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بمؤسسات التعليم الثانوي حسب أراء المديرينتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة م
-ثانويات والية سطيف نموذجا -
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فرتةيعيش) واجلامعياملتوسط، الثانوياالبتدائي،(مستوياته مبختلفاجلزائريفالتعليمقطاعأناألخريةاآلونةيفالدالئلريتش
األلفيةأهدافحولالوطينالتقريريربزهماخاللمنالتزمت اجلزائرفقدوالدولية،واإلقليميةاحملليةالتغرياتفرضتهاحتول

والتكوين التعليممراكزالثانويات،املعاهد،املدارس،يفممثلةاملختلفةالتعليميةاملتزايد باملؤسساتباالهتمامالتنميةلتحقيق
.البشريةاملواردوتكوينبتنميةتعىناليتاملؤسساتمنوغريهااملهين، اجلامعات

تمعتقعحضاريةمهمةهي للرتبيةواضحةفلسفةبلورةأن"غياثبوفلجة"يشريهذا السياقويف كلماإذوقياداته،على ا
تمعحاجاتمعوتالؤماوضوحازادت .والتوفيقالنجاححظوظنالتا

تمعأداةالعاملية ، فهواحلياة الوطنية وهامشعلىيعيشالأنلهالبدفالتعليم وهوحتقيق أهدافه وبناء مشروعه،يفا
تكوناليتفهياملدرسة،دوربعيدا عناالقتصاديةالتغرياتعلىاحلديثميكنوالاألخرى،االجتماعيةللنظمسندبذلك

.املرغوبالنجاحمقدارتضمن هلاوبالتايلالتغيري،عملياتتستوجبهااليتوالكفاءاتالعاملةاليد
يف املدارس مبا يتالءم مع واملستجدات الرتبوية إحداث تطوير نوعي لدورة العملفإنه أضحى على القائمني على هذا القطاع ضرورة لذالك 

ا املؤسسة الرتبوية .والتعليمية، ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز يف كافة العمليات اليت تقوم 

من هذا املطلق جاءت هذه الدراسة اليت تسعى إىل اإلجابة على التساؤلني التاليني:
األول ومفاده:التساؤل 

املتطلبات الضرورية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبؤسسات التعليم الثانوي حسب آراء مديري هذه املؤسسات؟ما هي 
لثاني ومفاده:التساؤل 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية للمتطلبات الضرورية (اإلدارية، التنظيمية، البشرية) لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة هل 
ت التعليم الثانوي حسب آراء مديري هذه املؤسسات وفق بعض املتغريات الدميغرافية؟مبؤسسا

ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت اجلزئية التالية:
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية للمتطلبات اإلدارية الضرورية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبؤسسات التعليم

الثانوي حسب آراء مديري هذه املؤسسات وفق متغري اخلربة املهنية؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية للمتطلبات التنظيمية الضرورية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبؤسسات التعليم

الثانوي حسب آراء مديري هذه املؤسسات وفق متغري اخلربة املهنية؟
 فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية للمتطلبات البشرية الضرورية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبؤسسات التعليم هل توجد

الثانوي حسب آراء مديري هذه املؤسسات وفق متغري اخلربة املهنية؟
وجب علينا انتهاج خطة حبث تضمنت جانبني:التساؤلنيعلى هذين ولإلجابة
نتطرق من خالله إىل اإلطار النظري وخمتلف الدراسات واألحباث اليت سامهت بقدر معني يف إرساء أمهية البحث احلايل ودره يف نظريجانب 

حتقيق مستوى عال يف العملية التكوينية لتالميذ التعليم الثانوي وفق أسس إدارة اجلودة الشاملة.
جتريب واختيار ما مت التوصل إليه يف اجلانب النظري يف امليدان(الواقع) من خالل والذي سنحاول من خالله (تطبيقي)ميدانيوجانب ثاين 

اعتمادنا على املنهج املقارن الذي هو أحد مستويات املنهج الوصفي لكونه ينسجم وطبيعة فرضيات هذه الدراسة(فرضيات فارقية)، وأيضا، 
حظة واالستبيان املتضمن ملتغريات هذه الدراسة (املتغريات الدميغرافية) ومن مث على أدوات مجع البيانات واملتمثلة أساسا يف املقابلة واملال

الثانوي الكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق املوجودة يف األمهية النسبية للمتطلبات الضرورية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبؤسسات التعليم 
حسب آراء مديري هذه املؤسسات وفق هذه املتغريات.
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ؤسسات حىت يتسىن لنا الكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق املوجودة يف األمهية النسبية للمتطلبات الضرورية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبو 
التعليم الثانوي حسب آراء مديري هذه املؤسسات وفق بعض املتغريات الدميغرافية سوف يتم االعتماد على جمموعة أساليب إحصائية تتماشى 

وذلك ) ANOVA. Test(واختبار حتليل التباين)T. Testطبيعة فرضيات هذه الدراسة واملتمثلة أساسا يف اختيار "ت" (و 
.SPSSبرنامج البحث يف العلوم االجتماعية باستخدام

النتائج املرجوة من هذه الدراسة فتتحدد يف النقاط التالية:بأهمية أما فيما يتعلق
 ثانوي، فإن نتائج هذه الدراسة مبؤسسات التعليم الةالوقوف على واقع العملية التكوينيمن منطلق أن هذه الدراسة تسعى إىل

ا ميكن أن تساهم يف عملية حتسني هذا الطور من التعليم وتطويره مستقبال. وتوصيا
ذ بفلسفة التكوين النوعي إن مل جتعلها هي األوىل، إىل تأخثانويإمكانية إسهام نتائج هذه الدراسة يف جعل مؤسسات التعليم ال

ا حاليا. جانب فلسفة التكوين الكمي املعمول 
من تكوين نظري وما حتتاجه ثانويإمكانية إسهام نتائج هذه الدراسة يف خلق نوع من التكامل بني ما تقدمة مؤسسات التعليم ال

مؤسسات حميطها اخلارجي.  
حول فاعلية نظام -بني املختصني يف الرتبية وغريهم من املهتمني مبا يف ذلك أولياء أمور الطالب-ونة األخرية لقد كثر اجلدل يف اآل

تمع، ومن هنا فإن هذه الدراسة سوف تلتمس الرأي الصائب وتقرتح  التعليم الثانوي ومدى تفاعل خمرجاته مع البيئة االجتماعية وا
النظام التعليمي الثانوي.احللول لبعض املشكالت اليت تواجه 

. املتطلبات التنظيمية. املتطلبات البشرية. إدارة اجلودة الشاملة. مؤسسات التعليم الثانوي.املتطلبات اإلداريةالكلمات المفتاحية: 


