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 االستفادة هنها في الوؤسست التعليويت
 " تـــــت تحليليـــــدراس" 

 
 
 
 
 
 

 دادـإع
 عنىد سعىد رحين السعيدأ/ 

 إشـراف 

 سالهه عبد العظين حسينأ.د/ 
 ملكازنة واإلدازة التعلًنًة أستاذ الرتبًة ا

 جامعـة بنها  –كلًــة الرتبًــة 

 دــحوأى ــر حسنــد/ سح
 مدزس الرتبًة املكازنة واإلدازة التعلًنًة

 جامعة بنها  –كلًة الرتبًة 
 

 حبث مشتل من زسالة ماجشتري اخلاصة بالباحثة
  

 الوضاهين العلويت إلدارة الجىدة الشاهلت وإهكانيت االستفادة
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 دادـإع
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 عنىد سعىد رحين السعيدأ/ 

 إشـراف 

 سالهه عبد العظين حسينأ.د/ 
 أستاذ الرتبًة املكازنة واإلدازة التعلًنًة 

 جامعـة بنها  –كلًــة الرتبًــة 

 دـــحوأى ــر حسنــد/ سح
 ًنًةمدزس الرتبًة املكازنة واإلدازة التعل

 جامعة بنها  –كلًة الرتبًة 

 ث :ـــــــام للبحـــــــار العـــــــأوالً : اإلط

 ث :ــــــــة البحـــدمـــــمك
تعد إدارة الجودة الشاملة بمثابة نظاـ إداري، محدد ببعض المبػاد  وتتوػوف مػف مجمو ػة 

، وتقنيػات التذذيػة الراجعػة، بمػا مف العمليات المتتابعة، والمعايير المترابطة، واإلجراءات التطبيقيػة
يمكػػػف مػػػف اإليػػػواـ عػػػر تطػػػوتر  نايػػػر نظػػػاـ تػػػدرت  ليػػػادات التعلػػػيـ الثػػػانوي ال نػػػر اليػػػنا ر، 

 .(0)تطوترًا يتناي  مع كل مف النماذج المعاير وليـ المجتمع
ًً كبيػرًا عػر طرتقػة إدارة  معنى ذلؾ أنوػا تركػز  لػى المماريػة اإلدارتػة،  التػر يتطلػ  تحػو

يػػة التريويػػة بهوملوػػا وليموػػا بذيػػة الويػػوؿ إلػػى التحيػػيف الميػػتمر للمنتجػػات وال ػػدمات بمػػا المؤي
 .(5)يضمف رضا العمٌء دا ل المؤيية و ارجوا"

ولمػػا كػػػاف م وػػوـ إدارة الجػػػودة الشػػاملة عػػػر التعلػػيـ يؤكػػػد  لػػى العمػػػل الجػػاد مػػػع تحيػػػيف 
حتياجػات الطػٌ  عػر شػكل أيػػالي  ك ػاءة وعا ليػة  مليػة الػتعلـ ن يػوا، عػ ف طػػذا يتطلػ  درايػة ا

ذات معنػػػػى بالنيػػػػبة  Feedback، والتهويػػػػد  لػػػػى تذذيػػػػة راجعػػػػة Assessmentالػػػػتعلـ، والتقيػػػػيـ 
للطػػػٌ  وذلػػػؾ  لػػػى ا تبػػػار أف إدارة الجػػػودة الشػػػاملة تيػػػا د كػػػل مػػػتعلـ  لػػػى حػػػد  أف يحيػػػف 

الػػػ  عػػػر ، كمػػػا تعمػػػل  لػػػى تحيػػػيف أداء الطHis Learning Efficiencyك اءتػػا التعليميػػػة 
اًمتحانػػػات ومػػػف ثػػػـ عالطالػػػ  الػػػذي يراػػػ  عػػػر تحيػػػيف درجاتػػػا عػػػر اًمتحػػػاف  ليػػػا أف يمػػػارس 

TQM
(3). 

وتهيييػػػًا  لػػػى مػػػا يػػػبا عػػػ ف إدارة الجػػػودة الشػػػاملة عػػػر التعلػػػيـ عليػػػ ة تتبناطػػػا المؤييػػػة 
التعليميػة توػدؼ مػف  ٌلوػا إلػػى محاولػة إرضػاء العمػٌء الػػدا لييف وال ػارجييف، ويكػوف ذلػؾ مػػف 
 ػٌؿ التركيػز  لػى رابػاتوـ، والتعػاوف بػيف جميػع العػامليف عػر المؤييػة، والتػدرت  الميػتمر لوػػـ 

  لى معايير ومؤشرات الجودة عر العملية التعليمية.
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 ث : ــــــت البحـــــهشكل

 يمكف ييااة مشكلة البحث عر اليؤاؿ الرئيس التالر : 
فاجففةالمفامفف ن  ملففسمفان ددفف مكيففيمكنكففسمفادففمن المنففسمفانعفف نيسمفاة نكفف م اف لم

مفامة كنك ملسمفاةقتمفاح ع ؟
ت ال ر ية التالية :  وتت رع  ف طذا اليؤاؿ الرئيس التياًؤ

 دارة الجودة الشاملة عر التعليـ؟ماذا نعنر ب  

 ما أطـ أطداؼ إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ؟ 

 عليـ؟ما أطـ األيس التر ترتوز  ليوا إدارة الجودة الشاملة عر الت 

 ما أطـ أدوات إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ؟ 

 ما أطـ مؤشرات إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ؟ 

 ث :ــــــداف البحـــــأه

يودؼ البحث الحػالر إلػى تحقيػا اًيػت ادة مػف المضػاميف العلميػة إلدارة الجػودة الشػاملة  
 عر المؤيية التعليمية وذلؾ مف  ٌؿ :

  ـ إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ.التعرؼ  لى م وو 

 .الوشف  ف أطمـ أطداؼ إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ 

 .الولوؼ  لى أطـ األيس التر ترتوز  ليوا إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ 

 .الوشف  ف أدوات إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ 

 .تحديد أطـ مؤشرات إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ 

 ث :ــــــج البحــــــهنه

تا البحثية ايت داـ المنوج الوي ر.  لور يحقا البحث أطداعا العلمية وتجي   ف تياًؤ

 دارة الجىدة الشاهلت في التعلينهفهىم إثانياً : 

عر التعليـ  لى أنوا : "ثقاعػة تريويػة تعمػل  لػى زتػادة إرضػاء تعرؼ إدارة الجودة الشاملة 
يػػػػػينات الميػػػػػتمرة والتػػػػػر يشػػػػػترؾ عيوػػػػػا جميػػػػػع المػػػػػوظ يف والطػػػػػػٌ  الميػػػػػتولؾ مػػػػػف  ػػػػػٌؿ التح

 .(4)ب ا لية"
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وتعػػػرؼ أيضػػػًا  لػػػى أنوػػػا : "طرتقػػػة حيػػػاة جديػػػدة دا ػػػل المنظومػػػة التعليميػػػة تنظػػػر إلػػػى 
التنظيـ  لى أنا يليلة جودة ميتمرة تبدأ مف المنتج إلى الميتولؾ مػارة بعمليػات اإلنتػاج ن يػوا، 

وانػػ  العمليػػة التعليميػػة كػػالطٌ  كمػػد ٌت وم رجػػات، والبيئػػة وطػػر شػػاملة ألنوػػا تشػػمل كػػل ج
 .(5)والبرامج التعليمية وميتويات األداء"

وتنظر إليوا أحيانًا  لى أنوا  بػارة  ػف : "م وػوـ عليػ ر وايػع يوػدؼ إلػى تحقيػا التميػز 
 عػػر مػػا تقدمػػا المنظمػػة مػػف  دمػػة والقيػػاـ بالعمػػل يػػحيحًا مػػف أوؿ مػػرة مػػع  لػػا  ػػادة التحيػػيف
باإليقاع الميتمر، عور طرتقة تودؼ إلػى التعػاوف والمشػاركة المنظمػة مػف كػل العػامليف مػف أجػل 
تحييف  دماتوا وأنشطتوا إلرضاء الطٌ  وتحقيا أطداؼ المؤييػة لميػلحة الجميػع وبمػا يت ػا 

 .(6)مع مطالبوـ"
إلػػػى : "عليػػػ ة اإلدارة والمماريػػػات المنظمػػػة التػػػر توػػػدؼ وتراطػػػا نباحػػػث ى ػػػر  لػػػى أنوػػػا 

 .(7)تي ير الموارد المادية والبشرتة عر المؤيية التعليمية بطرتقة ععالة لتحقيا أاراضوا"
ويمكػػف أف ينظػػر إليوػػا  لػػى أنوػػا : "عليػػ ة شػػاملة للحيػػاة والعمػػل عػػر المؤييػػات التريويػػة 
تحػػدد أيػػلوبًا عػػر المماريػػة اإلدارتػػة يرمػػر إلػػى الويػػوؿ إلػػى التحيػػيف الميػػتمر لعمليػػات التعلػػيـ 

لتعلـ وتطوتر م رجات التعليـ  لى أيػاس العمػل الجمػا ر بمػا يضػمف رضػا المعلمػيف والطلبػة وا
 .(8)وأولياء األمور"

كمػا يمكػف أف تعرعوػا  لػى أنوػا : "ثقاعػة توػتـ بػالتركيز  لػى الطػٌ ، والمػديرتف، وجميػػع 
توـ، عػػر ضػػػوء العػػامليف، والميػػادر المتنو ػػة بالنظػػػاـ التعليمػػر، وتقويػػة طالػػاتوـ، وتنميػػػة إمكانػػا

التعليمػػر لتن يػػذ معػػدًت الجػػودة العالميػػة، ميػػت دمة لػػذلؾ التحيػػيف الميػػتمر إيػػتراتيجية النظػػاـ 
 .(9)للمد ٌت، وكاعة العمليات الدا لة، وم رجات النظاـ التعليمر

وتراطػػػا ى ػػػر  لػػػى أنوػػػا : " مليػػػة تطبػػػا مجمو ػػػة مػػػف المعػػػايير والموايػػػ ات التعليميػػػة 
ع ميتو  جودة وحدة المنتج التعليمر بوايػطة كػل األعػراد العػامليف بالمؤييػة والتريوية الٌزمة لرع

 .(01)التعليمية وعر جميع جوان  العمل التعليمر والتريوي بوا
ويعرعوػػا كنعػػاف بهنوػػا : "إدارة لمجمو ػػة مػػف األنشػػطة التػػر تقػػوـ بوػػا المؤييػػة التعليميػػة 

العالميػػػة، وتجػػػ  أف تشػػػمل جميػػػع لتحقيػػػا الوػػػدؼ مػػػف  ملوػػػا بحيػػػث توػػػوف مطابقػػػة للموايػػػ ات 
 .(00)أوجا النشاط للمؤيية وليس جزءًا منوا دوف بالر األجزاء"
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وتعػػرؼ أيضػػًا  لػػى أنوػػا : " بػػارة  ػػف عليػػ ة إدارتػػة للتطػػوتر الميػػتمر لوػػل نظػػـ األداء 
دارة جػػػػودة التموتػػػػل،والتعبير  ػػػػف الػػػػرؤ   الػػػػوظي ر واألوػػػػاديمر للمدريػػػػة ا تمػػػػادًا  لػػػػى القيػػػػادة واب

ؼ، و مليات التقييـ والرلابة والتطوتر والتيميـ وتحييف جودة المنتج التريػوي، والمشػاركة واألطدا
 .(05)الجما ية، ونظـ الداععية والمكاعآت والتركيز  لى العمٌء و لى  مليتر التدرتس ولتعلـ"

تػػػػػهتر إدارة الجػػػػػودة الشػػػػػاملة عػػػػػر التعلػػػػػيـ  لػػػػػى أنوػػػػػا : "مجمو ػػػػػة األنشػػػػػطة ويمكػػػػػف أف 
عرتػػػػػػا إدارة  –لتػػػػػػر يقػػػػػػوـ بوػػػػػػا الميػػػػػػئولوف  ػػػػػػف تييػػػػػػير شػػػػػػئوف منظومػػػػػػة التعلػػػػػػيـ والمماريػػػػػػات ا

والتػػػػػر تشػػػػػمل الت طػػػػػيه للجػػػػػودة وتن يػػػػػذطا وتقويموػػػػػا وتحيػػػػػينوا عػػػػػر كاعػػػػػة  –الجػػػػػودة ومجاليػػػػػوا 
 .(03)مجاًت العمل"

و لػى طػػذا يمكػف تعرتػػف إدارة الجػودة الشػػاملة  لػى أنوػػا : "إيػتراتيجية للتذييػػر والتحيػػيف 
يػػع مكونػػات النظػػاـ التعليمػػر مػػف أجػػل تحقيػػا رضػػاء ويػػعادة الطالػػ  مػػف  ػػٌؿ الميػػتمر عػػر جم

تلبيػة احتياجاتػا الحاليػػة والميػتقبلية كمػا طػػر وكمػا يجػػ  أف توػوف مػف الناحيػػة اإلجرائيػة )كي ػػنعلـ 
الطال (، ومف الناحية اإلنيانية )كيف نعامل الطالػ (، وذلػؾ مػف  ػٌؿ مشػاركة جميػع القػائميف 

العمػػػػل بشػػػػكل يػػػػحيي طبقػػػػًا لمعػػػػايير ومؤشػػػػرات محػػػػددة بعػػػػد عليميػػػػة عػػػػر أداء  لػػػػى العمليػػػػة الت
 .حيولوـ  لى برامج التدرت  المتميزة"

 ً  في التعلين :إدارة الجىدة الشاهلت  : أهدافثالثًا

توػػػػػػدؼ إدارة الجػػػػػػودة الشػػػػػػاملة إلػػػػػػى النجػػػػػػاح طوتػػػػػػل المػػػػػػد  وتحقيػػػػػػا منػػػػػػاعع للعػػػػػػامليف 
لػػػػا ويػػػػٌحياتا، ومػػػػف طنػػػػا توػػػػوف إيػػػػتراتيجية عػػػػر المؤييػػػػة التعليميػػػػة كػػػػل عػػػػرد عػػػػر حػػػػدود  م

الجػػػػػػودة طػػػػػػر  بػػػػػػارة  ػػػػػػف  طػػػػػػة ميػػػػػػتقبلية طوتلػػػػػػة المػػػػػػد  للتحيػػػػػػيف الميػػػػػػتمر عػػػػػػر منظومػػػػػػة 
 :(04)التعليـ مف  ٌؿ اآلتر

 أهداف زئًشة منها :( أ
 الويوؿ إلى أيس وىليات معتمدة لتوكيد الجودة. -0

 ايتمرارتة التطوتر والتميز عر مؤييات التعليـ. -5

 مؤييات متواملة مف المعايير القيايية ولوا د المقارنات التطوترتة.الويوؿ إلى  -3

 وجود جو المناعية عر مؤييات التعليـ مػػف  ػػٌؿ توكيد الجودة واً تماد. -4



2028  (2ج)يوليــو ( 111)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 57 

 وهره األهداف السئًشًة ميكن حتكًكها من خالل عدة أهداف فسعًة هٌ :( ب
 تقييـ األداء الجامعر عر جميع لطا اتا. -0

 لمؤيية التعليميػػػة.رعع ك اءة أداء ا -5

 تحييف ميتو  ال دمة التعليمية التر تقدـ للطلبة. -3

 إيجاد نظػػاـ موحػػد لقياس األداء المؤيير. -4

 التعرؼ  لى متطلبات يوؽ العمل أو المجتمع لتحييف الم رجات. -5

 تووتف ثقاعة تنظيمية وتوزتع الميئوليات بطػػػرؽ موحػػػدة. -6

 ييات التعليميػة.تحقيا أليى مناعع للعامليف عر المؤ  -7

 تحقيا نقلة عر  ملية التعليـ لٌرتقاء بميتو  الطال . -8

 ترييخ م اطيـ إدارة الجودة الشاملة. -9

التهوػػػد  لػػػى أف الجػػػودة مػػػف يػػػمات العيػػػر الػػػذي نعيشػػػا وطػػػو مطلبػػػًا مومػػػًا يجػػػ  أف  -01
 يحتضف جميع جوان  العملية التعليمية.

 :(15)لشاهلت في التعلينإليها إدارة الجىدة ا رابعاً : األسس التي ترتكز

طنػػػاؾ مجمو ػػػة مػػػف الركػػػائز األيايػػػية التػػػر تعتمػػػد  ليوػػػا معػػػايير إدارة الجػػػودة الشػػػاملة  
 دا ل المؤيية التعليمية وطر :

حيػث توػدؼ إدارة الجػودة الشػاملة إلػى التطػوتر والتحيػيف الميػتمر لجميػع  نايػر :مفان دن  (أم
عػػر النوايػػة إلػػى الحيػػوؿ  لػػى منػػتج النظػػاـ يػػواء المػػد ٌت والعمليػػات والم رجػػات وتػػؤدي 

 تعليمر جيد.

تتبنػػى إدارة الجػػودة الشػػاملة عػػر المجػػاؿ التعليمػػر مجمو ػػة أطػػداؼ محػػددة تيػػعى فألهففاف:م:م (بم
إلػػى تحقيقوػػا وعقػػًا لنظػػاـ الجػػودة الشػػاملة عهطػػداؼ التعلػػيـ لييػػت ثابتػػة ًو مطلقػػة بػػل تنطػػػوي 

تـ  مليػػات التعػػػديل ولتطػػػوتر عػػػر  لػػى حركػػػة تضػػػمف تعزتزطػػػا أو تذييرطػػا بمجػػػرد تحقيقوػػػا وتػػػ
مكانيػػة  األطػػداؼ وعػػا  وامػػل دا ليػػة و ارجيػػة تيػػتو   المتطلبػػات واًحتياجػػات المتجػػددة واب

 تن يذطا.
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مػػػف أطػػػـ العوامػػػل التػػػر تضػػػمف نجػػػاح تطبيػػػا إدارة مفففا كإلمف اف لمام ففف إلمفاجفففةالمفامففف ن  م:م (جم
يمانوػا الجودة الشاملة عر التعليـ طو د ػـ وتهويػد اإلدارة العليػا لوػا  والػذي ينبػع مػف التنا وػا واب

 بضرورة التطوتر والتحييف.

حيػث تقػػوـ ييايػػة الجػودة  لػػى الوضػػوح التػاـ لرؤيػػة المؤييػػة فادك دفف مفامة كنكفف ما جففةالم:م (ام
وترشػػيد اإلن ػػػاؽ وزتػػػادة المػػػواد مػػف  ػػػٌؿ المناعيػػػة عػػػر تحيػػيف الجػػػودة  ػػػف طرتػػػا تحديػػػد : 

عػػػدد اآلليػػػة الميػػػئولة  ػػػف مرالبػػػة ومراجعػػػة ميػػػئوليات المؤييػػػة  ػػػف إلامػػػة نظػػػاـ الجػػػودة، وت
 نظاموا، وييااة اإلجراءات الواضحة لأل باء والمواـ، وكي ية مرالبة تن يذ تلؾ اإلجراءات.

حيػػث يتطلػػ  تطبيػػا إدارة الجػػودة الشػػاملة تويئػػة العػػامليف ن يػػيًا لقبػػوؿ مهيئفف منمفف عمفاةنفف م:م (هم
ة اًلتػػزاـ بوػػا وتقليػػل مقاومػػة التذييػػر الثقاعػػة الجديػػدة واًلتنػػاع بوػػا ممػػا ي ػػرض  لػػيوـ ضػػرور 

لوػػا، ومػػػف ناحيػػة أ ػػػر  عػػػ ف نجػػاح المؤييػػػة عػػػر تطبيػػا الجػػػودة مرطػػػوف بمػػد  جػػػودة ثقاعػػػة 
المعتقػػدات الرايػػ ة المؤييػػة مػػف جميػػع جوانبوػػا والتػػر ينظػػر إليوػػا  لػػى أنوػػا مجمو ػػة مػػف 

اريػة اليػلطة، وأيػلو  يػتـ وعقػًا لػا ممحوؿ الوي ية التر يتـ بوا تنظيـ العمل واأليلو  الذي 
 ك اءة العامليف،وكي ية مرالبة أدائوـ.

تعتبػػػر الجػػػودة الشػػػاملة لذػػػة مشػػػتركة بػػػيف جميػػػع مأدفففكظمم ففف إلمفانة ةنففف تم اف لمفاجفففةالم:م (ةم
دارتوػػا  إدارات وأليػػاـ وأعػػراد المؤييػػة ترلػػر بالتويػػيل الوػػادؼ والت ا ػػل ألطػػراؼ المنظومػػة واب

دؿ ذلػػػؾ النظػػػاـ القػػػائـ  لػػػى الت رلػػػة والعزلػػػة بػػػيف ومػػػف ثػػػـ عػػػ ف معػػػايير الجػػػودة الشػػػاملة تيػػػتب
األليػػاـ والت ييػػػات بنظػػػاـ معلومػػاتر يييػػػر تبػػػادؿ المعلومػػػات وتوزتػػع الميػػػئولية بػػػيف كػػػل 

 عئات المؤيية.

 أدواث إدارة الجىدة الشاهلت في التعلين :خاهساً : 

دارة التعلػػيـ ومؤييػػ اتا، علقػػد لقػػد ارت عػػت أيػػوات  ديػػدة ضػػد النمػػوذج التقليػػدي لقيػػادة واب
أيػػػبي التعلػػػيـ ايػػػر لػػػادر  لػػػى مواجوػػػة التحػػػديات الجديػػػدة التػػػر عرضػػػت ن يػػػوا  ليػػػا، ومػػػف ثػػػـ 
أيػػػبي يقػػػع تحػػػت ضػػػذه كبيػػػر يجعلػػػا يحػػػاوؿ أف يكػػػوف ععػػػاؿ، وييػػػتجي  للتحػػػديات والتذيػػػرات 

، ولعػػل األ ػذ بهيػػلو  إدارة الجػػودة الشػاملة وتطبيقػػا عػر مجػػاؿ التعلػػيـ يعتبػر مػػف أطػػـ (06)الجديػدة
امل التر لػد تيػوـ عػر مواجوػة طػذغ التذيػرات والتحػديات ولوػف طنػاؾ الوثيػر مػف اً تراضػات العو 
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ال ايػػة بتطبيػػا إدارة الجػػودة الشػػاملة عػػر التعلػػيـ منوػػا : أيػػوؿ إدارة الجػػودة الشػػاملة التجارتػػة، 
 ، كمػػا أف(07)واًبتوارتػػة الم ػػرط، والثقاعػػة ايػػر المنايػػبة، وكػػل طػػذغ اً تراضػػات يمكػػف معالجتوػػا

اطتمامنا بتطبيػا إدارة الجػودة الشػاملة عػر التعلػيـ ً يعنػر أننػا ن طػه لجعػل المؤييػات التعليميػة 
منشػآت تجارتػة أو يػػنا ية تيػعى إلػػى مضػا  ة أرياحوػػا  ػف طرتػػا تحيػيف منتجاتوػػا، ولوػف مػػا 
ينبذػػػػر أف نيػػػػت يد بػػػػا مػػػػف مػػػػد ل إدارة الجػػػػودة الشػػػػاملة عػػػػر التعلػػػػيـ طػػػػو تطػػػػوتر أيػػػػالي  اإلدارة 

ريويػػػة تحقيقػػػًا لجػػػودة المنػػػتج ويػػػعيًا إلػػػػى مضػػػا  ة ايػػػت ادة الميػػػت يد األوؿ مػػػف كاعػػػة الجوػػػػود الت
إذًا يجػػػ  أف توػػػوف إدارة الجػػػودة  .(08)التعليميػػػة وطػػػو المجتمػػػع بكػػػل مؤييػػػاتا وجما اتػػػا وأعػػػرادغ

 الشػػػاملة، والتػػػر تبػػػدو أحيانػػػًا وكهنوػػػا أو كلمػػػة رنانػػػة األيػػػاس المتػػػيف الػػػذي تقػػػوـ  ليػػػا إيػػػتراتيجية
 .(09)المؤيية

ولقػػد شػػجع النجػػاح عػػر مجػػاؿ اليػػنا ة والحاجػػة المتزايػػدة لتحيػػيف ليمػػة التعلػػيـ بالنيػػبة 
للشػػػركاء  لػػػى تبنػػػر المؤييػػػات التعليميػػػة لعمليػػػات إدارة الجػػػودة الشػػػاملة، والمؤييػػػات التعليميػػػة 
يـ تطبػػػا  مليػػػات إدارة الجػػػودة الشػػػاملة تحػػػت ميػػػميات متشػػػابوة منوػػػا : الجػػػودة الشػػػاملة، وتعلػػػػ

الجػػػودة الشػػػاملة، وتحيػػػيف الجػػػودة الميػػػتمر، وعػػػر الولػػػت الػػػراطف تيػػػت دـ  مليػػػات إدارة الجػػػودة 
وتتبػػػايف ىراء الػػػذيف يطبقػػػوف إدارة الجػػػودة  .(51) الشػػاملة تحػػػت ميػػػمى )تحيػػػيف العمليػػػة الميػػػتمر(

الشػػػاملة عػػػر التعلػػػيـ حػػػوؿ طػػػذا اًتجػػػاغ، عيػػػر  الػػػبعض إدارة الجػػػودة الشػػػاملة كنظػػػاـ عػػػر اإلدارة 
وا تبػػػار رضػػػا الطالػػػػ   نيػػػر طػػػاـ وأيايػػػػر، بينمػػػا يػػػر  الػػػػبعض اآل ػػػر إدارة الجػػػودة الشػػػػاملة 
ك ليػػ ة تشػػجع  لػػى التذييػػر عػػر المؤييػػات التعليميػػة، ولػػد ايػػت دمت المؤييػػات التعليميػػة كػػٌ 

 .(50)المد ليف عر تطبيا إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ
رة الجػػػػودة الشػػػػاملة عػػػػر التعلػػػػيـ، وطػػػػذغ توجػػػػد أدوات تعتبػػػػر جوطرتػػػػة لتطبيػػػػا مبػػػػاد  إداو 

األدوات تجعػػػػل مػػػػف الممكػػػػف جمػػػػع المعلومػػػػات وتيػػػػورطا وتحليلوػػػػا وت يػػػػيرطا مػػػػف أجػػػػل تحيػػػػيف 
العمليػػة، وبعػػػض طػػػذغ األدوات يعتبػػػر م يػػػدًا عػػػر ت يػػػير البيانػػػات الرلميػػػة، وبعضػػػوا اآل ػػػر يمكػػػف 

يمكػػف ايػػت داموا عػػر تحيػػيف تطبيقػا  لػػى البيانػػات الل ظيػػة، وطنػػاؾ يػػتة أنػػواع مػػف األدوات التػػر 
، و لػػػى الػػػراـ مػػػف وجػػػود بعػػػض ات ػػػاؽ  لػػػى طػػػذغ األدوات إً أنػػػا ً (55)جػػػودة مؤييػػػات التعلػػػيـ

 .(53)يوجد نموذج  المر مت ا  ليا لتطبيا إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ
وعػػػػػػػػر ضػػػػػػػػوء ذلػػػػػػػػؾ نيػػػػػػػػتعرض أدوات إدارة الجػػػػػػػػودة الشػػػػػػػػاملة عػػػػػػػػر مؤييػػػػػػػػات التعلػػػػػػػػيـ 

  لى النحو التالر :
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Brain Stormingالعصف الرهين -1
(24): 

يعتبػػر طػػذا األيػػلو  بمثابػػة التطبيػػا العملػػر لم وػػوـ العمػػل الجمػػا ر والػػذي مػػؤداغ : أف 
الوػػل يعػػد أوثػػر ثػػراء ولػػوة مػػف أي جػػزء مػػف ألجػػزاء المكونػػة لػػا، عاأل ضػػاء بتوحػػد إمكانػػاتوـ لػػف 

نمػا يػتـ إثػراؤطـ ذاتيػ ًا  ػف طرتػا تويػيع مػداركوا يتويلوا إلػى حلػوؿ أعضػل للمشػكٌت عحيػ ، واب
وأعػا معػرعتوـ، ويمكػف تعرتػف العيػف الػذطنر مػػف الناحيػة العلميػة بهنػا : ويػيلة للحيػوؿ  لػػى 
كػػـ طائػػل مػػف األعكػػار مػػف لػػدف مجمو ػػة مػػف األعػػراد وذلػػؾ عػػر ولػػت وجيػػز، ويقػػوـ األ ضػػاء عػػر 

نطػاؽ  ملوػـ،  الحلقة بايت داـ طذا األيلو  عر بػاد  األمػر بذيػة تحديػد المشػكٌت التػر ضػمف
 وطناؾ  مس لوا د أيايية تيا د  لى جعل اجتماع العيف الذطنر يتـ ب ا لية طر :

 للة توجيا النقد، أو التقييـ، أو الحكـ  لى األعكار. -0

 القػدرة  لػى اإلبػػداع. -5

 التركيز  لى الوـ ً الويف. -3

 اًيتناد إلى أعكار اآل رتف. -4

 تيجيل كاعػػػة األعكار. -5

 :(55)اة طبقًا لما يلروتيت دـ طذغ األد
 .تحديد الودؼ مف ايت داـ العيف الذطنر 

 .بػػهوؿ ًً  تيجيل كاعة األعكار المتولدة أو

 .إتاحة الولت لبلورة طذغ األعكار ومراجعتوا 

 .اًلتيار  لى األعكار الجيدة وايتبعاد األعكار اير الضرورتة 

 .توضيػي بنػود األعكػار الجيدة وتقييموا 

لعيػػػػػػػف الػػػػػػػذطنر أعكػػػػػػػارًا تعػػػػػػػادؿ ثٌثػػػػػػػة أضػػػػػػػعاؼ مػػػػػػػا ينػػػػػػػتج  ػػػػػػػف                    وتنػػػػػػػتج  ػػػػػػػف "أداة ا
ال ػػػػػرد  نػػػػػدما يعمػػػػػل بم ػػػػػردغ، وعػػػػػر جليػػػػػات العيػػػػػف الػػػػػذطنر الجيػػػػػدة نجػػػػػد أف أ ضػػػػػاء ال رتػػػػػا             

يذػػػػذي بعضػػػػا بعضػػػػًا باألعكػػػػار، كمػػػػا أف النتػػػػائج االبػػػػًا مػػػػا توػػػػوف مزتجػػػػًا مػػػػف أعكػػػػار العديػػػػد مػػػػف 
 .(56)المشاركيف"
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أو عظنـة الشـنكة    Cause and Effect Diagramsططططا  الشـبو والنتً ـة   خم -2
Fish Bone : 

تيػػػت دـ لتحليػػػل المشػػػكلة إلػػػى ميػػػبباتوا الرئييػػػة وال ر يػػػة مػػػف  ػػػٌؿ العيػػػف الػػػذطنر، 
وتجميع البيانػات عػر شػكل بيػانر واًيػتمرار عػر  ػرض الشػكل البيػانر أليػبا  حػدوث المشػكلة، 

وطػذغ األداة تعتمػد  .(57)شكلة والتقنيات واآلليػات الٌزمػة لحػل المشػكلةلتحييف العوامل الميببة للم
 :(58) طوات يت طر  لى
 تحديد األثر. -0

 تدوتف ال ئات الرئيية لأليبا  التر مف المحتمل أنوا أدت إلى حدوث المشكلة. -5

 إضاعة األيبا  إلى الريـ التوضيحر. -3

4- .ًً  تحديد األيبا  التر طر أوثر احتما

 يبا .تحديد أرجي األ -5

 التحقا مف يحة اليب . -6

Pareto Chartخسيططة بازيتى -3
(29): 

تركػػز  لػػى أف نيػػبة مئويػػة ضػػئيلة مػػف المجتمػػع تيػػتوحذ  لػػى نيػػبة  اليػػة مػػف الثػػروة، 
بينما يعيش اليواد األ ظـ مف الناس عر عقر مدلع، ولد ثبتت يحة مبػدأ بػارتتو، حيػث تبػيف أف 

 ػػف نيػبة مئويػة  اليػػة مػف المشػػكٌت، بينمػا تيػػ ر بعػض العوامػل الرئييػػية محػدودة العػػدد تيػ ر 
 األيػلو معظـ العوامل الجانبية كثيرة العدد مف  دد محدود نيبيًا مف المشػكٌت، وييػت دـ طػذا 

 عر حلقات الجودة طبقًا إلى :
 .إ داد جدوؿ التوزتع التوراري 

 .إ داد الػريػػـ البيانػػر 

ث أف تحليػػػػل بػػػػارتتو ييػػػػتند إلػػػػى "، حيػػػػ51 – 81ويعػػػػرؼ طػػػػذا األيػػػػلو  بايػػػػـ "لا ػػػػدة 
% مػف اليػػبا ، وطػػذا يػد و إلػػى تركيػز الجوػػود مػػف 51% مػػف المشػكٌت يػػببوا 81اعتػراض أف 

 .(31)أجل تحييف العمليات
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Process flow chartخسائط تدفل العنلًا   -4
(31): 

تيمي  ارطػة تػدعا العمليػات برؤيػة  مليػة تػدعا ال طػوات عػر العمليػة مػف البدايػة حتػى 
دراؾ العملية، ويػذلؾ عوػر تريػد  طػوات العمليػة و ٌلتوػا النواي ة، وتلع  دورًا أياييًا عر عوـ واب

 وتيا دنا عر معرعة :
 .الميا دة عر تحديد النقاط األعضل لجميع العمليات 

 .تحديد المكاف األعضل ل حص العملية 

 .تحديد عرص ت  يض عتػرة النقػل 

Scatter Diagramخسائط التشتت  -5
(32): 

أليػلو  األبيػػه لتحديػػد وجػػود  ٌلػػة يػػب  وأثػر بػػيف متذيػػرتف طػػو م طػػه التشػػتت، إف ا
إذ يمثػػل أحػػد المتذيػػرتف المتذيػػر الميػػتقل، واآل ػػر يمثػػل المتذيػػر التػػابع، عػػالمتذير الميػػتقل يكػػوف 

ًٌ للرلابة، ً المتذير التابع عيمثل األثر المقاس.  لاب

Check Sheetقائنة املساجعة  -6
(33): 

شػكل جػداوؿ مجوػزة ميػبقًا لتيػجيل المعلومػات  ليوػا، ويمكػف أف تػدوف  لػى لائمة  لى 
تيػػػت دـ عػػػر تحديػػػد  عحػػػص  لػػػى الورلػػػة، وتعػػػد أداة بيػػػيطةالمعلومػػػات الضػػػرورتة بعمػػػل إشػػػارة 

المشاول إذ تمكف الميت دميف مف تيجيل وتنظيـ البيانات بطرتقة تيػول  مليػة الجمػع والتحليػل، 
، وتيػت دـ (34)أياس ما يحػاوؿ الميػت دـ تعلمػا مػف جميػع البيانػاتوتتـ تيميـ طذغ القوائـ  لى 

لمنع حدوث اًلتباس أو الذموض الذي لد يبدو  ند البدء عر إيجاد حلػوؿ للمشػاول، وتعتبػر أداة 
 م يدة لير ة الحيوؿ  لى البيانات التر تتيي مزتدًا مف ال حص والتدليا.

 : علينلجىدة الشاهلت في التهؤشراث إدارة اسادساً : 

عٌ شػؾ أف م وػوـ الجػودة عػر التعلػيـ متعػدد األبعػاد ينبذػر أف يشػمل جميػع وظػائف مػف 
التعلػػػػيـ وأنشػػػػطتا : البػػػػرامج التعليميػػػػة واألواديميػػػػة، والبحػػػػوث والمػػػػني الدرايػػػػية، وأ ضػػػػاء طيئػػػػة 
التػػػدرتس، والطػػػٌ  والمبػػػانر، والمراعػػػا والمعػػػدات، وتػػػوعير ال ػػػدمات للمجتمػػػع المحلػػػر، والبيئػػػة 

 لػػػػى يػػػػد  بػػػػراء ميػػػػتقليف،  –واديميػػػػة، ويعتبػػػػر التقيػػػػيـ الػػػػذاتر الػػػػدا لر والمراجعػػػػة ال ارجيػػػػة األ
 امليف أيايييف لتعزتز الجػودة،  لػى أف يكػوف التقيػيـ الػدا لر  –مت يييف ودولييف إف أمكف 

 ، ويكوف التقييـ بذرض :(35)وال ارجر واضحًا للعياف
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معػػػة عػػػر أطػػػداعوا اإليػػػتراتيجية والجػػػودة تقػػػديـ يػػػيذة محكمػػػة لوػػػف شػػػاملة لوجوػػػة نظػػػر الجا -0
 الشاملة لعمليات التدرتس، البحث،  دمة المجتمع.

بيػػػػػاف نظػػػػػـ و مليػػػػػات الجػػػػػودة والتػػػػػر تحتػػػػػل بال عػػػػػل مكانػػػػػة عػػػػػر المؤييػػػػػة التعليميػػػػػة وتقيػػػػػيـ  -5
 .(36)عا ليتوا

عجػػػػػػػػودة التعلػػػػػػػػيـ تعنػػػػػػػػر أف توػػػػػػػػوف المؤييػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػة لػػػػػػػػادرة  لػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػا رضػػػػػػػػا                
، (37)وا، وتحقيا أطداعوا كاملة عر ضوء مجمو ة مف المؤشػرات والمعػايير التػر توضػع لوػا مٌئ

وطػػر بػػذلؾ لوػػا معنيػػاف مترابطػػاف أحػػدطما والعػػر واآل ػػر حيػػر، عجػػودة التعلػػيـ بمعناطػػا الػػوالعر 
تعنػػػر التػػػزاـ المؤييػػػة التعليميػػػة ب نجػػػاز مؤشػػػرات ومعػػػايير حقيقيػػػة متعػػػارؼ  ليوػػػا مثػػػل معػػػدًت 

أمػػا المعنػى الحيػػر لجػػودة التعلػيـ عيركػػز  لػػى مشػا ر وأحايػػيس متلقػػر ال دمػػة  –لػػ  تول ػة الطا
 ، وتتمثل مؤشرات إدارة الجودة عر التعليـ عر اآلتر :(38)التعليمية كالطٌ  وأولياء أمورطـ

 : الوــىدة الططـــــــج -1
إف التركيػػػػػػػػز  لػػػػػػػػػى الزيػػػػػػػػػوف يػػػػػػػػػرتبه بمشػػػػػػػػكلة تحديػػػػػػػػػد الزيػػػػػػػػػائف وتولعػػػػػػػػػاتوـ الم تل ػػػػػػػػػة، 

نػػػػػػاؾ  مػػػػػػٌء دا ليػػػػػػػيف و مػػػػػػٌء  ػػػػػػػارجييف، عػػػػػػالعمٌء ال ػػػػػػارجييف طػػػػػػػـ الطػػػػػػٌ  والمجتمػػػػػػػع عو
والمؤييػػػػػػػػات الم تل ػػػػػػػػة التػػػػػػػػر يعمػػػػػػػػل بوػػػػػػػػا ال رتجػػػػػػػػوف ويشػػػػػػػػذلوف وظػػػػػػػػائف عيوػػػػػػػػا، والعمػػػػػػػػٌء 
الػػػػػػػػدا لييف طمػػػػػػػػا الطػػػػػػػػٌ  والمػػػػػػػػوظ يف، وبالتػػػػػػػػالر يػػػػػػػػتـ تيػػػػػػػػنيف الطػػػػػػػػٌ  ضػػػػػػػػمف مجمو ػػػػػػػػة 

جيف مػػػػرة أ ػػػػر ، وطػػػػذا يعتمػػػػد  لػػػػى الػػػػػدور العمػػػػٌء الػػػػدا لييف مػػػػرة، ومجمو ػػػػة العمػػػػٌء ال ػػػػار 
الػػػػػػذي يقػػػػػػوـ بػػػػػػا الطالػػػػػػ  عػػػػػػر مولػػػػػػف محػػػػػػدد، ومػػػػػػف الضػػػػػػروري أف يػػػػػػدرؾ الطػػػػػػٌ  أنوػػػػػػـ طػػػػػػـ 
الزيػػػػػػػػػائف والممػػػػػػػػػوليف عػػػػػػػػػر ىف واحػػػػػػػػػد لنظػػػػػػػػػاـ التعليمػػػػػػػػػر، ويػػػػػػػػػذلؾ ً ييػػػػػػػػػتطيع الطػػػػػػػػػٌ  تػػػػػػػػػرؾ 
الميػػػػػػػئولية الوليػػػػػػػػة للمعلمػػػػػػػػيف بػػػػػػػػهنوـ طػػػػػػػػـ الميػػػػػػػػئوليف  ػػػػػػػػف تعلػػػػػػػػيموـ، و لػػػػػػػػى الطالػػػػػػػػ  تػػػػػػػػولر 

، عينبذػػػػػر أف يكػػػػػوف الطالػػػػػ   نشػػػػػه ومشػػػػػارؾ ععػػػػػاؿ (39)ة ميػػػػػاوية لميػػػػػئولية المعلمػػػػػيفميػػػػػئولي
ًٌ عػػػػػػػر العمليػػػػػػػة عػػػػػػر تيػػػػػػػميـ ويػػػػػػػنا ة المنػػػػػػػتج، عالطالػػػػػػػ  طػػػػػػػو  الشػػػػػػ ص الػػػػػػػذي يبقػػػػػػػى طػػػػػػػوي

التعليميػػػػػػػة، و ليػػػػػػػا المشػػػػػػػاركة عػػػػػػػر التحيػػػػػػػيف الميػػػػػػػتمر للعمليػػػػػػػات التػػػػػػػر تيػػػػػػػوـ عػػػػػػػر يػػػػػػػنا ة 
أيػػػػػالي  اإلدارة األ ػػػػػر  التػػػػػر يحػػػػػدد عيوػػػػػا  ، وطػػػػػذا ي ػػػػػرؽ إدارة الجػػػػػودة الشػػػػػاملة  ػػػػػف(41)المنػػػػػتج

إف  .(40)الميػػػػػػػػػمموف والمونديػػػػػػػػػوف وممولػػػػػػػػػوا المنػػػػػػػػػتج أو ال دمػػػػػػػػػة اآل ػػػػػػػػػرتف نو يػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػودة
الجوػػػػػات الحكوميػػػػػة والتولعػػػػػات اًجتما يػػػػػة طمػػػػػا اإلطػػػػػار العػػػػػاـ الػػػػػذي يػػػػػؤثر  لػػػػػى الييايػػػػػات 
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ى ذلػػػػػػػؾ أف والمماريػػػػػػػات عػػػػػػػر مجػػػػػػػاؿ إدارة التعلػػػػػػػيـ الجػػػػػػػامعر بػػػػػػػالجودة الشػػػػػػػاملة، والػػػػػػػدليل  لػػػػػػػ
 .(45)طناؾ اتجاغ  المر لزتادة تيجيل الطٌ  عر مرحلة الدراية الثانوية

ويعػػد الطالػػ  بمثابػػة المػػادة ال ػػاـ التػػر تشػػكل الم ػػرج الرئييػػر للنظػػاـ التعليمػػر بهوملػػا، 
ء الطػػٌ  مػػف تطػػوتر لػػدراتوـ وموػػاراتوـ  ومػػف ثػػـ عػػ ف الوػػدؼ األيايػػر للتعلػػيـ طػػو تمكػػيف طػػًؤ

وانبوػػا بحيػػث ييػػلوا إلػػى ميػػتو  مٌئػػـ يػػؤطلوـ ل دمػػة المجتمػػع عػػر كاعػػة الش يػػية مػػف جميػػع ج
، عيج  أف يكوف  رتج الذد لادرًا  لى توليػد المعلومػات وايػت راجوا مػف الوػوف (43)الت ييات"

، وكنتيجػة مباشػرة (44)وتجييد طذغ المعلومات عر يلع و دمات تن ع الناس وترعع ميتو  حيػاتوـ"
رت قػػػاء معػػػدؿ نموطػػػا أ ػػػذت الموايػػػ ات المطلوبػػػة عػػػر المت ػػػرجيف تتذيػػػر لزتػػػادة حجػػػـ المعرعػػػة ًو

بيػػػر ة طػػػر األ ػػػر ، كمػػػػا ظوػػػرت الحاجػػػة إلػػػػى ت ييػػػات جديػػػدة تت ػػػػا مػػػع ميػػػاديف المعرعػػػػة 
الميػػتحدثة بينمػػا ا تل ػػت الحاجػػة لت ييػػات ت طاطػػا الػػزمف وازداد التركيػػز  لػػى تنميػػة لػػػدرات 

يػػػد وميػػػتحدث كػػػر تبقػػػى العمليػػػة التعليميػػػة ال ػػػرد  لػػػى البحػػػث والتحليػػػل واإلطػػػٌع  لػػػى كػػػل جد
، وتيػػت دـ م ػػاطيـ إدارة الجػػودة الشػػاملة لمػػلء ال جػػوة بػػيف تحيػػيل الطػػٌ  وتولعػػات (45)ميػػتمرة

أيػػحا  العمػػل مػػف  ػػٌؿ إحػػداث التوامػػل والتنيػػيا بػػيف معػػارؼ التعلػػيـ والػػتعلـ والموػػارات  بػػر 
 .(46)المنوج

لقػػرف، ًبػػد أف تػػنعكس اتجاطػػات التعلػػيـ وطنػػاؾ  شػػرة معػػايير أيايػػية للمػػتعلـ عػػر طػػذا ا
 :(47) ليا، وطر

 التوايػل ب ا ليػػػػػة. -0

 حل المشكٌت ووضع لرارات ميئولة بايت داـ الت كير العلمر النالد. -5

 ايت داـ التونولوجيا ب ا لية. -3

 تطبيا الموارات الٌزمة للعمل والتعامل مع اآل رتف. -4

اة المجتمعػػػات  لػػػى الميػػػتو  المحلػػػر المشػػػاركة كمػػػواطنيف متحملػػػيف للميػػػئولية عػػػر حيػػػ -5
 والقومر والعالمر.

 إظوار ال وـ للعالـ با تبارغ مجمو ة مف النظـ المت ا لة. -6

 ايتوشػػػػاؼ عػػػرص التعليػػـ والعمػػػل. -7

 تطبيا لوانيف الجماؿ عر الحياة اليومية. -8
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 اً تيارات الحكيمة مف أجل حياة ييودطا مناخ يحر. -9

 ا لية.ايت داـ موارات التعلـ ب  -01

 ه :ـــــىدة املعلــــــــج-2
يعد  ضو طيئة التدرتس أو المعلػـ الطالػة المحركػة، ومركػز الػدائرة عػر مؤييػات التعلػيـ 

، ولوػذا (48)وأطـ مد ٌتوا لتهدية دورطا تجاغ مجتمعوا وطػذا مػا أجمعػت  ليػا العديػد مػف الدرايػات
ريعػػػة  نايػػػر رئييػػػية للمؤييػػػة عػػػ ف طػػػو أطػػػـ ركيػػػزة مػػػف ركػػػائز المؤييػػػة التعليميػػػة ومػػػف أطػػػـ أ

التعليميػػة وطػػػر : األيػػػتاذ، الطلبػػة، المكتبػػػة، اإلدارة العلميػػػة الوا يػػة بػػػل أنػػػا األيػػاس، عػػػ ف بنيػػػت 
المؤييػػة التعليميػػة  لػػى أوتػػاؼ طيئػػة ضػػعي ة ازدادت ضػػع ًا، ألف الويئػػة الضػػعي ة لػػف تنػػتج إً 

والمنبثقػػػة عػػػر األيػػػاس مػػػف  ، وبػػػالراـ مػػػف تعػػػدد وظػػػائف  ضػػػو طيئػػػة التػػػدرتس(49)طٌبػػػًا ضػػػعاعاً 
وظائف الجامعة والتر مف أطموػا التػدرتس، ويػراـ مػا طػرأ  ليوػا مػف تذيػرات جذرتػة عػر م ووموػا 
ووظائ وػػػا ايػػػتجابة لمػػػا طػػػرأ  لػػػى المجتمػػػع مػػػف تذيػػػرات التيػػػادية واجتما يػػػة وييايػػػية وثقاعيػػػة 

طػػػػٌ  طػػػػـ زيػػػػائف وال .(51)وايرطػػػا عػػػػٌ يػػػػزاؿ التػػػػدرتس طػػػػو الوظي ػػػػة األرز لعضػػػػو طيئػػػػة التػػػػدرتس
التعليـ، لوف الزيػوف طنػا م تلػف  ػف زيػائف ال نػدؽ أو المطعػـ، عػالطٌ  ً يعرعػوف مػا يحتػاجوف 
إلى تعلما، وطنا يػهتر دور  ضػو طيئػة التػدرتس المونػر حيػث يحتػـر رابػات واحتياجػات الطػٌ  

تعلػػػيـ عوػػػـ ثػػـ يػػػوازف بينوػػػا ويػػػيف احتياجػػػات الزيػػػائف اآل ػػػرتف الػػػذيف لػػػد يكػػػوف لوػػػـ ميػػػلحة عػػػر ال
ء ال رجيف . "وبمػا أف المعلػـ يعنػر (50)ميتقبلر ال رجيف، مثل أيحا  العمل الذيف يوظ وف طًؤ

ًٌ طامػػًا مػف مػػد ٌت المؤييػة التعليميػػة عٌبػػد مػف اًطتمػػاـ بتحديػد أطػػـ معػايير جػػودة أدائػػا  مػد 
ا عػػر النوايػػة وأطػػـ المؤشػػرات التػػر تػػدؿ  لػػى تحقيػػا طػػذغ المعػػايير ارت ا ػػًا بميػػتو  أدائػػا ليتحقػػ

 :(53)ومف معايير جودة المعلـ/ ضو طيئة التدرتس ما يلر .(55)جودة األداء"
 وذلػػػؾ بػػػهف يكػػػوف لديػػػا مرونػػػة عػػػر الت كيػػػر وثقػػػة عػػػر الػػػن س، وتػػػت وـ فادفففن تمفامة فففك م:م

اآل ػرتف وتتقػبلوـ، وتتػهنى عػر إيػدار األحكػاـ، بحيػث ً يعتمػد  لػى األحكػاـ الميػبقة وايػػر 
ميػػة يػػحيحة، وتجػػ  أف يمتلػػؾ موػػارات اًتيػػاؿ ال عػػاؿ والقػػدرة  لػػى المبنيػػة  لػػى أيػػس  ل

 الشرح والتحليل.
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 بػػػهف يكػػػوف مػػػع الطػػػٌ  يػػػداعع  ػػػنوـ ويحػػػذرطـ مػػػف الم ػػػاطرة، ويقػػػدـ فاكن كففف تمفانهمكففف م:م
الميا دة لوـ عر إنجػاز موماتوـ،ويشػجع  لػى التعػاوف اًجتمػا ر وتػدرؾ مشػا ر اآل ػرتف، 

 رة للت كير، وتتقبل التراحاتوـ الم تل ة وييتمع لوـ بشكل جيد.وأف يشرؾ الطلبة بموالف مثي

 يػتـ ذلػؾ  ػف طرتػا معرعػة المعلػـ المتعمقػة عػر مجػاؿ ت ييػا ولدرتػا فاةب فتمفانةقنكف م:م
 لػػػى تقبػػػل الذرابػػػة واأليػػػالة والتنػػػوع عػػػر ايػػػتجابات الطلبػػػة، والقػػػدرة  لػػػى إد ػػػاؿ الموػػػارات 

 لػػى ايػػت داـ موػػارة اًيػػتماع للطلبػػة وتوظي وػػا بشػػكل ال عليػػة عػػر العمليػػة التعليميػػة، ولدرتػػا 
جيػػػد باإلضػػػاعة إلػػػى لدرتػػػا  لػػػى تقيػػػيـ العمػػػل اليػػػومر واأليػػػبو ر وتقيػػػيـ الوحػػػدات التعليميػػػة 

 وععاليتوا.

 وطػر إلمػاـ المعلػـ بالمعلومػات وال بػرات التػر يحتاجوػا الطػٌ  ويقػدـ لوػػـ فاكنف ةلمفاة نكف م:م
 تلؾ المعلومات بالشكل اليحيي.

 أي معرعػػػة المعلػػػـ بػػػالطرؽ التريويػػػة المنايػػػبة عػػػر التعامػػػل مػػػع الطػػػٌ  كنففف ةلمفام ةةكففف م:مفا
 وكي ية تقديـ المعلومات لوـ.

 أي لػػػدرة المعلػػػـ  لػػػى ايػػػت داـ الطػػػرؽ المنايػػػبة لتويػػػيل المعلومػػػات فاكنففف ةلمفام ففف اك م:م
ا عػيوـ المجتمػع للطٌ  بالشكل اليحيي والقدرة  لػى اًتيػاؿ بكػل أعػراد العمليػة التريويػة بمػ

 المحلر.

 حيث تعتبر طػذغ ال ايػية مػف أطػـ ال يػائصا ألف المعلػـ إذا لػـ يملػؾ فا غب ملسمفامة كإلم:م
 الداععية عر التعليـ، علف ينجي عر أداء العملية التعليمية.

 .ند هن مفانة إلملسمةان مفانجمنعمفانح س 

 . نم  ك مفانة إلملسمفاجنةك تمفانهميففف 

 يعػػد ال كػػر الحػػر يػػ ة رئييػػة مػػف يػػ ات المعلػػـ، إذ أف ليامػػا  نة ففإلم:مفاح يفف مفألك اكنكفف ما
بػػاألداء المتميػػز عػػر مجػػالر التػػدرتس يتطلػػ  تػػوعير يػػ ة اإلبػػداع  نػػدغ، ولمػػا كانػػت الحرتػػة 
ال كرتة طػر مػف أولػى  يػائص اإلبػداع وميػتلزماتا كػاف ًبػد ألي مؤييػة تعليميػة أف تػوعر 
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طػذا باإلضػاعة إلػى بعػض  .(54)رتػة للمعلػـ العامػل عيوػاعر لوانينوػا وأنظمتوػا مػا يك ػل طػذغ الح
 :(55)الشروط اإلجرائية األ ر  مثل

 إجادة لذة أجنبية واحدة  لى األلل. -0

 تملؾ موارة ايت داـ الحايو . -5

 التميز عر الدرجة الجامعية األولى. -3

 الت وؽ عر مادة الت يص. -4

 ال برة الميدانية عر القيـ العلمر الذي ت رج منا. -5

 تطبيقية.ال برة ال -6

 الحيوؿ  لى شوادة تريوية ت يد لدرتا  لى التدرتس. -7

 تواعر الميتو  المادي الٌـز الذي يعيما مف اًنحراؼ. -8

اجتيػػاز ا تبػػار تحرتػػري عػػر الثقاعػػة الت ييػػية  لػػى مػػد  درايػػتا كلوػػا وكػػذلؾ اجتيػػاز  -9
 المقابلة الش يية.

 الحيوؿ  لى تزكية مف اثنيف مف كبار المت يييف عر المادة. -01

إف التنمية المونية الميتمرة للمعلـ تعتبر أيايًا لتنمية ثقاعة الجػودة واإلتقػاف والبحػث  ػف 
وتيػػت دـ الوثيػػر  .(56)التميػز، با تبػػار األعػراد واتجاطػػاتوـ وموػاراتوـ أيايػػًا لتجديػد البنيػػة التعليميػة

مػف أشػكاؿ مف المؤييات التعليمية مراجعػة مػا بعػد تعيػيف المعلػـ كنػوع مػف العػٌج ولػيس كشػكل 
ًً مػف موػاجمتوـ مػا لػػـ  العقػا ، عالجامعػات طػدعت إلػى ميػا دة المعلمػيف  لػى تحيػيف أدائوػـ بػد
يحينوا مف طذا األداء، وتوازي طذا اًيت داـ توجيوػات وأطػداؼ إدارة الجػودة الشػاملة مػف تػدرت  

ارتة تشػمل ، عالعالـ يمر منذ مطلع القرف الواحد والعشػرتف بمرحلػة تذييػر حضػ(57)وتحييف ميتمر
كل مجاًت الحياة بيب  ظوور معطيػات جديػدة تحتػاج إلػى عكػر جديػد و بػرات متميػزة وموػارات 

 .(58)تتيف بالجودة دا ل المؤيية التعليمية لور تتعامل مع طذغ المعطيات بنجاح
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 جىدة املناهج الدزاسًة :-3
لرئييػػػػر لقػػػد أيػػػبي يطلػػػ  الوثيػػػػر مػػػف المؤييػػػة التعليميػػػة ععليوػػػػا أف تضػػػطلع بػػػدورطا ا

والتقليدي المتمثلة عر إ ػداد الوػوادر وتػدرت  األعػراد وي تػرض بوػا تشػجيع ال ػرص التعليميػة، ب ػتي 
أبػوا  التعلػيـ أمػاـ ال ئػػات اًجتما يػة األلػل حظػػًا مػف اليػكاف، وكػذلؾ ينتظػػر منوػا أف تيػوـ عػػر 

الػػوطنر مػػف تويػيع حػػدود المعرعػة  ػػف طرتػػا بحػوث رعيعػػة النو يػة والجػػودة وأف ت ػػدـ اًلتيػاد 
ولوػػػر تحقػػػا المؤييػػػة التعليميػػػة ذلػػػؾ ع نػػػا  .(59) ػػػٌؿ بحػػػوث ودرايػػػات تن ػػػع اليػػػنا ة والتجػػػارة

يلزموػػا منػػاطج  اليػػة الجػػػودة وذلػػؾ مػػف حيػػث الشػػػموؿ والعمػػا والتوامػػل و ػػدـ اًزدواج والتوػػػرار 
 :(61)والحشو ولتحقيا ذلؾ ع نا يلزموا ما يلر

ت التعليميػػػػػػػة ومراجعػػػػػػػة مػػػػػػا طػػػػػػػو لػػػػػػػائـ منوػػػػػػػا درايػػػػػػة الوياوػػػػػػػل العلميػػػػػػػة لألليػػػػػػاـ أو الوحػػػػػػػدا -0
تمويػػػػدًا لتعديلػػػػا عػػػػر ضػػػػوء الميػػػػتجدات العالميػػػػة والمجتمعيػػػػة والعمػػػػل  لػػػػى إيجػػػػاد ال ػػػػرص 

 لتوليد ت ييات جديدة.

النظػػر عيمػػا يقػػدـ للطػػٌ  إلػػى ثػػٌث مجمو ػػات، ت ػػتص األولػػى منوػػا بمػػا ييػػمى متطلبػػات  -5
ت المؤييػػػػة يدريػػػػوا كػػػػل طػػػػٌ  المجتمػػػػع يدريػػػػوا جميػػػػع الطػػػػٌ ، والثانيػػػػة تيػػػػمى متطلبػػػػا

 األلياـ، والثالثة متطلبات الت يص ويحددطا القيـ الم تص.

وت ضػػػع منظومػػػة المػػػنوج لمعػػػايير لوميػػػة و الميػػػة، وتتوػػػوف منظومػػػة المػػػنوج مػػػف  ػػػدة 
 .(60)مكونات طر : األطداؼ والمحتوي والطرائا والويائل والتقويـ

جرائيماألهداف : ( أ ة بحيػث ييػول ليايػوا، كمػا يجػ  أف يج  أف تووف األطداؼ منظومية واب
 تحقا الجودة الشاملة عر م رجات منظومة التعليـ.

 يج  أف :مالمحتوى : (  
يياغ بطرتقة منظومية تظوػر عيوػا العٌلػات المتبادلػة بػيف الم ػاطيـ إلػى جانػ  ارتباطوػا  -0

 بالمشاول البيئية والحياتية للطٌ .

 يرا ر عيا التحديث ب د اؿ المناطج الجديدة. -5

 ع تطلعات الطٌ  الحالية والميتقبلية لٌلتحاؽ بيوؽ العمل.يشب -3

 الوجدانر(. –المواري  –اًرتباط المنظومر بيف جوان  التعلـ الم تل ة )المعرعر  -4
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يكػػوف مرتبطػػًا بمعػػايير الجػػودة التػػر تضػػعوا الويئػػات والمؤييػػات المحليػػة والعالميػػة التػػر  -5
 تطبا نظاـ إدارة الجودة الشاملة.

تنػدرج تحػػت المػػد ل المنظػػومر أوثػػر مػػف طرتقػػة للتػػدرتس والػػتعلـ عػػيمكف أف م: الطرائــ ( جــ 
يكػػػوف الػػػتعلـ بهيػػػلو  حػػػل المشػػػكٌت، أو بػػػالتعلـ النشػػػه، أو بػػػالتعلـ التعػػػاونر، أو بػػػالتعلـ 

 ال بري، أو بالتعلـ  ف بعد.
ائه لٌرتقػػاء بجػػػودة التعلػػػيـ والػػتعلـ يجػػػ  ايػػت داـ الومبيػػػوتر وايػػرغ مػػػف الويػػػمالوســـ ئط :( د

 التعليمية وتج  :
تشػػجيع الطػػٌ  والمعلمػػيف  لػػى ايػػت داـ الومبيػػوتر كويػػيه متعػػدد حيػػث يقػػدـ المحتػػو   -0

 والشكل والجدوؿ واليور المتحركة.

 تناي  أ داد الومبيوتر المتوعرة عر الجامعات والمدارس مع أ داد الطٌ . -5

 يج  أف يياغ التقويـ عر ضوء المعايير القومية والعالمية عيج  أف :مالتقويم :( ه 
ًٌ يقيس األطداؼ وجوان  التعلـ الم تل ة والميتويات العليا للتعلـ. -0  يكوف التقويـ شام

 أف يكوف منظوميًا يقيس البنية المعرعية للطٌ  مف حيث التراوـ والتنااـ. -5

 نشطة التر يماريوا الطال .التهويد  لى أف يكوف ميتمرًا و لى كاعة األ -3

ويمكف تعليـ إدارة الجودة الشػاملة للطػٌ   ػف طرتػا إدراج مبادئوػا عػر ت يػص معػيف 
أو بهليػى ت ػاؤؿ  بػػر الت ييػات الم تل ػػة بمؤييػات التعلػػيـ، وتحػدد الو ػػاءات المحورتػة مثػػل 

كػػػات التػػػر الموػػػارات بػػػيف األشػػػ اص، موػػػارات اًتيػػػاؿ، وموػػػارات ات ػػػاذ القػػػرار كمػػػا تحػػػدد المح
تقػػػيس طػػػػذغ الموػػػػارات، وتيػػػػت دـ مػػػػع ذلػػػػؾ عػػػػروؽ الجػػػػودة عػػػػر تشػػػػكيل محتػػػػو  المقػػػػرر وأيػػػػالي  
التػػػدرتس  ػػػف المحتػػػو ، وتطػػػور المقػػػررات كجػػػزء مػػػف نيػػػيج المػػػنوج المتمايػػػؾ والمبنػػػر بطرتقػػػة 

إف تذيػػر  .(65)تػدرس عيوػا القػػدرات المعقػدة والمطلوبػػة لل ػرتجيف بهيػػلو  تػدرتجر ضػػمف المقػررات
يس بالعمل اليػول ًو يحػدث التذيػر عػر ليلػة، ألننػا نتحػدث  ػف تذيػر الطرتقػة التػر نعلػـ المنوج ل

-Preبوػػػا الشػػػبا  ونعلػػػـ بوػػػا أن يػػػنا، وطػػػذا التذيػػػر ًبػػػد أف يحػػػدث منػػػذ مرحلػػػة مػػػا لبػػػل المدريػػػة 

School  ومػػػػػػرورًا بمرحلػػػػػػة المدريػػػػػػة والمدريػػػػػػة العليػػػػػػاHigh-School  ويػػػػػػنوات لبػػػػػػل الت ػػػػػػرج
 .(63)لت رجبالجامعة حتى بعد ا
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 ة :ــــــىدة املكتبــــــــــج -4
تقػػوـ المؤييػػة التعليميػػة  لػػى أرجػػل ثػػٌث : األيػػتاذ، والطالػػ ، والمكتبػػة، عكػػل مؤييػػة 
تعليميػػة تنشػػت مكتبػػة  ظمػػى انيػػة يرتادطػػا الطػػٌ  والبػػاحثوف، والمؤييػػة التعليميػػة الحديثػػة لػػد 

 .(64)تعليمية اآللية ... إلى المكتبة"تضيف الم تبرات المتاحف، أجوزة التيوتر، واألجوزة ال
ومكتبػػػة المؤييػػػة التعليميػػػة تحتػػػاج إلػػػى ثػػػروة كبيػػػرة مػػػف الوتػػػ  والمراجػػػع التػػػر يتػػػداولوا 
الطٌ  كما يؤمل أف تحيل  لى أطػـ وأحػدث مػا ييػدر مػف الوتػ  والمجػٌت العلميػة واألدبيػة 

بػػػات تطويرطػػػا الوػػػفء ريػػػيدًا عػػػٌ تعلػػػيـ ًو تعلػػػـ إذا لػػػـ توػػػف المكت .(65)والييايػػػية واًلتيػػػادية
متجػػدد وتنظيمػػًا مييػػرًا، ومشػػجعًا  لػػى ارتيادطػػا، ولعلػػا مػػف الضػػروري أف تتػػزود المكتبػػات بػػالبنود 
األيايية التونولوجية ًيت داـ اإلنترنت والمكتبات عر ال ػارج، ويػوؼ يمكػف ذلػؾ مػف الحيػوؿ 

 .(66)لع عر العالـ لى المعلومات مف المجٌت العلمية وايرطا مف الميادر مف أي مو 

 ىدة اإلدازة :ـــــــــــج -5
ًشؾ أف نمه اإلدارة التعليميػة الػذي يٌئػـ الميػتقبل، طػو ذلػؾ الػنمه الػذي يحقػا التميػز 

، ًو (67)وال ا لية، وتتيـ بالتطور والو اءة عػر ترشػيد المػوارد والمعطيػات المتاحػة لمؤييػة التعلػيـ
جػػو مػػف الثبػػات واًيػػتقرار، ًو يمكػػف لوػػذا اًيػػتقرار ييػػتطيع أي نظػػاـ تعليمػػر أف يعمػػل إً عػػر 

أف ييتمر، عاألزمات التنظيميػة توػزغ بػيف عتػرة وأ ػر ، وتوػدد يػمة اًيػتقرار والثبػات عيػا والنظػاـ 
ف لػـ ييػتطع ع نػا  ال عاؿ طو الذي ييتطيع أف يتنبػه بقػر  ولػوع أزمػة مػا، عييػتعد لػدرء  طرطػا، واب

، (68)ٌزمػػة ًحتػػواء األزمػػة والتقليػػل مػػف ال يػػائر المترتبػػة  ليوػػايملػػؾ اًيػػتعدادات والترتيبػػات ال
وتتجػا  ػػدد كبيػػر مػف مؤييػػات التعلػػيـ إلػى اًيػػتثمار عػػر تحوتػل مماريػػات اإلدارة التقليديػػة إلػػى 
أيػػلو  جديػػد عػػر القيػػادة يعػػرؼ بػػ دارة الجػػودة الشػػاملة، وتتبنػػى المؤييػػات التريويػػة إدارة الجػػودة 

لتػػر جعلػػت الحقػػػل اليػػنا ر ولتجػػاري يتبناطػػا، عػػالنظـ اإلدارتػػة الراطنػػػة الشػػاملة لػػن س األيػػبا  ا
ت ل ت  ف الطػراز الحػديث ًو يمكػف أف تضػمف النجػاح عػر  ػالـ تناعيػر بشػكل متزايػد، وتتضػي 
عػػر الوثيػػر مػػف بيئػػات التعلػػيـ أف البيئػػات المطلوبػػة عػػر الحيػػاة لػػف تػػهتر مػػف  ػػٌؿ زتػػادة التموتػػل 

إبدا ية ًيت داـ أعضػل الميػادر التػر نيػت دموا بال عػل ويػيتطل  عقه، عالمطلو  طو أيالي  
ذلػؾ نمػػاذج جديػػدة عػػر اإلدارة، وطػػرؽ جديػػدة عػػر تنظػػيـ العمػػل دا ػػل المؤييػػة التعليميػػة ووظي ػػة 
طػػذا العمػػل، وتقػػدـ إدارة الجػػودة الشػػاملة إطػػارًا نيػػتطيع مػػف  ٌلػػا أف نطػػور طػػرؽ جديػػدة للعمػػل 

ر تطبيػا مبػاد  إدارة الجػودة الشػاملة عػر المؤييػة التعليميػة يجػ  ، ولبل البدء عػ(69)والعيش معاً 
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أف تلتػػػـز بوػػػا اإلدارة عػػػر أ لػػػى ميػػػتو ، عيكػػػوف ذلػػػؾ مؤشػػػرًا لويػػػًا ل  ػػػرتف عيوػػػا، كمػػػا يجػػػ  أف 
 .(71)تتيف طذغ اإلدارة بقدر مف اليبر

ويظػػف البعػػث أف اإلدارة شػػت يػػول، ولوػػف اليػػعوبة والتعقيػػد  نػػدما نتعامػػل مػػع العنيػػر 
شػؾ أف التعامػل مػع األشػ اص أوثػر يػعوبة مػف التعامػل مػع األشػياءال عالعنيػر  .(70)بشػري، ًو

البشػػري طػػو أالػػى مػػا تملوػػا المؤييػػة، عوػػو الويػػيلة األولػػى لتحقيػػا الجػػودة والتميػػز، ععػػف طرتقػػا 
يتحقػػػػا الرضػػػػا واليػػػػعادة لػػػػد  العمػػػػٌء، لػػػػذلؾ يجػػػػ  معاملتػػػػا كشػػػػرتؾ ولػػػػيس كػػػػهجير، واحترامػػػػا 

ة الشػػػعور العػػػائلر لديػػػا ع شػػػعارغ بهنػػػا يعػػػيش ضػػػمف أيػػػرة واحػػػدة تجمعوػػػا ميػػػلحة وتقػػػديرغ، وتنميػػػ
حيػػث تشػير إدارة الجػػودة الشػاملة إلػػى  .(75)مشػتركة  امػػل أيايػر عػػر نجػاح إدارة الجػػودة الشػاملة

تذييػػر جػػوطري عػػر أيػػلو  اإلدارة التقليػػدي، وطػػو أيػػلو  تشػػاركر عػػر اإلدارة يقػػيـ  ٌلػػة م تل ػػة 
ف تحػػػت إدارتػػػا وييػػػبي المػػدير مييػػػرًا لعمػػػل ال رتػػػا وميػػػدر اإللوػػػاـ لعمليػػػة مػػع المػػػدير والعػػػاملي

، إف (73)ميػػػتمرة مػػػف تحيػػػيف الجػػػودة،  ػػػٌوة  لػػػى التهويػػػد  لػػػى أيػػػلو  التوايػػػل ثنػػػائر اًتجػػػاغ
م تاح إدارة الجودة الشامل يتمثل عر عرتػا الجػودة الشػاملة والػذي يحتػوي  لػى أعػراد ذوي موػارات 

 .(74)اد اآل رتف وييت دموف أيالي  ععالة، ويمكنوـ عوـ ديناميات الجما ةاتيالية واحتراـ لألعر 
وتتهلف العملية اإلدارتة مف  ناير أيايػية طػر الت طػيه والقيػادة والرلابػة وتقػويـ األداء 
وكلمػػػا زادت جػػػودة العمليػػػة اإلدارتػػػػة كلمػػػا زاد حيػػػف ايػػػت داـ المػػػػوارد المتاحػػػة البشػػػرتة والماديػػػػة 

 :(75)وتتطل  ذلؾ ما يلر
إنشػاء معوػػد مت يػػص لتػدرت  جيػػل جديػػد لػيدارة التعليميػػة مػػع اًيػت ادة بجوػػود بعػػض  -0

 الجوات المت يية عر طذا المجاؿ.

إ ػداد مركػز للتػػدرت  المونػر لتػػدرت  العنايػر البشػرتة المعاونػػة عيمػا ي يػػد أطػداؼ التعلػػيـ  -5
 وبما يحقا تنمية طذغ العناير.

 ة.إ داد جيل مف الباحثيف عر مجاؿ اإلدار  -3

إف النظػػاـ الجيػػد إلدارة التعلػػيـ بػػالجودة الشػػاملة يتطلػػ  منظػػور طوتػػل المػػد ، والت طػػيه 
طوتػػل المػػد  يتطلػػ  ثبػػات الوػػدؼ واًتيػػاؿ بجميػػػع األعػػراد دا ػػل النظػػاـ، عوػػو يحيػػف أطػػػداؼ 
وأاراض النظاـ التعليمر وتتعػرض  لػى اًتجاطػات والتذيػرات الحادثػة عػر البيئػة وطػو عػر النوايػة 

 .(76)ائج أيايية بالنيبة للمؤيية عر تحييف جودة ال دمات التعليميةيعطر نت
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 ل :ـــــــىدة التنىيـــــــج-6
تمثػػل أ بػػاء تموتػػل التعلػػيـ، وتػػوعير المػػوارد لم تلػػف مكوناتػػا ومراحلػػا العمػػود ال قيػػر 
لػػػيدارة التعليميػػػة، كمػػػا تعكػػػس األولويػػػة التػػػر يعطيوػػػا المجتمػػػع والدولػػػة للمؤييػػػة التعليميػػػة 

م رجاتوػػا، ومػػف المعلػػوـ أنػػا مومػػا كػػاف حجػػـ المػػوارد المتاحػػة، عػػ ف عا ليتوػػا وك اءتوػػا إنمػػا و 
. "عالميزانيػػة لييػػت  موميػػة، ًو حتػػى بيػػاف (77)تعتمػػد  لػػى أولويػػات توزتعوػػا وترشػػيد إن الوػػا

نمػا طػر، أو يجػ  أف توػوف، أداة إدارتػة للت طػيه والتن يػذ والتقيػيـ،  مالر بالن قات المتولعػة واب
ن ػػػػػاؽ المػػػػػوارد لتحقيػػػػػا أطػػػػػداؼ وا لتعرتػػػػػف المعتػػػػػاد الشػػػػػائع لوػػػػػا طػػػػػو : " طػػػػػة لت يػػػػػيص واب

 ًً المؤيية"، وتركز طػذا التعرتػف  لػى الت طػيه وضػرورة ريػه اإلن ػاؽ بتحقيػا األطػداؼ، بػد
 .(78)مف الوظي ة ال عالة ال اية بالتيرتي بالن قات وضبطوا"

لمػػػوظ يف، الوالػػػديف،  رتجػػػػر ومؤييػػػات التعلػػػيـ ت ػػػدـ زيػػػػائف  ديػػػدة مثػػػل : الطػػػػٌ ، ا
التعليـ، المعلميف، داععر الضرائ ، المؤتديف، الويئات الحكومية، اإلدارتػيف، البػاحثيف، والمجتمػع 

 .(79)ككػػل وتجػػ  أف تمتلػػؾ المؤييػػة التعليميػػة المػػوارد والمرونػػة الٌزمػػة لتلبيػػة احتياجػػات زيائنوػػا
د  تػوازف أبػوا  اإلن ػاؽ مػع لػدرة التوػاليف عػر عجودة التعليـ تمثل متذيرًا تابعػًا لجػودة التموتػل ومػ

ًٌ مف  :(81)كل مجاؿ مف المجاًت ومف طنا تجت أطمية ك
 التموتل الذاتػػػر. -0

 درايات تحليل التول ة والعائد عر مجاؿ اإلن اؽ. -5

 جوود ترشيد اإلن اؽ. -3

والمجتمػػع بهيػػرغ ميػػئولة  ػػف  Funding Bodiesوتجػػ  أف توػػوف مؤييػػات التموتػػل 
ات التعلػػيـ للويػػوؿ إلػػى ميػػتو  مقبػػوؿ مػػف الجػػودة، وطنػػا ت يػػر الجػػودة  لػػى أنوػػا تموتػػل مؤييػػ

 .(80)تيػتحا األمػواؿ، حيػث تبحػػث مؤييػات التموتػل  ػػف مقابػل جيػد لٌيػػتثمار عػر طػذا المجػػاؿ
وتتولف جودة المؤييػة التعليميػة  لػى مقػدار المػوارد المتاحػة لوػا والتػر توجػا بنجػاح نحػو إنجػاز 

ريػػالة المؤييػػة التعليميػػة، ونحػػو البػػرامج التػػر تقػػدموا لتحقيػػا عػػروؽ إيجابيػػة األطػػداؼ المرتبطػػة ب
"ونظػرًا ألف المػوارد دائمػًا محػدودة، بالقيػاس إلػى الطلػ   .(85)بوػاوطامة عر حياة األعراد الملتحقيف 

 ليوا، عمف المحتمل أف الحكومػات  بػر العػالـ يػوؼ تيػعى لػرعض يػيطرتوا  لػى مػوارد تموتػل 
  ب رض مزتد مف أيالي  محايبة القائميف  ليا، واًحت اظ بػبعض ميػادر الػد ـ التعليـ وتطال
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المالر لتموتل األاراض ال اية، كما أف يوؼ يتـ تشجيع كثير مػف العمليػات الموجوػة بهيػلو  
 .(83)اليوؽ، والموارد اير الحكومية عر إدارة التعليـ"

 ه :ـــــة التعلًـــىدة فلشفــــــــج-7
وػػػز  لػػػى جملػػػة مػػػف المبػػاد  واًتجاطػػػات المنبثقػػػة مػػػف اليػػػمات األيايػػػية وذلػػؾ بػػػهف ترت

 :(84)لمييرة النوضة المجتمعية بحيث تعمل  لى
انبعػاث اإلرادة الوطنيػػة  ػػف طرتػػا مذالبػػة اليػعا ، وابتوػػار الحلػػوؿ المنايػػبة مػػع مػػرور  -0

 إيجابية رشيدة تيتو   ما تهتر با مف متذيرات.

يػػػاف محػػػور  مليػػػة التنميػػػة ذكػػػرًا أو أنثػػػى عػػػر اذائػػػا التنميػػػة البشػػػرتة بحيػػػث ييػػػبي اإلن -5
 ويحتا وتعليما وترعيوا وييئتا وحقا عر المشاركة عر بناء مجتمعا.

 المياطمة عر بناء مجتمع معرعر. -3

 التنوع ال كري بحيث ً يتاح لتيار من رد يواء أواف ىتيًا مف الدا ل أو ال ارج. -4

 باف عر اآل ر عر ظل العولمة.الح اظ  لى الووية الثقاعية كيبيل لعدـ الذو  -5

عػػػػالتعليـ طػػػػػو الريػػػػػيد اإليػػػػػتراتيجر لحركػػػػػة التنميػػػػة عػػػػػر المجتمػػػػػع وتوجيػػػػػا ععاليتػػػػػا إنػػػػػا 
المػػػػػػد ل الػػػػػػرئيس للوعػػػػػػاء باحتياجػػػػػػات التنميػػػػػػة الميػػػػػػتقبلية، ومػػػػػػف ثػػػػػػـ عػػػػػػ ف الوويػػػػػػة الحضػػػػػػارتة 
ألي مجتمػػػػػع مػػػػػػف المجتمعػػػػػات تبنػػػػػػر  لػػػػػػى أيػػػػػاس الزتػػػػػػادة عػػػػػػر الريػػػػػيد اإليػػػػػػتراتيجر وحيػػػػػػف 

 .(85)ي ا  لى الميتو  المهموؿتوظ

 ح :ـــــا  واللىائــــىدة التشسيعـــــج -8
ويقيػد بػذلؾ مػد  مواوبػة طػذغ التشػرتعات مػع المتذيػرات اًلتيػادية والييايػية والثقاعيػػة 
واًجتما ية والتونولوجية، حيث يتعػيف أف توػوف طػذغ التشػرتعات واللػوائي واضػحة ومحػددة ومرنػة 

عالولػػائع المعايػػرة تؤكػػد  لػػى أف العػػالـ يعػػيش  يػػرًا ملػػت بػػالتذيرت  .(86)ومتطػػورة بيػػ ة دائمػػة
والتحػػديات الم تل ػػة وطػػر ت تلػػف ا تٌعػػًا جػػذرتًا  ػػف التحػػديات التػػر واوبػػت  ػػالـ األمػػس، وطػػر 
متزايػػػدة عػػػر  مقوػػػا واتيػػػا وا، وتهثيرطػػػا  لػػػى م تلػػػف جوانػػػ  الحيػػػاة، لػػػذا يلػػػـز  لػػػى التشػػػرتعات 

 .(87)ؾ التحديات التر ي رضوا التذير المتيارعواللوائي أف تتواو  مع تل
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 ا :ــــانٌ وجتهًزاتهـــىدة املبــــج-9
تحتػػػػاج المؤييػػػػة التعليميػػػػة إلػػػػى المبػػػػانر اليػػػػحية للدرايػػػػة واإلدارة والعبػػػػادة واألبحػػػػػاث 
لتنػػػػاء الوتػػػػ  والحاجػػػػػات  والمكتبػػػػات واللقػػػػاءات العامػػػػة وملعػػػػ  رتاضػػػػر وحوانيػػػػت للمرطبػػػػات ًو

تت للوػػا األشػػجار واألزطػػار، كمػػا تحتػػاج إلػػى التجويػػزات اآلليػػة الحديثػػة للعلػػوـ الطٌبيػػة  لػػى أف 
 .(88)وايرطا واللذات والتيوتر و رض اليور والنشرات وويائل النقل ...

وتؤثر لا ة التعليـ بما تشػكلا مػف مػؤثرات ماديػة ومعنويػة تػهثيرًا بالذػًا  لػى جػودة العمليػة 
 :(89)اور مكاف جودة التعليـ عيما يلرالتعليمية و لى م رجاتوا، وتتمثل مح

 المياحة الم يية لول طال . -0

 توعر ويائه العرض المتعددة. -5

 رؤية الطٌ  لما يعرض أمواموـ بوضوح مف أي مكاف عر المدرج. -3

 اإلضاءة والتووية الٌزمػيف. -4

 توعر الم ارج واحتياطات األماف عر حالة الووارث. -5

 ه األداء :ـــــىدة تكىيــــــج-10
طلػػػ  رعػػػع ك ػػػاءة وجػػػودة التعلػػػيـ تحيػػػيف أداء كاعػػػة  نايػػػر الجػػػودة التػػػر تتوػػػوف مػػػف يت

المؤييػػة التعليميػػة، والمشػػتملة بيػػ ة أيايػػية  لػػى الطالػػ ، والمعلػػـ، والبػػرامج التعليميػػة وطػػرؽ 
دارة المؤييػػػات التعليميػػػة، وكػػػل ذلػػػؾ يحتػػاج بػػػالطبع إلػػػى معػػػايير لتقيػػػيـ كػػػل  التػػدرتس، وتموتػػػل واب

ف توػػوف واضػػحة ومحػػددة وييػػول ايػػت داموا والقيػػاس  ليوػػا وطػػذا يتطلػػ  بػػدور العنايػػر بشػػرط أ
تػدرت  كاعػػة العػامليف بالمؤييػػة التعليميػة إلدارة الجػػودة الشػاملة  ليوػػا مػع إ ػػادة طيكلػة الوظػػائف 

، عمومػا كػاف الت طػيه جيػد ومومػا حيػنت ليػادة (91)وألنشطة وعا تلػؾ المعػايير وميػتويات األداء
 ف تقويـ األداء وتتطل  ذلػؾ معػايير لتقػويـ كػل  نيػر مػف العنايػر اليػابقة  العامليف عٌ انى

ويمكػػف اًيترشػػاد بمجمو ػػة مػػف األيػػس والمعػػايير لقيػػاس وتقػػويـ وتطػػوتر األداء عػػر المؤييػػات 
 :(90)التعليمية ومف أطموا

نظػػـ إدارة وتشػػػذيل المؤييػػات التعليميػػػة ونو يػػػة اإلشػػراؼ والر ايػػػة عػػر م تلػػػف شػػػئونوا  -0
 رتبه بوا مف مقومات رئيية ومد  ما تتمتع با المؤيية مف ايتقٌلية.وما ي

مجمو ػػػػػػػة البػػػػػػػرامج التعليميػػػػػػػة النظاميػػػػػػػة والٌنظاميػػػػػػػة التػػػػػػػر تقػػػػػػػوـ  ليوػػػػػػػا المؤييػػػػػػػات  -5
والػػػػػػػػدرجات العلميػػػػػػػػة التػػػػػػػػر تمنحوػػػػػػػػا ومػػػػػػػػد  التنػػػػػػػػوع والتوامػػػػػػػػل والتػػػػػػػػرابه عيمػػػػػػػػا بينوػػػػػػػػا 
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غ مػػػػػػػف ت ييػػػػػػػات وضػػػػػػمانات ايػػػػػػػتمرارتة تطػػػػػػوتر وتحػػػػػػػديث طػػػػػػػذغ البػػػػػػرامج ومػػػػػػػا تػػػػػػوعر 
 عر ية وأنشطة تواملية وثقاعية لطٌبوا.

ميػػتو  ال بػػػرة مػػػف حيػػػث العرالػػة الزمنيػػػة واألواديميػػػة للمؤييػػػة، وكػػذا بالنيػػػبة لوػػػل مػػػف  -3
 مجاًت الت يص ويرامجوا وبالنيبة لول ليـ أو مكوف مف مكونات المؤيية.

الوـ وظػػروؼ المعلمػػيف ومػػؤطٌتوـ وت ييػػاتوـ و بػػراتوـ ال ايػػة ولعامػػة وطبيعػػة أ مػػ -4
ايت داموـ بعقود دائمة أو مؤلتة، وما ارتبه بوـ مف أ باء تدرتيية وما تويلوا إليػا مػف 

 إنجازات  لمية وما يقدموف للمجتمع مف  دمات ععالة ومؤثرة.

القػػدر الوػػاعر مػػف الحرتػػة األواديميػػة واإلدارتػػة للمؤييػػة والعػػامليف عيوػػا واًيػػتقٌؿ  تػػواعر -5
 ا بما يحقا لوا النمو واًزدطار الميتمر.عر ييااة يياياتوا و ططو

تػػػػواعر األدوات والتجويػػػػزات والتونولوجيػػػػا المعنيػػػػة ويػػػػائر مقومػػػػات التعلػػػػيـ بمػػػػا عػػػػر ذلػػػػؾ  -6
 المكتبات وميادر المعلومات وورش الييانة واإليٌح وتينيع األجوزة العلمية.

أو البحثيػػػػػة المػػػػػدارس العلميػػػػػة ويػػػػػرامج التميػػػػػز العلمػػػػػر القائمػػػػػة عػػػػػر المؤييػػػػػة التعليميػػػػػة  -7
ومشرو ات البحوث العلمية األيايية والتطبيقية ومد  اًيت ادة مػف نتائجوػا عػر تطػوتر 

 األداء ورعع ميتواغ دا ل المؤيية.

 برامج وويائل التنمية الميتمرة والمتوايلة للمعلميف ومعاونيوـ مف م تلف الووادر. -8

طػٌ ، ومػا تػوعرغ مػف أنشػطة ما تقدما المؤيية مف  دمات الرتادة والر ايػة المتواملػة لل -9
 اجتما ية وثقاعية ورتاضية لوـ بما مف شهنا تووتف الش يية اليوية الوا ية.

والقيػػاس عػػر مجػػاؿ التعلػػيـ مومػػة يػػعبة لعػػدة أيػػبا  منوػػا : أف ال دمػػة المقدمػػة لييػػت 
 ، و لػى طػذا عػ ف إدارة الجػودة(95)ملموية، وطناؾ ولت طوتل بيف تقديـ ال دمات وتحقيػا المنػاعع

الشاملة للتعليـ يندرج تحتوا مجمو ػة مػف المضػاميف يمكػف أف تيػتثمر ل دمػة المؤييػة التعليميػة 
عر م تلف مجػاًت العمػل بوػا و ايػة اإلداري، التعليمػر، التريػوي، التقنػر، المجتمعػر، الثقػاعر 

 ... وايرطا.
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 .85، ص5113األزطر، مير 

، 0997، زطػػػػراء الشػػػػرؽ، القػػػػاطرة، أيػػػػتاذ الجامعػػػػة الػػػػدور والمماريػػػػةعػػػػاروؽ  بػػػػدغ عيلػػػػا :  (49)
 .40ص

تقػػػػويـ بعػػػض جوانػػػ  األداء األوػػػػاديمر جمػػػاؿ  لػػػى الدطشػػػاف، وجمػػػػاؿ أحمػػػد اليييػػػر : " (51)
، 3"، البحوث الن يػية والتريويػة، عأل ضاء طيئة التدرتس بجامعة المنوعية مف  ٌؿ ىرائوـ

 .384، ص5114ية التريية، جامعة المنوعية، مير، ، كل09س
(51) Stanley J. Spanbauer, "Reactivating Higher Education with Total 

Quality Management : Using Quality and Productivity Concept, 

Techniques and Tools to Improve Higher Education", Total Quality 

Management, Vol. 6, No. 5, 6, 1995, P.522. 
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مجلػػة ناديػػة حيػػف اليػػيد  لػػى : "تقيمػػر أداء األيػػتاذ الجػػامعر عػػر ضػػوء معػػايير الجػػودة"،  (55)
، 8، مركػػز تطػػوتر التعلػػيـ الجػػامعر، جامعػػة  ػػيف شػػمس، عدرايػػات عػػر التعلػػيـ الجػػامعر

 .31، ص5115إبرتل 
التطبيػػػػػػا  –لتريويػػػػػػة إدارة الجػػػػػػودة الشػػػػػػاملة عػػػػػػر المؤييػػػػػػات ايػػػػػػالي نايػػػػػػر  ليمػػػػػػات :  (53)

 .086-085، ص ص5114، دار الشروؽ للنشر والتوزتع، األردف، ومقترحات التطوتر
"الحرتػة األواديميػة والعوامػل المرتبطػة بوػا"، التعلػيـ العػالر عػر الػوطف دمحم وجيا الياوي :  (54)

ف "، كليػػة الترييػػة، جامعػػة  ػػي0991يوليػػو  01-8ىعػػاؽ ميػػتقبلية، عػػر ال تػػرة مػف  –العريػر 
 .309، ص0991شمس، مير، 

التعلػػػػيـ الجػػػػامعر بػػػػيف ريػػػػد الوالػػػػع ورؤ  رشػػػػدي أحمػػػػد طعيمػػػػة ودمحم يػػػػليماف البنػػػػدري :  (55)
 .56، ص5114، دار ال كر العرير، القاطرة، التطوتر

يويف  بد المعطر ميط ى : "تيور مقترح لتطوتر إدارة التنمية المونيػة أل ضػاء طيئػة  (56)
، كليػػة الترييػػة، جامعػػة األزطػػر، 010، عمجلػػة كليػػة الترييػػة"، التػػدرتس بالجامعػػات الميػػرتة

 .65، ص5110يونيو 
 .94، 93المرجع اليابا، ص ص (57)
دمحم محمػػود مػػيٌد وأحمػػد  بػػد المػػنعـ أحمػػد : "معولػػات الجػػودة الشػػاملة عػػر إ ػػداد معلمػػة  (58)

ة و لػػػـ مجلػػػة البحػػػث عػػػر الترييػػػالتعلػػيـ األيايػػػر عػػػر كليػػػة الترييػػػة بيػػػور بيػػلطنة  مػػػاف، 
، 5115، ميػػػػػػر، أوتػػػػػػوير 5، كليػػػػػػة الترييػػػػػػة، جامعػػػػػػة المنيػػػػػػا، ع09، مجلػػػػػػد 5، عالػػػػػػن س
 .5117، يدر طذا العدد إبرتل 063ص

توريتف طورييف : "عكرة الجامعػة : أدوارطػا الجديػدة، أزمتوػا الحاضػرة وتحػديات الميػتقبل"،  (59)
 .505، ص5113، القاطرة، 4مركز مطبو ات اليونيكو، ع مجلة ميتقبليات،

مويى  لى الشػرلاوي : "تطػوتر التعلػيـ الجػامعر عػر ميػر عػر ضػوء مػد ل إدارة الجػودة  (61)
، كليػػػة الترييػػػة باإليػػػما يلية، جامعػػػة لنػػػاة 3، عمجلػػػة كليػػػة الترييػػػة باإليػػػما يليةالشػػػاملة"، 

 .44، ص5113اليويس، يبتمبر 
دارة وضػػػػبه الجػػػػودة الشػػػػام (60) لة عػػػػر منظومػػػػة أمػػػػيف عػػػػاروؽ عومػػػػر : "المػػػػد ل المنظػػػػومر واب

، ص مرجػع يػاباالتعليـ"، المد ل المنظومر عر التدرتس والتعليـ، المؤتمر العرير الرابع، 
 57-56ص
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(62) Carry S. Vazzana, and others : Op. Cit., P. 71. 

(63) Myron Tribus and Others : "Total Quality in Schools of Business 

and of Engineering", http://deming.ces.clemson.edu/pub/den/qmin_eng-bus.pdf. 

Access date : 16/6/2008, 

، دار يػػػعاد اليػػػباح، الووتػػػت،  بػػػرات وىراء عػػػر الدرايػػػة الجامعيػػػةدمحم عاضػػػل الجمػػػالر :  (64)
 .55، ص0993

 .67-66المرجع اليابا، ص ص (65)
(، الػدار 8، درايػات عػر الترييػة والثقاعػة )مواجوة العولمة عر التعلػيـ والثقاعػةحامد  مار :  (66)

 .065، ص5111العريية للوتا ، القاطرة، 
، دار ال كػػر التعلػػيـ العػػالر عػػر الػػوطف العريػػر الطرتػػا إلػػى الميػػتقبل لػػى أحمػػد مػػدكور :  (67)

 .85، ص5111العرير، القاطرة، 
ادؽ : "أيػالي  إدارة بعػض أزمػػات النظػاـ التعليمػر القطػري : درايػة تحليليػػة حيػة دمحم يػ (68)

، 5110، كليػة الترييػة، جامعػة األزطػر، ميػر، دييػمبر 014، عمجلة كليػة الترييػةنقدية"، 
 .535ص

(69) Marco A. Munoz,                P. 5. 

(70) G. Gregory Lozier & Deborah J. Teeter : "Quality Improvement 

Pursuits in American Higher Education", Total Quality 

Management, Vol. 7, No.2, 1996, P.198. 

، دار الوعػاء لػدنيا الطبا ػة العٌلػات اإلنيػانر عػر المؤييػة التعليميػةأحمد إبػراطيـ أحمػد :  (70)
 .55، ص0999والنشر، اإليكندرتة، 

"، دار وائػػل المتواملػػة إلدارة الجػػودة الشػػاملة مػػد ل إلػػى المنوجيػػة مػػر ويػػ ر  قيلػػر : " (75)
 .50، ص5110للنشر، األردف، 

(73) Marco A. Munoz, Op. Cit., P. 19.  

(74) Marlowe H. Samaby & Thomasc Harrison : "Elementary School 

Counselors as Total quality Management Consultants",. Elementary 

School Guidance & Consoling, Vol. 29, Issue 4, April 195, P.31.  

http://deming.ces.clemson.edu/pub/den/qmin_eng-bus.pdf
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مويػى  لػػى الشػػرلاوي : تطػػوتر التعلػيـ الجػػامعر عػػر ميػػر عػر ضػػوء مػػد ل إدارة الجػػودة  (75)
 .46، صمرجع ياباالشاملة"، 

(76) Myron Tribus, and Others : "TQM in Education the Theory and 

How to Put it to Work". http://deming. 

Ces.clemson.edu/pub/den/Theory_qinedu.pdf. Access date: 

16/6/2008. 

، مكتبػػة (7التنميػػة البشػػرتة وتعلػػيـ الميػػتقبل، درايػػات عػػر الترييػػة والثقاعػػة )حامػػد  مػػار :  )77(
 .043، ص0999الدار العريية للوتا ، القاطرة، 

ترجمػػػة  المػػػوارد(، –الجػػػودة  –لتعليميػػػة )اإليػػػتراتيجية اإلدارة امارجرتػػت برتػػػدي وى ػػػروف :  (78)
 .546، ص5116بواء شاطيف، مجمو ة النيل العريية، القاطرة، 

(79) T.Hillman Willis & Albert J. Toylor :  "Total Quality Management 

and Higher Education : The Employers' Perspective", Total Quality 

Management, Vol. 15, No.7, 1999, P. 998. 

مويػى  لػػى الشػػرلاوي : تطػػوتر التعلػيـ الجػػامعر عػػر ميػػر عػر ضػػوء مػػد ل إدارة الجػػودة  (81)
 .43، صمرجع ياباالشاملة"، 

(81) G. Srikanth & John Dalrymple : "Developing Alternative 

Perspectives for Quality in Higher Education", The International 

Journal of Education Management, Vol. 17, No. 213, 2003, P.127.  

(82) Jann E. Feed, and Others  : Op. Cit., P.40. 

تحليػػل الحػػػواعز  –عػػر : الت طػػيه التريػػوي  حػػواعز التعلػػيـ العػػالر الحكػػػومر"،يػػاف زتػػنج : " (83)
س ف. كيميػرر ودوجػٌء ـ. وات اذ القرارات ال ردية عػر مجػاؿ اإلدارة التريويػة، تجريػة عرانيػي

، 5113ونػػػػداـ، ترجمػػػػة دمحم أمػػػػيف و ػػػػاطف أبػػػػو زتنػػػػة، مجمو ػػػػة النيػػػػل العرييػػػػة، القػػػػاطرة، 
 .049ص

 .46-45مويى  لى الشرلاوي : مرجع يابا، ص ص (84)
الشػػػاععر للطبا ػػػة والنشػػػر، المنيػػػورة،  ("،0لػػػراءات عػػػر الترييػػػة ) بػػػد الػػػودود مكػػػروـ : " )85(

 .039، ص5113
الشػػرلاوي : تطػػوتر التعلػيـ الجػػامعر عػػر ميػػر عػر ضػػوء مػػد ل إدارة الجػػودة  مويػى  لػػى (86)

 .43ص مرجع يابا،الشاملة"، 

http://deming/
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أيػياد دمحم دمحم  ػػوض : "دور  ضػػو طيئػة التػػدرتس بكليػػات الترييػػة عػر  دمػػة المجتمػػع عػػر  (87)
، كليػػػة الدرايػػػات اإلنيػػػانر، جامعػػػة ريػػػالة ماجيػػػتيرضػػػوء التحػػػديات العالميػػػة المعايػػػرة"، 

 .5، ص5113طر، مير، األز 
"، دار يػػػعاد اليػػػباح، الووتػػػت،  بػػػرات وىراء عػػػر الدرايػػػة الجامعيػػػةدمحم عاضػػػل الجمػػػاؿ: " (88)

 .67، ص0993
دارة وضػبه الجػودة الشػاملة عػر منظومػة التعلػيـ"،  (89) أميف عاروؽ عومر: "الم ل المنظػومر واب

 .30ص يابا، مرجعحوؿ المد ل المنظومر عر التدرتس والتعلـ، المؤتمر الرابع، 
التطبيػا ومقترحػات  –إدارة الجودة الشػاملة عػر المؤييػات التريويػة يالي ناير  ليمات:  (91)

 .005، ص5114، دار الشروؽ للنشر والتوزتع، األردف، التطوتر
مويػػى  لػػى الشػػرلاوي: "تطػػوتر التعلػػيـ الجػػامعر عػػر ميػػر عػػر ضػػوء مػػد ل إدارة الجػػودة  (90)

 .47-46، ص صمرجع ياباالشاملة"، 
(92) Stanley M. Widrick, and Others : "Measuring the Dimensions of 

Quality in Higher Education", Total Quality Management, Vol. 13, 

Nod.1, 2002, P.125. 


