملومع والمقبو  ،ولحدد مسلوى كفاية أداء الطالب عند ميامه
بالمها ات والمعا ف اللي نصت عليها للك المعايي  .ويعد اللق ي المبني على المعايي قي أي
مؤسسة ل بوية يلطلب لفاصي مهمة ودميقة حو لحصي الطلبة ،قإذا كانت اللفاصي كاقية قان
المعلومات سلكون مفيدة قي أغ اض اللقييم واللشخيص والوصف(Scherer, 2001) .
وذك وي ن ) (Wiggins,1995أنه ال يحكم على ودة المد سة أو أي مؤسسة ل بوية
بأعما أقض طلبلها ،ب حين يكون الف

بين أداء أقض طلبلها واسوئهم ضئيرً داً  .وخرصة

القو أن وضع المعايي قي المؤسسات الل بوية ،يبدأ بأهداف محددة وخطط عامة للقليص ق و
األداء ،وباللالي الوصو الى ن ام يملا بال ودة.
نشأة إدارة الجودة الشاملة
ل ع ذو دا ة ال ودة الشاملة قي الحضا ة البابلية ،كما اهلم المص يون الف اعنة بموضوع
ال ودة خر بناء األه امات ،كما أن مفهوم ال ودة ب

قي اإلسرم بشك

لي عندما ما

سو

اهلل صلى اهلل عليه وسلم " من عم منكم عمرً قليلقنه " (حديث ش يف) ول د أن ال سو صلى
اهلل عليه وسلم أكد على االهلمام بالعم والقانه( .الطائي والعبادي والعبادي)5002 ،
ومد م ت دا ة ال ودة الشاملة قي العص الحديث بعدة م اح كان بدايلها قي ال ر ينات
من الق ن العش ين عندما مام ادوا د ديمنغ ) (Demingباسلخدام األساليب اإلحصائية واللحليلية
لح المشكرت الم لبطة بالصناعات من خر منه ية ابلك ها شوا ت ) (Shewartوطو عليها
ديمنغ ومد أسهمت هذه المنه ية بالحد من األخطاء اللي مد لحدث قي أ ناء عملية االنلاج .وبعد
الح ب العالمية ال انية نلق ديمنغ لليابان للمساعدة قي بناء الصناعات اليابانية من خر الكفاءة
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يعد ديمنغ بطرً قذاً قي اليابان إلسهاماله الفاعلة قي النهوض بالصناعات
وال ودة  ،ذ ّ
اليابانية(Mooney , 2013).
يلض عند الحديث عن لطو مفهوم ال ودة الشاملة ،الوموف أمام ر ة مفك ين أسهموا
بشك قاع قي لطوي مداخ

دا ة ال ودة الشاملة وهم ك من :

 .0وليام ادوارد ديمنغ )0334 -0355( William Edwards Deming
 .7جوزيف جوران )7114 - 0314( Joseph Juran
 .4فليب كروسبي ) 7110 - 0376( Philip Crosby
وقيما يألي ع ض مخلص عن ك منهم :
وليام ادوارد ديمنغ William Edwards Deming
هو ملخصص قي اإلحصاء والفي ياء ال ياضية  ،ع ف ال ودة بأنها الباع غبات مللقي
الخدمة أك

من لومعالهم.( Pryor , 2009).

ن ادوا د ديمنغ يع ّد بم ابة األب الذي ماد و ة دا ة ال ودة الشاملة ،ذ نه مدم العديد من
اإلسهامات الهادقة قي لطوي ال ودة قي أم يكا ،ومد ك

على ض و ة ميام المن مة بلقلي

االنح اقات اللي لحص قي أ ناء العم  .ومد أشا ديمنغ) (Deming,2000بوضوح لمفهوم دا ة
ال ودة الشاملة من خر ل كي ه على أ بعة عش معيا اً هي:
 .5تثبيت الغرض من تحسين المنتج أو الخدمة  :ويلضمن ي اد بات قي األغ اض الهادقة
للحسين ودة المنل ات و الخدمات الم

لقديمها وام ا مسؤولية اإلدا ة العليا بشأنها

 .5التكيف مع الفلسفة الجديدة  :ويعني بناء قلسفة ديدة لقوم على اعلبا أن المن مة لحق
أهداقها من خر ل او اإلخفامات المقل نة بالهد والضياع قي المادة األولية وانخفاض كفاءة
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العاملين واللأخ قي ن ا العم  ...الخ من المؤش ات اللي من شأنها لحسين كفاءة األداء قي
المن مة.
 .6توقف العتماد على الفحص الشامل كطريقة أساسية لتحسين الجودة  :وللناو اعلماد
الفحص واللفليش باسلخدام األساليب االحصائية قي السيط ة واللخلص من االخفامات قي األداء
االنلا ي.
 .4التوقف عن النظر إلى المشروع من خالل السعر  :ويعني عدم اعلماد األسعا كمؤش أساسي
للش اء ب اعلماد الم ه ين الذين يعلمدون ال ودة العالية قي بيع منل الهم.
 .1التحسين المستمر لعملية انتاج السلع و الخدمات  :ولعني ملابعة المشكرت اللي ل اق األداء
ول او ها ولحسين األداء الملعل باألنشطة اللشغيلية بشك مسلم .
 .6إيجاد التكامل بين الساليب الحديثة والتدريب  :ولعني اعلماد الط

الحدي ة قي اللد يب

واللعليم قي العم .
الفعا يكون المساعد والمساند والح يص على لحسين أداء
 .7وجود قيادة فعالة  :ذ أن القائد ّ
م ؤوسيه ومها الهم  ،و ع ال قة قي أوساط العاملين  ,والسعي لللحسين المسلم  .قالقيادة الفعالة
والملمي ة هي النلاج الطبيعي لإلبداع الملواص والعم ال اد والمقد ة على لحفي اآلخ ين.
 .8إبعاد الخوف  :وللضمن الة الخوف من العاملين و ع أنشطلهم للو ه دائماً نحو مع قة
المشكرت قي األداء وابرغ اإلدا ة المسؤولة عن ذلك بشك مسلم ودون ل دد أو خوف.
 .2إزالة الحواجز الموجودة بين اإلدارات  :ولعني كس الحدود الموضوعة بين األمسام المخللفة
و علهم يعملون سوية وب وح ملفاعلة كف ي واحد نحو ن ا النوعية المرئمة واالنلا ية العالية .
 .50التخلص من الشعارات والنصائح  :الط يقة اللحفي ية لدم ال ودة  ،ألنها ل ك االهلمام
على ال غبة قي عم الشيء أك

من الل كي على الكيفية قي عم هذا الشيء  .قاألقض لقلي
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الدعايات واألهداف الكمية اللي لهلم بالكم دون الكيف  ،قحلى وان كانت الشعا ات ال يدة لعطي
قك ة عامة عن األم المطلوب  ،قهي ال لوض الكيفية اللي لؤدى لى ذلك
 .55استبعاد الحصص العددية  :الحد من اللو يهات اللي للطلب لحقي
عام

أو مو ف على حده  ،والل كي

على انلهاج مسلك الف ي

نلائج محددة من ك

الواحد داخ

الش كة أو

المؤسسة ،قاللفو على لومعات العمي اللي لها عرمة بال ودة ،لكون لها ميمة طويلة األ
أك

،

من لومعاله الخاصة بكمية اإلنلاج المصنعة.

 .55إزالة العوائق في التصالت  :وللضمن الة الحوا

بين اإلدا ة العليا والعاملين ول نب

األن مة السنوية قي اللقويم.
 .56إعداد برنامج قوي للتعليم والتحسين  :وذلك بعم ب امج لطوي ية مسلم ة  ،والل كي على
عملية اللطوي واللحسين الذالي  ،واكلساب المعا ف والمها ات ال ديدة  ،ألن المو فين ي ب أن
يكون لديهم أساس موي ومعلومات حدي ة عن أعمالهم اللي يما سونها  ،ألن األدوات واللقنيات
والمعلومات قي لغي ولطو مسلم ين.
 .54إيجاد التنظيم الالزم لمتابعة هذه التغييرات  :يسلل م األم العم على ل سيخ المبادئ
السابقة من ك أق اد الش كة أو المؤسسة  ،و علها أم اً حقيقياً وليس م د شعا ات ب امة ينادى
وي لفاخ بها  ،والحث على لطبيقها وااللل ام بها بشك دائم ومسلم  ،وي ب أن يهلم ويلل م بذلك
ميع من قي المن مة أو المؤسسة  ،بدأ من اإلدا ة العليا وانلهاء بأصغ عام أو مو ف
بالمن ومة.
ومد وضع ديمنغ  Demingالمشا اليه قي ) (Evans & Dean , 2003دو ةً للحسين
ال ودة للم من خر لنفيذها عملية اللحسين المسلم :
 .5الخطة ( : )Planلبدأ باللخطيط قي ضوء نلائج االبحاث على المسلهلك
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 .5العم ( : )Doنلاج المنل ات.
 .6الد اسة ( :) Studyقحص المنلج لللأكد من مدى مطابقله للخطة ومام بلعديلها الحقاً للصب
( )Checkبدالً من( .)Study
 .4الفع ( :)Actلسوي المنلج أو الخدمة.
 .1اللحلي (  :) Analysisلحلي

دود قع المسلهلك بعد هو المنلج بالسو .

ومد أكد  Demingعلى ض و ة الل كي على العوام القاللة قي دا ة ال ودة الشاملة وهي :
( ودة )5054 ،
 .5عدم ثبات الهداف  :ذ أن عدم بات األهداف أو األغ اض الملعلقة بالمن مة من شأنها أن
لو د عدم ضا للمسلهلك الداخلي ( العاملين قي المن مة ) ،وذلك ل عله قي اضط اب وعدم
اسلق ا نلي ة لللغي ات المسلم ة قي األهداف  ،ذ ينبغي أن يكون بات األهداف حالة مائمة
سيما على المدى الطوي قي وضع الخطط.
 .5اإلفراط في التركيز على المنافع قصيرة المدى :مما ي ع المؤسسة لص ف ن ها عن البحث
واللطوي  ،وعدم القيام بأي أنشطة للحسين ال ودة ولطوي ها ،ال أن هذا يؤدي قي نهاية األم
لى أض ا ال يمكن صرحها.
 .6تقييم الداء واعداد التقييم السنوي :ذ ال ي و
باألداء ،سيما وأن األداء الملحق

من األق اد يم

غفا دو العاملين وأنشطلهم الملعلقة

أحد معطيات البيئة اللي يعملون بها ون اً

لكونها ال للسم بال بات مما ي ع األداء الملحق قعرً يخللف عن األداء المخطط له لذا قإن ديمنغ
((Deming
لألداء.

ك على ض و ة قهم األسباب الكامنة و اء االنح اف عن ط ي اللقييم المسلم
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 .4عدم ثبات اإلدارة :وخصوصاً المدي العام الذي يعكس أ اً مهماً على لحقي أهداف المن مة
قي األمد القصي .
 .1إدارة أمور المؤسسة وتسييرها بالعتماد على الرقام المرئية فقط  :لعد اإلدا ة باأل مام الم ئية
ققط (م

شكاوى العمرء ،واأل باح الفصلية) لشي

لى أن العوام المهمة اللي لم

الن اح

اللن يمي الطوي األمد غي مع وقة وال يمكن لحديدها.
 .3التكاليف الطبية المفرطة  :لعد لكاليف ال عاية الصحية من المشكرت الكب ى اللي لوا ه
العديد من مطاعات األعما .
 .7العباء القانونية المفرطة  :لعد كذلك مشكلة كب ى لوا ه العديد من المؤسسات .
جوزيف جوران Joseph Juran
واهلم بإدا ة ال ودة وله العديد من الكلب قي م ا

دا ة ال ودة ،ويعد أحد األوائ الذين

كلبوا قي من سوء ال ودة ) (Cost of Poor Qualityوع ف بر (م لث و ان) والذي يلكون من
 :اللخطيط لل ودة  ،ضبط ال ودة  ،ولحسين ال ودة (Juran, 1999).
مدم سهاماً م ي اً قي دا ة ال و ة النوعية خر الح ب العالمية ال انية ومد منحه االمب اطو
الياباني آنذاك وساماً لقدي اً إلسهامه الفعا  .ومد ك

و ان (  ) Juranعلى العيوب أو األخطاء

قي أ ناء األداء اللشغيلي ( العمليات ) وكذلك على الومت الضائع أك

من األخطاء الملعلقة

بال ودة ذالها كما أنه ك على ال مابة على ال ودة دون الل كي على كيفية دا ة ال ودة (Pryor,
2009).
ومد مدم و يف و ان كذلك م موعة من المبادئ إلدا ة ال ودة وهي( :السام ائي)5003،
 .5نش الوعي بأهمية اللحسين المسلم والحا ة لى ال ودة.
 .5وضع األهداف واللحسينات المسلم ة .
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 .6بناء اللن يم للحقي األهداف الموضوعية .
 .4لد يب ميع العاملين على أساليب ال ودة الشاملة ومبادئها .
 .1ح المشكرت بشك علمي مد وس ولحديد أولويات المعال ة.
 .3م امبة اللنفيذ ولقديم اللقا ي عن لقدم سي العم .
 .7لشخيص اللمي ولقدي ه.
 .2اإلبرغ عن النلائج الملحققة.
 .2االحلفا بس

للن اح الملحق و لو يقه بحيث يمكن ال وع ليه عند الحا ة.

 .50دمج اللحسينات السنوية وعمليات المؤسسة والمحاق ة على بناء اللحسينات
فليب كروسبي Philip Crosby
اء قليب ك وسبي بأحد المفاهيم اللي لع ف بالعيب الصف ي (  ، ) Zero Defectولعني أن
المعيبات ما هي ال انعكاساً لمدى معيا ية القيادة ،وكذلك األدوات األخ ى اللي لعكس معايي
ال ودة .ومد أكد ك وسبي ان ما للطلبه ال ودة لكي لكون قي لطو مسلم يلألى من خر لطوي
ال قاقة الملعلقة بال ودة بما يرئمها من ملغي ات بيئية و قية أخ ى ( .ودة )5054 ،
مبادئ إدارة الجودة الشاملة :
لقوم مبادئ دا ة ال ودة الشاملة على م موعة من المبادئ اإلدا ية اللي ل لك على لحسين
ال ودة  ،وعندما لقوم المؤسسة بلطبي هذه المبادئ قإنها سلن

حلماً قي لحقي مسلوى ملمي

من ال ودة  ،ومد لخص ما لينك )  (Martinich ,1997هذه المبادئ على النحو اآللي :
 .5اللفهم الكام وااللل ام و وح المشا كة من مب اإلدا ة العليا ي ع ال ودة قي المقام األو من
اهلمامالها.
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 .5االسلم ا ية قي العم من أ

لحسين العمليات اللي لؤدي لى لحسين ال ودة.

 .6اللنسي واللعاون بين اإلدا ات واألمسام قي المؤسسة مع اللأكيد على اسلخدام ق
 .4اشل اك

العم .

ميع المو دين قي هود لحسين ال ودة  ،من خر لعاون المؤسسة مع هؤالء

المو دين على اسلعما ب امج دا ة ال ودة الشاملة.
 .1بناء قاقة قي المؤسسة  ،لهدف لى اللحسين المسلم وامامة عرمات عم

بين أق ادها

وض و ة اللميي بين ال هود الف دية وال ماعية.
 .3اشل اك ميع أعضاء المؤسسة قي ال هود ال امية لى لحسين ال ودة.
 .7ل كي ال ودة على للبية حا ات العمي .
ومد ذك البيروي وطعيمة والنقيب وسعيد والبند ي وعبد البامي ( )5051أن دا ة ال ودة
الشاملة لشم قي مضمونها المبادئ اآللية:
 .5المبدأ األو  :القيادة )(Leadership
يهلم مادة اللعليم بلوحيد ال ؤى واألهداف و االسل الي يات داخ من ومة اللعليم ولهيئة المناخ
اللعليمي للحقي هذه األهداف و بأم لكلفة .
 .5المبدأ ال اني  :التركيز على العميل )(Focus on Customer
ي ب أن للفهم المؤسسات االحليا ات و اللومعات الحالية والمسلقبلية لعمرئها ولكاق للحقي ك
اللومعات  ،ويقصد بالعمي هنا  :الطالب والم لمع وسو العم الذي يسلوعب الخ ي ين .
 .6المبدأ ال الث  :مشاركة العاملين ) (People Involvement
اللأكيد على المشا كة الفعالة والمنصفة ل ميع العاملين المشا كين باللعليم من القاعدة لى القمة
بدون لف مة  ،ك حسب مومعه وباألهمية ذالها مما سيؤدي لى اندما هم الكام قي العم وباللالي
يسم باسلخدام ك مقد الهم وطامالهم الكامنة لمصلحة المؤسسة اللعليمية .
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 .4المبدأ ال ابع  :التركيز على الوسيلة
وهو الف

ال وه ي بين مفاهيم دا ة ال ودة الشاملة ومفاهيم ضمان ال ودة اللي ل ك ققط على

المنلج وح المشكرت اللي ل ه أوالً بأو .
 .1المبدأ الخامس  :اتخاذ الق اررات على أساس من الحقائق
ن الق ا ات الفعالة ل ك ليس ققط على مع البيانات ب لحليلها ووضع االسلنلا ات قي خدمة
صانعي الق ا .
 .3المبدأ السادس  :التحسين المستمر Continuous Improvement
ي ب أن يكون اللحسين المسلم هدقاً دائماً للمؤسسات اللعليمية.
أهداف إدارة الجودة الشاملة
من أهم األهداف الم وة من لطبي

دا ة ال ودة الشاملة هي ( :م يد وال يادات) 5002،

 .5ضبط الن ام اإلدا ي ولطوي ه قي أي من مة نلي ة لوضوح األدوا  ،ولحديد المسؤوليات بدمة.
 .5يادة كفايات اإلدا يين والعاملين قي المن مة ،و قع مسلوى أدائهم.
 .6يادة ال قة واللعاون بين للك المن مات والم لمع.
 .4لوقي

و من اللفاهم واللعاون والعرمات االنسانية السليمة بين ميع العاملين بالمن مة مهما

كان ح مها أو نوعها.
 .1يادة الوعي واالنلماء نحو المن مة من مب العاملين .
 .3الل ابط واللكام بين ميع االدا يين والعاملين بالمن مة للعم ب وح الف ي .
وذك

ودة ( ) 5006أن هناك م موعة من األهداف إلدا ة ال ودة الشاملة من أهمها:

 .5لحسين الوضع اللناقسي بين العاملين.
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 .5قع د ة ضا العاملين.
 .6لطوي المقد ات من خر اللد يب.
 .4شعو العام بلحقي ذاله ،من خر مشا كله قي وضع األهداف والخاذ الق ا ات.
أهمية إدارة الجودة الشاملة
أصبحت ال ودة الشاملة قي هذا العص أساساً لرلصاالت الل ا ية بين الدو  ،وهي اللي
لق

ن اح أو قش المن مات اإلنلا ية والخدمية قي العالم ،ذ أنها وسيلة إل ضاء العمي  ،و يادة

قعالة ن اً ألهميلها
اإلنلاج ،ولخفيض اللكاليف ،ولحقي ال ب  .ولذلك ال بد من دا لها بط يقة ّ
قضرَ عن أن دا ة ال ودة الشاملة لعم على لحسين السمعة الطيبة للمؤسسة قي ن

العمرء

والعاملين ،ولنمية الشعو بوحدة الم موعة ،وعم الف ي  ،وال قة الملنبادلة بين األق اد ،والشعو
باإلنلماء للمؤسسة (.يدان)5050،
ويمكن

ما أهمية ال ودة الشاملة بما يألي ( Wann & Shih,2004 ) :

 .5لخفيض اللكلفة و يادة اإلنلا ية.
 .5لحقي

ضا العمي والمسلهلك ولقديم األقض من السلع والخدمات المخللفة.

 .6لحقي مي ة لناقسية وعائد م لفع.
 .4لنمية الشعو بوحدة الم موعة وعم

الف ي

وال قاقة الملبادلة بين األق اد وكذلك الشعو

باالنلماء قي بيئة العم .
 .1لحسين السمعة الطيبة للمن مة قي ن

العمرء والمسلهلكين .

 .3منهج شام لللغيي بعيد عن الن ام اللقليدي المطب على شك

اءات وم ا ات شكلية.
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مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة
أوض ك وسبي ) (Crosby, 1996أنه لو د رث م اح للطو مفهوم دا ة ال ودة
الشاملة وهي:
 م حلة لفليش ال ودة Quality Inspection-

م حلة ضبط ال ودة Quality Control

-

م حلة لوكيد ال ودة Quality Assurance

ويمكن لوضي هذه الم اح  -واللي كانت مقدمة ل هو م حلة دا ة ال ودة الشاملة  -قيما يألي:
مرحلة تفتيش الجودة Quality Inspection
ع ف بني سماعي )  ( Bani Ismail , 2012لفليش ال ودة بأنه اال اءات والقياسات
واالخلبا ات اللي للم لللأكد من الخصائص للمواد اللي لدخ

قي اللصنيع ،للحقي

ملطلبات

اإلنلاج من أ

الحصو على منلج مناسب  ،ولملا هذه الم حلة بأنها لعالج المشكرت بعد

اإلنلاج .ومد

لي خر ال و ة الصناعية  ،ذ لم اخلبا المنلج بعد

ه هذا المفهوم بشك

صنعه ،م يلم الخاذ الق ا ب قضه أو مبوله  ،و مد ال يلم اكلشاف االخطاء قي حا كان القائم
على عملية اللفليش ال يمللك المها ة الكاقية لذلك  ،وأدى هذا الى قص مسم اللفليش عن بامي
االمسام ،وأصب هذا القسم مسؤوالً عن اللد يب ومياس مدى مرءمة الملطلبات لعملية االنلاج
ال يدة  ،والدمة قي المنلج  ،ومن هنا كانت انطرمة الم حلة ال انية وهي م حلة ضبط ال ودة.
مرحلة ضبط الجودة Quality Control
يع ف ضبط ال ودة ) (Quality Controlبأنه " ء من دا ة ال ودة واللي ل لك على
لحقي ملطلبات ال ودة"  .ومد ه هذا المفهوم قي عام  5243بعد الح ب العالمية ال انية  ،ذ
انلدبت الواليات الملحدة االم يكية ش كة

نا

دوغرس ماكا

General Douglas
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 Macarthurللعم قي اليابان إلعادة بناء الصناعات ،ولم اخليا علماء ال ودة لدو هم البا
والض و ي قي لطوي

مفاهيم ال ودة ومبادئها  ،ذ ماموا بلطوي

اهلمامهم على اإلدا ة العليا ودو ها قي لحسين ال ودة ولعمي

ن ام ضبط ال ودة و ك وا
قاقة ال ودة قي المؤسسة.

) .(Simpson, Siguaw and White 2002,P33وي ك مفهوم ضبط ال ودة على لصميم
المنلج والعمليات بشك يؤدي الى مخ ات لملا ب ودة عالية  ،وباللالي الل كي على منع حدوث
االخطاء مب وموعها لللأكد من لحقي ملطلبات االنلاج)Judi, Jenal and Genasan,2009) .
مرحلة توكيد الجودة Quality Assurance
ع ف سيمبسون ،س و و وايت ) (Simpson, Siguaw and White 2002,P54لوكيد
ال ودة ) (Quality Assuranceبأنه " ء من دا ة ال ودة والذي يعطي لوكيداً أن ما لم انلا ه
يحق ملطلبات ال ودة" .
وع ف بيسل قيلد ( )Biesterfield , 2003لوكيد ال ودة ) (Quality Assuranceبأنها
اإل اءات اللي للم مب عملية االنلاج من لخطيط ولصميم لعملية نلاج الخدمة أو السلعة ولهدف
لللأكد من الحد األعلى لملطلبات ال ودة ،كما ل ك على منع حدوث األخطاء و المشكرت من
خر لقلي ق صة حدوث الخطأ مب عملية اإلنلاج ،وهو ما يخللف عن ضبط ال ودة واللي ل ك
على منع حدوث األخطاء خر عملية االنلاج.
الفرق بين إدارة الجودة الشاملة واإلدارة التقليدية
نامش بني اسماعي

) (Bani Ismail ,2013الف

اللقليدية  ،قعلى سبي الم ا :

بين دا ة ال ودة الشاملة واإلدا ة
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 .5ل ك

دا ة ال ودة الشاملة على أن يكون ال ب نلي ة لل ودة  ،بينما ل ك اإلدا ة اللقليدية

على ال ب ققط .
 -5ل ك

دا ة ال ودة الشاملة على للبية غبات مللقي الخدمة والعمرء ولومعالهم ،أك

من

ال ب
 -5ل ك

دا ة ال ودة الشاملة على اللحسين واللطوي المسلم ين  ،بينما ل ك اإلدا ة اللقليدية

على اللحسين عند الحا ة ققط.
 -6ل ك

دا ة ال ودة الشاملة على الوماية من األخطاء مب

حدو ها ،بينما ل ك

اإلدا ة

اللقليدية على معال ة األخطاء النال ة.
تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة
ن لطبي منه ية ادا ة ال ودة الشاملة يلطلب لوق المناخ المرئم لللطبي  ،وباللالي قإذا
لم يلوق هذا المناخ المرئم قإن على دا ة المن مة العم على لغيي

قاقة المن مة وميمها ولعدي

هيكلها اللن يمي ولو يه أنماط األش اف بالشك الذي يلناسب مع لطبي المفهوم ال ديد.
ومن أهم الملطلبات اللي ينبغي لوق ها عند البدء بلطبي

منه ية دا ة ال ودة الشاملة ( :عبد

المحسن)5115،
 .5دعم اإلدارة العليا  :من الض و ي مناع اإلدا ة أوالً ومب ك شيء بض و ة لطبي منه ية
دا ة ال ودة الشاملة وذلك حلى يكون لديها االسلعداد لدعم اللغيي ات اللي سلحدث قي المن مة .
 .5التعاون وروح الفريق  :ينبغي لوق المناخ اللعاوني و وح الف ي

والعم

ال ماعي بين

العاملين قي المن مة وذلك ألن لطي منه ية دا ة ال ودة الشاملة يعلمد أساساً على ق

العم .
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 .6ممارسة النمط القيادي المناسب :ن أك

األنماط القيادية مناسبة للطبي

دا ة ال ودة

الشاملة هو النمط الديمق اطي ،الذي يسم بمشا كة العاملين قي وضع األهداف و الخاذ الق ا ات
واللوسع قي لفويض الصرحيات .أما النمط الديكلالو ي أو االولوم اطي والذي يعلمد على االلصا
من األعلى لى األسف ققط .وعلى ق ض األوام واللعليمات قهو ال يناسب المنه ية ال ديدة.
ويشم

لطبي

منه ية دا ة ال ودة الشاملة الم اح

اآللية ( :

ودة ، )5104 ،

(عبدالمحسن) 5115 ،
 .0مرحلة اإلعداد  :للعل الم حلة األولى بل هي األ واء و عدادها للطبي منه ية دا ة ال ودة
الشاملة .
 .5مرحلة التخطيط :
وللضمن م حلة اللخطيط القيام بعدة خطوات وهي لحلي البيئة الداخلية والخا ية ،وصياغة ال ؤى
القيادية اللي لعكس طموحات المن مة ،ووضع األهداف االسل الي ية بعيدة المدى للوصو لى
األهداف
 .3مرحلة التنفيذ :
من هذه الم حلة يبدأ اللنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة ،ذ لقوم ق

العم

المخللفة بإحداث

اللغيي ات الض و ية ،للوصو لى األهداف المحددة والم غوبة.
 .4مرحلة المراقبة والتقويم :
يلم بناء أن مة ال مابة قي دا ة ال ودة الشاملة على أساس ال مابة المل امنة أو الم حلية والملابعة
الدميقة أوالً بأو .
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 .2المرحلة المتقدمة :
هذه الم حلة هي الم حلة الملقدمة من لطبي منه ية دا ة ال ودة الشاملة واللي مد لكون قيها
المن مة م االً يحلذى أمام المن مات األخ ى .ذ لقوم المن مة بدعوة المن مات األخ ى المهلمة
بإدا ة ال ودة الشاملة لمشاهدة اإلن ا ات المحققة ،وط

اللحسين المسلخدمة قي المن مة.

المشكالت التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة :
هناك عدة مشكرت لوا ه لطبي

دا ة ال ودة الشاملة من أهمها ما ذك ه بسل قيلد))Biesterfield

المشا اليه قي الغمي (: )5004
 .5ضعف الملابعة اإلدا ية على اإلدا ات و األمسام.
 .5نقص الخب ة اإلدا ية لدى بعض المسؤولين.
 .6عدم مقد ة بعض ال ؤساء على الخاذ الق ا .
 .4صعوبة اللنسي بين األ ه ة ذات العرمة .
 .1عدم و ود المو ف المناسب قي المكان المناسب .
 .3عدم قهم بعض المسؤولين للملغي ات الداخلية والخا ية .
.7

الة الشعو باألمان لدى المو فين داخ المنشأة.

 .2عدم نشاء م اك لللد يب واللطوي الفعا ولد يب المو ف لد يباً محدداً ملعلقاً بعمله.
وذك شعبان ( )5002أن هناك م موعة من األسباب اللي لؤدي لى قش
من أهمها :
 .5لفويض السلطة دون من العاملين الصرحيات الكاقية لذلك.
 .5لشكي ق

العم دون لوقي اللد يب الر م.

دا ة ال ودة الشاملة
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 .6البدء قي لطبي مفاهيم دا ة ال ودة الشاملة دون لطوي الخطط والمشا يع وب امج العم
المرئمة.
 .4عدم م اعاة

وف المن مة وأوضاعها الداخلية.

إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية
بدأ االهلمام المل ايد بإدا ة ال ودة قي الل بية واللعليم منلصف الق ن العش ين الماضي ،
للعديد من العوام اللي كان لها األ

قي هذا االهلمام ،واللي من أب ها اللغي ات االملصادية

المصاحبة لرنف ا العلمي واللكنولو ي ،واللوسع قي اللعليم ،و يادة اإلمبا على ميع الم اح
اللعليمية ،بما قيها اللعليم ال امعي والعالي ،قضرً عن الضغوط اال لماعية ال ديدة اللي أنل لها
وف العص من يادة وسائ االلصا كماً وكيفاً  .بحيث ألقت هذه الضغوط بمسلويات مل ايدة
على المؤس سات اللعليمية  ،ويضاف لى هذه العوام ال غبة األكاديمية والعلمية قي لنمية معا ف
ديدة عن مخللف واقد الحياة ،والنهوض بعمليات ال ودة الخاصة والعامة ذات الصلة بإدا ة
ال ودة الشاملة قي هذه المؤسسات (.محمد ) 5007 ،
لقد لمحو ت العديد من المحاوالت العالمية والمحلية ،للحسين ال ودة الشاملة قي المؤسسات
الل بوية واللعليمية .من خر عقد المؤلم ات والندوات ولكوين الل ان العليا ،لوضع معايي محددة
لقياس ال ودة قي هذه المؤسسات .ذ أنها اعلمدت العديد من المؤش ات الكمية والكيفية اللي
يلطلب ن احها االهلمام بالعديد من معايي

دا ة ال ودة الشاملة .وقي مقدملها الهيك اللن يمي

للن ام الل بوي  ،والمعلم ،والطالب  ،والمنهج  ،والوسائ واألساليب واألنشطة .قضرً عن البيئة
المحيطة ذات العرمة بالن ام الل بوي واال لماعي واالملصادي( .الخطيب والخطيب) 5003،
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ع ف أبو الهي ا ( )5007ال ودة الشاملة باللعليم بأنها العملية اإلدا ية اللي ل لك على
خدمة الطلبة كعمرء  ،وذلك من خر لطوي أعضاء الهيئة اللد يسية ولد يبهم ،بهدف الحصو
بناء على مقاييس للعملية اللعليمية وبما لحلويه من أق اد وحدة واحدة.
على مواصفات ً
ومد ع قها السعود ( ) 5005بأنها مقد ة المؤسسة الل بوية على لقديم خدمة بمسلوى عا من
ال ودة الملمي ة لسلطيع من خرلها الوقاء باحليا ات عمرئها ( الطلبة و أولياء األمو وأصحاب
العم وغي هم ) بالشك الذي يلف مع لومعالهم ،وبما يحق ال ضا والسعادة لديهم .ويلم ذلك من
خر مقاييس موضوعة سلفاً للقييم المخ ات واللحق من صفة اللمي واللي لدعى بالمعايي .
ويمكن اسلخدام دا ة ال ودة الشاملة كمدخ للع ي الط
القيام بالعم والمناقسة ولحقي

اللقليدية قي العملية اللعليمية من أ

مناقع على المدى البعيد للم لمع بشك عام(Becket & .

Brookes, 2008).
ذك عليمات( )5004أن هناك عدة خصائص إلدا ة ال ودة الشاملة قي المؤسسات الل بوية
وهي كما يألي :
 .5لحقي النلائج الملومعة بأم لكلفة و هد وقي أمص ومت.
 .5لحقي حا ات الطلبة و غبالهم ،ولضاق ال هود األكاديمية واإلدا ية للحقي النمو الملكام .
 .6اعلماد مبدأ الوماية خي من العرج قي العملية الل بوية ،من خر ل نب األخطاء مب حدو ها
بدالً من معال لها قيما بعد.
 .4لطبي

دا ة ال ودة الشاملة يلي الف صة للنقاش والحوا الم م البناء.

 .1الل كي على اللفاع القوي ولباد المعلومات بين االمسام داخ المؤسسة الل بوية.
 .3اللقييم المسلم لل هود المبذولة ،واللع ف لى وانب القصو ومعال لها.
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 .7لهدف ال ودة الشاملة لى اللحسين واللطوي المسلم ين.
هناك م موعة من محاو دا ة ال ودة الشاملة من خر المن و الل بوي واللعليمي أهمها:
( يدان  ( ،) 5050 ،م يد وال يادات) 5002 ،
 .5جودة عضو هيئة التدريس  :ويقصد ب ودة عضو هيئة اللد يس لأهيله العلمي والمهني ،األم
الذي يسهم بشك قعا قي

اء العملية اللعليمية وق الفلسفة الل بوية.

 .5جودة الطالب  :ويقصد بمفهوم ودة الطالب مدى لأهيله قي م اح ما مب المؤسسة اللعليمية
علمياً وصحياً و قاقياً ونفسياً .
 .6جودة البرامج التعليمية وطرائق التدريس واستراتيجياتها :ويقصد ب ودة الب امج اللعليمية
شمولها وعمقها وم ونلها واسليعابها لمخللف اللحديات العالمية والمع قية ،وكذلك سهامها قي
لكوين شخصية الطالب الملكاملة.
 .4جودة المباني التعليمية وتجهي ازتها  :ن ودة المباني ول هي الها أداة قعالة للحقي ال ودة
الشاملة قي اللعليم ،ذ أن المباني اللعليمية بم اققها المادية والمعنوية م
واإلضاءة  ،والمقاعد و األ ه ة المخللفة لؤ

القاعات  ،واللهوية ،

قي ودة اللعليم ومخ اله وينعكس على مقد ات

أعضاء هيئة اللد يس والطلبة.
 .1جودة اإلدارة والتشريعات واللوائح  :ن

ودة دا ة المؤسسة الل بوية،

للم

قي

ودة

اللخطيط االسل الي ي للحقي األهداف الم وة .أما ودة اللش يعات واللوائ اللعليمية ،قر بد أن
لكون م نة وواضحة حلى لكون عوناً لإلدا ة للحقي أهداقها.
 .3ودة اإلنفا اللعليمي  :يم

لموي اللعليم واللد يب عنص اً أساسياً من مدخرت أي ن ام

لعليمي ،وبدون اللموي الر م يقف ن ام اللعليم عا اً عن أداء مهماله األساسية.
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ب -التدريب المهني:
يهدف اللد يب المهني أساساً لى حداث لغي ات قي ال اهات األق اد وال ماعات بما ي ع
الصناعة والعلم واللكنولو يا والعم المهني واليدوي

أساسيا من قاقة الم لمع ،لذا كان من
ًءا
ً

الطبيعي أن يح ى اللد يب المهني باهلمام كبي  ،ألن اللد يب المهني بقد ما يكون مواكباً لحا ات
الم لمع الفعلية وبال اه طموحاله المسلقبلية لكون المقد ة على اللنمية الس يعة من خر ما لقدمه
مؤسسات اللد يب المهني من أيد مد بة ومؤهلة لى ميادين العم المخللفة( .ال ياشي)1993،
وع ف م لس اللشغي واللد يب واللعليم المهني واللقني ( 5051ب) اللد يب واللعليم المهني
واللقني بأنه عملية اللد يب واللعليم واللي للضمن قضرً عن مواضيع اللعليم العام ،ود اسة اللقنيات
والعلوم الم لبطة بها ،واكلساب مها ات عملية لمهن قي مخللف القطاعات االملصادية وللكون من
نه ي اللد يب واللعليم الن امي (ب نامج من م ك ء من الن ام اللعليمي) وغي الن امي (ب امج
من م خا ج الن ام اللعليمي ).
يضمن اللد يب المهني لأمين ماعدة علمية ع يضة للعمالة الفنية ،بحيث يصب من السه أن
يل اوب الف د مع اللطو الس يع قي اللكنولو يا والعلوم اللقنية .وباللالي قأنه يفل الم ا أمام ك
اغب للعلم مهنة أو ح قة ومواصلة لد يبه ألمصى ما لسم به مكانياله العلمية والعملية .و يعد
ن ام اللعليم واللد يب المهني حديث العهد مقا نة بأن مة الل بية واللعليم األخ ى ،ققد كانت غالبية
الدو الع بية لولي اللعليم العام

اهلمامها وعنايلها على حساب ن ام اللد يب المهني ،وبدأ لطوي

أن مة اللد يب المهني قي بداية السبعينيات من حيث السياسات واألهداف والهيكلية والب امج واألنماط
والمسلويات ،بهدف لوسيع آقامها ولحسين نوعية مخ الها للصب أك
ميادين العم واللنمية وملطلبالها( .مصطفى)2001،

مواكبة وللبية الحليا ات
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ومد ذك الفقي ( )5225أن اللد يب المهني ُيسهم قي عداد القوى العاملة المد بة الر مة من
اويلي الكم والكيف لعملية اللد يب بمخللف أنواعه ،ولطوي الم لمع ولنميله .كما يعم على لأصي
صناعيا ولكنولو ًيا .
مفهوم احل ام العم اليدوي والصناعي ولنمية الم لمع ولطوي ه
ً
ويمكن االسلنلاج مما سب أن اللد يب المهني هو عملية لل ويد المع قة والمها ات والسلوك
ولطوي ها ،بغ ض ل ويد الملد بين بالمها ات القابلة لللطبي

بكفاءة وقاعلية وق

ملطلبات سو

العم .
إدارة الجودة الشاملة في التدريب المهني
ع ف م لس اللشغي واللد يب واللعليم المهني واللقني ( 5051ب) دا ة ال ودة قي
اللد يب المهني بأنها  :عمليات مخططة و ممنه ة للقييم ال ودة ولحسينها قي اللشغي واللد يب
المهني و مع قة مدى لطابقها مع المسلويات والمعايي المحددة والم ا عة المبنية على النلائج
واللقييم وبناء المقد ات.
يعد لطبي

دا ة ال ودة الشاملة قي القطاع اللعليمي واللد يب المهني من الملطلبات الملحة

ذ اءت اسل ابة للملغي ات الملسا عة قي شلى الم االت العلمية واللكنولو ية واال لماعية ،كما
أن إلدا ة ال ودة الشاملة قوائد ملعددة لللخص قي اللأكيد على االلل ام بال ودة والقان العم واإلدا ة
النا حة له  ،كما ل ك على لطوي مسلم ألداء العاملين من خر االهلمام بلنمية المها ات ،
واإل لقاء بمسلوى أداء العاملين(.ال عبي)5056،
أهداف إدارة الجودة الشاملة في قطاع التدريب المهني
لع ّد مؤسسات اللد يب المهني حدى المؤسسات اللعليمية ،اللي لعم على عداد ي ل بوي
يعم بمهن ح قية ويدوية ،ذ يعلقد الكسبي ( )5055أن لطبي

دا ة ال ودة الشاملة قي المؤسسات

اللعليمية – ذ لعد مؤسسة اللد يب المهني حدى هذه المؤسسات  -يحق عدداً من األهداف منها
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اسلخدام مقاييس ملنوعة وملعددة للطبي

دا ة ال ودة الشاملة ،ووصف األدوا والمسؤوليات ل ميع

العاملين للع ي الن ام اإلدا ي.
يعلقد دونالد ك امب المشا

ليه قي يدان ( ،)5222أن العنص ال ئيس قي لع يف دا ة

ال ودة الشاملة قي مطاع اللد يب المهني يكمن قي خدمة الطلبة .كما أن مفهوم ال ودة قي اللد يب
المهني ي ب أن ي ك على سمعة المؤسسة وشه لها  ،قعلى سبي الم ا المؤسسة المهنية اللي
يسلطيع خ ي وها لأدية األعما الح قية بإلقان وكفاءة هي غالباً ما لكون يدة.
الدراسات السابقة ذات الصلة
مام الباحث باالطرع على العديد من الد اسات السابقة ذات العرمة بموضوع الد اسة
والملعلقة بلطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي اللد يب المهني وذلك من أ

النلائج اللي لوصلت ليها الد اسات السابقة ذات الصلة بلطبي

معايي

اللع ف لى

دا ة ال ودة الشاملة

باللد يب المهني ،ققد لم ل ليب الد اسات منياً من األمدم لى األحدث ولصنيفها قي م موعلين
هما:
أ .الد اسات السابقة ذات الصلة بلطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة.

ب .الد اسات السابقة ذات الصلة باللد يب المهني .
أ .الدراسات السابقة ذات الصلة بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة
مام لويس ( )Lewis,3002بإ اء د اسة هدقت لى مع قة د ة لطبي

معايي

دا ة

ال ودة الشاملة قي اللعليم العالي قي والية لكساس ،ومد لكونت العينة من ( )68ئيس مسم قي
امعات الوالية قضرً عن مدي ي الدوائ  .واسلخدمت االسلبانة كأداة للد اسة .ولوصلت هذه
الد اسة الى و ود ضعف قي لطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة من و هة ن

ؤساء االمسام
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االكاديمية ،بينما يعلقد مدي و الدوائ أن ال امعات اللي ينلمون اليها لحق د ة عالية من معايي
دا ة ال ودة الشاملة.
أ ى كلوسينسكي ) (klocinski,2005د اسة هدقت الى لحديد عوام ن اح معايي
لطبي مبادئ دا ة ال ودة الشاملة وقشلها باإلدا ة قي مؤسسات اللعليم العالي .وبلغت عينة الد اسة
( )524مؤسسة

امعية بأم يكا .اسلخدمت االسلبانة ل مع المعلومات حيث لم لو يعها ب يدياً

واسلخدمت قيها األسئلة المفلوحة ،لوصلت الد اسة الى عدة نلائج كان من أهمها أن ( )%74من
المؤسسات ال ل ا لطب مبادئ دا ة ال ودة الشاملة ،وكانت لح ى بدعم اإلدا ة العليا.
وهدقت د اسة علي ( )7112اللع ف لى مدى الل ام ال امعات الحكومية السعودية بلطبي
معايي ال ودة الشاملة من أ

لوقي مخ ات مرئمة لسو العم السعودي من و هة ن

عمداء الكليات و ؤساء األمسام قي ال امعات الحكومية السعودية ،ولكونت عينة الد اسة من
( )527ق داً من العمداء و ؤساء األمسام ال سمية السعودية قي أ بع امعات  ،ومد اسلخدمت
االسلبانة ل مع المعلومات ،وأ ه ت نلائج الد اسة أن د ة لطبي

معايي

دا ة ال ودة الشاملة

واسل ما ها قي ؤية ال امعات واألنشطة المخللفة كانت ملوسطة ،وكذلك د ة لبني معايي

دا ة

ال ودة الشاملة قي ال امعة من اوية عرملها بسو العم كانت بد ة ملوسطة أيضاً.
كما أ ى الغيثي ( )7112د اسة هدقت لى اللع ف الى مدى لطبي معايي
الشاملة قي ال امعات الخاصة من و هة ن

دا ة ال ودة

الطلبة قي سلطنة عمان  ،ولكونت عينة الد اسة من

( ) 527طالباُ وطالبة  ،واسلخدمت االسلبانة ل مع المعلومات .ولوصلت الد اسة لى أن لقدي ات
الطلبة لمدى لطبي معايي ادا ة ال ودة الشاملة قي ال امعات الخاصة قي سلطنة عمان كانت
بد ة ملوسطة .
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أ ى المير والعواملة ( ) 3022د اسة هدقت اللع ف لى د ة لطبي
ال ودة قي المد سة األ دنية من و هة ن

معايي ضمان

المش قين الل بويين ،ومد لكونت عينة الد اسة

من( )511مش ف ومش قة منهم ) (139مش قا ،و) (61مش قة لم اخليا هم بالط يقة(العنقودية
العشوائية من العاملين قي مدي يات الل بية واللعليم قي المملكة األ دنية الهاشمية ( .أُسلخدمت
االسلبانة ل مع المعلومات ذ لكونت من مانية م االت هي  :شؤون الطلبة ،واللعليم واللعلم،
والمنهاج ،والموا د البش ية  ،والقيادة واللخطيط  ،والم لمع المحلي ،والموا د المادية ،وأداء الل بية
واللعليم  .ومد أ ه ت النلائج أن م ا المنهاج اء بد ة م لفعة بينما اءت بقية الم االت
بد ة ملوسطة.
وأ ى صقر(  )3022د اسة هدقت اللع ف الى د ة لطبي معايي
لعليم طلبة م ك

عداد

ا

دا ة ال ودة الشاملة قي

اإلطفاء ولد يبهم قي دولة الكويت من و هة ن

والمد بين .ولكونت العينة من( )25مد باً و( )23معلماَ من م ك

عداد

المعلمين

ا اإلطفاء قي دولة

الكويت .أُسلخدمت االسلبانة كأداة ل مع المعلومات .ولوصلت الد اسة لى أن د ة لطبي معايي
دا ة ال ودة الشاملة قي لعليم طلبة م ك
ن

عداد

ا اإلطفاء ولد يبهم قي دولة الكويت من و هة

المعلمين كانت بد ة ملوسطة ،ومن و هة ن

المد بين كانت بد ة منخفضة.

مام المطيري( )7104بد اسة هدقت الكشف عن د ة لطبي معايي
امسام الل بية البدنية من و هة ن

دا ة ال ودة الشاملة قي

المو هين الفنيين ومدي ي المدا س ال انوية قي دولة الكويت.

وكانت عينة الد اسة للألف من ( )55مو هاً ومو هة ،و ( )37مدي اً ومدي ة .واسلخدمت االسلبانة
كأداة للد اسة .ولوصلت الد اسة الى ان لطبي معايي
من و هة ن

دا ة ال ودة الشاملة قي امسام الل بية البدنية

مدي ي المدا س ال انوية بدولة الكويت كانت بد ة م لفعة وكذلك لطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي امسام الل بية البدنية من و هة ن

المو هيين الفنيين كانت م لفعة أيضاً.
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أ ى البشري ( ) 3022د اسة هدقت الكشف عن مسلوى لطبي معايي
من مب

دا ة ال ودة الشاملة

ؤساء االمسام الل بوية قي ال امعات األ دنية الخاصة من و هة ن

اعضاء الهيئة

اللد يسية قي محاق ة العاصمة عمان  ،وكان عدد أق اد العينة ( )052عضو هيئة لد يس،
واسلخدمت االسلبانة كأداة د اسة ل مع البيانات ،ولوصلت الد اسة الى ان مسلوى لطبي معايي
دا ة ال ودة الشاملة من مب

ؤساء االمسام الل بوية قي ال امعات األ دنية الخاصة من و هة ن

اعضاء الهيئة اللد يسية قي محاق ة العاصمة عمان كانت بد ة ملوسطة.
ب .الدراسات السابقة ذات الصلة بالتدريب المهني
مام مطر( )7114بد اسة بعنوان االل اه نحو اللعليم المهني وعرمله ببعض الملغي ات لدى
طلبة الم حلة ال انوية بمحاق ة غ ة ،ومن هذه الملغي ات االهلمامات المهنية والوعي المهني واد اك
مفهوم اللعليم المهني ،وكذلك

نس الطالب .ومد أُعد لهذا الغ ض رث أدوات للد اسة

(اسلبانات) ،ولم لت بمقياس االل اه نحو اللعليم المهني ،ومقياس االهلمامات المهنية ،ومقياس
الوعي المهني ،ولم اخليا عينة مكونة من ( )556طالبا وطالبة .ولوصلت نلائج الد اسة الى أن
مسلوى ال اهات الطلبة نحو اللعليم المهني كان ي ابيا بنسبة بلغت ( ، )%3445وكشفت الد اسة
عن عدم و ود عرمة بين ال اهات الطلبة نحو اللعليم المهني وكر من االهلمامات المهنية
والوعي المهني.
أما د اسة المقرمي ( )7101ققد هدقت اللع ف الى مكانية لطبي ن ام دا ة ال ودة الشاملة
قي اللعليم الفني واللد يب المهني .وأُسلخدمت االسلبانة كأداة للد اسة ،ولم اخليا العينة بط يقة
عشوائية بسيطة من م لمع الد اسة الذي يلكون من ميع عاملي بعض معاهد اللعليم اللقني
واللد يب المهني قي مدينة عدن قي اليمن وبلغت ( )552عامرً .ولوصلت نلائج هذه الد اسة لى
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و ود ضعف قي وعي اإلدا ة بن ام دا ة ال ودة الشاملة بشك عام .وأكدت على غبة العاملين
قي أن يكون لطبي
لطبي

دا ة ال ودة الشاملة من أولويالهم .كما أوضحت أن هناك صعوبات قي

ن ام دا ة ال ودة الشاملة وذلك لم ك ية الق ا لدى االدا ة العليا ،وملة لوقي االمكانات

المالية ،وملة اال لماعات والدو ات اللع يفية بها.
وأ ى الزامل ) (2011د اسة هدقت اللع ف الى اللغي ات االملصادية واال لماعية بالمملكة
الع بية السعودية ولطو اللد يب اللقني والمهني بالمملكة ،وبلغت العينة ( )620طالباً .وأُسلخدمت
االسلبانة كأداة ل مع المعلومات ،ولوصلت الد اسة الى نلائج من أب ها أن اك

من ( )%70من

طلبة الصف ال الث انوي ُيبدي ال اهات اي ابية نحو مقد ة اللد يب اللقني والمهني على للبية
االحليا ات الشخصية واال لماعية واالملصادية للف د مع و ود لباين قي ال اهات الطرب نحو
اللد يب اللقني والمهني.
مام السمري( )3023بد اسة هدقت الى مع قة د ة لقب اللد يب المهني الصناعي بين
قاقة الم لمع والمسلقب الو يفي :د اسة لطبيقية على المعهد السعودي الياباني بمحاق ة دة.
وأ يت الد اسة على عينة بلغت ( )431ملد باً ولم

كاقة الطلبة الملد بين المللحقين بالمعهد

العالي السعودي الياباني للسيا ات  .وأُسلخدمت االسلبانة كأداة د اسة ل مع المعلومات  .ولوصلت
الد اسة الى لغي ن ة الم لمع بشك اي ابي ل اه اللد يب والعم المهني والصناعي بعكس
الصو ة الملومعة اللي اشا ت اليها الد اسات السابقة.
مامت تادرس ( ) 3022بد اسة هدقت اللع ف الى ال اهات أعضاء هيئة اللد يس بالكليات
ال امعية الملوسطة الحكومية األ دنية نحو ب امج اللنمية المهنية ،وعرمة هذه االل اهات بملغي ي
ال نس وسنوات الخب ة ،ومد أُسلخدمت االسلبانة كأداة للد اسة ،ولكونت عينة الد اسة من( )267
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عضواً ،وبينت نلائج الد اسة أن ال اهات أعضاء هيئة اللد يس بالكليات ال امعية الملوسطة
الحكومية األ دنية نحو ب امج اللنمية المهنية كانت ذات مسلوى عا قي ميع م االلها.
مام الخاروف والدهامشة ( )7104بد اسة هدقت اللع ف الى ال اهات طلبة الصف العاش
بطها بالملغي ات الديمغ اقية واال لماعية

نحو ا للعليم المهني قي مدينة عمان من خر

واالملصادية المؤ ة قي ال اهات الطرب نحو اللعليم المهني  ،ولكونت عينة الدا سة من ()200
طالب وطالبة لم اخليا هم بط يقة العينة العنقودية العشوائية  ،وأُسلخدمت االسلبانة كأداة للد اسة،
ولوصلت نلائج الد اسة الى أن ال اهات الطبة نحو اللعليم المهني كانت ي ابية وبد ة ملوسطة
ل ميع العوام اإل لماعية واإلملصادية والديمغ اقية ،وكانت العوام اال لماعية أك
الذكو  ،والعوام االملصادية األك

ي ابية لدى

ي ابية لدى اإلناث.

ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها :
يلض من خر ع ض الد اسات السابقة لعدد البيئات اللي لمت قيها ،ققد شملت العديد من
الكليات وال امعات اال أنها لناولت موضوعين أساسيين هما :
 -لطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة م  :د اسة االمي والعواملة ( ،) 5100ود اسة البش ي

(.)5051
 اللد يب المهني م  :د اسة ال ام ( (2011ود اسة الخا وف والدهامشة ()5103ومد لنوعت أهداف الد اسات اللي لناولت موضوع لطبي معايي
اللي هدقت لى الكشف عن مسلوى لطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة من مب

الل بوية قي ال امعات األ دنية الخاصة من و هة ن
العاصمة عمان م

د اسة البش ي (.) 5102

دا ة ال ودة الشاملة قمنها
ؤساء االمسام

اعضاء الهيئة اللد يسية قي محاق ة
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وكذلك لنوعت أهداف الد اسات اللي لناولت موضوع اللد يب المهني قمنها هدقت لى
اللع ف الى مكانية لطبي ن ام دا ة ال ودة الشاملة قي اللعليم الفني واللد يب المهني م

د اسة

المق مي (.)5050
أما هذه الد اسة ققد هدقت لى مع قة د ة لطبي
اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد

أعضاء الهيئة اللد يسية.

أما العينات المسلخدمة قكان عددها يخللف بين حد أدنى مقدا ه ( )23ق داً كما قي د اسة
لويس ( ، )Lewis,5006وحد أعلى مقدا ه ( )200ق داً كما قي د اسة الخا وف والدهامشة
(.)5056
أما الد اسة الحالية قلحدد أق ادها قي ضوء عدد أق اد الم لمع المعني والبالغ عددهم ()655
عضو هيئة لد يس .واسلناداً لى دو لحديد ح م العينة من ح م الم لمع الذي أعده ك ي سي
ومو ان( )Krejcie & Morgan,1970ذ بلغ ح م العينة ( )571عضو هيئة لد يس.
أما بالنسبة لألدوات ققد لم اسلخدام االسلبانة قي مع البيانات كما قي د اسة علي(،)5007
ود اسة المطي ي(. )5056
ومد الفقت الد اسة الحالية مع مع م الد اسات السابقة قي اسلخدام االسلبانة كأداة لللع ف الى
د ة لطبي

معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

أعضاء الهيئة اللد يسية .ومد اسلفادت هذه الد اسة قي عداد االسلبانة من د اسة المطي ي
( )5056ود اسة صق (.)5056
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لعد الد اسة الحالية من أولى الد اسات – حسب علم الباحث -اللي لناولت لطبي معايي
ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن وللف
لناولت

د ة لطبي

معايي

مع د اسة المطي ي ( )5056واللي

دا ة ال ودة الشاملة قي امسام الل بية البدنية من و هة ن

المو هيين الفنيين ومدي ي المدا س ال انوية قي دولة الكويت
واسلفادت الد اسة الحالية من الد اسات السابقة قي لطوي موضوعها ومشكللها وكيفية
اخليا عينة الد اسة ومنهج البحث الذي لم اسلخدامه .
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
لناو هذا الفص ع ضاً لمنهج البحث المسلخدم وم لمع الد اسة وعينلها  ،ووصفاً ألداة
الد اسة وكيفية ي اد صدمها و بالها وملغي ات الد اسة والمعال ة االحصائية اللي اسلخدمت قي
لحلي البيانات وا اءات الد اسة وعلى النحو االلي :

منهج الدراسة المستخدم
اسلخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ،ألنه منهج بحث مرئم لم

هذا النوع من الد اسات،

وأُسلخدمت االسلبانة أداةً ل مع البيانات.

مجتمع الدراسة
لكون م لمع الد اسة من ميع أعضاء الهيئة اللد يسية قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن
( مليم الوسط ) ويبلغ عددها  26معهد ،وذلك خر الفص الد اسي األو  2017/2016وهي
موضحة قي ال دو (  ) 5أدناه :
الجدول ()0
توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس
ال نس

العدد

ذكو

510

ناث

35

الم موع الكلي

655
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عينة الدراسة
لم اخليا عينة طبقية عشوائية من أعضاء الهيئة اللد يسية قي معاهد اللد يب المهني قي
األ دن ( مليم الوسط) ،ولم لحديد ح م العينة بال وع لى دو لحديد ح م العينة من ح م
الم لمع الذي أعده ك ي سي ومو ان( .)Krejcie & Morgan,1970وهي موضحة قي ال دو
(  ) 5وال دو ( ) 6أدناه :
الجدول ()7
توزع أفراد عينة الدراسة حسب معاهد التدريب والجنس
اسم المعهد

ذكور

إناث

المجموع

الرقم
41

معهد اللد يب المهني  /يا و

24

1

24

42

معهد اللد يب المهني  /القويسمة

15

3

18

43

معهد اللد يب المهني  /السلط للمهن والح ف

12

7

19

44

معهد اللد يب الفندمي /السلط
اللقليدية
معهد اللد يب المهني  /مأدبا  -ناث

5

1

5

1

6

6

46

معهد مادبا لللد يب السياحي والفندمي

4

2

6

47

معهد اللد يب المهني  /عين الباشا  -ذكو

25

1

25

48

معهد اللد يب المهني /عين الباشا  -اناث

1

5

5

49

معهد االخلبا ات واللد يب

17

4

21

411

معهد اللد يب السياحي والفندمي  /ما كا

12

2

14

411

م ك لد يب وادي السي

26

6

32

041

53

073

45

المجموع الكلي
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الجدول ()2
توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
ال نس

المؤه العلمي

الخب ة بالسنوات

المتغير

عدد المدربين

النسبة المئوية

ذك

141

% 81

أن ى

35

% 21

الم موع

175

%111

انوية عامة
دبلوم ملوسط

17
81

% 9.7
% 75.7

بكالو يوس

78

% 44.6

الم موع

175

%111

أم من خمس سنوات

51

% 29

خمس سنوات الى عش سنوات

71

% 41

54

% 31

073

%011

أك

من عش سنوات

المجموع

أداة الدراسة :
مام الباحث بلطوي اسلبانة د ة لطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني

قي األ دن اسلنادا الى األدب الن ي والد اسات السابقة ذات الصلة م

د اسة المطي ي()5056

ود اسة صق ( ،) 5056وبلغ عدد قق الها ( )36قق ة قي صو لها النهائية.

صدق أداة الستبانة :
لللأكد من صد األداة لم اسلخدام الصد ال اه ي ذ مام الباحث بع ضها على م موعة
المحكمين من ذوي االخلصاص والخب ة من أعضاء هيئة اللد يس العاملين قي ال امعات األ دنية
بلغ عددهم ( )50كما هو موض

قي الملح

( .)5ولم األخذ بالمرح ات واللوصيات اللي

امل حها المحكمون مع اإلبقاء على الفق ات اللي حصلت على نسبة مواققة ( )%80قأك

 .ولعد
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هذه الط يقة مناسبة للحكم على الصد

ال اه ي لرسلبانة أي أن قق الها ممكن أن لقيس ما

وضعت لقياسه وبذلك ققد كانت االسلبانة بصو لها األولية للألف من( )31قق ة كما هو موض قي
الملح ( )5وبعد اللعدي على( )1وحذف قق لان أصبحت قق ات االسلبانة بصيغلها النهائية ()36
قق ة كما هو موض قي الملح

( ، )6مو عة على سلة م االت :م ا األهداف( )5قق ات،

م ا المنهاج( )03قق ة  ،م ا القيادة واإلدا ة ( )08قق ة ،م ا الل هي ات والمعدات( )9قق ات ،
م ا

ضا الطلبة الملد بين( )05قق ة  ،م ا اللطوي المسلم ( )8قق ات.

ثبات أداة الدراسة :
لم اللحق

من بات األداة بط يقة االخلبا واعادة االخلبا ) ،) test – retestذ لم

الد اسة
عينة ّ
لطبي األداة على عينة اسلطرعية مكونة من( )21عضو هيئة لد يس من خا ج ّ
بفاص

مني مدله أسبوعان بين م لي اللطبي ولم حساب معام ال ّبات باسلخدام معام ا لباط

بي سون ،كما اسلخدمت ط يقة االلسا

الداخلي بلطبي

معادلة ك ونباخ الفا (Cronbach

) ,Alphaوال دو ( )4يبين معامرت بات االسلبانة على النحو اآللي :
الجدول()4
معامالت ثبات أداة الدراسة
معامل ثبات
االختبار وإعادة
االختبار

معامل ثبات
االتساق
الداخلي

األهداف

0.65

0.61

المنهاج

0.66

0.56

القيادة واإلدا ة

0.64

0.62

الل هي ات والمعدات

0.69

0.65

0.63

0.94

0.91

0.89

0.91

0.92

الرقم

1
2
3
4
5
6

المجال

ضا الطلبة الملد بين
اللطوي المسلم
الدرجة الكلية
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متغيرات الدراسة :
اشلملت الد اسة على الملغي ات الوسيطية اآللية:
أ ر ر ال نس وله قئلان:
 ذك
 وان ى
ب ر ر المؤه العلمي وله ر ة مسلويات:
 انوية عامة
 دبلوم
 بكالو يوس
ج ر ر الخب ة :ولها ر ة مسلويات:
 أم من خمس سنوات.
 خمس سنوات الى أم من عش سنوات
 عش سنوات قأك .

إجراءات الدراسة :
مام الباحث باإل اءات اآللية :
 .5لطوي أداة الد اسة
 .5ي اد صد األداة و بالها.
 .6الحصو على كلاب لسهي مهمة من امعة الش
المهني .الملح ()4

األوسط مو ه لى مؤسسة اللد يب

48

 .4لحديد م لمع الد اسة الذي يلكون من ميع أعضاء الهيئة اللد يسية قي معاهد اللد يب
المهني قي األ دن ( مليم الوسط) واخليا عينة الد اسة .
 .1الحصو على كلاب لسهي مهمة من مؤسسة اللد يب المهني مو ه لى معاهد اللد يب
المهني اللي لم لطبي الد اسة قيها .الملح ( )1والملح ()3
 .3لطبي االسلبانة على العينة.
.7

مع البيانات

 .2لحلي البيانات حصائياً باسلخدام المعال ات اإلحصائية المناسبة .
 .2ع ض النلائج قي الفص ال ابع ومنامشلها مع لقديم اللوصيات قي الفص الخامس .
 .50عداد الصيغة النهائية لل سالة.

المعالجة الحصائية
لم اسلخدام الوسائ اإلحصائية االلية :
 .5لإل ابة عن السؤا األو لم اسلخدام الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية وال لب
والد ة .
 .5لإل ابة عن السؤا ال اني لم اسلخدام الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية لبعاً
لملغي ال نس ،كما لم لطبي اخلبا "ت" ( )t-testللعينات المسلقلة.
 .3لإل ابة عن السؤالين ال الث وال ابع لم اسلخدام لحلي اللباين األحادي (One – way
) ANOVAبالنسبة لملغي الخب ة والمؤه العلمي واخلبا شيفيه (  )Scheffeللمقا نات
البعدية .
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 .4لم لحديد د ة لطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة باعلماد المعادلة االلية :

القيمة العليا للبدي −القيمة الدنيا للبدي
عدد المسلويات

=

وكانت الد ة كما يألي :
 الد ة المنخفضة من 5466 – 5
 الد ة الملوسطة من 6437 – 5464
 الد ة الم لفعة من 1 - 6432

1−5
3

=

4
3

=

5466
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
لضمن هذا الفص ع ضاً للنلائج اللي لوصلت ليها هذه الد اسة ،من خر اإل ابة عن
األسئلة اآللية :
السؤال الول :ما درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن
من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ؟
لإل ابة عن هذا السؤا لم حساب الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية لد ة لطبي
معايي

أعضاء الهيئة

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

اللد يسية بشك عام ولك م ا من م االت أداة الد اسة ،وي ه ال دو ( )2ذلك.
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة
في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية مرتبة تنازلي ا
الرقم

1
2
4
6
3
5

المجال
األهداف
المنهاج
الل هي ات والمعدات
اللطوي المسلم
القيادة واإلدا ة
ضا الطلبة الملد بين
الدرجة الكلية

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

3.15
3.05
3.02
2.89
2.79
2.70
2.91

0.42
0.37
0.39
0.36
0.26
0.28
0.29

الرتبة

1
2
3
4
5
6

درجة

التطبيق
ملوسطة
ملوسطة
ملوسطة
ملوسطة
ملوسطة
ملوسطة
متوسطة
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يرح من ال دو ( )2أن د ة لطبي معايي
المهني قي األ دن من و هة ن

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب

أعضاء الهيئة اللد يسية كانت ملوسطة ،ذ بلغ الملوسط

الحسابي ( )2.91وانح اف معيا ي ( ،)0.29و اءت م االت األداة ميعها قي الد ة الملوسطة،
ذ ل اوحت الملوسطات الحسابية بين ( ،)2.70 - 3.15و اء قي ال لبة األولى م ا "األهداف" ،
بملوسط حسابي ( )3.15وانح اف معيا ي ( ،)0.42وقي ال لبة ال انية

اء م ا

"المنهاج"

بملوسط حسابي( )3.05وانح اف معيا ي ( ،)0.37و اء قي ال لبة مب االخي ة م ا " القيادة
واإلدا ة " بملوسط حسابي ( )2.79وانح اف معيا ي ( ،)0.26و اء قي ال لبة االخي ة م ا " ضا
الطلبة الملد بين" بملوسط حسابي ( )2.70وانح اف معيا ي (.)0.28
أما بالنسبة لفق ات ك م ا قكانت النلائج على النحو اآللي:
 -2مجال الهداف
لم حساب الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية وال لب ود ة لطبي معايي
ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن
لفق ات هذا الم ا  ،وال دو ( )8يوض ذلك.

دا ة

أعضاء الهيئة اللد يسية
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الجدول ()6
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب
المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية لمجال الهداف مرتبة تنازلي ا
الرقم

3
1
7
6
4
2
5

المتوسط

الفقرة
يوق العمالة المد بة اللي يحلا ها سو العم
يوق الدعم االكاديمي الر م إلعداد مهنيين مد بين لسو

العم

ي يد مشا كة القطاعين العام والخاص ومؤسسات الم لمع
المدني قي من ومة عم المعهد .
يطو ن ام لد يب مهني يلصف بكفاءة وقعالية.
يواكب أسوا العم قي الدو الملقدمة
ينمي مقد ات الملد بين البدنية والذهنية
يسل يب لملطلبات سو العم والم لمع المحلي ب ودة
مضمونة.
الدرجة الكلية

يرح من ال دو ( )8أن د ة لطبي معايي
المهني قي األ دن من و هة ن

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

التطبيق

3.36

0.83

1

ملوسطة

3.35

0.88

2

ملوسطة

3.32

0.92

3

ملوسطة

3.26
3.11
2.94

0.93
0.84
0.75

4
5
6

ملوسطة
ملوسطة

2.70

0.93

7

ملوسطة

3.15

0.42

ملوسطة

متوسطة

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب

أعضاء الهيئة اللد يسية لم ا األهداف كانت ملوسطة ،ذ بلغ

الملوسط الحسابي ( )3.15وانح اف معيا ي ( ،)0.42و اءت قق ات هذا الم ا

ميعها قي

الد ة الملوسطة ،ذ ل اوحت الملوسطات الحسابية بين ( ،)2.70 - 3.36و اءت قي ال لبة
األولى الفق ة ( )3اللي لنص على" يوق العمالة المد بة اللي يحلا ها سو العم " ،بملوسط
حسابي ( )3.36وانح اف معيا ي ( ،)0.40وقي ال لبة ال انية اءت الفق ة ( )0اللي لنص على"
يوق

الدعم االكاديمي الر م إلعداد مهنيين مد بين لسو

العم " بملوسط حسابي ()3.35

وانح اف معيا ي ( ،)0.88و اءت قي ال لبة مب االخي ة الفق ة ( )5اللي لنص على " ينمي
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مقد ات الملد بين البدنية والذهنية" بملوسط حسابي ( )2.94وانح اف معيا ي ( ،)0.75و اءت قي
ال لبة االخي ة الفق ة ( )2اللي لنص على" يسل يب لملطلبات سو العم والم لمع المحلي ب ودة
مضمونة" بملوسط حسابي ( )2.70وانح اف معيا ي (.)0.93
 -3مجال المنهاج
لم حساب الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية وال لب ود ة لطبي معايي
ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

دا ة

أعضاء الهيئة اللد يسية

لفق ات هذا الم ا  ،وال دو ( )5يوض ذلك.
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد
التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية لمجال المنهاج مرتبة تنازلي ا
الرقم

12

الفقرة
يلم وضع المنهاج وق المواصفات العالمية
يلم

اء المنهاج بشك

دائم بما يلبي حا ات الطلبة

9

الملد بين

14

للواق المناهج الموضوعة مع ملطلبات املصاد المع قة

18
16
10

لع ض المادة اللعليمية قي المنهاج بأسلوب لغوي واض
ومن مة لن يماً يداً.

يلم لقويم المناهج بشك دو ي
يلم لحديد م ا ع ومصاد

مواضيع المنهاج

المعلومات الر مة إلعداد

للم ضاقة المعا ف والمعلومات ال ديدة كلما دعت

15

الحا ة الى ذلك

19

يشلم المنهاج على ال انب الن ي واللطبيقي
للم م ا عة ولحديث محلوى المنهاج ليواكب لطو سو

8

العم المحلي والعالمي

13

يلضمن المنهاج اسل الي يات حدي ة

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

التطبيق

3.40

0.95

1

ملوسطة

3.38

0.89

2

ملوسطة

3.38

0.89

2

ملوسطة

3.38

0.89

2

ملوسطة

3.30

0.93

5

ملوسطة

3.05

0.83

6

ملوسطة

3.05

0.83

6

ملوسطة

3.05

0.83

6

ملوسطة

2.97

0.75

9

ملوسطة

2.95

0.74

11

ملوسطة
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يلم لشكي

ل ان مخلصة من أعضاء الهيئة اللد يسية

17

لم ا عة منهاج ك مادة د اسية

20

يعم المنهاج على ا ة وح اللناقس بين الملد بين

11

لشا ك الهيئة اللد يسية قي لحديد مف دات المنهاج

اللد يبي

الدرجة الكلية

يرح من ال دو ( )5أن د ة لطبي معايي
المهني قي األ دن من و هة ن

2.95

0.74

11

ملوسطة

2.63

0.85

12

ملوسطة

2.17

0.56

13

منخفضة

3.05

0.37

متوسطة

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب

أعضاء الهيئة اللد يسية لم ا المنهاج كانت ملوسطة ،ذ بلغ

الملوسط الحسابي ( )3.05وانح اف معيا ي ( ،)0.37و اءت قق ات هذا الم ا

ميعها قي

الد ة الملوسطة ،باسل ناء قق ة واحدة كانت قي الد ة المنخفضة ،ذ ل اوحت الملوسطات
الحسابية بين ( ،)2.17 -3.40و اءت قي ال لبة األولى الفق ة ( )05اللي لنص على" يلم وضع
المنهاج وق

المواصفات العالمية" ،بملوسط حسابي ( )3.40وانح اف معيا ي ( )0.95وبد ة

ملوسطة ،وقي ال لبة ال انية اءت الفق ات( )9اللي لنص على" يلم

اء المنهاج بشك دائم بما

يلبي حا ات الطلبة الملد بين" و( )04اللي لنص على" للواق المناهج الموضوعة مع ملطلبات
املصاد المع قة" و( )06اللي لنص على" لع ض المادة اللعليمية قي المنهاج بأسلوب لغوي واض
ومن مة لن يماً

يداً" بملوسط حسابي ( )3.38وانح اف معيا ي ( )0.89وبد ة ملوسطة،

و اءت قي ال لبة مب االخي ة الفق ة ( )51اللي لنص على " يعم المنهاج على ا ة وح اللناقس
بين الملد بين" بملوسط حسابي ( )2.63وانح اف معيا ي ( ،)0.85وبد ة ملوسطة ،و اءت قي
ال لبة االخي ة الفق ة ( )00اللي لنص على" لشا ك الهيئة اللد يسية قي لحديد مف دات المنهاج
اللد يبي" بملوسط حسابي ( )2.17وانح اف معيا ي ( )0.56وبد ة منخفضة.
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 -2مجال التجهيزات والمعدات
لم حساب الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية وال لب ود ة لطبي معايي
ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

دا ة

أعضاء الهيئة اللد يسية

لفق ات هذا الم ا  ،وال دو ( )6يوض ذلك.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب
المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية لمجال التجهيزات والمعدات مرتبة تنازليا

الرقم

38
43
41
44

الفقرة
للوق الل هي ات والمسلل مات المادية واال ه ة اللي
يحلا ها الطلبة الملد بين قي ا ناء لد يبهم
ي اعى قي الل هي ات والمعدات ان لكون آمنة من
ناحية السرمة المهنية
يلم أخذ آ اء أعضاء الهيئة اللد يسية الخليا أقض
الل هي ات والمعدات الر مة لعملية اللد يب
ي اعى قي الل هي ات والمعدات ان لكون مرئمة
الحليا ات الطلبة ومقد الهم
يح ص المعهد على اسلقطاب ولوقي

39

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

التطبيق

3.38

0.89

0

ملوسطة

3.32

0.97

5

ملوسطة

3.29

0.93

3

ملوسطة

3.01

1.12

4

ملوسطة

اال ه ة

والمعدات الحدي ة اللي للناسب مع اللطو ات المحلية

2.98

0.91

2

ملوسطة

والعالمية

37

للم عمليات الصيانة الدو ية والومائية أل ه ة وم اق

المعهد

ي اعى قي الل هي ات والمعدات ان لكون مواققة ألقض

42

المواصفات والمعايي العالمية

40

يلم لحديث اال ه ة والمعدات كلما دعت الحا ة لذلك

45

يعم المعهد على لوقي

ميع الل هي ات الر مة ل قع

مسلوى عداد الملد بين
الدرجة الكلية

2.95

0.74

8

ملوسطة

2.95

0.74

8

ملوسطة

2.63

0.85

6

ملوسطة

2.63

0.96

6

ملوسطة

3.02

0.39

متوسطة

57

يرح من ال دو ( )6أن د ة لطبي معايي
المهني قي األ دن من و هة ن

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب

أعضاء الهيئة اللد يسية لم ا

الل هي ات والمعدات كانت

ملوسطة ،ذ بلغ الملوسط الحسابي ( )3.02وانح اف معيا ي ( ،)0.39و اءت قق ات هذا الم ا
ميعها قي الد ة الملوسطة ،ذ ل اوحت الملوسطات الحسابية بين ( ،)2.63 -3.38و اءت قي
ال لبة األولى الفق ة ( )36اللي لنص على" للوق الل هي ات والمسلل مات المادية واال ه ة والمعدات
اللي يحلا ها الطلبة الملد بين قي أ ناء لد يبهم" ،بملوسط حسابي ( )3.38وانح اف معيا ي
( ،)0.89وقي ال لبة ال انية اءت الفق ة ( )43اللي لنص على" ي اعى قي الل هي ات والمعدات
ان لكون آمنة من ناحية السرمة المهنية" بملوسط حسابي ( )3.32وانح اف معيا ي (، )0.97
و اءت قي ال لبة مب االخي ة الفق لان ( )45اللي لنص على " ي اعى قي الل هي ات والمعدات ان
لكون مواققة ألقض المواصفات والمعايي العالمية" بملوسط حسابي ( )2.95وانح اف معيا ي
( ،)0.74و( )35واللي لنص على " للم عمليات الصيانة الدو ية والومائية أل ه ة وم اق المعهد".
و اءت قي ال لبة األخي ة الفق لان ( )41اللي لنص على" يلم لحديث األ ه ة والمعدات كلما دعت
الحا ة لذلك " و( )42اللي لنص على" يعم المعهد على لوقي

ميع الل هي ات الر مة ل قع

مسلوى عداد الملد بين" بملوسط حسابي ( )2.63وانح اقين معيا يين ( ،)0.85و( )0.96على
اللوالي.
 -4مجال التطوير المستمر
ل م حساب الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية وال لب ود ة لطبي معايي
ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن
لفق ات هذا الم ا  ،وال دو ( )9يوض ذلك.

دا ة

أعضاء الهيئة اللد يسية

58

الجدول ()9
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب
المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية لمجال التطوير المستمر مرتبة تنازلي ا

الرقم
59
63
58
60
61
62

درجة
المتوسط االنحراف
الرتبة
التطبيق
الحسابي المعياري

الفقرة
يقوم المعهد بلطوي

االخلبا ات اللي يلم عقدها

لللخصصات المهنية المخللفة
يح ص المعهد على لطوي مها ات الطلبة الملد بين
المهنية بما يلواق مع ملطلبات سو العم

يح ص المعهد على لطوي اللخصصات المهنية عن
ط ي االطرع على الل ا ب العالمية قي هذا الم ا
يعم

المعهد على لطوي

مها ات أعضاء الهيئة

اللد يسية من خر الحامهم بدو ات لد يبية
يعم

المعهد على لطوي المباني من خر

الصيانة المباش ة

عمليات

يقوم المعهد بلحديث محلويات المكلبة بما يلناسب مع
اللطو ات قي اللد يب المهني
الدرجة الكلية

يرح من ال دو ( )9أن د ة لطبي معايي
المهني قي األ دن من و هة ن

3.38

0.91

0

ملوسطة

3.35

0.98

5

ملوسطة

2.95

0.74

3

ملوسطة

2.85

0.97

4

ملوسطة

2.65

0.86

2

ملوسطة

2.17

0.39

8

منخفضة

2.89

0.36

متوسطة

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب

أعضاء الهيئة اللد يسية لم ا اللطوي المسلم كانت ملوسطة،

ذ بلغ الملوسط الحسابي ( )2.89وانح اف معيا ي ( ،)0.36و اءت قق ات هذا الم ا

ميعها

قي الد ة الملوسطة ،باسل ناء قق ة واحدة كانت قي الد ة المنخفضة ،ذ ل اوحت الملوسطات
الحسابية بين ( ،)2.17 -3.38و اءت قي ال لبة األولى الفق ة ( )29اللي لنص على" يقوم المعهد
بلطوي

االخلبا ات اللي يلم عقدها لللخصصات المهنية المخللفة" ،بملوسط حسابي ()3.38

وانح اف معيا ي ( ، )0.91وقي ال لبة ال انية اءت الفق ة ( )83اللي لنص على" يح ص المعهد
على لطوي مها ات الطلبة الملد بين المهنية بما يلواق مع ملطلبات سو العم " بملوسط حسابي
( )3.35وانح اف معيا ي ( ،)0.98و اءت قي ال لبة مب االخي ة الفق ة ( )80اللي لنص على "

59

يعم المعهد على لطوي المباني من خر عمليات الصيانة المباش ة" بملوسط حسابي ()2.65
وانح اف معيا ي ( ،)0.86و اءت قي ال لبة االخي ة الفق ة ( )85اللي لنص على" يقوم المعهد
بلحديث محلويات المكلبة بما يلناسب مع اللطو ات قي اللد يب المهني" بملوسط حسابي ()2.17
وانح اف معيا ي (.)0.39
 -2مجال القيادة واإلدارة
لم حساب الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية وال لب ود ة لطبي معايي
ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

دا ة

أعضاء الهيئة اللد يسية

لفق ات هذا الم ا  ،وال دو ( )01يوض ذلك.
الجدول ()20
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب
المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية لمجال القيادة واإلدارة مرتبة تنازلي ا
الرقم

المتوسط

الفقرة
لضع دا ة المعهد دليرً واضحاً

للطبي

23

ال ودة الشاملة

21

لش ع دا ة المعهد الل ديد واالبلكا واالبداع

26
31
24

معايي

دا ة

لسعى دا ة المعهد الى ي اد منوات الصا مفلوحة بالبيئة
المحيطة واللعاون معها

لهلم دا ة المعهد بلحديد األدوا المناسبة لك ق د حسب
مقد اله
لعم

دا ة المعهد على اال لفاع بمسلوى ال ضا الو يفي

للعاملين
لعلمد دا ة المعهد سياسة الباب المفلوح قي اللعام مع

34

الطلبة الملد بين

22

لسعى دا ة المعهد للقديم خدمات ل بوية ولعليمية ملمي ة

32

لعم

دا ة المعهد على لعدي

األساليب والخطط وققاً

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

التطبيق

3.38

0.89

2

ملوسطة

3.30

0.93

3

ملوسطة

3.30

0.93

3

ملوسطة

3.23

0.98

4

ملوسطة

3.05

0.83

2

ملوسطة

3.05

0.83

2

ملوسطة

2.95

0.74

7

ملوسطة

2.94

0.76

8

ملوسطة
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للملغي ات والمسل دات قي سو العم المحلي والعالمي

27
30
25
28

لعقد دا ة المعهد ب امج لد يبية للعاملين بشك دو ي
لهلم دا ة المعهد بإي اد عرمات نسانية ي ابية بين

العاملين
لعم

دا ة المعهد على دا ة الومت بفاعلية

لعقد دا ة المعهد لقاءات دو ية بين أعضاء الهيئة
اللد يسية وخب اء من سو العم المحلي والعالمي
لشا ك دا ة المعهد أعضاء الهيئة اللد يسية قي الخاذ

36

الق ا ات الم لبطة بهم

33

لهلم دا ة المعهد بالنشاطات الرصفية للطلبة الملد بين

29
35

لن م دا ة المعهد لقاءات وا لماعات دو ية للباد
الخب ات الن ية والعملية بين أعضاء الهيئة اللد يسية

لقوم دا ة المعهد بالل ا ع عن الق ا ات الملخذة ذا املضت

الحا ة لذلك

الدرجة الكلية

يرح

من ال دو ( )01أن د ة لطبي

المهني قي األ دن من و هة ن

معايي

2.89

0.82

9

ملوسطة

2.65

0.93

20

ملوسطة

2.63

0.85

22

ملوسطة

2.30

0.56

23

منخفضة

2.29

0.47

22

منخفضة

2.26

0.45

24

منخفضة

2.24

0.50

22

منخفضة

2.18

0.57

26

منخفضة

2.79

0.26

متوسطة

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب

أعضاء الهيئة اللد يسية لم ا القيادة واإلدا ة كانت ملوسطة ،ذ

بلغ الملوسط الحسابي ( )2.79وانح اف معيا ي ( ،)0.26و اءت قق ات هذا الم ا قي الد لين
الملوسطة والمنخفضة ،ذ ل اوحت الملوسطات الحسابية بين ( ،)2.18 -3.38و اءت قي ال لبة
األولى الفق ة ( )53اللي لنص على" لضع دا ة المعهد دليرً واضحاً للطبي معايي

دا ة ال ودة

الشاملة" ،بملوسط حسابي ( )3.38وانح اف معيا ي ( ،)0.89وقي ال لبة ال انية اءت الفق لان
( )50اللي لنص على" لش ع دا ة المعهد الل ديد واالبلكا واالبداع" ،و( )58اللي لنص على"
لسعى دا ة المعهد الى ي اد منوات الصا مفلوحة بالبيئة المحيطة واللعاون معها بملوسط حسابي
( )3.30وانح اف معيا ي ( ،)0.93و اءت قي ال لبة مب االخي ة الفق ة ( )59اللي لنص
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على " لن م دا ة المعهد لقاءات دو ية للباد

الخب ات الن ية والعملية بين أعضاء الهيئة

اللد يسية" بملوسط حسابي ( )2.24وانح اف معيا ي ( ،)0.50و اءت قي ال لبة االخي ة الفق ة
( ) 32اللي لنص على" لقوم دا ة المعهد بالل ا ع عن الق ا ات الملخذة ذا املضت الحا ة لذلك"
بملوسط حسابي ( )2.18وانح اف معيا ي (.)0.57
 -6مجال رضا الطلبة المتدربين
لم حساب الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية وال لب ود ة لطبي معايي
ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

دا ة

أعضاء الهيئة اللد يسية

لفق ات هذا الم ا  ،وال دو ( )00يوض ذلك.
الجدول ()22
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في
معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية لمجال رضا الطلبة المتدربين مرتبة
تنازليا
الرقم

المتوسط

الفقرة

الحسابي

النحراف
المعياري

الرتبة

درجة

التطبيق
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يعام الطلبة الملد بين بالعدالة والمساواة قيما بينهم

3.31

0.92

0

ملوسطة

57

مياس ضا الطلبة الملد بين بشك دو ي

3.31

0.92

0

ملوسطة

47

الل حيب بآ اء الطلبة الملد بين ومقل حالهم ويؤخذ بها

3.30

0.93

3

ملوسطة

3.05

0.79

4

ملوسطة

2.95

0.74

2

ملوسطة

55
48

ي ود الطلبة الملد بين بما يحلا ونه من اال شاد االكاديمي

والمهني واالسلشا ات

مساعدة الطلبة الملد بين على لذلي

الصعوبات اللي

يوا هونها
االسهام قي ل سيخ مفاهيم الحب واالحل ام واللقدي بين

53

56

الطلبة الملد بين
الخاذ اال اءات اللصحيحية قي حا و ود شكوى ملك ة
من الطلبة الملد بين

2.78

0.90

8

ملوسطة

2.57

0.93

5

ملوسطة
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50
54
49
51
46

يسعى المعهد الى ملابعة الخ ي ين واللواص معهم
عقد دو ات للخ ي ين للناو اخ المسل دات قي سو
العم العالمي و المحلي
أخذ أ اء الطلبة الملد بين مب

ق ض أي

اء

ديد

يخصهم
ش اك الطلبة الملد بين وأولياء أمو هم قي عمليات اللقييم

المخللفة

لن يم معا ض ومللقيات من شأنها لنمية مقد ات الطلبة
الملد بين .
الدرجة الكلية

2.26

0.48

9

منخفضة

2.23

0.52

01

منخفضة

2.12

0.54

00

منخفضة

2.03

0.56

05

منخفضة

2.70

يرح من ال دو ( )00أن د ة لطبي معايي
المهني قي األ دن من و هة ن

2.48

0.90

6

ملوسطة

0.28

متوسطة

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب

أعضاء الهيئة اللد يسية لم ا

ضا الطلبة الملد بين كانت

ملوسطة ،ذ بلغ الملوسط الحسابي ( )2.70وانح اف معيا ي ( ،)0.28و اءت قق ات هذا الم ا
قي الد لين الملوسطة والمنخفضة ،ذ ل اوحت الملوسطات الحسابية بين (،)2.03 -3.31
و اءت قي ال لبة األولى الفق لان ( )25اللي لنص على" يعام الطلبة الملد بين بعدالة و مساواة
قيما بينهم" ،و( )25اللي لنص على" مياس ضا الطلبة الملد بين بشك دو ي " بملوسط حسابي
( )3.31وانح اقين معيا يين ( )0.93و( )0.92على اللوالي وبد ة ملوسطة .وقي ال لبة ال انية
اءت الفق ة ( )45اللي لنص على" الل حيب بآ اء الطلبة الملد بين ومقل حالهم ويؤخذ بها "بملوسط
حسابي ( )3.30وانح اف معيا ي ( )0.93وبد ة ملوسطة  .و اءت قي ال لبة مب االخي ة الفق ة
( )20اللي لنص على " ش اك الطلبة الملد بين وأولياء أمو هم قي عمليات اللقييم المخللفة"
بملوسط حسابي ( )2.12وانح اف معيا ي ( )0.54وبد ة منخفضة ،و اءت قي ال لبة االخي ة
الفق ة ( ) 48اللي لنص على" لن يم معا ض ومللقيات من شأنها لنمية مقد ات الطلبة الملد بين"
بملوسط حسابي ( )2.03وانح اف معيا ي ( )0.56وبد ة منخفضة.
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السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات دللة ﺇحصائية عنﺩ مستﻭﻯ ) ( ≤ 0.05في درجة تطبيق
معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية تعﺯﻯ لمتغير الجنس ؟
لم حساب الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية لد ة لطبي معايي
الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

دا ة ال ودة

أعضاء الهيئة اللد يسية ،لبعا لملغي

ال نس ،كما لم لطبي اخلبا "ت" ( )t-testللعينات المسلقلة ،وي ه ال دو ( )05ذلك.
الجدول ()23
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني
في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية واختبار"ت"
( ،)t-testتبعا لمتغير الجنس

المجال

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

األهداف

ذك

140
35
140
35
140
35
140
35
140
35
140
35

3.13
3.22
3.04
3.10
2.78
2.83
3.00
3.08
2.69
2.74
2.90
2.84

0.43
0.40
0.38
0.28
0.26
0.23
0.41
0.32
0.28
0.28
0.38
0.28

140
35

2.90
2.95

0.30
0.24

أن ى
المنهاج

ذك
أن ى

القيادة واإلدا ة

ذك
أن ى

الل هي ات والمعدات
ضا الطلبة الملد بين
اللطوي المسلم

ذك
أن ى
ذك
أن ى
ذك
أن ى

درجة تطبيق معايير إدارة
الجودة الشاملة

ذكر
أنثى

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

0.291 -1.059
0.422 -0.805
0.365 -0.908
0.271 -1.104
0.311 -1.016
0.894

0.372

0.373 -0.893
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لشي النلائج قي ال دو ( )05لى عدم و ود ق و ذات داللة حصائية عند مسلوى
( )α ≥ 1.12قي د ة لطبي معايي
من و هة ن

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن

أعضاء الهيئة اللد يسية ،لبعا لملغي ال نس ،اسلناداً لى ميمة (ت) المحسوبة ذ

بلغت ( )-0.893وبمسلوى داللة ( ،)0.373للد ة الكلية للطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة،

وكذلك عدم و ود ق و ذات داللة حصائية عند مسلوى ( ) α ≥ 1.12قي ميع الم االت ذ
كانت ميم (ت) غي دالة احصائياً.
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات دللة ﺇحصائية عنﺩ مستﻭﻯ ) ( ≤ 0.05في درجة تطبيق
معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية تعﺯﻯ لمتغير المؤهل العلمي ؟
لم حساب الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية لد ة لطبي معايي
الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن
المؤه العلمي ،وي ه ال دو ( )03ذلك.

دا ة ال ودة

أعضاء الهيئة اللد يسية لبعا لملغي
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الجدول ()22
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة
في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تبع ا
لمتغير المؤهل العلمي

المجال

الهداف

المنهاج

القيادة واإلدارة

التجهيزات والمعدات

رضا الطلبة المتدربين

التطوير المستمر

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

0.38

المؤهل العلمي

العدد

انوية عامة

17

3.27

دبلوم ملوسط

80

3.09

0.43

بكالو يوس

78

3.18

0.42

الم موع

175

3.15

0.42

انوية عامة

17

3.05

0.43

دبلوم ملوسط

80

2.99

0.32

بكالو يوس

78

3.11

0.39

الم موع

175

3.05

0.37

انوية عامة

17

2.83

0.26

دبلوم ملوسط

80

2.79

0.24

بكالو يوس

78

2.79

0.28

الم موع

175

2.79

0.26

انوية عامة

17

2.97

0.46

دبلوم ملوسط

80

2.98

0.33

بكالو يوس

78

3.07

0.43

الم موع

175

3.02

انوية عامة

17

2.74

دبلوم ملوسط

80

2.67

0.31

بكالو يوس

78

2.72

0.25

الم موع

175

2.70

0.28

انوية عامة

17

2.84

0.43

دبلوم ملوسط

80

2.82

0.32

بكالو يوس

78

2.97

0.37

الم موع

175

2.89

0.36

0.39
0.29
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درجة تطبيق معايير إدارة
الجودة الشاملة

يرح
معايي

ثانوية عامة

17

2.93

0.30

دبلوم متوسط

80

2.87

0.27

بكالوريوس

78

2.94

0.29

المجموع

175

2.91

0.29

من ال دو ( )03و ود ق و

اه ية بين الملوسطات الحسابية لد ة لطبي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

أعضاء الهيئة

اللد يسية لبعا لملغي المؤه العلمي ،ذ حص اصحاب قئة ( بكالو يوس) على أعلى ملوسط
حسابي بلغ ( ،)2.94و اء اصحاب قئة ( انوية عامة) بال لبة ال انية بملوسط حسابي بلغ ()2.93
وأخي اً اء الملوسط الحسابي لفئة (دبلوم ملوسط) ذ بلغ ( ،)2.87وللحديد قيما ذا كانت الف و
بين الملوسطات ذات داللة حصائية عند مسلوى داللة ( )α ≥ 1.12لم لطبي

لحلي اللباين

األحادي (  ،)One way ANOVAو اءت نلائج لحلي اللباين على النحو الذي يوضحه ال دو
(:)04
الجدول ()04
تحليل التباين الحادي إليجاد دللة الفروق في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب
المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تبع ا لمتغير المؤهل العلمي
المجال
الهداف

المنهاج
القيادة واإلدارة

درجات

متوسط

بين الم موعات

0.569

2

0.285

داخ الم موعات

30.629

172

0.178

الم موع

31.198

174

بين الم موعات

0.579

2

0.29

داخ الم موعات

22.545

172

0.131

الم موع

23.125

174

بين الم موعات

0.03

2

0.015

داخ الم موعات

11.513

172

0.067

مصدر التباين

مجموع المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف
1.598

2.211

0.224

مستوى
الدللة

0.205

0.113

0.800
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التجهيزات والمعدات
رضا الطلبة
المتدربين

التطوير المستمر

الدرجة الكلية


الم موع

11.543

174

بين الم موعات

0.351

2

0.176

داخ الم موعات

26.375

172

0.153

الم موع

26.726

174

بين الم موعات

0.163

2

0.081

داخ الم موعات

13.697

172

0.08

الم موع

13.86

174

بين الم موعات

0.875

2

0.438

داخ الم موعات

21.562

172

0.125

الم موع

22.437

174

بين المجموعات

0.218

2

0.109

داخل المجموعات

14.024

172

0.082

المجموع

14.242

174

1.021

3.491

1.336

0.362

*0.033

0.266

الفرق دال احصائيا عند مستوى ()α ≥ 0.02

لشي النلائج قي ال دو ( )04لى عدم و ود ق و
( )α ≥ 1.12قي د ة لطبي معايي
من و هة ن

1.145

0.321

ذات داللة حصائية عند مسلوى

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن

أعضاء الهيئة اللد يسية لبعا لملغي المؤه العلمي ،اسلناداً لى ميمة ف المحسوبة

ذ بلغت ( ،)1.336وبمسلوى داللة ( ،)0.266للد ة الكلية للطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة،

وكذلك عدم و ود ق و ذات داللة احصائية قي مع م الم االت ،ذ بلغت ميم ف المحسوبة بين
( )0.224 -2.210و وبمسلوى داللة بين ( ،)0.800 -0.113باسل ناء م ا اللطوي المسلم
ققد و دت قيه ق و دالة احصائياً ،اسلناداً لى ميمة ف المحسوبة ذ بلغت ( ،)3.491وبمسلوى
داللة ( ،)0.033ومن أ

مع قة عائدية الف و قي م ا اللطوي المسلم ققد لم لطبي اخلبا

شيفيه للمقا نات البعدية ،وال دو ( )02يبين ذلك.
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الجدول ()22
اختبار شيفيه للفروق في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني
في الردن في مجال التطوير المستمر تبعا لمتغير المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

المتوسط
الحسابي

بكالوريوس
2.97

ثانوية عامة
2.84

دبلوم متوسط
2.82

بكالوريوس

2.97

-

0.13

*0.15

ثانوية عامة

2.84

-

0.02

دبلوم متوسط

2.82



--

الفرق دال احصائيا عند مستوى ()α ≥ 0.02

يرح من ال دو الساب ( )02ان الف

كان لصال قئة (بكالو يوس) عند مقا نله

مع قئة(دبلوم ملوسط).
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات دللة ﺇحصائية عنﺩ مستﻭﻯ ) (α ≤ 0.05في درجة تطبيق
معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية تعﺯﻯ لمتغير الخبرة ؟
لم حساب الملوسطات الحسابية واالنح اقات المعيا ية لد ة لطبي
ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن
لملغي الخب ة ،وي ه ال دو ( )08ذلك.

معايي

دا ة

أعضاء الهيئة اللد يسية لبعا
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الجدول ()26
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد
التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تبعا لمتغير الخبرة
المجال

الهداف

المنهاج

القيادة واإلدارة

التجهيزات والمعدات

رضا الطلبة المتدربين

التطوير المستمر

درجة تطبيق معايير إدارة
الجودة الشاملة

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
0.41

الخبرة

العدد

أم من خمس سنوات

51

3.18

خمس سنوات لى عش سنوات

70

3.16

0.42

54

3.11

0.44

الم موع

175

3.15

0.42

أم من خمس سنوات

51

3.00

0.36

خمس سنوات لى عش سنوات

70

3.12

0.37

54

3.01

0.36

الم موع

175

3.05

0.37

أم من خمس سنوات

51

2.79

0.25

خمس سنوات لى عش سنوات

70

2.83

0.24

54

2.75

0.29

الم موع

175

2.79

0.26

أم من خمس سنوات

51

2.94

0.42

خمس سنوات لى عش سنوات

70

3.11

0.36

54

2.97

0.39

الم موع

175

3.02

0.39

أم من خمس سنوات

51

2.70

0.31

خمس سنوات لى عش سنوات

70

2.70

0.26

54

2.70

0.29

الم موع

175

2.70

0.28

أم من خمس سنوات

51

2.81

0.35

خمس سنوات لى عش سنوات

70

2.95

0.36

54

2.89

0.35

الم موع

175

2.89

0.36

أقل من خمس سنوات

51

2.88

0.28

خمس سنوات إلى عشر سنوات

70

2.95

0.28

أكثر من عشر سنوات

54

2.88

0.30

المجموع

175

2.91

0.29

أك

أك

أك

أك

أك

أك

من عش سنوات

من عش سنوات

من عش سنوات

من عش سنوات

من عش سنوات

من عش سنوات
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اه ية بين الملوسطات الحسابية لد ة لطبي معايي

يرح من ال دو ( )08و ود ق و

أعضاء الهيئة اللد يسية

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

لبعا لملغي الخب ة ،ذ حص اصحاب قئة ( خمس سنوات لى عش سنوات) على أعلى ملوسط
حسابي بلغ ( ،)2.95و اء اصحاب قئلي (أم من خمس سنوات ،وأك

من عش سنوات) أخي اً

بملوسط حسابي بلغ ( ،)2.88وللحديد قيما ذا كانت الف و بين الملوسطات ذات داللة حصائية
عند مسلوى داللة ( )α ≥ 1.12لم لطبي

لحلي اللباين األحادي ( ،)One way ANOVA

و اءت نلائج لحلي اللباين على النحو الذي يوضحه ال دو (:)05
الجدول ()27
تحليل التباين الحادي إليجاد دللة الفروق في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد
التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تبعا لمتغير الخبرة
المجال

الهداف

المنهاج

القيادة واإلدارة

التجهيزات والمعدات
رضا الطلبة
المتدربين

التطوير المستمر

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

بين الم موعات

0.169

2

0.084

0.468

0.627

داخ الم موعات

31.029

172

0.18

الم موع

31.198

174

بين الم موعات

0.516

2

0.258

داخ الم موعات

22.608

172

0.131

الم موع

23.125

174

بين الم موعات

0.186

2

0.093

داخ الم موعات

11.357

172

0.066

الم موع

11.543

174

بين الم موعات

1.016

2

0.508

داخ الم موعات

25.71

172

0.149

الم موع

26.726

174

بين الم موعات

0.002

2

0.001

داخ الم موعات

13.858

172

0.081

الم موع

13.86

174

بين الم موعات

0.617

2

مصدر التباين

0.308

1.965

1.409

3.399

0.010

2.431

0.143

0.247

*0.036

0.990

0.091
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الدرجة الكلية

داخ الم موعات

21.82

172

الم موع

22.437

174

بين المجموعات

0.211

2

0.106

داخل المجموعات

14.031

172

0.082

المجموع

14.242

174

0.127
1.294

0.277

الفرق دال احصائيا عند مستوى ()α ≥ 0.02



لشي النلائج قي ال دو ( )05لى عدم و ود ق و ذات داللة حصائية عند مسلوى
( )α ≥ 1.12قي د ة لطبي معايي
من و هة ن

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن

أعضاء الهيئة اللد يسية لبعا لملغي الخب ة ،اسلناداً لى ميمة ف المحسوبة ذ بلغت

( ،)1.294وبمسلوى داللة ( ،)0.277للد ة الكلية للطبي معايي
عدم و ود ق و

دا ة ال ودة الشاملة ،وكذلك

ذات داللة احصائية قي مع م الم االت ،ذ بلغت ميم ف المحسوبة بين

()0.010 -2.431

وبمسلوى داللة بين ( ،)0.990 -0.091باسل ناء م ا

الل هي ات

والمعدات ققد و د قيه ق و دالة احصائياً ،اسلناداً لى ميمة ف المحسوبة ذ بلغت (،)3.399
وبمسلوى داللة ( ،)0.036ومن أ

مع قة عائدية الف و قي م ا الل هي ات والمعدات ققد لم

لطبي اخلبا شيفيه للمقا نات البعدية ،وال دو ( )06يبين ذلك.
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الجدول ()28
اختبار شيفيه للفروق في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني
في الردن في مجال التجهيزات والمعدات تبعا لمتغير الخبرة

الخبرة
أقل من خمس سنوات
أكثر من عشر سنوات
خمس سنوات إلى عشر سنوات


المتوسط
الحسابي

أقل من خمس
سنوات

أكثر من عشر
سنوات

خمس سنوات إلى عشر
سنوات

3.11

3.02

2.97

3.11

-

0.09

*0.14

-

0.05

3.02
2.97

--

الفرق دال احصائيا عند مستوى ()α ≥ 0.02

يرح من ال دو الساب ( )06ان الف
عند مقا نله مع قئة(خمس سنوات لى عش سنوات).

كان لصال قئة (أم من خمس سنوات)
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

74

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
لضمن هذا الفص ع ضاً لمنامشة النلائج اللي لوصلت اليها هذه الد اسة واللوصيات
والمقل حات اللي مدمها الباحث قي ضوء للك النلائج وعلى النحو االلي:

أولا :مناقشة النتائج
 .2مناقشة النتائج التي تتعلق بالسؤال الول الذي ينص على(ما درجة تطبيق معايير إدارة
الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟)
لشي النلائج الوا دة قي ال دو ( )2الى أن د ة لطبي معايي
معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

دا ة ال ودة الشاملة قي

أعضاء الهيئة اللد يسية كانت ملوسطة  ،ذ بلغ

ملوسطه الحسابي ( )5425و اءت ميع م االت األداة السلة بد ة ملوسطة أيضاً ،ذ ل اوحت
الملوسطات الحسابية بين حد أدنى مقدا ه ( )5470وحد أعلى مقدا ه ( . )6451ويمكن أن ي ع
السبب قي ذلك الى كون أعضاء الهيئة اللد يسية قي معاهد اللد يب المهني يميلون قي

ابالهم

الى الوسط لل نب عطاء الد ة المنخفضة ،ويمكن أن يكون ذلك لحسباً لمع قة اإلدا ة قي المعهد
إل ابالهم ،أو عدم عطاء لقييم م لفع بما لكونهم غي مقلنعين بلطبي

دا ة المعهد لمعايي

دا ة

ال ودة الشاملة ،أو بما لكون المسل يبين من أعضاء هيئة اللد يس غي ماد ين على الحكم بشك
موضوعي  .كما يمكن أن يكون السبب هو عدم وضوح مصطل معايي

دا ة ال ودة الشاملة

لديهم ،كما يمكن أن يع ى السبب كذلك الى االنحدا اإلحصائي الذي يمي قيه المسل يبون الى
الوسط بدالً من اللقييم المنخفض أو الم لفع .
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ويمكن لفسي النلائج اللي لم اللوص اليها قي هذه الد اسة بالنسبة لم االت معايي

دا ة ال ودة

الشاملة لألسباب ذالها.
أما بالنسبة لم االت االسلبانة ققد لمت منامشلها على النحو اآللي :
 .2مجال الهداف :
احل

هذا الم ا

ال لبة األولى بملوسط حسابي  ،3.02وانح اف معيا ي  ،1.45وبد ة

ملوسطة.ويلبين من هذه النلي ة أن اعضا هيئة اللد يس ي ون أن األهداف أك

وضوحاً من بامي

الم االت األخ ى ،مما يعني أن أعضاء الهيئة اللد يسية ي ون أن االهداف أك

وضوحاً من بامي

الم االت .وعند ال وع الى ال دو ( )8يرح أن أعلى لبة حصلت عليها الفق ة ( )3واللي لنص
على (يوق العمالة المد بة اللي يحلا ها سو العم ) ومد يد ذلك عن مناعة أعضاء الهيئة
اللد يسية بأن معاهد اللد يب المهني قي األ دن لوق لسو العم ما يحلا ونه من عمالة مد بة،
وأنهم يميلون بصو ة ي ابية لهذا ال أي  .ذ أن هذا االعلقاد ينس م مع ما و د بالفق ة ( )0واللي
لنص على (يوق الدعم االكاديمي الر م إلعداد مهنيين مد بين لسو العم ) ذ حصلت هذه
الفق ة على ال لبة ال انية .ولذلك يمكن القو بأن هناك عرمة بين الفق لين ( )3و ( ،)0ذ يعلقد
أعضاء الهيئة اللد يسية بأن معاهد اللد يب المهني لوق العمالة المد بة اللي يحلا ها سو العم
بسبب لوقي الدعم االكاديمي الر م إلعداد مهنيين مد بين لسو العم .
 .3مجال المنهاج
احل هذا الم ا ال لبة ال انية بملوسط حسابي  ،3.12وانح اف معيا ي  ،1.35وبد ة ملوسطة
وعند ال وع الى ال دو ( ، )5نرح أن الفق ة ( )05احللت ال لبة االولى  ،ذ لنص هذه الفق ة
على (يلم وضع المنهاج وق المواصفات العالمية) ،وهي لنس م مع الفق ة ( )9واللي لنص على
(ي ى المنهاج بشك دائم بما يلبي حا ات الطلبة الملد بين) .أي أن أعضاء الهيئة اللد يسية
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ي ون أن االسلفادة من وضع المنهاج وق المواصفات العالمية ل لبط بما يلبي حا ات الطلبة
الملد بين ،واللي هي قي الوامع لم

حا ات سو العم .

 .2مجال التجهيزات والمعدات
احل هذا الم ا ال لبة ال ال ة بملوسط حسابي  ،3.15وانح اف معيا ي  ،1.39وبد ة
ملوسطة وعند ال وع الى ال دو ( ،)5يمكن مرح ة أن ال لبة االولى حصلت عليها الفق ة
( ) 36واللي لنص على (للوق الل هي ات والمسلل مات المادية واأل ه ة والمعدات اللي يحلا ها
الطلبة الملد بين قي أ ناء لد يبهم )  ،ذ لنس م هذه الفق ة مع الفق ة ( )43واللي لنص على
(ي اعى قي الل هي ات والمعدات أن لكون آمنة من ناحية السرمة المهنية )  .وهذا يعني أن
أعضاء الهيئة اللد يسية يميلون الى القبو بأن معاهدهم لوق للطلبة ما يحلا ون من ل هي ات
ومعدات لللد يب على أن للصف بالسرمة المهنية  .ن هذا ال اي اإلي ابي ألعضاء الهيئة
اللد يسية يمكن أن يعكس العرمة اإلي ابية بين أعضاء الهيئة اللد يسية قي معاهد اللد يب المهني
ومدي يهم .
 .4مجال التطوير المستمر
احل هذا الم ا ال لبة ال ابعة بملوسط حسابي  ،5.69وانح اف معيا ي  ،1.38وبد ة
ملوسطة وعند ال وع الى ال دو ( ،)9يمكن مرح ة أن ال لبة االولى حصلت عليها الفق ة
( )29واللي لنص على (يقوم المعهد بلطوي االخيبا ات اللي يلم عقدها لللخصصات المهنية
المخللفة )  ،وهذا يعني ان أعضاء الهيئة اللد يسية ي ون أن االخلبا ات لعلب من أهم االسباب
اللي لؤدي الى لطبي

معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن واللي

لند ج لحت م ا اللطوي المسلم  ،ويمكن ان يع ي السبب قي ذلك ان أعضاء الهيئة اللد يسية

77

يعلقدون أن األخلبا الذي يلم عقده بالمواصفات المعيا ية لرخلبا ات يوض بشك

لي المسلوى
ّ

الحقيقي للطلبة مما يمكنهم من مع قة وانب القصو لدى الطلبة من ناحية اللحصي األكاديمي
والذي ينعكس على ودة اللعليم من خر م ا اللطوي المسلم  .وهذا ينس م مع الفق ة()83
واللي لنص على ( يح ص المعهد على لطوي مها ات الطلبة الملد بين المهنية بما يلواق مع
ملطلبات سو العم ) ويلم ذلك من خر الكشف عن المسلوى الحقيقي لمها ات الطلبة المهنية
مما يمكن من عرج الضعف المو ود لدى الطلبة مما يعم على لطوي مها الهم المهنية.
 .2مجال القيادة واإلدارة
يحل

هذا الم ا

ال لبة الخامسة بملوسط حسابي ( )5.59وانح اف معيا ي ( ) 1.58

وبد ة ملوسطة ،وبال وع الى ال دو ( )01يرح ان الفق ة ( ) 53واللي لنص على ( لضع
دا ة المعهد دليرً واضحاً للطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة) ذ احللت ال لبة األولى ،يمكن أن

يع ى السبب قي هذه النلي ة الى أن أعضاء الهيئة اللد يسية يعلقدون ان وضع دا ة المعهد لدلي
واض لمعايي

دا ة ال ودة الشاملة يلعل بالطلبة او اعضاء هيئة اللد يس يشك عامرً مهما من

العوام المؤدية للطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي المعهد لما يوق ه من معلومات كاقية لوض

مفهوم ال ودة لهم.كما يمكن مرح ة ان الفق ة اللي لنص على ( لش ع دا ة المعهد الل ديد
واالبلكا واإلبداع ) لحل ال لبة ال انية ،ويمكن ان يع ى السبب ان اهلمام دا ة المعهد بالل ديد
واالبلكا واإلبداع يؤدي بشك اساسي الى لنمية مها ات الطلبة من خر ابلكا أقكا ابداعية
لطو من نموهم المهني والذي يؤدي بشك
معاهدهم.

غي

مباش

بلطبي

معايي

ال ودة الشاملة قي
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 .6مجال رضا الطلبة المتدربين
يحل هذا الم ا ال لبة السادسة بملوسط حسابي ( )5.51وانح اف معيا ي (  ) 1.56وبد ة
ملوسطة ،وبال وع الى ال دو ( )00يرح ان الفق ة ( )25واللي لنص على ( يعام الطلبة
الملد بين بالعدالة والمساواة قيما بينهم ) وكذلك الفق ة ( )25واللي لنص على( مياس ضا الطلبة
الملد بين بشك دو ي ) يحلرن ال لبة األولى ،ومد يعني ذلك ان أعضاء الهيئة اللد يسية يعلقدون
أن معاملة الطلبة الملد بين بعدالة ومساواة ومياس مسلوى ضاهم باسلم ا يشك اهم األسباب
اللي لؤدي ل يادة ضا طلبة المعهد وباللالي لحقي احد معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد

اللد يب المهني
للواق النلائج السابقة مع نلائج د اسة علي ( ، )5007واللي أ ه ت نلائج أن د ة لطبي
معايي

دا ة ال ودة الشاملة واسل ما ها قي ؤية ال امعات واألنشطة المخللفة كانت ملوسطة،

وكذلك د ة لبني معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي ال امعة من اوية عرملها بسو العم كانت

بد ة ملوسطة أيضاً.
كما للواق للك النلائج مع د اسة الغي ي ( )5007اللي ولوصلت لى أن لقدي ات الطلبة لمدى
لطبي

معايي

ادا ة

ال ودة الشاملة قي ال امعات الخاصة قي سلطنة عمان كانت بد ة

ملوسطة.
كما الفقت نلائج هذه الد اسة مع د اسة البش ي ( ) 5102اللي لوصلت الى أن مسلوى
ؤساء االمسام الل بوية قي ال امعات األ دنية الخاصة

لطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة من مب

من و هة ن

اعضاء الهيئة اللد يسية قي محاق ة العاصمة عمان كانت بد ة ملوسطة.
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ولخللف هذه الد اسة مع د اسة صق (  )5103ذ كانت نلائ ها لشي الى أن د ة لطبي
دا ة ال ودة الشاملة قي لعليم طلبة م ك

معايي

من و هة ن

عداد

ا اإلطفاء ولد يبهم قي دولة الكويت

المد بين كانت بد ة منخفضة.

كما اخللفت هذه الد اسة مع نلائج د اسة المطي ي( )5056اللي لوصلت الى أن لطبي
معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي امسام الل بية البدنية من و هة ن

الكويت كانت بد ة م لفعة وكذلك لطبي معايي
و هة ن

مدي ي المدا س ال انوية بدولة

دا ة ال ودة الشاملة قي امسام الل بية البدنية من

المو هين الفنيين كانت م لفعة أيضاً.

 .3مناقشة نتائج السؤال الثاني الذي ينص على (هل توجد فروق ذات دللة ﺇحصائية عنﺩ
مستﻭﻯ ) ( ≤ 0.05في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني
في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعﺯﻯ لمتغير الجنس ؟) .
لشي النلائج المع وضة قي ال دو ( )55لى عدم و ود ق و ذات داللة حصائية لد ة
لطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

أعضاء

الهيئة اللد يسية لعﺯﻯ لملغي ال نس،اسلناداً الى القيمة اللائية المحسوبة ،ذ بلغت()-04226
وبمسلوى داللة ( ) 04676للد ة الكلية .يمكن أن يع ى السبب قي ذلك الى أن كر ال نسين من
أعضاء الهيئة اللد يسية مد لخ وا من المؤسسات اللعليمية ذالها ،ويخضعون للدو ات اللد يبية
ذالها أيضاً ،ويعملون ميعاً قي نفس المعاهد ولحت
قي للك النلائج لى أن مفهومهم لمعايي

وف مشابهة  .كما يمكن أن ي ع السبب

دا ة ال ودة الشاملة ال يخللف ك ي اً  .و بما يع ى السبب

كذلك لكونهم ي لسون قي مكالب مشل كة ألعضاء الهيئة اللد يسية ويلنامشون قي هذا الموضوع
معاً.
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 .2مناقشة نتائج السؤال الثالث الذي ينص على (هل توجد فروق ذات دللة ﺇحصائية عنﺩ
مستﻭﻯ ) ( ≤ 0.05في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني
في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعﺯﻯ لمتغير المؤهل العلمي ؟)
يشي ال دو ( )56لى عدم و ود ق و ذات داللة ﺇحصائية قي د ة لطبي معايي
ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن

أعضاء الهيئة اللد يسية

لعﺯﻯ لملغي المؤه العلمي  .أما من حيث الم االت قلم لو د ق و
باسل ناء م ا اللطوي المسلم  ،ومد كان الف

دا ة

ذات داللة حصائية

قي هذا الم ا لصال قئة البكالو يوس عند

مقا نلها بفئة دبلوم ملوسط كما هو موض قي الدو ( ،)54ذ يبدو أن حملة البكالو يوس لديهم
لصو أوسع ومعلومات أك

عن اللطوي المسلم بالمقا نة مع حملة الدبلوم الملوسط  .ويمكن

أن ي ع السبب لى غبة أعضاء الهيئة اللد يسية من حملة د ة البكالو يوس قي الحصو على
شهادات علمية أعلى لكي يحسنوا من موامعهم الو يفية والعلمية  ،أما حملة شهادة الدبلوم الملوسط
قيبدو أنهم ال يطمحون الى اال لقاء بأنفسهم ومقلنعين بمكانلهم الو يفية.
كما يمكن أن يع ى السبب قي عدم و ود ق و ذات داللة حصائية قي بامي الم االت (م ا
األهداف ،م ا المنهاج  ،م ا القيادة واإلدا ة ،م ا الل هي ات والمعدات ،م ا

ضا الطلبة

الملد بين) الى أن أعضاء الهيئة اللد يسية يعملون قي مكان واحد ويلعاملون مع دا الهم بالط يقة
ذالها .
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 .4مناقشة نتائج السؤال الرابع الذي ينص على (هل توجد فروق ذات دللة ﺇحصائية عنﺩ
مستﻭﻯ ) ( ≤ 0.05في درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني
في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعﺯﻯ لمتغير الخبرة ؟ )
ُيرح من ال دو ( )53عدم و ود ق و ذات داللة حصائية قي د ة لطبي معايي
ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن من و هة ن
لملغي الخب ة .باسل ناء م ا الل هي ات والمعدات ،ذ كان الف

دا ة

أعضاء الهيئة اللد يسية لبعاً
لصال قئة أم من خمس سنوات

مقا نة مع قئة خمس سنوات الى عش سنوات كما يوض ال دو ( .)57وعند ال وع الى ال دو
( )2الذي يبين قق ات هذا الم ا ُ ،يرح

أنه ي ك على لوقي الل هي ات والمعدات ،وضمان

األمن والسرمة عند اسلخدامها ،ومرئملها الحليا ات الطلبة .أذ يبدو أن هذه االمو كانت
بالنسبة لذوي الخب ة األم

يدة أك

مما ي اها ذو الخب ة األطو  .ومد ي ع السبب قي ذلك لى

الل ا ب اللي م وا بها قي أ ناء عملهم .أما الم االت األخ ى ققد كانت ملشابهة وال يو د أي
ق و يبنها لبعاً لملغي الخب ة ،ويمكن أن يع ى السبب قي ذلك لكونهم يعملون سويةً ويلفاعلون
قيما بينهم ويلبادلون اآل اء قيكون ذوو الخب ة األم أك

لأ اً بذوي الخب ة األطو عدا م ا

الل هي ات والمعدات – كما م سابقاً – ذ لم يقلنع ذوو الخب ة األطو بالكفاءة اللامة لها قي حين
ي ى أصحاب الخب ة األم بأنهم يكلفون بما هو مو ود لديهم من معدات ول هي ات  .ويمكن أن
يع ى السبب قي هذا الف

بالنسبة للل هي ات والمعدات ،لى ل نب ذوي الخب ة األم لللقلي من

أهميلها لحسباً الن عاج مدي يهم .
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ثانيا  :التوصيات
 .5لوصلت الد اسة الى أن مسلوى لطبي معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب المهني

قي األ دن كان بد ة ملوسطة ،مما يعني و ود حالة ملحة ل قع هذه الد ة الى د ة أعلى من
خر

مامة دو ات لد يبية حو

دا ة ال ودة الشاملة من حيث مفهومها  ،ومعايي ها ،وال وانب

األخ ى ذات العرمة بها ققد لكون غي

واضحة لكر الط قين من أعضاء الهيئة اللد يسية

ومدي يهم.
 .5لبين قي ضوء نلائج الد اسة عدم و ود ق و

ذات داللة حصائية بين أعضاء الهيئة

اللد يسية لبعاً لملغي ال نس .ال أن مرح ة الملوسطات الحسابية لك م ا من م االت معايي
دا ة ال ودة الشاملة يمي لصال اإلناث وان كان غي ذي داللة حصائية ،ذ ُيرح أن عدد
المسل يبين من اإلناث كان ()61مقاب ( )540من الذكو  ،وهي نسبة لص لق يبا  %51ذ لعد
هذه النسبة مليلة  .لذا يقل ح الباحث يادة هذه النسبة بلعيين م يد من اإلناث ليكونوا أعضاء هيئة
لد يسية قي معاهد اللد يب المهني.
 .6بما أن هذه الد اسة لقلص على مليم الوسط قي األ دن قإن هناك حا ة إل اء م يد من
الد اسات المما لة قي مليم الشما وامليم ال نوب ومقا نة نلائ ها مع نلائج هذه الد اسة.
 .4على ال غم من عدم و ود ق و ذات داللة حصائية لع ى لملغي المؤه العلمي ،ال أن
هناك ق ماً لصال قئة البكالو يوس قي م ا اللطوي المسلم  ،لذا يوصي الباحث بلفضي لعيين
حملة شهادة البكالو يوس على من هم أدنى منهم قي المؤه العلمي  .والعم على لش يع اآلخ ين
من حملة شهادة ال انوية العامة والدبلوم الملوسط إلكما د اسلهم الرحقة.
 .1أشا ت النلائج الى عدم و ود ق و ذات داللة حصائية لع ى لملغي الخب ة عدا م ا
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الل هي ات والمعدات ،ذ يبدو أن أصحاب الخب ة األطو – من مرح ة الملوسطات الحسابية -
كانوا قي أغلب الم االت أم اسل ابة للطبي
المهني قي األ دن من و هة ن

معايي

دا ة ال ودة الشاملة قي معاهد اللد يب

أعضاء الهيئة اللد يسية  ،مما يعني ض و ة االهلمام بآ ائهم

ومقل حالهم والعم على لرقي أي نقص أو مشكلة قي هذه الم االت.
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المراجع
المراجع العربية
أبو الهي ا  ،شي ين أحمد (  . ) 5115إدارة الجودة الشاملة في التعليم  .ط ، 0عمان :دا
الكندي للنش واللو يع.
أبو سعدة  ،أحرم

ب عبد الغفا ( " . )5111ال ودة الشاملة قي الكليات وشعب ياض

األطفا ب مهو ية مص الع بية (لصو مقل ح) " ،مجلة عالم التربية 51 -0. )5( 0 ،
أبو نصي  ،مدحت ( . )5116إدارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات  ،ط ، 0القاه ة :
م موعة الني الع بية.
األسم ي ،مشبب غ امة (  . ) 5105لقب اللد يب المهني الصناعي بين قاقة الم لمع والمسلقب
الو يفي :د اسة لطبيقية على المعهد السعودي الياباني بمحاق ة دة ،مجلة جامعة الملك
عبدالعزيز :القتصاد والدارة .006 – 22 ، ) 5( 58 ،
األمي  ،محمود و العواملة ،عبداهلل ( .)2011د ة لطبي معايي ضمان ال ودة قي المد سة
األ دنية من و هة ن

المش قين الل بويين ،المجلة الردنية في العلوم التربوية،)0(5 ،

. 58 - 29
البش ي  ،خالد مشع سلطان ( . )5102مستوى تطبيق معايير الجودة الشاملة من قبل رؤساء
القسام التربوية في الجامعات الردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية
في محافظة العاصمة عمان  ( ،سالة ما سلي غي منشو ة )  ،امعة الش
عمان  ،األ دن.

األوسط ،
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البيروي ،حسن حسين ،وطعيمة ،شدي احمد ،وسليمان ،سعيد احمد ،والنقيب ،عبد ال حمن ،و
سعيد ،محسن المهدي ،والبند ي ،محمد بن سليمان ،وعبد البامي ،مصطفى احمد
(.)5102الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير العتماد  ،ط ، 4
عمان  :دا المسي ة للنش واللو يع.
لاد س ،ب اهيم ح بي ،و عبد ال حمن ،يمان مي ( " .)5103ال اهات أعضاء هيئة اللد يس
بالكليات ال امعية الملوسطة الحكومية األ دنية نحو ب امج اللنمية المهنية " ،مجلة دراسات
العلوم التربوية .05 -0 ، )0(.41 ،
الل لو ي ،محمد عوض و ويحان  ،أغادي ع قات ( .)5119إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات
التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات ،ط  ، 5عمان :دا المسي ة للنش واللو يع.
ودة ،محفو أحمد ( ،)5113تحديد احتياجات التدريب وأثره في إدارة الجودة الشاملة (،أط وحة
دكلو اه غي منشو ة) ،امعة ال ائ  ،ال ائ ،ال ائ
ودة ،محفو أحمد ( .) 5104إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات ،ط  ، 8عمان  :دا وائ
للنش
ال والني ،قادية عم (.)5115نظرية علم الجتماع نماذجها الرئيسية وتطورها ،القاه ة :المكلبة
المص ية.
حمود ،خضي كا م ( .)5108إدارة الجودة الشاملة .ط  ، 2عمان :دا المسي ة للنش واللو يع.
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حمودة ,صباح سليم ( . )5116درجة تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية الخاصة
في العاصمة عمان من وجهة نظر مديريها  (,سالة ما سلي غي منشو ة ) ,امعة
الش

األوسط  ,عمان  ،األ دن .

الخا وف ،أم محمد و الدهامشة ،مان حامد الدهامشة( " .) 5103العوام المؤ ة قي ال اهات
طلبة الصف العاش نحو اللعليم المهني قي مدينة عمان " ،مجلة دراسات العلوم التربوية،
. 508 – 863، )5(.41
خفا ي  ،عباس ( .)0992الجودة الشاملة  ،عمان :امعة االس اء.
الخطيب ،أحمد ،والخطيب ،داح ( .) 5118إدارة الجودة الشاملة تطبيقات تربوية ،

بد :

عالم الكلب الحديث لللو يع والنش .
ال ياشي ،حم ة عبد الحكيم )  " . ( 1993اللعليم الفني وسب لطوي ه قي الوطن الع بي " ،
المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر – مستقبل التعليم الفني في مصر ،رابطة التربية
الحديثة بالشتراك مع كلية التربية بجامعة عين شمس ،القاهرة  ،جمهورية مصر
العربية.
ال ام  ،محمد ابن عبداهلل (  " . ) 5100ال اهات طرب الم حلة ال انوية نحو اللد يب اللقني
والمهني قي ضوء اللغي ات االملصادية واال لماعية قي مدينة ال ياض "  ،مجلة جامعة
الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات السالمية .962-952 ، )5( .53 ،
ال عبي  ،ميسون طرع (  ". ) 5103د ة لحقي معايي
واللعليم لمنطقة ا بد ال ال ة من و هة ن
. 295-263 ،)5( 41

دا ة ال ودة الشاملة قي مدي ية الل بية

مو فيها "  ،مجلة دراسات العلوم التربوية،
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ه ان ،حامد ( .)0964علم النفس الجتماعي .القاه ة :عالم الكلب.
يدان  ،سلمان خالد ( . ) 5101إدارة الجودة الشاملة ( الفلسفة و مداخل العمل )  ،ال ء
ال اني ،عمان  :دا المناهج للنش واللو يع .
يدان ،م اد صال ( " . )1998مؤش ات ال ودة قي اللعليم ال امعي المص ي "  ،مجلة كلية
التربيـة 423-400 . )0( 55 ،
السعايدة  ،منعم وطرقحة حامد والحمايدة عر (  " . ) 5119القيم الم لبطة بالعم المهني قي
كلب الل بية الوطنية والمدنية للم حلة األساسية العليا قي األ دن "  ،مجلة جامعة النجاح
لألبحاث . 454 -439 ، )5( 53 ،
السام ائي  ،مهدي ( .)5118إدارة الجودة الشاملة في القطاعين النتاجي والخدمي  ،ط، 0
عمان  :دا

ي .

السعود ،الب ( . )5115دا ة ال ودة الشاملة،أنموذج مقل ح للطوي اإلدا ة المد سية قي األ دن،
مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية .105-55 ،(18) 2 ،
شعبان ،اياد عبد اهلل ( . )5119إدارة الجودة الشاملة مدخل نظري وعملي نحو ترشيح ثقافة
الجودة وتطبيق معايير التميز  ،ط ، 0عمان  :دا

ه ان للنش .

صق  ،علي مطيم عيد (  . )5103درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في تعليم وتدريب
طلبة مركز إعداد رجال اإلطفاء في دولة الكويت من وجهة نظر المعلمين والمدربين،
( سالة ما سلي غي منشو ة )  ،امعة الش

األوسط  ،عمان  ،األ دن.

الطائي  ،يوسف ح يم  ،والعبادي  ،محمود قو ي  ،والعبادي  ،هاشم قو ي ( . )5119إدارة
الجودة الشاملة في التعليم الجامعي  ،عمان  :الو ا للنش واللو يع .
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عبد المحسن ،لوقي

محمد ( . )5115مراقبة الجودة  :مدخل إدارة الجودة الشاملة وأيزو

 ،3000القاه ة  :مكلبة النهضة المص ية.
العديلي ،ناص محمد ،والعم ي ،هاني عبدال حمن ( .)5000الدليل العملي لتطبيق نظام إدارة
الجودة العالمية ، ISO 9000ال ياض :اقا االبداع للنش واللو يع.
الع اوي  ,محمد عبد الوهاب ( . )5112إدارة الجودة الشاملة  ،ط ، 0عمان  :دا اليا و ي
العلمية للنش واللو يع.
علي  ،سهام (  .) 5115تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الحكومية السعودية
وعالقته بتوفير مخرجات مالئمة لسوق العمل السعودي (،سالة ما سلي غي منشو ة )،
ال امعة األ دنية  ،عمان  ،األ دن
عليمات ،صال

ناص

(.)5114إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية (التطبيق

ومقترحات التطوير) ،ط ، 0عمان :دا الش و .
الغمي  ،نايف خالد (  .) 5114امكانية تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات
التعليم العالي في السعودية من وجهة نظر مديري الدوائر ورؤساء القسام في وزارة
التعليم العالي ( ،سالة ما سلي غي منشو ة)  ،امعة الي موك ،بد ،األ دن.
الغي ي  ,هاني بن سعيد ( .)5115مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الخاصة من
وجهة نظر الطلبة في سلطنة عمان ( ,سالة ما سلي غي منشو ة ) ,امعة آ البيت،
المف

 ،األ دن.

الفلروي  ،سهيلة محسن ( .)5007الجودة في التعليم ،ط ، 5عمان  :دا
واللو يع.

الش و

للنش

91

الق يولي ،محمد ماسم أحمد ؛ المطي ي  ،يوسف محمد( ".)5115دا ة ال ودة الشاملة للعملية
الل بوية قي امعة الكويت من من و أعضاء هيئة اللد يس "  ،مجلة جامعة الملك عبد
العزيز.99 -25 ،)0(.50 ،
قرله  ،مصطفى محمد عيسى (  . ) 0994إعداد معلم التعليم التقني والمهني في دول الخليج
العربية  ،ال ياض  :مكلب الل بية الع بي لدو الخليج .
الفقي ،عطية ) . ( 1991التعليم الفني والتقني في المملكة العربية السعودية ،ال ياض :ابطة
الل بية الحدي ة .
الكسبي  ،قلسطين محمد أحمد ( . )5105الجودة في التعليم عن بعد  ،ط  ، 0عمان  :دا
أسامة للنش واللو يع.
محمد ،أش ف السعيد ( . ) 5115الجودة الشاملة والمؤشرات في التعليم الجامعي  ،ط، 0
االسكند ية  :دا ال امعة ال ديدة.
م لس اللشغي واللد يب واللعليم المهني واللقني ( 5102أ) ،ترخيص مزودي خدمات التدريب
والتعليم المهني واعتماد البرامج المهنية وتدقيق الجودة  ،ط  ،0عمان  :دا ة اإلعلماد
وضبط ال ودة قي و اة العم .
م لس اللشغي واللد يب واللعليم المهني (  5102ب) ،مسرد مصطلحات  ،ط  ، 0عمان :دا ة
اإلعلماد وضبط ال ودة قي و اة العم .
م يد ،سوسن  ،وال يادات ،محمد (.)5116الجودة والعتماد الكاديمي لمؤسسات التعليم العالي
والجامعي ،ط ، 0عمان :دا صفاء للنش واللو يع.
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المص ي  ،م وان ( . )5115تطوير الداء الداري برؤساء القسام الكاديمية بالجامعات
الفلسطينية في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة  ( ،سالة ما سلي غي منشو ة )،
ال امعة االسرمية  ،غ ة  ،قلسطين .
المص ي  ،منذ ( " . )5115البحث العلمي قي اللعليم المهني قي األ دن "  ،وقائع المؤتمر
الثالث للبحث العلمي في الردن  ، ، 3007/22/27ط ، 2الناشر  :الجمعية الردنية
للبحث العلمي والدار الهلية للنشر والتوزيع  ،عمان  ،الردن.
مصطفى ،أحمد) . (2001مخرجات التدريب المهني وسوق العمل في القطار العربية،
عمان :المعهد الع بي لللد يب واعداد المد بين.
مط  ،محمود أمين( " .)5116االل اه نحو اللعليم المهني وعرمله ببعض الملغي ات لدى طلبة
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الملحقات

97

ملحق ( ) 2

استبانة الدراسة بصورتها الولية
بسم هللا الرحمن الرحيم
االسلاذ الدكلو ..................................................ِ.......المحل م
السرم عليكم و حمة اهلل وب كاله ،وبعد:
يقوم الباحث بإ اء د اسة بعنوان " درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد
التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية " السلكما

ملطلبات

الحصو على د ة الما سلي قي الل بية لخصص دا ة وميادة ل بوية من امعة الش

االوسط.

ون ا لما ع ف عنكم من خب ة ومع قة ود اية قي هذا الم ا  ،ولما للملعون به من سمعة
علمية مع وقة أضع بين أيديكم االسلبانة الم ققة  ،ا يا اللفض بإبداء أيكم بالفق ات اللي للكون
منها ،من حيث لم يلها لملغي ال ودة الشاملة  ،ومدى مرءمة هذه الفق ات ألغ اض الد اسة ،وقيما
ذا كانت الفق ات صالحة  ،أو غي صالحة أو بحا ة لى لعدي  ،واللعدي المقل ح  .علماً بأن
اإل ابة على الفق ات لكون ( دائماً  ،غالباً  ،أحياناً  ،ناد اً  ،أبداً ).
شاك ا لكم لعاونكم و هودكم المبذولة قي م اءة قق ات االسلبانة و بدائكم المرح ات بشأنها.
ولفضلوا بقبو قائ االحل ام واللقدي

الباحث
وائ طه أحمد ال اعوش
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الجزء االول  :المعلومات الشخصية
يرجى وضع إشارة ( √ ) في مربع اإلجابة التي تراها مناسبة :

الجنس

المؤهل العلمي

اسم المعهد

الخبرة بالسنوات

 ذكر

 أنثى

 ثانوية عامة

 دبلوم متوسط

 بكالوريوس

معهد تدريب .........................................................

 أقل من خمس سنوات

 خمس سنوات الى عشر سنوات

 أكثر من عشر
سنوات
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الجزء الثاني  :فقرات االستبانة
يرجى وضع إشارة ( √ ) أمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها وفق درجات المقياس الى يسار الصفحة

المجال االول  :األهداف
الرقم
.1

الفقرة
يهدف المعهد الى لوقي الدعم االكاديمي
والفني الر م إلعداد مهنيين مد بين لسو

العم
.2

يهدف المعهد الى لنمية مد ات وامكانيات
الملد بين البدنية والذهنية

.3

يهدف المعهد الى لوقي العمالة المد بة
والمؤهلة اللي يحلا ها سو العم

.4

يهدف المعهد الى مواكبة اسوا العم قي
الدو الملقدمة

.5

يهدف المعهد الى االسل ابة لملطلبات
سو العم والم لمع ب ودة مضمونة
ومسلدامة.

.6

يهدف المعهد الى لطوي ن ام لد يب
مهني يلصف باالسل ابة والكفاءة والفعالية
واالسلدامة وضبط ال ودة.

.7

يهدف المعهد الى يادة مشا كة القطاعين
العام والخاص ومؤسسات الم لمع المدني
قي من ومة عم المعهد .

صالحية الفقرة
غير
صالحة
صالحة

بحاجة الى
تعديل

التعديل المقترح
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المجال الثاني  :المنهاج
الفقرة

الرقم
.8

يلم م ا عة المنهاج سنوياً ولحديث محلواه

.9

اال اء الدائم للمنهاج بما يلبي حا ات الطلبة

.11

يلم لحديد م ا ع ومصاد المعلومات الر مة

.11

لشا ك الهيئة اللد يسية قي لحديد مف دات

ليلواكب مع لطو سو العم المحلي والعالمي

إلعداد مواضيع المنهاج
المنهاج اللد يبي
.12

يلم وضع المنهاج وق أقض المواصفات
العالمية.

.13

يلم لبني اسل الي يات لد يسية حدي ة قي عداد
المنهاج

.14

للصف المناهج الموضوعة بأنها للواق مع

.15

يلم وضع المنهاج من مب خب اء قي اللد يب

ملطلبات املصاد المع قة .

المهني وبمشا كة اصحاب العرمة من سو
العم
.16

يلم ضاقة المعا ف والمعلومات ال ديدة كلما
دعت الحا ة الى ذلك

.17

يلم لقييم ولقويم المناهج بشك دو ي

.18

يلشك ل ان مخلصة من أعضاء الهيئة
اللد يسية لم ا عة منهاج ك مادة د اسية

.19

لع ض المادة اللعليمية قي المنهاج ع ضاً مناسباً
من مب المؤلف وصياغله بأسلوب لغوي واض

ول ليبها ل ليباً يداً.

.21

يشلم المنهاج على ال انب الن ي واللطبيقي

.21

يعم على ا ة وح اللناقس بين الملد بين

صالحية الفقرة
غير
صالحة
صالحة

بحاجة
الى
تعديل

التعديل المقترح
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المجال الثالث  :القيادة واإلدارة
الفقرة

الرقم

صالحية الفقرة
غير
صالحة
صالحة

.22

لش ع اإلدا ة قي المعهد الل ديد واالبلكا واالبداع

.23

لسعى اإلدا ة قي المعهد للقديم خدمات ل بوية ولعليمية ملمي ة

.24

لضع اإلدا ة قي المعهد دلي واض للطبي معايي

دا ة

ال ودة الشاملة
.25

لعم اإلدا ة قي المعهد على اال لفاع بمسلوى ال ضا الو يفي
للعاملين

.26

لعم اإلدا ة قي المعهد على دا ة الومت بفاعلية

.27

لسعى اإلدا ة قي المعهد الى ي اد منوات الصا مفلوحة
بالبيئة المحيطة واللعاون معها

.28

لعقد اإلدا ة قي المعهد ب امج لد يبية للعاملين بشك دو ي

.29

لعقد لقاءات دو ية بين أعضاء الهيئة اللد يسية وخب اء من

.31

لن م اإلدا ة قي المعهد لقاءات وا لماعات دو ية للباد

سو العم المحلي والعالمي

الخب ات الن ية والعملية بين أعضاء الهيئة اللد يسية
.31

لهلم اإلدا ة قي المعهد بإي اد عرمات انسانية اي ابية بين
العاملين

.32

لهلم اإلدا ة قي المعهد بلحديد األدوا المناسبة لك ق د حسب
مد اله

.33

لعم اإلدا ة قي المعهد على لعدي األساليب والخطط وققاً

.34

لهلم اإلدا ة قي المعهد بالنشاطات الرمنه ية للطلبة الملد بين

.35

لعلمد اإلدا ة قي المعهد سياسة الباب المفلوح قي اللعام مع

للملغي ات والمسل دات قي سو العم المحلي والعالمي

الطلبة الملد بين
.36

لقوم اإلدا ة قي المعهد بالل ا ع عن الق ا الملخذ ذا املضت
الحا ة لذلك

.37

لشا ك اإلدا ة قي المعهد أعضاء الهيئة اللد يسية قي الخاذ

الق ا ات الم لبطة بهم

بحاجة
الى
تعديل

التعديل المقترح
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المجال الرابع  :التجهيزات والمعدات
الرقم
.38

صالحية الفقرة
غير
صالحة
صالحة

الفقرة
للم عمليات الصيانة الدو ية والومائية
أل ه ة وم اق المعهد

.39

للوق الل هي ات والمسلل مات المادية
واال ه ة والمعدات اللي يحلا ها الطلبة
الملد بين ا ناء لد يبهم

.41

يح ص المعهد على اسلقطاب ولوقي
اال ه ة والمعدات الحدي ة اللي للناسب مع

اللطو ات المحلية والعالمية
.41

يلم لحديث اال ه ة والمعدات كلما دعت
الحا ة لذلك

.42

يلم أخذ أ اء أعضاء الهيئة اللد يسية
الخليا أقض الل هي ات والمعدات الر مة
لعملية اللد يب

.43

ي اعى قي الل هي ات والمعدات ان لكون

مواققة ألقض المواصفات والمعايي
العالمية
.44

ي اعى قي الل هي ات والمعدات ان لكون
امنة من ناحية السرمة المهنية

.45

ي اعى قي الل هي ات والمعدات ان لكون
مرئمة الحليا ات الطلبة ومد الهم

.46

يعم المعهد على لوقي

ميع الل هي ات

الر مة ل قع مسلوى عداد الملد بين

بحاجة
الى
تعديل

التعديل المقترح
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المجال الخامس  :رضا الطلبة المتدربين
الرقم
.47

الفقرة
يلم لن يم معا ض ومللقيات من شأنها لنمية
مد ات الطلبة الملد بين .

.48

يلم الل حيب بآ اء الطلبة الملد بين

.49

يلم مساعدة الطلبة الملد بين على لذلي

ومقل حالهم ويؤخذ بها

الصعوبات اللي يوا هونها
.51

لنمية مها ات الطلبة الملد بين بما يلواق
وملطلبات سو العم

.51

يلم أخذ أ اء الطلبة الملد بين مب ق ض أي
اء ديد يخصهم

.52

يسعى المعهد على ملابعة الخ ي ين

.53

يلم ش اك الطلبة الملد بين وأولياء أمو هم قي

واللواص معهم

عمليات اللقييم المخللفة
.54

يعام الطلبة الملد بين بالعدالة والمساواة
قيما بينهم

.55

يلم االسهام قي ل سيخ الحب واالحل ام

.56

يلم عقد دو ات لد يبية للخ ي ين للناو

واللقدي بين الطلبة الملد بين

اخ المسل دات قي سو العم المحلي
والعالمي
.57

ي ود الطلبة الملد بين بما يحلا ونه من
اال شاد االكاديمي والمهني واالسلشا ات

.58

يلم الخاذ اال اءات اللصحيحية قي حا

.59

يلم مياس ضا الطلبة الملد بين بشك دو ي

و ود شكوى ملك ة من الطلبة الملد بين

صالحية الفقرة
غير
صالحة
صالحة

بحاجة الى
تعديل

التعديل المقترح
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المجال السادس  :التطوير المستمر
الفقرة

الرقم

.61

يح ص المعهد على لطوي اللخصصات المهنية عن
ط ي االطرع على الل ا ب العالمية قي هذا الم ا

.61

يقوم المعهد بلطوي االخلبا ات اللي يلم عقدها

.62

يعم المعهد على لطوي مها ات أعضاء الهيئة اللد يسية

لللخصصات المهنية المخللفة

من خر الحامهم بدو ات لد يبية
.63

يعم المعهد على لطوي المباني من خر عمليات
الصيانة المباش ة

.64

يقوم المعهد بلحديث محلويات المكلبة بما يلناسب مع
اللطو ات قي اللد يب المهني

.65

يح ص المعهد على لطوي مها ات الطلبة الملد بين
المهنية بما يلواق مع ملطلبات سو العم

صالحية الفقرة
غير
صالحة
صالحة

بحاجة
الى
تعديل

التعديل المقترح
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ملحق ( ) 3

قائمة بأسماء المحكمين
الرقم

المتسلسل

اسم المحكم

التخصص

الجامعة

.2

أ .د .عباس الش يفي

دا ة ل بوية

امعة الش

االوسط

.3

أ .د .عبد الحاق سرمة

لكنولو يا اللعليم

امعة الش

االوسط

.2

أ .د .غا ي خليفة

مناهج وط

لد يس

امعة الش

االوسط

.4

أ .د  .محمود الحديدي

مناهج وط

لد يس

امعة الش

االوسط

.2

د .أم د الد ادكة

دا ة ل بوية

امعة الش

االوسط

.6

د .خالد ابو الهي اء

مناهج وط

لد يس

كلية وادي السي

.7

د .عاطف ال اعوش

علوم مالية وادا ية /

امعة قيردلفيا

.8

د .عبدالناص طه

مناهج وط

لد يس

كلية وادي السي

دا ة ال ودة الشاملة

.9

د .قادي العياص ة

لكنولو يا اللعليم

امعة الش

االوسط

.20

د .محمد بني مف ج

دا ة ل بوية

امعة الش

االوسط

116

ملحق ( ) 2

استبانة الدراسة بصورتها النهائية
بسم هللا الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات أعضاء الهيئة اللد يسية قي معاهد اللد يب المهني قي األ دن
السرم عليكم و حمة اهلل وب كاله
وبعد ،،،
يقوم الباحث بإعداد د اسة بعنوان ( :درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد

التدريب المهني في الردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ) ،وذلك اسلكماالً لملطلبات
الحصو على د ة الما سلي قي الل بية لخصص دا ة وميادة ل بوية من كلية العلوم الل بوية

ب امعة الش

األوسط قي المملكة األ دنية الهاشمية .ولهذا الغ ض لم لطوي اسلبانة درجة

تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في معاهد التدريب المهني في الردن وللكون من ( )83قق ة
مو عة على سلة م االت (م ا
الل هي ات والمعدات ،م ا

األهداف ،م ا

المنهاج  ،م ا

القيادة واإلدا ة ،م ا

ضا الطلبة الملد بين ،م ا اللطوي المسلم )

لذا أ و اللك م باإل ابة على قق ات االسلبانة بك موضوعية وص احة ،وذلك بوضع شا ة

( √) قي الم بع المناسب أمام ك قق ة حسب د ة اللحق من و هة ن ك .علماً بأن المعلومات
اللي سيلم معها سلعام بس ية لامة ،ولن لسلخدم اال ألغ اض البحث العلمي ققط.
شاك اً لكم حسن لعاونكم

الباحث

وائ طه أحمد ال اعوش
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استبانة درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة يف معاهد التدريب
املهني يف األردن
الجزء االول  :المعلومات الشخصية
يرجى وضع إشارة ( √ ) في مربع اإلجابة التي تراها مناسبة :
الجنس

المؤهل العلمي

الخبرة بالسنوات

 ذكر

 أنثى

 ثانوية عامة

 دبلوم متوسط

 بكالوريوس

 أقل من خمس سنوات

 خمس سنوات الى عشر سنوات

 أكثر من عشر سنوات

118

الجزء الثاني  :فقرات االستبانة
يرجى وضع إشارة ( √ ) أمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها وفق درجات المقياس الى يسار الصفحة
الفقرة

الرقم

المجال االول  :األهداف
.1

يوق الدعم االكاديمي الر م إلعداد مهنيين مد بين

.2

ينمي مقد ات الملد بين البدنية والذهنية

.3

يوق العمالة المد بة اللي يحلا ها سو العم

.4

يواكب أسوا العم قي الدو الملقدمة

.5

يسل يب لملطلبات سو العم والم لمع المحلي ب ودة

.6

يطو ن ام لد يب مهني يلصف بكفاءة وقعالية.

.7

ي يد مشا كة القطاعين العام والخاص ومؤسسات

لسو العم

مضمونة.

الم لمع المدني قي من ومة عم المعهد .

المجال الثاني  :المنهاج
.8

للم م ا عة ولحديث محلوى المنهاج ليواكب لطو سو
العم المحلي والعالمي

.9

يلم ا اء المنهاج بشك دائم بما يلبي حا ات الطلبة

.11

يلم لحديد م ا ع ومصاد المعلومات الر مة إلعداد

الملد بين

مواضيع المنهاج
.11

لشا ك الهيئة اللد يسية قي لحديد مف دات المنهاج
اللد يبي

.12

يلم وضع المنهاج وق المواصفات العالمية

.13

يلضمن المنهاج اسل الي يات حدي ة

.14

للواق المناهج الموضوعة مع ملطلبات املصاد المع قة

.15

للم ضاقة المعا ف والمعلومات ال ديدة كلما دعت
الحا ة الى ذلك

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا
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دائما

.16

يلم لقويم المناهج بشك دو ي

.17

يلشك ل ان مخلصة من أعضاء الهيئة اللد يسية
لم ا عة منهاج ك مادة د اسية

.18

لع ض المادة اللعليمية قي المنهاج بأسلوب لغوي واض
ومن مة لن يماً يداً.

.19

يشلم المنهاج على ال انب الن ي واللطبيقي

.21

يعم المنهاج على ا ة وح اللناقس بين الملد بين

المجال الثالث  :القيادة واإلدارة
.21

لش ع دا ة المعهد الل ديد واالبلكا واالبداع

.22

لسعى دا ة المعهد للقديم خدمات ل بوية ولعليمية ملمي ة

.23

لضع دا ة المعهد دليرً واضحاً للطبي معايي
ال ودة الشاملة

.24

لعم

دا ة

دا ة المعهد على اال لفاع بمسلوى ال ضا الو يفي

للعاملين
دا ة المعهد على دا ة الومت بفاعلية

.25

لعم

26

لسعى دا ة المعهد الى ي اد منوات لواص مفلوحة
بالبيئة المحيطة واللعاون معها

.27

لعقد دا ة المعهد ب امج لد يبية للعاملين بشك دو ي

.28

لعقد دا ة المعهد لقاءات دو ية بين أعضاء الهيئة
اللد يسية وخب اء من سو العم المحلي والعالمي

.29

لن م دا ة المعهد لقاءات وا لماعات دو ية للباد
الخب ات الن ية والعملية بين أعضاء الهيئة اللد يسية

.31

لهلم دا ة المعهد بإي اد عرمات نسانية ي ابية بين
العاملين

.31

لهلم دا ة المعهد بلحديد األدوا المناسبة لك ق د حسب
مقد اله

.32

لعم

دا ة المعهد على لعدي األساليب والخطط وققاً

للملغي ات والمسل دات قي سو العم المحلي والعالمي
.33

لهلم دا ة المعهد بالنشاطات الرصفية للطلبة الملد بين

.34

لعلمد دا ة المعهد سياسة الباب المفلوح قي اللعام مع
الطلبة الملد بين

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا
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.35

الفقرة
لقوم دا ة المعهد بالل ا ع عن الق ا ات الملخذة ذا
املضت الحا ة لذلك

.36

لشا ك دا ة المعهد أعضاء الهيئة اللد يسية قي الخاذ
الق ا ات الم لبطة بهم

المجال الرابع  :التجهيزات والمعدات
.37

للم عمليات الصيانة الدو ية والومائية أل ه ة وم اق
المعهد

.38

للوق الل هي ات والمسلل مات المادية واال ه ة والمعدات

.39

يح ص المعهد على اسلقطاب ولوقي اال ه ة والمعدات

اللي يحلا ها الطلبة الملد بين ا ناء لد يبهم

الحدي ة اللي للناسب مع اللطو ات المحلية والعالمية
.41

يلم لحديث اال ه ة والمعدات كلما دعت الحا ة لذلك

.41

يلم أخذ أ اء أعضاء الهيئة اللد يسية الخليا أقض
الل هي ات والمعدات الر مة لعملية اللد يب

.42

ي اعى قي الل هي ات والمعدات ان لكون مواققة ألقض

.43

ي اعى قي الل هي ات والمعدات ان لكون امنة من ناحية

المواصفات والمعايي العالمية
السرمة المهنية
.44

ي اعى قي الل هي ات والمعدات ان لكون مرئمة
الحليا ات الطلبة ومقد الهم

.45

يعم المعهد على لوقي

مسلوى عداد الملد بين

ميع الل هي ات الر مة ل قع

المجال الخامس  :رضا الطلبة المتدربين
.46

لن يم معا ض ومللقيات من شأنها لنمية مقد ات الطلبة
الملد بين .

.47

الل حيب بآ اء الطلبة الملد بين ومقل حالهم ويؤخذ بها

.48

مساعدة الطلبة الملد بين على لذلي الصعوبات اللي

.49

اء ديد

يوا هونها

أخذ أ اء الطلبة الملد بين مب ق ض أي
يخصهم

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

111

الرقم

.51
.51

الفقرة
يسعى المعهد الى ملابعة الخ ي ين واللواص معهم
ش اك الطلبة الملد بين وأولياء أمو هم قي عمليات
اللقييم المخللفة

.52

يعام الطلبة الملد بين بالعدالة والمساواة قيما بينهم

.53

االسهام قي ل سيخ مفاهيم الحب واالحل ام واللقدي بين
الطلبة الملد بين

.54

عقد دو ات للخ ي ين للناو اخ المسل دات قي سو

.55

ي ود الطلبة الملد بين بما يحلا ونه من اال شاد

العم العالمي و المحلي

االكاديمي والمهني واالسلشا ات
.56

الخاذ اال اءات اللصحيحية قي حا و ود شكوى
ملك ة من الطلبة الملد بين

.57

مياس ضا الطلبة الملد بين بشك دو ي

المجال السادس  :التطوير المستمر
.58

يح ص المعهد على لطوي اللخصصات المهنية عن
ط ي االطرع على الل ا ب العالمية قي هذا الم ا

.59

يقوم المعهد بلطوي االخلبا ات اللي يلم عقدها
لللخصصات المهنية المخللفة

.61

يعم المعهد على لطوي مها ات أعضاء الهيئة

.61

يعم المعهد على لطوي المباني من خر عمليات

اللد يسية من خر الحامهم بدو ات لد يبية

الصيانة المباش ة
.62

يقوم المعهد بلحديث محلويات المكلبة بما يلناسب مع
اللطو ات قي اللد يب المهني

.63

يح ص المعهد على لطوي مها ات الطلبة الملد بين
المهنية بما يلواق مع ملطلبات سو العم

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا
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ملحق ()4
كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق الوسط
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ملحق ( ) 2
كتاب تسهيل مهمة من مؤسسة التدريب المهني /إقليم الوسط
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