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ملخص: 

اأ�سبحت جودة التعليم من الق�سايا املهّمة التي حظيت بالعناية املتزايدة – يف الآونة 
الأخرية- من طرف املعنيني بالرتبية والتعليم يف البلدان املختلفة، ويرجع ذلك اإىل تزايد 
ال�سغوط والنتقادات التي يتعر�ص لها هذا القطاع، فهو ما زال دون م�ستوى الطموحات 

واجلهود التي تبذلها الدول لدعم اأن�سطة اجلودة ال�ساملة وتوكيدها. 
والتقارير،  الدرا�سات،  جمع  على  القائم  الو�سفي  املنهج  خالل  من  الدرا�سة  تو�سلت 
والدوريات والكتب اإىل اأن فر�سية البحث التي تن�ص على اأن ملعايري اجلودة ال�ساملة دوراً 

فعاًل يف تطوير املوؤ�س�سات التعليمية واإعداد كوادر موؤهلة لأ�سواق العمل قد حتققت. 
وكذلك تو�سل الباحث اإىل و�سع ت�سور مقرتح متكامل الأبعاد للجوانب الرئي�سة التى 
ينبغى لأي موؤ�س�سة تعليمية النظر اإليها بعني الهتمام، حتى تتمكن من التعرف اإىل اأماكن 

التقدم واخللل فى منظومة اجلودة ال�ساملة داخل املوؤ�س�سة التعليمية 
واأ�ساف الباحث اأي�سا تو�سيات عدة لتاأكيد اأهمية �سبط اجلودة يف التعليم، و�سمان 
اإ�سرتاتيجية  بو�سع  اأي�سا  الباحث  لزيادة كفاءتها. ويو�سى  التعليمية  املمار�سات  حت�سني 
متكاملة للجودة ال�ساملة، وذلك بتحديد اأهداف اجلودة ال�ساملة ور�سم ال�سيا�سات والإجراءات 
الالزمة لذلك، والتاأكيد على اأهمية املراقبة واملتابعة والتقومي امل�ستمر للخطة املو�سوعة 

ل�سمان اأن ما ُخطط له ُينفذ بكفاءة وفاعلية. 
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Abstract: 
Quality in education has become an important issue that has recently 

received increased attention by those who are concerned with education in 
different countries, due to the growing pressures and criticisms which this 
sector has been faced. 

This study aimed to declare the concept of TQM in education by discussing 
various intellectual visions on TQM criteria along with justification for their 
application and adjustment. The study has surveyed major contemporary 
models for TQM in education (United States, Japan, England and Kingdom 
of Saudi Arabia) . 

The study found that the research hypothesis that quality standards 
have an effective role in the development of educational institutions and the 
preparation of qualified cadres of the labor markets has been confirmed. 

The researcher has developed an integrated proposal which helps any 
educational institution to identify its progress and imbalances at quality 
system the researcher also gave several recommendations to enable quality 
control in education and to ensure better educational practices to increase 
efficiency. This has been done by developing an integrated strategy for TQM 
through identifying its objectives, drawing policy and procedures necessary 
to ensure the achievement, and emphasizing the importance of monitoring 
and continuous evaluation of the plan designed to ensure that the plan was 
implemented efficiently and effectively. 
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مقدمة: 

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�رسف املر�سلني، �سيدنا حممد، وعلى اآله 
و�سحبه ومن اهتدى بهديه اإىل يوم الدين.  وبعد... 

فاإن اجلودة هى اإحدى اآليات حتقيق ر�سا العمالء، حيث اإن ر�سا العمالء مفهوم يوليه 
اأعمالهم، وهو املفتاح  اأهميته لنجاح  اأرباب العمل اهتمامًا خا�سًا. ويعرفون مدى  جميع 
احلقيقي للو�سول اإىل الزدهار والرثوة. واأ�سبحت اجلودة ال�ساملة اإحدى الق�سايا التي تهم 
القيادة الإدارية يف اأية موؤ�س�سة ت�سعى لرفع اأدائها، كما ا�ستخدمت اجلودة يف التناف�ص بني 
من  ت�ستمد طاقة حركتها  ال�ساملة  اجلودة  اأن  )حمود، 2000، 37( طاملا  املوؤ�س�سات  تلك 
اإبداعي  نحو  على  الفكرية  قدراتهم  وا�ستثمار  العاملني  مواهب  توظيف  ومن  املعلومات، 

 . )Rhodes, 1992,. 12( لتحقيق التح�سن امل�ستمر للموؤ�س�سة
ال�ساملة  اإدارة اجلودة  لذا ظهرت  الإنتاجية،  بالكفاءة  الإدارة يرتبط  وملا كان جناح 
ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  واأ�سبحت  اجلودة،  وا�ستمرارية  النتاجية  رفع  لتحقيق   )TQM(

اإ�سرتاتيجية متكاملة لتطوير املوؤ�س�سات الإنتاجية واخلدمية، ومنها املوؤ�س�سات التعليمية، 
لأنها اإدارة تركز على اأداء العمل بطريقة �سحيحة، وباأ�سلوب منوذجي ومثايل يتجنب تبديد 
ويدعم  امل�ستفيدين،  وير�سي  العاملني،  بني  املنازعات  ويقلل  ا�ستغاللها،  �سوء  اأو  املوارد 

البتكار والتجديد )عبد الفتاح، 2000، 75( . 
اإن الهتمام ب�سبط اجلودة يف املوؤ�س�سات التعليمية نبع من النظر اإىل التعليم باعتباره 
�سلعة- كغريه من ال�سلع- ول بد له اأن يناف�ص واأن ي�سعى اإىل اإر�ساء م�ستهلكي تلك ال�سلعة 
املوؤهالت  اأف�سل  على  احل�سول  يف  يرغبون  فالطالب  والدولة.  واملجتمع  الطالب  من 
للح�سول على الفر�ص الوظيفية التي تزداد �سحًا بازدياد عدد اخلريجني وقلة فر�ص العمل، 
اأما الدولة فرتنو اإىل خمرجات  اأف�سل تاأهيل لأبنائهم،  اإىل  اأمور الطالب يتطلعون  واأولياء 
اأهداف خططها التنموية )اخل�سري، 2001، 13- 14(  تعليمية متميزة متكنها من حتقيق 
فعالة  اإ�سهامات  ذات  لتكون  التعليم  النهو�ص مبخرجات  اأن عدم  الباحثني  . ويرى بع�ص 
يف تنمية املجتمع، يرتتب عليه ظهور البطالة يف �سفوف املتعلمني، وانخفا�ص امل�ستوى 
�سوق  ومتطلبات  التعليم،  تخ�س�سات  بني  الرتباط  وعدم  الأ�رس،  من  كبري  لعدد  املعي�سي 

العمل )اأتكن�سون، 1996، 47( . 
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2-  مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
من منطلق الوعي بدور التعليم يف التنمية الب�رسية امل�ستدامة، اأ�سبحت جودة التعليم 
– يف الآونة الأخرية- من قبل  ة التي حظيت بالعناية املتزايدة  العام من الق�سايا املهمَّ
املعنيني بالرتبية والتعليم يف البلدان املختلفة، ويرجع ذلك اإىل تزايد ال�سغوط والنتقادات، 
تبذلها  التي  واجلهود  الطموحات  م�ستوى  دون  زال  ما  فهو  القطاع  هذا  لها  يتعر�ص  التي 

الدول لدعم اأن�سطة اجلودة ال�ساملة وتوكيدها. 
ونظراً لأهمية تطوير مدخالت التعليم وعملياته وخمرجاته فقد اأ�سبح من امل�سلم به 
اأهدافها  اإىل حتقيق  التعليمي و�سوًل برباجمه  النظام  لعنا�رس  ال�سامل  التقومي  مبداأ  قبول 
املن�سودة من جهة، وحتقيقًا لال�ستثمار اجليد لالإنفاق على التعليم من جهة اأخرى )اخل�سري، 
2001، 29( . واأدى ذلك اإىل ظهور توجه قوي يهدف اإىل ال�سعي اجلاد لالرتقاء بكفاءة النظام 
التعليمي، وذلك من خالل حت�سني اجلودة ال�ساملة ملخرجات النظام التعليمي، و�سبط تلك 

اجلودة با�ستخدام معايري ونظم اجلودة ال�ساملة املختلفة. 
ولهذا ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�ص الآتي: ما دور معايري اجلودة 
ال�ساملة فى تنمية املوؤ�س�سات التعليمية،  ويتفرع عن هذا ال�سوؤال الرئي�س اأ�سئلة فرعية 

عدة جتيب عنها الدرا�سة وهي: 
ما مفهوم اجلودة ال�ساملة يف التعليم؟ .  ● 

املوؤ�س�سات  يف  ال�ساملة  اجلودة  معايري  تناولت  التى  املختلفة  الفكرية  الروؤى  ما  ● 
التعليمية؟ .  

ما مربرات تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف املوؤ�س�سات التعليمية؟ .  ● 

ما طرق �سبط اجلودة فى املوؤ�س�سات التعليمية وقيا�سها؟ .  ● 

ما اهم مناذج اجلودة التى ميكن تطبيقها فى املوؤ�س�سات التعليمية؟ .   ● 

ما الت�سور املقرتح الذى ميكن املوؤ�س�سات التعليمية من التعرف اإىل اأماكن التقدم  ● 
والق�سور فى منظومة اجلودة ال�ساملة حتقيقا ملبداأ التح�سني امل�ستمر؟ . 

3 أهمية الدراسة: 
تنبثق اأهمية الدرا�سة من حيوية مو�سوعها، وهو جودة التعليم، والذي يعدُّ اأداة تنمية 
و�سيلة  اأ�سبح  التعليم  اجلودة يف  �سمان  اأن  وبخا�سة  نه�سته،  �سناعة  وو�سيلة  املجتمع، 
للتاأكد من حتقيق النظام التعليمي لأهدافه املو�سوعة، ومن ثم ترتكز اأهمية الدرا�سة على 
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تو�سيح الدور الذى توؤديه معايري اجلودة ال�ساملة فى دعم املوؤ�س�سات التعليمية وتنميتها 
حتى تتمكن تلك املوؤ�س�سات من اإعداد كوادر موؤهلة ل�سوق العمل 

5 منهجية الدراسة: 
والتقارير،  الدرا�سات،  الذي يعتمد على جمع  النظري  الو�سفي  الباحث املنهج  اعتمد 
والدوريات والكتب املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة ومن ثم ميكن حتديد معايري اجلودة ال�ساملة 
يف التعليم، وكيفية تطبيق تلك املعايري والتعرف اإىل جمموعة من الدرا�سات ال�سابقة التي 
تناولت كيفية تفعيل منظومة اجلودة ال�ساملة يف املوؤ�س�سات التعليمية مع اإجراء م�سح لأهم 
الباحث يف  التعليم واعتمد  ال�ساملة يف  التي حققت اجلودة  التطبيقية املعا�رسة  النماذج 
اأ�سئلة  املنهجية على تق�سيم جوانب البحث اىل ثمانية حماور رئي�سة تت�سمن الإجابة عن 

الدرا�سة الواردة يف م�سكلة البحث، واملحاور هي: 
ما مفهوم اجلودة ال�ساملة يف التعليم؟  ● 

التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  اجلودة  اأن�سطة  دعم  تناولت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  ● 
وتوكيدها. 

معايري اجلودة ال�ساملة يف التعليم.  ● 

اأ�ساليب تطبيق معايري اجلودة يف التعليم.  ● 

مربرات تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف التعليم.  ● 

مناذج تطبيقية معا�رسة ل�ستخدام اجلودة ال�ساملة يف التعليم.  ● 

�سبط اجلودة يف التعليم.  ● 

ت�سور مقرتح لرفع كفاءة اأداء املوؤ�س�سات التعليمية.  ● 

6 فرضية البحث: 
يتبنى البحث فر�سية مفادها: »اأن معايري اجلودة ال�ساملة لها دور فعال يف تطوير 
وبني  كوادر  من  التعليمية  العملية  التواوؤم بني خمرجات  يحقق  التعليمية مبا  املوؤ�س�سات 

الحتياجات الفعلية لأ�سواق العمل«

أوال - مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم: 

التناف�ص  الأ�سا�ص- م�سطلح اقت�سادي ظهر بناء علي  اإن م�سطلح اجلودة هو- يف   
ال�سناعي والتكنولوجي بني الدول ال�سناعية املتقدمة، بهدف مراقبة جودة الإنتاج وك�سب 
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ثقة ال�سوق وامل�سرتى، وبالتايل ترتكز اجلودة علي التفوق والمتياز لنوعية املنتج يف اأي 
»مقابلة  باأنها:   )TQM( ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  مفهوم  �سمن  اجلودة  وتعرف  جمال، 
وجتاوز توقعات امل�ستفيد« )Barton, Joan, 1991 :7( ، وبالتايل يحّدد امل�ستفيد ماهية 
يف  وال�سعوبة  التحدي  يكمن  وهنا  ر�ساه،  وحتقق  رغباته  تلبي  والتي  املطلوبة  اجلودة 
خمتلفة،  �سخ�سيات  ولهم  ورغباتهم،  اأهواوؤهم  تختلف  الذين  امل�ستفيدين  جميع  اإر�ساء 

وينتمون لطبقات اجتماعية خمتلفة. 
التي تتعلق  التعليم، فاإنه يتعلق بال�سمات واخلوا�ص كافة  اجلودة يف  اأما مفهوم 
باملجال التعليمي، والتي تظهر مدى التفوق والإجناز للنتائج املراد حتقيقها »وهي ترجمة 
التعليمية  اخلدمة  لتعميم  اأ�سا�سًا  تكون  اإيل خ�سائ�ص حمددة  الطالب  توقعات  احتياجات 

وتقدميها للطالب مبا يوافق تطلعاتهم« )الر�سيد: 1995: 4- 6( 
ُتَعدُّ اإدارة اجلودة ال�ساملة حجر الأ�سا�ص ل�سمان حتقيق املوؤ�س�سات العامة او اخلا�سة 
ومتابعة  وتنفيذ  وتنظيم  »تخطيط  باأنها:   )1997 وعثمان،  )عثمان  عرفها  وقد  لأهدافها 
للعملية التعليمية وفق نظام حمدد، من خالل تقدمي خدمة تعليمية متميزة واأن�سطة جامعية 
التح�سني  باأنها:   )اأبو �سنينة، 2001(  للفرد«. وعرفها  ال�سخ�سية املتوازنة  ت�سهم يف بناء 
حتقيق  بق�سد  الدرا�سية،  واخلطط  الربامج  وتطوير  التعليم،  مدخالت  جميع  لأداء  امل�ستمر 

العدد الأكرب من الأهداف باأقل التكاليف واق�رس الأزمنة. 
وعرفها )حممود واآخرون، 2009( باأنها: »مفهوم له معنيان واقعي وح�سي، والواقعي 
يعني التزام املوؤ�س�سة التعليمية باإجناز موؤ�رسات ومعايري معتمدة، واحل�سي يعني الرتكيز 
على م�ساعر واأحا�سي�ص متلقي اخلدمة التعليمية، ويعرب عنه مبدى ر�سا امل�ستفيد من التعليم 

مب�ستوى من الكفاءة والفعالية«. 
للجودة  تعريفاً  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  الفيدرايل  اجلودة  معهد  ويقدم 
ال�ساملة: »القيام بالعمل ب�سكل �سحيح، ومن اأول خطوة، مع �رسورة العتماد على تقومي 

العمل يف معرفة مدى حت�سني الأداء« )القحطاين، 1993، 17( 
ونظراً لتعدد مفاهيم اجلودة ال�ساملة، فقد حاول العلماء واملتخ�س�سون التمييز بني 
واملدخل  التفوق،  اأ�سا�ص  على  املبني  املدخل  هي  ال�ساملة  اجلودة  لتعريف  مداخل  خم�سة 
على  املبني  واملدخل  القيمة،  اأ�سا�ص  على  املبني  واملدخل  امل�ستفيد،  اأ�سا�ص  على  املبني 

اأ�سا�ص املنتج، واملدخل املبني على اأ�سا�ص الت�سنيع )بن �سعيد، 1997، 48- 49( . 
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ثانيا - الدراسات السابقة: 

درا�سة دربا�س )1994( وهدفت اإىل التعريف مبفهوم اجلودة ال�ساملة، ومناذج اإدارة 
اجلودة الكلية وتطبيقاتها يف القطاع الرتبوي، مع اإ�سارة خا�سة بتجربة مدينة ديرتويت 
اإدارة  يف ولية مي�سغن الأمريكية، واإمكانية حتقيق النماذج والتطبيقات الرتبوية ملفهوم 
اجلودة الكلية يف القطاع الرتبوي ال�سعودي، وقد ا�ستخدم الباحث لتحقيق اأهداف درا�سته 
املنهج املكتبي النظري. وقد قدم الباحث عدداً من التو�سيات منها: البدء بتدري�ص مفاهيم 
اإدارة اجلودة الكلية واأ�ساليبها وت�سمينها يف النماذج الدرا�سية يف مرحلتي التعليم الثانوي 

واجلامعي، مع تكثيف ذلك يف كليات الرتبية وكليات املعلمني. 
مبادئ  تطبيق  اأهمية  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل  وهدفت   )2001( ال�سنربي  درا�سة 
ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  مبادئ  تطبيق  اإمكانية  درجة  اإىل  والتعرف  ال�ساملة،  اجلودة  اإدارة 
يف اجلامعات ال�سعودية، والتعرف اإىل درجة التوافق والختالف بني اآراء اأع�ساء جمال�ص 
اجلامعات ال�سعودية نحو اأهمية تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة، وتقدمي اأمنوذج مقرتح 

لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف ال�سعودية. 
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، وقد بلغت عينة الدرا�سة )164( ع�سواً 
ا�ستجاب منهم )131( ع�سواً؛ وقد تو�سل الباحث اإىل نتائج من اأهمها: ارتفاع درجة تقدير 
م�ستوى اأهمية تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة، وارتفاع درجة تقدير م�ستوى اإمكانية 
اآراء اأع�ساء جمال�ص  اإدارة اجلودة ال�ساملة يف اجلامعات ال�سعودية. واتفاق  تطبيق مبادئ 
اجلامعات ال�سعودية على اأهمية اإمكانية التطبيق ملبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة يف اجلامعات 

ال�سعودية. 
درا�سة البكر )2001( وهدفت اإىل تطبيق املوا�سفات الدولية للجودة وتوظيفها )اليزو 
9002( يف املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية. وقد اعتمد الباحث يف منهج الدرا�سة على ُبعدين 
اأهمها �رسورة الأخذ  اإىل تو�سيات من  الدرا�سة  رئي�سني هما: التحليل والتطبيق. وخل�ست 
مبعايري املوا�سفات الدولية للجودة يف بنية التعليم ونظامه وخدماته املتعددة. و�رسورة 
الأخذ بتطبيقات املوا�سفات الدولية للجودة يف مراحل التعليم املختلفة. وحث املوؤ�س�سات 
الدولية  املوا�سفات  �سهادات  على  احل�سول  على  اأهلية(  )حكومية،  والتعليمية  الرتبوية 

للجودة. 
درا�سة احلربي )1422هـ( وهدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اجتاهات الهيئة الأكادميية 
اإ�سهام هذا التطبيق يف تطوير  اإدارة اجلودة ال�ساملة، ومدى  ال�سعودية نحو تطبيق مبادئ 
اجلامعة. وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي امل�سحي وال�ستبانة اأداًة جلمع املعلومات، 
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حيث ُطبِّقت على عينة من اأع�ساء هيئة التدري�ص ال�سعوديني ذكوراً واإناثًا يف اأربع جامعات 
ممثلة للمناطق اجلغرافية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل العديد من النتائج من اأهمها: 

تطبيق  اإىل  املتو�سط  فوق  بدرجة  املوافقة  اإىل  الأكادميية  الهيئة  اجتاهات  مالت  - 
مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة يف اجلامعات ال�سعودية. 

والتدريب  والتعليم  الفعالة،  والقيادة  للجودة،  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  مبداأ  كان  - 
امل�ستمر يف مقدمة املبادئ التي وافقت عينة الدرا�سة على تطبيقها يف اجلامعات ال�سعودية 

بدرجة فوق املتو�سط. 
اأجمعت عينة الدرا�سة على اأن تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة ي�سهم يف تطوير  - 

اجلامعات ال�سعودية.  
درا�سة البنا )2003( وهدفت اإىل التعرف اإىل مفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة ومقوماته. 
اأبعاد تطوير التعليم الثانوي يف م�رس لإر�ساء ثقافة اجلودة ال�ساملة. وتقدمي  وا�ستعرا�ص 
اإدارة  لتطبيق معايري  قاعدة  تكوين  اأجل  ال�ساملة من  اجلودة  ثقافة  لتدعيم  ت�سور مقرتح 
اجلودة ال�ساملة للتعليم الثانوي يف م�رس. وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي يف درا�سته، 
يف حني بلغت عينة الدرا�سة )165( فرداً من روؤ�ساء اأق�سام وموجهني ومديرين ونظار ووكالء 
اأهداف  اأنه ل توجد  اأهمها:  اإىل نتائج عدة من  الدرا�سة  اأوائل ومعلمني. وخل�ست  ومعلمني 
وا�سحة وحمددة للبيئة املدر�سية، بل هي اأهداف عامة ل تختلف من مرحلة تعليمية اإىل 
اأخرى، واأن اخلدمات ل ترتكز حول احتياجات الطالب، واإمنا ُتقدم وفقًا لقرارات امل�سئولني 
والف�سل وال�ستفادة  النجاح  واأن املدر�سة ل تقوم بدرا�سة عوامل  والتعليم.  الرتبية  بوزارة 

منها يف حت�سني العملية التعليمية. 
، وهدفت اإىل التعرف اإىل واقع التعليم اجلامعي الفل�سطيني  درا�سة احلويل )2004( 
والإملام مبفهوم جودة التعليم، واقرتاح ت�سور لتح�سني جودة التعليم اجلامعي الفل�سطيني. 
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي؛ وخل�ص الباحث اإىل تو�سيات عدة من اأهمها: 
اإن�ساء وحدة للجودة يف كل جامعة فل�سطينية، واإن�ساء مركز وطني لتطوير التعليم اجلامعي، 
واإن�ساء هيئة م�سرتكة للتعاون والتن�سيق بني فعاليات كل من �سوق العمل والتعليم العايل. 

اجلودة  اإدارة  تطبيق  اإمكانية  اإىل  التعرف  اإىل  وهدفت  )1424هـ(  احلربي  درا�سة 
ال�ساملة، ومعرفة مدى حتقيق الأهداف، ومقومات التطبيق ومعوقاته يف املعاهد الأمنية، 
واإىل الك�سف عن الفروق بني اآراء جمتمع الدرا�سة حول اإمكانية تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة 
ال�ساملة، واأهمية توافر مقومات التطبيق ومعوقاته، وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي 
يف درا�سته ، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج من اأهمها: اأبدى اأفراد جمتمع الدرا�سة 
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اإمكانية تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة بدرجة عالية، كما اأن اأكرث مبادئ اإدارة اجلودة 
ال�ساملة التي ميكن تطبيقها هي: الهتمام بتفعيل التغذية الراجعة )نظام الت�سال( ، واأقل 
اإدارة  اإمكانية تطبيق  اأن  الدرا�سة  اأفراد جمتمع  راأى  امل�ستفدين. كما  الرتكيز على  اإمكانية 
)البريوقراطية،  منها  املعاهد  يف  اأبرزها  عالية  بدرجة  معوقات  تواجه  ال�ساملة  اجلودة 

املركزية( . 
ي�ستخل�ص الباحث من خالل ادبيات الدرا�سة اأن نظام اجلودة ال�ساملة ميكن تطبيقه 
التنفيذ، وتهيئة  اإىل دقة يف  اأنه يحتاج  الرتبوية كافة، غري  الرتبوية وغري  يف املوؤ�س�سات 
املناخ املنا�سب لتطبيقه بفاعلية وتخ�سي�ص املوارد الكافية التي حتتاجها املوؤ�س�سة للقيام 
وتدريب  ومرافق  مبان  من  املتميزة  البيئة  بتوفري  يتعلق  فيما  وخا�سة  التطبيق،  بعملية 
التعليمية حتى  الرتبوية  بالعملية  يتعلق  والتجهيزات واملعامل، وكل ما  الب�رسية  للكوادر 

يت�سنى للمنظمة حتقيق اجلودة ال�ساملة فى كل مراحل تاأدية اخلدمة. 
ثالثا - معايري اجلودة الشاملة يف التعليم: 

يعمل النظام التعليمي كاأي نظام اإنتاج اآخر وفق ا�سرتاتيجية معينة تراعي الظروف 
القت�سادية والجتماعية املحيطة بالنظام، والبناء الثقايف ال�سائد داخل النظام، واملناخ 
التنظيمي والتقدم التقني وامل�سادر املادية والب�رسية التي يوفرها النظام، وحاجات ممويل 
النظام ورغباتهم. لذا فاإنه يهتم باأن تكون خمرجاته متفقة واملوا�سفات العاملية ل�سبط 

جودة الإنتاج من خالل ال�سعي الدائم اإىل ا�ستخدام معايري لقيا�ص اجلودة و�سبطها. 
أ. معيار كرو�سبي: 

اأربعة  فقد حدد  اأحد م�ست�ساري اجلودة على امل�ستوى العاملي،  اأما »كرو�سبي« وهو 
معايري ل�سمان و�سول املوؤ�س�سات اإىل اجلودة ال�ساملة وهي: 

ومت�سق  وا�سح  تعريف  و�سع  خالل  من  اجلودة  ملتطلبات  التكيف  الأول  املعيار  Ú 
للجودة. 

املعيار الثاين و�سع معايري لالأداء اجليد/ وال�سيء/ والعايل/ واملنخف�ص/ والأول/  Ú 
والثاين، بهدف حتقيق اجلودة والوقاية من الأخطاء مبنع حدوثها تبعًا لهذه املعايري. 

املعيار الثالث حتديد م�ستويات اأداء الأفراد، ومنع حدوث الأخطاء من خالل �سمان  Ú 
الأداء اجليد من اأول مرة. 

املعايري  خالل  من  م  تقوَّ اجلودة  حتقيق  فبعد  اجلودة،  تقومي  الرابع:  املعيار  Ú 
ثم  الأوىل،  املرة  من  جيد  ب�سكل  به  القيام  ثم  �سيء،  كل  تكلفة  وح�ساب  لذلك،  املو�سوعة 

ح�ساب الفاقد.  )النبوي، 1995م، �ص291( . 
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ب. معيار دمينج: 

وتعد مبادئ »دمينج« من اأكرث املبادئ تطبيقًا على نطاق وا�سع يف القطاع الرتبوي، 
وتهدف اإىل الو�سول باملوؤ�س�سة اإىل حالة الكمال ال�ساملة، وهي ت�سكل منظومة متكاملة 

لتحقيق اجلودة وذلك على النحو االآتي: 
م�ستمرة  م�ستقبلية  غاية  ولها  للمنظمة،  وحمددة  وا�سحة  اأهداف  هناك  تكون  اأن  Ú 

لتح�سني الإنتاج واخلدمة. 
بطريقة  الأ�سياء  عمل  نحو  التوجه  يكون  بحيث  للجودة،  جديدة  فل�سفة  تتبنى  اأن  Ú 

جديدة، ولي�ص عمل الأ�سياء القدمية بطريقة اأف�سل. 
من  اجلودة  بناء  واعتماد  اجلودة،  لتحقيق  التفتي�ص  على  العتماد  عن  التوقف  Ú 

الأ�سا�ص مع ا�ستمرارية التح�سني. 
النظر بالعتبار اإىل التكاليف الكلية، فاملهم لي�ص احللول ال�سهلة، لأنها قد تكون  Ú 

اأكرث تكلفة، ولذا لبد من تغري فل�سفة ال�رساء التي تعتمد على ال�سعر فقط. 
التح�سني امل�ستمر لعملية التخطيط والإنتاج واخلدمة.  Ú 

التدريب املتوا�سل يف اأثناء اخلدمة، واعتماد الطرق احلديثة يف التدريب وربطها  Ú 
بخطط لتح�سني اجلودة. 

ونواجته  النظام،  حت�سني  يف  دورها  وتفعيل  وتاأ�سيلها،  الإدارية  القيادة  تبني  Ú 
وعملياته وخمرجاته، با�ستمرار نحو الأح�سن. 

جتنب اخلوف من التغيري.  Ú 

اإزالة املعوقات واحلدود التنظيمية بني موظفي الأق�سام املختلفة باملنظمة.  Ú 

عن  والبتعاد  العاملني،  اأهداف  حتقيق  يف  واقعية  اأكرث  �سيا�سات  على  العتماد  Ú 
اأ�سلوب النقد والوعظ للعاملني. 

العاملة، حيث ميكن  للقوى  الرقمية  الِن�سب  بناًء على  الإدارة  اأ�سلوب  البتعاد عن  Ú 
لالأن�سبة املحددة من العمل اأن تكون على ح�ساب نوعية املخرجات، ول ت�سمح بالتح�سن. 

التاأكيد على التقومي الذاتي، واملكافاأة الذاتية التي تتيح للعاملني فر�ص التفاخر  Ú 
بعملهم وبراعتهم، واإلغاء تقومي الأداء ال�سنوي لالأفراد. 

ت�سمني برنامج �سارم للتعليم والتنمية الذاتية لكل موظف.  Ú 

تعزيز العمل بروح الفريق الواحد داخل املنظمة، وذلك لتحقيق التحول اإىل نظام  Ú 
اجلودة. )النبوي، 1995م، �ص262( . 
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ت. معايري بلدرج: 

طور مالكوم بلدرج M. Baldrige نظامًا ل�سبط اجلودة يف التعليم، واأقر كمعيار قوي 
وذلك  العام،  بالتعليم  التعليمية  باملوؤ�س�سات  الأداء  يف  والتميز  اجلودة  ل�سبط  به  معرتف 
للنظام  املحدودة  املوارد  �سوء  يف  القا�سية  املناف�سة  مواجهة  من  املدار�ص  تتمكن  حتى 

التعليمي، ومطالب امل�ستفيدين منه. 
ويعتمد نظام بلدرج ل�سبط جودة التعليم على )11( قيمة اأ�سا�سية توفر اإطاراً 
متكامالً للتطوير التعليمي وتت�سمن )28( معياراً ثانوياً جلودة التعليم وتندمج يف 

)7( جمموعات هي )عبد اجلواد، 1991، 26- 28( : 
وم�سوؤولية  والتنظيم  القيادة  ونظام  العليا  الإدارة  ومتثل   : نقطة(   Ú 90( القيادة 

املجتمع واملواطنة. 
املعلومات والتحليل )Ú 75 نقطة( وت�سمل اإدارة املعلومات والبيانات واملقارنة بني 

املعلومات، وحتليل م�ستويات التح�سيل املدر�سي وا�ستخدامها. 
التطوير  وت�سمل  نقطة(،   Ú 75( ال�سرتاتيجي  والتخطيط  الإجرائي  التخطيط 

الإ�سرتاتيجي، وتنفيذ ال�سرتاتيجيات. 
اإدارة وتطوير القوى الب�رسية )Ú 510 نقطة( وت�سمل تقومي وتخطيط القوى العاملة، 
للهيئة  املهني  والر�سا  التدري�سية،  الهيئة  تطوير  ونظام  التدري�سية،  الهيئة  ت�سغيل  ونظام 

التدري�سية. 
الإدارة الرتبوية )Ú 50 نقطة( وت�سمل: ت�سميم النظام الرتبوي، واخلدمات التعليمية، 
الطلبة،  والتحاق  ت�سجيل  اإدارة  وتطوير  الرتبوية،  البحوث  وت�سميم  وتو�سيلها،  ودعمها، 

والنظر اإىل الإدارة الرتبوية كعمل اقت�سادي. 
اأداء املدار�ص ونتائج الطلبة )Ú 230 نقطة( ، وت�سمل نتائج الطلبة، واملناخ املدر�سي 
اأداء  اإىل  والنظر  املدار�ص،  اأداء  جمال  يف  والأبحاث  والنتائج،  املدر�سي  املناخ  وحت�سني 

املدار�ص كعمل اقت�سادي. 
ر�سا الطلبة وممويل النظام الرتبوي )Ú 230 نقطة( ، وت�سمل حاجات الطلبة احلالية 
وامل�ستقبلية، والعالقة بني ممويل النظام التعليمي والإدارة الرتبوية، ور�سا الطلبة وممويل 

النظام التعليمي احلايل واملتوقع، ومقارنته مع باقي املدار�ص اأو النظم الرتبوية الأخرى. 
النظام  اأداء  جودة  ل�سبط  بلدرج  معايري  جمالت  بني  التفاعل   )1( ال�سكل  ويو�سح 

التعليمي. 
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الشكل )1( 
التفاعل بين مجاالت معايير جودة التعليم

اخلا�سة  املعايري  من  العديد  يوجد  اأنه  الدرا�سة  اأدبيات  خالل  من  الباحث  ويرى 
والتقدمي  والرتتيب  العدد  حيث  من  اأخرى  اإىل  دولة  من  تختلف  حيث  التعليمية،  بالعملية 
والتاأخري والدمج والف�سل، ونذكر مثال اأن الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي 
يف اململكة العربية ال�سعودية اعتمدت اأحد ع�رض معياراً متكن املوؤ�س�سات التعليمية 

من احل�سول على االعتماد االأكادميي وهي: 
الر�سالة والغايات والأهداف.  ♦ 

اإدارة الربنامج.  ♦ 

اإدارة �سمان جودة الربنامج.  ♦ 

التعلم والتعليم.  ♦ 

اإدارة �سوؤون الطالب واخلدمات امل�ساندة.  ♦ 

م�سادر التعلم.  ♦ 

املرافق والتجهيزات.  ♦ 

التخطيط والإدارة املالية.  ♦ 

عمليات التوظيف.  ♦ 

البحث العلمي.  ♦ 

العالقات باملجتمع.  ♦ 
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رابعا - أساليب تطبيق معايري اجلودة يف التعليم )كيفية التطبيق(: 

من   )ISO( با�سم  املعروفة  العاملية  املعايري  تطبيق  خالل  من  التعليم  جودة  حُتدَّد 
خالل عدد من الأ�ساليب للرقابة الداخلية واخلارجية، ومن اأهم تلك الأ�ساليب التقومي الذاتي، 

والدرا�سات الذاتية، وتقومي التح�سيل الأكادميي للطالب. 
أ. التقومي الذاتي للموؤ�س�سات التعليمية: 

املوؤ�س�سة  به  وتقوم  اعتمادها،  لعملية  رئي�ص  موؤ�س�سة، و�رسط  اأية  لكفاءة  اإجراء مهم 
عدم  من  الرغم  وعلى  ال�سعف،  ومواطن  القوة  مواطن  على  للوقوف  ر�سمي  وب�سكل  ذاتيًا 
توافر تفا�سيل معينة على عملية التقومي الذاتي، اإال اأن التقومي ال�سامل الذاتي ملوؤ�س�سات 

التعليم ي�ستند اإىل االفرتا�سات االآتية )الزهراين، 1998، 674( : 
اإن التقومي الذاتي جزء اأ�سا�سي من عمليات موؤ�س�سات التعليم.  Ú 

من  متعددة  وبفئات  خمتلفة،  بطرق  يتم  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الذاتي  التقومي  اإن  Ú 
الأفراد. 

اإن الهدف العام من التقومي الذاتي هو التطوير والتح�سن الأكادميي.  Ú 

اإن الكفاءة اأو اجلودة الأكادميية من املفاهيم التي ميكن حتديدها وقيا�سها.  Ú 

اإن كفاءة املوؤ�س�سة التعليمية تتكون من جمموعة عنا�رس مت�سابكة ومعتمدة على  Ú 
بع�سها بع�سًا. 

 : )Dressel, 1978- 422( وت�ستند علمية التقومي الذاتي اإىل االأ�س�س التالية
اإن التقومي الذاتي م�سوؤولية داخلية تقوم بها نخبة من املعلمني والإداريني.  Ú 

اإن التقومي عملية م�ستمرة.  Ú 

التعليمية  املوؤ�س�سة  وخمرجات  وعمليات  ملدخالت  �ساملة  عملية  التقومي  اإن  Ú 
والعوامل اخلارجية املوؤثرة فيها. 

وحتقيق  التعليمية  املوؤ�س�سة  برامج  جودة  ل�سمان  جوهري  اأ�سا�ص  التقومي  اإن  Ú 
كفاءتها وفاعليتها. 

اإن التقومي اأ�سا�ص لتخاذ القرارات الر�سيدة.  Ú 

اإن التقومي اأ�سا�ص للتخطيط امل�ستقبلي.  Ú 

اإن التطوير هو الهدف النهائي من التقومي.  Ú 
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اإن التطوير عملية مفيدة لبناء الفهم امل�سرتك داخل موؤ�س�سات التعليم حول اأهدافها  Ú 
ونقاط قوتها و�سعفها. 

ب. الدرا�سات الذاتية: 
تو�سيع  اإىل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  ال�سامل  الذاتي  التقومي  مفهوم  تر�سيخ  اأدى 
واإدراك  �ساملة وم�ستمرة،  ذاتية  اإىل درا�سة  تزايد احلاجة  واإىل  الذاتية،  الدرا�سات  نطاق 
والتخطيط  الر�سيدة  القرارات  اتخاذ  عملية  تتطلبها  التي  البيانات  يف  احلاد  النق�ص 
موؤ�س�سات  معظم  ا�ستحدثت  النق�ص  لهذا  وا�ستجابة   .)Dressel, 1978, 429( ال�سليم 
التعليم نظامًا كاماًل يقوم باجلمع امل�ستمر للبيانات، واإن�ساء مراكز بحوث تعنى بالبحوث 
املوؤ�س�سية من خالل �سل�سلة من الدرا�سات والبحوث امل�ستمرة اأو الدورية التي تعنى بجمع 

البيانات املتعلقة بامل�سكالت والعقبات الكبرية التي تواجه التعليم وحتليلها. 
باملوؤ�س�سة  اخلا�سة  االأهداف  اإجناز  من  التاأكد  اإىل  الذاتية  الدرا�سات  وت�سعى 

التعليمية التي تزيد من فعاليتها وكفاءتها وحيويتها ومنها: 
حت�سني براجمها وزيادة فاعليتها.  Ú 

رفع قدراتها على التعامل الإيجابي مع التغيري.  Ú 

بناء قاعدة معلومات اأ�سا�سية تنطلق منها جهود التخطيط.  Ú 

رفع درجة م�ساهمة الهيئة التعليمية والإدارية يف حتديد امل�سكالت وو�سع حلولها  Ú 
وتطبيقها، وردم الفجوة احلا�سلة بني الأهداف ال�سخ�سية واملوؤ�س�سية. 

حتقيق الت�سال املفتوح بني وحدات املوؤ�س�سة التعليمية، مما ينتج عنه تعزيز للثقة  Ú 
والتفاهم، وفاعلية التعاون اجلماعي على حل امل�سكالت. 

الإ�سهام يف اإبراز بع�ص القدرات القيادية ملن�سوبي املوؤ�س�سة التعليمية.  Ú 

التقارير  واإعداد  وال�سجالت،  والعمليات  والإجراءات  لل�سيا�سات  امل�ستمر  الفح�ص  Ú 
اخلدمة  من  امل�ستفيد  دعم  على  واحل�سول  امليزانية،  طلبات  تعزيز  يف  املفيدة  والوثائق 

التعليمية. 
ت. تقومي التح�سيل االأكادميي للطالب: 

ل �سك يف اأن الإجناز الأكادميي للطالب له تاأثري كبرٌي يف تطوير التدري�ص الذي تقدمه 
املوؤ�س�سات التعليمية، ومعرفة نوعية التعليم الذي يقوم الطالب بتح�سيله، �سواء من هم على 
بالأهداف  ارتباطه  الفعال من حيث  الربنامج  �سمات  اخلريجني، وحتديد  اأو  التخرج  و�سك 
التعليمية، واحتياجات الطالب ومطالب خطة التنمية، ومعرفة مدى اإجناز هيئة التدري�ص 
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يف الدعم الكامل لتحقيق اجلودة ال�ساملة يف املوؤ�س�سة التعليمية. والتقومي الناجح لتح�سيل 
الطالب الأكادميي يعتمد على ا�ستخدام مقايي�ص متعددة لتقومي الربنامج التعليمي، ويقدم 
التح�سن يف  وي�ساعد يف حتقيق  الرتبوية،  ولالإدارة  اأمورهم  واأولياء  للطالب  مرتدة  تغذية 
التح�سيل  تقومي  خطة  تنفيذ  التعليمية  للموؤ�س�سة  ميكن  باأنه  علماً  واجلودة.  الأداء 

االأكادميي للطالب من خالل االإجابة على الت�ساوؤالت االآتية: 
اإىل اأي درجة اأو�سحت املوؤ�س�سة التعليمية اأن اخلطة مرتبطة باأهدافها واأغرا�سها  Ú 

لتعليم الطالب واإجنازه الأكادميي؟ 
ما دليل املوؤ�س�سة على اأن هيئة التدري�ص قد �ساركت يف و�سع خطة املوؤ�س�سة، واأن  Ú 

مفهوم اخلطة معلوم على م�ستوى املوؤ�س�سة بالكامل؟ 
عند  املوؤ�س�سة  حت�سني  اإىل  التقومي  برنامج  يوؤدي  اأن  احتمال  اخلطة  تو�سح  كيف  Ú 

تنفيذها؟ 
هل اخلط الزمني لربنامج التقومي منا�سب واقعي؟  Ú 

ما الدليل على اأن اخلطة تقدم الإدارة املنا�سبة لربنامج التقومي؟  Ú 

خامسا - مربرات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم: 

تطبيق  تناولت  التي  والبحوث  للبحث  النظري  والإطار  ال�سابقة  الدرا�سات  خالل  من 
انت�سار  التعليم واملتمثلة يف  التي تواجه منظومة  ، والتغريات  التعليم  ال�ساملة يف  اجلودة 

مفاهيم العوملة وثورة املعلومات. 
يت�سح اأن اإدخال اجلودة ال�ساملة يف التعليم اأ�سبح �رضورة الأ�سباب عديدة، ذكر 

منها )اأحمد ، 2003 ، 164( ما ياأتي: 
اإقبال معظم املجتمعات على التو�سع يف التعليم مع بداية ال�سبعينيات مع الت�سحية  ♦ 

باجلودة يف التعليم، مما اأ�سهم يف زيادة معدلت البطالة. 
زيادة الت�سابق القت�سادي واملناف�سة جعل دول العامل تتطلع اإىل النظام التعليمي  ♦ 

، باعتباره الو�سيلة وال�سالح يف مواجهة التناف�ص القت�سادي والعوملة. 
تتناف�ص يف جتويد منظوماتها  ال�ساملة جعل املجتمعات  التكنولوجية  الثورة  اإن  ♦ 

التعليمية. 
بروز ظاهرة العوملة التي توؤثر يف املجتمع الداخلي مما يحتم �رسورة الهتمام  ♦ 

باجلودة التعليمية 
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وي�سيف املتبويل )2003 ، 174( اأ�سباباً اأخرى الإدخال اجلودة ال�ساملة يف التعليم: 
نحن نعي�ص يف عامل �رسيع التغري ، وتقع على املدار�ص م�سوؤولية تاأهيل املتعلمني  ♦ 

وا�ستثمار اإمكاناتهم ملواجهة التغري. 
اجلودة ال�ساملة تهتم باحتياجات الطالب والتكلفة القت�سادية ، وترتيب الأولويات  ♦ 

الرتبوية ، ويتطلب ذلك اأن تخ�سع املدار�ص واإدارتها اإىل التقومي امل�ستمر. 
تتاأثر اجلودة ال�ساملة باقت�ساديات الدول ، ومن ثم فاإن البحث عن بدائل وم�سادر  ♦ 

متويل جديدة للتعليم اأ�سبح مطلبًا �رسوريًا. 
اجلودة ال�ساملة تنمي الإبداع ، ويتطلب الإبداع توفري بيئة مدر�سية منا�سبة، وتطوير  ♦ 

الإعداد الأكادميي للمعلم. 
موؤ�س�ساتنا  يف  مطلباً  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  التي جتعل  االأ�سباب  من  اأن  كما 

الرتبوية ما اأ�سار اإليه عليمات )2004 ، 97( اأن من اأهم فوائد تطبيقها ما ياأتي: 
درا�سة متطلبات املجتمع واحتياجات اأفراده، والوفاء بتلك الحتياجات.  ♦ 

اأداء الأعمال ب�سكل �سحيح، ويف اأقل وقت، وباأقل جهد واأقل تكلفة.  ♦ 

تنمية العديد من القيم التي تتعلق بالعمل اجلماعي وعمل الفريق.  ♦ 

اإ�سباع حاجات املتعلمني وزيادة الإح�سا�ص بالر�سا لدى جميع العاملني باملوؤ�س�سة  ♦ 
التعليمية.  

املجتمع  واأفراد  والطالب  املعلمني  نظر  يف  التعليمية  املوؤ�س�سة  �سمعة  حت�سني  ♦ 
املحلي، وروح التناف�ص واملباداأة بني املوؤ�س�سات التعليمية املختلفة. 

سادسا - مناذج تطبيقية معاصرة الستخدام اجلودة الشاملة يف التعليم: 
أ. الواليات املتحدة االأمريكية: 

يعد مفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة )TQM( يف الوليات املتحدة الأمريكية من اأحدث 
اأ�سار )املتبويل، 2003،  اإىل حيز التطبيق يف القطاع الرتبوي، حيث  املفاهيم التي برزت 
205( اإىل جمموعة من الأهداف الرتبوية للجودة ال�ساملة فى الوليات املتحدة الأمريكية 

وهي كالآتي: 
تهيئة ا�ستعداد الأطفال منذ اللتحاق بريا�ص الأطفال للتعامل مع مبادئ اجلودة  ♦ 

والتعرف اإىل مفاهيمها. 
تطوير الأهداف الرتبوية لتلبي متطلبات تطبيق اجلودة ال�ساملة يف املدار�ص.  ♦ 
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انت�سار مدار�ص اجلودة ال�ساملة، والتو�سع يف تعميمها، بحيث ل تقل ن�سبة مدار�ص  ♦ 
اجلودة ال�ساملة عن 90% من اإجمايل عدد املدار�ص. 

الربط بني املدار�ص وبني اأولياء الأمور.  ♦ 

تطبيق مقايي�ص اجلودة ال�ساملة املعرتف بها عامليًا.  ♦ 

ارتباط برامج التعليم والأن�سطة باجلودة ال�ساملة.  ♦ 

تنمية القدرة على التعليم الذاتي.  ♦ 

ارتباط التخطيط للتعليم العايل مبراحل التعليم قبل اجلامعي.  ♦ 

اإعداد برامج تدريبية لتنمية الطالب واملعلمني يف جمال البحث عن املعرفة.  ♦ 

منطقة  جتربة  الأمريكية  املدار�ص  يف  ال�ساملة  اجلودة  لتطبيق  التجارب  ومن  ♦ 
نيوتاون ومدينة ديرتويت: 

تطبيق منوذج إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس نيوتاون احلكومية: 
)دربا�ص، 1994، 30( 

طبقت منطقة نيوتاون التعليمية يف مدينة نيوتاون، بولية كاناتيك الأمريكية منوذج 
على  بالعتماد  ال�ساملة  للجودة  منوذجًا  بنْت  حيث  مدار�سها،  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة 

املعطيات النظرية والتطبيقية ملجموعة من الباحثني والعلماء كما هو مو�سح بال�سكل: 
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ومن خالل النموذج يت�سح باأن املطلوب اأن يحقق كل طالب: 
املقدرة على التعلم الذاتي.  ♦ 

املقدرة على ا�ستيعاب املعرفة وه�سم حمتويات املنهج الدرا�سي.  ♦ 

تعلم مهارات �سنع واتخاذ القرار، وحل ومعاجلة امل�سكالت، والتفكري الناقد.  ♦ 

الهتمام والعناية بالآخرين املحيطني به.  ♦ 

التعرف على اأهمية تقدير الذات.  ♦ 

كذلك يو�سح النموذج احلاجات الأ�سا�سية لالإن�سان التي يبني عليها مناذج اإدارة  ♦ 
اجلودة ال�ساملة. 

اإدارة اجلودة ال�ساملة ل يهتم بعملية قيا�ص حت�سيل  وجند اأن التقومي يف ظل فل�سفة 
امل�ستمر  التح�سني  غر�سه  بل  التقليدي،  النظام  يف  كما  ترتيبيا  ت�سنيفهم  بغر�ص  الطالب 
من اأجل اجلودة فنموذج نيوتاون ينظر اإىل الطالب ب�سفته امل�ستفيد )العميل( ، واإىل عملية 
التعلم كمنتج، واإىل عملية التعليم كخدمة، وذلك من اأجل حتقيق التح�سن الدائم يف العملية 

الرتبوية مبجملها. 
أ. جتربة ديرتويت يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة: 

ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  فل�سفة  ميت�سغن  ولية  يف  التعليمية  ديرتويت  منطقة  تبنت 
)TQM( منذ العام الدرا�سي 1989/ 1990م، على نحو جتريبي يف البداية، وبعد جناحها 
اإدارية  جرى تعميمها على املدار�ص التي اأبدت رغبتها وا�ستعدادها اإىل التحول اإىل فل�سفة 

جديدة حتمل يف اآفاقها روؤى واعدة للنهو�ص بالعملية الرتبوية والتعليمية. 
فعند تطبيق اأ�ساليب ومفاهيم اإدارة اجلودة ال�ساملة يف مدار�س مدينة ديرتويت 

فر�س عليها: 
اإعادة تعريف دور املدار�ص واأهدافها وواجباتها على نحو يتالءم مع فل�سفة اإدارة  ♦ 

اجلودة ال�ساملة 
التغري  ا�سرتاتيجيات  لتطبيق  يوؤهلها  نحو  على  للمدار�ص  الكلي  الو�سع  حت�سني  ♦ 

الأ�سا�سية للتحول نحو اإدارة اجلودة ال�ساملة . 
لالإداريني واملعلمني تعنى  الرتبوية  القيادة  �ساملة يف  تدريبية  التخطيط لربامج  ♦ 

مبفاهيم القيادة اجلماعية. 
تبني برنامج لتطوير العاملني وتثقيفهم، وبخا�سة فيما يتعلق مبواقفهم واأفكارهم  ♦ 

جتاه عملية التغيري. 
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البيانات  منه  ت�ستمد  رئي�سة  قاعدة  واعتباره  والتطبيقي  النظري  البحث  توظيف  ♦ 

يجرى  هداها  وعلى  التعليمية،  ال�سيا�سات  ُتعدَّ  اأن  يجب  �سوئها  على  التي  واملعلومات 
تنفيذها وتطبيقها. )م�سطفى، 2002، 32( 

ب. اجنلرتا: 
املجال  هذا  يف  تطور  وحدث  التعليم،  يف  ال�ساملة  اجلودة  بتطبيقات  اجنلرتا  اهتمت 
خا�سة يف التعليم منذ عام 1993م حيث ركزت على ثالثة نظم للجودة يف بريطانيا 

هي: 
تاأمني نظام اجلودة الداخلية.  ♦ 

الطالع على نظام اجلودة اخلارجية.  ♦ 

التي  التقومي  وموؤ�س�سات  التمويل،  موؤ�س�سات  خالل  من  اجلودة  نظم  يف  التحكم  ♦ 

و�سعت نظامًا جديداً لتقومي جودة التعليم. 
وتهدف بريطانيا من خالل هذا التطوير زيادة الثقة يف التعليم قبل اجلامعي والتعليم 
اإدارة  العايل، وهذا التطوير بالرتكيز على احتياجات الطالب وتوفريها، واإدخال وحت�سني 

اجلودة ال�ساملة. 
)املتبويل، 2003، 208( 

ت. اليابان: 
طبقت اليابان املعايري االأربعة الإدارة اجلودة ال�ساملة يف املدار�س – لرفع معدل 
االإنتاج وجودته واالرتقاء به والتح�سن امل�ستمر من خالل برامج عمل جيدة واإدارة 

تعاونية – وهي: 
طبيعة  وتفهم  الأدوار  متييز  بهدف  العمالء،  على  رئي�ص  ب�سكل  املوؤ�س�سة  تركز  ♦ 

واملعلم،  واملدر�سة  وحت�سينه  الطالب  منو  على  الرتبوية  اخلدمات  وتركز  فريق،  يف  العمل 
وتقع م�سئولية الإدارة يف �سوء هذا النظام باإدخال نظم حلل امل�سكالت ومتابعتها، وتنمية 

اإمكانات كل فرد وقدراته من خالل جودة �ساملة للمدخالت واملخرجات. 
يكر�ص كل �سخ�ص يف املدر�سة جهده واإمكاناته للتح�سني امل�ستمر، من خالل مبادئ  ♦ 

التعليمي، ويعمل على تطويرها، والهتمام مب�ستويات  النظام  التي يهتم بها  الأخالقيات 
التعليم احلقيقي، والهتمام بنظم التعليم البيئية. 
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من  ال�ستفادة  ميكن  التي  التكنولوجيا  وجودة  التعليم  جودة  بني  العالقة  تاأكيد  ♦ 
تطبيقاتها يف الرتقاء بتحقيق هدف اجلودة اأوًل. 

ارتباط بني جودة التعليم بعامل العمل، وارتباط نظم التعليم مبتطلبات �سوق العمل  ♦ 
والعاملي.   املحلي  امل�ستويني  على  العمل  وجودة  التعليم،  جودة  بني  كبري  ارتباط  لوجود 

)املتبويل، 2003م، 210( 

سابعا - ضبط اجلودة يف التعليم: 

مفهوم �سبط اجلودة: اإذا كانت ق�سية �سبط اجلودة مهمة يف املوؤ�س�سات القت�سادية، 
فاإنها تعد اأكرث اأهمية يف املوؤ�س�سات الرتبوية والنظم التعليمية ب�سبب ارتفاع تكلفة التعليم 
و�سعف  التعليمية،  املخرجات  بع�ص  نوعية  و�سوء  العاملية،  الت�سخم  معدلت  �سوء  يف 
التنمية، وقدرة املجتمع على حتقيق  �سلبًا على معدلت  يوؤثر  العمل، مما  ب�سوق  ارتباطها 

طموحاته واأهدافه
�سبط جودة التعليم: و�سبط جودة التعليم و�سيلة للتاأكد من اأن العملية التعليمية  - 
والإدارة الرتبوية وتدريب املعلمني والإداريني، والتطوير الرتبوي يف املوؤ�س�سات التعليمية، 

تتم جميعًا وفق اخلطط املعتمدة واملوا�سفات القيا�سية. 
أ. مبادئ اجلودة ال�ساملة يف التعليم: 

اأن يكون يف  ال�ساملة للتعليم ينبغي  اأن حتقيق اجلودة  الباحثني  يرى بع�س 
اإطار فل�سفة تت�سمن املبادئ االآتية )عبدا جلواد، 2000، 75- 80( 

قيادة الإدارة الرتبوية ل�سبط جودة التقومي من اأجل تقدمي خدمات متميزة.  - 

م�سوؤولية كل فرد من اأفراد املوؤ�س�سة التعليمية عن حتقيق اجلودة ال�ساملة للتعليم  - 
فيما يخ�سه. 

ا�ستناد الأداء الوظيفي اإىل منع حدوث الأخطاء.  - 

اعتماد موا�سفات قيا�سية جلودة الأداء والتحقق من اإجنازها.  - 

اكت�ساب ثقة امل�ستفيدين من اخلدمة التعليمية بتح�سني جودتها.  - 

الهتمام بتدريب الهيئة التدريبية والإدارية.  - 

يتبنى نظام متابعة لتنفيذ اإجراءات التطوير والتجديد الرتبوي.  - 

تعزيز النتماء اإىل املوؤ�س�سات التعليمية والولء اإىل مهنة التعليم.  - 
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ب. فوائد �سبط اجلودة يف التعليم: 

يحقق �سبط جودة التعليم عدداً من الأهداف والفوائد لعل اأبرزها ما ياأتي )ح�سان،  - 
4991، 3- 13( : مراجعة املنتج التعليمي املبا�رس، وهو الطالب من حيث العوائد املبا�رسة، 
التي  والجتماعية  الفردية  التاأثريات  ذات  املدى،  وق�سرية  املدى،  املبا�رسة، طويلة  وغري 
تعرب عن جمموعة التغريات ال�سلوكية وال�سخ�سية لدى الطالب، مثل: القيم والولء والنتماء 

والدافعية والإجناز وحتقيق الذات. 
مراجعة املنتج التعليمي غري املبا�رس مثل التغريات الثقافية والقت�سادية والتقنية  Ú 
والجتماعية وال�سيا�سية التي يحدثها التعليم يف املجتمع من خالل تن�سئة اأفراده، ويوؤثر 

بها يف م�ستوى تقدمه، ومدى حت�رسه. 
اكت�ساف حلقات الهدر واأنواعه املختلفة من هدر مايل وهدر ب�رسي وهدر زمني،  Ú 

وتقدير معدلتها وتاأثريها على كفاءة التعليم الداخلية واخلارجية. 
يف  الق�سور  اأوجه  وت�سخي�ص  التعليمي،  النظام  تقومي  خالل  من  التعليم  تطوير  Ú 
فعلي  اإىل تطوير حقيقي، و�سبط  التقومي  يتحول  والعمليات واملخرجات، حتى  املدخالت 

جلودة اخلدمة التعليمية. 

ثامنا - التصور املقرتح الذى ميّكن املؤسسات التعليمية من التعرف إىل اماكن التقدم والقصور 
فى منظومة اجلودة الشاملة:

بالعتماد على اأدبيات الدرا�سة و�سع الباحث ت�سوراً مقرتحًا متكامل الأبعاد للجوانب 
الرئي�سية التى ينبغى لأى موؤ�س�سة تعليمية من النظر اإليها بعني الهتمام، حتى تتمكن من 

التعرف اإىل اأماكن التقدم واخللل فى منظومة اجلودة ال�ساملة داخل املوؤ�س�سة التعليمية 
اأوالً- جودة العملية االإدارية واللوائح واالإجراءات:  ● 

حتديد الأهداف بو�سوح ودقة:  1 .
وجود اأهداف وا�سحة وحمددة بدقة ي�ساعد املوؤ�س�سة التعليمية على التعرف اإىل مدى 
قدرتها على البدء بتنفيذ برامج واأن�سطة اجلودة، وميكن معرفة ذلك من خالل الإجابة عن 

بع�ص الأ�سئلة: 
هل هناك حاجة حقيقية لتطبيق اجلودة ال�ساملة؟  - 

هل لدى قادة املوؤ�س�سة الرغبة احلقيقة لإدخال اإدارة اجلودة ال�ساملة وتطبيقها يف  - 
املوؤ�س�سة التعليمية؟ 



193

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )1( - تشرين 

تهيئة املناخ املالئم لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف املوؤ�س�سة التعليمية:  2 .
توفري املوارد املالية والفنية والت�سهيالت الالزمة لتنفيذ برامج اجلودة ال�ساملة.  - 

املرتبطة  املمار�سات  و  املفاهيم  لفهم  وذلك  نف�سيًا،  املوؤ�س�سة  اأفراد  تهيئة جميع  - 
باإدارة اجلودة ال�ساملة وتقبلها. 

العمل اجلماعي وتنمية روح العمل يف فريق.  - 

تنمية الكفايات املعرفية واملهارات الفنية الالزمة لدى العاملني لتنفيذ الأن�سطة  - 
املن�سجمة مع اخلطة. 

التعرف اإىل احتياجات الأفراد يف املوؤ�س�سة التعليمية النواحي الجتماعية والنف�سية  - 
والثقافية و القت�سادية كافة. 

التعرف اإىل احتياجات املوؤ�س�سة.  - 

تنمية  على  العمل  وبالتايل  تعار�ص،  دون  واملوؤ�س�سة  الأفراد  احتياجات  دمج  - 
ببع�ص  بع�سها  املوؤ�س�سات  وبني  الواحدة،  املوؤ�س�سة  يف  الأفراد  بني  الإيجابية  العالقات 
بحيث ت�سبح البيئة املحيطة ذات عالقات وات�سال م�سرتك تعمل جميعًا على حتقيق التنمية 

امل�ستدامة يف �سوء العملية الرتبوية. 
ت. الربامج العالمية الفعالة لبث الوعى بثقافة اجلودة ال�ساملة. 

ولتحقيق ذلك يتم: 
تنظيم دورات تدريبية متخ�س�سة عن اجلودة ال�ساملة ومدى اهميتها.  - 

اإقامة الندوات العامة يف جمال اإدارة اجلودة ال�ساملة.  - 

اإعداد كتيبات اإر�سادية وتوزيعها على املعنيني.  - 

تبادل اخلربات والتجارب مع الأجهزة واملوؤ�س�سات املعنية يف القطاعني اخلا�ص  - 
والعام. 

ثانياً- جودة املنهج:  ● 

واإمكانية  الهتمام مبحتوياتها وو�سوح غايتها  الدرا�سية يف  تتمثل جودة املناهج 
حتقيقها وواقعيتها يف تلبية رغبات امل�ستفيدين: )الطالب، واأولياء الأمور، واملجتمع( اإىل 
جانب الهتمام املماثل بجودة طرق التدري�ص وو�سائل واأ�ساليب التقومي، وميكن معرفة ذلك 

من خالل الإجابة عن بع�ص الأ�سئلة.
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هل هناك تغطية للمو�سوعات الأ�سا�سية؟  - 

هل تتنا�سب املناهج الدرا�سية مع قدرة ا�ستيعاب الطالب؟  - 

هل ترتبط املناهج الدرا�سية بالواقع العملي - 

ثالثاً- جودة اداء املعلم )ع�سو هيئة التدري�س(: ● 

ُتعد عملية اختيار اأع�ساء هيئة تدري�ص اأْكفاء وتطويرهم والحتفاظ بهم من الق�سايا 
تنفيذ  م�سوؤولية  عاتقهم  على  ُيلقى  التدري�ص  هيئة  فاأع�ساء  التعليمية،  للموؤ�س�سة  املهمة 
العدد  التعليمية  املوؤ�س�سة  يتوافر يف  اأن  لذلك يجب  الرتبوية وتوفري اجلودة فيها.  الربامج 

الكايف واملوؤهل من اأع�ساء هيئة التدري�ص، لتحقيق ر�سالتها واأهدافها. 
وتكمن عملية �سمان اجلودة يف ع�سو هيئة التدري�ص، باأنها عملية مرتابطة متكاملة، 
مبعنى اأنها تبداأ من مرحلة قبوله فى املوؤ�س�سة التعليمية وتنتهي بتقومي اأدائه، ومدى قدرته 
على التطوير. وتتم مراجعة الأداء يف كل عام اأكادميي، وتخ�سع هذه املراجعة لعتبارات 
خمتلفة منها: تطوير اخلطط الدرا�سية، وتطوير حمتويات املقررات، وطرق التدري�ص وامل�ساركة 
العلمية حملية اأو خارجية، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعاونه مع متطلبات 

العمل وامل�ستجدات فيه، وميكن معرفة ذلك من خالل الإجابة عن بع�ص الأ�سئلة: 
هل ُيراعى امل�ستوى العلمي واخللفية املعرفية لع�سو هيئة التدري�ص - 

الطالب  لحتياجات  التدري�ص  هيئة  ع�سو  قبل  من  واإدراك  وعى  هناك  هل  - 
ورغباتهم

مدى انتظام ع�سو هيئة التدري�ص يف العملية التعليمية - 

هل هناك تقبل للتغذية املرتدة من الطالب والتعامل معها بايجابية؟  - 

هل هناك التزام باملنهج العلمي.  - 

رابعاً- جودة الو�سائل واالأ�ساليب واالأن�سطة:  ● 

ويتم ذلك با�ستخدام التقنيات والأجهزة احلديثة التي ميكن اأن توظف من قبل القيادات 
الرتبوية، وذلك مل�ساعدتهم على ال�سطالع باأدوارهم املتعلقة بالتخطيط والتحليل والتقومي 

والرقابة. 
خام�ساً- جودة الطالب: ● 

يعد الطالب حجر الأ�سا�ص فى العملية التعليمية، وجلودة الطالب لبد من الأخذ بعدد 
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من املبادئ الواجب توافرها فيه ومنها: 
الرتكيز والنتباه والإ�سغاء.  - 

اللتزام باأداء املهّمات املكلف بها.  - 

التفاعل و تقبل املعلومات التي تطرح يف اأثناء املحا�رسات وال�ستجابة لها.  - 

ل�سلوكياته  ذاتيًا  الطالب  مراجعة  خالل  من  ذلك  ويتم  الذاتي:  والتقومي  التقومي  - 
ومعلوماته. 

�سابعاً- جودة املباين التعليمية:  ● 

ملا  التعليم  يف  ال�ساملة  اجلودة  لتحقيق  فعاله  اأداة  تعدُّ  وجتهيزاتها،  املباين  جودة 
لها من تاأثري فعال على العملية التعليمية. فيجب اأن تتوافر يف املباين الت�سهيالت املادية 
واملعنوية مثل: القاعات والتهوية والإ�ساءة، واملقاعد، وال�سوت وتوافر درجة الأمان فيها، 

ملا لذلك من اأثر على قدرات الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ص. 
هل هناك قاعات مميزة داخل املوؤ�س�سة التعليمية؟  - 

هل مت مراعاة اأبعاد الأمن وال�سالمة - 

هل هناك اهتمام بالإ�ساءة والتهوية - 

هل هناك اهتمام بالتقنيات والأجهزة امل�ستخدمة؟  - 

ثامناً- جودة التمويل:  ● 

التعليمية  املوؤ�س�سات  قيادات  وعى  من  ينطلق  رئي�سيًا  عن�رساً  التمويل  جودة  تعدُّ 
املوؤ�س�سة  فى  ال�ساملة  اجلودة  اأن�سطة  تطبيق  تكفل  مالية  خم�س�سات  باعتماد  واهتمامها 

التعليمية. 
تا�سعاً- جودة العالقات اخلارجية مع االإطراف املعنية كافة:  ● 

التعليمية بالبيئة اخلارجية عن�رساً حيويًا ميكن املوؤ�س�سة من  يعد ارتباط املوؤ�س�سة 
امل�ستمر،  التح�سني  ملفهوم  حتقيقا  كافة  املحيطة  البيئية  املتغريات  مع  الدائم  التفاعل 

وميكن معرفة ذلك من خالل الإجابة عن بع�ص الأ�سئلة 
القت�سادية  بالأو�ساع  الرقي  يف  التعليمية  املوؤ�س�سة  اأن�سطة  م�ساهمة  مدى  ما  - 

والثقافية وال�سحية والجتماعية لل�سكان يف البيئة املجاورة لها؟ 
ما مدى متتع املوؤ�س�سة التعليمية بعالقات جيدة مع اجلهات الإ�رسافية العليا؟  - 
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التي  احلكومية  اجلهات  مع  فعالة  بعالقات  التعليمية  املوؤ�س�سة  ارتباط  مدى  ما  -
تتاأثر بقراراتها؟ 

ما مدى قدرة املوؤ�س�سة التعليمية على تاأمني م�ستوى مقبول من الدعم املايل من  - 

القطاع اخلا�ص؟ 
عا�رضا- و�سع نظام للرقابة على االأداء للوقوف على مدى حتقيق  ● 

اجلودة ال�ساملة وي�سمل ما ياأتي: 
تتمكن  حتى  الراجعة  والتغذية   ، والتقومي   ، واملتابعة   ، الأداء  لقيا�ص  معايري  و�سع 
ت�سحيح  وحماولة  املوؤ�س�سة،  داخل  وال�سعف  القوة  نقاط  حتديد  من  التعليمية  املوؤ�س�سة 

النحرافات والأخطاء، وتقدمي خدمات تعليمية مميزة. 
التقليدية،  اأن يعقد مقارنة بني املن�ساآت  الدرا�سة  الباحث من خالل ادبيات  ي�ستطيع 

واملن�ساآت التي تدار على اأ�س�ص اجلودة كما ياأتي: 
من�ساآت اجلودة ال�ساملةاملن�ساآت التقليدية

1- الهيكل التنظيمي هرمي يت�سف باجلمود يف  خطوط 
ال�سلطة وامل�سوؤولية. 

2- الرتكيز على احلفاظ على الو�سع الراهن وعدم 
اإ�سالحه ال فى احلالت الطارئة. 

3- املدير التقليدى
4- تت�سف عالقات الرئي�ص باملروؤو�ص ب�سفات التواكل 

واحلقوق وال�سيطرة. 
5- الرتكيز على اجلهود الفردية حيث ت�سود املناف�سة بني 

الأفراد. 
6- تنظر الإدارة اإىل عنا�رس العمل والتدريب على اأنها 

عنا�رس تكلفة. 

1- الهيكل التنظيمي م�سطح ومرن واأقل تعقيداً. 
2- الرتكيز على التطوير والتح�سني امل�ستمر يف الأنظمة 

والعمليات عماًل مببداأ جتنب ح�سول اخلطا. 
3- املدير القائد

4- تتحول العالقات بني الرئي�ص واملروؤو�ص اإىل عالقات 
مبنية على العتماد املتبادل والثقة واللتزام من 

اجلانبني. 
5- الرتكيز على اجلهد اجلماعي حيث ت�سود روح الفريق. 

6- تنظر الإدارة اإىل العمل على اأنه اأ�سل من الأ�سول واإىل 
التدريب على اأنه جزء من منظومة اجلودة ال�ساملة

حتليل فرضية البحث: 

بالعتماد على ادبيات الدرا�سة من خالل املنهج الو�سفي املتبع فى الدرا�سة والقائم 
حتققت  الدرا�سة  مبو�سوع  املتعلقة  والكتب  الدوريات  والتقارير،  الدرا�سات،  جمع  على 
فر�سية الدرا�سة بوجود دور فعال ملعايري اجلودة ال�ساملة فى تنمية املوؤ�س�سات التعليمية، 

ورفع جودة املنتج التعليمي، واإعداد كوادر موؤهلة لأ�سواق العمل
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االستنتاجات: 
اجلودة ال�ساملة ل تاأتي بالتمني، ول باحلديث عنها فقط، بل لبد اأن تكون الإدارة  1 .
العليا فى قمة الهرم التنظيمي ، وعلى جميع العاملني والإداريني والأكادمييني اأن يجعلوا من 
ثقافة اجلودة ال�ساملة د�ستوراً يرتكزون عليه، وهذا لن يتحقق اإل بوجود خطة ا�سرتاتيجية 

حمددة باأهداف واقعية وقابلة للتحقيق فى ظل اإطار زمني حمدد. 
يعتمد جناح اإدارة اجلودة ال�ساملة يف التعليم على جمموعة معايري اختلفت جهات  2 .
عديدة يف حتديدها، ولكنها تتفق على هدف اأ�سا�ص هو رفع جودة املنتج التعليمي للتوافق 

مع مبداأ التح�سني امل�ستمر. 
اأهمها:  ومن  التعليم،  يف  ال�ساملة  اجلودة  ل�سبط  تطبيقها  ميكن  عدة  اآليات  توجد  3 .

التقومي الذاتي، والدرا�سات الذاتية، وتقومي اإنتاج الطالب التح�سيلي. 
توجد مناذج عدة للجودة ال�ساملة ميكن اأن ت�ستفيد منها النظم العربية عند تطبيق  4 .

اجلودة ال�ساملة يف موؤ�س�ساتها التعليمية. 
بتعدد عنا�رس  التعليمية  املوؤ�س�سات  ال�ساملة و�سبطها يف  تت�سع جمالت اجلودة  5 .
النظام التعليمي ومكوناته، واإن كانت ترتكز يف ثالثة جمالت رئي�سة: الهتمام برغبات 

العمالء، وبكفاءة املوؤ�س�سة التعليمية، وبتفعيل القيادة الرتبوية. 

التوصيات: 
باجلودة  املتعلقة  الإدارية  للعمليات  ال�ساملة  للجودة  مقرتحة  اإ�سرتاتيجية  و�سع  1 .

ال�ساملة ت�سمل: 
مرحلة التخطيط: والتي تهدف اإىل حتديد اأهداف اجلودة ال�ساملة، ور�سم ال�سيا�سات،  - 
فتجنيد الإمكانات، ثم �سنع القرارات مع القدرة علي التنبوؤ، وهذه املرحلة هي مرحلة متايز 

وعمل ذهني ي�سبق اتخاذ القرار. 
مرحلة التنظيم: وهي تتعلق بتنظيم العمل داخل املوؤ�س�سة التعليمية بطريقة تلبي  - 

تطبيق اجلودة ال�ساملة. 
مبادئ  علي  التدريب  عملية  بعد  التح�سني  جمالت  تنفيذ  وهي  التطبيق:  مرحلة  - 

واأدوات اجلودة ال�ساملة. 
لقيا�ص  الفعلي؛  بالواقع  التقدير  ملطابقة  واملنع  والت�سحيح  التقومي  مرحلة  - 

خ�سائ�ص املنتج وجودته
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 - مرحلة ن�رس املعلومات، وهذه املرحلة تعني ن�رس النجاح الذي حققه تطبيق اجلودة 
لال�ستفادة من اخلربات داخليًا وخارجيًا. 

اإدارة  مبادئ  على  الب�رسية  والكوادر  الإدارية  القيادات  وتثقيف  تدريب  �رسورة  2 .
على  والعمل  لتطبيقها،  لديهم  القناعة  يحقق  مبا  وتقنياتها  واأدواتها،  ال�ساملة  اجلودة 

حتقيقها. 
اإدارة اجلودة ال�ساملة وتعديلها لتتوافق  ال�ستفادة من جتارب الدول العاملية يف  3 .

مع بيئتنا العربيه من حيث معتقداتها، وقيمها، وتقاليدها. 
القيام بالتعرف اإىل حاجات امل�ستفيدين من اخلدمات الرتبوية ورغباتهم:  )الطالب،  4 .

واأولياء الأمور، واملجتمع( ، والعمل على اإ�سباعها وحتقيقها ب�سكل مر�ٍص للجميع. 
امل�ساركة يف متويل التعليم �سعيًا ملواجهة التحديات الكبرية املرتتبة على التزايد  5 .

امل�ستمر يف النمو ال�سكاين وارتفاع تكاليف التعليم، واحلاجة اإىل حت�سني نوعية التعليم. 
عقد اللقاءات والندوات عن ثقافة اجلودة ال�ساملة ودورها يف تنمية املجتمع �سواء  6 .
اإقامة  مع  العالقة،  ذات  الأخرى  املوؤ�س�سات  اأم  امل�ساجد  اأم  الإعالم  و�سائل  يف  ذلك  اأكان 

املزيد من املوؤمترات حول هذا املفهوم اجلديد. 
زيادة نطاق م�ساركة املوؤ�س�سات التعليمية مع املجتمع يف حتديد نوعية التعليم  7 .

املطلوب باأ�سلوب ي�سهم ب�سورة مبا�رسة يف حت�سني نوعية التعليم. 
اأ�ساليب حديثة يف  العتماد على كوادر قيادية فعالة يف العمل الإداري ت�ستخدم  8 .
اإن�سانية، وت�سجع على العمل مع زيادة دافعية جميع  الت�سال والتوا�سل واإقامة عالقات 

الأفراد نحو تطوير املجتمع. 
ا�ستيعابها  لإمكانية  التعليم  على  م�ستقبليًا  توؤثر  التي  والقوى  بالعوامل  التنبوؤ  9 .
ب�رسعة خلدمة املجتمع، دون اأن حتدث خلاًل يف نوعية التعليم املطلوب اأو ثقافة املجتمع. 

يف  للتجديد  والقابلية  باملرونة  املختلفة  التعليمية  املوؤ�س�سات  تت�سف  اأن  يجب  10 .
براجمها واأهدافها وبنيتها التنظيمية وعملياتها الإدارية، ل�ستيعاب اأي متغري جديد يوؤثر 

يف عملية التعليم وتطور املجتمع. 
تعديل الهيكل التنظيمي يف املوؤ�س�سات التعليمية بطريقة حتدد وظائف وم�سئولية  11 .
والذي  واأ�ساليبه،  للفريق ونوعيته  املطلوب  التدريب  ال�ساملة، وطريقة  اإدارة اجلودة  جهاز 

يعتمد ب�سكل رئي�ص علي البتكار والتجديد
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  لتطوير  النوعية  �سبط  يف  روؤية  املنجي.  �سنينة،  ابو  1 .

املجلة العربية للرتبية، م )21( ، ع )2( ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة، 2001. 
اأتكن�سون، فيليب. اإدارة اجلودة ال�ساملة: الأ�سا�ص ال�سحيح لإدارة اجلودة ال�ساملة، ترجمة  2 .

عبدالفتاح النعماين، القاهرة: مركز اخلربات املهنية لالإدارة، 1996. 
احمد، اأحمد اإبراهيم اأحمد. اجلودة ال�ساملة يف الإدارة التعليمية واملدر�سية. الإ�سكندرية،  3 .

دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�رس، 2003م. 
البكر، حممد بن عبد اهلل. اأ�س�ص ومعايري نظام اجلودة ال�ساملة يف املوؤ�س�سات الرتبوية  4 .

والتعليمية. املجلة الرتبوية، جامعة الكويت، ع 60، �سيف 2001م. 
 – البنا ، درية ال�سيد. تطوير التعليم الثانوي الفني مب�رس يف �سوء اإدارة اجلودة ال�ساملة. 5
حلوان،  جامعة  واجتماعية،  تربوية  درا�سات  جملة  دمياط.  حمافظة  يف  حالة  درا�سة 

م�رس، املجلد التا�سع، ع 4، 2003م. 
القطاع  على  تطبيقات  ال�ساملة  اجلودة  ادارة  العزيز.  �سعدعبد  �سعيد،خالدبن  بن  6 .

ال�سحي،الريا�ص: العبيكان للطباعة و الن�رس، 1997. 
احلامد، حممد بن معجب واآخرون. التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية روؤية احلا�رس  7 .

وا�ست�رساف امل�ستقبل. الريا�ص. مكتبة الر�سد، 2002 م. 
احلربي، حياة حممد �سعيد. »اإدارة اجلودة ال�ساملة كمدخل لتطوير اجلامعات ال�سعودية«  8 .
الرتبوية  الإدارة  ق�سم   ، الرتبية  كلية  القرى،  اأم  جامعة  من�سوره،  غري  دكتوراه  ر�سالة 

والتخطيط، 1422هـ. 
احلربي، عبد الكرمي �سيف اهلل. »اإمكانية تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة لتطوير الأداء يف  9 .
، ق�سم  الرتبية  القرى، كلية  اأم  الأمنية«. ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، جامعة  املعاهد 

الإدارة الرتبوية والتخطيط، 1424 هـ. 
باملدخالت  وعالقته  اأهميته،  مفهومه،  التعليم:  جودة  »�سبط  حممد.  ح�سان  ح�سان،  10 .
بني  الكويت  دولة  العام يف  التعليم  ندوة �سبط جودة  النقدية«،  والنظرة  واملخرجات 

الواقع والطموح، الكويت: مركز البحوث الرتبوية واملناهج وزارة الرتبية، 1994. 
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حمود، خ�رس كاظم. اإدارة اجلودة ال�ساملة، عمان: دار امل�سرية ، 2000. 11 . 
احلويل، عليان عبد اهلل. ت�سور مقرتح لتح�سني جودة التعليم اجلامعي الفل�سطيني. ورقة  12 .
عمل اأعدت ملوؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفل�سطيني الذي عقده برنامج الرتبية 

ودائرة �سبط النوعية، جامعة القد�ص املفتوحة، رام اهلل، من 3- 5/ 7/ 2004م. 
جمل�ص  بدول  العايل  التعليم  خمرجات  جودة  »موؤ�رسات  �سعود.  بن  خ�سري  اخل�سري،  13 .
لدول  التعاون  التعاون، جمل�ص  درا�سة حتليلية«، جملة  العربية:  اخلليج  لدول  التعاون 

اخلليج العربية، العدد )53( ، 2001. 
دربا�ص، اأحمد �سعيد. اإدارة اجلودة الكلية مفهومها وتطبيقاتها الرتبوية واإمكانية الإفادة  14 .
منها يف القطاع التعليمي ال�سعودي. ر�سالة اخلليج العربي، مكتب الرتبية العربي بدول 

اخلليج، الريا�ص، 1994م. 
الر�سيد، حممد، اجلودة ال�ساملة يف التعليم، املعلم، جملة تربوية ثقافية جامعية، جامعة  15 .

امللك �سعود، 1995. 
الزهراين، �سعد عبداهلل بردي. »التجربة الأمريكية يف تقومي موؤ�س�سات التعليم العايل وما  16 .
ي�ستفاد منها للجامعات ال�سعودية«، ندوة التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية: 

روؤى م�ستقبلية، اجلزء الثالث، الريا�ص: وزارة التعليم العايل،  1998. 
الأهمية  بني   17 .DEMING لـ  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  »مبادئ  علي.  حم�سن  ال�سنربي، 
اجلامعات«.  جمال�ص  اأع�ساء  يرى  كما  ال�سعودية  اجلامعات  على  التطبيق  واإمكانية 
الرتبوية  الإدارة  ق�سم  الرتبية،   كلية  القرى،  اأم  جامعة  من�سورة،  غري  دكتوراه  ر�سالة 

والتخطيط، 2001م. 
عبد اجلواد، ع�سام الدين نوفل. »�سبط اجلودة الكلية وتطبيقاتها يف جمال الرتبية«،  18 .
 ، ال�سنة )9(  الكويتية،  الرتبية  الرتبوية واملناهج بوزارة  البحوث  الرتبية، مركز  جملة 

العدد )30( ، 2000. 
حت�سني  يف  املتوقع  ودورها  ال�ساملة  اجلودة  »اإدارة  عبداحلافظ.  نبيل  الفتاح،  عبد  19 .
النتاجية بالأجهزة احلكومية«، جملة الإداري، معهد الإدارة العامة مب�سقط ال�سنة )22( 

، العدد )82( ، 2000. 
عثمان، حممد ي�رسى، و حممد مو�سى عثمان. متطلبات اجلودة ال�ساملة لتطوير مناهج  20 .
التعليم  تطوير  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  موؤمتر  م�رس،  يف  التجاري  الفني  التعليم 

اجلامعي، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، 1997. 
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)التطبيق  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  نا�رس.  �سالح  عليمات،  21 .
ومقرتحات التطوير( عمّان، دار ال�رسوق، 2004. 

املهنية  بالكفايات  وعالقتها  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  مبادئ  تطبيق  علي.  اأحمد  غنيم،  22 .
لدى املعلمني يف املدار�ص الثانوية احلكومية للبنني باملدينة املنورة. جملة جامعة اأم 

القرى للعلوم الرتبوية والجتماعية والإن�سانية، مج 17، ع 2، 2005م. 
القحطاين، �سامل بن �سعيد. »اإدارة اجلودة الكلية واإمكانية تطبيقها يف القطاع احلكومي«،  23 .

جملة التنمية الإدارية، العدد )78( ، 1993. 
للكليات  الأكادميي  العتماد  ال�سمال.  ومدار�ص  كليات  بجمعية  العايل  التعليم  جلنة  24 .

واملدار�ص، تعريب حممد بن �سحات اخلطيب، الريا�ص مدار�ص امللك في�سل ، 2001. 
لدنيا  الوفاء  دار  الإ�سكندرية،  املجتمع.  وم�سكالت  الرتبية  الدين.  �سالح  املتبويل،  25 .
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