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  الملخـــــص 

تق"م عل�ها معای�� ال��ة ال�ـــــــاملة    ه�ف ال��� إلى ال�ع�ف على األســـــــ� ال
	��ة ال�ى
في ال�عل�3 العام، وال�ع�ف على واقع ال�عل�3 اإلب��ائي في ج,ه"ر�ة م*ـــــــ� الع�(�ة، واســـــــ�&�م% 

)  ٣١٠ال�راســة ال,
هج ال"صــفي، واســ�&�م% أداة ال�راســة االســ���ان، وت9"ن م��,ع ال�راســة م7 (

اء، وت"ص�  ل% ن�ائج ال�راسة إلى : م7 معل,ى ال,�حلة االب��ائ�ة B,�اف	ة ج
"ب س

 اه�,ام ال,�رسة على م�اجعة ال,�رسة ل�ؤ��ها.  - ١

٢ -  .3� قلة وج"د رؤ�ة واض�ة وم��دة تعH� ال�ؤ�ة الق"م�ة لل�عل

�7 إدار��7 غ�� م�&**�7 في اإلدارة.  - ٣� تع

 قلة م&**ات مال�ة Kاف�ة ل��نامج ال�"دة ال�املة.  - ٤

�ة لل,"ارد ال��ــــــــ��ة   - ٥
�ة ال,ه,
ضــــــــعف دور وح�ة ال��ر�P وال�"دة في ت
ف�O خMة ال�
 ال,�احة. 

�R ال�عل�,ي.  - ٦M&ال� �ة في ض"ء أس� ضعف ب
اء ال&Mة ال,�رس

@ZòîybnnÏüa@pbàÜØÛa دة ال�املة�ال� @@.ال��ارس اإلب��ائ�ة –معای� @
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Abstract 
The aim of the research is to identify the theoretical foundations on 
which the criteria for comprehensive novelty in public education are 
based, and to identify the reality of primary education in the Arab 
Republic of Egypt, and the study used the descriptive approach, and 
the study tool used the questionnaire, and the study population 
consisted of (310) primary school teachers in the South Governorate 
Sinai, and the results of the study concluded: 
1-  The school’s interest in reviewing the school for its vision . 
2- The lack of a clear and specific vision that reflects the national 
vision for education . 
3-  Appointing administrators who are not specialized in 
administration . 
4-  Insufficient financial allocations for the comprehensive quality 
program . 
5-  The weak role of the Training and Quality Unit in implementing 
the professional development plan for the available human 
resources . 
6-  Weakness in building the school plan in light of the foundations 
of educational planning . 
Key words: Comprehensive Quality Standards - Primary Schools 
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  ة:ــــــــــــــدمــــــــمق

شـــــــ�ى م�االت ال-�اة؛ وذل* ن���ة   )�ـــــــه� العال& ال��م ت#�رًا ســـــــ عًا وم�الحقًا فى
لل;�رة ال�عل�مـات�ـة وال�ق>�ـة ول;�رة االت:ـــــــــــــــال، األم الـ56 یـ�ع� إلى ع�ل�ـة ت#�  ج��ع 
ع>اصــــــــــ م>B�مة ال�عل�& وت-�ی;ها وت�� �ها ح�ى ت@ــــــــــ���? ل�ل* ال�غ�ات، ل6ل* حازت 

 فى ج��ع أن-اء العال&�FGان ل،  ع�ل�ات إصـالح ال�عل�& على االه��ام الJدة ال�ـاملة  و�ل�
   ن:ـــ�? مK ذل* االه��ام إلى ال-� ال56 جعل الFاح;�K )@ـــ��ن ه6ا الع:ـــ ع:ـــFأك
 إلى ال��دة ال�املة واإلصالح ال�P�N Oاع�Fاره�ا  B<ح ال���ع ال�ولى یFدة ح�ى أص�ال�
ــاملة هى ال�-�5 ال-ق�قي    أن ال��دة ال�ـــــJ6ء أن یــ�#�ع ال� وجه�K لع�لة واح�ة، إذ )@ـــــ

  اجهه األم& في العق�د القادمة.ال56 س�� 
  ال�عای� مK م���عةق� وضـــعW    واالع��اد  ال�عل�&  ج�دة  لVـــ�ان  الق�م�ة  اله�Uةوأن      

 وال�>ـــاخ  وال�F>ى  وال�>هج  وال��عل&  وال�عل&  اإلدارة  م�ـــاالت  في  ال��دة  لق�ـــاس  وال�Zشــــــــــــــات
  وث�قة  تVــ�>W  ح�_ ،)األســاســي  ال�عل�&( ال�امعي قFل  ال�عل�& )^[ ف��ا  ســ�اء  ، ال��رســي

ــ�ان  معای� ــات  واالع��اد ال��دة  ضـــــ ــ@ـــــ ــ�K  م�ال�K  ال�امعي قFل  ال�عل�& ل�Zســـــ   ی>�رج  رئ�@ـــــ
 مK  ت#�Fقها  )�Kb ال�Zشـــــــــــــات مK  م���عة  ت-�ها  ی>�رج  وال�ي  ال�عای� مK م���عة  ت-�ه&
   .)١(ال��ارسات مK م���عة خالل

  وشـــــــــــوg   م�اصـــــــــــفات ه>اك  تG�ن   أن الب�  Nفاعل�ة ال��دة ماحل  ت#d�F  ی�&  لGى و    
ــا  ی>Fغى امج  اإلدارة  ج�دة  فى  ت��;ـــل  وال�ى  ال�عل�&  نBـــام  فى  ت�افهـFال�عل���ـــة  وال  Kح�ـــ_  م 

ائd  األه�افiو  j ام  ال��رB&  ون �ة  ال�قJالفاعلة  وال��ـــــــــار  Kم�اد لل�عل��kســـــــــ@ـــــــــات وZال� 
ق   ال��دة نBـام  ل�#d�F ال�عل��ى  ال�>ـاخ  ته�Uـة إلى  یZد�N 5ـا ال�ـاد)ـة وال��ه�lات  Nـاألب>�ـة#N  
   .)٢( العال�ى ال�@��5  على ال��ارس م>اف@ة فى ت@اع� عل��ة

إن ن�ـــاح إO نBـــام تعل��ي )ع��ـــ� علي ال�lامـــه �Nعـــای� ج�دة م�فd عل�هـــا علي  
ال�@ـــ��O العال�ي و اإلقل��ي وال�-لي وذل* لل�ق�ف علي م@ـــ�� ات إن�ازه واأله�اف ال�ي  
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ــعي إل�ها وع>�ما   ــ�^�امها ذات )@ـــــ ــFح ال�عای� و اســـــ ی�علd اإلن�از Nال>Bام ال�عل��ي ت:ـــــ
ذل* وج�د معای�     @ــــــــــــــ�لlمداللة م>اســــــــــــــFة ح�_ صــــــــــــــع�Pة ق�اس ال>Bام ال�عل��ي ب�قة و 

  ل�ـــ�خالت الع�ل�ـــة ال�عل���ـــة وع�ل�ـــاتهـــا وم^جـــاتهـــا وهـــ6ا یJZـــ� ارتF#ـــا ال��دة Nـــال�عـــای�
   .)٣(وkدارتها الس�ه�افها ت-ق�d ال��دة

  مشكلــــة الدراســـة:  

  ت���د م��لة ال�راسة فى ال�ال ال�ئ	� ال�الي :   
  ما مع قات ت,+	* ال( دة ال�املة فى ال#�ارس اإلب��ائ	ة $#�اف"ة ج� ب س	�اء؟  -

  و�8ف�ع م4 ه5ا ال��اؤل م(# عة م4 ال��اؤل الف�ع	ة اآلت	ة : 
 ة ال�ى - ١B<ال jدة ال�املة فى ال�عل�& العام؟  ما األس�ال�  تق�م عل�ها معای�

 ما واقع ال�عل�& اإلب��ائي في ج�ه�ر ة م: الع�Pة؟  - ٢

٣ -   d�F#مــا واقع ت  ــاملــة فى مــ�ارس ال�عل�& اإلب�ــ�ائي �N-ــافBــة  معــای� ال��دة ال�ـــــــــــــ
 ج>�ب س�>اء؟ 

ــاملة فى م�ارس ال�ع - ٤ ل�&  ال�عف على ال�:ــــــ�ر ال�ق�ح ل�-ق�d معای� ال��دة ال�ــــ
 االب��ائي �N-افBة ج>�ب س�>اء. 

  أهـــداف الدراســــة : 

  ته
ف ال
راسة إلى :   

ــاملة فى ال�عل�&   - ١  ة ال�ى تق�م عل�ها معای� ال��دة ال�ـــB<ال jــ ال�عف على األســـ
 العام. 

 ال�عف على واقع ال�عل�& اإلب��ائي في ج�ه�ر ة م: الع�Pة.  - ٢

٣ -   d�F#ف على واقع تال��دة ال�ـــــــــــــــاملــة فى مــ�ارس ال�عل�& اإلب�ــ�ائي  معــای�  ال�ع
 �N-افBة ج>�ب س�>اء. 

وضــع ت:ــ�ر مق�ح ل�-ق�d معای� ال��دة ال�ــاملة في م�ارس ال�حلة اإلب��ائ�ة   - ٤
 �N-افBة ج>�ب س�>اء. 
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    أهميـــة الدراســــة :  
  Wاث ال�ى ت>اول-Nعها  -ه6ه ال�راسةح�_ تع�    م�ال ال�راسة  ن�رة األ�ن Kاألولى م -  

  ال�ى ت�>اول معای� ال��دة ال�املة في ال��ارس اإلب��ائ�ة.  
 دة ال�املة في ال��ارس   أه��ة�ال� ال��ض�ع نف@ه وه� ت:�ر مق�ح ل�-ق�d معای�

  dل�-ق�  Oورإنه شg الزم وض N�>�ب س�>اء ح�_  داخل  اإلب��ائ�ة  ال�عل�&   ت#� 
اصة وأن ال�Zس@ات ال�: ة )�? أن ت^�ض ع�ل�ة ت#�   ال��ارس اإلب��ائ�ة, خ

 . ج6رO وشامل

  فى م�ال Wد ال�ي ب6ل�ال�ه uعN ال�Gة لل�راسات العل��ة.  ال�عل�&م-اولة اس�F@<الN 

   انJفى ج��ع أر ال�#�  وال�غ�� ال-��ي فى ض�ء معای� ال��دة ال�ى ی>Fغي أن ت��اف
ال��رسة ل�)ه الق�رة على ق�ادة ال�غ�� مK خالل   الع�ل�ة ال�عل���ة وم>ها أن )b�ن م�ی

   ت�ر Fه N:فة م@��ة وت>��ة ال;قافة اإلب�اع�ة ل�)ه. 

 ل�ة فى ال��الFل�راسات م@�ق K�;احFف�ح آفاق ج�ی�ة أمام ال. 

   K�@-خالل ال� Kال��رسة م رفع م@��5 أداء العامل�K وز ادة فاعل��ه& وعلى رأسه& م�ی
. ال�@��

  دة�ال� Kالت م�ارس ال�عل�& العام، واإلفادة مbال��ارس فى حل م� Oم@اع�ة م�ی
 ال�املة ون�Bها ومعای�ها فى ت#�  وت-@�K الع�ل ال��رسي.  

  مات ال�ى�ال�علN ال��رسة ت@اع� على ت#�  وت-@�K أداء ال��رسة وت�ع�&    تlو � م�ی
تعل���ة   ال�عل���ة وkن�اج م^جات  الع�ل�ة  أه�اف   dت-ق� فى  Nال��رسة   Kالعامل� دور 

  . ت@�#�ع أن ت�اجه ت-�)ات الع:

  مصطلحـــات الدراســـة : 

  ال( دة ال�املة : معای	� -١
ًا ـ$أنهـا :     ى ت�ق�U ال�,�T في ج"دة أداء فلSــــــــــــــفـة إدار�ـة تهـ�ف إلCع�فهـا الـ+احـA إج�ائـ	

.7��ع اح��اجات الع,الء والعامل,�B ل م7 خالل ال"فاءHK ةSسY,ال   
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  ال�عل	D اإلب��ائي :  -٢
]ع��� ال�عل�3 اإلب��ائي ه" ح�� األساس في الSل3 ال�عل�,ي في ج,ه"ر�ة م*� الع�(�ة،    

ال�الم�O ال,*���B 7ال��    لOل\ ]�P أن ]�	ى Bال�رجة ال,Mل"(ة م7 الع
ا]ة وال�عا]ة ل9ي یTود 
األدنى ال,Mل"ب م7 ال,عارف وال,هارات ال�ى ]�P تTو�� تالم�O ال�عل�3 اإلب��ائي بها فى الق�ن  

  . )٨(ال�اد[ والع���7
  ا%طار النظري:  

  معايير الجودة الشاملة :  المحور اCول :  

@@مفهوم معايير الجودة الشاملة : أوالً : @


ــات فى نهــا]ــة الق�ن    �لقــ� ^ه�ت ح�Kــة ال,عــای�� فى م�ــال ال�عل�3 مع بــ�ا]ــة ال�Sــــــــــــــع
�ة وأث� ^ه"ر  H3 فى ال"ال]ات ال,���ة األم���ال,اضـــــــي، وهي أه3 ح�ث فى جه"د إصـــــــالح ال�عل

بـ�ون معـای��، وKـانـ%    ح�Kـة ال,عـای�� فى ف�9 ال�"دة واالع�,ـاد ال��("[، إذ ال ج"دة وال اع�,ـاد 
�� م7 ال�,ع�ــات العل,�ــة وال,
	,ــات  cK فى تلــ\ الف��ة عــامًال هــامــًا في اه�,ــام ��ح�Kــة ال,عــای

3�   .)٤(ال,�&**ة ب"ضع معای�� لل�&*e فى م�ال ال��(�ة وال�عل
وت�ــ�� معای�� ال�"دة ال�ــاملة إلى ال,�جع�ات أو ال,"اصــفات الق�اســ�ة وال,Sــ�"�ات ال�ى    

�ة تSـــاع� في ق�اس  K"3، وت*ـــاغ فى م"جهات ســـل��P ت"اف�ها فى ج,�ع مH"نات م
	"مة ال�عل[
   .)٥(م&�جات ال�عل�3 والع,ل�ات ال,�ت�Mة Bإن�اجها

ــ�"h ال,�   ــYولة  وتع�ف معای�� ال�"دة على أنها "ب�ان ال,Sــــــ ــع�ه ه�jة مSــــــ "قع الhO وضــــــ
      .)٦(�Bأن درجة أو ه�ف مع�7 أو ال�,�T ال,�اد ال"ص"ل له ل��ق�U ق�ر م
�"د م7 ال�"دة

�ة دورها ال,
"m بها وت�قU األه�اف ال,�ج"ة م
ها الب� أن    ,�ول9ي تYد[ ال,YســـSـــة ال�عل
�3 تأخO فى االع��ار Kل الع"ام�ل وال,H"نات وال,Yث�ات ت&nـــــــــع ب�ام�ها وم
اه�ها إلى ع,ل�ة تق

وال	�وف ال,��Mة بها، وذل\ به�ف ت��ی� م"اقع ال&لل والnــــعف م7 أجل الSــــعي إلصــــالحها  
�3 هOه الب� أن ت9"ن Bأســـــــــل"ب عل,ي  �
ها وتM"��ها B,ا ]�قU مSـــــــــ�ه�فاتها، وع,ل�ة ال�ق�وت�Sـــــــــ
�ــة وصــــــــــــــ�غــة م"حــ�ة، وفى إpــار معــای�� م�ــ�دة Bــال�عل�3 م7 أجــل ضــــــــــــــ,ــان  �م
	3 وفU م
ه

�احهان)٧(.     
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لOل\ ن�� أن العال3 ال,عاصـــــــــ� ]�ـــــــــه� اه�,امًا م�Tای�ًا B,عای�� ال�"دة فى م�ادی7 الع,ل   
ال�عل�,ي، وأن ذلـ\ ]ـأتي Bـاق�
ـاع Kـامـل Bـأن ج"دة ال�عل�3 البـ� أن ت9"ن فى وج"د معـای�� م�ـ�دة 

,Sــــ�"h  ودق�قة ت*ــــل فى p,"حها ودق�ها إلى درجة ت"ضــــ�ح ما ]�P تعل,ه واك�SــــاBه، وOKل\ ال
�ة,�   .)٨(ال,Mل"ب ال"ص"ل إل�ه فى Kل م�ال م7 ال,�االت ال,�ت�Mة Bالع,ل�ة ال�عل

 وهــ" ، ال�ــئ عل�ــه ]Hــ"ن  أن ی
�غــى ل,ــا م�*ــ"ر أو م��قــU ن,ــ"ذج Bأنــه ال,ع�ــار �عــ�فو 

هــا وال,قارنــة ال�ــ�امج علــى ال�Hــ3 أســاس� فــى ال,ع�ــار و���ــ�د  لل,�ــارKة الفعلــى األداء ضــ"ء فــى ب
 الفـ�د  ]Sـعى ال�ـى األداء مSـ�"�ات  أعلـى Bأنـه  ال,ع�ـار  و�عـ�ف  ،)٩(لـألداء  ال"اقع�ة  ال&*ائe   ض"ء

ــا لل"صـــ"ل ــا وال�Hـــ3 ال,&�لفـــة األداء مSـــ�"�ات  تقـــ"�3 ضـــ"ئه علـــى و�ـــ�3 ، إل�هـ  الـــ
e  فهـــ" ، عل�هـ
 ألh ال,H"نــــة ال�"انــــP  ج,�ــــع فــــى واضــــ�اً  ]Hــــ"ن  أن ]�ــــP  الــــhO ال
ــــ"عى ال,Sــــ�"h  عــــ7 ال,ع�ــــ�
  .)١٠(ب�نامج

: ال�ــالي وت�nــ,7 ال�ــاملة ال�ــ"دة ل��ق�ــU ال,Mل"(ــة ال,"اصــفات  مــ7 م�,"عــة و�عــ�ف Bأنــه  
R��ي، ال�&Mـــ�ــ��ات ــة االسـ ــ�,�ة وال,�اق�ـ ــ�ل ال,Sـ ــ"ارد  وwدارة الMـــالب، ل��*ـ ــ��ة، ال,ـ ــات  ال��ـ  والعالقـ
  . )١١(ال��("�ة الع,ل�ة أ�pاف ج,�ع مع والعالقة الق�ار، وات&اذ  ال,�رسة في اإلنSان�ة
Hنشأة وتطور معايير الجودة الشاملة :  ثاني :  

�ة وق� الق%    Hفي ب�ای�ها في ال"ال]ات ال,���ة األم�� ��
ها     – ^ه�ت أج
�ة ال,عای�  – ح
اس��Sاًنا وwق�اًال ش�ی�ی7، ف��
�ها ج,�ع ال"ال]ات في أم��Hا وع�تها ال,&لe فى ذل\ ال"ق% ألنها  

�3 ل�قارن ب�7 ج"دة ال,�ارس وأع��% ن"ًعا م7 اإلضاءة ال,
*فة وساع�ت على  اس�&�م% ال�قM
 ،7�رفع ت�*�ل Kل الMالب وwن�ازه3، وق� ح	�% أج
�ة ال,عای�� ب�أی�� اآلBاء واإلدار��7 وال,�رس
ال�"قعات أك�c م7 الMالب، Kان ت�*�له3 أفnل، وKان%  أنه Kل,ا Kان%  ال�ئ�Sة ه
ا  والف�9ة 

أنه3 ل�رجة  ج��ة  ف�9ة  إل�ه3  Bال
�Sة   ��ال,عای��    ال,عای  U��Mت أن  واع�ق�وا  Bقان"ن��ه،  یه�,"ا  ل3 
�3 وال�ق�ی� وال,�اس�ة ال,jS"لة س"ف تYد[ م��,عة إلى ن"ع ال,�ارس ال�ى ی���ونها، وأن  �وال�ق

  اإلصالحات ال��("�ة ت7,9 فى ت�ج,ة الغا]ات إلى م,ارسات ت
فO فى غ�فة ال*ف. 
Bال,عای�� Bع� عام      �K(Nation atاب أمة في خ�M  إث� ن��    ١٩٨٣و(�أ االه�,ام 

Risk)   ع� ذل\ انB 7�
ها أول م"جه في اإلصالح، وت��فى ق3S ال��(�ة في واش
7M والK hOان ح
�7 أداء الMالب، خاصة أنها جعل% م�Mل�ات ال�&�ج صارمة  Sًا في ت����K ت�,ل أمًال ��ال,عای

�اح وال�,�T وال9فاءة في ا
  .)١٢(  ل�عل�3ج�ًا و(ع� وج"د ال,عای�� ض,اًنا لل



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٣٦٤  

ال�"دة     ن�أة  ع7   �	
ال األكاد],ي    Qualityو(غ}  االع�,اد  ون�أة  "]اBان�ا" 
Accreditations     ���ا، وان��ار Kل�ه,ا "ك"ن�ا"، فق� أض�% ثقافة ال�"دة واالع�,اد وال,عایHأم��

Standards  7ًالم�أص أص�ح    جTًءا  K,ا  أج,ع،  العال3  في  ال,عاص�  وال�عل�,ي  ال��("[  الف�9 
ال��ر��   القادة واألكاد],�"ن وأعnاء ه�jة  ف�ه  ]���ك  ال�"دة واالع�,اد مSعى   ��معای  U��Mت
�ة، وت�"�� م&�جاتها، ح�� ت&�ج هOه ال,&�جات  ,�الOی7 ی
�غل"ن ب% p"�� مYسSاته3 ال�عل

�� لS"ق واسع ال ]ق�ل إال ال,�ج ال�ع�   .)١٣(ل�,ي ال
  ثالثH : أهمية معايير الجودة الشاملة :  

ــاملة فى   ــMة   االه�,ام B,عای�� ال�"دة ال�ـــ ــاملة لألن�ـــ ال,�ال ال�عل�,ي ]أتي مK 7"نها شـــ
�ة و�,7H رســـــــ3 مالمح  ,��ة، اب��اء م7 الع,ل اإلدار[، وان�هاء ع
� تفاصـــــــ�ل الع,ل�ة ال�عل,�ال�عل
  "�
�فهـا، وع�ضــــــــــــــهـا فى م�,"عـة م7 ال,�ـاالت، وذـل\ على ال
هـOه ال,عـای�� م7 خالل ت*ــــــــــــــ

  : )١٤(ال�الي
�ة Bأن ال,عل3 أح� الع
اصـــــــــ� األســـــــــاســـــــــ�ة  ُت�,ع Kل اج دة أداء ال#عل#	4 :   -١,�ألن	,ة ال�عل

  ���ـــًا ]عي دوره ال�9
�ـــة ال�عل,�ـــة، ف�ـــ�ون معل3 مYهـــل أكـــاد],�ـــًا وم�ـــ�رب مه,�للع,ل�ـــة ال�عل
�ع أ[ ن	ام تعل�,ي ال"صـــــ"ل إلى ت�ق�U أه�افه ال,�ج"ة، ومع االنف�ار  Mـــــ�S[ وال�ـــــامل ال

ــاالت  ال,ع�في الهـاـئل وال,�الحU ی"مـًا Bعـ� ی"م، ودخ"  ل العـال3 ع*ــــــــــــــ� الع"ل,ـة، واالت*ــــــــــــ
�ة العال�ة، أصـــ��% ه
اك ضـــ�ورة مل�ة إلى معل3 ی�M"ر Bاســـ�,�ار، م�,�ـــ�ًا مع روح  
وال�ق
  7�ــة ل��ر�P ال,عل, ــ�، معل3 یل�ى حاجات الMالP وال,��,ع، ح�� إن ال�اجة ماســــــ الع*ــــــ

��ات، وال,Sــــــــــــــ��ـ�ات ال,�الحقـة ول��ق�U ذلـ\ ت��
ى Bع} الـ� �ول مفه"م  على م"اك�ـة ال�غ
�ًا لل,ع�فة، ومM"رًا Bاســــ�,�ار  
�ًا مه�
"ال�عل3 م�h ال��اة"، هOا ال,فه"م الhO جعل ال,عل3 م

  ألدائه. 
الMـاـلP ه" ال,�"ر األه3 فى ع,لـ�ة ال�عل�3، وه" ال,�TK ال�ئ��  :    )١٥(ج دة أداء ال,الب   -ب

ــ ــع م7 أجله، وُتM"ر وت�Sـــ ــها ت"ضـــ ــ"ء، فال,
اهج نفSـــ ــلR عل�ه الnـــ 7 م7 أجله، الS[ُ hOـــ
�% عل�ها تل\ ال,
اهج، فإن أه�افها ت
*ــP على ال
," ال
فSــي  
ومه,ا Kان% الفلSــفة الى ُب
والعقلي وال�Sــــ,ي والعاpفي للMالP، ل�*ــــ�ح فى ال,Sــــ�ق�ل ل�
ة خ��ة م7 ل�
ات م��,عه،  
ــ�لقى على Kاهله، م�فاعًال مع   فعاًال ن�ــــMًا، قادرًا على ت�,ل ال,SــــYول�ات واألع�اء ال�ى ســ

ألح�اث ال�ى ت,� Bه، مال9ًا لل,هارات األســاســ�ة ال�ى تSــاع�ه فى حل ال,�ــHالت، مSــ�ع�ًا  ا
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لل�9�ف مع ال	�وف ال�ى ]ع��ــــــــــها، م��ق	ًا لل,�غ��ات االج�,اع�ة واالق�*ــــــــــاد]ة والعل,�ة، 
��ًا ل,ا ت�Mل�ه تل\ ال,�غ��ات. ��Sوم  

ال,�رســــــة، ج,لة م7 االســــــال�P   إدارة ال�"دة ال�ــــــاملة فى:  )١٦(ج دة اإلدارة ال�عل	#	ة   -جـــــــــــــ
ــا م7 خالل تف"�}   ــ�افهـ ــة، ل��ق�U أهـ ــ�رســــــــــــــ�ـ ــة اإلدارة ال,ـ ــافـ ــة م7 ثقـ واإلج�اءات ال,
�cقـ
ــ�7 ال&�مات وتM"��ها   ــار�Kه3 فى ت�Sـــ ــ�فادة م7 ق�راته3 وم�ـــ ــالح�ات للعامل�7 واالســـ ال*ـــ
B*ـ"رة مSـ�,�ة لل"صـ"ل إلى أعلى درجات ال�,�T فى إن�از الع,ل �BـHل صـ��ح، و(*ـفة  

ئ,ة، ومالمSــــة اح��اجات ال,Sــــ�ف��ی7 ل��ق�U ال�ضــــا والSــــعادة م7 ال&�مات واإلن�ازات  دا
  ال�ى تق�مها ال,�رسة له3 ولل,��,ع. 

تع��� ال,�رســــة قلP ال,��,ع، وح�7 ]ع,الن معًا و(�ــــئ  :  )١٧(ج دة ال#�ـــارHة االج�#اع	ة   -د
ب�jة ال�عل3 ]��ث ع
�ما  م7 ال�
Sــ�U إلن�از األه�اف ت�Sــع أدوار Kل م
ه,ا، K,ا أن إث�اء 

تSــــــ�&�م ال,*ــــــادر العقل�ة وال,اد]ة ال,�احة فى ال,��,ع K,"ارد لل�عل3، و(االت*ــــــال ال�ائ3  
ــاpًا، وأك�c ان�ماجًا مع العال3   ــة وال,��,ع ]H"ن الMالب أك�c ن�ــــــ ــ�,� ب�7 ال,�رســــــ وال,Sــــــ

�عي ال,��R به3 فى ح�اة أك�c واقع�ة. �Mاني والSاإلن  
  :  التعليمية  وا%دارات المديريات اعتماد معايير وثيقة

    7H,[   ــ� ــ�یـ ــام  الهـــ�ف"  ت�ـ ــای��"  العـ ــاد،  ال�"دة  ل,عـ ــ�اث :  في  واالع�,ـ ــة  إحـ ــة  نقلـ   في  ن"ع�ـ
�ة  م&�جات  على لل�*ـ"ل  وع,ل�اتها؛ ال�امعي ق�ل  ال�عل�3 مYسـSـات   وم
	"مات   م�خالت،,�  تعل

  .اع�,ادها ],7H وال�"دة ال9فاءة عال�ة
*I+�   :)١٨(أه#ها م4 إج�ائ	ة أه�اف ع�ة العام اله�ف ه5ا م4 و8

 مTة تل�SسY,ة ال�,�  .ل
فSها وضع�ها ال�ي وال�سالة، ال�ؤ�ة ب�
ف�O  ال�عل
 ادة تع,ل��ة القSسY,ل على ال�  .األداء في وال,�,�Tة ال�ش��ة ال�"K,ة تفع
 ة ت"اف���ة ال,YسSة أداء علي ال�3H في وال,"ض"ع�ة ال�فاف,�  .ال�عل
 مTة تل�SسY,اد� ال�,B ة�  .وال,�S,� الOاتي ال�ق"�3 وع,ل�ات  وال,Sاءلة، ال,�اس�
 ــة تع,ل ــSـــ �ة  ال,Yســـ,�ــات  دور  تفع�ل  على  ال�عل ــSـــ ــاع�ة ال,�ل�ة،  ال,Yســـ  جهات  ومSـــ

�7 دورها أداء على وال,�اBعة ال,�اق�ةSدة ل��"�  .األداء وح7S ال
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 ـــة تع,لSســـY,7  على  ال� أســـال�P   وتM"��  ال,YســـSـــ�ة،  الق�ادة  أســـال�P  وتM"��  ت�Sـــ
  ال,�ارس وفي  ال,
Mقة،/اإلدارة/    ال,�ی��ة  داخل  وال�عل�,ي  ال,YســSــي  وال�ق"�3  األداء،
  .م
ها ل9ل ال�اBعة

 ــــــة  تق"مSســــــY,ب���ی�   ال  Uائ�p  3�  ال�عل�3  ور(R ال,�عل3،  على ال,�,�TKة وال�عل3،  ال�عل
  ذلــ\  ت
ف�ــO   وم�ــاBعــة  �لي،ال,  ال,��,ع  واح��ــاجــات   ال��ــاة،  وwدارة  ال��ــات�ــة  Bــال,هــارات 
  .ال�اBعة Bال,�ارس

 ــة تع,ل ــSــــــ �ف  على  ال,Yســــــ ــ��ة، لإلمHانات   األمcل  ال�̂"  مع   ال,�احة، وال,اد]ة  ال��ــــــ
��ها، على الع,ل,
  .أخ�h  إمHانات  واس���اث  ت

 ـــــة  تق"مSســـــY,ة  ال�,
  ال�ـــــفاف�ة،  ]�قB  U,ا  ال�"دة،  وضـــــ,ان  وال�ق"�3  ال,�اBعة،  ن	3  ب�
�ة Bال,YسSات  وال�ق"�3 ال��ر�P  وح�ات  وتفع�ل,� .لها ال�اBعة ال�عل

 ــة تع,ل ــSـــ ــ�انة  ن	3  وت�ع�K  3فاءة  ت�ق�U  على ال,Yســـ ــ�ة  ال,�اني  وصـــ   ال�اBعة ال,�رســـ
�ة، الع,ل�ة واح��اجات  م�Mل�ات  ت�ق�H[ Uفل B,ا لها،,�  .فعال��ها م7 و���T  ال�عل

 ــة تع,ل ــSـــ ــ�,�ار�ة  م7 ال�أك�   على  ال,Yســـ �ة اإلدار�ة  الفاعل�ة  ت�Sـــــ7  اســـ,� لها،   وال�عل
 .ذل\ ت�c%  ال�ي واألدلة، ال�"اه�  خالل م7 لها، ال�اBعة  ولل,�ارس

  رابعًا : أهــداف معاييـــر الجـــودة الشاملـــة : 

  ).١٩( یلى: ف	#ا ال�عل	D فىواالع�#اد  ال( دة ت,+	*معای	�  أه�اف ت�#Iل
�ة الع,ل�ة ع
اص� HBل االرتقاء - ,� .وال,اد]ة وال,ال�ة واإلدار�ة ال����ة ال�عل
�ة - ,
�ة ج"ان�ها م&�لف فى ال,�عل3 ش&*�ة ت,S��ة الSف
 .وال,ع�ف�ة وال
 خـ�مات  عـ7 رضـاه ت�ق�ـU إلـى  وال"صـ"ل  ال,��,ـع  M�,Bل�ات   وال"فاء  ال,�عل,�7  حاجات   إش�اع - 

 .ال,�رسة
�ـة  ال��("�ـة  ال,�ـHالت   علـى  ال"ق"ف - ,� م
ـاه وال"قا]ـة ل*ـ���ةا Bـال�Mق  وت�ل�لهـا وال
فSـ�ة  وال�عل

  .لها ال,
اس�ة ال�ل"ل أفnل واق��اح
 الالزمــة اإلجــ�اءات  وات&ــاذ  الفاعلــة Bال,�اBعــة وذلــ\ وال,عل,ــ�7 اإلدار�ــ�7 أداء S,Bــ�"h  االه�,ــام - 

 O��7 ال��ر���ة ال��امج وت
فSل��  h"�Sأدائه3 م. 
�ع ب�7 والcقة واالل�Tام ال�ؤوب  الع,ل خالل م7 اإلن�اج�ة ز�ادة - ,�  .ال
 .ومعال��ها ف�ها الnعف ونقاm وت�ف�Tها الق"ة نقاm ب��&�e  ال,YسSة أداء مh"�S  مع�فة - 
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 .الف��U ب�وح والع,ل واإلدار��7 ال,�رس�7 ب�7 وال��اRB ال�9امل - 
 ال�ولى واالع��اف ال,�لى ال�ق�ی� م
ح - 

�ــة ال,YسSــات  فــى ال�علــ�3 جــ"دة ت��قــU وعل�ــه  ,��ــف ال�عل  إلدارتهــا الفاعلــة األســال�P  وت̂"
 لل�علــ�3 ال�ـاملة ال�ــ"دة أن:  مYشـ�اتها أبـ�ز مــ7 وال�ـى ال�راسـات  ن�ــائج Bعـ}  إل�ـه أشــارت  مـا وهـOا
�ة  ت,cل���ة  ال,YسSات   ل�M"��  م�9املة  اس��ات,��ـU ال�عل�,ـى ال
	ـام اه�,ـام ]عـK  hT,ـا ،  ال�عل�Mب� 

�ـــات  مـــ7 عـــ�د  إلـــى ال�ـــاملة ال�ـــ"دةMـــة:  أب�زهـــا ال,عSاف
 االل��ـــاق معـــ�الت  وارتفـــاع ، ال�ول�ـــة ال,
هـ"ر ، ال�علـ�3 علـى واإلنفـاق �ــات  ̂و
 إلــى وال
	ـ� ، اإلن�ـاج وأسـال�P  ال,عل"مــات  ن	ـ3 فـى ج�یـ�ة تق
�ة  ال&�مات ,�  ).٢٠(ال��ارh  ال,��وع ب�وح ال�عل
  معايير الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية :   خامسًا :

  : )٢١(وم4 ال#عای	� ال�عل	#	ة وال��L 8ة ما یلي 
 : ت+,ة $ال,ل+ة�م �	ت9لفة الف�د    معای R7، وم�"ســــــــــــ�وم
ها نSــــــــــــ�ة ع�د الMالب إلى ال,عل,

 وال&�مات ال,ق�مة له3. 

  : ة	ــ مcل ج"دة ال,
هج ومSــــــــــــ�"اه وم��"اه، وم�h ارت�اm  معای	� م�ت+,ة $ال#�اهج ال�راســــــ
 ��pقة ال,
هج وأسل"(ه Bال"اقع. 

 : ة	ــ مcل : ال�Tام الق�ادات Bال�"دة والعالقات اإلنSــــــــــــــان�ة   معای	� م�ت+,ة $اإلدارة ال#�رســـــــ
��ة، واخ��ار اإلدار��7 وت�ر��ه3. � ال

  : ة	#	ت+,ة $اإلدارة ال�عل�م �	ات واخ�معایMــــــــلSل : تف"�} الcفي م Pاســــــــ
�ار ال�جل ال,
�ة. ,� ال,Hان ال,
اسP، وال�ع� ع7 الق�ل�ة واإلقل

   : ةCت+,ة $اإلم�انات ال#اد�م �	ــ�فادة معای مcل ق�رة ال,�
ى على ت�ق�U األه�اف وم�h اســــــ
�ات. 
 الMالب م7 ال,��Hة ال,�رس�ة واألجهTة واألدوات وال�ق

 : ــة وال#(�#ع : م�h وفاء ال,�رســــــــة Bاح��اجات   مcل معای	� م�ت+,ة $العالقة ب	4 ال#�رســـ
ــ��ة  ــة B,"اردها ال��ـ ــHالته، وال�فاعل ب�7 ال,�رسـ ــارKة فى حل م�ـ ال,��,ع ال,��R بها وال,�ـ

 والف��9ة و(�7 ال,��,ع BقMاعاته اإلن�اج�ة وال&�م�ة. 

ف
	ــام ال�"دة قــادر على ال��"ل م7 ال
,R اإلدار[ ال�قل�ــ�[ ال,ــأل"ف الــhO ی�TK على    
لى ال
,R اإلدار[ ال��ی� الhO ]ع�,� على الع,ل ال,YســــــــــــSــــــــــــي م7 خالل ف��U  الع,ل الف�د[ إ

  الع,ل و��TK على أسال�P ع,ل ج�ی�ة، واب�9ار�ة م7 أجل إرضاء ال,�Sف��ی7. 
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  المحور الثاني : التعليم ا%بتدائي :  

  :   )٢٢(@أهداف التعليم ا%بتدائي
�ة ق�رات ال�الم�O واس�ع�اداته3. -١,
  ت
 إش�اع م�"ل تالم�O ال,�حلة االب��ائ�ة.  -٢
�ـات وال,عـارف وال,هـارات العل,�ـة   -٣K"ــــــــــــــلS3 وال�تTو�ـ� ال�الم�ـB Oـالقـ�ر الnــــــــــــــ�ور[ في الق

�ة ال�ي ت�فU مع ^�وف ال��jات ال,&�لفة. 
 وال,ه
�ـة في م�حلـة أعلي(م�حلـة   -٤,�ت,7H م7 ی�3 م�حلـة ال�عل�3 األب�ـ�ائى م7 أن ی"اصـــــــــــــــل تعل

 ال�عل�3 االساسى). 
�ا" وعل,�ا".  -٥
�7 ال�الم�O م7 م"اجهة ال��اة Bع� ت�ر��ه3 مهH,ت 
�7 في ب��jه3 وم��,عه3. -٦��
�7 م
pن"ا م"ا"H[ ل9ي O� إع�اد ال�الم
�ة   -٧
p"ة وال�ت"ف�� أســــــاســــــ�ات الcقافة واله"�ة الق"م�ة H,B"ناتها في ال,Sــــــ�"�ات ال�ــــــ&*ــــــ

�ة ق�راته و ,
�� ت,7H ال�ل,�O م7 ت�B ة��ة.والع�(�ة واإلنSان
pة و�,
 ال,Sاه,ة في ت

ة وال�ي  -٨pاهات الالزمة لل,"ا�ت"ف�� ال�� األدنى ال�nور[ م7 ال,عل"مات وال,فاه�3 واالت

�� في م��,عه. �Kو �� س"ف ]��اج إل�ها Kل  صغ
�ه   -٩,
�ة شـــــــــ&*ـــــــــ�ة ال�الم�O األخالق�ة وت,
�ة وت
ت9"�7 االت�اهات ال�وح�ة وال&لق�ة وال�ی

�� ی�B ،3ق� ل�یه
�ة م��,عة.ف�9ة ال,
 �,7H م7 اإلسهام ال�
اء في ت
�ة العالقات االج�,اع�ة واإلنSان�ة الS"�ة.  -١٠,
 إع�اد ال�الم�O لل�عاون مع اآلخ��7 فى ت
رعـاـ]ة ال,"ه"(�7 وال,�ف"ق�7 م7 تالمـ�O هـOه ال,�حـلة إلعـ�اد القـ�ادات الـقادرة على االب�ـ9ار   -١١

 واإلب�اع. 
  :  )٢٣(@أهمية التعليم ا%بتدائي

ال,�رســــــــــــة اإلب��ائ�ة ت,cل قاع�ة ه�م ال
	ام ال�عل�,ي، وأ[ ت��ی� ن�Mلع إلى ت�ق�قه ودم�ه  - ١
ل
	ـام ال�عل�,ي، فهي األســــــــــــــاس لـ,ا ی�
ى عل�ه  في ال
	ـام ال�عل�,ي الـب� وأ، یـ��أ م7 ـقاعـ�ة ا

  Bع� ذل\.  
�ـة الMف"ـلة، ففي هـOه ال,�حـلة الـب� م7  - ٢,
ــة اإلب�ـ�ائ�ـة ت,cـل ال,�حلـة ال�ى ی�3 ف�هـا ت ال,ـ�رســــــــــــ

�ل شــ&*ــ��ه في Hة، وت�ــ��ة ق"h الMفل اإلب�اع�ة، وpاقاته اإلنSــان,
��ة ق"�ة ل�
رعا]ة مSــ�
��ة وق"h وج�انK"سل m3 وأن,ا� ة إ]�اب�ة. ص"رة مفاه
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�ة هامة ل�M"�� ال�عل�3، وأعM% اه�,امًا   - ٣��ت�
% ال�ولة فى الSـــــــ
"ات األخ��ة خMMًا إســـــــ��ات
  3�ــ�ل ال,فاه ــًا لل�عل�3 اإلب��ائي لل�خ"ل إلى م��,ع ال,ع�فة، و(ال�الي الب� م7 تأصــــــــــ خاصــــــــــ

الhO   ال,�ت�Mة Bال�M"�� ال��("[ في ضـــــــــ"ء ال,�غ��ات العال,�ة، أو Bاألح�h ال
,"ذج ال��ی� 
ب�أت خ*ـــائ*ـــه ت	ه� واضـــ�ة ال,عال3 في ال,��,عات ال��یcة، وأصـــ��% ت�ـــHل ال���[  
��,ع  ,K ا لل�عامل معها
األســاســي أمام م�ــ�وعات
ا ال�
,"�ة في م*ــ�، والب� أن ن�اجع أنفSــ

  .]Sعى إلى ال,
افSة العال,�ة وال�ق�م
�jًا مأل"فًا، وذل\ رغ3  تTای�ت صــــ��ات ال
ق� ال,"جه إلى ال�عل�3 فى بل�نا، ح�ى أصــــ��% شــــ - ٤

تTای� جه"د ال�M"��، على مSــ�"h تM"�� ال,
اهج، وwدخال ال,فاه�3 األســاســ�ة : مcل حق"ق 
اإلنSان والMفل وال,�أة.. إلخ فى Kل م
اهج ال�عل�3، وهي مفاه�3 أساس�ة في م��,ع ال,ع�فة  

مـة، وwن�ـاج العـال,ي ال�ـالي. KـOلـ\ حـ�ثـ% تM"رات على مSــــــــــــــ�"h إدخـال ال�9
"ل"ج�ـا ال,�قـ� 
ال,عـــای�� الق"م�ـــة لل�عل�3 ألول م�ة، مع
ى ذلـــ\ أن جه"د ال�M"�� هى اســــــــــــــ��ـــاBـــة ل�لـــ\ 
ال,�غ��ات العال,�ة ال,�Sارعة م7 ح"ل
ا، ل79 ال
ق� ال,�Tای� لل�عل�3 الhO ن�اه�ه أمام
ا ی�ل :  

�,ي، أوًال، على ز�ادة p,"ح ال
اس فى ال,��,ع، وارتفاع مSــــــــــــ�"h ت"قعاته3 م7 ال
	ام ال�عل
 ��"M7 أداء ال��ك,ــا یــ�ل ثــان�ــًا، على ف�"ة أداء أحSــــــــــــــ7 بهــا ال
ــاس. إال أن هــOه الف�"ة ب
وت"قعـات ال,��,ع قـ� ال ت9"ن دائ,ـًا نـات�ـًا ع7 تقـاع� أو ال م�ـاالة م7 جـانـP العـامل�7 أو 
ــات ال�ى  ــSـــــ ــات وال,Yســـــ �عة ل,,ارســـــ�p Pــ� ــj"ل�7 فى حقل ال�عل�3، وwن,ا ق� ت9"ن SBـــــ ال,Sـــــ

�ة وت�ــــــــا�B %HBــــــــHل ]&الف فه3 ال
اس ل,nــــــــ,"ن ال�M"رات تM"رت على م� 
ار ف��ات زم
 العال,�ة ال�ى أح�ث% هOه ال�M"رات. وم7 ث3 فه
اك دائ,ًا حاجة لفه3 دی
ام�ة ال�غ��ات. 

ع,� ال�ل,�O فهي ف��ة ال,�ونة والقابل�ة   تع� ال,�رســة اإلب��ائ�ة ف��ة م7 الف��ات ال�Sــاســة فى - ٥
 لل�عل3 وتM"ر ال,هارات Bاإلضافة إلى K"نها ف��ة ال
�اm وال
," العقلي. 

ال,�رســــة اإلب��ائ�ة ی�3 م7 خاللها ت�ســــ�خ ال,فاه�3 االج�,اع�ة ح�� ی��أ ال�ل,�O فى ال�ع�ف   - ٦
فة إلى تعل�,ه ال,هارات على نفSه وعالقاته ومعامالته س"اء داخل األس�ة أو خارجها Bاإلضا

  .)٢٤(اإلب�اع�ة
  المحور الثالث : التصور المقترح : 

  ح مفه"م إدارةاه�,ام��ع وأسSها ومق"ماتها ال�املة ال�"دة ال,�ی��ة ب�"ض,� العامل�7. ل
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   ة إدارة  إدارةح�صK7 ال,�ی��ة ال,�ی��ة على م�ار� ال�املة ال�"دة أس� في م
اق�ة العامل

 .ومق"ماتها

   ة    إدارةاه�,ام���ال,�ی��ة ب"ضع فلSفة ورؤ�ة م�Sق�ل�ة م�روسة ع
� ت��ی� أه�افها اإلس��ات
 ووضع أول"�اتها.  

  دة ال�املة.  إدارةسعى"� ال,�ی��ة Bإج�اء م�اجعة شاملة وم�S,�ة ألع,الها ت�ق�ًقا ل,فه"م ال

  ة.  إدارةاه�,ام�,�	
�R اإلج�اءات ال�Sال,�ی��ة ب�� 
 ,اسة ال,�ی��ة علي اد إدارةاع�� واألقSام. اإلدارات  ل,�راء الSلMات  تف"�}  س
  از أع,اله3. إدارةح�ص� ال,�ی��ة على م
ح العامل�7 ال*الح�ات ال,
اس�ة إلن
  لف وح�اتها. إدارةاه�,ام�&,B ]ة الع,ل اإلدار
H�,B ال,�ی��ة 
   إح�اث  ال,�ی��ة  إدارة اه�,امB  ات����3 دور�ة  تغ	
�ها ال�ي دار[ اال  في ال�nالع,ل.  م*ل�ة تق� 
  ة  إدارةاه�,امj��,ي ال,
اخال,�ی��ة ب�ه	
�� م7 أجل ال,
اسP  ال��Sاإلدار�ة. األع,ال ت 

  ع علىتع,ل إدارة ال,�ی��ة����ها اإلنSان�ة العالقات  ت�,
ف�7 ب�7 وت  . ال,̂"

  U��Mاه�,ام إدارة ال,�ی��ة ب� P��3 اإلدار�ة ال,Sاءلة في فعالة أسال� .األداء وتق

 اعاة م��أ�,B ة اه�,ام إدارة ال,�ی��ة�p7 مع في ال�عامل والع�الة ال�],"ق�ا� .العامل

  3ة في ات&اذ الق�ارات.دع�TKي لل,�ی��ة الالم�,�	
 اله�Hل ال�
  .7��,ي لل,�ی��ة ب���ی� واج�ات ومjS"ل�ات Kل العامل	
 اه�,ام اله�Hل ال�
 �	
 ,ي لل,�ی��ة ب���ی� ق
"ات االت*ال ب�7 ال"ح�ات. االه�,ام Bاله�Hل ال�
  .دة"��ع األن�Mة وفU معای�� ال,��,ي لل,�ی��ة علي ت	
�T اله�Hل ال�Kت� 
 ة دورات على عق�  ح�ص إدارة ال,�ی��ة��ة ال"عى Bأه,�ة  للعامل�7 ت�ر��,
 .ال�املة ال�"دةل�
 اجات  ت�"�ل�
ه3 الف�ص  ت9افY ت�اعي ت�ر���ة خMة إلى Bال,�ی��ة للعامل�7 ال��ر���ة االح�� . ب
 في ب�امج تق"�3  على ال,�ی��ة ح�ص إدارة Pاء  ال��ر�
 فاعل��ها.  م�h  م7 لل�أك�  دورً�ا ال&�مة أث
  إع�ادB ة ب�امج اه�,ام إدارة ال,�ی��ة� ال,�S,�.  ال�عل�3 ب�امج م7 خالل ت�ر��
  ات االت*ال في�
�ف تق  إن�از الع,ل. ح� إدارة ال,�ی��ة العامل�7 بها على ت̂"
 .از الع,ل��ع العامل�7 على اس�&�ام وسائل االت*ال اإلل��9ون�ة ل�Sعة إن�  االه�,ام ب��
   7Sلف وح�اتها لل�أك� م7 ح�&,B 7�ح�ص إدارة ال,�ی��ة علي إج�اء ات*االت م�S,�ة Bالعامل

  س�� الع,ل.
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 ة��ابSإن U�  ال,عل"مات ب�7 وح�اتها. اه�,ام إدارة ال,�ی��ة ب��ق
 ع   ح�ص إدارة ال,�ی��ة�� ال,��,ع مع وات*االت   عالقات  إقامة على األقSام ورؤساءعلى ت�

 . ال,�لي
  .الت الع,لHاد حل"ل م���9ة ل,"اجهة م���ع إدارة ال,�ی��ة العامل�7 على إ]�  ت�
 .أسل"ب عل,يB التH�,ح�ص إدارة ال,�ی��ة على م"اجهة ال  
  ات&اذ الق�ار.ح�ص إدارة �
  ال,�ی��ة على ت�ق�U رضا العامل�7 ع
 .ات&اذ الق�ار �
�ة للعامل�7 عSف
  م�اعاة إدارة ال,�ی��ة ال�الة ال
 .ات&اذ الق�ار �
�U ال,"ض"ع�ة ع�Mم�اعاة إدارة ال,�ی��ة ت 
  االه�,ام ب"ج"دU�S
 ال,YسSات. وم&�لف ال,�ی��ة إدارة ب�7 وال�عاون ما ال�
 ات ال, ال��ص إدارة��7.  مع االت*ال وال�"اصل على  ال,�اف	ة �ی��ة على ت�ق�U آل� ال&��
 .ة�,� وج"د تعاون ب�7 إدارة ال,�ی��ة و Kل�ة ال��(�ة ف�,ا ی�علB Uالع,ل�ة ال�عل
 ال�ال, Bف�ح  ال,�ی��ة  إدارة  لل,Sاه,ة ل9"ادرها اه�,ام   مYسSات  تM"�� في ال,�&**ة 

 ال,��,ع. 
  ة.ز�ادة إدارة ال,�ی��ة� B,�ارKة ال,��,ع ال,�لي في ال,
اس�ات الق"م
   ها
��ة وم�K ث� في ع,ل إدارتها ب�رجةYالت ال�ي تH�,اد حل"ل لل�اه�,ام إدارة ال,�ی��ة Bإ]

.7�  إحHام ال�قاBة على العامل
   .اتهMل سل�  م�ارKة م�ی� ال,�ی��ة العامل�B 7ات&اذ الق�ارات و��P عل�ه تفع
  7 م�ی� ال,�ی��ة�  ورجال ال*ف الcاني. وج"د ثقة ب
   اهل��U معای�� ال�"دة ال�املة في م�االت الع,ل وOKل\ ت�Mح�ص إدارة ال,�ی��ة على ت

.7�  م�ی� ال,�ی��ة آلراء ومق��حات العامل
  ���� ن	�ة ال,��,ع ال&ارجي ع7 ال,�ارKة في االج�,اعات وأن اإلج�,اعات تف�� في س�تغ

  الع,ل�ة وات&اذ الق�ارات الSل�,ة. 
  ,ر االج�,اعات. اه�"n�B ع ال&ارجي,�� ام اعnاء ال,
 .�*ة في م�,� األخB Oع�7 االع��ار أن ت�تقي Bالع,ل�ة اإلدار�ة داخل ال,�ی��ات ال�عل
 3االه�,ام ب���3 إدارة وح�ة تفع�لU��p   ع7 وذل\ العامل�7،ء  أدا �ق� كل وت"ف�� ال�اخل�ة ال�ق


ات � .بها ال,
اB mال�ور الق�ام في اإلدارة تل\ تSاع�  ال�ي الالزمة، ال,ع
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 ح الع,ل�ت*� �B Rال
�Sة م��دة مق��حات  إلى  وال�"صل ,ال,&�لفة ,Sارات ال على Sل�� 

ة ةءكفا  و(أق*ى الع,ل إج�اءات H,الغا]ة م U� ال"ق%  الخ�*ار  اإلج�اءات  في ال,Mل"(ة ل��ق
 . وال�ه� 

 ام�  جه.و  أك,ل ال��ر�P على ی�3 ح�ى وال����ة ال,اد]ة اإلمHان�ات  وت"ف�� ��ر�P لل إدارة ق
   ةااله�,ام�ف�7 ق�رة ز�ادة شأنها م7 س�اسات  ات&اذ  Bأه,  الع,ل�ة ال��اة ب�7 ال,"ازنة على ال,̂"

ف�7 ال,&**ة االجازات  أن	,ة وwث�اء ت�ع�3 مcل وال&اصة  .ال"اسعةرات  وال&�ا  Bال,�ونة لل,̂"
 T�Tة أسل"ب  تعKة اإلج�اءات  على نةال,�و  واضفاء الع,ل في ال,�ار�
� . ال�وت
 7�S,ة  ت�	افآت  أنH,ال Tات، داخل وال�"اف,	
ف�7 ال,ق�مة ال&�مات وwث�اء    وتعT�T ال,  لل,̂"

�ات  وت"ف�� وت�ر���ة ص��ة خ�مات  م7�Sان في والالزمة ال9املة الل"جHالع,ل م.  
  إن�اءB وادار[  مالي واس�قالل مالك وزارة ذات  إن�اءااله�,ام . 

�ة وزارة في م�Sقلة م�ی��ة إن�اء,
�Y�B Rون  تع
ى اإلدار�ة ال�Sمة ت�"Hوال�  اإلج�اءات 
 .اإلل��9ون�ة
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  المراجـــــــــع
١. ��"Mــالح ع�� ال3��9 : ت ــاســـــي  ال�عل�3 م�حلة معل3 أداء  حSـــــ7 م�,� صـــ  ضـــــ"ء في  األســـ

���� غ�� م
�"رةال�"دة،  معای�Sها، رسالة ماج
 . ٢٠١٩، Kل�ة ال��(�ة جامعة ب

، دار الفكر العربى ،  القصــور اإلداري فى المدارس الواقع والعالجأحمد إبراهيم أحمد :  .٢
 .٢٠٠٠القاهرة ، 

دراســة تق"�,�ــة ل,
	"مــة ال�قابــة على م�ی��ــات ال��(�ة   ر(اب سع� ع�� ال�ل�ل إس,اع�ل : .٣
ــ"ء معای�� ال�"دة،  ــ"رةوال�عل�3 على ضــ ــ��� غ�� م
�ــ ــالة ماجSــ ، Kل�ة ال��(�ة، جامعة  رســ

 . ٢٠١٨ب
ها، 

^الل م�,ــ� عــادل ســــــــــــــل�,ــان : وجهــة ن	� معل,ي مــ�ارس ال,�حلــة اإلب�ــ�ائ�ــة B,ــ�ی
ــة   .٤
  ،3�، Kل�ة ال��(�ة، جامعة  اسات فى ال�عل�3 ال�امعيدر ال��اض فى معای�� ال�"دة فى ال�عل

  .٢٠١٦ع�7 ش,�، 
  تأه�ل ال,�ارس لل�"دة واالع�,اد،ع�� ال�,�� ع�� الف�اح شـعالن، ه
اء ج"دة إسـ,اع�ل :  .٥

  . ٢٠١٤ال
اش� : ال,��Hة الع*��ة، ال,
*"رة، م*�، 
٦. �Mل�ــات تMوم� ��ــاملــة في ال�عل�3 العــالي : معــای عــال3  �قهــا،  ل�لى زرقــان : ال�"دة ال�ـــــــــــــ

�ة ال,"ارد ال����ة، ال��(�ة,
  . ٢٠١٤، ال,YسSة الع�(�ة لالس��ارات العل,�ة وت
�ة فى ضـــــــــــ"ء إدارة ال�"دة ال�ـــــــــــاملةرمT[ أح,� ع�� ال�ي :  .٧,�، اإلدارة ال,�رســـــــــــ�ة ال�عل

  . ٢٠٠٧القاه�ة، م��Hة زه�اء ال��ق، 
  . ٢٠١٦م�جع سابU،  ^الل م�,� عادل سل�,ان : .٨
منى محمد الدسـوقى : تصـور مقترح لتطوير برامج اإلعداد التربوى للطالب المعلم بكلية   .٩

المؤتمر العلمى التاـسع تطوير التعليم  التعليم الـصناعى فى ـضوء معايير الجودة الـشاملة ، 
 .٢٠٠٨أكتوبر  ١٥-١٤، كلية التربية ، الفيوم ، فى الوطن العربى الواقع والمأمول

ــرى ،   .١٠ ة من منظور عصــ ات التربـي اس وطنى لجودة كلـي ا : مقـي ايز مراد ميـن المؤتمر  ـف
، القاهرة ، الجمعية  السـنوى الثالث عشـر، اإلعتماد وضـمان جودة المؤسـسـات التعليمية

 .٢٠٠٥يناير ٢٥-٢٤المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية ، 

أداء مديرة المدرسـة االبتدائية بالمنطقة الشـرقية من المملكة   نعيمة إبراهيم الغنام:  فاعلية .١١
  رـسالة ماجـستير غير منـشورة،،  العربية الـسعودية في ـضوء معايير إدارة الجودة الـشاملة

  ..٢٠٠١كلية التربية، جامعة البحرين، 
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  ٣٧٤  

�ة، م�لة �B"ث ودراسات ج"دة .١٢,� م�,� أم�7 ال,ف�ي : ال,�رسة الفعالة وج"دة الع,ل�ة ال�عل
  .  ٢٠١٢)، ی
ای�  ١ال�عل�3، ت*�ر ع7 اله�jة الق"م�ة لn,ان ج"دة ال�عل�3 واالع�,اد، ع (

�ات اإلدارة ال��("�ة في ضـــ"ء ث"رة االت*ـــاالت   .١٣
صـــالح ال�ی7 أح,� ج"ه� : أســـال�P وتق
  م.٢٠٠٢)، ١٠٥وال,عل"مات، م�لة ال��(�ة، جامعة األزه�، ع (

١٤. �)، ر(�ع  ١٠٨ع (  م�لة ال,ع�فة،3 وال,ع�فة،  ال�ارث ع�� ال�,�� حSـ7 : ال�"دة فى ال�عل
 ،3�  م. ٢٠٠٤األول، ال��اض، وزارة ال��(�ة وال�عل

١٥.  ،UابSم.٢٠٠٤ال,�جع ال  
�ة، ورقة ع,ل ال�عل�3 ال
�Rرضا ح�از[ :  .١٦,�  .٢٠٠٥، م�خل ل�"دة الع,ل�ة ال�عل

17. Chee, Wai- Chi : Negotiating teacher professionalism : cove 
mentality and Education Reform in Hong Kong Ethnography and 
Education, v.7, N.3, P. 327-344.   

  واع�,ـاد   ج"دة ضــــــــــــــ,ـان  معـای�� وث�قـة: واالع�,ـاد  ال�عل�3  ج"دة  لnــــــــــــــ,ـان  الق"م�ـة اله�jـة .١٨
�ة واإلدارات  ال,�ی��ات ,� .سابU م�جع األزه��ة، وال,
اUp ال�عل

١٩.  : hدة ال�ـاملةراف�ة ع,� ال����"� ،إع�اد الق�ادات اإلدار�ة ل,�رس ال,Sـ�ق�ل فى ضـ"ء ال
 .٢٠٠٧، ع,ان ، دار الف�9

�ة ،  .٢٠,��U معای�� ون	3 ال�"دة ال�ـــاملة فى ال,YســـSـــات ال�عل�Mم�خل ل� : P�M&م�,� ال
ال�,ع�ة الSـع"د]ة للعل"م ال��("�ة وال
فSـ�ة (جSـ�7) ، ال�"دة  اللقاء الSـ
"h ال�اBع ع�ـ� ،

 م.٢٠٠٧مای"  ١٦-١٥�3 العام ،فى ال�عل

ــامـلة في ال�عل��B ،3ـ� مـق�م إلدارة ال�"دة واالع�ـ,اد   .٢١ خـاـل� مMه� الـع�واني : ال�"دة ال�ــــــــــــ
 ،3� . ٢٠١٥ب"زارة ال��(�ة وال�عل

ع��� إب�اه�3 م�,� العSـاسـي: تM"�� ال�عل�3 اإلب��ائي ال,*ـ�[ في ضـ"ء ال&��ة ال9
�]ة،   .٢٢
�� غ�� م
�"رة، Kل�ة ال��Sةرسالة ماج�
Mا، �(p م٢٠١٢، جامعة. 

�ى لn,ان ال�"دة  أح,� إس,اع�ل ح�ى: .٢٣��R االس��اتM&دارة ال*ف ال�wإدارة ال,�رسة و
 . ٢٠٠٩، دار الف�9 الع�(ى، القاه�ة، واالع�,اد 

�ة ت�("�ةس�� أح,� عc,ان :  .٢٤Sل,ة : دراسة نفS,ة ال�، ال,jS"ل�ة االج�,اعي وال�&*
mالقاه�ة، ٥ ،P�9٢٠٠٣، دار ال .  


