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 دادإـع
 ية املقارنة واإلدارة التعليمية استاذ الرتب

 مدرس الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية   جامعة بنها -كلية الرتبية
 جامعة بنها -كلية الرتبية

 

ماداس  التللا ا ااستسا  طنالط    فا تحديد متطلبات  الواة ا الماتمل  يهدف البحث إلى 
التةصا  إلاى و اص ت اةس و  ،الكما  عاد  وس اتستءاتم طمناتةب تطالاو الواة ا الماتمل ، و عمتن

تختبااااتس وت منااااتءال  لتةم ااااإ مباااات د إ اسا الوااااة ا المااااتمل ، والااااي ل ستءااااتم طاااات  اسا المدسساااا   
 فر اا ت  الدساساا  وتحءلااو ا،اادافهت، اعتمااد  الدساساا  علااى الماا ها الكماا   الةصاا   التحلللاا  ،

يتكااةن موتمااص الدساساا  مااد المااديريد   ا اا اتسااتا تن لتوم ااص الا تااات  ااول اا   و واعتمااد  الدساساا
 154ومنتعديها ف  ماداس  التللا ا ااستسا  فا  محتففا  م اتس طنالط   عماتن والباتل  عاد ،ت 

، وتكةاا  عل ا  الدساسا  ماد منتعدًا للمدير اكةسًا وإاتثتً  117و مدير/مديرا 94 ، طإجمتل مدسس 
 %  وتةصاال  الدساساا  إلااى مومةعاا  مااد ال تاات ا ا،مهاات ان80.6ر ا طملاادر س  م اا 133إجمااتل  

تطالااو الوااة ا المااتمل   اتخاا  مااداس  التللاا ا ااستساا  فاا  محتففاا  م ااتس طناالط   عمااتن يتاا ثر 
طماا   إاوااتك  ط اا  مااد ت ااةيم الناالط  لمااديرس المااداس  او منااتعديها، وتماا ل  فاار  لللماا ، 

  واوصااا  الدساسااا  سااا  ، وتح لااام اللاااتمللد  اتخااا  تلاااي الماااداس والتااادسيا والتللااا ا لاااد اسا المدس 
عءد المميد ماد الادوسا  تدسيا ا    اسا  الماداس  فا  مواتر إ اسا الواة ا الماتمل ، التا  طضروسا 

  تنت،ا ف  تحءلو اق ى  سجت  الوة ا ف  التلل ا

  الملتقلد سمعً ت -مهتسا  استخدام ا اترا   -كلئت  التللا ا لكتروا    :الكلمات املفتاحية
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Abstract 

The research aimed to determine TQM dimensions in primary 

schools in Amman, discover the role of improving the implementation of 

TQM, and develop a future perspective for employing TQM principles in 

order to improve school administration. To test study hypotheses and 

achieve its objectives, the study used the quantitative (analytical 

descriptive) method and used the questionnaire to collect the primary 

data. The population of study consists of managers and their assistants of 

154 primary schools in Zafr Governorate in Amman (94 male/female 

managers and 117 male/female assistants). The sample of study consists 

of 133 individuals with a response rate of 80.6%. The study found a 

number of results and the most important of which is that the 

implementation of TQM in primary schools in Zafr, Amman, is affected 

positively by the delegation of powers to school managers and their 

assistants, work teams, training and educating school management, and 

motivating employees within those schools. The study recommended 

that it is important to hold training courses for school managements in 

the field of TQM to contribute to achieving the highest levels of quality 

of education.  

Key Words: Designing an E-Learning - Internet Skills - Hearing 

Handicapped 
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تطةير المؤسنت  التربةي  مد الءضتات الت  تحت  ال داسا فا  جم اص   1 اصبح  عمل  
 ور اللتلا، ف  ام د ان احدث تءدم ملمة  على منتةب ،ذه المؤسنت  إت مد تخ ر تحنلد 

حاة تطالاو م ات  ا ا  اسا جة ا اا ام ومةاكبا  المناتودا  اللتلم ا  فا  ،اذا المواتر، واتاتءاتر ا
 .الللم   الحديث  ف  الترب   وإعت ا ت ف مهت وب ت هت مد اج  التطةير التربةس وتحنلد الوة ا

كمت ان إ اسا الوة ا المتمل  اصبح  إحدب ا،ا الءضتات الت  تها الق ت ا ا  اسي ، والي 
ة ا فاا  الت ااتفن كاالد اس مؤسناا  تناالى لرفااص ا ا هاات وتحناالد مخرجتتهاات، وكااذلي اسااتخدم  الواا

تلي المؤسنات  و،اذا مات  فاص اللدياد ماد الادور إلاى تا ا  م هاةم إ اسا الواة ا الماتمل  فا  التللا ا 
طء د إحداث تطةير اةع  ف  اا ام طمت ا  ا المنتودا  التربةي  والتلل م   وا  اسي ، واللما  

سا  ، والاي عاد قرياو إجارام على تحءلو التملام فا  كتفا  اللمل ات  التا  تةاكاا التطاةسا  المدس 
التءلاا ا الااذات ، وتا اا  اساالةش حاا  المماا    طماا   منااتمر، وااتخااذ ط سااتللا اللماا  الومااتع . 
وتمااا ل  فااار  اللمااا  وجماااص الا تاااات  اتقت ااات ا  وتةم  هااات طمااا   فلاااتر، وت اااةيم النااالطت ، 

  التربةيااااا  واللمااااا  طتلمماااااتسك ، وتطاااااةير مءاااااتي ن اا ام، والتحنااااالد المناااااتمريد لكتفااااا  اللمل ااااات
وا  اسي  لميت ا الك تما التلل م   لوم ص ا  اسيالد والمللمالد طتلمدسسا ، وتحنالد ق اةا  اتت اتر 

    2 كلد ك  المنت لديد مد اللمل   التربةي 

وت اءت ااار افاااتم إ اسا الواااة ا الماااتمل  علاااى تطاااةير ملاااتيلر اا ام والتركلااام فءااا ، إامااات 
لمللمالد والطا ش وتطاةير الااراما والخطا  الدساسا   وتحنالد اللم  على تحنلد ا ام المادسام وا

عمل ت  التءةيا التربةس، حلث ان التركلم وعمل ت  ال فتم التربةس ،ة وحده الذس ا    ل ت جة ا 
   3 مخرجت  ،ذا ال فتم واتستءتم لمنتةب اا ام والتحنلد والتطةير المنتمر

                                           

 طنة عميا  فيي الءيول ال اير التر يو  اسيي سليلتطوير إدارة الجودة في مدارس التعليم األس : 2015ل خت الم ةسس    1 
  2، سستل   كتةساا، جتمل  الءت،را، جمهةسي  م ر اللرب  ، صالمعاصر )تصور مقترح(

، اللارا   المؤسلات التر وية والجودة الشاملة النظرية والتطبيي،  موعيا الايوار المتميد  : 2013اال  المسكةش     2 
 م 2017متس   www.ahewar.org  ،3استرجص مد: 

  17  اسبد: عتلا الكتا الحديث، صإدارة الجودة الشاملة تطبيقات تر وية : 2005الخطلا وآتخرون    3 

http://www.ahewar.org/
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يهااادف إلاااى إحاااداث ت للااار فكااارس وسااالةك   لاااذا الاااد م هاااةم إ اسا الواااة ا الماااتمل  مااادتخ ً 
لألفرا  لتحةيلها مد م طو كم  ااتخطتم إلى م طو م اص ااتخطاتم و،ا  ماد احاد ا،اا الماداتخ  
ا  اسي  الملتصرا الت  فر تهت الت لرا  التك ةلةج   المت حء ، حلث اءاةم ،اذا المادتخ  طإ تخاتر 

 اسس اصاابي يةاجااب عقباات  شااديدا اساالةش ملاالد فاا  التلتماا  مااص المؤسناات   كماات ان ال فااتم ا 
تحةر  ون جة تب ممات يترتاا عل اب مخرجات  تت ا  طلادم الواة ا، الاذس اولا  ،اذا ال فاتم فا  

    1 حتج  منتمرا إلى التوديد والتوةيد والتطةير على احة يت   طتلممةل   والتكتم 
لومم ان عمل اا  الوااة ا فاا  ال فااتم ا  اسس والتلل ماا  حفلاا  طاات واكاار  طلاام الدساساات 

ااكار مد ،اذا ات،تماتم، إلاى  سجا  إقا   الكثلار ماد الم كاريد علاى ،اذا الل ار ط ااب  ع ار 
الوة ا  طتعتبتس،ت إحدب الركت م ااستس   ل ماةا  ا  اسا الودياد، حلاث اصابي الموتماص اللاتلم  
 ي فاار إلااى الوااة ا وا صاا ي التربااةيلد علااى ااهاات وجهااتن للملاا  واحاادا، طحلااث ام ااد الءااةر إن

   2 الوة ا ،  التحدس الحق ء  الذس سلةاجب الموتملت  ا انتا   ف  اللءة  الءت م 
وااط قاااًت ماااد سايااا  وباسا الترب ااا  والتللااا ا فااا  سااالط   عماااتن وساااللهت إلاااى توةياااد الالئااا  
التلل م اا  لااد اسا والمللماالد والطاا ش طتلمااداس  علااى احااة ا  اا  لهااا التلااتون لا ااتم جلاا  مولااد، 

ت  سة  اللم  ف  إقتس مد اتلتمام والمنؤول  ، فلءد و ل  الاةباسا ا،ادافت وباراما ويلا  متطلب
  ولءد 9001محد ا ف  تخطتهت الخمن   الثتم   مد كل هت ممروع إسستم افتم إ اسا الوة ا اتيمو

وبيااارا  -الاااذس اصااادستب ملاااتل  الااادكتةسا مداحااا  المااالبتا   447/2012جاااتم الءاااراس الاااةباسس سقاااا 
كتمااا ل  مولااان تخاااتص ل فاااتم إ اسا الواااة ا  وقاااد جاااتم مماااروع  -لتللااا ا طنااالط   عماااتنالترب ااا  وا

إسستم افتم الوة ا إثر جهة   ا را  ب  الوة ا طتلبحث عاد افاتم جاة ا يات مم وقا لا  اللما  
   3 طتلةباسا واتحت ت  الحق ء  للتطةير
                                           

، تصور مقترح لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانويية سماافظيات ةي ة : 2005الم  م  ةس    1 
  75، وتمل  ا س م   ط ما، فلنطلد، صال سستل  متجنتلر،

، وتر ويية علميية دة الشاملة في التعليم تعري ها وأهميتها ومبادئها وأهدافها  موعيا ففيا و امه د  امود قتسا، الاال  2 
  م 2017متس   www.al3loom.com ،8 ااس ن  استرجص مد:

، 447/2012، إصاداسا  تربةيا  سقاارة الجودة  سلطنة عما مشروع إرسال نظام إدا : 2012وباسا الترب   والتللا ا    3 
  مطاةعت  وباسا الترب   والتلل ا، منء ، سلط   عمتن



2020 (1ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 577 

 

 ا الماتمل ، التا  تة اي مادب تطا ءاب وتحءلاو تلد   الدساست  واتنل  ف  موتر الوة 
 ملتيلره، والت كد ف مت إاا كتن طتلمنتةب المطلةش او احتت  لتنل   الضةم طم   اكار  

ومن هنا يمكن صياةة مشكلة الباث في اللؤال الرئيلي التالي: كييف يمكين تاقيي، 
 معايير الجودة الشاملة سمدارس التعليم األساسي سللطنة عما ؟

 ع ع ب ااسئل  التتل  :ويت ر 
 مت ،  متطلبت  الوة ا المتمل  على مداس  التلل ا ااستس  طنلط   عمتن؟ -1
 مت ،ة  وس اتستءتم طمنتةب تطالو الوة ا المتمل  ف  مداس  التلل ا ااستس  طنلط   عمتن؟ -2

 ستهدف الدساس  الحتل   إلى:
  ا المتمل  على مداس  التلل ا ااستس  طنلط   عمتن تحديد متطلبت  الوة  -1
الكماا  عااد  وس اتستءااتم طمنااتةب تطالااو الوااة ا المااتمل  فاا  مااداس  التللاا ا ااستساا   -2

 طنلط   عمتن 
التةص  إلى و ص ت ةس منتءال  لتةم إ مبت د إ اسا الوة ا المتمل ، والي ل ستءتم  -3

 طت  اسا المدسس   

 تكمد ا،م   الدساس  ممت ام د ان تنها طب ف :  

 تةج ب اافتس المنؤوللد كةباسا الترب   والتلل ا حةر جة ا التلل ا ف  مداس  التلل ا ااستس   -1
تنل   الضةم على منتةب تطا ءها للوة ا المتمل  ف  مداس  التلل ا ااستس  طنالط    -2

تتملم طب المحتفف  مد مءةمت  ج راف   وم تتخ  ،  عمتن وتحديدَا ف  محتفف  م تس لمت
تمم  الالئ  النتحل  ، الوال  ، ال حراوي ، النهل  ؛ والي ام د مد تطالو الدساس  ف  

 كلئت  مت ةع  ومختل   
 تمو ص البتحثلد  جرام المميد مد الدساست  والبحةث حةر مة ةع الدساس   -3
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 لتمم الدساس  طتلحدو  التتل  :ست

 الوة ا المتمل  طمختل  اطلت ،ت : احلدود العلمية

 م 2018/2019: سلتا تطالو ،ذه الدساس  تخ ر اللتم ااكت ام  احلدود الزمانية

 : ستءت ر ،ذه الدساس  على مداس  التلل ا ااستس  طمحتفف  م تس طنلط   عمتن احلدود املكانية

مم  جم ص مدسام ومنتعدس المادسام طماداس  التللا ا ااستسا  فا  محتففا  : ستاحلدود البشرية

 م تس طنلط   عمتن 

الت  ت تول  مدب تحءلو ملتيلر  والبحةث النتطء  الدساست  سلتا استلراض مومةع  مد
 الوة ا المتمل  ف  المداس ، والي كمت يل :

   (1)(2007الع )ـــــــة البـــــــدراس -1
،ااادف  ،اااذه الدساسااا  إلاااى التلرياااإ طمااادتخ  الواااة ا الماااتمل  وتطا ءتتاااب التربةيااا ، وإلءاااتم 
الضةم على ا،ا الملةقت  الت  تحةر  ون تحءلاو الواة ا فا  التللا ا وماد ثَااا اقتاراي اساترات و   

مد ا،ا ال تت ا التا  تةصال  للت لا عللهت، واستخدم  الدساس  الم ها الةص   التحللل ، وكتن 
إللهاات،  اال  ك  اا  المللةماات  فاا  قطااتع التللاا ا اللااتم، عاادم تااةفر الكااةا س التدسيا اا  المؤ،لاا  فاا  
ملدان الوة ا المتمل ، المركمي  ف  ص ص الن تست  التربةي ، واتختا الءراس، تءت م وجمة  اللاةا ي 

كهات الدساسا ، ت ام ا كاراما   اسا  والتمريلت  وااافما ، وكاتن ماد ا،اا التةصا ت  التا  اوصا 
الوااة ا المااتمل  تتةافاااو مااص الالئااا  الناالة ا  وسباا  الواااة ا طتلتةجلهاات  ا سااا م   المؤكاادا علاااى 

  روسا توةيد اللم  وإتءتاب، وكذلي ت م   ثءتف  الوة ا المتمل   اتخ  المؤسنت  التلل م   

                                           

استراتيجية مقترحة للتغلب على معوعات تاقي، الجودة في التعليم العام اللعود  في ضول  : 2007فةبي  الب ع    1 
  التللا ا اللاتم للومع ا  النالة ا  للللاةم التربةيا  وال  نا   ، طحث م ماةس فا  ماؤتمر الواة ا فامبادئ الجودة الشاملة

  اللءتم الن ةس الراطص عمر للومع   النلة ا  للللةم التربةي  وال  ن   ، الء  ا، المملك  اللرب   النلة ا  
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 :(1)(2009) ذريــــــــــة املنــــــــــدراس -2

،اااذه الدساسااا  إلاااى تحدياااد اتستباااتي كااالد آل ااات  تطالاااو الواااة ا الماااتمل  والك تاااا   ،ااادف 
الةم ف اا  لمااديرس مااداس  التللاا ا ااستساا  طناالط   عمااتن، واعتمااد  ،ااذه الدساساا  علااى الماا ها 
الةص   التطا ء ، وكتن ماد ا،اا ال تات ا التا  تةصال  إللهات، اااب يةجاد  الا  إاوتك ا  كالد آل ات  

مااتمل  والك تااات  الةم ف اا  لاادب ماادسام ماادسا  التللاا ا ااستساا  طناالط   عمااتن تطالااو الوااة ا ال
وكااتن مااد ا،ااا التةصاا ت  التاا  اوصاا  كهاات الدساساا  طضااروسا إامااتم مركاامًا   اسا الوااة ا المااتمل  

 والتطةير التك ةلةج  للتلل ا مت قا  الوتمل  

 (2)(2015دي )ـــــــــة السعـــــــــدراس -3
لاااى الكمااا  عاااد واقاااص تطالاااو التخطااا   اتساااترات و  فااا  ماااداس  محتففااا  ،ااادف  الدساسااا  إ

م تس وع قتب طوة ا التلل ا مد وجه  افر المديريد، ولتحءلو ا،داف الدساسا  لءاد اساتخدم  البتحثا  
الم ها الةص    كمت تةصل  الدساس  إلى اتت ا، اذكر ا،مهت، وجة  تطالو ملتيلر جة ا التللا ا ماد 

دسساا   طمااداس  محتففاا  م ااتس كالاارا  واوصاا  الدساساا  كاابلم التةصاا ت ، ا،مهاات، تخاا ر ا  اسا الم
المحتففاا  علااى ملااتيلر جااة ا التللاا ا المتةاجاادا حتل ااًت طمااداس  محتففاا  م ااتس واللماا  علااى الرفااص مااد 
مناااتةيتتهت طمااات احءاااو ا،اااداف ا  اسا المدسسااا  ، عمااا   ساسااات  واطحاااتث جديااادا عاااد واقاااص ممتسسااات  

  و  ف  مداس  سلط   عمتن ف   ةم الملتيلر اللتلم   للوة ا المتمل  التخط   اتسترات

 (3)(2018م)ـــــــــة مسلـــــــــدراس -4
،دف  الدساس  إلى التلارف علاى  سجا  تطالاو مبات د إ اسا الواة ا الماتمل  فا  الماداس  

،اذه الدساسا   ااستس   الح ةم   ف  مدي   اللقب  ف  ااس ن مد وجه  افر المللملد، واعتماد 
على الم ها الةص  ، وكتن مد ا،ا ال تت ا الت  تةصل  إللهت، ان  سج  تطالو الوة ا المتمل  

                                           

يطبقها مديرو دور اإلدارة سالجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي سللطنة عما  كما  : 2009ستلا الم ذسس    1 
، سستل  متجنتلر، ااكت ام   اللرب   للللةم والتك ةلةج ت وال ء  البحرس، ملهد ا اتتج   والوة ا طت سا  دسي ، المدارس

 جمهةسي  م ر اللرب   
عا تطبي، التخطيط االستراتيجي وعالعته سجودة التعليم في ميدارس ماافظية ظ يار مين  : وا2015عت م  النلدس    2 

 ، سستل  متجنتلر، جتمل  م تس، سلط   عمتن ظر المديرينوجهة ن
درجة تطبي، مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس األساسية الاكومية في مدينية العببية  : 2018سام  منلا    3 

 ، سستل  متجنتلر، جتمل  المر  ااوس ، ااس ن في األرد  من وجهة نظر المعلمين
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فاا  الماادسا  ااستساا   الح ةم اا  فاا  مدي اا  اللقباا  فاا  ااس ن مااد وجهاا  افاار المللماالد كتااا  
متخ    متةسط ، وكتن مد ا،ا التةص ت  الت  اوص  كهت الدساس  طلءد اللديد مد الاراما ال

ف  إ اسا الوة ا المتمل  وم ت  مهت ومبت  هت لتكةن وا ح  لوم ص ااقراف ف  المدسسا ، طحلاث 
  انه  تطا ءهت وت  لذ،ت 

   (1)(2014ي )ـــــــــة الكعبـــــــــراسد -5
 9001،اادف  الدساساا  إلااى التلاارف إلااى ماادب إم تا اا  تطالااو افااتم إ اسا الوااة ا ااياامو 

ت طلاد ااستسا  طمحتففا  شامتر البتق ا   كمات ،ادف  إلاى إلءاتم الضاةم علاى ف  مداس  التلل ا م
افاااا إ اسا الواااة ا ود ااات  مااادب وعااا  اللاااتمللد فااا  ماااداس  التللااا ا مااات طلاااد ااستسااا ، وإم تا ااا  
تطالو افتم إ اسا الوة ا ف  مداس  التلل ا مت طلد ااستس   واساتخدم البتحاث الما ها الةصا   

ماد موتماص  300ل  ا اا البحاث علاى اتساتبتا ، طلل ا  كلا  قةامهات المنح  الملاداا ، حلاث شام
الدساسااا ، كمااات تةصااال  الدساسااا  إلاااى ال تااات ا التتل ااا ، وااااذكر ا،مهااات: ان وعااا  اللاااتمللد طماااداس  

% ، وان إم تا   التطالو 68.792التلل ا مت طلد ااستس  ك فتم الوة ا متةس  وب نب  مئةي   
ولاى جم  اًت لماداس  محاد ا وبلاد،ت التةساص ل مام  طق ا  الماداس ، ان ا ةن تطالو ف  مراحلب اا

 و روسا تطةير وتدسيا المةاس  البمري  ل حءو  متن توةيد ااعمتر 

 (2)(2015وري )ـــــــــة املنـــــــــدراس -6
،دف  الدساس  إلى التلرف على واقص التلل ا ااستس  وجهة  تطةيره ف  سالط   عماتن، 

ممتسساات  الوااة ا فاا  مااداس  التللاا ا ااستساا  طناالط   عمااتن  واسااتخدم   والكماا  عااد واقااص
البتحثااا  المااا ها اتث اااةجراف ، والاااي لم تسااااتب ا،اااداف البحاااث  كمااات تةصااال  الدساسااا  إلاااى ا،اااا 
ال تت ا التتل  ، وجة  عد ًا مد جةااا الءةا ف  ممتسست  الوة ا ف  المداس  التا  تمثلا  ا،مهات 

  واتلتامام كتطالاو اللاةا ي المدسسا  ، كل مات كتاا  ا،اا اولةيات  التطاةير ف  إعدا  الخطا  المدسسا 
فلهت تتللو طءل  إشراك اللتمللد والمنت لديد مد المدسس  ف  إعدا  الخط  المدسس  وقل  ات،تمتم 

 ك مر ساي  وسستل  المدسس  
                                           

ف  مداس  التللا ا مات طلاد ااستسا  طمحتففا   9001 : مدب ام تا   تطالو افتم إ اسا الوة ا اتيمو 2014إكرا  ا الكلا     1 
  323-279، سلط   عمتن، ص مجلة الباوث والدراسات الشرعيةشمتر البتق   ف  سلط   عمتن  سستل  متجنتلر، 

ي سللطنة عما  في الءيول ال اير التر يو  تطوير إدارة الجودة في مدارس التعليم األساس : 2015بل خت الم اةسس    2 
   سستل   كتةساا، جتمل  الءت،را، جمهةسي  م ر اللرب   المعاصر )تصور مقترح(
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 جلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية:مفهوم إدارة ا
 ور اللتلا مؤتخرًا ا،تمتمًت جل اًت طلمل ات  إصا ي التللا ا، حلاث سالط  الضاةم   1 ا،تم 

علااى الوااة ا المااتمل  ااماار الااذس إلااى حااد طااتلم كريد ان اطلءااةا علااى ،ااذا الل اار اسااا ع اار 
دياااادا الااااذس تةلااااد لمناااااتيرا الوااااة ا، والااااي لكةاهاااات إحاااادب الركاااات م ااستسااااا   ل مااااةا  ا  اسا الو

المت لاارا  المحل اا  والدول اا ، طحلااث ام ااد الءااةر ان الوااة ا المااتمل  ،اا  الر،ااتن الحق ءاا  الااذس 
 ستةاجهب الموتملت  منتقبً  
إ اسا الواة ا الماتمل  ااهات  اشاتراك كا  ماد ا  اسا واافارا  والتاامامها   2 وعارف شارف وآتخارون 

   ا   حتجت  اللمل  وسغبتتب او توتوب تةقلتتب طتستمراس  ف  امتقت  الم م ا الت  تهدف إلى تل
ان الوة ا فا  التللا ا ،ا  اتتواته اللاتم للخ خ ا  والم تفنا    3 واكر   ساس  اتخضر

الماااري   وللتح لااام فااا  اللمااا  وكاااذلي تحنااالد الح اااتا طتب ،اااتس الت م ااا  البماااري  والتااا  تااادعة إلاااى 
ختل  حتجتتب ف  مراح  التلل ا ااولاى، ثاا ااتخاذ التمحةس حةر المتللا وامتقب الذات  وتلا   م

كلااده تاادسيو ًت، كاا  ت مااة شخ االتب امااةًا متكااتمً  مااد جم ااص ال ااةاح ، طحلااث ا اابي اانااتاًت ساد ااًت 
 ومةاق ًت صتلحًت وم توًت على ال للد المحل  والءةم  واللتلم   

 معايري إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية:
الوااااااة ا المااااااتمل  طمومةعاااااا  مااااااد الملااااااتيلر تتضاااااامد مؤشاااااارا  د تساااااا    تءاااااات  ملااااااتيلر

، وتتمثاا  فاا   4 ومةاصاا ت  عتلم اا  تكااد مااد تةافر،اات فاا  ااافماا  ا  اسياا  كااةباسا الترب اا  والتللاا ا
 عدا موتت  كتآلت : 

                                           

:  اس الةفاتم لادا ت الطبتعا  الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسية  اإلسيكندرية:  2003احمد إكرا  ا احمد    1 
  2، ص وال مر

 : تةثلاااو إجااراما  ال حاار الضاريا  مااد م فااةس متطلباات  2007ن اللربلاد، واتصاار الخطلااا  ساملر شاارف، وعاادات  2 
مجليية جامعيية إ اسا الوااة ا المتملااا   ساساا  تطا ق اا  علااى  ا اارا  ااريب  الاادتخ  والما لاات  فاا  وباسا المتل اا  فاا  ااس ن  

  199ص   ،2 ، ع 29م  س ن،الللةم اتقت ت ا  والءتاةا  ، ااسلنل   -تشرين للدراسات والباوث العلمية
تاقيي، الجيودة فييي التر يية الخاصيية مين  يالل األسييرة فيي ضييول االتجاهيات العالمييية   : 2007محماد اتخضار  تيمافا  3 

 اللءاتم النا ةس الراطاص  فيي ميؤتمر الجيودة فيي التعلييم العيام للجمسيية الليعودية للعليوم التر ويية والن ليية ورعة عمل
  6ص  ، المملك  اللرب   النلة ا ةم التربةي  وال  ن   ، الء  اعمر للومع   النلة ا  لللل

  32ا ن المرجص، ص  4 
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 جة ا الرستل ، جة ا الراي ، جة ا الخط  اتسترات و  ، وجة ا اا،داف   :مجال التخطيط  

 جة ا كلئ  اللم  المل ةي ، جة ا الن تسات  وا جاراما ، وجاة ا كلئا  تنظيممجال ال  :
 اللم  المت ا   

   جااة ا اماار ثءتفاا  الوااة ا المااتمل ، جااة ا الء تعاا  والحماات  طااتلوة ا مجااال التيجياا  :
 المتمل ، وجة ا ت م ا عمل ت  ال فتم ا  اسس  

 ،لل فتم ا  اسس، وجة ا ك تات  :  جة ا ت س ن افتم الا تات  والمللةمتمجال التنلي  
 ومللةمت  ال فتم ا  اسس  

   جاة ا س اات المنات لديد ماد ال فاتم ا  اسس، وجاة ا المتتطلا  والتءااةيا مجاال التواييم  :
 لل فتم ا  اسس  

ت  لااذ إ اسا الوااة ا المااتمل  فاا  مؤسناات  التللاا ا، فااإن ا،ااا ملااتيلر إ اسا  (1)كماات ااااب ع ااد
ر علاى ا ام الم فمات  تتمثا  فا  الق ات ا، والن تسا  واتساترات و  ، وإ اسا الوةا الماتمل  التا  تاؤث

 اافرا ، والمةاس ، واللمل ت  والمراك  

كرااااتما تطاااةير ك اااتما  اعضاااتم ،لئااا  التااادسين طتلوتملااا ، تتمثااا  ا،اااا  (2)ماااد م فاااةسو 
 ت الحديث  فا  ملتيلر إ اسا الوة ا المتمل  ف  قدسا اعضتم ،لئ  التدسين على استخدام التك ةلةج

 عمل   التلل ا والتدسين، وا ام البحةث الللم  ، وتءداا الخدمت  الموتمع   ط ةسا ك ئ   

 أبعاد إدارة اجلودة الشاملة املؤسسات التعليمية:  
منات   التطالااو ف مات يتللاو ط ا  ماد اطلات  إ اسا الوااة ا كتءلا ا  (3)قتما  طلام الدساسات 

 المتمل  اللمرا كتآلت :

                                           
(1) Zabadi, Abdulraheem MA. "Implementing total quality management (TQM) on the 

higher education institutions–A conceptual model." Journal of Economics & 

Finance 1.1 (2013). P51. 

(2) Abu-Al-Sha'r, Awatif M., and Mohammad Aboud AL-Harahsheh. "Criteria of Total 

Quality Management of Faculty Teaching Skills: Perceptions of University 

Students." International Research in Education 1.1 (2013). P104.  

(3) Avia Tyasti, Rezzy Caraka: A Preview of Total Quality Management (TQM) in Puplic 

Services. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis University Udayana. Vol (6), No(9).  
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 الد  عاا ا  اسا اللل ات احاد اللةاما  التا  تحاد  ال واتي فا  تطالاو ارة العليادعم اإلد :
إ اسا الوااااة ا المااااتمل ، وتلتااااار ا  اسا اللل اااات مناااائةل  عااااد الت كااااد مااااد تحءلااااو اا،ااااداف 

  وال تات  الت ف م   طخلو الراي  والق ا والتح لم

 الاذس اماترون ،اذه  : تلريإ اللم م ف  المركت  الختص  ،ا ااشختصعالقة العمالء
الم توت  او الخدمت ، وف  الم فمت  الح ةم  ، ،ا اللم م ماد الموتماص ك ا ، وع اد 

 اءط  مت ت تتطتكو الحتج  ال ر ا  مص الحتج  اتجتمتع   

 يتا اتخت تس واتختبتس المةس يد ف  الخدمت  اللتم  ف مت يتللو طتلمتطلبت  عالقة الميرد :
 المديريد حد مد التطالو انت د إلى ا جراما  الءتاةا    الءتاةا  ؛ و، ذا، ا ةن لدب

 يتةقص المةم لد فا  الم فمات  الح ةم ا  الق اتم كهاذا اللما  ك اتم إدارة الويى العاملة :
علااى الةصاا  الااةم    فءاا ، ومااد ثااا فااإن المروااا  مهماا  محاادو ا، وساالؤ س الااي إلااى 

اسا الواااة ا الماااتمل  ان حااادوث ممااا ل  تختصااا  طتل ناااب  لتلاااي الاااذيد احاااتولةن تطالاااو إ 
 طلم المةم لد قد ت يرغاةا ف  الق تم ط عمتر ملل   

  تةاجاب الم فمات  اللتما  صالةبت  فا  ت  لاذ افاا الحاةافم، مياقف الميظف يسليك :
مثاا  الحااةافم والم تفااش ، وتماام  ااساابتش عاادم و ااةي د اات  ا ام ال اار  او ا ام ال ريااو 

 تك  ، انت د التلميم على ااقدم   كدًت مد اا ام والملماا ت  الثتكت  والملتس   ال ء
    اولا  اله  ا  الوتماد فا  الم فمات  الح ةم ا  : عملية تصاميم المناتو يأ  ي الخدماة

 الت نلو كلد ا  اسا  الت  تمتسك ف  عمل   الت م ا صعب  

    وتءتااري إ اسا الوااة ا المااتمل  تطالااو ا وا  التحنااد ا ح اات   : عمليااة إدارة التااد
 لر ا ح ت   وتنتخدم ال فا واا وا  والتء  ت  فء  للتةافو مص المتطلبت  الءتاةا   وغ

  تماا   تااةافر المللةماات  فاا  الم فماا  الح ةم اا  : بياناااا الجاايدة يإعااداد التوااارير
 الةم    الر  ن   للمل   ص ص الءراس والم تف   

 لم فملد ول ن المنتهلكلد : ُتحد  الوة ا الت  اوا تحق ءهت طتلءتاةن وادير قسم الجيدة 

 تلتاامم الم فماات  الح ةم اا  طااإجرام التحنااد طتسااتمراس، وتنااتخدم الموارنااة المرجعيااة :
 الم فمت  غلر الح ةم   المءتسا  المرجع   لتحنلد الك تما 
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م وت ت يهاات مناابءًت، وقااد ا ب تطااةس م هااةم الوااة ا مااد اكتمااتف ااتخطااتم إلااى م ااص ااتخطاات
الي إلى است تع التكل   ف  التلل ا، و ل  طلام المخرجات  التلل م ا ، وبتلتاتل   ال  استبتقهات 

 ف  سة  اللم  الذس يؤثر سلبًت على ملدت  الت م   إلى ات،تمتم طضب  جة ا التلل ا 
تحءلااااو  ان طلااام البااااتحثلد يااارون ان  2 واتخضاااار  1 ات ءااا   ساساااات  كاااً  مااااد الخطلاااا

 الوة ا المتمل  للتلل ا ي ب   ان ا ةن ف  إقتس فلن   تتضمد المبت د التتل  :

   وجة  د ت ا ف  ا  اسا التربةي  لضب  جة ا التءل ا مد اج  تءداا تخدمت  عتل   الوة ا 

   تةبيص المهتم على كتف  افرا  المؤسن  التلل م   واللم  ملًت علاى تحءلاو الواة ا الماتمل
 ً  وفو اتخت تصب للتلل ا ك

     ب  جة ا تءل ا اا ام لتءداا تخدمت  مملما واا  جة ا عتل  

   اكتمتف ااتخطتم منبءًت والي لتو ا حدوثهت تحءًت 

    ًت ،ل  وتدسيا الهلئ  ا  اسي  والتدسين   طم   منتمر، وحتى الطتلا منتقب 

  المنت لديد م هت   الحرص على تءداا الخدم  التلل م   طوة ا عتل   تكتنتش ثء 

    متتطل  ت  لذ إجراما  التطةير والتوديد التربةس ف  الحء  التلل م 

   تلميم مادا اتاتمتم إلى المؤسنت  التلل م   والةتم إلى مه   التلل ا 

 طإاوتب، كتلتتل :  3 كمت لخ تهت طلم الدساست 
  تم لد المةم  مد اا ام الولد واللم  طإتخ ص 

 ت تجت  المنت لديد، والنل  لتحق ءهت التلرف على اح 

  التركلم على تحنلد المخرجت  التلل م   الطتلا  ط ةسا منتمرا 

                                           

وسقا  عما  مءدما    مد ل لتطبي، معايير ونظم الجودة الشاملة في المؤسليات التعليميية : 2007محمد الخطلاا    1 
، المملكا  مر الومع   النلة ا  للللةم التربةي  وال  ن    جنتد ،  الوة ا ف  التلل ا اللاتم إلى اللءتم الن ةس الراطص ع

  17-16، صاللرب   النلة ا 
الوضا القائم للجودة في الميدا  التر و   ساث مقدم إليى الجمسيية الليعودية للعليوم  : 2007فتيما محمد اتخضر    2 

  10-9نلة ا ، ص المملك  اللرب   ال التر وية والن لية 
   اساترجص ماد:مرجاص ساتكو ،الجودة الشاملة في التعلييم تعري هيا وأهميتهيا ومبادئهيا وأهيدافهامه د  امود قتسا، ال  3 

www.al3loom.com ،8   م 2017متس 
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  التمو ص على اللم  الومتع  الممترك 

  تكد مد تةافر الحءت و والمللةمت  قا  اتختا اس قراس 

    الةقتا  تخلر مد الل 

 ماااص المحتففااا  علاااى  فتلق ااات ا ال لتلااا  ،ااا  التااا  تحااارص علاااى تطالاااو ،اااذه المبااات د
 اللل ت، وبتلتتل  تحءو ا  اسا ال مةاج   للوة ا المتمل    الل ق  الءةي  مص ا  اسا

 أسس إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية:
 ومبت د إ اسا الوة ا المتمل  ف مت يل :  (1)ا،ا اسن تلخ رويم د 

    التركلم على اللمل 

   الق ت ا 

  ممتسك  تعالد اا واس 

    تا   م هو   اللمل ت 

   تا   مدتخ  ال فا ف  ا  اسا 

   اتلتمام طتلتحنلد المنتمر 

   تا   المدتخ  الءت ا على الحءت و ف  ص ص الءراس 

   ت س ن الل قت  الم لدا ط ةسا متبت ل  

 معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية:
لفااا ااافماا  التلل م اا  التاا  تطاااو إ اسا الوااة ا المااتمل  اور ماارا ملةقاات  م  2 تةاجااب

وصلةبت ، ولكد ع د وجة  إ اسا عل ت مت هم  و اعم  اخ  اثر تلي ال لةبت ، وتتلخر ،ذه 
 ال لةبت  ف  اآلت : 

                                           
(1) A. Bunglowala and Nidhi Asthana, A TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

APPROACH IN TEACHING AND LEARNING PROCESS, International Journal of 

Management (IJM), Volume 7, Issue 5, July–Aug 2016, pp.224. 

تجر ة مدرسية األميير ماميد فين فهيد فين عبيدالع ي  فيي التايول نايو إدارة  : 2007عل  محمد الممتم  الدوسرس    2 
 اللءاتم  اللعودية للعلوم التر ويية والن ليية الجودة الشاملة  ورعة عمل في مؤتمر الجودة في التعليم العام للجمسية

  14الن ةس الراطص عمر للومع   النلة ا  للللةم التربةي  وال  ن   ، الء  ا، المملك  اللرب   النلة ا ، ص
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  غ تش ع  ر التخط   طم    قلو، حلث ان كثلر مد التلاتم ا ال ات سا ماد الاةباسا او
  تتطلاا عماا  كثلار ت ا  طماا   م اتج ، وبادون تخطاا   منااو ممات يةجااا ا  اسا التا

 ت للر طلم الخط  وي ةن ، تك ت تخلر ف  طلم عمل ت  الوة ا 

  مءتوم  الت للر والتمني طتلتءللد 

  قل  تةفر المللةمت  الختص  كتطالو افتم إ اسا الوة ا المتمل  ف  التلل ا 

  كتف ااا  فااا  المدسسااا ، وبتلتاااتل  تحاااةر  ون  الق ااات ا التربةيااا  ت تءااار إلاااى جاااة  صااا ح ت
 إجرا هت اس ت للرا  ل تلي تحنلد وتلميم اللم  

 : مربرات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية
 تطالو إ اسا الوة ا المتمل  ف  الل تصر التتل  :  (1)تتمث  ا،ا مارسا 

   ان الوتملت  منئةل  اماتم الموتماص  ان الوة ا لهت ا،م   كالرا ف  المؤسنت  التلل م
 واصحتش ااعمتر والط ش وامتم طلضهت البلم  

   اصاابح  إ اسا الوااة ا المااتمل  احااد ا،ااا فلناا ت  الوااة ا لق اات  الوااة ا الكل اا  لمؤسناات
 التلل ا اللتل ، حلث تنت،ا ط ةسا إاوتك   ف  بيت ا س ت اصحتش الم تفص  

 لدص حت  التلل م   وتحديث الم فمت  التلل م    تءدم إ اسا الوة ا المتمل  احدث تخط   

 العوامل املؤثرة على فعالية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية:  
المؤثرا على تطالو إ اسا الوة ا الماتمل  فا  المؤسنات  التلل م ا ،  (2)تتمث  ا،ا اللةام 

 ف مت يل : 
  فلتل   الق ت ا  

 مةاس  البمري   التدسيا وتطةير ال 

   التلتون واا  تع اللتمللد 

   التمام ا  اسا 

                                           
(1) Nadim, Zaynab Shukri, and Ahmed Humaid Al-Hinai. "Critical Success Factors of TQM 

in Higher Education Institutions Context." International Journal of Applied Sciences 

and Management 1.2 (2016): 147-156.  
(2) Suleman, Qaiser, and Rizwana Gul. "Challenges to Successful Total Quality 

Management Implementation in Public Secondary Schools: A Case Study of Kohat 

District, Pakistan." Journal of Education and Practice 6.15 (2015). P 126. 
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     فلتل   التخط 

   مل ةيت  وو ص المللملد 

 
 ( العوامل املؤثرة على فعالية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية4شكل )

 : أهداف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية

تطالااو الواااة ا المااتمل  فااا  المدسساا  علاااى سااال  المثاااتر ،ااة تحءلاااو   1 افمااد ا،ااا ا،اااد  
 اللديد مد ال ةا د، ا،مهت:

   سفص منتةب اا ام ع د اللتمللد طتلمدسس 

   تخف م تكتل إ الخدمت  والتم ل 

   تحنلد اةع   الخدمت  والنلص الم تو 

   بيت ا الةتم واتاتمتم ع د اللتمللد طتلمدسس 

 قدسا المدسس  على الءتم والم تفن   استمراس وبيت ا 

  على تحنلد قر  واستللا اللم  وتطةير،ت  اللم 

 مراحل وخطوات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية:
 الت  لذ ال تجي   اسا الوة ا المتمل  ف مت يل :  تخطةا   2 ا،ا تتمث 

 التمام ا  اسا اللل ت   -1

                                           

، وباسا الترب ا  والتللا ا، سالط   مجلية رسيالة التر يية : الوة ا الماتمل  والتخطا   اتساترات و   2010وجله  اللتا     1 
  31 ، ص31عمتن، ع  

(2) Kruger, David, and Kem Ramdass. "Establishing a quality culture in higher 

education: a South African perspective." Technology Management in the Energy 

Smart World (PICMET), 2011 Proceedings of PICMET'11:. IEEE, (2011).  P 1181-1182. 
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   ق ةا  اتت تت  الةا ح  -2

  تخط   التءل ا الذات   -3

 تكةيد ال ريو والتدسيا  -4

 فها التءل ا الذات  لللمل ت  المختتسا   -5

   للت ذا  الراجل  والرقتط  الخط  تطةير وت  لذ -6

كما  ف  سال  اتختبتس فر  ت  الدساس  وتحءلو ا،دافهت، اعتمد  الدساس  على الم ها ال
 الةص   التحللل  ، والذس يتا استخدامب لةص  مات،را او مما ل  ملل ا ، وت اةير،ت كمً ات عاد 
قريااو جماااص الا تااات  والمللةمااات  ااول اا  عاااد تلااي الفااات،را، وت اا   هت، وتحلللهااات، وإتخضاااتعهت 

 للدساست  الدد ء  

ريد ومناااتعديها فااا  ماااداس  التللااا ا ااستسااا  فااا  محتففااا  يتكاااةن موتماااص الدساسااا  ماااد المااادي
وباسا الترب ااا   مدسسااا   والاااي وفءاااًت لدح ااات    ال ااات سا عاااد 154م اااتس طنااالط   عماااتن والباااتل  عاااد ،ت 

لللاااااااااتم ااكااااااااات ام    2018-2017والتللااااااااا ا  ااااااااامد الكتاااااااااتش النااااااااا ةس لدح اااااااااتما  التلل م ااااااااا   
2017/2018  

مناتعدًا  117مدير/ماديرا، إلاى جتااا عاد   94لمحتففا  ويال  إجمتل  عد  مادسام الماداس  طت
   حوا الموتمص الكل  وعل   الدساس  وملدر ا ستوتط  4للمدير اكةسًا وإاتثًت  وية ي الودور  

 ةـــابـــدل اإلستجـــة ومعـــدراســـة الـــع وعينـــجمتم (4جدول )
 نسبة اإلستجابة ات املقبولةعدد اإلستمار عدد اإلستمارات املوزعة حجم اجملتمع الفئة

 %90.6 68 75 94 املدراء
 %72 65 90 117 مساعدي املدراء

 %80.6 133 165 211 اإلمجالي

 مديرًا ومنتعدًا للمدير   211  يتضي ان موتمص الدساس  يتكةن مد عد  4مد تخ ر الودور  
ديها حناااا   تةبياااص عل ااا  الدساسااا  ماااد المديريد/الماااديرا  ومناااتع5وية اااي الوااادور  

 مومةع  مد المت لرا  الدامةجراف   و، :
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 الةم ف    -1
 المؤ،  الللم    -2
 س ةا  الخارا  -3

 توزيع عينة الدراسة من املدراء ومساعديهم حسب الوظيفية واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة( 5) جدول
 النسبة املئوية التكرار ةــــــــالفئ ريــــــــاملتغ م

 ةــــــــوظيفــــــــال 1
 51.1 68 املدراء

 48.9 65 مساعدي املدراء
 100 133 وعــــــــــــــــاجملم

2 
 

 يـــل العلمـــؤهـــامل

 12.0 16 دبلوم
 73.0 97 بكالوريوس

 15.0 20 ماجستري
 - - دكتوراه

 100 133 وعـــــــــــــــــــــــاجملم

3 
 

 عدد سنوات اخلربة

 6.8 9 سنوات 5أقل من 
 21.1 28 سنوات 10سنوات ألقل من  5

 18.0 24 سنة 15سنوات ألقل من  10
 54.1 72 سنة فأكثر 15

 100 133 وعـــــــــــــــــــــــاجملم

 ف  ،ذه الدساس ، تا استخدام اتستا تن ك  اا لومص الا تات  ااول    

إلاااى  ساسااا  مناااتةب تطالاااو الواااة ا الماااتمل   اتخااا  ماااداس  التللااا ا  يهااادف ،اااذا البحاااث
ان تطالااو الوااة ا المااتمل  وقااد تةصاال  الدساساا  إلااى ااستساا  طمحتففاا  م ااتس طناالط   عمااتن  

 اتخاا  مااداس  التللاا ا ااستساا  فاا  محتففاا  م ااتس طناالط   عمااتن يتاا ثر طماا   إاوااتك  ط اا  مااد 
  لمااديرس المااداس  او منااتعديها، وتماا ل  فاار  لللماا ، والتاادسيا والتللاا ا لااد اسا ت ااةيم الناالط

المدسس  ، وتح لم اللتمللد  اتخ  تلي المداس   ف  حلد امهار  ال تات ا عادم وجاة  ع قا  كالد 
 اتت تر ال لتر وتطالو الوة ا المتمل   اتخ  المداس  مح  الدساس  
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ةم ماات تةصاال  إل ااب ،ااذه الدساساا  مااد اتاات ا، تءااةم البتحثاا  طلاارض مومةعاا  مااد فاا   اا
التةصاا ت  التاا  تل اا  علااى تااذلل  كااا  النااا  وا م تااات  المت ااا  والمل ةياا  ل ستءااتم طمناااتةب 

 تطالو إ اسا الوة ا المتمل ، و،  كتلتتل :
  ا الماتمل ، التاا  عءاد الممياد ماد الاادوسا  تدسيا ا    اسا  الماداس  فا  موااتر إ اسا الواة

 تنت،ا ف  تحءلو اق ى  سجت  الوة ا ف  التلل ا 
   روسا تةفلر الحةافم المت ا  والمل ةي    اسا  المداس ، لتلميم شلةس،ا ط ،م   اللم 

 ا  اسس، واللم  على ا كداع واتكتكتس ف  اللم  المدسس  

 ةم ف   ةم مت اس ر  ع ب اتت ا ،اذه الدساسا ، فاإن البتحثا  تءتاري إجارام كرااتما  ف 
 مءتري ف  تطةير إ اسا الوة ا المتمل  ط تف  مداس  التلل ا ااستس  طنلط   عمتن 
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 ة:  ـــــــربيـــــــع العـــــــراجـــــــامل :أوال
فا  ماداس   9001 تا   تطالو افاتم إ اسا الواة ا اتيامو  : مدب ام2014إكرا  ا الكلا    -1

مجلية التلل ا مت طلد ااستس  طمحتففا  شامتر البتق ا  فا  سالط   عماتن  سساتل  متجناتلر، 
  323-279، سلط   عمتن، ص الباوث والدراسات الشرعية

  اسباااد: عاااتلا الكتاااا إدارة الجيييودة الشييياملة تطبيقيييات تر ويييية : 2005الخطلاااا وآتخااارون   -2
  17ص لحديث،ا

: الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسيية  اإلسيكندرية:  2003احمد إكرا  ا احمد   -3
  2، ص  اس الةفتم لدا ت الطبتع  وال مر

 ،الجييودة الشيياملة فييي التعليييم تعري هييا وأهميتهييا ومبادئهييا وأهييدافهامه ااد  اموااد قتسااا، ال -4
 م 2017متس   www.al3loom.com ،8   استرجص مد:مرجص ستكو

درجيية تطبييي، مبيادئ إدارة الجييودة الشيياملة فيي المييدارس األساسييية  : 2018ساما  منالا   -5
، سساتل  متجناتلر، جتملا  الاكومية في مدينة العببة في األرد  من وجهية نظير المعلميين

 المر  ااوس ، ااس ن 

ليلطنة عميا  تطوير إدارة الجودة في ميدارس التعلييم األساسيي س : 2015بل خت الم اةسس   -6
، سساااتل   كتاااةساا، جتملااا  الءااات،را، فيييي الءيييول ال اييير التر يييو  المعاصييير )تصيييور مقتيييرح(

  2جمهةسي  م ر اللرب  ،ص

تطوير إدارة الجودة في ميدارس التعلييم األساسيي سليلطنة عميا   : 2015بل خت الم اةسس   -7
ءااات،را،   سساااتل   كتاااةساا، جتملااا  الفيييي الءيييول ال اييير التر يييو  المعاصييير )تصيييور مقتيييرح(

 جمهةسي  م ر اللرب   
دور اإلدارة سالجودة الشاملة في مدارس التعليم األساسي سللطنة  : 2009ستلا الم اذسس   -8

، سستل  متجناتلر، ااكت ام ا  اللرب ا  للللاةم والتك ةلةج ات عما  كما يطبقها مديرو المدارس
 اللرب    وال ء  البحرس، ملهد ا اتتج   والوة ا طت س  دسي ، جمهةسي  م ر
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عيييا تطبيييي، التخطييييط االسيييتراتيجي وعالعتيييه سجيييودة التعلييييم فيييي  : وا2015عت مااا  النااالدس   -9
 ، سستل  متجنتلر، جتمل  م تس، سلط   عمتن مدارس ماافظة ظ ار من وجهة نظر المديرين

تجر ييية مدرسييية األميييير ماميييد فييين فهيييد فييين  : 2007علااا  محماااد المماااتم  الدوسااارس   -10
إدارة الجييودة الشيياملة  ورعيية عمييل فييي مييؤتمر الجييودة فييي  عبييدالع ي  فييي التاييول ناييو

 اللءااتم الناا ةس الراطااص عماار  التعليييم العييام للجمسييية اللييعودية للعلييوم التر وييية والن لييية
  14للومع   النلة ا  للللةم التربةي  وال  ن   ، الء  ا، المملك  اللرب   النلة ا ، ص

لتغلييب علييى معوعييات تاقييي، الجييودة فييي اسييتراتيجية مقترحيية ل : 2007فةبياا  الااب ع   -11
، طحث م مةس ف  ماؤتمر الواة ا التعليم العام اللعود  في ضول مبادئ الجودة الشاملة
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