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 دراســة حتليليــة
 دادإـع

 إـشراف

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
 جامعــة بنهــا –كليــة الرتبيــة 

 تعليميةأستاذ ورئيس قسم الرتبية املقارنة واإلدارة ال
 جامعــة بنهــا –كليــة الرتبيــة 

تشهد الساحة  الاحليةا  تيةةا اذ ية سا  تارك تثا ه  اح تاح اة ثلاحال  لماأ الااحل   ييا  
بلاااع  لحوااا  للماااأ اليبيةااا  الا ةةااا  بلاااع  محتااا ا لتاثاااحا الاىرواااحذ ل اا   الي تساااحذ  لاااأ 

ا في  بدال  األلعة  الثحلث  لواح تثسا  با  (1)  تدلة   د اتهحت تةبحذ ةزو  ليرايه  الثادلحذ لون ا
ون ار   لمية  لتكبرلرية ا يامت ون اليا ف   ار  ةةةةةا  تا ال  لاأ الثيارس ا لفاذ كار   لا  
ة ليىااان  ت تثاةاااا تاااة  اليا فااا   ة وااان مااا ق دراااح  تامةياااذ فااا    اااحا  لماااأ  دثاااحا اليا فااا  

ث لان درا  ت ةرسا  ةد ثا  ل دي يد اد  لاااا   الثامةيةا  لتيرس تحا لتاةةا  ل  لاثحا  لأ البا
لال تاااح الث ةااارل وااان مااا ق  اا   ت ةرسااا  لالةااا  وثاااادا  الكعاااح اذ تثيةااا  بحلي لدااا  لالثكةااا  وااا  
اليايةحذ الجد د ا لالةد   لماأ الثامةاو لاتذاح  الةا ا ا ل لاداا األفا اا لتبيةا  وهاح اته  فاذ   اح  

د الثاار   الاميةاا  لتكبرلريةااح اليامروااحذ  تاا  الثااادلحذ فااذ لحليبااح اةتثيااح  بااحلجرا  الشااحوم ا لتااا
الياحتاا  ليااح تكشاا  لباا  واان  فااحو يد ااد  لمثياارس  لاةلثيااحا لمااأ اليا فاا  الاميةاا  اليثةدواا ا 
لاةتااثذدا  األوثااو لميامروحتةاا ا األواا  الااةل ياااو اماا   الثامةيةاا  تراياا  الكثةاا  واان الثااادلحذ 

لمةهاح كا ل    ت تيةا  وان  تاحلةبهح ل ا و  اامهاحا لوان تباح فحدات  لمأ فحف  وسثرسحتهح لف ض
الاحي   لاأ الثاا ك لماأ و واج الجارا  الشاحوم  فاذ اماا   الثامةيةا ا ل لا  لتارة   لاأ  ف او 
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البثااااحمل لالاماااارق اليبحتااااب  لثياااارس   اا  اماا   الثامةيةاااا ا واااان ماااا ق تياااارس  األاا  ل تااااحلةب ا 
حباا  ل اا   الياارا ا البشاا س ا لتياارس   ةااحت األاا ا لتاةةااا الثبسااةا لتياارس  دراا  الثذيااةق لال  

لالثكحواااو باااةن األدشاااي ا لتروةااا  الثكبرلريةاااح لتعاةاااو تيبةةهاااح فاااذ الايمةاااحذ اماا سااا ا لدرااا  ا 
ألتية  الجرا  الشحوم  فذ تاسةن  اا  اماا   الثامةية  فسرك  ثبحلق تةا العلو وعهار  الجارا  

 تيةثهحا ل تس لوبحائ الجرا  الشحوم ا ل ت  وداممهح لواح ة تح.الشحوم  لفمسعثهح ل  

 فوائد تبين إدارة اجلودة الشاملة يف اإلدارة:  
 لاااااااأ العراماااااااد البحييااااااا  لااااااان تبباااااااذ  اا   الجااااااارا  الشاااااااحوم  لماااااااأ  Seymourلشاااااااة  
 :(2)البار الثحلذ

بااح   األتاامرذ الااةل تياابج  اا   الجاارا  الشااحوم  الثعاارسي لماااحومةن فااذ اماا   الثامةيةاا  بحلث -1
لاسن ون واحتب  اماا   الثامةية  لابحت تحا ل ل  بادف  اليسالرلة ا لالياحتابة   لاأ  لماأ 

 وسثري ويىن.

ت فةااا   اا   الجااارا  الشاااحوم  لماااأ الايمةاااحذ الجرت سااا    ساااد الكعاااح   بااااةك الذياااراذ  ةااا   -2
 ال  ل س .

امةاااا  بجيةاااا  األفاااا اا بحلرةااااداذ ت فةاااا   اا   الجاااارا  الشااااحوم  لمااااأ الايمةااااحذ األتحتااااة  اليث -3
 لاأل سح  اماا س .

  اا   الجرا  الشحوم  تية  وبحخ اماا   الثامةية . -4

ااح  –ت فاا   اا   الجاارا  الشااحوم  لمااأ  تيةاا  ال دساا  فااذ  ليااح  اليااروعةن  -5 ااح ا ةة  ةاارق  –فهي 
 وحتة  يرا  األاا  بحماا   الثامةية .

رفة  وبحش ا  ل  ة  وبحش  فذ الثكمعا  ب ساحا  الكعاح  ا  اا   الجرا  الشحوم  ليىن  ت ت ال  لأ ت -6
وان فراماد ةاداتح فاذ تاث  فراماد واثيما  ليىان  Chaffe لأ وح  ل ا   Moorلالعحلمة ا لسشة  

 :(3)الالرق لمةهح ون تيبةا  اا   الجرا  الشحوم  فذ الي تسحذ لمأ البار الثحلذ

 .الثاسةن اليسثي  لبرلة  الذدوحذا لاليذ يحذ 

 ةا الي سد ون ال كح الروةعذ لدي اليروعةن.تاة 

 . زسحا  امدثحية 

 . ال سحا  الكية  فذ درلة  الذدوحذ اليةدو  فذ وو  اا   الجرا 
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 ليىن تةح   وشىم  الباث فذ الس اق ال مةس الثحلذ:
 لتعوي يةة يةا الةقة  ما العالقة بين منهجيةة الجةة ا المةاموة دابةااع العةاموين سال ا  ةة ا

 الحاضر؟ 
 لسثع ع لن تةا الثسحدق الثسحدةذ الع لة  الثحلة : 

  وح ا دابذ بحلجرا  الشحوم ؟ 

  وح  تية  الجرا  الشحوم  لمي تس  الثامةية ؟ 

  وح وبهجة  الجرا  الشحوم  لمأ كر   ابةحذ العك  اماا ل الياحت ؟ 

 را  الشحوم  بحلي تس  الثامةية ؟ وح  ت  و وج  بداع الاحومةن تجح  وبهجة  الج 

اتاااثهدك البااااث الااااحلذ  بااا از الا  ااا  باااةن مياااراذ تيبةاااا  ل تاةةاااا الجااارا  الشاااحوم  
ل باااداع الااااحومةن بحلي تسااا  الثامةيةااا  بشاااىو لاااح  لاليد تااا  اةبثدامةااا  باااحليجثي  الكااارسثذ بشاااىو 

 محص ل ل  ون م ق: 

   الجرا  الشحوم .الثا ك لمأ وعهر 

  . الكش  لن  تية  الجرا  الشحوم  لمي تس  الثامةية 

 . الر رك لمأ وبهجة  الجرا  الشحوم  لمأ كر  العك  اماا ل الياحت 

 . تاد د و وج  بداع الاحومةن تجح  تيبةا الجرا  الشحوم  بحلي تس  الثامةية 

لااان تساااحدةت  اتاااثذد  اليااابهل الرتاااعذ لكاااذ لااااحلل  لكاااذ لاةاااا البااااث  تدافااا  لسجةااا 
 واحل   الامية  لسجة  لن   حلح  الباثة .

 أواًل: األسس النظرية للجودة الشاملة:  
 مفهــوم الجــودة الشاملــــة: أ( 

ح  تبح بت اليعحتة  اليثامة  بيركرع الجرا  الشحوم  ل ل  باحمث ك لمياح  الجارا  لتبا ا
ثيااارت  لةهااح لاتجحتاااحته  اليذثمعاا ا لوااان اللااا  الثرتاااو  لااأ تا سااا  لاابيق اليااادا ت الثااذ  ب

واااادا لمجااارا  الشاااحوم  بساااب  تاااادا يرادبهاااح لاتجحتحتهاااح اليذثمعااا ا لوااان  ةاااد  اليعاااحتة  الثاااذ 
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با زذ  لااأ ةةا  الثيبةااا اليعهار  الااةل   فا  لمااأ العمساع  امي امةاا  لالثاذ تاثيااد لماأ ليمةاا  
لالايمةااحذا ةةااث تاا  تا ساا  الجاارا  بادهااح )اتااث اتةجة  الثاسااةن اليسااثي  فااذ ييةاا  الي اةااو 

 اا   ت فاا  لمااأ وجيرلااا  واان الةاااة ا لتسااثيد  ح ااا  ة فثهااح وااان اليامروااحذ الثاااذ تااثيىن فاااذ 
  ح تاح وان تروةا  وراتا  الااحومةنا لاتاثثيح   اد اته  العك سا  فاذ وذثما  وساثرسحذ الثبراة  

ا لتا ك بادهح ليمة  وثية   لك ل س  (4)لمأ دار  بدالذ لثاةةا الثاسن اليسثي  لميبري (
لا ي  ون اةوثةحز الث ةرل الي تو لمجرا  لاةلثيحا الث ةارلا لفةعةا  تاةةةهاحا لوادي الث فةا  

 (5)لمةهح فذ  ف  األاا .
 ل الشاذ  فياح لجا   –بادهح اللاع   ل اليب لا  ال فةاا   Websterل د ل فهح  حورت 

 (6)لىرت.  ت
 تااامرذا ل دهاااح وااادمو لمجااارا  لة   فااا  لماااأ الااااد األاداااأ  لتاااا ك بادهاااح فمساااع  للاااةس

 (7)لميثيمبحذ بو لمأ اةوثةحز لاةبثكح  فذ فو وسثري.
لساا تبق وعهاار  الجاارا  بثةاادل  الذاادوحذ  اذ الجاارا  الاحلةاا ا لالةماا  فااذ الثكمةاا ا واا  

ياا   واان ا لالجاارا  تااث  بحليةح داا  واان يحداا  الا(8)تاةةااا اةفثعااح  الااةاتذ فااذ تاةةااا اةتااداك
الذاااادوحذ اليةدواااا ا لواااان و ساااادل تااااةا اةتجااااح  فااااذ الالاااا  الاااااد ث   وردااااد فةجبةاااار  ماااا ق 

Armond Feigenhaum  ةةث  د  ل ك الجرا  بادهح تاةةا األتداك اليبشرا  الثذ تاةا
 (9) كح الايةو.

ااح لمثرةةااد الةةحتااذ  األ اا ل     ااد تاا  تا ساا  الجاارا  بادهااح وجياارع اللااعحذ  ل 1994للفة 
 (10)حمص لمسما   ل الذدو  الثذ ت ال  لأ الةد   لمأ تاةةا   بحذ وامب   ل وعث ك .الذل

 الجرا  لمأ ادهح دراح   ثعا ع McLaughlin Gregoryلسثبحلق ي سجر ل وى لتمةن 
وب  ا ا   دري  ف لة  ل د  لج  لمأ اماا   تاسةن دريهاح فاذ كار  تاة  الابر  الع لةا ا ل ت 

 الام  وثدامم  تثيثو فةيح  مذ: تة  األدري  تيثو ا  
لسث ين اةحف   اا   الي تس  ون  اة  لوااح ة  لاتجحتاحذ ل الا  وثر اا   النظام االجت اعا: -1

(11)لدرلة  الا  حذ اةيثيحلة  بةن األف ااا ل شىحق الةر  اامو الثبرة .
 

األتااحلة  لتاار البرااح  الثكبرلااريذ الااةل لشااثيو لمااأ األالاذ ل  النظةةام الينةةا دالتونةلةةةجا: -2
العبة  الثذ تةةس ميراذ  تيح  الاياو ااماو الي تسا ا لالثاذ ليىان تيارس  الاياو لتاساةب  
وان م لهاحا لسشايو فاذ   ما  اليبرياحذ الثا اف  الثكبرلاريذ للكا  اليااح ة  لتادفا الايااو 
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لاليااااراا لاليراتااااعحذ لتا ساااا  الايااااو لاليساااالرلةحذ للاااادا ميااااراذ الايااااو لواااادي اتااااثذدا  
(12)و اليشى ذ.اليامروحذ فذ ة

 

لسشااثيو لمااأ لااد  لبحتاا   مةسااة  وثااو )الثكاارسن الثبرةيااذا لالسةحتااحذا  النظةةام اا ا: : -3
لوسااااثرسحذ الساااامي  ل ديح هااااحا ل تااااداك اليبرياااا  ل تااااحلثهحا ل دسثهااااح اليسااااثةبمة  لالايمةااااحذ 
اماا سا  وان تذياةق لتبراة  لتريةا  ل  حباا  لتةارس (ا لتاةا  ثبحتا  وا  شايرلة   اا   الجاارا  
الشحوم  اامو اماا اذ الثامةية  لالث فة  لمأ  اا  األف اا لاتثذدا  الرتحمو الثكبرلرية  فذ 
فحفااا   لياااحله  للكااا  وااااح ة  لةةاااحت  اامهااا ا لالايمةاااحذ اماا سااا  ااماااو الرةاااداذ اماا سااا ا 
لتيبةا واح ة  الجرا  الشحوم  فاذ الايمةاحذ اماا سا  الثاميةا  ل لا  لثاساةن  اامهاح لتاةةاا 
 تاااادافهحا فيااااح اتساااا  وعهاااار  الجاااارا  فااااذ اللداااا  األمةاااا   لةشاااايو ياااارا  فااااو واااان اليبثجااااحذ 
لالذااادوحذ لالاا اذ لاليامرواااحذ لةةلااا  الاياااو لاماا   ليااارا   اا  األفااا ااا لتاااذ تث ااااين 
ييةاا  اليبااحائ الثااذ تساااأ  لااأ تاةةااا فاااحق للتااداك الثااذ تثيماا   لةهااح الي تسااحذ تاارا  

(13)ل تامةية .فحدت تبحلة   ل تجح س   
 

 الشاايرلة  فااذ الجاارا  بادهااح تشاايو ااا   Gregoryلي سجاار ل  Vohlل ااد ةاادا فرتااو 
 :(14)دةحط  مةسة  تذ

تييةااا  فاااو الايمةاااحذ ااماااو الي تسااا  الثامةيةااا  تااارا  فحدااات ليمةاااحذ  تحتاااة   ل ليمةاااحذ  -1
 وسحلد .

الياد  سن  تيية  فو لوةع  اامو الي تس  الثامةية ا باةث تشيو يية  الروحم  بدال  ون -2
(15)ل دتح  األ سح  لادثهح  باتي  الروحم  لالي دلتةن.

 

ا ون الير ا ن لالاحومةن لدهحل  بحليسثعةد ن ون الذدو ا ل ت  -3 تيية  فحف  لبحت  البرح  بد  
 لىرت فو ف ا وسلرق لن يرا  ليم  للن ف سا ليو اليجيرل  الثذ لايو فةهح.

تاال  األليحق لاليهح  اللية   وبهاح لالكبةا   فيح تا ك الجرا  بادهح الثاسةن اليسثي  ل 
 (16)بلر    ف و لمأ اليسثرسحذ الع ال   ل اامو الايو الجيحلذ.

اةثةحيااحذ  بادهااح وجيرلا  الذلاحمص الثااذ تيةا  الذدوا  الثااذ ت كاذ Grayلل فهاح يا ال 
 (18)ا لل فهح الع  لةةب  بادهح تاةةا  تداك ل  بحذ اليسثعةد ن ون الذدو .(17)الاي  

لسبر  لمجرا  الشحوم  بادهح: اةتث اتةجة  اماا س  الثاذ ت تكا  لماأ وجيرلا  وان الةاة ا 
لتسثيد  ح   ة فثهح ون اليامروحذ الثاذ ليىان فاذ   ح تاح تروةا  وراتا  الااحومةنا لاتاثثيح  
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 ااااد اته  العك ساااا  فااااذ وذثماااا  وسااااثرسحذ الثبرااااة  لمااااأ دااااار  باااادالذ لثاةةااااا الجاااارا  لالثاسااااةن 
 (19)ايو الي تس  الثامةية .اليسثي سن ل

لالجااارا  تاااذ وجيرلااا  وااان الذلاااحمص  ل السااايحذ الثاااذ تابااا  بد ااا  لشااايرلة  لااان يااارت  
الذدوحذ لةحلثهح بيح فذ  ل  فو  باحاتح ون ودم ذ لليمةحذ لوذ يحذ لتيةلا   اياا  لوجيرلا  

ن اليراتاعحذ ا فيح تاا ك بادهاح وجيرلا  وا(20)الثعحل ذ اليثراتم  الثذ ت ال  لأ تاةةا األتداك
 (21)لالياح ة  ل ف  وسثري ليرا  اليبثل ل اا  الايو بشىو تاةج وبة بدا ث .

ل د لا   ير ات  ال  ا فبة  ا فذ تامة  اليبرياحذ الةحبحدةا  فةعةا  تاساةن يارا  وبثجحتهاحا 
لدااحاي باتيةاا  الثاا ا  اماا   الامةااح بثاسااةن ياارا  اليبااثل لالثذيااةق لمجاارا ا لاتااثذدا  امةلااح  

( 1986ذ السةي   لمأ الجرا  لالثاساةن اليساثي  لكاو وجاحق وان اليجاحةذا ل اد  فاذ )لاح  ف
  سةااا  شاااحوم  لمثعكةااا  فاااذ وركااارع الجااارا    ماااا لمةهاااح ا اةااا  الجااارا  لتاااذ وثامةااا  بياحلجااا  
وركااارع الجااارا  لتثكااارت وااان ا اااا  ليمةاااحذ تاااذ  الثذياااةق لمجااارا  لتاثبااا  تاااة  الايمةااا  دةيااا  

تلاااية  ل دشاااح  ليمةاااحذ تاةااا األتاااداك فاااذ واااو وااا لك الاياااو لالثبعةاااة  البدالاا  الثاااذ تث اااين
ال  حباا  لمااأ الجاارا   –العامااذ لمثشاايةو باف ااو وسااثري فاحلةاا  ويىاان ةساا  اليةااح ةس اليااادا  

ليمةاا  تاسااةن الجاارا  لتااذ  –لتاة  الايمةاا  تااادا اليةااح ةس الثااذ تةااة  واان م لهااح ليمةاا  الثبعةااة 
يارت ل فاذ وساثري األاا  لان   ساا وجيرلا  وان امياا ا اذ  اميا ا اذ اليثباا  لثاةةاا تيةا 

تةااااار  بهاااااح اماا   لثةااااادل   تاااااحلة  لدرااااا   اا سااااا  يد اااااد  لىااااارت لهاااااح تااااادك واااااادا لتااااار تاساااااةن 
 (22)الجرا  .

لفذ كر  وح تبا ليىن تا س  الجرا  الشحوم  فذ الثامة  بادهاح وجيرلا  وان اليااح ة  
ماا اذ الثامةية  فذ فحفا  لبحتا  الايمةاحذ اماا سا  لاليراتعحذ لاألتس الثذ  ببيذ تراف تح بح

تاااارا  الثذيااااةق  ل الثبرااااة   ل امشاااا اك لالثريةاااا   ل ال  حباااا  لاليثحبااااا   ل الثةاااارس  بهاااادك تمبةاااا  
اةثةحياااحذ الااااحومةن ااماااو اماا    ل الةسااا ا لفاااةل  اليااادا ت الرا اااا  فاااذ دياااحو تمااا  اماا اذ 

د لمأ تيارس  الايمةا  الثامةيةا  تارا  باحماا اذ الثامةيةا  لتةدل  الذدوحذ لام شحااذ الثذ تسحل
 ال بحليدا تا لاةتثذدا  األوثو لميرا ا اليحال  لالبش س  فذ كر  اموىحدحذ اليثحة .

 واااح لااان  اا   الجااارا  الشاااحوم   تااامرذ شاااحوو لمجااارا ا لس فااا  لماااأ لراواااو الثاساااةن 
ة ا لالاحيااا  لااابر  لاكاااا  ل ااايحت يااارا  اليساااثي ا لاتثيحواااحذ اليساااثعةدا لاماا   اةتاااث اتةج

الثامااااة ا ل دساااا  الةةااااحا ا لامشاااا اك الااااةل   فاااا  لمااااأ واااابج الساااامي  لتعرس ااااهح لماااااحومةن فااااذ 
و تسحذ الثامة ا ل اا   الجرا  الشحوم  فمسع  شحوم  لماةح  لالاياو فاذ الي تساحذ الةات ت فاد 
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 فاا  فااذ ا ااا   فكااح  )تاد ااد لمااأ ا ثعااح  الثاسااةن اليسااثي ا لياارت   اا   الجاارا  الشااحوم   ث
ا ل اا   (23)تاساااةن البراااح  اماا ل لمي تسااا ( –تاساااةن األاا  بحلي تسااا   –لتا سااا  الجااارا  

الجرا  الشحوم  تذ وجيرل  األليحق اماا س  الثذ ت ال  لأ الثاسةبحذ بشىو وساثي ا لتاذ 
  بدة  لن الع ال ا اتث اتةجة  تاسةن  لجحبة  لميبريحذ لتشيو الث فة  لمأ األتبحذ اليبهجة

لاتااثذدا  األالاا  امةلااحمة  فاتااحت لثاسااةن البرلةاا ا لتةاارس   ا تااحا لالث فةاا  لمااأ اةتلااحق 
 الداممذا لةو اليشى ذ.

لل فت  اا   الجرا  الشحوم  بادهح  تمرذ تيرس  شحوو لوساثي  فاذ األاا ا لشايو فحفا  
األ سااح  لفاا و الايااو لاألفاا اا لسشاايو وجااحةذ الايااوا لسشااىو وساالرلة  ت ااحوبة  لااااا   الامةااح ل 

ديح هح فحف  و اةو األاا  وبة الثاحوو و  اليرا ا لوا ل  ا بايمةاحذ الثشايةوا لتريا   اا   الجارا  
الشااحوم  واان ماا ق يهاارا ف سااا الايااو  لااأ الرفااح  باتااداك ل س اا  وثااو تاسااةن الجاارا  لمعااي 

اح لميبرياحذ الثكمع  لزسحا  البيرا لة لةثل  تةا اليعهر  لمأ اليب ريحذ اللبحلة  فةق بو  ل  
 (24)الذدوة  وثو وبريحذ الثامة .

فيح تا ك بادهح تيبةا  رالد ل تس الجرا  بهدك  ةدا  الثكحوو بةن الروحم  لاليهح  
لالايمةحذ لمثبرة ا لسث   ل  ون م ق الثيرس  اليسثي  للاا  بحليبري  و  األمة فذ اةلثبح  

لثاسااةنا فايمةاا  تاسااةن الجاارا  تااذ لبااح   لاان باا    واان الاااحااذ الثااذ العكاا   الاحواا  لذحتااة  ا
ت ف  لمأ  تحت لا اذا ل ةحا  ييحلة ا ل اا    شةد  تايو وان  ياو ادجاحز اتاث اتةجة  الثبراة  
ون م ق ليمة  الثاسةن اليساثي  فعاذ اليحلا  تكارت اللار   الباح ز  ماا   الجارا  الشاحوم  تاذ 

ليا  الد ا ا وعهروهاح شاحوو ل فثا  ليمةا ا لتاذ   سةا  وان  ا و الاةاح ا  دهح  لبح   لن فمساع  بح
 (25)فيح  دهح  اتث اتةجة  ليو لثاةةا الثةد  لن   سا الايو الثبحفسذ .

ح ل  بدال  لدهحل  لزون وادا وثمهح فذ  ل  وثو الكثة   ل اا   الجرا  الشحوم  تاد ب دحوج 
عةاااةتح فياااح  دهاااح لةسااات ليااا    ااا ال  ل لياااح ت وااان البااا اول الثاااذ دةااار  بثذيةيهاااح لتا س تاااح لتب

مدجااحز  تااداك لحالاا   ل  ااث  تاةةةهااح لاان   سااا الايااو العاا الا لفيااح تااا ك  اا   الجاارا  بادهااح 
شاااىو تااااحلدذ ألاا  األلياااحق لاثياااد لماااأ الةاااد اذ اليشاااث ف  لكاااو وااان اماا   لالااااحومةن بهااادك 

 (26)ف و الايو. تاسةن الجرا  لزسحا  امدثحية  بلع  وسثي   ون م ق

فيااااح تااااا ك بادهااااح اتااااث اتةجة  تسااااثهدك افاااا  اماا   الثامةيةاااا  لمااااأ اةلثاااا ا  بحلثاسااااةن 
اليسااثي  للتااحلة  اماا ساا  لاان  اا و تاسااةن الياادم ذا الايمةااحذا اليذ يااحذا لممااا وبااحخ 
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  لشج  يية  الاحومةن فذ اليد ت  لمأ اليشح ف  العاحل  فاذ ليمةاحذ الثيةا  بحتجاح  تةمةاو الهاد
 (27)لتارة  الي الا الث ةرل.

لدراا  ا ألتيةاا  الجاارا  الشااحوم  فااذ فحفاا  اليجااحةذ بلااع  لحواا ا لوجااحق الثامااة  بلااع  
محت ا  اي  لأ الثسح ع لثببذ تة  العمسع  ليح لهح ون  ا  فبة  فاذ شاثأ اليجاحةذ فاذ اللدا  

ةاا لاباي الق الااحل  األمة   ل  ا  تاة  العمساع   ة  ت تباحه بااي الد اتاحذ  ابثات فشاو الثيب
در  ا لاد  ليرا وبحخ تبرةيذ ل اا ل.
(28) 

فياااح تاااا ك  اا   الجااارا  الشاااحوم  بادهاااح تابااا  لااان وباااحخ  اا ل لتبرةياااذ تثكحواااو فةااا   
ليهااحذ البراا  ةاارق  بةااا  األتااداك الث ةرساا  للتااحمو تاةةةهااح لاليسااثرسحذ الياةح ساا  لالساامرفة  

ا (29)مةن فااذ اماا   وساالرلةحت  للايبحتاا  فااذ تاةةةهااحالياباا   لبهااحا ل ت  ااد ه فااو فاا ا واان الاااحو
لاليباحخ اماا ل تاار وااح ليمااا لمةا   اا   الجاارا  الشااحوم ا ل ااد وها ذ فكاا    اا   الجاارا  الشااحوم  

لثاباا  لاان ليمةاا  تاسااةن الجاارا ا لتاااد  اا   الجاارا  الشااحوم   تاامرة ح واان األتااحلة   1988لااح  
ة  ةةث تشثيو لمأ لت  الايمةحذ لالثاادل ذ اليةث ةا  الثذ تسثذد  ماا    ل  و تس  تامةي

 (30)الثذ تسحلد لمأ تاسةن الجرا  بشىو وسثي .

لتببت تةا األتمرذ لدا ون اماا اذ الثامةية  لاليد تاة  فاذ الثاماة  بحلرةلاحذ اليثااد  
 األو سىةااا ا لةةةااارا دثاااحمل  لجحبةااا  فاااذ تيااارس  لتاساااةن يااارا  الايمةااا  الثامةيةااا  ةةاااث  لكاااات

وبيةاا  تامةيةاا  فااذ الرةلااحذ اليثاااد  األو سىةاا  دجااح  تيبةااا تااةا  100الد اتاا  الثااذ تياات لمااأ 
 (31)األتمرذ لالرترق  لأ دثحمل يةد  فذ وسثري األاا .

لفااااذ كاااار  الثا سعااااحذ السااااحبة  دسااااثبثل تا ساااا  ماا   الجاااارا  الشااااحوم  بادهااااح فمسااااع   ل 
ليسااثي ا لتاةةااا الجاارا  فااذ فحفاا  وجااحةذ اتااث اتةجة   ل  تاامرذ  اا ل  هاادك  لااأ الثاسااةن ا

الايااوا لتشااىةو وساالرلة  ت ااحوبة  لااااا   الامةااح لاأل سااح  لفاا و الايااو لاألفاا اا لسشاايو ديح هااح 
فحف  و اةو األاا  لفا در  وادا  لوراة  تارا  لأ تاةةا  تحل  الي تس  الثامةية  وان ما ق 

 تةدل  الذدوحذ الثامةية  اليثية  .
 ودة الشاملة للمؤسسة التعليمية:أهمية الج ب(

تث ااااج  تيةااااا  الجاااارا  ل اا تهاااااح لوااااادي تيبةةهااااح فاااااذ اماا   الثامةيةاااا  للكااااا  وااااااح ة  
لمايمةااحذ اماا ساا  بيااح لسااحلد لمااأ  ةااحت األاا  لالر اارك لمااأ  لياا  ال ااا  لتةاادل  الذاادوحذ 

ح  اث  تاا ثاا  فااذ الجةاد  الثااذ تساحلد لمااأ تاةةاا األتااداكا ل لاا  ألت الجارا  تابااذ اةوثةاحز فةياا
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كر  واح ة  لوراتعحذ وادا  لتثيثو  تية  الجرا  بحلبسب  لااا   الثامةية  فذ  دهاح تااد تاي  
 :(32)ون تيحذ الال  الاد ث للهح ال تح الاةرل فهذ تايو لمأ

 زسحا  امدثحية  لتاسةبهح. -1

 تيرس  اليهح اذ الةةحال  لاماا س  لةةحا  الي تس  الثامةية . -2

 و لتةمةو الهد .زسحا  الاي -3

 اةتثذدا  األوثو لميرا ا البش س  لاليحال . -4

 مما بةل  تدل  لتاحفظ لمأ الثيرس  اليسثي . -5

 اشث اه يية  الاحومةن فذ الثيرس . -6

 تاسةن درلة  اليذ يحذ. -7

 زسحا  الكعح   لتشجة  الايو الجيحلذ. -8

 تام  اتذح  الة ا . -9

 تةمةو اليهح  لدلي  الةحمد  لتةمةو األميح . -10

 رفح  بيثيمبحذ الثد سس.ال -11

 اماا   الدلية ا ة  لمعلو. -12

 الث ا  فو   ك ون    اك الايمة  الثامةية  بحلبرح  اليريرا. -13

 يرا  درح  شحوو لود لت  باىس الجحبة ح لمأ تمره الي ذ. -14

 تاةةا الثبحفس الش س  بةن الي ذ. -15

 تعاةو الثد سس بيح لاةا األتداك الث ةرس . -16

 ة  لكو وىحت فذ الي تس  الثامةية .ال دس  الراكا  الرال -17

 الث فة  لمأ تيرس  الايمةحذ  فث  ون تاد د اليسلرلةحذ. -18

الجرا  ت ال  لأ  اا  الايو بحلشاىو اللااةج وان  لق وا   لتةادل  الذادوحذ بلار   تشاب   -19
(33)ةحيحذ الجيحتة .

 

األاا  داار ت ال الجرا   لاأ تروةا  الثةبةاحذ اماا سا  لبباح   اد اذ تبحفساة   لماأ لتريةا   -20
تاةةااا البثااحمل الييمرةاا  فيااح تاا ال  لااأ اتااثةاحذ الثةبةااحذ اليثجاادا  لتروةعهااح فااذ تياارس  

(34)لتاد ث الايمةحذ اماا س .
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تاا ال الجاارا   لااأ ا اتاا  وثيمبااحذ اليجثياا  لاةثةحيااحذ الاياا   لالرفااح  بثماا  اةةثةحيااحذ  -21
ع سااا فيااح  دهااح تاا ال  لااأ لتبيةاا  الاد ااد واان الةااة  الثااذ تثامااا بحلايااو الجيااحلذ لليااو ال

تااارفة  اليامرواااحذ للكااارةهح لااادي الااااحومةن لتاةةاااا الثااا ابق الجةاااد لاةتلاااحق العااااحق باااةن 
(35)األ سح  لالرةداذ اليذثمع .

 

 ت الجاارا  تساايج بااحدي و  ليااحق اةبثكااح  لامبااداع لاليشااح ف  الجااحا  لماااحومةن فااذ تاةةااا  -22
ماا   لمةهح  ت تثاا   وان الةرالاد لالابر  وسثرسحذ  لمأ ون الثية  لالثعرو لون ا  فإت ا

(36)لامي ا اذ الجحود .
 

 ت الجاارا  ليمةاا  وسااثي   تثيماا  الي ايااا  الدل ساا  لالثاسااةن اليسااثي  ليسااح    الثياار اذ  -23
الاحلية ا فيح  دهح ليمة  شحوم  تشيو يية  وىردحذ اماا   الثامةية  فذ كر  اليسثرسحذ 

(37)الياةح س  اليثعا لمةهح.
 

ا  فحماا   فاذ كار  الجارا  الشاحوم  لةسات وجا ا تاساةبحذ فاذ اماا    لاأ فكا   اا ل  لون
 :(38)يد د  ث    و  تة  العمسع ا لتةا العك  ليىن ل ض  ت  و وا  لمأ البار الثحلذ

تثاحوااو اماا   واا  اليثيةاا اذ بحلثبح تااح ةةااحما تكشاا  لاان فاا ص لواان ااا  فإدهااح ة تذشااأ  -1
  ةدااهح.الثية اذ بو تايو لمأ 

 تهث  اماا   بحلايو الجيحلذ لتكرسن الع و لتبية  الا  حذ ل زال  اليار حذ. -2

 الثرية   لأ و سد ون ال و ف س  لالية ا ة  اماا  . -3

(39)اتثثيح  فو اليح حذ لمثكبرلريةح لالةري البش س  لحلة  اليهح  . -4
 

ثااااااة اذ الدللةاااا  لمااااأ تا ساااا  اماا   لمااااأ الراااا لك اليامةاااا  لالةروةاااا  الت البراااا   لااااأ ال -5
  (40)تةحتحذ الثامة  لويح تحت .

 تا س  اماا   ون الةرالد لالبر  لامي ا اذ الجحود  لالثةمةدل . -6

 لك  واح ة   روة  لةحت فذ كرمهح الايمةحذ اماا س  ون تذيةق لتبرة  لترية  ل  حب . -7

 اماا   الر  ة .اةتجح   لأ األتحلة  الثكبرلرية  لاماا   املكث لدة  بدة  ون  -8

الثااااا   واااان  تااااحلة  ت  ةاااا  الاااااحومةن ةساااا  األ دوةاااا  لاةلثيااااحا لمااااأ الكعااااح اذ الاميةاااا   -9
 لتشجةاه  لمأ تيرس  األاا  اليسثي .
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 منهجيــة الجودة الشاملة: ج(
تاثياااد تاااة  اليبهجةااا  لماااأ وجيرلااا  وااان األتاااس لاليباااحائ الثاااذ لجااا   ت تةااار  لمةهاااح 

الةحمي  لمأ تاة  الجارا   ل الثاذ تثببحتاح فمساع  الجارا ا لوثاو تاة  الجرا  الشحوم  لفةل  اماا   
اليبهجة  تاثحا  لأ  بداع ون فحف  الااحومةن بحلي تسا  الثامةيةا  ةثاأ تلابج ةةةةا  لماأ   ض 
الرا   لسثارق الام   لأ لا ا  وميارت لشاا  با  ييةا  الااحومةن بحلي تسا ا لتارك داا ض تاة  

 اليبهجة  لمأ البار الثحلذ: 
 أسس الجودة الشاملة:  -1

 دتت ثل يي ا يوا:
لسةلد بةل  اةتثيح  بجرا  اليذ يحذا لتثيثاو فاذ اليساثعةد وان  التركيز عوى الع يل: (  

الذدوااا  فاااذ اليااادا ت لاماا   بياااح فةهاااح وااان وامياااةن لواااد  سن للياااحق لفاااةل  اليااا ذ 
(41)ل للةح  األور .

 

(42)يحذ اليسثعةد ن.بيابأ  ت لىرت الهدك  مبذ   ب  لاةثةح ال الئ ة: (ذ 
 

 لتذ  ت تشيو الجرا  يية  الايمةحذ اماا س  الثذ تث  اامو اماا  . الم ةلية: (ا 

لتذ و لدا  البراح  باةاث  ت لاثياد لماأ لادا وان البادامو لمثاساةن لالثيارس   ال ردنة: (ا 
(43)اليسثي .

 

 فه  لالجرا  تثاةاا بيشاح ف  ييةا  الااحومةن لييةا  اماا اذ لاأل ساح  لاواث ال ما:كة: (ه 
(44)اليهح اذ.

 

بيابأ اةلثيحا لمأ العاو الس س  الةل للااج اليساح  لسيبا  ةادل   منع ال مكالت: (ل 
 اليشى ذ.

لاثياد تاةةااا الجارا  لمااأ البةحداحذ لاليامروااحذ تارا  وااح لاثحياا   تةةاير قاعةةاا بيانةةات: (ز 
وااح وبهااح وثذااة الةاا ا اذ  ل تماا  الثااذ تسااثذد  فااذ تياارس  لتاااد ث الباا اول الثامةيةاا   ل 

(45) ثاما وبهح بحألف اا اليشح فةن فذ الايمة  الثامةية .
 

لج   ت تةر  الجرا  لمأ وجيرل  ون الياح ة  ليىن ون م ق  ةحت  دضع ال عايير: (  
 يرا  األاا .
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تةا لتبحه لدا ون الةة  لن الجرا  الشحوم  فذ الثامة  الثذ ليىن ل كهح لماأ الباار 
 :(46)الثحلذ

تاااذ وعهااار  اتاااث اتةجذ لةااار  لماااأ  ت الث ةةااا  تثاسااان فمياااح يااارا  لةراتاااح األفااا اا: ل  (  
 تايو اليد  سن لالياميةن لالي ذ ل للةح  األور  ل يحق األليحق وسلرلةحته .

 الةةحا : لتشة   لأ  ت اماا   لج   ت تببذ لبعسهح لةبعسهح واح ة  يرا  وادا . (ذ 

ح لااا   لاألف اا لثاةة (ا   ا  تداك الث ةة .الثاسةن اليسثي : بيابأ ليرا تريه 

اليشاااح ف  الشاااحوم : بياباااأ  ت تاةةاااا الجااارا   اااث  فاااذ فاااو  يااا ا  الثبراااة  اماا لا  (ا 
 لةيسلرلة  فو األف اا اامو اماا   لالي تس  الثامةية .

 اةتثجحبحذ الس سا : لتابذ اةتثجحب  الس سا  ليثيمبحذ الايو. (ه 

   لسيب  اليشى ذ.وب  اليشى ذ: لتشة  ل ا العاو الس س  الةل للاج اليسح (ل 

 البر   باةد  اليدي: لتابذ ال دس  اليسثةبمة ا لالثذيةق باةد اليدي. (ز 

 اماا   بحلر حم : لتابذ اةلثيحا لمأ بةحدحذ لتامة ذ  ةلحمة  لثاةةا الجرا . (  

الش اف  لوسلرلة  اليجثي  اليامذ: لتذ دثةج  تبحاق اليبحف  و  اليجثيا  اليااةقا  (ط 
   لاليجثي  الياةق فذ تاةةا  تداك الث ةة .لتاىس وسلرلة  اماا  

 مبادئ الجودة الشاملة: -2

تةاار   اا   الجاارا  الشااحوم  لمااأ وجيرلاا  واان اليبااحائ الثااذ تاا تبق بيااح لجاا   ت لىاارتا 
لتااذ بيثحباا  الحوااحذ  تحتااة  لهااة  اليبااحائ لةساا  البر سااحذ لالعمسااعحذ اليثااادا  تجااح  اماا   

لتثعااا فااذ دةااحط  ماا يا لسريااد   ةااا  لشاا  وبااد  لااااا   ةةااث لكااات وبااحائ تذثماا  فااذ دةااحط 
 :(47)الةحمي  لمأ الجرا  الشحوم  ةداتح )ف ادس وحتردذ( فيح  مذ

اةتاااثي ا س  فاااذ لااا ض لتاساااةن اليبثجاااحذ لالذااادوحذ لساباااذ تاااةا الث فةااا   رساااو األياااو  -1
 لتك سس الجهرا دار اةبثكح  لالثجد د.

شاحوم  ةةاث  ت الذدوا  ال ااةع   ةا  وةبرلا  فياح تببذ فمساع  يد اد : لتاذ فمساع  الجارا  ال -2
  ت  دجحز األليحق بي سة  مح ل  ة  ثاحلش و  تة  العمسع .

تر اااا  اةلثيااااحا لمااااأ الثعثااااةش: ةةااااث  ت الثذيااااةق لببااااح  الجاااارا  واااان األتااااحت لتاسااااةن  -3
 الايمةحذ لوب  الاةرذ.

 را  الايمةحذ.الروةع  ال مةسة  لااا   تذ  زال  الاراما الثذ تارق الت تاةةا ي -4
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 دشاااااح   ااااا و ةد ثااااا  لمثاااااد س   اباااااح  الاياااااو لاتاااااثذدا  اليااااا و امةلاااااحمة  لمثاااااا ك لماااااأ  -5
 اةةثةحيحذ لالثاةا ون البجحةحذ.

 تاسةن در  امدثحا لالذدوحذ بحتثي ا  ل لأ األبد. -6

دااا ع الذااارك وااان األفااا اا ةةاااث لجااا   ت لىااارت الااااحومةن لاليساااثعةد ن  اااحا سن لماااأ تريةااا   -7
 غ لن اليشى ذ لالثابة  لن األفكح .األتلم  لالثبمة

الة ح  لمأ الاراي  الثذ بةن اماا اذ لاة سح  ةةث لج   ت لىرت تاحلت لاتلحق تبحاق  -8
 مب اذ.

 الثذمص ون الشاح اذ لاليرالظ لدةد الاحومةن. -9

 الثة  فذ األف اا الاحومةن فذ الي تسحذ. -10

 لمأ وةحبو ب الثه  فذ الايو. زال  الاراما الثذ تا   الاحومةن ون ةةه  فذ الالرق  -11

 دشح  ب دحول تامةيذ لتد سبذ لمثبية  الةاتة  لماحومةن ل ت لىرت الثد س  وساثي  ا ةةاث  ت  -12
 الثيرس  وسثي  ا.

 ياو يية  الاحومةن فذ اماا   لايمرت لثاةةا الثارق. -13

   ا  ل ةىح  الذب ا  لاةمثلحتةةن. -14

 اا   الجااارا  الشاااحوم  تةااار  لماااأ  لسثعاااا ) لةااا ذ فااارق ليةااا ا تاااثبن تاااى فن( لماااأ  ت
 :(48)وجيرل  ون اليبحائ تثيثو فةيح  مذ

  الث فة  لمأ الاي   بحلثبح ت   تحت ليمة  الجرا  لتدفهحا لتيثاو الايا   اليساثعةد ن
 ون مدو  اماا   الثامةية .

 . الث فة  لمأ الايمةحذ اماا س  الثذ  ث  ون م لهح الذدو  لفةل  البثحمل ون الذدو 

 .اةتثعحا  ون مب اذ الاحومةن 

 .اتذح  الة ا اذ فذ كر  الاةحما 

 .الث فة  لمأ الثد س  اليسثي  لماحومةن 

 .اليشح ف  الكحوم  فذ تيبةا الجرا  للك  واح ة   ةحتهح 

 .الثيةل  الاىسة  ل ل  لمثاسةن فذ الجرا  فذ كر  دثحمجهح 

 .اةتثيح  بحألف اا الاحومةن 

 لاةل لساثهدك اليساثرسحذ الياادا  ااممة اح لمح ية اح براتاي  تةلاحذ الث فة  لمأ الثةارس  ا
 الثيرسو.
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فيااح   فاا  )العةااد تثشااب ( لمااأ وبااد  ن  تحتااةةن لاثب تيااح  تااحت لالااحم   اا   الجاارا  
 :(49)الشحوم  لتيح

   ت لىاارت لاادي اماا   اتااث اتةجة  تاثيااد لمااأ  تااحت واان البةحدااحذ لاليامروااحذ اليثامةاا 
 امفحا  وبهح فذ الثا ك لمأ دةحط الةر  لال ا  فذ األاا .بحليسثعةد ن بهدك 

  لياارا تةحتاا  لثاسااةن لتياارس  الهةحفااو اماا ساا  بهاادك تاةةااا  لمااأ اليااادةذ لثاسااةن
  اا  يراد  الايو لالذدوحذ.

فيح  فد فو ون )وح شةو لفةسة ( لماأ  ت تباحه وجيرلا  وان اليباحائ األتحتاة  الثاذ 
 :(50)ا  الشحوم  لتثيثو فةيح  مذتسحلد لمأ دجح   اا   الجر 

 .اتثذدا  اليامروحذ ون  يو الثاسةن اماا ل 

 .تبحت  ةج  السمي  لاليسلرلة ا لتاعة  الاحومةن ون  يو تاةةا األتداك 

 .مما وبحخ  ث  فة  الثاحلت بدة  ون اليبحفس  فذ الايو 

 .اةتثيح  بحلثد س  لماحومةن لتةد   الجهرا 

الثاااااذ  ااااادوت الشاااااىو اليبيةاااااذ ل ااااابق الايمةاااااحذ  Demingل واااااح لااااان لبحتااااا  ال   
امةلااااحمة ا ل تاااابات شاااااح  ا لجيةاااا  الي تسااااحذ لالهةلااااحذ الثااااذ  اااا  ذ البةااااح  فااااذ الثبحفسااااة ا 

 Deming)بحمكحف   لأ  ةحو  برك  شى   تبدتة ح لمأ تةل  وثمث   ما لمة  وثماث اليابل 

Triangle)  الع لةاا ا الثااذ لكاااهح لعمسااعث  فااذ  ليثااو اليبااحائ األتحتااة  الث ااا  لاأل ةااا  لشاا
ااح لميبااحائ ال مةسااة  الثحلةاا  )الاا   تاسااةن الجاارا ا لامدثحيةاا  واان ماا ق  اا   الجاارا  الشااحوم  لفة 

تاسااااةن الا  اااحذ الداممةاااا (ا ل وااااح  –تيبةاااا األتاااامرذ امةلاااحمذ  –لوااا از   اماا   لمثاسااااةن 
بةةهاح  ثاةاا اةوثةاحز فاذ الجارا ا لالثاذ بثي Demingاأل ةا  لش  وبد  الع لة  الثاذ تاح هح 

 :(51)لتر اتح البحةث  بيح  ثبحت  و  ا اتثهح لمأ البار الثحلذ
 ال باأ األدل:  عم دمااز:ا اا ا:ا العويا: 

 للثاةةا  ل  ةبد ون الايو لمأ تاةةا اليبحائ الع لة  الثحلة : 
 تبنا اليو ية الجاياا ا ا:ا الجة ا دتيه ا: -1

العمسااع  الجد ااد  تاار  باارق تيبةااا األتاامرذ اماا ل الجد ااد لاان  بحلاا   لاليةلاارا بثببااذ
ون  ياو الثاارق وان الركا  اماا ل الااحلذا  لاأ لكا  يد اد وبباذ لماأ وباحائ  تحتاة  تاماة 
باةن اةلثباح  اةتثياح  باحلثذيةقا لامدجاحزا لتاساةن األاا ا لاليشاح ف  فاذ تمبةا  اةةثةحياحذ 



2018  (3ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 193 

عاحلةاا  لالثةاا ا لاةلثاا از بحلايااوا ويااح  اا ال فااذ البهحلاا   لااأ تيةةاا  بد ياا  لحلةاا  واان الكعااح   لال
 (52)اليرا   لالسمرها فةبشا اةحف   اا س  تساأ لثافةد ت تةخ الجرا .

 :(53)أ اء الع ل من خالل يريق ع ل داحا لتحقيق التحةل إلى نظام إ ا:ا الجة ا -2
فاااااذ األدشاااااي  لتباااااحاق وشاااااح ف  ييةااااا  الااااااحومةن لاليساااااثعةد ن لماااااأ فحفااااا  اليساااااثرسحذ  -1

 اليامروحذ لثبعةة فمسع   اا   الجرا  ون م ق ف سا ليو لاةد.

 تعرسي الاحومةن لترية  اماا    لأ وح ليىن ليم  بلر    فث  فعح  . -2

لياااو العااا و اليةثااا ت بااادلام  الجااارا ا لاثبااا   يااا ا  تلااااةاذ ليااا    مةساااذ وااان اامااا    -3
 ل س ح ل تحتة ح ون تاسةن الجرا .دعة( الثذ تاد ي   ا ك –تافد  –اليو  –)ميق 

(54)
 

 تحايا أهااف الج اعة ديو يتها: -3
لفذ تةا اليبد  لاثةد اليبل باات  ل و تسا  تارا  فحدات تاية      فبةا   ةباد  ت  رياد 
لهاح بةاحت تاتةساذ لامان فةاا  لان الثرابات لاألتاداك لاليحلاحذ واان  دشاحمهحا لالكةعةا  الثاذ  اث  واان 

لترفة  اليارا ا اليحلةا  لالبشا س  للبااح ا لالثاد س ا لالثاساةن اليساثي ا م لهح ليمة  الثجد دا 
 (55)لاللةحد .

 ال باأ الثانا: تح ين العالقات الااخوية:
 دلتحقيق ذلك البا من تحقيق ال با ئ اليرعية التالية:

 قا:ا اا ا:ا عوى القضاء عوى ال عةقات التنظي ية: -1
احلجاااا  اللاااا الحذ اماا ساااا  باتاااامرذ ل ااااين فياااان ال اااا ل ل لثايااااة  فااااو الاااااراي  لو

الثاسةنا لالة ح  لمأ العساحا اماا لا ةاو وشاى ذ الااحومةن لالثااحلت باةن اماا اذ لاأل ساح  
ا لال ات الاياااو بياااح لاةاااا  دجاااحز األلياااحق بشاااىو  ف اااوا لالثياااحا دثاااحمل (56)بياااح لاةاااا الجااارا 

ح ةتذح  الة ا اذ. ا اتحذ ف و الثاسةن  تحت 
(57) 

 تقبل قيا ا اليرق دالج اعات لوتغيير دالتطةير: -2
ل ل  بإزال  الذرك ون الثيةة  لةبح  الثة ا فإليحت الاحومرت باده  واو اة  اماا   الامةح 
  ال  لأ الثيةة  اليببذ لمأ  تس يةد ا ل تحةا  الع تا  لمااحومةن لاا ض  فكاح ت  بياح ل اين 

 (58)اا س  لد ه .تةبمه  لمثيةة ا لتيرس  وعحتة  الةة  ام
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 االعت ا  عوى  يا ات أكثر داقعية يا تحقيق األهااف: -3
ل لاااا  بااااحلث فة  لمااااأ  دجااااحز الايااااو لفااااا ميااااقا لتياااارس  البةلاااا  لالراااا لكا لالثامااااة  
لالثاااد س ا لتيااارس  وهاااح اذ الثعكةااا  لالبااااث الامياااذ فاااذ فاااو وجاااحةذ الاياااوا لتاةةاااا األوااان 

 الروةعذ لجية  الاحومةن.
 :(59)ر لوع ل ال ت تنا عوى األنصبة العا ية لوقةى العاموةدضع معايي -4

 الثيحا واح ة  تةرس  لمأ  تس وركرلة  تمةي . -1

 الثيحا واح ة  ت  ة  لمأ  تس لمية . -2

 اةلثيحا لمأ  رالد بةحدحذ لوامروحذ ا ةة . -3

 تيبةا  حلد  البةح  للتمج لمأ يية  الاحومةن. -4

 بةن الرةداذ لاأل سح  اماا س . دشح  لجب  لثبسةا يهرا تاسةن الجرا   -5

 :(60)دضع حةايز مالية دمعنةية اعتراًيا سجهة  العاموين يا تطةير دتح ين الجة ا -5
 ف بد ون لك  ب دحول ةحف  لماحومةن الجةد نا ألد  ي   تح  فذ ة ف  الجرا . 

 :(61)تأصيل القيا ا يا اا ا:ا د د:ها يا ا ت را:ية التح ين -6
م ق )الةد   لمأ  برق األف اا لمأ ةحله  للةس فيح لج   ت لىردراا  لسثاةا  ل  ون 

لاةلثااا اك بيساااحتيثه  فاااذ تاةةاااا دجاااح  الجااارا ا لاليا فااا  الاميةااا  بايمةاااحذ ل  اااحلح الثيةةااا ا 
لاةتثيح  باحلثذيةق لمبجاح  بياح ل اين الثةاد  اليساثي ا لالثااحلت لثاةةاا األتاداك لةباح  الثةا ا 

  ةةحذ مدجحز األليحق.لالايو لمأ تعرسي الل
 :(62)تغيير يو ية الع ل من البيئة الااخوية إلى ال ما:كة يا تطةير البيئة الخا:جية -7

  اا  الايو بيشح ف   لل الذب   الث ةرس  ون الذح ا لاسن وسثري الجرا . -1

 الثيحا الايو ببير ا األاا  بدة  ون دير ا اليرا ا. -2

 ةية ا لةةن وجثياهح الداممذ لالذح يذ.مما تعحلو يةد بةن الي تسحذ الثام -3

 ال باأ الثالث: تطبيق األ وةب ااحصائا:
 :(63)ا تخاام طرق حايثة لوتا:يب عوى الع ل -1

 .امحق ب اول الثد س  الثاحلدذ  

 .امحق ب اول الاحت  اللذ  

 . اتثذدا   الاذا لتةبةحذ الجرا  فذ السةي   لمأ الايمةحذ امةلحمة 

 امروحذ )امدث دت( فذ اةتلحق بةن الرةداذ لاأل سح .اتثذدا  شبى  الي 
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 .لةد و تي اذ لددلاذ لمية ا لاليشح ف  فةهح في و تد سبة  للف اا 

 :(64)تأ يس برنامج قة  لوتا:يب دالتح ين الذاتا -2
  اااح لمبااا اول الثد سبةااا  لمجيااا  باااةن الجحدااا  البرااا لا الثياااحا الثاااد س  ف فةااا  ا لشااا   ح ةزو 

 ةذ.لالجحد  الثيبة

 . ت لشيو الب دحول الياح كا لالثذللحذ الامية  الاد ث  

 .ت لاثرل الب دحول لمأ  تداكا لةحيحذ الثبية ا لترو الايو  

 . لك  ب اول الثد س  اليسثي  لماحومةن لثيرس  وهح اته  الروةعة 

 :(65)تح ين ع ويات التخطيط عن طريق -3
 اليسثعةد ا لتر احته . اتثذدا  اليامروحذ اليثرف   لن اةثةحيحذ الجهحذ 

 .تاتةس الجرا  فذ تلية ا لتيرس  الذدو ا لاليذ يحذ 

 . تاد ث لتيرس   الاذ تةبة  اليامروحذ اليثير   بشىو وسثي 

 . ترفة  اليامروحذ الثذ لاثحيهح الاحومرت ألاا  وهحوه  فيح لج 

ة تمةير إلةةى األخةذ سأ ةاليب التطةةةير  دالتح ةين ال  ةةت ر ال عت ةاا عوةةى ئةةاها إحصةةائي -4
 (66) الجة ا.

 :Demingال ياهيم األ ا ية لطريقة إ ا:ا  ي نج  -5
 Anderson & Rugtusantham & Schroder ت فاو وان  Dhimanلشاة   

فااذ  اا   الجاارا  الشااحوم ا لل كاات  Demingبحلثامةااو العكاا ل لكثحبااحذ  1994 ااحورا فااذ لااح  
 :(67)دثحمل يهرات  فذ لد  دةحط لمأ البار الثحلذ

ةةحا  الثلر س : لسةلد بهح  د   اماا   لمأ  دشح  لويح ت   دس   اذ در   باةد  اليديا ال -1
 للكر  ال دس  لتعرسي السمي  لماحومةنا لتيبةا الثيةة  الثبرةيذ.

الثاااحلت الااداممذ لالذااح يذ: لسةلااد باا  اةشااث اه فااذ األدشااي   ةاا  الثبحفسااة  بااةن الاااحومةن  -2
   الثاحلدذ.ااممة حا لاألمة بيبد  الثبرة

 الثام : لسةلد ب   د   اليبري  لمأ  ا اه لتببذ تيرس  وهح اتهح ل د اتهح. -3

 اا   الايمةاااحذ: لسةلاااد بهاااح وجيرلااا  الييح تاااحذ الايمةااا  لالسااامرفة  الثاااذ ت فاااد لماااأ  اا    -4
 الايو بلر    ف و.

 الثاسةن اليسثي : ون م ق اتبحع الثاسةبحذ الثد سجة ا لاةبثكح س . -5
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ةثةحيحذ الاحومةن: لسثيثاو فاذ الد يا  الثاذ لشاا  فةهاح الااحومةن بثمبةا  اةثةحياحته  اتثةعح  ا -6
 بشىو وسثي ا لاةةسحت بحل كح الروةعذ.

 كااح  اليسااثعةد ن: لسثيثااو فااذ ا ياا   كااح اليسااثعةد فةيااح تاةةاا  لاا  الي تساا  الثامةيةاا  واان  -7
 اةثةحيحذ.

لجا   ت تةار  لمةهاح لفذ كر  وح تبا ليىن اتثذ ص باي األتس لاليباحائ الثاذ 
 اماا   الثامةية  لثاةةا الجرا  الشحوم  لتاسةن  اامهح لالثذ تثيثو فةيح  مذ:

  الث فةاا  لمااأ الايةااو: لسةلااد بحلايةااو بحلبسااب  لااااا   الثامةيةاا  اليسااثعةد واان الذدواا ا
لسثيثو الايةو فذ اليد ت  الي ذ ليية  الاحومةنا لسثيثو الايةو الذح يذ فذ  للةح  

ور  لاليجثي  ةةث تةر  الجرا  بحلبسب  لااا   لمأ ودي تمبة  اةثةحيحذ لوثيمبحذ األ
 ت ة  الاي  .

   الثاسةن اليسثي : لسهدك  لأ واحلل  الرتارق  لاأ  لماأ وساثري لاااا   ل تياح  األاا
باف ااااو شااااىو ويماااارذ فااااذ فحفاااا  اليجااااحةذ الثااااذ تةاااار  بهااااح اماا  ا لسثيثااااو الثاسااااةن 

يمةااااحذ اماا ساااا  ا لاتااااثذدا  األتااااحلة  الثكبرلريةاااا ا للكاااا  الياااااح ة  اليسااااثي  فااااذ الا
اليبحتااااب  لماىاااا  لمااااأ األاا  لدرلةاااا  اليذ يااااحذا لالثااااد س  اليسااااثي  لماااااحومةن لتبيةاااا  

  د اته ا لتيرس  الهةحفو الثبرةية  لاماا س .

 اتذااح  الةاا ا اذ فااذ كاار  البةحدااحذ الرا اةاا  لاان   سااا اةلثيااحا لمااأ وامروااحذ لاكااا  
 لةةةةة  ون الرا  .

  الاياااااو الجياااااحلذ لثاةةاااااا الجااااارا : ةةاااااث ت فااااا  اماا   لماااااأ الاياااااو الجياااااحلذ باااااةن
األفااااا اا لاماا اذ لاأل ساااااح  لتايااااااو لماااااأ تبيةاااااا  الا  اااااحذ ل زالاااااا  وار اااااحذ اةتلااااااحق 

 بةن ف و الايو اليذثمع .

    الر حلااااااا  وااااااان األمياااااااح  بااااااادة  وااااااان اةلثياااااااحا لماااااااأ الثعثاااااااةش: لتبيماااااااا فمساااااااع   اا
الجااااااارا  الشاااااااحوم   لاااااااأ كااااااا ل   الثريةااااااا  ألاا  األلياااااااحق اللااااااااةا  بشاااااااىو تااااااااةج 

 لون  لق و   لةدلت  ميح .

   ليااح  تاامي  لتاا ةة  للفاا اا الاااحومةن: لمباااث لالثعكةاا  لاان  ف ااو األتااحلة  ألاا 
 الايو لاةبثكح  لالثجد د الت الثةةد بحألتحلة  الثةمةدل .

 مةن لاليساثعةد ن وان تاد اد دارع الجارا  ل  سةاا  اليشاح ف : ل لا  وان ما ق  شا اه الااحو
 تاةةةهح لاتذح  الة ا اذ بشادهح.
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 دور اإلبداع تجاه منهجية الجودة الشاملة: د(
تباحه لد ااد واان الي تسااحذ وسااثي   فااذ الثساحبا واا  وسااال  تيبةااا الجاارا  فااذ وجااحةذ 

  فااااذ اماا اذ  ليحلهااااحا لوبهااااح و تسااااحذ الثامااااة ا للمااااأ لياااا  الذلاااارص  اا   الثامااااة  وثيثماااا
 الثامةية ا ليية  الياحلةذ الثذ تةر  بهح تم  الي تسحذ ة تذ ا لن ا ا  وبحتل تذ:

 منهج التطبيق التسلسلي:  -1

لتر اليبهل األفث  اتثذدو ح لمأ ديحو الي تسحذ فذ اللبحل ا ةةث  بد  تةا اليبهل 
تذيااةق  مةسااذ تةاار  فةاا  بااحلثذيةق لمااأ ديااحو الي تساا  لثيبةااا الجاارا  وشااثي   لمااأ واابهل 

اماا   الامةح بحلي تس  بد ات   تس للتحمو  اا   الجرا ا ا   ث  ترزساهح لماأ وجثيا  الي تسا  
فاااذ بدالااا  ليمةااا  الثاااارق فجااا   وااان ليمةااا  الثيبةااااا لةباااد وااان  يااا ا  ال اذ تد سبةااا ا لتثةةعةااا  

ياابهل لاثااحا  ااد  ا فبةاا  ا واان لجيةاا  الاااحومةن لمااأ وبااحائ  اا   الجاارا ا لفةعةاا  تيبةةهااحا لتااةا ال
 (68)الر تا لالجهدا لاليحق.

 منهج التطبيق االنتشاري: -2

لذثمااا  تاااةا البيااار ا فثةااا  ا لااان البيااار ا الثسمسااامذ ةةاااث لشاااثيو تاااةا البيااار ا لماااأ 
اليثحباااا  اليرلةااا  لمبااا اول اةتاااثي لة ا بثاد اااد لةاااد  لاةاااد   ل  فثااا  ااماااو األ ساااح  اماا سااا  

ةةااث  ثر اا   ت تكاارت  –فيبيةاا  وسااثهدف  لثيبةااا  اا   الجاارا  الشااحوم   – بااحماا اذ الثامةيةاا 
الرةااداذ لاأل سااح  بااحماا اذ الثامةيةاا  داارا  دحيااا  واان  يااو تيبةااا  اا   الجاارا  الشااحوم  اامااو 
الرةااداذ اماا ساا  الثااذ تااث    الي تساا  الثامةيةاا   فااذ تيبةةهااحا لةحلثااحلذ لىاارت تااةا البياار ا 

ر ا لايذ اليشح فةن الي سد ون الا س  لثيرس  تيبةا الب دحولا ل ل  ألت  ف وا ألت تةا البي
الثيبةاااا اليثاااد ا لمبيااار ا ااماااو الي تساااحذ لىااارت  ف اااو لياااح فةااا  وااان ة سااا  فاااذ اليشاااح ف ا 

 (69)لالثيرس   ابح  الثيبةا.
 :(70)أهداف الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية هـ(

    ل  الايو الثاحلدذ.تيرس   اا  يية  الاحومةن لن   سا تبية -1

 تاةةا دةم  درلة  فذ ليمة  الث ةة  لالثامة . -2

 اةتثيح  بيسثري األاا  لكو الاحومةن بحماا اذ الثامةية . -3

 اتذح  فحف  امي ا اذ الر حمة  لث فذ األميح   بو ل رلهح. -4

 الر رك لمأ اليشى ذ الث ةرس  لالثامةية  فذ اليةدات. -5
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 ذ الاىروة  لاألتمة  لثيبةا درح  الجرا .الثراتو الث ةرل و  الجهح -6

 الرفح  بيثيمبحذ الي ذ ل للةح   ور ت  لاليجثي . -7

 كبق لتيرس  البرح  اماا ل بحلي تس  الثامةية . -8

 زسحا  الكعح   الثامةية  ل ف  وسثري فو الاحومةن بحلي تس . -9

  ة تةااااح  بيسااااثري الياااا ذ فااااذ ييةاااا  الجراداااا  الجسااااية  لاةيثيحلةاااا  لالبعسااااة -10
 لال لةة .

 ترفة  ير ون الثعحت  لالا  حذ اةدسحدة  بةن يية  الاحومةن. -11

 تيىةن اماا   ون تامةو اليشى ذ بحلي و الامية  اللاةا . -12

 الايو ب ل  الع سا. -13
لتيبةااا الجاارا  الشااحوم  لمااأ اليد تاا  اةبثدامةاا  بىحفاا  وجااحةذ الايااو بهااح بشااىو لااح  

وجيرلااا  وااان امبااادالحذ الثاااذ ليىااان  ت ليح تاااهح  ل لةاااحليجثي  الكااارسثذ بشاااىو ماااحص  ثيمااا  
 :(71)ليبةهح الاحومةن فذ فحف  وجحةذ الايو اليد تذ لوبهح وح  مذ

 تاد د اليسثعةد ن ون الذدو  لت تة   للرسحذ الب اول. -1

تاد ااد اليهااح  الثااذ تةاادوهح الي تسااحذ اليجثياةاا  لالثااذ ليىاان  ت تثاااحلت فااذ تبعةااة  -2
 الب اول لالذدوحذ.

لمااااأ   ا  اليسااااثهدفةن واااان الذدواااا  بشااااىو وسااااثي  لالثااااا ك لمااااأ   امهاااا  الثااااا ك  -3
 بذلرص تاسةن الذدو  لتةدليهح باف و تر  .

 لك  واح ة  احبث  ليسثري الذدو  ون م ق اةتثاحد  بآ ا  اليسثعةد ن. -4

 الي ايا  اليسثي   لمسةحتحذ لامي ا اذ اليادا  لثةدل  الذدو . -5

 ةن  اامه  بشىو وسثي .تبية  وهح اذ ف سا الايو لتاس -6

تياارس  الذيااق ال زواا  لثاسااةن الجاارا  ليامهااح وركاا  الثبعةااة واان ماا ق اةلثيااحا  -7
ح ش اف  اليسثهدفةن.  لمأ الذب ا  لاليهثيةن بحلي اا تةدلي  ل ل  

 لتريد وجيرل  ون الياح ة  الاحلية  ل يحت تاةةا الجرا  فذ الي تس  الثامةية :
وسااااثرسحذ الجاااارا  اليبشاااارا  فااااذ وبررواااا  الثامااااة  بىااااو الياااااح ة  تاثباااا  وراتااااعحذ  ل 

الدلية ا ةااا    -الياثاااري لاليلاااحا  الثامةيةااا   –لبحتااا تح لتثيثاااو فاااذ ) ااا و الثاماااة   الاااثام  
اليساااالرلة  لاليسااااحمم (ا لمااااأ الثبااااح   ت ياااارا   –اليبااااحدذ لالثجهةاااا اذ  –لاليشااااح ف  اليجثياةاااا  

ثذ لج   ت تثراف  فاذ الايمةا  الثامةيةا  لثمبةا  الثامة  تابذ وجيرل  ون الش لط لاليراتعحذ ال
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ةحيااحذ اليسااثعةد ن وبهااحا ل لااداا وذ يااحذ تثلاا  بحلكعااح   لثمبةاا  وثيمبااحذ اليجثياا ا لساا تبق 
 وعهر  الجرا  بحلثامة  بحلياحل  التة :

 . ا تبحط وعهر  الجرا  بثاةةا  تداك الي تس  الثامةية 

  البثحمل الي ير . ةق الجرا  بحليدم ذ لالايمةحذ لثاةةا 

 .الجرا  تابذ ليرا واح ة  لماى  لمأ الايو 

 . ت الجرا  تابذ الكة  وةحبو الك  

لتشاااة   ابةاااحذ البااااث الامياااذ الثاااذ تاااادات لااان  اا   الجااارا  لوعحتةيهاااح  لاااأ ليهاااحذ درااا  
ح ا وذثمعاا  تبحللاات الجاارا ا فيبهااح واان دراا   لةهااح فبرااح   اا    ل فمسااع   ل وجيرلاا  واان الرتااحمو  ل دياا

تيارس  تبرةيةا ا للكاان بشاىو وجيااو فاإاا   الجاارا  الشاحوم  تاثبا  درااح   اا ل  احم  لمااأ الةةاحا  الدالياا  
اااح بحلثاساااةن اليساااثي  الاااةل ف كااا   لاااااا   بيشاااح ف  فاااو األفااا اا الااااحومةن فاااذ الي تسااا ا لسثيمااا  الث او 

( Demingوم   لااأ )الياابل  لااحا  اللااةح   لمبرااح  الةااحم ا لسااارا الع ااو فااذ تاتااةس  اا   الجاارا  الشااح
ةةاااث  اااد  ال تااا  اليشاااهر   للياااو لماااأ تيرس تاااح وااان مااا ق تةااادل  تمااا  العكااا   فاااذ الةحباااحت وياااح يااااو 

 :(72)الةحبحدةةن ليمةرا لمةهح اتي ا لاليثيثم  فذ الايمةحذ لمأ البار الثحلذ
 .Doاليو  -Plane. 2ميق  -1

 .actتل ك  -check. 4افاص  -3

 خطــــــــــــط: -1

ااح بااحلثذيةق لثاسااةن البرااح ا واا  الث فةاا   ل  ت لةاار  فاا و واان اليااد  سنا لاليااروعةن وا 
لمااأ درلةاا  اليسااثعةد نا لوثيمبااحته ا لتاد ااد  تااداك الذياا ا لتاد ااد ل اات الثيبةااا اليبحتاا ا 

 لتاد د البةحدحذا لاألل ح  اليشح فةن فذ الثذيةق.

 أعمــــــــــل: -2

لا ا لالاياو لماأ ييا  البةحداحذ لتاد س   لفذ تاة  الي ةما   اث  تبعةاة الاياو ةسا  واح مياق
الااحومةن لمااأ اتااثذدا  ديااح ا ييا  لتامةااو البةحدااحذ لايااو اليةااح ةس اليبحتاب ا ااا   ااث  الثيبةااا لمااأ 

 لةب  تج سبة  لثاد د اليشحف ذ الثذ  تبثل لن  ل  الثيبةاا لالايو لمأ ت فةهح.



  ــودتهاني سع ، أ/أ.د/ أمحــد إبراهيــم، أ.د/ مجــال حممـد
 

 200 

 افحــــــــص: -3
الااااحلذا لوااادي ويحبةااا  الاياااو الاااةل تااا  لفةهاااح تاااث  الي اياااا  لمثاااا ك لماااأ الركااا  

بحلعاااو باااد تبعةااة الثااارق لمايمةاا  امدثحيةاا ا لواادي و مياا  الثذيااةق الااةل اتااثذد  لمايمةاا ا 
لوةح داا  وااح تاا   دجااحز  بيااح ميااق لاا ا فااإ ا فااحت الثذيااةق ة لاةااا وااح ميااق لاا   ااث  تاد ماا ا 

 لس تد  ا   لمأ بةة  الابحت .

 تصـــــــرف: -4
ااح لمهادك وان الثج ةا ا لوةح دا  البثاحمل ةمثةااح  لفةهاح  اث  اتذا ح  اميا ا اذ اليبحتاب   بة 

  ل الثذمذ لبهح(. – ل كبيهح  –لاةد ون ا   مةح اذ ) وح بثببذ العك   
لفيح تر وركج بحلشىو السحبا لمأ ف ساا الاياو  ت لجيا  البةحداحذا لةباد لمع ساا وان الاياو 

ا ل ت لةثا    يا ا اذ الثاساةنا للكان فاذ فاو األةاراق بيجا ا لمأ اتاثة ا  البراح   باو واحللا  تاساةب 
تيبةا امي ا اذ  د تاثحا لمثاد و ةثأ للبج البرح  وسثة  اا لةاد  ل   ث  تةرسي .
(73) 

 ثانيًا: متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف املؤسسة التعليمية:
ي اليثيمباااحذ  ت تيبةاااا وعهااار  الجااارا  الشاااحوم  فاااذ الي تساااحذ الثامةيةااا  لساااثم   باااا

ال ا ل س  الثاذ تهةااع الااحومةن لةباارق العكا    بااو الباد  فاذ تيبةااا البيار ا الجد ااد تشاة  البحةثاا  
 :(74) لةهح بيح  ثبحت  و  ا اتثهح لمأ البار الثحلذ

 الترويج وتسويق النموذج المقترح: -1
  لجيةا  دش  اةحف  الجرا  الشحوم  ون م ق تركةج وعحتة  لوبحائ  اا   الجرا  الشحوم

الاااحومةن فااذ اماا   الثامةيةاا  لاان   سااا البشاا اذ الةروةاا ا لاللاااحف ا لالباادلاذا لالياحكاا اذا 
 لالي تي اذا لالدل اذ الثد سبة   بو تيبةا الة ا  بحلثيحا  ل دير ا لثبةحت فرامد تةا البير ا.

 التعليــم والتـدريــــب: -2
فااذ تيبةااا  اا   الجاارا  الشااحوم   ةةااث  ثبااحلق الثااد س  لالثامااة  ييةاا  اليشااح فةن

لمااأ األتااحلة ا لاألالاذا لاليهااح اذا لوبااحائ الةةااحا  العاحلاا ا لاألالاذ امةلااحمة  لهااةا 
 اليعهر  الجةد.
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للبااد تيبةااا الجاارا  الشااحوم  لمااأ وجااحةذ الايااو اليد تااذ )اليد تاا  اةبثدامةاا ( تراياا  
تيبةاااا الجااارا  الشاااحوم ا لوااان تاااة  يهااارا الااااحومةن بهاااح باااباي اليار اااحذ الثاااذ تااارايهه  لباااد 

 اليار حذ وح  مذ:

 عامل الوقت: -1

فاإت الثااارق واان اماا   الثةمةدلاا   لاأ  اا   الجاارا  الشااحوم  لالثااذ تاثياد فااذ اةحفثهااح لمااأ 
 كح اليسثعةدا لالثاسن اليسثي ا للما  الع ساا  اد لساثي و وان مياس تابراذ  لاأ تاب  تابراذ 

 (75)لمأ   و تةد  .
 لتنظيمية:العوامل ا -2

الهةىو الثبرةيذ لااا اذ الثامةية  لذماا اليشاحفو فاذ تيارس   اا   الجارا  الشاحوم  فاذ 
 األباحا الث ا  الثحلة :
 أ( الهيكل التنظي ا: 

ح فذ الرةداذ لاأل سح  اماا س . اةمث ك بةن الروحم  اماا س ا لذما ازالاي 
(76) 

 ب( التق يم لوةظائف:
لمروااااحم  لشااااج  اة تبااااحط بحأل سااااح  الع لةاااا  باااادة  واااان اماا   واااان الي فااااد  ت الثةسااااة  

 (77)الثامةية  فىو.
 ج( القيا ا ال جزأا: 

تة  تشثيو بشىو  تحتذ لمأ ال   مةس للفةاو الةسا ا  ل  ماةس للفةاو الرةاد  ااماو 
اماا   الثامةيةااا ا ةةاااث   فااا  الااا مةس لماااأ اليساااحمو الذح يةااا  لسثباااحزق لااان ال  الةةاااحا  ااماااو 

ا   الثامةيةاا ا لتااةا لاا  ال  تاامبذ لمااأ امتاا   الثبرةيااذ ألداا   ثبااحفأ واا  شاا لط لوبااحائ اما
 دجح  تيبةا  اا   الجرا  الةحم  لمأ الث ا  الةةحا ا لاليهح لمثيبةا.

 العةامل الثقايية: -3
 فهبحه الاد د ون الياثةداذ فذ وار  الي تسحذ الثامةية  تاةا يهرا الجرا  الشحوم .

 مقابل الير : النظام -4
ةةث   ف  تاسةن الجرا  الشحوم  لمأ البرح  فسب   تحتذ لاو اليشى ذ ألد    فد 

% 15% واان اليشااحفو فااذ  ل وبرياا  دحتجاا  لاان  لياا   لاار  فااذ البرااح  وةحبااو 85لمااأ  ت 
 (78)لمذيا الع ال.
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 التح ين ال  ت ر لوجة ا: -5
حذ تر الالرق لمأ الجرا ا ل ل  بسب   ت اةلثةحا السحمد بات الييمرذ ون الي تس

 (79)لتجحتو ويح تحذ اةتثي ا س  لالثيرس .
 ال مةةا:كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة: -6

واان ماا ق الث فةاا  لمااأ اةثاا ا  األفاا ااا لوشااح فثه  فااذ الةاا ا اذ اليثامةاا  باليااحله  تاار 
 (80) ةد اليبحائ األتحتة  لثاسةن الجرا  الشحوم .

 ةةةةةة:العةامةةةةةل الوغةيةةةة -7
تاااة  الاراواااو تذاااثص بحلاباااح اذ اليساااثذدو  فاااذ يهااارا الجااارا  الشاااحوم  الثاااذ ة تثباااح   

 (81)بلر   يةد  و   ل ح  اليجثي  اليامذ.
لون م ق وح تبا فإت وبهجة  الجرا  الشحوم  بيح تث يب  ون وعحتة  ل الاذ لوباحائ 

  لمااأ ببااح  وبرااروذ شااحوو  ث ااج  ت فمسااع  الجاارا  الشااحوم  تااذ فمسااع  لمثاسااةن اليسااثي  تةاار 
لوثكحووا لشيو يية  الروحم ا لتةا الببح  اليبرروذ لاثاحا  لاأ الا  اماا   الامةاحا لوهاح اذ 
ل باادالحذ الاااحومةن بحلي تساا  الثامةيةاا  بشااىو لااح  لاليد تاا  اةبثدامةاا  بشااىو مااحص واا  تا ساا  

ق تكاارسن فاا و ليااو لببااح  وعااحتة  اماا   الثشااح فة  لجيةاا   ل ااح  الثبرااة  لاليسااثعةد ن واان ماا 
 دساا  وشااث ف  ةاارق الجاارا ا لثافةااد وعااحتة  الجاارا  واان اليبباا ا لالايااو لمااأ افثسااحذ الييةاا اذ 

 الثبحفسة  لمي تس  وو  دس  لميسثةبو تدل  وبحائ العاحلة  لالكعح  .
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