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  شهاب أحمد العثمان  اســم الباحـث
نموذج مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة فى نظام   عـنـوان البحث

دراسة تطبيقية على نظام التعليم : التعليم العام الحكومى
  الثانوى بدولة الكويت

  عين شمس  ةجـامـعــــ
  التجارة  كـلـيـــــة
  إدارة األعمال  قـســــــم
  )م٢٠٠٤(دكتوراة الفلسفة  فى إدارة األعمال   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

يتناول هذا البحث دراسة وتحليل نظام التعليم فى مدارس المرحلة 
  :األهداف التاليةالثانوية لنظام التعليم العام الحكومى بدولة الكويت لتحقيق 

عرض وتقديم اإلطار الفكرى والفلسفى لمفهوم إدارة الجودة الشاملة  -١
باعتبارها أحد المداخل اإلدارية الحديثة فى مجال المنظمات الخدمية، 
وذلك من خالل التوعية بمبادئ ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة 

  .الشاملة
النظام العام التعرف على عناصر إدارة الجودة الشاملة فى مدارس  -٢

 .الحكومى فى المرحلة الثانوية لدولة الكويت

دراسة وتوصيف لواقع الثقافة التنظيمية السائدة فى مدارس التعليم  -٣
ومدى توافقها مع متطلبات تطبيق إدارة ) المرحلة الثانوية(الحكومى 

 .الجودة الشاملة
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الوصول إلى إطار عام مقترح يوضح كيفية تطبيق إدارة الجودة  -٤
ملة لتحسين مستوى جودة الخدمة التعليمية لمدارس التعليم العام الشا

 .بدولة الكويت) المرحلة الثانوية(الحكومى 

  منهج الدراسة
المنهج المناسب لهذه يرى الباحث أن المنهج الوصفى التحليلى هو 

  :سة وقد اعتمد هذا البحث على ما يلى الدرا
  :ليةوتتكون من األدوات التا : الدراسة المكتبية -١

اإلطالع على المراجع والدوريات األجنبية والعربية، وكذلك األبحاث  -
  .والتقارير والمؤتمرات التى تخص الدراسة

اإلطالع على البيانات والمعلومات اإلحصائية الخاصة بنظام التعليم  -
 .العام الحكومى

 والتى تتطلب توفير البيانات المطلوبة للدراسة :الدراسة الميدانية -٢
 .ة على مدارس المرحلة الثانوية نظام التعليم العام الحكومىالتطبيقي

  استنتاجات الدراسة
  :أظهرت نتائج البحث 

وجود فروق جوهرية بين الثقافة التنظيمية السائدة فى نظام التعليم العام  -١
بدولة الكويت والثقافة التى تتفق مع متطلبات ) المرحلة الثانوية(الحكومى 

  :املة وذلك فيما يختص باألبعاد التاليةتطبيق إدارة الجودة الش
اقتناع ودعم اإلدارة العليا لجودة التعليم، العمل الجماعى، التحسين 

  .المستمر، جودة المعلم، التوجه بالعميل
  .وبالتالى رفض الفرض األول

هناك فروذ ذات داللة معنوية بين مستوى جودة الخدمة التعليمية المقدمة  -٢
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ومستوى الخدمة ) المرحلة الثانوية( الحكومى فى مدارس التعليم العام
 :المتوقعة من قبل الطلبة فى تلك المدارس فيما يختص بالعناصر التالية

جودة المعلم، جودة المناهج، المكتبات، جودة عملية التقويم، جودة 
  .التجهيزات المادية، جودة اإلرشاد التربوى، جودة التقنيات الحديثة

  .لفرض الثانىوبالتالى ثبت عدم صحة ا
وجود فروق ذات داللة معنوية فى اتجاهات أعضاء هيئة التدريس سواء  -٣

فى جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب نحو مستوى 
الخريج من المدارس الثانوية فى نظام التعليم العام الحكومى بدولة 

ما يتعلق بالمقومات الكويت، وشروط االلتحاق بتلك المؤسسات التعليمية في
مهارات الطلبة البحثية،  :التالية لخريج المرحلة الثانوية والمتمثلة فى 

مهارات الطلبة فى استخدام التقنيات الحديثة، وضوح أهداف الطلبة 
المستقبلية، تمكن الطلبة من اللغة التى تدرس بها المناهج، مهارات الطلبة 

بة نحو التعلم الذاتى، تمنع الطلبة فى إدارة الحوار مع الغير، مهارات الطل
بالقدرات االبتكارية، توافق اتجاهات وميول الطلبة مع تخصصهم 

  .الجامعى
  .بالتالى ثبت عدم صحة الفرض الثالث

  
  
  
  
  
  


