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 دادإـع
 عليميةأستاذ ورئيس قسم الرتبية املقارنة واإلدارة الت

 جامعة بنها –كلية الرتبية 

 

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
 جامعة بنها –كلية الرتبية 

تعتبررا جودررسالح ارررا جاررتاجتسدة للوؤسرربو وك ألاسررو ققوررز  تنررل ت فرر   سرر ح تؤل سررسو  ررة 
شررلانلو قو عا ررو  لاسررو جودررسالحو تفررسل وتسرركسم جوفررست اكررة  لتكرري جوتعررل    قجو  ررلاس   دررلن ت

جو تعكفو ونلو قإاطلت و  و ان  اجحل تطس  اذج جو  نرسلو ت يدري مار   تطكبلتنرل قةس سرو تطبسفنرل 
اكررة  سررتسم جو دت عسرروو قتشررةل جودررسالح جو  ررس  قجوفلارريح جوتررة تبؤررة اكسنررل جوعيدرري  ررن   ررلاس  

 .سالح جوشل كو قتفطو ج الس  سنل كس و جود
قال شز إن   نسل جودسالح ا س ًل  تعيال جودسجتبو ل سث ال ي ةن حصاه  ة الجئاح ضسفو 
ول يأخذ ملعلالًج  لتك و تشت ل اكى   رلاس   ؤسرو قإالج  رو قاركسةسو قجعت لاسرو ق،ساارلو قاةرذج  ر ن 

الح جوشرل كو ور  يرأف ال عرو قجحريح ورل تطس    نسل جودسالح قبكس ح م كل ه قصساًل إوى  كس و إالج ح جودس 
جاررتك ل قاتررًل  ررن جورر  ن قةررلن تتسدررو  ضررل لف اك سررو ةبسرراح اكررى جو سررتس سن جو كررام قجوتطبسفررةو 
قت سررر  م،كرررب ج الوسرررلف ج الج  رررو جو علصررراح ورررسن م بررر   اجحرررل تل  لسرررو وتطرررس    نرررسل جودرررسالحو إق 

 :(1)ن خرن  ل دكةتسعت جو احكو ج خساح ل سرال إالج ح جودسالح جوشل كو ققوز  
كلتررت ت كررسرف جودررسالح خرررن تكررز جو فبررو جوتررة المرحلةةاالىلةةمحةرحلةةاجوةة ال ةة   ح (أ

 سررر ف ويجيرررو جوفررران جوعشرررا ن تاةررر   فرررم اكرررى   رررم )ت ترررس ( جودرررسالح قارررس ت رررلل  سرررتع ل 
 الكتشلف ج خطلت جوؤلع و ان ايل  طللفو جو ؤتج وك علدسا جو ؤسو جو سضساسو.

تشرر ل  اجابررو جودررسالح ةل ررو جوؤشررلالف قج اررلوسب حةرحلةةاةراة ةةاال ةة   حالمرحلةةاالنية ةةا (ب
ج حصررلئسو جوتررة تفرر ن جو  ل  ررو اكررى ضرربم  سجصرر لف جو ؤررتجو قجوتررة  نرراف  ؤررذ  طكرر  

 جوعشا ؤسلف  ن جوفان جو لضة قجات اف إوى جول سسؤسلف  ن جوفان جوعشا ن.



  ميسر خليل  ، د العظيم حسنيأ.د/سالمه عب، أ.د/ مجال حممد ابو الوفا
 

 204 

تكرر  اررذه جو احكررو اكررى تسعسرر  ةل ررو تا المرحلةةاالنيلنةةاحةرحلةةاتةةمي(الجو ةة:(ال ةة   ح (ج
جودنررسال وكساليررو  ررن حرريق  ج خطررلت قاررة تعت رري اكررى  ؤرر  قاررسأ جولطررأ  ؤررذ جوبيجيررو مصررًرو 
وياًل  ن ا كسو جوت تس  جوتة تأتة لعي جالتتنلت  ن إتتلج جو ؤتجو حسث جات اف اذه جو احكو 

 إوى جوسبعسؤسلف  ن جوفان جوعشا ن.

ويم   نسل إالج ح جودسالح جوشل كو يسرسطا  ؤرذ ر ال    الشيةلاحالمرحلاالرابعاحةرحلاإ ا ( 
ويجيو جوؤصي جوثلتة  ن جوفان جوعشا ن ق أتة اكى متنل "جوطا فو جو ؤندسو جو ألاسو وف لن 
اررسا جوؤشررلالف جوتررة خطررم ونررل  سرربفًلو ة ررل متنررل ج ارركس  ج  ثررل جوررذم يسررلاي اكررى  ؤرر  

تشررررردس  اكرررررى جوسررررركسةسلف جودسررررريح قةرررررذوز قتدؤرررررب حررررريق  جو شرررررةرف ققورررررز  رررررن خررررررن جو
جالاتليجل ج  ثل  الوسب جوت ة  جوتة ت سن القن حيق  اذه جو شةرف قتدعل  ؤعنل م اًج 
  ةؤررًلو قب عؤررى فخررا  نررة ت ررلل إالج م يدعررل  ضررل جو بررسن  مس الئ ررو ج قوس ررلفو وررياًل  ررن 

 جوتاةس  اكى ج  بلا اصساح ج عل.

 صسل،و  شةكو جوب ث  ة جوسألجن جوائسس جوتلوة :ي ةن 
 ل الق  جوبسئو جو دت عسو جالوتكل  و  ة ت فس  جودسالح جوشل كو للو ألاسو جوتعكس سو؟  

ىيتفرععنهة م عاةنالتسيؤالتالفرع االتيل اح
 ل قجا  جو ألاسو جوتعكس سو  ة جوعلو  جوعابة؟  

  كو؟ ل ما  ج اس جوؤ ا و  الج ح جودسالح جوشل 

 ل ما  جو  يالجف جوعك سو وكبسئو جو دت عسو جالوتكل  و؟  

جاررتنيف جوب ررث جو ررلوة ت يدرري مقعرر  جالاررت لالح  ررن لعرري جوؤ ررلقج جوعلو سررو  ررة  دررلن 
 إالج ح جودسالح جوشل كو  صرا جو ألاسو جوتعكس سو  ة جوعلو  جوعابة ققوز  ن خرن :

 عكس سو  ة جوعلو  جوعابة.جوتعاف اكى قجا  جو ألاسو جوت 

 .جوكشي ان ما  ج اس جوؤ ا و  الج ح جودسالح جوشل كو 

 .جوساسف اكى ما  جو  يالجف جوعك سو وكبسئو جو دت عسو جوللصو للو ألاسو جوتعكس سو 

 جاتليل جوب ث جو لوة جو ؤنج جوسص ة حتى ي ف  مايج   ق دسب ان تسلؤالت .



2018  (1ج)يناير ( 113)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 205 

 رية إلدارة اجلودة الشاملة :أواًل : األسس النظ
قجوتررررة تعؤررررة ابسعررررو  Qualitasإوررررة جوكك ررررو جورتسؤسررررو  Qualityداعرررر    نررررسل جودررررسالح 

جوشلم مق ابسعو جوشىت قال عو صروت و وفي تعيالف تعرل    جودرسالح جوشرل كو لرلخترف جوؤ راح 
 ررن  اكسنررل قبررلخترف تطررس    نس نررل  ررة حرري قجترر و حسررث تدرري  ررن يعا نررل اكررة متنررل  د ساررو

جو سجصر لف قجولصررلئم جوتررة ت رريالال جو ألاسررو قجوتررة يدررب من دتفرر ؤنل جو ؤررتج ق ررن وررسن اررذه 
 : (2)جوتعل     ل دكة

جودسالح تعؤة جوتسج      جحتسلعلف جو ستنكز ق تطكبلت و  ن ل ةلتتو قبأتنل تعؤة ميفل 
خررن ارذج  رن . جوت سسن جو سرت ا  رة ع سر  جوؤشرلالف قجوتل رسي جو سرت ا وكلسرلئا قجوتكرلوسي

جوتعا   ترحظ لأن الي ؤغ  ةر  اكرة ا رلالح جو لاعرلف  ر  شراك من تكرسن  تسج فرو  ر   تطكبرلف 
جو سررتنكز قةررذج جوع ررل اكررة تفكسررل ج خطررل  قضررسلأ جوساررت قجوع ررل اكررة ةس سررو ت فسرر  جودررسالح 

 . قجوسصسن إوسنل
ترة قتعاف ميفًل اكى متنل : "جودرسالح خلصرسو مق  د سارو مق تشرةسكو  رن جولصرلئم جو

ت س  شىت ان مخا مق جوسك  جوترة دؤتدنرل  صرؤ  ارن تكرز جوترة دؤتدنرل جو ؤل سرسن مق جو سرتسم 
جوذم دؤرتج  سر   صرؤ   عرسن  ؤترسج ارن  سرتسم  ؤترسج مخرا تتسدرو ت رس جو ؤرتج ق رن خررن ارذج 
جوتعا ررر  ترحرررظ من جودرررسالح  د سارررو  رررن جولصرررلئم جوترررة تت سررر  ونرررل جو ؤتدرررلف ارررن لعفرررنل 

 .(3)س ح تؤل سسوقتع ل اكة إيدلال  
ق ؤ رررا إورررى جودرررسالح محسلترررًل اكرررى متنرررل تفررر ن ت ق ررري جو برررلئن للوبفرررلئ  قجولررري لف جوترررة 
تتعريم تساعررلتن  قجحتسلعررلتن  ترحررظ  رن خرررن اررذج جوتعا رر  من تدري جودررسالح تنرريف جوررة ت فسرر  

 .(4) ،بلف جو بلئن قحلعلتن  ل سث يةسن جو ؤتج ي سق تساعلتن 
اررركعو( جوترررة ت نرررا  جولصرررلئم جوككسرررو وك ؤرررتج )خي رررو مقدرررسالح اكرررة متنرررل : قتعررراف جو

 رن خررن و ق (5)حلعرلف صرا  وو مق اكؤسرو قمخرام ضر ؤسو إشربلأقتعةس اي ح ارذج جو ؤرتج اكرة 
"اي ح  د ساو  رن ققوز  ن خرن جوتعا  و تستؤتج من جودسالح اي نل إشبلأ  ،بلف جو ستنككسن 
جو عكؤرررو مق جوفررر ؤسو و د سارررو  رررن  جولصرررلئم قجو  سررر جف جودساا رررو اكرررة م ضرررلت جو تطكبرررلف

 .جوع رت "
ثا اكررة أجودررسالح اكررة متنررل "  د ساررو  ررن جولصررلئم جو تعكفررو لررلوؤتسج جوتررة تررقتعرراف 

 .(6) ة إشبلأ جو لعلفو  لودسالح اة قاسكو وتدؤب جوعطب قتبذدا جو سج ال"   في ت
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ة جوتررة من  صررطكا جودررسالح يأخررذ جوعيدرري  ررن جو عررلت لفو تدرري ررن خرررن جوتعررل    جوسررلق 
جودنررو جوتررة تسرتلي نل  ررن ابررل  لرلخترفقجوترة ارري تلتكرري  جالاتبررل جفت  رل وررسن اسلتنرل لعرري 

خ سررو  ررة ةررل جو  ررلاس  جو تعكفررو لررلودسالحو ق  ةررن ع رر  م رراجال ق ألاسررلف قةررذوز حسررب جوفطررلأو 
  ة :تت ثل  يجخل مالاسو 

  رررو جو ؤرررتج  رئ لأتنرررل ررريخل جوت رررسق مق جو تسرررل ة : يفصررري لرررلودسالح ق ررر  ارررذج جو ررريخل 
ق فرررررل وك سجصررررر لف جوترررررة ت فررررر  جواضرررررل  ورارررررتليجلو مم جوفررررري ح مالجت جو ؤرررررتج ورارررررتليجل

 جو ستنكز  ن خرن تفيي  مالجت م فل قمالق  سجص لف تشب   ،بلف جو ستنكزو 

  يخل يعت ي اكة جو ؤتج : ل سعب اذج جو يخل دؤ ا وكدسالح اكة متنل جوياو قجوفي ح  رة 
جو طكسبو  ة جو ؤتج قجوتة اة الال ح اكة ت فس   ،بلف  اسلس جو  االجفو جق جولصلئم

جو ستنكزو اذج   نسل و بلالئ جودسالح جوشل كو قجوتة تألةي اكة الارو ق طللفرو جو سجصر لف 
 جو سضساو.

  تت ثرل جودرسالح ضر ن ارذج جو ريخل  رة اري ح جو ؤترسج اكرة  جالارتليجل يخل يعت ي اكرة :
نرررسل شلصرررة قجترررة تتدسرررا  سرررو  القال م ضرررلت تساعرررلف جوع سرررلو ورررذوز  نرررة ابرررل ح ارررن   

اةررس  ج شرربلأقجوثفررل ة ق سررتسم  جالعت ررلاةجو عررل تبعررل وكعيدرري  ررن جوعسج ررل ةلو سررتسم 
جو  نسل جوسلو  جوذم يعتبا   نسل  سضساةو  لودسالح اؤرل ارة جو رئ رو ورسن خصرلئم 

 جو ؤتسج قتساعلف جوع سل. 

 درلف خلوسرو  رن جوؤسرب  يخل يعت ي اكة جوتصرؤس  :تعؤرة جودرسالح ق ر   ريخل صرؤ   ؤت
جو عسبو و ن خرن  طللفتنل و سجص لف جوتص س  جو طكسبو قاذج دت        رلاس  جودرسالح 

  ة جوسلللن. 

  ررريخل يعت ررري اكرررة جوفس رررو : دنررريف ارررذج جو ررريخل إورررة من جودرررسالح دؤبدرررة من تررري   ارررن 
 اا رر  اراتنررل للوسررعاو  فرري دا،ررب جو بررلئن  ررة ابررسن  سجصرر لف  تيتسررو تساررل  ررل  فلوررل

 جوسعا  جتل لض
ح(7اىعل ايمكنالنظرإليال    ةنخاللثالثزىاييىالتيلتمنلجي

 .سجص لف جودسالح جوتة تسض  اؤي تص س  جو ؤتج  

  قاة تت ف  خرن جوع كسو ج تتلعسو. لل تتلج جوتة تاتبم سجص لف جودسالح 
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  و عكررة وك ؤررتجو ج جالاررتع لنك سررتنكز اؤرري وقجوتررة ت نررا  ج الجت سجصرر لف  اتبطررو لدررسالح
جو ؤتدرلف إورة جوع ررت قارس  رل  ارذهتفريي   مثؤرلتإضل و إوة ضاق ح جوتاةس  اكة جودسالح 

 يعاف لدسالح جوع رت.

اة  د ساو  ن جو سجص لف قجولصلئم من جودسالح تستؤتج  من ن ةل  ل اب  ي ةن ق 
ؤررو مق ،سررا تع رل اكررة تكبسررو  ،بررلف قحلعررلف جو سرتنكز اررسجت ةلتررت  عكق  جوترة الورري  ررن تس ااررلو

تشرتاك من دتطرلو  جو ؤرتج  ر  و ق اراو تسبسو ورسن جودرسالح قجوتكرلوسي  رة جو ألاسروو قتسعي  عكؤو
  د ساو  ن جو سجص لف قجو علدسا جوعلو سو.

لررلودسالحو ققوررز  جات ررسجو ي ةررن جوتعرراف اكررة لعرري جو  كررا ن جوررذدن اررب ق ررن خرررن  ررل 
 :(8)تلوة ن خرن جوديقن جو

 (1جدول رقم )
 .(9)ودة  ي نظر روادهامفاهيم اجل

 موجهة حنو تعريف اجلودة رواد اجلودة
 املستهلك لالستخداماملالئمة  جوران

 املستهلك املالئمة للغرض دميينغ
 املستهلك واملورد حسب خصوصية املستخدم جارفني
 املورد املطابقة للمواصفات كروسي

 املرود حسب خصوصية املستخدم إيشيكاوا
 املورد ستهلك عند اقل تكلفةرضا امل فينجنيوم

 املورد حسب خصوصية املستخدم تاجوكي

 فلسفة الجودة الشاملة وعناصرها :أ( 
تستاشرري  كسرر و جودررسالح جو بؤسررو اكررى جاررتليجل ج ارركس  جوعك ررة جو عت رري اكررى جو عكس ررلف  

 :(10)جوص س و وت فس  ،ليلتنل
 .جودسالح ا كسو تاجك سو  تسجصكو 

   س  ع س  جوعل كسن  ة جو ألاسو. جودسالح ا ل ع لاة يشل  

 .جودسالح ا كسو شل كو ود س   ؤلحة جو ألاسو 

 .جو ست سيقن ا  جوذدن يفا قن  لاكسو جودسالح 
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  تررر الجال جودررررسالح ت سررررؤًل  رررر  جااليرررلال  ررررؤا جوعررررل كسن جوصرررررحسلف جوترررة ت ةررررؤن   ررررن ت يدرررري
 جو شةرف قحكنل.

 ت فس  جودسالح جوشل كو.ج الج ح جودل عسو لد س   ستس لتن  اة جوفلااح جو عكسو و 

ح(11)أةيعنيصرال    جتتمنلجي
 .عسالح اؤلصا جوع كسو جوتعكس سو جو ةستو  ن جوطر  قمافلت جونسئلف جودل عسو 

 .عسالح جو لالح جوتعكس سو ل ل  سنل  ن واج ج قةتب قااجئ  قتفؤسلف 

 .عسالح  ةلن جوتعكس  ل ل يف    ن ص سف ق لتباجف ق ةتبلف قق شلف ق،ساال 

 ح ج الج ح  رر   ررل تعت رري اكسرر   ررن اررسجتسن قمت  ررو قوررسجئا قتشررا علف ق ررل تتبؤررله  ررن عررسال
 اسلالف ق كس لف ق ل تعت يه  ن اسلكل ققالئل ق سج ال.

 .)عسالح جو ؤتج )جولا دسن قج تشطو جوب ثسو قجولي لف جو دت عسو 

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومعاييرها :ب( 
ف ما سرررو ةبسررراح  رررة إارررل  جوتطبسررر  جوعك رررة  الج ح وفررري تاارررلت  برررلالئ مالارررسو ونرررلو قج

جودرسالح جوشررل كوو قتشرةل اررذه جو بررلالئ حفرلئ  مالاررسو يدرب من يعت رري اكسنررل اؤري تطبسرر  مارركس  
إالج ح جودرسالح جوشرل كوو قتعري ارذه جو برلالئ ل ثللرو جوبؤرلت جو كرام جو كسر ة جورذم يسرتؤي إوسر  جودسجتررب 

 .(12)جوعك ة  ة تطبس  إالج ح جودسالح جوشل كو
ح(13)أهمهذهالم ي ئةييلي

ال عيىالنقيجابمفه مإ ار ال    الشيةلاىجلسفتهيح -1
حسث تبيم إالج ح جودرسالح جوشرل كو وبرث جورساة ل  نرسل جودرسالح قإتفرلن جوع رلو قإال ج    نرسل 
جودررسالح  ررن خرررن تفيي رر  ةفس ررو الدؤسررو قمخراسررو يدررب جالوترر جل ونررلو قععكرر   عسررل ًج  تتررلج جوسررك  

لرري لف لأ فررل مارركس  قمحسررن تساسررو تررترتل  رر  جحتسلعررلف جوع سررلو إضررل و إوررى تبؤررة اررس  قجو
 ق  لاس  جوع ل جود لاة قتع      ل التنل.

التخط طاإلسترال  يح -2
حسرررررث دبررررريم تطبسررررر  إالج ح جودرررررسالح جوشرررررل كو وسضررررر   ؤ رررررو  سرررررتفبكسو قجضررررر و ق  ررررريالحو          

ى ت فسفنررررلو إضررررل و إوررررى ت يدرررري جو اجحررررل ققضرررر  مارررريجف لعسرررريح جو رررري و قتسررررعى جو ألاسررررو إورررر
قجولطررسجف جوائسسررسوو جو تبعررو وت فسرر  تكررز ج ارريجفو ققضرر  مارريجف خلصررو وكررل  احكررو ت ففنررلو 
إضررررل و إوررررى جوتلطررررسم وبفررررلت جوتؤ ررررس  قجاررررت اج هو  ررررن خرررررن ا كسررررو جوتؤبررررأل جو رررري قس قجو ررررؤ   
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  جو سرتفبكسو وؤرلت اكرى مارس وك ستفبلو ققض  جوتفيداجف قجالحت لالف جوياسفرو التدلارلف ج حريج
 اك سو.

الترك زعلمالعم لح -3
إق يعررري  ضررررل جوع رررررتو اررررسجت جوررريجخكسسن )جوعررررلو سن( مق جولررررل عسسن جو سررررت سيدن جو  ررررس  
ج الاررة وكدررسالحو ق عسررل  جوؤدررلا فوسررو  ألاسرروو قوررذج تسررعى إالج ح جودررسالح جوشررل كو للاررت اج  إوررى 

 مق جولي و جوتة تفي نل جو ألاسو.ت فس   ضل جوع رتو قض لن قالئن  وك ؤتج 
قةررذوز   لقورررو  عا رررو  تطكبرررلتن و قتساعرررلتن  جو سررتفبكسوو قجوع رررل اكرررى تكبستنرررلو قاسرررلس 

  ي   ضل جوع رت ان تطبس  اسلاو جو ألاسوو قةذوز إالج ح جالتصلالف    جوع رت.
 عماإل ار ح -4

جوريجئ  وكدرسالح مار  اؤصرا يعي إي لن ج الج ح لأن جوؤدلا دتصل جتصرلاًل  بلشراًج للوت سرسن 
 ررة ا كسرررو جوت سرررسنو قاكرررى ج الج ح من ت ررريال  ؤ رررو  سررتفبكسو قجضررر و  بؤسرررو اكرررى جو فرررلئ و  ررر  
إاطررلت جو ثررل قجوفرريقح لد سرر  جوعررل كسن قجوع رررتو ق  ترري قوررز إوررى  نرر  حلعررلف جو دت رر  قجوع رررت 

و ج يدلوسرررو قت  س ارررلو قجارررتسعلون و قالاررر  جوعرررل كسن التلرررلق جوفررراج جف جو ؤلاررربوو قتشررردس  جو شرررل ة
قتطرررس ا اؤرررسجف جالتصرررلن قترررياس نلو قتطرررس ا مارررلوسب جوتررري  ب قجوتعكرررس و قجوع رررل اكرررى ج  رررلالح 

 جوكل كو  ن إ ةلتلف جوعل كسنو قمخساًج وؤلت جوثفو    جوعل كسن.
ةشيركاالعيةل نح -5

ققوررز  ررن خرررن  شررل ةتن   ررة  رراق جوع ررل قحكفررلف جودررسالح جوتررة ت تكررز صرررحسو جتلررلق 
جوفراج و  لوعررل كسن ارر  ج كثررا ال جيررو ل شررةرف جوع رلو قمكثررا  عا ررو ل يدررلال جو كررسن جو ؤلارربو ونررلو 
قةررذوز تتطكررب إالج ح جودررسالح جوشررل كو جالاررتدللو الاتاجحررلف جوعررل كسن قف جئنرر  ج يدلوسرروو  ن قوررز 

تو قإوريجت دألالم إوى     جوراقا جو عؤس روو قت فسر  جواضرل جورس س ةو قا رلالح  سرتس  جالتت رلت قجورسال
جوعررل كسن جاررتعيجال ةبسرراًج وك شررل ةو  ررة تفرريي  اررك  قخرري لف قجف عررسالح شررل كو قتكك ررو اكسكرروو ققوررز 
 ن خرن  شل ةتن   ة  اق جوع ل قحكفلف جودسالح جوتة ت تكز صرحسو جتللق جوفاج و  لوعل كسن 

 .(14)ا  ج كثا ال جيو ل شةرف جوع ل قمكثا  عا و ل يدلال جو كسن جو ؤلابو ونل
اعتمي ةم ذجالعمل اأسيسًيلألعميلح -6

يعت رري ت فسرر  جوؤتررلئج لة ررلتح الجخررل جو ألاسررو اكررى إالج ح ع سرر  ج تشررطو الجخررل جو ألاسررو 
و قتؤطكر   كسر و ارذج جوؤ رسقج  رن من ةرل ا رل (Model Process) رن خررن ت رسقج جوع كسرو 
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 ؤنرل  د سارو  رن  ي ي  الجخل جو ألاسو ي ةن تفسس   إوى  د ساو  ن جوع كسلفو قوكل ا كسو
جو يخرفو ي  ت س كنل إوى  لاعلف   يالح ل  ل ارو  د سارو  رن جو ريخرفو درت  ت س كنرل إورى 
 لاعلف   يالح ل  ل او  د ساو  ن ج عاجتجفو قوكل ا كسو ا سل قجحري مق مكثرا يسرت سي  رن 

  لاعلتنلو قونل  س ال قجحي يفيل  يخرتنل.
اإل ار بيلوقيئقح -7

لع ررو اكررى خك سررو اس ررو  ررن جو عكس ررلف قجو فررلئ  قجوي جاررلف جوسجاعسرروو تعت رري جوفرراج جف جوؤ
قجوتلطررسم جوسرركس و قت يدرري ج ارريجف جوسجاعسررو قارربل ت فسفنررلو قحررل جو شررةرف  ررن خرررن ت يدرري 

 .(15)ج ابل  جودذ  و قجاتاجا مت  و عيديح وت لالم ج خطلت ت سنل  ة جو ستفبل
التوس نالمستمرح -8

 سو ارس جوسرعة إورى جوت سرسن جو سرت او  رن خررن مالجت ج شرسلت إن اا جوؤدلا  ة جو ؤل
جوصدساح لطا فو م فلو قإال و قت فس   سرتس لف ماكرى ج الجتو ق عت ري ارذج اكرى  شرل ةو ع سر  
جوعل كسن  ن خرن جوتعراف إورى  رال جوت سرسنو قجختسرل  اراق عيدريحو قتسردسل جوؤترلئج قجاتراجا 

 جوتدساجف.
حاستخ:امإ ار النظم -9

جو ألاسررررو  ساررررو جوع كسررررلف جوتررررة ت رررري  الجخررررلت   ررررن خرررررن اررررذج جو برررريم إالج ح  د إق درررر
 ك ؤ س و  تكل كوو وت فس  مايجف   يالحو تألالم إوى تطس ا مالجت جو ألاسو قا لالح ة لتتنل.

التعيى(ىجرقالعملح -11
إن مم  رراال قحسرري ال ي كررز  ررل ت ككرر  جود لاررو ل د سانررل  ررن جوررذةلت قجولبرراحو قونررذج  رر ن 

جن دأل ن لأن و  ااتلت قا رت يع كرسن اكرى ت فسر  جونريف ت سر و ورل يدرب من دي عر  اكى جو اال 
قوز إوى ج ايجل اكى جوع لو لةل ااق و  نيف إالج ح جودسالح جوشل كو اس  شل ةو ع س  جوعل كسن 

  ة جو ألاسو  ة عني  تؤلا  وت سسن ج الجت.
الق يسىالتول لح -11

  ل سعبنررررل اسررررلس عررررسالح جولي ررررو جو في ررررو يعرررري جوفسررررلس قجوت كسررررل  ررررن جو عررررلدسا جوتررررة دررررت
قتساستنررلو وت فسرر   سررتس لف م فررل  ررن مالجت جوعررل كسنو ق اجاررلح جوياررو قجوتؤ ررس  قجوساررت  ررة حلوررو 
تفيي  جولي لفو قجوتة يدب اكى جوعل كسن جالوت جل ونلو ق ن ثر  تفريي  خري لف قجف عرسالح الوسروو 

و إعاجئسررو  لتك رو وك نررلل مكثرا تعفسرريًجو تاضرة مققجق جوع رررت ق ،برلتن و إضررل و إورى قضرر   علودر
 قاس  ل يعاف لع كسو ت كسل جو نلل.
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ةنعالخطيءة لىة عهيح -12
تسررتؤي إالج ح جودررسالح جوشررل كو إوررى  برريم جوساليررو  ررن ج خطررلت ابررل قاسانررلو قإوررى من تكك ررو 

ق رر  وسلتررلف جوساليرو ماررل لةثسرا  ررن تكك ررو جو عرلوجو قوررذج قتتلررذ جوفراج جف  ررة إالج ح جودررسالح جوشرل كو 
دت  ع عنل قت كسكنل الق  ًل قبطاق  لتك وو  ن خرن جوفسلل لع كسرلف جو  رم قجو اجععرو قجوت كسرل 
جو سررررت ا وكع كسررررلف ج الج  ررررو قج تتلعسررررو مثؤررررلت تفرررريي  جولي ررررو وتدؤررررب ج خطررررلت قجوسررررسطاح اكررررى 

 .(16)جالت اج لف  ة ج الجت ابل حيقثنلو قإيدلال جو كسن جو ؤلابو ونل
جو بيم جاتليجل  علدسا  فبسوو وفسلس عسالح جولي لف ورين  رن جارتليجل  ثرل  ق تطكب اذج

 اذه جو علدسا لعي قاسأ ج خطلت.
لوف زالعيةل نح -13

يعت ي تدرلا إالج ح جودرسالح جوشرل كو اكرى  سرلا و ج  راجال  رة جو ألاسروو قورذج  ر ن تطبسفنرل 
لف جوعل كسن جوكل ؤو وت فسر  دتطكب إيدلال  قا جو  لاو قجالتي لأ ت س إتفلن جوع لو قإارق الا

ج ارريجفو قا ررلالح شررعس ا  للالتت ررلت قجوررسالت وك ألاسررو  ررن خرررن  ررؤ ن  لعرري جال تسررلاجفو  ثررل 
جوفرر لن جالعت ررلاةو قج  ررن جوررس س ةو قجوتررأ سن جوصرر ة وررل إن ةك ررو جوتشرردس  قإ نررل  جوتفرريدا 

ج الجتو إضل و إوى ما سرو قجالحتاجل اؤي إعلالح جوع ل ت    جوعل كسن وت فس   ستس لف م فل  ن 
تررس سا  ؤررلظ تؤ س ررة يفررسل اكررى جالحترراجل قجوتفرريدا وررسن جود سرر و قإتلحررو  ررال جوتطررس  قجو شررل ةو 
قحا و جوتعبسا قجوثفو جو تبلالووو ق ثل اذه جآلوسلف دؤتج اؤنرل تؤ سرو ارارلف ا رل إيدلوسرو تشرد  

 جوعل كسنو قت   ا  اكى   ل او جودسالح جوشل كو.
نحل:ريبالعيةل  -14

يعي جوتي  ب محي ما  جو فس لف ج الاسو جوتة داتك  اكسنل واتل ج إالج ح جودسالح جوشرل كوو 
وت ةررسن جوعررل كسن  ررن ج الجت لشررةل   سرر  ي رري  ررن ج خطررلتو قتكرراج  ج ا ررلنو قإارريج  ج  ررسجنو 
 قجوتي  ب جو ةثي اس ما  قم فل قاسكو  تلحو  كسل  جوعل كسن جو نل جف قجو عل ف قجوسكسةسلف
جورا و  الجت جوع رل لدرسالح قإتفرلنو قو رل ةلترت ا كسرو ت سرسن جودرسالح ت ترلج إورى  نرل جف تتدسرا 
وتطررس  ماررلوسب جوع ررلو قبتفرريل جوعكرر  قجوتفؤسرروو  رر ن جوترري  ب وتطررس ا جو نررل جف ج الج  ررو وكعررل كسنو 

إالج ح  يعرري م رراًج حسس ررًل  ررة –قتطررس ا  نررل جف جوت كسررا  رر  جوت رريدث جو سررت ا  ررة ا كسررلف جودررسالح 
جودسالح جوشل كو جوتة تؤ ا إوى جوتري  ب ةع كسرو ع لاسرو ضراق  و  رة جو ألاسرو تللعرو  رن تدسسرا 

 جوع كسو جولي سو.
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ح(17)أةيعنةعيي رال    الشيةلاجتتملجي
 ق ت ثل  ة ايف جوباتل ج جو سضسأ قةس سو تؤ سذه.اله:افح 

 طر  ويجخكنل.يدب اكى  ألاسلف جوتعكس  قض  ماس الختسل  جوالطالبح 

 ق ش ل ا كسو جوتعكس .الموت ىح 

 يدب من دت  ت يدي جو ؤنج وؤلت اكى ج ايجف جو سضساو.المنهجح 

 ثل جوطاق جو ستلي و  ة قض  جو ؤنجو يدب من تكسن  بؤسو أةشطاالتعل مىالتعلمح 
 اكى ج ايجف.

 اررلئل مخررا  جوكترربو قق ال ىاتالتةةيلسةةيع:جةةيعمل ةةاالتةة:رياةنةةلالمويتةةراتح
تسررتليل  ررن ابررل جو ألاسررو جوتعكس سرروو ق دررب من تكررسن جوساررلئل قج القجف جو سررلايح  ررة 

 جوع كسو جوتعكس سو  ؤلابو و  تس  جو ؤنج جوعك ة.

 يدب من تكسن قالئل جوتفسس   ؤلابو.لق  مالطالبح 

 ترة يدرب من تكرسن  اتبطرو  ر  جوؤترلئج جوالنتيئجالتييتمالوص لعل هيةنالتق  مح
 دت  جو صسن اكسنل  ن جوتفسس  جوؤنلئة.

 ق عت ي قوز اكى ا ا جو عك  ق ألارت  جوعك سو.جريقعملالت:رياح 

 متطلبات تطبيق الجودة الشاملة :جـ( 
دتطكررب ت فسرر  جودررسالح جوشررل كو اكررى م ض جوسجارر  تنسئررو  ؤررلظ جوع ررل قجوثفل ررو جوتؤ س سرروو 

قجف ققاررلئل  ؤلارربو وفسررلس جودررسالحو ابررا إالج ح  لاكررو قةررذوز جالاررتعلتو للالاتشررل  سنو قتررس سا مال
وك ررسج ال جوبشررا و قجو لاليرروو قتررس سا تعكررس  قترري  ب  سررت ا ن وكعررل كسن  ررة جو ألاسرروو قتبؤررة مت ررلك 
اسلاليررو  ؤلارربوو ق شررل ةو ع سرر  جوعررل كسن  ررة جودنررسال جو بذقوررو وت سررسن  سررتس  ج الجتو قتأاررسس 

 كو ق  ةرررن ت يدررري جو تطكبرررلف جوفررراق  و وتطبسررر  إالج ح ت رررلل  عكس رررلف الاسفرررو  الج ح جودرررسالح جوشرررل
 :(18)جودسالح جوشل كو  ة جوتلوة

إي لن ج الج ح جوعكسل لأا سو  يخل إالج ح جودسالح جوشل كوو  ن خرن تدسسا ةثسا  ن جوكسجئا  -1
 قج ا لن جواقتسؤسو.

 قض  مايجف   يالح   ةؤو جوت فس و ق سعنو ت س جحتسلعلف جوع رت ق ،بلتن . -2

 ج اسلل ةل و  ة جو ألاسو قتؤسس  عنسالال. تعلقن  -3

 إالخلن جوت سسؤلف قجوتطس اجف اكى مالوسب حل جو شةرفو قتي  ب جوعل كسن اكسنل. -4
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 ج تكلا  كس و إالج ح جودسالح جوشل كو إوى الايح  سثساو  ن جوبسلتلف قجو عكس لف. -5

  ؤا جوعل كسن جوسكطو جورا و  الجت ما لون و ق ؤ ن  جوثفو  ة جوع ل. -6

 الوتعلال ان اسلاو جوتنيدي قجوتلس   وكعل كسن.ج -7

 جوتي  ب جو ست ا وكعل كسن. -8

جالاررررت اج   ررررة ا كسرررررو إالج ح جودررررسالح جوشرررررل كو تطس ااررررل قت سرررررسؤنل تطبسرررر  إالج ح جودرررررسالح  -9
 .(19)جوشل كو

 قجورررذم دؤبررر   رررن جاتؤلانرررل  عةةةمىلجي ةةة:اإل ار العل ةةةيلتط  ةةةقإ ار ال ةةة   الشةةةيةلاح
 سرررسن قجوتطررس ا جوشرررل ل وك ألاسررو قبلوتررلوة يةرررسن ورريدنل جالارررتعيجال قإي لتنررل لفرراق ح جوت

 جوتلل ويا  جوتدسساجف جوتة اسف ت ي .

 قاررس إارريجال جوعررل كسن للو ألاسررو قإاؤررلان  لفبررسن ه ئةةاةنةةيعالعمةةلىثقيجةةاالم سسةةاح
  ؤنج إالج ح جودسالح جوشل كو ان اا   إواجا ق  جيله.

 ةل إالج ح جودسالح جوشرل كو قبلوتلوسرو اكرى ج الج ح  لوع سل اس  اتكالترك زعلمالعم لح  
 من تبذن ةل عنيال وتس سا الايح وسلتلف ان جوع رت قجحتسلعلتن  جو لضاح قجو ستفبكسو.

 ق ت ثررل قوررز  ررة قعررسال ت ررلل اررلال  اكررى جوفسررلس جوررياس  ورر الجت جو تعكرر  ة ةةيسال اءح
 .(20)للودسالح

 ة إال ررو ت ررلل داتكرر  اكررى  كرراح جوع ررل جود ررلاة قتعؤرراإل ار الفعيلةةاللمةة ار ال شةةرياح
 قجوتي  ب جو ست ا ق بم جو ةل آف لأالجت  اق جوع ل قالق ال  ة ت فس   ضل جوع سل.

 قاررذج يعؤررة جوع ررل اكررى تؤ سررو قترري  ب جوعؤصررا جوبشررام التعلةة مىالتةة:ريبالمسةةتمرح
  اج .قجو ال اكى من يةسن قوز  ست اًج وف لن جوفي ح اكى إحاجا جودسالح للات

 قجوتة تعتبا جوعؤصرا جو  رس م جورذم الق ي  القي ر علملط  قإ ار ال    الشيةلاح
 دؤس  ةل و جوعؤلصا ج خا  ق فيل ونل جويا  جوكل ة.

 إق من تي   جو عكس لف قضر لن قصرسونل إرسيءةظيمةعل ةيتإل ار ال    الشيةلاح
 ج ح جودسالح جوشل كو الجخكنل.و لتكي  ستس لف جوؤشلك للو ألاسلف ي عل الق  إال

 قجوترة ترياس ع سر   علوسرلف جو ألاسرو قت ثنرل اكرى جوتعرلقن لشك لجرقعمللل ة   ح
.(21)قبذوز جودنسال جورا و ت س ت فس  جودسالح
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 مراحل تطبيق الجودة الشاملة على المؤسسة التعليمية ومعوقاتها :د( 
 ح(22)المرحلاالصفرياحةرحلااإلع:ا 

 ذه جو احكررو إارريجال جو ألاسررو قبسئررو مقضررلانل وتطبسرر    نررسل إالج ح جودررسالح ق ررت  ل سعررب ارر
جوشررل كو جوررذم دتطكررب مالاررًل جوفسررلل ل ررل دكررة : افررب جاتؤررلأ ج الج ح جوعكسررل لأا سررو تطبسرر  
ماكس  إالج ح جودسالح جوشرل كو ارعسًل  ؤنرل ت فسر   د رل جو سجئري قجو  جيرل جو ؤت راح  رن عراجت 

 للتللق جوفاج  جودل   قجوسجضا وتطبسف . جوتطبس  جوص ساو   تنل تفسل

  تشررةسل  دكررس وكدررسالح جوررذم دامارر   ئررسس جو ألاسررو ق فرر   سررئسوسن  ررن  سررتس  اررلن
 حسث يفسل ل الج ح  شاقأ جودسالح قجوتدكب اكى  فلق و جوتدسسا.

  تي  ب  دكس جودسالح قجو ي جت جوائسسسسن اكى ماكس  إالج ح جودسالح جوشل كو جوذم الالح  ل
  ستشل  ن خل عسسن.دت  وسجاطو 

 .ت يدي مايجف جو ألاسو  ن خرن تطبس  إالج ح جودسالح جوشل كو 

 .ا  اسلاو جو ألاسو جو تعكفو وتطبس  إالج ح جودسالح جوشل كو  

  تشررةسل  رراق جوع ررل  ررن  لتكرري جو سررتس لف جوتؤ س سررو  ررة جو ألاسررو وتتعررلقن  س ررل وسؤنررل
 ت س ت فس  ج ايجف جو شتاةو.

 وفسلس  ي   ضل جوعل كسن حسن تطبس   ؤندسو إالج ح جودسالح  إ الت قضبم  علدسا الاسفو
 جوشل كو إضل و إوى اسلس ف جت قتطكعلف جوع رت حسن  ؤتدلف جو ألاسو.

 المرحلاالىلمحةرحلاالتخط طح

درررت  مثؤرررلت ارررذه جو احكرررو إاررريجال خطرررو جوتطبسررر  جوت صرررسكسوو ة رررل درررت  ت يدررري اسةرررل جوررريا  
 :(23)وتطبس  قتتف ن اذه جو احكو  ل دكةقجو سج ال جورا و وتؤ سذ اذج ج

  ت كسل جوبسئو جولل عسو و عا و جو ال جو تلحو قةذج جوتنيديجف جو  ت كوو ثر  ت كسرل جوبسئرو
 جويجخكسو و عا و اؤلصا جوفسح قجوفعي.

 .صسل،و  ؤ و ق الوو جو ألاسو 

  اةررذج جوت يدرري جو  صررل و ارريجف ج اررتاجتسدسو جواجلطررو  ررل وررسن  ؤ ررو  اررلوو جو ألاسرروو ق
 جو سج ال قج  ةلتلف جوفاق  و وت فس  اذه ج ايجف.

   جختسررل   ؤسرر  وكدررسالح قجوررذم ،لوبررًل  ررل دررت  جختسررل ه  ررن جو سررتس لف ج الج  ررو جوعكسررل ق ت ترر
 وتأدسي اس  وففسو جودسالح ق ع ل ةن  ح قصل وسن ع س  جو ستس لف  ة جو ألاسو.

   ن خل عسسن.تي  ب  ؤس  جودسالح قجوذم الالح  ل دت   ن ااق  ستشل  
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  إارريجال  سررسالح تطبسرر  إالج ح جودررسالح جوشررل كو  ررن ارراف  دكررس جودررسالح للوتؤسررس   رر  ةررل
 جو عؤسسن للوتطبس .

 .ؤلاشو خطو جوتطبس  لصيال جو سج فو اكسنل قتلصسم جو سج ال جورا و ونل  

المرحلاالنية احةرحلاالتق  مح
اجحل ج ايجالو قجوتلطسم وتؤ سذ تتف ن اذه جو احكو تس سا جو عكس لف جوفاق  و وتفسس   

 احكرررو جوتطبسررر   س رررل لعررريو  رررن خررررن ا كسرررلف جو سرررا الجخرررل جو ألاسرررو قخل عنرررلو قتشررر ل ارررذه 
 :(24)جو احكو جولطسجف جوتلوسو

 قجورذم دنريف إورى تفسرس  قارة قإال ج  جوعرل كسن حرسن ما سرو تطبسر  إالج ح التق  مالةذاليح
 جودسالح جوشل كو.

 م دررت  وسجاررطو إعرراجت  سررا شررل ل حررسن ف جت اررألالت جوع رررت قجوررذ لق ةة ماراءالعمةةالءح
 جو تعك  ل ؤتدلف جو ألاسو حلوسًل ق ستفبكسًل.

 ق ف  اذج جوتفسس  قاة تكلوسي جوساليو قتكلوسي جوتفسس و قتكلوسي لق  ملكيل فال    ح
 جو شل جويجخكة قجو شل جولل عة.

المرحلاالنيلناحةرحلاالتنف ذح
احكو دبيم جوتطبس  جو عكة وكلطرم جوترة تر  ت يدريال  سربفًل قجوترة يدرب  ن خرن اذه جو 
 :(25)من تاة  اكى جو نلل جوتلوسو

  تعسسن  ن اسف يفسل ل نلل جوتي  ب  ة جو ألاسو قجوذم الالح  ل دت  الاستر   رن اسئرلف
خل عسررو  تلصصرروو وسرري   ورريق ه  د ساررو  ررن جوعررل كسن دتسوررسن جوترري  ب حررسن جودررسالح 

  س ل لعي.

  ترري  ب جو رريدا ن قجو اؤقاررسن قجوررذم يشرر ل ج ال ج  قجوررساة لأا سررو تطبسرر  إالج ح جودررسالح
جوشررل كوو قجوترري  ب اكررى جكتسررل  جو عا ررو قجو نررل جف جوتررة تتعكرر  وبؤررلت جو رراق قالدؤل سةسررو 

 جود لاو قجالتصلن قحل جو شلكل. .. ق،ساال.

  واقا جو ا  .تي  ب  اق جوع ل حسن افليل جودسالح قعسجتب جوتعلقن قجوت كة 

 .يفسل  دكس جودسالح وت يدي ااق جوت سسن جو ست ا و تشطو قجوع كسلف  ة جو ألاسو 
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المرحلاالرابعاحةرحلال ي لىةشرالخ راتح
 ة اذه جو احكو تتسوى إالج ح جو ألاسو جو يدا ن جوذم ارلا سج  رة ارذج جوتطبسر  لل ضرل و 

طبسر  قالارستن  وكتفرل ن  عنرل قجوتكرلتي ت رس إوى ع س  ج ااجف  ارانر  اكرى تترلئج ارذج جوت
 .(26)جالات اج  قجوتفيل  ة اذج جالتدله

ح(27)ىهنيكةنيقسمةشكالتلط  قإ ار ال    الشيةلاإلمةسم ن
ةشكالتةتعلقابيإل ار ىلتمنلج مييليحا(

 .فلق و جوتدسسا  ن ابل ج الج ح جوعكسل  

 .تاةس  جوسكطو ق اة  و ج الج ح 

  جو س جتسو جو طكسبو جوتة اي تكسن اجئيح ان جو ي.تس سا 

 .جوسات جو ستؤ ذ حسث دتطكب عؤة ث ل  تطبس  جودسالح جوشل كو قاتًل ،سا   يال 

 .جخترك ما لن جوتلطسم لأا لن جوتؤ سذ 

 .اسطاح جو  لاس  ج الج  و جوتفكسييو جوتة تفيس جوشةل القن جو ف سن 

 ةشكالتةتعلقابيلعيةل نحب(

 جوااللو جولل عسو   ل دابز جوعل كسن. تعي معن ح 

 .إخ لق لعي   لقالف ج صرا 

 .جتل لض جو ستس  جوتعكس ة قجوثفل ة وبعي جوعل كسن 

 .اكو جالات لل وتلطسم واج ج تي  بسو وكعل كسن 

 ثانيًا : احملددات العلمية للبيئة اجملتمعية االبتكارية باملؤسسة التعليمية :

 : ماهية االبتكار وأهميتها( 
ق لتكررري   نررررسل جالوتكررررل  اررررن جوتفؤسررررو وررررا،  جال تبررررلك جوشرررريدي وسؤن ررررلو  ررررلوبعي يعرررراف 
جالوتكل  لأت  جوتدسا  ة جوتفؤسو جو ستلي وو ل عؤرى جالتتفرلن  رن قارلئل حلوسرو إورى قارلئل عيدريح 

 .(28)مكثا تطس  تفؤة
ق ؤ ررا  .(29)وسؤ رل يعا ر  فخرراقن لأتر  ا كسررو ت س رل ج  كرل  جوديدرريح إورى   ل اررو ا كسرو

 Practical Applicationإوسنرررل  ا ررر  ثلورررث اكرررى متررر  جوتطرررس ا جو ؤرررت   قجوتطبسررر  جوع كرررة 
 .(30)و  كل  جوديديح



2018  (1ج)يناير ( 113)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 217 

إوررررررررى ا كسررررررررو تاع ررررررررو ج  كررررررررل  جوديدرررررررريح  Innovationق  ةررررررررن من يشررررررررسا جالوتكررررررررل  
 .(31)إوى تطبسفلف ا كسو

كررى ثرثرررو  ررن خرررن فوسررو تؤطررسم ا Innovation Processقتررت  جوع كسررو جالوتكل  ررو 
 :(32)خطسجف  ئسسو  تتللعوو ق سض نل جوشةل جوتلوة اة

 : Conceptualizationالصياغة المفاهيمية  -1
قتت ثل  ة صسل،و جو  رلاس  جو اتبطرو لل  كرل  جوديدريح جو طكرس  ت س كنرل إورى تطبسفرلف 

 ا كسوو مم ت يدي قتعا   جو كاح جو تسويح.

 : Process Innovationاالبتكار التشغيلي  -2
قاة جولطسح جوتلوسو جوتة تعفب صسل،و جو كاحو قتتف ن تدسسا ج الوسب جو ستلي و  رة 

 إتتلج جو لاعلف.

 : Product Innovationاالبتكار اإلنتاجي  -3
م رررل ارررن ت رررم ج الج ح قتعؤرررة جوتدسرررا جو عكرررة و لاعرررلف جو ألاسرررو  رررن ارررك  مق خررري لف. 

 نل جوديقن جوتلوة :جوعك سو جالوتكل  و  ة جو ألاسو جوعصا و  سسض 

 ( يوضح التنظيم الداعم واملتجنب لالبتكار2جدول رقم )

 خصائصها منط اإلدارة العليا
 تثق  ي قدرتها. -1 اإلدارة الداعمة لالبتكار 

 تستطيع حتمل املخاطرة. -2

 ترغب  ي قنص الفرص التسويقية املتاحة. -3

 قادرة على حتمل النتائج الغري متوقعة. -4

 لى أفراد التنظيم.ميكنها السيطرة بقوة ع -5
 ال تثق  ي قدراتها وال قدرات مرءوسيها. -1 اإلدارة املتجنبة لالبتكار 

 ختشى التغيري. -2

 ال تستطيع العمل  ي ظروف عدم التأكد. -3

 تفضل انتظار اآلخرين للقيام باالبتكار. -4

 ال تسيطر متامًا على أفراد التنظيم. -5



  ميسر خليل  ، د العظيم حسنيأ.د/سالمه عب، أ.د/ مجال حممد ابو الوفا
 

 218 

 األدوار االبتكارية للمؤسسة التعليمية :ب( 
جو لتك رررو جوترررة ترررألالم الجخرررل  Innovation Roelsيال  رررن ج القج  جالوتكل  رررو دسعررري اررر

 :(33)وعل  ن موااال  ل دكة جو ألاسو
حIdea Generatorsة ل:يالجكير -1

ق ت ثكسج  ة م اجال جو ألاسو جوذدن يفس سن وتسوسي ج  كل  جوديدريحو قجوترة درت  تاع تنرل لعري 
 مق خي لف  بتكاح. قوز إوى تطبس  ا كةو  ن خرن إتتلعنل ةسك 

حInformation Gatekeepersةسئ ليالمعل ةيت -2
ق فصررررري ونررررر  ج  ررررراجال جورررررذدن ي ثكرررررسن حكفرررررو جوسصرررررل ورررررسن جوفرررررلئ سن للوع كسرررررو جالوتكل  رررررو 
الجخررررل جو ألاسرررروو قبررررسن جو صررررلال  جولل عسررررو جوتررررة يسررررتفة  ؤنررررل جو ألاسررررو  عكس لتنررررل جورا ررررو 

 وكفسلل للالوتكل .
حProduct Championsةسئ ليالمنتج -3

ق فصي ون  ج  اجال جوذدن يفس سن وتبؤة جوع كسو جالوتكل  وو قتشدس  جو ألاسرو اكرى تفريي  
 جو ؤتدلف جوديديحو اسجت ةلتت اك  مل خي لف.

حProject Managersة:يريالمشرىع -4
ق ت ثكسن  ة جو يدا ن جوفلئ سن اكى اسرلالح  راق جوع رل جو ؤرسك ونرل ت س رل جو كراح جوديدريح 

 دلف  بتكاح.إوى  ؤت
حInnovation Leadersةي  االبتكير -5

قاررر  ج  ررراجال جورررذدن دتسورررسن  سرررئسوسو  اليرررو جوؤشرررلك جالوتكرررل م وك ألاسررروو قجوتأكررري  رررن من 
 جو ؤتدلف جوديديح جو في و وكسسق ت  ل جوتاع و جوياسفو و  كل  جو طس ح.

 المقاومة التنظيمية للتطبيق االبتكاري :( جـ
م جوتكل و مق حترى تطرس ا مم ت رلل ارلئ  وت ريم دت ثرل  رة  فلق رو دسجع  الالح تطبس  م

 .Organizational Resistanceجوعل كسن و و قاس  ل يطك  اكس  جو فلق و جوتؤ س سو وكتدسسا 
تعريدل  (People)دتطكرب  رن ج  راجال  (Technology) تطبس  تفؤسلف جوؤ رلل جو بتكرا 
و ة ل دتطكب  ن تلحسرو ثلتسرو تعريدل  رة جونسةرل (Tasks)جو نلل جو سةكوو مق جوفسلل ل نلل عيديح 

وسسرررر ا وسعررررسال  سررررل جف و رررراق   عكس ررررلف حررررسن جوتطبسرررر  جالوتكررررل مو  (Structure)جوتؤ س ررررة 
 قخطسك جتصلن تابم وسن  ستلي س .
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 ررألثاح اكررى  Consequencesق  ررل اررب   رر ن تطبسرر  جالوتكررل  تصرر ب  اررلالح ترريجاسلف 
إورسن و قاكرى جونسةرل جوتؤ س رة وك ألاسرو جو طبفرو وروتكرل و قارس جوعل كسنو قاكرى جو نرلل جو سةكرو 

  ل دألالم  ة جوؤنليو و فلق و تؤ س سو.
 تحويل المؤسسة باتجاه العولمة :د( 

 وررررررر  تدررررررري  ألاسرررررررلف ج ا رررررررلن ت سرررررررنل  درررررررأح تع رررررررل  رررررررة وسئرررررررو مق ارررررررلو  لرررررررر حررررررريقال
Borderless Worldررل  صررؤلاسوو و  لوتفرريل جوتفؤررة جو تسجصررل  ررة قاررلئل جالتصررلالف  ررن ما 

قت ر  جارتفبلنو قتفؤسرلف شربةلف جو لاربلف مال  إورى ج تريجال تشرلك جوعيدري  رن جو ألاسرلف جوكبرا  
 إوى  لتكي ج اسجق جوعلو سو.

قاي جاتياى قوز جالاتعلتو وبعي جوع لوو جو تسج اح  ة ةل اسق   كرةو قبلوترلوة للترت 
تعل ررل  ر  مارسجق  لتك روو قا لوررو تكرز جو ألاسرلف تتعل رل  ر  ثفل ررلف تؤ س سرو  تبلدؤروو ةؤترلج وك

اسجت  ة جو نل جفو مق جالتدلالفو  Heterogeneity تعيالح جودؤسسلفو تتصي لعيل جوتدلتس 
مق جوثفل رررلفو قاررري  ررراف جو ألاسرررو جو لتك رررو ابرررا م بعرررو  اجحرررل تطس  رررو للتدرررله جوعسو ررروو قارررذه 

 :(34)جو اجحل اة
حDomesticالمرحلاالمول ا-1

حكررررو جوتررررة جاتصرررراف  سنررررل ج اررررسجق جو  ت كررررو قجودنررررسال جوتسررررس فسو قتشررررسا إوررررى تكررررز جو ا 
 قج تتلعسو وك ألاسلف اكى  ؤطفو عداج سو الجخل جويقوو جوتة تع ل ونل ةل  ألاسو.

قارري جاررتياى جوت ررسن  ررن تكررز جو احكررو إوررى جو احكررو جوتلوسررو ونررل تررسج ا جاررتدلللف إيدلوسررو 
 سلف وكؤ س قجوتسا   ة ج اسجق جولل عسو.وي  جو ألاسلف ت س تطس ا متشطتنلو قتبؤة إاتاجتسد

حInternationalالمرحلاال:ىل ا-2
قتشررررررسا إوررررررى جو احكررررررو جوتررررررة ،طررررررت  سنررررررل جودنررررررسال جوتسررررررس فسو قج تتلعسررررررو وك ألاسررررررلف 
 لتكرررررري  ؤررررررلا  جويقوررررررو جوتررررررة تع ررررررل ونررررررل ةررررررل  ألاسرررررروو قاررررررس  ررررررل ارررررراف ل رررررريخل جوتدطسررررررو 

ج تررررررريف ميفرررررررًل تكرررررررز جودنرررررررسال و ة رررررررل Multidomestic Approachجو  كسرررررررو جو تعررررررريالح 
لصررررررس ح   رررررريقالح وتشرررررر ل لعرررررري ج اررررررسجق  ررررررة القن مخررررررا و قبلوتررررررلوة  نررررررا جوتبررررررلالن جورررررريقوة 

 جوفلئ  اكى جو دنسال جو ؤ اال وكل  ألاسو ما لن.
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حMultinational Stageالمرحلاةتع:  ال نس يت-3
 ررة جوعيدرري  قاررة جو احكررو جوتررة ةث ررت  سنررل جو ألاسررلف  ررن عنسالاررل جوتسررس فسو قج تتلعسررو

 ن القن جوعلو و قمتشأف ونل  اقأ مق قحيجف تؤ س سو  ة القن  لتك وو قجاتبراف تكرز جو ألاسرلف 
  تعيالح جودؤسسلفو  لو اة  جوائسسة ،لوبًل  ة جويقوو ج لو قجو اقأ  ؤتشاح  ة القن  تعيالح.

حGlobalization Stageةرحلاالع لما-4
جوعلو سروو قمصربا جوع رل قجوتؤرل س درت   رة ارسق قت ثكت  ة جتنسل  جو يقال ورسن ج ارسجق 

إوررى  International Management  تررسا ق ترريجخلو ق نررا   نررسل ج الج ح جويقوسرروو قجوررذم 
 إالج ح متشطو ج ا لن جوتة ت تي  ة مكثا  ن القوو.

قبلوترلوة مصربا دتعرسن اكرى جو ألاسرلف جواج،برو  رة جوبفرلت قجوعرس   رة  رل وسئرو جوعسو رو 
 ررلااح  Globalizationثررا صرررحسو وكتعل ررل  رر  تكررز جو ررلااحو قتشررسا جوعسو ررو وؤررة  رريجخل مك

ترريجخل جوعراررلف وررسن جو ألاسررلف ل لتكرري القن جوعررلو و حسررث مصررب ت تع ررل قتتؤررل س  ررة اررسق 
 .(35)الو ة لر حيقال

ق فصري  قتستلكم   ل تفيلو من جوعسو و ال تعؤة ج  اةوو ة رل ةرلن دراقج ونرل جوربعيو
  ل اررو متشررطو ج ا ررلن ق فررًل وكررؤ م ج  ا ةررةو قب ررل دت رر   رر   Americanizationلل  اةررو 

 .(36)جوسسلالف قج اتاجتسدسلف جو طبفو الجخل جوساليلف جو ت يح ج  ا ةسو
قاررري ت جدررري حلوسرررًل ال عرررو جات رررلال جو ألاسرررلف ل لتكررري القن جوعرررلو  اكرررى ت رررلل جو عكس رررلف 

و تدسرراجف قجو عكس ررلف جورا ررو حررسن  ررلااح جو بؤسررو اكررى جو لارربلف جآلوسررو  ررة  رريال للوبسلتررلف قج
 جوعسو و.

ق ن جو رحظ من  لااح جوعسو و اي مالالف تشةسل جوبسئو جوتؤ س سو جو علصراح  رن عيدريو 
قمثرررررراف اكررررررى ت ررررررم جو  ل اررررررلف ج الج  ررررررو وك ألاسررررررلف جو لتك رررررروو ق س ررررررل دكررررررة مارررررر  جوترررررريجاسلف 

Consequences  (37)اسلفجوتة  صيال جو  ككسن وتكز جو لااح اكى جو أل: 
حWorld Standardsسعيالم سسالتوق قالمعيي رالعيلم ا -1

مصررب ت جآلن  ألاسررلف ج ا رررلن  طلوبررو مكثرررا  ررن مم قاررت  فرررى وت فسرر  جو عرررلدسا 
 جوعلو سو اسجت  ة  ؤتدلتنل  ن اك  مق خي لفو حتى ي ةن من تدي ماسجق ونل تفبل  ؤتدلتنل.

اق ح اسلل  ألاسلف ج ا لن جو  كسو لدنسال  بسئو جوعسو و تنت  للودسالحو قاس  ل يعؤة ض
  تسجصكو وت سسن  ؤتدلتنلو لداض جاتس لت مق  فلوكو تكز جو علدسا جويقوسو.



2018  (1ج)يناير ( 113)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 221 

ق شرررتاك حلوسررررًل جوعيدررري  ررررن جوتعررررل رف جويقوسرررو جو صررررسن اكررررى شرررنلالح جودررررسالح جوعلو سررررو 
ISO9000  جوتررررررة ت ؤ نررررررل  ألاسررررررو جو عررررررلدسا جويقوسرررررروInternational Standards 

Organization  وإلشررل ح إوررى من جو ؤتدررلف اررسجت ةلتررت اررك  مل خرري لف ت ررة ل تطكبررلف جودررسالح
 .(38)جو طكسبو الو سلً 

قتسعررري  د سارررو  رررن جو برررا جف جوترررة تسرررعى  ألاسرررلف ج ا رررلن وك صرررسن اكرررى شرررنلالح 
ISOجودررسالح جوعلو سررو 

و وسؤ ررل يعرراض  ررة جو فلوررل  عكس ررلف اررن شررنلالح جودررسالح جوعلو سررو  ررن (39)
 .(40)  تتاتتخرن شبةو ج

ق ررن تلحسررو مخررا  ت سررل جوبسئررو جوعلو سررو إوررى تل ررسي اررلالف جوع ررلو   دت عررلف جوررس اح 
جو تفي و جاتصلاليًل ت رلقن جآلن ا رلالح جارت تلأ م راجال جو دت ر  ل سرلتن  جالعت لاسروو قارس  رل ي ثرل 

 رو جوتشردسلو  ة جو فلول للوؤسبو وك ألاسلف جو  كسو قجوتة تع رل  رة وسئرو مارل تفري ًل ا رلالح  رة تكك
 .(41) تنل اسف تي   ت س جوفي   ن ج عس  قجو اتبلف وك سو ا ل مال

ال:خ لجيالفية يت ىل اح -2
يعي  ن مواا تيجاسلف  لااح جوعسو وو الخسن جوعيدي  ن حةس لف القن جوعلو   لتك و  ة 

 Oneي جت لاسرررلف وت ا رررا جوتدرررل ح  س رررل وسؤنرررل  ج عرررو جوشرررعل  جوفلئرررل "جاتصرررلال قجحررريو ارررسق قجحررر

Economy, one Marketplace و قوعررل جالت لاسررلف جوعل ررو وكااررسل قجوتدررل حGatt و قجت لاسررو
 م ثكو قجض و اكى قوز. Naftaالقن ش لن م ا ةل وكتدل ح جو اح 

حParochialismلخليالم سساعنةفه مالحي يا -3
س  قمعبررراف جوعسو رررو جوعيدررري  رررن  ألاسرررلف ج ا رررلن اكرررى جوتلكرررة ارررن اررريال  رررن جو  رررلا

 ج الج  و جوتفكسييوو ة  نسل ج حلاليو.
إوررى جوؤ رراح جوفررسفو و  ررس  جوتررة ال تسررتساب  Parochialism شررسا   نررسل ج حلاليررو ق 

 .(42)جالختر لف وسن ج  اجال
 لو ألاسو جوتة تتبؤى ارذج جو  نرسل ارة جوترة تتعل رل  ر  جوسرسق ةسحريح قجحريحو   تاضرو 

س مق ،سرا  لتك روو قبلوترلوة ال تبرذن عنسالارل ت رس من جحتسلعلف ق ،برلف قمققجق جوع ررت  تدرلت
 .(43)تبؤة إاتاجتسدسلف وتؤس    ؤتدلتنلو للاتبل  من جو ؤتج جو فيل  ؤنل دكبة ةل و جالحتسلعلف
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ق ن م ثكو قوزو اسلل جوعيدي  رن جو ألاسرو جوعلو سرو وتفسرس  جوسرسق إورى ارسق جو سرتنككسن 
ف لدراض جالارتليجل جوشلصرةو قارسق ج ا رلن جوؤنرلئسسنو قار  جورذدن يسرتنككسن جوسرك  قجولري ل

 قا  جو شتاقن وكسك  قجولي لف لداض إالالح تصؤسعنل مق وسعنل.

حParadigmلغ رالنهجالفكريلإل ار  -4

دررا  جورربعي من تررأثسا جوعسو ررو ورر  يفتصررا  فررم اكررى تدسسررا لعرري جو  ررلاس  قجو  ل اررلف 
 .(44)جو كام  الج ح جو ألاسلف ج الج  وو ول ج تي إوى إحيج  ت سن شب  عذ م  ة جوؤنج

 د سارو قعنرلف جوؤ را جو شرتاةو جوترة ت ثرل إارل    Paradignق فصي للوؤنج جو كرام 
 كرررام ورررت ن  قإال ج  جوكسلترررلف الجخرررل جوبسئرررو جوتؤ س سررروو  فررري ت رررسن جورررؤنج جو كرررام جوتفكسررريم جوررريجا  

ل جو ألاسروو قتدرلتس للات اج  وكتؤ س  جواماة جوفرلئ  اكرى اا سرو جوسركطوو قتسكسرل ج قج را الجخر
جالحتسلعرررلف قجوتعل رررل  ررر  جوسرررسق جو  كرررةو إورررى جورررؤنج جو كرررام جو ررريدثو ق تبؤرررى جورررؤنج جو ررريدث 
 ررريخل جو ألاسرررو جوتعكس سرررو جوفرررلئ  اكرررى إتلحرررو جو عكس رررلف وكل رررو جوعرررل كسن )جو عكس رررلف جو  تسحرررو 

Open Information اررسجق جوعلو سررو (و قج اررتاجتسدسلف جو شررتاةوو قجوفسررلالحو قجالت تررلا اكررى ج
Team-Based Structureقجوبسئلف جولل عسوو ق اق جوع ل جوس س سو 

(45). 

حThinking Globallyالتو لةو التفك رالع لمي -5

ال عت  لااح جوعسو و  يدام جو ألاسو إوى إاطرلت جات رلل مكبرا لل ارسجق جوعلو سروو ارسجت 
ب سروو قارس  رل يطكر  اكسر  حلوسرًل جوت كسرا كلتت تكز ج اسجق ت ثل ونرل تنيدريًج مق  اصرًل عيدريح وكا 

تعاف لأتنل تكرز  Globalization Strategiesو وذج مصب ت إاتاجتسدسلف جوعسو و (46)جوعسو ة
ج اررتاجتسدسلف جوتررة تسررتنيف ت فسرر  جو سرر ح جوتؤل سررسو خررل ج جو رريقال ج اكس سررو للو ألاسررو قجو رريدا 

 .(47)يع ل وؤدلا خل ج تطلق القوت اس جو يدا جوذم يستطس  من  Global Managerجوعسو ة 

 تشررسا إوررى قوررز جوسضرر  جوررذم دتررسا  Competitive Adantageم ررل جو سرر ح جوتؤل سررسو 
وكتؤ س  جوتعل ل    ماسجا  ق   اؤلصا جوبسئو جو  سطو ونل لصس ح م فل  ن  ؤل سرس و مم متنرل 

 .(48)تعبا ان  ي  اي ت  اكى ج الجت لطا فو يعد   ؤل سس  ان جوفسلل ل ثكنل

جوشررررررةل جو عبررررررا اررررررن تصرررررر س   IS Architectureق فصرررررري لع ررررررل ح ت ررررررلل جو عكس ررررررلف 
اررررررذج جوؤ ررررررللو ق سضررررررا جو ر ررررررا جوائسسررررررو جوتررررررة دتكررررررسن  ؤنررررررلو قج تشررررررطو جوتررررررة يفررررررسل ونررررررلو 

 .(49)ق سل جف جوتي   الجخك 
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حCulture Shockالص:ةاالنقيج ا -6

سج اح  ة ج ارسجق جولل عسروو وفي جاتيات جوعسو و جاتعلتو جو ألاسلف وبعي جوع لوو جو ت
قبلوتلوة للتت تتعل ل    ثفل رلف تؤ س سرو  تبلدؤروو قارس  رل مال  إورى حريق   رل يعراف للوصري و 

 :(50)جوثفل سوو قجوتة ي ةن تعا  نل اكى جوؤ س جوتلوة

شعس  م اجال جو ألاسو للوتلبم ق فيجن جوتسعر   Culture shockيفصي للوصي و جوثفل سو 
 ثفل و تؤ س سو  دلداح وك أوس و ويدن .جوؤلتج ان جوتعاض و

 متطلبات تعامل المؤسسة مع بيئة العولمة :هـ( 

دتطكب جوتعل ل جو علن قجوكيت    وسئو جوعسو و اسلل جو ألاسو وتطبس  ايال  رن جو ريجخل 
ج الج  ررو جو يدثرروو قتطررس ا ت رر   عكس لتنررلو قبؤررلت وؤسررو  عكس لتسررو ت تسررو  عسؤرروو قتعرريدل اسلككنررل 

 .(51)سوو الاتسعل   تدساجف جوعسو وو ق س ل دكة تؤلقن  سع  وتكز جو تطكبلفجوتؤ س 

حGlobalization Approachesلط  قة:اخلالع لما -1

تطكررب تعل رررل جو ألاسررو  ررر  وسئررو جوعسو رررو تطبسررر  ارريالًج  رررن جو رريجخل ج الج  رررو جو يدثررروو 
 ت ل يجخل جوعسو و قارة جوفلئ رو ك الج ح جودسالح جوككسوو جوتؤ س  جوتعك سوو إالالح جونؤياوو قجوتة اا 

 .(52)اكى ج تاجض مالاة   لاله من  دلالف جوع ل قجو ؤل سو ال حيقال عداج سو ون ل

لط يرةظمةعل ةيتعيلم اح -2

ت تلج  ألاسلف ج ا لن  ة تعل كنل    وسئو جوعسو و إوى تطس ا تساسو  عسؤو  رن ت ر  
و عكس لف جوعلو سوو قاي ااف جوبعي ت   جو عكس لف جو بؤسو اكى جو لابلفو يطك  اكسنل ت   ج

جو عكس لف جوعلو سو لأتنل ت   تابم ج  اجال قجوؤ   ققحيجف جوع رل لد سر  مت رلت جوعرلو   رن خررن 
و وسؤ ل جاتليل فخاقن  صطكا ت   جو عكس لف جويقوسوو  عا سال لأتنل ت ر  (53)شبةو جالتصلالف

 .(54)جوعلو سو تستلي نل جو ألاسو وكتؤسس  وسن متشطتنل قتدل تنل

          Global Information Systemsق  ةرررن جوؤ رررا إورررى ت ررر  جو عكس رررلف جوعلو سرررو 
اكى متنل متسجأ ت   جو عكس لف جو بؤسو اكى جو لابلف جوتة ت ةن جو ألاسو  ن جوتعل ل    
 رررلااح جوعسو رررو  رررن خررررن  برررم متشرررطتنل قتعل رتنرررل ل لتكررري مت رررلت جوعرررلو  ابرررا شررربةلف 

 و.جتصلن القوس
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لنم ابن الوت اللمعل ةيتالعيلم اح -3

تطكبت جوعسو و وؤلت وؤسو ت تسو وؤ   جو عكس لفو تتف ن جوبؤسو جوت تسو وؤ   جو عكس لف 
 :(55)و  ل دكةGlobal IS Infrastructureجوعلو سو 

 ا للالتصرلالف جويقوسررو.ررتفؤسلف تس  (م 

 إعاجتجف إالج  و  سعنو ت س الو سو جوؤشلك. (  

  س سو  اتوو تتسا وك ألاسو جوتكسي     تدساجف وسئو جوعسو و.اسلكل تؤ (ج 

إاررتاجتسدسلف اسو سررو و فلوكررو جوت ررييلف جوتررة ي ةررن من تسجعننررل  ألاسررلف ج ا ررلن  ررة  (ال 
 .ج اسجق جوعلو سو

إةشيءأةسيمةعل ةيل ابيله يولالتنظ م اح -4

 سرو  رة تعل كنرل كؤتسدو  ؤطفسو وتعل   جحتسلج  ألاسرلف ج ا رلن ورؤ   جو عكس رلف جوعلو
   وسئو جوعسو وو  في جاتفى ج  ا اسلل جو ألاسو ل تشلت ماسلل  عكس لتسرو ت ترل  سجار  لرل اح  رة 
اسلككنرررل جوتؤ س سررروو ق فصررري لل اسرررلل جو عكس لتسرررو تكرررز ج اسرررلل جوترررة ترررس ا جو عكس رررلف قج عنررر ح 

 و(.و اسلل جوس س سو وك ألاسو )تسس  و إتتلجو حسلللفو ت س لو  سج ال لشا 

ق ن م ثكو تكز ج اسلل اسر  جو لارب جآلورةو اسر  ج تتاترتو  اةر  جو عكس رلفو ق سضرا 
وؤررررل جوشررررةل جوتررررلوة جوتصررررس  جو  ترررراض من ت تكرررر  ج اسررررلل جو عكس لتسررررو  ررررة جونسلكررررل جوتؤ س سرررررو 

 .(56)وك ألاسلف جوكبا  
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"إالج ح جودسالح جوشل كوو   نس نل قماكس  إ الئنل  ر  تسعنرلف جورساج ح  رة   لض  شلال جوبؤل :  (1)

و جو ألت ا جوسرؤسم جوسجحري قجوعشراقن وكتعكرس  ج اريجالم وك تراح  رن سفنل  ة  يج س جو  ككو"تطب
 ل.2007دؤلدا  24-25

   رررري وررررن ابرررري جوبةررررا : "ماررررس ق عررررلدسا ت ررررلل جودررررسالح جوشررررل كو  ررررة جو ألاسررررلف جوتابس ررررو  (2)
و 60و جوكس ررتو  دكررس جوؤشررا جوعك ررةو عل عررو جوكس ررتو جوعرريال جو دكررو جوتابس رروقجوتعكس سررو"و 

 .2001جو دكي جولل س اشاو صسي 

و الج   ديالقم وكؤشا 1و كج الج ح ج اتاجتسدسو :   لاس  قحلالف تطبسفسومح ي جوفطل سن :  (3) 
 .2002قجوتسا  و ا لنو ج  النو 

و  طبسارلف عل عرو 1و  رج1ك و9000إالج ح جودسالح جوشل كو قج د ق مح ي اسي  صط ى :   )4(
 .2005جو الا  و جوفلااحو  صاو 

ترررررياس  مت  ررررررو جودرررررسالح ) ررررر  جوتاع ررررررو جوعابسرررررو وك سجصرررررر لف( إاررررر لاسل إوررررراجاس  جوفرررررر جا :  (5) 
Iso19011:20002010و الج  العكو وكؤشا قجوتسا  و ا لنو ج  النو 1و ك. 

و  اةر  جولبرراجف إالج ح جودرسالح جوشررل كوعلوكستسرةة عسا رر  : تاع رو جوؤع ررلتة ابري جو تررلا :  (6) 
 .2006س حو  صاو جو نؤسو وإلالج حو جود

 –جودرررسالح جوشرررل كو : ج الج ح عرررس س إي رررن قعرررس س الورررسنو تعا رررب : اررراق  اكرررى إوررراجاس  :  (7) 
 .2009جوطبعو جوعابسوو الج  جو ا خ وكؤشا قجوتسا  و جوسعساليوو  ج اتاجتسدسوو –جوتؤ س  

 إالج ح جودرررسالحح سررري ابررري جوؤبرررة جوطرررلئة ق ضرررل صرررلحب فن اكرررى قارررؤلن ةرررل   جو سارررس  :  (8)
 .2003و جوس جق وكؤشا قجوتسا  و ا لنو ج  النو 1و كISOقج د ق  TQMجوشل كو 

و الج  1و كإالج ح جودررسالح  ررة جو ؤ  ررلف جو ت سرر حخفررسا ةررل      ررسال ق قجن  ؤسررا جوشررسخ : (9) 
 .2010ص لت وكؤشا قجوتسا  و ا لنو ج  النو 

و الج  جوسرررلاق م وكؤشررراو 1ك وإالج ح جودرررسالح جوشررل كو ارري ابررري ا جوطررلئة قاسسرررى ارريجالح :  (10) 
 .2008ا لنو ج  النو 

جو رررؤنج جوعك رررة وتطبسررر  إالج ح جودرررسالح جوشرررل كو  رررة جو ألاسرررلف ا رررن جوررريدن ابررري جو ترررلا :  (11) 
 .2006و الج  جوكتبو جوفلااحو جوعابسو



  ميسر خليل  ، د العظيم حسنيأ.د/سالمه عب، أ.د/ مجال حممد ابو الوفا
 

 226 

                                                                                                                        

و تطبسرر  إالج ح جودررسالح جوشررل كو وررسن جوؤدررلا ق لررلاا جو شررلا ررن جورريدن د  رري ابرري جو تررلا :  (12)
 .2000لا  و ج اةؤي  وو عل عو جو ا

و الج  جو ؤرلاج وكؤشرا 1و جإالج ح جودرسالح جوشرل كو : جو كسر و ق ريجخل جوع رلاك لن ا ريجن :  (13) 
 .2010قجوتسا  و ا لنو ج  النو 

إالج ح جودررسالح جوشررل كو تطبسفررلف  ررة جوصررؤلاو اساررن شررةا  دسرري ع   رري اررسجال جو  ررلالجف :  (14)
 .2007 و ا لنو ج  النو و الج  ص لت وكؤشا قجوتسا 1و كقجوتعكس 

 .2002و جويج  جودل عسوو ج اةؤي  وو إالج ح جودسالح جوككسواستسل    ي جوبةام :  (15)

و الج  جواجيرررروو ا ررررلنو ج  النو 1و كإالج ح جو ررررسج ال قجودررررسالح جوشررررل كوارررررت  رررراج جوطررررلاا :  (16)
2010. 

ج صررريج  جوثرررلتةو و  ؤشرررأح جو عرررل فو ج ارررةؤي  وو  في رررو  رررة إالج ح ج ا رررلنارررل ق اررر  :  (17)
2001. 

الج  ،ا رررررب  و9000إالج ح جودرررررسالح جوشرررررل كو ق ؤ  رررررلف جوتأاسرررررل و دررررر ق اكرررررى جوسرررررك ة :  )18(
 .2005وكطبلاو قجوؤشاو جوفلااحو 

و الج  قجئررل  رريخل إوررى جو ؤندسررو جو تكل كررو  الج ح جودررسالح جوشررل كوا ررا قصرر ة افسكررة :  (19) 
 .2000وكؤشاو ا لنو ج  النو 

و 1ك و9001 : 2000إالج ح جودرررسالح جوشرررل كو ق تطكبرررلف ج دررر ق :  الاررر  ترررلي  اكرررسن  )20(
 .2009ج صيج  جوثلتةو الج  جوثفل و وكؤشا قجوتسا  و ا لنو ج  النو 

و الج  جواجيو وكؤشا قجوتسا  و مال ج و 1و ك9000إالج ح جودسالح جوشل كو مد ق وعكى وسة س  :  )21(
 .2011جود جئاو 

و الج  صرر لت وكؤشررا 1و كح جودررسالح جوشررل كو قخي ررو جوع رررتإالج   ررأ سن ارركس لن جوي ج ةررو :  (22)
 .2008قجوتسا  و ا لنو ج  النو 

و الج  قجئرل وكؤشراو 5ك و-  لاس  قتطبسفلف  –إالج ح جودسالح جوشل كو    سظ مح ي عسالح :  (23)
 .2010ا لنو ج  النو 

 .2009نو و الج  قجئل وكؤشاو ا لنو ج  الإالج ح جودسالح جوشل كو   سظ مح ي عسالح :  (24)

و جورررررريج  إالج ح جودررررررسالح  ررررررن جو ؤ ررررررس  ج الج م :  رررررريخل  تكل ررررررل   رررررري إورررررراجاس     رررررري :  (25)
 .2009جودل عسوو ج اةؤي  وو  صاو 
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و جوطبعرررو جوعابسررروو جوسرررلاق م وكؤشرررا إالج ح جودرررسالح جو علصررراح   ررري ابررري جوعرررلن قفخررراقن :  (26)
 .2009قجوتسا  و ا لنو ج  النو 
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