الوضاهين العلويت إلدارة الجىدة الشاهلت وإهكانيت
االستفادة هنها في الوؤسست التعليويت
" دراســـــت تحليليـــــت "

إعـداد
أ /عنىد سعىد رحين السعيد
إشـراف

أ.د /سالهه عبد العظين حسين

د /سحــر حسنــى أحوــد

أستاذ الرتبًة املكازنة واإلدازة التعلًنًة

مدزس الرتبًة املكازنة واإلدازة التعلًنًة

كلًــة الرتبًــة – جامعـة بنها

كلًة الرتبًة – جامعة بنها

حبث مشتل من زسالة ماجشتري اخلاصة بالباحثة

الوضاهين العلويت إلدارة الجىدة الشاهلت وإهكانيت االستفادة
هنها في الوؤسست التعليويت
"دراســـــت تحليليـــــت"
إعـداد
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أ /عنىد سعىد رحين السعيد
إشـراف

أ.د /سالهه عبد العظين حسين

د /سحــر حسنــى أحوـــد

أستاذ الرتبًة املكازنة واإلدازة التعلًنًة

مدزس الرتبًة املكازنة واإلدازة التعلًنًة

كلًــة الرتبًــة – جامعـة بنها

كلًة الرتبًة – جامعة بنها

أوالً  :اإلطـــــــار العـــــــام للبحـــــــث :
مكـــــدمـــة البحــــــــث :

تعد إدارة الجودة الشاملة بمثابة نظاـ إداري ،محدد ببعض المبػاد وتتوػوف مػف مجمو ػة

مف العمليات المتتابعة ،والمعايير المترابطة ،واإلجراءات التطبيقيػة ،وتقنيػات التذذيػة الراجعػة ،بمػا
يمكػػف م ػػف اإلي ػػواـ عػػر تط ػػوتر ناي ػػر نظػػاـ ت ػػدرت
تطوت ًار يتناي

لي ػػادات التعلػػيـ الث ػػانوي ال ن ػػر الي ػػنا ر،

مع كل مف النماذج المعاير وليـ المجتمع(.)0

معنى ذلؾ أنوػا تركػز لػى المماريػة اإلدارتػة ،التػر يتطلػ

تحػوًً كبيػ اًر عػر طرتقػة إدارة

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

ولمػػا كػػاف م وػػوـ إدارة الجػػودة الشػػاملة عػػر التعلػػيـ يؤكػػد لػػى العمػػل الجػػاد مػػع تحيػػيف

ك ػاءة وعا ليػة مليػة الػتعلـ ن يػوا ،عػ ف طػػذا يتطلػ

د اريػة احتياجػات الطػٌ

عػر شػكل أيػػالي

ال ػػتعلـ ،والتقي ػػيـ  ،Assessmentوالتهوي ػػد لػ ػػى تذذي ػػة راجع ػػة  Feedbackذات معن ػػى بالنيػ ػػبة
للط ػػٌ

وذل ػػؾ ل ػػى ا تب ػػار أف إدارة الج ػػودة الش ػػاملة تي ػػا د ك ػػل م ػػتعلـ ل ػػى ح ػػد أف يحي ػػف

ك اءتػػا التعليميػػة  ،His Learning Efficiencyكمػػا تعمػػل لػػى تحيػػيف أداء الطال ػ
اًمتحانػػات ومػػف ث ػػـ عالطال ػ

.)3(TQM

ال ػػذي يرا ػ

عػػر

ع ػػر تحيػػيف درجات ػػا عػػر اًمتح ػػاف ليػػا أف يم ػػارس

وتهيييػ ػًا ل ػػى م ػػا ي ػػبا عػ ػ ف إدارة الج ػػودة الش ػػاملة ع ػػر التعل ػػيـ عليػ ػ ة تتبناط ػػا المؤيي ػػة
التعليميػة توػدؼ مػف ٌلوػا إلػػى محاولػة إرضػاء العمػٌء الػػدا لييف وال ػارجييف ،ويكػوف ذلػؾ مػػف
ػٌؿ التركيػز لػى رابػاتوـ ،والتعػاوف بػيف جميػع العػامليف عػر المؤييػة ،والتػدرت

الميػتمر لوػػـ

لى معايير ومؤشرات الجودة عر العملية التعليمية.
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هشكلـــــت البحــــــث :
يمكف ييااة مشكلة البحث عر اليؤاؿ الرئيس التالر :
كيففيمكنكففسمفادففمن المنففسمفانع ف نيسمفاة نكفف م اف لمفاجففةالمفامفف ن ملففسمفان ددفف م
فامة كنك ملسمفاةقتمفاح ع ؟ م
وتت رع ف طذا اليؤاؿ الرئيس التياؤًت ال ر ية التالية :
 ماذا نعنر ب دارة الجودة الشاملة عر التعليـ؟
 ما أطـ أطداؼ إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ؟
 ما أطـ األيس التر ترتوز ليوا إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ؟
 ما أطـ أدوات إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ؟
 ما أطـ مؤشرات إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ؟

أهـــــداف البحــــــث :
يودؼ البحث الحػالر إلػى تحقيػا اًيػت ادة مػف المضػاميف العلميػة إلدارة الجػودة الشػاملة

عر المؤيية التعليمية وذلؾ مف ٌؿ :

 التعرؼ لى م ووـ إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ.
 الوشف ف أطمـ أطداؼ إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ.
 الولوؼ لى أطـ األيس التر ترتوز ليوا إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ.
 الوشف ف أدوات إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ.
 تحديد أطـ مؤشرات إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ.

هنهــــــج البحــــــث :
لور يحقا البحث أطداعا العلمية وتجي

ف تياؤًتا البحثية ايت داـ المنوج الوي ر.

ثانيا ً  :هفهىم إدارة الجىدة الشاهلت في التعلين
تعرؼ إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ لى أنوا " :ثقاعػة تريويػة تعمػل لػى زتػادة إرضػاء
المي ػ ػػتولؾ م ػ ػػف ػ ػػٌؿ التحي ػ ػػينات المي ػ ػػتمرة والت ػ ػػر يش ػ ػػترؾ عيو ػ ػػا جمي ػ ػػع الم ػ ػػوظ يف والط ػ ػػٌ
ب ا لية"(.)4
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وتع ػػرؼ أيضػ ػاً ل ػػى أنو ػػا " :طرتق ػػة حي ػػاة جدي ػػدة دا ػػل المنظوم ػػة التعليمي ػػة تنظ ػػر إل ػػى

التنظيـ لى أنا يليلة جودة ميتمرة تبدأ مف المنتج إلى الميتولؾ مػارة بعمليػات اإلنتػاج ن يػوا،
وطػػر شػػاملة ألنوػػا تشػػمل كػػل جوان ػ

العمليػػة التعليميػػة كػػالطٌ

كمػػد ٌت وم رجػػات ،والبيئػػة

والبرامج التعليمية وميتويات األداء"(.)5
وتنظر إليوا أحياناً لى أنوا بػارة ػف " :م وػوـ عليػ ر وايػع يوػدؼ إلػى تحقيػا التميػز

عػػر مػػا تقدمػػا المنظمػػة مػػف دمػػة والقيػػاـ بالعمػػل يػػحيحاً مػػف أوؿ م ػرة مػػع لػػا ػػادة التحيػػيف

باإليقاع الميتمر ،عور طرتقة تودؼ إلػى التعػاوف والمشػاركة المنظمػة مػف كػل العػامليف مػف أجػل
تحييف دماتوا وأنشطتوا إلرضاء الطٌ

وتحقيا أطداؼ المؤييػة لميػلحة الجميػع وبمػا يت ػا

مع مطالبوـ"(.)6
وت ارط ػػا نباح ػػث ى ػػر ل ػػى أنو ػػا " :عليػ ػ ة اإلدارة والمماري ػػات المنظم ػػة الت ػػر تو ػػدؼ إل ػػى
تي ير الموارد المادية والبشرتة عر المؤيية التعليمية بطرتقة ععالة لتحقيا أاراضوا"(.)7
ويمكػػف أف ينظػػر إليوػػا لػػى أنوػػا " :علي ػ ة شػػاملة للحيػػاة والعمػػل عػػر المؤييػػات التريويػػة
تحػػدد أيػػلوباً عػػر المماريػػة اإلدارتػػة يرمػػر إلػػى الويػػوؿ إلػػى التحيػػيف الميػػتمر لعمليػػات التعلػػيـ

وا لتعلـ وتطوتر م رجات التعليـ لى أيػاس العمػل الجمػا ر بمػا يضػمف رضػا المعلمػيف والطلبػة
وأولياء األمور"(.)8
كمػا يمكػف أف تعرعوػا لػى أنوػا " :ثقاعػة توػتـ بػالتركيز لػى الطػٌ  ،والمػديرتف ،وجميػػع
العػػامليف ،والميػػادر المتنو ػػة بالنظػػاـ التعليمػػر ،وتقويػػة طالػػاتوـ ،وتنميػػة إمكانػػاتوـ ،عػػر ضػػوء
إيػػتراتيجية النظػػاـ التعليمػػر لتن يػػذ معػػدًت الجػػودة العالميػػة ،ميػػت دمة لػػذلؾ التحيػػيف الميػػتمر
للمد ٌت ،وكاعة العمليات الدا لة ،وم رجات النظاـ التعليمر(.)9
وت ارط ػػا ى ػػر ل ػػى أنو ػػا  " :ملي ػػة تطب ػػا مجمو ػػة م ػػف المع ػػايير والموايػ ػ ات التعليمي ػػة

والتريوية الٌزمة لرعع ميتو جودة وحدة المنتج التعليمر بوايػطة كػل األعػراد العػامليف بالمؤييػة
التعليمية وعر جميع جوان

العمل التعليمر والتريوي بوا(.)01

ويعرعوػػا كنعػػاف بهنوػػا " :إدارة لمجمو ػػة مػػف األنشػػطة التػػر تقػػوـ بوػػا المؤييػػة التعليميػػة
لتحقيػػا الوػػدؼ م ػػف ملوػػا بحي ػػث توػػوف مطابقػػة للموايػ ػ ات العالميػػة ،وتجػ ػ

أف تشػػمل جمي ػػع

أوجا النشاط للمؤيية وليس جزءاً منوا دوف بالر األجزاء"(.)00
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وتعػػرؼ أيض ػًا لػػى أنوػػا  " :بػػارة ػػف علي ػ ة إدارتػػة للتطػػوتر الميػػتمر لوػػل نظػػـ األداء

الػ ػػوظي ر واألوػ ػػاديمر للمدريػ ػػة ا تمػ ػػادًا لػ ػػى القيػ ػػادة بوادارة جػ ػػودة التموتػ ػػل،والتعبير ػ ػػف الػ ػػرؤ

واألطداؼ ،و مليات التقييـ والرلابة والتطوتر والتيميـ وتحييف جودة المنتج التريػوي ،والمشػاركة
الجما ية ،ونظـ الداععية والمكاعآت والتركيز لى العمٌء و لى مليتر التدرتس ولتعلـ"(.)05
ويمك ػ ػػف أف ت ػ ػػهتر إدارة الج ػ ػػودة الش ػ ػػاملة ع ػ ػػر التعل ػ ػػيـ ل ػ ػػى أنو ػ ػػا " :مجمو ػ ػػة األنش ػ ػػطة
والمماري ػ ػػات الت ػ ػػر يقػ ػ ػػوـ بو ػ ػػا الميػ ػ ػػئولوف ػ ػػف تييػ ػ ػػير ش ػ ػػئوف منظومػ ػ ػػة التعل ػ ػػيـ – عرتػ ػ ػػا إدارة
الجػ ػػودة ومجاليػ ػػوا – والت ػ ػػر تشػ ػػمل الت ط ػ ػػيه للجػ ػػودة وتن ي ػ ػػذطا وتقويموػ ػػا وتحي ػ ػػينوا عػ ػػر كاع ػ ػػة
مجاًت العمل"(.)03
و لػى طػػذا يمكػف تعرتػػف إدارة الجػودة الشػػاملة لػى أنوػػا " :إيػتراتيجية للتذييػػر والتحيػػيف
الميػػتمر عػػر جميػػع مكونػػات النظػػاـ التعليمػػر مػػف أجػػل تحقيػػا رضػػاء ويػػعادة الطالػ
تلبيػة احتياجاتػا الحاليػػة والميػتقبلية كمػا طػػر وكمػا يجػ

مػػف ػػٌؿ

أف توػوف مػف الناحيػػة اإلجرائيػة (كي ػػنعلـ

الطال ) ،ومف الناحية اإلنيانية (كيف نعامل الطالػ ) ،وذلػؾ مػف ػٌؿ مشػاركة جميػع القػائميف
لػ ػػى العمليػ ػػة التعليميػ ػػة عػ ػػر أداء العمػ ػػل بشػ ػػكل يػ ػػحيي طبق ػ ػًا لمعػ ػػايير ومؤش ػ ػرات محػ ػػددة بعػ ػػد

حيولوـ لى برامج التدرت

المتميزة".

ثالثًا ً :أهداف إدارة الجىدة الشاهلت في التعلين :
توػ ػ ػػدؼ إدارة الجػ ػ ػػودة الشػ ػ ػػاملة إلػ ػ ػػى النجػ ػ ػػاح طوتػ ػ ػػل المػ ػ ػػد وتحقيػ ػ ػػا منػ ػ ػػاعع للعػ ػ ػػامليف
عػ ػػر المؤييػ ػػة التعليميػ ػػة كػ ػػل عػ ػػرد عػ ػػر حػ ػػدود ملػ ػػا ويػ ػػٌحياتا ،ومػ ػػف طنػ ػػا توػ ػػوف إيػ ػػتراتيجية
الجػ ػ ػػودة طػ ػ ػػر بػ ػ ػػارة ػ ػ ػػف طػ ػ ػػة ميػ ػ ػػتقبلية طوتلػ ػ ػػة المػ ػ ػػد للتحيػ ػ ػػيف الميػ ػ ػػتمر عػ ػ ػػر منظومػ ػ ػػة
التعليـ مف ٌؿ اآلتر(:)04

أ) أهداف زئًشة منها :
 -0الويوؿ إلى أيس وىليات معتمدة لتوكيد الجودة.
 -5ايتم اررتة التطوتر والتميز عر مؤييات التعليـ.
 -3الويوؿ إلى مؤييات متواملة مف المعايير القيايية ولوا د المقارنات التطوترتة.
 -4وجود جو المناعية عر مؤييات التعليـ مػػف ػػٌؿ توكيد الجودة واً تماد.
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ب) وهره األهداف السئًشًة ميكن حتكًكها من خالل عدة أهداف فسعًة هٌ :
 -0تقييـ األداء الجامعر عر جميع لطا اتا.
 -5رعع ك اءة أداء المؤيية التعليمي ػػة.
 -3تحييف ميتو ال دمة التعليمية التر تقدـ للطلبة.
 -4إيجاد نظػػاـ موحػػد لقياس األداء المؤيير.
 -5التعرؼ لى متطلبات يوؽ العمل أو المجتمع لتحييف الم رجات.
 -6تووتف ثقاعة تنظيمية وتوزتع الميئوليات بط ػػرؽ موح ػػدة.
 -7تحقيا أليى مناعع للعامليف عر المؤييات التعليميػة.
 -8تحقيا نقلة عر ملية التعليـ لٌرتقاء بميتو الطال .
 -9ترييخ م اطيـ إدارة الجودة الشاملة.
 -01التهوػػد لػػى أف الج ػػودة مػػف يػػمات العي ػػر الػػذي نعيشػػا وط ػػو مطلب ػاً موم ػاً يجػ ػ
يحتضف جميع جوان

أف

العملية التعليمية.

رابعا ً  :األسس التي ترتكز إليها إدارة الجىدة الشاهلت في التعلين(:)15
طن ػػاؾ مجمو ػػة م ػػف الرك ػػائز األياي ػػية الت ػػر تعتم ػػد ليو ػػا مع ػػايير إدارة الج ػػودة الش ػػاملة
دا ل المؤيية التعليمية وطر :
مأ) فان دن :م حيػث توػدؼ إدارة الجػودة الشػاملة إلػى التطػوتر والتحيػيف الميػتمر لجميػع نايػر
النظػػاـ ي ػواء المػػد ٌت والعمليػػات والم رجػػات وتػػؤدي عػػر النوايػػة إلػػى الحيػػوؿ لػػى منػػتج
تعليمر جيد.
مب) فألهففاف:م:متتبنػػى إدارة الجػػودة الشػػاملة عػػر المجػػاؿ التعليمػػر مجمو ػػة أطػػداؼ محػػددة تيػػعى
إلػػى تحقيقوػػا وعق ػاً لنظػػاـ الجػػودة الشػػاملة عهطػػداؼ التعلػػيـ لييػػت ثابتػػة وً مطلقػػة بػػل تنطػػوي
لػػى حركػػة تضػػمف تعزتزطػػا أو تذييرطػػا بمجػػرد تحقيقوػػا وت ػتـ مليػػات التعػػديل ولتطػػوتر عػػر
األطػػداؼ وعػػا وامػػل دا ليػػة و ارجيػػة تيػػتو

المتطلبػػات واًحتياجػػات المتجػػددة بوامكانيػػة

تن يذطا.
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مج) مفففا كإلمف اف لمام ففف إلمفاجفففةالمفامففف ن م:مم ػػف أطػػـ العوام ػػل التػػر تض ػػمف نجػػاح تطبي ػػا إدارة
الجودة الشاملة عر التعليـ طو د ػـ وتهويػد اإلدارة العليػا لوػا والػذي ينبػع مػف التنا وػا بوايمانوػا
بضرورة التطوتر والتحييف.
ما) فادك دف مفامة كنكف ما جففةالم:محيػث تقػػوـ ييايػػة الجػودة لػػى الوضػػوح التػاـ لرؤيػػة المؤييػػة
وترشػػيد اإلن ػػاؽ وزتػػادة الم ػواد مػػف ػػٌؿ المناعيػػة عػػر تحيػػيف الجػػودة ػػف طرتػػا تحديػػد :
ميػػئوليات المؤييػػة ػػف إلامػػة نظ ػػاـ الجػػودة ،وتعػػدد اآللي ػػة الميػػئولة ػػف مرالبػػة ومراجع ػػة
نظاموا ،وييااة اإلجراءات الواضحة لأل باء والمواـ ،وكي ية مرالبة تن يذ تلؾ اإلجراءات.
مه) مهيئف منمف عمفاةن ف م:محيػػث يتطل ػ

تطبيػػا إدارة الجػػودة الشػػاملة تويئػػة العػػامليف ن يػػياً لقبػػوؿ

الثقاعػػة الجديػػدة واًلتنػػاع بوػػا ممػػا ي ػػرض لػػيوـ ضػػرورة اًلت ػزاـ بوػػا وتقليػػل مقاومػػة التذييػػر
لوػػا ،ومػػف ناحيػػة أ ػػر ع ػ ف نجػػاح المؤييػػة عػػر تطبيػػا الجػػودة مرطػػوف بمػػد جػػودة ثقاعػػة
المؤييػػة مػػف جميػػع جوانبوػػا والتػػر ينظػػر إليوػػا لػػى أنوػػا مجمو ػػة مػػف المعتقػػدات ال اري ػ ة
حوؿ الوي ية التر يتـ بوا تنظيـ العمل واأليلو الذي يػتـ وعقػًا لػا مماريػة اليػلطة ،وأيػلو
ك اءة العامليف،وكي ية مرالبة أدائوـ.
مة) مأدفففكظمم ففف إلمفانة ةنففف تم اف لمفاجفففةالم:متعتبػػر الج ػػودة الشػػاملة لذػػة مش ػػتركة بػػيف جمي ػػع
إدارات وأليػػاـ وأعػراد المؤييػػة ترلػػر بالتويػػيل الوػػادؼ والت ا ػػل ألطػراؼ المنظومػػة بوادارتوػػا
وم ػػف ث ػػـ عػ ػ ف مع ػػايير الج ػػودة الش ػػاملة تي ػػتبدؿ ذل ػػؾ النظ ػػاـ الق ػػائـ ل ػػى الت رل ػػة والعزل ػػة ب ػػيف
األليػػاـ والت ييػػات بنظػػاـ معلومػػاتر يييػػر تبػػادؿ المعلومػػات وتوزتػػع الميػػئولية بػػيف كػػل
عئات المؤيية.

خاهسا ً  :أدواث إدارة الجىدة الشاهلت في التعلين :
لقػػد ارت عػػت أي ػوات ديػػدة ضػػد النمػػوذج التقليػػدي لقيػػادة بوادارة التعلػػيـ ومؤيي ػاتا ،علقػػد
أيػػبي التعلػػيـ ايػػر ل ػػادر لػػى مواجوػػة التح ػػديات الجديػػدة التػػر عرضػػت ن ي ػػوا ليػػا ،ومػػف ث ػػـ

أي ػػبي يق ػػع تح ػػت ض ػػذه كبي ػػر يجعل ػػا يح ػػاوؿ أف يك ػػوف عع ػػاؿ ،ويي ػػتجي

للتح ػػديات والتذيػ ػرات

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

اطتمامنا بتطبيػا إدارة الجػودة الشػاملة عػر التعلػيـ ً يعنػر أننػا ن طػه لجعػل المؤييػات التعليميػة
منشػآت تجارتػة أو يػػنا ية تيػعى إلػػى مضػا ة أرياحوػػا ػف طرتػػا تحيػيف منتجاتوػػا ،ولوػف مػػا

ينبذ ػػر أف ني ػػت يد ب ػػا مػػػف م ػػد ل إدارة الج ػػودة الش ػػاملة عػ ػػر التعل ػػيـ ط ػػو تط ػػوتر أيػػػالي

اإلدارة

التريوي ػػة تحقيقػ ػاً لج ػػودة المن ػػتج وي ػػعيًا إل ػػى مض ػػا ة اي ػػت ادة المي ػػت يد األوؿ م ػػف كاع ػػة الجو ػػود
التعليمي ػػة وط ػػو المجتم ػػع بك ػػل مؤيي ػػاتا وجما ات ػػا وأعػ ػرادغ( .)08إذًا يجػ ػ أف تو ػػوف إدارة الج ػػودة
الشػػاملة ،والتػػر تبػػدو أحيانػ ػًا وكهنوػػا أو كلمػػة رنان ػػة األيػػاس المتػػيف ال ػػذي تقػػوـ ليػػا إي ػػتراتيجية

المؤيية(.)09

ولقػػد شػػجع النجػػاح عػػر مجػػاؿ اليػػنا ة والحاجػػة المت ازيػػدة لتحيػػيف ليمػػة التعلػػيـ بالنيػػبة
للش ػػركاء ل ػػى تبن ػػر المؤيي ػػات التعليمي ػػة لعملي ػػات إدارة الج ػػودة الش ػػاملة ،والمؤيي ػػات التعليمي ػػة

تطب ػػا ملي ػػات إدارة الج ػػودة الش ػػاملة تح ػػت مي ػػميات متش ػػابوة منو ػػا  :الج ػػودة الش ػػاملة ،وتعلػ ػيـ
الج ػػودة الش ػػاملة ،وتحي ػػيف الج ػػودة المي ػػتمر ،وع ػػر الول ػػت الػ ػراطف تي ػػت دـ ملي ػػات إدارة الج ػػودة

الشػػاملة تحػػت ميػػمى (تحيػػيف العمليػػة الميػػتمر) ( .)51وتتبػػايف ىراء الػػذيف يطبقػػوف إدارة الجػػودة

الش ػػاملة ع ػػر التعل ػػيـ ح ػػوؿ ط ػػذا اًتج ػػاغ ،عي ػػر ال ػػبعض إدارة الج ػػودة الش ػػاملة كنظ ػػاـ ع ػػر اإلدارة
وا تب ػػار رض ػػا الطالػ ػ

ني ػػر ط ػػاـ وأياي ػػر ،بينم ػػا ي ػػر ال ػػبعض اآل ػػر إدارة الج ػػودة الش ػػاملة

ك لي ػ ة تشػػجع لػػى التذييػػر عػػر المؤييػػات التعليميػػة ،ولػػد ايػػت دمت المؤييػػات التعليميػػة كػػٌ

المد ليف عر تطبيا إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ(.)50

وتوجػػػد أدوات تعتبػػػر جوطرتػػػة لتطبيػ ػػا مبػػػاد إدارة الجػ ػػودة الشػ ػػاملة عػ ػػر التعلػ ػػيـ ،وطػ ػػذغ
األدوات تجعػػػل مػػػف الممكػػػف جمػ ػػع المعلومػػػات وتيػ ػػورطا وتحليلوػػػا وت يػ ػػيرطا مػػػف أجػػػل تحيػ ػػيف
العمليػػة ،وبعػػض طػػذغ األدوات يعتبػػر م يػػدًا عػػر ت يػػير البيانػػات الرلميػػة ،وبعضػػوا اآل ػػر يمكػػف
تطبيقػا لػػى البيانػػات الل ظيػػة ،وطنػػاؾ يػػتة أنػواع مػػف األدوات التػػر يمكػػف ايػػت داموا عػػر تحيػػيف

جػػودة مؤييػػات التعلػػيـ( ، )55و لػػى الػػراـ م ػػف وجػػود بعػػض ات ػػاؽ لػػى طػػذغ األدوات إً أن ػػا ً
يوجد نموذج المر مت ا ليا لتطبيا إدارة الجودة الشاملة عر التعليـ(.)53

وع ػ ػ ػػر ض ػ ػ ػػوء ذل ػ ػ ػػؾ ني ػ ػ ػػتعرض أدوات إدارة الج ػ ػ ػػودة الش ػ ػ ػػاملة ع ػ ػ ػػر مؤيي ػ ػ ػػات التعل ػ ػ ػػيـ

لى النحو التالر :
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-1العصف الرهين :)24(Brain Storming
يعتبػػر طػػذا األيػػلو بمثابػػة التطبيػػا العملػػر لم وػػوـ العمػػل الجمػػا ر والػػذي مػػؤداغ  :أف

الوػػل يعػػد أوثػػر ث ػراء ولػػوة مػػف أي جػػزء مػػف ألج ػزاء المكونػػة لػػا ،عاأل ضػػاء بتوحػػد إمكانػػاتوـ لػػف
يتويلوا إلػى حلػوؿ أعضػل للمشػكٌت عحيػ  ،بوانمػا يػتـ إثػراؤطـ ذاتيػاً ػف طرتػا تويػيع مػداركوا

وأعػا معػرعتوـ ،ويمكػف تعرتػف العيػف الػذطنر مػػف الناحيػة العلميػة بهنػا  :ويػيلة للحيػوؿ لػػى

كػػـ طائػػل مػػف األعكػػار مػػف لػػدف مجمو ػػة مػػف األعػراد وذلػػؾ عػػر ولػػت وجيػػز ،ويقػػوـ األ ضػػاء عػػر

الحلقة بايت داـ طذا األيلو عر بػاد األمػر بذيػة تحديػد المشػكٌت التػر ضػمف نطػاؽ ملوػـ،
وطناؾ مس لوا د أيايية تيا د لى جعل اجتماع العيف الذطنر يتـ ب ا لية طر :
 -0للة توجيا النقد ،أو التقييـ ،أو الحكـ لى األعكار.
 -5القػدرة لػى اإلبػػداع.

 -3التركيز لى الوـ ً الويف.
 -4اًيتناد إلى أعكار اآل رتف.
 -5تيجيل كاع ػػة األعكار.

وتيت دـ طذغ األداة طبقاً لما يلر(:)55

 تحديد الودؼ مف ايت داـ العيف الذطنر.
ً بػػهوؿ.
 تيجيل كاعة األعكار المتولدة أو ً
 إتاحة الولت لبلورة طذغ األعكار ومراجعتوا.
 اًلتيار لى األعكار الجيدة وايتبعاد األعكار اير الضرورتة.
 توضيػي بنػود األعكػار الجيدة وتقييموا.
وتن ػ ػ ػػتج ػ ػ ػػف "أداة العي ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػذطنر أعك ػ ػ ػػا اًر تع ػ ػ ػػادؿ ثٌث ػ ػ ػػة أض ػ ػ ػػعاؼ م ػ ػ ػػا ين ػ ػ ػػتج ػ ػ ػػف

ال ػ ػػرد نػ ػػدما يعمػ ػػل بم ػ ػػردغ ،وعػ ػػر جليػ ػػات العيػ ػػف الػ ػػذطنر الجيػ ػػدة نجػ ػػد أف أ ضػ ػػاء ال رتػ ػػا

يذ ػػذي بعض ػػا بعضػ ػًا باألعك ػػار ،كم ػػا أف النت ػػائج االبػ ػًا م ػػا تو ػػوف مزتجػ ػًا م ػػف أعك ػػار العدي ػػد م ػػف

المشاركيف"(.)56
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 -2خمططططا الشـبو والنتً ـة  Cause and Effect Diagramsأو عظنـة الشـنكة
: Fish Bone

تي ػػت دـ لتحلي ػػل المش ػػكلة إل ػػى مي ػػبباتوا الرئيي ػػة وال ر ي ػػة م ػػف ػػٌؿ العي ػػف ال ػػذطنر،

وتجميع البيانػات عػر شػكل بيػانر واًيػتمرار عػر ػرض الشػكل البيػانر أليػبا

حػدوث المشػكلة،

لتحييف العوامل الميببة للمشكلة والتقنيات واآلليػات الٌزمػة لحػل المشػكلة( .)57وطػذغ األداة تعتمػد
لى طوات يت طر(:)58
 -0تحديد األثر.
 -5تدوتف ال ئات الرئيية لأليبا

التر مف المحتمل أنوا أدت إلى حدوث المشكلة.

 -3إضاعة األيبا

إلى الريـ التوضيحر.

 -4تحديد األيبا

ً.
التر طر أوثر احتما ً

 -5تحديد أرجي األيبا .
 -6التحقا مف يحة اليب .

-3خسيططة بازيتى :)29(Pareto Chart

تركػػز لػػى أف نيػػبة مئويػػة ضػػئيلة مػػف المجتمػػع تيػػتوحذ لػػى نيػػبة اليػػة مػػف الثػػروة،

بينما يعيش اليواد األ ظـ مف الناس عر عقر مدلع ،ولد ثبتت يحة مبػدأ بػارتتو ،حيػث تبػيف أف
بعػض العوامػل الرئييػػية محػدودة العػػدد تيػ ر ػػف نيػبة مئويػة اليػػة مػف المشػػكٌت ،بينمػا تيػ ر
معظـ العوامل الجانبية كثيرة العدد مف دد محدود نيبيًا مف المشػكٌت ،وييػت دـ طػذا األيػلو

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

ويعػ ػػرؼ طػ ػػذا األيػ ػػلو بايػ ػػـ "لا ػ ػػدة  ،"51 – 81حي ػ ػث أف تحليػ ػػل بػ ػػارتتو ييػ ػػتند إلػ ػػى
اعتػراض أف  %81مػػف المشػكٌت يػػببوا  %51مػف اليػػبا  ،وطػػذا يػد و إلػػى تركيػز الجوػػود مػػف
أجل تحييف العمليات(.)31
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 -4خسائط تدفل العنلًا :)31(Process flow chart
تيمي ارطػة تػدعا العمليػات برؤيػة مليػة تػدعا ال طػوات عػر العمليػة مػف البدايػة حتػى

النواية ،وتلع دو ًار أياييًا عر عوـ بوادراؾ العملية ،ويػذلؾ عوػر تريػد طػوات العمليػة و ٌلتوػا
وتيا دنا عر معرعة :
 الميا دة عر تحديد النقاط األعضل لجميع العمليات.
 تحديد المكاف األعضل ل حص العملية.
 تحديد عرص ت يض عتػرة النقػل.

 -5خسائط التشتت :)32(Scatter Diagram

إف ا أليػلو األبيػػه لتحديػػد وجػػود ٌلػػة يػػب

وأثػر بػػيف متذيػرتف طػػو م طػػه التشػػتت،

إذ يمثػػل أحػػد المتذي ػرتف المتذيػػر الميػػتقل ،واآل ػػر يمثػػل المتذيػػر التػػابع ،عػػالمتذير الميػػتقل يكػػوف
لابًٌ للرلابة ً ،المتذير التابع عيمثل األثر المقاس.

 -6قائنة املساجعة :)33(Check Sheet

لائمة لى شػكل جػداوؿ مجوػزة ميػبقًا لتيػجيل المعلومػات ليوػا ،ويمكػف أف تػدوف لػى

المعلوم ػػات الض ػػرورتة بعم ػػل إش ػػارة عح ػػص ل ػػى الورل ػػة ،وتع ػػد أداة بي ػػيطة تي ػػت دـ ع ػػر تحدي ػػد
المشاول إذ تمكف الميت دميف مف تيجيل وتنظيـ البيانات بطرتقة تيػول مليػة الجمػع والتحليػل،

وتتـ تيميـ طذغ القوائـ لى أياس ما يحػاوؿ الميػت دـ تعلمػا مػف جميػع البيانػات( ،)34وتيػت دـ
لمنع حدوث اًلتباس أو الذموض الذي لد يبدو ند البدء عر إيجاد حلػوؿ للمشػاول ،وتعتبػر أداة

م يدة لير ة الحيوؿ لى البيانات التر تتيي مزتدًا مف ال حص والتدليا.

سادسا ً  :هؤشراث إدارة الجىدة الشاهلت في التعلين :
عٌ شػؾ أف م وػوـ الجػودة عػر التعلػيـ متعػدد األبعػاد ينبذػر أف يشػمل جميػع وظػائف مػف
التعلػ ػػيـ وأنشػ ػػطتا  :الب ػ ػرامج التعليميػ ػػة واألواديميػ ػػة ،والبحػ ػػوث والمػ ػػني الد اريػ ػػية ،وأ ضػ ػػاء طيئػ ػػة

الت ػػدرتس ،والط ػػٌ

والمب ػػانر ،والم ارع ػػا والمع ػػدات ،وت ػػوعير ال ػػدمات للمجتم ػػع المحل ػػر ،والبيئ ػػة

األواديميػػػة ،ويعتبػػػر التقيػ ػػيـ الػػػذاتر الػ ػػدا لر والمراجعػػػة ال ارجيػ ػػة – لػ ػػى يػ ػػد ب ػ ػراء ميػ ػػتقليف،
مت يييف ودولييف إف أمكف – امليف أيايييف لتعزتز الجػودة ،لػى أف يكػوف التقيػيـ الػدا لر

وال ارجر واضحاً للعياف( ،)35ويكوف التقييـ بذرض :

88

العدد ( )111يوليــو ج(2028 )2

مجلة كلية التربية ببنها

 -0تق ػػديـ ي ػػيذة محكم ػػة لو ػػف ش ػػاملة لوجو ػػة نظ ػػر الجامع ػػة ع ػػر أط ػػداعوا اإلي ػػتراتيجية والج ػػودة
الشاملة لعمليات التدرتس ،البحث ،دمة المجتمع.
 -5بيػ ػػاف نظ ػ ػػـ و ملي ػ ػػات الج ػ ػػودة والتػ ػػر تحت ػ ػػل بال ع ػ ػػل مكان ػ ػػة عػ ػػر المؤيي ػ ػػة التعليمي ػ ػػة وتقي ػ ػػيـ
عا ليتوا(.)36
عجػ ػ ػ ػػودة التعلػ ػ ػ ػػيـ تعنػ ػ ػ ػػر أف توػ ػ ػ ػػوف المؤييػ ػ ػ ػػة التعليميػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػػادرة لػ ػ ػ ػػى تحقيػ ػ ػ ػػا رضػ ػ ػ ػػا

مٌئوا ،وتحقيا أطداعوا كاملة عر ضوء مجمو ة مف المؤشػرات والمعػايير التػر توضػع لوػا(،)37

وطػػر بػػذلؾ لوػػا معنيػػاف مترابطػػاف أحػػدطما والعػػر واآل ػػر حيػػر ،عجػػودة التعلػػيـ بمعناطػػا ال ػوالعر
تعنػػر الت ػزاـ المؤييػػة التعليمي ػػة ب نجػػاز مؤش ػرات ومعػػايير حقيقي ػػة متعػػارؼ ليوػػا مثػػل مع ػػدًت
تول ػة الطالػ

– أمػػا المعنػى الحيػػر لجػػودة التعلػيـ عيركػػز لػػى مشػا ر وأحايػػيس متلقػػر ال دمػػة

التعليمية كالطٌ

وأولياء أمورطـ( ،)38وتتمثل مؤشرات إدارة الجودة عر التعليـ عر اآلتر :

 -1جـــــــىدة الططــالو :

إف التركيػ ػ ػ ػػز لػ ػ ػ ػػى الزيػ ػ ػ ػػوف ي ػ ػ ػ ػرتبه بمشػ ػ ػ ػػكلة تحديػ ػ ػ ػػد الزيػ ػ ػ ػػائف وتولعػ ػ ػ ػػاتوـ الم تل ػ ػ ػ ػػة،

عونػ ػ ػػاؾ مػ ػ ػػٌء دا ليػ ػ ػػيف و مػ ػ ػػٌء ػ ػ ػػارجييف ،عػ ػ ػػالعمٌء ال ػ ػ ػػارجييف طػ ػ ػػـ الطػ ػ ػػٌ

والمجتمػ ػ ػػع

والمؤييػ ػ ػ ػػات الم تل ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػػر يعمػ ػ ػ ػػل بوػ ػ ػ ػػا ال رتجػ ػ ػ ػػوف ويشػ ػ ػ ػػذلوف وظػ ػ ػ ػػائف عيوػ ػ ػ ػػا ،والعمػ ػ ػ ػػٌء
ال ػ ػ ػػدا لييف طمػػ ػ ػػا الطػ ػ ػ ػػٌ

والم ػ ػ ػػوظ يف ،وبالتػػ ػ ػػالر يػ ػ ػ ػػتـ تي ػ ػ ػػنيف الطػ ػ ػ ػػٌ

ضػ ػ ػ ػػمف مجمو ػ ػ ػ ػػة

العمػ ػػٌء الػ ػػدا لييف م ػ ػرة ،ومجمو ػ ػػة العمػ ػػٌء ال ػ ػػارجيف م ػ ػرة أ ػ ػػر  ،وطػ ػػذا يعتمػ ػػد لػ ػػى الػ ػػدور

ال ػ ػػذي يق ػ ػػوـ ب ػ ػػا الطال ػ ػ ػ

ع ػ ػػر مول ػ ػػف محػ ػ ػػدد ،وم ػ ػػف الض ػ ػػروري أف يػ ػ ػػدرؾ الط ػ ػػٌ

أنو ػ ػػـ طػ ػ ػػـ

الزيػ ػ ػ ػػائف والمم ػ ػ ػ ػػوليف ع ػ ػ ػ ػػر ىف واحػ ػ ػ ػػد لنظ ػ ػ ػ ػػاـ التعليم ػ ػ ػ ػػر ،ويػ ػ ػ ػػذلؾ ً يي ػ ػ ػ ػػتطيع الط ػ ػ ػ ػػٌ

ت ػ ػ ػ ػػرؾ

المي ػ ػ ػػئولية الولي ػ ػ ػػة للمعلم ػ ػ ػػيف ب ػ ػ ػػهنوـ ط ػ ػ ػػـ المي ػ ػ ػػئوليف ػ ػ ػػف تعل ػ ػ ػػيموـ ،و ل ػ ػ ػػى الطالػ ػ ػ ػ

ت ػ ػ ػػولر

مي ػ ػػئولية مي ػ ػػاوية لمي ػ ػػئولية المعلم ػ ػػيف( ،)39عينبذ ػ ػػر أف يك ػ ػػوف الطالػ ػ ػ
عػ ػ ػػر تيػ ػ ػػميـ ويػ ػ ػػنا ة المنػ ػ ػػتج ،عالطال ػ ػ ػ

نش ػ ػػه ومش ػ ػػارؾ عع ػ ػػاؿ

طػ ػ ػػو الش ػ ػ ػ ص الػ ػ ػػذي يبقػ ػ ػػى طػ ػ ػػويًٌ عػ ػ ػػر العمليػ ػ ػػة

التعليمي ػ ػ ػػة ،و لي ػ ػ ػػا المش ػ ػ ػػاركة ع ػ ػ ػػر التحي ػ ػ ػػيف المي ػ ػ ػػتمر للعملي ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػػر تي ػ ػ ػػوـ ع ػ ػ ػػر ي ػ ػ ػػنا ة

المن ػ ػػتج( ،)41وط ػ ػػذا ي ػ ػػرؽ إدارة الج ػ ػػودة الش ػ ػػاملة ػ ػػف أي ػ ػػالي

اإلدارة األ ػ ػػر الت ػ ػػر يح ػ ػػدد عيو ػ ػػا

المي ػ ػ ػ ػػمموف والموندي ػ ػ ػ ػػوف وممولػ ػ ػ ػ ػوا المن ػ ػ ػ ػػتج أو ال دم ػ ػ ػ ػػة اآل ػ ػ ػ ػ ػرتف نو ي ػ ػ ػ ػػة الج ػ ػ ػ ػػودة( .)40إف
الجو ػ ػػات الحكومي ػ ػػة والتولع ػ ػػات اًجتما ي ػ ػػة طم ػ ػػا اإلط ػ ػػار الع ػ ػػاـ ال ػ ػػذي ي ػ ػػؤثر ل ػ ػػى اليياي ػ ػػات
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والمماري ػ ػ ػػات ع ػ ػ ػػر مج ػ ػ ػػاؿ إدارة التعل ػ ػ ػػيـ الج ػ ػ ػػامعر ب ػ ػ ػػالجودة الش ػ ػ ػػاملة ،وال ػ ػ ػػدليل لػ ػ ػ ػى ذل ػ ػ ػػؾ أف
طناؾ اتجاغ المر لزتادة تيجيل الطٌ
ويعػػد الطال ػ

عر مرحلة الدراية الثانوية(.)45

بمثابػػة المػػادة ال ػػاـ التػػر تشػػكل الم ػػرج الرئييػػر للنظػػاـ التعليمػػر بهوملػػا،

ومػػف ثػػـ ع ػ ف الوػػدؼ األيايػػر للتعلػػيـ طػػو تمكػػيف طػػؤًء الطػػٌ

مػػف تطػػوتر لػػدراتوـ وموػػاراتوـ

الش يػػية مػػف جميػػع جوانبوػػا بحيػػث ييػػلوا إلػػى ميػػتو مٌئػػـ يػػؤطلوـ ل دمػػة المجتمػػع عػػر كاعػػة

الت ييات"( ،)43عيج

أف يكوف رتج الذد لاد اًر لى توليػد المعلومػات وايػت راجوا مػف الوػوف

وتجييد طذغ المعلومات عر يلع و دمات تن ع الناس وترعع ميتو حيػاتوـ"( ،)44وكنتيجػة مباشػرة
لزت ػػادة حج ػػـ المعرع ػػة وًرتق ػػاء مع ػػدؿ نموط ػػا أ ػػذت الموايػ ػ ات المطلوب ػػة ع ػػر المت ػػرجيف تتذي ػػر

بي ػػر ة ط ػػر األ ػػر  ،كم ػػا ظو ػػرت الحاج ػػة إل ػػى ت يي ػػات جدي ػػدة تت ػػا م ػػع مي ػػاديف المعرع ػػة

الميػػتحدثة بينمػػا ا تل ػػت الحاجػػة لت ييػػات ت طاطػػا الػػزمف وازداد التركيػػز لػػى تنميػػة لػػدرات
ال ػػرد ل ػػى البح ػػث والتحلي ػػل واإلط ػػٌع ل ػػى ك ػػل جدي ػػد ومي ػػتحدث ك ػػر تبق ػػى العملي ػػة التعليمي ػػة

ميػػتمرة( ،)45وتيػػت دـ م ػػاطيـ إدارة الجػػودة الشػػاملة لمػػلء ال جػػوة بػػيف تحيػػيل الطػػٌ
أيػػحا

وتولعػػات

العمػػل مػػف ػػٌؿ إحػػداث التوامػػل والتنيػػيا بػػيف معػػارؼ التعلػػيـ والػػتعلـ والموػػارات بػػر

المنوج(.)46

وطنػػاؾ ش ػرة معػػايير أيايػػية للمػػتعلـ عػػر طػػذا القػػرفً ،بػػد أف تػػنعكس اتجاطػػات التعلػػيـ

ليا ،وطر(:)47

 -0التوايػل ب ا لي ػ ػػة.
 -5حل المشكٌت ووضع ل اررات ميئولة بايت داـ الت كير العلمر النالد.
 -3ايت داـ التونولوجيا ب ا لية.
 -4تطبيا الموارات الٌزمة للعمل والتعامل مع اآل رتف.
 -5المش ػػاركة كمػ ػواطنيف متحمل ػػيف للمي ػػئولية ع ػػر حيػ ػاة المجتمع ػػات ل ػػى المي ػػتو المحل ػػر
والقومر والعالمر.
 -6إظوار ال وـ للعالـ با تبارغ مجمو ة مف النظـ المت ا لة.
 -7ايتوشػ ػػاؼ ع ػػرص التعليػػـ والعم ػػل.
 -8تطبيا لوانيف الجماؿ عر الحياة اليومية.
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 -9اً تيارات الحكيمة مف أجل حياة ييودطا مناخ يحر.
 -01ايت داـ موارات التعلـ ب ا لية.

-2جــــــــىدة املعلـــــه :

يعد ضو طيئة التدرتس أو المعلػـ الطالػة المحركػة ،ومركػز الػدائرة عػر مؤييػات التعلػيـ

وأطـ مد ٌتوا لتهدية دورطا تجاغ مجتمعوا وطػذا مػا أجمعػت ليػا العديػد مػف الد اريػات( ،)48ولوػذا

عػ ػ ف ط ػػو أط ػػـ ركيػ ػزة م ػػف رك ػػائز المؤيي ػػة التعليمي ػػة وم ػػف أط ػػـ أريع ػػة ناي ػػر رئيي ػػية للمؤيي ػػة
التعليميػػة وطػػر  :األيػػتاذ ،الطلبػػة ،المكتبػػة ،اإلدارة العلميػػة الوا يػػة بػػل أنػػا األيػػاس ،ع ػ ف بنيػػت
المؤييػػة التعليميػػة لػػى أوتػػاؼ طيئػػة ضػػعي ة ازدادت ضػػع اً ،ألف الويئػػة الضػػعي ة لػػف تنػػتج إً

طٌب ػاً ضػػعاعاً( ،)49وبػػالراـ مػػف تعػػدد وظػػائف ضػػو طيئػػة التػػدرتس والمنبثقػػة عػػر األيػػاس م ػػف
وظائف الجامعة والتر مف أطموػا التػدرتس ،ويػراـ مػا طػ أر ليوػا مػف تذيػرات جذرتػة عػر م ووموػا

ووظائ و ػػا اي ػػتجابة لم ػػا طػ ػ أر ل ػػى المجتم ػػع م ػػف تذيػ ػرات التي ػػادية واجتما ي ػػة ويياي ػػية وثقاعي ػػة

وايرط ػػا ع ػػٌ يػ ػزاؿ الت ػػدرتس ط ػػو الوظي ػػة األرز لعض ػػو طيئ ػػة الت ػػدرتس( .)51والط ػػٌ

التعليـ ،لوف الزيػوف طنػا م تلػف ػف زيػائف ال نػدؽ أو المطعػـ ،عػالطٌ

ط ػػـ زي ػػائف

ً يعرعػوف مػا يحتػاجوف

إلى تعلما ،وطنا يػهتر دور ضػو طيئػة التػدرتس المونػر حيػث يحتػرـ رابػات واحتياجػات الطػٌ

ثػػـ ي ػوازف بينوػػا ويػػيف احتياجػػات الزيػػائف اآل ػرتف الػػذيف لػػد يكػػوف لوػػـ ميػػلحة عػػر التعلػػيـ عوػػـ
ميتقبلر ال رجيف ،مثل أيحا

العمل الذيف يوظ وف طؤًء ال رجيف(" .)50وبمػا أف المعلػـ يعنػر

مػد ًٌ طامػًا مػف مػػد ٌت المؤييػة التعليميػػة عٌبػػد مػف اًطتمػػاـ بتحديػد أطػػـ معػايير جػػودة أدائػػا

وأطػػـ المؤش ػرات التػػر تػػدؿ لػػى تحقيػػا طػػذغ المعػػايير ارت ا ػاً بميػػتو أدائػػا ليتحق ػا عػػر النوايػػة

جودة األداء"( .)55ومف معايير جودة المعلـ /ضو طيئة التدرتس ما يلر(:)53

 فادفففن تمفامة فففك م:موذل ػػؾ ب ػػهف يك ػػوف لدي ػػا مرون ػػة ع ػػر الت كي ػػر وثق ػػة ع ػػر ال ػػن س ،وت ػػت وـ
اآل ػرتف وتتقػبلوـ ،وتتػهنى عػر إيػدار األحكػاـ ،بحيػث ً يعتمػد لػى األحكػاـ الميػبقة وايػػر
المبنيػػة لػػى أيػػس لميػػة يػػحيحة ،وتج ػ

الشرح والتحليل.

أف يمتلػػؾ موػػارات اًتيػػاؿ ال عػػاؿ والقػػدرة لػػى
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 فاكن كففف تمفانهمكففف م:مب ػػهف يك ػػوف م ػػع الط ػػٌ

المضامين العلمية إلدارة الجودة الشاملة
ي ػػداعع ػػنوـ ويح ػػذرطـ م ػػف الم ػػاطرة ،ويق ػػدـ

الميا دة لوـ عر إنجػاز موماتوـ،ويشػجع لػى التعػاوف اًجتمػا ر وتػدرؾ مشػا ر اآل ػرتف،
وأف يشرؾ الطلبة بموالف مثيرة للت كير ،وتتقبل التراحاتوـ الم تل ة وييتمع لوـ بشكل جيد.
 فاةب فتمفانةقنكف م:ميػتـ ذلػؾ ػف طرتػا معرعػة المعلػـ المتعمقػة عػر مجػاؿ ت ييػا ولدرتػا
ل ػػى تقب ػػل الذ ارب ػػة واألي ػػالة والتن ػػوع ع ػػر اي ػػتجابات الطلب ػػة ،والق ػػدرة ل ػػى إد ػػاؿ المو ػػارات
ال عليػػة عػػر العمليػػة التعليميػػة ،ولدرتػػا لػػى ايػػت داـ موػػارة اًيػػتماع للطلبػػة وتوظي وػػا بشػػكل
جي ػػد باإلض ػػاعة إل ػػى لدرت ػػا ل ػػى تقي ػػيـ العم ػػل الي ػػومر واألي ػػبو ر وتقي ػػيـ الوح ػػدات التعليمي ػػة
وععاليتوا.
 فاكنف ةلمفاة نكف م:موطػر إلمػاـ المعلػـ بالمعلومػات وال بػرات التػر يحتاجوػا الطػٌ

ويقػدـ لوػػـ

تلؾ المعلومات بالشكل اليحيي.
 فاكنففف ةلمفام ةةكففف م:مأي معرع ػػة المعل ػػـ ب ػػالطرؽ التريوي ػػة المناي ػػبة ع ػػر التعام ػػل م ػػع الط ػػٌ
وكي ية تقديـ المعلومات لوـ.
 فاكنففف ةلمفام ففف اك م:مأي ل ػػدرة المعل ػػـ ل ػػى اي ػػت داـ الط ػػرؽ المناي ػػبة لتوي ػػيل المعلوم ػػات
للطٌ

بالشكل اليحيي والقدرة لػى اًتيػاؿ بكػل أعػراد العمليػة التريويػة بمػا عػيوـ المجتمػع

المحلر.
 فا غب ملسمفامة كإلم:محيث تعتبر طػذغ ال ايػية مػف أطػـ ال يػائصا ألف المعلػـ إذا لػـ يملػؾ
الداععية عر التعليـ ،علف ينجي عر أداء العملية التعليمية.
 ند هن مفانة إلملسمةان مفانجمنعمفانح س.
 نم ك مفانة إلملسمفاجنةك تمفانهميففف .
 فاح ي ف مفألك اكنك ف ما نة ففإلم:ميعػػد ال كػػر الحػػر ي ػ ة رئييػػة مػػف ي ػ ات المعلػػـ ،إذ أف ليامػػا
بػػاألداء المتميػػز عػػر مجػػالر التػػدرتس يتطل ػ

تػػوعير ي ػ ة اإلبػػداع نػػدغ ،ولمػػا كانػػت الحرتػػة

ال كرتة طػر مػف أولػى يػائص اإلبػداع وميػتلزماتا كػاف ًبػد ألي مؤييػة تعليميػة أف تػوعر
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عر لوانينوػا وأنظمتوػا مػا يك ػل طػذغ الحرتػة للمعلػـ العامػل عيوػا( .)54طػذا باإلضػاعة إلػى بعػض
الشروط اإلجرائية األ ر مثل(:)55
 -0إجادة لذة أجنبية واحدة لى األلل.
 -5تملؾ موارة ايت داـ الحايو .
 -3التميز عر الدرجة الجامعية األولى.
 -4الت وؽ عر مادة الت يص.
 -5ال برة الميدانية عر القيـ العلمر الذي ت رج منا.
 -6ال برة التطبيقية.
 -7الحيوؿ لى شوادة تريوية ت يد لدرتا لى التدرتس.
 -8تواعر الميتو المادي الٌزـ الذي يعيما مف اًنحراؼ.
 -9اجتيػػاز ا تبػػار تحرتػػري عػػر الثقاعػػة الت ييػػية لػػى مػػد د اريػػتا كلوػػا وكػػذلؾ اجتيػػاز
المقابلة الش يية.
 -01الحيوؿ لى تزكية مف اثنيف مف كبار المت يييف عر المادة.
إف التنمية المونية الميتمرة للمعلـ تعتبر أياياً لتنمية ثقاعة الجػودة واإلتقػاف والبحػث ػف

التميػز ،با تبػػار األعػراد واتجاطػػاتوـ وموػاراتوـ أيايػًا لتجديػد البنيػػة التعليميػة( .)56وتيػػت دـ الوثيػػر
مف المؤييات التعليمية مراجعػة مػا بعػد تعيػيف المعلػـ كنػوع مػف العػٌج ولػيس كشػكل مػف أشػكاؿ
ً مػف موػاجمتوـ مػا لػػـ
العقػا  ،عالجامعػات طػدعت إلػى ميػا دة المعلمػيف لػى تحيػيف أدائوػـ بػد ً

يحينوا مف طذا األداء ،وتوازي طذا اًيت داـ توجيوػات وأطػداؼ إدارة الجػودة الشػاملة مػف تػدرت

وتحييف ميتمر( ،)57عالعالـ يمر منذ مطلع القرف الواحد والعشػرتف بمرحلػة تذييػر حضػارتة تشػمل
كل مجاًت الحياة بيب

ظوور معطيػات جديػدة تحتػاج إلػى عكػر جديػد و بػرات متميػزة وموػارات

تتيف بالجودة دا ل المؤيية التعليمية لور تتعامل مع طذغ المعطيات بنجاح(.)58
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-3جىدة املناهج الدزاسًة :
الوثي ػػر م ػػف المؤيي ػػة التعليمي ػػة ععليو ػػا أف تض ػػطلع ب ػػدورطا الرئيي ػػر

لق ػػد أي ػػبي يطلػ ػ

والتقليدي المتمثلة عر إ ػداد الوػوادر وتػدرت
أبػوا

األعػراد وي تػرض بوػا تشػجيع ال ػرص التعليميػة ،ب ػتي

التعلػيـ أمػاـ ال ئػػات اًجتما يػة األلػل حظػاً مػف اليػكاف ،وكػذلؾ ينتظػػر منوػا أف تيػوـ عػػر

تويػيع حػػدود المعرعػة ػػف طرتػػا بحػوث رعيعػػة النو يػة والجػػودة وأف ت ػػدـ اًلتيػاد الػػوطنر مػػف
ػػٌؿ بحػػوث ود اري ػػات تن ػػع الي ػػنا ة والتجػػارة( .)59ولوػػر تحق ػػا المؤييػػة التعليمي ػػة ذلػػؾ ع ن ػػا

يلزموػػا منػػاطج اليػػة الجػػودة وذلػػؾ مػػف حيػػث الشػػموؿ والعمػػا والتوامػػل و ػػدـ اًزدواج والتو ػرار

والحشو ولتحقيا ذلؾ ع نا يلزموا ما يلر(:)61

 -0د اريػ ػ ػػة الوياوػ ػ ػػل العلميػ ػ ػػة لألليػ ػ ػػاـ أو الوحػ ػ ػػدات التعليميػ ػ ػػة ومراجعػ ػ ػػة مػ ػ ػػا طػ ػ ػػو لػ ػ ػػائـ منوػ ػ ػػا
تمويػ ػػداً لتعديلػ ػػا عػ ػػر ضػ ػػوء الميػ ػػتجدات العالميػ ػػة والمجتمعيػ ػػة والعمػ ػػل لػ ػػى إيجػ ػػاد ال ػ ػػرص
لتوليد ت ييات جديدة.
 -5النظػػر عيمػػا يقػػدـ للطػػٌ

إلػػى ثػػٌث مجمو ػػات ،ت ػػتص األولػػى منوػػا بمػػا ييػػمى متطلبػػات

المجتم ػػع يدري ػػوا جميػ ػػع الط ػػٌ  ،والثاني ػػة تيػ ػػمى متطلب ػػات المؤيي ػػة يدريػ ػػوا ك ػػل طػ ػػٌ
األلياـ ،والثالثة متطلبات الت يص ويحددطا القيـ الم تص.
وت ض ػػع منظوم ػػة الم ػػنوج لمع ػػايير لومي ػػة و المي ػػة ،وتتو ػػوف منظوم ػػة الم ػػنوج م ػػف ػػدة

مكونات طر  :األطداؼ والمحتوي والطرائا والويائل والتقويـ(.)60
أ)

األهداف

:ميج

أف تووف األطداؼ منظومية بواجرائية بحيػث ييػول ليايػوا ،كمػا يجػ

تحقا الجودة الشاملة عر م رجات منظومة التعليـ.

) المحتوى

:ميج

أف :

 -0يياغ بطرتقة منظومية تظوػر عيوػا العٌلػات المتبادلػة بػيف الم ػاطيـ إلػى جانػ

ارتباطوػا

بالمشاول البيئية والحياتية للطٌ .
 -5ي ار ر عيا التحديث ب د اؿ المناطج الجديدة.
 -3يشبع تطلعات الطٌ

الحالية والميتقبلية لٌلتحاؽ بيوؽ العمل.

 -4اًرتباط المنظومر بيف جوان
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 -5يكػػوف مرتبط ػاً بمعػػايير الجػػودة التػػر تضػػعوا الويئػػات والمؤييػػات المحليػػة والعالميػػة التػػر
تطبا نظاـ إدارة الجودة الشاملة.
:متنػدرج تحػػت المػػد ل المنظػػومر أوثػػر مػػف طرتقػػة للتػػدرتس والػػتعلـ عػػيمكف أف

جـ ) الطرائـ

يك ػػوف ال ػػتعلـ بهي ػػلو ح ػػل المش ػػكٌت ،أو ب ػػالتعلـ النش ػػه ،أو ب ػػالتعلـ التع ػػاونر ،أو ب ػػالتعلـ
ال بري ،أو بالتعلـ ف بعد.

د) الوســـ ئط

:ملٌرتقػػاء بجػػودة التعلػػيـ والػػتعلـ يج ػ
التعليمية وتج

 -0تشػػجيع الطػػٌ

ايػػت داـ الومبيػػوتر واي ػرغ مػػف الوي ػائه

:

والمعلمػػيف لػػى ايػػت داـ الومبيػػوتر كويػػيه متعػػدد حيػػث يقػػدـ المحتػػو

والشكل والجدوؿ واليور المتحركة.
أ داد الومبيوتر المتوعرة عر الجامعات والمدارس مع أ داد الطٌ .

 -5تناي

ه ) التقويم

:ميج

أف يياغ التقويـ عر ضوء المعايير القومية والعالمية عيج

 -0يكوف التقويـ شامًٌ يقيس األطداؼ وجوان

أف :

التعلـ الم تل ة والميتويات العليا للتعلـ.

 -5أف يكوف منظومياً يقيس البنية المعرعية للطٌ

مف حيث التراوـ والتنااـ.

 -3التهويد لى أف يكوف ميتم ًار و لى كاعة األنشطة التر يماريوا الطال .
ويمكف تعليـ إدارة الجودة الشػاملة للطػٌ

ػف طرتػا إدراج مبادئوػا عػر ت يػص معػيف

أو بهليػى ت ػاؤؿ بػػر الت ييػات الم تل ػػة بمؤييػات التعلػػيـ ،وتحػدد الو ػػاءات المحورتػة مثػػل
الموػػارات بػػيف األش ػ اص ،موػػارات اًتيػػاؿ ،وموػػارات ات ػػاذ الق ػرار كمػػا تحػػدد المحكػػات الت ػػر

تق ػػيس ط ػػذغ المو ػػارات ،وتي ػػت دـ م ػػع ذل ػػؾ ع ػػروؽ الج ػػودة ع ػػر تش ػػكيل محت ػػو المق ػػرر وأي ػػالي

الت ػػدرتس ػػف المحت ػػو  ،وتط ػػور المق ػػررات كج ػػزء م ػػف ني ػػيج الم ػػنوج المتماي ػػؾ والمبن ػػر بطرتق ػػة

تػدرس عيوػا القػػدرات المعقػدة والمطلوبػػة لل ػرتجيف بهيػػلو تػدرتجر ضػػمف المقػررات( .)65إف تذيػػر

المنوج ليس بالعمل اليػول وً يحػدث التذيػر عػر ليلػة ،ألننػا نتحػدث ػف تذيػر الطرتقػة التػر نعلػـ
بوػػا الشػػبا

ونعلػػـ بوػػا أن يػػنا ،وطػػذا التذي ػػر ًبػػد أف يحػػدث منػػذ مرحلػػة مػػا لبػػل المدري ػػة Pre-

 Schoolومػ ػ ػػرو اًر بمرحلػ ػ ػػة المدريػ ػ ػػة والمدريػ ػ ػػة العليػ ػ ػػا  High-Schoolويػػ ػػنوات لبػ ػ ػػل الت ػ ػ ػػرج
بالجامعة حتى بعد الت رج(.)63
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 -4جــــــــــىدة املكتبــــــة :
تقػػوـ المؤييػػة التعليميػػة لػػى أرجػػل ثػػٌث  :األيػػتاذ ،والطال ػ  ،والمكتبػػة ،عكػػل مؤييػػة

تعليميػػة تنشػػت مكتبػػة ظمػػى انيػػة يرتادطػػا الطػػٌ

والبػػاحثوف ،والمؤييػػة التعليميػػة الحديثػػة لػػد

تضيف الم تبرات المتاحف ،أجوزة التيوتر ،واألجوزة التعليمية اآللية  ...إلى المكتبة"(.)64
ومكتب ػػة المؤيي ػػة التعليمي ػػة تحت ػػاج إل ػػى ث ػػروة كبيػ ػرة م ػػف الوتػ ػ
الطٌ

كما يؤمل أف تحيل لى أطػـ وأحػدث مػا ييػدر مػف الوتػ

والم ارج ػػع الت ػػر يت ػػداولوا
والمجػٌت العلميػة واألدبيػة

واليياي ػػية واًلتي ػػادية( .)65ع ػػٌ تعل ػػيـ وً تعل ػػـ إذا ل ػػـ تو ػػف المكتب ػػات تطويرط ػػا الو ػػفء ري ػػيدًا
متجػػدد وتنظيم ػًا ميي ػ ًار ،ومشػػجعًا لػػى ارتيادطػػا ،ولعلػػا مػػف الضػػروري أف تتػػزود المكتبػػات بػػالبنود

األيايية التونولوجية ًيت داـ اإلنترنت والمكتبات عر ال ػارج ،ويػوؼ يمكػف ذلػؾ مػف الحيػوؿ
لى المعلومات مف المجٌت العلمية وايرطا مف الميادر مف أي مولع عر العالـ(.)66

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

وال ا لية ،وتتيـ بالتطور والو اءة عػر ترشػيد المػوارد والمعطيػات المتاحػة لمؤييػة التعلػيـ( ،)67وً
ييػػتطيع أي نظػػاـ تعليمػػر أف يعمػػل إً عػػر جػػو مػػف الثبػػات واًيػػتقرار ،وً يمكػػف لوػػذا اًيػػتقرار
أف ييتمر ،عاألزمات التنظيميػة توػزغ بػيف عتػرة وأ ػر  ،وتوػدد يػمة اًيػتقرار والثبػات عيػا والنظػاـ

ال عاؿ طو الذي ييتطيع أف يتنبػه بقػر ولػوع أزمػة مػا ،عييػتعد لػدرء طرطػا ،بواف لػـ ييػتطع ع نػا
يملػػؾ اًيػػتعدادات والترتيبػػات الٌزمػػة ًحت ػواء األزمػػة والتقليػػل مػػف ال يػػائر المترتبػػة ليوػػا(،)68
وتتجػا ػػدد كبيػػر مػف مؤييػػات التعلػػيـ إلػى اًيػػتثمار عػػر تحوتػل مماريػػات اإلدارة التقليديػػة إلػػى

أيػػلو جديػػد عػػر القيػػادة يعػػرؼ ب ػ دارة الجػػودة الشػػاملة ،وتتبنػػى المؤييػػات التريويػػة إدارة الجػػودة
الشػػاملة لػػن س األيػػبا

التػػر جعلػػت الحقػػل اليػػنا ر ولتجػػاري يتبناطػػا ،عػػالنظـ اإلدارتػػة الراطنػػة

ت ل ت ف الطػراز الحػديث وً يمكػف أف تضػمف النجػاح عػر ػالـ تناعيػر بشػكل مت ازيػد ،وتتضػي
عػػر الوثيػػر مػػف بيئػػات التعلػػيـ أف البيئػػات المطلوبػػة عػػر الحيػػاة لػػف تػػهتر مػػف ػػٌؿ زتػػادة التموتػػل

عقه ،عالمطلو طو أيالي

إبدا ية ًيت داـ أعضػل الميػادر التػر نيػت دموا بال عػل ويػيتطل

ذلػؾ نمػػاذج جديػػدة عػػر اإلدارة ،وطػػرؽ جديػػدة عػػر تنظػػيـ العمػػل دا ػػل المؤييػػة التعليميػػة ووظي ػػة

طػػذا العمػػل ،وتقػػدـ إدارة الجػػودة الشػػاملة إطػػا ًار نيػػتطيع مػػف ٌلػػا أف نطػػور طػػرؽ جديػػدة للعمػػل

والعيش معاً( ،)69ولبل البدء عػر تطبيػا مبػاد إدارة الجػودة الشػاملة عػر المؤييػة التعليميػة يجػ
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أف تلت ػػزـ بو ػػا اإلدارة ع ػػر أ ل ػػى مي ػػتو  ،عيك ػػوف ذل ػػؾ مؤشػ ػ اًر لويػ ػاً ل

تتيف طذغ اإلدارة بقدر مف اليبر(.)71

ػ ػرتف عيو ػػا ،كم ػػا يجػ ػ

أف

ويظػػف البعػػث أف اإلدارة شػػت يػػول ،ولوػػف اليػػعوبة والتعقيػػد نػػدما نتعامػػل مػػع العنيػػر

البشػري ،وًشػؾ أف التعامػل مػع األشػ اص أوثػر يػعوبة مػف التعامػل مػع األشػياء( .)70عالعنيػر
البشػػري طػػو أالػػى مػػا تملوػػا المؤييػػة ،عوػػو الويػػيلة األولػػى لتحقيػػا الجػػودة والتميػػز ،ععػػف طرتقػػا
يتحق ػػا الرض ػػا والي ػػعادة ل ػػد العم ػػٌء ،لػػػذلؾ يجػ ػ

معاملت ػػا كشػ ػرتؾ ول ػػيس ك ػػهجير ،واحت ارمػ ػػا

وتقػػديرغ ،وتنمي ػة الشػػعور العػػائلر لديػػا ع شػػعارغ بهنػػا يعػػيش ضػػمف أي ػرة واحػػدة تجمعوػػا مي ػػلحة
مشػتركة امػػل أيايػر عػػر نجػاح إدارة الجػػودة الشػاملة( .)75حيػػث تشػير إدارة الجػػودة الشػاملة إلػػى

تذييػػر جػػوطري عػػر أيػػلو اإلدارة التقليػػدي ،وطػػو أيػػلو تشػػاركر عػػر اإلدارة يقػػيـ ٌلػػة م تل ػػة
مػػع المػػدير والعػػامليف تحػػت إدارتػػا وييػػبي المػػدير ميي ػ اًر لعمػػل ال رتػػا وميػػدر اإللوػػاـ لعمليػػة

ميػػتمرة م ػػف تحيػػيف الج ػػودة ،ػػٌوة ل ػػى التهويػػد ل ػػى أيػػلو التواي ػػل ثنػػائر اًتج ػػاغ( ،)73إف

م تاح إدارة الجودة الشامل يتمثل عر عرتػا الجػودة الشػاملة والػذي يحتػوي لػى أعػراد ذوي موػارات

اتيالية واحتراـ لألعراد اآل رتف وييت دموف أيالي

ععالة ،ويمكنوـ عوـ ديناميات الجما ة(.)74

وتتهلف العملية اإلدارتة مف ناير أيايػية طػر الت طػيه والقيػادة والرلابػة وتقػويـ األداء

وكلم ػػا زادت ج ػػودة العملي ػػة اإلدارت ػػة كلم ػػا زاد حي ػػف اي ػػت داـ المػ ػوارد المتاح ػػة البشػ ػرتة والمادي ػػة
وتتطل

ذلؾ ما يلر(:)75

 -0إنشػاء معوػػد مت يػػص لتػدرت

جيػػل جديػػد لػيدارة التعليميػػة مػػع اًيػت ادة بجوػػود بعػػض

الجوات المت يية عر طذا المجاؿ.
 -5إ ػداد مركػز للتػػدرت

المونػر لتػػدرت

العنايػر البشػرتة المعاونػػة عيمػا ي يػػد أطػداؼ التعلػػيـ

وبما يحقا تنمية طذغ العناير.
 -3إ داد جيل مف الباحثيف عر مجاؿ اإلدارة.
إف النظػػاـ الجيػػد إلدارة التعلػػيـ بػػالجودة الشػػاملة يتطلػ
طوتػػل المػػد يتطل ػ

منظػػور طوتػػل المػػد  ،والت طػػيه

ثبػػات الوػػدؼ واًتيػػاؿ بجميػػع األع ػراد دا ػػل النظػػاـ ،عوػػو يحيػػف أطػػداؼ

وأاراض النظاـ التعليمر وتتعػرض لػى اًتجاطػات والتذيػرات الحادثػة عػر البيئػة وطػو عػر النوايػة

يعطر نتائج أيايية بالنيبة للمؤيية عر تحييف جودة ال دمات التعليمية(.)76
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-6جـــــــىدة التنىيـــــــل :
تمثػػل أ بػػاء تموتػػل التعلػػيـ ،وتػػوعير الم ػوارد لم تلػػف مكوناتػػا ومراحلػػا العمػػود ال قيػػر

ل ػػيدارة التعليمي ػػة ،كم ػػا تعك ػػس األولوي ػػة الت ػػر يعطيو ػػا المجتم ػػع والدول ػػة للمؤيي ػػة التعليمي ػػة
و م رجاتوػػا ،ومػػف المعلػػوـ أنػػا مومػػا كػػاف حجػػـ المػوارد المتاحػػة ،عػ ف عا ليتوػػا وك اءتوػػا إنمػػا
تعتمػػد لػػى أولويػػات توزتعوػػا وترشػػيد إن الوػػا(" . )77عالميزانيػػة لييػػت موميػػة ،وً حتػػى بيػػاف
أف توػوف ،أداة إدارتػة للت طػيه والتن يػذ والتقيػيـ،

مالر بالن قات المتولعػة بوا نمػا طػر ،أو يجػ
والتعرت ػ ػػف المعت ػ ػػاد الش ػ ػػائع لو ػ ػػا ط ػ ػػو  " :ط ػ ػػة لت ي ػ ػػيص بوا ن ػ ػػاؽ المػ ػ ػوارد لتحقي ػ ػػا أط ػ ػػداؼ
المؤيية" ،وتركز طػذا التعرتػف لػى الت طػيه وضػرورة ريػه اإلن ػاؽ بتحقيػا األطػداؼ ،بػدًً
مف الوظي ة ال عالة ال اية بالتيرتي بالن قات وضبطوا"(.)78

ومؤيي ػػات التعل ػػيـ ت ػػدـ زي ػػائف دي ػػدة مث ػػل  :الط ػػٌ  ،الم ػػوظ يف ،الوال ػػديف ،رتج ػػر

التعليـ ،المعلميف ،داععر الضرائ  ،المؤتديف ،الويئات الحكومية ،اإلدارتػيف ،البػاحثيف ،والمجتمػع
ككػػل وتج ػ

أف تمتلػػؾ المؤييػػة التعليميػػة الم ػوارد والمرونػػة الٌزمػػة لتلبيػػة احتياجػػات زيائنوػػا(.)79

عجودة التعليـ تمثل متذي ًار تابعػًا لجػودة التموتػل ومػد تػوازف أبػوا

كل مجاؿ مف المجاًت ومف طنا تجت أطمية كًٌ مف(:)81

اإلن ػاؽ مػع لػدرة التوػاليف عػر

 -0التموتل الذات ػػر.

 -5درايات تحليل التول ة والعائد عر مجاؿ اإلن اؽ.
 -3جوود ترشيد اإلن اؽ.
وتج ػ

أف توػػوف مؤييػػات التموتػػل  Funding Bodiesوالمجتمػػع بهي ػرغ ميػػئولة ػػف

تموتػػل مؤيي ػات التعلػػيـ للويػػوؿ إلػػى ميػػتو مقبػػوؿ مػػف الجػػودة ،وطنػػا ت يػػر الجػػودة لػػى أنوػػا
تيػتحا األمػواؿ ،حيػث تبحػػث مؤييػات التموتػل ػػف مقابػل جيػد لٌيػػتثمار عػر طػذا المجػػاؿ(.)80

وتتولف جودة المؤييػة التعليميػة لػى مقػدار المػوارد المتاحػة لوػا والتػر توجػا بنجػاح نحػو إنجػاز

األطػػداؼ المرتبطػػة بريػػالة المؤييػػة التعليميػػة ،ونحػػو البػرامج التػػر تقػػدموا لتحقيػػا عػػروؽ إيجابيػػة

وطامة عر حياة األعراد الملتحقيف بوػا(" .)85ونظػ ًار ألف المػوارد دائمػًا محػدودة ،بالقيػاس إلػى الطلػ
ليوا ،عمف المحتمل أف الحكومػات بػر العػالـ يػوؼ تيػعى لػرعض يػيطرتوا لػى مػوارد تموتػل

التعليـ وتطال
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المالر لتموتل األاراض ال اية ،كما أف يوؼ يتـ تشجيع كثير مػف العمليػات الموجوػة بهيػلو

اليوؽ ،والموارد اير الحكومية عر إدارة التعليـ"(.)83

-7جــــــــىدة فلشفـــة التعلًـــــه :

وذلػػؾ بػػهف ترتوػػز لػػى جملػػة مػػف المبػػاد واًتجاطػػات المنبثقػػة مػػف اليػػمات األيايػػية

لمييرة النوضة المجتمعية بحيث تعمل لى(:)84

 -0انبعػاث اإلرادة الوطنيػػة ػػف طرتػػا مذالبػػة اليػعا  ،وابتوػػار الحلػػوؿ المنايػػبة مػػع مػػرور
إيجابية رشيدة تيتو

ما تهتر با مف متذيرات.

 -5التنمي ػػة البشػ ػرتة بحي ػػث يي ػػبي اإلني ػػاف مح ػػور ملي ػػة التنمي ػػة ذكػ ػ ًار أو أنث ػػى ع ػػر اذائ ػػا
ويحتا وتعليما وترعيوا وييئتا وحقا عر المشاركة عر بناء مجتمعا.
 -3المياطمة عر بناء مجتمع معرعر.
 -4التنوع ال كري بحيث ً يتاح لتيار من رد يواء أواف ىتيًا مف الدا ل أو ال ارج.
 -5الح اظ لى الووية الثقاعية كيبيل لعدـ الذوباف عر اآل ر عر ظل العولمة.
عػ ػػالتعليـ طػ ػػو الريػ ػػيد اإليػ ػػتراتيجر لحركػ ػػة التنميػ ػػة عػ ػػر المجتمػ ػػع وتوجيػ ػػا ععاليتػ ػػا إنػ ػػا
المػ ػ ػػد ل ال ػ ػ ػرئيس للوعػ ػ ػػاء باحتياجػ ػ ػػات التنميػ ػ ػػة الميػ ػ ػػتقبلية ،ومػ ػ ػػف ثػ ػ ػػـ ع ػ ػ ػ ف الوويػ ػ ػػة الحضػ ػ ػػارتة
ألي مجتم ػ ػػع م ػ ػػف المجتمع ػ ػػات تبن ػ ػػر ل ػ ػػى أي ػ ػػاس الزت ػ ػػادة ع ػ ػػر الري ػ ػػيد اإلي ػ ػػتراتيجر وحي ػ ػػف

توظي ا لى الميتو المهموؿ(.)85

 -8جـــــىدة التشسيعــــا واللىائـــــح :

ويقيػد بػذلؾ مػد مواوبػة طػذغ التشػرتعات مػع المتذيػرات اًلتيػادية والييايػية والثقاعيػػة

واًجتما ية والتونولوجية ،حيث يتعػيف أف توػوف طػذغ التشػرتعات واللػوائي واضػحة ومحػددة ومرنػة

ومتطػػورة بي ػ ة دائمػػة( .)86عالولػػائع المعاي ػرة تؤكػػد لػػى أف العػػالـ يعػػيش ي ػ ًار ملػػت بػػالتذيرت
والتحػػديات الم تل ػػة وطػػر ت تلػػف ا تٌع ػًا جػػذرتًا ػػف التحػػديات التػػر واوبػػت ػػالـ األمػػس ،وطػػر
مت ازيػػدة ع ػػر مقو ػػا واتي ػػا وا ،وتهثيرط ػػا ل ػػى م تل ػػف جوانػ ػ

واللوائي أف تتواو

الحي ػػاة ،ل ػػذا يل ػػزـ ل ػػى التشػ ػرتعات

مع تلؾ التحديات التر ي رضوا التذير المتيارع(.)87
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-9جــــىدة املبـــانٌ وجتهًزاتهــــا :
تحتػ ػػاج المؤييػ ػػة التعليميػ ػػة إلػ ػػى المبػ ػػانر اليػ ػػحية للد اريػ ػػة واإلدارة والعبػ ػػادة واألبحػ ػػاث

والمكتبػ ػػات واللقػ ػػاءات العامػ ػػة وملع ػ ػ

رتاضػ ػػر وحوانيػ ػػت للمرطبػ ػػات وًلتنػ ػػاء الوت ػ ػ

والحاجػ ػػات

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

وتؤثر لا ة التعليـ بما تشػكلا مػف مػؤثرات ماديػة ومعنويػة تػهثي ًار بالذػًا لػى جػودة العمليػة

التعليمية و لى م رجاتوا ،وتتمثل محاور مكاف جودة التعليـ عيما يلر(:)89
 -0المياحة الم يية لول طال .
 -5توعر ويائه العرض المتعددة.
 -3رؤية الطٌ

لما يعرض أمواموـ بوضوح مف أي مكاف عر المدرج.

 -4اإلضاءة والتووية الٌزمػيف.
 -5توعر الم ارج واحتياطات األماف عر حالة الووارث.

-10جــــــىدة تكىيـــــه األداء :
يتطلػ ػ

رع ػػع ك ػػاءة وج ػػودة التعل ػػيـ تحي ػػيف أداء كاع ػػة ناي ػػر الج ػػودة الت ػػر تتو ػػوف م ػػف

المؤييػػة التعليميػػة ،والمشػػتملة بي ػ ة أيايػػية لػػى الطال ػ  ،والمعلػػـ ،والب ػرامج التعليميػػة وطػػرؽ
التػػدرتس ،وتموتػػل بوادارة المؤييػػات التعليميػػة ،وكػػل ذلػػؾ يحتػػاج بػػالطبع إلػػى معػػايير لتقيػػيـ كػػل
العنايػػر بشػػرط أف توػػوف واضػػحة ومحػػددة وييػػول ايػػت داموا والقيػػاس ليوػػا وطػػذا يتطلػ بػػدور
تػدرت

كاعػػة العػامليف بالمؤييػػة التعليميػة إلدارة الجػػودة الشػاملة ليوػػا مػع إ ػػادة طيكلػة الوظػػائف

وألنشطة وعا تلػؾ المعػايير وميػتويات األداء( ، )91عمومػا كػاف الت طػيه جيػد ومومػا حيػنت ليػادة
العامليف عٌ انى ف تقويـ األداء وتتطل

ذلػؾ معػايير لتقػويـ كػل نيػر مػف العنايػر اليػابقة

ويمكػػف اًيترشػػاد بمجمو ػػة مػػف األيػػس والمعػػايير لقيػػاس وتقػػويـ وتطػػوتر األداء عػػر المؤييػػات

التعليمية ومف أطموا(:)90

 -0نظػػـ إدارة وتشػػذيل المؤييػػات التعليميػػة ونو يػػة اإلش ػراؼ والر ايػػة عػػر م تلػػف شػػئونوا
وما يرتبه بوا مف مقومات رئيية ومد ما تتمتع با المؤيية مف ايتقٌلية.

 -5مجمو ػ ػ ػػة البػ ػ ػ ػرامج التعليمي ػ ػ ػػة النظامي ػ ػ ػػة والٌنظامي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػر تق ػ ػ ػػوـ ليو ػ ػ ػػا المؤيي ػ ػ ػػات
والػ ػ ػ ػػدرجات العلميػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػػر تمنحوػ ػ ػ ػػا ومػ ػ ػ ػػد التنػ ػ ػ ػػوع والتوامػ ػ ػ ػػل والت ػ ػ ػ ػرابه عيمػ ػ ػ ػػا بينوػ ػ ػ ػػا
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وضػ ػ ػػمانات ايػ ػ ػػتم اررتة تطػ ػ ػػوتر وتحػ ػ ػػديث طػ ػ ػػذغ الب ػ ػ ػرامج ومػ ػ ػػا تػ ػ ػػوعرغ مػ ػ ػػف ت ييػ ػ ػػات
عر ية وأنشطة تواملية وثقاعية لطٌبوا.
 -3ميػػتو ال ب ػرة مػػف حيػػث الع ارلػػة الزمنيػػة واألواديميػػة للمؤييػػة ،وكػػذا بالنيػػبة لوػػل مػػف
مجاًت الت يص ويرامجوا وبالنيبة لول ليـ أو مكوف مف مكونات المؤيية.
 -4المعلمػػيف ومػػؤطٌتوـ وت ييػػاتوـ و ب ػراتوـ ال ايػػة ولعامػػة وطبيعػػة أ م ػالوـ وظػػروؼ
ايت داموـ بعقود دائمة أو مؤلتة ،وما ارتبه بوـ مف أ باء تدرتيية وما تويلوا إليػا مػف
إنجازات لمية وما يقدموف للمجتمع مف دمات ععالة ومؤثرة.
 -5تػواعر القػػدر الوػػاعر مػػف الحرتػػة األواديميػػة واإلدارتػػة للمؤييػػة والعػػامليف عيوػػا واًيػػتقٌؿ
عر ييااة يياياتوا و ططوا بما يحقا لوا النمو واًزدطار الميتمر.
 -6تػ ػواعر األدوات والتجويػ ػزات والتونولوجيػػػا المعني ػػة ويػػػائر مقوم ػػات التعل ػػيـ بمػػػا ع ػػر ذلػ ػػؾ
المكتبات وميادر المعلومات وورش الييانة واإليٌح وتينيع األجوزة العلمية.
 -7المػ ػػدارس العلميػ ػػة وي ػ ػرامج التميػ ػػز العلمػ ػػر القائمػ ػػة عػ ػػر المؤييػ ػػة التعليميػ ػػة أو البحثي ػ ػػة
ومشرو ات البحوث العلمية األيايية والتطبيقية ومد اًيت ادة مػف نتائجوػا عػر تطػوتر
األداء ورعع ميتواغ دا ل المؤيية.
 -8برامج وويائل التنمية الميتمرة والمتوايلة للمعلميف ومعاونيوـ مف م تلف الووادر.
 -9ما تقدما المؤيية مف دمات الرتادة والر ايػة المتواملػة للطػٌ  ،ومػا تػوعرغ مػف أنشػطة
اجتما ية وثقاعية ورتاضية لوـ بما مف شهنا تووتف الش يية اليوية الوا ية.
والقيػػاس عػػر مجػػاؿ التعلػػيـ مومػػة يػػعبة لعػػدة أيػػبا

منوػػا  :أف ال دمػػة المقدمػػة لييػػت

ملموية ،وطناؾ ولت طوتل بيف تقديـ ال دمات وتحقيػا المنػاعع( ،)95و لػى طػذا عػ ف إدارة الجػودة

الشاملة للتعليـ يندرج تحتوا مجمو ػة مػف المضػاميف يمكػف أف تيػتثمر ل دمػة المؤييػة التعليميػة
عر م تلف مجػاًت العمػل بوػا و ايػة اإلداري ،التعليمػر ،التريػوي ،التقنػر ،المجتمعػر ،الثقػاعر
 ...وايرطا.
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هراجــع البحث وهىاهشه
) (0كماؿ بد الوطا

أحمد دمحم  :تيور مقترح لنظػاـ تػدرت

ليػادات التعلػيـ الثػانوي ال نػر أثنػاء

ال دم ػػة ع ػػر ض ػػوء م ػػد ل إدارة الج ػػود ة الش ػػاملة ،ري ػػالة دكت ػػوراغ ،كلي ػػة التريي ػػة ب ػػالعرتش،
جامعة لناة اليويس ،5116 ،ص ص.41 ،39
) (5يػ ػػعيد إيػ ػػما يل لػ ػػى  :نحػ ػػو إيػ ػػتراتيجية لتطػ ػػوتر التعلػ ػػيـ الجػ ػػامعر عػ ػػر ميػ ػػر ،األط ػ ػراـ
اًلتيادي ،العدد  ،533القاطرة ،5117 ،ص ص.39 ،38
(3) William G. Hahn & Barbara D. Bart : "Applying Quality
Management Process – Improvement Principles to Learning in
Reading Courses. An Improved Learning and Retention Method",
Journal of Education for Business, Vol. 78, No.4, U.S.A. Mar/Apr,
2003, PP.181-183.
(4) Kai Kristensen & J. Jens, Dahlgaard : "Total Quality Management
and Education", Total Quality Management, Vol.6, Issue No.5,
December 2005,
PP.445-446.
) (5جمػػاؿ أبػػو الوعػػا ،يػػٌمة بػػد العظػػيـ  :اتجاطػػات حديثػػة عػػر اإلدارة المدريػػية ،دار المعرعػػة
الجامعية ،اإليكندرتة ،5111 ،ص.066
) (6ب ػػد ال ػػالا عػ ػؤاد دمحم  :تط ػػوتر أي ػػالي

مرالبػػػة الج ػػودة ع ػػر العملي ػػة التعليمي ػػة ع ػػر التعلػ ػػيـ

األياير ،يحي ة التريية ،ع ،5س ،55القاطرة ،يناير  ،5110ص.44
(7) Reza Ziarati & Nilufer Gozacan : Developing Quality Criteria for
Application in the Higher Education Sector in Turkey, Total Quality
Management, Vol. 13, No.7, London, 2006, PP.916-917.
) (8نعم ػػاف دمحم يػ ػػالي الموي ػػوري  :تطػ ػػوتر أداة لقي ػػاس الجػ ػػودة الش ػػاملة عػ ػػر مؤيي ػػات التعلػ ػػيـ
العػػػالر ،المجلػ ػػة التريويػػػة ،ع ،67ـ ،07مجلػ ػػس النشػػػر الػ ػػوطنر ،جامعػػػة الووتػ ػػت ،يونيػ ػػو
 ،513ص ص.98 ،97
) (9درتػػة اليػػيد البن ػػا " :تطػػوتر التعل ػػيـ الثػػانوي ال نػػر بمي ػػر عػػر ض ػػوء إدارة الجػػودة الش ػػاملة"،
مجل ػػة د اري ػػات تريوي ػػة واجتما ي ػػة ،ع ،4مجل ػػد  ،9كلي ػػة التريي ػػة ،جامع ػػة حلػ ػواف ،أوتػ ػػوير
 ،5113ص ص.557 ،556
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) (01أحمد عاروؽ مح وظ " :إدارة الجودة الشاملة واً تماد للجامعة ومؤييػات التعلػيـ العػالر"،
التعلػيـ الجػامعر العريػر  :ىعػاؽ اإليػٌح والتطػػوتر المػؤتمر القػومر اليػنوي الحػادي شػػر

(العري ػػر الثال ػػث) ،ـ ،0ع ػػر ال تػ ػرة م ػػف ( )09-08ديي ػػمبر  ،5114مرك ػػز تط ػػوتر التعل ػػيـ

الجػ ػػامعر ،جامعػ ػػة ػ ػػيف شػ ػػمس ،بالتعػ ػػاوف مػ ػػع مركػ ػػز الد اريػ ػػات المعرعيػ ػػة ،5114 ،ص

ص.53 ،55

) (00أحمػػد لػػى كنعػػاف " :تطػػوتر أداء الويئػػة التدرتيػػية وعػػا معػػايير الجػػودة الشػػاملة" ،تطػػوتر
أداء الجامعػػات العرييػػة عػػر ضػػوء معػػاير الجػػودة الشػػاملة ونظػػر اً تمػػاد ،المػػؤتمر القػػومر

اليػػنوي الثػػانر شػػر (العريػػر ال اربػػع) ،ج ،0مركػػز تطػػوتر التعلػػيـ الجػػامعر ،جامعػػة ػػيف
شمس ،5115 ،ص ص.547 ،546

) (05يٌما بد العظيـ حييف  :اإلدارة المدريػية واليػ ية المتميػزة ،دار ال كػر العريػر القػاطرة،
 ،5116ص ص.303 ،305

) (03عتح ػ ػػر دروي ػ ػػش دمحم ش ػ ػػية" ،الج ػ ػػودة الش ػ ػػاملة بوامكاني ػ ػػة تطبيقو ػ ػػا ع ػ ػػر التعل ػ ػػيـ الج ػ ػػامعر

المي ػػري"  ،تط ػػوتر نظ ػػـ إ ػػداد المعل ػػـ العري ػػر وتدرتب ػػا م ػػع مطل ػػع األل ي ػػة الثالث ػػة ،الم ػػؤتمر
الي ػػنوي الي ػػابع ،ع ػػر ال تػ ػرة م ػػف ( )57-56م ػػايو  ،0999مجل ػػد  ،3كلي ػػة التريي ػػة ،جامع ػػة
حلواف ،0999 ،ص ص.5 ،4

) (04طػػد دمحم محمػػود حيػػانيف " :إدارة الجػػودة وضػػماف اً تمػػاد عػػر التعلػػيـ العػػالر" ،التعلػػيـ
الجػ ػػامعر العريػ ػػر  :ىعػ ػػاؽ اإليػ ػػٌح والتطػ ػػوتر ،القػ ػػومر اليػ ػػنوي الحػ ػػادي شػ ػػر (العريػ ػػر

الثالث) ،مجلػد  ،5مركػز تطػوتر التعلػيـ الجػامعر ،جامعػة ػيف شػمس ،بالتعػاوف مػع مركػز
الدرايات المعرعية ،5114 ،ص ص ،435-430بتيرؼ.

) (05يػػٌما بػػد العظػػيـ حيػػيف  :اً تمػػاد وضػػماف الجػػودة عػػر التعلػػيـ ،دار النوضػػة العرييػػة
للنشر والتوزتع ،القاطرة ،5115 ،ص ص.555-551
(16) Maria Joao Rosa and Others : "Defining Strategic and Excellence
Bases for the Development of Portuguese Higher Education",
European Journal of Education, Vol. 40, No.2, 2005, P.205.
) (07ب ارنػػت داعيػػز ولنػػدا إلييػػوف  :اإلدارة المدريػػية عػػر القػػرف الحػػادي والعش ػرتف ،ترجمػػة اليػػيد
بد العزتز البوواشر ،مكتبة النوضة الميرتة ،القاطرة ،5114 ،ص.006
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) (08يػػٌح الػػديف أحمػػد جػػوطر " :أيػػالي

المضامين العلمية إلدارة الجودة الشاملة
وتقنيػػات اإلدارة التريويػػة عػػر ضػػوء ثػػورة اًتيػػاًت

والمعلوم ػػات" ،مجل ػػة كلي ػػة التريي ػػة ،ع ،015كلي ػػة التريي ػػة ،جامع ػػة األزط ػػر ،مي ػػر ،ين ػػاير
 ،5115ص.57

) (09رويػػرت طػ ػ و وترمػػاف اًبػػف  :ب ار ػػة اإلدارة ،ترجمػػة ػػٌء بػػد المػػنعـ بػػد القػػوي ،الػػدار
الدولية للنشر والتوزتع ،القاطرة ،5119،ص.318
(20)S. Vazzana; Gary, & Others : "Can TQM Fill a Gap in Higher
Education?", Journal of Education for Business, 08832323, Vol. 72,
Issue 5, May / Jun 2007, P.69.
(21) M. Helms Marilyn & Others : "TQM Principles and their Relevance
to Higher Education : The Question of Tenure and Post – Tenure
Review", International Journal of Education Management, Vol15,
No.6, 7, 2001, P.326.
(22) E. Freed Jann, & Others : "Developing Quality Criteria for
Application in the Higher Education Sector in Turkey", Total
Quality Management, Vol. 13, No.7, 2002, P.101-102.
(23) Ibid, PP. 103-104.
) (54وليػاـ ؿ .مػػور وطرتػػت مػور  :حلقػػات الجػػودة ،ترجمػة زتػػف العابػػديف بػد الػػرحمف الح ظػػر،
معود اإلدارة العامة ،الرتاض ،5116 ،ص ص.001-018
) (55ػػادؿ بػػد ال تػػاح يػػٌمة " :حلقػػات الجػػودة – مشػػروع مقتػػرح لػػيدارة التشػػاركية بالمدريػػة
المي ػ ػرتة عػ ػػر ضػ ػػوء ال ب ػ ػرة اليابانيػ ػػة األمرتكيػ ػػة" ،مجلػ ػػة كليػ ػػة الترييػ ػػة ،ع ،54ج ،5كليػ ػػة
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 )4إبرتل  ،5114مركز تطوتر تدرتس العلوـ ،جامعػة ػيف شػمس ،5114 ،ص ص،55
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) (34دمحم بػػد الوط ػػا
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الم ت ػػوح ،منطق ػػة اػ ػزة التعليمي ػػة
access date.10/4/2007.
) (38ميػػط ى الي ػػايي دمحم":الجػػودة–ج ػػودة التعل ػػيـ -إدارة الجػػودة الش ػػاملة (رؤيػػة ح ػػوؿ الم و ػػوـ
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http://sea.edu.eg/oldsite28-12-2006/9/%D9%85%D9%, access date.27/9/2007, PP.1-3.
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ولتنمي ػػة المي ػػتدامة ،الم ػػؤتمر العلم ػػر ع ػػر ال تػ ػرة ( )00-01م ػػارس  ،5114كلي ػػة التريي ػػة،
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) (51جم ػػاؿ ل ػػى الدطش ػػاف ،وجم ػػاؿ أحم ػػد الييي ػػر " :تق ػػويـ بع ػػض جوانػ ػ

األداء األو ػػاديمر

أل ضاء طيئة التدرتس بجامعة المنوعية مف ٌؿ ىرائوـ" ،البحوث الن يػية والتريويػة ،ع،3
س ،09كلية التريية ،جامعة المنوعية ،مير ،5114 ،ص.384
(51) Stanley J. Spanbauer, "Reactivating Higher Education with Total
Quality Management : Using Quality and Productivity Concept,
Techniques and Tools to Improve Higher Education", Total Quality
Management, Vol. 6, No. 5, 6, 1995, P.522.
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د اريػػات عػػر التعلػػيـ الجػػامعر ،مركػػز تطػػوتر التعلػػيـ الجػػامعر ،جامعػػة ػػيف شػػمس ،ع،8

إبرتل  ،5115ص.31
) (53يػػ ػػالي نايػػ ػػر ليمػػ ػػات  :إدارة الجػ ػ ػػودة الشػ ػ ػػاملة عػ ػ ػػر المؤييػػ ػػات التريويػػ ػػة – التطبيػ ػ ػػا
ومقترحات التطوتر ،دار الشروؽ للنشر والتوزتع ،األردف ،5114 ،ص ص.086-085

) (54دمحم وجيا الياوي " :الحرتػة األواديميػة والعوامػل المرتبطػة بوػا" ،التعلػيـ العػالر عػر الػوطف
العريػر – ىعػػاؽ ميػػتقبلية ،عػػر ال تػرة مػف  01-8يوليػػو  ،"0991كليػػة الترييػػة ،جامعػػة ػػيف
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التػػدرتس بالجامعػػات المي ػرتة" ،مجلػػة كليػػة الترييػػة ،ع ،010كليػػة الترييػػة ،جامعػػة األزطػػر،

يونيو  ،5110ص.65
) (57المرجع اليابا ،ص ص.94 ،93

) (58دمحم محمػػود مػػيٌد وأحمػػد بػػد المػػنعـ أحمػػد " :معولػػات الجػػودة الشػػاملة عػػر إ ػػداد معلمػػة
التعلػػيـ األيايػػر عػػر كليػػة الترييػػة بيػػور بيػػلطنة مػػاف ،مجلػػة البحػػث عػػر التريي ػة و لػػـ
ال ػ ػػن س ،ع ،5مجل ػ ػػد  ،09كلي ػ ػػة التريي ػ ػػة ،جامع ػ ػػة المني ػ ػػا ،ع ،5مي ػ ػػر ،أوتػ ػ ػػوير ،5115
ص ،063يدر طذا العدد إبرتل .5117

) (59توريتف طورييف " :عكرة الجامعػة  :أدوارطػا الجديػدة ،أزمتوػا الحاضػرة وتحػديات الميػتقبل"،
مجلة ميتقبليات ،مركز مطبو ات اليونيكو ،ع ،4القاطرة ،5113 ،ص.505

) (61مويى لى الشػرلاوي " :تطػوتر التعلػيـ الجػامعر عػر ميػر عػر ضػوء مػد ل إدارة الجػودة

الشػػاملة" ،مجل ػػة كلي ػػة التريي ػػة باإلي ػػما يلية ،ع ،3كلي ػػة التريي ػػة باإلي ػػما يلية ،جامع ػػة لن ػػاة
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) (60أمػ ػػيف عػ ػػاروؽ عومػ ػػر " :المػ ػػد ل المنظػ ػػومر بوادارة وضػ ػػبه الجػ ػػودة الشػ ػػاملة عػ ػػر منظومػ ػػة
التعليـ" ،المد ل المنظومر عر التدرتس والتعليـ ،المؤتمر العرير الرابع ،مرجػع يػابا ،ص
ص57-56
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(62) Carry S. Vazzana, and others : Op. Cit., P. 71.
(63) Myron Tribus and Others : "Total Quality in Schools of Business
and of Engineering", http://deming.ces.clemson.edu/pub/den/qmin_eng-bus.pdf.
Access date : 16/6/2008,
) (64دمحم عاضػػل الجم ػػالر  :بػ ػرات وىراء عػػر الد اري ػػة الجامعي ػػة ،دار يػػعاد الي ػػباح ،الووت ػػت،
 ،0993ص.55
) (65المرجع اليابا ،ص ص.67-66
) (66حامد مار  :مواجوة العولمة عر التعلػيـ والثقاعػة ،د اريػات عػر الترييػة والثقاعػة ( ،)8الػدار
العريية للوتا  ،القاطرة ،5111 ،ص.065
) (67لػػى أحمػػد مػػدكور  :التعلػػيـ العػػالر عػػر الػػوطف العريػػر الطرتػػا إلػػى الميػػتقبل ،دار ال كػػر
العرير ،القاطرة ،5111 ،ص.85
) (68حيػة دمحم يػادؽ " :أيػالي

إدارة بعػض أزمػػات النظػاـ التعليمػر القطػري  :د اريػة تحليليػػة

نقدية" ،مجلة كليػة الترييػة ،ع ،014كليػة الترييػة ،جامعػة األزطػر ،ميػر ،دييػمبر ،5110
ص.535
(69) Marco A. Munoz,
P. 5.
(70) G. Gregory Lozier & Deborah J. Teeter : "Quality Improvement
Pursuits in American Higher Education", Total Quality
Management, Vol. 7, No.2, 1996, P.198.
) (70أحمد إبػراطيـ أحمػد  :العٌلػات اإلنيػانر عػر المؤييػة التعليميػة ،دار الوعػاء لػدنيا الطبا ػة
والنشر ،اإليكندرتة ،0999 ،ص.55
) (75مػػر وي ػ ر قيلػػر " :مػػد ل إلػػى المنوجيػػة المتواملػػة إلدارة الجػػودة الشػػاملة" ،دار وائػػل
للنشر ،األردف ،5110 ،ص.50
(73) Marco A. Munoz, Op. Cit., P. 19.
(74) Marlowe H. Samaby & Thomasc Harrison : "Elementary School
Counselors as Total quality Management Consultants",. Elementary
School Guidance & Consoling, Vol. 29, Issue 4, April 195, P.31.
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) (75مويػى لػػى الشػػرلاوي  :تطػػوتر التعلػيـ الجػػامعر عػػر ميػػر عػر ضػػوء مػػد ل إدارة الجػػودة
الشاملة" ،مرجع يابا ،ص.46
(76) Myron Tribus, and Others : "TQM in Education the Theory and
How
to
Put
it
to
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http://deming.
Ces.clemson.edu/pub/den/Theory_qinedu.pdf.
Access
date:
16/6/2008.
) (77حامػػد مػػار  :التنميػػة البش ػرتة وتعلػػيـ الميػػتقبل ،د اريػػات عػػر الترييػػة والثقاعػػة ( ،)7مكتبػػة
الدار العريية للوتا  ،القاطرة ،0999 ،ص.043

) (78مارجرتػػت برتػػدي وى ػػروف  :اإلدارة التعليميػػة (اإليػػتراتيجية – الجػػودة – الم ػوارد) ،ترجمػػة
بواء شاطيف ،مجمو ة النيل العريية ،القاطرة ،5116 ،ص.546
(79) T.Hillman Willis & Albert J. Toylor : "Total Quality Management
and Higher Education : The Employers' Perspective", Total Quality
Management, Vol. 15, No.7, 1999, P. 998.
) (81مويػى لػػى الشػػرلاوي  :تطػػوتر التعلػيـ الجػػامعر عػػر ميػػر عػر ضػػوء مػػد ل إدارة الجػػودة
الشاملة" ،مرجع يابا ،ص.43
(81) G. Srikanth & John Dalrymple : "Developing Alternative
Perspectives for Quality in Higher Education", The International
Journal of Education Management, Vol. 17, No. 213, 2003, P.127.
(82) Jann E. Feed, and Others : Op. Cit., P.40.
) (83يػػاف زتػػنج " :ح ػواعز التعلػػيـ العػػالر الحكػػومر" ،عػػر  :الت طػػيه التريػػوي – تحليػػل الح ػواعز
وات اذ الق اررات ال ردية عػر مجػاؿ اإلدارة التريويػة ،تجريػة عرانيػيس ف .كيميػرر ودوجػٌء ـ.
ونػ ػػداـ ،ترجمػ ػػة دمحم أمػ ػػيف و ػ ػػاطف أبػ ػػو زتنػ ػػة ،مجمو ػ ػػة النيػ ػػل العرييػ ػػة ،القػ ػػاطرة،5113 ،
ص.049

) (84مويى لى الشرلاوي  :مرجع يابا ،ص ص.46-45
) (85ب ػػد ال ػػودود مك ػػروـ " :لػ ػراءات ع ػػر التريي ػػة ( ،")0الش ػػاععر للطبا ػػة والنش ػػر ،المني ػػورة،
 ،5113ص.039

) (86مويػى لػػى الشػػرلاوي  :تطػػوتر التعلػيـ الجػػامعر عػػر ميػػر عػر ضػػوء مػػد ل إدارة الجػػودة
الشاملة" ،مرجع يابا ،ص.43
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) (87أيػياد دمحم دمحم ػػوض " :دور ضػػو طيئػة التػػدرتس بكليػػات الترييػػة عػر دمػػة المجتمػػع عػػر
ضػػوء التح ػػديات العالمي ػػة المعاي ػرة" ،ري ػػالة ماجي ػػتير ،كليػػة الد اري ػػات اإلني ػػانر ،جامع ػػة

األزطر ،مير ،5113 ،ص.5
) (88دمحم عاض ػػل الجم ػػاؿ " :بػ ػرات وىراء ع ػػر الد اري ػػة الجامعي ػػة" ،دار ي ػػعاد الي ػػباح ،الووت ػػت،
 ،0993ص.67

) (89أميف عاروؽ عومر" :الم ل المنظػومر بوادارة وضػبه الجػودة الشػاملة عػر منظومػة التعلػيـ"،
حوؿ المد ل المنظومر عر التدرتس والتعلـ ،المؤتمر الرابع ،مرجع يابا ،ص.30
) (91يالي ناير ليمات :إدارة الجودة الشػاملة عػر المؤييػات التريويػة – التطبيػا ومقترحػات
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